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در اواخر دهه 60 و دهه 70، در حالي كه روش�نفكران 
انقالبي رفته رفت�ه درگير مواجه�ه دوقطبي انتخاب 
مي�ان اس�الم انقالب�ي و اس�الم ليب�رال مي ش�دند، 
فض�اي فك�ري جوان�ان انقالبي ش�اهد ب�روز و نمود 
ش�خصيت هايي ش�د كه با عينكي متفاوت به مسئله 
هداي�ت فك�ري جوان�ان مي نگريس�تند: تربي�ت. 
كث�رت اف�رادي ك�ه در آن ايام به تش�ريح مس�ائل 
ايدئولوژيك و فلس�في و نقد ايدئولوژي هاي معارض 
مي پرداختن�د، برخي اس�امي را دورت�ر از اين حجم 
هياهو نگ�ه داش�ته ب�ود و از آن زمره بودن�د افرادي 
چون مرحوم عل�ي صفايي حائري و اصغ�ر طاهرزاده. 

     
  عين- صاد؛ روشنفكري اديب در حوزه علميه

علي صفايي حائ��ري كه در نوش��ته هايش از قبل انقالب 
تخلص »عين- صاد« را براي خ��ود برگزيده بود، نماينده 
نس��ل ويژه اي مي��ان طالب ح��وزه علميه قم ب��ود كه با 
بهره گيري از عناص��ر نوين تبليغ اع��م از ادبيات و تأكيد 
بر اصل مربي محوري، تربيت نفوس ب��ه صورت چهره به 
چهره را دنبال مي كرد. اعتقاد صفايي حائري اين بود كه 
اگر قرار است انقالبي ش��كل گيرد و هدايت انسان ها را به 
سوي مسير تكاملي اس��الم به عهده گيرد قبل از هر چيز 
نيازمند تربيت انسان هايي است كه بايد بار اين مسئوليت 
و سازندگي را بر دوش گيرند. لذا در روش مبارزه با طاغوت 
نيز قيام به قلم و مبارزه تربيتي را مرجح مي دانست. در آثار 
عين- صاد مي شد تفكري رشدمحور تربيتي و تشكيالتي 
را جس��ت وجو كرد كه در بحبوحه مبارزات ايدئولوژيك 

كمتر مورد توجه بود. 
صفايي حائري شيوه اي جديد در تربيت اخالقي و سلوك 
ديني بنا نه��اد. او در اين راه بر تجربه ش��هود تأكيد ويژه 
داش��ت و آن را عامل تح��ول در زندگي خود و بس��ياري 
ديگر مي دانست. او پس از انقالب هم همين مسير تربيت 
شاگردان را برگزيد و از حوزه فعاليت هاي اجرايي و سياسي 
دور ماند. جذابي��ت عين-  صاد در مواجه��ه با طيف هاي 
مختلف به گونه اي بود كه بسياري از هنرمندان طيف هاي 
گوناگون ب��ا وي در ارتباط بودند. اي��ن ارتباط طيف هاي 
مختلف مردمي با يك طلبه البته دردس��رهاي زيادي نيز 
براي او داشت و بسياري در حوزه او را به دليل رفت و آمد با 

طيف هاي خاص، غيرانقالبي و غيرمكتبي مي دانستند. 
خود صفايي البت��ه اين مواجهه ها را اين گونه در بخش��ي 
از وصيتنامه اش توضيح مي دهد: »اين جا بهش��ت  نيست  
كه  تو كلكس��يون  آدم هاي  خوب  بسازي  و بچه هايي  با آن  
مشخصات  و نورانيت  انتخاب  كني  كه  همه  را خوش  بيايد. 
تو بايد در برابر خدا حّجت  داشته  باشي كه  چرا فالني  را با 
اين  كه  طالب  بود و جاهل  بود، رها كردي  و با خوب ها الفت 
 بستي . تازه ، اين  لك زده  از 100 تا عيب  50 تايش  را پاك  
كرده  ولي  فالن  صالح  پس  از 20 سال  هنوز دو تا عيبش را 
نصف  نكرده . اگر بناست  رفيقي  بگيري  از كساني  بگير كه 
 رو به  پيشرفت  هستند، حتي  اگر عيبشان  زياد است ، نه  از 
آنها كه  مانده اند، حتي  اگر عيبشان  يكي  است ؛ كه  اين  يكي 

