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مقدمۀ ناشر

رخداد انقالب اسالمی نه یک واقعۀ سیاسی صرف در بستر
تاریخ ایران ،بلکه یک تحول بنیادین و نگرش نو در امر ادارۀ
زندگی فردی و اجتماعی نوع بشر است .بیشک در این راستا
حکومت اسالمی بهعنوان سامانۀ تنظیم کنندۀ مناسبات امام
و امت ،مهمترین نقش در پیشبرد اهداف واالی اسالم ناب را به
عهده دارد و در این راه با مسائل گوناگونی در ساحات مختلف
مواجه میشود که به پاسخی برگرفته از اسالم ناب نیاز دارد و
بدیهی است که بهرهگیری از دریای بیکران معارف ثقلین که
در کتب ارزشمندی چون نهجالبالغه ّ
تموج یافته است یکی از
اطمینان بخشترین شیوههاست.
کالم امیرالمؤمنین که روزگار از کهنهکردن آن ناتوان است
و گذشت زمان و ظهور افکار و اندیشههای جدید بر ارزش آن
افزوده است ،پساز گذشت نزدیک به چهارده قرن برای شنونده
امروز همان لطف و حالوت و جذابیت را دارد که در طول سالیان
متمادی از بدو جاری شدن سخن بر لسان مبارک حضرتش
برای جویندگان داشته است .انس با این کتاب عظیم ،بیداری،
هوشیاری و بصیرت در همۀ عرصههای سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و حقوقی را بهدنبال دارد و سبب میگردد تا
بهواسطۀ آن مسائل و اتفاقاتی که در گذر زمان و در شرایط امروز
جامعه حادث میشود ،با سنجه امیر مؤمنان مورد تحلیل و
ارزیابی قرار گیرد.
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دلیل تأ کید بر نهجالبالغه ،گذشته از مسائل فوق الذکر ،نیاز
خاص امروز جامعه ما در این دوره حساس و استثنایی تاریخی
است .عمده مطالبی که توسط سید رضی اعلی اهلل مقامه از
منقوالت و مکتوبات حضرت امیر مؤمنان انتخاب نموده و
ناظر به دورهای است که حکومت اسالمی تحت زعامت امام
معصوم حاکمیت یافته است و لذا مسائل و قضایای مختلفی
که جنبۀ حکومتی دارد در نهجالبالغه در بیان امیرالمؤمنین
منعکس شده است .از این رو ،در این برهۀ خاص تاریخی که
پس از قرنها ،حکومت اسالمی در قالب یک نظام شیعی تحت
زعامت فقها تبلور یافته است ،نیاز ما به نهجالبالغه چندین و
چند برابر شده و به عنوان مرامنامه و منشور اداره حکومت اسالمی
پیش روی ماست.
کتاب حاضر حاصل بررسی موضوعات روز جامعه اسالمی از
نگاه نهجالبالغه است که به ابتکار هیأت شهدای گمنام بهعنوان
بخشی از برنامۀ جلسۀ توسل هفتگی در کنار رسم معهود و البته
مبارک بهرهگیری از سخنران ،توسط پژوهشگر ارجمند جناب
آقای دکتر جهانبین ارائه میشد که پس از انتشار چندباره چه
در فضای مجازی و چه بهصورت مکتوب در جراید و نشریات با
توجه به استقبال مخاطبان پس از بازبینی مجدد بهطور منسجم
به زیور طبع آراسته شده است .در این مجموعه پژوهشگر تالش
نموده است که متناسب با مسائل امروز جامعۀ اسالمی ،با محور
قرار دادن بیانات مقام معظم رهبریمدظله و با رجوع به نهجالبالغه
راه حلها و رهنمودهایی راه گشا بیابد و با بیانی شیوا آن را ارائه
کند .این تالش ارزنده آغاز راهی است تا در دیگر مسائل نیز به
نهجالبالغه بهعنوان چراغ راه و حالل مسائل و مشکالت جامعۀ
امروزی بنگریم.

