




1 تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون

حدود یک سال قبل، جمعی از طلبه هاِی همدل، هم فکر و دلسوز 
نسبت به مسائِل حوزه علمیه، مردم و انقالب، دور هم جمع شدند تا به قدر 
فهم و توان، در راستای تحقِق آرمان هاِی بلنِد انقالِب اسالمی حرکت 
کنند. پس از چندین فعالیت و فراز و نشیب هاِی فراوان،  قرار شد در 
قالب یک نشریه، به قدر »وسعمان« مجموعه هاِی مردمی و سازمانی حوزه 
عملیه مشهد را که توانسته بودند، قدمی در جهِت ارتقای این حوزه به 
سمِت حوزه ایده آل انقالب اسالمی بردارند، معرفی کنیم. سعی کردیم 
تا فعالیت های هر مجموعه ای اعم از مردمی یا سازمانی و اعم از تبلیغی، 
هم  تا  دهیم؛  پوشش  و  آوری  جمع  را  و...  اجرائی  تربیتی،  پژوهشی، 
حرکتی در جهِت گسترِش زحمات مجاهدانه و مخلصانه آن ها انجام 
داده باشیم و هم به صورت نسبی الگوهایی براِی دیگران، نشان دهیم. با 
لطف خداوند متعال بعد از تقریبا دو ماه، توانستیم فعالیت های حدود 12 

مجموعه را انعکاس دهیم.

منتشر می شود،  »ربیون«  »تعهد سرخ« که ذیِل تشکل طلبگی  نشریه 
از طالِب  »درِد درون سینه«  جمعی  بلکه  و  نه شکم سیری  حاصِل 
دغدغه منِد حوزه علمیه مشهد است. و البته ذکر این نکته الزم است که 
ما به هیچ وجه ادعا نمی کنیم که »تماِم مجموعه های مردمی و سازمانی« 
البته »همراهِی آن  به قدر »توانایی خودمان« و  بلکه  ایم؛  را رصد کرده 
وجود  با  موارد  برخی  در  کنیم.  تهیه  را  نشریه  این  توانستیم  مجموعه« 
نشدیم)به  مربوطه  مسؤول  از  به گرفتن مصاحبه  موفق  هایِمان،  پیگیری 
دلیِل مشغله های فراوان آن جناب و یا...( و در برخی موارد هم به یکی از 

افراِد پایینتِر آن مجموعه بسنده کردیم.
ربیون،  جواِن  تشکِل  بعدِی  هاِی  گام  تا  کنیم  می  تالش  اهلل  شاء  إن 
امید آنکه مصداقی  به  باشد.  »ماندگارتر«  و  تر«  »جریان سازتر«، »عمیق 
ِّیُّونَ  َکثیٌر  شویم برای این آیه قران کریم که »َو َکأَیِّْن مِْن نَبِيٍّ قاتََل َمَعُه ِرب
ُ یُِحبُّ  ِ َو ما َضُعُفوا َو َما اْستَکانُوا َو اهللَّ فَما َوَهنُوا لِما أَصابَُهْم في  َسبیِل اهللَّ

ابِریَن«)آل عمران/146( الصَّ
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سرمقاله

محمد امامی 
تاریخ حوزه و سیره سلف حکایت از ارتباط 
و پیوند وثیق طالب با علما دارد. در طول تاریخ 
حوزه های علمیه طالب به مثابه نیروی انسانی و 
بدنه اجتماعی حوزه از مهم ترین نقش آفرینان در 
کنار عالمان دینی بشمار می روند. نقش آفرینانی 
و  استاد  علمی  نظریات  به  بخشیدن  تطور  با  که 
مرجع خود گاها گزاره های علمی ایشان را عالوه 
می  ارائه  نظریه  چارچوب  در  وتعمیق  تدقیق  بر 
دادند. اغلب همین تالش و مجاهدت شاگردان در 
پیمودن راه استاد است که سبب ماندگاری آثار و 

تولیدات علمی علمای سلف شده است.
و  شاگردان  سلسله  انسجام  و  پیوستگی  این 
استادان صرفا یک رابطه علمی محض و چرخش 
دور مانند نیست، بلکه امتداد نظریات علما در بین 
توده مردم با تعداد طالب و فعالیت آنان رابطه ای 
مستقیم دارد. به گونه ای که این ارتباطات، مهم 
اجتماعی  پایگاه  گیری  شکل  برای  عامل  ترین 

حول محور عالمان دینی بوده است.
با حرکت پیامبر گونه امام خمینی )ره( برای 
اسالمی،  تمدنی  ایجاد  و  شرک  کفر،  با  مبارزه 
سطح ارتقا یافته ای از این ارتباط و اثر گذاری 
در ساحت های مختلف پیش روی طالب قرار 

گرفت.
و طالب همچون عمار و سلمان وابوذر به این 
ندای ابراهیمی لبیک گفتند تا این بار در نقطه ثقل 
مبارزه حق و باطل؛ با تنظیم خود با ولی جامعه 
و امام امت نقش آفرینی کنند. و بتوانند دین را 
در الیه الیه زندگی بشری، ذیل اقامه حکومت 

اسالمی پیاده کنند. 

مبارزه  دوران  طالب  از  انقالب  معظم  رهبر 
تعبیر به زنبوران عسلی می کند که با مکیدن شهد 
سخنان امام و انتشار آن در بین توده مردم سبب به 

وجود آمدن این انقالب عظیم انسانی شدند.
))وقتی که سال اّول انقالب -چند ماه بعد از 
پیروزی انقالب-که سالگرد مرحوم آقا مصطفی، 
فرزند بزرگوار امام عزیزمان بود و در قم مجلس 
ترحیم گرفته بودند، از من خواستند که من بروم 
داخل  هم  امام  آنجا،  رفتم  کنم؛  صحبت  آنجا 
بنده یک صحبتی  مسجد اعظم حضور داشتند. 
آنجا کردم و این آیه ی شریفه را مطرح کردم: َو 
َُّک اِلَی النَّحِل اَِن اتَِّخذی مَِن الِجباِل بُیوتًا  اَوحی  َرب
ثُمَّ ُکلی مِن ُکلِ   َو مِّما یَعِرشوَن *  َجِر  الشَّ َو مَِن 
الثََّمرت فَاسلُکی ُسبَُل َربَِّک)النحل/آیات 68-67( 
خطاب به امام گفتم این زنبورهای عسل، همان 
طلبه ها بودند که نشستند این شهد را -حرف شما 
را- مکیدند، بعد منتشر شدند در اطراف کشور 
و در جاهای مختلف و این شهد را به کام مردم 
ریختند؛ آنجایی هم که الزم بود نیش زنند؛ نیش 
هم زدند! طلبه ها این کار را کردند، حوزه ی قم 
این کار را کرد. اگر حوزه ی قم نبود، اگر امام 
بزرگوار مثاًل در جایی مثل تهران یا یک جایی 
که حوزه ی علمیّه ای وجود نداشت این حرکت 
را شروع میکرد، معلوم نبود به این موفّقیّت برسد؛ 
این حرکت در قم بود که توانست به این موفّقیّت 

برسد و تبدیل بشود به یک انقالب. 
این مبارزه و پیوستگی طالب با امام امت تا پس 
از گذشت 40 سال از حیات انقالب استمرار داشته 
اجتماعی  مختلف  بسترهای  در  طالب  و  است؛ 

نظام  های  نیازمندی  و  حوزه  خألهای  به  نظر  با 
اسالمی، در عرصه های گونه گون به کار و تالش 
پرداختند تا شاید هر یک گامی در این راه صعب 
العبور برای تحقق اهداف و آرمان های این نظام 

مقدس بردارند. 
گروهی از آنان با مجاهدت و سخت کوشی 
در مسیر علم به مبارزه با مکاتیب و بنیانهای نظری 
برآن  دیگر سعی  از طرف  و  اند  پرداخته  غرب 
تولید  به  از عقل و وحی  مندی  بهره  با  تا  دارند 
بپردازند تا مسائل و چالش های  نظریات علمی 
نظام اسالمی را با نگرشی دینی حل و فصل نمایند.

عده ای پرچمدار گفتمان انقالب اسالمی در 
خارج از مرزهای ایران شده اند، برخی با تالش 
و کوشش فراوان پای در وادی تربیت نهاده اند. و 
گروه های دیگر که هر یک به میزان توان خود، 
سعی بر ادامه نقش آفرینی دراین رویارویی حق 
و باطل دارند و روز به روز بر تعدادشان افزوده 

می شود.
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یِهْم َو یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة َو إِْن کانُوا مِْن قَبُْل لَفي  َضاللٍ  مُبینٍ  )2/ جمعه( ُهَو الَّذي بََعَث فِي اْلُمِّیِّیَن َرُسوالً مِنُْهْم یَتْلُوا َعلَیِْهْم آیاتِهِ َو یَُزکِّ
تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است. پیغمبر آمده است تا تزکیه بکند، پرورش بدهد، نفوس را مهیا کند و بعد )یعلمهم الکتاب و الحکمة(، بعد تعلیم کتاب و حکمت 
بکند که اگر کتاب و حکمت با پرورش توام نباشد و با تزکیه توام نباشد و موجودی که از آن بیرون می آید میتواند همین موجوداتی باشد که در مجلس سنا و در 

مجلس شورای قبل از انقالب بود.
صحیفه امام خمینی )رحمه اهلل علیه(- ج12- 494          

بعد از شکل گیری و تثبیت انقالب در سال های اولیه، چهره های شاخص انقالب اسالمی دنبال این بودند که  بتوانند تثبیت انقالب اسالمی را با تربیت نیروی انسانی 
رقم بزنند، ابتدا به دنبال تشکل ها، احزاب و گروه ها رفتند و کارهای خوبی هم در شروع کار داشته اند. 

این اقدامات نتیجه ای هم داشت اما یاران حضرت امام )ره( در همان ابتدای انقالب اسالمی متوجه این قضیه شدند که باید از ابتدایی ترین سطح شروع کنند چون 
دوره دانشگاه برای آغاز این کار خیلی دیر بود. این همان سخن امام )ره( است که می فرمودند ابتدایی را دریابید که دانشگاه دیر است.

با توجه به استحاله فرهنگی که قبل از انقالب ریشه در نظام آموزشی ما دوانده و امروزه با تهاجم فرهنگی نیز همراه است، تاکنون مدرسه به عنوان کانون تعلیم و 
تربیت نتوانسته، جایگاه خودش را در پازل انقالب اسالمی بیابد در چنین شرایطی نقش مدارس خاص بسیار پررنگ می شود چراکه می توانند پیشگام در هم ترازسازی 

مدارس با انقالب اسالمی شوند.
مسائل آموزش و پرورش ما، فراوان است. از جامعه معلمان تا روابط آن ها با دانش آموزان، ساختارهاِی آموزش و پرورش و... همه و همه دغدغه ساز است برای 
انیان های پرتالش و با افکار انقالبی؛ سیاست زدگی، در ساختار این نظام تربیتی و حساس، نفوذ نکرده است. آنچنانکه نظاِم برامده از اسالم و قرآن، دستاوردی که باید 

و شاید را از این نهاد تربیتی نمی برد. اگر از رویش های بسیار)و نه ایده آل( در آموزش و پرورش بگذریم، باقی محصوالت آن، چالش ِ پیِش روی جامعه می شود.
در چنین شرایطی، رهبر دست می گذارد روی بارزترین کاستی های نظام تعلیم و تربیت. اما مع االسف، باز هم حاشیه ها و سیاست بازی ها، اجازه نمی دهد که 
این نکات مبنایی، مرکز توجه و محور مطالبه ی مردم از حاکمیت باشد. از مجموعه ی نقدهای مهم و اساسِی طرح شده توسط رهبر، فقط اندکی از آن ها از سوی 

رسانه های سیاست زده و سیاست بازان برجسته شد؛ آن هم به سطحی ترین شکل ممکن. 
از آن جا که این نهاد، محِل »تربیِت کودک و نوجواِن تراِز انقالِب اسالمی« است، ایجاب می کند که دغدغه منداِن توانا و دلسوز، نگاهی دوچندان، به این نهاِد 

مهم داشته باشند.
دانش اموزان در گذشته و تاریخ انقالب نقش آفرینیهای مهمی کرده اند، بخش مهمی از فرآیند انقالب بر دوش آنان پیش رفت و تعداد زیادی از شهدا را در 

جنگ تحمیلی داشته اند. بخش مهمی از یارگیری برای مبارزه با غربگرایی در دهه هفتاد برعهده دانش آموزان شکل گرفت.
دانش آموزان انقالبی ما نیز باید مثل ابتدای انقالب، ضمن حساسیت به مسائل کالن کشور و انقالب و... در چارچوب محدودیتهای خاص و طبیعی محیط دانش 
آموزی در مسائل کشور نقش افرینی کنند. حداقل نسبت به مسائل مربوط به خود حساس باشند. وقتی دانش آموِز مسئول بار آوردیم آن وقت الزم نیست مسأله اول 

ما در مدارس، آسیبهای اجتماعی، سن مصرف دخانیات و تجربه جنسی و... باشد.
در اینجا سراغ مدارسی رفتیم که نگاه ویژه ای به آموزش و پرورش دانش آموزان دارند.

مهران طاهرنژاد

طالب جوان و تربیت نسل آینده
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امیر رضایی دانش آموخته مهندسِی مکانیک دانشگاه فردوسی است 
که پس از آن واردِ حوزه علمیه مشهد می شوند و در حاِل حاضر، 
طلبه سطح سه و مشغوِل کفایة و مکاسب و نهایة الحکمة هستند و 

البته حلقه ثالثه شهید صدر را هم درس گرفته اند.
حدودِ دوسال پیش با جمعی از رفقایی که دغدغه هاِی مشترک   
داشتند، عزم کردند که در حد توان، در جهِت تربیت تراز انقالب 
اسالمی گام بردارند. و در این راستا، تصمیم گرفتند تا »دبیرستاِن غیرِ 
دولتی دوره اوِل آینده سازاِن انقالب« را تأسیس کنند. این مصاحبه 
»کادرِ  با  عمدتاً  که  دبیرستان  این  هاِی  فعالیت  از  است  گزارشی 

طلبگی« مدیریت می شود.

به عنواِن سؤاِل نخست، بفرمایید که انگیزه ایجاد این مدرسه چه بود؟   
همه طلبه های شروع کننده کار این درک حضوری را داشتند که آموزش و 
پرورش ما آسیب دارد. دغدغه های تربیتی و آموزشی ما و مُطالباتی که داشتیم در 
آموزش و پرورش فعلی دست یافته نمی شود. از آن طرف فضای دیگری برای 
نیروسازی داشتیم که مساجد و پایگاه های بسیج و کانون های مساجد بود. در 

آنها هم بعضاً بسترهای خوبی ایجاد شده بود اما بعضی جاها ناقص بود و به تعبیری 
با تغییر و تحوالت امروز، پاسخگوی نیازهای امروز ما نبود. امروزه با هجمه های 
مختلفی جوان و ما نوجوان ما درگیر است و در آن فضا، بستر ها حداقلی بود . مربی 
در متن زندگی فرد نیست و همه ی اتفاقات و معادالتی که چیده می شود در فضای 
فکری یک دانش آموز، یک نوجوان و یک کودک همه ی اینها اکثرا در فضای 

مدرسه ها صورت می گیرد.  و ما هم دسترسی به فضای مدرسه نداریم.
 مناصِب حاشیه ای ماننِد امام جماعت یا معلم پرورشی یا شاید معلم دینی یا قرآن 
هم به هیچ یک حاکمیت فضای تربیتی دستشان نیست؛ طوری که قدرت دستشان 

باشد و بتوانند برنامه ریزی کنند.
برای کار هم پشتوانه مالی باید باشد، هم باید فضای تربیتی قدرت و علو داشته  
باشد. از طرفی ما هرجا در فضای مدرسه حضور داشتیم پایین دستی بوده ما همیشه 
نیروی یک نفر دیگر بودیم تصمیم گیر و برنامه ریز یک نفر دیگر بوده است لذا ما 
موفقیت نداشته ایم یا کم بوده است. حضور به شکل تبلیغ در دهه اول محرم کار 
خاصی را پیش نمی برد؛ مقطعی است. حتی اگر حضور مستمر هم داشته باشیم 
حاشیه ای بر متن اصلی است به هیچ وجه ما نمی توانیم در برنامه و نحوه ی آموزش 
دست ببریم چون متولی آنها دیگرانی هستند که گاهی هم جهت با ما هستند و 

تربیت منجیان آینده
گفت وگو با حجت ا السالم  امیر رضایی

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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گاهی نیستند.
ما می خواهیم نیرو ساخته شود دنبال تربیت انسان 
تراز انقالب اسالمی هستیم؛ در نگاه ما فضا های تربیتی 
حاکم بر همه ی مسائل دیگر است چون ما دنبال این 
هستیم که انسان ساخته بشود. بله یک شرط آن هدف 
این است که شخص از نظر علمی هم قوی باشد اما ما 
یک تعریف خاصی از این داریم ما در جهت آموزش 
هیچ مسامحه ای نداریم اما در یک زمینه تربیتی قوی.

براِی پیگیری این اهداف و آرمان های بزرگ و 
سنگین، دو جهت گیری وجود دارد: 1- ما تعدادی 
مدرسه بزنیم که تعدادی نیرو تربیت کنیم صرفاً. 2- 
کارهای کالن و حکومتی و در مقیاس کل کشور 
و از جنس قانون و ساختار انجام بدهیم.  هر دو نگاه 
شروعش با مدرسه است. حتی در نگاه کالن، شروع 
حرکت از مدرسه است به سمت فضای تحولی؛ به 
عبارتی نقطه ی شروع و پرش از مدرسه است. می 
بایست یکبار در مدرسه با واقعیت های ملموس مدرسه 
داری و دانش آموز و آموزش و پرورش درگیر شده 

و اینها را شناخت.

 اشاره کردید که آموزش و پروش بر آموزش 
اما شما تربیت را حاکم می دانید و  تکیه دارد 
آموزش را هم در یک بستر تربیتی به جد پیگیری 

می کنید؛ این را توضیح بدهید.
در نگاه ما تربیت »حاکم« است و این یک ظرافت 
های خاصی دارد. براِی حضور و تنفس در آموزش و 
پرورش شما چاره ای ندارید جز اینکه از نظر آموزش 
قوی باشید یعنی اگر نتوانید از نظر آموزش حرفی برای 
گفتن داشته باشید در فضای فعلی نمی توانید عرض 
اندام کنید. برای تحول در آموزش و پرورش باید از 
جایی که هستیم شروع کنیم؛ بله میشود یک مدرسه 
ای تشکیل داد که چیزهایی که می خواهیم از همان 
اول بشود اما این از لحاظ اقبال مردمی و آموزش و 
پرورش نتیجه ی خوبی نخواهد داشت. باید مسأله را 
از آن جایی که عالَم واقع هست شروع کرد. باید وضع 
موجود را بگیریم و به سمت مطلوب و آرمانی ادامه 
برای  بشود.  تعریف  باید  بدهیم. یک حالت »گذار« 
همین در عمل هم گریزی نیست که یک قسمت هایی 
از چهارچوب ها و ساختارها و عادت های آموزش و 
پرورش را بپذیریم ولی با »خوانش« و »ویرایش« های 

خود که به مسئله می زنیم به عبارتی معادالت و مهره 
های آن نظام را در پازل خودمان باید بچینیم و از دل 

نظم موجود نظم مدنظر خود را بکشیم بیرون.

 به جهت این که سیستم را نمی توانید تغییر 
دهید؟ 

قطعاً در مرحله ی اول نمی توان همه چیز را تغییر 
داد. بعضی چیزها را تغییر می دهیم که باعث می شود 
ما  کنیم؛  حرکت  خودمان  نگاه  سمت  به  ارام  آرام 
آموزش را در »خیلی جدی« در مدرسه پیگیری می 
کنیم اما این مسائل آموزشی در طرح و زمینه ای  قرار 
می گیرد که ما میچینیم پازلی که ما در فضای تربیتی 
چیده ایم، این است که روح حاکم بر مدرسه فضای 
اخالقی تربیتی و انس و محبت است؛ این بستر اصلی 
است؛ اما در این بستر اصلی، مسائل آموزشی به شکلی 
یک  آموزشی،  مسائل  حتی  که  شود  می  پیگیری 
قسمتی از پازل تربیتی ما است؛ خیلی وقت ها نگاهمان 
اعتماد  نفر  مثاًل یک  ابزار است؛  به مسائل آموزشی 

بنفسش حل شود، تنبلی اش حل شود.
در فضایی که ما قدرت دستمان نیست خیلی وقت 

ها این ها قابل اجرا نیست.

نخبگان،  پرورِش  و  تشخیص  جهِت  در   
چگونه عمل می کنید؟

ما تعریف و تقسیم بندی مشخص و کّمی متفاوت 
از نخبه داریم و صرفاً توانمندی های ذهنی و ریاضی 
نیست. استعدادهای برتر »علمی«، »عملی« برای ما چند 
نوع نخبه معرفی می کند. نخبگان »علمی«،»عملیاتی«، 
»علمی عملیاتی«، »عملیاتی علمی« و »علمی و عملیاتی« 
که دسته آخر جامع ترین آن ها هستند و مسلماً هر 
که  بماند  دارد  خاص  تربیتی  روش  ها  این  از  دسته 
استعداد های برتر نیاز به شناسایی و تربیت های خاص 
مسأله)تربیِت  این  برای  ما  دارند.  کودکی  دوران  از 
نخبگان( هم دنبال طرح هستیم و هدفمان این است که 
به یک طرح الگو برسیم که این الگو قابل ارائه و اجرا 
در سطح کشور باشد. حاال چه اینکه از جهت دولتی 
خود آموزش و پرورش الگو را پیاده کند و چه در 
فضاهای مردمی؛ ولی ما نگاهمان در »فضای مردمی« 
خیلی بیشتر است که بتوانیم تعلیم و تربیت نخبه ها را 
به مردم بکشانیم و مردم، خودشان این وسط کار کنند.

در مسأله تعلیم و تربیِت نخبه ها مشکالت برنامه ای 
و ساختاری وجود دارد! یکی از اینها این است که ما 
همین نخبه های صرفا ذهنی مرسوم را رها می کنیم تا 
دوره راهنمایی. در حالیکه عقالنی، این است که ما از 
سنین پایین حتی 3-4 سالگی بتوانیم شناسایی کنیم و 
به همین دلیل سعی می کنیم سن برنامه ها را پایین تر 
بیاوریم؛ امسال پیش دبستانی را تأسیس کردیم و در 
برنامه داریم که خانه ی بازی تاسیس کنیم که از 3-2 
سالگی بچه ها با پدر و مادر برای شناسایی استعداد 
ها بیایند و از میان اینها افرادی که استعدادهاِی ویژه 
در وجودشان است شناسایی شوند؛ چون اینها یک 
نوع تربیت و تعامل خاص نیاز دارند. چیزی که ما در 
مدارس دیدیم خیلی از بچه های قوی و نخبه به دلیل 
آشنا نبودن تعامل پدر و مادر یا معلم استعدادشان از بین 

رفته و سوخته است! 
ما دنبال رسیدن به یک الگو و طرح در این مسئله 
هستیم که جایگزین نظام تعلیم و تربیت فعلی »نخبگان« 
بشود. الحمدهلل در این زمینه ها دارد فکر ومطالعه می 
شود. از این که پشتیبانِی مالی این طرح به چه شکل 
آموزشی-  های  روش  آموزش،  جزئیات  تا  باشد 
تربیتی، رفتاِر معلم، رفتاِر پدر و مادر، روش جذب، 
معمارِی مدرسه و... خیلی جاها باید از مبانی، مسأله را 
بگیریم و برسانیم به راهکارهای اجرایی. کار، مفصل 
است و طلبه هایی که در این زمینه دارند کار می کنند 
واقعاً طلبگی و با یک قدرت و استقامت خاصی از 7 

صبح تا 6-7 شب مدرسه اند و دارند کار می کنند.

شیوه ی جذبی که گفتید از طریق مصاحبه 
متوجه نخبه بودن می شوید چگونه است؟

البته روش های ما در حال رشد و تکامل است اما 
اجماال یک سری تست هوش های مرسوم را داریم؛ 
بعد، گفت و گو داریم و هم آزمون علمی از شخص 
می گیریم؛ همه ی اینها با هم است؛ از لحاظ »علمی« و 
»هوشی« و »شخصیتی«، فرد سنجیده می شود؛ برآیند 
این 3 مورد پذیریش یا عدم پذیرش است. از جهِت 
رفتاری شخص که می آید در فضای بازی یا مصاحبه 
قرار می گیرد یا ممکن است یک صبح تا بعدازظهر 
بیاید با مربی باشد و یک مربی که تجربه ی اینکار را 

داشته باشد، با ارتباطات خیلی از چیزها را می فهمد.
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آیا مانعی از داخِل مدرسه بوده که به مشکل خورده باشید؟ 
سوال بسیار خوبی است. خب مدرسه از یک سری افرادی تشکیل 
شده که می خواهند با هم کار کنند، اینکه بتوانیم فضای انسانی مدرسه 
را به شکِل صحیح مدیریت کنیم؛ به شکلی که هم پویا باشد و هم 
فضای واقعاً انسانی و آرام و معقول باشد؛ این مدیریت کردِن روابِط 
بیِن اشخاص و فضاِی کلِی مدرسه، یک مسأله ی خیلی مهمی است؛ 
خیلی وقت ها کار اینقدر سنگین می شود که ممکن است نیروها 
بِبُرند و از ادامه کار منصرف شوند! خب عدم حضور هرکدام از کادر 
مدرسه خیلی وقت ها به کار ضربه می زند؛ بالخره روی هرکدام از 
این افراد سرمایه گذاری و تالش شده و  مصاحبه شده و مراحلی طی 
شده تا به عنوان معلم به عنوان مربی به عنوان مسئول تربیتی ومدیر 
وارد مجموعه شدند؛ این وسط اختالف نظرها و مشکالِت دیگری 
این  قرار دهد!  تاثیر  را تحت  است کار  ایجاد می شود ممکن  که 
»استقامت کردن افراد در باهم بودن« یک مسأله ی واقعاً سخت است. 
نظر مخالف را تحمل کردن سخت است. واقعا طرفین استدالل محکم 
می آورند که این کار اشتباه است، این برنامه غلط است. این رفتار با 
دانش آموز غلط است. او می گوید درست است. و خیلی وقت ها 
دعوا می شود و ممکن است در حدی باشد که ناراحتی در کار ایجاد 
بشود ولی اینکه اشخاص به این بلوغ برسند که اختالفات را مدیریت 
کنند و »از دِل اختالفات، هماهنگی و همراهی ایجاد کنند« هنر است و 
سختی های خاصی دارد که افراد باید آن ها را تحمل کنند و استقامت 
کنند که جمع از بین نرود؛ »اگر این بلوغ در جمعی نباشد مسلما جمع 
از هم می پاشد«. اگر بنای افراد این باشد که ما اختالف و درگیری 
داریم اما کار را رها نمی کنیم با هم کنار می آییم این یک کاری 
است که ادامه اش متصور است اما اگر این بلوغ نباشد خیلی راحت 
این مشکالت به فضای تربیتی کشیده خواهد شد و کار احتماالً به 

شکست خواهد انجامید.

نقاط قوت مدرسه را چه می دانید؟
نقطه ی قوت و به عبارتی سرمایه مجموعه »اعتماد مردمی« ناشی از 

آبروی روحانیت و »اخالص« طلبه های دست اندرکاراست.

تبلیغاِت مجموعه چطور بوده است که برای ثبت نام می 
آمدند؟

ما یک تبلیغات عمومی داشتیم که زیاد نبوده است؛ پیامکی بوده 
که حوزه علمیه خراسان برای طلبه ها فرستادند ولی کار اصلی، گفت 
و گو های رودرو و سینه به سینه ای بوده که در فضاهای مذهبی و 
قبول مردم،  الحمدهلل عملکرِد مورد  و  انجام می شده  اللهی  حزب 
بیایند.  مجموعه  به  ای  ویژه  و  خاص  نگاهِ  با  افراد،  که  باعث شده 
بنایمان از اول بر ارائه کار قوی و محکم بوده است . کار آتش به 

اختیاِر تمیز؛ چون که بالخره کار مردمی ممکن است پشتوانه ی مالی 
اش ضعیف باشد، کاری که تازه شروع شده باشد، گیر اولیه دارد. 
تنها عاملی که باعث می شود کار، محکم و متین جلو برود، »تعهِد 
اشخاص به کار« است. الحمدهلل واقعاً این تعهد وجود داشته و همه ی 
نیروها کار را کار خودشان می دیدند و دغدغه مند در کار هستند و 
کار را »آبروی طلبگی« می بینند؛ چراکه  اگر این کار زمین بخورد 
معلوم نیست چند سال طول بکشد که زمینه ای فراهم شود که طالب 
وارد فضای آموزش و پرورش بشوند! واقعا نگاه های مادی در کار 
نبوده است و با همان دغدغه ای که در پایگاهِ بسیج و مسجد وحوزه 
علمیه کار می کردند، اینجا کار می کنند. گاهی وقت ها هزینه از 
جیب می گذارند، از مسائل شخصی می گذرند و می آیند پای کار؛ 
همان طور که گفتم یک نقطه قوت مجموعه »ورود با اخالص بچه 
ها«ست! و نگاه مالی و مادی در مجموعه نیست؛ کاًل در فضاِی کاِر 
تربیتی، اگر معادالِت اقتصادی وارد بشود کاًل از تربیتی بودن خارج 
می شود؛ ما آن مجموعه ای را تربیتی می گوییم که »معادالت تربیتی« 
بر آن حاکم باشد برهمه چیزش، آموزش، مسائِل اقتصادی، انتخاب و 

گزینش افراد، همه چیز باید تربیتی باشد.

  ما امیدمان در 
»فضای مردمی« 
خیلی بیشتر است 
که بتوانیم تعلیم و 
تربیت نخبه ها را 
به مردم بکشانیم و 
مردم، خودشان این 
وسط کار کنند.

ما برای این 
مسأله)تربیِت 
نخبگان( هم دنبال 
طرح هستیم و 
هدفمان این است 
که به یک طرح الگو 
برسیم که این الگو 
قابل ارائه و اجرا در 
سطح کشور باشد. 

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون



7 تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون

 سیدمحمدرضا یحیی زاده از فارغ التحصیالن مراکز آکادمیک است که وارد 
حوزه علمیه شده و در حال حاضر سطح ۳ را به اتمام رسانده است. ایشان با توجه 
به دغدغه هایی که در مسئله تربیت نوجوانان و نظام آموزش و پرورش داشتند 
با برخی از دوستان همفکرشان مدارس شهید بهشتی را تاسیس کردند و تالش 

کردند تا رشد های تک بعدی یا دو بعدی این نظام را حل کنند.

