دوره آموزشی معارف انقالب اسالمی
(سیر مطالعاتی آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب  -سطح یک)

مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری
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تبیین و ضرورت دوره آموزشی معارف انقالب اسالمی
دستیابی به تمدن اسالمی بعنوان مهمترین هدف اسالم و به منظور ایجاد بستری جهت تربیت انسانها،
مبتنی بر تحقق سه منظومهی معرفتی ،ارزشی و کنشی است که حکومت اسالمی همچون کانالی جهت تبدیل
ارزشها به کنشهاست .برای تبیین منظومهی معرفتی و ارزشی اسالم و سپس ترسیم فرآیند عینیت یافتن
ارزشها در متن جامعه ،نیازمند یک دستگاه معرفتی و منظومه فکری هستیم که بتواند در یک نقشهی کامل،
نقطۀ آغاز تمدنسازی و نقشۀ راه را برای همگان ترسیم سازد.
اسالم به عنوان یک مکتب وحیانی ،دارای یک فکر و برنامۀ منسجم و شبکهای ،و ناظر به تمدن سازی است
که توانست در مدت  ۳۲سال به دست توانای پیامبر عظیمالشان اسالم ،جامعۀ اسالمی را پدید آورد و شالوده
تمدن اسالمی در قرن چهارم را پیریزی کند.
تجربهی تحقق وتداوم انقالب اسالمی و شیوه مدیریت امامین انقالب و دستیابی به آرمانهای انقالب
اسالمی -که عیناً همان آرمانهای اسالم ناب است  -نشانگر اندیشهی تمدنی ،شبکهای و نظاموار امامین انقالب
است .که ماحصل سیر در اندیشهی آن دو امام ،فهم منظومه فکری اسالم جهت دستیابی به نقشۀ تمدن سازی
میباشد .اندیشهی انقالب اسالمی که مبتنی بر اندیشهی امامین انقالب است ،اگر منطبق بر منظومهی فکری
اسالم نمیبود ،هرگز به این فتوحات که چشم جهان را خیره کرده است ،دست نمییافت.
همچنان که رهبر انقالب فرمودند:
«اهمیت این انقالب و علت اینکه این انقالب زلزله در دنیا ایجاد کرد ،این نبود که یک حکومتی را سرنگون
کرد ،نه ،علت این بود که یک منظومه فکری نو را به دنیا عرضه کرد و امروز هم همچنان در اکناف این عالم،
این منظومه فکری در حال پیشرفت است»2۲31/6/2۳ .
امروز برای دستیابی به جهان انسانی و تمدن اسالمی ،قطعاً نیازمند فهم و عمل به منظومهی فکری اسالم
و انقالب که ظهور در اندیشهی امامین انقالب دارد ،هستیم.
مجموعهی تبیین منظومهی فکری رهبر انقالب – بهعنوان یک مجموعهی مردمنهاد  -از سال 36تاسیس
و تمرکز خود را بر ارائهی نظام اندیشهی انقالب اسالمی بر اساس منظومهی فکری رهبر انقالب قرار داده و به
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همین منظور تاکنون دورههای آموزشی متعددی را برگزار و مدیریت کرده است .بحمداهلل در حال حاضر
مجموعهی تبیین در تمام استانهای کشور ،از میان طالب و دانشجویان ،فراگیر فعال دارد.
دورههای آموزشی معارف انقالب اسالمی دارای دو سطح میباشد.
در سطح یک ،تمرکز بر آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب در قالب یک سیر مطالعاتی جامع و منظم
است که بصورت خودخوان میباشد .در این بخش 23 ،کتاب  -که همگی از بیانات رهبر انقالب ،توسط
پژوهشگران گردآوری شده  -به همراه یک کتاب پیشنیاز ،مورد مطالعه قرار میگیرد (اکثر کتب سیر مطالعاتی
عالوه بر چاپ کاغذی دارای فایل الکترونیک نیز میباشند).
در سطح یک ،به فراگیران دو گواهی میاندوره و پایان دوره اعطاء میشود .فراگیران پس از اتمام سطح
یک و اخذ این دو گواهی میتوانند در سطح دو – که محوریت آموزشها بر تربیت پژوهشگر و تربیت مدرس،
در سه موضوع کلی فرهنگ ،اقتصاد و سیاست میباشد  -شرکت نمایند.
این طرحنامه مربوط به سطح یک میباشد.