 مي زايد و آن  عيب هاي  زياد مي ميرد و صالح  مي شود.«
مي توان گفت موضوع »تربيت« مهم ترين دغدغه فكري 
صفايي بود و اين مس��ئله را از مجموعه كتاب هايي كه با 
عنوان عمومي »روش تربيتي« تأليف كرد و به چاپ رساند 

مي توان فهميد. 
به عنوان برخي مهم ترين آثار عين- صاد مي توان از: رشد، 
مسئوليت و سازندگي، انسان در دو فصل، روش نقد، استاد 
و درس، روش برداش��ت از قرآن، تطهير ب��ا جاري قرآن، 
درس هايي از انقالب، از معرف��ت ديني تا حكومت ديني، 

نظام اخالقي اسالم و نامه هاي بلوغ نام برد. 
به روز بودن، فراگير بودن، نظام و انسجام داشتن، روشمند 
برخورد كردن، و نقدها را به جاي شاخ و برگ ها به بنيان ها 
كشاندن و امكان قضاوت عميق نسبت به نظريات را براي 
مخاطب فراهم كردن از مهم ترين شاخص هاي ديدگاه و 

تفكر عين - صاد بود. 
قلم فصيح و رس��اي عل��ي صفايي از مطالع��ه وافر دوران 

نوجواني اش سرچشمه مي گرفت كه به قول خود 200 هزار 
صفحه از ادبيات معاصر را در آن ايام خوانده بود. 

  بي حاشيه  پرحاشيه
هرچه عين- ص��اد ش��خصيتي كم حاش��يه و انزواگزين 
داشت، حواشي بسياري برايش ايجاد شد. او بخش هايي 
از اين حواشي را در وصيتنامه خواندني خود آورده است. 
از اتهامات��ي چون مريدپروري و حجتي��ه اي بودن گرفته 
تا مخالفت با انقالب اس��المي مواردي بود كه همواره در 
فضاي حوزه علميه درباره او مطرح مي شد. صفايي اگرچه 
در طول مسير پرفراز و نش��يب و البته كوتاه زندگي خود 
متهم به غيرانقالبي بودن ش��د، اما وي خودش را همراه 
هميشگي انقالب و سرنش��ين كشتي انقالب مي دانست. 
به اعتقاد او، »اگر عيب هاي اين كش��تي ديده نش��ود در 
مس��ير هاي پرتوفان حتماً سرنش��ينانش را به كام مرگ 
خواهد فرستاد. مي گفت بس��يار فرق است بين كسي كه 
مي خواهد ماشينش را بفروشد و كس��ي كه قصد سفر با 
ماش��ينش را دارد. فروش��نده عيب ها را مخفي مي كند و 
مسافر به كمك ديگران ريزترين عيب ها را پي مي گيرد تا 
در راه نماند.« لذا نگاه انتقادي او به مسائل انقالب از همين 
جنس بود و تلمذ ش��اگردان عين- صاد در محضر وي يا 
استفاده از آثار او نيز چنين نگاه انتقادي را در شاگردانش 

تسري مي دهد. 
او از ابتداي انق��الب نيز معتقد به ض��رورت جلوگيري از 
انحرافات ميان برخي افراد و نگرش ها بود و چنين هشدار 
مي داد: »س��ازمان هاى مذهبى و انقالبى جديد در روابط 
داخلي شان تابع همان  روابط سازمانى هستند، در حالى كه 
در برابر رهبرى روابط ديگ��رى دارند و رهبرى با اينها و با 
مردم و توده هاى ميليونى يك نوع رابطه ديگرى را به كار 
مى گيرند، اين نهادها تأسيس ش��ده بودند كه زمينه ساز 
رهبرى و واليت فقيه باش��ند، مى بينيم اين مقام رهبرى 
است كه زمينه ساز اينها و پاسدار و پشتوانه آنهاست. اين 
واقعيت ها اگر بررسى شوند و اين نكته ها كه وجود دارند و 
كارساز و مسلط هم هستند، اگر به دست بيايند، مى توانند 
تصور و تصوير ما را از مديريت اس��المى مشخص تر كنند 
و مى توانن��د جايگزين روابط س��ازمانى نهادهاى انقالبى 

