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به نام خانه طالب جوان قم

مارقین معاصر/حجت االسالم والمسلمین فالح

جامعیت نظام اندیشه / استاد خسروپناه 

ح مطالعاتی صراط معرفی طر

پویشی برای ترسیم سیمای »طلبه عصـر انقالب« 

هدایتگریاندیشهای

حجت االسالم والمسلمین حمید ملکی-معاون محترم تهذیب حوزه های علمیه

همهتقاضادارمشرکتکنند از

کرده است. که در مکتب امام و حضرت آقا رشد  است 
گمنامــی اســت، این که حضرت  یکــی از عالئــم مکتــب امام، 
آقا در بیان ویژگی های ســردار ســلیمانی فرمودند: »ایشان در 
جلســات، درجایــی می نشســتند که باید می گشــتی تا ایشــان 
کار چیســت؟  کنید و ظهور و بروز نداشــتند«، ســر این  را پیــدا 
ع  پشــت ایــن قصــه چه چیــزی اســت؟ در واقع پشــت این نو
رفتار، بی ارزشــی دنیا، اســم و شــهرت و مقام دنیایی اســت، 
دنیــا بــا نگاه قــرآن، در مقابل آخرت، متاع قلیل اســت، شــما 
کنید، عاشقان اسم و  که با این رویکرد به هستی نگاه  زمانی 

کرد. شهرت را تمسخر خواهید 
یکــی از مشــخصه های مکتــب امــام و حضــرت آقــا، مبــارزه، 
تکلیف گرایــی و وظیفه مداری اســت، چنــد ماه قبل از رحلت 
گفتند: »دوران ریاســت  حضرت امام، ایشــان بــه حضرت آقا 
کنید؟«  کــه چــه کار  جمهــوری رو بــه پایــان اســت، بنــا اســت 
حضــرت آقــا نیز جــواب  می دهند: »من دوســت دارم ریاســت 
کــه تمام شــد، برای تدریــس و بحث بــه قم بروم  جمهــوری 
کــه بــه یکــی از روســتاهای دورافتاده  گــر شــما بفرماییــد  امــا ا
سیســتان و بلوچســتان بــرو و امامــت مســجدی را بــر عهــده 
بگیر، می پذیرم«، این نشــان از والیــت مداری حضرت آقا در 
برابر امام است، والیت پذیری آقا در برابر امام و والیت پذیری 
شهید قاسم سلیمانی و امثال این شهید به حضرت آقا، نماد 

والیت پذیری در مکتب امام است.

بــه نظر من، مــا دو نظام فکــری نداریم، 
که  مــا نظام فکــری مکتب امــام را داریم 
حضــرت آقا مبّین، مفســر و تحقق بخش 
گــر کســی بخواهــد  مکتــب امــام اســت، ا
امام را بشناســد باید از زاویه دید حضرت 
آقــا بشناســد، مقــام معظــم رهبــری بــه 
کار را در مراســم های ســالگرد امــام انجام   لطــف  خــدا این 
کردند،  دادنــد، و هرســاله بخشــی از مکتب امــام را تبیین 
گر کســی مکتــب آقا را بشناســد، در واقع مکتب  بنابرایــن ا
کــه مکتــب امــام را بشناســد، در  کســی  امــام را شــناخته و 

حقیقت »اسالم ناب« را شناخته است.
کنــار این مکتب نــاب، مکاتب دیگری  چطور می شــود در 
کــه نباید جوانان  بــه وجود می آید؟ من عرضم این اســت 
ما نســبت به این مســئله نگران باشــند بلکــه نگرانی باید 
کــه برگرفته از  بــه ایــن ســمت باشــد که ایــن مکتب نابــی 
سیره  ی پیامبر و ائمه معصومین؟مهع؟ است -که امام آن را 
کرد- کرد و حضرت آقا آن را تکمیل و تبیین  برای ما احیا 
، ایــن مکتــب بایــد با قّوت پیــش برود، ما نیاز نیســت که 
ع تفکر مکتبی  بــا آن افکار مقابله بکنیم بلکــه باید این نو
را تقویــت و ترویــج بکنیــم، باید جوان ها و نســل جدید ما 
کنند تا این که هرکدام یک ســردار بزرگ  بــا این تفکر رشــد 
کسی  همچون »قاسم سلیمانی« بشوند، قاسم سلیمانی، 

شــما با رونمایی از ســیر مطالعاتی حضرت آقا می خواهید این 
تفکر ناب برگرفته از قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت عصمت و 
کنیــد تا آن رویش های واقعی  طهــارت؟مهس؟ را ترویج و تقویت 
شــکل بگیــرد، بــه همیــن دلیــل از شــما فضــالی بــا اخــالص، 
کــه دارای تفکــر نــاب، اهل والیــت و اهل پیــروی از  فضالیــی 
رهبــری هســتید تشــکر می کنــم، و از همــه جوان هــای حوزه، 
که حتمًا وارد این سیر  حوزویان و دانشگاهیان تقاضا می کنم 
مطالعاتــی بشــوند تــا یــک حیات طیبــه ی دیگر و یــک حیات 
گر  کند، ا جهــادی دیگــری در روح آن ها جریان و ســریان پیدا 
چنین بشــود،  بزرگ ترین آرزوی ما شهادت می شود و آنگاه ما 
می توانیم در مقابل دشــمن باصالبت بایستیم، همان آرزویی 
که ســردار بزرگ شــهید قاسم سلیمانی داشــتند، ایشان زمانی 
کــه در خــط مقــدم ســوریه بودنــد، تعبیر بســیار جالبــی را بیان 
کرده بودند: »دشمن می خواهد ما را بکشد، خوب کشتن مثل 
مدال دادن اســت، این قصه را حل کرده اســت، مرگ برای او 
که  کسی بخواهند مدال بدهند  گر به  حل شده است، خوب،  ا
این شــخص نمی ترسد، خوشــحال هم می شود، کشته شدن 
که بــه ما مــدال می دهنــد«. ایــن نگاِه  مــا مثــل ایــن می مانــد 
مکتــب امام و آقا اســت که این تفکــر را به ما ابالغ می کند و در 
که خود  کــه »از مرگ نترســید.« تعبیــری  جــان ما جــا می گیرد 
که فرمودند: »بکشــید ما را  امــام هــم دارد همین اســت زمانی 

ملت ما بیدار تر می شود«.
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کنــده از فیلم های زشــت و مبتذل بود، حضــرت امام )ره(  آ
بــا توجــه به این معضل، از علما و طالب خواســته بودند که 
کنند، رســاندن این  جلســاتی را در عصرهــای جمعــه برقــرار 
پیــام امام )ره( در برخی از شــهرها، به عهده آیت اهلل یزدی 
بود، یکی از آن جلســات، جلســه معروف مسجد امام حسن 
کــه هر یک از علما، 10 شــب  عســکری )ع( واقــع در قــم بود 
در آنجــا بــه ســخنرانی می پرداخــت، هنگامی کــه نوبــت به 
آیت اهلل یزدی رسید، به جای 10 شب، 20 شب آن جلسه را 
کرد، عنوان بحث های آیت اهلل یزدی در آن 20 شب،  اداره 
»انقالب های تاریک و روشن« بود که امام )ره( نیز یک شب 

به آن محفل آمد و تا پایان جلسه هم حضور داشت.
وی پــس از فــوت »آیت اهلل بروجردی« بــرای مرجعیت امام 
کرد و این امر را در ســخنرانی های خود ترویج  )ره( فعالیــت 
ک از ســخنرانی وی در  کــرد تــا اینکــه در ســال 1344 ســاوا
که آیت  اهلل اشرفی اصفهانی  کرمانشاه  مســجد »بروجردی« 
امــام جماعــت آن بــود، جلوگیــری بــه عمــل آورد و در ســال 

ع المنبر شد.. 1345 به علت این گونه فعالیت ها ممنو
آیت اهلل یزدی در قم و تهران جلســاتی را به صورت مخفی 
گون به تبادل  گونا تشــکیل مــی داد و با افراد و جریان هــای 
نظر می پرداخت که به جلسات زیرزمینی شهرت یافته بود، 
در این جلســات زیــر زمینی اعالمیه های حضــرت امام )ره( 

را چاپ و تکثیر می کردند و به شهرستان ها ارسال می شد.
ایشــان پس از تبعید امام )ره(، به توصیه ایشــان به همراه 
محمدتقــی  آیــت اهلل  گیالنــی،  محمــدی  محمــد  آیــت اهلل 
مصبــاح یــزدی، آیــت اهلل حســین مظاهــری و آیت اهلل ســید 
یحیی موســوی یــزدی بحث هــای فقهی و تفســیری راجع 
که  به مســائلی همچون خمس، حکومت و والیت داشــتند 
کتابی تحــت عنوان  مباحــث مربــوط بــه والیــت به صــورت 