یک اجمالی از معرفِی خودتان بفرمایید.
بنده یحیی زاده هستم؛سطِح سه حوزه را تمام کرده ام. از طالب طرح بنیان حوزه 
علمیه که از فارغ التحصیالن دانشگاه بودیم . هسته اولیه این جریان 5،6 نفر بودیم 
که در مدرسه عباسقلیخان باهم بودیم.  بعد از این که سطح یکمان تمام شد به فکر 
مدرسه داری افتادیم . امسال سال اول مدرسه داریمان است و حدود پانصد نفر 
دانش آموز داریم و حدود دوهزار نفر هم درخواست داریم که به حمد اهلل بازخورد 

خوبی داشتیم . 

چند وقت از طلبگیتان گذشته بود که به این فکر افتادید ؟
اکثر این جمع تقریباً سطح دویمان تمام شده بود که این مدرسه را تأسیس کردیم. 

سنمان در آن زمان حدود سی سال بود .
تعهد سرخ: انگیزه و اهدافتان از تشکیل این مدرسه چه بود؟

اماِم  ابتدا به صورت کانونی در مدارس شرکت داشتیم؛ در قالب هاِی  ما در 
جماعت مدرسه و ... ؛ طرح سه میم را اجرا میکردیم که مدرسه، مسجد و منزل بوده 
است . بعد ما دیدیدم که ظرفیت ما بیشتر از این نوع فعالیت هاست و به این نتیجه 
رسیدیم که قالبی که می توانیم این نگاه هایمان را ارائه دهیم ، مدرسه است نه مسجد 
. ما چون که وارد آموزش و پرورش شدیم چشم اندازمان همان سند تحول است و 
از طرفی از کاناِل حوزه علمیه وارد شدیم -که یکسری چشم انداز هایی از آن جا 
داریم- لذا این دو تا را اگر با هم منطبق کنیم میبینی م که در یک جاهایی همپوشانی 

دارند که این قسمت ها میشود هدف ما . 

در پازل انقالب اسالمی این برنامه شما چه نقشی را ایفا می کند؟ 
»تربیت نیرو« برای نظام جمهوری را بر عهده داریم . البته چون که سِن مخاطباِن 
ما پایین است، نمیتوانیم دقیق بگوییم که چه خروجی داریم و باید کدام راه را بروند 
و در کدام جهت کار کنند بلکه تنها وظیفه ما در این سال ها این است که نسبت 

به توانایی ها و عالیِق دانش آموزان، آینده شان را به آن ها نشان دهیم و خوِد آنها، 
جهت زندگی شان را انتخاب کنند ولی به طور عمومی اکثِر خروجی های ما طلبه 

میشوند . این جهت دهی های ما بیشتر به طور غیر مستقیم است 

وجه تمایز مجموعه شما با مجموعه های دیگر در چیست ؟
اوالً باید بگویم که در موازات مجموعه ما مجموعه دیگِر اینچنینی نیست و با این 
فعالیت هایی که ما داریم ، در آموزش و پرورش، مجموعه ای نداریم . چون رفقاِی 
تیم ما، سابقه ده ساله کار تربیتی دارند ، و چون تحصیالت دانشگاهی هم دارند ، هم 
در زمینه های علمی و هم در زمینه هاِی تربیتی بسیار جلو تر از بقیه مجموعه ها هستیم 

و حاضر به رقابت در این زمینه هستیم . 
اصل تمایز ما برمی گردد به طرح هایی که ما داریم . که بیست طرح در جزوه 

دست شما داریم .)این جزوه در اختیاِر والدین دانش آموزان قرار می گیرد(
مخاطبان اصلی ما دانش آموزان اند و البته باید متوسطه دوم را نیز راه اندازی کنیم 
زیرا سن تربیت به طور معمول بیست و یک سال است و میبینیم در مورِد افرادی 
از متربیان ما که طلبه نمیشوند، سیکِل تربیتِی ناقص است. با این که ما کانال فارغ 

التحصیالن داریم اما اثر چندانی ندارد . 

این جامعه مخاطبتان را تا کجا باز گذاشته اید؟  
تا جایی که »نیاز به تربیت« است ، مخاطب ماست؛ مثاًل والدین، صد درصد باید 
حضور داشته باشند . برای این امر هم برنامه های متنوع برای آن ها داریم که در 
بیست طرحمان مشهود است)داخِل جزوه ای که در اختیاِر والدین قرار میگیرد(. از 

جلسات دو هفته یکبار گرفته تا طرح هاِی دیگر. 

نحوه تعاملتان با حوزه یا با تشکل های دیگر چگونه است ؟
در مشهد در قالب کانونی که مشغول کار بودیم، در یک شبکه تشکل های 
تربیتی قرار داشتیم که آقای معماریانی محور آن بود ولی اآلن دیگر ارتباطی با آن 
ها نداریم. اما ماهیت کانونی مجموعه هنوز وجود دارد که مدرسه شهید برونسی به 
وجود آمد اما کانون کنسل نشد لذا یک ارتباط اندکی افراد شاید داشته باشند با 
تشکل های دیگر . اما ما با آقای عیدی)مدارِس نخبگانِی لبیک( و شکری)مدارِس 
بچه هاِی انقالب( ارتباط کاری و جلسات کاری به صورت نامنظم داریم و هنوز 
در مرحله نوشتن اساس نامه و ... هستیم. ارتباط های ما هم با مسئولین حوزه و هم با 
آموزش و پرورش خوب است و چالش جدی با آن ها پیدا نکردیم و همه چیز ذیل 

به دنبال نجات از 
تربیت های کاریکاتوری

گفت وگو با حجت ا السالم سید محمد رضا یحیی زاده
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قانون است و گاهی فراتر از قانون هم به ما کمک میکنند .

ترکیِب کادر مدرسه تان از جهت طلبه و غیر طلبه چگونه 
است؟

کادر آموزشی، غیر طلبه اند و کادر تربیتی، طلبه اند . 
تعداد کادر هم حدود سی نفر طلبه و سی نفر غیر طلبه اند . این 
طلبه های ما با آن ها قرار داد داریم و ذیل قرار در اختیار ما هستند و 

حتماً کسانی اند که سطح یکشان را تمام کردند . 
برای عضو گیری خود مدرسه چگونه فعالیتی داشته اید ؟

در اولین درجه اعضای کانون دانش آموزی مان بود که بسیار قوی 
هستند و بعد هم تبلیِغ چهره به چهره بود . زیرا در این زمنیه کارهای 

تبلیغاتی زیاد جواب نمیدهد و تبلیغ چهره به چهره بهتر است. 

درحین این فعالیت هایتان به چه مشکالتی برخورد کردید ؟
اکثِر مشکل ما »مشکل مالی« است که دخل و خرج مان به هم نمی 
خورد و کفاف طرح و برنامه های ما را ندارد و لذا مجبوریم کنسل 
کنیم . مشکل دیگِر ما، »قوانین سفت و سخت آموزش و پرورش« 
در  دیگران سعی  از طرِف  که  نبوده  اینگونه  و خداروشکر  است. 

تضعیف مدرسه بشود . 
در مورد هزینه ها هم ما به حمداهلل خود کفاییم و بنای کار بر خود 
جوش بودن و عدم وابستگی به غیر است و این خیلی مهم است چون 
در مسجد ظرفیت خیلی کار ها را نداریم از جمله پولو شهریه گرفتن؛ 
شهریه ای که ما میگیریم از سه میلیون تومان شروع میشود تا سه و 
سیصد، چهارصد که در مقابل هزینه هایی که ما میکنیم هیچ است . 

 اگر نکته دیگری در ارتباط با مارِ مدرسه داری تان هست 
بفرمایید.

شما اگر جزوه ما را بخوانید طرح ها و برنامه ها را می بینید؛ مانند: 
قرآن،  مربی محوری،  رزمنده،  نوجواِن  مطالعاتی،  سیِر  کتابخوانی، 
هیأت، کتِب فوِق برنامه که تدریس می شود، طرِح تغذیه سالم و... . 
برنامه های پنجشنبه های مدرسه مفصل است و ما اردو داریم هر هفته 

و مربی باید همراه دانش آموز باشد . 
مدرسه داری دو بال میخواهد . یکی بال »اجرایی« و دیگری بال 
»تربیتی« که اگر یک کدام از این ها نباشد، نمی توانند فعالیت خوبی 

داشته باشند . 
ما در مجموعه، پذیرش های بسیاری از طلبه ها داریم و بستر را 
مهیا کردیم که برای طالبی که سطح را تمام کردند در خود مدرسه و 
براِی کسانی که سطح یک را تمام نکرده اند، کار درکانون. چون اگر 
کسی بخواهد کاری را از صفر شروع کند سخت است و بهتر است 

در جایی مشغولیت ابتدا داشته باشد . 
برای طالب سطح دو، ما آن ها را غیر حضوری می کنیم و درس 
هایشان عمومی می شود و با مرکز هماهنگ می کنیم ولی در این 
حین ما بعدازظهرها برایشان کالس به صورت رفع اشکالی داریم و 
همزمان دنبال این هستیم که سطح دو علوم تربیتی و تبلیغ را بگذارند. 
خیلی از بچه ها اینگونه است که برنامه شان را جوری تنظیم می کنند 

که کالس هم بروند و در آن شرکت کنند . 
ما خیلی از تولیداتمان را خودمان انجام می دهیم؛ مانند کتاب هایی 
که خودمان برای چاپ آماده کرده ایم که البته در ابتداء به صورِت 
جزوه است و ما وقتمان را روی این ها می گذاریم و به نظرم ثوابش از 

درس خارج کمتر نیست .

مدرسه داری دو بال 
میخواهد . یکی بال 
»اجرایی« و دیگری 
بال »تربیتی« که 
اگر یک کدام از 
این ها نباشد، نمی 
توانند فعالیت خوبی 
داشته باشند . 

شما اگر جزوه ما را 
بخوانید طرح ها و 
برنامه ها را می بینید؛ 
مانند: کتابخوانی، 
سیرِ مطالعاتی، 
نوجواِن رزمنده، 
مربی محوری، قرآن، 
هیأت، کتِب فوِق 
برنامه که تدریس 
می شود، طرِح 
تغذیه سالم و... . 
برنامه های پنجشنبه 
های مدرسه مفصل 
است و ما اردو داریم 
هر هفته و مربی باید 
همراه دانش آموز 
باشد . 

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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تفکرمحوری 
و انگیزه الهی

یک سابقه اجمالی از کار مدرسه داری و مؤسسیِن مدرسه را بفرمایید.   
استاد  مطالعات  با  که  داشتم  را  تربیت  و  تعلیم  کار  دغدغه  طلبگی  اویل  از 
صفایی)ره( اوج گرفت و از همان ابتدا مطالعات جانبی خودم یکی درزمینه مباحِث 
فرهنگستان بود و یکی هم در زمینه تربیت و اول آثار استاد صفایی)ره( را میخواندم 

که بعد به اساتید دیگر مانند آقای واسطی رسید . 
ماه رمضان سه سال پیش بود که ما با استادمان آقای موسوی که فوت کردند، 
دیدار داشتیم و توضیحی دادند در مورد مؤسسه شان در قم که دانش آموزان نخبه 
را می گرفتند و یک سیستم آموزشی خاص داشتند. این انگیزه شد برای تأسیِس 
مؤسسه آموزشی و اول هم قصد مؤسسه رسمی نداشتیم و می خواستیم در آن جا 
بچه ها را با دو زبان عربی و انگلیسی به صورت عمیق آشنا کنیم و با حفظ قرآن 
بروند مدرک بگیرند و با آن در فوق لیسانِستعداد زیادی از رشته هاِی علوم قرآنی 

می توانستند فعالیت کنند و زبان را به صورت کامل مسلط باشند.
من با آقای عیدی که شاگرد آقای موسوی بودند، مطرح کردم و گفتند که اصل 
کار خوب است ولی ابتدا برویم صحبت های رهبری را در این زمینه)آموزش و 
پرورش( یک دور بخوانیم و بعد وارد شویم. ایشان با تیمی از شاگردانشان مباحثه 

کردند و من هم اکثِر جلسات را بودم . 
بعد از آن نشستیم سبک و سنگین کردیم یک تردید هایی نسبت به آن مدل 
ایجاد شد مثاًل زبان انگلیسی یک آفت های فرهنگی و اعتقادی دارد که با منابع غیر 

قابل تایید انجام می شود و خطری آن ها را تأیید می کرد.
آقای موسوی می گفتند که من این خطر را با درس اخالِق هر روز 45 دقیقه 
ای پوشش می دهم اما ایشان خاص بودند و ما مثل ایشان نمی توانیم باشیم. شاید 
در سیستم آنها حدوِد چهار، پنج نفر شاگرد مبرز مانند پسرشان داشتند که خروجی 

شان بود . 
به جز این ما برای استاد هم مشکل داشتیم. استادی باید باشد که بتواند با آن 
سیستمی که شما میگویید هم درس بدهد و این را آقای موسوی با نفودش حل می 
کرد اما ما نمی توانسیتم. ما دیدیم نمیتوانیم آن سیستم را به صورت کامل اجرا کنیم.

یک اشکال دیگِر مبنایی تر مطرح شد که ما شروع کارمان باید در داخل نظام 
آموزش و پرورش باشد و این مهم ترین دلیل جدایی ما از ایشان بود؛ ما درشروع کار 
باید در همان معیارهاِی آموزش و پرورش )که البته شاید برخی ها را هم قبول نداشته 
باشیم( به باالترین مطلوب آن برسیم تا آن ها نگویند شما نمی توانید. وقتی به آن حد 
رسیدیم، می گوییم که این معیارها را قبول نداریم. رفقاِی ما این نظر را در حوزه های 

علمیه هم داشتند که مبناِی آن این است که »حرفت شنید شود«. 
اما من این را قبول نداشتم و می گفتم باید مخاطب به این فهم رسیده باشد که 
سیستم آموزش و پروش اثر بخش نیست و نباید عجله داشته باشیم و بعد از ده، 15 

سال که خروجی های ما را ببینند می فهمند که سیستم ما نتیجه بخش است .

مگر مسئولیِن آموزش و پرورش، خروجی های شما را با همان معیار های 
خودشان نمی سنجند؟

نه؛ در سنیِن پایین، معیارها، تام است؛ مانند این که در دبستان امتحان می گیرند 
یا در اخالق، ظواهِر دانش آموز را در نظر می گیرند؛ اما در سنین 20 یا 25 سال 
با مالک های دقیق تر می توان بررسی کرد. مانند اینکه دانش آموزی17 ساله از 
مسجد صنعتگران که به تنهایی به کرمانشاه رفته و در آنجا مدرسه در مسجد ساخته 

دانش آموخته مراکز آموزِش عالی و سپس حوزه علمیه مشهد؛ یک شخصیِت 
مصمم، جدی، انقالبی و البته مصّر بر نظراِت خود! همواره به دنباِل این بوده که 
مسیِر »شناخِت تخصصِی اسالم ناب« را و مسیِر »تالش براِی حِل مسائِل انقالِب 
اسالمی« را باهم دنبال کند. و لذا در کناِر تحصیِل فقه و اصول و حکمت متعالیه 
و برخی مباحِث جدید و البته برخی تدریس ها، ارتباطاتی داشته است با برخی از 
مدارِس آموزش و پرورش، گروه تبلیغی-جهادِی سیدالشهدا و ... ، و البته دو سالی 
است که دبستاِن »بچه هاِی انقالب« را با برخی از دوستانش تأسیس کرده است. 

متِن زیر مصاحبه »تعهد سرخ« با آقاِی شکری است.

، دو  بال تربیت

گفت وگو با حجت ا السالم  شکری
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و فعالیت می کند! لذا از همان لحاظ درسی هم اگر شعار های ما 
درست اجرا شود مانند »تفکر محوری« و »ایجاد انگیزهای الهی در 
دانش آموز«، او در کالس های متوسطه دوم یک دفعه یک جهش 
در بحث درسی هم پیدا کند چون که انگیزهاِی او تقویت شده و 
می فهمد اینها را باید خوب خواند ؛ ما می گوییم این باید در خود 
دانش آموز نهادینه شود و این درست نیست که در دوراِن ابتدایی او 
را درگیر کالس های تقویتی و آزمون های آموزش و پرورش و...

کنیم. ما او را با مبانی، تربیت کنیم تا در پانزده سالگی به قوام روحی 
برسد که بفهمد چه کار کند و کجا باید برود و در آن جا چون انگیزه 
اش باالتر است ، روی درس خواندن او تأثیر می گذارد و ما در آن 

موقع، خود را اثبات می کنیم نه لزوماً در دوران ابتدایی.
سال اولمان)دوسال قبل( با برخی از دوستان دو مدرسه دخترانه 
و پسرانه را ایجاد کردیم که دخترانه آن را من به عهده گرفتم. در 
آنجا سر نخبه گزینی باهم به مشکل خوردیم. ایشان میگفتند که فقط 
نخبه، گزینش کنیم و دروس آموزش و پرورش را به آنها در سطح 

عالی بگوییم. 
من البته خودم هم این اصل نخبه گزینی را قبول داشتم و تأکیدات 
رهبری هم بر همین امر بوده است. آقای صفایی)ره( هم همین را 
بردارید.  را  زمین  بارهای روی  استعدادها  با کمک  می گویند که 
اما تعریف استعدادها مختلف است و ما هوش تحلیلی داریم، هنری 
داریم، مدیریتی داریم و ... . ما دانش آموز داریم با هوش تحلیلی باال 
که در ریاضی نمره اش باال است اما نمی تواند کالس را با خود همراه 
کند ولی در مقابل دانش آموزی داریم که تنبل است اما لیدر کالس 
است. یکی هم هست که مثاًل هوش هنری اش باال است . دوستاِن ما 
می گویند که تنها می خواهیم روی نخبه های تحلیلی کار کنیم و 
این حرفشان را از کالم رهبری می گویند که ما در حال عبور از نظام 
اسالمی به دولت اسالمی هستیم و الزمه دولت اسالمی، تربیت مدیران 
اسالمی است ؛ به این صورت که »تربیت ساختارها متأخر از تربیت 
نیروهاست« و چه بسا یک بخشی از تکمیل و اصالح ساختارها، متأثر 
از نیروهاست.  شما باید نیرو را تربیت کنی و مبانی کلی را تبیین کنی 
و این نیرو ها چون با آن مبانی آشنایند، خودشان ساختار را تکمیل می 

کنند و یکی از الزمه های مدیریت، داشتن هوش تحلیلی باالست. 
اما نظر ما این است که ما با »ظرفیت و استداد هرکس« او را رشد 
می دهیم. و البته شاید بشود گفت که ما این قدر دانش آموِز با این 
استعداد نداریم و ما تصمیم گرفتیم که برویم عام تر کار کنیم که 

مستعدین در عرصه های دیگر هم بتوانیم شناسایی کنیم . 

چه خأل و مسأله ای در فضای جامعه، حوزه یا آموزش و 
پروش احساس کردید که شروع به این فعالیت کردید ؟ 

به نظرمن »کمبود ورودی های کیفی برای حوزه علمیه و رشته های 
علوم انسانی« است. از اول انقالب )و حتی قبل تر( نخبه های ما سوق 
داده می شوند به سمت رشته های ریاضی و پزشکی و عرصه حوزه 
و علوم انسانی خالی مانده است؛ که البته آقا در دیدار خصوصی با 

حاج آقای نظافت در بعد از جلسه عمومی گفتند باید کاری کنید که 
نخبه های ما جذب حوزه بشوند که آقای نظافت آن زمان برنامه ها و 
طرح هایی برای مدارس تیزهوشان داشتند که در آن زمان حاج آقا 
معاون حوزه بودند و سال های 88 بود که امثال آقای رضا داوودی را 

میفرستند به مدارس تیزهوشان و... .
پس ما برای حل این خأل، نیاز به یک »نخبه شناسی و یک نخبه 
پروری« داریم که نیاز به »فرآیند طوالنی مدت« دارد و با یک مدت 
تثبیتی حوزه، نمی شود؛ و دلیل آن، ریزش های زیاد در بعد از مدِت 
تثبیِت حوزه است. پس در آن دوره ی تثبیت، نمی شود شناخت 
پیدا کرد و ما با ارتباط های شش ساله در مدرسه می توانیم شرائط 
و توانایی های او را تشخیص دهیم که به درد حوزه می خورد یا نه. 
و ما خانواده ها را در اول راه توجیه می کنیم که اگر می خواهید بچه 
هایتان دکتر و مهندس شوند یا در راهنمایی، وارد تیزهوشان شوند در 

این جا ثبت نام نکنید.
البته از ورودی های ما حدوِد 45 درصدشان، پدر یا مادرشان طلبه 
اند که اکثِر مشکل های ما با فرزندان همین هاست! حتی در مدرسه 
دخترانه و سن هایی که به تکلیف رسیده اند و مادرشان طلبه اند، اکثراً 

نماز جماعت نمی آیند و میگویند در خانه فرادی می خوانیم! 

وجه تمایز شما با مجموعه های مشابه چیست؟
ویکی  تحولی  یکی  کنیم  می  تقسیم  دسته  دو  به  را  مدارس  ما 
اصالحی. اکثِر مدارس در سطح مشهد، مانند امام رضا)ع(، بعثت، 
نوین و ... این ها با هدف اصالح نظام آموزش و پرورش است و 
مدارس تحولی بسیار کم اند که تعداد اندکی در مشهد سراغ دارم. و 
در سطِح کشوری هم تعداِد باالیی نداریم؛ ما در این موضوع، فصِح 

کشوری کردیم.
بعضی از این ها گفته اند که ما نمی توانیم در این افقی که شما 
دارید حرکت می کنید، حرکت کنیم . اینها معیار ها و مالک های 
سنجش آموزش و پرورش را انتخاب می کنند و می گویند که سعی 

کنیم »در کنارش« مسائل دینی را پر رنگ تر کنیم . 
در بحث روش ، ما تمایز داریم با همه مدارس ؛ ما »روش تفکر 
محور و مسأله محور« که آقای واسطی تبیین کرده اند را قبول داریم 
با اینکه در اجرا 5 درصد بیشتر پیش نمی رویم و بیشتر در مدرسه 
دخترانه است ولی در اندیشه مان هست و به سوی اجرای آن می رویم  

و عمده ی پای اجرایمان روی معلم و مربی است. 
در بحث های تربیتی مدارس ما به »دین دانی« توجه دارند نه »دین 
داری« که از حدیث عنوان بصری گرفتیم که آنجا داریم »اذا اردت 
العلم فاطلب اوالً في نفسک حقیقة العبودیة« و شخص می پرسد و »ما 
حقیقه العبودیة« ؟ امام)ع( می گویند :» ثالثة أشیاء...« که اولی »أن ال 
یری العبد فیما خّوله اهلل ملکاً« یعنی ملکیتی در آنچه که خدا به او داده 
نبیند و دومی » أن الیدبر العبد لنفسه تدبیراً« یعنی عبد بفهمد که نباید 
برای زندگی خودم برنامه ریزی کنم و سومی اینکه »و جملة اشتغاله 

فیما امره اهلل و نهی عنه«.  

از ورودی های 
ما حدوِد 45 
درصدشان، پدر یا 
مادرشان طلبه اند 
که اکثرِ مشکل 
های ما با فرزندان 
همین هاست! 
حتی در مدرسه 
دخترانه و سن 
هایی که به تکلیف 
رسیده اند و 
مادرشان طلبه اند، 
اکثراً نماز جماعت 
نمی آیند و میگویند 
در خانه فرادی می 
خوانیم! 
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اگر قوام حوزه های عملیه را به چهار ستون تحصیل، تحقیق، تبلیغ و تهذیب بدانیم، تبلیغ تجلی سایرین است.

تبلیغ بسان آفتابی می ماند که زیبایی های دشت وسیع علمیت و اخالق را روشن می کند. زیبایی هایی که در تاریکی و ظلمت شب 

سودی نداشته و نگاهی را به خود جلب نمی کند. با طلوع آفتاب است که سیل مشتاقین سوی این دشت روانه شده و از گلهای لطیف و 

درختان تناور، چگونه زیستن را می آموزند. حقیقتا کالمی جامع تر از سخن هشتمین باغبان این دشت نیافتم. آنگاه که می فرمایند:» إِنَّ النَّاَس 

لَْو َعلُِموا َمَحاِسنَ  َکاَلمِنَا اَلتَّبَُعونَا.«)عیون اخبار الرضا، ج1، ص308(

ُسوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إِلَیَْک مِْن َربِّک« )مائده/67( در عالم طنین انداز شد، واژه ی تبلیغ جایگاه خود را در   از آن هنگام که ندای »یا أَیَُّها الرَّ

َّذیَن یُبَلُِّغوَن ِرساالِت اهللِ َویَخَشونَُه َو ال یَخَشوَن اََحًدا ااِلَّ اهلَلَ َو َکَفی بِاهللِ  عالم هستی شناخت. هرچند سیره ی عملی انبیاء پیشین نیز طبق آیه»اَل

َحسیبًا« )احزاب/39(  روشنگر این رسالت خطیر است. حال اگر نوای »إِنَّ الُْعلََماَء َوَرثَُة اْلَنْبِیَاء«)اصول کافی، ج1،ص32( را به عمق جانمان 

رسانده باشیم و ارزش بستری که پس از انقالب برایمان فراهم شده را بدانیم، به این سادگی اجازه ی از دست رفتن لحظاتی که می توانستیم 

اسالم ناب را تبلیغ کنیم، به خود نمی دادیم.

چهل سال پیش در ظلمات تمدن شهوانی غرب، فجر صادقی طلوع کرد که خواب از چشم جهانخواران ربود اما این فجر صادق تا رسیدن 

به نقطه ی اوج خود در میان آسمان به گونه ای که کوچکترین سایه ای باقی نگذارد راه درازی در پیش دارد لکن تفاوت این خورشید با 

آن شیء آسمانی در این است که این خورشید جز با عزم و همت بلنِد مردانی از جنس الله های خونین طلوع نخواهد کرد. پس از انقالب 

اسالمی دیدگاه جهان به دین تغییر کرده و عموم مردم به دنبال پاسخ دین برای سواالت خود می گردند. از طرفی اندیشه اسالم با آن قرائتی 

که انقالب بزرگ اسالمی را محقق کرد، پرچم مدیریت تمام عرصه های زندگی را به دوش می کشد. دیگر تبلیغ فقط دعوت به اخالقیات 

نبود. تبلیغ رنگ و بوی تازه ای به خود گرفت و مبلغین با مسائل متعدد مردم مواجه بودند که نیازمند پاسخگویی بود. اکنون که پنجه در 

پنجه این مسائل انداختیم دریافتیم که به تنهایی نمی توان این حریف قدر را شکست داد بلکه باید بصورت جمعی سازمان یافته یا به عبارت 

روانتر تشکیالتی پا در این عرصه نهیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای جامعه  امروز باشیم. 

حضور روحانیت در عرصه تبلیغ

  محمد بنازاده
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جواد وطنی از طالب جوان بسیار خوش مشرب حوزه عملیه مشهد است 
و تقریبا در همان ارتباط اول، مخاطب را جذب خود می کند که در این جهت 
شباهت هایی به دوست قدیمی خود آقای مجید عظیمی دارند. این دو بزرگوار به 
همراه جمعی دیگر از دوستانشان بر اساس دغدغه های اجتماعی و انقالبی ای 
که داشتند، کانون فرهنگی-تبلیغی دیدار را راه اندازی کردند که حدود سه سال 

از تاسیس آن می گذرد.  

تاریخچه ای اجمالی از چگونگی شکل گیری کانون فرهنگی-تبلیغی 
دیدار بفرمایید

یکی از اولین گروه های تبلیغی مشهد در حوزه ی علمیه خراسان، کانونی به 
اسم نیلوفرانه بود که توسط آقای گنابادی نژاد در سال 77 ذیل مدرسه سلیمانیه راه 
اندازی شد. این کانون اولین تشکیالت با مخاطِب تخصصِی دانش آموز بود. بیشتر 
در ایام تبلیغی محرم، دهه اخر صفر یا ماه رمضان طلبه ها را به مدارس راهنمایی 
شبانه روزی خراسان جنوبی اعزام می کردند و طلبه در مدرسه به مدت یک هفته 
در خوابگاه مدرسه اتاق داشت و زندگی می کرد. در کنار اینها، کارهای دیگری 
هم انجام می دادیم مثل اجرای یک دوره تربیت خطیب به سفارش سازمان تبلیغات 

و... .
بعد از مدتی نیلوفرانه رها شد ولی پس از آن با تعدادی از رفقا گفتیم کارهای 

تبلیغی ای که می خواهیم بصورت فردی انجام دهیم، جمعی انجام بدهیم.

هدف، سامان دادن به تبلیغات فردی بود؟
بله؛ برنامه ریزی و در بعضی قسمت ها کارهای محتوایی تر؛ مثال در سه سال 
اخیر هر سال به همت کمیته امداد در تابستان حدود 4 هزار نفر نوجوان و جوان 
دبیرستانی تحت پوشش کمیته امداد در قالب اردوهای معموال 3-5 روزه به مشهد 

می آیند.

شهر بازی 
روش جدید

 انتقال مفاهیم
گفت وگو با حجت ا السالم جواد وطنی
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سال 95 و 96 حدود 15 مبلغ حدود دو ماه، شبانه 
روزی درگیر این موضوع بودند، یعنی این 15 مبلغ 
شب در اردوگاه می خوابیدند که با این ها ارتباط داشته 
باشند. امسال حدود 30 مبلغ )چون زائرین بیشتر بودند( 
برنامه 5 روز زندگی با اینها بود. اردوگاه، خوابگاه، 
زیارت و... . خب ثمرات زیادی هم داشت از طلبه 
جذب کردن تا جلوگیری از خود کشی و...؛ ارتباط 
مستمر و فراوان بود و چون تیم بودیم و یکدیگر را می 
شناختیم وقتی مشکل را شناسایی می کردیم سریع به 
فالنی ارجاع می دادیم. سعیمان بر تمرکز بر شاخصه 
های انقالب بوده مثال سال اول )1395( سالی بود که 
بحث مذاکره خیلی جدی بود و در فضای رسانه ای 
مخالفت با مرگ بر امریکا جدی شده بود که بعد از 
آن رهبری فرمودند :»خدا لعنت کند کسانی که مرگ 
بر امریکا را در جامعه تضعیف می کنند.« در این سال 

یک تئاتر با همین موضوع داشتیم.
 این یک فضا که سعی کردیم آن را ارتقا بدیم 
و فضای دیگر اینکه این سبک کارها یکی از بهترین 
زمینه های اجرایِی تربیت نیروی مبلغ است. ما پانزده 
مبلغ اصلی و پانزده مبلغ معین داریم. در یک دوره 30 
روزه که 7 دوره بود، بعد از اردوی هفتم به یکی از 
این معین ها گفتم خودت را با اردوی اول مقایسه کن. 
مشهد  در  شهربازی  یک  برپایی  دیگر  کار  یک 
دوست داشتنی بود. در مرحله ی اول که دهه ی فجر 
اصلی یک فضای 400-300  از سالن  غیر  اجرا شد 
متری برای کودک و نوجوان بود که در اختیار ما بود.

