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   یتیو ترب یاخالق یدر ارتقا

  

  )های علمیه در گام دوم انقالب اسالمی به ضمیمه بیانیه بالندگی بسیج حوزه(
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  :رهبر معظم انقالب

ل مـردم، یـی مردم است؛ حضـور مـردم، م ما، مسئله یی اصل مسئله«

ی تحوالت  م؛ در همهینکد عرض ین را بایا. ی مردم، عزم راسخ مردم اراده

 ٣.»ار اسـتیـمع  ، نقش مردم  بزرگ، نقش یگوناگون اجتماع یها و جنبش

جـوان، بایـد  خصـوص طـالّب ی صـحیِح شـیعی، همـه بـه ی علمیه در حوزه«

  ٤.»بدانند خود را در صفوف اوّل

  

  :سازی تربیت ی مردمی های علمیه کشور در باره آیت هللا اعرافی، مدیر حوزه

ـــق. یت حـــوزویـــو جالـــب اســـت در ترب ی، ضـــرور یاساســـ یطرحـــ« ام ی

و  یز روحــیــانگ دل یت اســتاد و طلبــه و فضــاکان حــوزه و مشــار کــی ار  همــه

ات بــــه یــــلکو  ید افــــزون بــــر مبــــانیــــن طــــرح بایــــضــــرورت دارد و ا یمعنــــو

هــای  ی بخــش نجامــد و همــهینانــه بیب و واقــع یــی، اجرایاتیــعمل یهــا برنامــه

  5.»ندینما یار کهم یو ستاد یصف
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  چکیده

هـا، قیـام  ، ارتقـای انگیـزههـا سـازی تربیـت از ضـرورت بسـیج اراده مردمی

ای در  جهــادی، اهتمــام جمعــی و حرکــت خودجــوش و هماهنــگ و جبهــه

گویـــد و بـــر نقـــش فعـــال،  تحقـــق اهـــداف تهـــذیبی و تربیتـــی ســـخن مـــی

سـاز آحـاد مخاطبـان و متربیـان و مشـارکت  برنـده و جریـان اثرگذار، پیش

و  کنــد مســئوالنه و ســلوک مجاهدانــه آنهــا در فراینــد تربیتــی تأکیــد مــی

هــــــای ایشــــــان و  غفلــــــت از ظرفیــــــت مربیــــــان و مــــــدیران تربیتــــــی را از

آفرینـی فعـال و نصـرت و  نظیر و اثرگذار مشارکت و نقـش های بی فرصت

گــری امــور تهــذیبی و تربیتــی را  تعــاون ایشــان بــر حــذر داشــته و تصــدی

بــرداری از تــوان ایشــان، بــرای رشــد و تعــالی و تحقــق اهــداف  بــدون بهــره

  . داند ؤثر نمیتربیتی کافی و م

منـدی از ظرفیـت گـروه و تشـکیالت در  در این طرح بـر ضـرورت بهـره

جهــت تحقــق امــر تهــذیب و تربیــت و در پیشــبرد اهــداف تربیتــی تأکیــد 

 . شود می
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  مقدمه

ها در  بزرگ مربی عالمیان، پروردگار متعال است که هدف خلقت را هدایت انسان

ِجـنَّ َو (مسیر عبودیت و سعادت 
ْ
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ْ
ق
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و هـدف  1)اإل

ـذي : (ها و جوامع بشری قرار داده اسـت بعثت را حاکمیت دین خدا بر جان
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ْ
ِرهَ ال
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ْو ک

َ
  ).3ل

ی رسول خود، ثقلین را ریسمانی برای رسیدن به هدایت  واسطه خدای متعال به

َمسَّ «: داده استو سعادت و دستاویزی برای تمسک قرار 
َ
 َما ِإْن ت

ْ
وا ُتْم بِ ک

ُّ
ِضل

َ
ْن ت

َ
ِهَما ل

  یَبْعِد 
ً
َبدا
َ
  4.»أ

در این بیان نورانی؛ تمسک به قرآن، همانا تمسک به امام، و تمسـک بـه امـام، 

َحـْوض(همانا تمسک به قرآن است 
ْ
ـيَّ ال

َ
ی َیـِرَدا َعل ْن َیْفَتِرَقا َحتَّ

َ
ُهَما ل نَّ

َ
بنـابراین  5؛)وأ

ت و تمسک به امام نیـز تمسک به قرآن بدون تمسک به امام، انحراف و ضاللت اس
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١٢  
کـْم َتبـع و ُنْصـَرِتی «در پیروی و هماهنگی تام با او است؛ 

َ
یی ل

ْ
ٌم َو َرأ

ّ
کْم ُمَسِل

َ
ِبی ل

ْ
و َقل

ة کْم ُمَعَدّ
َ
  1.»ل

هـای علمـی و  اش و همـه اندوختـه ای که تمـام حـاالت روحـی و قلبـی شیعه

مایـد و اش را بـا امـام هماهنـگ ن ی رفتارهـا و تکـالیف عملـی اش و همـه دانشی

وکاست قدم در راه امام و اهداف او گذارد به سعادت و تربیت دینی مطلـوب  کم بی

دست یافته است؛ زیرا همراهی و پیوند با امـام، شـرط زنـدگی توحیـدی و محـور 

  2).هاروطِ ن ُش نا مِ أها و روطِ ُش بِ (تربیت دینی و اخالقی است 

عصـر تربیـت و تکامـل هـا،  شک عصر غیبت امام، با همه ابتالءات و دشواری بی

مداری حول  شیعه و ارتقای او به باالترین مدارج توحید و والیت است و تمرین والیت

برداری کامل از امام عصر آمـاده و توانـا خواهـد  نایب امام زمان، شیعیان را برای فرمان

های ولّی در  تربیت دینی در عصر غیبت به معنای همراهی و همدلی با دغدغه. ساخت

های ولّی و نصرت و یاری  اهداف حکومت اسالمی، همفکری بر محور دغدغه پیشبرد

  . انداز تمدن اسالمی و اهداف انقالب است عملی او در مسیر تحقق چشم

های علمیه در تربیت اخالقی و معنوی علمـداران دیـن، عالمـان مجاهـد،  حوزه

 در عصــر  هادیــان عامــل و مجاهــدان والیــت
ً
امــام مــدار در طــول تــاریخ خصوصــا

سازی و  اند و همواره مسیر خودسازی طلبه را به جامعه پیشگام و موفق بوده ;خمینی

ــوا (انــد؛  پیشــبرد اهــداف اجتمــاعی اســالم منتهــی دانســته
ُ
ــذیَن آَمُنــوا َو َعِمل

َّ
 ال
َّ
ِإال

ـْبرِ  واَصـْوا ِبالصَّ
َ
َحقِّ َو ت

ْ
واَصْوا ِبـال

َ
اِلحاِت َو ت زیـرا خودسـازی و معنویـت در  3)الصَّ

  4.و انزوا و بدون اهتمام به امور مسلمین معنا ندارد عزلت

                                                           
 .٩٩ص ،۶؛ جتهذیب االحکامزیارت جامعه کبیره، محمد بن حسن طوسی؛ . 1
 .٢٣۵، صامالیصدوق؛ . 2
 .٣سوره عصر، آیه . 3
  َمْن «: فرمودند 6به نقل از رسول خدا 7صادق امام. 4
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ُمْسِلِم یَ  یَنادِ یُ ِمْنُهْم َو َمْن َسِمَع َرُجال

ْ
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َ
مند  دغدغهکه صبح کند و  یکس؛  َس ِبُمْسِلمیْ ِجْبُه ف
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       مقدمه

١٣  
این خودسازی که در بستر سلوک جمعی بر محـور والیـت و در میـدان عینـی 

گذار انقالب و رهبـری  شود همان اخالق و معنویت مورد نظر بنیان جامعه واقع می

سازی مشاهده نمـود  سازی و تمدن بایست ثمراتش را در جامعه معظم است که می

» مـدار تربیـت مجاهـدان والیـت«وگرنه سلوک فردی منهای رسالت اجتماعی بـه 

  1!انجامد و چه بسیار است فاصله میان قاعدان و مجاهدان نمی

های علمیه، اخالق و معنویـت را در عصـر امـام  معاونت تهذیب و تربیت حوزه

ایـن  کنـد و مدار دنبـال مـی خمینی، بر محور والیت و تربیت عالمان مجاهد والیت

شان طلیعه رویکردهـای تحـولی  خارج فقه  سخن مقام معظم رهبری را در آغاز درس

های علمیه، شوِر علمـی هسـت، امـا  اگر دیدیم درحوزه«: اند داند که فرموده خود می

کند، باز بایـد بـه  این شوِر علمی و کار علمی، خألهای نظام را چنان که باید، پر نمی

ها باشد و  که اگر اخالق و تهذیب نفس در حوزه رای اینب. ی تهذیب توجه کنیم مسئله

ای که خوانده شود، بایـد بـه نفـع مـردم و  صفای نفس ناشی از آن پیدا شود، هر کلمه

   2.»جامعه باشد

الزم به ذکر است رویکرد تحولی معاونت تهذیب و تربیت با اعتقاد کامـل بـه 

ب و تمـدن اسـالمی بـا رسالت اجتماعی حوزه و روحانیت در تحقق اهداف انقال

  :های زیر تعریف شده است تدوین و تحقق راهبردها و برنامه

                                                            
→ 

از  یخـواه کمـک ادیبشنود که فر یمرد یکه صدا یو کس ستیاو از آنان ننباشد مسلمانان  یکارها

 ).١۶۴، ص٢ج، یافکالکلینی؛ ( ستیمسلمانان را سر دهد و پاسخش را ندهد مسلمان ن
 یِمـَن الُمـؤِمن القاِعـدوَن  یسـَتوِ یَ ال«: خدای متعال این فاصله را این گونه توصیف کرده است. 1
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  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١۴  
سـلوک «عنایت به تعریفی کامل از تربیت و اخالق و معنویـت در مقیـاس . ١

  ؛»جمعی در عصر امام خمینی

 ؛»مدار راهبر تربیتی والیت«تربیت طلبه در مقیاس . ٢
 حوزه و طلبه؛» رسالت اجتماعی«تأکید بر . ٣
ارتقای بصیرت و بینش اجتماعی طالب از طریق طرح تحول بسیج طالب . ۴

ی گـام دوم انقـالب و مسـائل  هـایی در رابطـه بـا بیانـه و روحانیون و طرح

 در عصر تقابل تمدن اسالمی با تمدن غرب؛ پیش
ً
 روی نظام خصوصا

، یا به بیان »تربیت در مسیر خدمت و خدمت ضمن تربیت«تأکید بر اصل . ۵

 ؛»خدمت اجتماعی در ضمن رشد و رشد در ضمن خدمت«دیگر 
هـای عمـومی در جهـت  ای ظرفیـت سازی تربیت و مدیریت شـبکه مردمی. ۶

 پیشبرد اهداف تربیتی و تهذیبی؛
هـای تربیتـی فرهنـگ، تربیـت محیطـی و ایجـاد فضـای  عنایت به ظرفیت. ٧

 سازی؛ متعالی و مناسب برای تربیت به مثابه کارخانه انسان
اگیری تربیت و محوریت اخالق و معنویت در همه شئون، ارکان و اجزای فر. ٨

 های علمیه و حیات طلبگی؛ حوزه
تربیت متکامل و متوازن و فراگیری آن در همه ساحات و ابعاد وجودی طلبه . ٩

اعم از معنـوی، اعتقـادی، عبـادی، علمـی، عقالنـی، سیاسـی، انقالبـی، 

 ؛...، معرفتی و بصیرتی وای اجتماعی، خانوادگی، رسالتی، حرفه
های ارزشمند و فراموش شده حوزوی در اسـتادمحوری و  عنایت به سنت. ١٠

شاگردپروری و تربیت مربیان دلسـوز و تشـکیل شـبکه ارتبـاطی اسـاتید و 

 .شاگردان
سـازی  مردمی«این نوشتار به غرض بحث و بررسی پیرامون راهبرد ششم یعنی 

به » سازی مردمی«. ونگی آن پدید آمده استو بیان چیستی، چرایی و چگ» تربیت

هـای همگـانی اسـت کـه  ها و بـه میـدان آوردن اراده ی انسان مشارکت گرفتن توده

       مقدمه

١۵  
 سازندگی انسان در فضای حوزه

ً
های  ضرورت انکارناپذیر کارهای بزرگ، خصوصا

  .رود علمیه به شمار می

  
و  یوند دسـتورر د،یجد یا هیدر رو هیعلم یها حوزه تیو ترب بیمعاونت تهذ

خود طـالب  یبا کنشگر یرا به روند مشارکت یتیو ترب یفرهنگ یها تیفعال یابالغ

و  طلبــه، مخاطــب فــرض شــده ،یدر رونــد قبلــ. نمــوده اســت لیو مــدارس تبــد

  .شد یم کتهیدیا به او القا  ییها گزاره
ً
 یافراد برا یدرون ی جوهره ،تعاملدر آن طبعا

ی جدید،  گشت؛ در حالی که این رویه نمایان نمی یگردان صحنهپذیری و  مسئولیت

نـه را سـاخته و آنهـا د نکه بر دوش دار ییها تیمتوجه مسئول شیاز پ شیطالب را ب

شناسـد و بـا  مـی یتـیترب یهـا تیـفعالو همیار کارگزار مخاطب و مستمع آزاد که 

  .کند را در وجود او تقویت می یعنصر سازندگمشارکت فعال طلبه، 

کنند خدای متعال پیامبران  برخی گمان می. دا نیز چنین روشی داشتندپیامبران خ

فرستد تا جامعه را اصالح کنند؛ امـا ایـن تصـور، آن  را می 7را فرستاده یا امام زمان

پیامبران نیامدند تـا مسـتقیم و . گونه که قرآن کریم فرموده است، تصور کاملی نیست

 «: جامعه را اصالح کنند» مردم«دند تا مباشر، جامعه را اصالح کنند؛ پیامبران آم
ْ
د
َ
ق
َ
ل

ِقْسِط 
ْ
اُس ِبال وَم النَّ

ُ
میزاَن ِلَیق

ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
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ْ
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َ
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ْ
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امـام  1.»أ

یا با دست عنایت و نظر ! نیز این کار مهم را نه با قدرت غیبی و امور ماورایی 7زمان
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  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١۶  
بنـابراین  1مراهی مـردم و اسـتفاده از نیـروی آنـان رقـم خواهـد زد؛که با ه! مرحمت

مکتـب تربیتـی اسـالم «سازی بر تعالیم عمیق دیـن اتکـا دارد و سرفصـلی از  مردمی

 یک ابالغیـه» ناب
ً
سـازی و ایجـاد  مردمـی. ی اداری تلقـی شـود است و نباید صرفا

ن تربیتی اسـت و از ی امور از جمله سازما حرکت از درون، طرح کلی اسالم در همه

  .رود راهبردهای مهم سازمان مؤمنانه به شمار می

از  زنـدگی پنهـان و پیـداهای  الیه تمامی در آن سریان و یتربیت اهدافعظمت 

 هـر، از سوی دیگـر هزنانار و معارضان وجود با آن قلبی استقرار دشواری وطرفی 

 اتکای با تنها را خطیری  هجبه این کهرساند  می نتیجه این به را مندی دغدغه مسئول

  و آن فرماندهان به
ً
 ایـن تنهـایی که آنچه. کرد تدبیرتوان  نمی اخالق اساتید باصرفا

 بسـیج« ومردمـی  ظرفیـت کـارگیری بـهکند  ترمیم می را آن متولیان غربت و میدان

 موجـب تربیتـی، سـنگرهای فـتح بـر عالوه تواند می که حقیقتی 2است؛ »عمومی

                                                           
کید است. 1 ذ: این حقیقت در قرآن کریم مورد تأ
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ی جمهوریـت در نظـام سیاسـی  نظریـه). ١١سوره رعـد، آیـه ( ُروا ما ِبأ

بـر اسـاس ایـن . شـود اسالم بر همین اساس شکل گرفته است و تنها یک تاکتیک موقت تلقی نمی

ه سـوریه و یمـن و های جهادی به مناطق محروم و یا کمک جمهوری اسالمی بـ منطق، کمک گروه

المقدور نباید به شکل مستقیم باشد، بلکه باید بـه شـکل  های مستضعف حتی فلسطین و سایر امت

راهبری صورت گیرد؛ یعنی به شکلی که خود آنان احساس مسئولیت و قیام کنند و مشـکل خـود را 

سازی مردمـان  همان گونه که ذوالقرنین برای ایمن. با عزم و همت و جوشش درونی خود حل سازند

: ی خـود آنـان نهـاد و از قـدرت خودشـان کمـک گرفـت از شر یأجوج و مأجوج، کار را بـر عهـده
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  ).٩۶و ٩۵سوره کهف، آیه (ِه ِقط

و آلـه و  هیـاللـه عل یصل یکه در خط اسالم ناب محمد یملت«: اند امام خمینی در این باره فرموده. 2

 یجیهمـه افـرادش بسـ دیـاسـت، با یینمـا و مقدس ییو تحجرگرا یپرست مخالف با استکبار و پول

 ).١٩۵ص ،٢١ج ،امام فهیصح(» باشند

       مقدمه

  .شودی افراد  همسئوالن تربیت یعنی یاصل الفتوح فتح  ١٧

 طـالب ی خود مسئوالنه مشارکت با ُجز تربیت و های علمیه نیز تهذیب در حوزه

  را خـود ای که طلبه. رسد به سامان نمی
ً
ی  کننـده و مصـرف مخاطـب مهمـان،صـرفا

 یـا گروهـی، فـردی مسئوالن، و اساتید کنار در مهم این برای و بداند اخالقی مباحث

هـای  آموختـه آنکـه از ایـن رو بـرای. یابد نمی مجاهدانه سلوک به راهی نکند لهل قیام

و  یجتـرو یزمـان بـرا هم یـدو اقامـه شـود با یتو در جانمان تثب یافتهبرکت  ی،اخالق

 عملـی سرفصـل و کـرده مجاهـدت ی خـود جامعـه و پیرامونی محیطآن در  ی اقامه

  .بگذرانیم را 1»نصرت«

هـای مـذهبی و عـزاداری امـام  ای مردمی، هیئـاته ترین مصداق حرکت روشن

روی اربعـین کـه  پیـاده 7ترین مراسم عزای سیدالشهداء است و پرشکوه 7حسین

ی دولت  ترین مداخله رود؛ مراسمی که با کم ی مردمی به شمار می ترین حماسه بزرگ

ی مـردم از ابتـدا تـا انتهـا سـامان  و نهادهای رسمی، با همـت و مجاهـدت و هزینـه

 بیشترین  ی حاکمیتی و بروکراسی اداری نیست یابد و اسیر تصویب بودجه می
ً
و اتفاقا

فعالیـت . کنند دارد ی کسانی که در آن، سهمی ایفا می اثر تربیتی را بر دل و جان همه

ی رسـمی و  خانـه پـیش از تبـدیل آن بـه وزارت(جوانان انقالبی در جهـاد سـازندگی 

هـای جهـادی کـه بـه خـدمات فرهنگـی و  روهو همچنین فعالیت گـ) سازمان اداری

پردازند، نیز انجمن اولیا و مربیـان، شـوراهای محلـی و  عمرانی در مناطق محروم می

هر جا که مردم بدون اینکـه مسـئولیت . مانند آن، مصداق روشن جریان مردمی است

ــا حضــور  ــرده و ب ــف ک ــند احســاس تکلی ــته باش ــوقی داش ــاه حق رســمی و جایگ

سازند جریان مردمـی  ود مشکلی را حل کرده و نیازی را برآورده میی خ مندانه رسالت

. های فرهنگی و تربیتی مسـجدمحور نیـز همـین گونـه اسـت کانون. پدید آمده است
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١٨  
گیرد و موظفی رسمی اداری نـدارد و جـز از احسـاس مسـئولیت و  کسی حقوق نمی

اه حقـوقی مردم به شکل خودجوش و بدون جایگ. خیزد تعهد حضور اجتماعی برنمی

بسیج نیز از ابتدا همین حقیقـت . کنند و تعهد قانونی ورود کرده و رسالتی را دنبال می

این سـازمان . را داشته است؛ گرچه یک سازمان رسمی نیز برای آن شکل گرفته است

ها و کمک به جوشش درونی نسـبت بـه  ساختن این حرکت رسمی باید هنرش مردمی

  .های انقالب باشد آرمان

بـه شـمار » راهبردهای تحولی تهـذیب و تربیـت«ن کتاب که سومین دفتر از در ای

سازی تربیت  ای از مردمی پارچه رود تالش شده است تصویر ملموس، کامل و یک می

انـدرکاران امـر  های عینی متعدد و مصادیق عملیاتی بیـان شـود تـا دسـت با ذکر نمونه

 در  مر خطیر انسانتهذیب و تربیت با استفاده از این ظرفیت عظیم، ا
ً
سازی را خصوصا

 1.گیرند های علمیه که کانون تربیت عالمان ربانی مجاهد است پی حوزه
ساز اسـت کـه مخاطـب اصـلی آن مـدیران  این کتاب، یک متن درسی نگرش

ــان تهــذیب و تربیــت گرچــه خــود طــالب و همــه . انــد مــدارس علمیــه و معاون

  .برند یز از محتوای آن بهره میاندرکاران تربیت در حوزه و غیر حوزه ن دست

االسـالم والمسـلمین شـیخ  مایـه مرحـوم حجـت شایسته است از دانشمند گران

هـایی  ریزی معاونت تهذیب که بخش صفت، مشاور مطالعات و برنامه مهدی رضایی

از این نوشتار، حاصل فکر خالق و قلم روانش بود یاد کرده و به روح بلندش صلواتی 

  .صل علی محمد و آل محمد و احشره مع االئّمة االطهاراللهم . نثار کنیم

  زاده نوری محمد عالم  

  هجری شمسى 1401بهار سال   

                                                           
و » الگوی اهتمام جمعی در مدیریت تربیتی«دفتر اول از راهبردهای تحولی تهذیب و تربیت کتاب . 1

  .است» معادله الزام و اختیار در تربیت«دفتر دوم آن کتاب 

  

  سازی تربیت؛ چیستی ردمیم: بخش اول

  

  

  

  سازی تربیت؛ چیستی مردمی: بخش اول

هـا و  یعنی به میدان آوردن مردم و استفاده از ظرفیـت عظـیم تـوده» سازی مردمی«

ی خاص؛ بنابراین مشارکت گرفتن  ی متراکم همگان در یک عرصهگیری از نیرو بهره

و درگیر کردن مردم، ایجاد احساس مسئولیت و تعهد در آنها و پدید آوردن حرکـت 

   .سازی گویند و اقدام و عمل در میان توده را مردمی

  

  
  

مردمي سازي

ايجاد حس مسئوليت و تعهد

به ميدان آوردن مردم

استفاده از ظرفيت توده ها

بهره گيري از نيروي عموم

مشاركت گرفتن از توده ي مردم
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٢٠  
ی حقـوقی،  ی کسانی هستند که وظیفـه در این اصطالح همه» مردم«منظور از 

 بـه انجـام آن مسئولیت مس
ً
تقیم و جایگاه اعتباری نسبت به یک کار ندارند و رسما

کامـل  مصداقاست و » مسئوالن«مقابل » مردم«در این اصطالح . موظف نیستند

بنـابراین  1؛در مقابل مسئوالن حـوزه هسـتند  »طالب عموم« ،علمیه مدارس در آن

طـالب و  یعنـی(ی مـردم  گیـرد کـه همـه سازی به این هـدف صـورت مـی مردمی

خود را مسئول بدانند و به انتظار نهادهای مدیریتی و ساختارهای رسمی ) حوزویان

در رشد و تعـالی و تحقـق اهـداف و حاکمیتی حوزه ننشینند و از صرف توان خود 

تربیتی و در نتیجه حل مشـکالت و موانـع مختلـف فـردی و اجتمـاعی در مسـیر 

گاهانـه دریـغ نورزنـدبـه شـکل داوطلبانـه، اسـازی  خودسازی و جامعه . رادی و آ

ی کسـانی کـه مسـئولیت رسـمی  گیرد کـه همـه سازی بر این مبنا شکل می مردمی

  .اند ندارند هم مسئول

  

  
  

                                                           
روحانیت با مردم باید چنین رفتـار «نیست؛ مثال در عبارت » روحانیت«در این تعبیر قسیم » ممرد«. 1

ممکـن اسـت مـردم روحـانی » سازی مردمی«مردم قسیم روحانیت گرفته شده است؛ اما در » کند

زمانی که روحانیت نسبت به یک موضوع مسئولیت رسمی نداشته باشد در آن موضوع قسیم . باشند

 . بلکه جزء مردم استمردم نیست 

مسئوالن

مردم

       یستیچ یت؛ترب سازی یمردم: بخش اول

٢١  
  مسئوالن  مردم

 عموم مردمـ 
  عموم ورزشكارانـ 
  عموم طالب و روحانيونـ 
  پزشكان و متخصصانـ 
  ...ـ 

 مسئوالن جامعهـ 
  مسئوالن ورزشـ 
  مسئوالن حوزویـ 
  مسئوالن بهداشت و درمانـ 
  ...ـ 

  

 نـدیفرا«در  یگذارتأثیر و آفرینی هم در این عنوان هرگونه نقش »تیترب«مراد از 

 یهـا تیـفعال یاسـت کـه شـامل تمـامارتقـا و رشـد  یبراسازی  نهیو زم »تیترب

  .شود می یتیهدفمند و منسجم تا حصول اهداف ترب یو فرهنگ یآموزش
  

 
به معنای ایجاد احساس مسئولیت برای عمـوم مؤمنـان  »تیترب سازی مردمی«

 ینـدهایدر فرادادن آنهـا و مشـارکت سـازی  نسبت به امر انسان] از جمله طالب[

 در قالب[ها  و اثرگذاری بر جان انسان یتیترب
ً
] یالتیتشـکگروهـی و  های خصوصا

  . است
  

ها و  راهبری و بسیج اراده: تربیتسازی  مردمی
  و تربیت ها در فرایند تهذیب تی ظرفی مشارکت همه

  

تربيت

نقش آفريني در تحول ديگران

اثرگذاري مثبت بر آدميان

تأثير در سازندگي انسان ها 
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٢٢  
  کهاست  نکته این بر یتأکید »مردم« تعبیرهمچنین 

ً
 طـالب از خـواصِّ صـرفا

 بسـیجو تربیتـی بایـد  تهـذیبی یآفرینـ نقش برایحوزویان  تمام بلکهنیستند؛  مراد

و مدیران  اساتید؛ البته دارند پیشران نقشطالب در این میان  خواّص  هرچند ؛شوند

توانند نقش مردمی ایفا کنند  ز مسئولیت مصّرح و موظفی رسمی خود میفراتر ا نیز

یـا در حـل مسـائل حـوزه و  شاگردپروریهایی خودانگیخته و مؤثر در  و به فعالیت

  .نظام اسالمی بپردازند

طرفه و استعالیی به حالتی تعاملی و دوجانبه  در این ایده، تربیت از حالت یک

در شـود؛  یان نیز در امر کالن تربیت بهره گرفتـه مـیشود و از نیروی مترب تبدیل می

  یفردعملیاتی  ،یروش سنتدر  تیواقع ترب
ً
 یو متربـ یمربـ انیم طرفه کیو عمدتا

 یک شـنونده ،یمتعال یتوضعی در آنکه حال ؛است
ً
یـا یـک ! ی محتـرم متربی صرفا

عالوه بر شود؛ بلکه  ی منفعل در مقابل رفتار مرّبی دیده نمی کننده مهمان و مصرف

تأثیرپذیری از مربی، خود در امر تربیت، فعال و اثرگذار و مسئول و میزبان اسـت و 

  .ورزد ی تربیت مشارکت می در عملیات گسترده

 ینـیآفر عبـارت اسـت از نقـش تیـتعاون در تربسازی، تعاون است و  مردمی

 یمتـولو  یمتصـد کـرد،یرو نیدر ا .تیو مراحل ترب ی، اجرازیر در برنامه انیمترب

  تیامر ترب
ً
 شـود؛ نیز اکتفا نمی یتیترب یمحتوابه گفتن و تبلیغ و مربی نیست صرفا

مراحـل ی  در همـه اریـو بـا اراده و اخت تیخودش با احسـاس مسـئول یبلکه مترب

اسـت،  تیـتربی  گسترده ی فعال صحنه گریحضور فعال دارد و در واقع باز تیترب

و  تی، احسـاس مسـئولگـرانید تیبه ترب نفس خود، نسبت تیعالوه بر ترب یمتربّ 

تعامـل در امـر و  کنـد یرشد مـ زینخود  قیطر نیخواهد داشت و از ا ینیآفر نقش

اوال و بالذات مستند بـه  تیترب ندیفرآدر این نگاه، همچنین  .ردیگ یشکل م تیترب

 و بالعرض به هدا ها است انسانخود 
ً
؛ سـازمان یبخشـ نیو تع یو راهبر تیو ثانیا

 مجرا یعنی
ً
کـه ها و تماشاچی صحنه  ها و ابالغیه توصیه یفراد خودشان را نه صرفا

       یستیچ یت؛ترب سازی یمردم: بخش اول

٢٣  
 تیـترب یفـیو ک یکمـ ی جانبـه همهتوسعه دانند و در  میمنبع جوشنده و خالق آن 

  .کوشند می

هـا و  هـا و بـه میـدان آوردن اراده سازی تربیت به حرکت درآوردن انسان مردمی

 نقـش سـازندهفعال سازی همگان در امر کالن تربیت 
ً
ای بـرای خـود  است که اوال

این ایده از این مبنا نشئت گرفته که تا انسان، سرباز . انسان و فعاالن این عرصه دارد

ی تربیـت دیگـران را نداشـته  و کارگزار امر تربیت نشود و به آن اقدام نکند و دغدغه

  . شود باشد خود تربیت نمی

همـه در قبـال . بر دوش همه است در واقع مسئولیت تربیت و سازندگی انسان

: اند و نباید برخی را مربی و برخی دیگر را متربی صرف تلقـی کـرد این امر مکلف

ُکم«
ُّ
  ُکل

ٍ
ُکم َو  راع

ُّ
  ُکل

ٌ
ی علمیه همگان از مـدیر و کارمنـد و  در یک مدرسه 1.»َمسئول

ی ساز استاد و طلبه باید احساس مسئولیت کنند و در عملیات بزرگ تربیت و انسان

  .سهیم باشند
  

  

