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مقام معظم رهبری:
«يکــی از كارهــاى مهــم شــما جوانــان عزیــز ایــن اســت كــه
ً
مبانــی نظــرى انقــالب را عمیقــا بشناســید .مــا كســانی را ديديــم
ـرى
كــه بــا احساســات وارد ایــن میــدان شــدند ،بــدون تکیــهگاه نظـ ِ
مســتحکم؛ بــا يــك تندبــاد ســرنگون شــدند ،راهشــان عــوض شــد.
آن كســانی میتواننــد در ایــن حركــت و در ایــن مســیر محکــم
بايســتند كــه شــناخت عمیقــی از مبانــی نظــرى انقــالب داشــته
باشــند .فرمــود« :المؤمــن كالجبــل ّالراســخ ال ّ
تحركــه العواصــف»؛
هیــچ تندبــاد و طوفانــی نمیتوانــد راه اينهــا را عــوض كنــد ،كــه
چنــد خصوصیــت داشــته باشــند؛ از جملــهى ایــن خصوصیــات و
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مهمتریــن آنهــا ،اعتقــاد درســت و آشــنائی درســت بــا مبانــی نظــرى
ایــن انقــالب اســت .ایــن يکــی از كارهائــی اســت كــه الزم اســت
شــما بدانید.بعــد تجربــهى انقــالب را ،يعنــی عینیــت ایــن نظريــه را
در طــول ایــن ســالها بدانیــد؛ تاريــخ انقــالب را بدانیــد .ایــن انقــالب
مثــل خیلــی از حرفهــاى ديگــرى كــه در دنیــا معمــول اســتِ ،صــرف

ادعــا نیســت؛ يــك دامنــهى وســیعی از تجربــه و عمــل در مقابــل آن
اســت .ایــن انقــالب آزمــوده اســت ،تجربهشــده اســت .ایــن حرفهــا،
حرفهائــی اســت كــه در میــدان عمــل ،صــدق خــود را ثابــت كــرده
اســت»()1392/03/06

ضرورت اتصال به اندیشه رهبر انقالب
بــا نظــری بــه جبهــه نیروهــای انقالبــی و حــزب اللهــی و بــا يــک نــگاه آســیب
شناســانه ،در طــول ایــن  ۴0ســالی كــه از انقــالب اســالمی گذشــته اســت،
ً
مشــاهده مــی كنیــم كــه عمدتــا جايــگاه رهبــران ایــن انقــالب در نــگاه ایــن افراد،
بــه عنــوان يــک رهبــر سیاســی جــا افتــاده اســت.
امامیــن انقــالب در نــگاه نخبــگان مــا ،بــه عنــوان يــک راهبــر فضــای سیاســی
فهــم شــده انــد ،امــا در بعــد انديشــه ای و فکــری از جايــگاه ایــن دو رهبــر ،غفلت
شــده اســت .در واقــع بعــد سیاســی شــخصیت ایــن دو رهبــر انقــالب ،بــر روی
ابعــاد ديگرشــان ســايه انداختــه اســت و ســبب غفلــت شــده اســت.
اينکــه رهبــری ایــن انقــالب متکــی و مبتنــی بــر يــک انديشــه بنیادیــن و
راهبــردی و يــک نــوع نــگاه اجتماعــی ویــژه از اســالم شــکل گرفتــه اســت مــورد
اعتنــای كمتــری قــرار گرفتــه اســت.
ایــن گسســت فکــری میــان رهبــری جريــان انقــالب و نیروهــای ایــن جبهــه،
آســیبهای جبــران ناپذیــری را مــی توانــد متوجــه انقــالب اســالمی كنــد.
مقــام معظــم رهبــری در يــک گزارشــی از پشــتیبانی فکــری از ایــن انقــالب
ایــن طــور فرمودنــد:
«ایــن انقــالب ،بــا ایــن عظمــت و ابعــاد و آثــار عملــی ،از لحــاظ
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ارايــهى مبانــی فکــرى خــودش ،يکــی از ضعیفتریــن و كمكارتریــن
انقالبهــا و بلکــه تحــوالت دنیاســت البتــه ،ایــن كــم كارى داليلــی
دارد :بعضــی از روشــنفکران و متفکــران اصلــی را در اول كار از مــا
گرفتنــد و بعضــی از آنهــا نیــز مشــغول كارهــاى گوناگــون اجرایــی
شــدند؛ امــا اســاس قضیــه ایــن اســت كــه مــا تولیــد نکرديــم .يــازده
ســال از انقــالب میگــذرد؛ خــوب بــود كــه صدهــا نويســندهى
اســالمی ،مبانــی اســالم را بنويســند  -چــون انقــالب مــا اســالمی
اســت  -و منتشــر بکننــد .میبايســت تربيــت میكرديــم كــه
نکرديــم .ایــن ،يکــی از كارهــاى حــوزه اســت)1368/09/07(» .
البتــه چنــد ســالی اســت بــه بركــت همــت برخــی از نخبــگان ،ایــن رجــوع بــه
انديشــه انقــالب و منظومــه فکــری امامیــن انقــالب شــکل گرفتــه اســت.
نیروهــای انقــالب بــه روشــنی دريافتــه انــد كــه اگــر بنــا دارنــد انقــالب را در خــرد و
كالنــش يــاری رســانند ،بايــد مجهــز بــه انديشــه طراحــان اصلی ایــن انقالب شــوند.
انقالبــی كــه بــه همــت و انديشــه حضــرت امــام شــکل گرفــت و توســط
بهتریــن شــاگرد ايشــان ،مقــام معظــم رهبــری كــه بــه جــرأت مــی تــوان ايشــان را
مفســر و تبیيــن گــر ،مکتــب امــام دانســت ،حفــظ شــد.
امــروز خیلــی روشــن شــده اســت كــه انقــالب و رهبــری معظــم آن بــرای
پيشــبرد اهــداف ایــن رســتاخیر عظیــم بشــری ،طــرح و برنامــه كالن دارنــد.
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طراحــی ای كــه ريشــه در انديشــه هــای بنیادیــن و مبنایــی اســالمی دارد و اگــر
ً
نیروهــای ایــن جبهــه ،مجهــز بــه ایــن ســالح فکــری نشــوند ،عمــال كمکــی بــه
تحــول و پيشــرفت ایــن حركــت نخواهنــد كــرد بلکــه در مــوارد بســیاری خــود
يکــی از مشــکالت و موانــع راه خواهنــد شــد.
ً
ً
اساســا در انديشــه مقــام معظــم رهبــری ،واليــت صرفــا يــک رابطــه عاطفــی و

يــا حتــی سیاســی صــرف نیســت ،واليــت بعــد معرفتــی و اتصــال فکــری بــه ولــی
جامعــه اســت.