ويژگیهای آثار مکتوب و بیانی حضرت آيتاهلل العظمی خامنهای
 .1ساده و روان بودن:
آثار مکتوب رهبر انقالب که اکثر آنها پیادهشدهی بیانات معظمله است ،در عین حال که دارای مبانی عمیق
فکری و دینی است ،با زبانی ساده و روان و قابل استفاده برای همگان بیان شده است .آثار ایشان در حقیقت
جمع بین اتقان و همه فهم بودن است.

 .2دارای عقبهی فکری و استداللی بودن:
کسی که با آثار آیتاهلل خامنهای مأنوس گردد ،درمییابد که این آثار در عین سادگی ،از عقبهی فکری
برخوردار بوده و متکی بر استداللهای عقلی و نقلی است.

 .3تنوع ،گستردگی و جامعیت موضوعات:
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یکی دیگر از ویژگیهای آثار معظمله ،تنوع و گستردگی و جامعیتی است که در کمتر آثاری قابل مشاهده
است .به جرات میتوان گفت که گستردگی و جامعیت اندیشهی ایشان میتواند زیربنای فکری ایجاد تمدن
نوین اسالمی قرار گیرد.

 .4نظام وار بودن و منسجم بودن:
آثار معظمله برخوردار از نظام واحد فکری است که نقطهی شروع و پایان آن کامال مشخص است .از
مهمترین شاخصهای اندیشهی ایشان نظاموار بودن آن است ،به شکلی که آثار ایشان را میتوان تفسیر نوینی
از اسالم ناب دانست.
 .5ظهور توحید در آثار آيتاهلل خامنهای:
در اندیشهی آیتاهلل خامنهای ریشۀ همه مباحث ،توحید است؛ همچنان که خود میفرماید :توحید مثل
روحی در تمام مقررات اسالمی هست .مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزای این ساختمان و پیکرهای که
نامش اسالم است ،هست ...یک دانه حکم را در اسالم شما نمیتوانید پیدا کنید که رنگی و نشانی از توحید در
آن نباشد(سلسله مباحث طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن_۳۲شمسی).
 .6ناظر بودن به زندگی جمعی انسانها:
یکی دیگر از ویژگیهای مهم آثار رهبر انقالب اسالمی این است که ناظر به زندگی جمعی انسانهاست و
تمرکزی بر احکام و مسائل فردی ندارد .متاسفانه بر اساس تحریفی که از ناحیه دشمنان بیدار و دوستان غافل
صورت گرفت ،در بستر مرور زمان اسالم تبدیل به یک مشت احکام شخصی فردی شده و نسبت به مهمترین
نیازهای بشری ساکت است .در آثار معظمله سعی شده است که چهرهی اصلی اسالم که برنامهی جامع جهت
شیوهی درست مدیریت جامعهی بشری است ،تبیین گردد.
 .7رويکرد تمدنی:
خصوصیت بارز دیگری که در اندیشه و آثار آیتاهللخامنهای دیده میشود ،مطرح کردن مسائل در مقیاس
تمدن نوین اسالمی است .ارائهی نگاه کالن و تمدنی ،نیاز مبرمی است که در کمتر آثاری دیده میشود.
 .8متکی بر قرآن و سنت بودن:
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از دیگر خصوصیات بارز اندیشه و آثار رهبر انقالب این است که متکی بر ثقلین است .بر کسی که کمترین
آشنایی را با آثار معظمله داشته باشد ،پوشیده نیست که بیانات و آثار ایشان نه تنها متکی بر قرآن و سنت
صحیحه است ،بلکه میتوان ایشان را جزو بزرگترین مفسرین ثقلین دانست.

 .9کارآمدی ،مانايی و زنده بودن مباحث:
به روز بودن ،کارآمدی و مانایی جزو خصوصیات اصلی اندیشه و آثار آیتاهلل خامنهای است .به شکلی که
امروز بعد از گذشت حدود  ۳5سال از طرح و تبیین بعضی از موضوعات توسط ایشان ،تازگی و کارآمدی
مباحث کامال محسوس است .عالوه بر اینکه هیچگاه مباحث آیتاهلل خامنهای بصورت ذهنی صرف و بدون
کاربرد مطرح نشده است.