                                                           
 . ۶، ص١ج ؛مجموعه ورامفراس؛  ورام بن ابی. 1

حل 
مشكل

مسئوالن

مردم

مردم

مردممردم

مردم

مردم
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٢۴  
ها  ای فراهم آورد و همگان را مشارکت داد و اراده بنابراین برای تربیت باید جبهه

ای از این کار بـزرگ را برگیـرد و خـود را  را بسیج کرد، به صورتی که هر کس گوشه

توان انجـام داد و بـرای  تنهایی نمیکار بزرگ تربیت را به . نسبت به آن مسئول بداند

نهـاد یـا سـازمان و  شـکل دادعمومی  ی ید عزم و اهتمام جمعی و ارادهاین مهم با

تواند راهبـری کنـد و  جانبه می تربیتی نباید گمان کند که به صورت استعالیی و یک

ها نیاز است و این بار بر دوش  برای تربیت بسیج توده. به مقصود تربیت دست یابد

  1.گیرد همگان قرار می
  

  

                                                           
بسـیج تربیتـی، : تـوان بـه کـار گرفـت سازی تربیت می ها را برای بیان محتوای مردمی این کلیدواژه. 1

سازی تربیت، شبکه مردمی تربیـت، تعـاون در تربیـت، تربیـت تعـاملی، نهضـت گسـترده  عمومی

ی عمـومی  معنوی، نهضت مردمی تربیت، قیام تربیتی، ظهـور ارادهتهذیب و تربیت، نهضت تحول 

ها و بسیج نیروهـای مردمـی در سـازندگی  ساالری در تربیت، قیام اراده ها، مردم در سازندگی انسان

های عمومی در فرایند تربیـت، احسـاس مسـئولیت همگـانی و  ای ظرفیت ها، مدیریت شبکه انسان

، خیزش، نهضت، بعثت، انتفاضه، رسالت الهی و قیام للـه در تعهد عمومی و رسالتمندی همگانی

  .اصالح فرد و جامعه

و  ینـیآفر نقـش یهـا از آنهـا بـه جنبـه یبرخـکـه  دارد یغربـ ی چنـد ترجمـه یسـاز یمفهوم مردم

همین معنا مـورد نظـر . است یحکمران دیجد یها از مدل یاشاره دارد و ناش یعموم یده مشارکت

کـه دو  دهـد یآنهـا مـ لیـم ایـبـه مـردم و خواسـت را  و مشروعیت تیجح گر،ید یبرخ. ما است

  .ستینما پهلوست و مقصود 

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

٢۵  
 تربیت؛ چرایی سازی  مردمی: بخش دوم

  :شود ای است که به آن اشاره می این ایده مبتنی بر مبانی و متکی بر ادله

  تربیت در گرو مسئولیت پذیری و تمرین و اقدام عملی. ۱

حاصل تربیت در شکل کامل خود، انسان مسئول متعهدی است که نسبت بـه 

گاهانـه،  مند و راهبر است و در عمل و اقـدام اجتمـاعی حضـوری دیگران دغدغه آ

ها و اقدامات تربیتـی خـود چنـین کسـی را  ما باید با تالش. ارادی و داوطلبانه دارد

پذیری و تعهد، متربی باید خود بـه میـدان  برای ایجاد صفت مسئولیت. پدید آوریم

. پذیری را مشق کند؛ بنابراین صرف شنیدن و یادگرفتن کافی نیسـت آید و مسئولیت

بـه . شـود و شنیدن دستور شنا کسی راننده یا شناگر نمی ی کتاب رانندگی با مطالعه

 تَر مِّ ُخ  إذ«: دست آوردن همه صفات اخالقی حاصل ممارست و تکرار عمل است

 الَم بِ  ناتُ طینَ 
َ
 َص َح  فینا لَك تِ َو  ،ةکَ ل

َ
هر صـفتی کـه بـدان التـزام و اهتمـام  1.»ةکَ َر الَح بِ  تل

بند باشـیم در وجـود مـا  بدان پایداشته باشیم و آن را به کار بگیریم و در طی زمان 

تقویت خواهد شد و هر صفتی که آن را آموخته باشیم ولی به کار نگرفته باشـیم در 

ذهن ما به شکل مفهوم باقی خواهد ماند و به جان ما منتقل نخواهد شـد؛ بنـابراین 

شـود کـه آن را تمـرین  پذیری و تعهد در وجودش ایجاد مـی کسی صفت مسئولیت

  .زمان، مسئولیت و تعهد بورزد کند و در طّی 

کارکردن  ی زهیانگ، انیمترب جان در که است ینظامتربیتی موفق،  نظامبه این ترتیب 

صرف گفـتن و شـنیدن و حفـظ کـردن بـرای . و آنان را به میدان عمل بیاورد کند جادیا

م اما. شود کند و بزرگ می تربیت کافی نیست؛ زیرا هر کس کار و فعالیتی دارد رشد می

 َیْزَدْد ُقوَّ «: فرمودند 7علی
ْ
   2.»شود ؛ هرکس کار کند قدرتش زیاد میةَمْن َیْعَمل
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٢۶  
داری رشـد  شود و با تمرین و ممارست و عهـده جوان در میدان عمل بزرگ می

کند نه با تماشا کردن و از دور دستی بر آتـش داشـتن و دسـت بـر روی دسـت  می

تربیت میدانی و کارگـاهی بایـد روی به جای تربیت نظری و کالسی به پس . نهادن

آید نـه در  تربیت واقعی و رشد و تعالی وجودی در میدان عمل پدید میزیرا . آوریم

توانیم انتظار داشته باشیم که ما کار کنیم تا جـوان رشـد  کالس درس؛ بنابراین نمی

ر وقتی مسئوالن و کارگزاران کا! ما احساس مسئولیت بورزیم تا او مسئول شود! کند

کنند نه نسل جوان؛ اینکه متولیان رسمی و نهادهای حاکمیتی  کنند آنان رشد می می

  .برای جوانان برنامه اجرا کنند و آنان را مخاطب اجرای خود ببینند کافی نیست

؛ یعنی کنیم می یتلق منفعل رامتربی  و فعال را خودمان تیترب مقام در ماگاهی 

، رنـدیبپذ اثـر گـرانیدتا  کنیم می حتینص .دکنن گوش گرانیدتا  کنیم می یسخنران

؛ در حالی که این تصور که ما فعالیت کنـیم ندباش یمترب گرانیدتا  میشو می یمرب

و آنها رشد کنند، ما هدایت کنیم و آنها بشوند و ما حرکت کنیم و آنها برسند تصور 

  . تامی نیست

پـیش رود، زمـین  جوان برای رشد و بالندگی و کمال، باید خودش راه بیفتـد و

اگر و تنها اگر به جوان امکان و مجال . بخورد و بلند شود، تالش کند و نتیجه بگیرد

ی احساس مسئولیت و  کار دهیم و او را برای حضور در میدان تشویق کنیم و زمینه

با این وصف به جای آنکه مردم . ایم ایفای نقش را برایش آماده کنیم، او را رشد داده

 مخاطب برنامه و جوانان را
ً
های فرهنگی تربیتی بشماریم، باید آنان را همکـار  دائما

  .و کارگزار بشناسیم و به آنها میدان عمل مستقل دهیم

هـا  ی جوانان انقالبی در مبارزات پیش از انقالب و در جبهـه همان گونه که عمده

                                                            
→ 
ـْم  َمْن «هاست؛  متوقف بر عمل به آموخته تیترب ید بع

َ
ـَم َمـا ل

ْ
ـُه ِعل

َّ
ـُه الل

َ
ث  ِبَما َعِلَم َورَّ

َ
ـمیَ َعِمل

َ
، » ْعل

تالش و عمل و اقدام در هر مرحله است تا مجوز ورود به مرحله بعد صـادر  ،یرشد و تعال ی الزمه

 .به کجا و چگونه، فصل دوم، اصل سوم: ک.ر. شود

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

هـم  اساتید اخالق دست در دسـت. های واقعی تربیت شدند یعنی در میدان درگیری  ٢٧

الفتـوحی  توانند در فضای کالس و حجره یا در حلقات ذکر و موعظه، چنین فـتح نمی

ی همـین  مصعب بن عمیر مبلغ جوان رسـالت پیـامبر در مدینـه، نمونـه. پدید آورند

آفرینـی و  طلبه نیز باید مسـئوالنه وارد کـار شـود و مشـق نقـش. تربیت میدانی است

سیر تربیت جامع و مؤثر طلبـه، فکـری بـرای به همین جهت باید در م. اثرگذاری کند

 تیاحسـاس مسـئول دیـبا یمانند مربـ زین یمترب نیبنابراکشف و تعریف میدان کرد؛ 

بـه  دانیـو در م ابـدیحضـور  تیـترب یعملـ دانیدر م یکاف ی زهیکند و با انگ یتیترب

شـد داشته با یتیو عمل و اقدام ترب یریپذ تیو ممارست بپردازد و مشق مسئول نیتمر

و  ییو راهنمـا یابیـارزبیازمایـد، او را  یتـیمشـخص ترب نـدیفرا کیـدر  یمربـ زیو ن

  .خود محقق شود یدر ابعاد متعال تیتا ترب دینما یریدستگ

  ها و معماری ساخت محیط معنوی خوب شدن در گرو خدمت به خوبی. ۲

  بودن صالح
ِّ
رود کـه  یفراتر از آن انتظار م ؛استان و گام اول منؤم ی فهیوظ حداقل

 یکاف ،است الزمگرچه  »بودن صالح«. هر انسان مؤمنی در اصالح دیگران نیز بکوشد

  .ندباش »صلحم« که دنرس یم کمال به بودن صالحدر  انمنؤم یهنگامتنها  و ستین

انسان مؤمن چه در مقام مربی و چه در مقام متربـی مکلـف اسـت نسـبت بـه 

ی اخوت، نسبت به آنـان تعـاون،  بطهاحوال برادران خود حساسیت ورزد و تحت را

انجام این تکلیـف الهـی خـود . داشته باشدگیری  ، نصرت و دستتواصیتعاضد، 

َمْعُروِف َتُکـْن « :فرمودند 7علی نامؤمن ریام. ی رشد و تقرب است مایه
ْ
ُمـْر ِبـال

ْ
َو أ

ْهِلهِ 
َ
و  ؛ یعنی اگر کسی بخواهد رشد کند»امر به معروف کن تا اهل آن شوی 1؛ِمْن أ

 مصرف
ً
کننده، تماشاچی و منفعل نباشـد و  خوب شود باید در میدان جامعه، صرفا

                                                           
 .۶٩، صولتحف العقابن شعبه حرانی؛ . ٣١، نامه البالغه نهجشریف رضی؛ . 1



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

٢٨  
این هزینه کردن برای . به عنوان یک نیرو و کارگزار، دیگران را به کار خیر دعوت کند

. بـرد هـا پـیش مـی کند و ما را در مسـیر خـوبی دیگران به کمال فردی ما کمک می

. آیـد ز کار دیگران بازماندن بـه دسـت نمـیخوب شدن با سر در الک فرو بردن و ا

یکی از عوامل رشد و کمال انسان تالش برای دستگیری و ارتقای دیگـران اسـت و 

  .کند می معنوی سلوک تربیتی و معنوی محیط ساخت یمعمارطلبه با 

  
صورت طبیعی وقتی کسی دست در کاری داشته باشد، پـای پرچمـی سـینه  به

ی  تر خواهد شد؛ اگر کسـی عالقـه نسبت به آن وابسته زند و برای چیزی هزینه کند

های اخالقی در عمل ابراز کنـد نسـبت بـه آن دلبسـتگی و  خود را به ایمان و ارزش

هـای  ها در نسبت با ایمـان و ارزش به بیان دیگر انسان .تعلق بیشتری خواهد یافت

ی دیگر خود را  ستهد. برند ای فقط از برکات آن بهره می دسته. اند اخالقی بر دو گروه

کننـد بـه  القاعده برای آن هزینـه مـی گروه دوم که علی. بینند حامی و پاسدار آن می

ی بزرگـ میتصـم شـدن مصلح به میتصم .بندتر خواهند شد های ایمانی پای ارزش

 خـارج داردهم  ییها جاذبهکه البته  تیّ منقفس کوچک و تنگ  از را است که انسان

  .کند یم

های اسـالمی، وقتـی در مقـام  ی سرشت الهی و نیز بر اساس آموزه انسان بر پایه

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

٢٩  
آیـد، الجـرم خـود را قبـل از دیگـران ملـزم بـه  تربیت کردن و رشد دادن دیگران برمی

سـازی  و این راز مردمـی) فلیبدأ بتأدیب نفسه(کند  بیند و از خود شروع می رعایت می

کـه در مقـام تربیـت قـرار ای  گوید، مربـی استادی که درس اخالق می. تربیت است

سـوزاند  ورزد و دل مـی گیرد و مدیر و معاونی که نسـبت بـه دیگـران دغدغـه مـی می

خـود بهتـرین فرصـت را بـرای  ،گیـرد و پـیش از متربـی مجرای فیض الهی قرار مـی

این فرصت را باید قدر شناخت و از آن بهره گرفت و البتـه . خودسازی در اختیار دارد

 وضـاتیف ،ینیبر اساس معارف د. ر اختیار خود طلبه هم قرار داداین فرصت را باید د

خواهـد بـود،  شـتریانـد ب گذاشـته یکه قدم در راه نیمؤمن» جمع«نسبت به  زین یاله

 یتـیترب تیاحسـاس مسـئول ،گرانیدر نسبت با د ،یعالوه بر خودساز یشخص یوقت

از  یجمعـ نگونـهیو ا زنـد یرقـم مـ گرانیرا با د یروابط مؤثر تیترب دانیدارد و در م

 وضـاتیف کوشـند، یم گرانیخود و د تیو تأثر متقابل بر ترب ریدر روابط و تأث نیمؤمن

نـازل و حاصـل  یفـرد یهـا از تـالش شیبـ یو رشـد و تعـال تیو اسباب هدا یاله

  ُد یَ ( گردد یم
ّ
 مراحل). هماعالَج  َع مَ  هِ الل

ً
 ،یالهـ قیطر یو ط یاز سلوک اخالق یاساسا

  .شود یممکن م یگروه و حرکت یجمع امیق ی واسطه هب

شــود  ای مواجــه مــی علمیــه وقتــی بـا تخلــف طلبــه مــدارس رانیمــد از یکـی

ند و از آنان برای اصالح دوسـت ک می اخذهخواند و مؤ فرامی را او یها یا حجره هم

وجود آنان برانگیزد و آنان را به تعهـد  در را تیمسئول احساسگیرد تا  خود تعهد می

جتماعی تمرین دهد؛ زیرا محیط کوچک حجـره میـدان تمـرین تعهـد و و تکافل ا

 خـود ی هحجـر هـم بـه نسـبت طلبه اگرو  مشق احساس مسئولیت اجتماعی است

تـر  مسـائل بـزرگ بـه نسـبت توانـد ینمـنیـز  جامعـه در فردا، پذیر نباشد تیمسئول

  .کند تیمسئول احساس
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٣٠  
  مسئولیت اجتماعی و رسالت الهی از بدو بلوغ. ۳

ی  ی رشــد و تحصــیل و بالنــدگی و دوره دوره: گی حوزویــان دو دوره داردزنــد

  . آفرینی اجتماعی خدمت، ثمردهی و نقش

های خود  ی اول بیشتر به باالبردن ظرفیت علمی و دیگر توانمندی طلبه در دوره

» خود«هایش ناظر به  ی فعالیت عمده. کند های خود را فعال می پردازد و قابلیت می

  . کند استفاده می» از دیگران«هدف اعتال و کمال خود  اوست و به

بـه «ی خـدمات،  ها و ارائـه گیری از این توانمندی ی دوم، بیشتر به بهره در دوره

شخصیت اصلی او بیشتر درخدمت رفع نیازهای جامعـه قـرار . پردازد می» دیگران

  . رود دارد و از او انتظار ثمردهی می

دوران رشد و تحصیل را به پایان نرسانده باشـد تا کسی «: شود گاهی گمان می

حضور اجتماعی برای او مطلوب یا شایسته نیست؛ بنابراین ابتدا بایـد تمـام هـّم و 

غّم خود را به خود مشغول سازد و از دیگران برای رشد خود بهره بگیرد تـا بـه حـد 

هزینـه مند مسایل دیگران شود و بـرای خـدمت بـه آنـان  باالیی برسد آنگاه دغدغه

  .»کند

  :اما این تصور، تصور تامی نیست؛ زیرا

 
ً
انسان از بدو بلوغ نسبت به خلق خـدا و جامعـه پیرامـون خـود تکلیـف و  اوال

شـود، بـه امـر بـه  مسئولیت دارد؛ یعنی همان لحظه که به نماز و روزه مکلـف مـی

شود و از همان لحظه حـق نـدارد تماشـاچی  معروف و نهی از منکر نیز مکلف می

انسان مؤمن از آغاز ایام تکلیف بایـد . مسئولیت جامعه باشد البال و عنصر بی رغفا

به منزله یک موجود زنده، نسبت به رخدادهای بیرونی موضع داشته باشد و از خود 

کسـی کـه از خـود حرکـت و اقـدام و جوششـی نشـان . العملی نشان دهـد عکس

هرکـه او «ده بـودن نـدارد؛ دهد به خفتگان و مردگان ملحق است و نشان از زن نمی

  .»بیدارتر پردردتر

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

٣١  
ِتهِ «خطاب   َعْن َرِعیَّ

ٌ
ُکْم َمْسُئول

ُّ
 َو ُکل

ٍ
ُکْم َراع

ُّ
ال ُکل

َ
از برای همه مکلفان است و  1»أ

ُموِر «طور حدیث نبوی  همین. شود بلوغ شامل جوانان میابتدای 
ُ
ْصَبَح الَیْهَتمُّ ِبأ

َ
َمْن أ

ْیَس ِبُمْسلِ 
َ
ُمْسِلِمیَن َفل

ْ
خوردگـان نیسـت و  فقط خطـاب بـه کهنسـاالن و سـال 2»ٍم ال

سازی محیط  مشغولی نسبت به مسائل امت اسالمی از جمله به جوانان را هم به دل

  3.خواند پیرامون خود فرامی

ی افـرادی خـاص اسـت و  سازی و تربیت تنها وظیفـه نباید گمان کنیم کار انسان

آفرینـی  ای سـازندگی دیگـران و نقـشتالش بـر. دیگران نسبت به آن مسئولیتی ندارند

تربیتی در جامعه چیزی شبیه واجب عینی است که همگان باید در آن حضـور داشـته 

 4.باشند نه واجب کفایی که با تقسیم کار، به گروهی خاص منحصر شود
گاهانه یـا ناهشـیار  - ها در زندگی روزمره  ما انسان  -   چه بخواهیم چه نخواهیم، آ

حال که چنین است چه خوب که هنر اثرگذاری بر دیگران . ذاریمگ بر همدیگر اثر می

گاهانه و هوشمندانه استفاده کنیم   . را بیاموزیم و از این فرصت مغتنم، آ

بخش انسان از خسـران  شرط نجاتبه عنوان » به حق و صبر یتواص« ضرورت

ت بـه نسـب نانـمؤمی  ههم ینیرسالت د ،»یتعاون بر بّر و تقو«به  فیتکل ایو  ُعمر

طـالب  یتخصصـی  هژیکـه کـارو ی؛ ضـرورتدهد را نشان می خود یمانیبرادران ا
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 یریدرگو اجتماعی اقدام و عمل پرشور  یبرا یمعنو تیو ظرف یروح یهست به هدف کسب آمادگ

بـا  یریـدرگانسان مؤمن از آغاز بلوغ خود باید در میـدان  ؛ی استول لیحق و ذ ی و مبارزه در جبهه

ـا َو «: ی کفر حضور داشته باشد و این ادعیه را در قنوت خود بخواند ائمهو  طانیش یایاول َو اْعُف َعنَّ

 
َ
اْنُصْرنا َعل

َ
ْنَت َمْوالنا ف

َ
نا َو اْرَحْمنا أ

َ
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ْ
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ْ
ْوِم ال

َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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  یاْنُصْرنا َعل

ْ
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٣٢  
و در  لیدر دوران تحص دینسبت به جامعه و آحاد مردم به شمار رفته و با ینیعلوم د

 . شود آن کسب یبرا یکاف یدگیورز کارگاه مدرسه
 
ً
جتمـاعی و اگر قرار باشد دوران رشد و بالندگی به پایان برسد تا خدمات ا ثانیا

های اجتماعی آغاز گردد باید تا ایام کهنسالی و حوالی پایان عمر صـبر  آفرینی نقش

در این صورت الزم است برای یک فعالیت اجتماعی یا کار فرهنگی ساده در . کنیم

شیخ انصاری، آیت الله جوادی آملی یا از کسانی در حّد جمع کودکان و نوجوانان 

فاده کنیم؛ زیرا مسیر رشد و کمال ره صد ساله است و میرزا جواد ملکی تبریزی است

  .حد یقف ندارد

هـای تربیتـی؛ خـدمت در ضـمن رشـد و رشـد  کسب تـدریجی مهـارت. ۴

  در ضمن خدمت

ی طلبه، در کار علمی و پژوهشی منحصر نیست و بـه  خدمات اجتماعِی آینده

مـاعی نیـز بـه ی ارتباطات اجت رشد طلبه در زمینه. ارتباطات انسانی نیازمند است

ی حجـره و  تمرین نیاز دارد و بـا درس و بحـث و مطالعـه و پـژوهش یـا در گوشـه

 . شود کتابخانه حاصل نمی
ً
کسی که رشدش تنها سمت و سوی دانشـی دارد الزامـا

  برای خدمات متناسب با فضای انقالب اسالمی و اداره
ً
ی جامعه اسالمی خصوصا

کسی کـه در دوران . ها، آماده نیست انی تهذیب و تربیت و سازندگی انس در عرصه

هـای  تواند ناگهان بر پیچیـدگی رشد خود فضای اجتماعی را درک نکرده است نمی

قدرت اثرگذاری بر دیگران، و مهارت ایجـاد  .میدان فائق آید و نیروی مؤثری گردد

ی  آفرینی اجتماعی اسـت؛ بنـابراین در برنامـه ی نقش ها الزمه تحول در جان انسان

هـای خـدمت بایـد در نظـر  و آموزش جوانان انقالبی، ارتباط واقعی با میدان رشد

گرفته شود و حضور در عینیت جامعه و کار جمعی مؤثر باید جزئی از طرح رشد و 

ی تربیـت از جملـه درک و  بسیاری از مسائل مهم در مقولـه .بالندگی جوانان باشد

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

٣٣  
هـای  دانی و مهـارتتحمل شرایط محیطـی و فضـای اجتمـاعی و اقتضـائات میـ

 
ً
 از طریـق مطالعـه و تحصـیل و یـا دفعتـا

ً
ارتباطی و فنون مدیریتی و مانند آن صرفا

شود؛ بلکه به یک حضور مستمر و تدریجی و سیر از اجمال به تفصـیل  ایجاد نمی

  .در میدان و کارزار تربیت نیاز دارد

هـای کوچـک و  این حضور تـدریجی و مشـق کنشـگری اجتمـاعی در زمینـه

بـه هــر حــال در . دهــد دود، احتمــال اشـتباهات شــخص را نیــز پوشـش مــیمحـ

های پرشور اجتماعی، خصوصا برای افراد مبتدی، احتمال خطـا و لغـزش  فعالیت

اگر کسی از ابتدا در یک مسئولیت سنگین قرار گیرد، احتمال اشـتباه او . وجود دارد

 قابل جبران نیست؛ اما اگر د
ً
ر شرایط بسـته و محـدود باالست و این اشتباه معموال

تر است و احتمال خطـای  های بزرگ آماده تمرین کرده باشد برای حضور در عرصه

  .او کاسته خواهد شد

از مطالب گذشته روشن شد که انسان باید در دوران رشد، ثمردهی نیز داشته باشد 

 خـدمت در دوران«ی  آفرینی اجتماعی رشد کند و ایـن همـان قاعـده و از راه این نقش

ی زمان و توان انسـان  است؛ البته توجه داریم که عمده» رشد و رشد در ضمن خدمت

های شخصی خودش  ی رشد و بالندگی باید خرج تحصیل و باالبردن توانمندی در دوره

 ارائه و بازدهی نیز داشته باشد شود؛ ولی در حاشیه
ً
برهم خوردن نسبت متن . ی آن حتما

حاشیه، نبایـد از مـتن بیشـتر . ی اصلی است با وظیفهو حاشیه، شایسته نیست و مغایر 

. تـر اسـت کوچـک - ای قابل توجـه  به اندازه - شود، مساوی آن هم نیست؛ بلکه از آن 

 نسبت  می
ً
است؛ یعنی اگر شخص چهـار  ١به  ۴توان گفت نسبت متن و حاشیه تقریبا

اجتمـاعی هـای  پنجم وقت و نیروی خود را به تحصیل و یک پـنجم آن را بـه فعالیـت

  . ی او از تناسب خارج نشده است اختصاص دهد، اندام کلی برنامه

دهد؛ یعنی این  ی دوم به صورِت دفعی رخ نمی ی اول به دوره انتقال فرد از دوره

» لحظـه  یک«ی دوم تنها در  نهادن به دوره دو دوره، مرز ظریِف خطی ندارند که گام
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٣۴  
، آرام و در طی زمانی طوالنی صورت رخ دهد؛ بلکه این انتقال به صورتی تدریجی

  . گیرد؛ بنابراین مرز میان این دو دوره، طیفی است نه خطی می

از سوی دیگر هرچه انسان دانش و توان بیشتری کسب کنـد بـه تناسـب وسـع 

جدیدی که برای او حاصل شـده اسـت، تکـالیف اجتمـاعی بیشـتری بـر دوش او 

ان بیشـتری بـرای حضـور اجتمـاعی خـود آید؛ بنابراین به مرور باید زمان و تـو می

ها و خدمات اجتمـاعی در  رود، غلظت فعالیت تر می هر سال که پیش. صرف کند

های تحصـیلی او انـدک انـدک کاسـته  یابد و از برنامه ی کاری او افزایش می برنامه

شـود؛  ی کاری او حذف نمـی شود؛ البته رشد و تحصیل به شکل کلی از برنامه می

نی موظف است از گهواره تا گور در جستجوی رشد و دانش باشد؛ اما زیرا هر انسا

  .جویی در ادوار مختلف متفاوت است ی دائمی دانش میزان پرداختن به وظیفه
  

  

 حضور فعال، الزمه بروز و پرورش استعدادها. ۵

 با میدان مواجه نشود عناصر هویتی خود را آشـکار نمـی
ً
. کنـد طلبه تا مستقیما

 تربیـت«ظرفیـت اسـتفاده از در گـرو  یپرورو استعداد یسنجستعداددر اموفقیت 

 .گونـاگون اسـتهـای  یآفرینـ نقـشبـا  هطالب در مواجه »یخودکاو«و  »یدانیم

 س،یتـدر ت،یریمـد ق،یـتحق های ساحتهای طلبگی و  کارویژهتوان متناظر با  می

و بسـتر آن را  کـرد مطالب فراه نیتمر یآن را در مدرسه برای  هنازل ،تیو ترب غیتبل

سـنجی  هـای رغبـت های استعدادیابی و تسـت پدید آورد تا طالب فراتر از مشاوره

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

٣۵  
گاهانه از توان و تمایـل خـود دسـت  خودشان با کمک تست میدانی به تشخیص آ

 و عالقـه محـک بـرای اسـت میدانی ،تربیتی های کارگروه در ها فعالیت تنوع. یابند

 دانیـم .تـدریس و تبلیغ برای الزم تبیینی وانت و مدیریتی توان تحقیقی، فکری توان

 یشـیآزماای و  گلخانـه یطـیو مح ینیتمر یبستر ،»یگروهفعالیت «و » مدرسه«

  کند تا می طالب فراهم یبرا
ً
  وداشته باشند و جرأت خطا  نیجسارت تمراوال

ً
ثانیـا

و توان  ،اعتماد به نفس جادیاعضا عالوه بر اسایر و کمک  یگروهفعالیت به جهت 

  . دنمحک زده و پرورش ده زیرا ن یو همکار یهمفکر لیتما

 از سـر ناچـاری و اضـطرار نیسـت؛ نبایـد  سازی، ایده مردمیبنابراین 
ً
ای صرفا

گمان شود چون نیروی انسانی و امکان ما اندک است ناگزیر باید بـه جوانـان روی 

شــتیم و دا آوریــم و از آنــان کمــک بخــواهیم؛ بلکــه حتــی اگــر امکــان الزم را مــی

ی امور را به تنهایی پیش ببریم باز الزم بود جوان را به میدان آوریم  توانستیم همه می

جـوان، بـه مـرور تـوان و و از توان او بهره بگیریم؛ زیرا بـا واسـپاری مسـئولیت بـه 

درگیـری بـا مسـائل  .یابـد شود و افزایش می استعداد او در آن مسئولیت آزموده می

آفرینی اجتماعی هم به شـناخت اسـتعدادهای او و  ی نقش واقعی و ورود در عرصه

  .دهد هم به رشد و شکوفایی آن یاری می
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٣۶  
هـای  ی عمـل و واقعیـت واسپاری امور به جوانان موجب آشنایی آنان با صحنه

همچنـین . کنـد گرایی افراطی جلـوگیری مـی گردد و از پرتوقعی و آرمان موجود می

ر، ایراد و شکایت دائـم و نـق و نالـه مـداوم او را ی مستم ی اعتراض و گالیه روحیه

شود با نشـیب  وقتی مسئولیت و تمشیت امور به خود جوان داده می. کند تعدیل می

هـای او  های خیـالی و رؤیااندیشـی شود و بلندپروازی و فراز کار از نزدیک آشنا می

  .شود درمان می

  مقتضای دوران وزارت جوانان. ۶

جوان با گذر از بهار چهاردهم، به دوران وزارت  6اکرم به بیان زیبای پیامبر

که رأی او مسموع و نظر او مورد احترام است وزیر نماد کسی است  1.شود وارد می

سنگ حـاکم دارد، لـذا بایـد بـه او شخصـیت داد، تـوان او را بـه  و شأنی تقریبا هم

مـر حـاکم چـون و چـرای اوا تابع بی» وزیر«. رسمیت شناخت و از آن بهره گرفت

نیست و نباید مانند بردگان برای او تصمیم گرفـت و از او انتظـار اطاعـت داشـت؛ 

بنابراین اگر در مقابل نظر حاکم، از خود هیچ رأی و نظری نداشته باشـد و همیشـه 

جـوان در دوران . باشد، وزیر نیست برده است» گو و مؤید قربان  بله«در پیشگاه او 

  د، خود را مـورد اعتمـاد حـاکم مـیکن وزارت، احساس استقالل می
ً
دانـد و فطرتـا

                                                           
هِ . 1
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 الل

ُ
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ُد َسیٌد َسبَع ِسنیَن َو َعبٌد َسبَع ِسنیَن َو َوزیٌر َسبَع ِسنیَن : 6قال

