
جامعه  آحاد  همه  روزها  این  که  داریم  قرار  شرایطی  در 
حتی قشرهای مذهبی و حزب اللهی، ساز گله و شکایتشان 

کوک کوک است و هر روز هم پر صداتر می نوازد.
در این بین، گمشده ای وجود دارد که دقیقا همان گمشده 
سیاسی  و  اقتصادی  فعلی  وضعیت  از  رفت  برون  راه حل 
است البته اگر بعد از پیدایش آن، اراده ای برای پرداختن 

وجود داشته باشد.
اصل انقالبی گری؛ نیم نگاهی به تاریخ دهه شصت و دو الی 
سه سال قبل از انقالب نمایانگر خلوص این اصل مهم در 

میان مسئوالن سابق جمهوری اسالمی است. 
تعبیر  آن  از  شیوه ای  یک  به  هرکسی  امروز  که  اصلی 
می کند و در نهایت علی رغم بیان مفهوم آن توسط رهبر 

معظم انقالب، معلوم نمی شود مفهوم و مصداق واقعی آن 
چیست. 

هدفم از نوشتن این عریضه کوتاه در محضر مخاطبین این 
است که بگویم با وجود همه مشکالتی که امروز همه ما 
درگیر آن هستیم، معتقدم با بازگشتن به اصل انقالب و 
از وضعیت فعلی  ارزش های آن موقع هنوز هم می توانیم 

بیرون برویم، البته اگر فعل خواستن را صرف کنیم.
آقای آملی الریجانی، بسم اهلل 

بر کسی پوشیده نیست که امروز مشکل اساسی کشور ما 
آقازاده هایی اند  و  اقتصادی و معیشتی مفسدین  در حوزه 

که دقیقا مانند زالو مشغول مکیدن خون مردم هستند. 
خوب؛ راه حل خیلی ساده است. خاطرم هست چند وقت 

مفسدین  گفتند  همایشی  در  قضاییه  قوه  رئیس  پیش 
تکلیف  وضع  این  با  هستند.  فی االرض  مفسد  اقتصادی، 

مشخص است؛ جناب آقای الریجانی بسم اهلل.
اینکه چرا حکم خدا در مقابل این افراد اجرایی نمی شود 
سوالی است که قطعا مسئوالن دستگاه قضا در خصوص 

آن باید پاسخگو باشند. 
این  با  برخورد  امروز  انقالبی گری  مصادیق  از  یکی  قطعا 
جرثومه های فساد بوده که موجبات آرامش مردم و جامعه 

را فراهم می کند. 
سخن آخر اینکه تا به اصل و ارزش های انقالب برنگردیم، 
به  معیوب  روند  این  و  شد  نخواهد  اصالح  موجود  وضع 
همین شکل طی طریق می کند و بعید نیست که سرانجام 

مبهمی در انتظار همه ما باشد.

بشنوید:
مشکل غیر قابل

حل نداریم

           
بین شهدای محراب، این امتیاز را تبریز دارد که دو شهید محراب داشته است. مرحوم آقای قاضی )رضوان اهلل تعالی علیه( آن مرد بزرگ و روشنفکر و اهل قلم و اهل مبارزه را هم فراموش 
نکنیم و از یاد نبریم؛ ایشان هم باید همیشه در یادها زنده باشد. او اولین کسی بود که اینگونه در تبریز در موضع منبر انقالب ایستاد و حقیقتاً کاری را که باید بکند، کرد. با آقای 
قاضی هم خیلی مقابله و معارضه شده بود. بنده قبل از انقالب به تبریز رفتم و از اوضاع آنجا مطلع بودم. آقای قاضی هم خیلی رنج کشید؛ شهید اول محراب در تبریز آقای قاضی است. 

به دنبال حلقه
گمشده این روزهای انقالب
پورجعفری علیرضا 
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گز�رشی �ز �فتتاحیه  دوره  �ول مدرسه تابستانه �مین �نقالب

جلسـه ی افتتاحیـه و توجیهـی نخسـتین دوره ی 
آشـنایی بـا اندیشـه های رهبـری )امیـن انقالب( 
برگـزار   1397 مردادمـاه   13 شـنبه  تاریـخ  در 

