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كنـده  در طـول تاریـخ شـیعه، بزرگانـی بوده انـد و تاریـخ مـا آ
مصلحـان،  حكیمـان،  فقیهـان،  نـوادر،  و  نوابـغ  حضـور  از 
كه بشـریت  صالحـان، صدیقـان، شـهدا و بزرگ مردانی اسـت 
وامدار عظمت آنهاست و حضور و وجودشان در عرصه حیات 
انسـان و تاریـخ، نفعـی بـه مقیـاس جهانـی داشـته اسـت. مـا 
بـه لطـف الهـی و بـه بركـت مكتـب اهـل بیـت ؟مهع؟ از این گونـه 
كـم نداشـته ایم، امـا بـه جهاتـی، نظیـر حضـرت امام و  بـزرگان 
كـم داشـته ایم. راجـع به حضـرت امام  رهبـر معظـم انقـاب را 
كفایت بحث  كه به حد  گفته نشده است، هرچند  سخن كم 
كـه  نشـده و چنان كـه عـرض شـد شـخصیت او حتـی بـرای مـا 
بـه ایشـان هسـتیم شـناخته شـده نیسـت.  نزدیك ترین هـا 
كه هرگز قلـه دماوند را نمی بینند  درسـت مثـل مـردم دماوند 
كـه دورتـر هسـتند، هیبـت و هیئـت و عظمـت  و بسـا آنهایـی 
كـه در دامنـه  كسـانی  ایـن عارضـه طبیعـی را بهتـر ببیننـد، تـا 
كه احیانًا قرونی از این قله  كسانی  آن زیست می كنند. شاید 
كـه در دامنه او  بشـری فاصلـه بگیرنـد، عظمـت او را بهتر از ما 

كننـد. زیسـت می كنیـم، مشـاهده 
امـا بـه تصـور حقیـر، مظلوم تـر از حضـرت امـام، رهبـر معظـم 

انقاب است؛ مردی به لحاظ جامعیت، بی نظیر و دست كم 
شـخصیتی  سـرآمد؛  مختلـف  جهـات  بـه  مـردی  كم نظیـر؛ 
گـون، متفـاوت و بلكـه  گونا كـه ابعـاد و اضـاع  منشـورواره، 
كـرده اسـت. همگـی مـا  مختلـف و متضـاد را در خـود جمـع 
بـا شـخصیت فكـری ایشـان آشـنا هسـتیم و غالـب مـا پیش از 
كـه تشـرف  انقـاب، وقتـی مشـهد مشـرف می شـدیم، آنـگاه 
حاصل می شد، به محضر ایشان هم به عنوان یك شخصیت 
پیشـگام، پیشـرو و جـزء پیشـاهنگان مبـارزات و روشـنفكران 
انقابـی مشـرف می شـدیم و از آن زمـان بـه سـاحت ایشـان 

ارادت داریـم.
 علی القاعـده غالـب مـا قریـب بـه نیـم قـرن بـه سـاحت ایـن 
بـه لحـاظ  ایشـان  ارادت می ورزیـم.  و  ارادت داریـم  بزرگـوار 
هسـتند؛  به معنی الكلمـه  روشـنفكر  شـخصیتی  فكـری 
شـخصیتی نواندیش به معنی الكلمه؛ شخصیتی نظریه پرداز 
پیشـتاز  و  پیشـاهنگ  شـخصیتی  و  به معنی الكلمـه 
كـه ایشـان در نیـم  به معنی الكلمـه. مجموعـه نظریه هایـی را 
ح فرموده انـد یـك  كنـون، مطـر قـرن اخیـر و از اوان جوانـی تا
منظومـه فكـری را تشـكیل می دهـد. بعضی از نظریه پـردازان 

به یك نظریه شهره هستند و بر این نظریه، محققین متعدد 
كار می شـود؛ مثـًا نظریـه برخـورد  در  سـرزمین های مختلـف 
كار  تمدن هـا. فـردی حرفـی زده و در سراسـر جهـان روی آن 
می شـود. نفـر دیگری هـم در مقابل آن، مثـًا نظریه همراهی 
گفت وگـوی تمدن هـا را مطـرح می كنـد. البتـه  و هم سـویی و 
از اینهـا نظریـه نیسـت، بلكـه پیش بینـی و تلقـی ای  برخـی 
كنونـی جهان ارائه می شـود. این مسـئله  كـه از اوضـاع  اسـت 
كه نظریـه ای با مجموعه ای از مبانی  متفـاوت اسـت با زمانی 
معرفت شناختی، ِحكمی، انسان شناختی و دیگر جنبه های 
مربوط به آن ارائه شده باشد. بعضی از نظریه هایی كه ایشان 
كرده است نظریه هایی در سطح جهانی است، اما مثل  ارائه 
حضرت امام؟هر؟ كه شخصیت سیاسی ایشان مانع شد حتی 
وجه فقهی و اصولی، حیث عرفانی، و جهات مدیریتی ایشان 
خـوب شـناخته شـود و شـخصیت منشـورواره ایشـان تظاهـر 
گردد، بـه لحـاظ در منظربودِن  كنـد و بیـن عموم عیـان  پیـدا 
وجهه سیاسـی شخصیت حضرت امام؟هر؟ ؛ بعضی از ابعاد 
 درخشان شخصیتی مقام معظم رهبری هم مورد توجه واقع

 نشده است.

ح نظریه تهاجم فرهنگی طر
كـرد، این  هنگامی كـه ایشـان نظریـه تهاجـم فرهنگـی را طرح 
موضـوع بـه ایـن شـكل، سـابقه ای حتـی در سـطح فراملـی 
هـم نداشـت. بنـده چـون در جریـان طـرح ایـن نظریـه بـودم 
كه ایشـان بـه بهانه آن  و تـدارك جلسـاتی را بـه عهـده داشـتم 
جلسـات، ایـن نظریـه را مطـرح فرمودنـد، پیشـتر و چندیـن 
كـه ایشـان رئیـس  جمهور بودنـد، دو  سـال قبـل از آن، زمانـی 
سال پیاپی و به بهانه سالگرد تأسیس سازمان تبلیغات، در 
كردند. لكن در  حوزه هنری، نظریه تهاجم فرهنگی را مطرح 
آن زمـان به عنـوان رئیـس جمهـور و با حضور سـیمای نورانی 
و خورشیدسـان امـام عزیـز، ایـن بیـان ایشـان بسـا منعكـس 
نشد، اما اوایل رهبری، مجددًا این موضوع را طرح فرمودند. 
سـال ها بعـد از مطرح شـدن ایـن نظریه بعضی از دوسـتان ما 
كشـورهایی مثل مصر جزوات و  در بعضی سـفرها به اروپا و یا 
كتاب هایی آورده بودند كه به بحث تهاجم فرهنگی پرداخته 
كـه راجـع بـه تهاجـم  بـود. مثـل الغـزو الثقافـی از دنیـای عـرب 

كـرده بود.  فرهنگـی بحث 
مقـام معظـم رهبـری در حـوزه روشـنفكری و نقـد مدرنیتـه از 
كه ایشـان در  پیشـروترین منتقدان هسـتند. بعضی تفكراتی 
عرصه نقد مدرنیته و نقد جریان روشنفكرِی وارداتی و مقلد 
اسـت. در عیـن اینكـه خـود ایشـان برخاسـته از بسـتر جریـان 
كلمات و افكار ایشـان  روشـنفكری دینـی ایران انـد. زمانی كه 
كـه امـروز  در عرصـه روشـنفكری جهت بخـش بـود، بسـیاری 
مدعـی انـد، هنـوز بـه عرصـه روشـنفكری پـا نگذاشـته بودند. 
كه در مخیله بسیاری هم  مباحث و مفاهیمی را طرح  كردند 
نمی گنجیـد و بـه ذهن آنهـا هم خطور نمی كرد، یعنی ایشـان 
مابیـن بیسـت تـا چهل سـالگی جزء پیشـروترین روشـنفكران 
دینـی ایـران قلمـداد می شـدند و ارتباط هایی بـا جریان های 
روشـنفكری شـبه قاره و دنیـای عـرب داشـتند. بعضـی از آثـار 
كردنـد. بنابرایـن، ایشـان  آنهـا را هـم در همـان زمـان ترجمـه 
در ایـن حـوزه از پیشـاهنگی و پیشكسـوتی برخوردار هسـتند 
و غالـب جریان هـای روشـنفكری، حتـی الحـادی و سـكوالر 
نیـز بـه این مسـئله اذعـان دارنـد. در حوزه تولید علـم و تولید 
علوم انسانی، ایشان پرچمداری می كنند و در این خصوص 
كه در جهت تاسـیس و  كرده انـد  بحث هـای وسـیعی را طـرح 

تقویـت زیرسـاخت این حركت اسـت.
در خصـوص تحـول حـوزه، ایشـان از پیـش از انقـاب آرمـان 
تحول حوزه را مطرح می كردند. در دیدار سال گذشته حوزه 
تهران با ایشان، در متن فرمایش هایشان اشاره كردند كه این 
كه مطرح می كنیم.  موضوع تحول حوزه را خیلی سال است 
كه ایـن موضـوع را ان  كـردم  بعـد از مراسـم، سـر سـفره عـرض 
كید فرمودند  شـاء اهلل ما تعقیب می كنیم و ایشـان مجددًا تا
كهنـه مـا سـت. بـه  كـه ایـن دغدغـه قدیمـی مـا سـت. حـرف 

کبر رشاد، رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی درباره شخصیت ذوفنون مقام معظم رهبری گفتاری از آیت اهلل علی ا

قدردانی از یک فرصت تاریخی

كه امروزه جهان اسالم و به ویژه مردم ایران، از آن برخوردارند مختصری عرض  كنم، تا مقدمه ای باشد برای سایر مباحث. شاید جز عهد رسول خدا ؟ص؟،  مقدمتًا باید راجع به نعمتی 
كه نسل ما و عهد ما از آن برخوردار است، از ویژگی ها و خصوصیات بی نظیر و تكرارنشدنی و بی مثالی برخوردار نبوده است. ازجمله  هیچ روزگاری به اندازه عهد و روزگار ما، و آن سان 
برخورداری های نسل ما رهبری شخصیت بزرگی چون حضرت امام ؟هر؟ است. مرد عظیمی كه نسل ما هرگز و هرگز او را نشناخت و نه نسل های آتی او را به درستی نخواهند شناخت. 
كه ما به عنوان مریدان و شیفتگان و شیعیان فكری او  كرد و در حیات انسان معاصر یك چرخش تاریخی پدید آورد. این مسئله ای نیست  كه در تاریخ بشر چرخش ایجاد  مرد بزرگی 
كه این مرد جهت تاریخ را تغییر داد. در پی آن بزرگوار، خلف  گواه این مطلب است  گواه آن است. وقایع چهل سال اخیر دنیا  كنیم، بلكه جهانیان به آن اذعان دارند و تاریخ نیز  بیان 

كمال رساندند. صالح ایشان چونان این تغییر و چرخش را به 

  

مقام معظم رهبری در حوزه روشنفكری 
و نقد مدرنیته از پیشروترین منتقدان 

كه ایشان  هستند. بعضی تفكراتی 
در عرصه نقد مدرنیته و نقد جریان 

روشنفكرِی وارداتی و مقلد است. در 
عین اینكه خود ایشان برخاسته از 

بستر جریان روشنفكری دینی ایران اند. 
كلمات و افكار ایشان در عرصه  زمانی كه 

روشنفكری جهت بخش بود، بسیاری 
كه امروز مدعی اند، هنوز به عرصه 

روشنفكری پا نگذاشته بودند. مباحث 
كه در مخیله  ح  كردند  و مفاهیمی را طر
بسیاری هم نمی گنجید و به ذهن آنها 

هم خطور نمی كرد
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كه مدتی پیش در سـوابق به جزوه  كردم  ایشـان عرض 
ای برخوردم منتشـره سـال 63. شـاید خاطرتان باشـد 
كـه سـال 63 سـه یـا چهـار مدرسـه بـا حـدود هفتصـد 
طلبـه داشـتیم - و در آن زمـان مدرسـه منسـجم و بـا 
كـم بـود، جـز مدرسـه حضـرت آیت اهلل  برنامـه در تهـران 

هاشمی و مرحوم آیت اهلل 
مجتهـدی، و تا حدودی 
ایـراد  بـرای   - مـروی 
یف  تشـر نی  ا سـخنر
در  را  مباحثـی  آوردیـد، 
كردید  همین باب مطرح 
متأسـفانه  البتـه  كـه   -
دیـدم در حدیـث والیـت 
و   - اسـت  نیامـده  هـم 
تحـت  زمـان  همـان  مـا 
تحـول  »آرمـان  عنـوان 
كردیـم.  منتشـر  حـوزه« 
عرضـم این اسـت ایشـان 
حـوزه،  تحـول  امـر  در 
ارتقـا و اصـاح حـوزه جـزء 
 ، هسـتند ن  ما پیشـگا
شـهید  مرحـوم  كنـار  در 

دیگـران. و  مطهـری 
و  پیشـرفت ورزی  بحـث 
كـه  را  پیشـرفت  الگـوی 
افـق  فرمودنـد،  ح  طـر
جدیـد و نـگاه بدیعـی در 
تمدن سـازی اسـت. ایـن 

نكتـه را بـا تامـل و مطالعـه عـرض می كنـم. حقیـر عضـو 
شورای الگوی پیشرفت هستم و در آنجا به لحاظ نظری 
گرفتـه اسـت؛ از  كار مفصلـی روی ایـن موضـوع صـورت 
مبانـی و بنیادهـای ایـن نظریه، تا نهادهـای تحقق این 
كه باید در جهت پیشـرفت طی  نظریه؛ و سـیر و روندی 
كه احیانًا در قالب الگو محقق خواهد شد.  شود؛ و آنچه 
ایشـان نظـرات پیشـرو و بیانـات دقیقی در ایـن حوزه ها 
گـر برشـمرده  دارنـد. از ایـن دسـت نظرهـا و نظریه هـا، ا

شـود، بسـیار اسـت.
شناخت دقیق از مقوله فرهنگ

همچنیـن از جهـت دیگـر شـخصیتی، ایشـان بـه لحـاظ 
فرهیختگـی و فرهنگ شناسـی و فهـم فرهنگـی سـرآمد 
پیچیـده ای  بسـیار  فرهنـگ مسـئله  هسـتند. مسـئله 
گاه  كلمه را به زبـان می آوریم،  اسـت. ما به سـادگی ایـن 
ح می كنیـم و احیانـًا مطالـب  مطالـب فرهنگـی را مطـر
نظـری راجـع بـه فرهنـگ می گوییـم، امـا بـه تصـور حقیـر 
كه از مقـوالت عمـده و نرم افزاری  كـرد  شـاید بتـوان ادعـا 
كمتـر چیـزی بـه پیچیدگـی مقولـه فرهنـگ  حیـات بشـر 
همچنیـن   و  ِحكمـی  بحث هـای  در  ایشـان  اسـت. 
كاربـردی فرهنـگ، در بـاب مقولـه فرهنـگ و مطالعـات 
و  دقیـق  بسـیار  نظریـات  فرهنگ پژوهـی،  و  فرهنگـی 
جدی ای دارند. همین طور در شـناخت فرهنگ، حال 
فرهنـگ بالمعنـی االعـم و االوسـع یـا بالمعنـی االخص و 
كـه در ایـن زمینه هـا مطـرح می فرمایند بسـیار  مباحثـی 

گسـترده، دقیـق و عمیـق و شـگرف اسـت.
ما در حوزه فرهنگ، نظریه پرداز اسامی نداریم. در این 
كتابچـه، از جمله از مرحـوم عامه  خصـوص فقـط چنـد 
جعفـری ؟هر؟ داریـم بـا نـام فرهنـگ پیشـرو، فرهنـگ 
كتاب  پیـرو. حتـی از فیلسـوفان مسـلمان بـه ندرت یـك 
یـا یـك مقالـه راجـع بـه فرهنـگ یافتنـی اسـت. ایـن در 
كار  كـه در جهـان بسـیار در ایـن خصـوص  حالـی اسـت 
كتاب هایـی منتشـر شـده اسـت بـا حجـم  شـده اسـت. 
كه فقط در تعریف فرهنگ  دویست تا چهارصد صفحه 
كرده اند. ایشـان در این حوزه صاحبنظر هسـتند  بحث 
و بحث های نظری بسیار جدی و قابل بحث و تأملی در 
ایـن زمینـه دارند، ازجمله در شـناخت ابعـاد و الیه های 

فرهنگ.
در حـوزه هنـر، در بسـیاری از مقوالت هنـری  ورود دارند 
بـه شـكل حرفـه ای مسـلط هسـتند. وادی و  بعضـا  و 
كاری و  كنیـم بـه حـوزه  كـه شـاید مـا تصـور  حوزه هایـی 
كشـوری  شـأن علمـی و جایـگاه اجتماعـی و فرهنگـی و 
ایشـان ارتباطی ندارد، برای مثال موسـیقی. ایشـان  به 
لحـاظ فنی، شـناخت بسـیار دقیقـی از موسـیقی دارند. 
ایشـان  را  ج اصفهانـی  ابوالفـر »االغانـی« هفده جلـدی 

كار  كرده انـد و ایـن  خوانـده، حاشـیه زده و نمایه سـازی 
را هم بعد از انقاب انجام داده  اند. یك فقیه باید بداند 
كـه موضوع موسـیقی چیسـت و بعد فتوا بدهـد. حدود 
كه ایشـان یـك روز صبح  هفـده، هجـده سـال پیش بـود 
تـا غـروب تشـریف بردنـد صداوسـیما. بعد از ظهـر یكی از 
موسـیقی  اهـل  آقایـان 
كـه مـا  بـه مـن زنـگ زد 
كـه  را  غزلـی  و  قطعـه 
از  اسـتقبال  در  شـما 
غزل ایشـان، سـروده اید 
پنـج  و  ُكـر چهـل  یـك  بـا 
ایشـان  محضـر  در  نفـره 
كردیم. ایشـان بعد  اجرا 
مـن  كـه  گفتنـد  اجـرا  از 
خیلی از موسیقی سر در 
نمـی آورم ولـی بـه حكـم 
ذوق فطـری چنـد نكتـه 
آن  بگویـم.  می خواهـم 
گفت  فـرد متبحر بـه من 
وقتـی ایشـان وارد بحث 
بـه  راجـع  آنچنـان  شـد 
موسـیقی فنـی حـرف زد 
و  دانش آموختـگان  كـه 
موسـیقی  متخصصـان 
همگـی  سـیما  و  صـدا 
مبهـوت شـدند - متـن 
مـن  بـرای  را  آن  نـوار  و 
هـم  ایـن  كـه  فرسـتاد 
كـه در حدیـث والیـت نیامـده  ازجملـه مطالبـی اسـت 
است؛ در آنجا ایشان تحلیلی از موسیقی ارائه می كند و 
كه غیر از فتوای مشـهور  حكم و فتوایی مطرح می كنند 

اسـت. ایشـان 
در شـعر ایشـان از صاحبنظـران و ادبـای ارزشـمند ایـن 
سـرزمین اند. هم در مقام سـرودن ، شعر فاخر می گوید، 
كـه البتـه منتشـر نمی شـود و جز دو، سـه از ایشـان سـراغ 
كه در  گاهی فرصت هایـی پیش آمـده  نداریـم. هـر چنـد 

محضـر ایشـان بودیـم و اشـعاری ها خوانده انـد. 
قطعًا اشعار ایشان، جزء شعرهای خوب روزگار ماست. 
ایـن را به عنـوان یـك طلبـه آشـنا بـه ایـن حـوزه عـرض 

می كنم. از قریب به چهل 
سـال پیـش در جلسـاتی 
طبع و نظر ایشان را دیده 
ایـم. از جلسـات دو نفری 
نفـره  سـه چهار  تـا  گرفتـه 
بزرگ تـر.  جمع هـای  و 
كـه  ام  دیـده  متعـدد 
ایشـان با اساتید فن مثل 
مرحـوم طاهـره صفـارزاده 
كه  و آقـای حسـین آهی - 
تریـن  برجسـته  احتمـاال 
و  عـروض  علـم  بـه  عالـم 
وارد   - امروزنـد  قافیـه 
بحـث جـدی می شـوند و 
ایـن دوسـتان در نهایـت 
را  ایشـان  دقیـق  نظـر 
می پذیرنـد. در جلسـه ای 
یـك  رباعـی  گفـت  عزیـزی 
حـول  »ال  كـه  دارد  وزن 
العلـی  بـاهلل  اال  قـوه  ال  و 
ولـی  اسـت؛  العظیـم« 

كرده اند. ایشـان 24 وزن ُخـرد را راجـع بـه رباعی بحـث 
در حـوزه فیلـم همین طـور. مكـرر در جلسـات، اعجـاب 
كه ایشـان  اهـل فضـل و تخصـص را از اطاعـات دقیقـی 
در مقام صحبت در مقوله فیلم و سـینما و نمایشـنامه 
كرده بودند، دیده و شـنیده ایم. یكبار فرد  نویسـی ابراز 
كه البته به  شـاخصی جمعـی از اهالـی همین حوزه هـا، 
رحمـت خـدا رفتند، مفصًا از تعجب اهـل فن وقتی آقا 
راجـع به بعضـی از این نمایشـنامه ها و رمان های بزرگ 
كردند نقـل می كرد. یكبـار فرمودند، چند صد  صحبـت 
رمـان بـزرگ جهانـی را خوانده انـد. ایـن مطلـب واقعـا 
بـا توجـه بـه اشـتغاالت دیگـر ایشـان شـگفت آور اسـت. 
را  كـردم نقـل می كـرد آن جلسـه  كـه عـرض  آن فـردی 

گریه.  كـه یك دفعه زد زیـر  اینقـدر احساسـاتی شـده بـود 
ایـن مـرد یـك مرجـع و فقیه و شـخصیت سیاسـی اسـت 
آنـگاه راجـع به نمایشـنامه، رمـان و داسـتانك و ادبیات 
مـدرن جهـان این گونـه فنـی صحبـت می كننـد. ایشـان 
یك بـار فرمودنـد مـن اغلـب مجموعـه داسـتان هایی را 
كـه رمان نویس هـا و داسـتان نویس های حـوزه هنـری 
نوشته اند دیده ام، می خواهم از این نویسندگان تقدیر 
كنـم و بـه آنها حق التألیف بدهم. یـك جمع هفتاد نفره 
كه آثار همگی را ایشان خوانده  را خدمت ایشان بردیم 
بودنـد، همـه اینهـا را نقـد و حاشـیه و تاریـخ و سـاعت 
كثر آنها را بعد از نیمه شـب مطالعه  كـه ا هـم زده بودنـد 
 كـرده بودنـد. البتـه ایـن مجموعـه بعـدًا بـه چـاپ هـم 

رسید. 

قدردانی از یک فرصت تاریخی
فقیـه جامـع، فقیـه فخیـم و به عقیده حقیـر فقه اعلم. 
اعلمیـت دسـت كم بـه سـه شـاخص اسـت، اول اینكـه 
گرو تسـلط بر آنهاسـت  كـه اجتهـاد در  مبانـی و معارفـی 
كام،  در اختیـار فـرد باشـد. تسـلط بـر اصـول، رجـال، 
مایه هـای  كـه  و...  تاریـخ  حكمـی،  مباحـث  بعضـی 
اجتهـاد را بـه انسـان می دهنـد. تسـلطی مجتهدانـه و 
نـه دایره المعارفـی. دایره المعارف های سـیار و متحرك 
كفایـت نمی كنـد.  بسـیار هسـتند، ولـی بـرای اجتهـاد 
كنیـم. دوم  كمـك می كننـد تا حكـم را فهـم  اینهـا بـه مـا 
كسـی  گـر  ا اسـت.  موضـوع  فهـم  و  موضوع شناسـی 
بـر  را  حكـم  نیسـت.  مجتهـد  نباشـد  موضوع شـناس 
چـه چیـزی بـار می كنیـم؟ فهـم موضـوع شـرط اساسـی 
اجتهاد اسـت. سـوم، جودت فهم است. مرحوم سید 
كان أو یكـون، اجـود  در عـروه می فرمایـد: »اعلـم، مـن 
اسـتنباطًا«. اصـًا اجودیـت در فهـم و اسـتنباط مـاك 
اعلمیت است. تیزهوشی و تیزفهمی. دست ایشان به 
لحاظ جامعیت در مباحث و علوم پر است. سال های 
سال مدرس سطوح عالی بوده اند. در موضوع شناسی 
بی نظیـر هسـتند. در عیـن اینكه جایـگاه فقهای عظام 
بـاالی چشـم ماسـت، قطعـًا احـدی از فقهـای معاصـر 
كـه در فهـم موضوعـاِت امـروز بـا ایشـان قابـل  را نداریـم 
مسـتقیم  مواجهـه  در  حـد  ایـن  تـا  و  باشـد  مقایسـه 
فهـم،  در  اجودیـت  لحـاظ  بـه  باشـد.  روز  مسـائل  بـا 
هوشـمندی و تیزهوشـی ایشـان بی نظیـر اسـت. یـك 
كـه  عظیمـی  شـخصیت 
بـه لحـاظ فقهـی قطعـًا در 
كم نظیـر اسـت.  روزگار مـا 
جـای  بـه  اعاظـم  دیگـر 
آنهـا  گردان  مـا شـا خـود، 
گردیشـان  بودیـم و بـه شا
نیـز افتخـار می كنیـم، امـا 
طلبـه،  حقیـر  عقیـده  بـه 
گرچـه عـرض مـن حجـت 
نیست، ایشان به مفهوم 
اعلـم  اعلمیـت،  دقیـق 
هسـتند.  روزگار  فقهـای 
ایـن را هـم بـه تبـع بیانـه 
جامعـه مدرسـین عـرض 
پیـش  بلكـه  نمی كنـم، 
در  مدرسـین  جامعـه  از 
همیـن نمازجمعـه تهران 
و پیـش از خطبه هـا ایـن 
آن  بـه  و  كـردم  عـرض  را 
جهـت  بـه  دارم.  اعتقـاد 
اینكه به عنـوان یك طلبه 
تشـخیص می دهیـم و تشـخیص مـا هـم حداقـل بـرای 

خـود مـا جهـت اسـت.
كـه  بگیریـم  نتیجـه  شـد  ح  مطـر كـه  مطالبـی  ایـن  از   
در  مـا  تكلیـف  داریـم.  اختیـار  در  را  نعمـت  ایـن  مـا 
غ  فـار اسـت.  مضاعـف  ایشـان  رهنمودهـای  پیگیـری 
جهـات  حتـی  و  حقوقـی  اساسـی،  قانـون  مسـائل  از 
كـه ایشـان ولی امـر هسـتند و بـه لحـاظ حقوقـی  شـرعی 
رهبـر هسـتند، ایشـان یـك شـخصیت برجسـته جامـِع 
حیثیـات  بـه  و  حـوزوی  فرهنگـی،  فكـری،  علمـی، 
رهنمـود  و  ماسـت  دسـترس  در  سـرآمد  گـون،  گونا
بدانیـم.  قـدر  را  تاریخـی  فرصـت  ایـن  بایـد   می دهـد. 

والسام.

  

ما در حوزه فرهنگ، نظریه پرداز اسالمی 
نداریم. در این خصوص فقط چند كتابچه، 

از جمله از مرحوم عالمه جعفری؟هر؟ داریم 
با نام فرهنگ پیشرو، فرهنگ پیرو. حتی 
از فیلسوفان مسلمان به ندرت یك كتاب 
یا یك مقاله راجع به فرهنگ یافتنی است. 
این در حالی است كه در جهان بسیار در 
این خصوص كار شده است. كتاب هایی 

منتشر شده است با حجم دویست تا 
چهارصد صفحه كه فقط در تعریف فرهنگ 

بحث كرده اند. ایشان در این حوزه 
صاحبنظر هستند و بحث های نظری بسیار 

جدی و قابل بحث و تأملی در این زمینه 
دارند، ازجمله در شناخت ابعاد و الیه های 

فرهنگ

  

كه  حدود هفده، هجده سال پیش بود 
ایشان یك روز صبح تا غروب تشریف 
بردند صداوسیما. بعد از ظهر یكی از 

كه  آقایان اهل موسیقی به من زنگ زد 
كه شما در استقبال  ما قطعه و غزلی را 

ُكر  از غزل ایشان، سروده اید با یك 
چهل و پنج نفره در محضر ایشان اجرا 

كه  گفتند  كردیم. ایشان بعد از اجرا 
من خیلی از موسیقی سر در نمی آورم 
ولی به حكم ذوق فطری چند نكته 

می خواهم بگویم. آن فرد متبحر به من 
گفت وقتی ایشان وارد بحث شد آنچنان 

كه  راجع به موسیقی فنی حرف زد 
دانش موختگان و متخصصان موسیقی 

صدا و سیما همگی مبهوت شدند

نگاهی وسیع؛
تفکری جامع و بینشی نافذ

در عصر غیبـــت زعامت جامعه اســـامی در پرتو دالیل عقلی 
و نقلـــی بســـیار بـــه فقیه جامـــع الشـــرایط می رســـد. حضرت 
كمال دانش و دانایی و درک جامع از مســـائل  امـــام ؟هر؟ در 
در دوره خفقـــان و اســـتبداد طاغوت نظریه والیـــت فقیه را از 
دل شـــریعت اســـامی با دانش و بصیـــرت تنقیح و بـــاز تولید 

كردند. 
ولـــی فقیـــه پـــس از انقـــاب در وجـــود نورانـــی خـــود ایشـــان 
تبلور یافـــت و پس از آن زعامت جامعه اســـامی در دســـتان 
گرفـــت. تجربـــه چند  كفایـــت مقـــام معظم رهبـــری قـــرار  بـــا 
دهـــه والیت حضـــرت آیـــت اهلل خامنـــه ای )مدظلـــه العالی( 
بـــر جامعـــه اســـامی سرمنشـــٔا خیـــرات و بـــركات بســـیار در 
و  فرهنگـــی  سیاســـی،  اقتصـــادی،  مختلـــف  زمینه هـــای 

بود.  اجتماعـــی 
گفتمان شـــیعی بر خاسته از  نظام بینشـــی ایشـــان مبتنی بر 
تفكر اســـام نـــاب محمـــدی و رویكردی توحید محور اســـت 
كام، ســـیره و نگاه ایـــن عالم ربانی  كه در جـــای جای رفتار، 

مـــوج می زند.
وســـعت نـــگاه ایشـــان و تفكـــر جامـــع نســـبت بـــه مســـائل از 
جلوه هـــای بی نظیـــر تفكر شـــیعی در جهـــان پرتاطـــم امروز 
اســـت، دشـــمن شناســـی و توجه بـــه توطئه هـــای خصمانه 
كام ایشـــان در مردم  كـــوردل ملت ایـــران و نفـــوذ  دشـــمنان 
بارها و بارها امنیت را به جامعه اســـامی بازگردانده و خشـــم 
و عصبانیت دشـــمنان و صهیونیســـت های غاصب را به اوج 
كشـــورهای جهان به  كه ایـــران امروز در بین  رســـانده طوری 

كشـــوری امن شـــهره است.
 بینـــش و بصیـــرت باانـــكار معظـــم لـــه در ایجـــاد وحـــدت 
گروههـــای جامعـــه از بســـیاری از اختافات و  بیـــن احـــزاب و 
تفرقه هـــای خانمان ســـوز جلوگیری نموده و مســـیر توســـعه 
كشـــور عزیزمـــان ایـــران را با اتـــكای به دانـــش بومی  و تعالـــی 

كرده اســـت. فراهـــم 
 توجـــه همیشـــگی ایشـــان بـــه فرهنـــگ و تمـــدن اســـامی و 
گونه ای  ایرانـــی و اتكای بـــه جوانان و فرزندان این ســـرزمین 
بی نظیـــر از بیگانـــه ســـتیزی و پاسداشـــت هویت اســـامی و 
ایرانـــی ایـــن ســـرزمین در طـــول تاریـــخ معاصر را بـــه نمایش 
گذارده، بی شـــک توجه به اندیشـــه و منظومه فكری ایشـــان 
كتـــاب در این زمینه ســـند افتخـــار تاریخ  و رونمایـــی از یـــک 
كه آشـــنایی نســـل جوان بـــا آن می توانـــد آیینه  ایران اســـت 
كشـــورداری اســـامی و معنویت گرایـــی الهی  تمـــام نمایـــی از 
وگره گشـــای بســـیاری از مســـائل و دردهـــا و رنج هـــای مـــردم 
باشـــد و برای همیشـــه نصب العین زمامـــداران و دولتمردان 

این ســـرزمین باقـــی بماند. 
كتابی  امروز دانشـــگاه آزاد اســـامی مفتخر اســـت رونمایی از 
پیرامون زندگی و شـــخصیت مقام معظم رهبری را رونمایی 
كه مطلـــع الغزل مســـیر ترویج ارشـــادات و رهنمودهای  كند 
ایشـــان در بیـــن جوانان، دانشـــجویان، اســـتادان و سرتاســـر 

جامعه اســـامی باشد.
مشـــی مقـــام معظـــم رهبـــری در تهذیـــب نفـــس، دوری از 
گرایـــی، ســـادگی، و پرهیـــز از ریا و تزویر پرتویی روشـــن از  دنیا
كه شـــكرانه  یـــک رهبـــر فرزانـــه و فرهیخته را نشـــان می دهد 
این نعمت بر ســـر مـــردم ایران بـــه درگاه خداوند همیشـــگی 
كتاب منظومه  است.  بی شـــک برگزاری مراســـم رونمایی از 
فكـــری مقـــام معظـــم رهبـــری )زعیم ذوفنـــون( در دانشـــگاه 
آزاد اســـامی منجـــر بـــه آشـــنایی بیشـــتر و بهتر نســـل ســـوم 
انقاب بـــا دانـــش، بصیرت، شـــخصیت، اندیشـــه و عظمت 
كه جای بســـی خرســـندی اســـت و  نـــگاه معظم له می شـــود 
امیـــدوارم جوانان و دانشـــجویان و اســـتادان بتواننـــد از این 

اثـــر فاخر نهایت اســـتفاده را  داشـــته باشـــند. 

