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دورهی جامع آموزشی منظومه فکری رهبر انقالب
(سیر مطالعاتی آشنایی با منظومه فکری رهبرانقالب  -سطح یک)

مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری
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تبیین و ضرورت دورهی جامع آموزشی منظومه فکری رهبری
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 عینیت یافتن
ارزشها در متن جامعه است .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 کالنفکر ،برنامۀ منسجم و شبکهای و ناظر به تمدنسازی است که
توانست در مدت  ۲۳سال به دست توانای پیامبر عظیمالشان اسالم ،جامعۀ اسالمی را پدید آورد و شالوده تمدن
اسالمی در قرن چهارم را پیریزی کند.
بعد از انقالب پیامبر اعظم در صدر اسالم ،انقالب اسالمی ایران ،تنها انقالبی است که مبانیاش مبتنی بر مبانی
اسالم ،ارزشهایش منطبق بر ارزشهای اسالم و راهبردهایش برگرفته از راهبردهای انقالب است.
تجربهی تحقق وتداوم انقالب اسالمی و شیوه مدیریت امامین انقالب و ویشرفتهای ناشی از این مدیریت،
نشانگر اندیشهی تمدنی ،شبکهای و نظاموار امامین انقالب است .ازاین اندیشهی تمدنی و جامع و نظاموار،
تعبیر به منظومه فکری میشود .انقالب اسالمی که بر اساس اندیشهی امامین انقالب شکل و تداوم یافته است،
دارای منظومه فکری اسالمی است.
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»1۳94/6/1۲ .
امروز برای دستیابی به جهان انسانی و تمدن اسالمی ،قطعا نیازمند فهم و عمل به منظومهی فکری اسالم و
انقالب اسالمی هستیم.
مجموعهی تبیین منظومهی فکری رهبر انقالب – بهعنوان یک مجموعهی مردمنهاد  -از سال 96تاسیس و تمرکز
خود را بر ارائهی نظام اندیشهی انقالب اسالمی بر اساس منظومهی فکری رهبر انقالب قرار داده و به همین
منظور تاکنون دورههای آموزشی متعددی را برگزار و مدیریت کرده است .بحمداهلل در حال حاضر مجموعهی
تبیین در تمام استانهای کشور ،از میان جوانان عزیز ،فراگیر فعال دارد.
دورههای آموزشی منظومه فکری رهبر انقالب دارای دو سطح میباشد.
در سطح یک ،تمرکز بر آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب در قالب یک سیر مطالعاتی جامع و منظم است.
سطح یک ،خود دارای سه بخش است .در بخش اول ،منظومه معرفتی انقالب اسالمی ودر بخش دوم ،منظومه
ارزشی و در بخش پایانی ،منظومه کنشی آموزش داده خواهد شد .زمان اتمام هر بخش از سطح یک ،حدود
4ماه میباشد که پس از اتمام آن بخش و قبولی در آزمون ،به فراگیران محترم گواهی پایاندوره از طرف
مجموعهی تبیین منظومه فکری رهبری اعطا خواهد شد.
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در سطح دو ،محوریت آموزشها بر تربیت پژوهشگر و تربیت مدرس ،در موضوعات مهم و ضروری همچون:
فرهنگ ،اقتصاد و سیاست میباشد.

ويژگیهای آثار مکتوب و بیانی حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای
 .1ساده و روان بودن:
آثار مکتوب رهبر انقالب که اکثر آنها پیادهشدهی بیانات معظمله است ،در عين حال که داراي مباني عميق
فکري و دینی است ،با زبانی ساده و روان و قابل استفاده برای همگان بيان شده است .آثار ایشان در حقیقت
جمع بین اتقان و همه فهم بودن است.
 .2دارای عقبهی فکر ی و استداللی بودن:
کسي که با آثار آیتاهلل خامنهای مأنوس گردد ،درميیابد که این آثار در عین سادگی ،از عقبهی فکر ی برخوردار
بوده و متکی بر استداللهای عقلی و نقلی است.
 .3تنوع ،گستردگي و جامعیت موضوعات:
یکی دیگر از ویژگیهای آثار معظمله ،تنوع و گستردگی و جامعیتی است که در کمتر آثار ی قابل مشاهده
است .به جرات میتوان گفت که گستردگی و جامعیت اندیشهی ایشان میتواند ز یربنای فکری ایجاد تمدن
نوین اسالمی قرار گیرد.
 .4نظام وار بودن و منسجم بودن:
آثار معظم له برخوردار از نظام واحد فکري است که نقطهی شروع و پایان آن کامال مشخص است .از مهمتر ین
شاخصهای اندیشهی ایشان نظاموار بودن آن است ،به شکلی که آثار ایشان را میتوان تفسیر نوینی از
اسالم ناب دانست.
 .5ظهور توحید در آثار آیت اهلل خامنه ای:
در انديشهی آیتاهلل خامنهای ريشۀ همه مباحث ،توحيد 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_۵۳شمسی).
 .6ناظر بودن به زندگی جمعی انسانها:
یکی دیگر از ویژگیهای مهم آثار رهبر انقالب اسالمی این است که ناظر به زندگی جمعی انسانهاست و
تمرکز ی بر احکام و مسائل فردی ندارد .متاسفانه بر اساس تحر یفی 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
مهمتر ین نیازهای بشر ی ساکت است .در آثار معظمله سعی شده است که چهرهی اصلی اسالم که برنامهی
جامع جهت شیوهی درست مدیر یت جامعهی بشر ی است ،تبیین گردد.
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 .7رویکرد تمدنی:
خصوصیت بارز دیگر ی 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 آثار ی دیده میشود.
 .8متکی بر قرآن و سنت بودن:
از دیگر خصوصیات بارز اندیشه و آثار رهبر انقالب این است که متکی بر ثقلین است .بر کسی که کمتر ین
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 بزرگتر ین مفسر ین ثقلین دانست.
 .9کارایی ،مانایی و زنده بودن مباحث:
به روز بودن ،کارآمدي و مانایی جزو خصوصیات اصلی اندیشه و آثار آیتاهلل خامنهای است .به شکلی که
امروز بعد از گذشت حدود  ۵0سال 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.
 .10نوین بودن و بدیع 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 ایشان:
یکی دیگر از مهمتر ین خصوصیات اندیشهی ایشان را این باید دانست که از شخصیتی ذوابعاد نشأت
میگیرد  .رهبر انقالب در علوم و فنون مختلف از جمله :فقه ،اصول ،تفسیر ،فلسفه ،اخالق ،ادبیات ،شعر و...
تخصص و تبحر کمنظیر ی دارند.