گردید.
مجموعـه ی  مدیـر  شـفیعی،  جلسـه،  ایـن  در 
منویـات، ضمـن خـوش آمـد گویـی و تبریک به 
برگزیـده شـدگان دوره، طـرح امین انقـالب را به 
صـورت مبسـوط شـرح داد. ایشـان، آشـنایی بـا 
اندیشـه های مقـام معظـم رهبـری را اصلی تریـن 
هـدف دوره دانسـت و ادامـه داد: »مجموعـه ی 
دوره ی  خروجی هـای  دارد  انتظـار  منویـات 
امیـن انقـالب، گروهـی باشـند کـه بـا تسـلط بر 
اندیشـه ها و نظـام فکـری رهبـر انقـالب، بتوانند 
در ایـن حـوزه به تحلیـل، پژوهـش، مربی گری و 

تدریـس بپردازنـد.«
مسـئول دوره ی امیـن انقـالب، بـا تاکید بـر این 
نکتـه کـه نـگاه مجموعـه ی منویـات بـه دوره ها 
گـذرا  و  مقطعـی  کار  یـک  منزلـه ی  بـه  صرفـا 
نیسـت، تـداوم دوره ی امیـن انقـالب در بسـتر 
حلقـات نخبگانـی را گامـی بـرای امتـداد مسـیر 
آمـوزش و پژوهـش بـه صـورت مسـتمر دانسـت 
و افـزود: »انتظـار داریـم در پایـان دوره ، بتوانیـم 
حلقـات  سـرحلقه ی  به عنـوان  دانش پژوهـان  از 
مطالعاتـی- مباحثاتـی در محافـل اندیشـه ورزی 

اسـتفاده کنیـم.«
در پایـان، وی به تبیین فرآینـد کلی فعالیت های 
مجموعـه ی فرهنگـی منویـات پرداخـت و ابعـاد 

گوناگون آن را شـرح داد. 

سالم. خودتان را معرفی بفرمایید.
دانشجوی   1372 متولد  هستم؛  شفیعی  سعید  من  سالم 
در  صدرا  دبیرستان  صادق.  امام  دانشگاه  ارشد  کارشناسی 
رشته علوم و معارف اسالمی درس خواندم و بعد رشته حقوق 
را انتخاب کردم.   االن هم در موسسه منویات مشغول هستم 
و هم بصورت مجزا تدریس دارم و هم طراحی می کنم و هم 

کارهای دیگر.

مختصری از تحصیالت و سوابق علمی- اجراییتان بفرمایید.
کنکور  بعد  و  خواندم  اسالمی  معارف  و  علوم  دبیرستان  من 
قبول  صادق  امام  دانشگاه  حقوق  و  اصفهان  دانشگاه  حقوق 
هم  االن  کردم.  انتخاب  را  صادق  امام  دانشگاه  که  شدم 

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق هستم.
در دوران دبیرستان اولین فعالیت های علمی- اجرایی را شروع 
کردم، که در آنجا شورایی راه اندازی شد که جایگزین انجمن 
اسالمی شد و اسمش شورای صدرائیان بود که متناسب سازی 
شده بود با اهداف دبیرستان معارف که سال سوم دبیرستان 
آن را تاسیس کردیم. در دوره ی پیش دانشگاهی بنده با آقای 
پایمرد که دوم دبیرستان بودند آشنا شدم و ایشان هم به کار 
پیوستند. شورای صدرائیان یک تشکل دانش آموزی فرهنگی 
هم گرایی  و  هم نوایی  ایجاد  با  طرفی  از  یعنی  بود  علمی  و 
فعالیت های  مدیریت  موجود،  دانش آموزی  تشکل های 
فرهنگی دبیرستان را بر عهده داشت و مدیریت واحد ایجاد 
انجمن  رئیس  و  بسیج  فرمانده  مرکزی  هسته  در  می کرد؛ 
اسالمی و این افراد بودند؛ و از طرف دیگر بار علمی آن هم 
کال یک نگاه جدید بود. در دوران دانش آموزی که تشکل های 
دانش آموزی هیچ کدام به فکر کار علمی نبودند، ما این ایده 
را مطرح کردیم که برنامه ریزی کنیم که برای کالس ها چه 
محتوای پشتیبانی می توان تهیه کرد و چه تولیدات پشتیبانی 
و  شد  آماده  پرده نگار  یک سری  زمان  آن  داشت.  می توان 
یک سری نمودار درختی از درس ها استخراج شد و یک سری 
جزوات یکسان سازی شد و یک سری کتاب ها برای پشتیبانی 
بازخورد شورای صدرائیان کاًل  تهیه شد.  بیشتر  و مطالعه ی 
فرستادیم  کردیم  مدّون  ما  را  آن طرح  بود.  مثبتی  بازخورد 