در همین راستا مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام
صادق در تالش است با انتشار آثار متناسب با مخاطبان
انسانی ،علوم اجتماعی و فرهنگی اعم از نظری و کاربردی

مقدمۀ نارش

حوزوی و دانشگاهی ،بهویژه دانشجویان در حوزۀ مباحث علوم

از دیدگاههای مخاطبان ارجمند دربارۀ این اثر و پیشنهادهای
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گامی در راستای ترویج اندیشۀ ناب اسالمی بردارد و در این راه
سازنده دربارۀ موضوعات یاد شده به گرمی استقبال میکند.
در پایان الزم است ضمن قدردانی از پژوهشگر ارجمند جناب
آقای دکتر جهانبین ،از کلیۀ عزیزانی که در فراهم شدن این اثر
نقش داشته اند از جمله دست اندرکاران هیأت شهدای گمنام
که با ابتکار خود بانی خیری برای پرداختن به این موضوعات در
جلسات هیأت شدند ،تشکر نماییم.

مقدمۀ مؤلف

ق
خ
وس�له ب��یش
امروز آشاکرتر�ی ن و روشنتر�ی ن ح�ایق اسالیم ،به
ی

از مدعیان اسالم در کشورهای اسالیم نادیده گرفته یمشود .امروز

ش
گ�ریها به
همان روزی است که �عارها یکسان است ،اما ج�هت ی
شدت م�غ ایر یکدیگر است .امروز رشاییط ش
رشا�ط حکومت
م�ابه
ی

المؤمن�ن است .پس روزاگر ،روز هنجالبالغه است.
ام�ر
ی
دوران ی

ق
المؤمن�ن به وا�عیتهای
ام�ر
ی
امروز یمشود از دیداگه دقیق و نافذ ی

ق
ج�هان و جامعه نگاه کرد و �بسیاری از ح�ایق را دید و ش� ن�اخت وعالج
نظ
هم�ن است که به ��ر ما ،امروز ب� ی�ش از همیشه به
دردها را پ� ی�دا کرد .ی

هنجالبالغه محتاج ترمی.

ظ
ق
ره�ری
م�اممع�م ب

جامعه ما هر روزه شاهد فراز و نشیبهای بسیاری است و
بسان تمام جوامع پویا و زنده با چالشهای نو به نو ای روبروست.
تحلیل این مسائل از یک پایگاه علمی مطمئن و حجتآور
از جمله دغدغههایی است که وجود دارد .در این میان،
نهجالبالغه هم به خاطر این که نازله روح امیرمؤمنان است
و هم به خاطر اینکه از سوی شخصی بیان شده است که قریب
به  5سال بر یکی از پهناورترین ممالک دنیا حکومت رانده است
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میتواند نقش به سزایی در شکلگیری این نظام فکری مطمئن
ایجاد نماید .هیأت محترم شهدای گمنام و فرصتی که در
اختیار اینجانب قرار گرفت تا به صورت هفتگی ،مسائل روز را از
دریچه نهجالبالغه با عنوان نکات مناسبتی طرح نمایم موجب
گردید که مروری جدید به این کتاب شریف داشته باشم .مطالب
بیان شده در آن هیأت محترم ،بعدا در قالب یادداشتهایی
در خبرگزار یها و نشریات مختلف منتشر شد .کتاب حاضر
دربرگیرنده تعدادی از این یادداشتهاست که تقدیم میگردد.
بدیهی است هرگونه نقدی نسبت به برداشتها و تحلیلهای
اینجانب در نوشتۀ حاضر ،موجب غنای بیشتر آن میگردد و
از همین روی باکمال شکرگذاری ،از نقادی خوانندگان عزیز
استقبال نموده و آن را بر دیدگان خویش مینهم .در پایان الزم
میدانم که از مسئولین هیأت محترم شهدای گمنام باالخص
جناب آقای پاسبانیان به خاطر فرصتی که ایجاد کردند و نیز همه
عزیزانی که مشوق اینجانب در تدوین کتاب حاضر بودهاند
باالخص همسر فرزانه و اندیشمندم تشکر نمایم.
فرزاد جهان بین
زمستان 1394