اهداف دورهی جامع آموزشی منظومه فکری رهبری
 .1آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب و تبیین آن
 .۲تعمیق ،تحکیم و آشنایی بیشتر با مباحث نظام سیاسی ،والیت فقیه و مباحث مرتبط با آن
 .۳ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای سطح آگاهی و بصیرت سیاسی مردم و نخبگان
 .4تأثیرگذاری فرهنگی و عقیدتی در مراکز علمی ،فرهنگی و اذهان عمومی جامعه
 .۵ایجاد گفتمان انقالب اسالمی و والیت فقیه ناظر به تمدنسازی
 .6تربیت نیروی طراز انقالب اسالمی با محوریت اندیشههای امامین انقالب
 .7تربیت حلقات میانی تبیینگر
 .8پاسخ به سواالت و شبهات پیرامون مسائل انقالب اسالمی
 .9کمک به ایجاد نظام امامت و امت
 .10جبههسازی در راستای تحقق اهداف انقالب اسالمی
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شرایط مخاطبان
با توجه به اهداف و سیاستهای بیان شده ،مخاطبان این دورهی آموزشی ،جوانان تحصیلکرده میباشند.
تمام دانشجویان و طالب و دیگر جوانان عزیز میتوانند در این دورهی آموزشی 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 آموزشی
 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

معرفی سرفصلهای آموزشی به همراه بودجهبندی مطالعهی هر کتاب
قبال گفته شد که دورههای آموزشی مجموعهی تبیین دارای دو سطح میباشد .در سطح یک ،تمرکز بر آشنایی
کامل نسبت به منظومه فکری رهبر انقالب است که خود دارای سه بخش میباشد که در ذیل به سرفصلها و
مواد آموزشی بخش اول  -منظومه معرفتی  -اشاره میشود:
بخش اول – منظومه معرفتی
ردیف

1

2

3

4

سرفصل

مبانی قرآنی انقالب
اسالمی

حیات سیاسی

اجتماعی ائمه علیهم

السالم

والیت فقیه و

تشکیالت اسالمی
انسان شناسی و

معاد

منابع (کتب/متون)

کتاب «طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن»

بعالوه کتابچه «روح توحید نفی عبودیت غیر خدا»

تعداد ساعات مطالعه و

مباحثه و تدریس استاد

متعاقبا اعالم می شود.

کتاب «همرزمان حسین» علیه السالم

متعاقبا اعالم می شود.

کتاب «والیت و انسان سازی»

متعاقبا اعالم می شود.

توسط استاد تدریس می شود

متعاقبا اعالم می شود.
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مدت زمان برگزاری و اتمام بخش منظومه معرفتی حدود  4ماه میباشد.
در سطح دو تمرکز بر تربیت پژوهشگر و تربیت مدرس در موضوعات معارف انقالب اسالمی است ،که منوط به
گذراندن سطح یک میباشد.

طریقه اجرای دورهی آموزشی آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب (معارف انقالب اسالمی –
سطح یک)
دوره آموزشی آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب در بخش منظومه معرفتی بصورت یک دورهی حدود 4ماهه
است که متشکل از مطالعه ،تقریرنویسی ،مباحثه و تدریس توسط استاد در قالب گروههای مطالعاتی در ایتا و
فضای اسکایروم و در نهایت آزمون میباشد.
زمان پیش ثبتنام در ششمین دورهی آموزشی آشنایی با منظومه فکری رهبر انقالب از اول تا هفدهم دیماه
در سایت مجموعهی تبیین به آدرس www.tabyinmanzome.ir :میباشد.
پس از پیشثبتنام  6جلسهی آموزشی بصورت مقدماتی با موضوع :تبیین مکتب انقالب اسالمی و شخصیت
رهبر انقالب اسالمی برگزار میگردد و سپس از محتوای همین  6جلسه ،آزمون ورودی گرفته و در نهایت از
پذیرفتهشدگان در آزمون ،ثبتنام نهایی انجام میپذیرد .درهنگام ثبتنام نهایی ،از پذیرفتهشدگان ،مبلغ ۵0
هزار تومان دریافت میگردد.

مجموعه تبیین منظومه فکری رهبری
https://eitaa.com/t_manzome_f_r
شماره روابط عمومی 0910۲۵88818 :