»امامت در شیعه« به چاپ رسید.
در ســال 1350، آیــت اهلل یــزدی، در مدرســه »فیضیــه« قــم 
جلســات درس اخــالق برپــا می کــرد و تحــت پوشــش ایــن 
کــرد، ایــن فعالیت هــا  ح  جلســات مباحــث سیاســی را مطــر
عاقبــت منجــر بــه دســتگیری و تبعیــد او به بنــدر »کنگان«  
کــه  شــد، ویژگــی ســخنرانی های آیــت اهلل یــزدی ایــن بــود 
در ســخنرانی خــود ضمــن بیــان مکتــب و روش اهل بیــت 
نیــز خط مشــی دشــمنان آن هــا، واقعیــات مبــارزه و  )ع( و 
کنونــی دشــمنی بــا اهل بیت را بیــان می کرد؛  مصداق هــای 
مثاًل درباره نهضت امام حســین )ع( ســخن می گفت و بدی 
گوشــزد می کرد، سپس  و پلیدی یزید و پیروانش را به مردم 
حســینیان زمان و یزیدیان ایــن دوره را با ویژگی های آن ها 
و با انطباق با صدر اسالم بیان می فرمود، کتاب »حسین بن 
علــی را بهتــر بشناســیم« حاصــل ایــن ســخنرانی ها بــود که 
ک آن را از بازار جمع آوری کرد،  منتشــر شــد و  چند بار، ســاوا
گری ها را برنمی تافــت، آیت اهلل  که این گونــه افشــا ک  ســاوا

کرد. ع المنبر  یزدی را بارها دستگیر و ممنو
آیــت اهلل محمــد یزدى، پــس از پیروزى انقالب اســالمی نیز 
همــواره در خدمــت نظــام و بــازوى توانــاى امــام و رهبــرى 
بودند و ایشــان در مسؤولیت هاى بسیار مهمی ایفاى نقش 

نمودند.

زندگــی سیاســی حضرت آیت اهلل یــزدی، با توجه بــه مبارزه 
که  گری های فراوان  بی امان ایشــان با رژیم شــاه و نیز افشــا
بــه تبعیــد و شــکنجه معظــم لــه منجــر می شــد و با نــگاه به 
ســابقه مدیریــت ایشــان در دوران پیروزی انقالب اســالمی، 
بخشــی از تاریــخ انقــالب را تشــکیل می دهــد و مطالعــه آن، 
فضــای مبــارزه و مقاومــت را در اذهــان دوســتداران انقــالب 

زنده می سازد.
 آیت اهلل یزدی با ورود به حوزه علمیه قم، مبارزه و درس را 
توأمــان آغــاز می کند، و با شــرکت در درس امام خمینی )ره( 
و جلســاتی عمومی و خصوصی ایشــان، توانایی و عزم خود 
را برای پیگیری جریان های سیاســی و پیروی از خط مشــی 
امام )ره( اعالم می دارد، ارتباط وی با امام با حاضر شدن در 
ج اصول ایشان در مسجد سلماسی و پرسش های  درس خار

علمی و سیاسی در پایان درس آغاز شد.
ایشــان دربــاره اولیــن دیدارشــان با امــام چنیــن می گویند:« 
کــه توســط  اولیــن برخــورد خصوصــی قابل ذکــر، وقتــی بــود 
مرحــوم اشــراقی دامــاد حضــرت امــام )رض( احضار شــدم و 

نمی  دانســتم مطلــب چیســت. پس از شــرفیابی، بــا لطف و 
محبت خاصی، امام فرمودند: »مردوخ کردستانی، جزوه  ای 
کتاب  که نام شما در آن اســت من فرستاده  ام  نوشــته اســت 
ـــگمشدۀ شــما ـ را آوردنــد، فصل مربــوط به والیــت را دیدم، 
کردم،  خــوب نوشته شــده، ایــن جــزوه را دیده  اى«؟ عــرض 
که  بلــه اتفاقــًا چنــد روز قبــل بــه دیــدار آقــاى فکــور یــزدى ـ 
یکــی از علماى معــروف یزد در قم بودنــد ـ رفته بودم چنین 
جزوه ای براى ایشــان فرستاده شــده بود به من دادند. امام 
فرمودنــد: »می  خواهی چه بکنی«؟ عرض کردم، قســمتی از 
آن را خوانده  ام یادداشــت هایی هم نوشــته  ام مایل هســتم 
کنــم جوابی بنویســم. امــام فرمودند: »وقتی نوشــتی  تمــام 
بیــاور مــن ببینــم«. فوق  العاده خوشــحال شــدم، نوشــته در 
یکصد صفحه به نام »پاســخ تهمت های مردوخ« تهیه شــد 

کردم. و تقدیم 
آیــت اهلل محمد یزدی هم زمــان با نهضت امام خمینی )ره( 
ماننــد بســیاری از روحانیون بــا این حرکت همــگام و همراه 
شد، او در  سال 1343 در مسجد امام حسن عسکری )ع( قم 
طــی ســخنرانی هایی تحت عنــوان »زندگی ما، افــکار ما« از 
اصالح امور مملکت سخن می گفت، در آن ایام در عصرهای 
جمعــه، بیشــتر جوانــان بــه ســینما می رفتند و جو ســینماها 
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و  اجتماعــی  آفرینــی  ســواد  در  آقــا  حضــرت  اندیشــه  بنابرایــن 
مســؤولیت پذیــری و از طرفــی امیــدوار بــودن بــه آینــده طــالب 
که اندیشه حضرت آقا را مطالعه  تأثیرگذار است، و از طرفی کسی 
می کنــد و نظــام مطالبــات ایشــان عــوض می شــود و از مطالبات 

کالن پیش می رود. خورد به سمت مطالبات 

کافی  شخص  برای  رهبری  اندیشه  به  اتصال  صرف  آیا  عهد: 
است و برای او نتیجه بخش است؟

چون اندیشه حضرت آقا اندیشه قرآنی است. خداوند در آیه ۸۲ 
 َخَســاًرا«  کســانی 

َّ
اِلِمیَن ِإال  َیِزیــُد الَظّ

َ
ســوره اســراء می فرمایــد: »َوال

کنند، بنابراین  که قلوب آن ها مریض باشــد نمی توانند اســتفاده 
صــرف شــنیدن و خوانــدن کافی نیســت و مقدمه ای نیــز احتیاج 
دارد. مقدمه آن شستشــوی ذهنی خود انســان اســت، کســی که 
ع اتصال و مواجهــه او مخلصانه  ذهنیــت مشــکل داری دارد و نو
گر در اتصال  نیست نمی تواند از مباحث بهره مند گردد، بنابراین ا
ایــن مقدمــات رعایت شــود انســان را دگرگــون می کنــد، بنابراین 
بعــد از یــک مقدمه و اتصال خوب، نیازمنــد به پیگیری و امتداد 
کتــاب خــون دل را می خواند  کــه مثاًل انســان  هســتیم، یــا زمانی 
کاری انجــام دهد و  کــه باید  تهییــج می شــود و احســاس می کند 
کــه بتواند خود را در این فضا حفظ  این نکته خیلی مهم هســت 
که  کنــد، یکــی از راه هــای حفظ ایــن فضــای انقالبی  این اســت 
انسان به دنبال مجموعه ای باشدکه مثل خودش فکر می کند.

نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که کل سخنرانی های 
گزیده بیانات  کنیم و به  کامل آن را مطالعه  آقا را بشنویم یا متن 
کــه در اخبار و ... می آید، بســنده نکنیــم، لذا مباحث روز  ایشــان 
کنند تا به روز  ایشــان را طالب می بایســت به صورت جدی دنبال 
که اندیشه  کنند، چرا ک  باشند و شرایط خاص هر زمانه را استدرا

حضرت آقا ایستا نیست و تطور دارد.