شوند.« 
علي صفايي حائري نماد يك روشنفكر حوزوي است كه 
همچون طبيبي در پي مداواي بيماران و تربيت راهجويان 
مسير انقالب اسالم است. با وجود اينكه آثار و گفتار او از 
پيش از انقالب در جمع طالب و دانشجويان مطرح بود اما 
با توجه به مخالفتي كه از سوي برخي نهادهاي انقالبي با 
رويكردهاي او وجود داشت؛ رسالت تبليغي او منحصر در 
حلقه هاي كوچكي باقي ماند تا دهه 70 كه برخي فعاالن 
دانشجويي و طيفي از هنرمندان در پي ملجأيي با مخرج 
مش��ترك فهم درد ديني به او پناه آوردند و او آنان را كنار 
خود رش��د داد و مس��ير زندگي برخي را نيز عوض كرد. 

صفايي حائري از آن دس��ته صاحب فكراني بود كه پس از 
مرگ بيشتر از زمان حيات شناخته و ارج نهاده شد. 

  طاهرزاده؛ معلمي براي جوانان انقالبي
يكي ديگر از افرادي كه در دهه هاي اخير انقالب خصوصاً 
در دهه 80 توانس��ت ب��ه عنوان مرجع فك��ري جمعي از 
جوانان- خصوص��اً دانش��جويان خس��ته از غبارآلودگي 
سياست كه در پي مسيري براي تصحيح و پااليش نفس 
و خدمت به انق��الب بودند- جا باز كن��د، اصغر طاهرزاده 
بود. طاهرزاده نيز همچون عين-  صاد فارغ از هياهوهاي 
سياسي دهه 80، عطف به سابقه معلمي خود، اكنون نيز 
خود را معلمي مي دانست كه كار ويژه اي جز تربيت جوان 

انقالبي و هدايت فكري آن با سخن و آثار خود ندارد. 
آثار اصغر طاهرزاده در حوزه هاي اصلي مباحث بنيادين 
س��ازنده نظام فكري را پوش��ش مي دهد، به گونه اي كه 
خواننده با مطالعه آثار طاهرزاده مي تواند تا حدود بسيار 
زيادي با انديشه هاي اساسي انقالب اسالمي آشنا شود و 
سپس بنا به دغدغه و تخصص در برخي مباحث، در ساير 

منابع مرتبط تأمل جدي تري كند. 
وجه غالب آثار طاهرزاده فلس��في نيست و گرچه وي در 
تبيين نظام فكري از مبناي فلس��في كه اشاره شد، بهره 
جسته است اما س��نجش و مقايس��ه اصغر طاهرزاده با 
فالسفه عصر چون داوري اردكاني يا ديناني كه عمر خود 
را در فلسفيدن گذرانده اند غلط است؛ همان قدر اشتباه 
كه مقايسه او با اساتيد عرفان يا حجج اسالم رشد يافته 
در سيس��تم علمي حوزه علميه. اصغر طاهرزاده هرچند 
به��ره اي از هر ي��ك دارد اما صاحب »مكتب فلس��في« 
و دس��تگاه انديشه مس��تقل نيس��ت كه بخواهيم براي 
نظريه پردازي ب��ه او رجوع كني��م )مثاًل نظ��ر وي را در 
خصوص علم ديني و امكان س��نجي آن پيگير باش��يم( 
چراكه طاهرزاده پس از رجوع به و گذار از مكاتب فلسفي، 
صرفاً تالش مي كند براي محصالن »مكتب معلمي اش« 
نقش قطب نماي انقالب اسالمي را داشته باشد و در اين 
مسير، يافته هاي زندگي شخصي خود را در زمينه رشد 
اخالقي فردي و علم نظري كه به عنوان توشه مورد نياز 
اس��ت، خاضعانه در اختيار مخاطبان و حلقه ش��اگردان 

مي گذارد. 
وي اهل تفلس��ف نيست ولي مي كوش��د نگاه هاي فقهي 
و فلس��في و عرفاني و... را جمع بندي كند كه مي تواند به 
سلوك در مسير انقالب اسالمي كمك كند و البته همين 
مس��ئله مزيد جذابيت در آثار اصغر طاهرزاده شده است. 
او در نگاه كلي خود به مسائل در حوزه فلسفه از مالصدرا 
متأثر اس��ت؛ از عرفان محي الدين توشه گرفته است و در 
شناخت شناس��ي و حصول علم ديني از آيت اهلل جوادي 
آملي بهره گرفته است، در تش��كيالت پيرو ديدگاه هاي 
شهيد بهش��تي اس��ت و در تحرك سياس��ي و اجتماعي 
امام خميني)ره( را به عنوان الگوي فكري پذيرفته است 