  یادداشت   دكتر فرهـاد رهبـر 
رییس دانشگاه آزاد اسامی 
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ح پژوهشـی  انگیزه اصلی شـما از انجام این طر
چـه بـود و چـه اهدافـی را در آن دنبال می کردید؟
کتـاب منظومـه فکـری مقـام معظـم رهبـری، مبنـای  تدویـن 
یـک دلیـل و علـت اسـت. دلیلـی کـه مـا را به این سـمت سـوق 
که من سـالها در ذهنم ضرورت تدوین منظومه  داد، این بود 
گـر  کـه ا فکـری شـخصیت های انقـاب بـود و معتقـد هسـتم 
کنـد، می توانـد ایـن  کسـی بـه شـخصیتی منظومـه وار نـگاه 
شخصیت و اندیشه او را جامع تر و کامل تر بشناسد. به همین 
جهـت مـا اندیشـه های مهنـدس بـازرگان و دکتر شـریعتی را در 
کردیم. بنابرایـن من نظرم این  آسیب شناسـی معاصر تدوین 
گر می خواهیم درباره امام یا مقام معظم رهبری چیزی  است ا
بنویسیم باید یک مطلب نظام مند را تدوین کنیم. اصطاح 
منظومه فکری زاییده یک علت است. ما تقریبًا 9سال پیش 
بـا جنـاب اقای دکتـر داودی و جمعـی از محققین، تحقیقی را 
کـه  انجـام می دادیـم بـه نـام منشـور جمهـوری اسـامی ایـران 
که تصویر درسـتی از جمهوری اسـامی و نظام  برای ایرانیانی 
کتـاب بـه صـورت  جمهـوری اسـامی ایـران نداشـتند، در ایـن 
مختصر و دقیق اطاعات خوبی به دسـت می آورند. آن زمان 
کـه مـا ایـن کار را انجـام می دادیـم و زمان زیادی هم گذاشـتیم 
من در یک مقطعی در روز 16 ساعت هم روی این منشور وقت 
کل  می گذاشـتم چـون بخـش مبانـی اش بـر عهـده بنـده بـود. 
کار  کتاب حدود 120 یا 130 صفحه شـد. در همان ایام دغدغه 
کردن روی منظومه فکری رهبران نظام برای من ایجاد شد و 
در جلسه ای که با آقای دکتر داودی داشتیم دغدغه ام را مطرح 
کردم و ایشان گفتند الزم است این کار توسط شما انجام شود. 

که ابتدا منظومه فکـری امام دیدگاه نوشـته  پیشـنهاد دادیـم 
شود و پس از آن منظومه فکری مقام معظم رهبری، چون این 
دو برای شناخت نظام فکری جمهوری اسامی ایران مکمل 

یکدیگر هستند.

کـه در پـی آن  کار فعلـی تـا چـه حـد بـه اهدافـی 
بودیـد، نزدیـک اسـت؟

کتـاب منظومـه فکـری ، مجموعـًا دو سـال طـول  ایـن دو 
گفـت یـک سـال اول ایـن پژوهـش  کشـید. تقریبـًا می شـود 
کـه در ایـن  کار می کـردم بـه ایـن صـورت  را بنـده بـه تنهایـی 
که اصًا روش منظومه ای چیست.  زمینه تحقیق می کردم 
شـود؟  رعایـت  بایـد  مختصاتـی  چـه  فکـری  منظومـه  در 
چـه مؤلفه هایـی بایـد داشـته باشـد؟ ایـن منظومـه فکـری 
که من انجام  کار دومی  چیست؟ خیلی برای ما مهم بود و 
کتبـی  کل آثـار امـام و مقـام معظـم رهبـری اعـم از  مـی دادم 
که منتشـر  کـه از ایـن دو بزرگوار چاپ شـد با سـخنرانی هایی 
شـده و نشـده و به صورت پیاده شـده در موسسـه نشر امام 
کردم  و موسسـه نشـر انقـاب اسـامی وجود داشـت را تهیـه 
کـردم.  رهبـری جمـع  و  امـام  اندیشـه  از  آرشـیو مفصلـی  و 
کـردم و پرونـده علمـی  کامـل مطالعـه  مجموعـه ایـن آثـار را 
هـم تشـکیل دادم. یـک سـاختار با زیـر مجموعه هـای نظام 
کردم.  کنشی طراحی  بینشـی و نگرشـی؛ منشـی و اخاقی و 
کرد تا به  که توضیح دادم حدود 14 بار تغییر  البته ساختاری 
این مرحله رسید. هر مطلبی مثل خداشناسی اسامی و هر 
کدام از اینها با توجه به محتویات آثاری که استفاده می شد، 
که بر  سـاختار درونی هم پیدا می کرد و به محقق می گفتیم 
کنـد. در واقـع  اسـاس ایـن سـاختار جدیـد محتـوا را تدویـن 
از محققـان و  کـه جمعـی  شـورایی علمـی تشـکیل دادیـم 
کـه حضـور پیـدا می کردنـد و  فرهیختـگان دانشـگاه بودنـد 
هر سـاختار و زیر مجموعه، پیشـنهاد داده می شـد و در این 
شورا به تصویب می رسید. مجموعًا در طول این پژوهش و 
یک سـال مطالعات و مباحث تشـکیل پرونده و علمی و ... 
گرفـت و یک سـال هم تدویـن و پژوهش  راهنمایـی صـورت 
که ما داشـتیم یک نظام معرفتی و فکری بود  نهایی فکری 
کسی بخواهد  گر  که بر محور توحید و نظام اجتماعی بود و ا
کشف  نظام جمهوری اسامی را از طریق این دو رهبر نظام 

کامل اسـت. کنـد ایـن دو مجموعـه جدیـد و تقریبـًا 

انجـام چنیـن پژوهش هایـی روی اندیشـه رهبر 
معظـم انقـاب چـه سـختی هایی دارد؟

اسـت؛  بیشـتر  طبیعتـًا  دیـدگاه  امـام  حضـرت  مکتـوب  آثـار 
مخصوصـًا مباحـث مبانـی نظـری و بینشـی حضـرت امـام در 
کتاب هـای مختلفـی از ایشـان در مباحـث فلسـفی و عرفانـی 
کار ما را راحت تر می کرد اما فرمایشات مقام  منتشـر شـده بود، 
معظم رهبری مباحث نظری و مبانی اخاقی فراوانی داشتند 
کثـرًا بـه صـورت سـخنرانی مطرح شـده بـود و هنوز  ولـی چـون ا
موسسه نشر آثار حضرت آقا مجموعه سخنرانی ها و فرمایشات 
کار ما نسـبت به تدوین منظومـه امام  را عرضـه نکـرده بودنـد، 
خیلـی دشـوارتر و سـخت تر بـود . نکته مهـم این بـود که گاهی 
سخنرانی جدیدی توسط ایشان انجام می گرفت و ما باید آن را 
نیز در اثر می گنجاندیم. مثًا اقتصاد مقاومتی مبحث جدیدی 
گنجاندم و همچنین  که در بخش نظام اقتصادی اسام  بود 
والیت شناسـی حضرت آقا نیز تکمیل تر شـد. به هر حال فهم 
کلمات این بزرگان روش اجتهادی دارد. ما خواستیم با حفظ 
ادبیـات مقـام معظـم رهبـری، از عبـارات نویسـنده بـرای بیان 
کار در عین حال بیشترین محتوا را نیز  کنیم و با این  استفاده 
منتقـل کنیـم. بعضی از افـراد که درباره مقـام معظم رهبری یا 
حضـرت امـام مطلـب می نوشـتند همیـن جـور پشـت سـر هـم 
عبارات را نقل قول می کنند اما اینکه منظومه وار فرمایشات را 
با قلم جدیدی اما با ادبیات مقام معظم رهبری تضمین بشود 

کار دشـوار و سـنگینی است .

برای تحلیل و استخراج منظومه فکری حضرت آقا 
چه بایدها و نبایدهایی باید رعایت شود؟

گر دوسـتان به مقدمـه مراجعه کنند،  چنـد تـا نکته اسـت کـه ا
در آنجا کامًا همه این موارد را توضیح داده ام. مثًا فرمایشات 
حضـرت آقـا اصلی و فرعی دارد به مناسـبت روز کارگر، روز معلم 
یـا مثـًا وقتـی مخاطب شـان دانشـجویان هسـتند . بخشـی از 
فرمایشات حضرت آقا اشاره به اصول و منطق و اندیشه اسامی 
است حاال در عرصه سیاست و اقتصاد و روابط بین الملل و ... 
تشخیص این اصلی و فرعی خیلی کار ظریف و دقیقی است که 
باید با حوصله و دقت آن را بررسی کرد. نکته دیگر که فرمایشات 
مقـام معظـم رهبـری بخشـی مربـوط بـه مبانـی اسـت و برخـی 
مربوط است به راهبردها ، گاهی اختصاص به دستگاهها دارد 
مثـًا خطاب به شـورای نگهبان، مجلس خبـرگان، حوزه های 

گاهـی  کشـور اسـت،  کل  گاهـی اوقـات ناظـر بـه  علمیـه اسـت. 
مخاطب نظام بین المللی است. خیلی مهم است که بدانیم 
کدام بخش جزو منظومه فکری است کدام بخش فرعی و تبعی 

و مقطعی است.
چـرا تولیـدات بـا ارزش و پـر محتـوا در ایـن عرصه 

کم اسـت؟
یکـی از نـکات ایـن اسـت کـه مـا از محققینـی بـرای تدویـن این 
کـه توانمنـد هسـتند. متاسـفانه گاهی  کتـاب اسـتفاده کردیـم 
اوقات دوسـتانی که به تدوین فرمایشات مقام معظم رهبری 
می پردازند، کسـانی هسـتند که از سـطح علمـی الزم برخـوردار 
نیسـتند و صرفـًا به یک سـری تحقیقـات ترویجـی می پردازند، 
البتـه آنهـا هـم خـوب اسـت امـا یـک سـری کارهـای عمیق تری 
الزم داریم. به عنوان مثال موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعی 
بسیار مهم است که اقتصاد کشور را دگرگون می کند و کشور را از 
بحران نجات می دهد یا وقتی حضرت آقا دارد در مورد زندگی در 
بجنورد صحبت می کنند این طور نیست که به ذهن شان برسد 
و صحبت کنند، این ضرورت مهم جهان اسام و بشریت است. 
تمام مطالبی که بیان می کنند. محقق باید بنشیند و آنالیزم و 
تحقیـق کنـد و بعـد ارتبـاط مباحـث را با هم پیدا کند و سـپس 
ارتباط مطالب را در ساحت بینش، منش و کنش تفکیک کند 
تا معلوم شود که این منظومه حول چه محور اصلی می چرخد.

مهم ترین آسیب هایی که می تواند آثار اینچنینی 
را تهدید کند، چیست؟

یک تهدید جدی که اندیشه امام و اندیشه مقام معظم رهبری 
را ممکن است دچار آسیب کند، التقاط است. فرض کنیم مقام 
معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی صحبت می کند پس از آن 
افرادی آن سخنان را با مفاهیم اقتصاد مدرن و سوسیالیستی 
تغییر می دهند و می گویند که در حال اجرای اقتصاد مقاومتی 
هسـتیم در حالـی کـه در حقیقت اقتصاد غیر مقاومتی اسـت. 
مثـًا می رونـد قـراردادی بـا توتـال می بندنـد و می گویند ایـن در 
راستای اقتصاد مقاومتی است، از ماشین خارجی تا سنگ پا 
را وارد می کنند و می گویند در راستای اقتصاد مقاومتی است. 
در فصل برداشت سیب مردم ارومیه، سیب وارد کشور می کنند 
و می گویند در راستای اقتصاد مقاومتی است. بعضی ها با این 
عملکرد سخنان رهبری را به تمسخر می گیرند و بعضی هم بر 
اثر جهل دچار این کارها می شوند. باید دغدغه مندان بیایند، 
چون حضرت آقا یکی از ویژگی هایش این است که تولید ادبیات 
می کنند و باید کسانی که به این جریان تعلق دارند، بنشینند 
و تحلیل دهند.نهضت تولید علم، نهضت نرم افزاری، نقشـه 
جامـع کشـور، الگـوی پیشـرفت اقتصـاد مقاومتـی، مهندسـی 
فرهنگی و... این ها مفاهیمی است که حضرت آقا بیان کردند 
گفتنـد و ترویـج   دربـاره اش سـخن 

ً
و ایـن اصطاحـات را مکـررا

کردنـد. نخبـگان معتقد بـه جریان انقاب اسـامی باید سـریع 
بیاینـد ایـن مباحث را تدوین و شـرح دهند. این مباحـث را در 
سازمان ها، نهادها به کار ببرند تا عملیاتی شود. ساختاری که 
تعلق و وابستگی به نظام و فرمایشات رهبری بیشتر از بسیاری 
از مجموعه ها که عاقه مند به فرمایشات رهبری هستند این 
اندیشه ها خوب تفسیر بشود تا به مرور زمان تغییرش ندهند 
و سریع تر عملیاتی شود و نهاد سازی بشود تا اجتماع بیشتری 

پیدا بکند.

بازخوردهایـی کـه بعـد از خـروج کتاب داشـتید، 
چطـور بود؟

کتـاب شـده و اشـخاص حقیقـی،  اسـتقبال خوبـی نسـبت بـه 
دانشـگاهیان، اسـاتید حـوزه، دانشـجویان، طـاب ایـن کتاب 
را تهیـه کردنـد و مطالعـه می کنند و بعضی از این عزیزان سـالها 
کتـاب بودنـد و تمـاس می گیرنـد و ابـراز لطـف  منتظـر نشـر ایـن 
کـه چندیـن نفـر تلفنـی و  می کننـد. تقریبـًا هفتـه ای نیسـت 
حضـوری ابـراز محبـت نکننـد. بـه حـال منظومـه فکـری مقـام 
معظم رهبری یک مکتب و یک منشور است و هیچ ربطی هم 
به نظام جمهوری اسامی ندارد. این یک مکتب است که باید 
ترویج کنیم در مقابل کسانی که نظام سکوالر و اسام آمریکایی 

را ترویـج می کنند.

دکتر عبدالحسین خسروپناه از 2 سال تالش برای تولید یک اثر فاخر می گوید

تحقق دغدغه  دیرینه

   گفت وگو    سید علی سیدی  

حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین خسروپناه رییس 
انجمن فلسفه و حکمت ایران سالهاست که در حوزه اندیشه 
اسالمی به فعالیت می پردازد و آثار مکتوب و فاخر بسیاری از خود 
به جای گذاشته است. او بعد از 2 سال فعالیت فشرده با جمعی 
از پژوهشگران موفق به تبیین و طراحی منظومه فکری رهبر 
کار را از دغدغه های دیرینه و  که این  معظم انقالب شده است 
جدی زندگی علمی خود می داند. با او در مورد این کتاب و پیشینه 

آن به گفت و گو نشستیم .
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کمی در خصوص کتاب توضیح دهید؟
نـام ایـن کتـاب، منظومه فکری اسـت، منظومه یعنـی افکار یک 
فرد را به نظم درآوردن و کلیت کار به شکلی است که می خواهیم 
بدانیـم یـک فـرد از نظـر اعتقـادی ، رفتـاری و کنـش اجتماعی چه 
دیدگاهـی دارد و در کل تفکـر یـک فـرد کـه به عنـوان رهبـر اجتماع 
کاربردی در سطح کالن اجتماع نظر  است و می تواند راهبردی و 
دهد از چه جاهایی نشٔات گرفته است. کتاب هم به حدی بود که 
مورد استقبال خیل عظیمی از صاحب نظران قرار گرفت و امروز که 
منتشر شده است، بسیاری از پژوهشگاه ها و ارگان ها که به صورت 
راهبردی و کاربردی در زمینه های اینچنینی مطالبی نوشته اند، با 
توجه به موفقیت کتاب از ما تقاضا کردند در موضوعات دیگر هم 

با آنها همکاری کنیم.

ایـده انجـام ایـن پـروژه نخسـتین بار از کجـا شـروع 
شـد؟ چـه زمانـی کلیـد خـورد؟

این پروژه به سفارش مرکز استراتژیک ریاست جمهوری زمان آقای 
دکتر احمدی نژاد انجام شد. مسوول مرکز استراتژیک در آن زمان 
آقای داوودی بودند که به دلیل شـخصیت علمی ای که داشـتند 
چنین فکری را استارت زدند و با آقای دکتر رشاد صحبت کردند و 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نیز این پروژه را به جناب آقای 
دکتر خسـروپناه محول کردند و مدیریت کل این برنامه با ایشـان 
بود. بنده نیز با دستور آقای خسرو پناه به عنوان مدیر اجرایی، کار 
را به عهده گرفتم و خود ایشان نیز به ما راهنمایی علمی می دادند. 
بعد از گفت وگوهایی که انجام شد در سال 91 ، هیاتی تشکیل شد 
و آقای دکتر حکمت نیا به عنوان سر تیم هیات بودند و جناب آقای 
دکتـر خسـروپناه هم مسـوول هیات علمـی و مسـوولیت مدیریت 
علمی را بر عهده داشتند و دوستان دیگر هم آمادند به عنوان هیات 
علمـی، نظـرات ارائـه شـد و بر طبق آن طرح اولیه شـکل گرفت که 
به صورت کلی متشکل از سه قسمت بود که از لحاظ فکری، اخالقی 
و عملیات اجتماعی نظریات یک فرد را جمع آوری کنند و هر کدام از 
این سه بخش، زیر شاخه هایی دارند که هیات علمی برای هر کدام 
کلی تصویب و زیر  موضوعی انتخاب می کنند. پس از اینکه طرح 
شاخه هایش مشخص شد، با هماهنگی هیات علمی، اساتیدی 
را انتخاب کردیم که در عرصه های مختلف این موضوعات کار کرده 

بودند و برای هر موضوعی دو یا سه نفر انتخاب شدند.

نویسنده ها بر چه اساس انتخاب می شدند؟
معیار ما این بود که باید شـخصی انتخاب شـده در آن موضوع یا 
کارکرده باشـد یا مرتبط با رشـته تحصیلی او باشـد به عنوان مثال 
کـه آقـای دکتـر مهاجرنیـا در خصـوص مقالـه  موضـوع سیاسـت 
نوشته اند، خودشان در گذشته به میزان بسیار زیادی در موضوع 
کـرده بودنـد. بعـد اسـاتید هیـات علمـی افـرادی را  کار  سیاسـت 
می شناختند که در این موضوعات کار کرده بودند، اینها را پیشنهاد 
می دادند و ما همه را مورد بررسی قرار می دادیم و سپس در صورت 

تأیید هیات علمی با آنها وارد بحث درباره موضوع می شـدیم.

به نظر شما کتابی که منتشر شده است، چقدر به 
انتظارات شما نزدیک است؟

کـه دوسـتان در هیـات علمـی و در رأس  بـا توجـه بـه تالش هایـی 
آنها آقای خسـروپناه انجام دادند تقریبًا می شـود گفت 100درصد 
آن چیزی که انتظار داشتیم، انجام شده و مورد استقبال فراوان 
گرفته و خیلی از مراجع علمی به  خیلی از مجامع علمی هم قرار 
مـا برای انجام کار مشـابه رجـوع کرده اند. مـا در این پروژه وظیفه 
نگارش دو کتاب را داشتیم، یکی منظومه فکری رهبری و دیگری 
منظومه فکری امام بود و اصل کار در مورد همسان سازی این دو 

فکـر بـود یعنی این دو نفر از نظر فکری چقدر با هم اختـالف دارند 
که بعد از تحقیقات و جمع آوری  یا چقدر به هم نزدیک هستند 
کـه حضـرت امـام  کـرد  مطالـب همـه مـا را بهـت زده و شـگفت زده 
خامنه ای دقیقًا همانند امام حرکت می کنند و تمام مطالبی که 
می گوینـد، روش و کنـش، تقریبـًا خیلـی نزدیـک بـه حضـرت امام 
اسـت و شـاید بایـد بگوییـم همـان مطالـب، همـان ایـده، همـان 
روش، همان برخورد، حاال بعضی از اختالفات هم مربوط به زمانه 
است که ممکن است بعضی از گفتارها یا روش ها و کنش هایی را 
رهبری از خود نشان دهند که با امام اختالفاتی داشته باشد که 
ایـن اختـالف به خاطر اقتضای زمانه اسـت ولی چیـزی که وجود 
داشت و ما به عینه مشاهده کردیم این بود که واقعًا فکر رهبری و 
امام با هم کاماًل همسان است و همان نظریاتی که رهبری دارند، 

امام هم داشـته اند.

دربـاره آن فصلـی از کتـاب کـه خودتـان نوشـته اید 
برای مـا بگویید.

کار کردیم بحث تمدن اسالمی از  فصلی که ما با آقای خسروپناه 
دیـدگاه امـام و از دیدگاه رهبری بود. تمدن یک مطلبی اسـت که 
خیلـی عمـق دارد و مجامـع علمـی و افـراد روشـنفکر مـا بـه دنبـال 
تمـدن هسـتند و موضوعـی فریب انگیـز اسـت یعنـی تـا می گوینـد 
تمـدن یعنـی بیاییـد خودتان را شـکل غربی کنیـد، دسـت از یک 
سری اعتقادات تان بردارید، دست از یک سری رفتارها بردارید و 
روش تان را عوض کنید. متاسفانه افرادی که عامی فکر می کنند 
و درعین حـال شـاید از نظـر وجـه علمـی هـم قـوی باشـند، تمدن 
را بـه معنـای تغییـر زندگـی تعبیـر می کننـد درصورتی کـه تمـدن به 
معنـای ارتقـای زندگـی اسـت و مـا در زندگـی یـک سـری اصـول و 
کلیاتی داریم که اینها ثابت هستند و یک سری نکاتی هم متغیر، 
در مورد شکل زندگی در مورد نوع رفتارها. در مورد اصول و کلیات 
اصاًل تمدن پذیر نیست مثل اعتقاد به خدا، اعتقاد به معادها. هر 
تمدنی بیاید این اصول کلی به عنوان اعتقاد به خدا تغییر نمی کند 
درصورتی که برخی از افراد تا بحث تمدن می شود، می گویند دست 
از اعتقادات بردارید و از اسالم به سوی مسیحیت هجرت کنید و 
این را تمدن می دانند. به عنوان مثال وقتی به خانمی می گویند 
چرا پوشـش ات درسـت نیسـت، این را پای مسـیحیت می گذارد 
گر به دنبال تجدد  و می گوید من مسـیحی شـدم، غافل از اینکه ا
گر به دنبال افکار  هستند، خب اسالم از مسیحیت نوتر است ولی ا
غربی هستند که آن را نه اسالم می پذیرد و نه مسیحیت. چرا که 
احکام مسیحیت و یهودیت بسیار سخت تر از اسالم است پس آن 

چیزی که خیلی مهم است این است که افراد برداشت غلطی از 
تمدن دارند. ما با توجه به سخنان مقام معظم رهبری و حضرت 
امـام در مـورد تمـدن و تجدد و مشـاهده کردیم که ایشـان تعریف 
جامع و کامل را از تمدن دارند و بیان می کنند که برای رسیدن به 
تمدن نباید ما دست از اعتقاداتمان برداریم. تمدن یعنی پیشرفت 
در مورد تجدد و تمدن غرب هم می فرماید ما تجدد و تمدن غرب را 
نمی پذیریم چرا که آنها در فرهنگ شان منحرف هستند و در بقیه 
موارد هم در عرصه فرهنگی و اجتماعی اقتصادی چیزی را که رشد 

کره می کنیم. داشتند را می پذیریم و با هم مذا

از نقش دکتر خسروپناه در هدایت علمی پروژه برای 
ما بگویید؟

هدایت کلی این پروژه به عهده ایشـان بود و زحمات فراوانی برای 
این طرح کشیدند، حتی طرح های اولیه که از طرف نویسندگان 
می آمد را شخصًا مطالعه می کردند و با دوستان هیات علمی مطرح 
می کردند و حتی پس از اینکه دوستان مقاله شان را می نوشتند، باز 
گر نقصی داشـت به آن شـخص اعالم  ایشـان بازنگری می کردند و ا
می کردند تا مبادرت به رفع آن کند و همیشه به ما می گفتند که من 
وقت گذاشتم از سخنرانی های دهه 60 هر روزی دو تا سه سخنرانی 
مطالعه می کنم و ایشان با اشراف کامل روی نظرات آقای خامنه ای 
کار  کار می کردنـد و در روز شـاید فقـط 5 یـا 6 سـاعت روی منظومـه 
گر یک سـری غفلت  می کردند که بتوانند اعمال نظر کنند. بعضًا ا
در نوشته و نویسندگان بود ایشان با توجه به تجربه نویسندگی که 

دارند، آن را کامل می کردند.

انقـاب چـه  رهبـر  فکـری  بـه منظومـه  پرداختـن 
سـختی هایی دارد؟ چـه ظرافت هایـی باید رعایت 

شـود؟
با توجه به اینکه ایشـان به عنوان سـکان دار فعلی انقالب اسـالمی 
هسـتند و دشـمن هـم دقت می کند که ایشـان نهایتـًا انقـالب را به 
کار  چـه نتیجـه ای می رسـانند و باعـث بـاال رفتـن حساسـیت ایـن 
می شـود و دشـمن بـه دنبـال نقطه ضعـف اسـت و مـا بایـد بـا دقت 
و حساسـیت باالتـری عمـل کنیـم و برای همیـن بررسـی الیه های 
فکری هر فرد کار ساده ای نیست. برای شناخت رهبری باید گفتار 
ایشان را مورد بررسی قرار می دادیم و این یک کار طاقت فرسا بود. به 
همین دلیل شاخه بندی کردیم و به افراد گفتیم، در عین توجه به 
سخنان حضرت آقا، برداشت شان را از آن بخش از سخنان رهبری 
بنویسند و این گونه انعکاس هم ظرافت کار را باال می برد و برای ما 

هم خیلی حسـاس بود چون کار سـاده ای نبود و دفتر رهبری هم 
نظارت داشتند و حتی بعد از نوشتن به دفتر خود آقا انعکاس داده 
شـد. ایشـان و افرادی که در رابطه با افکار ایشـان کارشناسـانه نظر 
می دادند و دلیل همین ظرافت ها با اینکه منظومه امام و رهبری 
کنار هم انجام شد ولی می بینیم که پروژه امام یک سال  هر دو در 
زودتـر از رهبـری چـاپ می شـود. ایـن به آن علت بـود که دفتر مقام 
معظم رهبری به دلیل حساسیت با دقت بیشتری روی این پروژه 
کرده نکته ای  بازبینی و کاستی های آن را اصالح کردند. تا خدایی نا
انعـکاس داده نشـود کـه نظر رهبـری در آن نباشـد و بازخورد منفی 

داشته باشد .

در عرصه اجرایی کار، بزرگ ترین موانع و مشکات 
موجود چه بود؟

مانع کلی به لطف امام زمان؟جع؟ وجود نداشت و خیلی خوب 
پیش رفت . مانع کلی ما انتخاب اساتید و پیگیری آنها بود . به عنوان 
مثال با شخصی رایزنی می کردیم و شخص حتی پس از ارائه طرح 
اولیه از نوشتن صرف نظر می کرد و بنده با توجه به مسوولیتی که 
داشتم ، تالشم بر این بود که نویسندگانش شاخص باشد تا به قوت 
پروژه کمک کند ولی اینکه آن شخص بعد از گذشت چهار یا پنج 
ماه بگوید من منصرف شده ام ، این خود مانعی بود که کار را عقب 
می انداخت ولی با توجه به پیگیری هایی که بنده حقیر داشتیم کار 

به نتیجه رسید .
به نظر شـما اسـتقبال مردم و صاحب نظران از این 

کتاب چگونـه خواهد بود؟
اواًل با توجه به اینکه تازه کتاب منتشر شده هنوز به دسته خیلی از 
افراد نرسیده است ولی آن دسته از افرادی که دغدغه مند و پیگیر 
مطالـب رهبری هسـتند ، حتمـًا به این کتـاب توجه ویـژه خواهند 
داشـت چون بسـیار جامع و کامل اسـت . آن اوایل که من متوجه 
انتشار کتاب نشده بودم، یکی از پژوهشکده ها با من تماس گرفتند 
و گفتند ما دنبال کار مشابه هستیم و یک سری موضوعات در ذهن 
گر آمادگی دارید، کار مشابهی را آغاز کنیم. به همین دلیل  داریم و ا
این کتاب وقتی به دست یک سری از افراد رسید؛ برای موضوعات 
دیگر اسـتقبال کردند و می خواسـتند در موضوعات دیگر کار کنند 
و گفتند ما را یاری کنید. کتاب طوری نوشـته شـده که برای همه 
قابل استفاده است هم عموم و هم نخبگان. قطعًا افراد شاخص 
و نخبه هسـتند که بیشـتر بـه زیـر ذره بیـن قـرار دادن افکار حضرت 
آقـا عالقه مندنـد ولـی کتـاب به گونـه ای اسـت که عمـوم می توانند 

استفاده کنند.