قا در بین  عهد: وظیفه حوزه در گفتمان سازی اندیشه حضرت آ
جوانان چگونه باید باشد؟

مع االســف حــوزه علمیه نســبت به اندیشــه حضــرت آقــا، تقریبًا 
کــرده و عملکــرد خوبی نداشــته و  کــه صفر عمل  گفــت  می تــوان 
تنها به چاپ چند جزوه در چند ســال پیش، بســنده کرده است، 
متأســفانه در حوزه علمیــه قم هیچ برنامه مدونــی برای مباحث 

بصیرتی وجود ندارد.
گر انقالب شکســت بخورد  که ا کید داشــتند  حضــرت امام )ره( تأ
کــرد و از طرفی  کمر راســت نخواهد  تــا چندین ســال اســالم دیگر 
گر انقــالب بخواهــد بنمانــد، بایــد حوزه،  حضــرت آقــا فرمودنــد ا
انقالبی بماند و نکته دیگری که در دیدار با طالب در سال ۱۳۹۴ 
گر طالب نبودند انقالب پیروز نمی شــد و  که ا فرمودند این اســت 

همین مسیر باید برای حفظ انقالب طی شود.
کــه اندیشــه مردم بــا اندیشــه ولی  حــرف طــالب بایــد این باشــد 
جامعــه بایــد تــراز باشــد و نزدیــک شــود، در طــول تاریــخ انبیــا و 
کــه فکــر و  ائمــه )ع( و علمــا بعــد از ائمــه می تــوان دیــد جاهایــی 
اندیشــه مــردم بــا ولــی جامعــه نزدیک بــوده پیروزی هــای زیاده 
گرفتند،  کــه مــردم با ولــی جامعه فاصلــه  به دســت آمده و جایــی 
امام حسن )ع( مجبور به صلح می شود، امام علی )ع( مجبور به 
حکمیت می شــود و امام حســین )ع( هم به مسلخ می روند. امام 
خمینی)ره( باید ۱۵ سال صبر کند تا سربازان در گهواره اش بزرگ 
گر حضرت آقا یقین داشــتند  شــوند تا انقالب بتواند پیروز شــود. ا
که مردم ما به اندیشه مقاومت معتقد هستند آیا می پذیرفتند که 

کره انجام بگیرد؟ با آمریکا مذا
که تنها یک درس  بنابرایــن حوزه علمیه نباید به این فکر باشــد 
بــا مباحــث بصیرتــی را در دروس بگنجانــد، نهــاد حــوزه بایــد در 
کنــد، نکته  کار  ابتــدا درزمینــه فهــم مبانــی اندیشــه حضــرت آقــا 
کرسی های فهم مبانی و تحلیل و عرضه مسائل  بعدی گسترش 
گرفتن پاســخ از آن اندیشه است  جامعه به اندیشــه حضرت آقا و 
گسترش و توسعه دادن اندیشه است و مرحله  و بعدازاین بحث 
بعــد تبلیــغ می باشــد، و یــاوری درزمینــه تبلیــغ اندیشــه نیــز الزم 
گر حوزه  اســت، این ها وظایف حوزه به عنوان تشــکیالت است، ا
کارها را انجام دهد، اســاتید و طالب  به هر دلیلی نتوانســت این 

کنند. انقالبی به صورت آتش به اختیار عمل 

را تکمیــل می کنــد، مثــاًل ایشــان از »علم ال ینفع« به شــدت پرهیز 
کنید معمواًل حرف  گر دقت  دارد، بنابراین در بحث های ایشان ا
که  زائدی انســان نمی بیند و همچنین ایشــان از علوم و معارفی 
که  مســئله مخاطب نیســت نیز پرهیزدارند، لذا این چیزی است 
روی طــالب تأثیر می گذارد و از طرفــی به طالب نگاه بلندمدت و 
استراتژیک می دهد و از طرفی همین اولویت بندی و اهم و مهم 
کــردن مســائل نیــز، تأثیــر زیــادی روی فهــم و بیان طــالب دارد، 
که مطالعه اندیشــه  که وجود دارد این اســت  نکته مهم دیگری 
حضــرت آقــا طــالب را مســئله محــور می کنــد، بــا توجه بــه اینکه 
حضرت آقا رهبری جامعه را بر عهده دارند و بیشتر عمر ایشان در 
بحث های هدایت گری اجتماعی بعد از انقالب است، این باعث 

که نگاه ایشان پر وسعت شود. شده است 

کردن به اندیشه رهبری در الیه های دیگر  عـهـد: آیا اتصال پیدا 
انسانی مثل ایمان و عمل شخص هم می تواند اثر بگذارد؟

کــه آثار حضــرت آقا را می خواند - چون ایشــان یک مصلح  کســی 
که با استفاده از معارف اسالمی می خواهد این  اجتماعی هستند 
اصــالح را انجــام دهد- از انرژی مضاعفی برخوردار می شــود و به 
تعبیری مباحث ایشان طلبه را آتش می زند و انرژی او را افرایش 
که  کسانی  که  ک هم این تعبیر را داشته اند  می دهد، مأمور ســاوا
درس ایشان در مشهد حاضر می شدند تبدیل به گلوله های آتش 

کتاب خون دل می توان این تأثیرگذاری را دید. می شدند، در 
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اندیشهمقاومت
از عمیق تریــن ابعــاد هویــت انقــالب اســالمی »اندیشــه پشــتیبان« آن 
اســت، اتصــال بــا ایــن بعــد حیاتــی که منبــع آن اندیشــه حضــرت امام 
خ داده، نیاز  اســت و تفصیل آن به دســت توانای مقام معظم رهبری ر

ضروری امروز نیروهای انقالبی است.
کلی اندیشــه مقاومت« اثر حجت االســالم علــی مهدیان و  ح  کتــاب »طر
محصــول مباحثــات جمعی اعضای خانه طالب جوان، نوعی اندیشــه 
کــه ســعی دارد بــا  پشــتیبان بــرای دوران امــروز انقــالب اســالمی اســت 
کند و با رفت وآمد  رویکردی عمیق و مبنایی، انقالب اسالمی را معرفی 
بین الیه های فکری و صحنه پیش روی انســان، پرســش های او را در 

خصوص تحلیل وقایع روز و راهبرد رهبر امت، پاسخ دهد.
کتــاب بــه تبیین مســئله پیشــرفت انقالب اســالمی در چهــار دهه  ایــن 
کاوش آماری و بر اساس ارقام  گذشــته می پردازد، اما این بررســی، یک 
و اعداد نیست، کتاب تالش می کند با توجه به مبانی و منظومه فکری 
حضــرت امــام و رهبــر انقــالب و بــا توجه به تــراث حکمــی و عرفانی که 
شــالوده فکری حضرت امام را شــکل می دهد، مسئله پیشرفت انقالب 
کنــد، بــر اســاس ایــن تحلیــل، اصلی تریــن  اســالمی را تبییــن و اثبــات 
کنونی انقالب هم، اندیشــه مقاومت دانسته شده است،  راهبرد مقطع 
کــه ناظر به حفظ حقیقت انقالب اســالمی توســط امت، معنا  مقاومتــی 

پیدا می کند.
کتاب نظرات و بیانات زیر شنیدني است: در خصوص معرفی 

* تقریظ استاد یداهلل یزدان پناه زید عزه:
که توســط خانه طالب جوان قم  کلی اندیشــه مقاومت«  ح  )کتاب »طر
فراهم آمده طلیعه خوبی برای مباحثی عالمانه و دلســوزانه از اندیشــه 
انقالب اســالمی اســت، ما باید روایتگر انقالب و انقالبی ماندن باشــیم، 
واقعیت آن است که اهل اقدام بودن نیازمند تبیین و تحلیل و بصیرت 
افزایی در این زمینه است، از سویی ایجاد امید نیاز مبرم امروز ما است 

و در این اثر این امر موج میزند.(
کتاب: * جناب آقای وحید جلیلی در آیین رونمایی از 

کنید،  کتاب را نگاه  کتاب، ادبیات فعلیه اســت جمالت  )چقدر ادبیات 
کتاب  که در این  کتاب در حال قیام اســت. اعتمادبه نفســی  انگار خود 
که بــه نرم افزار اســالم دارد به نظرم ایــن چیز خیلی  دیــدم و اطمینانــی 

گران بهایی است.(
کتاب: * دکتر وحید یامین پور در آیین رونمایی از 

کــه بیــش از همــه  کتــاب، و آن چیــزی  )بــه نظــرم درخشــندگی ایــن 
که شــما برای  مــن را خوشــحال می کنــد ایــن تــالش و اهتمامــی اســت 
صورت بنــدی نظــری انقــالب اســالمی و مختصــات تاریخــی انقــالب 

کتاب دارید.( اسالمی بر اساس این مبانی در این 
عالقه منــدان جهــت تهیه کتاب می توانند از طریق ســایت خانه طالب 
از طریــق  یــا   ،khanetolab.ir/book.php آدرس:  بــه  جــوان 

کانال »واحد نشر خانه طالب« در پیام رسان ایتا و تلگرام به آدرس
nashr_khanetolab@  اقدام نمایند.

حجت االسالم والمســلمین سعید صلح میرزایی،  مدیر مؤسسه 
پژوهشــی فرهنگــی انقالب اســالمی دفتر قم می باشــند، در ادامه 
گفتگــوی نشــریه عهــد بــا ایشــان در مــورد منظومــه فکــری مقــام 

معظم رهبری  را می خوانید.