اما مرحله ی دوم یک سالن جدا با مساحت 1200 
ما 95/12/27 شروع کردیم  رود  نمی  یادم  بود.  متر 
بنا  و چقدر کار اجرایی داشت! ما دو روز اول عید 
کردیم.  درست  تجهیزات  و  آوردیم  کار  جوش  و 

و  کودک  کار  نداشت.  سابقه  مشهد  در  که  چیزی 
نوجوان معموال سن محور است فوقش در حد کاغذ 
و قیچی ست. در آنجا تالشمان بر این بود که تبلیغ 
را از شخص محور به تجهیزات محور تبدیل کنیم. 
مضامین را در ذات بازی بچینیم مثال یک ماشین زمان 
ابدائی  درست کردیم. کارهای تجهیزاتی، همه اش 
داخلش می  بود که محور  بزرگ  ماشین  بود. یک 
چرخید. زمان میچرخید. می آمدند در غرفه تاریخچه 
مشهد. ورود امام به مشهد، حدیث سلسله الذهب را 
با پازل درست می کردند. بعد فردوسی، بعد دوران 
دفاع مقدس که مفهوم تفحص و شهید را کار کردیم. 
شهدایی هستند که بعضی از این ها پدر و مادرشان 
هنوز منتظرند. با بنرها جلوه های دیداری کار کرده 
بودند و کف را رمل کار کرده بودیم. در هر غرفه 
یک عملیات داشتند. کار بچه ها این بود که پالک 
شهید را پیدا کنند تا مادر شهید از نگرانی در بیاید. 
و چندتا  پلخمون گذاشتیم  بود.  فلسطین  غرفه آخر 
آدمک اسرائیلی وکف هم گراویه بود. گفتیم شما هم 
در انتفاضه شریک باشید. این بچه اگر در تلویزیون 

فلسطین را ببیند این بازی تو ذهنش تداعی میشود.
سطح  بتوانیم  که  است  این  بر  سعی  کار  این  در 
فضای کار کودک و نوجوان را یک پله ارتقا بدهیم از 
اجرای برنامه و پرسش و پاسخ که کامال شخص محور 
است یک پله جلوتر بیاییم که تجهیزات محور باشد. 
بچه باید بازی کند و خودش به مفاهیم منتقل شود. 
محتوایی ترین کاری که توانستیم ارائه دهیم همین بود 
چون کار اول بود، ضعف زیاد داشتیم ولی کار ویژه 
افرادی که کار کودک کردند تعجب می  بود.  ای 
کردند که این تیپ کار در مشهد نداشتیم. البته نتیجه 
ی دور هم جمع شدن رفقا و فکر کردن باهمدیگر بود. 

مثال من خودم با یک نفر دیگر شهربازی های تهران و 
قم را دیدیم. حداقل اثر کار ما این بود که گفتمان این 

حرکت داخل مشهد جریان پیدا کرد.

وجه تمایز شما با فعالیت ها و مجموعه های 
مشابه چیست؟ گروه های تبلیغی ویژه کودک و 

جوان زیادند وجه تمایز شما چیست؟
سعیمان بر این است که مفاهیم انقالبی را به جای 
اینکه شعاری مطرح کنیم در متن وقایع بگنجانیم این 
سعی شاید در تشکل های دیگری که من سراغ دارم، 

کمتر باشد.
مثال معموال گروه هایی که کار اردویی می کنند 
تمام تالشان را می کنند که بچه ها را در اردوگاه نگه 
دارند. ما چند برابر کاری که باید در اردوگاه انجام 
می شد با تمام توان تحمل کردیم که بچه ها را صبح 
جبل النور ببریم. 600 نفر را جبل النور بردن مکافاتی 
نکردند. من  قبول  ست. گروه های دیگر هیچکدام 
گفتم اینها را آورده اند مشهد، کاری کنیم اصلی ترین 
خاطره اش زیارت شهدای گمنام باشد. معنوی ترین 
برنامه ما این زیارت بود. بعد از زیارت وداع می رفتیم 
جبل النور. آخوند صبحانه می داد، یکی چای می داد، 
یکی سفره پهن می کرد، بعد یک مراسم باالی کوه 
داشتیم بعدش هم شادی. در نظر سنجی یکی از بهترین 
و شادترین برنامه ها بود که معموال همراه با اشک و 

گریه ی بچه ها بود.

مخاطب کانون دیدار، فقط کودک و نوجوان 
است؟

ممحض در این نبودیم ولی معموال کارمان کودک 
مثال  داشتیم.  هم  دیگری  کارهای  بوده.  نوجوان  و 
اردوی زائر اولی های آستان قدس در اردوگاه شهید 
کاوه که بخش فرهنگی آن بر عهده رفقای ماست. 
فضا کامال متفاوت است افراد غالبا مسن هستند. نوع 
برنامه ها متفاوت است در قالب حلقه معرفت پیگیر 
انسی که با مردم می توان گرفت هستیم. آنجا 3-2 
شهرستان  از کف  شود  می  برگزار  اردو  است  سال 
ها و روستاها می آیند سن های باال، اکثرا 60 سال. 
چه  ببینیم  بچرخیم  گفتیم  مجموعه  به  ورود  از  بعد 
ظرفیت های بالفعلی دارد. با یک شهید در 100 متری 
اردوگاه مواجه شدیم. گفتیم چه بهتر از این! بعد از 
نماز ها ده دقیقه روحانی در مورد شهدا صحبت می 
کند. بعد همه راه می افتادند به سمت مزار شهید. یک 
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روایتگری انجام می شود بعد، عقد اخوت باشهید و فضای روضه. 
این سن نگاهشان معموال حاجت گرفتن است. ما می گوییم حاجت 
از این شهید بگیرید. برای شهید نذر کنید. علقه ای که می خواستیم 
با شهید ایجاد می شد. حداقل کاری بود که می توان برای انقالب 
انجام داد. نفرات قبلی به این فکر نرسیدند که از ظرفیت شهید می 

شود استفاده کرد.

با چه موانع و مشکالتی مواجه شده اید؟ نحوه ی برخورد 
شما با این موانع چگونه بوده؟

اصلی ترین آسیب در تشکیالت ما طالب که خیلی از تشکل های 
با آن مواجه شدند، پیرشدن تدریجی تشکیالت است.  بزرگ هم 
چون افراد جدید وارد نمی شوند 10 سال دیگر متوسط سنی افرادی 
که رفت و آمد دارند 40 سال است. ما سعی کردیم این نباشد. هرسال 
بچه های جدیدی هم کار تبلیغی یاد بگیرند. االن به جای اینکه 10 
نفر باشیم، 60 نفر شدیم. االن ما هر کاری بخواهی انجام می دهیم از 

پیرمردی مثل وطنی هست تا بچه طلبه ی پایه4.
یکی دیگر از مشکالت نگاه عمومی سازمان ها و ارگان ها به 
این تشکل های خود جوش است. البته االن دارد بهتر میشود ولی 
معموال خیلی نگاه خوبی نیست. یکی از اصول کار تشکیالتی، صبر 
تشکیالتی است. صبر بر مشکالت بیرونی یک نمونه از آن است؛ 
مثال من یادم نمی رود که در سال اول، مسئول امور اردویی کمیته 
امداد کل کشور روز اول اردوی ما با یک حالت اضطراب داخل 
اتاق مجموعه رفت. کارشناسی ارشد روانشناسی داشت. گفت »گروه 
تبلیغیتون رو بیارید باهاشون صحبت کنم.« گفتم یک برنامه ای داریم 
شما بیاید ببینید. شروع کردم گفتم ما این کارها را داریم می کنیم. کم 
کم فهمید گفت »نه الحمد هلل مثل اینکه شما هم توجیه هستید!« نسبت 
به خیلی از مسائل گفتم باشه؛ قبول است. یک یا دو اردو به عنوان ناظر 
در اردوگاه ماند یادم نمی رود روز آخری که داشت از اردوگاه بیرون 
می رفت. همه را بغل گرفت و بوسید وگفت »فالنی روز اول که آمدم 
فکر کردم باید به تو کار فرهنگی یاد بدم، االن که دارم میرم فکر می 
کنم هنوز یک چیزهایی باید از امیری )جوان ترین فرد گروه در آن 

سال که هنوز ریش هم درنیاورده بود( یاد بگیرم.«
خب اگه روز اول من با این آقا دعوا می کردم، اجازه ی کار به 
ما نمی داد. این صبر تشکیالتی است که فضای موجود را بپذیریم 
بعد کم کم با ثابت کردن خودمان با اثبات عینی توانمندی خودمان 

جایگاه خود را تثبیت کنیم.

برنامه و چشم انداز اجمالی شما با توجه به فضای فعلی 
حوزه علمیه مشهد چیست؟

نیروسازی؛ به معنای توانمند سازی نیروهایی که هم انقالبی 
باشند هم بتوانند این شاخصه های انقالبی را در متن برنامه 
ها داشته باشند. البته در وادی هایی مثل فضای طراحی و 

بازی گام  تولید  اما خیلی ضعیف مثال در  تولید مشغولیم 
هایی برداشته ایم.

کار شما بیشتر بر تربیت مبلغ و تولید قالبها تمرکز دارد یا 
وارد مسائل هم شدید؟ مثال نیازهای قشر نوجوان را تحلیل کرده 

و برای آن پاسخی بیابید؟
در مدل خودمان برای مخاطب خودمان شبکه مسائل ساختیم. ابتدا 
نقاط ضعفش شناسایی بشود، بعد گروه مشخص بشود. محتوا آماده 
کند و ارائه بدهد. سپس بر اساس این محتوا بررسی می کنیم از کدام 
قالب استفاده کنیم. در نهایت جمع بندی این می شود که با این روش 
ها می توان این بسته را برای این طیف اجرا کرد. مثل تئاتر، حلقه 
معرفت، سخنرانی، به عبارت دیگر کار ما شبکه مسائل درست کردن 
و برای این مسائل پاسخ استخراج کردن و قالب دهی به این مسائل 

است.

با توجه به توضیحاتی که ارائه فرمودید طلبه های مشهدی 
از جهت محتوایی  کنند هم  فعالیت می  دیدار  کانون  در  که 
رشد میکنند و هم از جهت مهارت تبلیغ و هم از جهت کار 

تشکیالتی؟
بله بیشتر همان مهارت تبلیغی است و یک کمی تشکیالتی و مقدار 
کمی هم محتوا چون ماهیت مجموعه، ماهیت آموزشی نبوده کار 

محتوایی بصورت حداقلی پیگیری می شده است.

تالشمان بر این 
بود که تبلیغ را از 
شخص محور به 
تجهیزات محور 
تبدیل کنیم. 

سعیمان بر این 
است که مفاهیم 
انقالبی را به جای 
اینکه شعاری 
مطرح کنیم 
در متن وقایع 
بگنجانیم

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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 علی پژمان دانش آموخته روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی است که در 
حال حاضر در پایه 9 حوزه علمیه مشغول به تحصیل است. دغدغه های اجتماعی 
و انقالبی با نگاه تشکیالتی باعث می شود که ایشان و برخی از دوستانشان مثل 
آقایان سپهری و قانع نسب مجموعه اشاعه اندیشه را تاسیس کنند. فعالیت های 

این مجموعه در سه عرصه فکری، مهارتی و گفتمانی در دست پیگیری است.
 

این مجموعه چند وقت است که تشکیل شده است ؟
این جا حدود یک سال فعالیت خود را رسما شروع کرده است و کسانی که در 
این جا مشغول فعالیت اند مانند آقای سپهری و آقای قانع وحقیر و اشخاص دیگر که 
اآلن توفیق حضور ندارند ولی در بدو کار بودند  و همچنین آقای ایرانی که ایشان 

جزو بزرگان و شورای مشورتی ما بودند. 

انگیزه شما از تشکیل این مرکز چه بوده است و چه ضرورتی را حس 
کرده اید و اهدافتان چه بوده است ؟ این هدفی که پیش گرفته اید کجای 

پازل انقالب اسالمی است ؟
تیپ ما طلبه هایی که از دانشگاه وارد حوزه شده ایم اکثرا دنبال یک تحول های 
بنیادین هستیم آن هم در فضاهای کالن نظام و خرد تر . شاید بشود گفت این یکی 
از شاخصه های کلیدی نسل سوم انقالب است که به دور از هر گونه جناح گیری 

سیاسی  و در فضایی آزاد اندیشانه دنبال محافظت از این انقالب است. 
یکی از دغدغه های اصلی این تیپ آدم ها تغییر نگاه است هم نسبت به خود 

انقالب و هم مسائل مربوط به انقالب.
ما چند خأل را حس کردیم که حوزه باید به آن ها پاسخ دهد : 

فکر: که باور ما این بوده است که قدرت اندیشیدن از جامعه گرفته شده که یک 
بخشی از این جامعه خود روحانیت است که عوامل دیگر هم مانند رسانه و صدا و 
سیما هم در این بین دخیل بوده است . مردم مسخ رسانه ای شدند و یک خبر حتی 
کذب را به راحتی قبول می کنند بدون دیدن پشتوانه که در فعالیت های دی ماه سال 
گذشته شاهد این بودیم که شاید بشود گفت جرقه فعالیت ما از همان زمان خورد. 

یکی دیگر از خألها ، خأل رفتار بود. اصالح رفتار و سبک رفتاری مردم. اآلن که 
کمی بحث های اصالح سبک زندگی و تربیتی زیاد شده در انتهای بحث هایشان 
نفی سبک زندگی غربی است . این که این کار را نکنید و آن کار را نکنید و ما به 

ازا آن، هیچ بعد ایجابی نداشت و ما سعی داریم در این زمینه کار کنیم. 
و خأل دیگر ، این بود که مردم جامعه ما نسبت به هویت های مذهبی فاصله 
گرفتند مانند دور شدن مردم از مسجد ها . در این بین هم مسجد خاصیت خود را از 

دست داده  و هم رابطه مردم ضعیف شده است.
با این وجود قرار بر مأموریت هایی شد که اصلی ترینش این است که ما می 
خواهیم حرکت کنیم به سمت تمدن نوین اسالمی با تحول در سه حوزه تفکر، 
تمایل و رفتار است. در شیوه کار ما تاکتیک ها و استراتژی هایمان در حوزه فکر 
این بوده است که مسئله های نظام را متناسب با فضای روز به بحث بگذاریم و در 
این بین با چالش روی این ها از دلش اندیشه های نو ایجاد کنیم و یکسری مسائل 

که قبول نداریم به چالش بکشیم .

گفت وگو با طلبه جوان علی پژمان

هویت اسالمی _ ایرانی
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ما خودمان را محدود به حوزه نکردیم اما اصل کار ما در  حوزه است. در این جا 
ما تلفیقی از حوزه و نظام را بررسی می کنیم. حرف ما این است که حوزه علمیه 
رسالتش این است که مسائل نظام را حل کند و امروزه این را در حوزه نمی بینیم. 

در حوزه »تمایل« نگاهمان این است که بتوانیم گزاره های ایجابی را به عینیت 
برسانیم و این گزاره ها را تبدیل کنیم به محصول و به جای این که به مخاطب 
بگوییم »فالن کار را نکن« محصول را به او ارائه دهیم و بگوییم »فقط از این استفاده 
کنیم.« انگار در حوزه هایی که با رفتار ارتباط دارند و تاثیر دارند گزاره های عینی 

ارائه دهیم. 
در حوزه رفتار و مناسبات اجتماعی نگاهمان این است که بتوانیم در مثال مسجد 
، باید بتوانیم خود مسجد و ساختار اداره مسجد را احیا و اصالح کنیم و ارتباطات 
مردم با مسجد را به عنوان قطب در محل یا در نگاه کالن در شهر ، افزایش دهیم . 
به عنوان پایگاهی که میتواند اداره کند شهر یا آن حوزه را که میبینیم در اآلن این 

کار را ادارات یا بانکها و مراکز دولتی دیگر انجام میدهند. 
حال حوزه تفکر را کنار بگذاریم و در مورد دو موضع دیگر بیاییم بیشتر بررسی 
کنیم. ما باید بتوانیم آن ما به ازاهای عینی و گزاره ها را ببریم به سمت مسجد. زیرا 
یک بخشی از این ها نیاز به تولید داشت زیرا بخش زیادی از آن نیست و اصال 
تولید نشده است. فضای تولیدی یعنی اشتغال و این اشتغال یکی از مسئله های نظام 
است و این بازی میشود دو سر برد که هم مسئله نظام را حل میکند و هم آن ما به 
ازا ها به دست مردم می رسد. اگر این را ببریم به سمت مسجد ما با یک تیر سه 

هدف را میزنیم. 
از این رهگذر وارد شدیم به این که طرح مساجد جهادی را شروع کردیم و 
مسجد ها را محور مناسبات اجتماعی در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و ... قرار 

دادیم. 
با استارت کار چند مسجد را توانستیم پای کار بیاوریم و اآلن ما مسجد الرضا را 
داریم که در حدود هفتاد نفر در آن جا دارند در فعالیت های تولیدی کار میکنند. 
و حتی ما تا این حد پیش رفتیم و امور مساجد را توانستیم مجاب کنیم که این 
طرح را در همه مسجد های مشهد راه بیاندازیم و این پله پله دارد به سمت جلو 

میرود.
 ما داریم سعی میکنیم که از یک جهت مسئله های روز نظام مانند اقتصاد و 

اشتغال را حل کنیم و از طرف دیگر مسئله اصلی از 
نگاه خودمان که بازیابی هویت اسالمی و ایرانی است 

را حل کنیم.

شما می خواستید یک پیوندی بین خأل »تمایل« 
و »رفتار« ایجاد کنید، بعد گفتید که این اشتغال 
زایی را انجام دادیم که با آن بخشی از مسائل نظام 
را حل بکنید. اشتغال زایی چه پیوندی با مسئله 

»تمایل« داشت؟
محصولی  میخواستیم  ما  که  است  این  پیوندش 
تولید بکنیم که با آن محصول بتوانیم روی »تمایل« اثر 
بگذاریم. به طور مثال اآلن چند واحد تولیدی در حوزه 
به قوت رسیده  تغذیه و طب اسالمی داریم که اآلن 
است  و یک واحد تولیدی لباس داریم که در حال 
تقویت آن هستیم که در ذیل مسجد کار میکنند که 

یکی در بلوار بهمن است . 
بودجه کارها  را خود بچه ها تامین کردند و در هیچکدام از فعالیت ها وابستگی 

مالی به حوزه و نه هیچ نهاد نهاد دیگری نداریم.
آقای سپهری :

مشورت گرفتیم با افرادی مثل آقای صداقت و آقای کشوری و افراد دیگر که 
در زمینه سبک زندگی صاحب نظر بودند یا آقای واسطی یا آقای صدوق ازکه 
بدانیم از کجا باید شروع کنیم و نقطه محوری کدام باید باشد و رسیدیم به مسجد 

که هم از حیث دغدغه ها و هم از حیث خال ها به مسجد رسیدیم. 
مبنای کار این مسجد جهادی خدمت در برابر خدمت است. به طور مثال در 
مسجد الرضا فقط سیصد تا نیروی جهادی بنا دارد که بعد از شناسایی فراخوان 
میزنند  و با هر کدام از بنا ها یک طلبه هم میرود و در این بین شیعه و سنی هم ندارد . 
همچنین سعی داریم در مسجدی که خوب کار کند، در این بین حتی تولیدی 
مداد و خود کار و... راه میاندازیم. و این جا یک گردش مالی در این بین ایجاد 
میکنیم و مسجد را باید مرکز رفع نیاز های جامعه باید بدانیم و آن هم نیاز های شغل، 

ازدواج، تفریح و ... .
البته در این زمینه کسانی مانند محمد آقای الهی یا آقای شراهی و ... قوی دارند 

کار میکنند. 

   ساختار تشکیالتی مجموعه به چه صورت است و چند نفر مشغول 
فعالیت هستند؟

اعضای ثابت ما پنج، شش نفر اند و دوستانی که درمشورت ها و بحث ها کمک 
می کنند حدود ده نفر هستیم. ما در بخش های مختلفی که داشتیم یک حوزه 
تمایالت اند که آقای سپهری مسئول آن اند و یک حوزه تفکر که آقای پژمان 
مسئول آن است و یک مرکز مطالعات راهبردی داریم که ذیل این یافتن پروسه ها 

و راهبرد ها است که مسئول آن آقای قانع نسب است. 

آیا تفاوتی نسبت به مجموعه های موازی خود احساس می کنید یا در 
عرض آنها مشغول فعالیت هستید؟

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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دو نکته است یکی این که در این حوزه اصال با 
مجموعه موازی کار نکرده بودیم و مجموعه ای نبود 

که اینگونه روی مسجد کار کنیم.
فکری  ای  اندیشه  های  حوزه   از  بعضی  در  اما 
مجموعه هایی داریم که بخواهند روی آن کار بکنند 
مانند موسسه آقای واسطی که در آنجا بعضا مسئله ها 

یشان مسئله های نظام است. 
پیش  ما  که  بود  این  رسیدیم  آن  به  ما  که  آنچه 
فرضمان را در اینگونه مسئله ها این بگذاریم که فضا را 
برای تضارب این اندیشه ها در حوزه ثمرات بیاوریم 
نه مبانی . آنچه که ما داریم انجام میدهیم این است که 
افراد شاخص هر کدام از این اندیشه ها را در مورد 
مسئله ها بگیریم و ناظر به مسئله این ها را درگیر کنیم 
و ثمرات را ضرب در هم کنیم. و یکی از نقاط قوتمان 
این است که هیچ علقه ای به هیچکدام از موسسات 
نداریم و فقط دنبال حل مسئله ایم و با نگاه این که 
هر کدام از این اندیشه ها در ذیل تفکر شیعی دارند 
قبول  در صد  نه صد  را  هیچکدام  و  میشود  تعریف 
کنیم و نه رد، وارد میشویم. این وجه تمایز ما ست با 
مجموعه هایی که در این حوزه دارند کار میکنند و 

دنبال تضارب این ها هستیم نه رد و نفی آن ها. 

مخاطب اصلی شما کدام است؟
در  و  جامعه  نخبگان  ای،  اندیشه  های  حوزه  در 

حوزه های رفتاری، عموم مردم جامعه. 

آیا مطالبه ای از مسئولین داشته اید یعنی در 
رفع خأل های دیده شده با مسئولین حوزه یا نظام 

برخورد داشته باشید؟
ارتباطاتی  مسئولین،  با  ما  مساجد  امور  حوزه  در 
داشته ایم و آنها هم موافقت کردند اما در حوزه، قصد 
ارتباط جدی و کاری نداشتیم البته در برنامه هایمان 

هست . اما دورادور و شخصی ارتباط داشته ایم. 
داریم  ارتباطات خوبی  ما  طلبگی  های  تشکل  با 
مانند مجمع طالب انقالبی و ... . همچنین با مجموعه 
جبهه فرهنگی فکری انقالب خراسان هم همکاری 
های جدی داشتیم که از خروجی های آن در قدم اول 

سلسله نشست هایی است که دارد شکل میگیرد. 
با مجموعه سازمان بسیج تهران هم ارتباطاتی شکل 
گرفته و سطح ارتباطات با مسئولین هم در این حد بوده 
است و ما تا زمانی که به یک قوام جدی نرسیده ایم 

وارد ارتباط نمی شویم . 
کار  یک  اول  ارتباط  برای  که  است  این  راهش 

کرده باشی و نشان بدهی که قابلیت اجرا داری بعد 
بتوانی اعتماد مسئول را جذب کنی . 

در نحوه عضو گیری مجموعه روش خاصی 
تعریف کرده اید ؟

و  نداریم  پروسه خاصی  میکنیم  عمل  انقالبی  ما 
برنامه هایمان در مساجد و جلسات  با صرف همین 
فکری که برگزار میکنیم فضا را مساعد میکنیم برای 

اینکه افرادی که تمایل دارند وارد بشوند . 

با توجه به اینکه یک سال و نیم که فعالیت 
دارید با چه مشکالتی دارید دست و پنجه نرم 

میکنید ؟
ما الحمدهلل دعواهای درون تشکیالتی که نداریم 
و در ارتباطاتمان ما چون شاید چون نخواستیم زیاد 
با سازمان های رسمی ارتباط بگیریم زیاد با چالش 

خاصی برخورد نکردیم . 
اما به نظرم یکی از مشکالتی که بسیار دیده میشود 
در این تشکل ها همین حس وابستگی به جایی است، 

وابستگی هایی مادی یا معنوی. 
به  نسبت  که  گذاشتیم  این  را  نگاهمان  ما  وقتی 
کنیم،  تعریف  را  خودمان  آنها  ذیل  در  ها  سازمان 
این باعث میشود با کوچک ترین تغییری به مشکل 

بخوریم.

در پایان اگر توصیه ای به تشکل های طلبگی 
دارید، بفرمایید.

یکسری نکات فنی مربوط به خود تشکل هاست 
و مخصوص به همان تشکل است. در این فضاهای 
تشکلی اگر کسی میخواهد موفق باشد باید اخالص 
را حفظ کند و گرنه به مشکل میخورد. باید بدانیم 
که یک بخش همت ماست و بقیه کار ها بستگی به 
نصرت الهی دارد . مانع حقیقی اینها است و اگر حوزه 
یا فالن نهاد بخواهد مانع ایجاد کند، مانع جدی نیست.

که  است  این  ها  انقالبی  ما  مشکالت  بزرگترین 
مجموعه  چه  هستیم.  خودمان  اثبات  دنبال  همیشه 
درست  هدفمان  اکثرا  کوچک.  چه  و  بزرگ  های 
اندک اخالص هم  است و دغدغه هامان درست و 
در کارهایمان دیده می شود اما به دنبال چیز دیگری 

هستیم و دنبال حل مسئله نیستیم . 
میکنیم  ها حس  تشکل  این  در  بزرگی که  ایراد 
این است که در همین شهر مشهد تشکل هایی هستند 
که نمی توانند حتی با هم جمع شوند، چه برسد که 

باید خودمان  ما  با هم کار کنند. آنچه که  بخواهند 
را بسازیم این است که باید حتی با تشکل های غیر 
مذهبی هم کار کنیم و باید بتوانیم کار بکنیم .تعدد 
تشکل  این  همگرایی  مهم  و  نیست  مهم  ها  تشکل 

هاست . مهم این هماهنگی تشکل هاست. 
ما اگر بتوانیم جهت حرکت را یکی بکنیم ، کار 

های بسیار بزرگتر و بهتری را می توانیم داشته باشیم. 

برنامه های فعلی
با  که  انداختیم  راه  امسال  پاییز  از  دوره  یک  ما 

حضور حاج آقای الهی است سه شنبه ها 
یک دوره به عنوان سبک زندگی اسالمی در دفتر 

تبلیغات بوده است که این هم مکان مشترک است. 
رویای  محوریت  با  کتابخوانی  مسابقه  یک  ما 
بیداری است و این مخاطبش عام است. در این کتاب 

اثر سبک زندگی بسیار مشهود است. 
دو سه دوره دیگر هم داریم که هنوز راه نیفتاده 

است، چه در حوزه هنر و سبک زندگی و ... .
از حیث رفتاری که هم جدا در مساجد دارند کار 

میکنند برای خود. 
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حجت االسالم سروی از فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی هستند که هم 
اکنون در مدرسه علمیه فاضل قائنی مشغول به تحصیل هستند. از حدود 5 سال 
قبل موسسه فرهنگی-تبلیغی راه سعادت را با برخی از دوستان خود راه اندازی 
کرده اند؛ جزئیات آن را که در مصاحبه با تعهد سرخ مطرح شده است، مطالعه 

بفرمایید.

مقداری از نحوه شکل گیری و وضع فعلی موسسه راه سعادت بفرمایید.
موسسه فرهنگی-پژوهشی- تبلیغی راه سعادت از سال 92 بحث عملیات 
تبلیغی را شروع کرد. جمعی از طالب نخبه و دانشگاهی مشهد- فارغ التحصیالن 
از رشته های مختلف اعم از فنی حرفه ای، تجربی و ریاضی-و عده ای از دغدغه 
مندان فرهنگی مشهد با هدف کار در زمینه تبلیغی فعالیت هایی را شروع کردند.