برای شورای مدارس معارف اسالمی.
االن حدود چهار سال است که تقریبا همه فعالیت هایی که 
داخل یا بیرون از مجموعه  انجام می دهم در راستای اهداف 

ساختار  از  بیرون  در  که  ارتباط هایی  اکثر  و  است  مجموعه 
بوده  مجموعه  پیشرفت  راستای  در  همه  می گیرم  مجموعه 
وچه  پژوهشی،  چه  علمی،  چه  فعالیت ها،  اصل  لذا  است. 
طراز  منویات  اهداف  راستای  در  همه  فرهنگی،  و  اجرایی 

شده اند.

درمورد »امین انقالب« برایمان بگویید.
»امین انقالب« در اصل کوچک شده ی یک رشته ی دانشگاهی 
اسالمی.  انقالب  رشته ی  کارشناسی  دوره ی  یعنی  است 
دوره های  برگزاری  مشغول  ما  که  تحصیلی  سال  طول  در 
مخصوصاً،  شهرستان ها  سمت  از  تقاضا  این  بودیم  تخصصی 
برای ما مطرح شد که چرا خود را منحصر در تهران  بسیار 
کردید و چرا برای شهرستانی ها برنامه ندارید؟ چرا کارهایی 
انجام می دهید که مخاطبش یک دسته افراد خاص باشند و 
اوالً  که  انداخت  دوره ای  طراحی  فکر  به  را  ما  چراها  همین 
جامع باشد و افراد بتوانند به خوبی در آن استعدادیابی شوند 
و ثانیاً امکانات و زیر ساخت های تسهیالتی وجود داشته باشد 
که افراد از شهرستان های مختلف امکان حضور داشته باشند. 
هرکدام  که  رسیدیم  سرفصل   29 به  کردیم  که  برنامه ریزی 
طبق  و  داشتند  نیاز  ساعت  نیم  و  سه  به  میانگین  بطور 
تقسیم بندی که انجام دادیم، اگر هر روز بطور میانگین هشت 
ساعت کالس داشته باشیم این دوره باید در جدود 14 الی 
15 روز  برگزار شود. االن دوره 15 روزه است و االن تقریباً 

نیمی از دوره گذشته است. 
امین انقالب یک دوره ی خاص است؛ چون تا االن در تاریخ 
به  جامع  که  است  نشده  برگزار  دوره ای  سالمی  جمهوری 
نگاه به خود ولی و  بیانات و اصل  اندیشه های رهبری، خود 
و  بپردازد   تئوریسین  بصورت  ولی  مصادیق  و  ولی  جایگاه 
رهبران انقالب را بعنوان ایئولوگ معرفی کند. خداوند توفیق 
داد ما در امین انقالب برای اولین بار این کار را انجام دهیم.

ما در برگزاری دوره ی امین انقالب اهداف مختلفی را دنبال 
می کنیم. اولین هدف این است که بطور عمومی نخبگان را 
با فضای اندیشه رهبری آشنا کنیم و برای نخبگان حوزوی 
و دانشگاهی این باور را جا بیندازیم که می شود به حضرت 
یعنی  نگریست؛  ایدوئولوگ  و  تئوریسین  یک  عنوان  به  آقا 
کسی که حرف علمی می زند و راهبرهای علمی می دهد؛ که 

متاسفانه این نگاه در غالب جامعه نیست.

»امین انقالب«؛
دوره جامع آشنایی با اندیشه های مقام معظم رهبری
مصاحبه ای با سعید شفیعی، مسئول برگزاری دوره

امین انقالب، اولین گام اندیشه 
پژوهی رهبری
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هدف دوم این است که این باور را برای اساتید هم 
جا بیندازیم که حضرت آقا یک تئوریسین هستند؛ 
هرچند خیلی از اساتید این نگاه را ندارند متاسفانه!

دانش پژوهان  با  تداوم همکاری  که  هدف سوم هم 
است. یعنی ما بتوانیم به یک شبکه نخبگانی والیی 
مباحث  در  بتوانند  افراد  این  که  کنیم  پیدا  دست 
غلمی و پژوهشی مرتبط باشند و ما بتوانیم به یک 
جمع هم فکر و هم گرا و ولی محور دست پیدا کنیم.