اتصال به ولی مؤمنین اگر در سه ُبعد عملی ،قلبی و فکری رقم خورد ،واليت

به معنای دقیق كلمه محقق شده است و اال با يک مفهوم ناقصی از واليت
روبه رو خواهیم بود كه آثار واقعی این حقیقت خود را نشان نخواهد داد.
ايشان در توضیح مفهوم واليت از این منظر این گونه بيان دارند:
«واليــت در يــک انســان بــه معنــای وابســتگی فکــری و عملــی
هرچــه بيشــتر و روزافــزون تــر بــا «ولــی» اســت ،ولــی را پيــدا كــن؛ ولــی
خــدا را بشــناس ،آن كســی كــه او ولــی حقانــی جامعــه اســالمی
اســت او را مشــخص كــن ،بعــد از آنــی كــه مشــخص كــردی شــخصا
از لحــاظ فکــر ،از لحــاظ عمــل ،از لحــاظ روحیــات ،از لحــاظ راه
و رســم و روش ،خــودت را بــه او متصــل كــن ،دنبالــش راه بيفــت،
حركــت بکــن ،اگــر تــالش تــو تــالش او ،جهــاد تــو جهــاد او ،دوســتی
تــو دوســتی او ،دشــمنی تــو دشــمنی او ،جبهــه بنــدی هــای تــو جبهــه
بنــدی هــای او باشــد تــو دارای واليتــی»( طــرح كلــی انديشــه اســالمی
در قــرآن ،ســید علــی خامنــه ای ص )۵6۵
ما در مطالعه تاريخ اسالم و تاريخ ائمه اطهار ؟مهع؟ موارد عديده ای داريم
كه به خاطر نبود این اتصال فکری به ولی جامعه ،جبهه حق دچار شقاق و
ولی خدا غريب و تنها مانده است .ماجرای
چند پارگی شده و در مواردی ِ
صلح حدیبیه در زمان رسول مکرم اسالم؟لص؟ ،صلح امام حسن مجتبی
؟ع؟ و واليت عهدی امام رضا؟ع؟ از این منظر واقعا عبرت انگیز است.
ایــن نمونــه هــا در تاريــخ ایــن مســأله را بــه عیــان ،روشــن مــی كنــد كــه
تحلیلــی كــه حواریــون و صحابــی معصومیــن؟مهع؟ از حــوادث داشــتند بــا جمــع
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بنــدی ای كــه امــام و رهبــر آنهــا دارد ،متفــاوت اســت ،لــذا حضــرت آقــا در يــک
آســیب شناســی از دوران امــام حســن؟ع؟ مــی فرماينــد عمــده مشــکل ایــن بــود
كــه مــردم تحلیــل سیاســی نداشــتند:
«بنــده در قضايــاى تاريــخ اســالم ایــن مطلــب را مکــررا گفتــهام
كــه ،چیــزى كــه امــام حســن مجتبــی علیهالســالم را شکســت داد،
نبــودن تحلیــل سیاســی در مــردم بــود .مــردم ،تحلیــل سیاســی
نداشــتند .چیــزى كــه فتنــه خــوارج را بهوجــود آورد و امیرالمؤمنیــن
علیهالســالم را آنطــور زیــر فشــار قــرار داد و قدرتمندتریــن آدم تار يــخ
را آنگونــه مظلــوم كــرد ،نبــودن تحلیــل سیاســی در مــردم بــود واال
همــهى مــردم كــه بیدیــن نبودنــد .تحلیــل سیاســی نداشــتند.
يــک شــايعه دشــمن میانداخــت؛ فــورا ایــن شــايعه همــه جــا
پخــش میشــد و همــه آن را قبــول میكردند!»(بيانــات در ديــدار
دانشآمــوزان و دانشــجويان بــه مناســبت "روز ملــی مبــارزه بــا
اســتکبار " )1372/08/12
بــر ایــن اســاس بــه نظــر مــی رســد آشــنایی بــا انديشــه هــای رهبــری در بســتر
يــک ســیر مطالعاتــی يکــی از فــوری تریــن نیازهــای امــروز جبهــه انقالب اســالمی
مــی باشــد ،لــذا ســیر مطالعاتــی صراط(منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبــری) در
ایــن زمینــه فکــری اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت.
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نکاتی راجع به سیر مطالعاتی
سطح اول :آشنایی با اندیشه های رهبری:
سطح اول از انديشه های مقام معظم رهبری يک چارچوب كالن و كلی و
اندكی با تفصیل را به خواننده هديه می دهد .دو سطح ديگر از انديشه ايشان
می توان مطرح كرد كه به توفیق الهی ،در آينده از آن رونمایی خواهیم نمود.
مهمتریــن ویژگــی ســطح اول ایــن اســت كــه در مــدت زمــان يکســاله بــه
صــورت اجمالــی بــا منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبــری بــه صــورت نظــام منــد و
از مبانــی تــا امتــداد بــه صحنــه هــای طلبگــی و دانشــجویی آشــنا خواهیــم شــد.

سطح دوم :آشنایی در گستره بیشتر با اندیشه های ایشان:
معظـ ٌـم لــه در موضوعــات فــراوان ،بيانــات گرانبهایــی دارنــد كــه بســیاری از
آنهــا مکتــوب هــم شــده اســت .در ایــن ســطح تمامــی ایــن كتابهــا يــا بخــش
عمــده ای از آن بــه دقــت خوانــده مــی شــود و از نزديــک ،تفاصیــل انديشــه
ايشــان در مســائل مختلــف ،ديــده مــی شــود.
ویژگــی اساســی ايشــان كــه فصــل ممیــز از بســیاری از انديشــمندان مســلمان
معاصــر شــده اســت ایــن اســت كــه تــالش كــرده انــد بيشــتر روی امتدادهــای
معــارف دينــی ســرمايه گــذاری كننــد .امتدادهایــی در موضوعاتــی چــون زنــان،
اقتصــاد مقاومتــی ،مســائل سیاســی و . ....
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ایــن ســطح بــرای عالقــه مندانــی كــه مشــتاقند ،نظــرات ايشــان را در
موضوعــات متنــوع سیاســی اجتماعــی ببیننــد ،توصیــه مــی شــود.

سطح سوم:فهم اجتهادی از اندیشه رهبری:
ایــن ســطح يــک مرحلــه اجتهــادی از انديشــه حضــرت آقــا اســت .در ایــن
ســطح تــالش مــی شــود ،مبانــی و مبــادی ای كــه از دل آنهــا ،نظــام فکــری ايشــان
پــی ریــزی شــده اســت ،بــه دســت بيايــد .مبانــی ای كــه يــک اليــه عمیــق تــر از
كتابهایــی مثــل طــرح كلــی انديشــه اســالمی در قــرآن ،قــرار دارد ماننــد :مبانــی
هســتی شناســی ،انســان شناســی ،جامعــه شناســی و....
در واقع در این سطح ،تالش می شود عمیق ترین اليه های فکری ايشان،
استنباط شود كه در این صورت ،بسیاری از ابهامات و سواالت در البه الی
كتابهای ايشان به صورت اجتهادی و استداللی ،جواب می گیرد.
اينکــه چــرا نقطــه آغــاز نظــام انديشــه ايشــان ايمــان اســت؟ رابطــه میــان
توحیــد و نبــوت از ســویی و بــا واليــت از ســوی ديگــر چیســت؟ نــوع تقریــری كــه
ايشــان از توحیــد ارائــه مــی كنــد مبتنــی بــر چــه نــوع هســتی شناســی از عالــم
اســت؟ تلقــی جديــدی كــه ايشــان از مقولــه واليــت مطــرح مــی كننــد  -كــه مــورد
اشــاره خــود ايشــان هــم هســت -بــر چــه نگاهــی از انســان مبتنــی اســت؟
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بــا بــه دســت آوردن ایــن سرچشــمه هــا ،قــدرت بــر امتــداد دادن ایــن انديشــه
نیــز تقويــت مــی شــود و مــی تــوان در حــوزه هایــی كــه ايشــان يــا وارد نشــده انــد يــا
اگــر وارد شــده انــد بــه اجمــال گــذر كــرده انــد ،بــه قــوت ورود كــرد.
امــروز نخبــگان مــا حقیقتــا بــه ایــن ســطح از انديشــه هــای رهبــری ،نیــاز
مبرمــی دارنــد تــا بتواننــد در حــوزه هــای مختلفــی كــه خــود مشــغول بــه كار
هســتند ،از منظــر انديشــه انقــالب ،فعالیــت كننــد و انقــالب را يــاری رســانند.

ساختار سیر مطالعاتی
قبل از اينکه به ساختار سیر مطالعاتی بپردازيم ذكر این نکته الزم است:
در طراحی سیر مطالعاتی آنچه لحاظ شده این است كه كتابهایی معرفی
شود تا اتصال به منظومه فکری رهبر انقالب را تسريع دهند و از كتابهایی
ً
كه به صورت منظومه ای جمع آوری نشده است و صرفا به صورت تیتر وار
ً
و تقطیع شده می باشند يا اينکه صرفا جمع آوری بيانات است به طوری
كه مخاطب با حجم زيادی از بيانات مواجه می شود و باعث آشفتگی
ذهنی و مرتبط نبودن موضوعات با همديگر بوده پرهیز شده است .هدف از
سیر مطالعاتی صراط در سطح يک انبوه خوانی موضوعات مختلف بدون
ساختار نظام انديشه ای نبوده است بلکه شکل گرفتن ساختار منظومه ای از
مبانی نظری تا صحنه های مأموريتی می باشد.
نظام انديشه يک فهم كالن و جامع از اسالم است كه هم منسجم و
متماسک است و هم امتداد عملی و عینی تا سطح جامعه انسانی و زندگی
اجتماعی انسان ها را دارد و میتواند خود را متمایز از ديگر مکاتب عرضه كند.
حال به توضیح ساختار كتاب می پردازيم:
كتابها در پنج بخش تقسیم شده اند:
 .1شخصیت رهبری
 .2مبانی انديشه
 .3سیره سیاسی مبارزاتی ائمه؟مهع؟
 .۴انقالب اسالمی
 .۵رسالت طلبگی و دانشجویی
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شخصیت رهبری
در قسمت اول اجمالی از شخصیت جامع مقام معظم رهبری با مطالعه
كتاب «خون دلی كه لعل شد» به دست می آيد .شايد مهم ترین ویژگی شخصیتی
ايشان همین جامعیت ابعاد مختلف برای تحقق و اقامه دین خداست.
در این كتاب كه ترجمه بيان خاطرات از زبان خود رهبری است ،اجمالی
از تاريخ انقالب اسالمی و حضور ايشان در صحنه های مختلف انقالب
اسالمی هم خوانده می شود.
آنچــه در پايــان ایــن كتــاب انتظــار تحققــش مــی رود ایــن اســت كــه خواننــده

ً
اوال شــخصیت جامــع ايشــان و حضــور در صحنــه هــای اجتماعــی حســاس
ً
را شــناخته باشــد ثانیــا بــه لحــاظ انگیزشــی ،تشــویق شــود كــه بــا انديشــه هــای
چنیــن شــخصیت جامعــی آشــنا شــود.