چون هر برنامه ی عملیاتی نیاز به پشتوانه فکری و علمی دارد یک سیر جلساتی 
بین بزرگواران به عنوان اساسنامه و نقشه راه و هدف گفتمان سازی گذاشته شد. 
در سال 92 حداقل نزیک به ده جلسه هفتگی نشستیم، بر اساس تجربیات کانون 
های مختلف تبلیغی مشهد با رویکرد جهادی این اساسنامه را تکمیل کردیم. بعد 
از تکمیل اساسنامه فعالیت های تبلیغی شروع شد. ما از شهرستان خواف شروع 
کردیم با عملیات تبلیغ ایام اعتکاف و بعد برنامه های تابستانی را هماهنگ کردیم 
و پس از آن یک سری برنامه هایی را به عنوان تبلیغ محرم برای ]سطوح مختلف[ 
مدارس ]اعم از[ دبستان، راهنمایی و دبیرستان مشهد با ]همکاری[ طالب موسسه 
که با ما در ارتباط بودند اعم از خواهران و برادران ]برگزار کردیم[ ما سال اول 50 
طلبه خانم و اقا جمع شدیم و بصورت جهادی و خودجوش در مناطق حاشیه مشهد 

برنامه داشتیم. 
کم کم -الحمد هلل- فعالیت ها گسترده شد فکرها به این سمت رفت که ما طلبه 
هایمان را ]به صورت[ تخصصی آموزش بدهیم، آموزش تخصصی فرق دارد با 
اموزش برنامه های مقطعی ما برای رمضان یا محرم. یک هفته از اساتید خوب و 
نخبه مشهد استفاده می کردیم جلسات توجیهی-تبلیغی و محتوایی داشتیم که ارائه 
می دادند، ]اما[ این فرق می کرد. ما گفتیم به سمت تخصصی شدن برود، قالب 

تخصصی موسسه ما کودک و نوجوان است، یعنی مجوزی هم که موسسه دارد 
]مجوز[ تخصصی ]برای[ کودک و نوجوان است لذا دوره هایی با هماهنگی دفتر 
تبلیغات اسالمی کل کشور شروع کردیم. مدیرکل اموزش های کاربردی دفتر 
تبلیغات کل کشور، جناب دکتر سلیمانی- که تشریف اورده بودند مشهد- برنامه را 
به ایشان ارائه دادیم، ایشان لطف کردند حق التدریس مربی ها و اساتید ما را- که 
این دوره ها را برگزار می کردند- تقبل کردند و آن دوره دوره ی با برکتی شد، 
چرا که بزرگواران حدود 150 ساعت ]به طور[ تخصصی مطالبی درباره کودک و 
نوجوان یادگرفتند، حدود 30 نفر خروجی داشتیم و به اینها از قم مدرک تخصصی 
داده شد. با گذشت حدودا چهار دوره از این جریان، چون موسسه راه سعادت سه 
عنوان دارد: مجموعه فرهنگی-تبلیغی-پژوهشی، تصمیم گرفتیم در راستای هر سه 

مورد کار کنیم. االن بنا دارم بخش اموزشی و پژوهشی را توضیح دهم.
وقتی دوره را با هدف ]پرداخِت[ تخصصی به مساله کودک و نوجوان گذاشتیم 
و تیزر و تبلیغاتش در مشهد پخش شد، دفتر تبلیغات اسالمی پسندید. از ان به بعد 
قراردادی نوشتند و گفتند طبق تفاهم نامه ای که با مرکز مدیریت حوزه و دفتر 
تبلیغات در سطح کالن ریاست ها نوشته شده است، ]آن دسته از[مدارس علمیه 
مشهد که متقاضی دوره تربیت مربی کودک و نوجوان در دو سطح مقدماتی و 
تخصصی هستند به دفتر تبلیغات معرفی بشوند تا دفتر برایشان دوره بگذارد و از 
آنجایی که موسسه راه سعادت این دوره ها را تشکیالتی، با تبیین، طرح درس و 
محتوای جامع برگزار می کرد این مهم را به موسسه سپردند و هم اکنون 16 دوره 
تربیت مربی در مشهد و شهرستان های استان با هماهنگی دفتر تبلیغات اسالمی 

برگزار کرده است. 

مجری، شما بودید و بستر را دفتر تبلیغات فراهم کرد؟
بله دفتر تبلیغات فراهم کرد. اخیرا مرکز مدیریت حوزه علمیه خصوصا معاونت 
تبلیغ حوزه با توجه به هجمه های دشمن به قشر کودک و نوجوان ]به صورت[

عملیاتی کار می کند. به این نتیجه نیز رسیده است که مدرسه تخصصی تبلیغ الزم 
است. سابقا این مدارس بود اما کارامدی الزم را نداشت منتهی با طرح جامعی 
که نوشته شده است می خواهند این را راه بیندازند در مقطع فوق لیسانس) سطح 

سرمایه های آینده
گفت وگو با حجت ا السالم سروی
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3( سه گرایش ارائه دادند که یکی از انها بحث تبلیغ 
تخصصی کودک و نوجوان است که با پشتوانه 16 
دوره ای که موسسه برگزار کرده گفتند شما بیایید 
نقشه یک رشته ی جامع دوره ی تربیت مربی کودک 
نوجوان را در حد یک فوق لیسانس دانشگاه ]طراحی 
کنید.[ فی الحال ]کار را[ تا ابتدای اجرا به ما سپرده اند. 
طبیعتا عقل حکم می کند که یک کسی که مسائل 
مربوط به کودکان را می فهمد و یک مجری که ]به 
طور[ تخصصی ]در این زمینه[ کار کرده است باید 
مدیریت فضا را هم بر عهده بگیرد که ]البته[ بزرگواران 
حتما درایت خواهند کرد لکن ما بحث اولیه را شروع 
کردیم تا موافقت اولیه حوزه اعالم بشود. کار را با 
بزرگان کار با کودک و نوجوان کشور شروع خواهیم 
کرد. پدر کار با کودک کشور، جناب اقای راستگو 
شهیدی  استاد  هستند،[  هم  دیگری  هستند.]افرادی 
معروف -که الحمد هلل- مشهدی هستند، جناب مهدی 

زاده، دکتر مرزبانی، دکتر سلیمانی، حقیقتا اینها ]در 
اساتید  اند همه آنها  استخوان خرد کرده  این زمینه[ 
بزرگواری هستند که چه در راستای تبیین و چه در 
راستای مشورت در این مسئله به ما کمک خواهند 

کرد. اینها برنامه های اموزشی-پژوهشی ما بود.

ان شاء اهلل برای سال اینده راه می افتد؟

سطح دو از بهمن اغاز به کار می کند که حدود 40-
50 واحد تبلیغ عمومی دارد. ریزتر آن را از مسئولین 
پیگیری کنید. سطح دو تبلیغ عمومی است کنار رسائل 
و مکاسب و سطح 3 ]شامل[ گرایش های ]تخصصی[ 
می شود، یعنی ما ]حدود[ یک سال، یک سال و نیم 
برای تبیین فرصت داریم خب با یک پشتوانه 3-4 ساله 
که ]به طور[ تخصصی اجرا کردیم کار سختی است 
و طرح  عملیاتی شده  اجراِی  یعنی  است  ولی سهل 
آزمایشی نیست. چهارسال است که اجرا می کنیم و 

این از بحث اموزشی و پژوهشی ما. 

 به طور جزئی تر بگویید کیفیت این 16 دوره 
ای که برگزار کردید و به پشتوانه ان به شما اعتماد 
شد چگونه بوده است؟ در یک مکان ثابت تبلیغ 
دوره را می کردید بعد طالب می امدند و ثبت 

نام می کردند؟
طریقه اش اینطوری است که مرکز مدیریت حوزه 
علمیه به معاونت فرهنگی- تبلیغی کلیه مدارس استان 
نامه می زند که مدارسی که می خواهند این دوره را 
داشته باشند -ما تفاهم نامه ای با دفتر تبلیغات اسالمی 
نوشتیم که چند دوره است، ]شامل:[ مهدویت، خانواده 
و...- هر مدرسه علمیه ای که دوست داشت، مسئول 
فرهنگی اش با دفتر تبلیغات رایزنی می کرد پس از 
هماهنگی دفتر تبلیغات و ملزومات دوره )تخته، دیتا، 
ما  با  تبلیغات  دفتر  تصویربرداری(  و مخاطبین طلبه، 
هماهنگ می کرد و ]تنها[مجموعه ای که به نمایندگی 
از دفتر این دوره ها را اجرا می کند موسسه راه سعادت 
است. اساتید آن حدود 10-11 استاد خوب و ممتاز 
مشهد هستند از جمله: آقایان فیض ابادی، محمد هادی 
مشیری، محمد تقی حسین زاده، زراعتی، محمدرضا 
برند  هرکدام  یعنی  باقری.  ابوالفضل  و  پور  رمضان 
هستند. شما اساتید را در نظر بگیرید، آقای باقری نفر 
دوم کاغذ و قیچی در کشورند. اقای زراعتی مجری 
اقای رمضان پور مجری نمونه  نمونه استانی هستند، 
کشوری اند، جناب سلمان رمضانی و خود حقیر که 
بعضا  رضایی،  زرگر  جناب  گویم،  می  روانشناسی 
جناب استاد فخر، جناب اقای میرزایی، اساتید خوبی 
هستند در این دوره ها به عنوان مدرس، سرفصل ها را 
با توجه به معیارهایی که به آنها داده ایم و از قم گرفتیم 

تدریس می کنیم.

برای دوره عملی برنامه این بوده که بعد از 
ارتباط می گرفتید که معرفی  با ارگان ها  دوره 

بشوند به مکان های تبلیغی ؟
از  یکی  بشوند.  مرتبط  بعد  و  بشوند  معرفی  بله 
پسوندهای مجموعه تبلیغی است ما در مناسبت ها اعم 
از محرم، صفر، رمضان، دهه مهدویت، دهه والیت 
تبلیغ عمومی  البیض ماه رجب  ایام  تابستان و  ایام  و 
داریم، یعنی بعضا مدارس علمیه تعطیل می کنند و 
طالب وظیفه شان تبلیغ است. از بُعد اموزش استفاده 
کردیم از افرادی که دوره دیده اند هم در تبلیغ های 
خودمان استفاده می کنیم. با توجه به ]هر[ مناسبت الزم 
است که اموزش های خاص خودش هم داده شود از 
یک ماه ]قبل[بحث ثبت نام ها شروع می شود. طبق 
عرف همه ی گروه ها از 15 روز قبل با اساتید برجسته 

تخصصی دوره برگزار می کنیم. 

یک قسمت از فعالیت های موسسه که عمده 
فعالیت های آن محسوب می شود مهارت های 

تبلیغی است. وارد محتوا هم شده اید؟
بله ما از 4 سال قبل که تبلیغ را به طور تخصصی 
شروع کردیم محتوا هم تولید کردیم و موجود است 
به سایر دوستان هم گفتیم که ]اگر خواستند در[  و 
هست،  ]اینجا[  که  ای  نکته  بگذاریم.  ]آنها[  اختیار 
کردیم  تر  تخصصی  را  تبلیغ  بحث  که  است[  ]این 
مثال یک گروه تبلیغی میرود استان کرمان یا سیستان 
و بلوچستان، امکان دارد امسال یک محدوده ای برود 
سال دیگر شاید همان استان برود اما جای دیگری برود 
یا مخاطبان مختلف بشوند، ما به عنوان تبلیغ محرم یک 
طرح 10 ساله ریختیم برای یک مجموعه حاشیه شهر 
که به شدت منطقه ای وهابیت خیز است، منطقه کنه 
بیست میشود سمت مهدی آباد و جمعه بازار ساختمان 
اخر شهرک شهید رجایی به سمت چپ از مهدی اباد 
شروع کنید روستاهای مختلف سنگبر و...  مسئولین 
کشوری لطف دارند و کمک های حمایتی می کنند 
لکن پیشنهاد دادند اینجا را داشته باشید، یک روستایی 
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به نام  احمد اباد که صددرصد اهل سنت و عالم خیز است و ]البته[ به 
شدت عالم پرور؛ مولوی های استان از همانجا تامین می شود. بسیار 
حافظ کل ]قرآن[ دارد، خیلی قوی کار می کند. به شدت منطقه 
حساس و استراتژیکی است ]برای همین[ یک طرح 10 ساله ]برای 
انجا[ نوشتیم که اجرا کنیم. 3 سال است ]که[ در همان منطقه با جامعه 

مخاطب 10 هزار نفر دهه اول محرم ]برنامه داریم.[

ارتباط دائمی یا فقط 1۰ روز؟
طالبی که می روند فقط 10 روز ثابت هستند و مخاطب هم ثابت 
است که عینیت برای مخاطب داشته باشد. در ماه رمضان هم کار 
تبلیغی انجام میشود. اخر محرم موکب و برای زائران امام رضا)ع( 
ایستگاه می زنیم، هم چنین دهه اخر فاطمیه که دو تا پهنه ی طوس و 
خواجه ربیع را با رویکرد جهادی ]تبلیغ می رویم[ یعنی تمام این کارها 
که عرض شد، صلواتی است، یک ریال هزینه هم دریافت نمی شود. 
در تابستان همین افرادی را که برایشان دوره می گذاریم به محافلی که 

از ما مربی تخصصی می خواهند معرفی می کنیم.

اینهایی که فرمودید فعالیت های حاشیه ای غیر کودک 
و نوجوان است یا در انجا هم سراغ کودکان می روید؟ اینها 

فعالیت اصلی موسسه نیست؟  
انجا عمومی، یعنی برای همه سنین است. بله ما در قسمت تبلیغ یک 

رویکرد عمومی داریم ولی با نگاه ویژه به فضای کودک و نوجوان.
از محرم امسال تصمیم گرفتند تبلیغ حرفه ای تر جلو برود. یک 
اساسنامه مستقل برای واحد تبلیغ ]در دست اماده سازی است[ االن هر 
جمعه با طالب نخبه ی واحد اموزش جلساتی داریم و واحد پژوهش 
و تبلیغ االن مشغول چارت سازی و نوشتن اساسنامه مخصوص خود 
تبلیغ هستند و ان شاء اهلل بعد از ان یک تبلیغ متفاوت با سبکی متفاوت 
خواهیم داشت با توجه به تجربه 3-4 ساله اخیر به این نتیجه رسیدیم 
که مثل فقه که باید به فقیه رجوع کند، برای تبلیغ هم باید به مجتهد 
تبلیغ رجوع کند. برای همین ارکان مجموعه را طوری می بیندیم که 
یک مجتهد تبلیغ نظرش دخیل باشد و با برنامه تر جلو برویم. احتمال 
صورت[ به  تبلیغی  ]کار  اما  باشد  مکان  همان  و  برنامه  همان  دارد 

تخصصی تر. بحث اخر بحث فرهنگی است ما یک سری کار داریم 
در مناطق مختلف مشهد و شهرستان، این هم کامال جهادی است یعنی 

]بدون چشمداشت مالی[ 

فعالیت های شما عمدتا موسمی است؟ 
]برنامه های[ تبلیغی بله اما ]در مورد[ اموزِش در طول سال، هم 
اکنون مکتب علمیه نرجس و مدرسه علمیه رضویه در خیابان شیرازی 

مناســبت  در  مــردم 
ســال  خــاص  هــای 
فجــر  دهــه  از  اعــم 
برنامه هــای انقالب، 
و...  مهدویــت  دهــه 
تواننــد دعــوت  مــی 
مجموعــه  از  بکننــد 
]تــا[ ســعادت  راه 
یک جشن را از صفر 
تــا صــد خــودش هــم 
و  افــزاری  ســخت 
افــزاری  نــرم  هــم 
بــدون دریافــت یــک 
ریال هزینه، برعهده 

بگیــرد.

 با توجه به تجربه 
۳-۴ ساله اخیر به 
این نتیجه رسیدیم 
که مثل فقه که 
باید به فقیه رجوع 
کند، برای تبلیغ 
هم باید به مجتهد 
تبلیغ رجوع کند. 
برای همین ارکان 
مجموعه را طوری 
می بیندیم که نظر 
یک مجتهد تبلیغ 
دخیل باشد.

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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دوره تکمیلی تربیت مربی کودک و نوجوان دارند. 
شد.  تمام  گناباد  الزهرای  مکتب  دوره  هفته گذشته 
برای  داریم  گرفتیم،  هم  را  ها  ازمون  و  ارزیابی  ما 
مرحله ارائه گواهینامه می فرستیم. در طول سال بحث 
اموزشی ما هست. یعنی دوره های تابستان هم در طول 
تبلیغ در طول  سال دوره های اموزشی هست بحث 
سال ]شامل[ برنامه های محتواسازی، کادر بندی و بَعد 
اموزش به طلبه ها برای 5-6 ماه بعد هست لکن خود 

تبلیغ موسمی است. 
های  مناسبت  در  همینطور  هم  فرهنگی  بحث 
خاص سال اعم از دهه فجر برنامه های انقالب، دهه 
مهدویت، دهه والیت، دهه کرامت، که مکان های 
توانند[  ]می  شود  می  برگزار  جشن  مشهد  مختلف 
دعوت بکنند از مجموعه راه سعادت ]تا[یک جشن را 
از صفر تا صد خودش به عهده می گیرد هم ]از حیث[ 
سخت افزاری و هم نرم افزاری، از شروع که باید با 
تئاتر و گروه  قاری و مداح و  مجری شروع شود و 
سرود و سخنران همه  اینها را خود مجموعه تیمی دارد 
انجام میدهد ]هم چنین[ بحث تصویربرداری و صوت، 

بدون دریافت ]حتی[یک ریال هزینه.

بیشتر توضیح دهید مثال  االن دهه فجر است.
شما چکار می کنید؟

داریم یک  ما دو مخاطب  فضای عمومی است؛ 
مخاطب اولیه جلوی چشم که همان کودکان باشند 
چون  هستند  بزرگساالن  قطعا  هم  ثانویه  مخاطب  و 
کودک درونشان هنوز پویا و فعال است لکن برنامه 
هایی که داریم مثل جشن نیمه شعبان در شهرک محمد 

اباد مشهد یک جمعیت بالغ بر 4000 نفر که کلیپ 
خانوادگی]شرکت  همه  کالن  خیلی  هست،  هایش 
کردند[ شاید 40درصد آن جمعیت کودک و نوجوان 
بودند غالبا بزرگسال بودند که استفاده کردند. برنامه 
هم کامال دست خودمان است ما را دعوت می کنند 
هماهنگی انجام می شود. آنها پذیرایی، تبلیغاِت دعوت 
و انتظامات را برعهده دارند ما فقط اجرا داریم ]برنامه 
ی[ محمد اباد در مسجد بود لکن برنامه های ما ]در[ 
سراسر مشهد است ]برای[ محرومین و ]کسانی که[ 
فقر فکری و فرهنگی ]دارند[، چون]به لحاظ[ فکری 
که خدا را شکر همه ی ایرانی ها خوب هستند لکن 
در]بعد[ فرهنگی کم کار شده است و دیدگاه ]ما[ این 
است که ]موسسه برای[هر مسجد فقط یکبار]می تواند 
برنامه داشته باشد به خاطر چند دلیل:[ یک دلیل اینکه 
]اینکه[وظیفه  دو  و  است  زیاد  خیلی  ها  درخواست 
همسایگان  و  اطراف  مردم  واحیای  مسجد  احیای 
مسجد با امام جماعت است امام جماعت باید در این 
جامعه ی مسجد امامت بکند ما فقط یک عنوان برنامه 
با بعضا افرادی که در گروه ما هستند مخصوصا ]در[ 
بعد سوم) فرهنگی( بعضا نوجوان هایی که با ما کار 
می کنند به صورت گروه تئاتر و سرود ]برای مردم می 

توانیم داشته باشیم[

روید  می  نباشد  خبری  که  جایی  در  شما 
هشتاد درصد کار را به عهده می گیرید اما هدفتان 
این است که خودشان فعال بشوند؛ امام جماعت 
و نوجوان ها کم کم دست بگیریند و لو ضعیف 

تر از شما؟

احسنت یعنی یک الگوسازی می کنیم که ببینید 
کرد  اجرا  را  اش  برنامه  زیبا  اینقدر  که  نوجوان  این 
همین نوجوانی که روبرویتان نشسته است نوجوان خود 
شماست فقط ]ای[ امام جماعت همت کن، هیئت امنا 
همت کنید دو سال دیگر این بچه های خودتان از بچه 
های ما قوی ترخواهند شد، تازه می توانند در جاهای 
مختلف برنامه داشته باشند این را خدمتتان عرض کردم 
که بگویم به فعالین ان مسجد یا امام جماعت هایی که 
تمایل داشته باشند ما تا 5 سال تضمین ارایه محتوا می 
دهیم. فردی که دغدغه داشته باشد ولی دستش خالی 
باشد ما هم زمینه اموزش را فراهم می کنیم.]در این 
راستا[ یک رایزنی با امور مساجد کردیم و هم به عنوان 
محتوا در خدمتشون هستیم، یعنی محتوایی ارایه می 
انواع  ]به طوری که[  نباشد  دهیم که دستشان خالی 

قالب ها، انواع روش ها را به ایشان ارایه می دهیم.

اجماال بگویید محتوایی که به مبلغین ارایه می 
دهید، چیست؟

محتوایی که ما داریم حول پنج محور است:اخالق، 
کدام[  اجتماعی.]هر  مسائل  و  عقاید  قران،  احکام، 
درسنامه دارد، فصل بندی دارد. ما تدوین می کنیم و به 
مبلغین تقدیم می کنیم چون ]به صورت[تخصصی ]در 
مورد[کودک و نوجوان است در سه عنوان: ابتدایی، 
برای  بعد  و  سال   17-18 تا  دبیرستان  و  راهنمایی 
جوانان هم یک سری دروسی تدوین شده است که 
بزرگواران نوشتند که اجرا بشود. مثال قالب های اجرا، 
روش اجرا وکالس داری عنوان درس هایی هست که 
اساتید ما در دوره های پژوهشی نگاهی کالن به آن 
دارند مثال روش اموزش مفاهیم قرانی به کودک و 
نوجوان ]یا[ روش اموزش مسائل عقاید   چگونه باشد؟ 
این ها را سرفصل داریم. کالس داری، قصه گویی، 
داریم.  اموزش  هریک[  خالقانه،]برای  های  بازی 
برای تکنولوژي اموزشی بازی های کامپیوتری استاد 
روانشناسی  بحث  برایشان  داریم.  را  فرجی  مهدوی 
رشد و مبانی تعلیم و تربیت ارایه می شود که خروجی 
ان محتواها]این[ می شود که این طلبه ی عزیز دوره ها 
را و روش بیان و اجرا را دیده است و ازطرفی محتوا را 
هم دستش گرفته است، یعنی دو بال تخصص و  علم و 
عمل را دارد. یعنی تجهیز کامل. ]حال[ برود در]فالن[ 

زمینه تبلیغ کند.
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از حرم تا دبی
گفت وگو با حجت ا السالم  عباس علی نژاد

عباس علی نژاد از ورودی های دهه 70 حوزه علمیه مشهد است که از اوایل 
دوره تبلیغ خود تا االن به مخاطبین دوره کودک و نوجوان می پرداخته اند. و 
البته در ابتدا با سختی های زیادی همراه بودند و به تعبیر خودشان آن زمان بین 
طالب و عموم مردم، اینگونه تبلیغ کردن جانیفتاده بود! ایشان مدتی است که 

کانون فرهنگی جوانه را راه اندازی کرده اند. 

نحوه شکل گیری کانون جوانه را بفرمایید.
عباس علی نژاد هستم، ورودی سال هفتاد و پنج حوزه و اهل کاشمر. 
تخصص بنده در حوزه کودک و نوجوان است و از این انتخاب خوشحالم. یکی 
از دغدغه های همه ی طالب حین تحصیل، آینده کاری است که پس از درس 
خواندن به کجا می رسیم. من هم با همین دغدغه همراه بودم تا زمانیکه با آقای 
راستگو و سبک تبلیغی خاص ایشان آشنا شدم و با توجه به اینکه یکی از وظایف 
طالب تبلیغ است وارد این عرصه شدم. اما چرا مخاطب کودک و نوجوان؟ 
اثرپذیری باالی مخاطب دلیل اصلی این امر بود و اگر بنا باشد دوباره انتخاب 
کنم همین مسیر را انتخاب می کنم چون هم کار شاد و جذابیست و هم ثمره 

کار محسوس است.
 زمانی که ما شروع به کار کردیم، اصال آخوندی در این عرصه نبود. در 
مشهد ما 6 نفر بیشتر نبودیم که از دارالهدایه حرم شروع کردیم. ابتدا اقبال عمومی 

خیلی کم بود که آخوند بیابد این کار را انجام بدهد. اول از همه، هم لباسی های 
خودمان بودند که می گفتند »آقا! پول امام زمان رو حروم کردی!« تکفیرمان می 
کردند. یک مدتی برای عموم هم همینگونه بود ولی وقتی روشن گری شد و قالب 
جا افتاد؛ الحمدهلل اقبال خوب شد. االن ما در حرم بیش از 200 مربی کودک و 

نوجوان داریم. 
بعد از مدتی با دوستان به منطقه مرزی در شرق استان کرمان هجرت کردیم. چند 
سالی مشغول تربیت مربی کودک در آموزش و پروش بودیم. بعد از برگشت از 

کرمان بصورت تخصصی تر ادامه دادیم چون سطح سه بنده تمام شد.
 به طلبه ها می گفتم کار تبلیغی خوب است ولی زمان دارد. در دوره های 
آموزشی ای که االن برای طلبه ها برگزار می کنیم، من طلبه های سطح یک را 
قبول نمی کنم چون کار تبلیغی ما خمیر مایه اش معلومات دینی است؛ تا زمانی که 
مبلغ اینها را بلد نباشد، نمی تواند کار تبلیغی انجام بدهد. ضمن اینکه کار تبلیغی به 
دلیل انگیزه های مختلف و جذابیت هایی که دارد، سبب فاصله گرفتن از درس می 
شود. برای همین به نظرم اگر طلبه ها بخواهند بصورت تخصصی وارد تبلیغ بشوند 
حتی تا سطح سه، حیف است. اشکال ندارد آخر هفته اش تبلیغ برود ولی پیشنهادم 
به نوع طلبه ها همین بود که صبرکن سطح سه تمام بشود؛ استخوان دار که شدی 

بعد بصورت ویژه در حوزه تخصصی ات کار انجام بده.

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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کسی یک چیزی می گفت. بعد یک پسر بچه ای این 
عبای منو محکم می کشید، میگفت:»عمو عمو عمو 
عمو اگر عبات پاره شد بیا بده بابای من بدوزه.« این 
همه ی اون محبتی که دیده بود از من و لباس من و 
برنامه ای که دیده بود همه را خالصه کرده بود در 
این جمله و می خواست یک جمله ای به من بگوید 
که من خوشم بیاید. این خیلی برای من ارزشمند و 
خوشایندست که کاری کرده ام که یک بچه از من 
و لباسم خوشش آمده است. االن که ما می گوییم 
داستان آخوند گریزی ست، این نباید اتفاق بیفتد که 
بچه ی ما آخوند را که  می بیند فرار می کند، نه اتفاقا 

باید برود سراغش.
در  مشترک  برنامه  مراسم  یک  رود  نمی  یادم 
داشتیم.  شادونه  خاله  با  کتاب  المللی  بین  نمایشگاه 

برنامه که تمام شد تعدادی از خانواده ها آمدند با من 
دعوا کردند که »حاج آقا چرا شما نمی آیید تو این 
عرصه ها؟ وقتی شما با این جذابیت برنامه اجرا می 
کنید، ما هم استقبال می کنیم و هم خوشمان می آید، 
چرا بچه ها ما در برنامه ای با موسیقی مبتذل شرکت 
کنند؟« گفتم بله این حق شماست ما کم کار کردیم. 
ضمن این که حوزه هم برای تخصصی شدن تبلیغ ها 
خیلی کار منسجمی انجام نداده است. االن مقداری 
بهتر شده است ولی خب آن زمان که مجموعه ما راه 

اندازی شد، چیزی نبود. 
نوجوان  و  کودک  مربی  دویست  از  بیش  االن 
داریم که جمعی با ما ارتباط مستقیم دارند و جمعی 
غیر مستقیم. ما در اصفهان و فردوس هم شعبه داریم 

که در آنجا مشغول کارند.

انجام  که  مختلفی  تبلیغی  کارهای  انجام  از  بعد 
فرهنگی جوانه  کانون  عنوان  با  ای  مجموعه  دادیم، 
راه اندازی کردیم که دوستان طلبه عالقه مند به این 
حوزه را دور خودمان جمع کردیم. به جرئت می توان 
گفت بزرگترین و مسلط ترین مجموعه تبلیغی کشور 
در حوزه کودک و نوجوان هستیم چون ما خودمان 
آورده )محصول( داشته ایم. در این بخش قالب های 

مختلف کار با کودک را راه اندازی کردیم.
تخته  با  کار  و  داری  راستگو کالس  آقای  مثال  
را به ما آموزش دادند و االن ما قالب های متفاوتی 
داریم که در القای مفاهیم دینی به ما کمک می کنند، 
مثل اریگامی، کاغذ و قیچی، نمایش خالق، نمایش 
عروسکی، تئاتر صحنه ای، قالب های متفاوت کار 

استیج، اردوداری و...

های  نیاز  از  یکی  هم  نوجوان  و  کودک  بخش 
نوجوان  ادبیات کودک و  بر  باید  امروز است. طلبه 
مسلط باشد تا بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند.کار 
ما این است که محتوای دینی-مذهبی را در یک قالب 
جذاب به بچه ها ارائه بدهیم. اگر ملبس و آخوند یک 
پیام دینی-مذهبی بدهد خیلی فرق می کند با یک آدم 
غیر ملبس؛ از من پذیرش بیشتر است چون زمینه اش 
محیاست. وقتی خود من جذاب ارائه بدهم و با قالب 
ها و متد های آموزشی باشد قطعا جذابیتش بیشتر هم 
یادم  من  داریم  جالبی  های  داستان  حاال  شود.   می 
نمیرود یک برنامه داشتیم در حرم برای بچه های پیش 
دبستانی بود. چهل و پنج دقیقه برنامه داشتیم و قصه 
ای گفته شد. خیلی بچه ها خوشحال شدند. بعد که 
برنامه تمام شد همه آمدند دور ما جمع شدند و هر 

مجموعه در چه سالی تاسیس شد؟
تعدادی  کمک  با  مسئول  مدیر  عنوان  به  خودم 
از طالب در سال 89 به صورت رسمی مجموعه را 
شهر  ایرانی  مدارس  در  سال  ابتدا 3  کردیم  تاسیس 
دبی در کشور امارات کار کردیم. فعالیت های خیلی 

خوب آنجا انجام شد. یک کاِر منسجِم تیمی بود.
اعتقادمان این است که طلبه ها هر وقت با هم دیگر 
جمع بشوند موفقند، گر چه خون دل ها خورده ایم تا 
به اینجا رسیده ایم ولی اگر جمع شوند واقعا برکاتی 
دارد. ما که دوره را گذاشتیم بچه ها بعد ها خودشان 
یک تعدادی خودکفا شدند گفتیم بروید شما مجموعه 
جداگانه بزنید. چند تا گروه شدند گروه های مختلف 
شدند دارند کار می کنند. االن خوشحالیم که کار به 
اینجا رسیده یک زمانی ما در حرم 6 نفر بیشتر نبودیم، 

االن بیش از دویست نفریم که دارند کار می کنند.

عنوان  به  زمان  همان  از  است که  مدتی  االن هم 
گروه علمی کودک و نوجوان حرم مشغول خدمت 

به دوستانیم.
 همه این موفقیت ها مرهون یک جمله است. »ما 
خودمان را وامدار اعتبارات دولتی ندانستیم و کارها 
مردمی اداره شد.« سخت بود. واقعا بعضی از روزها 
رفقا نان از نانوایی قرض می کردند ولی اگر به همان 
طلبه نصف شب زنگ می زدم می گفتم برو فالن 
روستای سیستان بلوچستان کار تبلیغی انجام بده، می 
رفت. »اِنَّ َمَع الُعسِر یُسراً« ابتدا سختی هایی رفقا دیدند 
بعد فضاها بهتر شد، اقبال صورت گرفت. بعد از آن 

آمدیم کادر سازی کردیم. 
بیش از 15 دوره ما فقط برای سازمان تبلیغات دوره 
گذاشتیم. برای مبلغین هجرت و مبلغین مستقری که 
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در شهرستان ها دارند. 
27 دوره هم برای معاونین پرورشی و مربی های پیش دبستانی 

آموزش و پرورش برگزار کردیم. 