AAخودی و غیرخودی در نهجالبالغه

مقام معظم رهبری در دیدار دست اندرکاران انتخابات با توجه

به مسئله تأیید صالحیتها و نقش شورای نگهبان در این زمینه
فرمودند:
ّ
«بنده گفتهام و باز هم میگویم که آن کسانی که حتی نظام را
قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند ،رأی بدهندّ ،اما
نهاینکه کسی که نظام را قبول ندارد ،بخواهند مجلس بفرستند.
هیچجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که [وقتی] ما گفتیم آقا
شما که نظام را قبول نداری بیا ،بگوید خیلی خب ،پس اجازه
بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این
معنی ندارد .در هیچجای دنیا در مراکز تصمیمگیری ،آن کسی
که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمیدهند؛ ّ
[حتی] یک
جاهایی با اندک تهمتی طرف را کنار میزنند .همین کشور آمریکا
که امروز خودش را نماد آزادی و مانند اینها ّ
معرفی میکند و یک
ّ
عده آدمهای سادهلوح هم قبول میکنند و ترویج میکنند ،در آن
دورانی که جریان چپ در دنیا وجود داشت -اینها ّ
البته حاال
مطرح نیست -اینها هرکسی را به اندک بیانی که نشاندهندۀ
ّ
ً
اقتصادی سوسیالیستی مثال بود،
یک گرایش ضعیف به تفکرات
ِ
ّ
قاطعیت رد میکردند .کمونیست نبود ،معتقد به کمونیسم هم
با
نبود ،معتقد به سوسیالیسم هم نبودّ ،اما [اگر] یک رگۀ مختصری
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در مسائل اقتصادی نشان میدادّ ،ردش میکردند؛ همینجایی
که حاال اسم آزادی و اسم دموکراسی و مانند اینها را میآورند و به
ما اعتراض میکنند که شما چرا شورای نگهبان دارید».
در این بیانات معظمله بر مسئله صالحیتهای الزم برای
عهدهدار شدن مسئولیت نمایندگی مجلس شورای اسالمی
و سایر مناصب و نیز لزوم احراز این صالحیتها توسط شورای
نگهبان تأ کید دارند .ویژگیهای الزم در مورد کاندیداهای
نمایندگی مجلس شورای اسالمی در مواد  ۲۸و  ۲۹و  ۳۰قانون
انتخابات ذکر شده است .برخی از این ویژگیها سلبی و برخی
دیگر ایجابی است .بالشک تصدی مناصب حکومتی و از آن
جمله نمایندگی پارلمان در نظامهای مختلف حقوقی ،مستلزم
داشتن شرایط است و الزم است وجود این شرایط احراز گردد.
به همین منظور در سایر نظامهای حقوقی دمکراتیک نیز فارغ
از نهاد متولی عهدهدار این امر ،ساز و کاری برای احراز این
صالحیتهای اولیه جهت ورود به عرصه انتخابات وجود
دارد .مسئلهای که به صورت خودکار حتی در بسیاری از شئون
زندگی مانند ازدواج ،استخدام و ...انجام میشود و بدیهی
است که با افزایش ضریب اهمیت مسئله ،ضریب اهمیت احراز
صالحیتها نیز افزایش مییابد .این احراز صالحیتها ابداع با
ً
حق مردم در انتخاب کردن منافاتی ندارد چرا که اوال ،در مقدمه
قانون اساسی که مهر تأیید مردم بر پای آن خوردهاست بر تصدی
ً
مناصب توسط صالحان تأ کید شده است و ثانیا ،چنانچه
گفته شد این مسئله مسئلهای عقالئی است و در تمام نظامهای
حقوقی دمکراتیک و حتی در زندگی شخصی صورت میگیرد.
در این مکانیزم تبعیضی نیز میان مردم وجود ندارد چرا که همه
افراد میتوانند با ایجاد این ویژگیها در خود وارد چرخه انتخابات
شوند.