مبانی اندیشه
بخــش مبانــی انديشــه مجموعــه ای از انديشــه هــای بنیادیــن رهبــری اســت
كــه در چنــد كتــاب آن را پــی گیــری مــی كنیــم .مبانــی يــک منظومــه فکــری
يعنــی پايــه هــای انديشــه كــه تمــام ســاختمان يــک مکتــب فکــری بــر آنهــا ســوار
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مــی شــود .بســیاری از تمایــزات میــان جريانــات سیاســی و اجتماعــی در طــرز
تلقــی متفاوتــی اســت كــه از مبانــی انديشــه از يکديگــر دارنــد .نــوع نــگاه بــه
هســتی و انســان ،رابطــه میــان خداونــد و ماســوی اهلل ،نــوع نــگاه بــه جامعــه و
تاريــخ ،سرنوشــت نهایــی انســان ،جامعــه ،تاريــخ و عوامــل موثــر در تحــوالت
اجتماعــی ،نــوع نــگاه بــه مقولــه نبــوت و اهــداف رســالت نبــی ،واليــت و شــئون
مختلــف آن در جامعــه ســازی و مســائلی از ایــن دســت همگــی در حــوزه مبانی

انديشــه مــی گنجنــد.
روشــن اســت كــه مادامــی كــه يــک مکتــب فکــری در ایــن حــوزه هــا يــک بيان
متقــن و محکمــی نداشــته باشــد ،نمــی توانــد در تحــوالت فکــری و اجتماعــی
تاثیرگــذار باشــد .اساســا يکــی از مزيتهــای انقــالب مــا بــر انقالبهــای ديگــر در
سرتاســر دنیــا ایــن بــود كــه در كشــور مــا يــک انديشــه و فکــر ،از ایــن حركــت
عظیــم پشــتیبانی مــی كــرد.
انقــالب اســالمی يــک حركــت كــور و يــک هیجــان زودگــذر و يــا حتــی يــک
جنبــش اجتماعــی تــک بعــدی نبــود .يــک انديشــه جامــع كــه از عمیــق تریــن
اليــه هــای وجــودی انســان آغــاز شــد و بــه تمــام حــوزه هــای زندگــی يــک امــت
تســری پيــدا كــرد ،تبیيــن دقیــق ایــن پديــده الهــی و انســانی اســت.
در ایــن مرحلــه از ســیر تــالش مــی شــود ایــن مبانــی بــه چشــم آورده شــود و بــا
مطالعــه دقیــق آثــار ایــن مبانــی توســط خواننــده محتــرم فهــم شــود.
در بخــش مبانــی انديشــه كــه عمــده مباحــث بنیادیــن ايشــان در حــوزه
مباحــث اســالمی بررســی شــده اســت ،ایــن كتابهــا خوانــده مــی شــود:
 .۱طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
ایــن كتــاب كــه چنــد ســالی اســت مــورد اســتقبال بــاالی عمــوم مــردم قــرار
گرفتــه ،مجمــوع منبرهــای مــاه رمضــان ايشــان در ســال  13۵3اســت.
مجموعهای كامل و با يک نگاه كالن و نظام مند به معارف اسالمی با
محوريت قرآن به عنوان اصلی ترین منبع معرفتی اسالم.
بنا بر روايت خود ايشان از این جلسات ،در این كتاب ،مبانی حکومت و
نظام اسالمی بحث و بررسی شده است.
بــه جــرأت میتــوان ادعــا كــرد كــه پايــگاه فکــری انقــالب اســالمی بــه لحــاظ
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مبنایــی در ایــن كتــاب ،شــکل مــی گیــرد .انديشــه پشــتیبان مراحــل مختلــف
ایــن نهضــت الهــی مردمــی در كتــاب طــرح كلــی اســت.

اگــر ایــن كتــاب بــه دقــت خوانــده و مباحثــه شــود ،سـ ّـر بســیاری از موضــع

گیــری هــای رهبــری در مقاطــع مختلــف رهبــری ايشــان فهــم مــی شــود و ادبيات
غنــی ای بــرای بيانــات خــرد و كالن ايشــان تولیــد مــی شــود.
در ایــن كتــاب ،نــگاه كالن و راهبــردی داشــتن بــه مســائل مختلــف دينــی
از نزديــک ديــده و تمریــن مــی شــود.
محوريــت قــرآن در شــکل گیــری نظــام انديشــه ايشــان در ایــن كتــاب بــه
خوبــی ديــده میشــود .در چنــد كتــاب بعــدی ایــن قســمت ،فصــول ســه گانــه
توحیــد ،نبــوت و واليــت بســط و تفصیــل پيــدا مــی كنــد.
مقام معظم رهبری در معرفی این كتاب فرمودند:
ـخنرانی
«بنــده يــك مـ ِـاه رمضــان در مســجد امــام حسـ ِـن مشــهد سـ
ِ
ّ
مســتمر ســی جلســه اى داشــتم..آن زمــان بــه ضبــط ســخنرانیها
ِ
ً
خیلــی اهمیــت داده نمــی شــد؛ امــا اســتثنائا همــة ایــن ســی
ســخنرانی ضبــط شــده اســت .ایــن ســخنرانیها منبــع خوبــی بــراى
مچگیــرى ماســت! در آن ســخنرانیها راجــع بــه توحیــد ،امامــت،
واليــتّ ،
نبــوت و ســایر مباحــث اساســی بحــث شــده اســت كــه
اآلن هــم آنهــا را تأیيــد مــی كنــم .اينهــا پايــه هــاى فکــرى بــراى ايجــاد
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يــك نظــام اســالمی بــود؛ اگرچــه مــا آن موقــع امیــدوار نبوديــم كــه
ّ
نظــام اســالمی شــش ،هفــت ســال ديگــر محقــق شــود .مــی گفتیــم
اگــر پنجــاه ســال ديگــر هــم ايجــاد نشــود ،باالخــره پايــه هــاى فکــرى
جــوان آن روز
اش اينهاســت .آن كار ،جهــت دادن بــه فکــر نســل
ِ

بود(».بيانــات در ديــدار اعضــای هیئــت مؤســس و هیئــت امنــای

مؤسســه پژوهشــی-فرهنگی انقــالب اســالمی)1381/0۴/0۴ ،
دقت كنید كه ايشان می گويد ،سامان مباحث این جلسات برای
پشتیبانی فکری از پايه های فکری ايجاد نظام اسالمی است .يعنی اگر
بناست يک نظام و جامعه اسالمی داشته باشیم ،پايه و بنیادش بر نوع تلقی
ً
ما از ايمان و توحید و نبوت و واليت است .این نگاه حقیقتا انقالب و نظام
اسالمی را اصالت می بخشد و ريشه های توحیدی آن را برجسته می سازد.

 .۲روح توحید نفی عبودیت غیر خدا
از معــدود نوشــته هــای رهبــری ،همیــن كتــاب اســت .انديشــه توحیــد كــه
در ذات خــود اجتماعــی اســت در منظومــه فکــری ايشــان محــور و نقطــه شــروع
انديشــه اســالمی اســت .توحیــد ،عبوديــت و اطاعــت از غیــر خــدا را ممنــوع مــی
دانــد و آن را منحصــر در خداونــد متعــال مــی دانــد.
مزيــت ایــن نگاشــته بــر درســهای توحیــد كتــاب طــرح كلــی انديشــه اســالمی
در قــرآن ،ایــن اســت كــه در ایــن جــا امتدادهــای اجتماعــی بيشــتری از توحیــد
بحــث مــی شــود .در ایــن كتــاب آيــات بيشــتری توضیــح داده شــده اســت و بــه
يــک معنــا مکمــل مبحــث توحیــد كتــاب طــرح كلــی مــی باشــد.
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 .۳نبوتها در نهجالبالغه
فصل بعد از توحید در كتاب طرح كلی ،نبوت است .كتاب ّ
«نبوتها
در نهج البالغه» با محوريت خطبه های كتاب شريف نهج البالغه ابعاد
مختلف مقوله نبوت بررسی می شود.