و اين چندوجه��ي بودن نگاه در اكثر كتب وي س��ياليت 
دارد. طاهرزاده معتقد اس��ت از دريچه نگاه خميني)ره( 
اس��ت كه مي توان به نگاهي جهاني و تمدن س��از رسيد: 
»نظريه پردازي جهت تدوين علوم انساني كه مطابق اهداف 
انقالب اسالمي باشد، زيرساخت هاي فكري مخصوص به 
خود را مي طلبد كه ريشه در س��نت هاي جامعه ما دارد و 
ما اصل زيرس��اخت هاي فكري خود را بايد از انديشه هاي 
همه جانبه و جهاني حضرت امام خميني)ره( اس��تنباط 
كنيم كه نظر به اس��ماءُ اهلل دارد و همه چيز را از آن منظر 

مي نگرد.«
يكي از ويژگي هاي گفتار و آثار اصغر طاهرزاده كه موجب 
جذب قش��ر فرهيخته اي از جوانان به آثار وي شده، نظم 
موجود در دروس و س��ير معيني است كه وي در مباحث 
دنبال مي كند. نظم هندسي كه ناشي از ذهن طبقه بندي 
شده طاهرزاده و البته جامعيت گفتارهاي او در حوزه هاي 
مختلف است. مشابه اين نظام بندي در آثار و گفتار شهيد 

مطهري نيز قابل مشاهده است. 
 طاهرزاده براي دسته بندي روشمند مباحث، پنج عنوان 
اصلي از نيازهاي تربيتي و فكري جوانان و عموم كساني 
كه بخواهند از دريچه انقالب اس��المي به معرفت ديني 
برس��ند، بيان مي كند و ذي��ل هر يك به ارائ��ه مباحثي 
مي پردازد كه تاكنون در قالب س��خنراني ها، جزوات يا 
كتب انتش��ار يافته اس��ت. عناوين مورد نظر عبارتند از: 
1- »رجوع به حض��رت »اهلل« تبارك و تعالي«؛ ش��امل 
تبيين نحوه حضور خداوند در هس��تي، مباحث سلوكي 
و اخالقي؛ 2- رجوع به مظاهر اسماءاهلل در اهل بيت كه 
به ش��ناخت ائمه مي پ��ردازد؛ 3- انسان شناس��ي كه به 
عنوان مقدمه ورود به مسير اهل بيت شناخته مي شود و 
تحت عنوان معرفت النفس مطرح شده است؛ 4- انقالب 
اسالمي به عنوان مسير ظهور تمدن اسالمي و حاكميت 
اهل بيت بر جامعه كه به بررس��ي ش��اخصه هاي انقالب 
اس��المي و جايگاه آن در نظام هس��تي مي پ��ردازد؛ 5- 
غرب شناسي به عنوان مقدمه اي براي شناخت موانع بروز 
»حقيقت انقالب اس��المي« پرداخته مي شود. محوريت 
همه اين مباحث از ديدگاه طاه��رزاده بايد با »قرآن« و 
»نهج البالغه« باش��د. از نظر وي رجوع به چنين سيري، 
مخاطب را به درجه اي مي رس��اند ك��ه »بتواند به مرور 
صاحب انديشه اي باش��د كه جواب س��ؤال ها و شبهات 

فكري خود را بدهد.«
شايد دسته بندي فوق منطبق بر اساس دسته بندي عناصر 
شناخت فلسفي نظير »خداشناسي«، »هستي شناسي«، 
»انسان شناس��ي« و »شناخت شناس��ي« نباش��د- نظير 
دسته بندي اس��تاد ش��هيد مطهري)ره(- اما همان گونه 
كه گفته شد، نه طاهرزاده فيلسوف و شارح افكار فلسفي 
است كه انتظار داشته باشيم صرفاً مباحث فلسفي را ذيل 
گفتارهاي خود پوشش دهد و نه خود او چنين كارويژه اي 