َ
ـُه . الَول

َ
الِئق

َ
إن َرضیَت خ

َ
ف

عالی 
َ
ِه ت
َّ
رَت إلی الل

َ
د أعذ

َ
ق
َ
اضِرْب َعلی َجنِبِه ف

َ
 ف
ّ
، قارم االخـالکـمطبرسـی؛ (إلحدی َو ِعشریَن َو ِإال

فرزند هفت سال سید است، هفت سال عبد اسـت و هفـت سـال وزیـر، پـس اگـر از «؛ )٢٢٢ص

و گرنه او را واگذار که در پیشگاه ) شکر خدای نما(روحیات او در بیست و یک سالگی راضی بودی 

شبیه این مضمون در روایات دیگر نیز آمده است از جمله در روایت منقول از امـام . »خدا معذوری

ب َسبَع ِسنیَن َو الِزمُه َنفَس  َک َدع إبنَ : 7ادقجعفر ص َح  َک یلَعب َسبَع ِسنیَن َو یَؤدَّ
َ
إن أفل

َ
َسبَع ِسنیَن ف

یَر فیِه 
َ
ال خ

َ
فرزندت را هفـت سـال واگـذار و «) ۴٩٢، ص٣، جمن الیحضره الفقیهصدوق؛ (َو إال ف

و ) ر خدای نمـاکش(آموز و هفت سال مالزم خویش گردان پس اگر رستگار گردید   هفت سال ادب

 خیری در او نیست
ّ
  .»اال
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٣٧  
گرچـه » وزیـر«انتظار دارد به او اطمینان نموده و کارهایی خطیر، واگـذار نماینـد؛ 

 تحت والیت حاکم است اّما مورد اعتماد و نماینده
ً
شـود و  ی او محسوب می نهایتا

  .دارای حق فعالیت آزاد و اختیارات است

  

  
  

ر و کارگزار ماست و باید به او اعتماد کنیم و به جـای بر این اساس جوان، همیا

مالزم اینکه او را مخاطب منفعل تربیت بشناسیم کار تربیت را به او بسپاریم و او را 

 ،تحـت اطاعـت ی بـردهاراده یـا  اینکه مانند یک ماشین بینه ببینیم، همتای خود و 

چنـین . و تصـمیم بگیـریمی کامل و دستوری برای عمل به او بدهیم و برای ا برنامه

برخوردی خالف فطرت جوان و موجب شکست روانی و از بین رفتن خودباوری و 

مـا در صـورتی در کـار . سـازد اعتماد به نفس او است و مراحل رشد او را کند مـی

فرمان را به جوانان آتش به اختیار، متعهـد و  تربیت موفق هستیم که جوانان گوش به

گاهی و اراده و عقالنیت، نسبت به اصالح کسان. مسئول تبدیل کنیم ی که با فهم و آ

چـه بسـا راز لـزوم مشـورت پیـامبر . مند و فعال هستند محیط پیرامون خود دغدغه

ْمر«که در آیه  -خود  با اصحاب 6اکرم
َ ْ
کیـد شـده 1»َو شاِوْرُهْم ِفي األ  بـدان تأ

 .همین باشد -است 

                                                           
  .١۵٩عمران، آیه  سوره آل. 1

سيد
هفت سال اول•

عبد
هفت سال دوم•

وزير
هفت سال سوم•
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٣٨  
های احتمـالی  ری کامل از آسیبجانبه محتوا، مراقبت شدید، جلوگی القای یک

ای، ایجاد یک محیط مصنوعی بسیط و غیرمتضاد و ارایه  در فضای ایزوله و گلخانه

سالگی مفید باشد؛  شونده شاید برای هفت تا چهارده ی شخصیتی دیکته یک کلیشه

 برای ایام وزارت و دوران جوانی مناسب نیست و نشاط و خالقیت و ابتکـار را 
ً
قطعا

  . کند لب میاز جوان س

طرفـه و اسـتعالیی بـه حـالتی  بر اساس این ارشادات تربیت جوان از حالت یک

شود و از نیروی او نیز در امـر کـالن تربیـت بهـره گرفتـه  تعاملی و دوجانبه تبدیل می

ی  شود؛ جوان در امر تربیت، فعال و اثرگذار و مسئول است و در عملیات گسـترده می

ی  یت جوان در این مرحله، مستلزم به میدان آوردن ارادهترب .ورزد تربیت مشارکت می

جـوان را بایـد پیشـران و . ی حضور فعال است او و ایجاد احساس مسئولیت و روحیه

اگر به جـوان بگـوییم . بردار آفرین دانست نه کودک و برده و فرمان گر و حرکت هدایت

گیـرد؛ امـا اگـر بگـوییم  نمیافتد و انگیزه  خواهیم تو را تربیت کنیم چندان راه نمی می

خواهیم از تو قهرمـان سـازیم و تـو را در مسـند اثرگـذاری و راهبـری قـرار دهـیم  می

بنـابراین الزم اسـت جـوان را وزیـر خـود گیـرد؛  کند و شـور مـی احساس بزرگی می

بشناسیم و به او شخصیت دهیم، توان و اسـتقالل او را بـه رسـمیت بشناسـیم و از آن 

  .او اعتماد کنیم و او را به حضور در میدان عمل فراخوانیم بهره بگیریم، به

  مندی از پویایی فکر و عمل جوانان بهره. ۷

  جوان برای ما یک ظرفیت است و توانایی
ً
های ذهنی و فکری و عملی جوان واقعا

امیـر مؤمنـان . ی ارزشمند باید بهره گرفـت از این سرمایه. برای ما قابل استفاده است

َمْشَوَرة فی «: اند فرموده 7علی
ْ
ی ال

َ
 ِاَذا اْحَتْجَت ِال

َ
 ْمٍر َقـْد َطـَر أ

َ
ْیـَك َفاْسـَتْبِده ِبِبداَیـة  أ

َ
َعل

ُهْم  ّباِن، َفِانَّ  الشُّ
َ
 َحدُّ أ

َ
 ْذهانا َو أ

َ
ُه َبْعَد ذِلـَك أ ُکهـوِل َو الُشـیوِخ ألـی َر إْسَرُع َحْدسا، ُثمَّ ُردَّ

ْ
ِی ال
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ْکَثـُر ِلَیْسَتْعِقبوُه َو ُیْحِسُنوا اِالْختیا  ٣٩
َ
ُه، َفـِانَّ َتْجـِرَبَتُهْم ا

َ
هرگـاه در کـاری بـه مشـورت  1»َر ل

تـر  عیسر یزتر و حدسیت یرا آنان ذهنی، نخست به جوانان مراجعه نما، زیازمند شدین

نمـوده،  یریـگ یران برسـان تـا پـیـساالن و پ انیآن را به نظر م) ی جهینت(سپس . دارند

  . شتر استیی آنان ب ه تجربهکنند، چرا کاب عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخ

  

 ها کارگیری ظرفیت هنر مدیر؛ مدیریت هنرها و به. ۸

  درمدیر باید 
ّ
و هـم در ایجـاد مـوج افـراد در اصـالح یعنی هم  مشکالت حل

د و بـه آنـان میـدان مشـارکت و ریـبگ کمـک طالب ازاجتماعی در محیط مدرسه 

 .ی حضور موثر دهد عرصه
کنند و نقش  اند که خود در میدان عمل اجتماعی کار می گونه ئوالن اینای از مس پاره

توجهی یا از نگرانی  یا از سر ناآگاهی یا به علت ناتوانی یا به خاطر بی - آفرینند؛ اما  می

دهنـد و فضـا را بـرای  به دیگران میدان عمل نمـی -   اعتمادی یا به هر جهت دیگر و بی
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۴٠  
امام جماعتی را در نظر بگیرید که کلیـد مسـجد را در . نندک اقدام و قیام دیگران باز نمی

هـا را روشـن  گشـاید، چـراغ اختیار دارد، هر روز پیش از اذان صبح در مسـجد را مـی

کند، تعقیبات را  ، نماز را اقامه میگوید میو اذان کند  میکند، سیستم صوتی را آماده  می

فعالیت فرهنگی دیگر را هم بـرای  کند، چندین خواند، بعد از نماز سخنرانی می هم می

. این شخص امام و راهبر جماعت نیست. کند ریزی و اجرا می ها، برنامه انواع مناسبت

راهبر جماعت . گذارد کند و اثر می یک طلبه فعال است که تنها به اندازه یک نفر کار می

پدیـد آورد،  گشـایی کنـد، سـازمان انسـانی باید به مردِم خود زمینه دهد، برای آنها افق

نیازها را به آنان نشان دهد، آنان را به عزم و اراده و عمل برانگیزد و از حضور و اقدام آنان 

بهره گیرد؛ نه اینکه خود ببرد و بدوزد و بپوشد؛ بنابراین هزار فعالیت مفید و مثبـت مـا، 

  .جایگزین یک حرکت مستقل جوانان نخواهد بود

ند نه مباشرت؛ مدیر کسی است که کار را بـه به بیان دیگر مدیر باید مدیریت ک

مـدیر خـوب کسـی . وسیله دیگران انجام دهد نه اینکه بار همگان را بر دوش گیرد

. نیست که به قدر چهل نفر کار کند؛ کسی است کـه چهـل نفـر را بـه کـار انـدازد

بـه جریـان انـداختن «و » مـدیریت و راهبـری«ی مـدیر و معـاون تهـذیب،  وظیفه

ی کار را خـود  اگر همه. ت و دقیقا برای همین منظور نصب شده استاس» دیگران

  .انجام دهد، به موظفی خود متعهد نبوده است
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۴١  
به آنان بیاموزد و از . ی طالب را نیروی تهذیب و تربیت خود بداند مدیر باید همه

 آنان انتظار داشته باشد به مسئولیت خود در رسیدگی به دیگران و اهتمام بـه بهسـازی

اگر از مدیر مدرسـه . امور مدرسه عمل کنند و در بهبود وضع موجود مشارکت ورزند

نباید تنها بـه معـاون تربیتـی خـود » چند نیروی تربیتی در اختیار داری؟«سؤال کنند 

ی زیرمجموعه خـود را در شـمار نیروهـای تربیتـی ببینـد و  مدیر باید همه. اشاره کند

مدیر باید این . ب را در پاسخ به این سؤال بیان کندجمع آمار همه اساتید، کادر و طال

دهی کند و از همه آنها در امر خطیر تربیـت و تهـذیب  نیروی عظیم تربیتی را سازمان

ی انسانی و نیروی مردمی در جهـت  یاری خواهد یعنی از این ظرفیت عمومی، شبکه

مخاطـب و راهبـری  انـداختن هنر مدیر راه. پیشبرد اهداف تربیتی و تهذیبی بهره گیرد

  . امر تربیت و توزیع نقش تربیتی است نه ورود مباشر به آن

ای مواجه  علمیه را یاد کردیم که وقتی با تخلف طلبه مدارس یکی از ریمدتر  پیش

خواند و از آنان برای اصالح دوست خود، تعهـد  فرامی را ی اوها یا حجره همشود  می

بیند و به  ی طالب را لشکر تربیتی خود می مهکه هاین روش بر این مبناست . گیرد می

  .کند ی نیروهای خود در این مسیر استفاده می کند و از توان همه آنها اعتماد می

. گاهی عدم اعتماد به مردم به جهت نگرانـی از نـاتوانی و احتمـال اشـتباه اسـت

ان ی جـو دهد از همان کار وقتی توسط یک طلبه شک کاری که یک مدیر انجام می بی

ولی مقـام تربیـت اقتضـا . تر است تر و مطمئن تر، کامل تر، دقیق گیرد شکیل انجام می

کند که مجال تمرین و ممارست در اختیار متربی قرار گیرد تا او نیز هماننـد مـدیر  می

ی افت و خیز، و احتمال آزمون و خطا را برداریم تربیـت محقـق  اگر اجازه. رشد کند

در آموزش رانندگی، خود شخص باید پشت فرمان بنشیند  گونه که همان. نخواهد شد

. کنـد تر رانندگی می و فرصت آزمون و خطا داشته باشد؛ هرچند مربی، بهتر و مطمئن

   .پس به خاطر احتمال اشتباه نباید از خیر رشد و ارتقای شخص گذشت

  حتی یا پیروزی اول روز از امام«
ُ
 عرصـه، به مردم کشاندن با پیروزی لیبق

 را بسـیج ی پایـه مـردم، بـه اعتماد با مردم، دوش به حرکت بار گذاشتن با
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۴٢  
 کردنـد؛ پیـدا اعتمـاد خودشان به هم مردم کرد؛ اعتماد مردم به. گذاشت

 بـه هم مردم کرد، نمی اعتماد مردم به امام اگر کردند؛ پیدا نفس به اعتماد

  1.»کردند نمی اعتماد خودشان

اگر مدیر به مردم خـود اعتمـاد نکنـد و . درو کار جمعی بدون اعتماد پیش نمی

ی کارها را به تنهایی انجام دهد و این به معنای رکـود و توقـف  کار نسپارد باید همه

ترس از خطای جوان در مشارکت، تمشیت و مـدیریت امـور تربیتـی نبایـد . است

را پـاک کنـیم؛ بلکـه اگـر » سـازی تربیـت مردمـی«ی  مسئله باعث شود تا صورت

سپاری به قیمت بروز خطا و اشـتباه محقـق شـود و البتـه  زی و مسئولیتسا مردمی
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سـه بـاور بـه او  ینوجود داشت، که همسه باور در امام بزرگوار ما «: اند فرموده یگرید یدر جا یشانا 

 یـنا. باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود: داد یو استقامت م داد یشجاعت م داد، یم یتقاطع
کلمـه  یواقعـ معنایامام، خود را به  یها حرکت ی امام، در همه یمسه باور، در وجود امام، در تصم

 یـدانگفتند، به وسط م یکردم هم با جان خود به او لبامام با دل خود با مردم حرف زد، م. نشان داد
وجـود  یزیآم نسبت به آن، نگاه محبـت یااز دن یا نقطه یچکه از ه یو حرکت یستادندآمدند و مردانه ا

 یـروزیبـه پ یـتو در نها دحرکت کـر یروزیبه سمت پ یجتدر دراز نشد، به ینداشت و دست کمک
  ).١٣٩٢/ ٣/ ١۴(» رسید

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٢٢٧٨٨ 
رفـتم  سیه بـه پـارکـ یدر سـفر«: سـدینو یحضرت امام مـاین ویژگی  ی در باره زین یمطهر دیشه
ه کـ یوقت. من افزود رتیه بر حکمن بل مانیه نه تنها بر اکردم کشف کمرد  نیا ی هیاز روح ییزهایچ

. دارد مـانیبـه هـدفش ا» آَمَن ِبَهَدِفـهِ «: دمید» آَمَن «گفتم چهار تا  ؟یدیچه د دندیبرگشتم رفقا پرس
هـدف  یه بـراکـ یبـه راهـ »ِلهِ یآَمَن ِبَسـب«. نندکتوانند او را از هدفش منحرف  یجمع بشوند نم ایدن

ه کـ یمـانیهمـان ا هیرد؛ شبکراه منصرف  نیان ندارد او را از اکدارد، ام مانیرده اکخودش انتخاب 
ْومهِ «و . شتبه هدفش و به راه خودش دا غمبریپ

َ
ه مـن کـ یدوسـتان ودر همه رفقا  دمیمن د. »آَمَن ِبق

 یمک ندیگو یم شانیبه ا یافراد. ندارد مانیا رانیمردم ا ی هیبه روح شانیبه اندازه ا یسراغ دارم احد
 د،ییـگو یه شما مک ستندیطور ن نیمردم ا دیگو یم. ندیآ یشوند، مردم از پا درم یتر، مردم سرد م آرام

هِ  َن آمَ «: از همه باالتر. شناسم یم را از شما بهتر ممن مرد  ،یمطهـر دیمجموعه آثار استاد شـه(» ِبَربِّ
 .)١٣٣، ص٢۴ ج ران؛یا یانقالب اسالم ندهیآ
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۴٣  
تـر از آن اسـت کـه بـدون مشـارکت  مسیر رو به رشدی داشته باشد، بسیار مطلوب

به بیان دیگر آشکار شدن خطای جوان . طالب، شاهد هیچ خطا و اشتباهی نباشیم

ا گرچـه در محیط کوچک و مقیاس محدود، نه یک تهدید که فرصـت اسـت؛ زیـر

اما کسی که ننوشته و غلطـش آشـکار نشـده در فضـای  امالی نانوشته غلط ندارد؛

کنـد خطاهـای فـاحش  های گسترده پیدا می بزرگ جامعه، زمانی که امکان فعالیت

شود؛ بنابراین با قرار دادن این فرصت در اختیار جوان او را برای حضور  مرتکب می

تربیت در متن واقع و در میـدان عمـل و در  .سازیم تر آماده می های بزرگ در عرصه

بایـد بـه جـوان فرصـت دویـدن و . شود های اجتماعی محقق می آفرینی حین نقش

ی طبیعـی راه افتـادن و حرکـت کـردن  اشتباه کردن الزمه. خوردن بدهیم البته زمین

 انجام بهینه. است
ً
ی کار است؛ از انجام کار  نباید گمان کنیم آنچه مهم است صرفا

ای  توانیم کاری را کامل و حرفه حتی در شرایطی که می. تر، تربیت انسان است ممه

تر آن است که بـا درصـدی احتمـال خطـا آن را بـه  و متقن از آب درآوریم، شایسته

  .جوان بسپاریم تا او را در میدان عمل بار آوریم
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۴۴  
  سازی تربیت عامل رشد مدیران و مربیان تربیتی مردمی. ۹

و  یکمـک بـه تعـال یـه،رو ینا ی یهبلکه اهداف ثانو یامدهاپ ینتر از مهم یکی

 ،راهبری رویکرد با کارسپاری و کردن عمل مردمی. استمسئوالن مدارس  یارتقا

 خانواده، سطح در حتی. هاست سازمان مدیران تربیتی الگوهای ممتازترین از یکی

 فرزنـدان بـه شـیبخ مسئولیت و دهی مشارکت کنند می گمان انپدر و انمادرگرچه 

 ازآنـان پـیش  خـود کـرد ادعا توان می؛ اما است فرزندان تربیترشد و  برای بیشتر

  .کنند می رشد تربیتی راهبر یک مقام در فرزندانشان
ً
 موانـع ترین مهم از یکیاصوال

 یـک شـأنایفـای  درو مربیـان  اولیا ضعف زا، درون و مسئوالنه تربیتگیری  شکل

در جایگـاه یـک  اقتـدارگرا و گـر تصـدی مدیر یک از باید که است »تربیتی راهبر«

 بیـانی در نظـام کـارگزاران جمـع در انقالب رهبر .قرار گیرند تربیتی راهبرراهنما و 

 میکه ممکن است ما بتـوان یزیچ نیامروز بهتر« :اند کرده اشاره تالزم این به ممتاز

مالک قـرار  -کشور والن ئمس یعنی -اخالق و رفتار و منش خودمان  حیتصح یبرا

 1.»است ینید یساالر مردم م،یده
بنابراین مسئوالن باید از حیثت معرفتی توجیه شوند که کارسپاری به جوانـان و 

انـدازد و فکـر و ذهنشـان را مرتـب  راهبری تربیتی آنان گرچه آنان را به زحمت مـی

از هر چیز  سازی تربیت، قبل طرح مردمی. کند اما برای آنان سازنده است درگیر می

محتاج تربیت مسئوالنی است که باید ظرفیت روحی و تدبیر الزم برای کارسـپاری 

  .به جوانان را به دست آورند

                                                           
  .١٢/٩/١٣٧٩: رهبر معظم انقالب. 1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٣٠٣٩ 
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۴۵  
  

  

   ی تربیت و نیاز به نیروی فراوان سنگینی وظیفه. ۱۰

آنچه در بند پیشین گفته شد بر این فرض بود که مـدیر بـا تـالش و مجاهـدت 

لیت تربیت برآید و کار همگـان را انجـام دهـد؛ در تواند به تنهایی از پس مسئو می

حالی که امر تربیت و سازندگی انسان آن هم در تیراژ باال، چنان حجیم و دشـوار و 

هـای متـراکم  پیچیده است که جز با استفاده از توان جمعی و به میـدان آوردن اراده

کارمندی بـه باید همگان فراتر از موظفی رسمی و عنوان . پذیر نیست مردمی تحقق

ای از ایـن بـار سـنگین را بـر دوش  خدمت این کار بزرگ درآیند و هر کـس گوشـه
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۴۶  
مدیر باید بداند که این مسئولیت خطیر از وسع فردی او خـارج اسـت و بـا  1.گیرد

  . تواند از پس آن برآید استفاده از امکانات فردی و حتی امکانات اداری رسمی نمی

 ای پدید آورد و بسیج عمومی بپا کند دارد که جبهه میدرک این واقعیت مدیر را برآن 

با ورود همگان به این کار . اعتماد کند) یعنی به طالب(و برای این منظور به مردم خود 

بزرگ موجی سنگین یا سیلی خروشان از جمع 

ها و ضرب افـراد پدیـد آورد و کـار بـزرگ  قطره

ی عمـومی  تربیت را سهل کند؛ زیرا ظهور اراده

ــای و بســ ــواره کاره ــی هم ــای مردم یج نیروه

  2.ناشدنی را شدنی ساخته است

                                                           
، ١٩، جی امـام صـحیفه(» دفـاع از اسـالم یو باشد برارین یک ید هر جوانیبا«: به تعبیر امام راحل. 1

  ). ٢٢٠ص

این تجربـه در اصـل . مدل پیشنهادی امام راحل برای حل مسائل انقالب همین حضور مردمی بود. 2

حضرت امام مشکل جنـگ را تنهـا بـا . انقالب اسالمی و در دوران جنگ تحمیلی به کار گرفته شد

. انست حل کند؛ به همین جهت نیروی مردمـی را بسـیج کـردتو نمی) ارتش و سپاه(متولیان رسمی 

  . ی مردم را الزم دانست و جهاد سازندگی را پدید آورد برای سازندگی کشور نیز مشارکت توده

هـای  کردن پول شـبیه جمـع. تکنیک موثر در این مدل استفاده کردن از نیروهای خرد در تیراژ انبوه است

تفاده از این مدل انجمن اولیا و مربیان در مدارس، نظام معتمـدان و با اس. خرد برای ساختن یک مسجد

کنشگران محلی، شوراهای محل، و نظام سنتی کدخدامنشی در روستاها به نحـو بسـیار کارآمـدی بـه 

های رسـمی پرهیـز  در این مـدل از تکلـف نهادسـازی. اند جای نظامات دولتی یا در کنار آنها کار کرده

  .گیرد ای برای راهبری جریانات اجتماعی شکل می بالندهشده و ساختار چاالک 

ملت و کشور  ریآنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخالف مس از«: اند نامه نوشته امام راحل در وصیت

نشود، همه مسئول  یریاست به طور قاطع اگر جلوگ یاسالم یجمهور تیثیو مخالف با ح یاسالم

 یهـا نمودنـد بـه دسـتگاه از امور مذکور یکیاگر برخورد به  یالله باشند و مردم و جوانان حزب یم

نامـه  یتوصـ(.»هستند یریکردند، خودشان مکلف به جلوگ یمربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاه

منطق حرکت آتش به اختیار، در بیان رهبر معظم انقالب  )۶٩و  ۶٨ص  ،ینیامام خم یاسیس یاله

 همین  حضرت آیت الله خامنه
ً
  .استای دقیقا
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۴٧  
 به این موضوع توجه کنیم که 

ً
و پنهان  دایپ یها هیدر الو تربیت  بیتهذخصوصا

در نقـش طوالنی  یهمراهعلوم اسالمی به جهت دارد و طالب  انیسرافراد  یزندگ

 نیشـتریبن، فـراواو مؤانست  یو به جهت همسالای  هحجر و هم بحث دوست، هم

 تیـظرف نیـاز ا یوشـمندپـس الزم اسـت بـا ه .را دارند یریپذتأثیرو  یگذارتأثیر

  .استفاده شود بیو مسئوالن تهذ دیممتاز در کنار اسات

های بـزرگ و انجـام دادن  ی این مشارکت و حرکت جمعی، پدید آوردن عزم ثمره

های انسـانی و شـبکه  ارادهای از  کارهایی فراتر از توان فردی و به جریان انداختن توده

کنـد هرقـدر  از باب نمونه کسـی کـه بـه مسـتمندان کمـک مـی. هاست کردن انسان

ی  سخاوتمند و بذول باشد تنها به اندازه یک فرد کار کرده است؛ اما کسی که مؤسسـه

گیرد، نه یـک فـرد  ها فرد دیگر را به همکاری و همراهی می کند و ده خیریه تأسیس می

  .ی اراده پدید آورده است نسانی شده و یک تودهکه یک جریان ا

ها را به هم پیوند زننـد و از  مدیر و مسئول تهذیب مدرسه نیز باید تالش کنند انسان

ها باید دور هم جمع شوند، گفتگو کنند و با یک هدف،  انسان. فردیت و تنهایی درآورند

مـی پدیـد آورنـد و یک جهت و یک اهتمام و اراده در یک تیم منسـجم، انـرژی متراک

شوند و در یک جریان گروهی  ها تنها می وقتی انسان. بتوانند کارهای بزرگی را رقم زنند

  . گیرند کارها و خدمتشان کوچک و تنها به قدر وسع باقی خواهد ماند قرار نمی

  
کنند؛ اما توان خودشـان  کسانی که مخلصانه و مجاهدانه در میدان فعالیت می

  نیازی می و از پیوند و همکاری با دیگران احساس بی دانند را کافی می
ً
کنند معموال

همت پایینی دارند؛ زیرا اگر قرار بود کاری بزرگ انجام دهند الجرم وسع محدود و 

 اراده کـرده اسـت یـک . دیدند توان اندک خود را برای آن کافی نمی
ً
کسی که واقعـا
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۴٨  
 نمی

ً
تنهـایی پـای در صـحنه گـذارد و بـه  تواند به بنای رفیع یا برج بلند بسازد طبعا

کند به تنهایی برای این کار کافی نیست و به پیوند بـا دیگـران و بـه  سرعت درک می

عالوه بر ایـن بـا مشـارکت، اهتمـام جمعـی و  !های دیگر نیاز دارد انداختن اراده راه

تضارب آرا و نیز اشراف و نظارت همگانی، امکان اشتباه کـاهش یافتـه و دقـت در 

  .آید یابد، همچنین سرعت و سهولت پدید می ر افزایش میامو

 اراده خدا
ً
تعلق گرفته اسـت کـه خـود مـردم در  قتیحق نیمتعال به ا یاساسا

 ؛ به همین جهتداشته باشند ینیآفر نقش یو اجتماع یفرد یاهداف و تعال شبردیپ

 متعال است، با اقد یخدا یبزرگ و طرح راهبرد ی اسالم که پروژه ی اقامه
ً
ام صـرفا

دو نسل  یکیحرکت  یحت ایو  گروهدو  یکیحضور  ایدو نفر و  یکی ای ینیرهبران د

هـا در آن  هـا و نسـل قـرن سـتیبا یاسـت کـه مـ یبلکه کار بزرگ ؛ردیگ یشکل نم

  .را به سامان برسانند مشارکت داشته و آن

 احساس مسئولیت و رسالت اجتماعی درمان ضعف هویت. ۱۱

و ضـعف  یزگـیانگ بحـران بـیای  هشـیحل ر یبرا ریتداب ترین یاز راهبردیکی 

؛ زیرا یکی از است یتیو سنگر جهاد تربرزم  گاهیمدرسه به پا لیطالب، تبد یتیهو

» عـدم احسـاس کارآمـدی«یـا » عدم کارآمـدی«ترین عوامل بحران هویت،  مهم

است؛ بنابراین اگر طالب بـه خودبـاوری در شـناخت و حـل مسـائل اجتمـاعی و 

مندی و اثرگذاری خواهنـد  دی در امور تربیتی برسند، احساس کرامت، فایدهتوانمن

بـا هـای علمیـه  حوزهطالب . یابند یافت و تا حد زیادی از بحران هویت رهایی می

 کیـ لیتشک ی خود دغدغهی  هاز مدرس یتیترب یگاهیپابنا کردن  نیهدف شورآفر

 یبـرا یو عملـ یفکر یگتالش و همبست .کنند می را مشق یتیکوچک تربی  هجامع

در  »یروح جمعـ« و »و اخـوت تیـوال« تیـهدف بزرگ، موجب تقو نیتحقق ا

 ،خودی  همدرس یآنان به تعال یدلبستگ شیشود؛ عالوه بر آنکه افزا می طالب انیم

مدرسـه بـه  یتعـال ت،یو در نها دبخش میارتقا  زیطالب را ن یلیشور و شوق تحص
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۴٩  
است  یطالب در جامعه و گام یآفرین نقش ید براخواهد بوای  همقدم یتیترب گاهیپا

  .»مدارس ییگرا برون«ورود به راهبرد  یبرا

  

  
  

عموم طـالب ی  هو مسئوالن یحداکثر یآفرین نقشبه دنبال تحقق راهبرد  نیدر ا

تـا عـالوه بـر تحـول  میهسـت یبیتهـذ گـاهیو پاتربیتی مدرسه به کارگاه  لیتبد یبرا

ــیترب ــن طــالب ،مدرســه طیدر محــ یت ــا مشــق مســئول زی و  یشناســ مســئله ،تیب