گو با »صبح نو« : گفت و  دبیر اجرایی پروژه در 

فراز و نشیب های یک پژوهش بنیادین
   گفت وگو    حامد نجفی  

جمله  از  اصفهانی  خ  شاهر مهدی  السالم  حجت ا
بسزایی  نقش  کتاب  این  تحقق  در  که  افرادی است 
داشته است و با توجه به اینکه دبیر اجرایی این فعالیت 
کار بر دوش وی بوده. با او  بوده، بخش عمده ای از فشار 
کار را مورد بررسی  هم کالم شدیم تا فراز و نشیب های این 

قرار دهیم.
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دستیابیبهآرایجهانشناسانه
رهبرمعظمانقالب

اهمیت جهان شناسی ها بر کسی پوشیده نیست. برنامه ریزی های 
اقتصادی، فرهنگی و سیاســـی برایدئولوژی ها )بایـــد و نبایدها( 
از  بخشـــی  و  مبتنی انـــد  جهان بینی هـــا  بـــر  ایدئولوژی هـــا  و 
جهان بینی هـــا را جهان شناســـی ها تشـــکیل می دهنـــد. از این 
که رهبـــری امتی  جهـــت شـــناخت آرای جهان شناســـانه آنانی 
را بر عهده دارند، از مهمترین فعالیت های پژوهشـــی به شـــمار 

ید.  می آ
بـــه منظـــور دســـتیابی بـــه آرای جهان شناســـانه رهبـــر معظـــم 
کالن تنظیم  انقـــالب اســـالمی، نوشـــتار حاضـــر در ســـه محـــور 

است:  شـــده 
1. بخشـــی بـــه مباحـــث مقدماتی که شـــامل تبیین چیســـتی، 
ضـــرورت، جایـــگاه و مبانـــی جهان شناســـی اســـت، اختصاص 
که مـــوارد زیر را می تـــوان به اجمال حاصل این قســـمت  یافتـــه 

برشمرد:
گفته شـــده اســـت  الـــف. در تبییـــن چیســـتی جهان شناســـی 
کلـــی از جهان  که جهان شناســـی می توانـــد برداشـــت جزیی یا 
گونه هـــای مختلـــف جهان شناســـی، بینـــش  باشـــد. از بیـــن 
فلســـفی بر اساس نگاه اســـالم به جهان مورد توجه این نوشتار 

. ست ا
ب. ضرورت پرداختن به مباحث جهان شناســـانه از آن جهت 
که جهان بینـــی یک آیین و مســـلک، به منزله زیرســـاز و  اســـت 
تکیـــه گاه فکری آن مکتب به شـــمار مـــی رود و در واقع »چرا« ی 
هر ایدئولوژی و انتخاب نوع خاصـــی از زندگی و برنامه ریزی ها، 
کّلی آن ها از هســـتی و جهان، حیات و زندگی  به نوع برداشـــت 

و آغاز و انجام امور، وابســـته است.
کارکردهـــای جهـــان شناســـی در نظامـــات اجتماعی از  تبییـــن 
که نقش اساســـی در تبیین ضرورت پرداختن  جمله چیزهایی 

به اینگونـــه از مباحث دارد.
ج. در بحث مبانـــی، ضمن امکان پذیر دانســـتن جهان، بیان 
که دیدگاه رئالیستی مورد پذیرش اســـت و باید به وجود  شـــده 

کرد. ج از ظرف ذهـــن اذعان  جهـــان و واقعیتی خار
که بـــه درک واقعیات نائل  ذهن انســـان این توانمنـــدی را دارد 
کیت،  آید. بر این اســـاس نســـبی گرایی معرفت شـــناختی و شکا

مورد پذیرش نیســـت.
جهـــان  کلـــِی  گی هـــای  ویژ بـــه  نوشـــتار  ایـــن  دوم  محـــور   .2

دارد.  اختصـــاص 
که از منظر رهبر معظم انقالب  از جمله مسائل جهان شناســـی 

به آنها توجه شـــده، موارد زیر می باشد:
الف. جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد.

ب. زیبا، هماهنگ، متقن و برخوردار از نظم و مراتب است.
کم بـــر آن و ســـنت های قطعی در  ج. نظـــام علـــّی و معلولـــی حا

آن جریـــان دارد. 
د. در جهـــان غلبه با خیر اســـت و آنچه شـــّر به شـــمار می آید در 

کلی خیر اســـت. مقیاس 
کـــه اصالت از  ه. همچنین عالم آخرت بخشـــی از جهان اســـت 

اوست. آن 
این عناصر در مجموع یک نظام بینشـــی را شـــکل خواهند داد 
که در عین ســـازگاری باهم، ارتباط تنگاتنگی با سایر نظام های 
بینشـــی دارنـــد. بـــه بیانی دیگـــر؛ این عناصـــر بینشـــی در حوزه 
جهـــان از ســـویی باهم و از ســـویی دیگـــر با نظام های بینشـــی 
دیگـــر مثـــل خداشناســـی، انسان شناســـی، والیت شناســـی، 
جامعه شناســـی ســـازگار و در ارتباط هســـتند و همگی به مثابه 
کمال و قرب الی اهلل  یک سیســـتِم هماهنگ در راستای تحقق 

مـــورد لحاظ قـــرار می گیرند.
که تفسیر  کالن، توحید پایه و اصل است   در این نظام بینشـــی 

انســـان، جامعه و جهان بر اساس آن صورت می پذیرد.
عناصـــر  کارکردهـــای  بـــه  مقالـــه  ایـــن  پایانـــی  بخـــش   .3
کنشـــی، اختصـــاص  جهان شناســـی در نظام هـــای ارزشـــی و 

اســـت. یافتـــه 
بی گمان بـــاور به عناصری غیر از آنچه در این نوشـــتار به آن اشـــاره 
شـــد، می تواند نظام های ارزشی و کنشـــی متفاوتی را به بار آورد که 
در آنها محور ســـود مادی و پیشـــرفت دنیایی است. به روح علمی 
توجـــه ویژه ای نمی شـــود. یـــأس و ناامیدی بر آن حکمفرماســـت، 

کلیدی به شـــمار نمی آید و .... . عدالـــت در آن ارزش 

یادداشت  قاسم ترخان 
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی

نظام علمی از دیدگاه مقام معظم رهبری
آمـوزش و پژوهـش از جملـه مهمتریـن ابزار و عوامل پیشـبرد 
گـون سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی اسـت. در  اهـداف گونا
دنیـای کنونی عرصه ای نیسـت که نیل به اهـداف مورد نظر 
و ارتقـای عناصـر مؤثر در آن بـدون توجه به آموزش و پژوهش 
تعریف شده باشد. نظام آموزش و پژوهش در نظرگاه رهبری 

دارای جایگاهی ویژه و بسـیار اساسـی اسـت. 
امـا در خصـوص ایـن دو مفهـوم رهبـری تعریـف روشـنی ارائـه 
کـی از پذیـرش  نکرده انـد و شـواهد متعـدد در کالم ایشـان حا
برداشت متداول و مرسوم از این دو مفهوم است. به عبارت 
روشـن تر وقتـی رهبری به این دو مقوله می پردازنـد درک عام 
موجود از آن را می پذیرند. بنابراین بیش از آنکه در خصوص 
اصـل مفهـوم بحثـی داشـته باشـند در خصـوص ضـرورت و 
اهمیت، شرایط ارتقا و موانع تولید علم اظهار نظر می کنند.

نظام آموزش و پرورش در نظرگاه رهبری نظامی است کالن با 
گونی تشکیل شده  اجزای متعدد که از عوامل و بخشهای گونا
و نهادهای مختلفی در آن دخیلند: آموزش و پرورش، آموزش 
عالی و حوزه های علمیه مهم ترین دستگاه های پژوهشی و 
آموزشی از منظر ایشان به حساب می آیند. نکته ای که باید 
قبـل از ورود بـه متـن بـه آن توجـه کنیـم ایـن اسـت که حجم 
مطالـب و نـوع توجـه رهبری به مسـائل آموزشـی و پژوهشـی 
در هر کدام از این نهادهای علمی متفاوت اسـت. به عنوان 
مثـال رهبـری ابعـاد، وظایـف و تکالیـف مختلفـی بـرای حوزه 
برمی شمرند که متفاوت با دانشگاه است. بنابراین الزم است 
هر کدام از این نهادها در متنی متمایز مورد بحث قرار بگیرند. 
در این مقاله تا حد ممکن تالش شده موارد مشترک و قابل 
جمع در یک نظام آموزشی و پژوهشی کالن مورد بحث قرار 
بگیرد. در مجموع مهمترین مباحثی که در مقاله مورد بحث 

قرار گرفته مباحث ذیل است:
   اهمیت علم و تحقیق

  نهضت تولید علم و ابعاد و مؤلفه های آن
 الزامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی تولید علم

 آفات و موانع در راه تولید علم
گـون نهادهـای حـوزوی و دانشـگاهی  گونا  وظایـف 

در عرصـه علـم

نظام اقتصادی اسالم در منظر رهبر معظم انقالب اسالمی
در ایـن پـروژه تحقیقاتی و در مقاله نظام اقتصادی اسـالم در 
منظـر رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی تـالش شـده اسـت بـرای 
تبییـن بخـش اصلـی و بنیادیـن دیـدگاه رهبـر معظـم انقالب 
حضـرت آیـت اهلل خامنه ای در خصوص اقتصاد اسـالمی. به 
کلـی مقالـه شـامل دو بخـش اسـت. در بخـش نخسـت  طـور 
دیدگاه هـای بنیادیـن رهبـری در خصـوص اقتصـاد اصلـی 
آمـده اسـت. ایـن بخـش شـامل مباحثـی مرتبـط بـا مفهـوم 
اقتصاد، اخالق و ارزشهای اقتصادی و مبانی نظری اقتصاد 
اسالمی است. بخش دوم توضیح دهنده دیدگاه رهبری در 
خصوص مسـائل اقتصادی نظام جمهوری اسـالمی اسـت. 
ایـن بخـش شـامل مباحثـی اسـت در خصـوص فعالیتهـای 
اقتصادی )صنعت و معدن، کشاورزی و تجارت(، اولویت ها 
و طرحهـای اقتصـادی )تولیـد، خودکفایـی، تـورم، اشـتغال 
یارانه هـا،  هدفمنـدی  خصـوص  در  مباحثـی  نیـز  و  و...( 
مسـئله خصوصی سـازی، بانکـداری اسـالمی و صندوقهـای 
قرض الحسـنه، مالیات واجب و مسـتحب و رفتار مصرفی در 
جامعه اسالمی است. در مجموع رهبری دیدگاههای مفصل 
و مبسـوطی در خصـوص ابعـاد نظـری و عملـی اقتصـاد بیـان 
داشـته اند کـه در ایـن مقالـه مجملـی از همه مباحث ایشـان 
آمده اسـت. باید توجه داشـت رهبر معظم انقالب اسـالمی، 
گون مسائل  نظرات تفصیلی و جامعی در خصوص ابعاد گونا
و فعالیتهـای اقتصـادی ارائـه نموده انـد. مجموعـه بیانـات 
ایشان در این خصوص هم حاوی مباحث تئوریک و مبنایی 
بر پایه اصول فکری مکتب اسالم است و هم مشتمل بر نکاتی 
در خصـوص مسـائل اقتصادی جاری در کشـور ایران اسـت. 
نکتـه مهمی که در بررسـی نظـرات اقتصادی رهبـری باید به 
گرفتن جایگاه حکومتی و مدیریتی  آن توجه داشـت در نظر 
ایشـان اسـت. بـه طـور کلـی نظـرات رهبـری را می تـوان بـه دو 
کرد: بخش نخست و بنیادین نظرات ایشان  بخش تقسیم 
که در خصوص اهمیت اقتصاد، نظام اقتصادی اسالم، مبانی 
آن و شاخصها و معیارهای اقتصاد اسالمی است. این بخش 
که  را می توان بعد مبنایی و تئوریک نظرات ایشـان دانسـت 
بخـش مهمـی از تئـوری اقتصـاد اسـالمی از منظـر رهبـری را 
بیـان می کنـد. امـا بخـش دوم دیدگاه هـای ایشـان، ناظـر بـه 
نیازهای موجود و مسائل مبتال به کشور ایران به عنوان یکی 
از کشورهای موجود در عالم است. باید توجه داشت ایشان 
رهبری نظام اسالمی را به عهده داشته و در خصوص مسائل 
اقتصادی جاری کشور دیدگاهها و نکات عملیاتی و راهبردی 
ارائـه می نماینـد. دیگـر اینکـه ایشـان رهبـر نظـام جمهـوری 
اسالمی ایران با قلمرو جغرافیایی محدود، شرایط فرهنگی و 

سیاسی خاص و پیشینه و میراث تاریخی طوالنی و مختص 
بـه خـود می باشـند. بخش اعظـم نظـرات اقتصـادی رهبری 
مربوط به همین مسـائل جاری کشـور ایران اسـت. بنابراین 
همچنانکـه خـود ایشـان نیـز تصریح می کننـد ایـن دیدگاه ها 
می تواند در مورد سایر ملل کاربرد نداشته باشد یا اینکه کارکرد 

آن در برخـی شـرایط، متفاوت باشـد.

پیشرفت در اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی
در این بخش تالش شده اندیشه رهبر معظم انقالب اسالمی 
در خصوص الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت، در چهارچوبی 
منطقی و منسجم تدوین و ارائه شود. منبع اصلی مطالب، 
مجموعـه بیانـات، پیام هـا و نامه هـای رهبر معظم انقـالب از 
سال 1368 تا 1390 بوده است. از برخی منابع و متون علمی 
نیز جهت تشریح برخی ابعاد مهم موضوع پیشرفت استفاده 
شـده اسـت. در مجمـوع مقالـه حـاوی مهمتریـن مباحـث 
رهبری در خصوص مفهوم، ابعاد، شاخص ها، مبانی و شرایط 
و مقدمات پیشرفت می باشد. در ابتدای مقاله ضمن بیان 
برخـی از مهمتریـن تعاریـف عرضه شـده در خصوص توسـعه 
و نیـز نقـد و ارزیابـی اجمالـی ایـن تعاریـف، مقصـود رهبـری از 
مفهوم پیشرفت عرضه شده است. در ادامه دیدگاه رهبری در 
خصوص رویکردهای موجود در مورد پیشرفت و نقد ایشان 
بر رویکرد تقلیدی و نیز نقد ایشان بر مدل توسعه غربی آمده 
است. در ادامه تالش شده مباحث رهبری در خصوص مبانی 
پیشـرفت، مقدمات و الزامات پیشـرفت و نیز رابطه عدالت و 
 باید توجه 

ً
پیشـرفت در نظرگاه ایشـان عرضه بشـود. مجـددا

گون  داشـت رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در حوزه هـای گونا
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گاه به اجمال و گاه 
گـون را مورد تحلیل و تبییـن قرار  گونا بـه تفصیـل موضوعات 
داده اند. حجم و کمیت مطالب قابل استنتاج از بیانات ایشان 
بسـیار باالسـت. امـا آنچـه در ایـن میان مهم و اساسـی اسـت 
انسجام و انضباط عجیب در اندیشه ایشان است به گونه ای 
گـون مورد بحث  کـه کمتریـن تناقض و تنافر بیـن عناصر گونا
ایشـان دیده نمی شـود. این انسجام فکری ناشـی از مبانی و 
اصول مستحکمی است که مستند و مستدل تبیین و تصویر 
شده و تمام بحثها و موضوعات بر پایه همین اصول مطرح و 
تحلیل شـده است. مقوله پیشـرفت نیز در همین چارچوب 
کلی قرار گرفته و تبیین شده است. بنابراین فهم کامل و دقیق 
نـگاه رهبـری به پیشـرفت منوط به توجه و تدقیـق در مبانی 
اندیشه ایشان است. تذکر این مهم در مقدمه متن حاضر به 
کـه به علت تنـوع ابعاد و حجـم مطالبی که  ایـن دلیـل اسـت 
رهبـری در خصـوص پیشـرفت ارائـه نموده انـد در ایـن مقـال 
صرفًا مطالب و بیاناتی از ایشان آمده که مستقیمًا به موضوع 
پیشرفت مربوط می شود. مجالی برای اشاره به مبانی اندیشه 
ایشان نیست. در متن حاضر تالش شده ابعاد مهم و اصلی 
اندیشه رهبری در خصوص پیشرفت تنظیم و تدوین شود با 
حداقل تحلیل و اظهار نظر از طرف نگارنده. نکته دیگر اینکه 
در تنظیـم و دسـته بنـدی مطالـب تـالش شـده منطـق کالن 
 رهبری و نوع دسته بندی ایشان در تقدم و تأخر مطالب مبنا 

قرار بگیرد.

العظمی  اهلل  آیت  فکری  »منظومه  کتاب  جلد  دو 
با مدیریت و تحت  که  خامنه ای« مجموعه ای است 
گرانقدر جناب حجت االسالم  اشراف استاد بزرگوار و 
دکتر خسروپناه به فرجام رسیده است. ساختار این 
کنشی، بینشی  کالن با هدف تبیین علمی نظام  ح  طر
و منشی رهبر معظم انقالب برای استفاده اهل تحقیق، 
تمام  شده  تالش  پروژه  این  در  است.  شده  تدوین 
گیرد و مجموعه  ابعاد فکری رهبر انقالب مورد نظر قرار 
مقاالت تا حد ممکن تصویری کامل و منسجم از نظام 
فکری ایشان ارائه کند. وظیفه تدوین و گزارش سه بعد 
از اندیشه رهبر انقالب به این حقیر سپرده شد: نظام 
علمی، نظام اقتصادی و پیشرفت. تالش شد در این 
سه مقاله تا حد ممکن تصویری کامل و منسجم از نظام 

فکری رهبر انقالب عرضه گردد.

 یادداشت    امیر سیاهپوش
عضـــو هیـــات علمـــی مرکـــز علـــوم انســـانی 

اســـالمی صـــدرا

سهزاویهازجریاناندیشهرهبرمعظمانقالب

نظام فکری منضبط و منسجم
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»والیت فقیه« همان والیت رسول اهلل هست
»والیت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده 
اسـت. همان والیت رسـول اهلل هسـت.« )صحیفه امام خمینی - 
جلد ۱۰ - صفحه (۳۰۸ »از والیت فقیه آنطوری که اسـام قرار داده 
اسـت، بـه آن شـرایطی کـه اسـام قـرار داده اسـت، هیـچ کـس ضـرر 
نمی بیند. یعنی آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به 
آن اوصـاف خـدا او را ولـّی امر قرار داده اسـت و اسـام او را ولّی امر قرار 
داده است با آن اوصاف نمی شود که یک پایش را کنار یک قدر غلط 
گـر یک کلمـه دروغ بگوید، یک کلمه، یـک قدم برخاف  بگـذارد. ا
بگذارد آن والیت را دیگر ندارد.« )صحیفه امام خمینی - جلد ۱۱ - 

صفحه ۴۶۴(

اقباِل مبارک
یکـی از رویدادهـاِی مثبـت فرهنگی و اجتماعی در سـال های اخیر 
اقباِل رو به گسترش نسبت به مطالعه، فهم و عملیاتی سازی اندیشه 
و مطالبات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای است. این موج اقبال 
گون به سـخنان و مطالب  گونا چیزی فراتر از توجه متداوِل اقشـار 
مطرح شده از سوی رهبری انقاب چه در زمان امام خمینی؟هر؟ و 
حتی در سالیان دورتر رهبرِی آیت اهلل خامنه ای است. توضیح اینکه 
گون جامعه از سالیان شکل گیری نهضت مبارزه با رژیم  اقشار گونا
پهلوی و سپس استقرار نظام جمهوری اسامی همواره به بیانات 
و رهنمودهای رهبرِی انقاب به عنوان چراغ هدایت و روشن کننده 
مسـیر حرکـت نظـر داشـته امـا آنچـه اخیـراً در ایـن زمینـه مشـاهده 
می شود نوعی رجوع به بیانات و اندیشه های رهبری از منظر فکری/ 
معرفتی و با هدف کسب معارف اصیل اسامی و انقابی به خصوص 
از سوی نخبگان و فعالین انقابی به صورت مبنایی و عمیق است. 
گـون در سـطوح مختلـف اعم از جلسـات  نگاهـی بـه جلسـات گونا
حـوزوی و دانشـگاهی، برنامه هـای تشـکلی، تولیـدات فرهنگـی و 
کتاب هـا و جـزوات و...، رویدادهـای فرهنگـی و  رسـانه ای اعـم از 
اجتماعـی کوچـک و بـزرگ و... که در آنها به نوعی دغدغه مطالعه 
و فهم اندیشـه رهبری وجود دارد موید این جریاِن اصیل اسـت. از 
 در فضای فکری و فرهنگی 

ً
همین رو یکی از کلیدواژه هایی که اخیرا

جامعه مورد تکرار و توجه واقع شده عبارت »منظومه )نظام( فکری 
آیت اهلل خامنه ای« است. بر همین اساس، در ادامه سعی می کنم در 
رابطه با چیستی منظومه فکری رهبری، ضرورت مطالعه و درک آن 
و نیز چگونگی حرکت در مسیِر فهم این نظام اشاراتی داشته باشم. 

وقتی از منظومه فکری رهبری حرف می زنیم، از چه چیزی حرف 
می زنیم؟

امـا بـه راسـتی منظـور از منظومـه یـا نظام فکـری رهبری چیسـت؟ 
کـه در مقطـع فعلـی بـه ایـن سـؤال پاسـخی  واقعیـت ایـن اسـت 

یک خطـی و مطلـق نمی تـوان داد. 
کنـکاش بیشـتر و  در اینجـا از بـاب طـرح بحثـی مقدماتـی بـرای 
شـکل گیری تضـارب آراء سـعی می کنـم بـا اشـاره بـه برخـی نـکات و 
ویژگی هـا، کمـی ابعاد موضوع را روشـن سـاخته و فضایی را جهت 

مباحثـات بیشـتر و نیـل بـه پاسـخ هایی کامل تـر ترسـیم کنـم:
1-آنچـه بـه عنـوان قـدر متقیـن در بحـث منظومـه فکـری رهبـر 
انقاب می توان گفت این است که نظام فکری آیت اهلل خامنه ای 
مجموعـه ای منسـجم و منظم )نظام وار( شـامل مبانـی معرفتی و 
اعتقادی، بینش و نگرشـی مشـخص درباره هستی و مسـائل آن و 
رویکردها، راهبردها و برنامه هایی مشخص برای اداره فرد، جامعه 
و حکومت در جهت نیل به سعادت دنیوی و ُاخروی و دستیابی 

بـه اهـداف و آرمان هاسـت.
2-مبانـی ایـن نظـام فکـری همانـا معـارف ناب اسـامی اسـامی و 
شیعی و با محوریت کان نظریه »اسام ناب محمدی؟ص؟« برآمده 

از »مکتب فکری و سیاسـی امام خمینی ؟هر؟« اسـت.
کم بر این نظام فکری »اجتهاد برآمده از درک تحوالت  3-روِش حا
زمانه« و با اتکاء به میراث و سـنت عظیِم علمی حوزه های علمیه 
بـوده، مبتنـی بـر »تفقـه در دیـن به معنـای عـام کلمـه« و در جهت 
سـامان دادن بـه زیسـت دینی فـرد و جمِع انسـانی در جهـان امروز 
است. همچنین توجه به عنصر »بصیرت تاریخی« و زمان شناسی 

در ایـن مجموعه جایگاهی رفیع و ممتـاز دارد.
4-گزاره ها و معارِف منعکس در این منظومه فکری از نظمی منطقی 
در نسـبت با یکدیگر برخوردار بوده و برخی نسـبت به بعضی دیگر 
جنبه مبنایی و ُبنیادین دارند. به عنوان نمونه موضوع »استقال« 
در اندیشـه رهبری به نسـبت موضوعی چون »اقتصاد مقاومتی« 
َعـم بـوده و یکـی از مبانـی طـرح بحـث اقتصـاد مقاومتـی از سـوی  اَ

ایشان است.
5-منظومـه فکـری رهبـری مجموعـه ای اسـت ناظـر بـه »رهبـری 
کمیت  جامعه و امت اسامی در مقام عینیت و عمل« است. »حا
اسـام« با اتکاء به »اراده، خواسـت و به میدان آمدن مردم« نقطه 

کانونی این اندیشـه است.
6-احیای عزت و قدرت مسلمین با در اختیار گرفتن عنصر قدرت، 
شکل دهی به مناسباِت جامعه سازی اسامی از این رهگذر و حل 
مسائل و نابسامانی های تاریخِی انباشت شده، موضوعی مهم در 
این نظام است. این احیاءگری به صورت مشخص ذیل نظریه ای 
کان تحت عنواِن حلقه های دستیابی به »تمدن نوین اسامی« 
از سوی آیت اهلل خامنه ای صورتبندی شده که شامل فراینِد پنج 
مرحله ای: »انقاب اسامی«، »نظام اسامی«، »دولت اسامی«، 

»جامعه اسامی« و »تمدن نوین اسامی« است.
7-در نظـام فکـری رهبری توجه به »هویت اسـامی« )و در سـطح 
ناظـر بـه ایـران هویت اسـامی ایرانی( عنصری اصلی و مهم بـوده و 
از همیـن رو تـاش بـرای ترسـیم و شـکل دهی بـه الگوهـای بومـی و 
گون فکری،  مرزبندی با الگوهای غربی و شرقی در زمینه مسائل گونا
سیاسی، فرهنگی و سبک زندگی و... حرکتی مستمر و فوق العاده 

دارای اهمیت اسـت.
8-سـه عنصـر »عقانیـت«، »معنویـت« و »عدالـت« که رهبـری در 
کیـد دارند را می تـوان به  تبییـن مکتـب امام خمینـی ؟هر؟ بـر آن تأ

عنـوان اضـاع اصلـی نظام فکری ایشـان نیز درنظـر گرفت.
9-شـناخت دشـمِن اسـتعمارگر و مسـتکبر و مقابلـه بـا طـرح و 
برنامه هـای دشـمنان نیـز یکـی از جنبه هـای مهـم در نظـام فکری 
کید بر مفاهیمی چون: دشمن شناسی،  رهبری است که همواره با تأ

استکبارسـتیزی و... نمـود داشـته و دارد.
10-نظام فکرِی رهبری مجموعه ای منسجم است که مطالعه و فهم 
آن قدرت تشخیص موضوعات و مسائل اصلی و اساسی کشور را در 

اختیار گذاشته و راهکار غلبه بر مسائل و مشکات را نیز در بر دارد.

چرا باید نظام فکری رهبری را بشناسیم؟
امـا پـس از طـرح بحـث اجمالـی دربـاره چیسـتی نظـام فکـری رهبر 
انقاب می توان به طرح این پرسش پرداخت که اساسًا مطالعه و 
فهم نظام فکری آیت اهلل خامنه ای چه »ضرورتی« دارد؟ پاسخ به 
این سؤال نیازمند توجه به نکاتی است که در ادامه به برخی از آنها 

اشاره می کنم:

1-شـأن هدایت گـرِی رهبـری و ضـرورت دسـتیابی بـه حجیـت 
امـور: در 

براساس مبانی اسامی و شیعی مسئله والیت فقیه صرفًا مسئله ای 

سیاسـی نیسـت. ولی فقیه و رهبر جامعه اسـامی نسـبت به آحاد 
مـردم شـأن هدایت گـری دارد. از سـوی دیگـر وظایـف یـک مؤمـن 
کـم اسـامی  کمیـت اسـام و زمامـداری حا مسـلمان در زمانـه حا
کمیـت غیـر اسـامی تفاوت هایـی داشـته و از  بـه نسـبت دوره حا
جنبه های مختلف وظایفی مهم تر و حساس تر بر عهده آحاد مردم 
و به خصوص نخبگان، نیروهای انقابی و مسـووالن نظام اسـت.
گـون  گونا مشـخصًا »مسـلمان متعبـد انقابـی« بـرای انجـام امـور 
کـرده و  نمی توانـد بی اعتنـا بـه نظـرات و مطالبـات رهبـری حرکـت 
کنـد. »درک اولویت هـا«،  براسـاس اجتهـاد شـخصی خـود عمـل 
»شـناخت وظایف« و »عمل بهنگام و درسـت« در جهت خواسته 
ولی فقیـه بـه عنـوان نائـب امـام زمـان ؟جع؟ و در مسـیر تحقـق 
آرمان های انقاب و نظام اسامی امری مهم و خطیر است که بدون 
کثری  شناخت اندیشه و نظام فکری رهبری به شکل صحیح و حدا
ممکن نخواهد بود. چنانچه ما از سر عمل به وظایف به نظام فکری 
رهبری مراجعه کرده و سعی کنیم به مجموعه آراء و نظرات ایشان 
به شکلی صحیح دست یابیم از منظر دینی می توانیم تکلیف دینی 
و انقابی خود را شـناخته، به آن عمل کنیم و ان شـااهلل در محضر 

خداوند حجت داشـته باشیم.

2-رجوع به ُبنیانی مرصوص:
منظومـه فکـری آیت اهلل خامنـه ای در زمانـه ما به مثابه »ُبنیانی 
مرصـوص« اسـت. رهبـر انقـاب اسام شناسـی برآمـده از مکتـب 
اصیل تشـیِع علوی اسـت که بیش از نیم قرن مبارزات فرهنگی 
کمیت دین و جامعه سـازی اسـامی را در  و سیاسـی با هدِف حا
کارنامه دارد. آیت اهلل خامنه ای همواره و از سالیان دور دو مقوله 
»نظر و عمل« را آمیخته به هم و ناظر به رسـالت دینی و انقابی 
خـود دنبال کرده اند. مبارزه و مجاهدت برای ایشـان همـواره در 
دو بـال »فکـر و عقیـده« از سـویی و »اقـدام و عمـل« از سـوی دیگر 
کـه از آن تحـت  معنـا داشـته و تبلـور یافتـه اسـت. در واقـع آنچـه 
عنوان منظومه فکری رهبری یاد می کنیم حاصل انباشت این 
تاش های علمی، فرهنگی و سیاسی در طول سالیان متمادی 
اسـت. از سـوی دیگر عنصر »تجربه« و نظام مند کردن تجربیاِت 
کان مبارزات و زمامداری اسامی در یکی از حساس ترین نقاط 
عطف و پیچ های تاریخی معاصر مقوله مهم دیگری است که در 
ایـن مجموعه فکـری وجـود دارد. نباید فراموش کرد کـه آیت اهلل 
خامنه ای به جزء برخورداری از معارف اصیل اسامی و فقهی در 
عالی ترین سطح، تجربیات مهم فرهنگی و اجتماعی و حکومتی را 
در سطوح مختلف کسب کرده اند. از حضور در سنگر امام جماعت 
گون  و تفسیر قرآن و کاس درس حوزه تا ارتباطات و مراودات گونا
فرهنگی و علمی و اجتماعی و از حضور در سنگر مبارزات سیاسی 
با رژیم پهلوی طی سالیان متمادی تا فعالیت ها و مجاهدت های 
نظامی و دفاعی و مسوولیت های مختلف حکومتی چون امامت 
جمعـه، نمایندگـی مجلـس، ریاسـت جمهوری و نهایتـًا رهبـری 
نظام اسامی در کارنامه ایشان ثبت و جمع شده است. حاصل 
و خروجـی ایـن مجموعه تجربیات، امـروز در نظام فکری ایشـان 

جمع شده است.

3-ضرورتی برآمده از شرایط تاریخی:
ایران طی سده های متمادی مانند سایر نقاط جهان اسام دچار 
انحطاط و عقب ماندگی ای عظیم شد. عقب ماندگی در زمینه هایی 
چون تحوالت فکری و فرهنگی، علم و فناوری، صنعت، اقتصاد، 
سیاست داخلی، سبک زندگی و... نمودی تام و تمام یافته بود. 
از سـوی دیگر »اسـتبداد« و »استعمار« به مثابه دولبه یک قیچی 
علیه »هویت و منافع ملی« ما عمل کرده و روزبه روز این انحطاط 
و عقب ماندگی تشدید می شد. آنچه که در ایراِن امروز با آن روبه رو 
گـون و تحوالتـی تاریخـی  هسـتیم حاصـل فـراز و نشـیب های گونا
اسـت. شـکل گیری انقـاب اسـامی در پـی نهضت هایـی چـون 
کو، انقاب مشروطه، جریان ملی شدن صنعت نفت  نهضت تنبا
و قیام ۱۵ خرداد بوده اسـت. در چنین شـرایطی و در پِس تاش و 
گاهی  مجاهدت هـای علمـا و دلسـوزان ملـت و شـکل گیری یـک آ
عمومـی، نهضـت امـام خمینـی ؟هر؟ بـا رهبـری فقیهی شـجاع و 
دوراندیش مردم به صحنه آمده و تحولی تاریخی به عنوان »انقاب 
کبیر اسـامی« شـکل گرفـت. این انقاب همانگونه کـه در مرحله 
نهضت و مبارزه برای از بین بردن رژیم دیکتاتوری پهلوی متکی به 
عنصر رهبری و هدایت امام خمینی ؟هر؟ بود در مرحله شکل دهی 
به نظام اسامی و عبور از صحنه های دشواری چون دفاع مقدس 
کنون و در شرایطی که مبارزه  نیز متکی بر این عامل بوده است. ا
با دشمناِن زیاده خواه و تکمیل حرکِت کان انقاب اسامی وارد 
مرحله حساس تِر »نظام سازی« و شکل دهی به »دولت اسامی« 
شده درک نظام فکری و مدیریِت کان ولی فقیه به عنوان رهبر این 
حرکت اهمیتی مضاعف می یابد. از جنبه ای دیگر و از حیث توجه 
بـه دسـتاورد و نتیجه نیز فهم صحیح نظام فکری رهبری مـا را در 
که این مجموعه  دستیابی به موفقیت و پیروزی یاری می رساند چرا
حاصل مبانی متقن دینی، برآمده از ایمان اصیل دینی و متکی بر 
تجربیاتی روشن است. نظام سازی اسامی و ارائه الگویی اسامی 
کمیت و زمامداری که ضمن پاسخگویی به مسائل و نیازهای  از حا
بشِر امروز ضامن شکل گیری جامعه ای اسامی و پیشرفت مادی و 
معنوی در عرصه های مختلف باشد، مسئله ای فوق العاده مهم و 
تعیین کننده است. امروز اسام و کفر در مصافی تاریخی رو در روی 
یکدیگـر قـرار گرفته اند و جنـگ ُمدل ها و الگوهای حکومـت داری 
و مدیریـت کان جوامـع بشـری بـه مراحلـی تعیین کننده رسـیده 
اسـت. امروز انقاب اسـامی در مسـیر تکاملی خود باید بتواند در 
گـون اقتصـاد، علـم و فنـاوری، سـبک زندگـی و...  گونا حوزه هـای 
الگویی کارآمد را تولید کرده و عملیاتی کند. موفقیت در این نبرد 
 حساس تاریخی بدون رجوع به نظام فکری رهبِر این حرکت اساسًا 

منتفی است.