هدف شما از تاسیس این مجموعه چه بود؟

هدف ما کار تبلیغی ای بود که هم اثر گذار باشد و هم مفید. کار 
کودک و نوجوان با این عنوان بود که اوال این فضا به ذائقه خودمان 

می خورد و ثانیا اثرش را می دیدیم.
از ابتدا افزایش کّمی کار در نگاهمان بود. ما روز اول با 13 نفر 
کار را شروع کردیم ولی االن بیش  از 200 نفر ظرفیت آماده به کار 
وجود دارد. شما اضافه کنید مجموعه های دیگری که الگو گرفتند 
ضمن اینکه دغدغه ی کار محتوایی هم داشتیم. کسی که ابزار را یاد 

می گیرد باید کار تولیدی هم داشته باشد. 

جایگاه این مجموعه در پازل انقالب اسالمی کجاست؟

به شما دبستانی هاست.« همچنین  »امید من  امام فرمودند:  حضرت 
وقتی ایشان را گروگان گرفتند سوال کردند نیرو هایت کجاست؟ 
فرمودند:» نیرو های من در گهواره اند.« حضرت امام به این نکته اشاره 
کردند که اگر می خواهیم تربیت نسلی داشته باشیم باید از همین جا 
شروع بکنیم و اگر ما بخواهیم یک انقالبی داشته باشیم که مردمش 

روحیه ی انقالبی داشته باشند باید از بچه هایمان شروع کنیم. 

مخاطب اصلی مجموعه ی شما چه کسانی هستند؟
زمان شروع، فقط طالب بود اما االن به حد کافی رسیدند. مجموعه 
ی من هست ده تا مجموعه دیگر هم هست مخاطب فعلی ما افراد 
مرتبط با کودک و نوجوان است. از مربیان پیش دبستانی شروع کرده 

ایم تا مربیان پرورشی و معاونین پرورشی.

میزان ارتباط شما با بدنه ی حوزه و مجموعه های دیگر 
چگونه است؟

بنده خودم تا االن با خود بدنه حوزه ارتباط نداشتم که شاید یک 

ضعف از من یا حوزه باشد ولی با دستگاه های مرتبط با حوزه مستقیما 
مرتبط بودیم. با نهاد هایی که زیر نظر رهبری هست مفصل ارتباط 
به  تا مجموعه هایی که  تبلیغات  از مجموعه سازمان ودفتر  داشیم، 
ظاهرشان کار مذهبی نمی آید. مثل آب و فاضالب یا اداره گاز یا 
اداره برق که در حوزه های خاص خودشان ورود کردیم. با حوزه 
های علمیه ارتباط مستقیم نداشتیم ولی خود مجموعه ها ارتباط گرفتند 
یعنی مرکز مدیریت مستقل با ما ارتباط نگرفته است ولی برخی حوزه 
ها مثل امام صادق چمن آباد، خواف یا حوزه علمیه ای در بوشهر که 
مدیرانشان با من تماس گرفتند به درخواست برگزاری دوره تربیتی 
برای طالبشان داشتند. اینها ناشی از ارتباطات شخصی بنده بود و یک 
ضعف هم از ساختارهای خود حوزه است که این ها را شبکه نکرده 
است. حوزه باید یک شبکه تبلیغی ترسیم بکند بتواند از ظرفیت های 

خودش استفاده بکند.

ارتباط شما با آموزش و پرورش چطور است؟
ما دو تفاهم نامه کلی با مدیر کل استان داریم. یکی در قالب دوره 
های آموزشی و یکی برگزاری مناسبت های ملی-مذهبی مثل دهه 
فجر یا عید غدیر یا دهه کرامت و... که ما از طرف موسسه گروه های 

تبلیغی را برای اجرای مراسم در مدارس می فرستیم.

میزان قلمرو تاثیر گذاری ای که برای خودتان تعریف کرده 
اید تا چه حدی است؟

همین سوال را بنده از آقای راستگو پرسیدم، ایشان گفتند »تا وقتی 
این دو تا پاهای من توان راه رفتن داشته باشه و زبانم گویا باشه ما 
کار را ادامه می دهیم.« از کشور های دیگه ای مثل آلمان یا مرکز 
اسالمی اتریش درخواست داشتیم، منتهی فقط مضیقه ی زبان داشتیم. 
ما امسال اولین مجموعه فرهنگی هستیم که یک موکب فرهنگی 
منسجم بصورت خودکفا از اعتبارات مردمی در کربال زدیم. نزدیک 
30 نفر مبلغ داشتیم زبان دان عربی، انگلیسی، فرانسه، اردو، مبلِّغ خانم 

و آقا و تا شعاع 3 کیلومتر هم پوشش می دادیم. 

در حال حاضر چند نفر در مجموعه بطور مستقیم مشغول 
فعالیت اند؟

مجموع خانم ها و آقایان بین 47 تا 50 نفر کادر اجرایی داریم. 
در حال حاضردو فعالیت بطور مستمر در دست پیگیری ست، یکی 
برگزاری دوره و تربیت مربی است و در کنار آن فعالیت های تبلیغی 

مناسبتی ست.

در این مسیر با چه مشکالت و موانعی مواجه شدید؟
در حوزه ی دینی-مذهبی منیت های ما در کار زیادست. مشکل 
بعدی در طلبه ها این است که هیچ وقت نمی توانند با هم دیگر جمع 
بشوند که یک بخش آن به همین منیت بر می گردد. برای همین ما 
تشکل جامعی از طلبه ها نداریم. االن اعالم بکنند که ما میخواهیم در 
حمایت ازمحیط زیست کمپین بزنیم فردا 1500 نفر جمع نمی شن؟به 

بهانه های مختلف میان دور هم جمع میشن ولی ده تا طلبه، نه! 

 به جرئت می توان 
گفت بزرگترین و 
مسلط ترین مجموعه 
تبلیغی کشور در 
حوزه کودک و نوجوان 
هستیم

 همه این موفقیت 
ها مرهون یک جمله 
است. 

»ما خودمان را وامدار 
اعتبارات دولتی 
ندانستیم و کارها 
مردمی اداره شد.« 

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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اغلب آقای رحمانی را به روحیه و اخالصشان می شناسند. ایشان در حال 
حاضر مدیر یکی از باسابقه ترین گروه های تبلیغی حوزه علمیه مشهد با نام 

سیدالشهدا هستند. مصاحبه تعهد سرخ با ایشان را دنبال کنید.

کار شما از کجا و با چه انگیزه و اهدافی شروع شد؟
حدود سال 82 بود که با چند نفر از دوستان تصمیم گرفتیم برویم به نهبندان چون 
گفته شده بود استان خراسان جنوبی محروم ترین استان است آن شهر هم خیلی 
محروم بود و طلبه هم کم داشتیم. ما برای کار جهادی و خدمت به محرومین رفتیم 
آنجا. ما هر جایی که یک مبلغ می توانست کار بکند می رفتیم. چندسالی می رفتیم 
نهبندان تا رسید به سال 86 که از آن سال رفتیم سیستان و بلوچستان که در آن زمان 
16 نفر بودیم و در آن جا بیشتر کارمان مدارس بود قالبهای مختلفی خارج از منبر و 

کالس مثل اجرای نمایش و غیره داشتیم.
سال 91 بنده مسئول فرهنگی مدرسه نواب بودم آن جا با گروه های دیگری 
آشنا شدیم مثل گروه احرار که آن ها کرمان برای تبلیغ رفته بودند. آنها هم گروه 
های کوچکی بودند. ما با این گروه ها اجتماع کردیم و گروه سید الشهدا را تشکیل 
دادیم که آن جا شدیم  103 نفرکه محرم رفقا را به سیستان اعزام کردیم. همه چیز 
هم جهادی بود. کالس های مقدماتی زیادی در مشهد و با موضوعات مختلف 
برگزار کردیم ، برای رفتن هیچ وسیله ای نداشتیم گفتیم خودشان وسیله بیاورند، 
خیرهایی پیدا کردیم مثاًل مرحوم حاج آقای دهشت کمکی به ما کردند. ما پول 

بنزین را می دادیم به کسانی که ماشین داشتند تا بچه ها را ببرند.

آموزش و پرورش هم میزبان ما شد. تمام مدارس را برنامه ریزی کردیم که 
حضور پیدا کنیم.کار هم گروهی بود. به مرور به این نتیجه رسیدیم که باید بیشتر 
وقتمان را برای مدارس بگذاریم اما خوب مساجد ، هیئات ، بهزیستی ، زندان ها و... 
هم می رفتیم البته در بین اینها مساجد اولویت بیشتری داشتند. به عنوان مثال کمیته 
امداد هم ماشین می فرستاد. ما می رفتیم خانه برخی افراد و آن کسانی که تحت 
پوشش کمیته امداد بودند. دیگران را هم دعوت می کردند. مجلس روضه ای به 
پا می کردند و آن جا مجلس روضه بر عکس بود، ما پاکت هم می دادیم یعنی 
یک مساعدت هایی را کمیته آماده کرده بود که ما به خانواده میزبان می دادیم یا 
مثاًل زندان که می رفتیم بندهای مختلف داشت ، فضای مسکونی کارمندان وجود 
داشت، سربازهایی که آن جا کار می کردند ، کانون اصالح تربیت ، بند نسوان و ... 

که برنامه های مختلفی داشتیم.
کارمان پیش رفت و از آن سال به بعد ما دیگر اعزاممان کمتر از 100 نفر نبود، 
یک شورای مرکزی داشتیم که توسط مجمع عمومی انتخاب می شد و بعد هم یک 

نفر به عنوان مسئول توسط خود دوستان انتخاب می شد. 
بنده سه سالی در این مجموعه نبودم. مدتی در سیستان و مدتی هم در تهران 
زندگی می کردم. در این مدت آقای شکری مسئول گروه بودند که کارهای خوبی 
هم کردند. مثاًل اعزام خارج از کشور هم داشتند یک تبلیغ برای تانزانیا داشتند، که 
به برخی مناطق فقیرنشین آفریقا سر می زدند و از سال 93 هم اعزام به بندر عباس به 

برنامه ما اضافه شد.
بعدها به این نتیجه رسیدیم که باید روی محتوا بیشتر کار بکنیم هماهنگی هایی 
با گروه امیِر بیان قم داشتیم و کالس ها و دوره های مشترکی برای طلبه ها برگزار 
کردیم. بعد در غیر محرم هم مثل اعتکاف ها، تابستان ها، زلزله 21 آبان 97 و... فعال 
شدیم. مثال در ماجرای زلزله 40، 50 نفر اعزام شدند که یکی دوهفته اول که حساس 
تر هم بود حضور داشتند. بعد  تا آخر سال چند باری اعزام داشتیم. گاهی با خانواده 

ها که می رفتیم رفقا خوب کار می کردند. 
شکل کار هم که از ابتدا فرهنگی-تبلیغی بود و کار عمرانی نداشتیم البته در 

ماجرای زلزله به تناسب نیاز منطقه کارمان متفاوت بود؛ توزیع اقالم داشتیم و ... 
اعزام به راهیان هم داشتیم، چندسالی است که گروه خانم های ما شکل گرفت 
حدود 40 نفر مبلغ خانم تربیت شدند. دوره های خوبی دیدند. با همکاری سازمان 
تبلیغات و... خیلی از رفقا هم هر یک در اموری متخصص اند. برخی متخصص کار 

با کودک اند، برخی منبر، برخی مشاوره و... .

خودتان شناسایی می کردید آن منطقه را یا ..؟
و  جا  آن  رفتیم  می  هم خودمان  سفر  از  قبل  بودند  جا  آن  دوستان  از  برخی 

هماهنگی می کردیم.
 

اگر ممکن است توضیحاتی هم درمورد شیوه کار و حساسیت های 
تبلیغی که داشتید بفرمایید.

ما سعی کرده ایم مدلمان مدل دفاع مقدس باشد. یکی از مولفه ها استاد شدن 
در صحنه عمل است. مثاًل خیلی از مبلغ های سال اولی با ما شروع کردند همان جا 
جلسات انتقال تجربیات داشتیم، کالس های مهارتی داشتیم و ... که به نظر ما این 

گفت وگو با حجت ا السالم رحمانی 

هجرت وجهاد
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شیوه ده برابر این که این جا ما دوره بگذاریم دور از صحنه عمل بهتر 
است. دفاع مقدس هم این طور بود حسن باقری و همت و ... هم در 

همین فضاها، یعنی صحنه عمل رشد کردند. 
نکته دوم این است که هر جا نیاز باشد ما می رویم این طور نیست 
که بگوییم ما فقط می ِآییم منبر می رویم یا دیگران محیط را آماده 
بکنند تا ما بیاییم. ما زمینه را خودمان فراهم می کنیم می بینیم مدارس، 
بهزیستی یا هرجایی که نیاز هست. برخی ها می روند ممحض درکار 
هنری میشوند. در مدارس مسابقه برگزار می کنند، نمایش برگزار می 
کنند، سرود می خوانند، از امام رضا می خوانند و دل مردم را وصل 

به امام هشتم می کنند.
نکته سوم هم این است که ما سعی می کنیم هماهنگی ها را 
همین جا انجام بدهیم اما در عین حال با کمترین امکانات بیشترین بهره 
وری را داشته باشیم، میزبان ما گاهی حوزه عملیه بود. گاهی آموزش 
پرورش یا سپاه یا... اگر تغذیه را یک ارگانی قبول بکنند، خیلی خوب 

است واال باز خودمان یک فکری می کنیم. 
اگر کسی منبر و روضه و ... داشته باشد و پاکتی بگیرد یه بخشی 
از پولش خرج گروه می شود و باقی هم بین دوستان پخش می شود 

یک مدل خاصی برای توزیع پول بین دوستان داریم.
نکته بعدی این است که چون ما هدف اصلی مان این است که به 
مخاطب وصل بشویم نمی گذاریم همکاری با برخی از مسئولین مانع 
از کار ما بشود مثاًل در یکی از روستاهای اطراف تهران که ما اعزام 
داشتیم ، امام جمعه ای بود که با یکی از مبلغان منطقه اختالف داشت 
و آن مبلغ به دوستان ما اسکان داده بود. آن جا ما را بایکوت کرده 

بودند، گفته شده بود به سازمان ها که با اینها همکاری نکنید و... خوب 
ما می رفتیم با بسیج یا سپاه یا آموزش و پرورش و ... همکاری می 
کردیم. تحریم ها را دور می زدیم. این طور نبود که با یک مخالفتی 
یا موانعی راهمان را بگیریم و برگردیم نه تا روز آخر تبلیغمان را انجام 

می دادیم.
نکته بعدی این است که با همه مسئولین در مشهد و جاهای دیگر 
همکاری می کنیم ولی وابسته به جایی نیستیم مستقلیم در دو سال اخیر 
اتوبوس ما را آستان قدس داده است اما سال های قبل خیرین می دادند 
خوب اگر سال های بعد هم این ها ندهند ما مشکلی نداریم از جای 

دیگری جور می کنیم.
ما با همه همکاری می کنیم گاهی به اسم اوقاف در امام زاده ها 
حضور پیدا می کنیم، گاهی با پرچم آستان می رویم و خوب به اسم 
آن مجموعه هم نوشته می شود ما ابایی نداریم در عین حال زیر نظر 

شخص خاصی هم نیستیم.

هر جا نیاز باشد ما 
می رویم این طور 
نیست که بگوییم ما 
فقط می آِییم منبر 
می رویم یا دیگران 
محیط را آماده بکنند 
تا ما بیاییم. ما زمینه 
را خودمان فراهم 
می کنیم.

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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نکته بعد این است که درجات و اعتبارات دنیوی 
تبلیغ کنار می گذاریم چه بسا یک طلبه پایه  را در 
چهارمی که ذوق کار بیشتری از طلبه سطح 2و3 دارد 
بیشتری می دهیم میدان می دهیم و به  به او کار  ما 

زحمت افراد ارج می نهیم.
نکته بعدی این است که به خصوصیات مخاطب 
خیلی اهمیت می دهیم مثاًل مناطق تلفیقی که می رفتیم 
در سیستان حساسیت های خاصی وجود دارد مثاًل من 
خودم سر کالس دبیرستان بودم داشتم درسهایی از 
صبر و استقامت عاشورا می گفتم. یک دانش آموز 
بزرگان  به  چرا  شما  و گفت  بلند شد  سنت  اهل  از 
صحابه مثل معاویه ناسزا می گویید؟ گفتم این بحث 
جایش این جا نیست اآلن بحث ما چیز دیگری است. 
گفت نه بگو. اصرار کرد و ما هم باید یک جوابی 
می دادیم. اگر سکوت می کردیم می گفتند حاج آقا 
جواب ندارد. قصد ورود در این مباحث هم نداشتیم 
من گفتم ببینید حدیثی داریم که علی مع الحق و الحق 
مع علی این را قبول دارید؟ گفت: بله ما علی را قبول 
داریم شما بقیه را قبول ندارید. گفتم خوب شیعه و 
سنی این را نقل کرده اند از طرفی می دانید جنگ 
صفین معاویه در مقابل علی علیه السالم ایستاد، همین 

را گفتیم  گذشتیم.
بله البته در محیط هایی مثل دانشگاه که دانشجوها 
سوال داشتند یا حتی ما را دعوت به مناظره می کردند 

این طور  اما  بپردازیم  بحثها هم  این  به  است  ممکن 
نیست که برویم در مدارس شروع کنیم به بحث شیعه 
این است و سنی این است. ورود مستقیم به مطالب 

اختالفی اگر چه علمی باشد ما این کار را نمی کنیم.
هم  دیگری  کار  یک  که  است  این  بعدی  نکته 
که می کردیم ما تقریباً هر روز با یکی از مسئولین از 
سپاه یا وزارت اطالعات جلسه داشتیم که با منطقه و 

حساسیت های آن جا آشنا بشویم.

هست  طور  این  الشهدا  سید  گروه  آیا 
مشکالت آن منطقه را شناسایی کند؟ مثاًل مشکل 
طالق در فالن منطقه زیاد است و سپس متناسب 
با آن مطلب آماده کنید؟ مثال فرض کنید بنده به 
عنوان طلبه قصد تبلیغ دارم، آیا سید الشهدا آماری 
دارد که بتوان براساس آن ها شناسایی های الزمه 

را انجام داد؟
مستمر  ارتباط  به یک  احتیاج  اتفاقی  چنین  برای 
هست و چون تبلیغ ما مقطعی است و مربوط به یک 
دهه و یک ماه و ... می شود؛ خوب اگر ما یک دفتری 
داشته باشیم در سیستان می توان برنامه بلند مدت دید.

البته یک کارهایی کرده ایم مثاًل پرسشنامه هایی 
توسط دانش آموزان و دانشجویان آنجا تکمیل شده 

است.

خود گروه سایت ندارد که این بحث ها و   
تجربیات را انتقال دهد ؟

نه،  در سایت نمی شود گذاشت. این ها مخصوص 
مبلغین است، حساسیت هایی دارد. ما خودمان مبلغ 
هارا هرسال به روز می کنیم قبل از اعزام در هر نوبت 

ما با مبلغین صحبت می کنیم.

چشم انداز گروه کجاست ؟  
ما اساس نامه خام داریم ولی این طور نیست که 
روی آن کار کرده باشیم و تا چند سال دیگر را دیده 
باشیم. و اشکالهایی هم در ساختاِر گروه ما هست. به 
تعبیر دیگر قوت ما در اعزام های جهادی است منتهی 

روی این سازمان دهی ها باید کار بکنیم.
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اگر نگوییم تنها، مجمع اسالمی حبل اهلل، یکی از معدود تشکلهای 
جهاِن  »وحدِت  مسأله  به  تخصصی،  طور  به  که  است  مشهد  طلبگِی 
اسالم« می پردازد. و در طوِل حدوِد 5 سالی که از تأسیس این مجمع 
می گذرد، با فراز و فرودهایی همراه بوده است که می تواند )و بلکه قطعاً( 
برای خیلی از مجموعه های طلبگی دیگر هم مفید و هم راهگشا باشد. 
مصاحبه تعهد سرخ با حامد مهاجر، از اعضای شورای مرکزی این مجمع 

را بخوانید.

در ابتدا، لطفاً اجمالی از چگونگِی تأسیِس مجمِع اسالمی 
حبل اهلل بفرمایید.

جمع ما در بهمن ماه 1392 تشکیل شد. هسته اولیه آن هم بنده، 
آقای محمدآبادی، آقای کمیلی و آقای جالیر بودیم و بعد هم آقایان 
شاندیزی، قوی و رضایی اضافه شدند. از آنجا که من درس خوانده 
دانشگاه زاهدان بودم، دغدغه هایی نسبت به مسائل اهل سنت داشتم 
که بعد از دانشگاه هم ادامه داشت. پس از ورود به حوزه، حال و 
هوای اساتید و دغدغه های تبلیغی طالب، در خیلی جاها اصطکاک 

های شدیدی با اهل سنت داشت. عمده ی آن ها نه شناخت درستی 
از واقعیت های اهل سنت داشتند و نه در تعامالت با ایشان، مسئله 
وحدت آنطور که می بایست مدنظر قرار می گرفت. در این بین، علی 
آقای کمیلی که حق پدری و استادی بر ما دارند، با انگیزه فعال نمودن 
ظرفیت های موجود حوزه علمیه در مسئله وحدت، سراغ ما آمدند. 
همین جا بد نیست درسی را که از ایشان یاد گرفتیم بازگو کنم که 
باید برای تربیت نیرو وقت گذاشت، ما به مقداری که برای نیروسازی 
»زمان« صرف می کنیم می توانیم انتظار رشد داشته باشیم. اگر ایشان 
آن وقت هایی که در آن زمان و بعد از آن برای رشد و جهت دهی به 
ما صرف نمی کرد معلوم نبود اآلن »حبل اهلل«ی در کار باشد. در ابتدا، 
بیشتر تمرکز ما مطالعات شخصی بود تا این که به این نتیجه رسیدیم 
که اقدام میدانی هم نیاز است؛ بخشی از انگیزه ما برای اقدام میدانی 
همین مطالعاتی بود که داشتیم؛ مثل منشور روحانیت حضرت امام 
)ره(. و البته ارتباط با مؤسسه بین المللی امت واحده توسط جناب 

کمیلی.

روحانیت، آن سوی مرزهای شیعه
گفت وگو با حجت ا السالم  حامد  مهاجر
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هدف شما چیست ؟ آیا چشم اندازی 
هم تعریف کرده اید؟

 هدف ما از ابتدا، ایجاد گفتمان وحدت 
بعدی  های  گام  در  و  علمیه  در حوزه  اوالً 
در کل استان بود. چون می دیدیم مشهد و 
خصوصاً حوزه علمیه در این قضیه خأل جدی 

دارد و خیلی از موضوع دورند.
برای نیل به این هدف می بایست شناخت 
درستی نسبت به اهل سنت می داشتیم که مثاًل 
چه فرقه های کالمی، فقهی و طریقتی و ... 
دارند؟ برای همین یکی از اهداف اولیه ما، 
شناخت اهل سنت بود. یکی از راهبردهای ما 
تأثیرگذاری روی شیعیان و به صورت خاص 
طالب حوزه علمیه بوده و هست. لذا اولین 
برگزار شد دوره آموزشی  اجرایی که  کار 

بود.

در همان سال اول تشکیل مجموعه، 
دوره آموزشی برگزار کردید؟

بله سال 92 اولین اقدام جدی ما، برگزاری 
در  مطرح  اساتید  حضور  با  آموزشی  دوره 
بیشتر  برای شناخت  البته  و  بود.  حوزه فرق 
و تعامل با اهل سنت، در نماز جمعه هایشان 
را  اصلی  مخاطب  کردیم.  می  شرکت  هم 
هم طلبه ها و دانشجویان قرار دادیم. حضور 
جدی طالب در حلقه های مطالعاتی و دوره 

هاِی آموزشی، انگیزه بیشتری برای ادامه به 
ما می داد.

االن برای آموزش، واحدی درنظر گرفته 
سنت،  اهل  های  واحد  کنار  در  است  شده 
اداری-مالی.  و  ارتباطات-رسانه  الملل،  بین 
که تمرکز اصلی واحد آموزش، رشد اعضا 
بعدی  های  حلقه  توانمندسازی  همچنین  و 
مرتبط با مجمع و آشنایی ایشان با مسائل روز 

جهان اسالم است.
انحرافی از هدف و    طی این سالها 
دغدغه اصلی تان نداشتید؟ برای این مهم 

چه راهکارهایی درنظرگرفته اید؟
آسیب  بسیار  اهداف  از  انحراف  مسأله 
مهمی است که اکثر مجموعه ها و نهادها با 
این بوده که در دام  آن درگیرند. تالش ما 
این آسیب نیفتیم. قطعاً مسأله آموزش و رشد 
نیرو، یکی از عوامل مؤثر در ثبات قدم ما بوده 
است. همچنین، ارتباط با مجموعه های همسو 
در سطوح باالتر مانند مجموعه امت واحده، 
دائمی  ارتباط  جمله  از  و  اساتید  با  ارتباط 
با  افرادی همچون علی آقای کمیلی که  با 
تطبیق  برای  الزم  تذکرات  مجموعه،  رصد 
حداکثری فعالیت ها با اهداف را بدهند، در 

این جهت، مؤثر بوده است.

برای خودتان  که  ای  وظیفه  جایگاه 

تعریف کرده اید در پازل انقالب اسالمی 
کجاست؟

به نظر می رسد مسأله وحدت اسالمی جزء 
است.  اسالمی  انقالب  اصول  ترین  مبنایی 
با  انقالبی  نگاه  ای که  اساسی  فرق  باالخره 
سایر نگاه ها دارد، این است که نگاه حضرت 
امام)ره(، »نگاه تمدنی« است و فقط خودش 
و مذهبش را نمی بیند بلکه کل جهان اسالم 
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ما بحث  امام)ره( می گوید بحث  نظر می گیرد؛  را در 
اسالم است. با تمام گستره وسیع آن در آسیا و آفریقا و 
اروپا و آمریکا. و یا باالتر از این امام دوگانه شیعه و سنی را 
عوض می کند و می گوید: اسالم ناب و اسالم آمریکایی! 
این یعنی شیعه ی انگلیسی ای داریم که زیر َعلَم آمریکا 
سینه می زند و از آن طرف سنی ای داریم که برای تحقق 
اسالم ناب می جنگد. این نگاه آرمانی، باید در همه ابعاد 
جامعه دیده بشود از حوزه تا دانشگاه از نهاد های اجتماعی 
و فرهنگی ما تا سیاست خارجی ما و... . و ما تا وقتی که 
این نگاه، تبدیل به گفتمان غالب جامعه مان نشود، وظیفه 
داریم. تازه آن زمان، شروع کار جدی تر ما برای گسترش 

این فرهنگ در سرتاسر جهان است. 

مجموعه مشابه حبل اهلل در مشهد داریم ؟
 تعداد کمی مجموعه مردمی در مشهد داریم چه برسد 

به اینکه همین مجموعه ها به خصوص وحدت بپردازند.

وجه تمایز شما با مجموعه های مشابه در سطح 
کشور چیست؟

شاید بتوان گفت که در سطح کشور مجموعه های این 
چنینی در حد انگشتان دست داریم. امت واحده پیشگام 
مجموعه های اینچنینی است. آنها یک سیاستی داشتند 
که نیروهای مستعد را در جاهای مختلف فعال کند تا آنها 
بتوانند خودشان یک تشکل ایجاد بکنند، که یک نمونه 

اش مجمِع حبل اهلل بود که مستقاًل -نه به عنوان شعبه ای 
بندرعباس، گنبد کاووس  افتاد. در  امت واحده- راه  از 
و کردستان هم مجموعه هایی هستند که بعضی فعال و 
برخی هم در حال شکل گیری اند. در قم البته چند مؤسسه 

فعال در این زمینه ها داریم. 
عمده بحث هایی که در سایر مؤسسات انجام می شود 
در حوزه مطالعاتی و پژوهشی و آموزشی است اما وجه 
تمایز،  این است که حبل اهلل سعی کرده فعالیت هایش 
و  آموزشی  دوره  از  باشد؛  داشته  گوناگونی  های  قالب 
تولید جزوه بگیرید تا برگزاری اردوهای نخبگانی، افطاری 
های مشترک، کاروان اربعین، پاتوق های فکری-تحلیلی، 
پخش فیلم های مستند و تمرکز بر روز قدس از اعزام 
سخنران تا برگزاری غرفه بین الملل در روز راهپیمایی و... .

و  مطالعات  بین  هم  منطقی  سیر  کردیم  سعی  البته  و 
عرصه میدانی داشته باشیم مثال بعد از مطالعه فرقه دیوبندیه 
نشین  مناطق سنی  بررسی ویژگی های آن، رفتیم در  و 
منطقه، و از نزدیک با یک دیوبند گفتگو کرده ایم و با 

افکار و عقایدش آشنا شدیم. 
شاید یکی دیگر از تمایزات ما »ارتباطات« با نهادهاست. 
سازمان های دولتی، شهرداری، آستان قدس، سپاه، سازمان 
تبلیغات، دفتر تبلیغات و ... . نه تنها اینها بلکه ما لیستی از 
ظرفیت های موجود در هر قالبی را داریم، مثاًل اگر یک 
طلبه ای، استادی یا هر شخصی که شما در نظر بگیرید، 

به نظر می رسد مسئله 
وحدت اسالمی جزء 
مبنایی ترین اصول 
انقالب اسالمی است. 
باالخره فرق اساسی 
که نگاه انقالبی با سایر 
نگاه ها داشت این 
است که نگاه حضرت 
امام نگاه تمدنی و 
جهانی است که نه 
تنها خودش و محدوده 
شهر و استان و حداکثر 
کشور را بلکه کل جهان 
اسالم را در نظر می 
گیرد.

وقتی شما »مرجعیت« 
خودتان را اثبات کنید 
بعد از آن پروژه های 
پیشنهادی خواهد آمد. 
یک جنبه اش این است 
که مشکل مالی را تا 
حدودی حل می کند.
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در فالن مدرسه، مسجد یا مجموعه ای، یک 
حرکت وحدتی داشته باشد سعی می کنیم او 
را ببینیم تا در صورت امکان، تعامالت آغاز 

شود. 