هدف مخاطب از شرکت در این دوره چه باید باشد؟
دوره  یک  در  ما  که  است  این  هست  که  تصوری 
کوتاه مدت بتوانیم به اندیشه ی مقام معظم رهبری 
واقف شویم و بصورت تضمین شده بتوانیم به نظام 
مسائل منطق فکری حضرت آقا تسلط پیدا کنیم. 
اما این هدف اصلی دوره نیست. دوره ی جامع بخاطر 
گسترده بودن سر فصل ها این امکان را نمی دهد که 
نسبت به یک مساله بخواهیم کالن ارائه دهیم. مثال 
ولی  اقتصاد چهار ساعت کالس هست  در حوزه ی 
ساعت  چهار  در  را  رهبری  نظریات  می شود  مگر 
مطرح کرد؟ یعنی درواقع خیلی بیشتر از آن زمان 
برگزار  کامل  دوره ای  بخواهیم  اگر  شالید  می برد. 
باید  تا شب  کنیم به مدت یکسال و هر روز صبح 
داریم که  اعتقاد  برای همین  باشیم؛  کالس داشته 
و  دانشگاهی  واحدهای  باید  رهبری  اندیشه  برای 
هدف  اینکه  اما  شود.  تاسیس  دانشگاهی  رشته 
باید  فرد  من  به نظر  باشد،  می تواند  چه  دانش پژوه 
در دوره امین انقالب این هدف را داشته باشد که 
با کلیات تفکر رهبری آشنا شود و بداند خط سیر 
اندیشه رهبری چگونه است و  و مسائل و مبانی و 
در واقع دوره آغازی باشد برای ایجاد دغدغه که فرد 
تدوامی  فرایندهای  مجموعه  داخل  ما  کند.  دنبال 
هرکدام  برای  نشوند.  متوقف  افراد  که  کردیم  مهیا 
از این دغدغه ها می توانند کار را با مجموعه دنبال 
و  قالبی  و  شکلی  محتوایی،  پشتیبانی  ما  و  کنند 

رسانه ای انجام خواهیم داد.

نقاط ضعف و قوت دوره ی حاضر را چه می بینید؟
نقاط ضعف دوره ناهماهنگی ها و جابه جایی کالس ها 
توسط اساتید است. یعنی آنقدر جایجایی وجود دارد 
که نمی شود از قبل به یک برنامه ی قابل ارائه رسید. 
ما از یک ماه قبل هماهنگی اساتید را آغاز کردیم 
بینی  پیش  قابل  غیر  اساتید  بعضی  عملکرد  ولی 

است! نقطه ضعف بعدی هم مسئول دوره است...

انتظارات شما از مسئولین مربوطه چیست؟
مسئولین  از  دسته  دو  با  اینجا  تا  فعالیت  از شروع 
نگاه  با  مسئولین  از  دسته  یک  داشتیم؛  تعامل 
حمایتی و همکاری و روی باز از ما استقبال کردند 
که البته این عزیزان در اقلیت محض بودند و دسته 
موانع  یا  نفهمیدند  را  طرح  که  مسئولینی  دوم 
ایجاد کردند برای برگزار نشدن این دوره. که اغلب 
مسئولین جز دسته دوم بودند. الحمدهلل در این دوره 
با ارتباطی که با مرکز امامت داشتیم متوجه شدیم 
جزو دسته ی اول هستند و روحیه ی حامیانه دارند 
و در طول برگزاری دوره هم از حمایت های مادی 
از  همین جا  شدیم.  بهره مند  عزیزان  این  معنوی  و 
آقای حسین پور و کادر اجرایی برگزارکننده کمال 

تشکر را دارم.

هفته نامه  خبری - تبیینی مجموعه آموزشی، پژوهشی و گفتمانی منویات

ایمانی«  »جامعه  پیرامون  همایشی  در  بار  نخستین  برای 
که توسط مجموعه منویات برگزار می شد، ایشان را مالقات 
کردم. روحانی جوانی که با شور و حرارت تمام از اندیشه های 
و  جنوب  خطه  از  مردی  می گفتند.  برایمان  انقالب  رهبر 

فرزند  شصت؛  دهه ی  متولد 
ایران!