 .11نوين بودن و بديع بودن مباحث:
از جمله خصوصیات مباحث ایشان ،برداشتهای نوین و بدیعی است که معظمله در مباحث مختلف دارند.
البته قابل ذکر است که شاخص اصلی در استنباطات ایشان ،اصول و مبانی دینی است.
 .11ذوابعاد بودن شخصیت ايشان:
یکی دیگر از مهمترین خصوصیات اندیشهی ایشان را این باید دانست که از شخصیتی ذوابعاد نشات میگیرد.
رهبر انقالب در علوم و فنون مختلف از جمله :فقه ،اصول ،تفسیر ،فلسفه ،اخالق ،ادبیات ،شعر و ...تخصص و
تبحر کمنظیری دارند.

سیاستها
 .2آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب و تبیین آن
 .۳ارائه نظام صحیح عقیدتی و بینشی ،و دستیابی به معرفت سیاسی در چارچوب نیازهای روز
اجتماعی کشور
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.۲

تعمیق ،تحکیم و آشنایی بیشتر با مباحث نظام سیاسی ،والیت فقیه و مباحث مرتبط با آن

.1

ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای سطح آگاهی و بصیرت سیاسی

 .۳تأثیرگذاری فرهنگی و عقیدتی در مراکز علمی ،فرهنگی و اذهان عمومی جامعه

اهداف
 .2ایجاد گفتمان انقالب اسالمی و والیت فقیه ناظر به تمدنسازی
 .۳تربیت نیروی طراز انقالب اسالمی با محوریت اندیشههای امامین انقالب
 .۲گسترش و ارتقای آگاهی و دانش مراکز علمی_فرهنگی نسبت به انقالب اسالمی
 .1پاسخ به سواالت و شبهات پیرامون مسائل انقالب اسالمی
 .۳کمک به ایجاد نظام امامت و امت
 .6تشکیل جبههی واحد در راستای تحقق اهداف انقالب اسالمی

شرايط مخاطبان
با توجه به اهداف و سیاستهای بیان شده ،مخاطبان این دورهی آموزشی ،جوانان تحصیلکرده میباشند.
تمام دانشجویان و طالب و جوانان دیگر میتوانند در این دورهی مطالعاتی شرکت نمایند.

امتیازات شرکت کنندگان در دوره:
 مطالعهی عمیق و بینشی مباحث مربوط به انقالب اسالمی بهره بردن از اساتید مجرب کسب قدرت تحلیل مسایل سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...براساس اندیشه امامین انقالب ارائه گواهینامه پایان دوره تخفیف شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی7
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 بهره گیری از برگزیدگان به عنوان مبلغ اندیشههای امامین انقالب بهرهمندی از فایل الکترونیک کتب سیر مطالعاتی بهرهمندی از حداکثر تخفیف جهت تهیهی کتب چاپی این دورهی آموزشی✔این دورهی آموزشی بر اساس طرح مصوب معاونت آموزش و پژوهش دفتر حفظ ونشر آثار
آیتاهللالعظمی خامنهای میباشد.

معرفی سرفصلهای آموزشی به همراه بودجهبندی مطالعهی هر
کتاب
قبالً گفته شد که دورههای آموزشی مجموعهی تبیین دارای دو سطح میباشد .در سطح یک ،تمرکز بر
آشنایی کامل نسبت به منظومه فکری رهبر انقالب میباشد که در ذیل به سرفصلها و مواد آموزشی به همراه
زمانبندی دوره اشاره میشود:

بخـش اول
منابع (کتب/متون)

رديف

سر فصل

*

پیش نیاز

کتاب «خون دلی که لعل شد»

1

مبانی قرآنی انقالب اسالمی

کتاب «طرح کلی اندیشه اسالمی در

تعداد ساعات
مطالعه و مباحثه
و جمعبندی

 53ساعت

قرآن»
2

حیات سیاسی اجتماعی ائمه

علیهم

کتاب «همرزمان حسین علیه السالم»