بدنه)حلقه  با  اصلی  شورای  ارتباط 
دوم مجموعه( چقدر است؟

نیروسازی  است که  این  منظور شما  اگر 
چقدر در مجموعه انجام می گیرد؟ خواهم 
گفت از آنجا که موضوع کار ما به نسبت 
خانواده،  مسائل  )مثال  موضوعات  دیگر 
جذابیت   )... و  سیاست  مقاومتی،  اقتصاد 
چندانی ندارد، ورودی مجموعه ما به نسبت 
بقیه مجموعه ها کمتر است و لذا نیروسازی 
از  برخی  در  البته  است.  بوده  سخت تر  هم 
میدانی  کار  اربعین)که  سفر  مانند  ها  برنامه 
است(، ارتباطاتی شکل می گیرد اما نیاز به 
یک ارتباط مستمر است تا نیروسازی انجام 
است  شده  بیشتر  اش  دغدغه  اخیراً  شود. 
راه  دوباره  مطالعاتی،  ی  حلقه  که  جایی  تا 
افتاد. یک مقدار در یک سال اخیر به دلیل 
همین دغدغه نیروسازی کار اجرایی را کمتر 

کردیم.

کرد و نگاه ما به عموم مردم و خیّرین بوده 
است. تالش ما این بوده که کمکهای مردمی 
را جذب کنیم و جهت دهی کنیم به سمت 
بحث  اسالمی.  انقالب  آرمانهای  و  اهداف 
مکان ثابت هم برای یک مجموعه مردمی 
»مکان  که  تشکلی  است؛  ضروریات  جزء 
از  هواست.  روی  عماًل  باشد  نداشته  ثابت« 
دغدغه های ما مکان ثابت بود که »پاتوق« 
درست بشود. لذا یکی از دغدغه های مالی ما 

برای اجاره کردن مکان بوده و هست.

یکی از مشکالِت خیلی از تشکل های 
مردمی، مسائِل مالی است. اما ظاهراً شما 
مجموعه  براِی  را  مشکل  این  تا حدی، 
از  که  بفرمایید  اید؛  کرده  خودتان،حل 

طریق ارتباط با سازمان ها حل شد؟
اثبات  را  خودتان  »مرجعیت«  شما  وقتی 
کنید بعد از آن پروژه های پیشنهادی خواهد 
مشکل  که  است  این  اش  جنبه  یک  آمد. 
مالی را تا حدودی حل می کند اما آسیبش 
که  است  سازمان«  های  انگاره  و  »تمایالت 
تفاوت  طبیعتاً  زند.  می  چنبره  شما  کار  بر 
نگاه دارید با آنها؛ لذا اگر بخواهد نگاه آنها 
پیاده بشود، برنامه شما محقق نمی شود و اگر 
پول  کنی  محقق  را  برنامه خودت  بخواهی 
نمی دهد! لذا این یکی از آن آسیب هاست 
انجام  را  کاری  دقت،  با  و  ظریف  باید  که 
بدهی که هم بتوانی درآمد کسب کنی و هم 
بتوانی او را راضی کنی که ما عمدتاً از جنبه 

اقناع جلو می رفتیم. 
البته تمام تخم مرغ ها را نمی شود و نباید 
در سبد نهاد ها و سازمان های رسمی دارای 
بودجه های مصوب گذاشت. کار ما مردمی 
شروع شده بود و همین گونه هم ادامه پیدا 



رضا صنمبری

این قصه، مقداری طوالنی تر است؛ تاریِخ آن، قدمتی دارد به درازاِی خلقت. از آن لحظه که انسان و جامعه بشریت 
آفریده شد تا به حکِم »اهلل نور السماوات و الرض«، همه هستِی خود را حسین وار، فداِی توحید کند. اما... اما عشق آسان 

نمود اول ولی افتاد مشکل ها!
انسان ها و تشکیالت هاِی هوس پرور و شهوتران و مشرک، مانع از این می شدند که این معنی)فداِی توحید شدن( به 
راحتی تحقق پیدا کند؛ و حتی در برخی از عصرها و مکان ها)در اثِر خالی شدِن صحنه و نه أصالت داشتِن آن ها( قدرِت 
بیشتری می گرفتند و در نتیجه، معدودی از بلندهمتاِن روزگار می توانستند با کّد یمین و عرِق جبین، در این راهِ مقدس، 

گام بردارند!
یگانه راهِ حِل این معما، خالصه می شد در پدیده مقدِس »عدالِت اجتماعی«!

یعنی در شرائِط عدالِت اجتماعی است که جامعه می تواند راحت تر و عالی تر به خلوِص توحیدی چنگ زند؛ در 
شرائطی که هیچ )تأکید می شود هیچ!( مستضعفی در این عالَم، نََفس نکشد! تماِم ثروت ها، قدرت ها، امنیت ها و... در سِر 

جاِی خود و در راهِ هدِف خود قرار گیرند.
اما این مهم، و این قله سهل و ممتنع، با چه راهبردی، بهترین بازدهی را دارد؟ چه راهی را باید برگزید تا بتوان مطمئن و 

امیدوار به رسیدن، حرکت کرد؟
یک کلمه: »روحانیِت متعهد«!»روحانیت  متعهد، به خون سرمایه داران زالو صفت تشنه است و هر گز با آنان سر آشتی 
نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و تقوا و ریاضت درس خوانده اند و پس از کسب مقامات علمی و معنوی نیز به همان 
شیوه زاهدانه و با فقر و تهیدستی و عدم تعلق به تجمالت دنیا زندگی کرده اند و هر گز زیر بار منت و ذلت نرفته اند. دقت و 
مطالعه در زندگی علمای سلف، حکایت از فقر و نهایتاً روح پر فتوت آنان برای کسب معارف می کند که چگونه در پرتو 

نور شمع و شعاع قمر تحصیل کرده اند و با قناعت و بزرگواری زیستند.« )منشور روحانیت(
وقتی روحانیِت متعهد، از گوشه رینگ به »وسِط کارزار« آید)که خوانده ایم و بلکه در عمل دیده ایم که »کونوا دعاة 
الناس بغیر السنتکم«( و از ظرفیِت انتسابش به دیِن پروردگار در بیِن مردم استفاده کند، می تواند »جریان هاِی خروشان« را 
ایجاد سازد. و در این حالت است که »مثنی و فرادی« حرکت کرده ایم به سمِت تحقِق قدرِت بزرِگ اصحاِب حق: »إنّا 

نرغب الیک في دولة کریمة«
»...سومین وظیفه ی مهم روحانیت »حضور هدایتگر و نیز میدانی در عرصه ی خدمات اجتماعی« است. حضور طالب در 
خدمات رسانی به مردم، مدرسه سازی، بیمارستان سازی، کمک به مردم هنگام حوادث و دیگر عرصه ها، نیروهای مردمی 
را نیز به صحنه می آورد و منشأ خدمات خواهد شد.«)دیدار مدیران، مدرسان و طالب حوزه های علمیه استان تهران با رهبر 

انقالب 95/02/25(

جلوداران عرصه خدمت رسانی
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 حجت االسالم همتی فر هنگامی که در دوران دانشجویی در بسیج دانشجویی 
فعالیت داشت به همراه برخی از دوستان دردمندش در حد توان تالش می کرد 
تا مسائل و مشکالت مستضعفین و فقرا را حل کند. سپس وقتی که وارد حوزه 
علمیه مشهد شد، این دغدغه را به صورت جدی تر و تشکیالتی تر در قالب گروه 
))باقیات الصالحات(( دنبال کرد. مصاحبه تعهد سرخ را با این طلبه موسسه امام 

سجاد علیه السالم بخوانید.

لطفا به طور اجمالی درباره سابقه مجموعه صحبت کنید.
من خودم فارغ التحصیل دانشگاهم. آنجا در بسیج دانشجویی رفقا با هم یک 

سری کارهایی را در کنار فعالیت های دانشگاه انجام می دادیم.
به این صورت که با هم متعهد شده بودیم تا در راستای گره گشایی از کار 
محرومین یک کاری انجام بدهیم مثال چند موردی در اقوام گفته بودند، مواردی 
در یکی، دو تیکه جهیزیه یک سال مانده بودند. ما بین دوستان می گفتیم یکی 50 
یکی 10 یکی 20هزار تومان بگذارد، یک مبلغی را جمع می کردیم و کمکشان 

می کردیم.
بعدها که از دانشگاه فضای مجازی فارغ التحصیل شدیم داخل تلگرام یک 
گروهی داشتیم با همین رفقای بسیجی دانشگاه و آنجا هم اگر موردی بود اعالم می 
کردیم و وام خیلی محدودی می دادیم. شاید هر ماهی یا هر دو ماهی یک موردی 

اتفاق می افتاد. 
گفتیم از این ظرفیت استفاده کنیم، به ذهنم رسید این کاری که ما داریم انجام 
می دهیم بیاییم یک مقدار گسترشش بدهیم با یکی دو نفر از رفقای دانشجو و 
طلبه مطرح کردیم که اگر بشود یک گروهی را در تلگرام تشکیل بدهیم دوستان 
خودمان را-که نسبت به ما شناخت و اعتماد  دارند- دعوت کنیم. باالخره افراد بیش 
تر که باشند کار سریع تر پیش می رود کار یک یخچال-که قبال یک ماه یا دو ماه 

طول می کشید- این طوری سریع تر انجام میشود.
به لطف الهی  در سال 95 یک گروهی را در تلگرام ایجاد کردیم به نام »باقیات 
الصالحات« بنا شد آنجا یک سهم هایی را مشخص کنیم، سهم های مثال 10 هزار 
تومانی بعد بگوییم ما می آییم بررسی می کنیم فالنی مثال یک یخچال کم دارد یا... 
این مبالغ در مجموع می شود دو میلیون تومان، ما دویست عدد سهم ده هزار تومانی 

تعبیه می کنیم، هر کس با توجه به توانش این را مدیریت کند. خب گروه 250 نفره 
که تشکیل شد 250 نفر را دعوت به گفت وگو کردیم.

فکرش را هم نمی کردیم اول یک جهیزیه کامل را به دو دختر یتیِم در عقد 
می خواستیم بدهیم و گفتیم شاید دو هفته طول بکشد اما در سه روز جمع شد. که 

ضروریات آن جهیزیه شکل گرفت.
بعد از این پیشرفت همان 250 نفر آشنایانشان را هم به گروه اضافه کردند و مرا 
معرفی می کردند و پس از مدتی به 2500 نفر رسیدیم که به خاطر مسائل امنیتی با 
پلیس فتا پیگیری های الزم انجام شد و مسائل آن حل شد و شناسنامه فعالیتمان را 

گرفتیم.
برای  بعد وارد هماهنگی  و  رفتیم و شناسایی می کردیم  در حاشیه شهر می 
رسیدگی به معیشت آنها می شدیم. خانواده هایی که کارشان با یک یا دو میلیون 
حل می شود و این را در گروه اطالع می دهیم و با همان سهمیه بندی ها فراهم می 

شود . 
اینکه طلبه ها مسئول پیگیری های آن بودند و طلبه بسته ها را تا دم خانه ها می برد 

بسیار باز خورد خوبی داشت و خیلی ها اصال به چشم تبرک به آن نگاه میکردند. 
خیلی ها میگفتند که شما بیایید در کنار این خدمت یک کار فرهنگی هم مانند 
گذاشتن دو کتاب روی جهیزیه ها انجام دهید اما به نظر ما این عمل ما و اینکه طلبه 
ای خودش این کار را پیگیری می کند فی نفسه یک کار فرهنگی است و آنها را 
می دیدیم که به طور خودجوش برای فعاالن گروه کارهایی مانند ختم قرآن انجام 

می دادند. 

ساز و کار شناسایی تان چگونه بوده است؟
در همان تبلیغ هایی که به مناطق فقیر نشین می رفتیم شناسایی صورت می گرفت. 
خودمان و یا دوستانی که روحانی مستقر شده بودند در مناطقی مانند روستای شترک 
و ... در اطراف مشهد پیگیر بودیم  و با کمک برخی از واسطه ها- که اینها تحقیق 
میکردند و به ما معرفی میکردند نیز- شناسایی انجام می شد. چون  ما این کار را در 
کنار درس و بحثمان انجام می دهیم اگر وقت می کردیم خودمان هم یکسری می 
رفتیم و می دیدیم وگرنه امین ما- که همان دوست طلبه بود- برای ما بس بود و البته 
یکی دو تن از آشنایان هم در این کار به ما کمک می کنند که اینها خانم هستند و 
جلساتی دارند و درآنها به ایشان مراجعه می شود و آنها تحقیق می کنند سپس به ما 

اطالع می دهند. 
با شکل گرفتن این فعالیت ها همه با هر حدی از توان که داشتند پای کار آمدند 
مانند کسی که وانت داشت و در همان حد کمک میکرد و قس علی هذا. در همین 
گروه چند خیّر از آمریکا هستند و از همان جا پول می فرستند. زمانی که تحقیق 
صورت می گیرد ما شرح حالشان، دالیل عقب افتادن و مقدار الزم و مورد نیازشان 

را در گروه می نویسیم و مردم هم کمک می کنند.  

محوریت مرکزیتان چه کسانی اند ؟
یک جمع طلبه حلقه اول هستند که اینها تصمیم گیری و اولویت سنجی می 
کنند. یک عده هم به عنوان ادمین های گروه اند. و در آن پیگیری می کنیم و تقسیم 

کار می کنیم. 
بیشترین مشارکت، پولی است و در اجناس ما از مشارکت بقیه برای کمک 

استفاده می کنیم.

طعم شیرین 
پیرو علی بودن

حجت االسالم همتی فر
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جایگاه این فعالیت شما در پازل انقالب اسالمی کجاست ؟
 یک روحانی همانطور که به فکر آخرت است باید دنیا را هم 
تامین کند و ما با این دید ورود کردیم و باید بتوانیم از راه کمک به 
دنیا، آخرت آن ها را هم تغییر دهیم. ما سنی هایی داشتیم که این ها 
شیعه شدند یا کسانی که اعتقاداتشان قوی تر شده است. باید به فکر 

معیشت مردم باشیم.
بعد از آن، به خاطر دغدغه انسانیت و نوع دوستی بوده است و ما از 
این آبروی طلبگی و وجهه اجتماعی مان استفاده می کنیم در معیشت 

افراد ورود پیدا می کنیم. 
ما در گروه می گوییم که با تاسی از امیر المومنین که شبها کمک 
به فقیران میکردند-با توجه به موازین علمی و اجتماعی- عمل می 

کنیم. 

وجه تمایزتان با مجموعه های مشابه چیست ؟ که حاال 
خود اشاره کردید که طلبه های دیگر از جنبه عملی به این 

فعالیت برای کار فرهنگی نگاه می کنند 
نسبت به این استقبالی که صورت گرفت واقعا برای خود ما هم 
سوال شد. نیت خالص دوستان باعث شد که اینگونه تاثیر داشته باشد. 
نکته دوم اینکه اگر کسی مثال پنج هزار تومان پول می ریزد ما مو 
به مو به او تمام فعالیت ها را گزارش می دهیم و او مطمئن است که 

پولش کجا می رود و چگونه خرج میشود. 
گاها دیده میشود که به خیریه ها کمک نمی کردند و اینجا چون 
مستقیم می دیدند که به دست نیازمند می رسد، برایشان ملموس تر 

بود.
یکی دیگر این بود که دیدیم ما که کار را شروع کردیم بعضی 
نتیجه  و  دادند  انجام  خودشان  شهر  در  را  کار  همین  دیگر  رفقای 
نگرفتند و این بحث اعتماد است. ما چون همین لباس و وجهه ای که 
داریم باعث می شد که به ما اعتماد کنند و با توجه به القائات دشمن 
هنوز این لباس در نزد مردم ارزش دارد و شاید کسانی که طلبه نبودند، 
این آثار را نداشتند. در پیشنهاد به دوستانی که نتیجه نمی گرفتند می 

گفتیم که در تشکیالتتان طلبه داشته باشید. 
ما حتی در جمع خودمان که دارند کار میکنند کسانی هستند که 
شاید اعتقادی به نظام ندارند، ولی دید منفی داشتند اما بعد از اینکه 

طلبه ها را دیدند باعث شد دیدگاهشان برگردد.
بحث فرهنگی این کار بسیار مهم است و باعث امید مردم می شود، 
ما دیدمان این است که با این کار مردم به خداوند و زندگی امیدوار 

می شوند.
گروه ما االن در سروش سیصد نفر، در کانال پیام رسان گپ 1200 
نفر، در بله حدود 200 نفر هستند اما گروه اصلی ما در همان تلگرام 

فعالیت می کنند.

با  آیا  مخاطبتان هم که مردم  و قشر مستضعف هستند. 
سازمان ها  و مجموعه های دیگر هم ارتباط دارید ؟

این برنامه کامال خودجوش و مردمی است.خیلی از خیریه ها بودند 

که پیشنهاد می دادند که شما تنها اسم ما را در زیر فعالیت هایتان بزنید 
و ما هم بیشتر کمک میکنیم اما این کار ما خودجوش بوده و حتی 
طلبه ها با معیشت سختی که دارند ده هزار تومان یا پانزده هزارتومان 

دارند کمک می کنند و به نظر ما این خودش برکت می دهد. 
تحت  بخواهد  اگر  ایم که شخص  دیده  موارد  از  بعضی  در  ما 
و  نتوانسته کارها  ولی  دارد  را  باشد شرایطش  امداد  پوشش کمیته 
هماهنگی هایش را انجام دهد لذا ما این کارها را برایش انجام دادیم. 
یا در مواردی ما تولید شغل و کارآفرینی کردیم مانند خرید گوسفند 
برای چراندن یا چرخ خیاطی برای کار. ما از گروهمان تقریبا ده نفر 
را داریم که چنین فعالیتی را در محل خود شروع کردند و ما با آن ها 

هماهنگ هستیم. 

در این دو سال که کار شدت گرفت حتما به مشکالتی 
برخورد کردید و واکنشهایی داشته اید، اینها چه بود ؟

باید  که  شود  می  ایجاد  هایی  مزاحمت  گروه  در  مثال  طور  به 
پیگیری شود مانند پیام های غیر ضروری و سوءاستفاده ها و ... چون 
تا به حال اتفاق افتاده است که شخصی در تهران گروهی با پروفایل 
و قالب های ما ساخته ولی شماره حساب خود را داده بوده است که 

ما پیگیری کردیم . 
ما تقریبا هر دوروز یک طرح میگذاریم البته گاهی هم چند طرح 
میگذاریم که یکی از دردناک ترین ها بیماری بود که متاسفانه تا 
زمانی که نوبتش بشود فوت کرده بود یا مواردی بود که وام یا چک 

یا خدمات مالی داده بودیم که دیگر برگردانده نشد. 
گاهی در شناسایی ها جاهای خاصی بوده است مثال در سمت 
کالت که کلی پیج و خم داشت. یا در خیلی از کارها که اشکاالت 

اجرایی پیش می آید مانند دیر حاضر شدن لوازم و ...

 به طور مختصر چشم انداز کارتان را بگویید.
چشم اندازمان این بود که این را گسترش داده و خیریه بزرگی 
بزنیم ولی این نظر خودم نبود و گاهی سنگ بزرگ نشانه نزدن است 
و ما فعال در برنامه میان مدت قصد گسترش نداشته ایم زیرا حجم کار 
زیاد است و ما ضمن تحصیل هستیم. ما اآلن از سیصد خانواده حمایت 

می کنیم و ناخود آگاه بزرگ تر می شود. 

اگر تجربه یا نکته ای نسبت به اشخاص دیگر مانند طلبه ها 
-که قصد شروع چنین فعالیت هایی را دارند- دارید، بفرمایید .

مهم ترین نکته این است که بدانی ید اهلل مع الجماعه و ما واقعا مانند 
کتاب »حجره پریا«- که جمع طلبگی را نشان می دهد که برکات 
دارد- اآلن برکات این کارها را می بینیم و نشان از آیات و روایات این 
است که کار گروهی باعث برکات زیاد است چه مادی و چه معنوی 
و اگر چاشنی نیت خالص را به آن اضافه کنیم باعث می شود که کار 

ها خود به خود هم پیش برود.

یک روحانی همانطور 
که به فکر آخرت 
است باید دنیا را هم 
تامین کند و ما با 
این دید ورود کردیم 
و باید بتوانیم از راه 
کمک به دنیا، آخرت 
محرومین را هم تغییر 
دهیم. ما سنی هایی 
داشتیم که شیعه 
شدند یا کسانی که 
اعتقاداتشان قوی تر 
شده است. 

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون



چهل سال قبل در فضایی که می رفت تا ایدیولوژی های بر خواسته از تمدن غرب بر جهان حاکم شود طلیعه 
آفتاب حیات تابیدن گرفت و فجر صادق انقالب به دست مردی از تبار آفتاب طلوع کرد تا غبار از چهره 

اسالمی-که حقیقت ناب آن قرن ها زیر خروار ها تحجر و التقاط مدفون شده بود- بزداید.

پیام انقالب اسالمی معرفی اسالم به عنوان دینی جامع و کارآمد برای اداره همه عرصه های زندگی بشریت و 
هدف آن تشکیل تمدن نوین اسالمی برای تحقق توحید در سطح جهانی است.

الزمه تحقق تمدنی اسالم پس از شکل گیری انقالب اسالمی تشکیل دولت و پس از آن جامعه اسالمی است 
که تشکیل چنین دولتی، معرفی الگویی عملی از کارآمدی اسالم برای اداره همه عرصه های زندگی فردی و 

اجتماعی بشر به صورت مدلی عملی برای اداره جامعه و همه نهاد های اجتماعی آن می باشد.

تشکیل چنین دولتی نیاز مند دست یابی به مدل اسالم برای اداره نظامات اجتماعی است و الزمه دست یابی به 
این مهم تولید علم دینی و اسالمی سازی علوم انسانی می باشد تا نهاد های جامعه اسالمی نه بر اساس مدل های 
غربی مبتنی بر تجربه بشری-که سعادت را در بهره وری و لذت حداکثری می دانند- بلکه با مدلی که خداوند 

برای اداره زندگی بشر عرضه کرده است که تضمین کننده سعادت حقیقی برای انسان هاست اداره شود.

حوزه عصر انقالب اسالمی و طالب علوم دینی امروزه ))راه  ترقی  و تکامل  را نه  در »جمود و تحجر« و نه  در 
»خودباختگی  و تقلید«، بلکه  در نشاط اجتهادی  و تولید فکر علمی  و دینی (( )پاسخ نامه پژوهشگران حوزوی 
در مورد کرسی های نظریه پردازی1381/11/16( می دانند و این خود))فی نفسه  یک  پیروزی  و دستاورد بزرگ 

است  و باید آن  را گرامی  داشت ((. )همان(

تالش برای تولید علم در حوزه علمیه مشهد

امیر حسین بان پور
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آرمانی بلند  اما حیاتی
گفت وگو با حجت ا السالم و المسلمین سید محمد محسن دعایی

موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسالم نور، که حدود 8 سال از 
تاسیس آن می گذرد؛ اگر نگوییم تنها، ولی می توان گفت از معدود موسساتی 
است که در حوزه علمیه مشهد، با دغدغه جدی و عمیق به تولید نظامات دینی 
با مدیریت این  ادامه مصاحبه تعهد سرخ  اداره حکومت می پردازد. در  برای 

موسسه را دنبال کنید

به عنوان مطلب اول سابقه موسسه را توضیح بدهید و اجمالی از این 
چند سالی که تشکیل شده است؟

ما در موسسه مطالعات بر اساس یک دغدغه ای که از زمان تحصیلمان در 
قم داشته ایم و از محضر اساتید برجسته ای مثل حضرت ایت اهلل عالمه مصباح، 
حضرت ایت اهلل شاهرودی و حضرت ایت اهلل جوادی و امثال اینها که معتقد بودند 
که حوزه مبارکه علمیه در عین بهره مندی از نقاط مثبت بی شمار و ارزش های 
ذاتی که در حوزه هست اما با توجه به انقالب اسالمی .و نیاز های اسالم و انقالب 
باید تحولی را تجربه بکند و رویکردش را در تربیت طالب و پرورش مبلغین و 
محققین و در تولید فکر برای جامعه اسالمی ارتقا بدهد بر اساس این دغدغه ها 
در سال 1386 موسسه مطالعات را  با کمک حجه االسالم دکتر واسطی تاسیس 
کردیم و استاد واسطی هم دانش اموخته حوزه مشهد بودند و هم از محضر عالمه 
تهرانی)قدس سره( بهره فراوانی برده بودند و در این مساله با بنده تشریک مساعی 

کاملی داشتند. در این تاسیس دو فاضل ارجمند حجه االسالم و المسلمین زردوز نیا 
و حجه االسالم و المسلمین حاجی ابراهیمی هم با ما شرکت داشتند. 

ما موسسه مطالعات راهبردی را بر اساس یک اساسنامه که در وزارت کشور به 
ثبت رساندیم به عنوان یک موسسه مردم نهاد و انجیو تاسیس کردیم و در اساسنامه  
ماموریت موسسه را  تولید سیستم های دینی بر اساس نگرش اسالم که منجر به تولید 
نظریه تمدن اسالمی بشود و در بخش های مختلف فرهنگی و تحقیقی و اموزشی 

اهدافی را برای خودمان هدف گذاری کرده ایم.

جایگاه  ماموریت های این مجموعه، در پازل انقالب اسالمی چطور 
تعریف میشود؟

در بحث های بنده اشاره شد به اینکه انقالب شکوهمند اسالمی به منظور اقامه 
دین اسالم در تمام الیه های ان بوجود آمده است بنابراین فلسفه انقالب اسالمی 
در یک کلمه اقامه اسالم در جمهوری اسالمی و بعد ان شاءاهلل در سطح منطقه و 
سطح بین الملل می باشد. اقامه حکومت اسالمی متوقف است بر تولید نظریه های 
مربوط به  مدیریت اسالمی.اگر دولت اسالمی میخواهد شکل بگیرد باید نسخه 
حکمرانی دینی به تعداد سازه های یک دولت که قاعدتا در همین وزارت خانه 
ها خودش را نشان میدهد. ما نظر دین را فراوری می کنیم و با بسته بندی کامل 
دولتمردان را برای اقامه دین راهنمایی می کنیم. جایگاه موسسه مطالعات راهبردی 
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در پازل انقالب اسالمی دقیقا عالی ترین سطح لبیک 
دولت  افزاری  نرم  تولید  برای  رهبری  فراخوان  به 
اسالمی و تمدن نوین اسالمی قابل تعریف است چون 
ما معتقدیم که انقالب به منظور نظام سازی دینی و 
جامعه سازی دینی تاسیس شده و نظام سازی و جامعه 
سازی دینی امکان تحقق ندارد مگر بعد از اینکه علم 
دینی تولید شده باشد و علم دینی هم تولید نمیشود 
تمدن  به  رسیدن  حوزوی  پژوهشی  دستگاه  مگر  
تحقیقات خودش  و  کند  را هدف گذاری  اسالمی 
را در این رابطه با یک روش تحقیق صحیح و صائب 
مدیریت کند  تا بتواند از نظر تئوریک ابتدا آرمانشهر 
اسالمی  نوین  تمدن  دورنمای  و  مهدوی  و  اسالمی 
تئوریزه بشود بعد این علم در اختیار دولتمردان مجاهد 
ایثارگر برای اقامه اسالم قرار بگیرد و به انها آموزش 
داده بشود و بعد انقالب، فلسفه نهایی خودش پیاده 
سازی بشود و مجموعه ای که تنها ماموریت خودش 
را تولید نرم افزاری دولت اسالم و تمدن اسالم قرار داد 
است نقشش درپازل انقالب اسالمی کجاست؟ بسیار 
روشن است. نقش ان زیر ساختی ترین الیه ی حمایت 
کننده از تفکر انقالب اسالمی است.نقش ان سربازی 
مقام والیت فقیه برای انجام برجسته ترین مطالبه ایشون 
برای تولید علوم انسانی اسالمی است برای تولید نظریه 
الحادی  تمدن  نظریه  که  است  اسالمی  نوین  تمدن 
جاری بشر را نقد کند و بر ان غلبه بکند پس موسسه 
مطالعات راهبردی در پازل انقالب اسالمی عالی ترین 
سطح خدمت را منتها از نظر نظریه پردازی و تولید 
محتوا  و تصمیم سازی راهبردی برای مدیران کالن 

کشور بهره مند میخواهد بشود.