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق آی دی gohari_67@ در پیام رسان ایتا با ما در میان بگذارید

اندیشه  می توان  آیا  بفرمایید،  سؤال  اولین  به عنوان  عـهـد: 
رهبری را یک فهم ناب از اسالم دانست؟

وقتــی مــا می گوییــم اســالم نــاب، ایــن اســالم در مقابل اســالم 
آمریکایــی اســت، یقینــًا حضرت آقــا یک فهم حقیقی از اســالم 
محمدی )ص( دارند و فهم ایشــان فهم نابی اســت در مقابل 
که التقاطی و به تعبیری »ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْکُفُر ِبَبْعٍض«   کسانی 
کــه باورهای شــخصی خــود را به  کســانی  هســتند و در مقابــل 

اسالم تحمیل می کنند.
که حقیقتًا اســالم می گوید را بیان می کنند، با  حضرت آقا آنچه 
دیدگاه و موضع قبلی و پیش داوری قبلی با متون دینی مواجه 
که هم  که ایشــان در خانواده ای متولد شــدند  گرچه  نشــدند، ا
مــادر و هــم پدر اهل علم بودند اما مواجهه ایشــان از زمانی که 
توانســته اند به عنوان یک مجتهد وارد متون دینی شــوند یک 

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. مواجهه خاصی است 

عـهـد: مؤلفه های اندیشه رهبری چه مواردی هستند؟
تفکــر حضرت آقا چند ویژگی دارد، یکی اینکه اندیشــه ایشــان 
اصیل اســت و ابتنا به وحی دارد، و به شــدت قرآنی اســت و به 
که  روایات صحیح و معتبر تکیه دارد. خود همین باعث شــده 
برای ایشــان فهم نابی از اســالم ایجاد شود، اندیشه ایشان در 
که دارد از تعصب نیز به دور است، این طور نیست  کنار اصالتی 
کــه ایشــان باحالــت متعصبانه ای وارد بحث شــوند، ایشــان با 
کامــاًل علمی  تعصــب مشــکل دارند و نســبت به مباحــث با دید 
وارد می شــوند، البته درجه ای از تعصب را به آن قائل هســتند 
کنند، و این  که نســبت بــه امری یقین پیــدا  و آن زمانی اســت 

کلمه همان اصول گرایی است. تعصب به معنای واقعی 
کــه به شــدت از  نکتــه بعــدی در اندیشــه ایشــان ایــن اســت 
که قبل از انقــالب، تفکر  انفعــال بــه دور هســتند، یعنی زمانــی 
ح بوده،  مارکسیســتی، به عنوان یک تفکر الگوی انقالبی مطر
کننــد و امروز هم  که با آن مــرز ایجاد  کیــد دارند  حضــرت آقــا تأ
کم اســت، ایشــان به شدت  که تفکر غربی و لیبرال بر جهان حا
از اینکــه خودشــان در مقابــل تفکــر غربــی منفعل شــوند پرهیز 
کید  که با آن هــا مواجهه دارند این تأ کســانی  می کنند و هم به 
را می کنند، مثاًل در بحث حقوق بشر و مباحث زن، می فرمایند 
کــه مــا طلبکار هســتیم نــه اینکــه بخواهیم پاســخگو باشــیم، 
کــه مؤیــد  بنابرایــن ایشــان اســالم را جــوری تعریــف نمی کننــد 

نکات تفکر غربی باشد.
که خیلی هم مهم است بحث جامع نگری ایشان  نکته بعدی 
کــه با یک نــگاه از باال،  اســت، تفکــر حضــرت آقا تفکری اســت 

کلیات را می بیند و بعد وارد جزئیات می شوند.
هســتند،  اولویت بنــدی  بــه  قائــل  به شــدت  آقــا  حضــرت 
اولویت بنــدی یعنــی اهم و مهم و اصلی و فرعی کردن مباحث 
کــه هــم در عرصــه علمــی و هــم در عرصه سیاســی، ایشــان به 
گیر شــدن  این شــکل هســتند، و از اقرار کردن و به اصطالح جو 
در مــدح یا ذم یک چیز ایشــان به شــدت پرهیــز دارند، و از همه 
که به اندیشه ایشان جهت  مهم تر نگاه تمدنی و جهانی است 
داده است و به دنبال یک اصالح جهانی و همه گیر شدن تفکر 

الهی در جهان است.
ایشان در رویکردهای خود نیز تفکر نوعی دارند، مثاًل در رابطه 
بــا صلح امام حســن )ع( حرف های زیادی زده شــده، اما وقتی 
انســان تحلیــل ایشــان را می بینــد بــا دیگــران متفاوت اســت، 
دربــاره ســایر مباحــث هم، حضــرت آقا یک نــگاه نــو مبتنی بر 
ع رویکرد و جهت گیــری حضرت آقا  اصــول دارنــد، بنابراین نــو
ع نگاه ایشــان به امربه معــروف، روضه،  خیلی مهم اســت، نــو

عزاداری، نماز، حج و ... رویکرد خاصی دارد.

که تأثیرات اندیشه  عـهـد: به عنوان سومین سؤال بفرمایید 
رهبری بر روی فهم علمی بصیرتی طالب به چه شکل است؟
به نظر بنده مؤلفه های اندیشه ای حضرت آقا، ذهنیت طالب 
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سال هاســت مقــام معظــم رهبــری حفظه اهلل تعالــی جامعــۀ 
اســالمی را دعــوت بــه بصیرت می کنــد و آن را ضــرورت بزرگی 
می شــمارد و علــت محرومیــت یــاران اهل بیــت مثــل یــاران 
امــام حســن مجتبــی؟ع؟، از نعمــت امامــت و هدایت هــای 
بصیــرت  ایــن  فقــدان  را  فرصت هــا  دادن  دســت  از  و  او 
می شــمرد، در بیــان ضــرورت این بصیرت ازجمله بــه بیانی از 
که پرچم داری را رهین  امیرالمؤمنین؟ع؟ اســتناد می فرمایند 
کنار  گاهی و صبر و دانایی را از مواضع حق می شمرد، نباید از  آ
این تشــخیص به آســانی گذشــت، باید به آن پرداخت و خود 

کرد و پس ازآن به خوبی دنبال نمود. این نیاز را تبیین 
است:  آمده   173 خطبۀ  از  فراز  این  در  مورداشاره  عبارت 
»اى بندگان خدا شمارا به تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا 
تقواى الهی بهترین سفارش مؤمنان به یکدیگر، و بهترین 
مردم،  خداست،  پیشگاه  در  آورد(  )دست  امور  سرانجام 
شده  شعله ور  قبله  اهل  و  شما  بین  جنگ  آتش  کنون  هم ا
و  استقامت  با  و  گاه  آ افراد  جز  را  مبارزه  پرچم  این  و  است، 
آنچه  بنابراین  نمی کشند،  دوش  به  حق،  جایگاه  به  عالم 
کنید،  کردند توّقف  فرمان دادند انجام دهید، و ازآنچه نهی 
آنچه  زیرا در  تا روشن نشود شتاب نکنید،  کارى  و در هیچ 

نمی پسندید امکان ویرایش هایی هست.«
که صحنه به دالیل متعددی   این ســخن برای جایی اســت 
دشــوار می شــود، ازجملــه هنگامی کــه جریان هــای منحــرف 
کــه همگــی پیشــتازان  داخلــی شــکل می گیــرد و چهره هایــی 
انقالب و نهضت و حرکت اســالمی بوده اند، هر یک ســردمدار 
که  یکی از این جریان های انحرافی واقع می شوند، عناصری 
در ایــن بیــان بــرای پیمودن مســیر حــق بلکه پرچــم داری در 
ح شده، سه مورد شناختی و یک مورد اخالقی  این مســیر مطر
گاهی و  اســت، در این بیان ازیک طرف به مثلث شــناخت و آ
هدایت اشاره می شود و اهلیت آن خواسته می شود، و از طرف 

قطعًا رهبر انقالب را باید از برجســته ترین متفکرین معاصر 
به حســاب آورد، از مختصات شــخصیت ایشــان این است 
کــه فقط در ســاحت یــک متفکــر نمی ایســتد و بافکرش در 
ســاحت اقــدام و عمل نیــز ورود می کنــد و اتفاقــًا آمیختگی 
این دو ســاحت باعث ارتقاء هر دو ســاحت می گردد، کسی 
که با یک دستگاه منسجم فکری دست به اقدام می زند از 
خطر تحجر و تعصب و فتنه های صحنه، مصون می ماند، 
متفکری هم که با اقدام و عمل گره خورده است، متناسب 
با واقعیت ها می اندیشد و انتزاعی تفکر نمی کند و از طرفی، 
ح می کنــد و ذهن او را به  واقعیــت، مســائلی را برای او مطر
سمتی می کشد که در انسجام فکری و برقراری ارتباط بین 