محیط علمـی و  ِی تیترب شیرایبه وو  شوند دهیورز یتیترب یراهبر یبرا ،یآفرین نقش

ها اگر هدایت شده باشد، هم  این فعالیت 1.مدرسه و خارج از آن بپردازند یآموزش

برد، هـم موجـب رشـد طلبـه در امـور  خواندن باال می ی طلبه را برای درس انگیزه

 .افزاید شود و هم کارآمدی صنفی او را می خالقی و معنوی میا

  آفرینی عمومی و مردمی، مقتضای والیت مؤمنان نقش. ۱۲

دیگر دانسته و در قالب اخوت اسالمی و ساختار  قرآن کریم مؤمنان را ولّی یک

                                                           
ای است کـه در  طلبه» ی کارآفرین طلبه«. های طلبه مطلوب، صفت کارآفرینی است یکی از ویژگی. 1

ی کشـاورزی و دامـدار  عالم طلبگی کاری ابداع کند؛ همان گونه که کشـاورز کـارآفرین در عرصـه

 .آفریند ی دامداری کاری می کارآفرین در زمینه
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۵٠  
امتی از آنان خواسته تـا از ایـن حـق والیـت و پیونـد اخـوت در اصـالح و تعـالی 

ُمُروَن «: تفاده کننددیگر اس هم
ْ
ْوِلیـاُء َبْعـٍض َیـأ

َ
ـُهْم أ

ُ
 َبْعض

ُ
ُمْؤِمنات

ْ
ُمْؤِمُنوَن َو ال

ْ
َو ال

رِ 
َ
ُمْنک

ْ
َمْعُروِف َو َیْنَهْوَن َعِن ال

ْ
و نهی از منکـر بیـان دیگـری از امر به معروف  1.»ِبال

و مؤمنان را نسبت به جامعه  استتربیت سازی  نظارت همگانی و مردمیحضور و 

احسـاس جوشـش درونـی و . سـازد یرامون خود، رسالتمند و غیـور مـیو محیط پ

  .اصالح جامعه الزمه این فریضه اسالمی و پیامد آن استان برای مؤمنمسئولیت 

شود و در زندگی طلبگـی  این توصیف از اهل ایمان شامل طالب جوان هم می

  . نیز این والیت ایمانی باید وجود داشته باشد

رکت جمعی یک پیوند یا والیت عرضی است که باید با پیوند البته این تقریر از ح

توضیح اینکه یک گروه از اجـزای هماهنـگ حـول . طولی با ولّی جامعه تکمیل شود

در هـر حرکـت جمعـی » کننـده محور هماهنگ«گیرد؛ بنابراین  یک محور شکل می

خود آن شـخص محـوری در کنـار . ضامن هدایت، انسجام و عدم انحراف آن است

بایسـت بـه عنـوان اجـزای یـک  هـای دیگرنـد، مـی خاص دیگری که محور گـروهاش

کننـده بـه همـاهنگی برسـند تـا  ی شامل و باالتر، حول یک محور هماهنگ مجموعه

مراتـب  ها در یـک سلسـله خطر انحراف و اشتباه آنها به حداقل برسد، این هماهنگی

 به ولّی و امام جامعه به عنوان محور اصـلی مـی
ً
سـد و از ایـن طریـق جریـان ر نهایتا

ها، یـک جبهـه  گردد، این شبکه پیوسته از گروه والیت در همه ارکان و اجزا جاری می

هـای بـزرگ و  دهند که آماده بر عهده گرفتن رسـالت پارچه منسجم را تشکیل می یک

 «: های تاریخی است حرکت
ُ
ف
ْ
 ِلل
ً
َمانا

َ
ة، َو ِإَماَمَتَنا أ

َّ
ِمل
ْ
 ِلل
ً
اما

َ
اَعَتَنا ِنظ

َ
ةوط

َ
  2.»ْرق

هـای شـناخته شـده در عـالم طبیعـت  عزم جمعی مردم از قدرتی فوق قـدرت

رهبـر  .دانسـتند میی الهـی  مظهـر ارادهرا ی مردم  امام راحل اراده. برخوردار است

                                                           
 .٧١سوره توبه، آیه . 1
 .٩٩، ص١، جتجاجاالحطبرسی؛ . 2
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۵١  
 :فرمایند ای نیز می الله خامنه انقالب حضرت آیت

فتنـد، های مردم را شناختند و به کـار گر هر جایی که مسئولین کشور توانایی«

هر جایی که ناکـامی هسـت، بـه خـاطر ایـن اسـت کـه مـا . ما موفق شدیم

از اّول انقالب تا امروز « 1.»نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین کنیم

 یارکار پیش رفته است؛ هر کردیم، آن کرا محّول به مردم  یارکهر  یهر وقت

ـف کا قراردادیم، ه در اختیار مسئوالن و رؤسا و مانند این یرا انحصار
ّ
ار متوق

ـف یـا  ینم. مانده است
ّ
 یا متوق

ً
ف مانده اّما غالبا

ّ
گوییم حاال همیشه هم متوق

ف نمانده است، ] شده[ند کُ 
ّ
ار دسـت کـند پیش رفته اسـت؛ امـا کُ ؛ اگر متوق

این مخصوص ما هم نیست؛ . برند یار را خوب پیش مکه افتاد، مردم کمردم 

 یا در هـر نقطـه. ها نیست یمخصوص ما ایرانه این کنم کاین را هم عرض ب

هـای  آدم]  نـه[ -  هـدف بودنـد یار دست مردم قرار گرفت و مـردم داراکاگر 

، یشخصـ ی ، گرفتار امور روزمّرهیهای سرگردان در امور زندگ هدف، آدم یب

 یارهـاک، ینظـام یارهـاکارهـا، کتـرین  ، سـختیارکـهر جور  - ها نه  آن

در اختیار مردم قرار گرفت، پیش  یفتاد، صحنه وقتا ی، دست مردم وقتیامنیت

 یها جورند؛ هرجا صحنه به مردم سپرده شد، انگیزه مردم این.... خواهد رفت

ر مردمکمتنّوع و مت ی، نیروهایمردم
ّ
این یک .... ارها را پیش خواهد بردک، یث

 ک ی قاعده
ّ
ـرد و  یا در هر مسئله. است یل

ُ
ه مـا کـشـور کالن کـاز مسـائل خ

  2.»ردیمکرا داشتیم، این معجزه را مشاهده  یمردم حضور

 موسـی عصـای شـدِن  اژدهـا ی معجـزه برخالف اجتماعی های معجزه«

 امــا نــدارد؛ انســان ی اراده بــه ربطــی هــا معجــزه طــور آن چــون اســت؛

                                                           
  .١٣٩٠/ ٧/ ٢٠رهبر معظم انقالب،  .1
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۵٢  
 پیـدا ارتبـاط هـا انسـان ی اراده بـه مسـتقیم طـور به اجتماعی های معجزه

ه اّن « کند؛ می
َّ
 ملتـی هرگـاه. »بأنفسـهم ما یغّیروا حّتی بقوم ما یغّیر ال الل

 انجـام را هـدفش با متناسب حرکت کند، اقدام کند، اراده بگیرد، تصمیم

  1.»افتد می اتفاق اجتماعی ی معجزه وقت آن دهد،

  وظیفه الهی تمدنی و اجابت درخواست رهبری. ۱۳

ال در چهلمین سالگرد پیروزی نهضت امام خمینی، بیست و دوم بهمن ماه سـ

ی گـام دوم انقـالب را صـادر  ای بیانیه الله خامنه رهبر انقالب حضرت آیت ١٣٩٧

ی انقالب اشاره شده و مسیر رسیدن  در این پیام مهم به گذشته، حال و آینده. کردند

عظمـت حادثـه انقـالب، . ١. ی روشن تمدن اسالمی ترسیم گشـته اسـت به آینده

انـداز پـیش  عظمت چشم. ٣به امروز، عظمت راه طی شده و کارکرد انقالب تا  .٢

نقش نیروی جوان متعهد در این مسیِر مبارک، مطالبی است که بـه ترتیـب . ۴رو و 

 . در این بیانیه آمده است
                                                           

  ١۶/٠۴/١٣٨٣رهبر معظم انقالب . 1
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 کنـیم کـار چه. است مسئله یک این کند؟ یاری را ما خدا که کارکنیم چه«: اند رهبر انقالب فرموده
ـه تنصـروا ان«: گفتـه ما به قرآن خود هم را این بشود؟ ما حال شامل خدا نصرت که

َّ
 ،»ینصـرکم الل

ه ولینصرّن «
َّ
 کنید، قیام خدا برای کنید، نصرت را خدا دین کنید، نصرت را خدا شما ؛»ینصره من الل

 وسـط آوردنـد را نیروشان کردند، قیام خدا دین برای ها ملت جا هر. کرد خواهد نصرت را شما خدا
 نتوانست کس هیچ دیگر کرد، نصرت را ها آن خدا وقتی و. کرد نصرت را ها آن متعال خدای صحنه،

  ).١٣٩٠/ ۴/ ١۴: رهبر معظم انقالب( »کند پیدا غلبه ها آن بر
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=١٢٨۶۶ 

 بـه امـروز و آموخـت ما همه به که بود امام حضرت نگاه در مردم مقام رفعت از متأثر رفیع نگاه این
 را مـردم کـالم یـک در امـام. کنند می حراست و تبیین راسخ اعتقاد با را آن ایشان شاگرد شایستگی

 :دانسـت می سیاست از دین جدایی از تر خطرناک را سیاست از مردم جدایی و خواند می خود رهبر
 را شـما یکایـک و گـذارد مـی احترام شما یکایک به و بوسد می را مردم شما یکایک دست خمینی«

  ).۴٧۴ص ،١۴ی امام، ج صحیفه(» داند می خودش رهبر

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

۵٣  
ی  اگر بخواهیم این پیام مفّصل را در یک جمله خالصه کنیم و برای آن یک نمایـه

ل جوان بـرای ورود بـه دعوت از نس«: رسیم محتوایی پدید آوریم به چنین عبارتی می

آمـاده «، »ی مدیریت نظام و احساس مسئولیت نسبت به حل مسـائل انقـالب عرصه

گـام دوم انقـالب در گـرو «، »هـای بـزرگ کردن نسل جوان برای پذیرفتن مسـئولیت

جهـاد تمـدنی «، »سـازی سـازی و تمـدن مشارکت جوانـان در خودسـازی، جامعـه

  1.»ران به عنوان جامعه اسالمیقیام جوانان برای ساخت ای«یا » جوانان

                                                           
1 . 

ً
این تصور، . استخطاب به ملت ایران صادر شده » ی گام دوم انقالب بیانه«شود  گمان میمعموال

 
ً
گمان درستی نیست و همان گونه که در متن بیانیه به صراحت آمـده اسـت مخاطـب ایـن مـتن اوال

رهبر انقالب . اند ی ملت ایران مخاطب ی بعد همه ی ملت ایران؛ گرچه در مرحله اند نه همه جوانان

بـا  لمیمـا زینـاچ ی بنـده نیا ،یاسالم یجمهور یاز زندگ یدیدر آغاز فصل جد نکیا«: اند فرموده

 رانیساختن ا یاز جهاد بزرگ برا یگریتا بخش د گذاردیعمل م دانیکه پا به م ینسل زم،یجوانان عز

  .»میبزرگ را آغاز کند، سخن بگو یاسالم

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۴١۶٧٣ 
عمـده در  یهـا سرفصـل محـدود از یبخشـ نهـایا! زیـجوانـان عز«: انـد نیز آورده یگرید یدر جا

 قیـکه شما به توف یو درخشان داریو پا میاست؛ انقالب عظ یانقالب اسالم ی ساله سرگذشت چهل

   .»دیآن بردار شبردیگام بزرگ دّوم را در پ دیبا یاله

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۴١۶٧٣ 
  .دهد جوانان را نشان میفرازهای دیگری از این بیانیه نیز خطاب صریح رهبری به 

 ؛کننـداقـدام  هیـانیتحقق ب یبراوظیفه دارند که  رجوانانیغ ی و همه رانیملت ا ی همهالبته و بدون شک 

را  هیـانیهـم ب ،جوانـان یعنـی هیـانیب یاست کـه مخاطبـان اصـل نیاآنان باید انجام دهند که  یکار یول

راه  دیـبا میرا محقق کنـ هیانیباین  میاگر بخواه. شندداشته بارا تحقق آن  یالزم برا ی نهیبفهمند و هم زم

و سازیم تا وظایف مـورد نظـر رهبـری را بـه خـوبی بـر دوش گیـرد و جوان را آماده و مجهز  میرا باز کن

باید کاری کنیم که جوان، خود را مسـافر قطـار  .انجام شودمهم  نیکه ا میهمراه کن یا ساختار را به گونه

  . سبت به نیازهای انقالب احساس مسئولیت کند و خود را متعهد بداندانقالب نداند؛ بلکه ن

های انقـالب  خالصه اینکـه رهبـری معظـم، نسـل جـوان را بـرای پـذیرش بـار سـنگین مسـئولیت

فرمـان و بـه نسـل جـوان گوید  می »خسته نباشید«، انقالب را پدید آوردهکه نسلی به . خواند فرامی

باید بار مسـئولیت انقـالب را بـه  ،امدادی تاریخیحرکت در یک دهد؛ یعنی نسل اول،  آمادگی می

این، سخن اصلی و روح محتوای بیانیـه اسـت کـه سـاختار محتـوا و آرایـش . نسل بعد انتقال دهد
← 



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

۵۴  
برای اینکه جوان بتواند امر رهبری را اطاعت کند و بـا احسـاس مسـئولیت بـه 

 . هایی داشته باشد تردید باید آمادگی میدان انقالب آید، بی
شود و ما چه کـاری بـرای ایـن موضـوع بایـد  ها چگونه ایجاد می این آمادگیـ 

  انجام دهیم؟

را آماده کنیم تا بار مسئولیت اجتمـاعی را بـه دوش به چه صورت نسل جوان ـ 

  بکشد؟

  آیا جوان امروز برای این امر آماده است؟ـ 

  آیا جوان درک درستی از این تکلیف تاریخی دارد؟ـ 

  آیا دانش، توان و مهارت آن را دارد؟ـ 

 چه کنیم که هم درک آن را پیدا کند و هم توانش را بیابد؟ ـ 
                                                            

→ 
عظـیم  مسـئولیتبه این صورت که راهبر امت، در مقام انتقال ایـن . سازد موضوعات آن را فاش می

  :کنند که برای جوان تبیین می
  ؟دهیم تحویل میبه او قت و ماهیت این انقالب چه بود و ما چه چیزی را حقیـ 

   ؟ایم تا کدام نقطه آمدهـ در طول این مدت 
  پیش رو داریم؟ یجا به بعد، چه مسیر از اینـ 

  ادامه داد و پیمود؟باید این مسیر را ـ چگونه 
تـا کجـا (سؤال دوم . ل استاسالمی بیان شده است پاسخ سؤال اوماهیت انقالب ابتدای بیانیه که 

  .ذکر شده استدستاوردهای انقالب در بخش ) ؟ایم آمده
هـای محور همـان» ؟چگونـه بایـد بـرویم«و  تمدن اسالمی است همان بحث» ؟کجا باید برویم«

هدف آن ی هوشمندانه، ناظر به  یک بستهو بدین ترتیب . است گانه که در انتهای پیام ارایه شده هفت
  . استمحوری طرح شده 

از مفـاهیم نگری است؛ یعنی از آنجا که این مـتن  در فهم مفاد این بیاینه جزیی کمابیش رایج اشتباه
. شود روح کلی و مقصود اصلی آن مورد توجه واقع نمی استمشحون ارزشمند و کلیدی درخشان، 

ه از مفـاهیم پراکنـدای  در حـد مجموعـه از این مـتن، فهم مارشته انسجام توجه نکنیم و این به اگر 
ی  دهـیم بیشـتر در انـدازه و آنچه انجام می، ایم مقصود رهبری را متوجه نشدهباشد، بنیادین انقالب 

 مرکزی بیانیه را تشخیص داده باشیم، همهمقصود اصلی ؛ اما اگر خدماتی جزیی است
ّ
ی این  و دال

 .کنیم خوشه و زنجیره می روح حاکم، ذیل آنمفاهیم جزیی را 

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

۵۵  

  
  

، پـس از تبیـین )٩٨اول خـرداد (ر دیـدار دانشـجویی رهبر معظـم انقـالب د

ی از گذشته و حال و آینده(ماهیت بیانیه 
ّ
ی انقالب و نقش نیـروی جـوان  ترسیم کل

ایشان در ایـن . اند فرایند ورود جوانان به این حرکت عمومی را توضیح داده) متعّهد

ل و منضـبط خواهد در این حرکت عمومی به شکل معقو باره فرمودند اگر جوان می

 بـه جهـت
ً
 بـه شـناخت درسـت از صـحنه و ثانیـا

ً
گیـری  حضور داشته باشد؛ اوال

توجـه بـه (مشخص به سمت جامعه و تمدن اسالمی و ثالثا بـه عامـل امیـدبخش 

 .نیاز دارد) های خود و فرسودگی جبهه مقابل ظرفیت
ود سازی نسل جوان و به قـول خـ رهبر انقالب در ادامه، راهکاری را برای آماده

تواند نسل جوان را در نقـش و شـأِن محـور بـودِن حرکـت  کارهایی که می«: ایشان

راهکـار . کننـد بیان مـی 1»عمومی جامعه کمک کند و ظرفّیت الزم را به آنها بدهد

ایشان این است که جوان برای آمادگی نسبت به پذیرش مسئولیت سنگین انقـالب 

نـاظر بـه افـق تمـدن «و » ی انقالبی دغدغه«با ) کارگروه(» قالب گروهی«باید در 

تـا جـوان مشـق فعالیـت . ای از بار انقالب را بردارد فعالیت کند و گوشه» اسالمی

تـا جـوان تمـرین . شـود ی فعالیـت اجتمـاعی نمـی اجتماعی نداشته باشـد آمـاده

کنشگری نکرده باشد امکان حضور اجتمـاعی موفـق نـدارد و تـا کسـی در زمـین 

                                                           
  ٠١/٠٣/١٣٩٨م انقالب رهبر معظ. 1
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۵۶  
  .اشد شایستگی حضور در تیم ملی را نداردخاکی محل بازی نکرده ب

هایی طّراحی کنیم تـا بـرای جـوان  برای ایجاد این فضا و تقویت آن، باید بستر

هایی ولو جزیی فراهم شود تـا او خـود را بـرای  آفرینی مؤمن انقالبی، فرصت نقش

تـر  هـای بـزرگ های برتر محک بزند و طی فرایندی تدریجی، آماده خـدمت عرصه

هـای سـنگین و  مقّدمـه و یکبـاره در مسـئولیت توان جوان را بـی ا که نمیگردد؛ چر

  .تر وارد کرد خدمات بزرگ

هایی برای کنشگری ایشان نوید  سپردن بخشی از کارها به جوانان و باز کردن عرصه

  .تر است های بزرگ ی نتایج خوبی در عرصه ورود نسل جوان متعّهد به خدمت دهنده

تواند نسل جوان را در نقش و شأِن محور بودِن  که می هایی از کارهایی نمونه

یکـی .... حرکت عمومی جامعه کمک کند و ظرفّیت الزم را به آنهـا بدهـد

هـای  یک کار دیگـر، تشـکیل گـروه... های فرهنگی است؛ تشکیل کارگروه

های آزاداندیشی  سوم تشکیل میزگردها و کرسی... ؛]است[سیاسی   فّعالیت

یـک ... ام ام و تأکیـد کـرده بنده مکّرر ایـن را تکـرار کـرده ها که در دانشگاه

الملـل و  های نهضـتی در ارتبـاط بـا مسـائل بـین راهکار دیگر تشکیل گروه

هـای علمـی و  یـک راهکـار دیگـر تشـکیل گـروه].... است[مسائل جهان 

هـای  یک راهکار دیگر همکاری با شرکت]. است[همکاری با مراکز علمی 

یک راهکار بسـیار مهـم دیگـر کارهـای ]. است[اقتصادی بنیان و کار  دانش

روند به ایـن  های جهادی که می همین کارهای گروه] است؛ یعنی[خدماتی 

راهکـار ... [مناطق مختلف که یکی از بهترین کارهای دانشـجویی اسـت؛

. و کارهـای اجتمـاعی]... اسـت[هـای اطالعـاتی مردمـی  فّعالّیـت] دیگر

ستی که من گفتم تا حاال هفت هشـت تـا، ده دوازده ببینید، االن در این فهر

؛ امـا بایسـتی ..شود پیدا کرد تا راهکار شده؛ از این قبیل پنجاه تا راهکار می

ی  ی این کارهـا بایـد بـه وسـیله همه. ریزی بشود هدایت بشوند، باید برنامه

       ییچرا یت؛ترب سازی یمردم: بخش دوم

۵٧  
آن  گیـری از ی اینها هم بایستی با الهـام ریزی بشود؛ البته همه ها برنامه جوان

ی که عرض کـردم  جهت
ّ
ی  در جهـِت رسـیدن بـه جامعـه] یعنـی[گیری کل

ریـزان، آن  ی ایـن کارهـا، آن برنامـه در همه. اسالمی و تمّدن اسالمی است

هـای میـانی بایـد آن را انجـام  که گفتیم حلقه - ریزی و هدایت  مراکز برنامه

  .گیری توّجه داشته باشند باید به آن جهت -  بدهند

  : اند مودهدر نهایت فر

ام کـه  جـور یادداشـت کـرده  شود؟ اینجـا مـن ایـن ی اینها چه می نتیجه«

ی مـدیرّیت کشـور  ، کشاندن نسل جوان متعّهد به عرصـه]اینها[سرانجام 

ی  هـا را بـه عرصـه کردنـد کـه جـوان ، که یکی از دوستان ِگله می]است[

شوند؟  ی مدیرّیت می جوری وارد عرصه خب چه . دهند مدیرّیت راه نمی

فـاق مـی ی مدیرّیت برای نسل جوان از این راه ورود در عرصه
ّ
افتـد و  ها ات

 اگر نسل جوان وارد عرصه
ً
ی مدیرّیت شد، و مدیران ارشـد نظـام از  طبعا

آن وقت آن حرکـت عمـومی کشـور ]... شدند[های متعّهد  ی جوان جمله

 استمرار پیدا می
ً
  .1»دگیر کند و انجام می کند، سرعت پیدا می طبعا

ی  کشاندن نسل جـوان متعّهـد بـه عرصـه(اند  ای که رهبر انقالب فرموده نتیجه

بسیار مهم است؛ زیرا دست یافتن به ایـن نتیجـه، معیـار درسـت ) مدیرّیت کشور

اگر ایـن نتیجـه حاصـل . ها خواهد بود بودن فعالیت ما و محک ارزیابی این تالش

چه مطلوب رهبری است محقق گشته ایم و آن شود معلوم است که راه را درست رفته

است و اگر هزار فعالیت مفید انجام دهیم و به این نتیجه دست نیابیم آب در هـاون 

  .ایم کوبیده

 جوانـان بـه عرصـه
ً
ی  گام دوم انقالب اسالمی، گـام حضـور مـردم خصوصـا

ــرای خودســازی، دیگرســازی، جامعــه ســازی و  مســئولیت اجتمــاعی و گــامی ب
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۵٨  
از آنجا کـه . براین باید به حضور جوانان در آن اهتمام ورزیدسازی است و بنا تمدن

دوم انقـالب، ی گـام  بیانـهانقـالب در  میرهبـر حکـی  ههدف و مطالبـترین  یاصل

حرکـت  یشـرانیپ یجوانـان بـرا یآفرین نقشو  تیمسئول رشیپذ یبراسازی  نهیزم«

 توانـد مـیسـازی  راهبرد مردمیاست » انقالب یها جامعه به سمت آرمان یعموم

  در مـدارس جـوانطـالب  یتیترب یآفرین نقش نیتمر یبستر الزم برا
ً
در خصوصـا

  .را فراهم آورد تیاخالق و معنو یعنی هیانیدوم ب ی هیتوص یراستا
  

  
  

سازی است؛ یعنـی بـه  آفرینی و جریان ی گام دوم، حرکت بنابراین ماهیت بیانه

بخشـی و  جوانـان و صـیرورتسازی عزم  های عمومی و فعال جریان انداختن اراده

پویاسازی آنان برای پاسداری از انقالب و نصرت دین خدا؛ یعنی دعـوت آنـان بـه 

ایـن بیانیـه شـبیه اولـین پیـام  .مسائل اسالم و نظام اسالمیحضور و مساهمت در 

ِه «ی شریف  سیاسی امام راحل که با آیه
َّ
وُموا ِلل

ُ
ق
َ
ْن ت
َ
ة أ
َ
ْم ِبواِحد

ُ
ک
ُ
ِعظ
َ
 ِإنَّما أ

ْ
ل
ُ
نـیق

ْ
  َمث

رادی
ُ
ی توصیه به قیام و اقدام و عمل و جهاد و حرکت و  شد، از مقوله آغاز می 1» َو ف

اندازد و تالش دارد از جوان یک  ی دین راه می پویایی است و جوان را در مسیر اقامه

ــدان، دســت ــد، پردغدغــه، حاضــر در می ــدرکار، صــحنه عنصــر دردمن گــردان،  ان
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۵٩  
مند و مسئول برای دین و نظام دینـی بسـازد؛  التآفرین، اثربخش، متعهد، رس نقش

ها و جوامع انسانی، التزام و اهتمام  ی دین در جان جوانی که نسبت به تحقق و اقامه

  .دارد

از  تیـسـطح ترببه این ترتیب مقیاس تهذیب و تربیـت تغییـر خواهـد کـرد و 

بـر را ارتقـا خواهـد یافـت؛ زیـ یو تعامل یجمع تیبه ترب طرفه کیو  یفرد تیترب

و اسـت  »تعـاجم«دست خدا بـا  ،یاسته از معارف اسالمبرخ های اساس گمانه

گیـرد و  شـکل مـی جماعـت انیـمتربیتی در  ی روابط اثرگذار و سازندهاز  یاریبس

عاَو «از  یمصداق
َ
ویو نت

ْ
ق ِبرِّ َو التَّ

ْ
ی ال

َ
  .گردد می 1» ا َعل

ی  همایـ جـان و روح را »ملـی ی اراده عنصـر« دوم گامی  هبیانی در انقالب رهبر

 کـانون« در را آن انقـالب کـه دنـکن مـی معرفـی »حقیقـی و جانبـه همه پیشرفت«

 حـوادث اصـلی دار میـدان را جوانـان آن بر مبتنی سپس و داد قرار »کشور مدیریت

 .کـرد منتقـل همگان به طریق این از را خودباوری روح نتیجه در و ساخت انقالب

 و مقـدس دفـاع میـدان در کـه اسـت انقالبی انجو شمار بی توفیقات نیز آن شاهد

 حـوزه مسئوالن باوری جوانبه همین مالک  .است زده رقم کشور برای علمی جهاد

 حوزهی  هجانب همه و حقیقی پیشرفت و تحول شرط ،جوانی  هاراد عنصر به اعتماد و

  2.نیست مستثنی قاعده این از نیز تربیتی و تهذیبی تحول و است

                                                           
 .٢سوره مائده، آیه . 1
؛ البتـه شـد خـواهیم هـم تر قوی الهی توفیق به و قدرتیم دارای بحمدالله ما«: رهبر انقالب فرمودند. 2

 شـود، قـوی بایـد کشـور اقتصـاد نیسـت؛ نظـامی قدرت قدرت، نیست؛ نظامی قدرت فقط قدرت

 علمی جهش نفت؛ به اقتصادمان وابستگی از کنیم پیدا نجات بشود، تمام بایستی نفت به وابستگی

؛ ».اسـت صـحنه در عزیزمان مردم حضور هم اینها ی همه ی پشتوانه کند؛ پیدا ادامه باید فّناوری و

ت عزیز، خواهران عزیز، برادران«
ّ
ت ورحض! ایران عزیز مل

ّ
 و اسـت اقتـدار عامـل ترین مهم ایران مل

  ).١٣٩٨/ ١٠/ ٢٧( »است متعّددی جاهای در حضور این

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۴۴۶٩۵ 
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۶٠  
ی اخــالق انقالبــی و معنویــت  ر میــدان تربیــت؛ الزمــهحضــور فعــال د. ۱۴

  عصر امام خمینی

کند تا بار انقالب را به دوش کشـد  اخالق و معنویتی که نسل جوان را آماده می

اخالق انقالبی، تربیت حماسی و معنویت اسالم نـاب محمـدی اسـت کـه  همان 

و طواغیـت  کنـد کفـر را تضـعیف مـی ی دهد و جبهـه جهان را تحت تأثیر قرار می

همان غیرت توحیدی متعالی است که کفـر و ظلـم را در . آورد جهان را به ستوه می

کنـد، همـان روح مبـارزه و خـروش اسـت کـه  ای از جهان تحمل نمـی هیچ نقطه

کفـار گرفتـار  ی کشـد و در مقابـل سـلطه خداوندان زر و زور و تزویر را به زیر می

 . شود تسلیم و وادادگی نمی
ودسازی معنـوی و اجتمـاعی، شـهدای صـدر اسـالم، شـهدای الگوی این خ

و پیش . کربال، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای مقاومت هستند

های ظالم  ی آنها پیامبران و پیشوایان معصوم که تا آخرین نفس مقابل قدرت از همه

  . و غاصب مبارزه کردند و همگی به شرف شهادت نایل آمدند

می فاصله گرفتن از جامعه و در کـنج عافیـت ذکـر گفـتن یـا در رهبانیت اسال

رهبانیت اسـالمی جهـاد . نیست گوشه محراب سر بر سجده نهادن و عبادت کردن

جهادی در وسط میدان جامعـه کـه عابـدان شـب و شـیرمردان روز بـرای  1.است

                                                           
توجه داریم که رهبانیت اسالمی با رهبانیت سایر ادیان الهی تفاوتی نـدارد و روش پیـامبران در ایـن . 1

نشین مسیحی نیز ساخته و پرداخته کشیشان مسیحی است نه  عزلت رهبانیت. جهت متفاوت نیست

 اْبَتَدُعوها ما : رهنمود آسمانی عیسی روح الله
ً
یِهْم کَ َو َرْهباِنیة

َ
عیسی مریم نیز بـرای انجـام . َتْبناها َعل

َحـسَّ : رسالت پرشور اجتماعی خود مردم را به یاری دین خدا در متن عینیت جامعه فراخواند
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 ف