تربيت ايدئولوژيك از مسير سلوك اخالقي
جريان شناسي مراجع فكري جوانان در انقالب اسالمي

محمدحسنصادقپور
تحلیل

صفايي حائري شيوه اي جديد در تربيت 
اخالقي و س�لوك ديني بنا نه�اد. او در 
اي�ن راه ب�ر تجربه ش�هود تأكي�د ويژه 
داش�ت و آن را عامل تح�ول در زندگي 
خ�ود و بس�ياري ديگ�ر مي دانس�ت. 
او پ�س از انق�الب ه�م همي�ن مس�ير 
تربيت ش�اگردان را برگزي�د و از حوزه 
فعاليت هاي اجرايي و سياس�ي دور ماند

علي صفايي حائري كه در نوش�ته هايش 
از قبل انق�الب تخلص »عي�ن- صاد« را 
براي خ�ود برگزيده بود، نماينده نس�ل 
وي�ژه اي ميان ط�الب ح�وزه علميه قم 
بود ك�ه ب�ا بهره گي�ري از عناص�ر نوين 
تبليغ اع�م از ادبي�ات و تأكي�د بر اصل 
مربي مح�وري، تربيت نف�وس به صورت 
چه�ره ب�ه چه�ره را دنب�ال مي ك�رد

از جايگاه خود متصور اس��ت. دسته بندي فكري 
طاهرزاده و گفتارهاي وي، بيش از آن كه نشئت 
گرفته از بينش فلسفي باش��د، معطوف به درك 
وي از نيازه��اي انقالب در ش��رايط زمانه حاضر 
است و شايد گزافه نباشد اگر بسياري از طرح هاي 
عقيدتي و سيرهاي مطالعاتي پسيني گروه هاي 
دانشجويي را متأثر از متد طاهرزاده در مواجهه با 

مسائل شناختي انقالب بدانيم. 
نظم طاهرزاده در تقسيم بندي مسائل و برخورد 
روشمند با مباحث و گفتارهاي معرفتي را شايد 
بايد مرهون ذهن دانشگاهي وي بدانيم كه منجر به 
حضور چندساله اش در حوزه هاي فعاليت صنعتي 

و مهندسي در سال هاي پيش از انقالب شد. 
  نگاه اخالقي و تربيتي طاهرزاده

شايد مهم ترين وجه تمايز اصغر طاهرزاده با ديگر 
متفكران انقالب اسالمي، رويكرد تربيتي- اخالقي 
اوس��ت. اصغر طاهرزاده عمر خ��ود را در تربيت 
شاگردان گذرانده و غالب شاگردان او متمسك به 
آداب و اخالق مشابه هستند كه برگرفته از رفتار 

استادشان است.
وجه پررنگ تربيت در دس��تگاه طاهرزاده به اين 
علت است كه او ساخت ساحت فردي افراد را منشأ 
تغيير در س��احت اجتماعي مي داند و به عبارتي 
پيش از هر چيز »معرفت النفس را مقدمه كليدي 
در احياي ساحت اجتماعي دين )اكمال انقالب( 
مي داند. توجه طاهرزاده به مباحث تربيتي، او را تا 
حدودي قابل قياس با مرحوم علي صفائي حائري 

و شيوه تبليغي وي كرده است. 
طاهرزاده اصرار دارد خود را معلم و مربي بداند و 
شايد روح تربيت گري را شهيد بهشتي در وجود 
او بيدار كرده باش��د كه در ابتداي انقالب از وي 
خواست به ش��غل معلمي در آموزش و پرورش 
بپردازد. روحي��ه معلمي را در اصغ��ر طاهرزاده 
مي ت��وان در مباحثات و پرس��ش و پاس��خ او به 
سؤاالت شاگردانش جس��ت وجو كرد. سؤاالتي 
كه در س��ايت »لب الميزان« به عن��وان مرجع 
انديشه هاي طاهرزاده از سوي كاربران يا از سوي 
ش��اگردان در حلقه هاي درسي مطرح مي شود، 
با صبوري خاصي از س��وي طاهرزاده پاسخ داده 
مي شود وگاهي يك پاسخ او را مي توان به تنهايي 
به مثابه يك درس گفتار يا مقاله مورد اس��تفاده 
قرار داد. ت��الش و دغدغه مربيگ��ري طاهرزاده 
در آثارش عيان اس��ت؛ به طور مث��ال در كتاب 
»ادب خيال، عقل و ادب« ي��ا »جوان و انتخاب 
بزرگ« اساساً مخاطب خود را جوانان و تازه قدم 
برداشتگان در مسير س��لوك مي داند و به آنان 
توصيه هاي مهمي درباره امور مختلف و ش��يوه 