در  ایشان  تلنگرهای  از 
نوع  و  تدریس  خالل 
ما  به  انگیزه بخشی شان 
خود  که  فهمید  می شد 
زحمت  وادی  این  در  چقدر 
کشیده اند و چه باب هایی باز 
کرده اند. توقعی که ایشان از 
انقالب  به  معتقد  جوان های 
دارند، همیشه برایم جالب و 
به نظر می آید.  منحصربه فرد 
»کدومتون تا حاال یکی دو تا 
رو  آقا  حضرت  کتاب های  از 
تو یه جمع کوچیک تدریس 
البالغه  نهج  چقدر  کرده؟ 
بلدید؟ چقدر قرآن می خونید 

و تسلط دارید؟...«
سمپاد  دبیرستان  در  خاکرنگین،  حجت االسالم والمسلمین 
شهر اهواز تحصیل کرده و دارای مدرک کارشناسی مهندسی 
عمران هستند. اما انگار »آتشی که نمیرد همیشه در دل او 
بود...«. از سال ۸7 وارد حوزه علمیه می شوند  تا بتوانند در 
انقالب تمرکز  اندیشه ی رهبر  بر  یک فضای علمی نزدیک، 
ابتدای دوران دانشجویی به  از  کنند. ایشان همان طور که 
پرداخته  جهادی  و  فرهنگی  علمی،  عرصه های  در  فعالیت 
فعالیت های  نیز  حوزه  در  تحصیل  سال های  در  بودند، 

پژوهشی و آموزشی بسیاری داشته و دارند که حاصل آن 
در مقاالت متعدد و  مهم تر، در شاگردانی مشتاق جهاد برای 

انقالب و کسب معرفت رهبر بزرگوارمان، نمودار است.

خوش  خط  و  هنرمندی 
استاد خاکرنگین، زینت بخش 
علمی  و  فرهنگی  شخصیت 
است  جالب  و  است  ایشان 
ارشد  کارشناس  ایشان،  که 

فلسفه هنر نیز هستند.

به  حاضر  حال  در  استاد 
پژوهشگری  و  نویسندگی 
راهبردی  موسسه  چند  در 
هستند  مشغول  تحقیقاتی  و 
که از جمله آن ها می توان به 
دانشگاه  مرکز حدیث والیت 
جامع امام حسین )ع(، مرکز 
مطالعات بسیج دانشگاه امام 
و  موسسه حفظ  )ع(،  صادق 
نشر آثار مقام معظم رهبری 
و موسسه مطالعات راهبردی 

رهیافت والیت اشاره کرد.

آمار  صورت  به  ایشان  فعلی  فعالیت های  و  سوابق  ذکر  از 
با  نزدیک  از  می دهم  پیشنهاد  و  می پوشم  چشم  ارقام  و 
این اخطار که  با  البته  و  بزرگوار آشنا شوید  این  شخصیت 
ممکن است مسیر زندگی تان پس از آشنایی با ایشان و تفکر 

ایشان، تغییر کند...

این استاد پرشور و  برای  را  زاِد توفیقات  از خداوند متعال، 
بامعرفت خواستاریم.

طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن
سلسله جلسات استاد سیدعلی حسینی خامنه ای

مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی
رمضان المبارک 1353 شمسی

انتشارات موسسه ایمان جهادی )صهبا(

می گذرد!  چه  انقالب  رهبر  ذهن  در  بفهمید  می توانید 
او را کشف کنید؛ می توانید  می توانید دغدغه های فکری 
آرمان او را بشناسید؛ می توانید هم آرمان او باشید. و حتی 
می توانید بفهمید که آیا از آرمان خود عدول کرده یا نه؟ 

آیا تغییر کرده یا نه؟
»طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« دغدغه اصلی رهبر 
سید  »استاد  قامت  در   1353 سال  در  که  است  انقالب 
علی حسینی خامنه ای« با مردم مشهد درمیان گذاشت. 
برنامه تشکیل یک جامعه اسالمی بر پایه قرآن. جامعه ای 
که »ایمان«، »توحید«، »نبوت« و »امامت« ستون های آن 

هستند.