غیرخودی» و جایگاه تأیید صالحیت در خصوص کارگزاران
حکومتی را از منظر نهجالبالغه مورد توجه قرار دهد.
در نهجالبالغه خودی و غیرخودی را در دو بخش میتوان مورد
بحث قرار داد :اول عموم مردم و دوم کاندیداهای ورود بهعرصۀ
قدرت.
علی در نگاه به مردم ،بحث خودی و غیر خودی را رد
میکنند .بهعنوان نمونه در نامۀ  ۵۳خطاب به مالک میفرمایند:
قلبت ر ا ماالمال از محبت به مردم نما و نسبت به اینان درنده خو
مباش که خوردن اینان را غنیمت شماری؟ که مردم دو دستهاند.
یا شبیه تواند در خلقت و یا برادر تواند در دین.
ایشان در جریان حملۀ غامدی به انبار و تعرض به یک زن
مسلمان و زن غیر مسلمان که در ذمۀ مسلمین بوده است چنان
برمی آشوبند که بیان میدارند اگر انسان مسلمان از این غم بمیرد
بر او مالمتی نیست.
اما در سطح دوم و در مورد کسانی که در بدنه حاکمیت وارد
میشوند چنین نیست و علی به تعبیری محرم و نامحرم و
خودی و غیر خودی را مطرح میکنند و بارها و بارها معیارهایی
را برای گزینش و به کارگیری در پستهای حکومتی مطرح
ُْ
میکنند .بهعنوان نمونه در نامه به مالک مینویسند« :انظ ْر فِی
ْ ْ ً
ُ ُ ُ َّ َ َ
ک ف ْاس َت ْع ِمل ُه ُم اخ ِت َبارا »...آنان را با آزمایش (و تحقیق و
أم ِور عم ِال
کشف صالحیت) به کار بگمار.

یا در عبارت دیگری بیان میدارند:
ْ
َ َّ ْ َ ْ َّ
ْ َ ْ ُْ ُ َ
ات
«یا مالک ت َوخ ِمن ُه ْم أه َل الت ْج ِر َبةِ َو ال َح َي ِاءِ ،من أه ِل البيوت ِ
َ َّ َ ْ َ ْ ً َ ّ
َّ
ْ ْ َ ْ َ
َْ َ
ام ال ُم َتق ّ ِد َمةِ  ،ف ِان ُه ْم اك َر ُم اخلاقاَ ،و ا َص ُح
الص ِال َحةِ َو القد ِم فِي ال ِإسل ِ
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ُْ َ َ ً
َْ ً ََ ّ ْ
ْ ً َ َُ َ
واق ِب الا ُم ِور نظرا».
طام ِع ِاشرافا ،و ا ْبلغ فى ع ِ
اعراضاَ ،و اق ُل فِى ال َم ِ

1

«ای مالک! کارمندانی را که اهل تجربه و شرم و حیا و از

خانوادههای صالح که در اسالم پیشگامترند انتخاب کن؛
زیرا اخالق آنها کریمتر و خانواده شان پا کتر و کم طمعتر و در
سنجش عواقب امور بیناترند».
در این جمالت و جمالتی از این دست بر مفهوم انتخاب
آن هم بر اساس احراز شایستگیها که در یک بستر زمانی دیده
میشود تأ کید میگردد.
در همین نامه علی با صراحت یکی از ویژگیها را تعلق
به جبهه خودی میدانند .کسی که در مسند مسئولیت در نظام
اسالمی قرار میگیرد میبایست تعلق خاطر فکری و قلبی کامل
به گفتمان خودی داشته باشد و هم از حیث نظری و هم از حیث
قلبی و نیز رفتاری وابستگی به رقیب دشمن نداشته باشد.
علی در بیانی زیبا در این خصوص به مالک مینویسند:
ً
َ َ
ک َم ْن َک َان ل ْل َأ ْش َرار َق ْب َل َ
«إ َّن َش َّر ُو َز َرائ َ
ک َو ِزیرا َو َم ْن ش ِرک ُه ْم فِی
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ِ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ً َ َّ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
الآث ِام فلا َیکونن لک ِبطانه ف ِإنه ْم أع َوان الأثمهِ َو ِإخ َوان الظلمهِ َو
َ
َ َْ َ َ
ََ
َ ْ
َْ َ
أنت َو ِاج ٌد ِم ْن ُه ْم خ ْی َر الخل ِف ِم َّم ْن ل ُه ِمث ُل َآر ِائ ِه ْم َو نف ِاذ ِه ْم َو ل ْی َس
َ
َ ً َ
َ
َ
َع َل ْیهِ ِم ْث ُل َ
آص ِار ِه ْم َو أ ْو َز ِار ِه ْم َو آث ِام ِه ْم ِم َّم ْن ل ْم ُی َع ِاو ْن ظ ِالما َعلى
ُ ْ َ َ ً
ک َم ُئ َون ًه َو َأ ْح َس ُن َل َ
ک َأ َخ ُّف َع َل ْی َ
ما َع َلى إ ْثم ُأ َولئ َ
ک
ظل ِمهِ و لا ِآث
ِ ِ هِ ِ
َ ُ َ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ً َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ ً
فا َف َّاتخ ْذ ُأ َولئ َ
ک َخ َّ
اصهً
معونه و أحنى علیک عطفا و أقل ِلغی ِرک ِإل
ِ
ِ
ک َو َح َف َلات َ
ل َخ َل َوات َ
ک»
ِ
ِ ِ
بدترین وزیران تو ،وزیرى است که وزیر بدکاران پیش از تو بوده
است و شریک گناهان ایشان .مبادا که اینان همراز و همدم تو
شوند ،زیرا یاور گناهکاران و مددکار ستم پیشگان بودهاند .در
حالى که ،تو مىتوانى بهترین جانشین را برایشان بیابى از کسانى
 .1نهجالبالغه ،نامۀ ۵۳