قدم نهادن در اين راه مي كند. 
اصغر طاه��رزاده اعتقاد دارد عق��ل بدوِن تربيت 
يافتگي و فرهنگ، منجر به آس��يب جدي براي 
انقالب اسالمي مي شود: »عقلي كه موجب قوام 
انقالب اسالمي مي شود، عقلي است كه در كنار 
نظر به معاش مردم از نظر به عالم قدس و معنويت 
غافل نيست و برعكِس عقل روشنفكري غربزده 
كه از دولت ه��ا تحقق اهداف فرهن��گ مدرن را 
مطالبه مي كن��د، در صدد مطالب��ات فرهنگي و 
معنوي است تا بستر تربيت انس��ان تراِز انقالب 
اسالمي فراهم شود، انساني كه شخصيت معنوي 
حضرت امام خمين��ي)ره( را مي فهمد و متوجه 
اس��ت حضرت امام در اين انقالب به كجا اشاره 

دارند.«
  رويكرد تفسيري طاهرزاده

رويكرد قرآني و تفسيري طاهرزاده در پرداخت به 
مباحث از ويژگي هاي متمايز ايشان است كه در 
غني بودن آثار اين انديش��مند اثر فراواني داشته 
است. طاهرزاده اعتقاد دارد نگرش قرآني پايه اي 
براي فهم حقيقت عالم و تفكر نس��بت به س��اير 
موضوعات هستي ش��ناختي است: »اگر در قرآن 
تدبّر كنيم ما را به تفكر در عالم مي كش��اند و اگر 
در موضوعي به فكر فرورفته باشيم با تدبّر در قرآن 
راه هاي عميقي را براي ما باز مي كند تا با َوهميات 

خود زندگي را ضايع نكنيم.«

او كه فهم حقيقت قرآن را به نقل خودش مرهون 
مطالعه تفس��ير عالمه طباطبايي است، در روش 
قرآني خود از تفسير عالمه بيشترين بهره را برده 
است چراكه معتقد اس��ت عالمه طباطبايي جزو 
آخرين شخصيت هاي ديني است كه با شناخت 
غرب، به تفس��ير ق��رآن پرداخت��ه و از اين جنبه 
مي تواند براي فهم اجتماعي كاماًل كاربردي باشد: 
»عالمه با آگاهي از مكاتب غربي و فلس��فه غرب 
دقيقاً ش��بهاتي كه در اروپا، ش��رق و غرب جهان 
عليه دين مطرح بود شناسايي كرد و با اخالصي 
بي نظير به نقد و بررس��ي آنها پرداخت. ايشان در 
تفس��ير »الميزان« به مناس��بت هاي مختلف با 
اشاره به افكار بي اساس برخي از دانشمندان غربي 
يا روش��نفكران غربزده، معارف ناب اس��المي را 
مطرح مي كنند و ضمن شناخت مقتضيات زمان 
و مكان، در س��ال هاي دهه هاي 20 و 30 هدايت 
جامعه را با رفع شبهات به عهده مي گيرند و افكار 
جاهالن و مغرضان را پيرامون معارف ديني مورد 

نقد قرار مي دهند.«
به عنوان مث��ال طاهرزاده در رويكرد تفس��يري 
خود و در بحث »س��نت س��قوط تمدن ها از نظر 
قرآن« با بهره گيري از نظرات عالمه طباطبايي به 
لزوم حاكميت حقيقت بر مناسبات بشري اشاره 
مي كند و با استفاده از تفس��ير عالمه از آيه 200 
سوره آل عمران، حكومت و تمدن غربي را به انتقاد 

و چالش مي كشد. 
پس از عالمه طباطبايي، طاه��رزاده ظاهراً نگاه 
ويژه اي به آيت اهلل جوادي آملي در تفس��ير دارد. 
ش��خصيتي كه طاهرزاده او را به عنوان »قله علم 
و تفكر« و »كس��ي كه باالتر از او در علم نيست« 