   یعیس
ْ
 ِمْنُهُم ال
ُ
 ک

َ
ْنصاری ِإل

َ
 َمْن أ

َ
َر قال

ْ
ـا  یف نَّ

َ
ـَهْد ِبأ

ْ
ـِه َو اش

َّ
ـا ِبالل ِه آَمنَّ

َّ
ْنصاُر الل

َ
َحواِریوَن َنْحُن أ

ْ
 ال
َ
ِه قال

َّ
الل

ذیَن آَمُنوا ) ۵٢عمران، آیه  سوره آل(ُمْسِلُموَن 
َّ
یَها ال

َ
ـِه کُ یا أ

َّ
ْنصاَر الل

َ
 عیَسـکَ وُنوا أ

َ
َم اْبـُن َمـْری یمـا قـال

 
َ
ْنصاری ِإل

َ
َحواِرییَن َمْن أ

ْ
 ِمـْن َبنـی یِلل

ٌ
ـة
َ
آَمَنـْت طاِئف

َ
ِه ف
َّ
ْنصاُر الل

َ
َحواِریوَن َنْحُن أ

ْ
 ال
َ
ِه قال

َّ
 َو   الل

َ
ِإْسـرائیل

ذیَن آَمُنوا َعلکَ 
َّ
یْدَنا ال

َ
أ
َ
 ف
ٌ
ة
َ
َرْت طاِئف

َ
ْصَبُحوا ظاِهریَن   یف

َ
أ
َ
ِهْم ف  ). ١۴سوره صف، آیه (َعُدوِّ
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ر ی پروردگار بـ سازی ارض از لوث وجود فاسدان و ظالمان و برای تحقق اراده پاک  ۶١

بنـده در  ی ادهو مگر اوج اخالق و انتهای معنویت، فـانی شـدن ار. گیرند عهده می

پروردگار به چیزی غیر از این تعلق گرفته کـه  ی و مگر اراده پروردگار نیست ی اراده

پارچه در اختیـار  پرچم توحید در سراسر جهان به اهتزاز درآید و مدیریت زمین یک

  : صالحان قرار گیرد

 
ْ
ــد
َ
ق
َ
هــا ِعبــاِدی َو ل

ُ
 یِرث

َ
ْرض

َ ْ
نَّ األ

َ
ِر أ
ْ
ک
ِّ
ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الــذ َتْبنــا ِفــی الزَّ

َ
ک

اِلُحوَن    1.الصَّ

ها َمْن یشـاُء ِمـْن ِعبـاِدهِ َو 
ُ
ِه یوِرث

َّ
 ِلل

َ
ْرض

َ ْ
ِه َو اْصِبُروا ِإنَّ األ

َّ
اْسَتعیُنوا ِبالل

قیَن  ُمتَّ
ْ
عاِقَبة ِلل

ْ
  2.ال

ذیَن ا
َّ
ی ال

َ
ْن َنُمنَّ َعل

َ
 أ
ُ
ید ـة َو َو ُنر ِئمَّ

َ
ُهـْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
وا ِفی األ

ُ
ِعف
ْ
ْسُتض

واِرثیَن 
ْ
ُهُم ال

َ
  3.َنْجَعل

ُهدی
ْ
ُه ِبال

َ
 َرُسول

َ
ْرَسل

َ
ذی أ

َّ
ِه َو   ُهَو ال

ِّ
ل
ُ
یِن ک

ِّ
ی الد

َ
ِهَرهُ َعل

ْ
َحقِّ ِلیظ

ْ
َو دیِن ال

وَن 
ُ
رِک
ْ
ُمش

ْ
ِرهَ ال

َ
ْو ک

َ
 4.ل

هدایت، همه برای این بوده های آسمانی و فرستادن  ارسال پیامبران، انزال کتاب

ی مکاتـب و ادیـان جهـان غالـب شـود و  که دین حق و مکتب اهل بیت بـر همـه

  . سرانجام جهان به دست متقین رقم خورد

تشـریعی  ی اعالم اراده ؛تکوینی خدا نیست ی به یقین، این آیات حاکی از اراده

 . هد شدو البته محقق خواان محقق شود مؤمنپروردگار است که باید توسط 
ً
صـرفا

سبک زندگی اسالمی و الهـی اسـت کـه  تأسیسانشاء فرمان و دستور  ؛خبر نیست
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۶٢  
  .را بیابد و عرضه کند دانش اخالق اسالمی باید مختصات آن

پـرورده بـود،  ،پیامبر اکرم اصحاب خود را بر مدار این اخالق و با این اندیشـه

تب امام راحل نیـز کـه ی مک پرورده چنین بودند و جوان دست 7یاران امام حسین

  . گرفت همین گونه بار آمده بود ده میهسالگی فرماندهی لشکر را بر ع ٢۵در 

و نسبت به کردند یاد می 1»فتح الفتوح«انان با تعبیر از این جو ;حضرت امام

رهبر انقـالب نیـز بـا  .خوردند یغبطه م 2»ارزشهای انسانی و مقامات الهی آنان«

زه بعد از پذیرش قطعنامه را پیش بردند و صنایع دفـاعی، ها، مسیر مبار همین جوان

ای، ارتباطی، اطالعاتی، موشکی، نانو و سایر صنایع را در نبرد علمـی پدیـد  هسته

 نیز به تشکیل دولت جوان انقالبی در همین راستا . آوردند
ً
کیداخیرا   . اند فرموده تأ

اسـت کـه  نیـا یواقعـ یشـرفتپ. ینهاستا یانقالب اسالم  الفتوح فتح«

 یکننـد؛ بـرا یتاحساس مسـئول یندهما، نخبگان ما نسبت به آ یها جوان

کننـد و  یررا تصـو ای ینـدهکشـور آ یکننـد؛ بـرا یـفتعر یدگاهخودشان د

انـد  احساس را اظهار کننـد؛ کـه آماده ینمجسم کنند و احساس کنند و ا

  3.»کنندتالش  یندهآ ینا به یدنرس یبرا

ی  بیانهدر ی اصلی  شود که مسئله معلوم میشته آمد توضیحاتی که در بند گذبا 

 دوم انقالبگام 
ً
 ، صرفا

ً
ورود «اصـلی  ی مسـئله. اخالق و معنویت نیسـتو اساسا

است؛ البته  »های بزرگ اجتماعی نسل جوان به عرصه نیازهای انقالب و مسئولیت

و را هـای معنـوی ا هـای ایمـانی و اخالقـی و آمـادگی برای این منظور باید ظرفیت

  آیا دستگاه کهن اخالق و معنویت ما، چنـین آورده و محصـولی دارد؟. افزایش داد

                                                           
  ٣٩۵ص  ١۵امام جلد  یفهصح 1.

 ٣٠۵ص  ١٧امام جلد  یفهصح .2
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های نظامات معروف اخالقـی و معنـوی همـین  های برجسته و شاگرد اول آیا نمونه  ۶٣

آیا سیر و سلوک معنـوی در حلقـات تربیتـی، عمـار و   اند؟ ها را کسب کرده ویژگی

مطهـری و بهشـتی و سـلیمانی تحویـل  ابوذر و مالک و حبیب و صیاد و چمـران و

با سیر و سلوک معنـوی پـیش از  ;دهد؟ آیا سلوک ذیل شخصیت امام خمینی می

ذکر و مناجات و عبادت عارفان، توان  ی ی دین متفاوت نیست؟ آیا حلقه عصر اقامه

ساز را دارد؟ آیا دانـش اخـالق و  شکن و موحدان مجاهد تمدن پرورش شیران شب

الگوی تربیـت معنـوی انقالبـی آمـاده کـرده  ی هئد را برای ارامعنویت اسالمی خو

  است؟

ی دین از جنس حماسه و جهاد و اقدام و قیام اسـت  شک اخالق عصر اقامه بی

خودسـازی در خـأل و . ای بس فـراوان اسـت ی مجاهدان و قاعدان فاصله و فاصله

ایمـان و ورزی در کنج حجره و حصار مدرسه پایدار و مانـدگار نیسـت و  معنویت

بایـد در . ی قابـل تـوجهی نـدارد قداست در عزلت و فارغ از مسائل اجتماعی ثمره

میدان حوادث و در رویارویی با مسائل و در فشـارها و تالطمـات اجتمـاعی و در 

متن شرایط محیطی و اقتضائات میدانی و تزاحمات موضوعی از مسیر خودسـازی 

این مکتـب  1.ای ولّی جامعه رسیده سازی و تحقق دغدغه سازی و تمدن به جامعه

                                                           
آید؛ با معرفت و حرکت و با ایمـان و مجاهـدت شـکل  نامه پدید نمی شانسان بزرگ با موعظه و بخ. 1

نـه  ،کنـد یخدا رشـد مـ ینصرت ولو  با نصرت خداانسان در مسیر تهذیب و خودسازی . گیرد می

 
ً
االسالم و المسلمین علـی محمـدی  ام حجت برادر گرامی .درس اخالقبا حضور در مجلس صرفا

توان وارد مراحـل توحیـد و سـلوک  سک متناسب با تعبد، نمیجز از طریق افعال و منا: نوشته است

 از راه توجـه و  الی الله شد و در مسیر رشد الهی قرار گرفت؛ بنابراین کسانی که مـی
ً
خواهنـد صـرفا

خلوت، مراتب توحید را بپیمایند، متوجه نیستند که در عینیت و در بستر محیطـِی خـود، یـا تحـت 

گیرند و این عینیت و بستر بـه حـدی  یا تحت والیت طاغوت قرار میوالیت اولیای الهی قرار دارند 

توانـد در برابـر  اثرگذار است که نه تنها توجه ِصرف قلبی که حتی افعال فردی و شخصـی نیـز نمـی

تبعات واقعی و اثرگذار درگیـری ُوالت الهـی و طواغیـت مصـون بمانـد؛ بنـابراین غفلـت از بسـتر 
← 
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۶۴                                                              
→ 

ولـی اجتماعی دینداری و پرستش خدای
ُ
االمـر و اولیـای الهـی واقـع  متعال که از طریق تبعیـت از أ

شود، متغیر اصلی در تهذیب و سلوک الی الله است و از ایـن روسـت کـه حکومـت از احکـام  می

 .اولیه اسالم و مقدم بر سایر احکام است
از های علمیه، اصل در تهذیب را فراهم آمـدن محیطـی عینـی بـرای دفـاع  تا معاونت تهذیب حوزه

های واقعی مقابله با تمدن مادی و دستیابی به تمـدن  اسالم و والیت فقیه و حضور طالب در صحنه

هـای علمیـه  توان انتظار خیز بلند و تحولی تربیتی و تهـذیبی در حوزه نوین اسالمی قرار ندهد، نمی

  .داشت

هـا و همچنـین  وقعیـتشود و برای دفاع معقـول از ایسـتادن در ایـن م البته ماجرا به اینجا ختم نمی

های ایستادن در مواقـف دفـاع از  ها و سختی بخشی به طالب برای به جان خریدن نامالیمت انگیزه

بینی و اعتقادی و چه از ُبعد اخالقی  اسالم و انقالب، الزم است حوزه علمیه بتواند چه از ُبعد جهان

ث اعتقـادی و کالمـی و همچنـین علمیـه مباحـ  تا حـوزه. و ارزشی از این اقدامات پشتیبانی نماید

مباحث اخالقی را برای طالب ارتقا نبخشد، به نحوی که بتواند حضور در مواقف دفـاع از انقـالب 

سازی را هم توضیح کالمی بدهد و هم از ارزشی و اخالقی بودن آن دفـاع  اسالمی در راستای تمدن

  .توان به تحول تهذیبی در حوزه علمیه امید داشت کند، نمی

پشـتیبانی «، »خلق موقعیت حضـور در فرآینـد تکـاملی انقـالب اسـالمی«این سه رکن؛ بعنی  اگر

توان  رسد می شکل بگیرد، به نظر می» تذکر و تواصی اخالقی«و همچنین » اعتقادی و کالمی از آن

های علمیه را متوقع بود، به نحوی که سـرریز ایـن تحـول، عرصـه  تحولی تهذیبی ـ تربیتی در حوزه

هـای  گـویی بـه مسـئله های علمیه را نیز متأثر نماید و نشاطی علمی، در پاسخ و دانشی حوزهعلمی 

  . عینی انقالب اسالمی فراهم آورد

توضیح رابطه تحول اخالقی و تحول علمی این است که نقطه شـروع تحـول در یـک نهـاد علمـی، 

د درونـی و التـزام شـرعی، های آن است و در نهادی مانند حوزه علمیه که تعه مسئله ارتقای صورت

هـای نـاظر بـه اداره کشـور و مـدیریت  قوام التزام و انضـباط علمـی آن اسـت، اگـر نتـوانیم مسـئله

ی پیشرفت اسالمی ایرانی و نیل به تمدن نوین اسـالمی را در سـامانه کالمـی و اخالقـی  جانبه همه

 توفیق چندانی در ای حوزه
ً
جاد یک نهضت عمومی و فراگیـر های علمیه تعبیه و بازخوانی کنیم، عمال

  .های علمیه نخواهیم داشت در حوزه

هـای  هـای اصـلی تحقیقـی و ریاضـیت های علمیه کـه انگیـزه به تعبیر دیگر، در نهادی مانند حوزه

ای جز تبیـین اهمیـت و ضـرورت  گیرد، چاره شناسی دینی شکل می علمی، بر اساس تعهد و وظیفه

هـای اعتقـادی و ارزشـی وجـود  سالمی و تـذکر بـه آن، در سـامانههای ناظر به نیاز انقالب ا مسئله

بایسـت مسـبوق بـه ایجـاد موقعیـت  همان طور که گفته شد می» تذکر«و » تبیین«ندارد؛ البته این 
← 
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رهبری معظم و بلکـه مکتـب تربیتـی اصـیل اسـالمی اسـت؛  و م راحلاما تربیتی  ۶۵

یا  خدمت و معنویتساز که میان  سلوک جمعی تمدن و اجتماعی و انقالبی تربیت

و  سـازی جامعـه دل در خودسازیکند و  تاریخی جمع می مأموریتتزکیه و انجام 

  .داند را روش خود می زیخودسا برای سازی جامعه

سـازی و خـدمت بـه  سـازی و تـالش بـرای تمـدن ی خودسازی، جامعـه ثمره

ها است و این سیر نیازمند تربیت در مقیـاس راهبـر تربیتـی اسـت؛ بنـابراین  انسان

رهبر انقالب . تقویت انقالب و خدمت به جامعه، از اهداف تربیت و تهذیب است

  :اند در این باره فرموده

های علمیه، شوِر علمی هست، اما این شوِر علمی و  دیم در حوزهاگر دی«

کند، باز باید به مسـئله  کار علمی، خألهای نظام را چنان که باید، پر نمی

هـا  که اگر اخالق و تهـذیب نفـس در حـوزه برای این. تهذیب توجه کنیم

ای کـه خوانـده شـود،  باشد و صفای نفس ناشی از آن پیدا شود، هر کلمه

  . 1»به نفع مردم و جامعه باشد باید

ی الهی یکی از عوامـل  و خلق جامعه انسانی محیطبنابراین تالش برای ایجاد 

 داشـته ساز تمدن معنویت ازروشنی  تبیینباید بتوانند  طالب ی همهتربیتی است و 

 مدارسو  کنند پا به جامعه در و حوزه در را تربیت گفتمانباید  جوان طالب .باشند

 اجتمـاعی هـای سـاحت در اخالقـی و معنـوی مسائل حل های کارگاه بها علمیه ر

  .سازند تبدیل

                                                            
→ 

هـای عینـی و واقعـی جمهـوری  واسطه با مسـئله ی حضوری و بی جدید برای طالب، برای مواجهه

تذکر اخالقی، بدون برخورداری طلبه از درکی اجمالی و اسالمی باشد، وگرنه صرف تبیین نظری و 

   .حضوری، کار به جایی نخواهد برد و تحرک و تحولی را پدید نخواهد آورد

  .١٣٧٣/ ۶/  ٢٠رهبر معظم انقالب در آغاز درس خارج، . 1
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۶۶  
  رسالت ویژه طلبگی؛ حضور در مقیاس هدایتگری و راهبری. ۱۵ 

عـالوه بـر اینهـا بـه . ی جوانـان باشـد آنچه تا کنون گفته شد چه بسا شامل همـه

آل،  انی و ایـدهی آرمـ طلبـه. رسالت اجتماعی و مسئولیت طلبه نیز بایـد توجـه کـرد

نگـاه . ١ای است که در عین اتصاف به فضل علمی و مکارم اخالق فردی دارای  طلبه

ی قیام لله و ایجاد تغییـر در  روحیه. ٢های اجتماعی حوزوی خود،  روشنی به رسالت

کارآمدی و عقالنیت همراه بـا شـجاعت و خطرپـذیری باشـد؛ . ٣محیط پیرامونی و 

دار تهذیب و تربیت  ی تهذیب نفس دارد باید میدان که وظیفهطلبه همان گونه بنابراین 

طلبه بایـد  .و راهبر اجتماعی باشد و برای این منظور به فرصت رشد و تجربه نیاز دارد

چنـین . تراز راهبر جامعه و امـام جماعـت تربیـت شـود و مربـی یـا مـدیر گـردددر 

حضـرت . مارسـت داردطلبد و نیاز به تمـرین و م مطلوبیتی تربیت خاص خود را می

ی بزرگ اسالمی و حتی غیراسـالمی  امام زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه

و مدیر و مدبر بودن را عالوه بر خلوص و تقوا و زهد، برای یک مجتهد واقعی، شـرط 

سؤال مهم این است که در حین تحصیل طلبگی چگونه و چه زمان این  1.دانستند می

آید؟ آیـا در زنـدگی طلبگـی، حیـات تشـکیالتی و جمعـی  یتوانایی در طلبه پدید م

ضروری نیست؟ بـه خـوبی روشـن 

است کـه رشـد جـامع طلبـه بـدون 

ی خـــدمت  حضـــور در عرصـــه

 در قالب جمعی 
ً
اجتماعی خصوصا

تنها در میـدان عمـل . ممکن نیست

ظرفیـت کـارگزاری و بلـوغ است که 

  .آید مدیریتی پدید می

                                                           
 .١٣۶٧/ ١٢/ ٣، )یتور روحانمنش( ٢٨٩،ص  ٢١امام، جلد  یفهصح: ک.ر. 1

       یچگونگ یت؛ترب سازی یمردم: ومبخش س

۶٧  
 و مسـئوالن حاصـل دیاساتتنها با تالش  تیو ترب بیآن است که تهذ قتیحق

 بـه کمـک فرمانـدهان و سـتیبا مـیتربیـت شود و طالب در مقـام سـربازان  نمی

همـان  ایـدر مدرسـه  یتـیو ترب بیتهذ یمسئوالن آمده و در بستر ساخت سنگرها

مشـق  نـدهیدر آ یاجتماعهای  یآفرین نقش یمدارس، برا یتیترب یبیتهذهای  برنامه

 تحقـق بـا حـوزه اصـلی رسـالت عنوان به »دینی  هاقام«؛ زیرا نندک یتیترب یراهبر

ه جملـ از. شـود مـی محقـق امـام مکتـب و نـاب اسـالم های شاخص تمام عملی

 در مـردمی  همسـئوالن حضـور و »دینـی یسـاالر مـردم« هـا شاخص این ترین مهم

 مـردم بسیج رسالتشان که انقالبی طالب. استسازی  جامعه گوناگون های ساحت

 دوران دارنـد مهـم این برای که فرصتی تنها است جامعه تربیتی و معنوی اهبریر و

 را خـود مدرسـه، در تهذیبی تعاون مشق با بایست می که است مدرسه در تحصیل

  .سازندآماده  جامعه معنوی راهبری و مردمیهای  اراده بسیج برای

  سازی تربیت؛ چگونگی مردمی: بخش سوم

تـوان  ها و موضوعاتی مـی چگونه و با چه قالب باید کرد؟ سازی تربیت چه برای مردمی

آفرینی برای تحول تربیتی و تهـذیبی  عموم طالب را به صورت حداکثری به میدان نقش

ها و امتیازات طالب در کمک به تهذیب و تربیت در مدارس چیست؟ با  آورد؟ ظرفیت

می سـاحات تربیتـی آفرینـی تربیتـی در تمـا توان طالب را برای نقـش چه راهبردی می

 ورزیده کرد؟ چه کنیم که طالب در مدارس علمیه به پا خیزند و به حرکت درآیند؟
ی کـالن، یـک  یـک ایـده. سازی در این نوشته، یک طرح نیست گمان مردمی بی

ها طـرح اصـالحی و  بخش ده تواند الهام راهبرد کلی و یک نگرش حاکم است که می

های علمیه باشـد تـا فراینـد  ه، دانشگاه و حوزههای مختلف جامع ارتقایی برای بخش

ای و دسـتوری  نامـه بخشفراگیر و به اصطالح مردمی کند؛ بنابراین به شکل  تربیت را

 اقنـاعسـازی و  زایـی، فرهنـگ توان آن را اجرا کرد؛ بلکه باید نسبت به آن معرفت نمی
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۶٨  
ی کامـل  و برنامـههـای اجرایـی  داشت؛ به این ترتیب نباید انتظار داشته باشیم قالـب

 تحدید مدیریتی و تـدوین بسـته عملیاتی آن ریزبه
ً
ی  ریز معلوم یا دیکته شود؛ زیرا اوال

گیـری و مشـارکت را از زیرمجموعـه سـلب  کامل کار، قدرت تدبیر و امکان تصـمیم

 با مردمی می
ً
 به اقتضای شرایط، مناطق، زمینه. سازی منافات دارد کند و طبعا

ً
ها و  ثانیا

هـای  های کلی و نمونـه ، متفاوت است؛ اما به هر حال برخی از چارچوبمشکالت

  . پیشنهادی را برای تأسیس و تصویر درست این حرکت الجرم باید نشان داد

سـازی کننـد، بایـد امـور زیـر را  به شکل عام، اگر مسئوالن بخواهنـد مردمـی

  :گیری نمایند پی

در کار سازندگی ] یعنی طالب در اینجا[اجازه، فرصت و میدان دادن به مردم ـ 

  ؛]در اینجا مشارکت در فرایند تربیت[و اصالح اجتماعی

  ایجاد این گفتمان در بین طالب و تشویق و ترغیب آنان؛ـ 

 های فعالیت اجتماعی و حمایت از مشارکت آنان؛ پدید آوردن زمینهـ 
 ؛های طلبگی و گروه واسپاری مسئولیت به طالبـ 
 1.های طلبگی و کارگروه ها پدید آوردن تشکلـ 

                                                           
 ،یدر سـطوح مردمـ یفرهنگـ یهـا تیـفـراوان فعال یهـا معتنابه و جوشش یها شیبا توجه به رو«. 1

 جوانان مؤمن و انقالب
ً
انقـالب  یعـال ینظام و در رأس آنها شـورا یفرهنگ یها دستگاه ،یخصوصا

 ریـخودجـوش و فراگ یهـا تیبخش را در فعال و الهام گر لینقش حلقات مکمل و تسه دیبا یفرهنگ

رهبـر معظـم (» خود قائل باشند و موانع را از سر راه آنهـا کنـار بزننـد یفرهنگ برا ی صهعر یمردم

  . )١٣٩٣/ ٧/ ٢۶ ،یانقالب فرهنگ یعال یشورا دیجد  حکم آغاز دورهانقالب در 

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=٢٧٩٢٧ 
که االن در سرتاسـر کشـور هـزاران  ـ کنند یم یکه کار فرهنگ یردمخودجوش م یها مجموعه نیا«

 کننـد، یخودشـان فکـر مـ کننـد، یهست که دارند خودشـان کـار مـ یخودجوش مردم ی مجموعه

 یهـا کننـد؛ دسـتگاه دایـتوسـعه پ دیـروز با روزبه ـ کنند یم یو کار فرهنگ کنند یخودشان تالش م

  ).٠١/٠١/٩۵ ،انقالبمعظم رهبر (» کمک کنند نهایبه ا دیبا یدولت

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٣٢۶٩۵ 
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۶٩  
آفرینـی تربیتـی،  بخشی، توفیق طـالب در نقـش سازی و انگیزه عالوه بر نگرش

هــای فــراوان بــرای  تعریــف میــدان و ایجــاد نقــش. مرهــون ایجــاد میــدان اســت

 بـا تسـهیل  های تربیتی طالب در قالب آفرینی نقش
ً
ها و موضوعات متنوع خصوصا

هـای طـالب را  اسـتعدادها و تنـوع دغدغـهتواند تمامی سطوح  در کار گروهی می

  .پوشش دهد و به میدان آورد

  اضالع فعالیت مردمی. ۱

: اول :جریان مردمی در صورت مطلوب خـود سـه وصـف یـا سـه ضـلع دارد

دغدغه متعالی و آرمان بلنـد؛ : احساس مسئولیت کردن و به میدان آمدن افراد؛ دوم 

  .فعالیت گروهی: سوم

  
 احسـاس  تتوان این مطلوبی می

ً
ها را به شکل مجزا و جداگانه دنبال کرد؛ مـثال

مسئولیت و جوشش درونی را به شکل فـردی و بـدون وصـف جمعـی یـا در یـک 

های کار گروهی را در یـک فعالیـت  فعالیت جمعی غیرآرمانی پدید آورد یا مهارت

اینجـا ما در . غیرآرمانی مانند بازی فوتبال یا یک فعالیت اجتماعی نازل تمرین کرد

مردمي سازي

احساس 
مسئوليت

هدف 
متعالي

فعاليت 
جمعي



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

٧٠  
کنیم همین صورت مطلوب را بیان کنیم و از تلفیق احساس مسئولیت بـا  تالش می

  . ی گروهی مطلوبیت بیشتری را دنبال کنیم دغدغه متعالی در یک سازه

هـا بـه شـکل  سـازی ایـن اسـت کـه انسـان مردمـی ی بنابراین صورت شایسته

خدا و به سـوی  ی گروهی در راه خودانگیخته و با احساس مسئولیت، در یک سازه

  .سازی اسالمی کاری کنند آرمان بلند تمدن

  احساس مسئولیت کردن و به میدان آمدن  : اول

اولین شرط حضور مردمی احساس مسئولیت و جوشش درونی اسـت؛ یعنـی 

خیـال و تماشـاچی  کننـده، منفعـل، بـی کنار ننشستن و به انتظار نماندن؛ مصـرف

ی ابالغـی،  ون الـزام حـاکمیتی و وظیفـهکـردن بـد نبودن، مایـه گذاشـتن و هزینـه

گاهانه بدون مسئولیت سازمانی و رسمی توصیه به حضـور . مشارکت داوطلبانه و آ

توصیه به قیام و اقدام و عمل و جهاد و حرکـت و پویـایی اسـت و از جـوان مردمی 

گـردان،  انـدرکار، صـحنه یک عنصر دردمند، پردغدغه، حاضـر در میـدان، دسـت

  .سازد دین میجامعه و مند و مسئول برای  خش، متعهد، رسالتآفرین، اثرب نقش

  آرمان و هدف متعالی: دوم

سازی این است که هدف این فعالیت، بـزرگ، متعـالی و  عنصر دوم در مردمی

مایـه  احساس مسئولیت کردن و غیرت نشان دادن در یک فعالیت کـم. ارزنده باشد

روح حمیت و جدیت و قاطعیت باید  ها، مفید نیست؛ یعنی این یا نازل مانند بازی

  .در میدان واقعی نه در برابر دشمن فرضی به کار آید

تفکر اسالمی و شیعی برای این منظور آرمان بزرگ اصـالح جهـان را پیشـنهاد 

مقـوم شخصـیت  1.کرده و همه مؤمنان را به این عرصه مجاهدت فراخوانده اسـت

                                                           
و سوره صـف،  ٣٣سوره توبه، آیه . ۵سوره قصص، آیه . ١٢٨سوره اعراف، آیه . ١٠۵سوره انبیاء، آیه . 1

 .٩آیه 
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٧١  
اشتن و مخلصانه و مجاهدانـه در حـل ی دین در سراسر عالم را د درد اقامه ،ایمانی

منطق زندگی دینی منطق بسیج است؛ یعنی نصرت دیـن . مسایل آن کوشیدن است

خدا و مایه گذاشتن و هزینه کردن برای اسالم؛ هزینه کـردن مـال و جـان و تـوان و 

های انسانی برای حاکمیت اسالم در تمـام شـئون فـردی و  ذهن و استعداد و ذخیره

  . اجتماعی

ی کفر برشمرده  کریم از جمله دعاهای مؤمنان را درخواست غلبه بر جبهه قرآن

یَن «است؛  کاِفر
ْ
ْوِم ال

َ
ق
ْ
ی ال

َ
داَمنا َو اْنُصْرنا َعل

ْ
ق
َ
ْت أ بِّ

َ
یعنی هر انسان مؤمنی از  1؛»َو ث

  . کنی کفر و اعتالی پرچم توحید باشد ی ریشه ابتدای بلوغ باید در اندیشه

است یک جمـع تشـکیل شـود و از ظرفیـت  ممکن. افق کار خیلی مهم است

 جمعـی کـه در  بی
ً
بدیل فعالیت گروهی در یک کار غیـرمهم اسـتفاده کنـد؛ مـثال

کنند اما کمکی به اهداف و مقاصـد انقـالب  ی یک هنر فعالیت و مباحثه می زمینه

  . کنند، آرمان ندارد و رسالت اجتماعی بزرگی را هدف نگرفته است اسالمی نمی

های نه  فعالیت بیند و به خرده مقصد را بزرگ و در ابعاد جهانی میروح انقالبی 

تفاوت انسان انقالبی با غیرانقالبی در این اسـت کـه . کند چندان مفید قناعت نمی

خواهد اما انسان غیرانقالبـی یـا اسـالم  انسان انقالبی اسالم را در عرصه جهان می

  2.بیند خود می فردی دارد و یا اسالم را محدود به محله و منطقه

                                                           
  .١۴٧عمران، آیه  سوره آل. 1

مرین کرد؛ زیرا هر کاری توان متناسـب بـا برای انقالبی شدن باید عمل ناظر به نیازهای انقالب را ت. 2

اگـر . افزاید و تمرین آشپزی توان آشـپزی را تمرین رانندگی توان رانندگی را می. آورد خود را پدید می