 .۴والیت و حکومت
فصــل انتهایــی كتــاب طــرح كلــی ،مســأله واليــت اســت كــه در كتــاب
«واليــت و حکومــت» بــه صــورت مفصــل ابعــاد مختلــف ایــن بحــث تحلیــل
مــی شــود.
مســأله حکومــت بــه عنــوان يــک حقیقــت جدایــی ناپذیــر از واليــت در
انديشــه ايشــان در مباحــث بعــد از انقــالب اســالمی بســیار چشــم گیــر اســت.
واليــت بــه عنــوان طــرح اســالم بــرای تحقــق اهــداف رســالت در كلمــات
ً
ايشــان مطــرح مــی شــود و از ایــن منظــر واليــت صرفــا بــه معنــای يــک رابطــه
محبتــی و احساســی نیســت ،بلکــه تشــکیل يــک جبهــه همــه جانبــه در مقابــل
طاغوتهــای عالــم اســت.
ایــن جبهــه كــه از دو بخــش امــت و امــام شــکل گرفتــه ،هويتــش در مقابــل
جبهــه دشــمن و در تقابــل بــا او معنــا پيــدا مــی كنــد .واليــت بــه معنــای يــک
جبهــه بــه هــم پيوســته از دشــمن گسســته تصویــر مــی شــود.
در امتــداد مباحــث واليــت از نظريــه سیاســی ايشــان كــه تركیــب میــان
واليــت فقیــه و مــردم ســاالری اســت ،ســخن بــه میــان مــی آيــد و بخــش زيــادی
از مباحــث بــه ایــن دو مســأله مهــم در اســالم پرداختــه مــی شــود ،جايــگاه مــردم
در نظــام اســالمی و نســبت آن بــا واليــت فقیــه .مباحثــی بســیار نــو و كاربــردی
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و مبتنــی بــر مبانــی ای كــه در كتــاب طــرح كلــی مفصــل بحــث شــده اســت.

 .۵مباحثی پیرامون آزادی
رهبری در طول مدتی كه امام جمعه تهران بودند ،مباحث بسیار عمیق،
كاربردی و مبنایی ای را مطرح كردند .برخی از این مباحث و موضوعات به

صورت سلسله جلساتی منظم و با بررسی جامع موضوع در چندین هفته
مطرح شده است ،يکی از این موضوعات مسأله كلیدی آزادی در مکتب
اسالم و نقش و جايگاه نظام اسالمی در تحقق آزادی است.
بــه جــرأت ایــن مباحــث از عمیــق تریــن انديشــه هــای مطــرح شــده در بــاب
آزادی اســت كــه توســط ايشــان و در تریبــون نمــاز جمعــه و بــرای عمــوم مــردم
مطــرح شــده اســت.
شــبکه مفاهیمــی كــه ايشــان در ایــن سلســله مباحــث مطــرح مــی كننــد،
بســیار جامــع و متنــوع اســت.
آزادی در ابعــاد مختلــف درونــی و بيرونــی ،معنــوی و اجتماعــی ،آزادی
عقیــده و فکــر ،آزادی در حــوزه هــای سیاســی ،فرهنگــی و اقتصــادی ،مجموعــه
كــم نظیــر و شــايد هــم بــی نظیــر در كل بيانــات ايشــان ســاخته اســت.
البتــه ضمیمــه بــه ایــن بخــش ،بيانــات رهبــری در دانشــگاه تربيــت
مــدرس( )1377/06/12و بيانــات در نشســتهای راهبــردی()1391/08/23
نیــز شــده اســت،كه مجموعــه فــوق را كامــل تــر مــی كنــد.

سیره سیاسی مبارزاتی ائمه؟مهع؟
در بخش سوم سیره سیاسی مبارزاتی ائمه؟مهع؟ بررسی میشود.
این قسمت از سیر مطالعاتی ،دربرگیرنده يک دور تاريخ ائمه اطهار؟مهع؟با
يک نگاه كلی و كالن است .نگاهی كه به شما قدرت تحلیل  2۵0سال
مجاهدت ائمه معصومین؟مهع؟ را از البه الی زندگی این مبارزان خستگی
ناپذیر با طاغوت نشان می دهد.
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 .۱انسان  ۲۵0ساله (حلقه دوم)
كتاب محوری این قسمت ،انسان  2۵0ساله(حلقه دوم) می باشد .كتابی
كه مجموعه بيانات و مکتوباتی از رهبری است بر اساس این نظريه كه ائمه
معصومین؟مهع؟ با وجود اختالفات ظاهری كه در رفتارشان وجود دارد ،اما
همگی بسان يک انسانی هستند كه گويا  2۵0سال عمر كرده و در اوضاع و
شرايط مختلف ،رفتارهای متناسب با آن زمانه را دارند ،اما يک هدف واحد بر
همه این رفتارهای متنوع حاكم است و آن ،تالش برای تحقق حکومت اسالمی
است .گاهی با قیام بالسیف ،گاهی با صلح ،گاهی با واليت عهدی و....
از جهت ديگر اهمیت این قسمت يعنی سیره سیاسی مبارزاتی ائمه؟مهع؟،
در امتداد پيدا كردن مباحث قسمت قبل می باشد ،در این قسمت به
روشنی و از نزديک ،بسط حقائقی چون توحید ،نبوت و واليت ،در زندگی
اهل بيت؟مهع؟ديده می شود .از منظری ديگر ،سیره حضرات معصومین به
عنوان الگوهای زندگی برای پيروانشان بسیار كلیدی و راهگشاست.
 2۵0ســال زندگــی در شــرايط مختلــف و وجــود يــک تاريــخ پــر از درس و
الگــو ،يــک تابلــوی بســیار جذابــی بــرای شــیعیان ايشــان درســت كــرده اســت
كــه مــی توانــد چــراغ راهــی بــرای امــروز مــا باشــد.
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 .۲استقامت حسینی استقامت خمینی (ره)
چهارده خرداد سال  ،137۵با شانزدهم محرم الحرام مقارن شده است.
مقام معظم رهبری محور اصلی سخنرانی خود را بر ارتباط و نزديکی نهضت
امام خمینی و نهضت عاشورا قرار می دهند .البته ايشان در جاهای ديگر
نیز اشاراتی به این ارتباط داشته اند؛ اما در این سال ،تقارن محرم و خرداد،

ً
فرصتی به دست می دهد تا این مطلب به طورنسبتا كاملی بيان شود.
در دوم خرداد همین سال ،اعضای ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام
خمینی ،طبق سنوات گذشته ،به محضر مقام معظم رهبری شرفیاب می
شوند و گزارش كوتاهی از برنامه های مراسم ،خدمت ايشان ارائه می كنند.
معظم له در این ديدار نیز ،سخنان مهمی درباره همان بحث سخنرانی
چهارده خرداد بيان می كنند.