معرفي مي كند. 
عالوه ب��ر ويژگي هايي كه مورد بحث واقع ش��د، 
ويژگي هاي ديگري نيز در آث��ار طاهرزاده وجود 
دارد كه در جذب نگرش جوانان به تفكر و س��ير 
وي بي تأثير نبوده است. يكي از اين ويژگي ها، قلم 
نيكو و روان طاهرزاده است. ادبيات و خوش سخني 
در كنار لحن ساده و عامه فهم، شايد ويژگي مهم 
طاهرزاده است كه برخالف بسياري از شاگردان 
مكتب فرديد واجد آن اس��ت و به جذب عمومي 
مخاطبان و دست به دست شدن آثار او در دست 
طيف گس��ترده اي از دانش��جويان طالب انديشه 
ديني كمك كرده اس��ت. طاهرزاده اعتقاد دارد 
تربيت بايد »گرم و جدي« باش��د و نه س��طحي 
و غيرجذاب. و هدف از كاربس��ت ادبيات خود را 
در اين راستا مي داند كه »روشن شود مي توان با 
جوانان، معارف جّدي را با زبان روان مطرح كرد و 
روح جوانان را در جهتي عميق س��ير داد« و خود 

نيز در گفتار و مباحث خود به اين مس��ئله دقت 
داشته است. 

از ديگ��ر ويژگ��ي آثار طاه��رزاده، در دس��ترس 
بودن آثار اوس��ت به طوري كه همه آثار و گفتار 
وي بي چشمداش��ت م��ادي در فض��اي مجازي 
انتش��ار مي يابد كه با بررسي استقبال مخاطبين 
از نمونه ه��اي مش��ابه )به عن��وان مث��ال كتب 
حجت االس��الم قرائتي يا مرحوم صفايي حائري( 
مي توان گفت اين سهل الوصول بودن دسترسي 
به آثار، تأثير زيادي در بسط انديشه وي و شناخت 

قشر جوان از اين شخصيت ها دارد. 
منش ش��خصي و س��بك زندگي فردي ساده و 
بي تجمل طاهرزاده، نيز از ديگر مواردي است كه 
گفتار وي را براي مخاطبي��ن باورپذير و محبوب 
كرده است و اين مسائل در كنار ويژگي هاي نفوذ 
كالم اين معلم، از وي ش��خصيت تأثيرگذاري در 

اكنوِن انقالب اسالمي پديد آورده است. 
  فرجام سخن

طاهرزاده و عين-  صاد نس��لي از فعاالن انقالبي 
خصوصاً اعضاي تشكل هاي اسالمي دانشجويي 
را در دهه 70 تربيت كردند كه در سامانه هندسه، 
تفكر خود را مبتني بر تفكر اس��المي مربي محور 
دريافت و برخي از آنان حتي مس��ير زندگي شان 
را با آث��ار اين دو معل��م تغيير دادند. بس��ياري از 
دانشجويان پاي مكتب درس عين- صاد و بعدها 
طاهرزاده، به اين نتيجه رسيدند كه براي ادامه راه 
به تغيير مسير و تحصيل در حوزه علميه رو آورند 
و اينان باني شكل گيري نسلي در جوانان انقالبي 
ش��ده اند كه اميد به تحول در فضاي حوزه علميه 
مبتني بر راهبردي كه مرحوم عين- صاد معرفي 
كرد )توجيه خيانت است، تضعيف جنايت است و 
تكميل رسالت است( از آنان مي رود. آثار صفايي 
حائري و طاه��رزاده هنوز در دانش��گاه ها و ميان 
اعضاي تشكل هاي دانش��جويي پرطرفدار است 
و بسياري براي درك مس��ئله تشكيالت و تفهيم 
جهان بيني اس��الم مبتني بر رشد و سازندگي به 

آثار اين دو نفر رو مي آورند.

آثار اصغر طاهرزاده در حوزه هاي 
اصلي مباحث بنيادين سازنده نظام 
فكري را پوشش مي دهد، به گونه اي 
كه خواننده با مطالعه آنها مي تواند 
تا حدود بسيار زيادي با انديشه هاي 
اساسي انقالب اسالمي آشنا شود