قدِم اول
پـس از اشـاره بـه چیسـتی و چرایـی طبیعتًا بایـد اشـاره ای هرچند 
گذرا به »چگونگی« نیز داشت. در این میان پیش از هر چیز باید به 
این نکته توجه کرد که اصل دغدغه مندی و جستجوگری در این 
زمینه مهم ترین مسئله است. نخستین قدم »تشنگی« و درک این 
ضرورت و »اضطرار« است. »مؤمن متعبِد انقابی« پیش از هر چیز 
باید در موقف درک این ضرورت بیندیشـد و سـپس برای رسیدن 
گر چنانچه فرد یا  به هدف دسـت به اقدام و عمل مناسـب بزند. ا
جمعی به این ضرورت رسید که عبور از چالش های پیش رو و عمل 
بـه وظایـف در جهت نیل بـه اهداِف حرکت کان انقاب اسـامی 
بدون فهم نظام فکری رهبری امکان پذیر نیست آنگاه باید برای 
مطالعـه در ایـن زمینـه و فهم ابعـاد موضوع برنامه ای مشـخص را 

پیگیری کند.
از باب چگونگی آشنایی با منظومه فکری رهبری می توان راهکارها 
گونی را مطرح ساخت که بحث مستقل دیگری  و پیشنهادات گونا
کید کرد  را می طلبد ولی آنچه که به عنوان »قدم اول« باید بر آن تأ
و اهتمام ورزید »مطالعه مستمر، دقیق و مدبرانه بیانات رهبری« 
است. مهمترین مجرای درک نظام فکری آیت اهلل خامنه ای بیانات 
ایشـان اسـت. هرکس می خواهد آیت اهلل خامنه ای و نظام فکری 
ایشـان را بشناسـد الجـرم باید بیانـات رهبـری را به صـورت کامل، 
دقیق، مستمر و با تدبر مطالعه کند. این »گام اول« و »شرط الزم« 
گام ها و  اسـت و برای تکامل یافتن و پیشـرفت در این راه نیازمند 

اقدامات بعدی نیز خواهیم بود:
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

بحثی اجمالی در چیستی، چرایی و چگونگی درک ساختار اندیشه رهبری

درِک یک »اضطرار«
 یادداشت  

  مهران کریمی
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با چه انگیزه و بهانه ای طراحی و تدوین کتاب 
توسـط  انقـاب  معظـم  رهبـر  فکـری  منظومـه 
آقـای خسـرو پنـاه آغـاز شـد و نقـش موسسـه 
سـرانجام  بـه  در  رهبـری  آثـار  نشـر  و  حفـظ 

رسـاندن ایـن پـروژه چـه بـود؟
کار ارزشـمند بـا همـکاری مشـترک پژوهشـگاه فرهنـگ  ایـن 
نهـاد  اسـتراتژیک  بررسـی های  مرکـز  و  اسـامی  اندیشـه  و 
ریاسـت جمهـوری در دوره آقـای احمـدی نـژاد آغـاز شـد. 
کار تعریـف شـد و  یـک شـورای علمـی در پژوهشـگاه بـرای 
یـک سـاختار موضوعـی، بعـد هـم سـفارش مقـاالت بـرای 
کار بـه ثمـر برسـد. یکـی از نیازهـای فکـری و فرهنگـی  اینکـه 
گسـترده از مخاطبـان  امـروز جامعـه مابه خصـوص بخشـی 
کلیت اندیشـه رهبران  که با  اندیشـه ورز و جوان، این اسـت 
که آقای خسـرو پناه  کار اصلی  انقاب اسـامی آشـنا شـوند. 
گرفت یکی منظومه  انجام داده اند، در دو اثر مستقل انجام 
بـه  متعلـق  دیگـری  و  ؟هر؟  خمینـی  امـام  حضـرت  فکـری 
کار  کـه چارچـوب منطقـی  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـود 
مشـترک تعریف شـد و دیدگاه حضرت آقا در این منظر ارائه 
کـه معرفتی  شـد. اسـاس نیـاز بـه منظومـه فکـری این اسـت 
کـه نسـبت به مقـوالت مختلـف داریـم معمـواًل مجموعه ای 
که پیونـد منطقی با  کنـده اسـت  از دانسـتنی ها و معـارف پرا
که این خود منشـأ آسـیب های معرفتی  هم برقرار نمی کنند 
و رفتـاری را فراهـم می کنـد. در حقیقـت مـا نیـاز داریـم در 
جامعه نخبه و اندیشه ورز خود به یک نظام واره و منظومه 
کنیم تا جایگاه مقوالت و نسـبت آنها به  فکری دسـت پیدا 
کل نظام آن اندیشـه برای  یکدیگر و نقش هرکدام از آنها در 
که  مـا روشـن شـود. امـروز ما حتـی متفکرینـی را سـراغ داریم 
مواضـع فکـری آنهـا در عرصه هـای مختلف متفاوت اسـت و 
گاهـی دارای تعارضـات درونـی آشـکاری اسـت. ایـن موجب 
کـه یـک متفکـر نتوانـد نگاهـی منسـجم و متـوازن  می شـود 
کارآمـد داشـته باشـد. نظـام اندیشـه ای اسـام دارای یـک  و 
گی اسـت و اساسـًا نظام واره اسـت و دقیق تر باید  چنین ویژ
گفت که مجموعه معارف اسامی، نظام واره است. بنابراین 
یـک متفکـر اصیل و پایبند به معرفـت معتبر دینی می تواند 
به یک نظام اندیشه ای برسد ولی بعضی از متفکران در این 
کـه داشـته  و یـک تفکـر عمیق و دسـتیابی  زمینـه بـا تاماتـی 
کـه بـه  بـه منطـق نگـرش دینـی، توفیـق بیشـتری داشـته اند 
کننـد. حضـرت آیـت اهلل  یـک منظومـه فکـری دسـت پیـدا 
بنابرایـن  و  اندیشـمندان هسـتند  ایـن  از  یکـی  خامنـه ای 
ارائـه اندیشه شـان در قالـب یـک منظومـه فکـری قابـل اجـر 
گرفتـه اسـت بـه همـت آقـای  کـه انجـام  کاری  اسـت و ایـن 
کـه در ایـن راه بـه  دکتـر خسـروپناه و جمعـی از پژوهشـگرانی 
کرده انـد، یـک نمونـه ای از ایـن منظومـه فکـری  کمـک  او 
کـه ممکـن  کردنـد  کـه خـود ایـن دوسـتان هـم اشـاره  اسـت 
اسـت بـا چارچوب هـای دیگـری بتـوان یـک نظـم دیگـری از 
کـه ایـن نکتـه  کـرد  اندیشـه های آیـت اهلل خامنـه ای را ارائـه 
درسـتی اسـت بـه خاطـر اینکـه مـا در اندیشـه رهبـر معظـم 
کـه نیـاز دارد  انقـاب یـک نظـام وارگـی را مشـاهده می کنیـم 
به اینکه از خود اندیشـه های ایشـان این نظام واره بدسـت 
که دوستان انجام داده اند در  کاری  آید و اسـتحصال شـود. 
گرفته است؛ یعنی  حقیقت با یک چارچوب پیشینی انجام 

در چارچـوب نـگاه نظـام بینشـی و نگرشـی و نظـام منشـی و 
رفتاری و نظام های اجتماعی و اهداف اجتماعی، این چهار 
بخش را ما در این اثر می بینیم که ممکن است دیدگاههایی 
که ارائه شده است  که نسبت به نظمی  وجود داشته باشد 
کار  کامل تـری باشـد ولـی در مجمـوع  دیدگاههـای مکمـل و 
ارزشمندی است و یک نفر می تواند با خواندن 24 فصل در 
چهـار بخـش سـازمان یافته بـه 24 مقوله مبنایـی در نگرش 
کند و دوسـتان هم  آیـت اهلل العظمـی خامنه ای دسـت پیدا 
کامـل اسـت امـا بـه نظـر مـن  کار بسـیار  کـه ایـن  ادعـا ندارنـد 
کارهـای  خـوب اسـت و می توانـد نقطـه آغـازی باشـد بـرای 

کـه می تـوان در ایـن مسـیر انجـام داد. بیشـتری 
که در حال  دیدگاه  شما در مورد اثر پژوهشی 
کار  گرفته اسـت چیسـت؟ و این  حاضر شـکل 
کارهـای هـم عـرض  چـه محاسـنی نسـبت بـه 

خـود دارد؟
فکـری  منظوفـه  ایـن  در  اسـت.  جامعیـت  نخسـت  نکتـه 

نـگاه  یـک  بـا  شـده  تـاش 
اندیشـه  مجموعـه  بـه  جامـع 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصـادی و مبانی اندیشـه ای 
رهبـر معظـم انقـاب پرداختـه 
شود. بنابراین جامعیت نکته 
کـه می تـوان بیـان  اولـی اسـت 
بنـدی  سـطر  دوم  کرد.نکتـه 
مختلـف  عناصـر  جانمایـی  و 
مجموعـه  یـک  در  اندیشـه 
ایـن  در  حقیقـت  در  اسـت. 
و  نگرشـی  مبانـی  منظومـه 
ی  م هـا نظا ز  ا ی  د عتقـا ا

کـه  معناسـت  بـدان  ایـن  اسـت.  شـده  متمایـز  اجتماعـی 
مـا در ایـن اثـر بایـد بتوانیـم نظـام بینشـی و نگرشـی رهبـر 
و  توحیـدی  بینـی  جهـان  همـان  کـه  را  انقـاب  معظـم 
کم بر اندیشـه ایشـان اسـت را در سـایر بخش ها  اسـامی حا
آنجـا جریـان  ایـن مبانـی در  کـه  ببینیـم  و  کنیـم  ماحظـه 
و  منشـی  نظام هـای  جامعیـت  آن  بتوانیـم  بایـد  دارد. 
کـه تـا حـدی ایـن اثـر در آن زمینـه موفـق   رفتـاری را دریابیـم 

بوده است.

 حقیقتـًا ایـن جامعیـت و ارتبـاط درونـی متـن را ماحظـه 
گـر چـه در بعضـی از مـوارد خٔاهایـی در نـگارش  می کنیـم، ا
کـه  کـه آن هـم به خاطـر ایـن اسـت  مقـاالت دیـده می شـود 
نویسندگانی مختلفی مقاالت را نوشته اند و علی رغم شوراء 
کرده اسـت  که سـعی  علمـی بـا تـاش خود آقـای خسـرو پناه 
این نظم درونی وجود داشته باشد، باز یک خٔا هایی دیده 
کـه در ایـن منظومـه فکـری وجود  گـی دیگـری  می شـود. ویژ
که این  کم بر این مجموعه است  دارد، نگرش اجتماعی حا
که اندیشه آیت اهلل خامنه ای یک  موضوع را تبیین می کند 
که می تواند در مسـیر حل مسـائل  اندیشـه اجتماعی اسـت 
کان از یـک انسـجام و وحدتـی  جامعـه و ارائـه راهبردهـای 

برخوردار باشـد.
که در این اثر وجود  نکتـه بعـدی نگاه آینده نگرانه ای اسـت 
کتفا نشده  که صرفًا به داشته های قبل ا دارد. ما می بینیم 
اسـت بلکه نو اندیشـی ها و نوگرایی های فکری رهبر انقاب 
نیـز در اینجـا دیده می شـود بـه عنوان مثـال در مقاله تمدن 
کـه آخریـن فصـل ایـن  اسـامی 
محصـول  اسـت،  مجموعـه 
اجتماعـی نگـرش اسـامی را در 
هسـتیم.  شـاهد  معاصـر  دوره 
بـه خوبـی این مجموعه نشـان 
ترسـیم  خطـوط  کـه  می دهـد 
شـده در اندیشـه رهبـر انقاب، 
اصیل و مبنایی است و در عین 
حال مسـتند بـه منابـع دینی و 
دارای یـک نـگاه جدیـد و ناظـر 
به مسـائل امروز و پرسش های 
یـک  دیگـر  طـرف  از  و  ماسـت 
سـازندگی فکـری و رفتـاری نیـز 
در این مشاهده می شود یعنی این منظومه فکری عاوه از 
یک جنبه تئوریک برخوردار نیست عاوه بر اینکه یک جنبه 
تئوریک و پشتوانه فلسفی دارد در عین حال در بعد رفتاری 
گذار است و نکته دیگر  کنشی مخاطب تأثیر  و منش و نظام 
گـر چه رویکـرد اجتماعـی دارد ولی نیازهـای یک فرد  اینکـه ا
کامـًا پاسـخ می دهـد و می توانـد راهکارهـای  را  مسـلمان 
گذشـته بـه خواننده خـود ارائه  تـازه ای را نسـبت به مسـائل 

دهد.

چـه بایدهـا و نبایدهایـی را پژوهشـگران در 
خصـوص تحلیـل و اسـتخراج منظومـه فکـری 

کننـد؟ رهبـر معظـم بایـد رعایـت 
که ما چارچوب و دیدگاه دیگری  مهم ترین نکته این اسـت 
را بـر دیـدگاه حضـرت آقـا تحمیـل نکنیم نه فقـط حضرت آقا 
کل هـر متفکـری هـم ایـن طـور  در مـورد حضـرت امـام و در 
کـه در ایـن زمینـه قلم  اسـت. در حقیقـت معمـواًل مٔولفینـی 
می زنند، خودشان به یافته هایی رسیده اند، از منابع فکری 
گرفته انـد و در نهایـت بـه یـک اسـتنباط هایی دسـت  کمـک 
که محقق بتوانـد وقتی وارد  کرده انـد، مهـم این اسـت  پیـدا 
ایـن مقولـه می شـود، فکر خود را تحمیل نکنـد و تصور خود 
را بـه عنـوان فکـر متفکر اعام نکند بلکه به عنوان مسـتند و 
گاهی محتوای یک  کنـد.  مسـتدل تنهـا یافته هایش را ارائه 
مقالـه برگرفتـه از بیانـات یـا مکتوبـات یـک متفکـر اسـت ولی 
کـه ایـن یـک  آن چارچـوب و نظامـش برگرفتـه از او نیسـت 
آفـت و آسـیب اسـت. بـه نظـر مـن مؤلفیـن ایـن مجموعـه تـا 
گرچـه در بعضـی از موارد  کننـد . ا حـدی توانسـته اند رعایـت 
کند.  خأ هایی را ممکن است، خواننده اهل نظر احساس 
که منتشـر شـده است به یک  کل در این منظومه فکری  در 
که بگوییم اینجا یک فکری  خٔا فاحشـی برخورد نمی کنیم 
نادرسـت معرفی شـده است و اندیشـه ای بر نظر آقا تحمیل 
کـه بـر نظـرات آقا  کرده انـد  شـده اسـت. مؤلفیـن غالبـًا سـعی 
پایبند باشند. منتها در سازماندهی مقاالت طبعًا آن سلیقه 
کم بوده است و یا آن سازماندهی رایج  و برداشت مؤلف حا
کـرده اسـت.  در آن مقولـه، سـازماندهی بحـث را مشـخص 
کـه رهبر انقـاب در همـه زمینه ها  کـرد  البتـه نمی تـوان ادعـا 
بـه تفصیـل بحـث نکرده اند. هر موضوعی بـا توجه به میزان 
ح شـده اسـت. بنابرایـن مؤلفیـن بایـد بتوانند  اهمیـت مطـر
کـه رهبـر معظـم انقـاب سـخن  وفـادار باشـند بـه آن حـدی 
گفته اند ولی با این همه مطالعه منظومه فکری به برداشت 
عمیـق جامـع و منسـجم و داشـتن یـک پیونـد معنایـی و 

کرد. کمک بسـیاری خواهـد  فلسـفی 

چرا آمار تولیدات الزم در این عرصه) تولیدات 
عمیق و شایسته( کم است؟

به هر حال باید در یک محقق این دغدغه ایجاد شـود و به 
کاری را انجـام دهد ضمن اینکه  کـه چنین  آن حـدی برسـد 
این یک تاش جمعی اسـت و به نظر من یکی از محسـنات 
گرفته  کمک  که جمعی را به  کار آقای خسـروپناه این اسـت 
که می بینیم غالبًا  است و در هر مقاله ای نام نویسندگانی را 
کرده انـد و  کار علمـی  کـه در آن زمینـه  اشـخاصی هسـتند 
صاحب سبک هستند و بعضی از نویسندگان صاحب نظران 
برجسته این زمینه هستند. اینکه برای یک چنین کارهایی 
پشتوانه فکری و علمی و همچنین پشتیبانی مادی تأمین 
کارها را از  که مجموعه هایی این گونه  شود، نیاز به این دارد 
کنند و در اینجا الزم اسـت بـه این نکته  همـه جهـت تأمیـن 
کلید خورد و در  کار این پروژه در دولت دهم  که  کنیم  توجه 
آن زمان مرکز بررسی های استراتژیک که ریاست آن در عهده 
آقای دکتر داوودی بود و ایشان بسیار دغدغه تهیه این اثر را 
کنیم و این حمایت ها  که باید اینجا یادی از ایشان  داشتند 
گر چه پایان این اثر در دولت یازدهم  کار را سامان داد. ا این 
که در همان دولت یازدهم هم باز مسووالن تحقیقات  بود 
کردنـد و در واقع عاقه مند بودند این  اسـتراتژیک همکاری 
کار به ثمر برسد. خوشبختانه در جامعه ما همه طیف های 
آقـا  امـام و حضـرت  بـه مرجعیـت فکـری  انقابـی  سیاسـی 
گاه در  معتقدنـد ایـن در حقیقـت یـک نقطـه مثبـت و تکیـه 
جامعه ماست. بگذریم از بعضی تفاوت سلیقه ها و تفسیرها 
کـه در حقیقـت در دولت هـای مختلـف این  ولـی نفـس ایـن 
مرجعیـت فکـری حضـرت آقـا پذیرفتـه شـده اسـت از نظـر 
کاربردی  مبانی نظری یک نقطه مثبتی است در بحث های 
کارهای عمیق تـری انجام دهیم  و راهکارهـا و روش هـا بایـد 
کـه بتوانـد در عرصه عمل هم راهگشـا باشـند. خوشـبختانه 
موسسـه حفـظ و نشـر آثـار رهبـر معظـم انقـاب هـم از اینهـا 
کـه در پژوهشـگاه  کـرد. باتوجـه بـه تاش هایـی  اسـتقبال 
گرفتـه بـود بـا توجـه بـه اینکـه  فرهنـگ و هنـر اسـامی شـکل 

ح شد گوی »صبح نو« با حجت االسالم ذوعلم مطر گفت و  در 

نقطه آغاز بر شناخت منظومه فکری رهبران جمهوری اسالمی
     گفت وگو     سید پویا هاشمی 

حجت االسالم و المسلمین علی ذوعلم عضو هیات علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و معاون پژوهشی 
که سهم جدی در  موسسه حفظ و نشر آثار رهبری است 
داشته  انقالب  معظم  رهبر  فکری  منظومه  کتاب  تحقق 
گو نشستیم تا زوایای مختلف این  گفت و  است. با او به 
گرانسنگ و تعامالت موسسه حفظ و نشر  اثر پژوهشی 
آثار رهبری و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی را مورد 

بررسی قرار دهیم. 

  

کار ارزشمند با همکاری مشترک  این 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی و 

مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست 
جمهوری در دولت دهم آغاز شد. یک 
کار  شورای علمی در پژوهشگاه برای 

تعریف شد و یک ساختار موضوعی، بعد 
کار به  هم سفارش مقاالت برای اینکه 

ثمر برسد، به پژوهشگران داده شد
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که  نباید ما این تلقی را داشته باشیم 
روی این مواضع نمی شود تفکر و آزاد 

که این هم یک آفت  کرد  اندیشی 
است. بلکه باید در حلقه های فکری 

و پژوهشی اینها به بحث وگفتگو 
گر در یک جایی  گذاشته شود و حتی ا

یک نویسنده به مشکل خورد، تحقیق 
بیشتری انجام دهد. در جامعه فکری 
و نخبگی این را باید بدانیم و ما از خود 
گرفته ایم  امام و مقام معظم رهبری یاد 
که تالش فکری و علمی در زمینه فکری 

انقالب اسالمی یک تالش مستمر است 
و هیچ حدی نخواهد داشت

  

کمک  کار به ما   4 تیم ارزیابی در این 
کدام از زوایایی مختلف به  کردند و هر 

کار  بررسی این اثر پرداختند. در حقیقت 
موسسه حفظ و نشر آثار رهبری ، ایجاد 
کار بود ولی زحمت  زمینه نهایی شدن 
اصلی به عهده دوستان نویسنده بوده 
 
ً
که انصافا است و خود آقای خسروپناه 

کار  گذاری و دغدغه انقالبی این  با وقت 
 
ً
را انجام دادند . در نگارش این اثر صرفا

ح نبوده است و  دغدغه علمی مطر
دغدغه انقالبی هم وجود داشته است 
که  که موجب شد دوستان در نظراتی 

که مقدور بود نظرات  ارائه شد در حدی 
کنند را اعمال 

که در رأس پژوهشگاه  شخصیت خود جناب آقای رشاد 
هسـتند و آقـای خسـروپناه بـا یک نـگاه مثبت به سـمت 
که در این نگاه  کردیم و در بررسی هایی  این پروژه حرکت 
گرفت و به دوسـتان ارائه شـد و دوسـتان بعضی از  انجام 

کنند. آنان را توانسـتند اعمال 

معظـم  رهبـر  آثـار  نشـر  و  حفـظ  موسسـه 
کـرده  پـروژه  ایـن  بـه  کمکـی  چـه  انقـالب 

؟ سـت ا
کوچکی در این موسسه می گویم  من به عنوان یک عضو 
نهایـت  کـه  اسـت  فرهنگـی  موسسـه  یـک  وظیفـه  کـه 
کـه می خواهنـد  همفکـری و تـاش را بـا همـه متفکرانـی 
در عرصه تفکر تاش داشـته باشـند، صورت دهد. طبعًا 
کـه مجموعـه سـخنرانی و  از سـایت موسسـه  اسـتفاده 
تـاش  قـرار داده انـد و دوسـتان  را  آقـا  بیانـات حضـرت 
کـه طبقه بنـدی موضوعـات مختلـف را در اختیار  کردنـد 

پژوهشـگران قـرار دهنـد. 
که انجام شـد،  کاری  در معاونـت پژوهـش و آمـوزش هـم 
کـه همیـن موسسـه بـه جهـت  همدلـی و همراهـی بـود 
کارشناسـان و صاحـب نظـران  کار داشـته اسـت  شـروع 
کار حجیمـی بـود و 4 تیـم  کار را بررسـی می کردنـد.  ایـن 
کردند و هر کدام از زوایایی  کار به ما کمک  ارزیابی در این 
کار  مختلـف بـه بررسـی ایـن اثـر پرداختنـد. در حقیقـت 
کار بود ولی زحمت  موسسه ، ایجاد زمینه نهایی شدن 
اصلـی بـه عهـده دوسـتان نویسـنده بـوده اسـت و خـود 
گـذاری و دغدغـه  کـه انصافـًا بـا وقـت  آقـای خسـروپناه 
که در نگارش  کار را انجام دادند و این نکته  انقابی این 
ح نبوده است و دغدغه  این اثر صرفًا دغدغه علمی مطر
که موجب شد دوستان  انقابی هم وجود داشته است 
که مقدور بود نظرات را  که ارائه شد در حدی  در نظراتی 
که  کار پژوهشـی همه نظراتی  کننـد طبعًا در یک  اعمـال 
ارزیابـان ارائـه می کنند اعمال نشـود. یعنی ممکن اسـت 
بعضی از همکاران یا صاحب نظران در بعضی مقاالت و 
کـه در اینجاسـت اختـاف نظـری داشـته باشـند  نظـرات 
که اینجاسـت ولی موجب نمی شـود  با تیم نویسـنده ای 
ممکـن  حتـی  شـود  گرفتـه  نادیـده  کار  کل  ارزش  کـه 
آزاداندیشـانه  نـگاه پژوهشـی و  اسـت موسسـه در یـک 
کلیـه مقـاالت بـه نقـد  کـه  کنـد  بسـتر و زمینـه ای فراهـم 
گذاشـته شـود و چاپهـای بعـدی توسـط خـود  و ارزیابـی 
کـه خـود همـت زیـادی را   نویسـندگان قابـل اجـرا اسـت 

می طلبد.
اسـامی  اندیشـه  و  فرهنـگ  پژوهشـگاه  از  هـم  بنـده   
آقـای  و هـم خـود  اسـتراتژیک  بررسـی های  مرکـز  و هـم 
کار را داشته اند و تک تک  خسروپناه مدیریت علمی این 
کوچک جبهـه انقاب  نویسـندگان بـه عنـوان یـک عضـو 
کـه جامعـه نخبـه و  اسـامی تشـکر می کنـم و امیـدوارم 
جوان ما قدردان این اثر باشـند. این اثر در نوع خودش 
توانسـته یـک خـٔا را از بیـن ببـرد. بنـده خـودم ایـن اثـر را 
معرفی کردم اما نه به عنوان کاری که هیچ ایراد پژوهشی 
کـه  کاری  و تحقیقـی در آن وجـود نـدارد بـه هـر حـال هـر 
کار هم مستثنا   انجام شود قابل ارتقاء و نقد است و این 

نیست.

کـه می تواند  به نظر شـما مهمترین آسـیبی 
کند، چیسـت؟ کارهـا را تهدید  این گونـه 

یک آسیب این است که تلقی خواننده به این سمت رود 
کـه اندیشـه ورزی در بـاب انقـاب اسـامی در همین حد 
کـه اینطور نیسـت و حضرت  متوقـف می شـود. در حالـی 
که  کردنـد در بعضی مسـائل ایـن نکاتی  ح  آقـا بارهـا مطـر
کردم ولی شما  کار  که من  عرض می کنم تا آنجایی است 
کنید  کار بیشتری انجام دهید و تحقیق بیشتری  بروید 

تـا بـه یافته هـای بیشـتری 
که  برسـید. بـه ایـن خاطـر 
سرچشمه اندیشه انقاب 
و  اسـت  اسـام  اسـامی، 
انقـدر  مـا  اسـامی  منابـع 
که متفکرین  ظرفیت دارد 
کافی  ما بتوانند از آن بهره 
که  کنیم  ببرند و نباید فکر 
انقـاب  تفکـر  سـقف  ایـن 
اسـامی است و متفکرین 
و اندیشمندان باید این را 

تداوم بخشـند.
کـه  نکتـه دوم ایـن اسـت 
اسـتنباط یک نویسنده از 
بیانات حضرت آقا توسـط 
یک نویسنده باید تنها به 
عنوان یک برداشت تلقی 
شـود و خواننـده نبایـد بـه 
که  کند  آن برداشـت تکیه 
خ دهـد،  گـر ایـن اتفـاق ر ا

خود یک آفت است. نویسندگان ارزشمند و انقابی این 
مجموعه در حد توان خود به این دریافت ها رسیده اند 
و نبایـد ایـن دریافت هـای اسـتنباطی را بـه پـای حضرت 
آقا بگذاریم مگر اینکه این مسـتندات و قرائنش برای ما 
که نباید ما این تلقی  کند.  نکته سـوم این اسـت  کفایت 
کـه روی ایـن مواضـع نمی شـود تفکـر و  را داشـته باشـیم 
کـه ایـن هـم یـک آفت اسـت بلکـه باید  کـرد  آزاد اندیشـی 
در حلقه های فکری و پژوهشی اینها به بحث وگفت وگو 
گر در یک جایی یک نویسـنده به  گذاشـته شـود و حتی ا
مشـکل خـورد، تحقیق بیشـتری انجام دهـد. در جامعه 
فکـری و نخبگـی ایـن را بایـد بدانیـم و مـا از خـود امـام و 
کـه تـاش فکـری و  گرفته ایـم  مقـام معظـم رهبـری یـاد 

علمی در زمینه فکری انقاب اسامی یک تاش مستمر 
اسـت و هیچ حـدی نخواهد داشـت.

بعـد  از  کـرده  نا خدایـی  کـه  اسـت  ایـن  نکتـه  آخریـن 
اندیشـه رهبـر معظـم انقـاب بـا یـک نـوع نـگاه تعصـب 
آمیـز و متحجرانـه بـا آن مواجـه شـویم. اساسـًا هـر نـوع 
آن  فروکاهـی  موجـب  اندیشـه  بـه  متعصبانـه  نـگاه 
اندیشـه اسـت. خوشـبختانه رهبر انقاب به عنوان یک 
کـه از دهـه 30 ، اهـل فکـر و  اندیشـمند اصیـل و انقابـی 
بـوده اسـت  اندیشـه و نظـر 
کـرده و  و تـا امـروز رشـد پیـدا 
روز بـه روز بهتر شـده اسـت، 
خـود ایـن اندیشـمند راضی 
بـا  اندیشـه اش  کـه  نیسـت 
کمیـت محض  یـک نـگاه حا
گیـرد.  قـرار  بررسـی  مـورد 
خـود  جهـت  همیـن  بـه 
کردنـد  عـرض  هـم  ایشـان 
مـورد  اندیشه شـان  کـه 
تحقیـق قـرار بگیـرد و به نظر 
مقولـه  ایـن  روی  بایـد  مـا 
ایـن  و  کنیـم  روش  خیلـی 
کـه یـک جـوان طلبـه  تلقـی 
کنـد  تصـور  دانشـگاهی  یـا 
به خاطـر  دیـدگاه  ایـن  کـه 
انقـاب،  رهبـر  بـه  انتصـاب 
نـه  اسـت  صریحـی  دیـدگاه 
از  برخـورداری  به خاطـر 
و  ل ها  اسـتدال و  ریشـه ها 
مایه های فکری، این برداشت غلط است به دلیل اینکه 
عرصـه فکـر بـا مدیریـت متفـاوت اسـت و رهبـر انقـاب به 
که  کاروان آن جایی  عنوان رهبر این کشتی عظیم و این 
بـه یـک تصمیم می رسـند و آن را به عنوان یک سیاسـت 
کمیتی  اعام می کنند، بحث جمع بندی حکومتی و حا
که اباغ  است ولی ممکن است حتی در همان سیاستی 
می کنند، دیدگاه فکری خودشان از آن سیاست عمیق تر 
و برتـر باشـد. در بعـد اندیشـه ای بایـد، نـگاه اندیشـه ای 
نـگاه  آقـا،  حضـرت  خـود  تعبیـر  بـه  و  باشـیم  داشـته 
بخشـنامه ای و ابـاغ یـک دسـتور العمـل فکـری نباشـد. 
کـه بایـد در مواجـه بـا ایـن آثـار   ایـن نکتـه مهمـی اسـت 

داشته باشیم.