این ها پایه های فکری برای ایجاد یک نظام اسالمی 
بود، اگرچه ما آن موقع امیدوار نبودیم که نظام اسالمی شش، هفت سال دیگر محقق شود. می  گفتیم 

اگر پنجاه سال دیگر هم ایجاد نشود، باألخره پایه های فکری اش این هاست. 13۸1/4/4

استاد علی خاک رنگین
�ستاد دوره  �ول مدرسه تابستانه »�مین �نقالب«

معرفی �ساتید

معرفی کـتاب
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خدای حکیم علی االطالق را شاکریم که در عصر حاکمیت 
دو  رهبری  با  که  حاکمیتی  می کنیم؛  زیست  فقیه  ولی 
دو  این  شخصیت  شناخت  یافت.  تحقق  فرزانه  شخصیت 
بزرگوار برای نسل حاضر و آینده ی جهان اسالم می تواند 

الگوی تمدنی به شمار آِید.
جامع نگر  شخصیت  یک  رهبری،  معظم  مقام  شخصیت 
و  طاغوتی  رژیم  با  مبارزات  بر  عالوه  که  است؛ شخصیتی 
منظومه  دارای   جهانی،  استکبار  با  مبارزه  در  قدم  ثبات 
فکری تمدن ساز است. اهل تحقیق چند ویژگی برجسته را 

می توانند با مطالعه زندگی رهبری دریابند.
دارد. وی  ارتباط  وی  تحصیلی  زیست  با  نخستین  ویژگی 
در دوره ی تحصیل با عالمان فرهیخته ی متعددی و البته 
گرایش  که  عالمانی  بود.  مواجه  مختلف  گرایش های  با 
عالمه  و  خمینی  امام  همچون  داشتند؛  عرفانی  و  فلسفی 
به شمار  عرفان  و  فلسفه  منتقد  که  عالمانی  و  طباطبائی 
می آمدند؛ همچون حاج شیخ مجتبی قزوینی، حاج شیخ 
هاشم قزوینی و حاج شیخ جواد تهرانی؛ سعه صدر علمی 
با  را  شیعی  اندیشمندان  همه ی  که  می کرد  اقتضا  وی 
فیض  کسب  آن ها  همه ی  از  و  دریابد  متنوع  گرایش های 

کند.
دومین ویژگی مقام معظم رهبری، ارتباط با شخصیت های 
روشنفکر ادبی و فکری ایران معاصر است.این ویژگی نیز از 
سعه صدر علمی ایشان نشأت می گیرد. ذوق شعری و ادبی 
و تاریخی وی در تقویت این ارتباط مؤثر بوده است. نکته 
جالب اینکه ایشان با وجود ارتباط فکری و علمی و عملی با 
جریان های مختلف روشنفکری و روحانیت، هیچ گاه از روش 
عقالنی و دینی فاصله نگرفت و از اندیشه های التقاطی متأثر 
نگشت. وی به خوبی شخصیت های فکری همچون جالل 
آل احمد و دکتر علی شریعتی را می شناخت و با شیوه ی 
عقالنی و روحیه ی سعه صدر با آن ها مواجه می شد. سومین 

ویژگی رهبری، پذیرش الگوهای مناسب برای رشد علمی 
و تربیتی و جهادی وی است. شخصیت هایی مانند شهید 
نواب صفوی و به ویژه شخصیت امام خمینی در شکل گیری 

فکری رهبری بسیار مؤثر بوده اند.
ویژگی چهارم مقام معظم رهبریشناخت جریان شناسانه از 
و  نخستین  اسالم  از  اعم  اسالم  جهان  فکری  جنبش های 
و  نمودند  دنبال  جوانی  دوران  در  که  است  معاصر  اسالم 
شخصیت های مهمی، مانند مودودی و سید قطب و اقبال 

را به خوبی شناختند و شناساندند.
به نظر نگارنده علت توفیق علمی و فکری آیت اهلل العظمی 
علمی،  صدر  سعه  و  تحقیقاتی  روحیه  بر  عالوه  خامنه ای 
است.  بوده  جریان شناسانه  روش  با  تاریخ  عمیق  مطالعه 
مطالعه تاریخ جهان اسالم و جهان غرب و جهان عرب با 
امتیازات مقام  از ویژگی ها و  رویکرد جریان شناسانه، یکی 
را  بشریت  به جهان  نگرش کالن  که  است  رهبری  معظم 
و  به شناخت وضعیت موجود  نسبت  و  متفکر می دهد  به 
بهره ی تاریخی از حوادث گذشته برای حوادث حال و آینده 