بخواهیم جوان انقالبی تحویل دهیم باید بـه او اندیشـه انقـالب اسـالمی و تمـرین عمـل انقالبـی 

هـای انقـالب آمـاده کنـد بایـد  باشد جوان را برای مسئولیتها اگر قرار  بدهیم؛ بنابراین این کارگروه

کارگروه فقه اللغـه یـا کـارگروه آمـوزش زبـان . ها و نیازهای انقالب باشد موضوعش یکی از دغدغه

خارجی و یا هنرهای تجسمی گرچه در جای خود مفید است؛ اما به رشد انقالبی اعضایش ربطـی 

ی یا طلبه عصر انقالب را پدید آوریم باید کارگروه ناظر بـه اگر بخواهیم انسان انقالب اسالم. ندارد

ای از مسائل جامعه انقالبی است شکل دهیم؛ البته آن گروه  انقالب اسالمی که در صدد حل مسئله
← 
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٧٢  
ی حل مسئله داشته  در واقع صرف اینکه شخص احساس مسئولیت کند و روحیه

باید نظام مسائلی را کـه دنبـال . باشد و در یک قالب گروهی، فعال باشد کافی نیست

 در دستگاه کالن مسـائل اجتمـاعی ولـّی  کند و مشکالتی را که حل می می
ً
کند کامال

گیری مهم است که والیت را  این جهت. آن پیش رودجامعه باشد و همساز و همپای 

فایـده کـه در طـرح  مسائل کم های نابجا و خرده پرداختن به مشغولیت. دهد شکل می

  .شود کالن رهبری جامعه جا ندارد روا نیست و توصیه نمی

 ،بـزرگ ی جبهـه کیـاز  یبـه عنـوان بخشـ سـتیبا یمـ یحرکـت مردمـ کی

کـه  یتر نقشه جامع ؛باشد یتر جامع ی با نقشه داشته باشد و هماهنگ ینیآفر نقش

 تـا هـا تیـجامعـه اسـت و در آن اصـول و قواعـد و اولو ّی ول ی القاعده نقشه یعل

هرچند و مردمی،  اریخودجوش آتش به اخت یها انیجر .شود یمشخص م یحدود

کـالن  ی بـا نقشـه ستیبا یمولی دارند  یخود استقالل و آزاد تیدر حرکت و فعال

تهافـت،  ،دچـار تشـتت، اخـتالف گرنههماهنگ باشند و یتیو ترب یفرهنگ ی جبهه

در  »یهمـاهنگ«. دنـگرد یمـ... و هـا تیـرفـتن ظرف هـدر ،هـا تیـغفلت از اولو

 ،محـور کیـمجموعه حـول  کی یاجزا و اعضا رد؛یگ یشکل م »تیوال ی شبکه«

 یآنها حـول محـور اصـل ی و محورها حول محور باالتر و همه شوند یهماهنگ م

 میشـبکه عظـ« یمقام معظم رهبر ریجبهه و به تعب گونه نیو ا. یاجتماع ّی ول یعنی

  .ردیگ یم کلش »یمردم

                                                            
→ 

ای از حرکت خود به آموختن زبان خارجی یا یکی از هنرهای تجسـمی هـم  ممکن است در مرحله

ی اسـالمی  ند و به دنبال آن هم برود؛ اما افق نگاه او جامعهبرای حل مسائل انقالب احساس نیاز ک

سازی اسالمی است نه هنر برای هنر، علم برای علم و زبان بـرای زبـان و نـه مهـارت بـرای  و تمدن

  .ثروت، توانمندی برای رفاه بیشتر و مانند آن

ان بـا تمـرین راننـدگی تو همان گونه که نمی. توان با خواندن اصول و منطق و فلسفه انقالبی شد نمی

برای انقالبی شدن باید انقالبی شدن را تمرین کرد و در میـدان حـل مسـائل انقـالب . مکانیک شد

  .ای از بار انقالب را برداشت باید برای خدمت به اسالم هزینه کرد و گوشه. حضور داشت

       یچگونگ یت؛ترب سازی یمردم: بخش سوم

٧٣  
ها اوایل از باب تمرین و یا کسب آمادگی و ورزیدگی از یک کـار  بله؛ این گروه

دارنـد؛ مـثال مسـائل  ی گلوگیر برنمـی کنند و سنگ بزرگ یا لقمه کوچک شروع می

رسانند؛ سپس این  کنند و به سرانجام می مدرسه را رصد می واقعی پیرامون خود در

 در حل مسایل محله و شهر خود می تر می بار را سنگین
ً
کوشـند؛ امـا در  کنند؛ مثال

نهایت باید به آن افق بلند نظر داشته باشند و خود را برای قرار گرفتن در سـنگرهای 

جهـانی و یـک آیـین بایـد بداننـد کـه اسـالم یـک حقیقـت . کلیدی آماده سـازند

ریـزی  ی زمـین برنامـه المللی است؛ بنابراین باید برای حاکمیت اسالم بر همه بین

شود  به این ترتیب فرد از فردیت خارج می. کرد و به کارهای کوچک قناعت نورزید

  .گیرد و در مسیر امامت قرار می

اجرایی این موضوع تعریف یـک مـدل پلکـانی یـا حرکـت از سـاده بـه  راهبرد

 سـطوح تمـام پوشـش برایمتنوع  موضوعات و الگوها تعریفمشکل است و البته 

بـه ایـن منظـور کمـک  »هـا دغدغـه و عالئـق« انواع تمام و» ها توان و استعدادها«

 نداشـتن سـاحتی، هـر در مشـارکت عدم های علت ترین مهم از یکیکند؛ زیرا  می

 .اسـتهـا  توانایی و اتمقدور سطوح با مطابق هم آنها  نقش تنوع از کامل تصویر

 عظـیمی  هشـبک« و »ها یآفرین نقش تنوع« از سازی مدل برای مقدس دفاعی  هتجرب

ی  هتجربـ از بایـد انقـالب رهبری  هفرمود طبق. باشد بخش الهام تواند می »مردمی

 ،نقـش تعریـف تنـوع بـا و کـرد الگوسـازی مقـدس دفاع در مردم متنوع مشارکت

  .ساخت فراهم را استعدادها روزب و حداکثری مشارکتی  هزمین

انجـام  یـدیجد یسـاز مدل یـک یحضـور مردمـ یدر دفاع مقّدس برا«

است و بر اساس  یآور شگفت ی نحوه یک یحضور مردم ی نحوه. گرفت

هـر  ی درباره یکه حاال من مختصر] است[حضور، ُبروز استعدادها  ینا

  .کنم میعرض  ینهاکدام از ا

 
ً
ت آحاد ی همه اّوال

ّ
 شـرکت عرصـه ایـن در بودنـد مایل که آنهایی ان،ایر مل
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٧۴  
زنـده، کارآمـد،  ی شـبکه یـککنند، هر که بود، هر چـه بـود، توانسـت در 

 ی رزمنـده یـک ییدفرض بفرما. کند یداخودش را پ یداوطلبانه و ُپرشور جا

 با دست یزدهس
ً
ق شده بـود  یکار چهارده ساله که حاال مثال

ّ
در شناسنامه موف

ص بود؛  یشبرساند، جاخودش را به جبهه 
ّ
 یجـا توانسـت یم یعنـیمشخ

خبـر ببـرد،  یـاورد،کـه آب ب ییـدنماَند؛ فـرض بفرما یکارکند، ب یداخود را پ

 رفـت یهفتادساله هم کـه م یرمردپ یک. کارها یلقب ینباشد و از ا رسان یامپ

عی. کند پیدا را کار خودش توانست یجور؛ او هم م ینجبهه، او هم هم
ّ
 تـوق

  داشت، وجود جبهه در پیرمرد یک از که
ً
صکامال

ّ
 بـود؛ معلـوم بـود، مشخ

 آن نـه مانـد، مـی کار بی ساله سیزده ی بّچه آن نه ماْند؛ نمی کار بی کس هیچ

 آمـوز دانـش دختـر یـک بفرمایید فرض یا. ماند می کار بی هفتادساله پیرمرد

 مهـ او کـار، ایـن در خواسـت مـی که -  دبستانی -  ساله ده ساله،  ُنه هشت

 بـه نوشـت مـی نامـه داشت برمی کرد؛ می پیدا را خودش جای کند، شرکت

 یایهــدا و غــذایی هــای بســته در را نامــه ایــن و ناشــناس ی رزمنــده بــرادر

فاق افتـاده بـود . فرستاد یو م گذاشت یم فرستادند یکه م ای یمردم
ّ
مکّرر ات

 کـرد یرا بـاز م ییغـذا ی بسته ینکه ا یدجنگ فرض کن یدانکه رزمنده در م

 یـک ای، بّچـه یـک بلـه، دیـد مـی خواند می هست، آن در نامه یک دید می

 نباشـید، خسـته! رزمنده برادر« نوشته ای ساله ده ای، ساله  هشت هفت دختر

 در توانسـت مـی هم دختربّچه یک یعنی اینها؛ مانند و» کنم می دعایتان من

 چـرخ بـا توانسـت مـی هـم محتـرم بـانوی یـک باشد؛ داشته حضور اینجا

 ترشـی بـا خـودش، مرّباسـازی با خودش، طبخ وسایل با خودش، خّیاطِی 

 پشـت بـه خـودش شسـتِن  لباس با خودش، پختن نان با خودش، انداختن

  جّراح پزشک... کند کمک جبهه
ً
صا

ّ
حضـور داشـته  آنجا توانست می مشخ

مسـجد، کـارگر  یکاسـب جـزء، روحـان. یدیمباشد و حضور داشت و ما د

کشـاورز  گر، یختـهکار و ر و سـرودخوان، راننـده و صـاحبکارخانه، شاعر 

       یچگونگ یت؛ترب سازی یمردم: بخش سوم

٧۵  
در  توانسـتند یم یمردمـ یهـا و انواع و اقسام گروه یکارمند ادار یی،روستا

 ینا. ودب یدمدل جد یک ینکنند؛ ا یداپ حضور»یمردم یمعظ ی شبکه« ینا

و نـه  یما نـه خوانـده] اش را نمونـه[جا مـا  یچندارد؛ ه یا سابقه یچه یادر دن

درآمده،  هایشان یلمف یشان،ها فراوان، کتاب یها جنگ] ی درباره. [ایم هیدشن

 ی نمونـه] اّما[ یما مطالعه کرده یم،ا را خوانده یزهاچ یلقب یناز ا یلیما هم خ

 وجـو یمـیعظ یمردم یجبس ینچن
ً
بـود؛  یـدمـدل جد یـنا. نـدارد داصـال

 نسـتندتوا مـیکننـد، همـه  یهمکـار توانستند یکه همه م یدجد یساز مدل

  1.»دادند می کمک همه کنند افزایی هم

  ی جمعی و قالب گروهی سازه: سوم

کار مشارکت گرفتن و درگیر کردن  سازی در واقع سازه چگونگی مردمیبحث از 

آوردن آنهـا و و به صـحنه ها  انداختن ارادهبه حرکت و راهکار  است) طالب(مردم 

  .مندیو ایجاد روح تعهد و رسالت هنر واسپاری مسئولیت

سـازی اسـت؛  ی مردمـی ترین زمینـه با این وصف تعاون و فعالیت گروهی، مهم

کردن و به جریان انداختن مردم، بهتـرین راهکـار  مشارکت بخشیدن، فعالبرای یعنی 

گیرنـد  هـا در جمـع قـرار مـی وقتی انسان. انگیز جمع است استفاده از قدرت شگفت

های فراوانی را بـه  دهند و ظرفیت نشان میبیشترین انگیزش، انبعاث و شور را از خود 

هـای  های جمعی و تشکیل گـروه و تشـکل تشویق طالب به فعالیت. آورند میدان می

ی حضـور  های جهادی و همیاران تربیتـی زمینـه طلبگی مانند بسیج، هیئت، کارگروه

  2.زند کند و شور و نشاط و بالندگی را دامن می اجتماعی آنان را فراهم می

                                                           
  .١٣٩٩/ ۶/ ٣١رهبر معظم انقالب، . 1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۴۶۵٢۵  

حلقات ایمانی، معنویـت و تعـالی : ی کارهای جمعی باید به خاطر داشت ها را درباره این کلیدواژه. 2

 .های مقاومت، اجتماع القلوب، جمع مؤمنین های خودجوش جهادی، هسته جمعی، گروه
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٧۶  

  
 نـاظر بـه  ی دین اسالم به حضور اجتماعی و اقامه هتوصی

ً
ی جماعات احتمـاال

. ای نـدارد این موضوع است که انسـان در فعالیـت فـردی رشـد بایسـته و شایسـته

کیـد  پیشوایان معصوم، مؤمنان را از انفراد و تنهایی پرهیز داده اند و بـه ایـن نکتـه تأ

امـام . دهد آسیب شیطان قرار می اند که تنهایی، انسان را در معرض طمع و ورزیده

ْنَساِن ِإَذا َکاَن َوْحـَدهُ «: اند فرموده 7باقر ِ
ْ
ی اإل

َ
ْیَطاُن َعل  َما َیُکوُن الشَّ

َ
ْجَرأ

َ
جایی کـه  1؛أ

این . »ورزد زمانی است که انسان تنها باشد شیطان بیش از همه بر انسان جرأت می

ْیَط «: کالم نیز از آن حضرت نقل شده است ْنَسـاِن ِإَذا َکـاَن ِإنَّ الشَّ ِ
ْ
َشدَّ َما َیُهـمُّ ِباإل

َ
اَن أ

   3.»بیشترین اهتمام شیطان به انسان زمانی است که تنها باشد 2؛َوْحَدهُ 

؛ شـود مـی نـازلمؤمنـان جمـع  ربتنها  یاله وضاتیفاز  یبرخمطابق روایات 

. هـا محـروم خواهنـد بـود و نصرت وضاتیف یاریاز بس یفرد یها تیفعالبنابراین 

                                                           
  .۵٣٣و  ۵٣۴، ص۶ ، جیافکالمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 1

ـُرْج ِفـ یُّ ا َعِلـَیـ«: آمـده اسـت 7ه امیر مؤمنان علـیدر وصیت پیامبر خدا ب. همان. 2
ْ
خ
َ
 ت
َ
ٍر  یال

َ
َسـف

 َک َوْحَد 
َّ
ِإنَّ الش

َ
نَ یْ ؛ ف

ْ
َواِحِد َو ُهَو ِمَن اِالث

ْ
اَن َمَع ال

َ
ْبَعُد یْ ط

َ
ـاٍو َو  یُّ ا َعلِ یَ ِن أ

َ
ُهـَو غ

َ
َر َوْحـَدُه ف

َ
ا َساف

َ
 ِإذ
َ
ُجل ِإنَّ الرَّ

اوِ 
َ
َناِن غ

ْ
 نَ یَ اِالث

ُ
ة
َ
ث
َ
ال
َّ
ٌر اِن َو الث

َ
هِ ). ٣۵۶، ص٢، جالمحاسناحمد بن محمد برقی، (» ف

َّ
 الل

ُ
 َرُسول

َ
ال
َ
 «: ق

َ
أ

ئُ  َنبِّ
ُ
 ال أ

ُ
واک

ُ
ال
َ
اِس؟ ق رِّ النَّ

َ
 : ْم ِبش

َ
هِ یَ  یَبل

َّ
 الل

َ
 . ا َرُسول

َ
ال
َ
ق
َ
ـَرَب َعْبـَدُه : ف

َ
ـَدُه َو ض

ْ
َر َوْحـَدُه َو َمَنـَع ِرف

َ
َمْن َسـاف

  ).همان(

3 . 
َ
ال
َ
َعَن ث

َ
ِه ل
َّ
 الل

َ
نَّ َرُسول

َ
؛ آأ

ً
ة
َ
 َزاِدِه َوْحَدُه َو َراکِ ث

َ
اِئَم فِ کِ ل ِة َوْحَدُه َو النَّ

َ
ال
َ
ف
ْ
؛ پیـامبر خـدا ٍت َوْحـَدهُ یْ بَ  یَب ال

خورد، کسی که به  کسی که به تنهایی زاد و توشه خود را می: سه گروه را از رحمت خدا دور دانستند

الفقـه المنسـوب الـی (کنـد  رکت میخوابد و کسی که به تنهایی در بیابانی ح ای می تنهایی در خانه

 ). ٣۵۵، ص7االمام الرضا

       یچگونگ یت؛ترب سازی یمردم: بخش سوم

٧٧  
 إنَّ َفـ«: انـد دست هدایت و حمایت خدا را با جماعت دانسته 7یر مؤمنان علیام

هِ  َد یَ 
ّ
 ، کَ یطاِن لّش لِ  اِس النّ  َن مِ  اذَّ الّش  نَّ ِإ فَ ! ةِ رقَ الُف  م َو إّیاکُ  ، َو ةِ ماعَ الَج  َع مَ  الل

َ
 َن مِ  اذَّ الّش  نَّ ما أ

  ِم نَ الغَ 
ِّ
نسـاِن تنهـا در دست خدا با جماعت است؛ از تنهایی بپرهیزید کـه ا 1؛ ئِب للذ

  .»معرض آسیب شیطان است همان گونه که گوسفنِد تنها در معرض آسیب گرگ

انگیزه و سرگردان  شیطان اگر بخواهد کسی را نابود کند او را کسل، مأیوس، بی

ها در حالت انفراد و تنهایی اسـت؛ بنـابراین  سازد و بیشترین احتمال این آسیب می

: ید بسیار به یاد خدا باشـد و بـه خـدا پنـاه بـردانسان در حالت خلوت و تنهایی با

» 
ً
َه َکِثیرا

َّ
ْوا َذَکُروا الل

َ
ِذیَن ِإَذا َخل

َّ
  2.»ِشیَعُتَنا ال

یـَق «همچنین در سخن معـروف نبـوی کـه فرمودنـد  ِر ِفیـَق ُثـمَّ الطَّ نبایـد  3»الرَّ

 بر جاده» طریق«
ً
ها و سفرهای جغرافیایی منحصر دانست؛ بلکـه هـر راه و  را صرفا

فکر  گیرد نیاز به همراه و هم ای که انسان برای اقدام در نظر می یوه و طرح و برنامهش

  .شود تر محقق می و مالزم دارد و در شکل جمعی بهتر و کارآمدتر و ایمن

قرآن کریم هم مؤمنان را سفارش فرموده که در مسـیر خـدا بـه شـکل جمعـی 

َو اْعَتِصُموا ِبَحْبِل «: ندحرکت کنند و در کارهای خوب مشارکت جمعی داشته باش

وا
ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 َو ال ت

ً
ِه َجمیعا

َّ
به شکل جمعی چنگ ) قرآن و اهل بیت(به ریسمان خدا  4؛الل

                                                           
 .١٢٧، خطبه البالغه نهج. 1
 . ۴٩٩، ص٢، جالکافیمحمد بن یعقوب کلینی؛ . 2

ِّ
َوَة ِبالذ

ْ
ل
َ
خ
ْ
؛ در خلوت همـواره ذاکـر رِ کْ اْصَحِب ال

 )١۵٠، حـدیث غرر الحکم و درر الکلمعبدالواحد تمیمی آمدی؛ (باش 
ْ
ُجـوِر ال

ُ
ف
ْ
ـَوُة؛ ، َسـَبُب ال

ْ
ل
َ
خ

  ).٣٩۶همان؛ حدیث (سبب گناه خلوت است 

عـالوه بـر اصـل  6های پیامبر اکرم در توصیه. ٣۵٧، ص٢، جالمحاسناحمد بن محمد برقی، . 3

همراهی و پرهیز از تنهایی در سفر، انتخاب یک نفـر بـه عنـوان راهبـر گـروه و ایجـاد یـک تشـکل 

 «: شود هماهنگ نیز دیده می
ٌ
ة
َ
ث
َ
ال
َ
َرَج ث

َ
ا خ

َ
  یفِ  ِإذ

ْ
ل
َ
ٍر ف
َ
َحَدُهمیُ َسف

َ
ُروا أ ؛ هر گاه سـه نفـر بـه مسـافرت  َؤمِّ

 ).١١٢٩، ٣َ، جداوود سنن ابی(» رفتند یک نفر را امیر و ساالر خود گردانند
 .١٠٣عمران، آیه  سوره آل. 4
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٧٨  
وی. »زنید

ْ
ق ِبرِّ َو التَّ

ْ
ی ال

َ
عاَوُنوا َعل

َ
  .در کارهای خوب و تقوا همکاری کنید 1؛ ت

کل آفرینی اجتماعی از سر احساس مسئولیت درونی به دو ش مجاهدت و نقش

بدون شک قیام جمعـی مـردم و پیونـد خـوردن . پذیر است؛ فردی و گروهی انجام

گردد و امکـان  ی ایجاد توانی عظیم می های گروهی، مایه های انسانی در سازه اراده

وقتـی تنهـا هسـتیم . کنـد انجام کارهای بزرگ و رسیدن به اهداف بلند را فراهم می

های انسـانی  م انجام دهیم؛ اما وقتی ارادهتوانی توان اندکی داریم و کار کوچکی می

ی باران، سیلی خروشان و قدرتمند بـا نیرویـی  رسند مانند قطرات انباشته به هم می

م َیْجَتِمْع َقوٌم َقطُّ علـی«: اند فرموده 7امام حسن. آورند انگیز پدید می حیرت
َ
ُه ل   إنَّ

 اْشَتدَّ أْمُرُهم واْسَتْحَکَمْت ُعْقـ
ّ
متحـد و  یبـر امـرگروهـی هرگـز ؛ َدُتُهمأمٍر واِحٍد إال

وندشـان یافتـه و پیرو یـارشـان نک) یهمدسـت(ن یه بدکاند مگر آن  داستان نشده هم

 البالغـه نهـجنیـز طبـق نقـل  7امیرمؤمنـان علـی 2.»دار گشته استیاستوار و پا

نُّ أنَّ هؤالِء الَقوَم َسُیدالوَن ِمنکُ « :خطاب به اهل کوفه فرمودند
ُ
ظ
َ
ِه أل

َّ
م باْجِتماِعِهم والل

ُکم  علی ِقُکم عن حقِّ بر شما  ین قوم به زودیه اکنم یب یسوگند مبه خدا ؛ باِطِلهم وَتَفرُّ

ه شما از حـق ک یا و تفرقه ه بر باطلشان دارند،ک یشوند، به خاطر اجتماع میره یچ

 3.»دیدار
مقصد این انقالب یعنی ایجاد تمدن اسالمی، مقصد بلند و کار ایـن انقـالب 

پاک کردن جهـان از ظلـم و کفـر و اسـتکبار و برافراشـتن پـرچم : ار بزرگی استک

تـوان برداشـت و بـرای  این بار سـنگین را بـه تنهـایی نمـی. توحید در سراسر عالم

تا مردم به وصـف جمعـی . توان به میدان آمد ساختن این بنای عظیم به تنهایی نمی

انبوه بسیج نشود آن رخداد عظیم به  به میدان نیایند و نیروی متراکم جوانان به شکل

                                                           
  .٢سوره مائده، آیه . 1

 . ١١۴، صوقعه صفیننصر بن مزاحم؛ . 2
 .٢۵ی  ، خطبهالبالغه نهجشریف رضی؛ . 3
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٧٩  
  :اند در توقیع شریف به شیخ مفید چنین نوشته 7امام زمان. رسد وقوع نمی
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ش
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ق
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ْ
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خ
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َ
َما ت

َ
ـِهْم ل

ْ
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در  -که خداوند بر طاعت خـویش موفقشـان گردانـد  -و اگر شیعیان ما 

داشتند برکت  می) عزم جمعی متراکم(وفای به میثاق شیعه، اجتماع قلب 

ا برای آنها زودتر ی م افتاد و سعادت مشاهده دیدار ما از آنان به تأخیر نمی

  .شد حاصل می

توانیم انبوه نیازهای انقالب را به تنهـایی بـرآوریم،  بخواهیم یا نخواهیم ما نمی

ی کارهـا را  ی سنگرها را پـر کنـیم و همـه ها را باز کنیم، همه ی گره توانیم همه نمی

هنـر بایـد . باره برعهـده بگیـریم ها را یک ی مسئولیت توانیم همه انجام دهیم و نمی

هـا را داشـته باشـیم و از تـوان عظـیم  ها و به میـدان آوردن اراده دهی انسان سازمان

 مسئولیت راهبـری و جریـان. ها استفاده کنیم توده
ً
سـازی بـرای طـالب و  خصوصا

  .روحانیون بیشتر است

 یـک کپـر  اگر به تنهایی برای ساختن خانه
ً
ای اقدام کنیم حاصل کار ما احتماال

تر و فراتر از یـک سـایبان مختصـر پدیـد  ای کامل خواهیم خانهاگر ب. کوچک است

بـه . آوریم توان اندک ما برای آن کافی نیست و باید از توان دیگـران یـاری بگیـریم

 بـه نیـروی  همین ترتیب اگر بنای مد نظر ما یک آسمان
ً
خـراش عظـیم باشـد طبعـا

نی بخـواهیم متخصص فراوان و انسجام بیشتری نیاز داریم و اگـر یـک بنـای تمـد

  .هایی متوالی از مردم را به میدان آوریم و به کار بگیریم بسازیم باید نسل

البته اگر به هر علتی در مسیر یاری دین خدا یـک جمـع همـراه پدیـد نیامـد و 

نشـیند و یکـه و  امکان فعالیت گروهی فراهم نشد انسان مؤمن مجاهد از پای نمـی
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٨٠  
نـی«: خیزد ی یاری خدا برمی تنها در صحنه

ْ
ـِه َمث

َّ
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ُ
ق
َ
ْن ت
َ
ـرادی  أ

ُ
گرچـه  1 .»َو ف

ی خانه یا محل کار خود آتش به اختیار و خالصانه برای سـاخت  کسی که در گوشه

ی والیـی گسـترده و  کند در یـک شـبکه دارد و کاری می تمدن اسالمی قدمی برمی

خ و اگـر شـخص جایگـاه خـود را در تـاری. ی انبوه ایمانی است متصل به یک توده

تمدن بشناسد و اقدام خود را با اقدام امام جامعه همراه کند تنها نیست حتی اگر بـه 

بنابراین مراد از کار جمعـی یـک نظـام هرمـی . ظاهر در سنگری تنها نشسته باشد

 .گیرد نیست کند و دیگران را به خدمت می اقتدارگرا که از باال دستور صادر می
های کاری بین مؤمنان روشـن شـده  گروهبا این مقدمات ضرورت پدید آوردن 

 پس از آن باید این کارها انجام گیرد
ً
  :است و طبعا

  سازی نسبت به ضرورت کار جمعی و تشکیالتی؛ گفتمان: اول

  .ها و ایمنی از آفات آن ی کارگروه های اولیه برای تشکیل بهینه ی آموزش ارایه: دوم

و تعریـف  هـا تشکیل کارگروه های اجرایی و ساختاری آوردن زمینه فراهم: سوم

  .ها و دست کم برداشتن موانع آن نقش

روی و  ها بـه شـکلی کـه از کـج هدایت، حمایت و نظارت بر کارگروه: چهارم

افراط آنان جلوگیری شود و البته آنها را از خودجوش بـودن خـارج نکنـد و وابسـته 

  .نگرداند
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٨١  
  های کاری و انواع آن گروه. ۲

شـناخت انـواع . توان تقسیم کرد ا را به جهات مختلف میه ها و تشکل کارگروه

گاهانه آن کمک می فعالیت   .کند های گروهی به انتخاب و تأسیس آ

  بر اساس سابقه) الف

هایی  اول تشکل. توان بر دو قسم دانست های طلبگی را به یک اعتبار می تشکل

. یئـت و دارالقـرآنی علمیه، سابقه و قالب آماده دارد؛ مانند بسیج، ه که در مدرسه

های خودجوشی که توسط طالب ابداع شده و در زیرساخت مـدیریتی  تشکل: دوم

مسائل مدرسه، محله یا مسائل کالن نظام، مدرسه تعبیه نشده است؛ یعنی ناظر به 

های جامعه و مطالبات رهبری شکل گرفته و اقدام و عمل بر محور کارهـای  آسیب

. مانند گروه جهادی تجهیز اموات در ایام کرونـا ؛مانده را هدف گرفته است برزمین

ها به حضور طالب است و کار آنها توسط خود طـالب  در هر حال قوام این تشکل

هــای گروهــِی  ی ایــن فعالیــت همــه. رود و نــه بــا مباشــرت مســئوالن پــیش مــی

محور، مصداق فعالیت بسیجی است و از بسـیج نیروهـای متـراکم مردمـی  وظیفه

  .؛ هرچند به شکل رسمی عنوان بسیج نداشته باشدپدید آمده است

  

گروه ها

بسيج و هيئت و قالب موجود
 ...