انقالب اسالمی
در بخش چهارم با عنوان انقالب اسالمی ،مجموعه ای ارائه می شود كه
تالش می شود يک نگاه جامع و كالن به پديده انقالب اسالمی را نشان دهد.
انقــالب اســالمی بــه عنــوان يــک پديــده كــم نظیــر و شــايد بــی نظیــر در طــول
ّ
تاريــخ غیبــت امــام زمــان ّ
(عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــريف) ،بنــای بــر تحقــق
اهــداف انبیــاء و اولیــای الهــی دارد .همــان طــور كــه در كتــاب طــرح كلــی
انديشــه اســالمی در قــرآن مبســوط توضیــح داده مــی شــود ،هــدف رســالت نبــی
ایــن اســت كــه بــه كمــک قیــام مــردم ،يــک جامعــه و محیــط اســالمی را محقــق
كنــد ،بــر ایــن اســاس ،نهضــت الهــی و مردمــی ای كــه بــه رهبــری حضــرت
امــام(ره) در ایــن كشــور محقــق شــد ،حركتــی در افــق پيــاده ســازی اهــداف
انبیــای الهــی اســت ،بــا همــان منطــق و همــان مختصــات.
بــر ایــن اســاس ،انقــالب اســالمی ،امتــداد انديشــه هــای توحیــدی مــا در ایــن
زمــان اســت .توحیــد اگــر بســط پيــدا كنــد و در مقیــاس يــک امــت پيــاده شــود،
جامعــه اســالمی محقــق مــی شــود.
این بخش به سه قسمت تقسیم می شود:
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قســمت اول از ایــن بخــش برخــی از بيانــات ايشــان در مناســبت هــای
مختلــف اســت كــه يــک جمــع بنــدی كالن از انقــالب اســالمی ارائــه مــی كنند.
چندین سخنرانی از ايشان وجود دارد كه با این نگاه به انقالب مطرح شده
است .كه تاريخ و اصل این بيانات به خوانندگان عزیز تقديم می شود.
قسمت دوم سلسله ای از بيانات ايشان در  1۴خرداد است كه با عنوان
مکتب امام ارائه می شود .مجموعه ای كه در صدد بيان ویژگی های مکتب
فکری انقالب اسالمی كه همان مکتب حضرت امام است ،می باشد.
ايشــان در هــر ســالی بــا توجــه بــه شــرايط زمانــی خــاص جامعــه و نیــازی كــه
در مــردم مشــاهده مــی كردنــد ،بــه بيــان چنــد ویژگــی كلیــدی مکتــب امــام مــی
پردازنــد كــه بــا در كنــار هــم قــرار گرفتــن چندیــن ســال از بيانــات ايشــان ،مــی
تــوان بــه جمــع بنــدی جامعــی از ایــن منظومــه فکــری رســید.
در قسمت سوم بيانیه گام دوم ،قرار داده شده است .بيانیه ای كه حقیقتا
يک نقطه عطفی در تاريخ چهل ساله انقالب اسالمی محسوب می شود.
رهبــری در ایــن بيانیــه كــه چکیــده تجربــه چهــل ســال زيســت انقالبــی
ايشــان در ایــن كشــور اســت ،در ضمــن بررســی كارنامــه نظــام اســالمی در چهــل
ســال اول خــود ،گام دوم انقــالب را هــم ترســیم كردنــد و ملزومــات حركــت بــه
ســمت هــدف بعــدی انقــالب اســالمی كــه حركــت بــه ســمت دولــت اســالمی
اســت را تبیيــن كردنــد.
20

ایــن بيانیــه ،يکــی از اســناد جامــع انقــالب اســالمی اســت كــه در آن بــا توجــه
بــه مبانــی نظــام فکــری رهبــری ،كــه برگرفتــه از كتــاب و ســنت اســت بــه شــرح و
توضیــح مســیر انقــالب اســالمی در گذشــته و آينــده پرداختــه اســت.
ً
گذشــته و آينــده ای كــه مبتنــی بــر واقــع بينــی ،كامــال امیدوارانــه تصویــر مــی
شــود .مســاله ای كــه بســیاری از نخبــگان مــا در چهــل ســالگی انقــالب از آن
محــروم بودنــد و ناامیــدی و يــأس نســبت بــه آينــده و تحلیلهــای ســیاه نمــا از

گذشــته كــه محصــول جنــگ روانــی دشــمن بــود ،ذهــن و قلــب شــان را ماالمــال
كــرده بــود .مســأله ای كــه بــا راهپيمایــی  22بهمــن چهــل ســالگی انقــالب،
تبدیــل بــه امیــد فراگیــر در میــان مــردم شــد.
بــه عنــوان فصــل الخطــاب ایــن بخــش ،ایــن بيانیــه تاريــخ ســاز قرار داده شــد
تــا پايــان مباركــی باشــد بــر قســمت مبانــی انقــالب اســالمی .ضمیمــه بيانیــه گام
دوم نیــز بيانــات ايشــان در ديــدار دانشــجويان( )1398/03/01مــی باشــد كــه در
قســمت دوم بيانــات بــه توضیــح ایــن بيانیــه پرداختند.

رسالت طلبگی و دانشجویی
در ایــن قســمت متونــی از رهبــری در ســیر مطالعاتــی قــرار داده شــده كــه ناظــر
بــه انديشــه پشــتیبان مباحــث صنفــی دو قشــر دانشــجو و طلبــه مــی باشــد.
در واقــع در ایــن بخــش ،تــالش مــی شــود كــه مباحثــی كــه الزم اســت ایــن
دو قشــر بــرای انجــام مأموريتهــای مهمــی كــه در انقــالب بــه دوششــان گذاشــته
شــده ،كنــار هــم قــرار گیــرد.
دو قشــر طلبــه و دانشــجو ،بــه عنــوان مهــم تریــن بخــش جامعــه و نخبــگان
كشــور در منظــر رهبــری ،حامــل اصلــی تریــن رســالتهای انقــالب اســالمی
هســتند .لــذا هــم در ناحیــه هــدف گــذاری ،هــم در قســمت سیاســتها و روشــها
بايــد مجهــز بــه انديشــه انقــالب اســالمی در حیطــه كار خــود شــوند.
بر این اساس این چهار كتاب در این قسمت قرار داده شده است:
 .1مباحثــی پيرامــون حــوزه و روحانیــت (ایــن كتــاب فقــط بــرای مطالعــه
طــالب اســت و در ســیر مطالعاتــی ویــژه دانشــجویی مطالعــه نمــی شــود)
سلســله بيانــات مقــام معظــم رهبــری در ارتبــاط بــا موضوعــات طلبگــی در
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موضوعــات مختلــف علمی،پژوهشــی ،تبلیغــی ،تربيتــی و  ....كــه مخاطبــش
حوزويــان بــوده انــد در ایــن قســمت قــرار داده شــده اســت.
بصیرتــی كــه محصــول ایــن قســمت اســت ،طلبــه را آمــاده و مهیــا مــی كنــد
تــا در انجــام رســالتهای طلبگــی خــود كــه بــه حکــم «العلمــاء ورثــه االنبیــا» از
انبیــاء عظــام آن را بــه ارث بــرده اســت ،هــر چــه بيشــتر موفــق شــود.
بسیاری از آسیبهایی كه در زندگی طالب و نهاد روحانیت مشاهده می شود،
محصول این است كه نسبت به این ابعاد طلبگی آ گاهی كافی وجود ندارد.
علــی الخصــوص بعــد از انقــالب اســالمی كــه جايــگاه ایــن نهــاد مقــدس،
ارتقــای تصاعــدی و جهــش وار پيــدا كــرده اســت و دينــداری در مقیــاس يــک
امــت پيشــرفت كــرده اســت.
مقــام معظــم رهبــری ســال 13۵8در دومیــن ســالگرد شــهید مصطفــی
خمینــی در حضــور امــام خمینــی(ره) نقــش حــوزه و روحانیــت را اينچنیــن
ترســیم نمودنــد:
«قــم قیــام كــرد ،ملــت قیــام كــرد ،ملــت در قــم متبلــور بــود،
روحانیــت نهــاد ســمبلیک ملــت اســت هــر جــا روحانیــت حركــت
مــی كنــد ملــت هــم حركــت مــی كنــد .در هــر جهتــی كــه روحانیــت
مترقــی و محبــوب گام مــی گــذارد ملــت گام مــی گــذارد .ایــن
واحــدی كــه بنــام حــوزه علمیــه در شــهر ّ
طیــب قــم پــا برجاســت فقط
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يــک دانشــگاه نیســت او را فقــط يــک دانشــگاه ندانیــد ،مجمــع
پرورشــگاه رهبــران فکــری و مذهبــی و اســالمی ایــن امــت اســت.
هــر طلبــه كوچکــی ،هــر طلبــه كــم ســن و ســالی كــه در مدرســه ای
درس مــی خوانــد بــرای اينکــه فقیهــی بشــود بــر طبــق بافــت اصیــل
جامعــه ی ایرانــی و اســالمی و شــیعی ،بالقــوه يــک رهبــر اســت،