مدد می رساند.
یکی از ویژگی های مقام معظم رهبری در کنار تحصیل و 
تاریخی  و  و رجالی  اصولی  و  فقهی  تحقیق در عرصه های 
طالب  تعلیم  و  تربیت  روحانیت،  و  روشنفکری  مباحث  و 
و جوانان عالقه مند به معارف اسالمی بوده است. تدریس 
دروس متعارف حوزه یکی از برنامه های ثابت و همیشگی 
ایشان برای طالب سطوح مختلف علوم دینی و درکنار آن 
خرد  و  کشور  کالن  مدیریت  برای  مذهبی  جوانان  تربیت 
که  گفت  می توان  جرأت  به  است.  بوده  اسالمی  کشور 
از منظومه فکری جامع نگری  انقالب اسالمی  رهبر معظم 
و  گرفته  شکل  توحید  محوریت  با  که  است  برخوردار 
دربردارنده ی نظام بینشی و منشی و کنشی اجتماعی است.

درآمدی بر منظومه فکری رهبر معظم انقالب
برگرفته �ز مقدمه ی �ستاد عبد�لحسین خسروپناه بر کـتاب »ًضیاء�لدین«

اکثر  در  رهبری«  و  »امام  عنوان  با  قفسه های  بین  در 
»صهبا«  انقالب،  خیابان  انقالبی تِر  کمی  کتابفروشی های 
صهبا«،   - جهادی  ایمان  »موسسه  دقیق تر،  صورت  به  یا 
از جمله نام و نشان های آشنا برای مخاطبان این بخش از 
تمرکز  با  که  خصوصی  مجموعه ای  است؛  کتاب فروشی ها 
روی منویات و بیانات رهبر معظم انقالب، به تولید محصول 

می پردازد.
اگر به غرفه ی صهبا در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
این  تولیدات  از  وسیعی  طیف  با  احتماالً  باشید،  زده  سر 
مثل  نام آشنا  کتاب هایی  از  که  شده اید  مواجه  مجموعه 
کلی  »طرح  فرهنگی«،  »دغدغه های  250ساله«،  »انسان 
شامل  را  خدا«  صالح  »عبد  و  قرآن«  در  اسالمی  اندیشه 
بعضی  ضمیمه ی  صوتی  تولیدات  بعضی  تا  می شوند 
بلندی  گفتارهای  و  کوتاه  مقاالت  اخیراً  حتی  تا  کتاب ها 
که در قالب کتابچه چاپ شده اند. هم چنین درصورتی که 
پای گپ و گفت دوستانه با متصدیان غرفه نشسته باشید 

یا حین تورق کتاب ها کمی روی مقدمه ی آن ها دقیق شده 
و  کتاب ها  این  همه ی  که  شده اید  متوجه  حتماً  باشید، 
کتابچه ها از گردآوری مطالب منابع دقیق و دست اول اعم 
از سخنرانی ها، آرشیو روزنامه ها، صوت جلسات و کالس ها 
تیم  بلند  نتیجه ی مستقیم همت  و... حاصل شده اند که 

پژوهشی این مجموعه است.
انتشاراتی می شناسند  بعنوان  را  »صهبا«  افراد  اکثر  گرچه 
که از سال ۸9-90 کار خود را آغاز کرده است، اما حیطه ی 
است.  گسترده تر  بسیار  واقع  در  مجموعه  این  فعالیت 
اعضای این مجموعه که در ابتدا در قالب گروه های جهادی 
دانشجویی فعالیت داشتند، در پی یکی از فرمایشات مقام 
معظم رهبری درمورد لزوم اجتهاد روی کلمه ی »جهاد« و 
منحصر نکردن آن در مباحث فقهی و هم چنین در راستای 
تأسیس  را  صهبا  جهادی  موسسه  منظم،  تشکیالتی  کار 
به  کتاب  ،  چاپ  و  پژوهش  درکنار   ۸2 سال  از  که  کردند 
اردوی  متعدد  دوره های  برگزاری  مانند  دیگری  فعالیت های 

جهادی، انتشار جزوات آموزشی- عقیدتی و برگزاری هیات و 
جلسات مستمر قرآن می پردازد.
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موسسه ایمان جهادی )صهبا(
نوشتاری در باب معرفی مر�کز مرتبط با پژوهش در منویات رهبر معظم �نقالب

صاحب امتیاز :  مجموعه آموزشی، پژوهشی و گفتمانی منویات

راه های ارتباطی با مجموعه:
https://ble.im/manviat

https://eitaa.com/manviat

https://www.instagram.com/manviat

www.manviat.com
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