" 35

السالم

3

والیت فقیه

کتاب «والیت و انسانسازی»

8
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4

اصول فکری و عملی

کتاب «از نیمه خرداد»

امامین انقالب

کتاب «امام خمینی»

5

مبانی و شاخصهای انقالبیگری

کتاب «انقالب چیست؟ و انقالبی

" 04

" 85

کیست؟»
6

فرهنگ و نظام فرهنگی

کتاب «دغدغههای فرهنگی»

" 81

7

اخالق و تربیت

کتاب «اخالق و تربیت»

" 04

8

تشکیالت

کتاب «اصول و قواعد تشکیالت

" 85

رديف

سر فصل

9

زن و خانواده

اسالمی»

بخش دوم
منابع (کتب/متون)

تعداد ساعات
مطالعه و
مباحثه و
جمعبندی

کتاب «زن و خانواده»

9

 80ساعت
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11

تحلیل سیاسی

کتاب «روش تحلیل سیاسی»

" 84

11

دشمن شناسی

کتاب «دشمنشناسی»

" 80

12

عدالت

کتاب «عدالت اجتماعی»

" 80

13

اقتصاد

کتاب «اقتصاد»

" 84

14

آزادی

کتاب «آزادی»

" 84

15

تاریخ

کتاب «تاریخ»

" 80

16

غربشناسی

کتاب «غربشناسی و دنیای تجدد»

" 80

17

تمدن

کتاب «تمدن اسالمی»

" 80

مـجـمـوع  321سـاعـت

در سطح دو تمرکز بر تربیت پژوهشگر و تربیت مدرس در حوزهی معارف انقالب اسالمی است که شرکت
در آن ،منوط به گذراندن سطح یک میباشد .در صورتی که فراگیر موفق به طی کردن سطح یک شد ،میتواند
در سطح دو که دوره تربیت پژوهشگر و تربیت مدرس است ،شرکت نماید.
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طريقه اجرای دورهی آموزشی آشنايی با منظومه فکری رهبر انقالب (معارف انقالب
اسالمی – سطح يک)
دوره آموزشی آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب ،بصورت یک دوره  ۲۳5ساعته است که متشکل از
مطالعه ،نکتهبرداری ،مباحثه و جمعبندی توسط استاد در قالب گروههای مطالعاتی است .بیش از  %5۷کتب
این دورهی آموزشی عالوه بر چاپ کاغذی ،دارای فایل الکترونیک نیز میباشند که فایل کتابها بصورت رایگان
در اختیار فراگیران دوره گذاشته میشود .تهیهی کتبی که دارای چاپ کاغذی میباشند ،برعهدهی فراگیران
محترم خواهد بود.
طریقه برگزاری دوره به این صورت است:
 .2این دوره آموزشی بر مخاطبان جوان و تحصیلکرده تمرکز دارد.
 .۳مهمترین ویژگیهای این دوره ،متنمحور و مباحثه محور بودن است.
 .۲شیوه آموزشی دوره به شرح زیر است:
الف .مطالعهی کتب و نکتهبرداری توسط همهی فراگیران و قبل از جلسات مباحثه انجام
میگیرد.
ب .متنخوانی ،مباحثه پیرامون متون ،با محوریت اداره بحث توسط یکی از فراگیران
ج .جمعبندی مباحث و پاسخ به سواالت فراگیران توسط استاد اعزامی
د .ارزشیابی فراگیران پس از اتمام هر موضوع آموزشی از طریق:
 آزمون کتبی
 ارائه مطلب توسط فراگیران (کنفرانس)
 مصاحبه حضوری یا مجازی
 نگارش یادداشت و مقاله
 ترکیبی از دو یا چند مورد فوق
در کنار این دوره آموزشی ،جلسات ویژهای نیز برای فراگیران تدارک دیده شده است .تمرکز اصلی در این
جلسات ،بر تحلیل بیانات روز رهبر معظم انقالب است که توسط اساتید متخصص انجام میگیرد.
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دوره آموزشی معارف انقالب :آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب اسالمی  -سطح یک

مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری
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