اينجــا مركــز پــرورش رهبــران فکــری اســت ،مجموعــه ای اســت از آن
كســانی كــه در راه پيامبــران گام برمــی دارنــد .مجموعــه ای اســت از
َُ
«العلمــاء ورثــه االنبیــاء» بشــوند.
كســانی كــه مــی خواهنــد
هرجــا كــه حــوزه علمیــه قــم مــی رود در حقیقــت ملــت ایــران مــی
رود .ایــن هــم يــک محاســبه اســت يــک محاســبه دقیــق كــه بــاز بــا
فرمولهــای عــادی جامعــه شناســان مــادی تطبیــق نمــی كنــد.
آنچــه مــی گویيــم روحانیــت گرایــی و آخوندگرایــی نیســت ایــن
ديــدن يــک واقعیــت اســت.يک طلبــه در يــک شــهر ،در يــک ِده ،در
يــک مملکــت ،در يــک اســتان چــه مــی كنــد .ایــن زبــان ســخنور،
ایــن دل پارســا ،ایــن جســم بــی توقــف ،ایــن موجــودی كــه بــه كــم
قانــع اســت ،بــرای اينکــه بــار ز يــادی را بــر دوش بگیــرد او در اينجــا
چــه مــی كنــد؟ او مــی آمــوزد ،چــه مــی آمــوزد؟ دیــن ،دیــن چیســت؟
اصیــل تریــن نهــادی كــه بــر روح و بــر ذهــن انســانها در ایــن مملکــت
بحمــداهلل همچنــان حاكــم اســت و البتــه حاكــم خواهــد بــود.
وقتــی قــم قیــام مــی كنــد يعنــی ملــت قیــام مــی كنــد ،قــم را يــک
شــهر كوچــک صدهــزار نفــری و دويســت هــزار نفــری ندانیــد ،حــوزه
علمیــه را يــک دانشــگاه ده هــزار نفــری و پانــزده هــزار نفــری ندانیــد
ـام جهــان بينــی اســت كــه همــه ملــت را بايــد در آن ببینیــد».
او جـ ِ

(ســخنرانی در دومیــن ســالگرد شــهیدمصطفی خمینــی در حضــور

امــام خمینــی(ره) در تاريــخ )13۵8/08/27
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 .۱خانواده
يکــی از جــدی تریــن مباحــث يــک فــرد مســلمان انقالبــی ،ســامان دادن بــه
مباحــث خانــواده اســت .ایــن نهــاد مقــدس كــه شــارع مقــدس بــه ســاخت و
بالندگــی آن ،بســیار اهتمــام دارد در منظومــه فکــری رهبــری از جايــگاه ویــژه
برخــوردار اســت.
ايشان در كالمی بسیار راهبردی جايگاه این نهاد را این طور بيان می كنند:
«مســئلهی خانــواده ،مســئلهی بســیار مهمــی اســت؛ پايــهی
اصلــی در جامعــه اســت ،ســلول اصلــی در جامعــه اســت .نــه اينکــه
اگــر ایــن ســلول ســالم شــد ،ســالمت بــه ديگرهــا ســرايت میکنــد؛ يــا
اگــر ناســالم شــد ،عــدم ســالمت بــه ديگرهــا ســرايت میکنــد؛ بلکــه
بــه ایــن معناســت كــه اگــر ســالم شــد ،يعنــی بــدن ســالم اســت .بــدن
كــه غیــر از ســلولها چیــز ديگــری نیســت .هــر جهــازی ،مجموعــهی
سلولهاســت .اگــر مــا توانســتیم ســلولها را ســالم كنیــم ،پس ســالمت
آن جهــاز را دار يــم .مســئله اينقــدر اهمیت دارد .جامعهی اســالمی،
بــدون بهرهمنــدی كشــور از نهــاد خانــوادهی ســالم ،ســرزنده و
ً
بانشــاط ،اصــال امــکان نــدارد پيشــرفت كنــد»)1390/10/1۴(.
بــه تعبیــر ايشــان ،خانــواده ســلول يــک جامعــه اســت و بــا رشــد و بالندگــی
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ایــن ســلول ،پيشــرفت جامعــه تضمیــن شــده اســت.
يکــی از آســیب هــای نیروهــای فعــال در حــوزه هــای اجتماعــی ،ایــن اســت
كــه از خانــواده و نقــش بــی بدیــل آن در ســالمت جامعــه غافــل مــی شــوند و
بهانــه انجــام مســئولیتهای انقالبــی ،ســبب شــده از ظرفیتهــای خانــواده ولــو
انــدک محــروم شــويم.
در ایــن بخــش از ســیر مطالعاتــی در ضمــن كتــاب خانــواده ،بــا امهــات

بيانــات ايشــان راجــع بــه خانــواده آشــنا مــی شــويم.

 .۳قرارگاههای فرهنگی
مقام معظم رهبری می فرمايند:
«آنچــه نقطــهى مهمتــر عــرض مــن اســت ،خطــاب بــه جوانهایــی
اســت كــه در سرتاســر كشــور ّفعالیتهــاى فرهنگــی را بــه صــورت
خودجــوش شــروع كردنــد كــه بحمــداهلل خیلــی هــم وســیع شــده
اســت .مــن میخواهــم بگويــم آن جوانهایــی كــه در تهــران ،در
شــهرهاى گوناگــون ،در اســتانهاى مختلــف ،در خــود مشــهد،
در بســیارى از شــهرهاى ديگــر كار فرهنگیمیكننــد ،بــا ارادهى
خودشــان ،بــا انگیــزهى خودشــان -كارهــاى بســیار خوبی هــم از آنها
ناشــی شــده اســت كــه از بعضــی از آنهــا مــا بحمــداهلل ّاطــالع پيــدا
ّ
كرديــم -كار را هرچــه میتواننــد بهطــور جــدى دنبــال كننــد و ادامــه
بدهنــد .بداننــد كــه همیــن گســترش كار فرهنگــی در بيــن جوانهاى
مؤمــن و انقالبــی ،نقــش بســیار زيــادى را در پيشــرفت ایــن كشــور و
ّ
در ايســتادگی مــا در مقابــل دشــمنان ایــن ملــت ،ايفــا كــرده اســت».
(  1393/01 /01بيانات در حرم مطهر رضوى)
يکــی از صحنــه هــای مهــم طلبگــی و دانشــجویی فعالیــت هــای فرهنگــی
مــی باشــد كــه ایــن امــر بــا ايجــاد تشــکل امــکان پذیــر اســت .ایــن كتــاب ابتــدا
طــرح دغدغــه فرهنــگ را بيــان مــی كنــد و پــس از آن توصیــه هــای رهبــری بــه
ّ
تشــکل هــای فرهنگــی مطــرح مــی شــود.
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 .۴کار باید تشکیالتی باشد
كار گروهی و تشکیالتی يکی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر زيست انقالبی
است به خصوص برای نخبگان حوزوی و دانشگاهی ما كه جلوداران
تحوالت اجتماعی هستند ،این مساله ارزش مضاعفی خواهد داشت.
رهبــری در يــک آســیب شناســی ملــی از نبــود روحیــه كار جمعــی گاليــه مــی
كننــد و ایــن نقیصــه را مکــرر متذكــر شــده انــد:
«كار جمعــی هــم جــزو خصــال ملــی مــا نیســت .شــما بــه
ورزشهــای مــا هــم كــه نــگاه كنیــد و مقايســه كنیــد بــا ورزشهایــی
كــه متعلــق بــه اروپاییهاســت ،میبينیــد همیــن جــور اســت.
ورزش ملــی مــا كــه كشــتی اســت ،يــک ورزش انفــرادی اســت.
ّ
حتــی ورزش باســتانی مــا هــم كــه يــک ورزش دســتهجمعی اســت،
هــر كســی بــرای خــودش ورزش میكنــد .میدانیــد وقتــی كــه تــوی
گــود زورخانــه میرونــد ،كار دســتهجمعی انجــام نمیگیــرد؛ بــا هــم
يــک حركاتــی را انجــام میدهنــد ،هــر كســی ورزش خــودش را انجــام
میدهــد؛ مثــل فوتبــال يــا والیبــال نیســت كــه كار ایــن ،مکمــل كار
آن باشــد؛ لــذا كار ،كار جمعــی نیســت .ایــن يــک نقــص ملــی اســت
در مــا؛ ایــن را بايــد درســت كــرد؛ بايــد تزریــق كــرد»)1388/11/13(.
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ايشــان همیــن ایــراد را بــه فرهنــگ غالــب حــوزه هــم وارد مــی داننــد كــه در
ابعــاد مختلــف هنــوز بــا فراگیــر شــدن كار گروهــی و تشــکیالتی فاصلــه داريــم:
«تحقیــق دســتهجمعی ،خاطرجمعتــر از تحقیــق فــردی اســت؛
اختالفــات كمتــر میشــود و پيشــرفتها بيشــتر میگــردد .ایــن روشــها
را بايــد در حــوزه بــه كار بيندازيــم .مــا در حــوزه همیشــه روش فــردی
را دنبــال میكرديــم .بــه نظــر مــن ،هنــوز هــم روشــها فــردی اســت.