گروه تجهيز قالب تأسيسي
اموات
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٨٢  
  بر اساس نوع مسائل ) ب

دهنـد و بـا  ها مسایل داخلی محیط مدرسه را مد نظـر قـرار مـی برخی از کارگروه

پردازنـد؛ برخـی دیگـر نیـز مسـائل خـارج از  احساس مسئولیت به حل و رفع آن می

مسـائل بیرونـی نیـز بـر دو  .دهند ی علمیه را موضوع کار خود قرار می فضای مدرسه

بـه . مسائل کالن نظام و انقالب: مسائل مرتبط با محله و شهر و دوم: اول. قسم است

هـای  رسد الزم است طـالب جـوان در یـک مـدل پلکـانی توانـایی فعالیـت نظر می

اجتماعی را در خود پدید آورند و حوزه تأثیر خود را گسترش دهند؛ یعنی در آغـاز راه 

ــد و مســئولیتاز مســائل و م ــاز کنن ــونی خــود آغ ــذیری و  شــکالت محــیط پیرام پ

از قبیل گسـترش فرهنـگ تهجـد در . اندیشی را در مقیاس کوچک تمرین نمایند چاره

میان طالب و ترغیب طالب بـه مطالعـه آثـار شـهید مطهـری و اندیشـمندان بـزرگ 

های  الیتپس از آنکه تجارب آنان افزایش یافت و توانمندی حل مسئله و فع. اسالمی

مانند ارتباط بـا . اجتماعی را به دست آوردند به مسائل مرتبط با محله و شهر بپردازند

در مرحلـه بعـد بـا . ی علمیـه مدارس و مسـاجد محـل و جـذب جوانـان بـه حـوزه

های بیشتر، مسائل کـالن نظـام و انقـالب را موضـوع کـار خـود قـرار داده و  آمادگی

  .های خود را گسترش دهند فعالیت

  

گروه ها
مسائل درون مدرسه

مسائل بيرون مدرسه
مسائل محله و شهر

مسائل نظام و انقالب و  
تمدن اسالمي

       یچگونگ یت؛ترب سازی یمردم: بخش سوم

٨٣  
  بر اساس سن و مراتب علمی) ج

هــای  وارد بــا کــارگروه هــای دانشــجویان تــازه در جمــع دانشــگاهیان، کــارگروه

های اساتید دانشگاه متفاوت اسـت؛  ی ارشد و دکتری و با کارگروه دانشجویان دوره

  .های صنعتی با بسیج مهندسان بیه تفاوت بسیج دانشجویی دانشگاهش

) سال ١٨تا  ١۵حوالی (یان طالب ورودی سیکل های علمیه نیز باید م در حوزه

) سـال ٢٢بـاالتر از (التحصیل دانشـگاهی  و فارغ) سال ٢١تا  ١٧حوالی (با دیپلم 

همچنین حساب طالب مبتدی را از طالب سـطح دو و اسـاتید و . تفاوت قایل شد

روحـانیونی با طالب مدارس که در دوران رشد هستند . فضالی حوزه جدا دانست

ایـن  انـد تفاوتم ترند اند و به دوران خدمت نزدیک را گذراندهن اصلی رشد که دورا

گذاری برای آن و نوع تعامـل  ها در انتخاب موضوع فعالیت کارگروه و هدف تفاوت

  . شود با دیگران ظاهر می

  

  
  

حوزويان

طالب

ورودي ديپلمورودي سيكل

سطح دوسطح يك

ورودي دانشگاهي

اساتيد و فضالي 
حوزه
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٨۴  
  آفرینی بر اساس اثرگذاری و نقش) د

 آماده حـل مسـایل انقـالب هسـتند و برخی از کارگروه
ً
بالفعـل تـوان  ها کامال

برآوردن نیازها و رسیدن به مقصد را دارند؛ در حالی که برخی دیگر بیشتر به هدف 

افـراد . شـوند تحصیل آمادگی و کسـب تـوان الزم بـرای ایـن منظـور تشـکیل مـی

هـای علمـی و اجرایـی در جاهـای مختلـف را  آفرینـی ای که سوابق نقـش باتجربه

کنند هم گرهی را باز  گروه انقالبی استفاده میاند وقتی از توان خود در یک کار داشته

کـاری کـه  در کنار آنان جوانان تازه. افزایند ی خود را می کنند و هم توان و تجربه می

منـدی  هـای فعـال، دغدغـه توانند با تشکیل کـارگروه عزم رشد و بالندگی دارند می

البـی، تـوان و هـای پرشـور انق انقالبی خود را زنده نگاه دارند و بـا مشـق فعالیـت

پـس دانشـجویان و . آمادگی الزم را برای حضور اثرگـذار اجتمـاعی کسـب کننـد

اساتید حـوزه و دانشـگاه . طالب جوان باید بسیجی بودن را بیاموزند و تمرین کنند

های اساتید و فضـال بـا حضـور  کارگروه. هم بسیجی بودن را بورزند و اعمال کنند

کنند در حالی که کـارگروه  ها را حل می و مسئله گشایند ها را می اجتماعی خود گره

کنـد؛  جوانان، مشق حل مسئله و تمرین احساس مسئولیت و حضور اجتماعی می

ترها قرار گیرند و فعالیت آنان تحت اشـراف نخبگـان  البته اگر جوانان در کنار بزرگ

  .فکری باشد میزان اثرگذاری و سرعت رشد آنان بسیار افزایش خواهد داشت
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٨۵  
یـابی و حـل کامـل  هـای مسـئله اول کارگروه: اند ها بر دو قسم بنابراین کارگروه

  .یابی و حل مسئله های تمرین مسئله مسئله و کارگروه

  بر اساس قالب اثرگذاری)  ه

تـوان بـه  هـای جهـادی را بـه اعتبـار دیگـر مـی های طلبگی و کـارگروه تشکل

ای و  ها به هدف حل اندیشـه روهبرخی از گ. های نظری و عملی تقسیم کرد کارگروه

. نظری یک مشکل پدید آمده اسـت و بیشـتر صـورت مباحثـاتی و پژوهشـی دارد

. برخی دیگر نیز گروه اقدام و عمل اسـت و تحقـق و اقامـه را هـدف گرفتـه اسـت

زمان هم بـه  هایی را پیشنهاد کرد که به شکل تلفیقی و هم توان کارگروه همچنین می

  .نظری اهتمام داشته باشند و هم به عملیات میدانیای و  فعالیت اندیشه

توجه داریم که حل نظری مسائل جز با ارتباط وثیق و صمیمی با واقع خـارجی 

دهد و اقدام و عمل نیز نیاز به فکر و تدبیر و بررسی عالمانـه  و میدان عمل رخ نمی

دو  هـا ممکـن اسـت یکـی از ایـن ی غالب و صورت کالن کارگروه دارد؛ اما صبغه

 گروه
ً
های جهادی کـه بـه هـدف خـدمات عمرانـی در منـاطق محـروم  باشد؛ مثال

ی عملی دارند هرچند از فکر و عقالنیت و تدبیر تهی  شوند بیشتر صبغه تشکیل می

ی  سازی علوم انسانی بیشتر صـبغه های مرتبط با اسالمی نیستند؛ در حالی که گروه

ای از کار با میدان عمـل  اید در مرحلهپژوهشی و نظری دارند هرچند آنها هم باید ب

  .درگیر شوند

 اثرگـذاری قالـب یا فعالیت نوعرا بر اساس ها  کارگروهتوان  به تفصیل بیشتر می

  : مشتمل بر این انواع دانست

مسـئله و  حل، شناسی مسئله شناسی، آسیب همچون مطالعاتیهای  کارگروه) ١

  ؛پژوهی سیاست

  ؛آزاداندیشی کارگروه) ٢
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٨۶  
  محتوا؛ تولید گروهکار) ٣

  آموزشی؛ کارگروه) ۴

  ترویجی؛ تبلیغی کارگروه) ۵

  و تأمین محتوای هنری؛ رسانه کارگروه) ۶

  .گری مطالبه کارگروه) ٧

  بر اساس موضوع و در مدل پلکانی) و

بسیاری از . ها بیان کرد توان فهرست کاملی از موضوعات کارگروه شک نمی بی

هـا تشـخیص  هستند و باید توسط خود کـارگروهاین موضوعات، نوپدید و خالقانه 

ای از تجارب و انـواع موضـوعاتی کـه  با این حال بیان سیاهه. داده و انتخاب شوند

تـر  های مردمی قرار گیرند تصویر ایـن بحـث را روشـن قابلیت دارند محور فعالیت

ی به همین جهت و از باب نمونه برخ. نمایاند سازد و حضور مردمی را بیشتر می می

های علمه  شوند تا ذهن مدیران، معاونان مدارس و طالب حوزه از مصادیق بیان می

. های زیادی درگیر شود و قـدرت اقتبـاس و ترکیـب و خالقیـت پیـدا کنـد با نمونه

ی مدارس قابـل  ی این موارد در همه دهیم که نه همه جا با تأکید نیز تذکر می همین

چـه بسـا موضـوعات . شـوند صر تلقی میها مصادیق منح اجراست و نه این نمونه

ای و بـه تشـخیص  بسیار دیگری نیز وجود داشته باشد که بر حسب نیازهای منطقه

  .طالب به این فهرست اضافه شوند

شود که با احسـاس  به جمعی از مؤمنان اطالق می» کارگروه«تر گفته شد  پیش

دهند؛ این  ام میی اجتماعی و با یک هدف متعالی فعالیتی انج مسئولیت و دغدغه

هــای  ای، فعالیــت مدرســه هــای درون فعالیــت: هــدف متعــالی چهــار ســطح دارد

های ناظر به نیازهای انقالب و  ای و فعالیت مدرسه های بین ای، فعالیت مدرسه برون

های طالب جـوان در یـک مـدل  رسد فعالیت به نظر می. سازی اسالمی افق تمدن

       یچگونگ یت؛ترب سازی یمردم: بخش سوم

٨٧  
 آرام با مشق احساس مسـئولیت وع شود تا آرامپلکانی و مدّرج باید از سطح اول شر

های اجتمـاعی بـه سـطح دوم یعنـی  های الزم در فعالیت و به دست آوردن مهارت

ای برسـند و پـس از آن آمـادگی الزم بـرای حضـور در  های بـرون مدرسـه فعالیت

  .تر را پیدا کنند های کالن فعالیت

  

  
  

  ای مدرسه های درون ـ فعاليت

به (طالب ای مشارکت خودانگیخته و جمعی  مدرسه ای درونه مراد از فعالیت

و  کـه بـه ارتقـای معنـویاسـت هـایی  فعالیتدر ) عنوان همیاران تهذیب و تربیت

هـای آن  برخـی از نمونـه. کنـد ی علمیه و طالب آن یـاری مـی خود مدرسه تربیتِی 

  :عبارت است از

  های بصیرتی و انقالبی؛ بسیج برای فعالیتـ 

  برگزاری پرشور مراسم مذهبی و مناسبتی؛ هیئت برایـ 

  ی فرهنگ قرآن و حدیث؛ دارالقرآن و العتره برای توسعهـ 

ی شـهدا بـرای نشـر فرهنـگ ایثـار و حماسـه و  واحد دفـاع مقـدس و سـیرهـ 

  شهادت؛ 

 علمای شهر؛ با دیدار ی بزرگان و نشر سیره کارگروهـ 

درون مدرسه اي

برون مدرسه اي

بين مدرسه اي

نظام و انقالب و تمدن اسالمي
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٨٨  
بـاوری در طـالب و کارگروه هویت صـنفی بـرای ایجـاد خودشناسـی و خودـ 

 افزایی نسبت به وظایف طلبگی؛ معرفت
ی علمیه و یـاری بـه طـالب  همیاران علمی برای ارتقای سطح علمی مدرسهـ 

  ضعیف؛ 

 گیری مسائل جاری مدرسه؛ شورای طالب برای پیـ 
 رسانی و تولید محتوای مجازی؛ واحد هنر و رسانه برای اطالعـ 
 ریزی راهبردی واحد برنامهـ 

گشـایی از مسـائل جـاری،  تواننـد بـرای گـره یا معاون تهذیب مدرسه میمدیر 

 آن مسـائل  کارگروه
ّ
های فعالی از طالب جوان متعهد تشکیل دهند و بررسی و حل

 
ً
  را به آنان سپارند؛ مثال

  کارگروه فضاسازی و تبلیغات محیطی مدرسه؛ـ 

  کارگروه تهجد برای نشر فرهنگ نماز شب؛ـ 

 لعه آثار شهید مطهری و اندیشمندان اسالمی؛کارگروه ترویج مطاـ 
 کارگروه بررسی و تدوین قوانین خوابگاه؛ ـ 
 کارگروه حل مشکل موبایل و فضای مجازی؛ـ 
  انقالب؛ ی رهنمودهای رهبر مطالبه و تبیین کارگروهـ 

 کارگروه معیشت طالب؛ ـ 
 کارگروه استعدادیابی؛ـ 
 جماعت؛ نماز تعالی کارگروهـ 
 اخالق دروس عالیت کارگروهـ 
  نشاط و ورزش کارگروهـ 
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٨٩  

  
منـد اشـراب اصـول تربیتـی در  ی علمیـه دغدغـه با توجه به اینکه مدیر مدرسه

 در تربیتـی رویکـردگیـری  پی ی برایهای کارگروهتوان  ی شئون حوزه است، می همه

  ها ساحت دیگر
ً
در نظر گرفت کـه البتـه سـطح  آموزشیو  علمی ساحتخصوصا

به موارد پیش دارد و چه بسـا مناسـب باشـد بـه اسـاتید مدرسـه یـا باالتری نسبت 

  :مانند. تر واسپاری شود طالب قدیمی

 کارگروه ارتقای تهذیب و تربیت در قوانین و فرایندهای مدرسهـ 
 های آموزشی همچون آزمون و ارزیابی رسیدگی تربیتی به برنامه کارگروهـ 
 سکارگروه احیای نقش تربیتی اساتید در کالـ 
  شاگردپرور تدریس کارگروهـ 

  معیار آزاداندیشی ترویج کارگروهـ 

 و رسیدگی تربیتی به مباحثه طالب مباحثه اخالقی های شاخص کارگروهـ 
 تیمی کار یک تربیتی های شاخص ترویج کارگروهـ 
  انقالب تراز طلبه علمی اخالق کارگروهـ 

 کارگروه ارتقای تربیتی تعامالت و مناسبات طالب ـ 
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٩٠  
  و موضوعاتی است که اینها برخی از عناوین

ً
مدرسه یـا درون  ی مسئلهمستقیما

  . شود مدیر آن محسوب می

   ای مدرسه های برون فعاليتـ 

ی علمیه و محـیط  طالب جوان عالوه بر مسئولیتی که نسبت به اندرون مدرسه

ی  سهاند؛ زیرا مدر زیست داخلی حوزه دارند نسبت به محله و شهر خود نیز مسئول

و محور معرفـت و  آفرینی کند علمیه باید در محیط پیرامون خود پرتوافشانی و نقش

ی محـل، مسـاجد محـل،  ارتبـاط بـا کسـبه. معنویت دینی در محله و شهر باشـد

ی علمیه را به یک موجـود زنـده و اثرگـذار و  مدارس محل و ادارات محل، مدرسه

هـا  لبتـه مناسـب اسـت ایـن فعالیـتکنـد؛ ا کانون فعال و پویا در منطقه تبدیل می

ای باشد و طالب جـوان پـس از آنکـه مهـارت  مدرسه های درون مسبوق به فعالیت

ای و در مقیاس کوچک آموختنـد بـه  مدرسه های درون اجتماعی الزم را در فعالیت

اگـر . تر در خارج از چـاردیواری مدرسـه ورود کننـد های گسترده ی فعالیت عرصه

توانـد  های بعـد مـی ل و دوم درون مدرسه فعال باشد، در سالهای او طلبه در سال

هـای  در این بخش از باب نمونه بـه فعالیـت. فعالیت در فضای بازتر را تجربه کند

 بـه عنـوان مثـال ذکـر  کنیم و مجدد تذکر می زیر اشاره می
ً
دهیم که این موارد صرفا

ی  ارد در همـهی ایـن مـو ضـمن اینکـه همـه. شده و انحصاری در آن وجود نـدارد

  :سازی نیست مدارس قابل فعال

 ی علمیه و ارتقای جایگاه حوزه در شهر؛  کارگروه ارتباطات بیرونی مدرسهـ 
کارگروه جذب و پذیرش طلبه به هدف دعوت از جوانان بـه حـوزه و افـزایش ـ 

 تعداد طلبه؛ 
 واحد خیریه و کمک به مستمندان محل؛ـ 
 های فرهنگی؛ فعالیتکارگروه جذب منابع مردمی برای ـ 
 کارگروه آموزش علوم حوزوی به اهالی شهر؛ ـ 
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٩١  
 ؛...)ها و  ها، ورزشگاه مساجد، کسبه، پارک(کارگروه تبلیغ در محل ـ 
 های فرهنگی در سطح شهر؛ تشکیل کانونـ 
  .برگزاری همایش و رویداد در مراکز شهرـ 

  ای مدرسه های بين ـ فعاليت

های مشترکی بـا طـالب سـایر  میه، فعالیتی عل شایسته است طالب هر حوزه

تر طلبگی  را در محیط بزرگ» تعاون بر بّر و تقوی«مدارس علمیه نیز داشته باشند و 

ارتباط طالب با همدیگر در مقیاس مدارس علمیـه شـهر و حتـی . نیز تمرین کنند

 انجامـد ها می سازی ظرفیت افزایی و شبکه سایر شهرها و بلکه سایر کشورها، به هم

طلبه در این ارتباط . گردد ای برای مشق فعالیت جمعی در مقیاس کالن می و زمینه

کنـد و بـه مـرور  تری را تجربـه مـی گسترده، همراهان، رقبا، منتقدان و اساتید بزرگ

ی مشابهی برای این ارتبـاط  نمونه» های اسالمی ی انجمن اتحادیه«. شود بزرگ می

  .در فضای دانشگاهی است

  
  ناظر به نياز انقالب اسالمى و افق تمدن اسالمى های كالن فعاليتـ 

هایی در نظر گرفت کـه فراتـر از مدرسـه یـا مـدارس علمیـه و  توان کارگروه می

ی شـماری  ارائـه. پردازند تر از محله و شهر به مسائل کالن نظام و انقالب می بزرگ

بـه جوانـان ی انقالب اسـالمی اسـت،  ی جامعه و مسئله از موضوعاتی که دغدغه



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

٩٢  
کند تا نیازهای دستیابی به افق تمدن اسالمی را به خوبی ببینند و  انقالبی کمک می

ای داشته باشند؛ البته با همان تذکر که ایـن  های شایسته در راستای تحقق آن تالش

  .شود نه انحصاری موارد، استقرایی ذکر می

دوم انقـالب بـه  های مورد نظر رهبری معظم نیز در گـام محور فعالیت کارگروه

ایشان در سخنرانی . است» های انقالب اسالمی ها و مسئله دغدغه«شکل خالصه 

. ٢هـای فرهنگـی،  کارگروه. ١: به هشت مورد تصریح کردند 1)١٣٩٨/ ٣/ ١(خود 

هـای  کـارگروه. ۴اندیشـی،  هـای آزاد میزگردهـا و کرسـی. ٣های سیاسی،  کارگروه

هـای  کـارگروه. ٧هـای اقتصـادی،  رگروهکـا. ۶هـای علمـی،  کـارگروه. ۵نهضتی، 

  .کارگروه اطالعاتی امنیتی. ٨خدمات جهادی، 

رهبـر  .2»شـود پیـدا کـرد از این قبیل پنجاه تا راهکـار مـی«: و سپس فرمودند

هـای  مجموعـه، هیئـت دانشـجویی، گـروه جهـادی«ی سخن بـه  بزرگوار در ادامه

ما در اینجـا موضـوعات . اند به عنوان مصداق اشاره کرده» کار نشرّیاتیو  خدماتی

های نظـام و  کنیم تا ذهن مخاطب با انواع نیازها و مسئله دیگری را هم فهرست می

  :انقالب و تمدن اسالمی آشنا شود

 ی و دانشجویی در عصر حاکمیت اسالمطلبگ تیهوـ 
 یاجتماع رسالتـ 
 سازی اسالمی تمدنـ 
 یمجاز یفضارسانه و ـ 
 خمینی عصر امام تیو معنو اخالقـ 
 ی اسالمیو سبک زندگ خانوادهـ 

                                                           
  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از دانشجویان. 1

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۴٢۶٣٣ 
 همان. 2
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٩٣  
 یتیجامع ترب ی برنامهـ 
 یاسالم شهیجامع اند نظامـ 
 انقالب نیامام ی شهیاندـ 
 یپژوه ندهیآـ 
 یانقالب ی حوزهـ 
 یتمدنی و اجتماع یاسیس تیتربـ 
 کارآفرینیـ 
  یفرهنگ یو مهندس تیریمدـ 

   یاسالم یساز نهضت تمدنـ 

  یشناس غربـ 

  )ها و روش یمبان( یسایس لیتحلـ 

  هیفق تیو وال یحکومت اسالمـ 

 زنان و خانوادهـ 
 فرهنگ انقالبـ 
  های مقاومت صدور انقالب و هستهـ 

 تاریخ انقالب و جهانـ 
 تمدن مهدویـ 
 1.هنر در نهضت اسالمیـ 

                                                           
هشـی هـای علمـی پژو توان کـارگروه در همه موضوعات باال و البته در موضوعات بسیار دیگری می. 1

  :االسالم والمسلمین حسین ایزدی در این باره نوشته است برادر ارجمند حجت. تشکیل داد

نظر و نیروهـای مسـلط در  ها و نیازهای چندالیه انقالب اسالمی به تربیت افراد صاحب حل مسئله

هـای متنـاظر بـا ایـن نیازهـا، برجسـته  های مختلف فکری احتیاج دارد؛ اما عدم وجود رشته عرصه

هـا و  هـا و متـولی روشـن نداشـتن برخـی عرصـه دن و مستقل دیده نشدن برخی از ایـن مسـئلهنش

هـایی خـارج از نهادهـای آمـوزش رسـمی و بـا  کند رشته ورودهای غیرتخصصی افراد، ایجاب می
← 
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٩۴                                                              
→ 

ها و موانـع آمـوزش  اندازی شود تا هم نیازها را پاسخ دهد و هم دشواری الوصول راه ساختاری سهل

توان به قرارگاه اندیشه انقالب یاد کـرد کـه در آن  ورزی می از این پایگاه اندیشه. ته باشدعالی را نداش

در حـال فعالیـت دقیـق و عمیـق ... ی انقالبی و بدون دلبستگی به مدرک و عنوان و ای با انگیزه عده

فعـالیتی  .های مرسوم در نهادهای علمی هستند علمی با همه لوازم آن و بلکه بسیار فراتر از فعالیت

  .که از پیوست نخبگانی نیز برخوردار است

های علمی و یا بدون توجه به ساختارهای مرسوم تنها از زاویه نیازسنجی انقـالب  توان ذیل رشته می

های تخصصی معرفی کرد که بمثابه یک رشته یـا یـک فعالیـت مطالعـاتی  مواردی را به عنوان حوزه

  :شود، از جمله عمیق طراحی و عرضه می

ــدازنگاری مطالعــات چشــم. ٣، مطالعــات عــدالت. ٢، مطالعــات پیشــرفت. ١ مطالعــات . ۴، ان

مطالعـات . ٧، شناسـی فکـری مطالعـات جریـان. ۶، شناسـی مطالعـات غـرب. ۵، پژوهـی تمدن

، سازی مطالعات علم دینی و اسالمی. ٩، شناسی علمی مطالعات جریان. ٨، شناسی سیاسی جریان

 و پژوهـی انقـالب شـاخص، پژوهـی آرمان، شناسی آسیب ی با گرایشمطالعات انقالب اسالم. ١٠

 مطالعات فعالیت تربیتـی بـا گـرایش. ١٢، مطالعات تحول در حوزه. ١١، .. .و مکتب امام و رهبری

. ١۴، مطالعـات فقـه نظـام. ١٣، ...و تأسـیس حـوزه علمیـه، تأسیس دفتر مشـاوره، تأسیس مدرسه

مطالعـات صـدور . ١۶، هـا و رهبـران جهـان اسـالم رایشمطالعات گ. ١۵، مطالعات فقه حکومتی

. ١٩، مطالعــات کــالم و اندیشــه رهبــری. ١٨، مطالعــات وحــدت حــوزه و دانشــگاه. ١٧، انقــالب

  .مطالعات انتخابات

 فوق روشن است که برای بسیاری از موارد 
ً
سرفصل و ساختار و منبع نداریم و همین موجـب  اساسا

  .شود ک منطق و مبنای مقبول میتکاپو و نوزایی علمی بر اساس ی

  روش پردازش و ارائه

  شناسایی افراد صاحب نظر در هر حوزه و طراحی لجنه و هیئت علمی ـ 

  طراحی سیرهای مطالعاتی ـ 

  نیازهای علمی طراحی لوازم و پیشـ 

  تخصصی و تخصصی  طراحی مقاطع مطالعات عمومی، نیمهـ 

  ب فقهی، فلسفی و کالمی به منظور تعمیق و تحقیقهای متناظر با رشته در ابوا حوزه یطراحـ 

  کار ورود، تحصیل و تخصص هطراحی سازـ 

  ها دستاوردها و ظرفیت

  روز برای نیازهای عینی انقالب ورزی پویا، زنده و به ایجاد یک بستر اندیشهـ 

  ایجاد یک جریان جدید فکری انقالبی در حوزه و کشورـ 
← 
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٩۵  
  ها آفرینی در کارگروه تنوع الگوهای نقش) ز

برخـی از . اصی را ایفا کندتواند نقش خ در یک گروه کاری هر یک از افراد می

 :اند از ها عبارت این نقش
 1یعنی توان سازماندهی و مدیریت حرکت جمعی؛ ؛راهبری گروهنقش ) ١
 مسئله؛نقش فکری و حل ) ٢
 ؛نقش علمی و مطالعاتی) ٣
 ؛نقش ترویجی و تبلیغی) ۴
 ؛ای نقش تأمین و تولید محتوای هنری و چندرسانه) ۵

                                                            
→ 

  هویتی ان از حالت بالتکلیفی و بیمند خارج کردن بسباری از دغدغهـ 

  سازی برای تحول و زمینهو دانشگاه های رایج در سازمان علمی حوزه  تغییر سامانه و چینشـ 

  ای پویا متناظر با ورودها و مطالبات رهبری داشتن سامانهـ 

  فضای اجرا

 با نیازهای متنوعی آشنا میـ طلبه یا دانشجو 
ً
ک حوزه را به عنوان سپس ی. شود در این قرارگاه اوال

  .شود کند و با لجنه علمی آن حوزه مرتبط می حوزه تخصصی انتخاب می

  .کند سیر مطالعاتی در آن حوزه دریافت میـ 

یک استاد راهنما دارد که مسـیر را زیـر . بر نحوه، شیوه و مدل مطالعات وی نظارت وجود داردـ 

  . کند نظر او طی می

  .کند فلسفه متناظر با این تخصص را شرکت می کالم یا ،درس خارج فقهـ طلبه، 

  .شود های متناظر دانشگاهی آشنا می با حوزهـ 

  . شود های عینی صورت گرفته در آن زمینه آشنا می با فعالیتـ 

  .شود مکلف به ارتباط با صحنه و متن عینیت در آن زمینه میـ 

رد و اینکـه در غـرب اکنـون چـه الزام به آشنا شدن با مطالعات در آن حوزه در جهـان غـرب داـ 

 .گذرد می
  .کند پردازد و آثار ترویجی تولید می سازی در این حوزه می ـ به گفتمان

سازی حرکت کند بایـد لکوموتیوهـای آن یعنـی  این نقش بسیار مهم است؛ برای اینکه قطار مردمی. 1

از وظایف اصلی مدیران و  در این زمینه یکی. فعال راهبر به شکل ویژه تقویت شوند همین افراد بیش

 . مسئوالن، تسهیل حرکت و رفع مانع از پیش روی چنین افرادی است
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٩۶  
 نقش اجرایی و عملیاتی؛) ۶
 های بیرونی؛ نقش ارتباط و تعامل با مجموعه) ٧
 گیری امور؛ نقش دبیری و تدوین مباحث و پی) ٨
 .نقش نظارت و ارزیابی عملکرد) ٩

  

 
 ها، ممکن و مطلوب است ی این نقش سازی و واسپاری در همه بنابراین مردمی

پردازی،  فهم نظام مسائل، ایده(ی این شئون  توانند نسبت به همه و طالب جوان می

) ریـزی، مــدیریت و راهبـری، اجــرا و عملیــات ســازی، طراحـی و برنامــه گفتمـان

 .احساس مسئولیت کنند

  سازی مالحظات مدیریتی و ساختاری در مردمی. ۳

سـازی برخـی  در اینجا و پس از تبیـین چیسـتی، چرایـی و چگـونگی مردمـی

  کنیم گونه بیان می مالحظات مدیریتی و ساختاری را فهرست

  سازی از حسن انجام وظیفه مسئوالن م کفایت مردمیعد. ١

مسـئوالن رسـمی بایـد . سازی به معنای رفع مسئولیت از مسئوالن نیست مردمی

ی حضـور  ی خود را به بهترین شیوه انجام دهنـد و از هـیچ کوششـی بـه بهانـه وظیفه

سائل مردمی دریغ نکنند؛ ولی از جمله وظایف آنها این است که مردم را نیز در حل م

  .کند در ضمن مسئولیت آنها هم از مسئولیت مردم کفایت نمی. دخیل سازند

       یچگونگ یت؛ترب سازی یمردم: بخش سوم

٩٧  
 ساختارهای مردمی مکمل ساختارهای رسمی و نه جزئی از آن. ٢

گیـرد و در کنـار  سازی همان گونه که جلوی سـاختارهای رسـمی را نمـی مردمی

در کنـار  به معنـای پدیـد آوردن یـک نهـاد مـدیریتیساختارهای مدیریتی قرار دارد، 

سـازی مـدیریتی  سـازی زمینـه ی مسئوالن نیست؛ مردمی واحدهای رسمی به واسطه

های مردمی است؛ بنابراین رسمی بودن  برای جوشش طالب و آزادسازی نیروی اراده

ی علمیه به معنای ایـن نیسـت کـه ایـن واحـدها  بسیج، هیئت یا دارالقرآن در مدرسه

د؛ بلکـه بـه معنـای بـه رسـمیت شـناختن اجزای حاکمیتی و مدیریتی مدرسه هسـتن

 . گیری و اقدام است و تأیید استقالل آنها در تصمیم) طالب(حرکت مردم 
یــک تشــکیالت متصــل بــه مــدیریت و ســاخته و پرداختــه  ،هــا ایــن کــارگروه

  روند؛ بلکه باید ها به شمار نمی باالدستی
ً
کـاری کـه . دنـمردمی شـکل بگیرکامال

ها و بیـان  سازی برای تشکیل این کارگروه دهند گفتمان یمسئوالن و مدیران انجام م

گـاهی و احسـاس  ضرورت و فواید آن است که موجب مـی شـود طـالب از سـر آ

مـدیریت نه آنکـه  ،ها را شکل دهند مسئولیت و خودانگیخته و مستقل این کارگروه

  .دها را به دست بگیرد و صفر تا صد آن را مدیریت کن کار این گروه زماممدرسه 

ی اداری و  های همیار، نیروهای رسمی مدیر یا زیرمجموعـه به بیان دیگر گروه

بـازوان . گیرنـد حقوقی معاون تهذیب نیستند و از باال دستور یا شـرح وظیفـه نمـی

کننـد و  ترهای مدرسه راهنمایی دریافت مـی خودجوش عملیاتی هستند که از بزرگ

چارچوب حدود  رسانند و سود می البته با تالش و عملیات خود به مدیریت مدرسه

  .کنند میو ضوابط آن را رعایت 

هایی است که مستقیم و مباشـر یعنـی  ی گام دوم انقالب، مأموریت روح بیاینه

مانند مـدیران  -ساختارهای واسط . بدون ساختار واسط متوجه عموم جوانان است

بــر ایــن بایــد بــدون الزامــات ســاختاری جوانــان را  - حــوزه و شــوراهای تهــذیب