وجه تمایز شما با  فعالیت های مشابه شما   
چیست؟ 

وجه تمایز ما از آن ها اول اینست که ان مجموعه 
ها نوعا بخاطر ارتباط سطح باالیی که با دفتر رهبری و 
شخص رهبری دارند امکانات قابل توجهی را توانستند 
برای توسعه فعالیت های خودشان جذب کنند. دراین 
رابطه نسبت مجموعه ما با آن ها نسبت فیل و فنجان هم 
نمیشود. اما از نظر کیفیت موسسه مطالعات راهبردی 
نوع  یک  به  واسطی  استاد  جناب  حضور  برکت  به 
خالقیت ها و ابتکارعلم هایی در زمینه روش تحصیل 
روش تدریس و روش تحقیق دست یافته که مستمرا 
مجموعه های دیگر را نسبت به استفاده دستاورد های 
این  از  که  هستند  متقاضی  و  کرده  خاضع  موسسه 

دستاورد ها استفاده کنند و هم چنین ما در تولید علم 
دینی به یک روش تحقیق  پیشرفته ای دست یافتیم که 
با عرض تواضع نسبت به سایر اندیشه ورزان  می توانیم 
ادعا بکنیم که این روش تحقیق در انجام ماموریت 
پژوهشی تمدن نوین اسالمی کارآمد تر و موفق تر 

میتواند عمل بکند.
 دورادور  نقدی که نسبت به مجموعه شما میگیرند 
این است که فعالیت ها و پژوهش های شما بیشتر ناظر 
به- ارمانهای انقالب و ارمانشهر است تا وضع موجود 
ولی االن برای تغییر وضعیت موجود خیلی بکار نمی 

آیدکه سازمانها و مسئولین بتوانند استفاده بکنند.
نسبت به این نقد که از ناقدین تشکر جدی داریم 
باید عرض کنیم که در موسسه مطلب علمی ای را 
داریم تحت عنوان فرمول تغییر، که در ان عناصری 
باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد که هر تحولی که 
میخواهد رخ بدهد باید فرمول تغییر را روی آن پیاده 
سازی کنیم تغییر از)سه نقطه(به )سه نقطه( با )سه نقطه( 
برای )سه نقطه(.اگر ما تغییری را میخواهیم رقم بزنیم از 
کجا میخوایم شروع کنیم؟ مبدا تغییر ما چیست؟  این 
تغییر را به کجا میخواهیم برسانیم پس وضعیت مطلوب 
را ما باید تئوریزه کنیم. مهم تر اینکه با چه ابزاری می 
خواهیم این تغییر را انجام دهیم و هدف از این تغییرمان 

هم چیست؟
این مبنای تئوریک موسسه است. که باید ما در تمام 
مباحثمان این چهارتا مساله را ببینیم بنابراین چه جور 
میشود گفته بشود که ما از وضع موجود خودمان را 
فارغ می کنیم و بی خیال هستیم البته خاصیت نظریه 
این است که  پردازی در مباحث ارمانی و ارمانشهر 
اگر مقصد مشخص بشود تمام حرکات و زحمات به 
سمت ان متمرکز خواهد شد االن شما ببینید در این 
چهل سال انقالب هر دولت مردی بر سر کار امده 
است کشور را به یک سمتی کشانده و ده ها هزار 
میلیارد منابع کشور را طبق تشخیص های شخصی یا 
تیمی خودش هزینه کرده است و بعد دولتمرد دیگری 
که امده باز جهت گیری های کالن کشور را به سمت 
دیگری عدول داده است . چرا این اتفاق رخ داده؟ 
اقتصادی و نگاه تدبیر فرهنگی  چرا ده ها نظریه ی 
روی کشور پیاده شده که بعضا کامال متضاد و خنثی 
کننده همدیگر بوده است. بخاطر اینکه مملکت باید به 
کجا برسد معلوم نیست اگر معلوم بود که مملکت به 
کجا میخواهد برسد و دولت ها رسالتشان این میشد که 

مملکت را به سمت آن ببرند هر دولتی تالش میکرد 
که چند گامی را به سمت آن مقصد بردارد مانند اینکه 
شما از خانه خارج  میشوید اگر مقصدتان رو بدانید 
باالخره یا مسیر الف یا مسیر ب یا مسیر ج انتخاب 
می کنید و به آن مسیر می رسید اما اگر از خانه که  
بیرون می ایید ندانید کجا میخواهید بروید در خیابان 
ها حیران خواهید ماند بنابراین واجب است که ان کعبه 

امال و مدینه فاضله طراحی بشود 

مخاطب اصلی فعالیت های موسسه شما چه   
گروهی اند؟ مردم، عموم توده جامعه اند یا حوزه 
جمهوری  سازمانهای  و  مسئولین  یا  اند  علمیه 
اسالمی یا گروه های دیگر ؟ به نظر میرسد بیشتر 

مسئولین باشند درست است؟
فعالیت میکند یکی سطح  موسسه در سه سطح  
عموم مردم هست ما بسته های اموزشی تحت عنوان 
کارگاه های نگرشی دیگر تولید کردیم که مخاطب 
این کارگاه ها عموم جامعه هستند اخیرا داریم ساده 
سازی می کنیم که در مدارس هم بتوانیم اجرا کنیم 
ولی عمدتا از دیپلم به باال می توانند از این گارگاه های 
ما استفاده نمایند. سطح دوم فعالیت های ما طالب و 
فضالی حوزه های علمیه هستند که برای همان روش 
های سه گانه  تحصیل تحقیق تدریس  و البته عناوین 
دیگری طراحی شده است مانند ترجمه بالغی که با 
حوزویان ما ارتباط برقرار می کنیم و به انها اموزش 
های خودمان را ارائه می کنیم و سطح سومی هم که 
کار می کنیم نخبگان مدیریتی و علمی در دانشگاه و 
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نهاد دولت هستند  که این نخبگان علمی و مدیریتی در رابطه با مدل  
پیشرفت از منظر اسالم ما با آنها ارتباط زیادی برقرار کردیم یعنی از 
سطح کابینه شروع شد تا سازمان مدیریت و تا مسئولیت برنامه ریزی 
کل کشور در استانداری ها و هم چنین جلسات و دوره های متعدد 
در دانشگاه های کشور برای اشنا سازی مخاطب  با مدل پیشرفت بر 
اساس نگاه اسالم که در موسسه تولید شده بود ما با این گونه های 

مختلف مخاطب ارتباط داشتیم.

در طی این مدتی که فعالیتهای موسسه در عرصه های مختلف 
محتوایی و قالبی بوده است حتما به یک موانع و مشکالتی 
برخورده اید که تجربه شما میتواند مورد استفاده مجموعه های 

دیگر قرار بگیرد؟
بله اساسی ترین مشکلی که ما در موسسه با ان مواجه بودیم راه 
نرفته و مساله تجربه نشده تولید علم دینی بود ک خب خدا توفیق 
داد و با زحمات بسیار فراوان اساتید در راس ان جناب اقای واسطی و 

حاج اقای وکیلی مدل تولید علم دینی در حال نهایی 
شدن است پیشنهاد ما این است به سایر مجموعه ها و 
فضالی برجسته حوزه که خیلی مورد دقت و کنکاش 
و  زحمات  دیگه  و  کنند  استفاده  گرفته  قرار  نقد  و 
چالش هایی رو که ما با آن مواجه بودیم دیگر با آن 
ما در مدیریت موسسه   این گذشته  از  نباشند  مواجه 
تجارب بسیار موفقی داریم یک برنامه یک مدل برنامه 
ریزی عملیاتی را ما با خالقیت و زحمات همکارانمان 
اجرایی کردیم شامل تهیه بسته مشکالت واحد های 
اجرایی  و علمی موسسه، بسته انتظارات ارمانی از این 
واحد ها و بسته هدف ها ی عملیاتی و بسته برنامه هایی 
که برای رفع ان مشکالت و تحقق ان اهداف به سمت 
ان ارمانها باید انجام بشود و لذا این تجربه برای برنامه 

ریزی عملیاتی موسسات  و مجموعه های شبیه ما میتواندخیلی نافع 
باشد. 

برنامه ها و چشم انداز اجمالیتان برای اینده چییست؟  
ما بنا داریم که تربیت محقق خودمان را توسعه بدهیم چون بیش از 
شش هزار فرایند برای تمدن اسالمی باید تولید محتوا بشودو این بار 
عظیم  و سنگین با ده تا و پانزده تا به انجام نخواهد رسید و به لطف 
الهی در مصوبه شورای علمی تحقیق موسسه هست که هیچ موضوع 
را حل  نظام اسالمی  از مشکالت  اینکه مشکلی  بدون  را  پژوهشی 
کند مورد تصویب قرار نگیرد یعنی پروژه تحقیقاتی را ما در موسسه 
مصوب می کنیم و فرایند اجرایش از تولید طرح تحقیق، انتخاب 
محقق و وشورای تحقیق و فرآیند تولید علم اجازه فعال شدن میدهیم 
که این یکی از مشکالت جمهوری اسالمی را به عنوان موضوعات 
تحقیق قرار داده باشیم در عین حالی که باید خروجی تحقیق هم پازلی 
از تمدن اسالمی را پوشش بدهد و هم چنین مورد تقاضای سیستم 
های جمهوری اسالمی باشد ما سیاست های تحقیقاتیمان را به این 
ترتیب مصوب کردیم که بتوانیم در عین حالی که داریم به سمت ان 
تمدن اسالمی حرکت می کنیم تقاضا محور باشیم اوال و با مساله و 
مشکل جاری در نظام  مقدس اسالمی کار را شروع کنیم که بتوانیم 

خدمتی هم به مباحث جاری نظام داشته باشیم.

  چطور دنبال این هستید که از فضال استفاده کنید؟
 بله ما دنبال اخذ مجوز سطح سه فقه تمدنی هستیم تا بتوانیم به 
شکل رسمی اموزش های این تیپی را برای فضالی حوزه برگزار کنیم 
چون هنوز این مجوز علی رغم دو سال پیگیری برای ما صادر نشده 
در این زمینه مجبور هستیم که کارمان را به شکل غیر رسمی تعقیب 
کنیم نمونه اش همین دوره ای است که اخیرا داوطلب گرفتیم و از 
طرف دیگر امکانات ما بسیار بسیار ضعیف است و لذا امکان توسعه 

برای ما عمال وجود ندارد.

 جایگاه موسسه 
مطالعات راهبردی در 
پازل انقالب اسالمی 
دقیقا عالی ترین سطح 
لبیک به فراخوان 
رهبری برای تولید نرم 
افزاری دولت اسالمی 
و تمدن نوین اسالمی 
قابل تعریف است.

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون



با پیروزی انقالب اسالمی، تاریخ تشیع وارد مرحله تازه ای شد. این انقالب نشان داد که عالمان ربانی همچون امام 
راحل و تربیت یافتگان دامان پاک او می توانند منشأ برکات عظیمی باشند که تاریخ پس از خود را دست خوش 
تغییر نماید؛ همچنان که پیروزی انقالب اسالمی مرهون تالش های عالمان ربانی به عنوان مربیان جامعه و مردم تربیت 

یافته آنان بود.
مطالعه تحوالت تاریخ کوتاه ولی پرفراز و نشیب این دوره روشن می سازد که انقالب ما برای پیشبرد اهداف خود، 
همچنان محتاج به این ظرفیت ارزشمند انسانی است. متاسفانه باید اذعان نمود که علی رغم تالش های ارزشمند برای 
تربیت نیروهایی که بتوانند این بنای عظیم را پاسداری کنند و انقالب را در مسیر اهداف متعالی اش پیش برند، در این 

زمینه کمبود جدی احساس می شود.)الگوی تربیت جامع طالب، نظافت یزدی محمدجواد(
از دیرباز تربیت طالب، بزرگان حوزه را مشغول خود کرده است ولی پس از پیروزی انقالب با تشدید نیازهای 
جامعه به افزایش کّمی و کیفی طالب، بر پیچیدگی ها و ظرافت های این امر بیش از پیش افزوده شده است. اما 
در این میان شاید »جامعیت طلبه« یکی از مغفول ترین مفاهیم حوزه ی علمیه ی امروز در مقام عمل باشد. مفهومی 
که عدم توجه به آن سبب آسیب به دین و دین گریزی عموم جامعه می گردد. نتیجه ی این غفلت می تواند عالمی 
سکوالر باشد که در باالترین جایگاه حوزه یعنی مرجعیت قرار بگیرد یا عالم بی اخالقی که علمش آلت هوسرانی 
اش شده! یا عالم مجاهد اما بی بصیرتی که ناخواسته با موضع گیری غلط، دشمن شاد می شود! درحالیکه اگر توجه 
مختصری به هدف سازمان روحانیت که ادامه دادن راه انبیاست داشته باشیم، از این مفهوم کلیدی به سادگی عبور 
نخواهیم کرد. امام خمینی رحمه اهلل علیه در پیام معروف به منشور روحانیت، ویژگی های طلبه تراز اسالم را اینگونه بیان 
می کنند:»مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که 
مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای 
فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطالع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت 
سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قّوت و ضعف دو قطب سرمایه داری 
و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک 
مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسالمی و حتی غیر اسالمی را داشته باشد و عالوه 
بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی 
فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با 
تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا 

گور است.«

  محمد بنازاده

وظیفه خطیر تربیت طالب
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مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج( با سابقه حدود ۱5 ساله در حوزه علمیه 
مشهد از مدارسی است که دغدغه تحول حوزه علمیه را به صورت جدی و در 
حد توان داشته است در طول این سال ها با اشراف حجت االسالم والمسلمین 
نظافت تالش کرده تا این دغدغه را مقداری در عمل محقق کند و البته در این 
سال ها تاییدات زیادی از علما و بزرگان مختلف دریافت کرده است. مبانی اداره 
مدرسه و تربیت طلبه اخیرا در کتاب ))الگوی جامع تربیت طالب(( منتشر شده 
است. با وجود پی گیری های فراوان، هیئت تحریریه موفق به مصاحبه با جناب 
محمدجواد پارسا )مدیر شعبه دیپلم( نشد و در ادامه مصاحبه با جناب محمدهادی 

رضایی )مسئول پژوهش شعبه دیپلم( را مشاهده می فرمایید. 

اگر هدف حوزه های علمیه را تریت طلبه بدانیم، چه خالئی در تربیت 
طالب حوزه علمیه ی مشهد وجود داشت، که سبب ورود شما به این 

عرصه شد؟
 همان طور که در الگوی تربیت جامع طالب )که به عنوان سند راهبردی 
مدرسه حضرت مهدی نوشته شده است( اشاره شده؛ آن چیزی که در 
بسیاری از مدارس علمیه شاید به آن کمتر توجه شده باشد، تربیت طلبه 
جامع است. یعنی طلبه ای که بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه و فراغت از 
درس، توانایی فعالیت در همه عرصه هایی که جامعه به او نیاز دارد داشته 

باشد. این خأل در حوزه ها  و طلبه هاست که متأسفانه در بسیاری از مدارس 
طلبه هایی که تربیت می شوند رشد یک بعدی یا دوبعدی دارند و در همه 
مسائلی که جامعه به یک طلبه نیاز دارد، رشد نمی کنند. خروجی مدرسه 
طلبه ای است که فقط درس خوانده است. مثال عالم است ولی درد آشنا 
نیست یا عالم هست دردآشنا هم هست اما بلد نیست کار کند. چون تا االن 
کار نکرده است. الفبای کار اجتماعی را یاد ندارد. یا برعکس غرق در کار 
فرهنگی شده اما علم کافی را ندارد، یک طلبه ی فعال است ولی فعالی که 
مایه ی الزم را برای کار طلبگی ندارد. این هم ضرر است. اینها در این طرح 

تربیتی مدرسه حضرت مهدی عجل اهلل فرجه الشریف دیده شده است. 

این مجموعه چگونه شکل گرفت؟
تشکیل این مجتمع بزرگ از یک دغدغه شروع شد. دغدغه ای که نه 
فقط دغدغه ی علم آموزی و تعلم بلکه دغدغه ی تربیت بود. دغدغه ی 
استاد نظافت ایجاد یک مرکز و مدرسه ای بود که َعلَم بروز بودن، کارآمد 
بودن یک طلبه و تحول در حوزه را بردارد. این دغدغه در وجود اشخاصی 
مثل استاد نظافت بود و ایجاد شده بود و سبب تاسیس یک مدرسه ولو اینکه 
با یک محل کوچک با تعداد اندکی صورت پذیرفت اما همین شروع، 
سرانجامش مدارس علمیه حضرت مهدی با 300 طلبه شده است و در جهت 

گفت وگو با حجت ا السالم  محمدهادی رضایی

دغدغه تربیت جامع
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سخنانشان  در  رهبری  که  بزرگی  پازل  تکمیل 
می فرمایند برای حرکت به سمت تمدن نوین 
اسالمی باید تالش کنیم؛ قطعا هدف این مدارس 
و دغدغه استاد نظافت برای همین است که آنچه 
رهبری دغدغه دارند برای حوزه های علمیه را 
پاسخ دهند و با برنامه ها به سمت ساختن تمدن 

نوین اسالمی حرکتی انجام دهند.

جایگاه این مدرسه در پازل انقالب اسالمی 
که برای مقابله با استکبار و تحقق عدالت مبارزه 

می کند، کجاست؟
اینکه  برای  نیروست.  تربیت  دنبال  به  مدرسه 
افرادی که اهداف بزرگ انقالب را (که عدالت 
اجتماعی و استکبار ستیزی باشد) بتوانند در جامعه 
پیاده کند، باید وجود داشته باشند. با تربیت نیروی 
متخصص، با تربیت نیروی دغدغه مند، این هدف 
مدرسه است و اال می توان گفت »چرا مدرسه 
پررنگ  مختلف حضور  های  در جریان  علمیه 
ندارد و در صف اول نیست؟« درحالیکه صف 
اول مدرسه یعنی نیروهایی که از مدرسه تربیت 
می شوند و آنها بتوانند صف اول جامعه باشند. 

طلبان  عدالت  و  استکبار  با  مبارزه  اول  صف 
باشند. این کادر سازی برای انقالب اهمیت دارد 
و اال حرکت در جهت موج، حرکت جمعی با 
جامعه در کف خیابان ها خوب است، مدرسه 
هدف  اما  باشد  مردم  با  همگام  که  خواهد  می 
اول نیست. نباید در موج غرق بشوی. بلکه هدف 
بحث  در  باشند.  امام  که  باشد  افرادی  تربیت 
عدالت خواهی یا استکبار ستیزی اینها باید امامت 
کنند. جامعه فقدان این نیروها را دارد که بتوانند 

رهبری را به عهده بگیرد.

پس در مسائلی که در جامعه مطرح می شود 
هدف اول رشد طلبه هاست؟

افتد  می  اتفاق  که  جریاناتی  همه ی  در  بله، 
همه  بروید.  همه  ها  طلبه  که  ندارد  بنا  مدرسه 
تکلیف دارید، شرکت کنید. اما مواظب باشید 
همه ی هدفتان فقط شرکت نیست بلکه بعضی 
از این هدف را برای تربیت شدن بگذارید که 
فردا شما جلودار بشوید. آن نگاه عالی و بزرگی 
که استاد نظافت چه در مسائل معیشتی چه مسائل 
اجتماعی دارند هدفشان همین بوده که در این 

مسائل شما موج زده نشوید؛ بلکه افرادی باشید 
انحراف  از  کنند.  می  هدایت  را  موج  این  که 
در  کنند.  می  جلوگیری  مقدس  حرکات  این 
این مسائل شاید عده ای به مدرسه اشکال کنند 
استاد شرکت  یا چرا  ندادید  بیانیه  که چرا شما 
برنامه  هر  در  شرکت  مدرسه  هدف  نکردند؟ 
جمعی نبوده است. طلبه ها بودند، همه نبودند. 
ما همراهی داریم اما همراهی ما به سبک جریان 

سازی است.

وجه تمایز شما با سایر مجموعه های مشابه 
چیست؟

اولین وجه تمایز این است که طالب از ابتدا 
البالغه  نهج  البالغه آشنا می شوند. اگر  نهج  با 
را به عنوان سند راهبردی انقالب در نظر داشته 
باشیم، بسیاری از برنامه های فکری که رهبری 
البالغه  نهج  خصوصا  احادیث  به  مستند  دارند 
است. همچنین توصیه هایی که ایشان دارند. این 
مدرسه افتخار می کند که طلبه ی مانوس با نهج 
البالغه تربیت می کند. نه فقط خواندن و ترجمه 
بلکه فهم عمیقی نسبت به آموزه ها وتعالیمی که 
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امیرالمومنین ارائه می کنند؛ پیدا می شود.

نهج البالغه قسمت های مختلفی دارد، مثل عبادی  اخالقی-
سیاسی و ... آیا می توان گفت مدرسه فقط به مباحث اخالقی-

تربیتی نهج البالغه می پردازد؟
نمی شود گفت که ما در این مدرسه قطب نمای نهج را فقط 
به مباحث تربیتی یا سیاسی گرفته ایم. وقتی یک شخصی مثل 
استاد نظافت شروع به تدریس نهج البالغه می کنند؛ نگاهشان 
یک بعدی نیست، کاربردی است. می گویند طلبه ها ببینید این 
فراز می گوید در خانواده اینگونه باشید، در اجتماع اینگونه 
باشید، در رابطه فردی، در روابط بین المللی، در سیاست و... 
یعنی همه چیز هست. اینکه می گویند دغدغه ی این مدرسه 
تربیت طلبه ی جامع است این را می بینیم نه اینکه بگوییم بچه 
ها بیایید تفسیر اخالقی از نهج البالغه بگوییم. این ضرر است. 
قطعا کالم حضرت خیلی باالتر است. شما اگر جلسات استاد 
را شرکت کنید این را می بینید که استاد در همه ی زمینه ها 
صحبت می کنند. افرادی که فردا از اینجا مدرس نهج البالغه 
از تک تک  می شوند، آنها هم نگاهشان همینطوری است. 
کلمات و فراز های همین نهج البالغه برای مباحث روز جامعه 

استفاده می کنند. این خیلی عالی است.
قسمت دوم توجه جدی مدرسه به آثار اندیشمندان اسالمی 
خصوصا شهید مطهری است. برنامه جدی از پایه اول تا آخر 
برای خواندن و گاهی مباحثه و نشست علمی و گاهی کالس 
حل مشکل برای آثار وجود دارد. این آثار به ساختن نظام فکری 
طلبه بر اساس مبانی انقالب خیلی کمک می کند. این را شاید 

موفقیت این مدرسه بدانیم، مدارسی که االن سیاست هایشان 
را بر اساس حوزه انقالبی می چینند؛ تازه به فکر افتاده اند که 
اگر سیر مطالعاتی شهید مطهری هم داشته باشیم، بد نیست! باز 
نمیگویند سیر از کجا تا کجا. بعضی ها تعریف می کنند سه 
واحد یا دو واحد باید پاس کند. بعضی ها دغدغه ای ندارند 
ولی می گویند این آثار هم بزارید که مثال بگوییم این مدرسه 
بر اساس سیاست های انقالبی جامعه حرکت می کند. وقتی 
یک عملی پشتش دغدغه یا اعتقاد نبود در حد همان خواندن 
خالصه می شود. به عنوان یک نماد استفاده می شود؛ ولی اینجا 
وقتی صحبت های استاد نظافت را می شنویم؛ متوجه می شویم 
که پشتوانه این سیر مطالعاتی یک اعتقاد است. یک هدف دارد 

که کار را مقدس می کند. اثر خوبی هم دارد. 
یعنی  است.  طلبه  نوشتن  برای  زمینه  ایجاد  وجه  سومین 
تشویق به نوشتن، دغدغه مندی برای نویسنده شدن. در برنامه 
های مدرسه کالس نویسندگی هست یعنی طلبه حتما شروع 
کند و در نوشتن مشارکت کند. یک تشویق برای طلبه ها برد 
پاتوکفشی است که مدرسه دارد یا بردهای مختلف دیگر یا 

مقاله نویسی.

در عرصه نوشتن و بسترهایی که فرمودید، قالب مهم تر از 
محتوا است؟ یعنی اینکه قلم تقویت بشود و به این ابزار مسلط 

بشوند، مقصود است؟
بله خیلی ها االن انبار علم و دغدغه مندی هستند ولی ترس 
از نوشتن دارند می خواهند دو خط بنویسد، نمی توانند. االن 
در فضاهای شبکه های اجتماع همه اش نوشتن است. در یک 

 این مدرسه 
افتخار می کند که 
طلبه  مانوس با 
نهج البالغه تربیت 
می کند.

آثار اندیشمندان 
اسالمی به 
ساختن نظام 
فکری طلبه بر 
اساس مبانی 
انقالب خیلی 
کمک می کند.
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گروه شرکت می کنید پیام می دهند، جواب می 
دهی. اگر نتوانستی بنویسی خیلی هدفت مقدس 
است، می سوزی، برای کارت ارزش هم قائلی 
اما وقتی می خواهی دغدغه درونی و سوز سینه 
ات را منتقل کنی نمی توانی یا یک جمله می 
نویسی ده اشتباه دارد یا مطلب دیگری برداشت 
می شود. میگوید من منظورم این نبود. این یعنی 
هر وقت خواستید نوشته ی من را بخوانید من را 

هم پیوست کنید این یعنی ضعف در نوشتن.

هر تشکیالتی یک راس و کادر و مخاطب 
مدرسه  این  در  تشکیالت  اعضای  روابط  دارد. 

چگونه است؟ 
این مدرسه از صدر تا ذیل مثل یک خانواده 
اند. شامل پدر خانواده و افرادی که زیرمجموعه 
کنند؛  می  بهم کمک  که  هستند  برادرانی  اند، 
نیاز دارد  نفر  تشریک مساعی دارند. هرجایک 
زمین  روی  اگر  کار  یک  کنند.  می  کمکش 
بماند کسی نمی گوید این کار من نیست. اینجور 
نیست که مرز بندی هایی باشد. در این مدرسه می 
گویند هرزمان کار روی زمین بود همه باهم کار 

را انجام می دهیم. در اداره مدرسه هم به همین 
شکل است و نگاه مسئولین به طلبه ها و طلبه ها به 
مسئولین همین است. همه، همه چیز را از خود می 
بینند و خارج از خود نمی بینند بچه ها می گویند 
مدرسه مال ماست مسئولین هم می گویند اینها 
فرزندان ما هستند. لذا در حدی که کار در حد و 
اندازه طلبه باشد، امور واسپاری می شود. نه صفر 
تا صد. در حد و اندازه پدر یک خانواده که به 

فرزندش اجازه ی انجام کار می دهد.

تا اینجا شاید نتوان گفت وجه تمایز خاصی 
وجود دارد. توان را شما چی تشخیص می دهید؟ 

تا چه حد امور را واسپاری می کنید؟ 
در کار اجرایی و فکری واگذاری انجام می 
شود. نمی توان مقدار کّمی مشخص کرد. مثال 
مدرسه می خواهد اردو برگزار کند. اولیات کار 
را طلبه ها می توانند انجام دهند منتهی نظارتی که 
از خط خارج نشوند یا کار بی کیفیت انجام ندهد 
مدرسه دارد. تصمیم گیری هایی که کالن نباشد 
و تصمیم هایی مربوط به طلبه هاست یعنی شما 
کمک کنید در تصمیم سازی نه تصمیم گیری. 

طلبه تصمیم ساز است اما تصمیم گیرنده شخص 
برای  کنند  می  کمک  ها  طلبه  است.  دیگری 
تصمیم گیری بهتر یعنی طلبه ها کمک می کنند 
برای بهتر انجام شدن کار نه فقط انجام شدن کار. 
فکرها باهم آمیخته  بشود فکر بهتری تولید بشود. 
وقتی طلبه نگاهش این باشد که فکرم را به مدرسه 
ارائه می دهم. اگر بناست مدرسه کاری بکند کار 
من طلبه است. اگر طلبه ای اینجوری فکر کرد 
که من باید فکر کنم، مدرسه باید فکر من را اجرا 
کند. اگر این نشود من فکر نمی کنم! این آفت 
کار است و ما دنبال این نیستیم. ما دنبال این هستیم 
که طلبه رشد کند، فکر کند، ایده بدهد. بعد که 
آمد جلو؛ یک مرحله باالتر مسئولینی هستند که 
از او خیلی جلوتر آمده اند و تجربه بیشتری دارند. 
مسئولین فکر این طلبه نواندیش و خالق و دغدغه 
مند را هدفمند می کنند. می گویند فکرت را در 
این مسیر بیاور. این نقطه ی قوت است که به طلبه 
یاد بدهی اگر خواستی فکر کنی آسیب کارت را 
ببین. این باید در این چهارچوب بیاید به هدف 
برسد. گاهی اوقات شاید بعضی ها بگویند ما به 
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این نتیجه رسیدیدم این کار بشود، مدرسه انجام نداد و کار زمین 
خورد. اشکال ندارد چون ما آمده ایم تمرین کنیم. یک وقتی 
در تمرین کار زمین خورد، اشکال ندارد. تمرین بعدی، تمرین 

بعدی و...

اگر همین یک جمله ی  طلبه ها تصمیم گیرنده نیستند تصمیم 
سازند فهم و عمل بشود حوزه علمیه متحول می شود. میزان و نحوه 

ی ارتباط با سایر تشکل ها و مسئولین چگونه است؟
ارتباطات یک بحث جدی برای ماست. در مشهد اگر برنامه 
های مختلفی داشته باشیم، شرکت می کنند. همچنین ما دیدار 
های مختلف با طلبه های سطح کشور داریم. مثال همین اخیرا 
مسئولین و طالب همدانی آمده بودند. چند وقت قبل از اهواز، 
دزفول، کاشمر و اصفهان هم آمده بودند. ما از همه جا افرادی 
بنا دارد آنچه را  برای کسب تجربه می آیند، داریم. مدرسه 
یاد می گیرد در اختیار قرار می دهد. بعضی ها بخیل اند »این 
طرح مال خودمان است!« نه این طرح مال ما نیست. هرکس که 
توانست از تجربیات ما استفاده کند و تحولی ایجاد کند؛ همه 
را در اختیارش می گذاریم. چاپ کتاب الگوی تربیت جامع 
طالب نیز به همین دلیل بود. االن هرکسی از هرکجا که می 

آیند میگوییم، این سند کار ماست. ما هم کمکتان می کنیم. 

چشم اندازی که برای مجموعه ی خود تعریف کرده اید، 
چیست؟

بر  با ماهیت حوزوی و مبتنی  مدرسه علمیه، مجموعه ای 

معارف قرآن و عترت و رهنمود های ولی فقیه است که در 
راستای پیشبرد اهداف روحانیت شیعه و آرمان های انقالب 
اسالمی ایران، به تربیت جامع طالب متقی، متخلق، متفقه در 
دین، مجاهد، بصیر، دردآشنا و کارآمد می پردازد و عالوه بر 
آن با تولید فکر و محصول، ارائه خدمات اجتماعی هدفمند، 
و  فکری  سازی  جریان  و  الزم  اجرایی  ساختارهای  ایجاد 
بر  گام  جامعه  انقالبی  و  اسالمی  تربیت  در جهت  فرهنگی، 
می دارد.)الگوی تربیت جامع طالب، بیانیه ماموریت مدارس 

علمیه، ص30(

این مدرسه از صدر 
تا ذیل مثل یک 
خانواده اند. شامل 
پدر خانواده و افرادی 
که زیرمجموعه اند، 
برادرانی هستند که 
بهم کمک می کنند.

 هرکس که 
توانست از 
تجربیات ما 
استفاده کند و 
تحولی ایجاد 
کند؛ همه را در 
اختیارش می 
گذاریم.