چون بار گناه آنان بر دوش ندارند ،از کسانى که ستمگرى را در
ستمش و بزهکارى را در بزهش یارى نکرده باشند .رنج اینان بر تو
کمتر است و یار یشان بهتر و مهربانیشان بیشتر و دوستیشان با
غیر تو کمتر است .اینان را در خلوت و جلوت به دوستى برگزین.
نکتۀ مهمی که وجود دارد آن استکه جدای از صالحیت
عمومی برای تصدی مسئولیتها ،صالحیتهای تخصصی
برای قرار گرفتن در مسئولیتهای مختلف متفاوت است.
بهعنوان نمونه ،محمد بن ابوبکر از متعهدترین افراد به حضرت
است اما حضرت او را از فرمانداری مصر عزل میکنند و مالک
را به جای او میفرستند .در نامۀ  ۳۴در بیان علت این مسئله
مینویسند« :اگر تو را از فرمانداری مصر عزل کردم ،فرماندار جای
دیگر قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسانتر و حکومت تو در آنجا
خوشتر است»از این بیان میتوان نتیجه گرفت حکومت بر مصر
صالحیت بیشتر و خاصتری میطلبید که این صالحیت در
مالک وجود داشت ،اما محمد بن ابی بکر فاقد این صالحیت
بود.
در جمعبندی میتوان به نکات زیر توجه کرد:
الزمه در مقام جمعبندی احراز مناصب حکومتی داشتن
صالحیتهای الزم است .عموم مردم میتوانند بالقوه کاندیدای
ً
احراز مناصب باشند اما طبیعتا کسانی که واجد صالحیتهای
الزم هستند در معرض انتخاب قرار میگیرند .علی
میفرمایند:
ُ َ ُْ ُ ُ
ّ
ً
ْ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ً
َ
ُ
ْ
ّ
ُ
ْ
«ث ّم انظ ْر فِی أم ِور عم ِالک فاستع ِمله ُم ِاخ ِت َبارا َو لا ت َو ِل ِه ْم محاباه َو
َْ
َ َ َ َّ
َ ْ َ َ َّ
َْ َ َ
ُ
أث َر ًه ف ِإن ُه َما ِج َم ٌاع ِم ْن ش َع ِب ال َج ْو ِر َو ال ِخ َیانهِ َو ت َوخ ِم ْن ُه ْم أه َل ا ّلت ْج ِر َبهِ
َْ
َْ َ َ ْ َ
َْ َ
َ ْ َْ َ
ات َا َّ
لص ِال َحهِ َو الق َد ِم فِی ال ِإ ْسلا ِم ال ُم َتق ّ ِد َمهِ »
َو ال َح َی ِاء ِم ْن أه ِل ال ُب ُیوت ِ
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«در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار ،نه
به سبب دوستى با آنها و بىمشورت دیگران به کارشان مگمار،
زیرا به رأى خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن ،گونهاى
از ستم و خیانت است .کارگزاران شایسته را در میان گروهى
بجوى که اهل تجربه و حیا هستند و از خاندانهاى صالح ،آنها
که در اسالم سابقهاى دیرین دارند».
در این عبارت و عباراتی از این دست ایشان تأ کید مینمایند
که در احراز مناصب ابداع نباید مسائل شخصی تأثیرگذار باشد
بلکه الزم است افراد شایسته به کار گمارده شوند .در عبارت
دیگری علی به طور صریح میفرمایند:
«لا تقبلن فی استعمال عمالک و امرائک الا شفاعه الکفایه