همیــن درســی كــه شــما مالحظــه میكنیــد ،يــک كار فــردی اســت.
درســت اســت كــه صدنفــر ،هزارنفــر پــای درســی نشســتهاند ،امــا
هــر يــک از آنهــا جداگانــه بــا اســتاد روبهروســت و مخاطــب اســتاد
اســت؛ بعــد هــم مــیرود و مشــغول كار خــودش میشــودّ .
حتــی
مباحثــهی مــا كاری فــردی اســت .عجیــب اســت! يــک روز ایــن آقــا
اســتاد میشــود ،او شــاگرد؛ ایــن گوينــده اســت ،او شــنونده؛ يــک
روز هــم او اســتاد میشــود ،ایــن شــاگرد؛ او گوينــده میشــود ،ایــن
كار بــا هــم و دســتهجمعی نیســت ،تعامــل فکــری
شــنونده! يعنــی ِ
نیســت؛ كار فــردی اســت .البتــه ایــن كار فــردی جهــات حســنی هم

دارد ،كــه محســنات ایــن كار و ایــن شــکل نبايــد از دســت بــرود؛ امــا
روشــهای دســتهجمعی هــم در دنیــا معمــول اســت؛ چــرا مــا از ایــن
روشــها اســتفاده نکنیــم؟» ()1370/06/31
امــروزه بــا توجــه بــه گســتره عجیــب و عظیــم علــوم و پيچیــده شــدن مســائل
و بــا در نظرگرفتــن مأموريتهایــی كــه بــه واســطه تحقــق انقــالب اســالمی بــه
عهــده نهــاد روحانیــت آمــده ،بــدون كار گروهــی انســان نمــی توانــد يقیــن كنــد
كــه وظیفــه شــرعی و الهــی و انقالبــی خــود را انجــام بدهــد .بلکــه حتــی مســأله
از ایــن باالتــر اســت و رســالتهای انقالبــی ایــن عصــر جــز بــا تشــکیل جبهــه ای از
گروههــای هماهنــگ و هــم فکــر و منســجم عملــی نیســت.
اگــر كاری در مقیــاس انقــالب اســالمی بخواهــد انجــام شــود ،حــد و حــدود
آن در انــدازه كاری شــبیه پيــاده روی اربعیــن اســت كــه يــک ملــت در قالــب
گروههــای موكبــی ،يــک اقــدام جهانــی و تمدنــی انجــام مــی دهنــد.
در كتــاب كار بايــد تشــکیالتی باشــد بــا ایــن ضــرورت و نیــاز امروزیــن
انقــالب اســالمی بيشــتر آشــنا خواهیــم شــد.
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نظــرات اســاتید محتــرم حــوزه و دانشــگاه دربــاره ســیر مطالعاتــی
صــراط (منظومــه فکــری مقــام معظــم رهبــری):

حجــت اإلســالم و المســلمین ملکــی (معــاون تهذیــب
حــوزه هــای علمیــه سراســر کشــور):
عــرض تبريــک دارم بخاطــر ایــن رويکــردی كــه شــما داريــد و ایــن توفیقــی
كــه خــدای ســبحان بــه شــما داده اســت؛ در ایــن ّايامــی كــه اســالم نــاب غريــب
اســت و در غربــت ایــن اســالم نــاب ،الحمــدهلل شــما جوانهــای عزیـ ِـز خــوش فکـ ِـر
ـواد فاضــل در ایــن مســیر قلــم مــی زنیــد و
خــوش قلـ ِـم خــوش انديشــه ی بــا سـ ِ
جهــاد مــی كنیــد.

من به شما افتخار می كنم ،تک تک شماها را كه می بينم به ياد رفقای
ّ
شهید خودم می افتم ،آنها در آن عرصه جهاد كردند حماسه آفريدند قله ها را
فتح كردند و شما هم در این عرصه؛ در جنگ نرم پای كار ايستاديد با همه ی
مشکالت و محدوديتها كه تا حدودی خبر دارم اما همان روحیه ی جهادی
و روحیه ی مقاومت در این جمع وجود دارد ،لذا تبريک می گويم چون ّ
«ان
باب من ابواب ّ
الجهاد ٌ
الجنة فتحه اهلل لخاصة اولیائه» این باب جهاد را
خدای سبحان به شما عنايت كرده است .دعا می كنم در این مسیر بمانید،
مقاومت و صبر كنید ان شاءاهلل نتیجه كارهای خود را می بينید.
 ...شــما بــا رونمایــی از ســیر مطالعاتــی رهبــر انقــالب مــی خواهیــد ایــن
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تفکــر نــاب را كــه برگرفتــه از قــرآن و عتــرت اســت ،ســیره ی پيامبــر و اهــل بيــت
عصمــت و طهــارت هســت را ترويــج و تقويــت كنیــد تــا رويشــهای واقعــی
ً
شــکل بگیــرد ،از ایــن جهــت واقعــا بايــد از شــما فضــالی بــا اخــالص و دارای
تفکــر نــاب و اهــل واليــت و اهــل پيــروی از رهبــر ،تقدیــر و تشــکر كنیــم.
 ...مــن خیلــی خوشــحال هســتم كــه شــما چنیــن حركــت عظیــم و عزیــز
و بــزرگ و باارزشــی را انجــام داديــد و از خداونــد ســبحان مــی خواهــم توفیــق
ّ
دهــد مــن هــم در كنــار شــما بتوانــم ســهمی در ترويــج ایــن تفکــر و نظــام انديشــه
داشــته باشــم تــا باقیــات و صالحاتــی باشــد و مــن هــم در ایــن حركــت جهــادی
و معرفتــی و انقالبــی داشــته باشــم.
 ...از همــه جوانهــای حــوزه و حوزويــان ،و دانشــگاهیان تقاضــا مــی كنــم كــه
ً
حتمــا وارد ایــن ســیر مطالعاتــی بشــوند تــا يــک حیــات طیبــه ی ديگــری و يــک
ـات جهــاد و مقاومــت ديگــری در روح آنهــا ســريان و جريــان پيــدا كنــد تــا
حیـ ِ
بتوانیــم در مقابــل دشــمن بــا صالبــت بايســتیم و بــه بزرگتریــن آرزوی خودمــان
بعــد از انجــام تکلیــف كــه شــهادت اســت برســیم همــان آرزویــی كــه ســردار
بــزرگ حــاج قاســم ســلیمانی داشــتند.

استاد طاهرزاده:
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بــه نظــر ایــن حقیــر ،طرحــی بســیار خــوب و پرمحتوایــی اســت و محــال
اســت طلبــه در ایــن دوران بتوانــد بــدون ایــن نــوع موضوعــات از زحماتــی كــه بــا
ـات رســمی حــوزه كشــیده اســت؛ بــه نتیجــهی مطلــوب برســد.
دروس و مطالعـ ِ
موفــق باشــید.

استاد عالم زاده نوری:
حــوزه علمیــه كانــون پــرورش عالمــان ربانــی اســالم اســت و طلبــه بــه ایــن
پايــگاه الهــی باشــکوه آمــده تــا بــا دیــن خــدا آشــنا و در نهايــت اســالم شــناس
شــود «لیتفقهــوا فــی الدیــن».
آثــار علمــی رهبــر انديشــمند انقــالب ،بــه منزلــه ی نقشــه ی كالنــی اســت كــه
كار شــناخت اســالم نــاب و اشــراف بــر اهــم موضوعــات آن را بــرای طلبــه آســان
و راه عالــم شــدن را كوتــاه میكنــد...
چه فرصتی از این برتر و چه نعمتی از این گواراتر؟
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نکات اجرایی سیر مطالعاتی

مقدار مطالعه
مقــدار مطالعــه هفتــه ای  7۵صفحــه قــرار داده شــده اســت .مخاطبیــن
محتــرم طبــق جــدول زمــان بنــدی كــه برايشــان ارســال مــی شــود مطالعــه را آغــاز
مــی نماينــد .ایــن مقــدار مطالعــه در برخــی از كتبــی كــه احتیــاج بــه فکــر كــردن
بيشــتری دارد تغیيــر مــی كنــد.