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون



علی فیاض صابری

با طلوع فجر انقالب اسالمی ایران و آغاز عصر جدیدی به نام عصر خمینی، جریان زنده ولی کمرنگ حق، دوباره 
پس از صدها سال به قدرت رسید. امام خمینی -معمار و راهبر کبیر این تحول بزرگ- را می توان پس از اجداد 
طاهرینش بزرگترین مصلح اجتماعی به شمار آورد که توانست در مقابل همه جلوه های جعلی اسالم، با معرفی چهره 
اصیل اسالم محمدی و به یاری مستضعفین، حکومتی دینی تشکیل دهد. حکومتی به مثابه یک کارخانه انسان سازی که 

می خواهد با بهره مندی از برترین نگرش و برنامه ی تکامل انسان، او را به غایت انسانیت و کمال برساند.
بررسی منظومه فکری امام ما را با ابعاد گوناگوِن تفکر و نگرشی آشنا می کند که با بهره مندی از معارف عمیق و 
تراث علمای شیعه در طول قرن ها و مدیریت و بسیج هنرمندانه نیروها و ظرفیت های انسانی در شکست جبهه باطل- آن 
هم در شرایطی که مادیگرایی و اومانیسم بیداد می کند، دین و متدینین در سراسر جهان دائما تحقیر می شوند و در 

کشوری که حیات خلوت استکبار به شمار می آید- کارامدی خود را بر خالف نسخه های پیش از خود نشان داد.
هم چنین این دیدگاه و نگرش- که کامال با سنت های قطعی الهی در تاریخ بشری هماهنگی دارد- در ده سال پایانی 
عمر امام راحل در فراز و نشیب های مسائل نظام اسالمی، نقش آفرینی کرده و تجربه شده است.لذا الزم است برای فهم 
اصول اسالم انقالبی و آشنایی با سبک اداره انقالبی و اسالمی کشور، بیانات و سیره امام را به عنوان ولی فقیه و رهبر 
اجتماعی حاضر در عینیت جاری جامعه- که ناظر به واقعیت های کشور، منطقه و جهان با افق هایی بلند و نگاهی کالن 

ایراد شده است- مورد مداقه و مطالعه قرار دهیم.
در میان شاگردان و مالزمان امام خمینی افرادی به چشم می خورند که با قوت و اهتمام و نقش آفرینی در صحنه های 
مختلف انقالب سعی در پیشبرد آرمانهای نظام مقدس اسالمی و امام بزرگوار داشته اند. افرادی همچون: رهبر معظم 

انقالب، استاد شهید مرتضی مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر و...
در راس این اندیشمندان، مقام معظم رهبری به عنوان ناخدای کشتی انقالب و بهترین مفسر اسالم خمینی در این 
سالیان پس از امام توانسته است با بسط نظری و عملی افکار امام در راستای تحقق تمدن اسالمی جامعه اسالمی را 

هدایت کند.
حتما پرداخت دقیق به اندیشه های نوآورانه و عمیق متفکران انقالب اسالمی به خصوص این رهبر فرزانه در تکمیل 

و بسط منظومه اسالم ناب محمدی موثر و مفید می باشد.

خود جوش در کسب اندیشه انقالب اسالمی



46

 مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج(
 به  روایت علی فیاض صابری

در سال 1395 جمعی از طالب مدرسه حضرت مهدی با دغدغه ترویج معارف 
اسالم ناب و فهم گفتمان انقالب اسالمی با همکاری مسئولین دلسوز و با مشورت افراد 

خبره برنامه مطالعاتی دقیقی تنظیم کردند.
 کالس »اندیشه امام خمینی و اسالم ناب« با حضور استاد باغسنگانی- برای طلبه 
هایی که تازه وارد وادی اندیشه امام می شدند و هم چنین کالس »پژوهش موضوعی 
مبتنی بر صحیفه امام خمینی« -برای طالبی که در این زمینه سابقه بیشتری داشتند- با 
حضور استاد یزدانی جزو اولین کالس های  این بچه ها بود. بعد از آن کالس آثار 
شهید مطهری طبق سیر مطالعاتی بینش مطهر راه اندازی شد.دوستان موظف بودند 
قبل از ورود به کالس حتما محدوده معین شده را مطالعه و مباحثه کنند.کتب »آزادی 

انسان«، »آزادی بندگی«، »خدا در زندگی انسان«، »سیره نبوی« و »ده گفتار« با حضور 
استاد طاهررحیمی و مجموعه دو جلدی »حماسه حسینی« نیز با حضور حجه االسالم 
سوزنچی به طالب تدریس شد. در عرض این مباحثات نیز، جلسات مباحثه و هم 
اندیشی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون حوزه و روحانیت با حضور آقایان رضایی، 

عیدی و شکری برگزار می شد.
سال بعد  طی یک برنامه منسجم طلبه های پایه 2 هر هفته مباحثات »جدال دو 
اسالم«)گزیده جلد21 صحیفه امام( را با حضور آقای کالتی تجربه کردند. همزمان 
با این مباحثات نیز، طالب پایه های 3و 4 برای اشنایی با منظومه فکری رهبرمعظم 
انقالب، مباحثه »کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن« را در حلقه های 5 نفری 
شروع کردند. البته در البه الی این برنامه ها سعی می شد تا هر کدام از سخنرانی های 
معظم له با فاصله کمی از ایراد آن با حضور عموم طالب به بحث و بررسی گذاشته 
شود. هم چنین نشست هایی با حضور اساتیدی همچون  آقایان کمیلی، یزدانی، 

باغسنگانی، نامخواه و... در مناسبت هایی مثل: سالروز صدور پیام قطعنامه 598، منشور روحانیت، پیام بسیج، 22 بهمن و...برگزار شد.

مدرسه علمیه امام محمدباقر
به روایت علی صاحبی

در سال  تحصیلی گذشته )96-97( جمعی از طالِب مدرسه علمیه امام محمدباقر)ع( به منظور آشنایی با منظومه فکری متفکران انقالب، »پیام  منشور 
روحانیت« حضرت امام را با حضوِر برخی از اساتید مانند: استاد سلمان حاجی مرادخانی، آقای سیدمحمدمالدار و آقای محمد امامی به بحث و بررسی 

گذاشتند.
و پس از آن نیز، کتابهای »طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن«، »انساِن 250 ساله«، »برخی کتب مقدمات جهان بینِی شهید مطهری)ره(«، »حکمت ها و 

اندرزها« و »ده گفتار« مباحثه شد.
در مرحله بعد، به منظور سامان یافتن بیش از پیش مطالعات آثار شهید مطهری در مدرسه، پس از پیگیری هاِی این طالب دغدغه مند و البته زمینه سازی 
مسؤولیِن محترِم مدرسه، بنا شد که در این سال تحصیلی، برنامه شهید مطهری برای تمامی پایه ها و با حضور استاد برگزار شود. با پیگیری های این طالب 

در سه ماه اول امسال، کالس کتاب های »آزادی انسان« و »آزادی بندگی، هدف زندگی« تشکیل شده است.

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون
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مدرسه علمیه ثقلین
به روایت سید محمدرضا نوری

در سال 1396 تعداد اندکی از طالب 
مدرسه- به طور خودجوش- مباحثه ی 
برخی از پیام های حضرت امام را آغاز 

کردند.
پس از مدتی- در حالی که جمعشان 
این بار به حدود 15 نفر رسیده بود-طی 
هماهنگی هایی که با استاد باغسنگانی 
را  امام  اندیشه  گرفت،کالس  صورت 
حضور  با  امسال  البته  که  زدند  کلید 
است.  شده  پیگیری  ابویسانی  استاد 
عالوه بر این، کتاب »جدال دو اسالم« 
و پیام »منشور روحانیت« را نیز مباحثه 

کردند.
مناسبت  در  مباحثات  این  کنار  در 
اساتیدی  از  انقالب  خاص  های 
ازغدی،  پور  رحیم  همچون:آقایان 
سعید  خورشیدی،  علی  ابویسانی، 

مدرسه علمیه شهید شفیعی
به روایت مهران طاهرنژاد

در سال 95 تعدادی از طالب خوش فکر و عالقه مند به آشنایی با مبانی انقالب شکوهمند اسالمی با محور قرار دادن پیام های جلد 
21 صحیفه امام خمینی برای آگاهی از مواضع صریح معمار کبیر انقالب در مقابل اسالم آمریکایی با حضور آقای امیر رضایی به مباحثه 
نامه های مهم امام همچون: پیام به مناسبت صدورقطعنامه 598، منشور روحانیت، نامه به حمید روحانی، وصیت نامه سیاسی-الهی و... 

پرداختند.
با همت این طالب دغدغه مند در سال بعد)96( در ماه مبارک رمضان تقریبا قریب به اتفاق طالب مدرسه کتاب »طرح کلی اندیشه 
اسالمی در قرآن« را مباحثه نمودند. سپس برای قرابت هر چه بیشتر افکار با مبانی متفکران انقالب اسالمی و اتخاذ نظام فکری اسالمی 
مباحثات آثار استاد شهید، مرتضی مطهری را اغاز کردند که تاکنون با حضور آقای سید محمد مالدار مباحثه کتابهایی مثل: »حماسه 

حسینی«، »ده گفتار«، »انسان کامل« و... را به اتمام رسانده اند.

استقبال  بردند.  و...بهره  خورشیدی 
حدی  به  ها  برنامه  این  از  پس  طالب 
رسید که همزمان با تعطیل شدن یکی 
به  خودجوش  طور  به  ها  کالس  از 
پیچیده  پدیده  کتاب»خمینی،  مباحثه 

انسانی« پرداختند.
استاد  حضور  با  امسال  چنین  هم 
تشکیل  مطهری  انصاری کالس شهید 
شدو تاکنون طالب دو کتاب »آزادی 
و  مطالعه  را  بندگی«  انسان«و»آزادی 

مباحثه نمودند.
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مباحثه صحیفه امام
به  روایت حجت االسالم مهدی محمدآبادی

در فروردین 1394، به برکت انقالب، دوره دانشگاه را پشت 
سر گذاشته بودیم و 6 سال از طلبه شدن مان هم می گذشت. پس 
از آشنایی نسبی با کار تشکیالتی در زمینه های مختلف، با جمعی 
از رفقای طلبه تصمیم گرفته بودیم فعالیت مؤثری را در یکی از 
عرصه های بر زمین مانده انقالب آغاز کنیم؛ »وحدت اسالمی«. اما 
برای حرکت مؤثر و ماندگار انقالبی در این موضوع، به وضوح 
دریافتیم که نیاز جدی داریم به هم افقی با امام انقالب؛ دریافتی 
که از همان حضور کوتاه ما در این عرصه حاصل شده بود و آن 

را با تمام وجود درک کرده بودیم. نظرات متناقضی که به امام 
و آقا نسبت داده می شد و مبنای عمل برخی مسؤالن و فعاالن 
آیا  کنند  قانعمان  بتوانند  این که  بدون  بود،  قرار گرفته  انقالبی 
واقعا این »استناد« درست است یا نه؟ بگذریم که برخی از این 
بزرگواران که با وجود شواهد متعدد نظری و میدانی بر خطای 
روش و منش شان، باز هم اصرار بر چسباندن نظر خود به امام و 

رهبری داشتند. 
بر این اساس تصمیم گرفتیم از بازخوانی »منشور روحانیت« 
امام شروع کنیم. 4 ماه، هفته ای یک بار، آن هم اول صبح جمعه، 
4-5 نفری در منزل یکی از رفقای طلبه دور هم می نشستیم و 
بزرگوارمان -که عمر خود  برادران  از  نفر  با حضور یکی-دو 
را وقف آشنایی و نشر اندیشه امام کرده اند- متن را خط به خط 
می خواندیم و مثل دروس حوزوی، با جدیت مباحثه می کردیم. 
البته الحق و اإلنصاف، نباید از چای نجفی دبشی که رفیق طلبه مان 

آماده می کرد و با نوشیدنش، سر حال مان می آورد بگذریم.
وقتی این مباحثات راه افتاد، اصال فکرش را نمی کردیم که 
بگویم-  -بهتر  و  آشنایی عمیق تر  به  تشنه تر شویم  اتمامش،  با 

زندگی با صحیفه امام. اما این اتفاق افتاد، و چه خوب هم شد. 
خأل جدی در فهم و عرضه نظام مند سیر اندیشه امام از سویی و 
حرکت روبه جلوی جمع خودمان از خالل این مباحثات، ما را 
در استمرار این مسیر جدی تر کرد. این شد که در مهر 94 همان 
جمعه صبح ها، اما این بار سلسله جلسات مباحثه »صحیفه امام« راه 
افتاد. جمعمان البته با حضور برخی از رفقای طلبه جوان ترمان، 

زنده تر و پرشورتر شده بود به لطف خدا.

امروز و در آستانه ایام بزرگ داشت چهلمین سال گرد پیروزی 
انقالب، بیش از چهار ماه از سومین سال این جلسات نیز گذشته 
تعطیلی، مرتب  بدون  تقریبا می شود گفت  است؛ جلساتی که 
برگزار شده است، حتی در روزهای سرد زمستان مشهد و یا قبل 
از نماز صبح روزهای تابستانی ماه مبارک رمضان. حتی شده که 

جلسه ای 2 نفره برگزار شود، اما تعطیل نشده است الحمد هلل.
حاال آن هسته 3-4 نفری اولیه ما در سال 94، تبدیل شده به 
جمعی با حدود 10-12 عضو طلبه و دانشجو که بین 20-25 سال 
دارند؛ جمعی که »با هم« افقشان شده »افق امام و رهبری« و به 
نظام اندیشه و عمل امامین انقالب -بهتر از بسیاری از مدعیان- 
مجهز شده اند و برای تطبیق و عملیاتی شدن آن نیز در عرصه های 
جمعی  می کنند؛  مجاهدت  دارند  انقالب،  نیاز  مورد  مختلف 
جوان تر و پای کارتر و خوش فکرتر که البته یک کار تشکیالتی 
طلبگی را نیز دارند راه می اندازند برای گسترش و تعمیق همین 

نگاه متعالی.
اندی ساله  و  چهار  جلسات  سلسله  ویژه  خصوصیت 
»صحیفه خوانی«مان، این است که »متن امام« وسط گذاشته شده 
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است و »خود ما« بی واسطه در تالشیم برای فهم آن. البته »سیره امام« 
و »تاریخ انقالب« نیز برای فهم شأن صدور کالم امام و ابعاد مختلف 
آن در کنار متن صحیفه، مورد بررسی قرار می گیرد؛ این روش، روش 
-باید گفت  البته  که  است،  انسان حکیمی  هر  بررسی کالم  طبیعی 
متأسفانه- خیلی ها که مدعی شرح و توضیح اندیشه امام هستند آن را 
به کار نمی گیرند؛ بلکه هر کسی از ظن خود، بخشی از کالم امام را 
برداشته و آن را بدون بررسی مخاطب و فضای تاریخی و بدون فهم آن 
در سیاق جمالت پسین و پیشین، مراد و مقصود امام دانسته و به ایشان 
نسبت می دهد. در همین فضای خألگونه است که عده ای از سیاسیون 
و غیر سیاسون، تا جایی مجال پیدا می کنند که حتی »نقیض مبانی امام« 
را »به نام امام« به خورد ملت بدهند و صدایی هم در اعتراض به ایشان 

بلند نشود. 
به عقیده ما، راهی برای استمرار انقالب نیست، جز احیای همان 
عواملی که انقالب را رقم زده است. به قول فالسفه: »علت مُبِقیه همان 
علت مُوِجبه است« و در رأس این علل، »متن بیانات امام« و »سیره امام« 
است. مجاهدتی که بچه های انقالبی نسل سومی پیش از هر عمل انقالبی 
باید بکنند، آشنایی با این نظام اندیشه ای و سلوکی است؛ منظومه ای 
که رهبر انقالب نیز خود را در امتداد آن می شمارد و هم ایشان به حق، 
مفسر راستین و تجسم زنده »امام« در زمانه ماست. درست به همین دلیل 
است که »آقا«ی مان با تمام وجود، »اجتهاد در کالم امام« را وظیفه  مهم 
دانشجویان می داند و همه دلدادگان انقالب را در این سی سال، در نظر 

و عمل، همواره به سوی »خط امام« رهنمون ساخته است.

گروهی از طالب دغدغه مند مدرسه علمیه منتظر المهدی در سال 
جاری در مناسبت های گوناگون  توانستند برنامه های ذیل را برگزار 

نمایند:
1-جلسه قرائت »پیام تشکیل بسیج« در هفته بسیج به همراه پرسش و 

پاسخ با حضور استاد علیرضا کمیلی. 

2-جلسه سخنرانی پیرامون موضوع: »استراتژی و اهداف تغییر 
پایتخت اسرائیل به فلسطین« با حضور استاد بابایی در 22 بهمن 

ماه
3-فعالیت هایی در جهت ارتقای بینش سیاسی و آگاه ساختن 

طالب نسبت به مسائل مستحدثه روز مثل چاپ روزنامه هاو...

فعالیت هایی در جهت شناخت ارزش های انقالب-مدرسه علمیه منتظرالمهدی
به روایت علیرضا کاظمیان
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دکتر جمال یزدانی، دانش آموخته رشته فلسفه از دانشگاه امام صادق علیه 
السالم و از اعضای سابق هیئت مدیره معاونت فرهنگی شهرداری مشهد است. 
یادداشت زیر توسط ایشان برای تعهد سرخ نوشته شده و در آن از تجربیاتشان 
در طول این مدت از تعامالت بین شهرداری )در واقع، مسائل شهری( و حوزه 

علمیه مشهد گفته اند. 

پرده اول: فیش های کاغذی
فراموش نمی کنم که به عنوان مشاور معاون فرهنگی شهرداری مشهد به 
یکی از مؤسساِت قرآنِی حوزوی دعوت شده بودم. مسؤول مؤسسه یکی 
از روحانیون خوش فکر و فعال حوزوی بود، شروع به ارائه گزارش درباره 
فعالیتهای مختلف آن مؤسسه کرد. از روش های متنوع و ابداعِی تدبر و حفظ 
گرفته تا پژوهش های عمیق قرآنی در مسائل شهری مانند ترافیک، ایمنی، 
همسایه داری و.... بعد مرا به اتاق دیگری برد و فیش های دستنویس خود 
را شامل ده ها هزار برگ کاغذی بود نشان داد. قرار بود برای محصوالت 
مختلفی که در حوزه فرهنگ شهروندی قرار بود تولید شود، محتوایش را 
در اختیارمان قرار دهد، اما دیگر خبری از او نشد! از این هم بگذریم که 
محتوایش باید خیلی دخل و تصرف می شد تا برای تولیدات بتوان از آن 

استفاده کرد.

پرده دوم: مطالعات راهبردی 
از  برخی  روی  واسطی  اإلسالم  حجت  راهبردی  مطالعاِت  مؤسسه  با 
موضوعات مهم شهری جلساتی برقرار شده بود. از جمله موضوعات، نگاه 
سیستماتیک یا نظام وار به فرهنگ شهروندی از منظر دینی بود. نماینده ای 
برای انجام پژوهش معرفی شد.. نگاه راهبردی مؤسسه در برخی حوزه ها، 
کارایی و توانمندِی خود را نشان داده است اما به واسطه فاصله داشتن از 
سیاست گذاری های مرسوم، هنوز قدرت وارد شدن به حوزه مدیریتی را 

دارا نبود. 

پرده سوم: موفق در تبلیغ
اما از این میان مؤسسات تبلیغِی حوزوی، بیشترین و موفق ترین همکاری 
را با معاونت فرهنگی شهرداری داشتند. طالب جوان و با انگیزه که در 
ضمِن آشنایی با فضای مخاطب شناسی و مباحث روز حوزه تبلیغ، توانمندِی 
ارتباط موثر با انواع مخاطبین را دارا بودند. ارائه خدمات متنوع تبلیغی در 
از  اعم  نوجوان  مسابقه-بازی های  برگزاری  مختلف،  مراسمات  اجرای 
شهربازی مقاومت، شهربازی کودک و...همه و همه فعالیت هایی بود که 
میزهای  برگزاری  داشت.  حوزوی  تبلیغی  مجموعه های  تمرکز  از  نشان 
مشاوره در پایانه ها، ایستگاه های صلواتی، نمایشگاه ها، فرهنگسراها و... هم 

چند تجربه موفق و ناموفق
 در همکاری حوزه و شهرداری

یادداشت دکتر جمال یزدانی

تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون



51 تعهد سرخ، تشکل طلبگی رِبِّیّون

تبلیغی حوزوی در  بخشی از حضور مؤسسات 
اداره فرهنگی شهر بود. اداره نسبتاً موفق و مؤثر 
به  قریب  دوران  طول  در  کودک  فرهنگسرای 
سه سال اداره آن همراه با تولید بازی ها، مفاهیم 
تجربه  در حوزه کودک  متنوع  آموزش های  و 
بسیار خوبی را در سطح کالن برای مجموعه های 

تبلیغی حوزوی فراهم آورد.

پرده چهارم: فعاالن امتی-وحدتی
در حوزه هویت- امتی مردم مشهد و ترویج 
گفتمان وحدت با توجه به همزیستی مردم با اهل 
سنت نیز در این دوره مجموعه های تخصصی 
امت،  فرهنگسرای  مدیریت  تحت  حوزوی 
مشترک  افطاری های  برگزاری  از  بودند.  فعال 
مساجد  در  المللی  بین  چهره های  حضور  تا 
با  تعاملی  نوروزی  نمایشگاه های  برگزاری  یا 
محوریت مسائل امت اسالمی با مخاطبین مختلف 
همه و همه نشان از دغدغه مندی و کارآمدی این 
مجموعه های حوزوی مانند امت واحده و... در 

این محور بودند.

پرده پنجم: پیوست فرهنگی
علمیه در دوره  اما جدی ترین حضور حوزه 
معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در فاصله بین 
هاِی  چهره  از  برخی  حضور  سال های 94تا96، 
انقالبی و عالم حوزه علمیه مانند حجة اإلسالم 
فرهنگی  پیوست  راهبری  شورای  در  نظافت 
دستاوردهای  از  یکی  فرهنگی  پیوست  بود. 
بسیار مهم در عرصه مدیریت شهری محسوب 
از  اعم  شهری  پروژه های  از  بسیاری  می شود. 

هر  در  شده  اتخاذ  سیاست های  باید  می کنند، 
سطحی ناشی از معارف و اصول دینی باشد به 
همین دلیل نیاز به اجتهاد به روز و کارآمد دارد. 
گرچه ما در جمهوری اسالمی در سطح قانون 
اساسی و قوانین مجلس نظارت شرعی داریم،  اما 
در جای بسیار مهم و حیاتی شهرداری ها که اتفاقا 
قوانین و آیین نامه های بسیار مفصل و پیچیده ای 
روزمره  زندگی  در  تصمیماتشان  و  دارند  هم 
مردم بسیار اثرگذار است »کمترین ورود شرعی 
و فقهی« را داشته ایم. نه سازوکار نظارتی مدون 
و معینی و نه سازوکار عملی برای تولید محتوای 

موردنیاز اداره شهر.

جمع بندی 
دوره  این  در  که  ناموفقی  و  موفق  تجربیات 
مجموعه های  با  شهرداری  فرهنگی  معاونت 
این  از  نشان  داشت،  وجود  حوزوی  مختلف 
صورت  به  علمیه  حوزه  مدیریت  اگر  که  دارد 
و  سیاست گذاری  حوزه  به  شده  سازماندهی 
بستر  و  زمینه  و  باشد  داشته  ورود  ریزی  برنامه 
الزم را برای موسسات حوزوی و آحاد طالب 
فراهم نماید و تفاهم و همکاری جدی با نهادهای 
سیاست گذار شهری برسد، یکی از مطمئن ترین 
در  سیاست گذاری  سطح  ارتقای  برای  مسیرها 

کشور خواهد بود.

عمرانی، خدماتی، فضای سبز و... اثرات و تبعات 
اجتماعی و فرهنگی بر روی گروه های مختلف 
مردمی دارند که معموالً مورد توجه برنامه ریزان 
شهری قرار نمی گیرد. این عدم توجه هم عمدتا 
از دو علت ناشی می شود: اوالً »فقداِن تخصص 
در شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی« و ثانیاً 
»اصالت سرمایه و سود اقتصادی برای برنامه ریز و 
سرمایه گذار«. معموالً شهرداری ها از پول بدشان 
نمی آید! بنابراین تالش می کنند تا همیشه عالوه 
بر رضایت مردم، رضایت سرمایه گذاران را هم 
پیرامون  بافت  نمونه  عنوان  به  مثاًل  فراهم کنند. 
قانونی ترین شکل  البته  و  با خشن ترین  را  حرم 
ممکن از بین می برند، بعد که محله ای باریشه و 
مجموعه ای  و  کرد  تارومار  را  باسابقه  ساکنانی 
به جای آن  از مجتمع تجاری و هتل بی هویت 
درست کرد، به شکل فزاینده امنیت محله از بین 
می رود و بعد مداوماً مجبور است هزینه کند و با 
نیروی امنیتی امنیت را تأمین کند، برای ساکنان 
نشاط آور  فرهنگی  برنامه  افسرده،  شده  تارومار 

برگزار کند و صدتا هزینه درشت و ریز دیگر...
پیوست  به نام  حلی  راه  مشهد  در  مسأله  این 
اجرایِی  سابقه  برخالف  که  کرد  پیدا  فرهنگی 
جدی  به صورت  کشور،  در  آن  ناموفق  تقریباً 
و»  بومی«  »هویت  دینی«،  »معارف  بر  مبتنی 
ارائه  در  تالش  کیفی«  مردم نگارانه  روش های 
از  یکی  کرد.  محور  این  در  جدید  الگویی 
توجه  فرهنگی  پیوست  دغدغه های  مهم ترین 
به ابعاد دینی مدیریت شهری است. شهری که 
مردم آن دین دارند و ذیل حاکمیت دینی زیست 
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آغاز ربیون
یادداشت حجت االسالم  حسین کالتی

ارزشمند، مجموعه های  اهداف واال و  ترین عامل تحقق  مهم 
انسانی با دغدغه مشترک، هّمی واحد و انگیزه های فراوان است 
که در کنارهم برای رسیدن به این اهداف پا در میدان عمل نهند. 
همچون یک موجود واحد به سمت قله ها حرکت و دراین راه، 
مشقت ها وسختی های فراوانی را تحمل نمایند و سعیشان بر این 
َّذیَن آَمنُوا  باشد که مصداق أتم این آیه  شریفه باشند که »یا أَیَُّها ال

َ لََعلَُّکْم تُْفلُِحوَن« اْصبُِروا َو صابُِروا َو رابُِطوا َو اتَُّقوا اهللَّ
)آل عمران/200(

افراِد  تا  است  مسیر  برای  توشه  تهیه  حرکت،  برای  نیاز  اولین 
مجموعه، اندیشه های متعالی و نفس های مهذب نداشته باشند، 
تصمیم  لذا  شود؛  می  ها  تفریط  و  ها  افراط  دچار  مجموعه  این 
گرفتیم دو نوبت در هر ماه برای مجهز شدن خودمان در کنارهم 

جمع شویم. 

جلسه اول
نخستین گردهمایی در مورخ 97/8/25 با حضور حجة االسالم 
تراث  از  ایشان  برگزارشد.  خراسانی  الهی  مجتبی  المسلمین  و 
حوزه علمیه و راهی که علمای بزرگوار اسالم تاکنون پیموده اند 
سخن گفتند. و چه جلسه شیرینی بود! بیانات استاد ما را ملتفت 
کرد که حوزه، میراث گرانبهایی است در دستان طالِب جوان؛ 

پس نباید با غر زدن و آرمان خواهی 
و  خود  حرکت  از  مانع  جا،  بی  های 

اصالح حوزه شویم.

جلسه دوم
حجةاالسالم  حضور  با  دوم  نشست 
و المسلمین مقامی)معاونت فرهنگی- 
خراسان(  علمیه  حوزه  اجتماعی 
متواضعانه   مقامی،  آقای  شد؛  تشکیل 
جایگاه  و  اداری  شئونات  از  فارغ 

حقوقی خود، در جلسه حضور پیدا کردند و پس آن که گزارشی 
مُطالِبات  و  انتقادات  دقت   با  نمودند،  بیان  های خود  فعالیت  از 
البته در  پذیرفتند؛  بود،  اشکاِل درستی  را شنیدند. هرجا  دوستان 
کنار این قبوِل اشکاالت، می گفتند که:» ما مسئولین، با همراهِی 
شما طالب است که می توانیم حوزه را به سمت آرمان هایش 

حرکت دهیم.«

جلسه سوم
در این جلسه در خدمت حجة االسالم نعمتی) دبیِر هیأِت اندیشه 
خراسان(  علمیه  حوزه  اسالمِی  پیشرفت  الگوِی  و  اقتصاد  ورِز 
بودیم؛ ایشان دیدگاه خود را پیرامون تحول در حوزه و تخصص 
امیدوار شدیم که جوانانی  قدر  و چه  بیان کردند.  علوم،  سازِی 
انقالب اسالمی را  به سن خودمان چنین مصمم، مسائل  نزدیک 

پیگیری می کنند.

جلسه پنجم
حجة االسالم و المسلمین گلکار، در جلسه پنجم در بین دوستان 
حضور داشتند، ایشان نیز گزارشی از فعالیت های خود در باب 
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اسالمی  شهرسازی  به  ناظر  سازی،  تمدن 
دو  داد  نشان  که   ای  جلسه  دادند.  ارائه 
حجم  به  توجه  با  استاد  ارائه  برای  ساعت 
فعالیت های آنان کم است. در آخر جلسه 
و  دوستان  انتقاداِت  با  گویی  و  گفت  نیز 

پاسخ هاِی ایشان برقرار شد.

جلسه هشتم
تازه  جان  انقالب،  دوِم  گام  بیانیه  انتشاِر 
ای به ما بخشید؛ لذا تصمیم گرفتیم با دقت 
بیشتری متن را مطالعه و مباحثه کنیم. برای 
همین از دکتر جماِل یزدانی که سالهاست 
با صحیفه امام و بیانات مقام معظم رهبری 
ابعاد  تا  کردیم  دعوت  هستند،  مأنوس 

تشریح  را  بیانیه  این  مختلف 
ابتدا، طرِح کلی  ایشان در  کنند؛ 
این گام دوم و به تعبیِر خودشان 
دادند  توضیح  را  هوایی«  »نقشه 
بین  ای  مباحثه  با  جلسه  سپس  و 
ادامه  دوستان  سؤاالت  و  نظرات 

یافت.
اما آن چه به این جلسات، معنا 
و روح می داد، زیارت آل یاسین 
و روضه هایی بود که  قرائت می 
شد. تا دلهایمان در مسیِر حقیقی 
معنا متصل  به عالم  و  قرار گرفته 

شود.

متعدد  های  گردهمایی  این  کنار  در 
شدن،  جهت  هم  و  شدن  فکر  هم  برای 
درباره  هفتم  و  ششم  چهارم،  جلسات  در 
کردیم.  بحث  رو  پیش  آینده  و  اهدافمان 
و  شده  گذاری  هدف  ها   گعده  این  در 
را  »ربیون«  نام  جمع  این  برای  پایان  در 

برگزیدیم. 
مصداق  تا  دهد  توفیق  خداوند  انشااهلل   

حقیقی این آیه شریفه شویم:
ِّیُّوَن َکثیٌر فَما  »َو َکَأیِّْن مِْن نَبِيٍّ قاتََل َمَعُه ِرب
ِ َو ما َضُعُفوا  َوَهنُوا لِما أَصابَُهْم في  َسبیِل اهللَّ

ابِرین « ُ یُِحبُّ الصَّ َو َما اْستَکانُوا َو اهللَّ
)آل عمران/146(
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