عناصر آن مؤثر خواهد بود.
که مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:   همچنان 
که من از اندک   »در اینجــا باید برای ثبــت در تاریخ بگویم 
کــه در همه ی لحظــات نهضت، هر  افــراد معــدودی بودم 
دو خــط را باهم آمیختــم و به این ویژگی معروف بودم، در 
تمام زندگی مبارزاتی خود، همواره هر دو خّط )مقاومت( و 
)روشــنگری( را باهــم ادامه دادم و معتقــدم این دو را کاماًل 

که لعل شد ص 56( باهم درآمیختم.« )خونی دلی 
عمــل،  و  علــم  آمیختگــی  ایــن  ایشــان  اینکــه،  جالب تــر 

به عنوان روش صحیح شناخت اسالم، معرفی می کنند:
»نهایت سعی من این بود که دین را چنان که خدای متعال 
خواســته، به عنوان روشــی بــرای رفتار عملــی، و برنامه ای 

دیگر به ضرورت شکیبایی و پایداری اشاره می شود.
گر اعتقاد به ولی فقیه   در زمان ما والی جامعه ولی فقیه اســت، ا
که اساســًا مشــکل اعتقــادی پیش آمــده اســت، اما پس  نباشــد 
از اعتقــاد بــه والیت فقیــه و حتــی شــخص ولی فقیــه، ممکــن 
اســت مشــکل دیگری نیز پدیــد بیاید: نفهمیــدن عمق واقعیت 
»والیت فقیه« و نفهمیدن اندیشــه، تدبیــر و اقدامات ولی فقیه؛ 
این دو نارســایی و دو معضل واقعًا خســارت زا، آســیب زا و طبعًا 
ک اســت. ِســر نا آمادگی جامعۀ اســالمی نیز همین اســت  خطرنا
کــه در ایــران و جوامــع   بــا همیــن میــزان ســرمایۀ انســانی 

ّ
واال

کاری درراه حق هســتند  اســالمی به چشــم می خورد و آمادۀ فدا
کرسی  می شد جریان اصالحی جهانی به راه انداخت و حق را بر 
حکومت جهانی نشــاند، مطابق یک برداشــت، مشــکل جامعۀ 
ج نشــدن جمــع قابل توجهــی از نیروهــای ممتــاز  اســالمی خــار
و اثرگــذار آن از مرحلــۀ نفســانی و نرســیدن بــه مقــام »َســماع« و 

»حرف شنوی«)مقام دهم از منازل سالکین( است.
• مــروق )مصــدر َمــَرق( اینجا شــکل می گیرد، مروق این اســت 
کــه در همــان منطــق ولی زمــان از او جلــو بزنیــم و دریافت های 
خــود را در مــوارد پرتکــرار و حّساســی از ایشــان جلوتــر ببینیــم و 
بدانیــم. مروق نوعی جهالت اســت نه نخبگــی انقالبی؛ منزلت 
و جایــگاه خــود را درنیافتــن و از اندازه های خــود، دریافت های 
واقعی نداشــتن )باید این را توضیــح دهیم(، جهل والیی یعنی 
کارهای زمینه ســازانۀ  منطــق رهبری را قبول داریم ولی متوجه 
راهبــردی رهبری و سمت وســو و ســوقی که پدیدآورنده اســت و 

که دنبال می کند نمی شویم.  طرحی را 
 مــروق آســیب پرتکــراری اســت، بــه نظر می رســد با نشــناختن 
اندیشه و تدبیر ولی فقیه به سهولت می توان به ورطۀ »مروق« 
گاه ایــن آســیب، پنهــان می ماند زیرا مــا در موضع  غلطیــد، امــا 
فعالی قرار نمی گیریم، این گونه آســیب، عمدۀ نخبگان جامعه 
را تهدیــد می کنــد بخصــوص در ایــن زمــان که عمــدۀ نخبگان 

برای زندگی و تغییری مستمر به سوی کمال مطلوب بفهمم 
و ارائه کنم، در همه کارهای فکری و عملی ام، و در سخنرانی 
گرایش به  و درس هایم، روی این خط تمرکز داشتم، همین 
گاهانه و روشــن از اسالم، مرا واداشت تا به کتاب های  درک آ

اسالم گرایان عرب روی بیاورم…»)همان(
و آفات جدایی این دو ساحت را چنین بر می شمرند:

گاهانه ی فکرِی اسالمی از جنبش  گر فعالیت آ به عقیده من ا
و مبارزه جدا شــود، خشــک و بی روح می شود، روح مبارزه ی 
گــردد، دچار ارتجاع  گاهی و اندیشــه عاری  گر از آ دینــی هــم ا
گاهی بخشــی و رشــد  و تحّجــر می گــردد، ترکیب مقاومت با آ

فکری، خط انقالب اسالمی را تشکیل می دهد. )همان(
امتــداد عملی مباحث فکری درصحنه اجتماع نتیجه چنین 
کلی  ح  کتاب طر که حضرت آقا در  بینشــی است، اینجاســت 
مســائل بنیادیــن عقیدتــی را با امتــداد اجتماعی اش ترســیم 
و توصیــف می کنــد، یعنــی حقیقــت توحیــد تــا زندگی افــراد و 
و  امربه معــروف  استکبارســتیزی،  می کنــد،  ســرایت  جامعــه 
نهی از منکر، نهادســازی و ســاختار ســازی، جهاد و شــهادت 
و هجــرت ازجمله مســائلی اســت که بــا این دیــد اجتماعی از 

اندیشه های بنیادین تقریر می گردد.
عــالوه بــر ایــن رهبــر انقــالب جــزو اندیشــمندان دارای نظام 
کــه تمامی عناصــر اصلــی دین در  فکــری منســجم می باشــد 
ح  ح هماهنگ و مرتبط و ناظر به صحنه اجتماع طر یــک طر

می گردند.

طرحیبرایاتصالبهمنظومهفکریامامینانقالب جامعیتنظاماندیشه

مواجههبادشمن معظمانقالبدر منظومهفکریرهبر جلوهایاز

نظراتاساتیدومخاطبانطرحمطالعاتیصراط
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بــا نظــر به جبهه نیروهای انقالبی و حزب اللهی و با یک نگاه آســیب 
شناســانه، در طول این 41 ســالی که از انقالب اسالمی گذشته است، 
مشــاهده می کنیم که عمدتًا جایگاه رهبران این انقالب در نگاه این 

افراد، به عنوان یک رهبر سیاسی جا افتاده است.
امامیــن انقــالب در نــگاه نخبــگان مــا، به عنــوان یــک راهبــر فضای 
سیاســی فهم شده اند، اما در بعد اندیشه ای و فکری از جایگاه آن ها، 
غفلت شده است، در واقع ُبعد سیاسی شخصیت این دو رهبر انقالب، 

بر روی ابعاد دیگرشان سایه انداخته و سبب غفلت شده است.
اینکــه رهبــری این انقــالب، متکی و مبتنی بر یک اندیشــه بنیادین 
و راهبــردی و یــک نــوع نــگاه اجتماعــی ویــژه از اســالم شــکل گرفته 
گرفته اســت، این گسســت فکری  اســت، مــورد اعتنای کمتری قرار 
میــان رهبــری جریــان انقــالب و نیروهــای ایــن جبهه، آســیب های 

جبران ناپذیری را می تواند متوجه انقالب اسالمی کند.
چنانچه مقام معظم رهبری در یک گزارشی از پشتیبانی فکری از این 
انقــالب این طــور فرمودند: »این انقالب، با ایــن عظمت و ابعاد و آثار 
عملی، از لحاظ آرایه ى مبانی فکرى خودش، یکی از ضعیف ترین و 
کم کارتریــن انقالب ها و بلکه تحوالت دنیاســت، البتــه این کم کاری 
دالیلی دارد: بعضی از روشنفکران و متفکران اصلی را، در اول کار از ما 
گون اجرایی شدند؛  گونا کارهاى  گرفتند و بعضی از آن ها نیز مشغول 
امــا اســاس قضیه این اســت که ما تولیــد نکردیم....؛ خــوب بود که 
صدها نویســنده ى اسالمی، مبانی اســالم را بنویسند - چون انقالب 
ما اســالمی اســت - و منتشر بکنند، می بایســت تربیت می کردیم که 

نکردیم«)1368/09/07(
البتــه چند ســالی اســت به برکت همــت برخی از نخبــگان، رجوع به 
منظومه فکری امامین انقالب شــکل گرفته اســت و نیروهای انقالب 
گر بنا دارند انقالب را در ُخرد و کالنش یاری  به روشنی دریافته اند که ا

رسانند، باید مجهز به اندیشه طراحان اصلی این انقالب شوند.
مــا در مطالعــه تاریخ اســالم و تاریــخ ائمه اطهار؟مهع؟مــوارد عدیده ای 