والامانه».

در به کار گماشتن عامل و کارگزار ،هیچ توصیهاى را مپذیر و
تنها لیاقت و امانتدارى را مدنظر داشته باش.
بالشک صالحیتهای الزم برای هر منصبی با مناصب دیگر
متفاوت است و همین امر ایجاب مینماید که در هر موردی
متناسب با آن مورد صالحیتها تعریف و مورد توجه قرار گیرند.
از اینرو به نظر میرسد صالحیتهای اولیه برای احراز منصب
نمایندگی مجلس شورای اسالمی نیازمند این است که دقیقتر
و کاملتر شود.
بالشک الزمۀ ورود در چرخۀ مناصب حکومتی در هر نظام
حقوقی ،باور افراد به ارکان آن نظام سیاسی است .داشتن
اختالف نظر در درون گفتمان ،مانعی نمیباشد .بر این اساس
علی در نامه به مالک اشتر در این خصوص فرمودند :کسانی
ْ ً
ً ََ َ
را انتخاب کن که َأ ْحنَى َع َل ْی َ
ک َع ْطفا َو أق ُّل ِلغ ْی ِر َک ِإلفا گرایششان
به تو بیشتر و دوستیشان با غیر تو کمتر است .بیشک در این

اساس دوستیهای شخصی نهی فرمودند ،مراد از گرایش ،گرایش
گفتمانی است .از این رو در یک نگاه کالن شاید بتوان نیروی
انسانی را که در زمانۀ حضرت حکومت را به دست میگیرند و
مسئولیت دارند به ۳دسته تقسیم کرد:
الف) خط امام و محبین حضرت ،برای مثال میتوان عثمان
بن حنیف را ذکر کرد که در همان آغازین روزهای خالفت به
فرمانداری بصره منصوب شد.
ب) انسانهای مسئلهدار و خارج از چارچوب گفتمانی
حضرت ،که علی امکان نگه داشتن آنها را نداشت پس
بیمعطلی آنها را عزل کرد ،مانند معاویه.
ج) دستۀ میانی که تکلیفشان معلوم نبود .آنان که
صالحیتشان قطعی نبود اما افراد توانمندی بودند و البته در
درون گفتمان کلی حضرت تعریف میشدند مانند زیاد بن ابیه.
یکی از دالیل این مسئله ،اشعث بن قیس حاکم آذربایجان
است .حضرت در ابتدای حکومت او را ابقا کردند و البته با
نوشتن نامهای از اینکه نگاه طعمه به حکومت داشته باشد پرهیز
دادند اما زمانی که متوجه شدند وی قصد پیوستن به معاویه را
داشته هر چند که با اصرار نزدیکان منصرف شده است وی را عزل
کردند ،به حجر دستور دادند که وی را به همراه اموال ،به پایتخت
بیاورد .اشعث بهعنوان یک شهروند زندگی کرد و از حقوق الزم
هم برخوردار بود اما در نظام سیاسی ،منصبی نداشت.