مؤلفه های اساسی 
تحلیل اندیشه رهبران نظام

پیـــروزی انقـــاب اســـامی ایـــران در ســـال ۱3۵۷ ســـه ضلع 
کـــه عبارت بـــود از مـــردم، ایدئولوژی  مهـــم و حیاتی داشـــت 
کـــدام از موارد ذکر شـــده بایســـتی  و رهبـــری. در تحلیـــل هر 
آنهـــا  تبییـــن  و در  دیـــده شـــود  آن  زوایـــای  و  ابعـــاد  همـــه 
الزم  چارچوب هـــای  حفـــظ  و  انصـــاف  رعایـــت   بایســـتی 

گیرد. صورت 
که  کـــه آنطور  کرد   در همیـــن راســـتا باید به این نکته اشـــاره 
کالبدشکافی از اندیشه  باید و در خورشٔان آن است تحلیل و 
رهبـــران جمهـــوری اســـامی صـــورت نگرفته اســـت عظمت 
اندیشـــه و ســـیره امامیـــن انقـــاب بـــه انـــدازه خـــود انقاب 
کالبدشـــکافی و بررسی آن  که برای  اســـامی آن قدر هســـت 
بایســـتی پژوهش ها و تحقیقات بنیادین و زیربنایی صورت 
که بخش فراوانـــی از بودجه های  گیرد و چه بســـا الزم باشـــد 
پژوهشـــی در حوزه فرهنگ و علوم اجتماعی به این سمت ، 
که بیـــش از هر  کند ولـــی اصل ماجرا اینجاســـت  ســـوق پیدا 
چیـــز و قبـــل از تدویـــن هر بودجـــه و ســـاز وکاری بایـــد روش 
تحقیـــق مناســـب و در خـــور ایـــن اندیشـــه ها طراحی شـــود 
گی هـــای اندیشـــه  و یـــک مـــدل منحصـــر و برخـــوردار از ویژ
اســـامی و شـــیعی طراحـــی شـــود البته تـــا صحبـــت از مدل 
کپی بـــرداری از مدل های  می شـــود برخی ســـعی می کنند بـــا 
کـــه متعلق به  گفتمان  غربـــی و به کارگیری ابزارهـــای تحلیل 
کنند تا اندیشـــه و چارچوب فکری رهبران  ما نیســـت تاش 
کنند ولی هر چیزی بایستی در  جمهوری اســـامی را تحلیل 

گیرد.  بســـتر خود مـــورد تبیین قـــرار 
مقـــام  و  راحـــل  امـــام  همچـــون  افـــرادی  اســـت  طبیعـــی 
که بســـتر اندیشـــه و ســـاختار فکـــری آنها در  معظـــم رهبـــری 
گرفته اســـت  متـــن قـــرآن و روایـــات و علـــوم اســـامی شـــکل 
نمی تـــوان خطـــوط اندیشـــه ای آنها را بـــا خط کـــش وارداتی 
که بیش از آنکـــه به فکر  کرد. لذاســـت  تبییـــن و اندازه گیـــری 
موضوع یابی و انجام تحلیل های ســـازماندهی شـــده باشیم 
کارها به  بایســـتی بیش از هر زمان دیگـــری و در اولویت همه 
طراحی الگو و مدلی بپردازیم و دســـتگاه تبیین اندیشه ای را 
کاربردی تفکرات  که خروجی  آن تبیین نظام مند و  بســـازیم 
رهبـــران نظـــام باشـــد. ذکـــر ایـــن نکتـــه هـــم حائـــز اهمیـــت 
کـــه ایـــن مـــدل صرفـــًا از درون دانشـــگاه برنمی خیزد  اســـت 
دانشـــگاه  و  حـــوزه  همـــکاری  نیازمنـــد  قطـــع  به طـــور   و 

با یکدیگر است.
ضمـــن اینکـــه یـــک شـــاخه یـــا دو شـــاخه مشـــخص از علوم 
انســـانی بـــه ایـــن امـــر مهـــم نائـــل نخواهنـــد شـــد و نیازمند 
فـــروع و شـــاخه های مختلفـــی از علـــوم انســـانی باشـــد تـــا 
از  بعـــد  شـــود  طراحـــی  جامع تـــری  به صـــورت  مـــدل  ایـــن 
طراحـــی مـــدل و روش مطالعـــه و تبییـــن بیانـــات و افـــکار 
کـــه بـــاز از لحـــاظ درجـــه  رهبـــران نظـــام، مقولـــه دیگـــری 
اهمیـــت از رتبـــه باالیـــی برخـــوردار اســـت شـــناخت خـــوب 
که اندیشـــه امـــام راحل و  و دقیـــق زمینـــه و زمانه ای اســـت 
رهبـــر معظـــم انقـــاب در آن بســـتر جوشـــیده و تـــا بـــه امروز 
رســـیده اســـت. بـــه طـــور طبیعـــی بســـیاری از مواضـــع امام 
راحـــل و رهبـــر معظـــم انقـــاب در زمینـــه تاریخـــی خـــاص 
خ داده اســـت و بـــرای درک و بررســـی جامـــع اندیشـــه آنهـــا  ر
 الزم اســـت تـــا بســـتر تاریخـــی بیـــان و اندیشـــه مـــورد مداقه 

گیرد. قرار 
کنار الگـــوی تبیین و شـــناخت زمینه  که در  مســـاله ســـومی 
کرد؛ لـــزوم نـــگاه منظومـــه وار به  و زمانـــه بایـــد بـــه آن اشـــاره 
اندیشـــه رهبـــران نظام جمهوری اســـامی اســـت. فی الواقع 
اندیشـــه امـــام راحل و مقـــام معظـــم رهبری نقـــاط مختلف 
کـــه ارتبـــاط معنـــادار میـــان این نقـــاط باید  و متنوعـــی دارد 
به خوبی روشـــن شـــودنگاه منظومه ای به اندیشـــه رهبران 
نظـــام به طـــور طبیعی موجب می شـــود تـــا تحلیـــل جامعی 
از چارچـــوب تفکـــر و ســـیره آنهـــا ارائـــه شـــود و هنگامی کـــه 
گیـــرد به طـــور طبیعی  ایـــن تحلیـــل جامـــع و مانـــع صـــورت 
که آنچـــه از بیانـــات امامین  موجـــد این زمینـــه خواهد بـــود 
همه جانبـــه و  کاربـــردی  می شـــود  اســـتخراج   انقـــاب 

 است.

  یادداشت 
سعید احمدی
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این آغاز راه است

شـــخصیت هایی نظیـــر مقـــام معظـــم رهبـــری و امـــام راحل 
کـــه دیدگاه هـــا  کـــه ایجـــاب می کنـــد  دارای وجوهـــی اســـت 
و آرا و اندیشـــه آنهـــا بررســـی شـــود و آن را در قالـــب منظومـــه 
کدام  که هـــر  فکـــری آنهـــا مدنظر قـــرار دهیم. بـــه ایـــن معنا 
کـــه  از ایـــن بـــزرگان دارای یـــک منظومـــه فکـــری هســـتند 
مبانـــی جهان شـــناختی و معرفـــت شـــناختی آنهـــا، در آن 
لحاظ می شـــود. مقام معظـــم رهبری یک فقیـــه عالی رتبه، 
یـــک متفکر و شـــخصیت اســـالمی، یک فـــرد انقالبـــی و یک 
مدیـــر هســـتند. بـــه همین جهـــت این شـــخصیت بـــا توجه 
گســـتره فعالیت هـــای فکـــری و اقدامـــات عملی شـــان  بـــه 
بایـــد مجموعـــه اندیشـــه و عملکردشـــان در یـــک منظومـــه 
گیـــرد و این مهـــم بســـیار ضروری  فکـــری مورد بررســـی قـــرار 
نیز هســـت. بـــا توجه بـــه اینکه حضـــرت آقا، در ایـــام پیش و 
پس از انقالب اســـالمی، بســـیار مؤثـــر بودنـــد و ادامه حرکت 
انقـــالب و نظام جمهوری اســـالمی با توجه به اندیشـــه های 
رهبـــر معظم انقـــالب و حضرت امام؟هر؟ دنبال می شـــود، از 
این حیـــث بایســـتی مبانی معرفت شـــناختی ایـــن رهبران، 

بررســـی و شـــناخته شود.
بـــه طـــور طبیعـــی محوریت اندیشـــه حضـــرت آقـــا و حضرت 
انسان هاســـت.  بیـــن  در  آن  اســـتقرار  و  توحیـــد  امـــام، 
متفکرینـــی هماننـــد ایـــن بزرگـــواران نگاهـــی جامـــع به دین 
دارنـــد و بر همین راســـتا نظـــام ســـازی ، احیای تفکـــر دینی 
گیرند  و... شـــکل می گیـــرد. بایـــد اینهـــا مـــورد بررســـی قـــرار 
که ایـــن راهکارهـــا و اصـــول دارای یک  تا نشـــان داده شـــود 
مبانـــی اســـت و این را نمی شـــود بـــا مبانـــی دیگر مـــورد اجرا 
گذاشـــت. برای همین با مبانی ســـکوالر نخواهیم توانست، 
نظـــام ســـازی و ... را در چهـــار چـــوب اندیشـــه توحیـــدی 
بـــه همیـــن جهـــت مقـــام معظـــم رهبـــری  کنیـــم.  پیـــاده 
حساســـیت خاصی در حوزه علوم انســـانی اســـالمی دارند و 
ایـــن برگرفته از اندیشـــه توحیـــدی و منظومه فکری ایشـــان 
کـــه دارند،  گســـتردگی فراوانی  اســـت. ایـــن مقوالت بـــا ایـــن 
باید به صـــورت منظومه ای جامع اســـتخراج و مورد بررســـی 
 قـــرار بگیرند تا بتـــوان از آنها در زمـــان حال و حتـــی در آینده

 بهره برد.
کـــه بایـــد در این مســـیر رعایت شـــود  یکـــی از بایســـته هایی 
گیرد  که اندیشـــه خـــود حضـــرت آقا محـــور قـــرار  ایـــن اســـت 
کـــه محققـــی دغدغه های خـــود را در قالب  و اینطور نباشـــد 
کنـــد. موضوع  منظومـــه فکـــری رهبـــر معظم انقـــالب ارائـــه 
که حتمـــًا باید رعایت شـــود، بحث جامعیت اســـت  دیگـــری 
چـــون مـــا بـــا یـــک شـــخصیت چنـــد بعـــدی ماننـــد رهبری 
کـــه در عین مدیـــر و مدبر بودن شـــخصیتی  مواجه هســـتیم 
انقالبـــی نیـــز دارنـــد و از همـــه مهمتر اینکـــه به عنـــوان رهبر 
گرفته انـــد و تمام  ســـکان انقـــالب اســـالمی را نیـــز در دســـت 
که مـــا حتمًا بایـــد به تمـــام این نکات   اینهـــا باعث می شـــود 

کنیم.  توجه 
حـــال بـــرای اینکـــه پرداختـــن بـــه تفکـــر اندیشـــمندانی بـــه 
راحـــل در ســـرلوحه  امـــام  و  انقـــالب  رهبـــر معظـــم  ماننـــد 
قـــرار بگیـــرد، در  کارهـــای پژوهشـــی در حـــوزه و دانشـــگاه 
ابتـــدا بایـــد همیـــن منظومه هـــای فکـــری تهیـــه و تنظیـــم 
کتاب هـــا را قدمـــی تـــازه در  می شـــد و می تـــوان تهیـــه ایـــن 
ایـــن عرصه نامیـــد و نبایـــد در همیـــن مرحله متوقف شـــود 
کار بیشـــتری  و بایـــد تکمیل شـــود. هر چقـــدر در این عرصه 
صـــورت پذیرد، بـــرای طی ایـــن مســـیر از انقالب اســـالمی تا 
کنیم تـــا راه را  جهـــان اســـالمی، از ایـــن مطالعـــات اســـتفاده 
کـــه رهبران مان چـــه مســـیری را برای  گـــم نکنیـــم و بدانیـــم 
کرده انـــد. باید به  پیشـــبرد اهـــداف انقالب اســـالمی تعییـــن 
کرده اند، خســـته  کـــه در ایـــن مســـیر تـــالش  کســـانی  همـــه 
گفـــت ولی باز هـــم نیاز به پیشـــرفت و   نباشـــید و خـــدا قوت 

گسترش دارد. 
کتاب هـــا مرحله بعـــد ترویج ایـــن افکار در  پـــس از تهیه این 
کشـــور بایـــد مطالب این  جامعه اســـت و بخش اندیشـــه ورز 
کـــه برگرفتـــه از اندیشـــه رهبـــر معظم انقالب اســـت  کتـــاب را 
کنند تا بـــا آنها  کشـــور تبدیـــل  بـــه راهکارهای قابـــل اجرا در 
بتوانیـــم بـــه همان هدف ایـــده آل یعنی تکفل امـــور در همه 

زمینه ها بر اســـاس اندیشـــه دینی برســـیم. 

  یادداشت تحلیلی  دکتر موسی حقانی 
رییس موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

بـدون تردیـد رهبـری سیاسـی - اجتماعـی آیـت اهلل خامنـه ای حفظـه اهلل جـزء مدیریـت 
سیاسی فضیلت اندیش است و برای فهم منطق رهبری ایشان چاره ای از فهم آن در چار 
چوب منظومه معرفتی ایشان نیست. در اثبات این مطلب، به نشانه های زیادی می توان 

کرد. در اینجا به برخی از آنها اشـاره می کنیم.  اسـتناد 

1. التزام عقیدتی
و  ایمانـی  آموزه هـای  بـه  پایبنـد  دینـی  خـواه  آرمـان  رهبـر 
بـه  بخشـیدن  عینیـت  دلیـل  بـه  اساسـًا  و  اسـت  اعتقـادی 
شـریعت الهـی وارد عرصـه سیاسـت می شـود. از ایـن رو، او 
علـی الـدوام بیـن تعالیم دینـی و عینیت سیاسـت، در رفت و 
کار برای  آمد اسـت. او می کوشـد به درکی از واقعیت برسـد تا 
گردد. و البته این  عینیت بخشی تعالیم دینی سهل و آسان 
کار برای  تـالش همیشـه سـهل نیسـت بلکـه در خیلـی مـوارد 
رهبر آرمان خواه پیچیده می شود و در نتیجه بیش از پیش 
از منظومه معرفتی خود استفاده می کند. همین امر در بسط 
که می  گذار اسـت. چنان  و پویایی منظومه معرفتی او تأثیر 
کید  دانیـم مقـام معظـم رهبری همواره بر التـزام عقیدتی و تا
که  کید دارند. آنچه  بر عینیت بخشـیدن شـریعت اسـالمی تا
ایشـان را در پرداختـن بـه سیاسـت مصمـم سـاخته اسـت، 

همیـن غایت اسـت.

2. افق تمدنی 
کم مصلحت   افـق دیـد رهبـر فضیلـت اندیش فراتـر از افـق حا

اندیـش اسـت . او از چشـم انـداز تمدنـی بـه امـر سیاسـی و واقعیـت سیاسـت نظـر می کنـد. 
کمی حاصل نمی شود. زیرا شکل گیری افق تمدنی بدون منظومه  چنین افقی برای هر حا
منسجم معرفتی ممکن نیست. تمدن ها از دل منظومه های معرفتی پدید می آیند. بنابر 
که تکیه به منظومه معرفتی دارد، در مسیر ساخت تمدن نوین قرار می گیرد.  کمی  این، حا

افق تمدنی الزامات عقالنی روشـنی دارد: 

1 - 2. تعریف 
تمدن ها با تعریف آغاز می شوند. زیرا، هر تمدنی بر بنیان جدیدی استوار است. از این رو، 
توجـه زیـادی بـه ارائـه تعریف جدیـد از همه مقوالت سیاسـی و اجتماعـی دارد. رهبر آرمان 
که به  ح هر بحثی می کوشد از موضوعی  که دارد، در ابتدای طر خواه به دلیل افق تمدنی 
کند. چنان بیانات مقام معظم رهبری بر همین  آن می پردازد، تعریف بدیع و شفافی ارائه 
که دولتمردان را به اقتصاد مقاومتی فر می خواند، در تبیین آن،  سبک عمل می کند. آنگاه 
که جوانـان انقالبی را بـه اصل آتش بـه اختیاری  بـه ارائـه تعریفـی از آن می پـردازد. یـا وقتـی 

دعوت می کند. مقصود خود را نیز بیان می کند. 

2 - 2. پیشرفت 
پیشرفت مالزم با تمدن است. اساسًا پیشرفت، نفس ترقی است. وقتی جامعه در مسیر ترقی قرار 
گیرد، زمزمه شکل گیری تمدن به گوش می رسد. التزام رهبری به امر پیشرفت و لزوم به دست 
کارآمد در این راه انکار ناپذیر است. ایشان همواره فرهیختگان را نیز به تحصیل  آوردن الگویی 

چنین الگویی فرا می خواند. 

3 - 2. نقشه راه تمدن 
تمدن مسیر روشنی دارد و سه عنصر فرد و جامعه و دولت، اصلی ترین بخش آن است. البته اینکه 
کدامیک از این سه عنصر جنبه مقدمی یا موخری دارد، بین صاحب نظران اختالف نظر است 
که در نگاه تمدنی رهبری این  که در افق تمدنی، هر سـه عنصر دیده شـود. چنان  ولی مهم آن 
سه عنصر حضور دارند. البته ایشان شکل گیری دولت اسالمی را مقدم بر جامعه اسالمی دانسته 

است. اما به هر روی، تفسیر نقشه تمدن مبتنی بر منظومه معرفتی است.

3 . حکمرانی دانشی 
کم مصلحت اندیش، مهارت حکمرانی خود را از راه  هوش و تجربه حکومتی به دست می آورد.  حا
در نتیجه برای او برخورداری از منظومه معرفتی چندان ضرورت پیدا نمی کند. لیکن رهبری آرمان 
خواه می کوشد در امر حکمرانی به گونه دانشی عمل کند ؛ یعنی 
با کمک منظومه معرفتی تالش می کند دانشی پدید که به کمک 
آن بتواند سیاست را به گونه ای غیرشخصی اداره کند. چنان که 
حکمرانی مقام معظم رهبری مبتنی بر دانش بی کران فقه اسالمی 
اسـت. دانـش فقـه بـه دلیـل پرداختـن بـه موضوعـات و مسـائل 
مختلف فردی و اجتماعی، این امکان را به ولی فقیه می دهد که 
به گونه ای روشمند به مسائل حکومت بپردازد. مهم ترین بخش 
دانـش فقـه، روش اجتهـاد و اسـتنباط فقهـی اسـت. ایـن روش، 
ولی فقیه را در تحلیل مسائل حکومت، بسیار توانمند می سازد. 
کـردن مدیریت فقهی،  کارآمدتـر  کـه فقـه اسـالمی در  مهم تـر ایـن 

گرایش فقه سیاسی را پدید آورده است.

4 . قاعده مندی
کـم فضیلـت اندیش قاعده مند عمل می کند. و این سـبک از  حا
مدیریت سیاسـی مقتضای فضیلت اندیشـی اسـت. زیرا اخالق 
مجموعه ای از قواعد عام است. مدیریتی که بر پایه اصول اخالقی 
گشـته اسـت، از همیـن منظومـه قواعـد اخالقـی پیـروی  اسـتوار 
کـم فضیلـت اندیـش، رهبـری خـود را مسـتند به  می کنـد. لـذا حا
اصـول و قواعـد عقالنـی می کنـد. او همـواره در اعـالم فرامین، مـردم و کارگزار حکومتـی را به قواعد 
عطف توجه می دهد. بدین ترتیب، حکمرانی وی از مدیریت شخصی فاصله گرفته هویت قانونی 
گر از این منظر به سیره حکومتی مقام معظم رهبری توجه شود، اصول حکومتی  پیدا می کند. ا

ارزشـمندی را می توان اسـتخراج کرد.

جمع بندی
البتـه در تمایـز میـان حکمرانی آرمان خواه و مدیریت مصلحت اندیش، نشـانه های دیگری نیز 
وجود دارد و باید در مجالی وسیع به همه آنها توجه کرد. اما به هر روی، آنچه که از این بررسی به 
گرا برای حضور فعال در امر حکومت با پیچیدگی ها  دست می آید این است که حکمرانی آرمان 
کار نباشـد، حکمـران  گـر پشـتوانه منظومـه معرفتـی در  و دشـواری های سـختی روبـه رو اسـت. ا
فضیلت اندیش قادر به اداره جامعه و سیاست نیست. در نتیجه برای تداوم حکمرانی خود به 
مدیریت مصلحت اندیش، میل پیدا می کند. اینکه آیت اهلل خامنه ای بر  مدیریت انقالبی خود 
کید می ورزد، نشانه تکیه ایشان به منظومه معرفتی پر توانی است . بنابر این، نمی توان بدون  تأ

فهم منظومه معرفتی ایشان به درک درست و عمیق اندیشه و سیره سیاسی شان رسید.

سوال بنیادینی که باید به آن پاسخ داد

ارتباط آرای سیاسی و منظومه معرفتی

کمان و رهبران جامعه سیاسی در ظاهر تفاوتی با هم ندارند. به ظاهر،  همه آنان بر  حا
کرسی قدرت تکیه می زنند و برای حفظ آن تالش می کنند و بر مردم فرمان می رانند و در 
این راه عالوه بر هوش ریاستی خود از بسیج قوای مادی نهایت استفاده را می برند، 
کم عبور می کنیم و برای فهم  اما وقتی از این الیه سطحی تأمل در سیره سیاسی حا
کم با بصیرت و فضیلت  که باید بین حا عمیق تر آنان تالش می کنیم، در می یابیم 
کم مصلحت اندیش و واقعیت گرا تفکیکی انجام داد. فهم  اندیش و آرمان خواه با حا
مدیریت سیاسی نوع دوم به مراتب ساده تر از فهم نوع نخست است. زیرا شکل 
دوم مدیریت سیاسی بیشتر به ویژگی های شخصی و بسیج قوای مادی تکیه می کند 
و کمتر عمل خود را مبتنی بر قواعد و اصول می کند. به عبارت دیگر، مدیربت سیاسی 
فضیلت اندیش آرمان خواه،  قاعده مند و اصول گراست بر خالف مدیریت سیاسی 
کمتر قاعده مند است. اما آنچه که موجب این تمایز می شود،  که  مصلحت اندیش 
وجود منظومه معرفتی عمیق در یکی و عدم آن در دیگری است. منظومه معرفتی 
کم و رهبر سیاسی خارج از چارچوب فکر و عمل سیاسی ضابطه مند  نمی گذارد حا
رفتار کند. منظومه معرفتی عرصه وسیعی از دغدغه های نظری را عالوه بر دغدغه های 
کمی پیچیدگی معرفتی  عینی برای رهبر آرمان خواه می گشاید. در نتیجه، چنین حا
کم مصلحت اندیش پیدا می کند. از این رو. فهم این دو  بسیار باالیی نسبت به حا
کنش های سیاسی  گر  نوع مدیریت سیاسی یکسان نیست. پژوهشگر و تحلیل 
کنش ها به منظومه معرفتی  به  کم فضیلت اندیش نمی تواند بدون ارجاع این  حا

کمی نائل شود. فهم دقیقی از چنین حا

  

تمدن مسیر روشنی دارد و سه عنصر فرد 
و جامعه و دولت، اصلی ترین بخش آن 
کدامیک از این سه  است. البته اینکه 

عنصر جنبه مقدمی یا موخری دارد، بین 
صاحب نظران اختالف نظر است ولی 

که در افق تمدنی، هر سه عنصر  مهم آن 
که در نگاه تمدنی  دیده شود. چنان 

رهبری این سه عنصر حضور دارند. البته 
گیری دولت اسالمی را  ایشان شکل 

مقدم بر جامعه اسالمی دانسته است. 
اما به هر روی، تفسیر نقشه تمدن 

مبتنی بر منظومه معرفتی است

 یادداشت     حجت االسالم دکتر داوود  مهدوی زادگان
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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از بخشی نگری باید پرهیز کرد

اصـــل پرداختن بـــه منظومه فکـــری رهبر معظم انقالب ارزشـــمند 
که ســـخنان، دیدگاه و اندیشـــه رهبـــری برای  اســـت، به این دلیل 
گذار است. شرایطی  جامعه امروز و هم برای نســـل های آینده تأثیر 
کـــه مـــا در دوران انقالب اســـالمی پشـــت ســـر گذاشـــته ایم و مواجه 
شـــدن همه ما با فراز و فرودهایی که در مواجهه با مســـائل انقالب 
داشـــتیم. هدایت های رهبر معظم انقالب، راهنمایی ها و تذکرات 
و نهیب هایی که ایشـــان نســـبت به مســـائل مختلف داشـــتند به 
که نگاه ایشـــان  تجربه برای همه در تمام این ســـال ها ثابت شـــده 
که ایشـــان در حوزه های  الهی بوده است. تحقق پیش بینی هایی 
کـــه روزی  مختلف داشـــته اند، نشـــان از همین مهم دارد. کســـانی 
اندیشـــه رهبر معظم انقـــالب را برنتافتند، در طول گذشـــت زمان، 
کم کم با این واقعیت مواجه شـــدند که تدبیر رهبری بســـیار درست 
و دقیق اســـت. نحوه ســـخن و نـــگاه و همچنین اندیشـــه رهبری، 
منطبق بر نیازهای جامعـــه ما و آن چنان تأثیر گذار بوده اســـت که 
نـــه تنها دوســـتان و همراهان انقـــالب را مجذوب خود کرده اســـت 
بلکه دشـــمنان نیز وقتی بـــا این تحلیل ها روبه رو می شـــوند، دچار 

ناباوری می شـــوند. 
گر کسی این هنر را داشته باشد تا بتواند نگاه منظومه ای  بنابراین ا
افـــکار رهبر معظم انقـــالب را جمع بندی و نتیجـــه گیری و تحلیل 
کند، بســـیار عالی اســـت و این مهم می تواند برای تمام کســـانی که 
دســـت اندر کار نظام اســـالمی ما هســـتند بـــه عنوان یک چـــراغ راه 

باشد تا مســـیر آینده انقالب اســـالمی روشن تر شود. 
در همیـــن راســـتا مراقبـــت در ایـــن عرصـــه بســـیار الزم اســـت. 
بخشی نگری به ســـخنان رهبری نباید انجام شـــود. سخنان رهبر 
معظـــم انقالب بایـــد جامع دیده شـــود یعنی ربط مســـائل بســـیار 
روشـــن بیان شـــود و اینگونه نباشـــد که یک نگاه و دیدگاه رهبری را 
بـــه عنوان فصل الخطـــاب قرار دهیم و توجهی بـــه دیگاه های دیگر 
ایشـــان نداشته باشـــیم لذاست که هر کســـی که بخواهد منظومه 
گاهی کامل نســـبت  فکری رهبری را تدوین کند، باید شـــناخت و آ
به مجموعه موضع گیری های ایشـــان داشته باشد و باید بداند که 
کتیک موضوعـــی را مطرح  کـــدام بخش ایشـــان به عنوان یک تا در 
می کننـــد و در کجـــا بـــا نـــگاه دراز مدت بـــه موضوعـــی پرداخته اند. 
گـــر در زندگی امامـــان معصومـــان نیز درســـت تجزیه و  باالخـــره مـــا ا
تحلیـــل کنیـــم، نمی شـــود زندگی تنهـــا یک امـــام را به عنـــوان یک 
حرکت عظیم تلقی نمـــود. خود رهبری نیـــز در این خصوص تعبیر 
که 250 ســـال زندگی امامـــان ما، همانند  جالبی دارنـــد و می گویند 
زندگی یک انســـان اســـت که خداونـــد به او عمر طوالنـــی عطا کرده 
اســـت و به همین دلیل در تاریخ می بینیم که در زندگی امام گاهی 
صلح اســـت و گاهی جنگ قرار داد. نسبت به زندگی و افکار رهبری 

نیـــز باید با یـــک نگاه جامع بـــه این موضـــوع بپردازیم.
مهم تریـــن الزمـــه پرداختـــن به منظومـــه رهبری، شـــناخت کامل 
کاری  کـــه اقـــدام به انجـــام چنیـــن  ایشـــان اســـت و باید شـــخصی 
می کنـــد، اشـــراف کامـــل روی تمام بیانات ایشـــان داشـــته باشـــد. 
کـــه ما با توجه بـــه یک اظهار نظر و ســـخنرانی  اینگونه نباید باشـــد 
که به تمام افکار ایشان احاطه  کنیم  کنیم و گمان  رهبری قضاوت 
داریم. رهبری در ســـخنان به طور کامل مســـائل جاری کشور را نیز 
که ســـخنان رهبری در مورد  در نظر می گیرند و ما شـــاهد هســـتیم 
مســـائل مختلف با توجه به شـــرایط کشور تنظیم می شـــود. حال 
بایدهای پرداختن به منظومه فکری رهبـــری، نگاه کالن و احاطه 
الزم و شـــناخت مواضـــع رهبـــری بـــر اســـاس ضرورت هـــا و شـــرایط 
انقالب اســـالمی است و نبایدهای آن بخشـــی نگری، توجه به یک 
بعد رهبری اســـت. این مـــوارد حتمًا باید رعایت شـــود چون ما این 
که  ایـــده را تنها بـــرای ملت خود انجـــام نمی دهیم و تمام کســـانی 
به رهبری عشـــق می ورزند، بـــه عنوان یک برنامه و ســـخن رهبری 
که بیش از 20 ســـال، ســـکان دار کشـــتی انقالب بوده اســـت و تمام 
کرده انـــد، قابل  شـــرایط آن را تجزیـــه و تحلیل و همچنیـــن هدایت 

اســـتفاده می باشد. 
با همه این احوال تولید محتوا درباره منظومه فکری و دیدگاههای 
ایشـــان بســـیار محدود اســـت و حـــال تنها توجیـــه برای کـــم بودن 
اینگونـــه آثار عمیق و شایســـته درباره رهبر معظـــم انقالب، کوتاهی 
اســـت و ما متاســـفانه دیر به فکر انجام ایـــن کار افتاده ایم ولی حال 
که به فکر هـــم افتاده ایم باید تمام تالش خود را در این عرصه انجام 
دهیم تـــا زمینه ای برای دیگران باشـــد. چون هرچـــه در این زمینه 
کنند،  تحلیل های عالمانه داشته باشیم و افراد با یکدیگر مقایسه 

می تواننـــد نقاط قوت و ضعف را بهتر متوجه شـــوند.