که مطالب  ویژگی اول نظام اندیشه امام و رهبری این است 
امام و رهبری، هم جنبۀ بینشی دارد، هم منشی و هم کنشی. 
مباحث بینشی یعنی مباحث بنیادین، زیربنایی، زیرساختی، 
انسان شناسی،  شناسی،  راهنما  خداشناسی،  بحث های 
چیستی جامعه مطلوب و .... مباحث منشی مثل بحث های 
به  بیشتر  کنشی  مباحث  و...  عبادی  تربیتی،  اخالقی، 

حوزه های رفتاری فردی و اجتماعی برمی گردد.
کنشی و منشی دقیقًا مبتنی  که مباحث  ویژگی دوم این است 
بر مباحث بینشی است، توحید از منظر امام و رهبری، صرفًا 
در  ظهور  که  است  عقیده ای  بلکه  نیست،  تنها  عقیده  یک 
سیاست،  در  توحید  این  ظهور  یعنی  دارد،  عمل  و  اخالق 
رهبری  را  جهت  این  است،  نمایان  هم  مدیریت  و  اقتصاد 
جای جای  در  هم  امام  کرده اند،  بیان  به صراحت  بیشتر 
صحبتشان این بحث رادارند، برخی ممکن است بحث های 
باشند،  داشته  هم  اخالقی  و  منشی  باشند،  داشته  بینشی 
کنشی هم داشته باشند، اما ارتباطی بین این مباحث وجود 
نداشته باشد، اما امام و رهبری وقتی مباحث اجتماعی مثل 
نقش بینشی  می کنند،  بحث  را  مدیریت  و  اقتصاد  سیاست، 
فضایل  و  اعتقادی  و  توحیدی  مباحث  یعنی  آن ها  منشی  و 

اخالقی نیز در آن ها خیلی نمایان است.
سازی-  نظام  دغدغه  امام  که  است  این  سوم  ویژگی 
که در  مخصوصًا نظامات اجتماعی- داشته است، ما افرادی 
بحث های کنشی واردشده اند زیاد داریم، فقه دارند، احکام را 
بیان می کنند، اما بیشتر فقهشان فردی است، امام و رهبری 

اهلل  آیه  حضرت  رهبری  معظم  مقام  فکری  نظام  چارچوب 
خامنه ای عمری دست کم 60 ، 70 ساله دارد. از آغازین سال های 
جوانی که طلبه خوش فکر و خوش استعداد حوزه علمیه مشهد 
که سال به سال و روزبه روز پخته تر و مستحکم تر  بودند تا اآلن 

شده اند. این منظومه فکری، ره آورد سه منبع است:
نخست پیوند عمیق با قرآن. از تفسیر سوره توبه؛ سیاسی ترین 
کلی  ح  طر کتاب  و  شمسی   1351 سال  در  که  قرآن  سوره 
که در سال 1353 در مشهد ایرادشده  اندیشه اسالمی در قرآن 
رهبری،  زمان  سخنرانی های  در  تفسیری  استفاده های  تا 
همگی نشان دهنده رابطه ای وثیق با قرآن و برداشت به روز 
کم بر متن می باشد. به  در عین پایبندی به متن و قواعد حا

گشت. این مسئله بازخواهم 
و  عظیم الشأن  پیامبر  سخنان  و  سیره  در  ژرف اندیشی  دوم 
کتاب هایی چون انسان 250 ساله  که از  امامان معصوم؟مهع؟ 
کنونی  بیانات  در  روایی  و  تاریخی  نکته گویی های  تا  گرفته 

نمایان است.
از  تاریخی  و تجربه های  روز  احواالت  در  تعمق  و  و سوم دقت 
شخصیت های  از  زمین،  مغرب  تا  اسالمی  کشورهای  و  ایران 
تجربه،  از  سنگین  باری  کوله  گون.  گونا تحوالت  تا  مختلف 
آن چنان که کتاب ها باید تا این تجارب ارزشمند به سطور درآید.
این  اصلی  جان مایه  و  اندیشه  این  صدر  در  و  میان  این  از 
قرآنی  معارف  با  عمیق  پیوند  بی تردید،  فکری  منظومه 
عمق  برائت،  سوره  تفسیر  کتاب  به  نیم نگاهی  فقط  است. 
نشان  به خوبی  را  له  معظم  قرآنی  سیاسی  و  کمیتی  حا نگاه 
کتاب چهره  خواهد داد. ذیاًل با ذکر چند نمونه از مطالب این 
مقتدرانه اسالم، چهره ای پرصالبت و باشکوه ولی مهربان و 
ُبّران ولی عقالنی و منطقی را نشان خواهیم  بزرگوار، قاطع و 
داد و این امروز نیز منطق جمهوری اسالمی درصحنه داخلی 

نظری تا صحنه های مأموریتی می باشد.

ساختار کتب در سیر مطالعاتی صراط:
کتاب ها در پنج بخش تقسیم شده اند:

1. شخصیت رهبری
2. مبانی و نظام اندیشه رهبری

3. سیره سیاسی مبارزاتی ائمه؟مهع؟ در نگاه رهبری
4. انقالب اسالمی از نگاه رهبری

5. رسالت و وظیفه ما از منظر رهبری )طلبگی، دانشجویی و...(

نکاتی در مورد سیر
اول: برای اینکه مداومت در ســیر رعایت شــود، مقدار مطالعه در این 

سیر در هر روز 10 الی 20 دقیقه وقت مخاطبین را می گیرد.
که برای فهم و استفاده بیشتر،  دوم: در این سیر پیشنهاد شده است 
کتاب ها مباحثه شــود، هر  گروهی تشــکیل شــود و به صورت هفتگــی 

چند می توان به صورت فردی نیز در سیر ثبت نام کرد.
ســوم: گروه پشــتیبان ســیر مطالعاتی برای هر کتاب بســته پشــتیبان 
تهیه و در کانال ها بارگذاری می نماید، بسته پشتیبان شامل: تدریس 
کتاب ها توسط اساتید، جزوه های مباحثه، کلیپ، آزمون، نظرسنجی 

و...می باشد.
ح عمــوم طــالب، دانشــجویان و نخبگان  چهــارم: مخاطــب ایــن طر
جامعه ما هستند که بنای بر یاری و کمک به انقالب اسالمی را دارند، 
گر کســی صرفًا هدف آشــنایی با معارف عالیه اســالمی را دارد  هر چند ا

کافی و وافی ببرد. می تواند از این سیر حظ 

* ثبت نام در سیر مطالعاتی صراط
برای ثبت نام در ســیر مطالعاتی صراط خانه طالب جوان می توانید از 

طریق آیدی gohari_67@  در ایتا اقدام نمایید.

داریم که به خاطر نبود این اتصال فکری به ولی جامعه، جبهه 
حق دچار شقاق و چند پارگی شده و در مواردی ولِی خدا غریب 
و تنهــا مانــده اســت، ماجــرای صلح امــام حســن مجتبی؟ع؟ و 
والیت عهدی امام رضا؟ع؟ از این منظر واقعًا عبرت انگیز است.

بر این اساس به نظر می رسد آشنایی با اندیشه های رهبری یکی 
از فوری ترین نیازهای امروز جبهه انقالب اســالمی می باشد، لذا 
ســیر مطالعاتی صراط )منظومه فکری مقــام معظم رهبری( در 

این زمینه فکری اجتماعی شکل گرفته است.

کــه  در طراحــی ســیر مطالعاتــی آنچــه لحــاظ شــده، ایــن اســت 
کتاب هایــی معرفــی شــود تــا اتصــال بــه منظومــه فکــری رهبــر 
انقالب را تسریع دهند و از کتاب هایی که به صورت منظومه ای 
جمع آوری شــده اســت و صرفًا به صورت تیتر وار و تقطیع شــده 
می باشــند یا اینکــه صرفًا جمــع آوری بیانات اســت به طوری که 
مخاطــب بــا حجــم زیــادی از بیانــات مواجــه می شــود و باعــث 
آشــفتگی ذهنــی و مرتبــط نبــودن موضوعــات با همدیگــر بوده 
پرهیز شــده اســت، هدف از ســطح یک ســیر مطالعاتــی صراط، 
انبوه خوانی موضوعات مختلف بدون ساختار نظام اندیشه ای 
گرفتــن ســاختار منظومــه ای از مبانی  نبــوده اســت بلکه شــکل 

کید دارند، فقه سیاست، فقه اقتصاد و فقه  بر فقه اجتماعی تأ
سمت  این  به  باید  حوزه ها  می کنند،  توصیه  و  دارند  اجتماع 
نظام  دغدغه  که  حوزه ای  معنا،  یک  به  امام  کنند،  حرکت 
دغدغۀ  که  روحانی ای  و  متحجر  حوزۀ  ندارد،  را  اجتماعی 