جمعی خواندن
توصیــه مــی شــود تــا حــد امــکان ،ایــن ســیر بــه صــورت جمعــی خوانــده شــود.
جمعــی خوانــدن نــه بدیــن معنــا كــه  7۵صفحــه را بــا همديگــر بخوانیــد بلکــه
منظــور ایــن اســت گروهــی تشــکیل داده و مطالعــه و مباحثــه نمایيــد.
بــه طــور كلــی ،كار جمعــی و تشــکیالتی در زندگــی نخبــگان مــا بايــد تبدیــل
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بــه يــک فرهنــگ عمومــی شــود .بســیاری از مطلوبيــت هــای انقــالب ،محقــق
نمــی شــود تنهــا بــه خاطــر اينکــه ایــن مقولــه در زندگــی بچــه هــای انقالبــی،
حضــور جــدی نــدارد.
جمعــی خوانــدن ایــن كتــب ،كمــک مــی كنــد تــا درصــد تحقــق و عملیاتــی
شــدن ایــن ســیر ،باالتــر رود.

مباحثه کردن
مباحثــه يکــی از فرهنــگ هــای بســیار اصیــل و كارآمــد در فرهنــگ حــوزوی
ماســت كــه از قديــم األيــام در حــوزه هــای علمیــه ،متــداول بــوده اســت.
مباحثــه كمــک مــی كنــد هــم عمــق راه يابــی مــا بــه آمــوزه هایــی كــه در كتاب
مطــرح شــده ،باالتــر رود و هــم از ثمــره فکــر ديگــران بهــره مند شــويم.
بــرای ایــن امــر پــس از اينکــه هــر هفتــه  7۵صفحــه مطالعــه شــد يــک جلســه
مباحثــه يــک ســاعته يــا يــک ســاعت نیــم در برنامــه گــروه قــرار داده شــود.
در مباحثــه موضوعــات محــوری بحــث شــود ،ســعی بــر فهــم دقیــق مســئله
بــا جوانــب آن شــود ،از موضوعــات تکــراری و كتابخوانــی دســت جمعــی در
پرهیــز شــود ،اندوختــه هــای خــود و فهمــی كــه از مطالــب پيــدا شــده اســت
بحــث شــود.

امتدادها
يکــی از ویژگــی هــای نظــام انديشــه رهبــری ایــن اســت كــه تــالش مــی
كنــد ایــن فکــر را تــا بــه ســر حــد عمــل فــردی و اجتماعــی ،بکشــاند .در خــود
بيانــات ايشــان در كتابهــای ایــن ســیر ایــن مســاله بــه روشــنی ديــده مــی شــود.
خــوب اســت در مباحثــات جمعــی و مطالعــات شــخصی ،ایــن مســأله بســط
بيشــتری پيــدا كنــد يعنــی تــالش شــود امتدادهــای ديگــری هــم بــرای انديشــه
هــای ايشــان پيــدا شــود.
خــود ایــن مســاله ،يــک تمریــن عملــی بــرای پيــدا كــردن مهــارت ،تحلیــل
سیاســی اجتماعــی مبتنــی بــر نظــام انديشــه رهبــری اســت كــه يــک مقولــه
بســیار اساســی و مفقــود در زمانــه مــا مــی باشــد.
ً
تحلیــل هایــی كــه عمومــا در فضــای جامعــه انســان مالحظــه مــی كنــد يــا
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بــی ارتبــاط بــا مبانــی اصیــل دينــی اســت و از سرچشــمه هــای ديگــری نشــأت
ً
گرفتــه يــا اينکــه عمــال در اليــه رویيــن تحلیــل متوقــف شــده اســت.

تالش بر نظام مند خواندن مباحث
همــان طــور كــه در مقدمــه كتــاب طــرح كلــی انديشــه اســالمی در قــرآن مطرح
شــده اســت يکــی از ویژگــی هــای ارائــه معــارف دينــی توســط رهبــری ،نظــام منــد
بــودن ایــن مجموعــه فکری اســت.
خواننــده محتــرم بايــد توجــه كنــد كــه ایــن ویژگــی در ذهنــش مســتقر شــود،
بعــد از خوانــدن هــر فصــل و هــر كتابــی ،ایــن ســاختمان منظــم و نظــام منــد،
شــکل گرفتــه باشــد.

محوریت بیانات خود ایشان
يــک اصلــی در طراحــی ایــن ســیر وجــود داشــت كــه تــالش كنیــم تــا حــد
امــکان ،بيانــات خــود ايشــان بــه صــورت كامــل ،محــور قــرار گیــرد و فرمايشــات
شــان ،تقطیــع نشــود .ایــن امــر كمــک مــی كنــد كــه مباحــث در زمینــه طــرح
اصلــی خودشــان فهــم شــوند و ورود و خــروج بــه مســائل كــه يــک پايــه فهــم
مســائل هســتند ،از نزديــک ديــده شــوند .اتفاقــی كــه در تقطیــع كلمــات ايشــان
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مــورد غفلــت قــرار مــی گیــرد و از عمــق مباحــث مطــرح شــده ايشــان مــی كاهــد.
عــالوه بــر اينکــه ديــدن مباحــث بــه ایــن صــورت كمــک شــايانی بــه نظــام
منــد انديشــیدن مــی كنــد چــرا كــه در بســیاری از مــوارد ،ايشــان از مبانــی شــروع
كــرده و بــه مســأله مــورد نظــر مــی رســند و بعــد هــم مرتبطــات آن را مطــرح مــی
كنــد و در يــک منظومــه منســجم ،پرونــده يــک بحــث را مــی بندنــد.

مخاطب سیر مطالعاتی
مخاطــب ایــن طــرح عمــوم طــالب و دانشــجويان و نخبــگان جامعــه مــا
هســتند كــه بنــای بــر يــاری و كمــک بــه انقــالب اســالمی را دارنــد ،هــر چنــد اگــر
ً
كســی صرفــا هــدف آشــنایی بــا معــارف عالیــه اســالمی را دارد هــم مــی توانــد از
ایــن ســیر حــظ كافــی و وافــی ببــرد.

ثبت نام کنندگان و نمایندگان سیر مطالعاتی
ثبت نام كنندگان محترم كه به صورت فردی و گروهی در طرح شركت
نموده اند با مراجعه به كانال خانه طالب جوان و كانال سیر مطالعاتی صراط
در پيام رسان ايتا و سايت  www.khaneTolab.irدر جريان برنامه های سیر
مطالعاتی قرار می گیرند .دريافت جدول زمان بندی مرتبط با هر كتاب در
كانال و سايت بارگذاری می شود .در صفحه دوم فرم های زمان بندی بخشی
به عنوان نظرات ثبت نام كنندگان محترم پيرامون كتاب و سیر مطالعاتی
وجود دارد كه پس از تکمیل آن به ادمین كانال ها ارسال شود.
افــرادی كــه بــه صــورت گروهــی ثبــت نــام نمــوده انــد و يــا اينکــه نماينــدگان
ســیر مطالعاتــی مــی باشــند فــرم زمــان بنــدی را بــه افــراد زیــر مجموعــه خــود
تحویــل و پــس از تکمیــل آن بــه ادمیــن كانــال هــا ارســال شــود .همچنیــن
نظــرات ســرگروه و نماينــدگان بــرای ادمیــن ارســال شــود.
نماينــدگان و ســرگروه هــای محتــرم بســته پشــتیبان ســیر مطالعاتــی را بــه
اعضــای زیــر مجموعــه خــود ارســال نماينــد.
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بسته پشتیبان
گــروه پشــتیبان ســیر مطالعاتــی بــرای هــر كتــاب بســته پشــتیبان تهیــه و
در كانــال هــا بارگــذاری مــی نمايــد ،بســته پشــتیبان شــامل :عکــس نوشــت،
كلیــپ ،آزمــون ،نظرســنجی و...
سلســله نشســتهای معرفتــی صــراط بــا هــدف تعمیــق كتابهــا برگــزار خواهــد
شــد .صــوت و متــن جلســات نیــز در اختیــار ثبــت نــام كننــدگان و نماينــدگان
ســیر گذاشــته مــی شــود.

نحوه ثبت نام
برای ثبت نام سه مرحله تعريف شده است:
 .1ثبت نام از كسانی كه مایل به شركت به صورت فردی هستند.
 .2ثبــت نــام از كســانی كــه مایــل بــه شــركت بــه صــورت گروهی و تشــکیالتی
هستند.
 .3ثبــت نــام از كســانی كــه مایــل بــه نماينــده شــدن ســیر مطالعاتــی در
اســتان ،حــوزه ،دانشــگاه ،مركــز فرهنگــی و هیئــت خــود هســتند.
فرم ثبت نام در كانال و سايت خانه طالب جوان www.khanetolab.
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irبارگذاری شده است .نمايندگان سیر مطالعاتی فرم و آدرس سايت را به
اعضای زیر مجموعه خود ارسال نمايند و به گروه پشتیبان سیر تحویل دهند.
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نشر انقالب اسالمی:
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