  یادداشت  
  آیت اهلل  سید هاشم حسینی بوشهری

عضو مجلس خبرگان رهبری

کـم تاریخـی فقهـا و اندیشـمندان شـیعه، عرصه عمل و نظـر پیوند خـورد و  این بـار و بـا توجـه بـه ترا
تئوری پردازان حکومت اسالمی ، تأسیس کنندگان جمهوری اسالمی شدند. آنان که با تاریخ آشنا 
هسـتند رقابت های جنجالی متفکران انقالب در اواخر سـال 57 و اوایل سـال 58 را رصد کرده اند 
که چگونه اندیشه پشتوانه جمهوری اسالمی نظر عموم مردم را جلب کرد و توفیق یافت. می توان 
گفت که مزیت رقابتی متفکران انقالب اسالمی در کامیابی و تأسیس جمهوری اسالمی دارا بودن 
پشتوانه های فکری عمیق و در عین حال بومی و متالئم با فرهنگ و تاریخ و تمدن جامعه ایرانی 
بود که در میدان رقابت با سایر نحله های فکر توفیق یافت . آیت اهلل خامنه ای میراثدار این نسل از 
متفکران اصیل شیعی است که به رغم تمام برجستگی های فکر و اذعان استراتژیست های رقیب 
در بین عموم مردم و نخبگان خودی کمتر شناخته شده و حجاب مدیریت سیاسی او بر رهبری 
سیاست گذارانه و تمدنی او سایه افکنده است. باید گفت بسیاری از اطرافیان و نزدیکان رهبر حکیم 
کارآمد بوده اند و بیشتر از اینکه پرده از افکار راقی و بلند او بردارند  انقالب نیز در بازنمایی عمق تفکر او نا
بیشتر دوست دارند از وجه کاریزماتیک و چهره قدسی او رونمایی کنند حال آنکه به نظر می رسد 
با مراجعه به آراء آیت اهلل خامنه ای به آسانی توجه ویژه او به وجوه عقالنی و تفکر نظام مند رهبری 
جمهوری اسالمی به جای وجوه کاریزماتیک وقدسی او آشکار و مشخص است. )این بیان به معنای 
در نظر نگرفتن وجوه معنوی و شخصیت معنوی آیت اهلل خامنه ای نیست بلکه در نقد تقلیل گرایی 

آیت اهلل خامنه ای به شخصیت تک بعدی است.(
با نگاهی دقیق به ادوار و اطوار رهبری آیت اهلل خامنه ای در بیسـت و هشـت سـال گذشـته ، سپهر 
معنایی آیت اهلل خامنه ای قابل کشف است چرا که او متفکری است که عرصه نظر ورزی را به عرصه 
عمل پیوند داده و تمام کنش ها و تصمیمات او برآیند نظام معنایی اوست. برخی ویژگی های نظام 

تفکر ایشان را می توان این گونه بیان کرد: 

1.تفکر روش مند 
توسعه فقه از صدور احکام تکلیفی فردی و احکام اجتماعی در عرصه های مختلف با بهره گیری 
از دستگاه روش شناسی اجتهاد که در بردارنده مجموعه ای از روش های استنباط حکم است از 
جمله نقاط برجسته منظومه فکری حضرت امام ؟هر؟ و حضرت آیت اهلل خامنه ای است که در 
تصمیمات سیاسی و اجتماعی ایشان خود نمایی می کند. برخی این اشکال را مطرح می کنند که 
صرف بیان دستگاه روش شناسی اجتهاد به معنای مصطلح نمی تواند به عنوان مزیت نظام فکری 
گر با فقیه به معنای  آیت اهلل خامنه ای باشد؛ نکاتی در این زمینه قابل بیان است : نخست اینکه ا
مصطلح مواجه بودیم این سخن قابل پذیرش بود اما در باب فقیهی صحبت می کنیم که عالوه بر 
بهره گیری از روش شناسـی اجتهاد برای اسـتنباط احکام در ابعاد فردی آن را به ابعاد اجتماعی و 
بین المللی در حوزه های سیاست و فرهنگ و اقتصاد تسری داده است و در هر عرصه به اقتضائات 
روشی همان عرصه توجه دارد با این بیان می توان ذیل دستگاه کالن روش شناسی او، در هر عرصه 
موضوعی روش شناسی خاص آن را استخراج کرد. آنچنان که نگارنده در مقاالتی تالش کرده تا این 

کار را انجام دهد.  

2.تفکر شبکه ای و نظام مند
شبکه پیچیده مسائلی که آیت اهلل خامنه ای در طول بیست و هشت سال رهبری با آنها مواجه بوده 
است اقتضاء می کند که نظام تفکری که پشتوانه این تصمیمات است از نظام و پیچیدگی خاصی 
برخوردار باشد در غیر این صورت در طول قریب سه دهه توفیق نمی یافت. سه دهه پر تالطم که 
آماج تهدیدات و آسیب های درونی و بیرونی بوده ایم. پیوند همزمان بین و نظام مند بین حوزه های 
اقتصاد ، فرهنگ و سیاست و عرصه سبک زندگی و علم و در عین حال توجه به امنیت ملی و مدیریت 

جهان اسالم می تواند شواهد خوبی برای این تفکر شبکه ای و نظام مند باشد.

3.تفکر مساله مدار
غ  یکی از مهم ترین چالش های تفکر در زمانه ما در جامعه ایرانی نداشتن مساله های بومی و تفکر فار
از مساله انضمامی اجتماعی در ابعاد سیاست و اقتصاد و فرهنگ است . آیت اهلل خامنه ای متفکری 
است که در عین شناخت ابعاد نظری تفکر و تسلط بر حوزه های حکمت نظری، همواره تالش کرده 
است که خروجی تفکراتش ناظر به حوزه عینی و انضمامی عرصه عمل و حل مسائل بومی اجتماعی 

کثر موارد مقررین آراء و انظار ایشان به این پیوستگی بین نظر و  باشد. امری مهم که متاسفانه در ا
عمل توجه ندارند و برخورد سطحی با آرای ایشان می کنند که آسیب شناسی نوع مواجهه بسیاری 
از افراد صاحب نظر در برخی از حوزه های حکمت نظری با انظار و آراء ایشان خود حدیث مفصلی 

است که در این مجال نمی گنجد . 

4.بینش تمدنی
مطالعه دوره اوج و شکوفایی تمدن اسالمی در قرون هفت و هشت نشان از آن دارد که متفکران 
آن زمانه دارای بینشی تمدنی در ابعاد مختلف زندگی اعم از فردی و اجتماعی بودند و هیچ امری 
غ از تحلیل تمدنی در نظر نمی گرفتند ؛ چالش مهمی که امروز با آن مواجهیم و کمتر کسی به  را فار
آن توجه دارد اینکه انقالب اسالمی برآمده از یک بینش تمدنی حداقل به اندازه هزار و اندی سال 
بوده است و جمهوری اسالمی نظام برآمده از این بیشن است و قرار است جامعه جهانی را ذیل 
مبنای تمدنی خود در نیل به سوی سعادت دنیوی و اخروی همراه کند .  عدم وجود بینش تمدنی 
در نظام معنایی متفکر است که ممکن است او را منتقد تمدن غرب بسازد اما ایجابًا نظام تمدنی 
بدیل را جایگزین نکند و عماًل در علم و عمل پیرو نظام تمدنی غرب باشد ؛ یکی از اقتضائات جدی 
بینش تمدنی عدم توقف در مرزهای ایران در تفکر و سیاست گذاری است و اقوام و ملل مختلف ذیل 
نظام تمدن اسالمی را در بر می گیرد. توجه جدی آیت اهلل خامنه ای در نظام تعایش با اهل سنت در 
پیشبرد اهداف تمدن اسالمی و حساسیت های ویژه ایشان در بحث بیداری اسالمی و پیگیری ها و 
مطالبات متعدد در این حوزه یکی از نشانه های بینش تمدنی ایشان است که متاسفانه در معدودی 

از متفکران مسلمان در این سطح یافت می شود.

5.توجه به تجارب تاریخی
کم تجربی و تاریخی اعم از تاریخ خودی یا غیر خودی  در نظام معنایی آیت اهلل خامنه ای توجه به ترا
جایگاهی بسیار اساسی و مهم دارد ؛ ویژگی مهمی که بسیاری از اندیشمندان شیعه از آن غافلند و 
کمات تجربی تاریخی در تفکر و عمل بی نصیبند و به بهانه ستیز با فالن تاریخ و  به همین دلیل از ترا

تمدن باب بهره گیری تجربی را از آن بسته اند .

6.آزاد اندیشی 
تحجر و دگم اندیشی آفت تفکر و مدیریت کالن اجتماعی است و ضربه ای که متحجران در طول 
سال ها به انقالب اسالمی در بستر جمهوری اسالمی زده اند در بسیاری از ابعاد روشنفکران غربزده 
نزده اند. یکی از دغدغه های جدی آیت اهلل خامنه ای قبل و بعد از انقالب و خصوصًا بعد از دوران 
کید و پیگیری آزاد اندیشی بوده است و خود نیز عامل به آن است . جست وجوی ساده  رهبری تا
کید همراه با استقبال از نقد افکار و آراء خود ایشان در مرحله  در دیدارهای و گفتارهای ایشان و تا
نخست و سپس پیگیری دردمندانه شکل گیری کرسی های آزاد اندیشی می تواند شاهد خوبی 
بـر وجـود ایـن ویژگـی در نظـام تفکر ایشـان باشـد.  به نظر می رسـد می تـوان ادوار رهبـری آیت اهلل 
کرد و در این سه  خامنه ای حداقل به سه دوره ده ساله 68-78،78-88 و 88 تا امروز تقسیم 
کرد. اما  دوره رشـد و بالندگی این پنج ویژگی را در منظومه تفکری ایشـان با امثله فراوانی ثابت 
نکته ای در پایان :  دهه نخست رهبری آیت اهلل خامنه ای همراه بود با بایکوت رسانه ای ایشان 
در رسانه های غربی و عربی تا جوامع مختلف با آراء و نظرات و جهت گیری های رهبر ایران بعد از 
پشت سر گذاشتن بحران جانشینی حضرت امام ؟هر؟ به مثابه یک رهبر جهانی بی اطالع بمانند 
و رهبر ایران ناشناخته بماند. این بایکوت اما در ادامه رهبری آیت اهلل خامنه ای به دالیل شرایط 
منطقـه ای و جهانـی و موضع گیری های شـفاف بین المللـی از بین رفت. چـرا که همگان امتداد 
امـام ؟هر؟ را در آیـت اهلل خامنـه ای بـه وضـوح یافتنـد. ایـن امتـداد در اصـول و فـروع بـا امام ؟هر؟ 
در تفکـر و عمـل کامـاًل قابـل تطبیق بود اال اینکـه در موارد جدید آیـت اهلل خامنه ای با بهره گیری 
از عناصـر روش شناسـی اجتهـاد ،در حـوزه فکـر و علـم و عمـل مجتهدانه تصمیم گرفتنـد و عمل 
کردند. سوگمندانه باید بگویم به نظر می رسد عده ای )اعم از قاصر و مقصر( فهمی یا عالقه ای به 
زدودن غبار از ابعاد منظومه تفکری آیت اهلل خامنه ای ندارند و حجاب های معاصرت ، دشمنی ، 
جهل و غفلت هر کدام به نوعی این نظام واره فکری را در بر گرفته است که امیدوارم محققان و 

پژوهشگران بیشتر به این امر توجه کنند . 

 تفکر رهبری در غربت
گی  دستگاه تفکر آیت اهلل خامنه ای  6 ویژ

در تجربه تاریخی ایران معاصر تفکر فقها و اندیشمندان شیعی همواره پشتوانه 
اصلی پیشرفت و امتداد زندگی جامعه ایرانی در ابعاد سیاست و فرهنگ و اقتصاد 
بوده است تا جایی که رقبای آنان از فرنگ سر رسیدند و روشنفکران سر برآوردند و 
از جمله نخستین توفیقات آنان دستاورد محمد علی فروغی در پشتیبانی رضا خان 
سیاست،  عرصه های  در  جامعه  اداره  مدل های  برای  بدیل  تئوری های  ارائه  و 
کوتاهی را پشت  فرهنگ و اقتصاد بود... فقها و اندیشمندان شیعی دوران فترت 
برآوردند و  اندیشمندان اصیل شیعی سر  و  تا نسل جدید متفکران  سرگذاشتند 
سپیده دم انقالب اسالمی نوید اثر بخشی و اشراب خون تازه تفکر ناب اسالمی 

در رگ های جامعه ایران را داد.

 یادداشت     دکتر مسعود معینی پور 
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم ؟ع؟
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1-انقـاب اسـامی ایـران اتکاء همـه جانبه ای بـه نظریه های 
سیاسـی،  گفتمان هـای  و  شـیعی  عقانیت هـای  از  برآمـده 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
امنیتـی، نظامـی، بین المللـی، 
هنری، ارتباطی متناسب با آن 
دارد.تغلیـظ روابـط انقـاب بـا 
گفتمان هـای باالدسـتی آن بـه 
ارتقـای اعتبـار اسـامی انقـاب 
روابـط  تضعیـف  و  می انجامـد 
تقلیـل  بـا  مسـاوی  گفتمانـی 
ماهیت اسامی انقاب خواهد 
بـود و می توانـد تـا مـرز انهـدام 
وجهـه اسـامی انقـاب پیـش 
بازگشـت  واقعیـت،  ایـن  رود. 
مـدام »عقانیـت انقابـی« بـه 
»عقانّیـت شـیعی« را بـه یـک 
الـزام هوّیتی و راهبردی انقاب 
اسامی تبدیل می کند. از مبدأ 
که  همیـن الـزام بنیادین اسـت 

»نهضـت نـرم افـزاری« و »تولیـد علـم« خصوصـًا در حوزه هـای 
علـوم انسـانی و اجتماعـی بـه مهمتریـن راهبـرد دهـه چهـارم 

انقـاب تبدیـل شـد.
2-»والیـت فقیـه« معتبرتریـن مرکـز تجّلـی عقانّیـت شـیعی 
در  کـه  اسـت  منابعـی  شایسـته ترین  از  فقیـه«  اسـت.»ولی 
پرتـو عقانّیـت متجّلـی شـده از بیـان و منـش او بتـوان بـرای 
صورتبندی گفتمان های متناسب و مرتبط در حوزه مختلف 
کـرد. بـا توجـه بـه چنیـن جایـگاه اعتباربخشـی  بهـره بـرداری 
که مسـوولیت بازگرداندن مدام »عقانّیت انقابی« به  اسـت 

»عقانّیت شیعی«و پاسداری از اصالت جهات اصلی حرکت 
نظـام برآمـده از انقـاب و مـردم انقابـی بـه عهـده ولـی فقیـه 
کـه در تشـخیص  گذاشـته شـده اسـت. او بـه اتـکاء اعلمّیتـی 
و  دارد  مسـلمان  مّلـت  یـک  اصلـی  عملّیاتـی  راهبردهـای 
گفتمان های  می توانـد بهتـر از دیگر فقهـای دال های مرکـزی 
کننـده ایـن جهـات اصلـی را تولیـد نمـوده و نیـز از  پشـتیبانی 
کان  گفتمانـی  رمزگذاری هـای 
دشـمن رمزگشـایی نمایـد ایـن 
بـه عهـده  را  مسـؤولّیت شـرعی 

گرفتـه اسـت.
3-در ایـن چارچـوب مواضـع و 
سـلوک ولـی فقیـه در مقـام اداره 
جامعـه  راهبـری  و  حکومـت 
اصلـی  منابـع  از  یکـی  اسـامی 
بررسـی عقانّیـت  و  بـرای درک 
آن  کان  سـاحت  در  شـیعی 
فقیـه  ولـی  کـه  هرچنـد  اسـت. 
مسـوول تدویـن و تنظیـم اجـزاء 
گفتمان هـای  ایـن  مفاصـل  و 
کننـده نیسـت و این  پشـتیبانی 
امـر خطیـر مسـوولیت نخبـگان 
و خبـرگان اّمـت اسـامی اسـت 
امـا خـود او در تبییـن و تعییـن 
دال های مرکز گفتمان هایی که دائم در حال تولید و بازتولید 
هسـتند در حال تاش و تبیین ولو شـفاهی و بیانی اسـت. از 
ایـن منظروالیـت فقیـه فقط جایـگاه اعمال نظـرات برآمـده از 
برآمـده از گفتمان هـای برآمـده از عقانّیـت شـیعی ولـی فقیـه 
کانون تولید و صورتبندی نظرّیه ها  نیسـت بلکه بطور نسـبی 
و گفتمان های متناسب هم هست. ولی فقیه هرگز نمی تواند 
بـدون چارچوب های نظری تصمیمات اسـامی بگیرد و آنها 
کنـد، بلکه وی مسـوول اعمال نظـر بر مبنای نظریه  را اعمـال 
اسـت. اصواًل تفاوت نظام والیت فقیه با سـایر سیسـتم های 

گیری اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و...  مدیریت و تصمیم 
بازگشـت مـدام او به چارچوب های نظـری برآمده از عقانّیت 
کـه  کارآمدتریـن و ماهرتریـن فقیهـی اسـت  شـیعی اسـت. او 
می تواند دقیق تر و هوشـمندانه تر از دیگران مرزهای نظری و 
عملـی گفتمان هـای وابسـته بـه عقانّیـت شـیعی را در رقابت 
آن  از  و  داده  تشـخیص  عقانّیت هـا  دیگـر  گفتمان هـای  بـا 

پاسداری نماید. بنابراین حتی 
گـر تکاپوهـای نظـری و عملـی  ا
بدن هـای نخبگانـی و خبرگانی 
خٔاهـای  نتوانـد  شـیعی  امـت 
گفتمانی را پر  نظری مواجهات 
کندولـی فقیه خـود وارد میدان 
شـده و تـا حـد مقـدور دال هـای 
گزاره های متناسـب با  مرکزی و 

کـرد. آن را تولیـد خواهـد 
رغـم  علـی  و  حـال  ایـن  4-بـا 
برجستگی شأن نظری جایگاه 
در  بـه دالیلـی  امـا  فقیـه  الیـت 
انقـاب  از  طـول سـالهای بعـد 
اسامی ایران توجه شایسته ای 
گفتمـان سـاز  بـه شـأن نظـری و 
کـه برخـی  رهبـری نشـده اسـت 
از اهّم آن ها بدین شـرح اسـت:
 اقتضائـات حکومـت داری و 
لـزوم ارتباطات با عامه جامعه، 

کثـر مواضـع و نظـرات از  ادبیـات ولـی فقیـه را در مقـام بیـان ا
ادبّیات مصطلح و مرسوم نظری دور می کند و رنگ عملّیاتی تر 
و ساده تری بدان می زندو این واقعّیت بعضًا به مثابه حجابی 

غنـای نظری مباحثات را پنهـان می دارد.
 بخـش عمـده ای از توجهـات نظـری بـه منـش و اندیشـه 
والیـت فقیـه در طول سـالهای بعـد از انقاب حـول آثار نظری 
گرفتـه اسـت و انبوهـی از  و تولیـدات حـوزوی ایشـان شـکل 

بیانات، مواضع و نظرات معمول او که از تریبون های عادی از 
مطمح نظـر اندیشـمندان و محققـان بـه دور مانـده اسـت

 ارجاعات ولی فقیه به برخی شخصیت های نظری انقابی 
و بیـان برخـی عبـارات تحسـین برانگیـز و مهـم در خصـوص 
آنهـا تأمـات اندیشـمندان و محققـان را در خصـوص مبانـی 
نظـری انقـاب اسـامی را صرفـًا د ر مـدار ایشـان قـرار داده و از 
گر چه آثارعامه  کرده اسـت.بدین ترتیب ا مـدار ولی فقیه دور 
طباطبایـی و شـهید مطهـری و آیـت اهلل مصبـاح یـزدی خیل 
عظیمـی از توجهـات و تأمـات نظـری را شـکل داده اسـت امـا 
خـود بیانات امام خمینـی و آیت اهلل خامنه ای مغفول مانده 

است.
کنـار رونـد عمومـی غفلت از پرداخت نظـری به بیانات  5-در 
رهبـران انقـاب اسـامی،برخی خـرده روندهـای پژوهشـی یا 
کـه بنا به  آموزشـی نیـز در ایـن خصـوص بـه وجود آمده اسـت 
دالیلی در تبدیل شدن به روندهای استاندارد و مؤثر علمی 

کام بوده اسـت: کادمیـک نا خصوصـًا در سـاحت های آ
 فقد دغدغه های روش شناختی در سنت مرسوم »بیانات 
پژوهی« موجب شده که قریب به اّتفاق تولیدات فاقد اعتبار 
گزاره ها صرفًا  علمی و وجاهت نظری باشند. اینکه انبوهی از 
کمتریـن  گانـی و بـا  کلیدواژ بـه اتـکای برخـی جسـتجوهای 
کنـار هـم و در  داللـت بـه روشـهای موجـود مطالعـه متـن در 
قالب یک کتاب عرضه شوند مسّلط ترین تصویری است که 
فعـًا از بیانـات پژوهـی وجود دارد. ایـن تصویر باید به صورتی 

واقعی اصاح شـود
 برخـی اقتضائـات ذاتی و جدید بیانات آیت اهلل خامنه ای 
کـه بـا قریـب بـه 14000صفحـه تقریبـًا مفصل تریـن و بزرگتریـن 
مجموعـه بیـان انسـانی در طـول تاریـخ اسـت، الزم مـی آورد 
کیفیت  کـه روشـهای علمی متناسـب با مطالعه ایـن حجم و 
گـردد. اتکای صرف به روشـهای مرسـوم و  از متـن نیـز تـدارک 
موجود نمی تواند همه نیازهای پژوهشی در تمرکز این بر این 
کند. دامن زدن به مطالعات انتقادی  کفایت  ُبرمتن ویژه را 

ُ
ا

روش هـای متـن پژوهـی و ارتقـای آنهـا متناسـب بـا نیازهـای 
جدید یکی از مهمترین اقتضائات در »بیانات پژوهی« است.
کتفای به »بیانات پژوه های اماتور« و احساس استغناء   ا
کـردن پژوهشـگران قهارتـر و بـا سـابقه تـر بدین عرصه،  از وارد 
کـه در مطالعـات متنـی سـابقه و تمرکـز دارنـد از  خصوصـًا آنهـا 

دیگـر مشـکات این حوزه اسـت.
 ترجمـه نشـدن بیانـات رهبـری بـه زبانهـای علمـی و مهـم 
کـه »بیانات  دنیـا موجـب شـده 
محـدوده  در  صرفـًا  پژوهـی« 
شـده  محصـور  زبانـان  فارسـی 
باشد و بسیاری از متن پژوهان 
دنیا از امکان بهره برداری از این 

متـن عظیـم محـروم بماننـد.
 برش هـای عمدتـًا موضوعـی 
از بیانـات رهبـری و عـدم توجـه 
زمانـی، موجـب  بـه برش هـای 
کـه »رونـد پژوهـی« از  می شـود 
گذاشـته  کنـار  دایـره مطالعـات 
حوزه هـای  از  یکـی  شـود. 
که به غایـت در حوزه  مطالعـات 
بیانـات  نظـری  صورتبنـدی 
واقـع  مؤثـر  می توانـد  رهبـری 
شـود »مطالعـات روند تطـّورات 
اندیشـه رهبـری از خـال رونـد 
تطـّورات بیانـی« ایشـان اسـت. 
فقـدان رونـد پژوهـی خودبخود 
مطالعات فرامتن ها را نیز به محاق می برد و فقدان تمرکزهای 
فرامتنی به غایت در عدم کشف داللت های گفتمانی اندیشه 

دارد. نقـش 
 یکدست انگاشتن بیانات و عدم توجه به الیه بندی بیانات 
به لحاظ اعتبارهای ذاتی و عرضی آنها موجب می شود بیانات 
 راهبردی تر و مهمتر با بیانات فرعی تر و معمول تر در یک سطح 

ارزیابی شود.

ازپژوهشدربیانوبنانامامخمینی؟هر؟تاامامخامنهای

بررسی انتقادی سّنت »بیانات پژوهی«

  

فقد دغدغه های روش شناختی در 
سنت مرسوم »بیانات پژوهی« موجب 
که قریب به اّتفاق تولیدات فاقد  شده 
اعتبار علمی و وجاهت نظری باشند. 
 به اتکاء 

ً
گزاره ها صرفا اینکه انبوهی از 

گانی و با  کلیدواژ برخی جستجوهای 
کمترین داللت به روشهای موجود 
کنار هم و در قالب  مطالعه متن در 

ط ترین 
ّ

کتاب عرضه شوند مسل یک 
که فعاًل از بیانات پژوهی  تصویری است 

وجود دارد. این تصویر باید به صورتی 
واقعی اصالح شود

  

برخی اقتضائات ذاتی و جدید بیانات 
آیت اهلل خامنه ای که با قریب به 

 مفصل ترین و بزرگترین 
ً
14000صفحه تقریبا

مجموعه بیان انسانی در طول تاریخ است، 
الزم می آورد که روشهای علمی متناسب با 
مطالعه این حجم و کیفیت از متن نیز تدارک 

گردد. اتکای صرف به روشهای مرسوم و 
موجود نمی تواند همه نیازهای پژوهشی در 
ُبرمتن ویژه را کفایت کند. 

ُ
تمرکز این بر این ا

دامن زدن به مطالعات انتقادی روش های 
متن پژوهی و ارتقای آنها متناسب با 

نیازهای جدید یکی از مهمترین اقتضائات 
در »بیانات پژوهی« است

    یادداشت  حجت االسالم علی جعفری
مدیر گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی  

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی
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کنون گفت وگوهایی از این جنس کمتر در محافل  به نظر می رسد تا
علمـی مـا شـکل گرفتـه اسـت و در مواجهـه بـا موضـوع بازشناسـی 
اندیشه آیت اهلل خامنه ای، نوعًا برخوردی سطحی و گرفتار افراط 
و تفریط با این موضوع صورت می گیرد. از سویی با جمعی مواجه 
هسـتیم کـه در مواجهـه با اندیشـه ولی فقیـه برخوردی سیاسـی و 
فرمایشـی داشـته و خـارج از دایـره تنـگ حقوقـی و قانونـی-آن هـم 

باشـند-  مجبـور  کـه  جایـی  تـا 
هیچ گونه تحفظی بر نظریات ولی 
فقیه ندارند و علمیت و حجیتی 
برای آن قائل نیستند. و از سوی 
کـه  دیگـر بـا جماعتـی مواجهیـم 
بـا برخـوردی اخبـاری و سـطحی 
اندیشـه  بـا  مجموعه نگـر  غیـر  و 
گر بیشتر از گروه نخست  ولی فقیه ا
به انسجام اجتماعی حول محور 
ولی فقیه لطمه نزنند کمتر ازآنان 
نیـز بـرای جامعـه والیـی آسـیب 

ندارند.
در ایـن فرصـت تـاش می شـود 
دربـاره  کلیـدی  نکتـه  چنـد  بـه 
منظومه فکری آیت اهلل خامنه ای 

بپردازیـم.

شخصیت شناسـی  بـه  توجـه 
خامنـه ای آیـت اهلل 

بایـد بدانیـم  از هـر چیـز،  پیـش 
اندیشه چه کسی را مورد مطالعه 
قـرار می دهیـم. مـا بـا شـخصیت 

منحصربه فردی مواجه هستیم که در تاریخ شیعه بی نظیر است. 
بی نظیر نه صرفًا از این حیث که او سید علی خامنه ای است؛ بلکه از 
این حیث که موقعیت هایی برای این شخصیت فراهم شده و او در 
آنها زیسته است، که برای هیچ کدام از علمای شیعه رخ نداده است. 
شخصیتی که قریب سه دهه از عمر خود را عاوه بر علم آموزی، در 
کوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی گذرانده و پس از آن نیز 4 دهه از عمر 
خود را در باالترین سـطح مدیریت کان و راهبردی نظام اسـامی 
سپری کرده است. این سابقه طوالنی مبارزاتی و مدیریتی در رأس 
یـک نظـام حکومتـی- آن هم با مختصات عصر جدیـد و دولتهای 
مـدرن و پیچیدگی های دنیای کنونی- برای هیچکـدام از فقهای 
شیعه فراهم نشده است. البته بوده اند شخصیت هایی همچون 
خواجه نصیرالدین طوسی و شیخ بهایی؛ اما هیچ کدام این ها اواًل 
دوران مبارزه سیاسی و در ثانی حضور در رأس یک نظام سیاسی را 
تجربه نکرده اند. حضور قریب نیم قرنی آیت اهلل خامنه ای در رأس 
نظام سیاسی جمهوری اسامی، ایشان را در معرض دقیق ترین و 
متنوع تریـن اطاعات و گزارشـها در همه زمینه ها قـرار داده اسـت. 
کنار ویژگی شـخصی ایشـان که عادت به ارتباطات  این را بگذارید 
گسترده با نخبگان هر حوزه و مشاوره گرفتن از بهترین کارشناسان 

هر موضوع است. 
مـروری بـر بیانـات و محتـوای دیدارهـای ایشـان بـا اقشـار و صنـوف 
کارشناسـی  مختلـف اجتماعـی، نشـان دهنـده پشـتوانه علمـی و 

اندیشـه ایشـان در حوزه های تخصصی و نمایانگر و موید این ادعا 
اسـت.

گر این اشراف کارشناسی بر حوزه های مختلف اجتماعی روز  حال ا
را همزمان با قوه علمی این » فقیِه متفکِر مفسِر رجالِی تاریخدان« 
و در یک کلمه یک »اسام شناس جامع االطراف« در نظر بگیریم، 
ایـن ادعـای منحصـر بفـرد بـودن بهتـر فهـم می شـود. جامعیـت و 
اسام شناس بودن این شخصیت نه توسط راقم این سطور، بلکه 
توسط امام خمینی ؟هر؟ آن هم مدتها پیش از انتخاب ایشان به 
مقام ریاست جمهوری مورد تصریح قرار گرفته است، آنجا که مرحوم 
آیت اهلل منتظری پس از رحلت آیت اهلل طالقانی و انتصاب از سوی 
امام خمینی، از امامت نماز جمعه تهران انصراف داده و امام، آیت 
اهلل خامنـه ای را بـه ایـن جایگاه منصـوب کـرده و در حکم انتصاب 
عاوه بر تصریح بر اسام شناسی ایشان از لفظ »منصوب می باشید« 
به جای لفظ رایج »منصوب می کنم« استفاده می کنند. و الزم به 
یـادآوری نیسـت کـه تریبون نماز جمعه تهـران -آن هـم در ابتدای 
انقابـی کـه بـه نـام دین و مذهب تشـیع- که بناسـت مواضـع این 
انقـاب دینـی را در برابر مهمترین مسـائل داخلی و خارجی تبیین 
کند جایگاهی نیست که در نظر امام خمینی هر کسی الیق آن باشد. 

منظور از منظومه فکری چیست؟
مطلـب بعـدی ایـن اسـت که بایـد بدانیم وقتـی از منظومـه فکری 
سخن می گوییم، مراد ما دقیقًا چیست. ارکان یک منظومه فکری 

کدام اسـت؟ منظومه فکـری واجد کدام ویژگی هاسـت؟
آنچـه از مفهـوم منظومـه فکری به ذهـن نگارنده متبادر می شـود، 
مجموعه ای منسجم و نظام مند از 
مفاهیـم اسـت که بـا هدفـی خاص 
و در جهت پاسخگویی به نیازهای 
مشـخص بـا یکدیگـر مرتبـط شـده 
باشند. هر مجموعه ای از محتوای 
گرفتـه را نمی تـوان  کنـار هـم قـرار  در 
سـخن  وقتـی  نامیـد.  منظومـه 
آیـد، الجـرم  بـه میـان  از منظومـه 
نمی توان »مبنا«یی برای آن متصور 
نشد، همانطور که »هدف و غایت« 
کـه هـر نظـام دارای  را. همانگونـه 
بـه  مختـص  و  مشـخص  اجزایـی 
خود است، منظومه فکری نیز باید 
دارای اجـزای مفهومـی مشـخص 
و محـدود باشـد و بتوانـد تعاریـف 
خـود را از موضوعـات و مفاهیم ارائه 
دهد. و نیز همان گونه که در هر نظام 
اجـزا دارای ارتباطـات مشـخصی بـا 
یکدیگـر هسـتند »نظـم، ارتبـاط و 
سـاختارمندی« نیـز از ویژگی هـای 
بدیهی هر منظومه فکری هستند.
و  انسـجام   « اسـت  همچنیـن 
کمیت »منطق« بر یک منظومه فکری. نمی توان  قاعده مندی« و حا
از منظومه فکری سخن گفت و آن را تحلیل کرد اما عامل انسجام، 

کـم بـر آن را توصیـف و تحلیـل نکـرد. هماهنگـی و قواعـد حا
بنابراین باید احتیاط کرد و دچار »تهّور علمی« و »سطحی اندیشی« 
بیجـا نشـد. نبایـد تصور کـرد که با تنظیم فهرسـتی از موضوعـات و 
جایابی متون و مفاهیم در آن فهرست، به منظومه فکری آیت اهلل 

خامنه ای دست پیدا کرده ایم.