اجتماعی ندارد را روحانی متحجر و مرتجع می داند.
که به غیراز مباحث معرفتی،  ویژگی مشترک چهارم این است 
گاهی اوقات افراد تا راه کارها هم  مباحث راهبردی هم دارند، 
اندیشه  در  که  هستند  هم  اندیشمندان  از  بعضی  می رسند، 
می مانند و به راهبرد نمی رسند، بعضی تبیین راهبردی شان 
آنکه  بر  عالوه  رهبری  و  امام  ندارند،  راهکار  اما  است  قوی 
کنش را به  مباحث اندیشه¬ای اعم از حوزه بینش، منش و 
روش اجتهادی بیان می کنند، راهبردهایی را توصیه می کنند، 
آن تمدن اسالمی،  و تحقق آن وضع مطلوب،  برای رسیدن 
آن حیات طیبه راهبرد هم می دهند، مثاًل امام، وحدت حوزه 
از  گاهی  یا  کرده  ح  را مطر یا وحدت شیعه و سنی  و دانشگاه 
اوقات از راهبردها به راهکارها رسیده است، مجمع تشخیص 
مصلحت راه انداخت تا اینکه آن تزاحم احکام اولیه و ثانویه 
در یک مجمع  آن می رسند  به  نگهبان  و شورای  که مجلس 
نظام  حیطه  در  دادند،  راهکار  یعنی  بشود،  حل  تخصصی 

سازی راهکار ساختاری دادند.
جمهوری  نه  می پذیرد  را  اسالمی  جمهوری  وقتی  امام 
دموکراتیک اسالمی یا وقتی تفکیک قوا را می پذیرد و در دل 
آن والیت فقیه را قرار می دهد، این یعنی امام راهکار ساختاری 
به  را  مبانی  یعنی  است،  نزده  استخاره  همین طوری  دارد، 

و بین المللی است.
صلح  به  ابتدا  برائت  سوره  نزول  فضای  درباره  ایشان   .1
و  می کنند  اشاره  اسالم  تبلیغ  فرصت  و  آن  برکات  و  حدیبیه 
اولیه این سوره  آیات شدیداللحن  که  یادآوری این مطلب  با 
زیبایی های  آن،  از  پیش  و  نیست  غیرمنطقی  و  بی مقدمه 

اسالم و منطق عقالنی آن مشخص شده است.1 
براین اساس جمهوری اسالمی در ابتدا و ضمن تبیین منطق صلح 
جویانه در منطقه و جهان، هرگونه ماجراجویی دشمن را باقدرت 

پاسخ داده و خواهد داد و دوران بزن دررو را تمام شده می داند.
کردند؟  2. پیامبر عظیم الشأن در برابر عهدشکنی دشمن چه 
کوبنده دادند؟  آیا هر بار مجددًا عهد بستند یا پاسخ درخور و 
مشرکین  با  چگونه  می کند.  ترسیم  را  رو  پیش  مسیر  قرآن 
دست  شما  به  گر  ا اینان  درحالی که  داشت  عهدی  می توان 
نمی کنند.2 این  رعایت  را هم  پیوند خویشاوندی  یابند حتی 
که مشرکین  آیه در ادامه به یک حقیقت نهفته اشاره می کند 
کره راضی می کنند ولی در دل  با زبان بازی شمارا بر سر میز مذا

از انجام تعهدات ابا دارند.
کثرهم فاسقون« انتهای آیه را به  بر همین اساس رهبر معظم »ا
بیرون آمدن از تعهدات و میثاق ها تفسیر می کنند 3 و بر اساس 
کرات هسته ای برجام، خوش بین  همین مبنا فرمودند من به مذا
کره کننده  نیستم و در جای دیگری خطاب به تیم هسته ای مذا

فرمودند مراقب باشید با زبان بازی شان فریبتان ندهند.
3. مقام معظم رهبری با اشاره به »فقاتلوا ائمة الکفر« در آیه 
هر  با  بگوید  نمی خواهد  قرآن  »آیه  می فرماید:  توبه  سوره   12
اجتماعی  مطلب  بلکه  بجنگید،  کرد  عهد  نقض  که  کافری 
بسیار مهم و دقیقی را بیان می کند؛ حکمی در مقیاس جهانی. 
که نقض عهد می کند، نه آحاد مردم«4  کفر است  درواقع امام 

بر همین اساس چندین بار معظم له به توضیح شعار مرگ بر 

هم  را  کار  همین  است،  رسانده  راهکار  به  راهبرد  از  و  راهبرد 
آقا  خود  را  نویسی  راهبرد  این  مثاًل  دارند،  رهبری  می بینید 
دانشگاه  سند  کشور،  علمی  جامع  نقشۀ  داده اند،  پیشنهاد 
کشور، یعنی نه تنها  اسالمی، سند امنیت ملی، سند بهداشت 

راهبرد بلکه راهکار را خود آقا پیشنهاد می دهند و ....  
اجتهاد  بزرگوار،  دو  هر  روش  که  است  این  بعدی،  ویژگی 
تعبیری  به  دارند،  واحدی  روش شناسی  یعنی  است،  فقاهتی 
در جریان عقالنیت اسالمی از روش شناسی اجتهادی استفاده 
سنتی  خیلی  بزرگواران،  این  از  یکی  نیست  این طور  می کنند، 
و  امام  باشد،  داشته  روشنفکری  گرایش های  دیگری  باشد، 
رهبری هر دو از میراث سنتی حوزوی استفاده می کنند، اما با 
کنند، به تعبیر  روش اجتهادی می خواهند مسائل جدید را حل 
بنده جزو عقالنیت اسالمی هستند نه جریان سنتی نه جریان 
روشنفکری نه جریان تجدد پذیر نه جریان تجدد ستیزی، هر 
دارند، دست  قبول  را  آوردهای مثبت تجدد  بزرگوار دست  دو 

آوردهای منفی آن را قبول ندارند. نگاه گزینشی دارند...
که هر دو بزرگوار دغدغه تمدن سازی  ویژگی دیگر این است 
مثل  کرده اند  ایجاد  تحول  که  داریم  زیادی  علمای  دارند، 
سازی  تمدن  دغدغه  دیگر  مرحوم  این  ولی  انصاری  شیخ 
اسالمی را نداشت، پرسش علل انحطاط مسلمین را نداشت، 
دارند،  را  مسلمین  انحطاط  علل  دغدغه  رهبری  و  امام  ولی 

دغدغه تمدن سازی را دارند .....

کفر و  بر سران  آمریکا یعنی مرگ  بر  آمریکا پرداخته اند. مرگ 
شرک و نظام سلطه نه مرگ بر مردم آمریکا.

4. در انتهای همین آیه فوق، خدای متعال می فرماید: »لعلهم 
کنید باشد یا شاید  کفر مقاتله و مبارزه  ینتهون«. با پیشوایان 
می فرمایند:  انقالب  معظم  رهبر  اساس  براین  دست بردارند. 
کنید شاید برگردند؛ یعنی اسالم خواهان  کفر مقاتله  »با ائمه 
انتقام گیری نیست، بلکه می خواهد مشرکان به راه برگردند. 

این شیوه هم نشان دهنده بزرگواری اسالم است«. 5
سرانگشت  با  بازدارندگی  دکترین  سخن،  همین  مبنای  بر 
ایشان در سخنرانی به  گرفت.  تازه ای  اشاره معظم له شکل 
امسال  خرداد   14 در  خمینی  امام  حضرت  ارتحال  مناسبت 
)1399( فرمودند: »توان دفاعی ما نزدیک در حد بازدارندگی 
در  راحل  امام  حرم  در  آن،  پیش  سال  در  همچنین  است«. 
امام  مقاومت  »دکترین  تشریح  ضمن  مهمی  بسیار  سخنان 
ع  خمینی« با اشاره به مبانی قرآنی اندیشه امام راحل در موضو

کردند: مقاومت تصریح 
در  بازدارندگی  نقطه ی  به  رسیدن  مقاومت،  از  »هدف 
گون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی  گونا عرصه های 
که دشمن را از تعرض به ملت  است. باید به نقطه ای برسیم 