1

 .1به مناسبت بیانات مقام معظم رهبری در مورد نظارت استصوابی شورای
نگهبان

خودی و غیرخودی در نهجالبالغه

َُ ّ
ََ
جمله از آنجا که در عبارت َ«و لا ت َو ِل ِه ْم ُم َح َاب ًاه َو أث َر ًه» از انتخاب بر

21

نام اثر /صاحب اثر /موضوع اثر/سال نرش/قیمت اثر(تومان)
AAمبانی معرفتی اندیشۀ امام خمینی  /علی جعفری هرستانی /مطالعات اندیشهای10000 /1394 /
AAروایت مطهر /1حجت االسالم دکتر حسین سوزنچی /تأملی در اندیشههای شهید مطهری (اجتماعیات
و تاریخ اسالم)15000/1394/
AAروایت مطهر /3حجت االسالم دکتر حسین سوزنچی /تأملی در اندیشههای شهید مطهری (خانواده و
روابط زن و مرد)10000/1394/
AAاقتصاد مقاومتی /دکترحجت اهلل عبدالملکی /اقتصاد مقاومتی10000/1393/
AAدرس گفتارهای اقتصاد مقاومتی/دکتر عادل پیغامی  /اقتصاد مقاومتی15000/1394/
AAهشت گفتار دراقتصاد تحریم/جمعی از نویسندگان/اقتصاد مقاومتی14000/1394/
AAسیاستنامۀ علوی/دکتر محسن اسماعیلی/مروری بر سیاست و حکومت در نهجالبالغه7000/1394/
AAحجاب در آیات و روایات/حجت االسالم دکتر حسین سوزنچی/نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر
پیامبر6000/1394/
AAدر تکاپوی بهشت زمینی/محمد جبارپور /بررسی و شناخت تمدن غرب 6000/1393/
AAحکایت حکومت/محمد ثنایی فـر /مبانی والیت فقیه و حکومت اسالمی8000/1393/
AAصحیفۀ آفتاب/بسیج دانشگاه امام صادق/گزیدۀ صحیفۀ نور امام خمینی20000/1391/
AAسیر در بیراهه/علی جعفری هرستانی ،اسماعیل پسندیده/بررسی ماجرای عزل منتظری از قائم مقامی
رهبری امام خمینی/چاپ سوم 8000 /1394
AAتجلی بصیرت/وحید حسینزاده ،علی جعفری هرستانی/اندیشۀ امام خمینی( تسخیر النۀ
جاسوسی)9000/1394/
AAگنبد مستجاب/سید علی اصغر علوی/تربیت زیر نگاه امام حسین10000/1394/
AAمبانی مدیریت عاشورایی /سید علی اصغر علوی/دائرة المعارف مدیریت از دریچۀ عاشورا
پژوهی12000 /1394/
AAجای خالی عباس/سید علی اصغر علوی /مروری بر رفتارهای تشکیالتی حضرت
عباس10000/1393/
AAتوجیه المسائل کربال/سید علی اصغر علوی/توجیهها وبهانههایی برای با حسین
نبودن7000/1393/
AAخادم ارباب کیست؟ /سید علی اصغر علوی/ویژگی های خادم امام حسین5000/1393/ 
AAدعوا بر سرالویت است/سیدعلی اصغر علوی /اشاراتی از کربال برای الویتبندی ومدیریت در
زندگی6000/1393/
AAالی الحبیب/سید علی اصغر علوی  /درسهایی از حبیب ابن مظاهر7000/1393/
AAرازدیدارعلم/سید علی اصغر علوی/چگونگی علم آموزی در مکتب جعفری7000/1393/ 
AAسفرعشق/رضااحسانی/سفرنامۀپیادهرویاربعین10000/1394/
AAخاطراتیکلباسشخصی/ص.خ/خاطراتیکبسیجیازروزهایپسازانتخابات4000/1391/88
AAاین جبهه نیرو ندارد /سیدابراهیم رئوف موسوی/جنگ در میدان علمی3500/1390/
AAالف عشق /محمد جبار پور/خصوصیات دانشجوی والیت مدار3000/1392/
AAزیر خیمۀ شهدا /محمد جانپور /مجموعه توصیههای شهدای دانشگاه امام صادق به
دانشجویان و طالبان علم وحقیقت5000/1393/
AAجویبار/بسیج دانشگاه امام صادق/پرسش و پاسخ از مقام معظم رهبری در باب مسائل روز
جوانان4000/1391/
AAعرشه خدا /سید علی اصغر علوی/مکتب عاشورایی3000/1391/
AAتادانشگاه هویزه/سید علی اصغر علوی  /درنگهایی در اردوی خادمین مزار شهدای
هویزه6000/1392/