گی های منظومه فکری مطلوب  ویژ
کـه الزمـه هـر مجموعـه  در ادامـه برخـی از مهمتریـن ویژگی هایـی 
محتوایی مدعی توصیف منظومه فکری آیت اهلل خامنه ای است 

بیـان می گردد

الف( توضیح مبانی مستحکم
شـخصیت فکری آیـت اهلل خامنه ای را بیـش از هر چیز، باید تحت 
تأثیر قرآن دانست. تاریخچه مبارزاتی ایشان پیش از انقاب اسامی 
نشـان می دهـد کـه برنامـه مبارزاتی ایشـان، تربیت نیروی انسـانی 
مؤمن انقابی بر اساس آموزه های قرآن کریم بوده است. از تشکیل 
نخسـتین درس رسـمی تفسـیر در حوزه علمیه مشـهد تا تشـکیل 
جلسات تفسیر مسجد کرامت و سلسله درس های طرح اندیشه 
اسام در قرآن در مسجد امام حسن ؟ع؟، همگی گویای محوریت 

و جایگاه ویژه قرآن در اندیشه ایشان است. محوریت »ایمان، توحید 
و والیت« در اندیشه قرآنی ایشان واضح و جدی است. این مبانی 
توحیدی حتی به وضوح در روبنایی ترین اندیشه های ایشان یعنی 
مفاهیم سیاسی و اجتماعی و همه اعام نظرهای کارشناسی ایشان 

واضح و مبرهن است.
تکیه جدی ایشـان بر معارف و سـیره سیاسی اهل بیت عصمت و 
طهارت نیز رکن دیگر معارفی اندیشـه آیت اهلل خامنه ای اسـت که 
در تـاش جـدی ایشـان بـر احیـای نهج الباغـه در پیـش و پـس از 
انقـاب اسـامی و مطـرح کـردن نظریاتـی همچـون نظریـه معروف 

»انسان 250سـاله« تجلـی یافته اسـت.
تبییـن و ترسـیم ایـن معـارف در هـر مجموعـه ای کـه مدعی تبیین 
منظومـه فکـری آیـت اهلل خامنـه ای اسـت ضـرورت دارد. نمایـش 
تأثیـر اندیشـه توحیـدی در مفاهیمی همچـون استکبارسـتیزی و 
اسـتقال طبی و یـا نقـش سـیره و سـنت اهـل بیـت ؟مهع؟ در تکوین 
مفاهیمـی همچـون مردمسـاالری دینـی و عدالت طلبـی از ایـن 

جمله انـد.

ب( توصیف غایت و اهداف مطلوب
احیـای »اسـام سیاسـی-اجتماعی« در عرصه علمـی و فرهنگی و 
»تمدن نوین اسـامی« در عرصه عمل اجتماعی، غایت مطلوبی 
کـه بارهـا و بارهـا بوسـیله آیـت اهلل خامنـه ای تصریـح شـده  اسـت 
است. لذا بدون التفات به این دو موضوع و نمایش نسبت تمامی 
موضوعـات بـا ایـن دو چشـم انداز، نمی تـوان مدعـی اسـتخراج و 
تبییـن منظومه فکری ایشـان بود. همانگونـه که در اندیشـه های 

مارکسیسـتی در همـه حوزه هـا و در 
همـه سـطوح اعـم از علـم، فرهنـگ، 
تاریـخ، سیاسـت و اقتصـاد می تـوان 
آرمـان  بـا  را  موضوعـات  نسـبت 
کـرد.  جامعـه بدون طبقه مشـاهده 
کـه در منظومـه تفکـر  یـا همان گونـه 
سـرمایه داری  لیبـرال  اقتصـادی 
در همـه موضوعـات و تحلیل هـا و 
تجویزها می توان نسبتی با آرمان بازار 

آزاد برقـرار نمـود.

کم بر اندیشه ج( نمایش قواعد حا
خامنـه ای  اهلل  آیـت  اندیشـه  بـر 
کـه بـر همـه  کـم اسـت  قواعـدی حا
حوزه ها شمولیت دارد. این قاعده 
کلـی و منطق جهانشـمول در همه 
روبنایـی  نظریه هـای  و  حوزه هـا 
بکارگرفتـه می شـود و موجب زایش 
ایـن  می گـردد.  مفهومـی  بسـط  و 
ویژگـی هـر منظومـه فکـری جامـع 
و پـر قـوت اسـت. جهـت تقریـب بـه 
 ناچاریـم از اندیشـه 

ً
ذهـن مجـددا

کلـی و منطـق جهانشـمول  کمـک بگیریـم. قاعـده  مارکسیسـم 
دیالکتیـک«  »منطـق  از  اسـت  عبـارت  مارکسیسـیم  اندیشـه 
کـه در  یعنـی سـه گانه ازلـی و ابـدی »تـز، آنتی تـز، سـنتز«. منطقی 
کـذب قـرار می گیـرد و  ک سـنجش و صـدق و  همـه حوزه هـا مـا
کارآمـد اسـت. در تبییـن عالـم، در تاریخ، در علـم، در اقتصاد، در 
سیاسـت و حتـی طبیعیـات و اساسـًا در هر حـوزه ای این منطق 
کـه به مثابـه یک ماشـین جادویی تمـام عالم  دیالکتیـک اسـت 
گر این  کـه ا را تبییـن می کنـد. اهمیت این منطق تا بدانجاسـت 
منطق از اندیشه مارکسیسم گرفته شود قدرت تبیین ساده ترین 

گرفتـه خواهـد شـد. پدیده هـای عالـم از آن 
آیا در اندیشه اسامی آیت اهلل خامنه ای نیز می توان چنین منطق 
گـر پاسـخ مثبت اسـت آن منطق چیسـت؟  جهانشـمولی یافـت؟ ا
خود ایشان به این سؤال پاسخ داده اند. این قاعده کلی و مبنایی و 
جهانشمول عبارت است از »ایمان و اعتماد مطلق به خداوند عالم 
و سنتهای الهی و نفی و بی اعتمادی مطلق به دشمنان خداوند و 

اولیایش«  و در دو کلمه »تولی و تبری«. 
تولی و تبری به عنوان یک منطق کلیدی و کلی در همه حوزه های 
اندیشـه ایشـان جاری است. هیچ موضوع و اظهار نظر و نظریه ای 
از ایشـان نمی توان یافت که با این منطق ارتباط واضحی نداشـته 
باشد. بنابراین در پرداخت به منظومه فکری ایشان، ضروری است 

که این قاعده کلی و جهانشمول مورد توجه جدی قرار گیرد.

د( ارتباط شفاف و هماهنگی مفاهیم با یکدیگر
از ویژگی هـای ضـروری هـر مجموعـه نظام منـد، اصـل هماهنگـی 
و انسـجام اسـت. هـر چـه یـک منظومـه فکـری از انسـجام معنایی 
بیشـتری در موضوعات مختلف برخـوردار بـوده و از تناقض و ابهام 
به دور باشـد، نشـان دهنده تکامل یافته بودن آن منظومه فکری 

است. 
منظومـه فکـری لیبـرال، چـه آنجـا کـه از دسـت نامرئـی بازار سـخن 
می گوید، چه آنجا که در تعلیم و تربیت از نظامات افراطی معلم محور 
انتقاد کرده و نظریات یادگیرنده محور را مطرح می کند، چه آنجا که 
از عدالت سخن می گوید؛ در همه جا نه تنها می توان ارتباط روشنی 
با مقوله »آزادی« آنگونه که لیبرالها تبیین می کنند مشاهده نمود، 
بلکه متفکرین لیبرال تاش کرده اند تناقض و ابهام میان حوزه های 

موضوعی فوق را به حداقل برسانند.
نمایش این انسجام و هماهنگی در اندیشه آیت اهلل خامنه ای نیز از 
ضروریات و بایسته های پرداختن به منظومه فکری ایشان است. آن 
تبیین برترین تبیین از اندیشه ایشان است که بتواند ارتباط عدالت 
را با آزادی، آزادی را با اسـتقال، اسـتقال را با عزت ملی، همه این 
مقوله ها را با مردم ساالری و ... آن هم در همه حوزه های سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی و در طراحی کلیه نظام ها همچون نظام آموزش 
و پرورش، نظام علم و فناوری، نظام بهداشتی و درمانی، نظام بیمه 

و تأمین اجتماعی و سایر نظامات اجتماعی تبیین نماید. 

و( توضیح نوآوری های مفهومی
از دیگر ویژگی های منظومه های فکری قوی و پیشرو، قدرت زایش 
مفهومی و توسعه معنایی است. 
اندیشـه و علـم بشـر همـواره در 
حال توسـعه و پیچیده تر شدن 
اسـت. تمدن ها و فرهنگ هـا در 
عصر جدید به شـدت با یکدیگر 
مرتبـط و درگیـر شـده اند. رسـانه 
تغییـرات  سـرعت  ارتباطـات  و 
فرهنگی را بسیار زیاد کرده است. 
چه بسیار واژه ها و مفاهیمی که 
و  می شـوند  خلـق  سـرعت  بـه 
انبوهـی از اطاعات را نمایندگی 
واژه هـا  بسـیار  چـه  و  می کننـد 
کـه می میرنـد یـا دچـار تغییـرات 
جدی معنایی می شوند. میزان 
توانمندی یـک منظومه فکری 
در نوزایـی مفهومـی بـرای زنـده 
ضـروری  اندیشـه  آن  مانـدن 

اسـت. 
واژه ها را از حیث نوآوری معنایی 
بـه سـه دسـته می تـوان تقسـیم 
نمـود: واژگان ابتدایـی، واژگان 

بازتولیـدی، واژگان تولیـدی.
کـه ذاتـًا دسـتخوش تغییـرات  گانـی هسـتند  دسـته نخسـت واژ
اولیـه  معنـای  همـان  زمـان  از  بـازه ای  در  و  نشـده  جـدی 
زبانـی  و  ادبـی  ارتباطـات  در  صرفـًا  و  می کننـد  حفـظ  را  خـود 
کنـار سـایر مفاهیـم می تواننـد معانـی جدیـدی را  کـه در   اسـت 

خلق کنند.
دسته دوم واژگانی هستند که در عین حفظ لفظ، معنای جدیدی 
گفتمـان انقـاب  کرده انـد. واژگان »اسـتکبار« و »بسـیج« در  پیـدا 
اسامی و »بصیرت« در گفتمان چندسال اخیر آیت اهلل خامنه ای 
از این دسته اند. اما دسته سوم واژگانی هستند که هم در لفظ و هم 
در معنا جدیدند، یعنی هیچ کدام از الفاظ موجود در گنجینه زبانی، 
طرفیـت انتقال آن مفهـوم جدید را نداشـته اند، فلذا خلـق واژه ای 
جدید ضرورت پیدا کرده است. واژگانی همچون »تهاجم فرهنگی«، 
 »جهـاد اقتصـادی«، »اقتصـاد مقاومتـی«، »عـزت ملـی« از ایـن 
دسته اند. در اندیشه آیت اهلل خامنه ای بیش از هزار واژه تولیدی و 
بازتولیدی وجود دارد که نشان قدرت باالی این اندیشه در نوزایی 
مفهومی و ظرفیت بی نظیران در مواجهه با کلیه جریانات اقتصادی، 
سیاسـی و فرهنگی اسـت. در نتیجه، پرداختن به این توان باالی 
نوزایی مفهومی و چیسـتی و چگونگی آن از ضروریات بررسـی این 
منظومه فکری است. این موضوع نشان می دهد که این اندیشه 
از تـوان زیـادی بـرای پاسـخگویی بـه مسـائل عینـی و نیازهـای روز 

برخوردار است.

چارچوب اندیشه رهبر معظم انقالب از منظری متفاوت

گام اول؛ شخصیت شناسی
     یادداشت  

  محمد مهدی ساالری

کنون تالشهای زیادی جهت بازشناسی منظومه فکری  تا
که  است  گرفته  صورت  العالی  ظله  مد  خامنه ای  امام 
نظر  به  اما  می باشند،  مختلفی  ضعفهای  و  قوت  دارای 
کنون به مبانی روشی این موضوع و پیش از آن  می رسد تا
که باید از یک مجموعه محتوایی  بایسته ها و انتظاراتی 
داشته باشیم که بتوانیم نام »منظومه فکری« بر آن بنهیم، 
که  کمتر پرداخته شده است. بنابراین ابتدا ضروری است 
بدانیم یک منظومه فکری چیست و چه ویژگی هایی دارد 
کسی را بناست مورد مطالعه قرار  و ما منظومه فکری چه 
دهیم و اساسًا این منظومه فکری به چه دردی می خورد و 

بناست چه مشکلی از مشکالت ما را برطرف نماید؟

  

شخصیت فکری آیت اهلل خامنه ای را 
بیش از هر چیز، باید تحت تأثیر قرآن 
دانست. تاریخچه مبارزاتی ایشان 

پیش از انقالب اسالمی نشان می دهد 
که برنامه مبارزاتی ایشان، تربیت 

نیروی انسانی مؤمن انقالبی بر اساس 
کریم بوده است. از  آموزه های قرآن 

تشکیل نخستین درس رسمی تفسیر در 
حوزه علمیه مشهد تا تشکیل جلسات 

کرامت و سلسله  تفسیر مسجد 
ح اندیشه اسالم در قرآن  درس های طر

در مسجد امام حسن ؟ع؟، همگی 
گویای محوریت و جایگاه ویژه قرآن در 

اندیشه ایشان است

  

احیای »اسالم سیاسی-اجتماعی« در عرصه 
علمی و فرهنگی و »تمدن نوین اسالمی« در 
عرصه عمل اجتماعی، غایت مطلوبی است 

که بارها و بارها بوسیله آیت اهلل خامنه ای 
تصریح شده است. لذا بدون التفات به این 

دو موضوع و نمایش نسبت تمامی موضوعات 
با این دو چشم انداز، نمی توان مدعی 

استخراج و تبیین منظومه فکری ایشان بود. 
همانگونه که در اندیشه های مارکسیستی در 

همه حوزه ها و در همه سطوح اعم از علم، 
فرهنگ، تاریخ، سیاست و اقتصاد می توان 
نسبت موضوعات را با آرمان جامعه بدون 

طبقه مشاهده کرد. یا همان گونه که در 
منظومه تفکر اقتصادی لیبرال سرمایه داری در 
همه موضوعات و تحلیل ها و تجویزها می توان 

نسبتی با آرمان بازار آزاد برقرار نمود
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استقبالازانباشتپژوهشها
کتاب،  گونه اظهارنظری درباره شکل و محتوای  پیش از هر 
گامـی تـازه در مسـیر تبییـن  کار به عنـوان  کلیـت ایـن  بایـد از 
کرد.  اندیشـه های رهبر انقالب اسـتقبال نمود و از آن تقدیر 
کار فاخر عالمانـه در این گونه  بـر خـالف بسـیاری از تصورهـا، 
تألیـف،  و  تحقیـق  از وسـواس در جزئیـات  بیـش  حوزه هـا 
بیشـتر نیازمنـد انباشـت پژوهش های فراوان بـا زوایای دید 

گون اسـت.  گونا

نکتههایپیشازتورق
پیش از آنکه وارد روش، سـامان دهی و محتوای اثر شـویم، 
کتـاب مواجـه هسـتیم. جایی کـه در همـان  طبیعتـًا بـا جلـد 
نـگاه نخسـت بـه نظـر می رسـد نیازمنـد دقـت نظـر بیشـتری 

بوده اسـت: 
کتاب بسـیار  اواًل عنـوان اصلی 
مدعیانـه اسـت. ادعـای ارائـه 
شـخصیتی  فکـری  منظومـه 
که چندیـن دهه در عالی ترین 
سـطوح فکـری و مدیریتـی بـه 
ارائـه نظراتـی متعـدد و متنـوع 
و  اسـت  سـنگین  پرداختـه، 
گرفتـه شـود.  نبایـد دسـت کم 
پـروژه  ایـن  دسـت اندرکاران 
گان  می توانستند با افزودن واژ
»درآمـدی بـر« یا »طرحـی از« و 
ماننـد اینهـا هـم تواضـع علمی 
خود را نشان دهند و هم توقع 
که  مخاطب را چنان باال نبرند 
کـژی در  کاسـتی و  گونـه  بـا هـر 
کتاب، تصورش از ادعای اولیه 

ج تعبیـر »العظمـی« در  مخـدوش شـود. از سـوی دیگـر در
کـه عنوان  دنبالـه عنـوان آیـت اهلل هیـچ ضرورتـی نـدارد. چـرا 
آیـت اهلل از حیـث علمـی اشـاره بـه اجتهـاد شـخصیت مـورد 
کافـی اسـت و از نظـر اجتماعـی نیـز تعبیـری  کـه  بررسـی دارد 
کـه معمـواًل بـرای  کلمـه العظمـی  جاافتـاده اسـت. افـزودن 
مراجـع تقلیـد بـه کار مـی رود جنبـه تبلیغاتـی و القایـی بودن 
اثـر را دامـن می زند. ضمـن آنکه برای هیچ یـک از مدعاهای 
کتاب، نیازی به ثوبت یا اثبات مرجعیت رهبر انقالب  علمی 

نیسـت.
کاری  که برای نقش بسـتن روی جلد چنین  ثانیـًا تصویـری 

که از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
کار در بـازار  کـه تجربـه  اسـالمی چـاپ شـده -یعنـی ناشـری 
کارنامه دارد- و با  کشـور و ارائه نمونه هایی موفق را در  نشـر 
کیفیت و دارای  توجـه به در دسـترس بودن تصاویر زیبـا، با 
بـار معنایـی مناسـب از رهبـر انقـالب اسـالمی مایـه شـگفتی 
در  دسـتی  کـه  کسـانی  اسـت. 
عالـم عکاسـی و طراحـی دارنـد 
کیفیت  در نگاه نخست متوجه 
پاییـن تصویر از حیـث وضوح و 
گذشـته از  رنـگ خواهنـد شـد؛ 
تصویـر  معنایـی  لت هـای  دال
می توانسـت  دسـت کم  کـه 
هنرمندانه تـر،  انتخابـی  بـا 
لت هـای ضمنـی بهتری نیز  دال

داشـته باشـد.
کـه  سرکلیشـه ای  طبـق  ثالثـًا 
جلـد  روی  کتـاب  بـاالی  در 
در  پژوهـش  ایـن  شـده،  ج  در
و  دین پژوهـی  و  کالم  گـروه 
و  حکمـت  پژوهشـکده  ذیـل 
دین پژوهِی پژوهشگاه فرهنگ 
گرفته است. درحالی که باتوجه به  و اندیشـه اسـالمی انجام 
گروه هـای علمـی، منطقًا این  دسـته بندی پژوهشـکده ها و 
کار باید ذیل گروه مطالعات انقالب اسالمی یا مهم تر از آن در 
که با عنوان  پژوهشـکده نظام های اسـالمی قرار می داشـت 
اثر نیز همخوانی بیشتری دارد. البته ممکن است تخصص 
کالم و دین پژوهی  که حوزه  کاری آقای خسروپناه  و حیطه 
است مسبب چنین انتخابی بوده باشد، اما این نیز توجیه 
خوبی باشـد. نهاد پژوهشـِی متکفل این تحقیق از بضاعت 
الزم بـرای پیگیـری امـر در مجـرای صحیـح برخـوردار بـوده و 
گرچـه آیـت اهلل خامنـه ای مجتهـدی  هسـت. فراتـر از ایـن، ا

مسـلم و مبـّرز هسـتند امـا نـه به عنـوان متکلـم و دین پـژوه 
که  شـناخته می شـوند و نـه هـدف این پژوهـش اقتضـا دارد 

کلیـت اثـر سـایه بیفکنـد. کالم و دین پژوهـی بـر  منظـر 

نگاهیبهمقدمهومبنایپژوهش
نمـوده  تـالش  کتـاب  مقدمـه  در  خسـروپناه  آقـای  جنـاب 
از حیـث روش شناسـی نشـان دهـد. وی  را  کار  کـه شـیوه 
گذاشـتن دیگـر دغدغه هـای  کنـار  کـه بـا  توضیـح می دهـد 
خود چندماهی را بر آثار و بیانات رهبر انقالب متمرکز شـده 
کلیـدی  و توانسـته همـه آنهـا را بخوانـد. آنـگاه بخش هـای 
کـرده و بـا سـامان دهی بـه آنهـا بـه  و مضامیـن اصلـی را جـدا 
کله منظومـه فکـری  کـه شـا نظام هـای چندگانـه ای رسـیده 
کتـاب را سـاخته اند. او سـپس  آیـت اهلل خامنـه ای در ایـن 
مـواد اولیـه را بـه متخصصان در هر مبحث سـپرده تـا آنها در 
کله اصلی مباحث،  پرتو مضامین اصلی به دست آمده و شا
قلم پـردازی  و  داده  صـورت  حـوزه  آن  در  بیشـتری  کاوش 
کننـد. دو ادعـای دیگـر نیـز در مقدمـه آمـده اسـت: نخسـت 
- سیاسـی به  غ از سـوگیری پیشـینی فکریـ  کتاب فار اینکه 
سـود منظومـه فکـری رهبر انقالب نگارش شـده و به همین 
دلیـل از ادبیـات جهـت دار نیـز در متـن پرهیـز شـده اسـت و 
کـه ضرورتی  دیگـر آنکـه تـا حد مقـدور -مگـر برخی اسـتثناها 
ایجاب می کرده- از به کارگیری نقل قول های مستقیم پرهیز 

شـده است.

دربابروشچندنکتهقابلتأملاست:
کـه آقـای خسـروپناه مدتـی خـود را از دیگـر  1.درسـت اسـت 
غ  مشـغله ها بـرای تمرکـز بـر آثـار و بیانـات رهبـر انقـالب فـار
کـرده امـا بـه فـرض دسترسـی ایشـان بـه همـه بیانـات رهبـر 
معظم انقالب -به خصوص بیانات غیرمشـروح- باتوجه به 
حجـم بسـیار زیاد آثـار قملـی و بیانی معظم لـه، نمی توان به 
کـرد. به خصوص  کوتاه اتکا  تندخوانـی ایـن حجـم در مدتی 

عنوان  با  کتابی  جاری،  سال  تابستان  دوم  نیمه  در 
سوی  از  خامنه ای«  العظمی  آیت اهلل  فکری  »منظومه 
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
که با سرویراستاری علمی  منتشر شد. این اثر دو جلدی 
-رییس  خسروپناه  عبدالحسین  دکتر  حجت االسالم 
چهار  در  ایران-  فلسفه  و  حکمت  پژوهشی  موسسه 
بخش نظام های بینشی، نظام های منشی و رفتاری، 
اسالم  اجتماعی  اهداف  و  اسالم  اجتماعی  نظام های 
تدوین شده، داعیه دار تبیین منظومه فکری رهبر انقالب 
آمده،  پی  در  آنچه  است.  صفحه   1440 در  اسالمی 
که نکاتی را  کتاب از منظر انتقادی است  نگاهی به این 
کر برخی شواهد یادآور شده  در بررسی این پژوهش با ذ

است. 

  

گونهاظهارنظریدرباره پیشازهر
کلیتاین کتاب،بایداز شکلومحتوای

گامیتازهدرمسیرتبیین کاربهعنوان
اندیشههایرهبرانقالباستقبالنمود
کرد.برخالفبسیاریاز وازآنتقدیر
کارفاخرعالمانهدراینگونه تصورها،
حوزههابیشازوسواسدرجزئیات

تحقیقوتألیف،بیشترنیازمندانباشت
پژوهشهایفراوانبازوایایدید

گوناست گونا

یادداشتدکترمصطفیغفاری
دکترای جامعه شناسی سیاسی

نقدی بر 
پژوهش فکری

نکته هایی انتقادی در نگاه به کتاب 
منظومه فکری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
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تبیین آقای خسروپناه از مفاهیم 
کافی است و  »منظومه« و »نظام« نه 

نه واضح. نویسنده در اینجا به ادبیات 
بحث در دانش هایی چون مدیریت و 
معرفت شناسی و ... توسل جسته اما 

در نهایت نتوانسته یک مبنای منسجم 
برای اینکه دستاویزی قابل اتکا در 

تمامی مسیر تحقیق باشد، فراهم آورد. 
گر خواننده به مداخل  از همین رو، ا
کتاب  و مقاالت مختلف در سراسر 
کمتر اثر تعیین کننده ای از  کند،  نگاه 

نقش »منظومه- نظام« در محتوای اثر 
گرچه مطالب مختلف ذیل  می یابد. ا

گرفته اند اما فحوای  این دسته بندی قرار 
اثر چندان با این دسته بندی همخوان 
و درهم تنیده نیست. همان مطالب به 
آسانی و بدون هیچ خللی می توانست 
گیرد  ذیل دسته بندی های دیگری قرار 
که هیچ ارتباط منطقی و منسجمی با 

مفاهیم مدنظر در مقدمه ندارد

  

»منظومه فکری آیت اهلل العظمی 
گامی به پیش  خامنه ای« را می توان 

که  در مطالعات رهبری پژوهی دانست 
در صورت برطرف شدن برخی خألها 
و ضعف ها و البته تلخیص بسیاری از 
مطالب غیر ضروری در نسخه فعلی، 

می تواند به غنای مباحث علمی در این 
که می تواند  کند؛ همچنان  کمک  حوزه 

دیگران را به پژوهش هایی ارزشمندتر در 
همین قلمرو برانگیزد

آنکـه در مـوارد متعـدد و تعیین کننـده ای، مطالعـه 
متـن ایـن بیانـات بـه هیچ وجـه بـرای فهـم اندیشـه 
ایشان کافی نیست؛ بلکه نیازمند زمینه پژوهی و در 
گرفتن مقتضیات زمانی و شـرایط و مناسـبات  نظـر 
کالم، آثار و تبعات آن  تاریخـی خـاص هنگام صـدور 
بحـث و ماننـد اینهاسـت. مطالعـه همه ایـن متون 
بـا همـه آن پیوندهـا، بدون شـک از حـدود طبیعی 
ج است.  توان یک نفر آن هم در عرض چند ماه خار
بنابراین ادعای تسلط علمی بر متن دست اول آثار 
ایـن مـدت چنـدان موجـه  آیـت اهلل خامنـه ای در 
اسـت چکش کاری هـای  بعیـد  نمی رسـد.  نظـر  بـه 
بعدی محقق محترم در مقام مشورت و مباحثه با 
دیگـران نیز توانسـته باشـد این نقیصـه را به تمامی 

کند. جبـران 

2. تبییـن آقـای خسـروپناه از مفاهیـم »منظومـه« 
نویسـنده  واضـح.  نـه  و  اسـت  کافـی  نـه  »نظـام«  و 
ادبیـات بحـث در دانش هایـی چـون  بـه  اینجـا  در 
مدیریـت و معرفت شناسـی و ... توسـل جسـته امـا 
در نهایت نتوانسته یک مبنای منسجم برای اینکه 
دستاویزی قابل اتکا در تمامی مسیر تحقیق باشد، 
گـر خواننـده بـه مداخل و  فراهـم آورد. از همیـن رو، ا
کمتـر  کنـد،  کتـاب نـگاه  مقـاالت مختلـف در سراسـر 
نظـام«   - »منظومـه  نقـش  از  تعیین کننـده ای  اثـر 
گرچـه مطالـب مختلـف  در محتـوای اثـر می یابـد. ا
گرفته اند اما فحـوای اثر  ذیـل ایـن دسـته بندی قـرار 
چنـدان با این دسـته بندی همخوان و درهم تنیده 
نیست. همان مطالب به آسانی و بدون هیچ خللی 
قـرار  دیگـری  دسـته بندی های  ذیـل  می توانسـت 
که هیچ ارتباط منطقی و منسجمی با مفاهیم  گیرد 

مدنظـر در مقدمـه نـدارد.

3. ضمـن احتـرام بـه شـخصیت علمـی و تکاپـوی 
عملـی نویسـندگان در پرداخـت ایـن اثـر، بایـد توجه 
نمود که بسیاری از افراد همکار در پژوهش و نگارش 
هیچ عنـوان  بـه  شـده اند  انتخـاب  کتـاب  مداخـل 
کارنامـه پربـار در آن  چهره هایـی برجسـته و دارای 
عرصـه علمی به شـمار نمی روند. البته ممکن اسـت 
لزومـًا  یـک  درجـه  و  مشـهور  محققـان  از  اسـتفاده 
از  گـر  ا نباشـد ولـی  کار  کیفیـت علمـی  بـر  تضمینـی 
گمنام تـر در چنیـن موقعیتـی اسـتفاده  چهره هایـی 
کـه آنهـا نیز ایـن فرصت را  می شـود، انتظـار آن اسـت 
قدر دانسـته و شایستگی علمی خود برای عهده دار 
کار سـترگ در عمل به اثبات  گوشـه ای از این  شـدن 
بـر  غالـب مداخـل  بـا مطالعـه  برسـانند. متأسـفانه 
کـه ایـن نویسـندگان نـه  خواننـده روشـن می شـود 
پردازش آنچنانی در حوزه مورد بحث انجام داده اند 
گشـودن چشـم انداز تـازه ای بـه منظومه فکری  و نه 
کار آنهـا دیـده می شـود. بسـیاری از  رهبـر انقـالب در 
گرفته اند،  که ذیل عناوینی پرطمطراق قرار  مطالب 
بدیهـی، تکـراری و بـا حداقـل سـطح تحلیـل ارائـه 
شـده اند. بـرای نمونـه تکـرار مسـتمر در مـورد ارجـاع 
همـه ابعـاد اندیشـه آیـت اهلل خامنه ای بـه توحید در 
معـارف اسـالم چه چیـزی بر دانش خواننـده در این 

زمینـه می افزایـد؟

4. برخـالف ادعـای اولیـه، خواننـده از عنـوان روی 
کتـاب تا متن اثر در سراسـر ایـن 1400 صفحه با  جلـد 
که نشـان پررنگی از  به کارگیـری ادبیاتـی روبه روسـت 
سوگیری تحلیلی اثر دارد. تعابیری همچون آیت اهلل 
لت  العظمـی، معظم له، ایشـان می فرمایند و... دال
کالم، در  واضحی در این زمینه دارند. فراتر از ظواهر 
کتاب به خأل یا ابهام یا نقدی در منظومه  هیچ جای 
فکری آیت اهلل خامنه ای برنمی خوریم. پس چگونه 
کـه مولفـان نگاهـی بی طرفانـه  می تـوان بـاور نمـود 
ح چنین ادعایـی چه وجهی  داشـته اند؟ اساسـًا طـر
بـه جـای آن، مجموعـه  داشـته اسـت؟ بهتـر نبـود 
پیش فرض ها و جهت گیری ها از ابتدا به طور شفاف 

گذاشـته شـود؟ بـا مخاطب در میان 

که به سختی  کتاب و در موارد بسیاری  5. در سراسر 
می تـوان همـه آنهـا را شـمرد، از نقـل قـول مسـتقیم 

بـرای اسـتناد بـه آثـار رهبر انقالب اسـتفاده شـده اما 
کـه در اغلـب موارد  بـا مـروری دقیق روشـن می شـود 
مـرز میـان تألیـف و ارجـاع از میـان رفته اسـت و هیچ 
تمایـزی میـان ارجاعـات و افزوده هـای نویسـندگان 
انقـالب  رهبـر  ادبیـات  بـا  کـه  خواننـده ای  نیسـت. 
بـه  توجـه  بـا  -به خصـوص  باشـد  داشـته  آشـنایی 
پیرنـگ خطابـی اغلـب بیانـات و سـبک ویژه ایشـان 

در خطابـه- به سـادگی ایـن مسـأله را درمی یابـد.