کند«. در همه ی زمینه ها منصرف و ناامید 

پاورقی:
1. خامنه ای، سیدعلی، تفسیر سوره برائت، ص 101 - 103

2 . مضمون آیه 8 سوره برائت
3 . خامنه ای، سیدعلی، تفسیر سوره برائت، ص 121

4 . همان، ص 127
5 . همان، ص 128

معرفی سیر مطالعاتی صراط مــا از پایــگاه معرفتی دانش هــای غربی تغذیــه می کنند و متأثر ویژگی های مشترک نظام اندیشه امامین انقالب
گاه ایــن آســیب خــود را به وضوح نشــان می دهد و  می شــوند و 
که ما در عیــن این نارســایی )جهل والیی(،  آن موقعــی اســت 
معتقدانه و دلســوزانه و به نیت به پیش بردن حق و حقیقت، 
که یا باید جریان باطل و مقابلی درست  وارد میدان می شویم، 
کنیــم و به واســطۀ تقابــل با جریــان هدایت، هویــت متمایزی 
کنیــم )تغییر منطق( یا باید در مدار جریان حق باشــیم و  پیــدا 

کنیم. با آن همراهی 
دست  به  را  فرمان  و  میدان  ارزشی،  نیروهای  که  زمانی  تا   
شد،  خواهیم  مواجه  کمتر  مشکالتی  چنین  با  نگرفته اند 
درست  جایگاه  در  انقالبی  نیروهای  و  مؤمنان  که  زمانی  اما 
انقالب  و  جامعه  همه چیز  به  نسبت  و  می گیرند  قرار  خود 
کاربردی و مسئولیت مستقیم نشان  دغدغه های راهبردی و 
گر فردا  می دهند با مشکالت و آفات جدیدی مواجه می شویم. ا
کنیم، از  از آن حزب اللهی هاست باید به این آفت بیشتر توجه 
که دامن گیر نیروهای  کمال آفٌة« مرق آفتی است  باب »لکّل 
که انقالبی اند  که خود می فهمند  انقالبی می شود؛ نیروهایی 
جان  در  آتشی  اما  برنداشته اند،  اصول  و  آرمان ها  از  دست  و 
که می تواند آن ها را قدری بلغزاند )البته با چاشنی ای از  دارند 
کرده اعجاب نفس(،  سهل نگری یا سطحی نگری یا خدای نا

کنار می زنیم. بهانه ای جور می کنیم و ولی فقیه را 
ج  کاماًل از مســیر ســالمت خار که انســان را  چهرۀ پیشــرفتۀ مرق 
می کند و احکام فقهی او را نیز تغییر می دهد همان اســت که در 
فرهنگ اسالمی به آن »خروج« می گویند، خارجی رسمًا از تحت 
ج  ج شــده است و در مقابل می ایستد، خوار فرمان ولی زمان خار
به ظاهــر منطق خود را همان منطــق ولی زمان می دانند ولی در 
آن منطــق آن چنان بدفهمی و تکبر می کننــد و خود را اصل قرار 

می دهند که حتی کارشان به انکار ولی زمان نیز می رسد.

این اندیشــه منســجم چنان مســتحکم و اصولی بسته شده 
کردن  ح  که رهبر معظم انقالب بیش از 40 سال از مطر است 
ایــن مباحــث همچنــان بــر اســاس همــان مبانی خط مشــی 
می کنند و از مخاطب می خواهند که بر اساس همان اندیشه 
کننــد، این نشــان از عمق  40 ســال قبــل از ایشــان مچ گیری 
اســتحکام و انسجام اندیشه ایشان دارد، هرچند که به مرور 
کرده اســت اما مبانی  زمان زوایای این اندیشــه تفصیل پیدا
آن همچنان ثابت و پابرجاســت، این نشــان از حکمت این 
که هر دوستدار اندیشه ای را به خود جذب  اندیشــمند است 

که تغییر در آن دیده نمی شود. می کند چرا 
از ثمرات این نظام فکری، وجود نگاه های کالن و راهبردی 
که اثر آن در نحوه مواجه ایشــان  به منظومه دین می باشــد 
این روســت  از  نیــز مشــاهده می شــود،  تاریخــی  در مســائل 
کل ائمــه؟مهع؟ را دارای یک رشــته واحــد  کــه ایشــان زندگــی 

ح می کنند. ح انسان 250 ساله را مطر می بینند و لذا طر
همچنیــن ایشــان به واســطه رهبــر انقــالب و نیــز به عنــوان 
گرد و مفســر فکــر و شــخصیت و اندیشــه امــام،  بهتریــن شــا
که  جایگاه برجسته ای در پیاده سازی اسالم حکومتی دارند 
حقیقت اســالم است )االســالم هو الحکومه(. لذا انقالبیونی 
کــه دل بســته اندیشــه و راه امام اند برای تداوم اندیشــه ها و 
عملکرد امام، گریزی ندارند که به اندیشه ها و عملکرد رهبر 

کنند.  انقالب رجوع 

کانون پرورش عالمان ربانی اســالم اســت و طلبه  حــوزه علمیه 
به این پایگاه الهی باشکوه آمده تا با دین خدا آشنا و درنهایت 
اسالم شــناس شــود، آثار علمی رهبر اندیشمند انقالب، به منزله 
کار شناخت اســالم ناب و اشراف بر اهم  که  نقشــه کالنی اســت 
کوتاه  موضوعــات آن را بــرای طلبــه آســان و راه عالــم شــدن را 

گواراتر؟ می کند... چه فرصتی از این برتر و چه نعمتی از این 

کار خوبــی اســت، هــر  کار شــما )ســیر مطالعاتــی( خیلــی  ایــن 
کند.  که دغدغه مند بشود می تواند دیگران را درگیر  یک نفری 
که به جای برخی از کتب سیر، کتب دیگری قرار  البته بهتر بود 
کنار کتاب »خون دلی که لعل شــد«  داده می شــد، مثــاًل بایــد در 
کتــاب »از نیمه خرداد«  کــه به زندگــی آقا تا دهه 60 می پردازد، 
کــه کنش هــای آقا بعــد از رهبری اســت قرار داده می شــد، یا در 
کتاب اندیشه  کتاب »آزادی« قرار داده شــده و  بحث مبانی چرا 

مقاومت قرار داده نشده است و ......

خــدا خیرتــان بــده، خداییــش امتحــان دارم امــا از بــس ایــن 
کنارشــان بــزارم، مدام  کتــب زیبــا و جــذاب هســتند، نمیتونــم 
دارم مطالــب مهمــش رو برای خودم، هــای الیت می کنم، فکر 
که لعل شــد زیباست، با ناراحتی  کتاب خون دلی  می کردم تنها 
گذاشــتم امــا اآلن فهمیــدم ایــن راه ادامه  کنــار  کتــاب قبلــی رو 
کردم، طلبه ســطح 4 هســتم  دارد و از دیروز شــور جدیدی پیدا 
افســوس می خورم چرا تابه حال این مطالب رو نخوندم، کاش 

دوستان دیگه ما هم در حوزه استفاده می کردند...

از همــه جوان هــای حــوزه و حوزویــان، و دانشــگاهیان تقاضــا 
که حتمًا وارد این ســیر مطالعاتی بشــوند تا یک حیات  می کنم 
طیبــه دیگــری و یک حیــاِت جهــاد و مقاومت دیگــری در روح 
کند تــا بتوانیــم در مقابل دشــمن  آن هــا ســریان و جریــان پیــدا 
باصالبت بایستیم و به بزرگ ترین آرزوی خودمان بعد از انجام 
که سردار بزرگ  که شــهادت است برسیم همان آرزویی  تکلیف 

حاج قاسم سلیمانی داشتند.

ح بســیار خــوب و پرمحتوایــی اســت  بــه نظــر ایــن حقیــر، طــر
ع  و محــال اســت طلبــه در ایــن دوران بتوانــد بــدون ایــن نــو
کــه بــا دروس و مطالعاِت رســمی حوزه  موضوعــات از زحماتــی 

کشیده است؛ به نتیجه مطلوب برسد. موفق باشید.

که با ارائه این ســیر مطالعاتی یک افق فکری جدید  خدا قوت 
کتاب ها را  کردیــد، ای کاش این  در جامعــه فرهنگی و دینی باز 

کتاب درسی می گذاشتند. به عنوان 

ح  کــه این طر یــه تشــکر خیلــی ویژه دارم از شــما و همه کســانی 
کتاب اول خیلی هوشــمندانه در این ســیر  کردند،  رو راه اندازی 
قــرار داده شــده اســت، خــط فکری حضــرت آقا در خاطراتشــان 
خیلــی بیشــتر جلوه گــری می کند و بســیار تاثیرگــذاره، چون من 
کتاب  کتاب های آقا رو خوندم، اما این  کتاب از  قباًل ســه چهار 
گنجانده شــده و به نظرم در  اول خیلی به جا و به موقع در ســیر 

کتاب های بعدی بسیار اثرگذار خواهد بود. مطالعات 

حجت االسالم والمسلمین عالم زاده نوری

کاربر: منازل الشهداءاستاد صلح میرزایی

حجت االسالم والمسلمین حمید ملکی

استاد اصغر طاهرزاده

کاربر: میثم

کاربر: یا موال /دانشجو
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