نگاهی فشرده به یک مدخل نمونه
کاستی ها و آسیب های پیش گفته را عینًا  برای آنکه 
در نظـر آوریـم و برخی نکات ریز و درشـت دیگری نیز 
گیرد را  که می تواند از منظر انتقادی مورد توجه قرار 
کنیـم، از میـان همـه مباحـث  به طـور ملمـوس درک 
کتاب مدخل »نظام سیاست اسالمی« نوشته آقای 
محسـن مهاجرنیا را انتخاب و بر آن تمرکز می کنیم:

بـا آنکه برخـی نـکات محتوایی و تقسـیم بندی های 
ح شـده، امـا در مجموع از  خـوب در ایـن مقالـه مطـر
بسـیاری موضوعـات مهـم در آن غفلت شـده و در بر 
کمی در موضوع مورد بحث  گیرنده ظرایف و دقایق 
اسـت. از سـوی دیگـر در بخـش عمـده ای از متـن، 
نویسـنده بحـث نظـام سیاسـی بـه مفهـوم متعـارف 
کـرده و بـه حـوزه فلسـفه سیاسـی پرداختـه  را رهـا 
قلمـرو  در  محصـل  معنایـی  سیاسـی  نظـام  اسـت. 
کـه  علـوم سیاسـی دارد بـا شـبکه مسـائل مسـتقلی 
متأسـفانه در اینجـا مدنظـر قـرار نگرفته اسـت. برای 

نمونه جا داشـت این نوشتار جایگاه مباحثی چون 
تفکیـک قـوا، تحـزب و... را در اندیشـه رهبـر انقـالب 
نشـان دهـد. ولـی مـدام سـخن از فلسـفه سیاسـی 

است؛ هم در لفظ و هم معنا. در واقع ما با تفصیل 
مقاله قبلی آقای مهاجرنیا در مورد فلسفه سیاسی 
کتـاب وی به همین  آیـت اهلل خامنـه ای یا تلخیص 
کـه هـر دو سـال ها پیـش از  عنـوان مواجـه هسـتیم 
 ایـن توسـط پژوهشـگاه فرهنگ و اندیشـه اسـالمی 
چـاپ شـده اند.  نویسـنده همچنیـن بـه مباحـث 
چالشـی مهـم ایـن عرصـه نیز توجه نداشـته اسـت. 
کـه تصور  ح شـده  مثـاًل این شـبهه عمـده بارها مطر
سیاسـی عالمـان دینی به تبع نگـرش غالب مراجع 
نظـام  و  نظـم  بـه  نسـبت  سـنت  عالـم  در  فکـری 
شـخص  گی هـای  ویژ و  فـرد  بـر  مبتنـی  سیاسـی، 
گی هـای مربـوط بـه چگونگـی  کـم اسـت، نـه ویژ حا
حکومت گـری. بـا ایـن تلقـی، مباحث شـایع درباره 
کـم یـا موضوعـات دیگـر در ایـن  خصایـص فـرد حا
محـدوده، مباحثـی »پیشـا نظـام سیاسـی جدیـد« 
شـناخته می شـود. امـا نویسـنده توجهـی صریـح یـا 
نداشـته  سـواالت  و  ابهامـات  این گونـه  بـه  ضمنـی 

اسـت.
 در بسـیاری از مـوارد نویسـنده به طـور مسـتقیم 
کـرده امـا  از منابـع مربـوط بـه رهبـر انقـالب اسـتفاده 
کـه مـرز  در متـن هیچ گونـه نشـانه تمایـزی نیسـت 
را نشـان  انقـالب  بیانـات رهبـر  و  تألیـف وی  میـان 
مؤلـف  نظـر  کجـا  کـه  درنمی یابـد  مخاطـب  دهـد. 
کجـا نقـل دیگـران. تنهـا در انتهـای برخـی  اسـت و 
گراف ها با پانوشت به منبع مربوطه ارجاع شده  پارا
است. درحالی که چنین چیزی خالف روش نگارش 
درسـت و تخلفی بّین از اخالق علمی اسـت. مثاًل در 
نشـان  می گویـم...«  کـه  امامـت  »البتـه   :764 ص 
کـه ایـن یـک نقـل قـول مسـتقیم از رهبـر  می دهـد 

انقـالب اسـت، نـه افـزوده مؤلـف.
 نکتـه مهـم دیگـر عـدم اسـتفاده مؤلـف از برخـی 
فیش های ناب در موضوع مربوطه و استفاده تخت 
و یکنواخت از فیش ها با فراوانی باال در تدوین متن 
فیش هـای  از  مکـرر  اسـتفاده  مهم تـر  آن  از  اسـت. 
قدیمـی اسـت: تاریـخ آخریـن فیـش اسـتفاده شـده 
اغلـب  اسـت!   1388 فروردیـن   1 نوشـتار  ایـن  در 
کـه به تاریخ آنها ارجاع شـده نیز مربوط  فیش هایـی 
بـه دهه 1360 و 70 هسـتند... آیـا آیت اهلل خامنه ای 
بعـد از ایـن تاریـخ بیـان مهـم و تعیین کننـده ای در 
حـوزه نظـام سیاسـی اسـالم نداشـته اند یـا محقـق 
گاهـی نـدارد؟ مثـاًل مباحـث ایشـان در مـورد  از آنهـا آ
بنیان گـذاری یـک »نظـم مدنیـ  سیاسـی« جدید در 
دوره جمهوری اسالمی یا تبیین مسأله حق الناس و 

ماننـد اینهـا چـرا مدنظـر قـرار نگرفته اسـت؟
 در تنظیم و تدوین این گونه آثار قاعده این است 
ج  کـه منابـع هـر مقالـه در پایـان همـان مدخـل در
شـود تـا مخاطـب در صـورت لـزوم بـه آنهـا مراجعـه 
کتـاب در  کل منابـع ایـن  کـه  کنـد. شـگفت آور اسـت 
درهم کـرد  به صـورت  صفحـه  انـدی  و   1400 پایـان 
ج شـده!  )بـدون تفکیـک ارتباط آنها با هر مقاله( در
درحالی که موضوعات مقاالت نیز از مبانی اعتقادی 
تا مباحث سیاسی و اقتصادی را شامل می شود... 
که طبیعتـًا همه  کنیـد اغلب مخاطبـان  حـال تصـور 
کتـاب را از ابتـدا تـا انتها نمی خوانند، بـرای رجوع به 
منابـع و مسـتندات بخـش مـورد عالقـه خـود بـا چـه 

شـرایط بغرنجـی روبـه رو می شـوند.

جمع بندی
پرداخـت مبلغـی بیـش از 100 هـزار تومـان بـرای تهیـه 
چنین کتابی احتمااًل خارج از توان عامه عالقه مندان 
کـه به دلیـل نیازهای  کسـان یـا نهادهایـی نیز  اسـت. 
خـاص علمـی و ترویجـی به سـراغ چنیـن منظومه ای 
که به بخشـی از آنها  می رونـد به دلیـل نقایـص جـدی 
که باید دسـت پر نخواهند بود. با  اشـاره شـد، چنان 
این همه »منظومه فکری آیت اهلل العظمی خامنه ای« 
گامی به پیش در مطالعات رهبری پژوهی  را می توان 
کـه در صـورت برطـرف شـدن برخـی خألهـا  دانسـت 
و ضعف هـا و البتـه تلخیـص بسـیاری از مطالـب غیـر 
ضـروری در نسـخه فعلی، می توانـد به غنای مباحث 
علمی در این حوزه کمک کند؛ همچنان که می تواند 
 دیگران را به پژوهش هایی ارزشمندتر در همین قلمرو 

برانگیزد.

تحقق عدالت اجتماعی مطالبه عمومی شود

عدالت از مفاهیم راهبردی و ارزشـــی ادیان الهی و همچنین مفاهیم بنیادین 
علوم انســـانی و بخصوص فلســـفه سیاســـی هســـت. عدالت حقیقتی اســـت 
کـــه بنـــا و قوام هســـتی بـــدان توصیف شـــده اســـت. اهمیت عدالـــت و نقش 
تعیین کننـــده آن در خلقت هســـتی بالـــذات و در اجتماع بشـــری بالطبع غیر 
قابـــل انکار اســـت. به همین دلیـــل می توان بیـــان کرد که مبحـــث عدالت در 
مرکز منظومه فکری رهبران الهی، اندیشـــمندان سیاســـی واقع شـــده است.
اندیشـــه مقـــام معظم رهبـــری حضرت آیـــت اهلل خامنـــه ای در قلمـــرو عدالت 
از ویژگی هـــای خاصـــی برخـــوردار اســـت ورود معظـــم لـــه در مباحـــث عدالت 
کالن در ترســـیم خطوط اصلی  اجتماعی از منظـــر رهبر نظام و سیاســـت گذار 
کارگزاران و مســـووالن نظام ایشـــان را از صاحب نظران و اندیشـــمندان  حرکت 
که با بحث های استداللی و فلســـفی متعارف و صرفًا اندیشه ای  دانشـــگاهی 
کرده اســـت معظم له فقیهی  به مقوله عدالت اجتماعـــی می پردازند، متمایز 
که تجربه چندین دهه مســـوولیت مناســـب  دینی و اسالم شـــناس هســـتند 

عالـــی جامعه اســـالمی را به عهده داشـــته و دارند. 
مقاله »عدالت اجتماعی در منظومه فکری مقام معظم رهبری« بر آن اســـت 
تا ضمن بررسی چیستی عدالت و اقســـام آن به منظومه فکری رهبری فرزانه 
در زمینـــه عدالت اجتماعی بپـــردازد این مقاله دارای 6فصل اســـت: در فصل 
نخســـت به چیســـتی عدالت و اقســـام آن در ابعاد فردی و اجتماعی، تکوینی 
و تشـــریعی و غیره پرداخته شـــده اســـت، فصل دوم مقاله بـــه جایگاه عدالت 
اجتماعـــی در منظومه فکـــری رهبـــری اشـــاره دارد در این فصـــل به مباحثی 
همچون نســـبت عدالت اجتماعی بـــا آزادی و تمدن، عدالـــت و بعثت انبیاء، 
عدالـــت و مهدویـــت، عدالـــت و برابـــری، عدالت و مســـاوات، عدالـــت و نظام 
اجتماعـــی، عدالـــت و تنـــدروی، عدالـــت و توزیـــع فقـــر، عدالـــت و عقالنیت، 
عدالـــت و معنویت وتزکیـــه، عدالت و آزادی حـــق و عدالت، عدالـــت و اخالق، 
عدالت و حقوق بشـــر، عدالت اجتماعی، اقتصاد در توسعه؛ عدالت و منطق، 
عدالـــت و قدرت سیاســـی، عدالت اجتماعی و فمینیســـم، عدالـــت و تمدن، 
صلـــح و عدالـــت از منظر مقام معظم رهبری توجه شـــده اســـت، فصل ســـوم 
مقاله بـــه مبانی عدالـــت اجتماعی در تفکر معظـــم له پرداخته اســـت، فصل 
کاربـــردی تحقق عدالـــت در منظومه فکـــری رهبر  چهـــارم اصول راهبـــردی و 
فرزانه انقالب بررســـی شـــده اســـت در این فصل ابتدا اصـــول راهبردی تحقق 
عدالت بیان شـــده اســـت برای اصول راهبـــردی تحقق عدالـــت در جامعه به 
کمیت، تشـــکیل حکومت،  مباحثی همچون ضرورت حضور ولی عادل در حا
مطالبه عدالت اجتماعی از مسوولین، فرهنگ سازی مطالبه عدالت در میان 
آحاد مردم توجه شـــده اســـت و در بخش دوم فصل اصول کاربردی یاد شـــده 
کاربـــردی تحقق عدالت می تـــوان به مـــواردی همچون توجه  اســـت از اصول 
به جایـــگاه قـــوه قضائیه در تحقـــق عدالـــت، وظیفه مندی دولت نســـبت به 
عدالـــت اجتماعی لزوم تبییـــن شـــاخص ها و معیارهای عدالت، عـــدم وجود 
قانـــون بازدارنده برای مبـــارزه با بی عدالتی، اطالع رســـانی مناســـب و آموزش 
افـــکار عمومی، قاطعیت در مبـــارزه با بی عدالتی، اســـتفاده از هنر، توجه ویژه 
ک دســـتی اشـــخاص تاثیرگذار ، برنامـــه ریزی بـــرای پیش گیری از  به ضعفا، پا
کـــرد. در فصل پنجم  کـــردن فضای جامعه برای متخلف اشـــاره  جـــرم، ناامن 
مقاله موانع و آســـیب های تحقق عدالت اجتماعی در دو بخش موانع داخلی 
گرفته شـــده اســـت از موانع داخلی می تـــوان به ارائه  و خارجی مورد توجه قرار 
مفهـــوم غلط از حقیقت اســـالم، عدم اســـتقالل قوه قضائیه، عـــدم اعتماد به 
قـــوه قضائیه، فقدان معنویـــت، ایجاد تقابل بین مفهـــوم عدالت و عقالنیت، 
کمیـــت طاغوت،  اغـــراض شـــخصی و هـــوی و هـــوس، اغـــراض سیاســـی، حا
گیری در  کردن عدالـــت، ضعف وجهـــت  ســـرپیچی از قوانیـــن الهی، شـــعاری 
عدالـــت، رشـــد و توســـعه نامتـــوازن، نادیـــده گرفتن جایـــگاه آرمانـــی عدالت، 
کننده، عـــدم تزکیه و اصالح نفس، تقلیل  غفلـــت، قوانین غلط، تبلیغات اغوا
از فرهنـــگ غـــرب، تک بعـــدی نگری بـــه توســـعه اقتصـــادی، فقـــدان برنامه 
کمیت و مردم در رســـیدن  اجرایی، بخشـــی نگری، جزیـــره ای عمل کردن حا
بـــه عدالـــت، فرهنـــگ تجمل گرایی، ثـــروت انـــدوزی و شـــیوع رفـــاه طلبی در 
کـــرد در بخـــش دوم از تحمیل  میان شـــخصیت های تاثیرگذار جامعه اشـــاره 
جنگ توســـط اســـتکبار جهانی برای جلوگیـــری از تحقق عدالـــت اجتماعی، 
صف آرایی مســـتکبران در مقابل نظام اســـالمی باعنون حقوق بشر، مقاومت 
تمام عیار غـــرب در مقابل نهضت عدالت، از موانـــع خارجی تحقق عدالت یاد 
شـــده اســـت. فصل آخر مقاله بـــه آثـــار و پیامدهای تحقق عدالـــت اجتماعی 
در اندیشـــه مقام معظم رهبری اشـــاره دارد. ایشان عدالت را وسیله پیشرفت 
اســـالم، تخلـــق به اخالق حســـنه، قـــوام و اســـتواری جامعه اســـالمی، تحقق 
عدالت را پیام انقالب اســـالمی، الگو شـــدن ملت ایران، رشـــد و تعالی انسان، 
کمیـــت توحید، پایان مصائب بشـــریت، ایجـــاد امنیت، و اصـــل راهبردی  حا

پیشـــرفت اسالم بر شـــمرده اند.
گـــر بخواهیم عصـــاره مطالب بیانات مقـــام معظم رهبـــری در تحقق عدالت  ا
کنیم؛ ایشان معتقدند تحقق عدالت  اجتماعی را در یک جمله و بند خالصه 

اجتماعی باید به مطالبه عمومی تبدیل شـــود. 

ع قراملکی    یادداشت   دکتر محمد زار
دبیرعلمی گروه زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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معمواًل در یک منظومه فکری، موضوعات مختلف، ارتباط های 
پیچیـده، پرتکـرار و مختلفـی بـا هم دارنـد، این وضـع، تهّیه یک 
الگوی مناسب برای تبیین و بصری سازی آن اندیشه را صعب و 
که روابط و مفاهیم را ساده تر و  گاهی مجبوریم  دشوار می کند و 
که تا چه  که در اینجا سخن این است  بی پیرایه تر در نظر آوریم؛ 

حد می توانیم مرز این سادگی را توسعه دهیم؟ 
بـرای  دسـت،  ایـن  از  دیگـری  پرسـش های  و  پرسـش ها  ایـن 
وضـوح بیشـتر از مقولـه »منظومـه فکـری« در پیـش روی مـا قـرار 
دارنـد. بـرای یافتـن پاسـخ، می تـوان - و بایـد - از سـّنت علمـا و 
گذشـته آموخت و تجربه ها و یافته های ایشـان را  اندیشـمندان 

مـورد توّجـه قـرار داد. 
شخصیت مقام معظم رهبری، یک شخصیت جامع نگر است؛ 
کـه عالوه بر مبـارزات با رژیـم طاغوتی و ثبـات قدم در  شـخصیتی 
مبـارزه بـا اسـتکبار جهانـی، دارای منظومـه فکـری تمـدن سـاز 
است. اهل تحقیق چند ویژگی برجسته را می توانند با مطالعه 

زندگی رهبـری دریابند.
ویژگی نخست به زیست تحصیلی وی ارتباط دارد. وی در دوره 
گرایش هـای  تحصیـل بـا عالمـان فرهیختـه متعـددی و البتـه بـا 
گرایـش فلسـفی و عرفانـی  کـه  مختلـف مواجـه بـود. عالمانـی 
داشتند؛ همچون امام خمینی و عالمه طباطبایی و عالمانی که 
منتقد فلسـفه و عرفان به شـمار می آمدند؛ همچون حاج شـیخ 
مجتبـی قزوینـی و حـاج شـیخ هاشـم قزوینـی و حاج شـیخ جواد 
تهرانی؛ سعه صدر علمی وی اقتضا می کرد که همه اندیشمندان 
شیعی را هر چند با گرایش های متنوع دریابد و از همه آنها کسب 

کند.  فیض 
دومیـن ویژگـی مقـام معظـم رهبـری، ارتبـاط بـا شـخصیت های 
روشـنفکر ادبـی و فکـری ایـران معاصـر اسـت. ایـن ویژگـی نیـز از 
سـعه صدر علمی ایشـان نشـأت می گیرد. ذوق شـعری و ادبی و 
تاریخی وی در تقویت این ارتباط مؤثر بوده اسـت. نکته جالب 
اینکه مقام معظم رهبری با وجود ارتباط فکری و علمی و ادبی 
از  بـا جریان هـای مختلـف روشـنفکری و روحانیـت، هیچـگاه 
روش عقالنـی و دینـی فاصلـه نگرفـت و از اندیشـه های التقاطـی 
همچـون  فکـری  شـخصیت های  خوبـی  بـه  وی  نشـد.  متأثـر 
جالل آل احمـد و دکتـر علـی شـریعتی را می شـناخت و بـا شـیوه 

عقالنـی و روحیـه سـعه صـدر بـا آنهـا مواجـه می شـد.
سـومین ویژگـی رهبـری، پذیـرش الگوهـای مناسـب بـرای رشـد 
علمـی و تربیتـی و جهـادی وی اسـت. شـخصیت هایی ماننـد 
در  خمینـی  امـام  شـخصیت  به ویـژه  و  صفـوی  نـواب  شـهید 

شـکل گیری فکـری رهبـری بسـیار مؤثـر بوده انـد. 
ویژگـی چهـارم مقام معظم رهبری شـناخت جریان شناسـانه از 
جنبش های فکری جهان اسالم اعم از اسالم نخستین و اسالم 
کردند و شخصیت های  که در دوران جوانی دنبال  معاصر است 
خوبـی  بـه  را  اقبـال  و  سـیدقطب  و  مـودودی  ماننـد  مهمـی، 

شـناختند و شناسـاندند.  بـه نظـر نگارنـده علت توفیـق علمی و 
فکـری آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای عالوه بـر روحیـه تحقیقاتی و 
سعه صدر علمی، مطالعه عمیق تاریخ با روش جریان شناسانه 
بـوده اسـت. مطالعـه تاریخ جهان اسـالم و جهان غـرب و جهان 
عرب با رویکرد جریان شناسانه، یکی از ویژگی ها و امتیازات مقام 
معظم رهبری است که نگرش کالن به جهان بشریت را به متفکر 
می دهد و نسـبت به شـناخت وضعیت موجود و بهره تاریخی از 

حـوادث گذشـته برای حـوادث حال و آینده مدد می رسـاند. 
کنـار تحصیـل  یکـی دیگـر از ویژگی هـای مقـام معظـم رهبـری در 
و تحقیـق در عرصه هـای فقهـی و اصولـی و رجالـی و تاریخـی و 
مباحث روشنفکری و روحانیت، تربیت و تعلیم طالب و جوانان 
کـه  عالقه منـد بـه معـارف اسـالمی بـوده اسـت. شـخصیت هایی 
امـروزه در نظـام جمهـوری اسـالمی مسـوولیت های مهمـی را به 
عهـده دارنـد. تدریـس دروس متعـارف حـوزه یعنـی فقـه و اصول 
و رجال و معارف اسـالمی، یکی از برنامه های ثابت و همیشـگی 
مقام معظم رهبری برای طالب سطوح مختلف علوم دینی و در 
کنار آن، تربیت جوانان مذهبی برای مدیریت کالن و خرد کشور 

اسـالمی بوده است.
کـه رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی از  گفـت  بـه جـرأت می تـوان 
منظومه فکری جامع نگری برخورد است و از این جهت، ویژگی 
کـه در بردارنده  خاصـی را از وی نشـان می دهد. منظومه فکری 
نظام بینشی و منشی و کنشی اجتماعی است. منظومه فکری 
که بر  گرفته اسـت؛ توحیـدی  رهبـری بـا محوریـت توحیـد شـکل 
همه نظام های مختلف سریان دارد. اندیشه توحیدی رهبری 
تنهـا در یـک مسـأله اعتقـادی خالصـه نمی شـود؛ بلکـه بـر همـه 

کنشـی سـریان می یابد.  نظام های بینشـی و منشـی و 
نگارنـده  رهبـری  معظـم  مقـام  فکـری  منظومـه  کتـاب  در 
کمـک محققـان دیگـر توانسـته  جنـاب آقـای دکتـر خسـروپناه بـا 
اسـت منظومـه فکـری رهبـری را در حـوزه نظام هـای معرفتـی 
شـناختی و خداشـناختی و انسـان شـناختی و والیت شـناختی 
و جهان شـناختی و جامعه شـناختی و ارزشـی و اجتماعی اعم از 
عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و مدیریتی و امنیتی و 

قضایـی و نظامـی و دفاعـی و غیـره عرضـه بـدارد.
شایان ذکر است که منظومه فکری رهبری با محوریت توحیدی 
گرفتـه اسـت. تمـدن نوین اسـالمی از  و بـا رویکـرد تمدنـی شـکل 
مهم ترین دغدغه های مقام معظم رهبری است و همین نگرش 
کـه توانسـته اسـت بـه یـک شـخصیت علمی و  تمدنـی وی بـوده 

فکـری بـا جایـگاه اجتهـاد دینـی و تفکـر روشـنفکرانه بـه معنـای 
صحیحش، ظاهر شـود. 

همیـن رویکـرد تمدنـی وی سـبب شـد تـا معظـم لـه عـالوه بـر 
گسترده علمی در حوزه های مختلف معرفتی، بتواند  فعالیت 
گسـترده سیاسـی و جهادی داشـته باشـد. مجاهدی  فعالیت 
کـه قبـل از انقـالب بـا رژیـم طاغـوت مبـارزه جـدی داشـت و بـه 
همین جهت بارها به زندان رفت و تبعید شد و پس از پیروزی 
انقـالب اسـالمی در مسـوولیت های مهـم سیاسـی و نظامـی و 
فرهنگی در سایه رهبری امام خمینی شرکت جست؛ تا اینکه 
مجلـس خبـرگان رهبـری، پـس از ارتحـال بنیانگـذار جمهوری 
اسـالمی، رهبـری نظـام اسـالمی را بـا وجـود پرهیـز شـخصی بـه 
وی سـپرد. معظـم لـه بـا درایـت و راهبـردی توانسـتند مسـیر 
کنند و بر این  امـام خمینـی را بدون ذره ای انحـراف، مدیریت 
مدیریـت، اسـتوار ماندنـد و همیـن اسـتواری، باعـث رنجـش و 
فاصلـه برخی از دوسـتان نزدیک وی شـد. مدیریـت راهبردی 
اقتصـادی،  فرهنگـی،  نظامـی،  علمـی،  عرصه هـای  در  وی 
استکبارسـتیزی  و  تمدنـی  و  توحیـدی  رویکـرد  بـا  سیاسـی 
کشـور ایـران را از بحران هـای متعـدد نجـات دهـد و  توانسـت 
کشـور قدرتمنـد در منطقـه  کشـور ایـران به عنـوان یـک  اینـک 

بـرای دنیـا شـناخته می شـود. 
بـا انبوه خوانـی بیانات و تأمـل در نظرات مقام معظم رهبری و از 
که توجه به  سـویی رصد اقدامات ایشـان نکاتی روشن می شود 

آنها در این مقال راه گشاسـت:
 1. یک پیوند عمیق، همگون، روان و اثرگذار میان تمام نظرات 
که در عین انعطاف هیچ گونه  کنون برقرار است  ایشان از ابتدا تا
تضاد و تعارض در مبانی و اصول با اهداف، خط و مشی گذاری ها 
و رویکردها دیده نمی شـود. آنچه قابل درک اسـت تکامل است 
نـه تعـارض. بنابرایـن یـک منظومـه فکری-راهبـردی منظـم و 
که اندیشه مقام  منسـجم قابل استخراج اسـت. پر واضح است 
معظـم رهبـری بـه عنوان یـک کل منسـجم و واحـد در افق های 
بلنـد مـدت خـود نقـاط روشـنی را دنبـال می کنـد. خطابه هـا 
کـه ایشـان هربـار متناسـب بـا شـرایط و مقتضیـات  و تذکراتـی 
سیاسی-اجتماعی برای هدایت دولت مردان نظام در راستای 
زمانـی  متفـاوت  دوره هـای  در  قانونی شـان  وظایـف  اجـرای 
کل منسـجم و  کرده انـد هرکـدام بخش هـای متنـوع از این  ایـراد 
منظومـه وار اسـت . نظـرات ایشـان دربـاره تولیـد علم و تحـول در 

علـوم انسـانی بخشـی از ایـن منظومـه و کل منسـجم اسـت.

کنده  2. با مطالعه مجموعه ترجمه ها و تالیفات و نوشته های پرا
در مجالت و سـخنرانی ها و کالس های درسـی ایشـان در مشهد 
وار در موضوعـات  نمـاز جمعه هـای سلسـله  انقـالب،  از  قبـل 
مشخص در دهه شصت و دست آخر مجموعه پیام ها ، نامه ها، 
کلـی در  بیانـات و ابالغیه هـا در دوران رهبـری و... یـک خـط 
کنـون آشـکار می شـود.  اندیشـه های ایشـان از سـال های 53 تا
افـق روشـن و نـگاه بلنـد و امیدوارانـه به آتیه اسـالم از همـان آغاز 
کتـاب مـورد عالقـه ایشـان »آینـده در قلمـرو اسـالم«  بـا ترجمـه 
و از سـویی نگـرش مسـلکی- اجتماعـی بـه معـارف اسـالمی در 
»درس گفتارهای طرح کلی اندیشه اسالمی« )1353( نویدبخش 
کـه بعدهـا به عنـوان قدرتمندتریـن رهبـر  شـخصیتی را مـی داد 

مذهبـی جهان شـناخته شـود . 
 3. قرابت و نزدیکی همه جانبه میان منویات ایشان و بنیانگذار 
انقالب اسالمی ) نظریه امام اجمال - امام تفصیل ( مطلب مهم 
دیگری اسـت لـذا رجوع به بیانـات امام و آنـگاه بازخوانی بیانات 
رهبر انقالب می تواند بهره مندی از بیانات ایشان را بیشتر کند . 
4. تعّمـق و تتّبـع  در سـخنان مقـام معّظـم رهبـری از جهـات 
مختلفـی بـرای تحّقـق نظـام و تمـّدن اسـالمی ضـروری اسـت؛ 
کـه معّظٌم لـه عـالوه بـر رهبـری نظـام اسـالمی و مرجعّیـت  چرا 
فقهـی و دینـی، صاحب نظـری خبـره در بسـیاری از حوزه هـای 
که فهم و اسـتخراج نظراِت ایشـان،  علمی و تخّصصی هسـتند 
کالن )و حتـی خـرد(  بـر ترسـیم راهبردهـا و جهت گیری هـای 
نظام سـازی اسـالمی و تبیین مبانـی، اهداف، اصـول، ارزش ها 
و الزامـات مـورد نیـاز تحّقق تمّدن نوین اسـالمی، تأثیر بنیادی 

کاربـردی دارد. و 
که  5. منظومـه وار دیـدن سـخنان معّظٌم لـه نکته دیگری اسـت 
کاری مشـکل و نسـبتًا پیچیـده اسـت؛ لکـن بـرای فهم  هـر چنـد 
درسـت سخنان ایشـان، امری ضروری اسـت. معمواًل معّظٌم له 
موضوعات را از جنبه های متنّوع در سخنان مختلف خود تبیین 
کـدام دارای طـرح معّیـن و منظومـه مفهومـی  کـه هـر  می کننـد 
مشـّخص اسـت. جزیره ای دیدن سـخنان، ممکن است نتواند 
کامـاًل مفهـوم و معنـا را روشـن نمایـد و در مـواردی ای بسـا رهـزن 
باشـد! بـرای منظومـه وار دیـدن سـخنان نیـز شـناخت درسـت 
ارتباطـات اجـزای مختلـف الزم اسـت. صرف دیـدن بخش های 
جسـت وجوی  یـا  موضـوع  یـک  در  ایشـان  سـخناِن  مختلـف 
کلیدواژه ها نمی تواند منظومـه مفهومی نهفته در  نرم افـزاری بـا 
کند. در حال حاضر نیز معمواًل  کامل مشـّخص  آنها را به صورت 
در پژوهش ها و مکتوباتی که بر اساس سخنان معّظٌم له تدوین 
و تنظیم می شود، کمتر سعی شده است نظامات و ساختارهای 

موجود در سـخنان ایشـان اسـتخراج شـود.
6. دربـاره روش پژوهـش در اندیشـه های مقـام معظـم رهبـری 
کـه بخـش زیـادی از نظـرات ایشـان در قالـب  گفـت از آنجـا  بایـد 
سخنرانی و بر اساس شرایط روز بیان شده در بسیاری از موارد 
دسـتیابی دقیق به اندیشـه ایشان بسـیار سخت است، روشی 
کـه مقـام معظم رهبری برای درک دقیـق نظرات امام فرمودند 
درباره خود ایشـان نیز صادق اسـت: »شـیوه درسـِت اسـتنباط 
کنـار هـم قـرار  کـه همـه حرفهـا را ببیننـد، آنهـا را در  ایـن اسـت 
بدهنـد؛ تـوی آنهـا عـام هسـت، خـاص هسـت؛ مطلـق هسـت، 
بـا همدیگـر سـنجید، تطبیـق  بایـد  را  مقیـد هسـت. حرف هـا 
کار خیلـی  کـرد؛ مجمـوع ایـن حرف هـا، نظـر امـام اسـت. البتـه 
کنیـم: یک  کار  کـه باید چـه  سـاده ای نیسـت، امـا روشـن اسـت 
که از عهده شما جوان ها  کار اجتهادی است؛ اجتهادی است 
زمینه هـای  در  کاری  گروه هـای  واقعـًا  بنشـینند  برمی آیـد. 
گفته های امام به دست  کنند، از  مختلف، نظر امام را استنباط 
بیاورند« . این شـیوه را نگارنده شـیوه نیمه اجتهادی می نامد 
هرچنـد انجـام آن بـه نحـو احسـن بسـیار زمان بر و از عهـده این 
که رعایت شـد ثمربخـش بود. ج اسـت امـا تـا جایی  رسـاله خـار

سخن درباره شخصیت فکری و سیاسی و جهادی رهبری بسیار 
گزارش همه آن نیست. خدای  زیاد است و در این مختصر توان 
کمیـت ولی فقیه  که در عصر حا کریم  حکیـم علـی االطـالق را شـا
کـه بـا رهبـری دو شـخصیت فرزانـه  کمیتـی  زیسـت می کنیـم؛ حا
حضـرت امـام خمینـی و حضـرت آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای 
تحقـق یافـت. شـناخت شـخصیت ایـن دو بزرگـوار بـرای نسـل 
حاضـر و نسـل های آینـده جهان اسـالم می تواند الگـوی تمدنی 

به شـمار آید. 

کتاب منظومه فکری آیت اهلل خامنه ای به بهانه انتشار 

لزوم توجه به رویکرد تمدنی

قاعدتًا  می گوییم،  سخن  فکری«  »منظومه  درباره  وقتی 
نوعی از اندیشه نظام مند و سامان یافته را مراد کرده ایم؛ به 
دیگر سخن، »مجموعه ای عناصر و اجزای سازمان یافته، 
نظام و سیستِم«  فکری خاّصی را مورد نظر داشته ایم. اّما 
کفایت می کند؟ به  ی از این تعبیر، 

ّ
کل ی 

ّ
آیا ِصرف همین تلق

که از منظومه فکری سخن می گوییم،  دیگر سخن، وقتی 
در یک نگرش ساده، از تعدادی عناوین و موضوعات ذیل 
که میان این ها نسبت هایی  یک اندیشه را مّد نظر داریم 
کل، یک نظام را نشان می دهد. سخن  که در  برقرار است 
که این موضوعات، چگونه به دست می آیند؟ و  این است 
مهم تر از آن، نسبت های میان این موضوعات را چگونه 
از  باید  فرآیند  این  در  آیا  کرد؟  برقرار  و  کشف  می توان 
روش های استقرایی بهره برد یا قیاسی؟ به دیگِر سخن، 

کل یا به عکس؟ منظومه فکری حرکتی است از جزء به 

ک رنگین      یادداشت    علی خا
پژوهشگر حوزه مطالعات انقالب اسالمی
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