  .کم مانع آن نشوند ها برانگیزند یا دست مأموریت
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٩٨  
  هـای مدرسـه مدیریت و معاونت

ً
هـای همیـار را تشـکیل  ایـن گـروهمسـتقیما

کننـد، ضـرورتش را نشـان  دهند؛ نهایت این است که گفتمانش را ایجـاد مـی نمی

 آورنـد، قواعـدش را اش را پدیـد مـی کننـد، انگیـزه اش را فراهم مـی هند، زمینه می

گیرنـد و البتـه از حاصـل آن نیـز بهـره  آموزند، امتیـازاتی بـرای آن در نظـر مـی می

توانـد  پس گرچه مدیریت مدرسه مـی .ها و مراکز رشد دهنده ؛ شبیه شتابگیرند می

تواند حاکمیت  ها قرار دهد؛ اما نمی ای برای این کارگروه خطوط سلبی محدودکننده

ها، جوشش  را رکن اصلی و مقوم این کارگروهآن را به شکل کامل بر عهده بگیرد؛ زی

 .درونی و راهبری مردمی است

  سطوح متفاوت همکاری میان مدیران و فعاالن . ٣

یکی اینکـه : سازی چند گونه است ی مسئوالن با جوانان در فرایند مردمی مواجهه

مدیر یا مسئول مدرسه بـرای اسـتفاده از نیـروی مردمـی و نیـز مسـاهمت در رشـد و 

هـایی از  های خود را بـا گـروه دگی جوانان، آنان را به همکاری دعوت کند، مسئلهبالن

دوم اینکه به آنان . آنان در میان گذارد و از آنان برای حل مسائل واقعی خود یاری گیرد

مندند فعالیـت  اند و به حل و رفع آن عالقه میدان دهد در مسائلی که خود کشف کرده

هـا  دیگر اینکه فهرستی از انواع فعالیت. یا ثمری بیافرینندگروهی داشته باشند و اثری 

 -   چه آنچه نیاز خودشان است و چه آنچه برای جامعه مفید اسـت - و مسائل موجود 

دار  هـای هدفمنـد و اولویـت را به آنان پیشنهاد کنند و ضمن تشویق آنـان بـه فعالیـت

ت مسئوالن در مواجهه در هر صور. گروهی، آنان را در انتخاب موضوع مخیر گذارند

شناسـند و از  کنند، استقالل آنـان را بـه رسـمیت مـی با مردم خود، به آنان اعتماد می

  .پرهیزند ورود مباشر یا تصدیگری می

  

       یچگونگ یت؛ترب سازی یمردم: بخش سوم

٩٩  

 

  تعاون و تعامل بر پایه اختیار و آزادی و البته بلوغ نظری و عملی. ۴

ه مـا سازی، ایـن نکتـه مهـم را هـم بایـد گوشـزد کـرد کـ در چگونگی مردمی

کنیم تا در فرایند تربیتی مشـارکت » تکلیف و الزام و اجبار«خواهیم بر متربیان  نمی

خواهیم آنها را به این رشد و بلوغ فکـری برسـانیم  و مداخله داشته باشند؛ بلکه می

گاهانه برای خودسازی، جامعه . سازی قیـام کننـد سازی و تمدن که خودانگیخته و آ

 ش
ً
ور و انگیزه و احساس تکلیف درونی نسبت به سـازندگی بر پایه این معرفت اوال

گاهی و مهـارت  انسان  نسبت به اصول و قواعد و الزامات آن آ
ً
ها داشته باشند، ثانیا

 در مرحله اقدام و عمل در قالب یک حرکت جمعی بـرای 
ً
کافی کسب نمایند، ثالثا

  .آفرینی و اثرگذاری تعریف کنند خود نقش

  تعامل با فعاالن مردمیی صدر در  ضرورت سعه. ۵

رها کردن کند  ی متحکمانه را نفی می گونه که سیطره همانسازی تربیت  مردمی

نباید سـاده تلقـی از این جهت و  پذیرد را نیز نمیمتربی و واسپاری او به حال خود 

ای و تلقی عرفی و سنتی از تربیت بسیار  خانه روش مکتببه این روش نسبت . شود

شاید به همین جهـت . بیشتری نیاز دارد ی تمام و صبر و حوصلهدشوارتر است و اه
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١٠٠  
صـدر  ی شک ستادهای باالدسـتی بایـد سـعه بی. گیرد هم کمتر مورد اعتنا قرار می

  . الزم برای مدیریت و توان راهبری مردمی را به مدیران سطوح پایین بیاموزند

  ها و هشدارها آسیب: بخش چهارم

ویکـرد تربیـت مردمـی، سـطح تربیـت را ارتقـا از مباحث گذشته معلوم شد کـه ر

دهـد؛ امـا  بخشیده و نیروی کارآمد و تواناتری در جهت فکری و عملی تحویل می

ها این حرکت مفید و مؤثر را تهدیـد  توان احتمال داد که برخی آسیب به هرحال می

از برخی  .کند سازد یا فواید آن را خنثی می کند و آن را از حقیقت خود خارج می می

  :ها به شرح زیر است آسیبآن 

  غفلت از خلوت و معنویت. ۱

آفرینـی و کارآمـدی و  آنچه گفته شد از احساس مسـئولیت اجتمـاعی و نقـش

ی دینـی و مـورد توصـیه  اثرگذاری در محیط پیرامونی همـه، عمـل صـالح، آمـوزه

پیشوایان اسالم است؛ اما این رفتارهای سودمند تنهـا در صـورتی بـرای خـود فـرد 

بخش است که در پرتو ایمان و اخـالص و معنویـت قـرار  اثرگذار و سازنده و تعالی

هـای پرشـور، طلبـه را از  بنابراین اگر ایـن حرکـت 1.گیرد و رنگ الهی داشته باشد

پرداختن به احوال معنوی خود غافل کند و رابطه بـا خـدا را کمرنـگ سـازد، قابـل 

  .توصیه نیست

، اخالق و معنویت در ابعاد فردی را دارنـد؛ برخی کسان ایمان، تقوا، اخالص

 و حضـور در مقابـل، گروهـی قـدرت. های اجتماعی حضور ندارند در حرکتاما 

و ایمــان و معنویــت  تقــوادر الزم بــرای انجــام خــدمات اجتمــاعی را دارنــد؛ امــا 

                                                           
 .؛ فصل سومراهبرد تربیت اخالقی در قرآن کریمزاده نوری؛  محمد عالم: ک.ر. 1

       و هشدارها ها یبآس: بخش چھارم

١٠١  
هیچ یـک  .برند های پست حیوانی به سر می در اسارت هواها و هوساند یا  ضعیف

  .کنند را تأمین نمی 7امام عصرکامل رضایت روه از این دو گ

آفرینـی  و نقـش کارآمدی«ارزش با » ایمان و اخالص«ارزش روشن است که 

سـت و در امتـداد انسـان اوجـود اصـیل ارزش زیرا ایمان، نیست برابر » اجتماعی

ارزش خدمات اجتماعی تابع ایمـان و که  آید، درحالی کار می به یتتا ابداو حیات 

جایی که تنها یعنی بر این اساس در َدَوران امر میان این دو ویژگی، . است معنویت

هـای واالی  پذیر باشد، بدون تردید انسان باید ارزش انتخاب یکی از این دو امکان

ا « .فردی را برگزیند
َ
 إذ
ّ
ـل

َ
کم َمـن ض ـرُّ

ُ
َسـکم الیض

ُ
ـیکم أنف

َ
ـذیَن آَمنـوا َعل

ّ
یا أیَها ال

یُتم
َ
اید به خودتان بپردازیـد، هرگـاه شـما هـدایت  مان آوردهای کسانی که ای 1؛اهَتد

نیـز  7امـام علـی .»رسـاند کس که گمراه شده است به شما زیـان نمـی یافتید آن

عاِلٌم َبما یصِلُحکم َو یقیُم أَوَدکم، َولکّنـی الأری إصـالَحکم ِبإفسـاِد « :فرمودند
َ
َو إّنی ل

ا را اصالح کرد و از کجی بـه توان شم دانم که چگونه می من نیک میعنی ی 2»َنفسی

  .بینم نمی) روا(راستی آورد؛ اما هرگز اصالح شما را با تباه کردن خود 

 ی هنباید به بهانو  در شرایط عادی امکان تحصیل هر دو ارزش وجود داردالبته 

توجـه بـه زیـرا  های اجتماعی دوری گزید؛ آفرینی نقشاخالق و تقوا و معنویت از 

پرداختن بدان، آنقـدر اهمیـت دارد کـه عبـادات فـردی نیـز مسئولیت اجتماعی و 

اشتغال به عبادت پروردگار از آن سرباز  ی هتوان به بهان شود و نمی جایگزین آن نمی

چال مخوف هارون قرار گرفتند و از هرگونـه  آن هنگام که در سیاه 7امام کاظم. زد

ـُم «: ارتباط اجتماعی محروم و ممنوع گشتند چنین مناجات فرمودند
َ
ُهمَّ اّنَک َتعل

ّ
الل

َک الَحمُد 
َ
ُهّم َو َقد َفَعلَت َفل

ّ
ن َتفِرَغنی ِلِعباَدِتَک، الل

َ
َک ا

ُ
پروردگـارا از  3»اّنی ُکنُت أسأل

                                                           
 .١٠۵: مائده 1.
 .۶٩، خطبه نهج البالغهشریف رضی؛  2.
 .٢۴٠، ص٢ج  ،االرشادمحمد بن محمد مفید؛  3.



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١٠٢  
گـویم  تو درخواست کرده بودم که مرا برای عبادت خود فارغ گردانی، تو را شکر می

  .که چنین نعمتی نصیبم کردی

اجتماع حق ندارد زمـان و تـوان  ی هانسان در میانکه شود  از این بیان معلوم می

خود را تنها صرف امور عبادی کند؛ و تـا آن هنگـام کـه اختیـار عمـِل اجتمـاعی و 

ای مهـم بـر دوش دارد کـه او را از  گذاری بر محیط پیرامون خود را دارد وظیفـهتأثیر

نسـان اامـا  1.شـود البال و خلوت محض با پروردگـار مـانع مـی عبادت فردی فارغ

در پیرامون خود تـالش » اسالمی آل ایده ۀجامع«گونه که در پی تحقق  مؤمن همان

باشد و بر صـراط در وجود خود » اسالمی آل ایدهانسان «تحقق باید به فکر کند  می

  2.مستقیم عبودیت بماند

کننـد حتمـا بایـد توجـه داشـته  ت مـییفعال ینیو د یکسانی که در امور فرهنگ

ثمر بماند و برای خودشان  ت این همه تالش و تکاپو، پوچ و بیباشند که ممکن اس

 «. ای نداشته باشد آورده
َّ
ل
َ
ِذیَن ض

َّ
 ال

ً
ْعَماال

َ
یَن أ َسِر

ْ
خ
َ ْ
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ْ
 َهل

ْ
ل
ُ
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َ
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ُّ
َحَیاِة الد

ْ
ا بـه یـبگو آبه مردم ! امبریپ یا 3؛»ال

شـان یها تـالشکسانی که هستند؟  یسانکن مردم چه یارترکانیه زکم یشما خبر ده

انجـام  یـکار نکـپندارند  ین حال میبا ا یشده است، ول و نابودا گم یدن یدر زندگ

                                                           
زیرا رشـد فـردی انسـان بـه بنـدگی . میان رشد فردی و تکالیف اجتماعی تزاحمی تصور شود نباید. 1

فـردی و اجتمـاعی را  ۀاگر انسـان دو وظیفـ. یابد است و بندگی خدا در گرو انجام وظیفه تحقق می

 موازات یکدیگر داشته باشد رشد او در انجام وظیفه در هر دو حوزه است و نباید یکی از آنها مانع به

 . انجام دیگری شود
ً
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َ
ای تنظـیم شـود کـه جلـوی  گونـه اگر برنامـه زنـدگی انسـان بـه )٧-۵: مزمل(ِر َسبًحا ط

ا با انجام وظیفه در اجتماع سازگار نباشد مطلوب نظـر دیـن کارآمدی و کمال اجتماعی گرفته شود ی

  .نیست

  .؛ دفتر اول، فصل پنجممیثاق طلبگیزاده نوری؛  محمد عالم: ک.ر. 2

  .١٠٣هیهف، آکسوره . 3

       و هشدارها ها یبآس: بخش چھارم

ثمـری  زدگـی و غفلـت از بـی عمـلبـرای متـدینان بـدترین خسـارت، . دهنـد یم  ١٠٣

ها، اخـالص و دینـداری  این فعالیتروح  1.فرهنگی استاجتماعی و های  فعالیت

 یپـوچ خطـراگر این اتصال نباشد . شود است که با اتصال به عالم معنا محقق می

ی مناسـبات خـود بـا پروردگـار  طلبه باید در همـه. ندک ید میرا تهد ما ،ها تیفعال

خود و قرب به  یقت روحانیمتصل باشد و از غیب عالم تغذیه شود و نسبت به حق

ـوا  َو «: اعتنا نگردد تا مشمول این آیه شریفه نباشد یب خدا غافل و
ُ
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  .میساز ینده مکپرا یگرد

به اهداف  های اجتماعی باید باطن قدسی و معنوی داشته باشد و توجه تیفعال

ها  تیفعالاین تمام . ی الهی و اسماء پروردگار در آن ملحوظ باشد هکو مالئ یمعنو

غفلـت از ایـن موضـوع . و در آن قصد قربت شود خدا باشد یبندگ ید در راستایبا

 .دهد گردد و تالش بسیار ما را بر باد می می یآفاتی پدید آمدن  مایه
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 .شود های فرهنگی پوچ می آنگاه که فعالیتاصغر طاهرزاده؛ : ک.ر. 1
 .٢٣ه یآ ،سوره فرقان. 2
 .٩هیسوره منافقون، آ. 3
 .٣٧ره نور، آیه سو. 4
  . ٢٣سوره معارج، آیه . 5
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١٠۴  
 محض اجراییکار . ۲

  های گروهی جوانان نباید فعالیت
ً
به کار یدی محـض و اقـدام اجرایـی و صرفا

ا فضاسـازی تبلیغـاتی مانند خدمات جانبی برای برگزاری یک مراسم یـ -عملیاتی 

اگـر قـرار اسـت . منحصـر شـود - محیطی یا ساخت یک مسجد در محیط روستا

جوان رشد کند هم باید در ابعاد نظری رشد کند و هم در تعهد اجرایی و توان اقدام 

گیـری  ریـزی و طراحـی و تصـمیم عملیاتی؛ بنابراین الزم است کـه هـم در برنامـه

  1.و هم در مقام عملور داشته باشد مشارکت ورزد و حض

ریـزی را کامـل انجـام  طراحـی و برنامـه ، کـار مطالعـه،ترهـا گاهی تیم بـزرگ

برنـد و تصـمیم نهـایی را  دهند و مهندسی نقشه عملیات را تا سرانجام پیش می می

ل را به کنند و کار گِ  کنند، آنگاه از جوان برای برداشتن بار اجرا دعوت می صادر می

ونگی عالوه بر آنکه استخفاف شخصیت جوان اسـت، مـا را این چگ. سپارند او می

سـازد و جـوان را از رشـد قـوای ذهنـی و  محروم میاو از خالقیت و جوالیت ذهن 

؛ بنابراین الزم است جوان را عقل دارد میهای مقام مهندسی و طراحی باز قیتخال

تی ریزی خود تلقی کنیم نـه یـک نیـروی خـدما منفصل و عضو تیم فکری و برنامه

در بیان بسیار مهمـی، تـوان فکـری جوانـان را  7امام علی. صرف و اپراتور ساده

  2.اند گوشزد فرموده و ما را به استفاده از آن و اعتماد به آن فراخوانده

                                                           
با توجه به روایات امر به معروف و نهی از منکر و احادیث کتاب الجهاد در مجامع روایی، سه رتبـه . 1

، و در مرتبه ابراز رأی و اعتقـادات )قلب(یعنی در مرتبه تمایالت » بقلبه و لسانه و یده«گیری  موضع

سـازی مناسـب  توصیه شده است؛ بنـابراین در مقـام انسـان) ید( و در مرتبه نصرت و اقدام) لسان(

ها داده شود، هم فرصت رشد علمـی  گیری و بروز احساسات و رشد انگیزه است هم فرصت جهت

و اعتقادی و هم این دو به اقدام و نصرت عملی منتهی گردد؛ بنابراین طلبه باید هم بتواند تمـایالت 

ها مشـارکت داشـته باشـد و هـم در  ریزی ار نظر نماید و در برنامهقلبی خود را اظهار کند و هم اظه

 .ها، همکاری و همراهی داشته باشد عمل و اجرای برنامه
 یـکأمـر قـد طـرأ عل یالمشـورة فـ یإذا احتجـت إلـ«: اند طبق نقل فرموده 7امیر بیان امام علی. 2

← 
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١٠۵  

  
سـپاریم از او نیرویـی طـراح، خـالق،  وقتی صفر تا صد کار را بـه جـوان مـی

در حـالی . آوریـم ندیشی پدید میا ساز، اهل فکر و تدبیر و چاره ریز، تصمیم برنامه

که اگر جوان را تنها نیروی خدماتی به شمار آوریم و فقط برای برداشتن بار اجرا بـه 

ایـم و از خیـرات و  ها پدید نیاورده کار بگیریم فرصتی برای ارتقای او در این عرصه

  .ایم حسنات رشد او محروم مانده

  ریزی محض برنامه. ۳

ن شد این است که یک گروه یا تشکل طلبگی، دائم در نقطه مقابل آسیبی که بیا

چنین . ریزی و رؤیاپردازی باشد و به اقدام و عمل فرصت نکند کار طراحی و برنامه

مانند و توان حضور اجتماعی مـؤثر و  هایی از تجربه میدان و عمل محروم می گروه

  . یابند آفرینی فعال را نمی نقش

                                                            
→ 

وخ یهـول و الشـکال یرأ یإلـ کذل ة الشبان فإنهم أحد أذهانا و أسرع حدسا ثم رده بعدیفاستبده ببدا

؛ هرگاه در کاری که برای تو عارض شده است بـه ثرکار له فإن تجربتهم أیحسنوا االختیستعقبوه و یل

 تـر عیسـر یوحدسـ زتـریت یآنـان ذهنـ رای، زکننخست به جوانان مراجعه  ،یشد ازمندینمشورت 

نموده، عاقبت آن را بسـنجند  یریگ یتا پبرسان  رانیو پ ساالن انیآن را به نظر م) جهینت(سپس . دارند

، البالغـه شـرح نهـجابن ابی الحدیـد؛ (» است شتریآنان ب ۀو راه بهتر را انتخاب کنند، چرا که تجرب

  ).٣٣٧ص
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١٠۶  

  

 عیحضور فردی در فعالیت اجتما. ۴

ها حضور یابند و  آسیب دیگر این است که جوانان به شکل فردی در این برنامه

هـای  نامه تهـذیبی حـوزه ؛ از باب نمونه در نظاماز برکات کار جمعی محروم شوند

یاد شده و آثار » همیاران تهذیبی«ای با عنوان  از سازه) ش١۴٠٠چاپ اول، (علمیه 

مصادیقی . گوشزد شده استه مدرسه، طالب در ادار یاریو هم یهمکارو ثمرات 

  :نامه پیشنهاد شده به شرح زیر است که برای همیاری طالب در این نظام

  طالب در سحر؛ یداریبتهجد و مسئول  .١

  ؛یقرآنامور مسئول  .٢

  و صبحانه؛ یمسئول برنامه صبحگاه .٣

  ؛یو عزادار ادیاع امیدر ا یمسئول امور فرهنگ .۴

  در سطح شهر؛ ییمایو راهپ یعزادار یاه ئتیه ییمسئول برپا .۵

  سبز؛ یفضا یمسئول حفظ و ارتقا .۶

  ها؛ مسئول نظم و نظافت کالس .٧

  مسئول نظم و نظافت و اداره کتابخانه؛ .٨

  همانان؛یاز م ییرایمسئول پذ .٩

  ؛یرتیبص یها مسئول برنامه .١٠

  ؛یطالب خوابگاه ئتیمسئول ه .١١

       و هشدارها ها یبآس: بخش چھارم

  طالب متأهل؛ ئتیمسئول ه .١٢  ١٠٧

  .شام طالب ی هیمسئول ته .١٣

صوت، اذان، (مسئول نمازخانه : توان افزود به این فهرست موارد دیگری نیز می

، مســئول ایســتگاه فرهنگــی و صــلواتی، مســئول ...)ادعیــه و تعقیبــات، نظافــت و

تدارکات و امور مالی، مسـئول اردوهـا و امـور تفریحـی، مسـئول بیـان معـارف و 

همیار معـاون آمـوزش یـا معـاون پـژوهش (یار  اوناحکام، مسئول تلفن همراه، مع

  ...و) مدرسه

سـازی تربیـت را  ی مردمـی شک همیاران تهذیب به معنای عام خـود، ایـده بی

اول آنکـه . کنند؛ اما با دو مالحظه کیفیت کار آنان افزایش خواهد داشت محقق می

» مسـئول«ی  استفاده از کلمه. این همیاری به شکل جمعی صورت گیرد و نه فردی

در عبارات باال موهم این است که گویا یک نفر این مسئولیت را بر عهده دارد و بـه 

در این فرض تمام برکـات و ثمـرات کـار گروهـی . دهد تنهایی این کار را انجام می

  . حذف خواهد شد

عالوه بر عملیات اجرایـی و انجـام ) گونه که در بند اول گفته شد همان(دوم اینکه 

افزاری آن نیز مسـاهمت داشـته  ها، در طرح و تدبیر و ارتقای نرم ئولیتصوری این مس

 به عنوان یک نیروی خدماتی، اپراتور یـا ربـات بـه کـار گرفتـه نشـوند
ً
. باشند و صرفا

شـک  آورد؛ البتـه بـی های خدماتی صرف را به ذهن مـی ی عناوین باال فعالیت عمده

کوشـی را  تواضـع و سـخت خدمت اجرایـی و کـار یـدی الزم اسـت و روح تعـاون،

ی فکـر و  افزاید؛ اما جوان عالوه بر این، باید در ابعاد نظری نیـز رشـد کنـد و قـوه می

هـایی  خالقیت او نیز در ضمن کار واقعی افزایش یابد؛ بنابراین مناسب است کارگروه

های جاری مدرسه تشـکیل شـود تـا بـا تـدبیر و  از طالب جهت ارتقا و تعالی برنامه

 .ی بیشتری حاصل آید های موجود بهره یزی از ظرفیتر برنامه
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١٠٨  
 نداشتن راهبر و غرور یا اشتباه. ۵

خـاطر  هـای اجتمـاعی، بـه آسیب دیگر این است که جوانـان در ایـن فعالیـت

سازی بیش از آنکه سـود  سوادی اشتباهات فاحش کنند و مردمی تجربگی یا کم کم

ـٍم َکـاَن َمـا  َمْن «: فرمودند 6پیامبر اکرم. بخشد زیان رساند
ْ
ـی َغْیـِر ِعل

َ
 َعل

َ
َعِمـل

ا ُیْصِلُح  ْکَثَر ِممَّ
َ
   1.»ُیْفِسُد أ

هـای جمعـی و نقـد و  البته فعالیت گروهـی کـه مسـتلزم مباحثـات و بررسـی

کنند؛ اما همچنان نیاز  نظرهای فراوان است مقداری از این مشکل ایمنی ایجاد می

  . به راهنما وجود دارد

کم بـه یـک آرمـان و گفتمـان  و راهبر، یا دست یک استادها به  اتصال این گروه

نگهبـان  ،هـا حضور و اشراف یک استاد یا مربی در این گروهو  مادر ضروری است

؛ زیـرا حرکـت و اصالت حرکت گروه خواهـد بـودخط سالمت و ضامن استحکام 

زدگـی یـا  نگـری و عـوام ماننـد سـطحی(بدون راهنما در موارد زیادی به انحـراف 

چـه . آفرینـد کم عجب و غرور و خودبسندگی می انجامد یا دست می) ندیشیا جزم

تبـدیل » اجتماع بر امـری نـازل«یا » اجتماع بر باطل«بسا این اجتماع قدرتمند به 

تشکیالت و فعالیت گروهی تنها یک قالب است، این قالب نباید تهی بمانـد . شود

  . ی باطل شود و نباید ظرفی برای اندیشه

احسـاس بـرانگیختن و  تیـترب دانیـم دنیـفـراخ دسـازی،  ردمـیم یروح کل

گاه تیمسئول  نیـا .است تیخود در ترب گاهینسبت به جا ،یمترب یدرون یو خودآ

ممکـن شود  یم یتینهفته ترب یها تیموجب فعال شدن ظرف نکهیا نیع رد قتیحق

و  یمـمرد تیـدر تربنیز بینجامد؛ بنابراین  یتیتربهای  بیشدن آس دهیچیبه پاست 

                                                           
یـک حرکـت که نمونـه تـام  7مثال برگزاری عزاداری امام حسین. ١٩٨، ص١؛ جالمحاسنبرقی؛ . 1

زنی یا اسـتفاده  قمهان نباشد سبب انحرافاتی مانند است، وقتی بر محور هدایت علما و بزرگ یمردم

  .گردد های سبک می ی و سبکقیآالت موساز 

       و هشدارها ها یبسآ: بخش چھارم

١٠٩  
  .او تأکید ورزیم یراهبر های یستگیشا یو ارتقا ینقش مربباید بر محور  تعاون

  
مسئولیت فکری و معرفتـی ترین عنصر تربیت مردمی است که  محوریراهبر گروه 

. بخشـد معنا و هویت می. کند ها ایجاد می دهی به اراده گفتمان فائقی برای شکل. دارد

الیت گروهی را از تشریک مساعی صـرف در انجـام فع. کند عقول را قانع و خاضع می

بخشد و پیوند واقعـی میـان اعضـا  یک کار صوری به سوی یک آرمان متعالی ارتقا می

کند؛ یعنی به جای کار مشترک، فهم مشترک، همت مشترک و آرمان مشـترک  ایجاد می

تی، کند و در قامت یک مدیر تشـکیال راهبر گروه تصدیگری نمی. آورد جمعی پدید می

ها  دهد، بزنگاه مشی کلی می تمشیت امور میدانی و دخالت در جزئیات ندارد؛ اما خط

این مربی . سازد گشایی دارد و هویت رسالی را می بخشی و افق سازد، الهام را معلوم می

اجرایـی مـدیریتی را بـه خـود  یعنی مناسککند؛  نقش امام را در مقیاس میانی ایفا می

شـود؛ زیـرا  گذار حرکت جمع ظاهر می سپارد و خود به عنوان ریل متربیان در گروه می

 تمام مزیت تربیت مردمی به واسپاری عرصه
ً
هـای آزمـایش نشـده بـه متربـی و  اساسا

  .وجدان کردن حقایق عینی و حل تعارضات میدانی توسط متربی است
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١١٠  
خـط فکـری بلکـه بایـد ؛ نیستنداند؛ خودرو  ها گرچه خودجوش این گروهپس 

آزموده و مستحکم  ی را از یک منبع مطمئن دریافت کنند و در پرتو یک اندیشه خود

هـا  جریـان اتصال این خرده. نمایند حرکت) مانند گفتمان امامین انقالب اسالمی(

حق بایـد معلـوم باشـد و از آبشـخور  ی به جریان خروشان و حرکت تاریخی جبهه

  .دنباطل سیراب گرد آفرینی تاریخی پیامبران الهی در مقابله با نقش

معاون تهذیب یا شورای تهذیب مدرسه در صورتی که واجد اشراف محتوایی و 

د این نقـش راهبـری و پـدری را ایفـا نتوان د مینمقبولیت مردمی در بین طالب باش

یـک باالسـر مـتحکم و قامـت در شـک نبایـد  بـی؛ اما ی میانی شوند و حلقه دنکن

و تشکیالت مردمی را به نهاد حاکمیتی تبـدیل شوند محدودکننده ظاهر  ی فرمانده

ی متحکم در ایـن اسـت کـه راهبـر از تبیـین و اقنـاع  تفاوت راهبر با فرمانده. ندنک

راهبـر . گیرد و فرمانـده از موقعیـت برتـر خـود و از الـزام و قـانون عقالنی بهره می

گاهی و انگیزه می   1.گیرد دهد و فرمانده اطاعت و تسلیم می آ

  ری با مدیریتناسازگا. ۶

های خودجوش پـس از  سازی این است که گروه های احتمالی مردمی از آسیب

هایی، صاحب ادعا شوند و کارهای خود را  مدتی فعالیت و به دست آوردن موفقیت

                                                           
و  تیـوال .این تفاوت، همان تفاوت میان امامت و امارت یا تفاوت میان والیـت و سـلطنت اسـت. 1

 جیرااصطالح به  تیّ ریمدامارت و  یبرا ینیجانش تیّ است که ظرف یاتیّ و عمل ینیع یمفهومامامت 

بـر  ،یمحسـوس و فـورکیفـر رفتـار و نظـام پـاداش و  تیّ ریمـد یالگو به جا نیرا دارد، در ا یغرب

 ،در امامت. هم هست ییدر مقام ضرورت نظام جزاشود؛ گرچه  تمرکز می ذهن و عواطف تیّ ریمد

 کیـبه عنوان امام، . شود امیر تکیه میاما در امارت بر تثبت و گسترش قدرت  ؛اصل بر ارشاد است

امت را نه با ابزار تهدید و تطمیع که با توجیه و تبیین بـه  ی،عمل ی و اسوه تگریهدامعنوی  تیشخص

کنـد تـا در او  اتکـا مـیاقناع مخاطب و حجت و امام بر  امامت دعوت است تیماه. اندازد راه می

ای تفصـیل بیشـتر بـر. پدید آورد؛ نه بر زر و زور و تزویر که تنها او را به راه بینـدازد رشیپذو آرامش 

 .معادله الزام و اختیار در تربیت: ک.ر

       و هشدارها ها یبآس: بخش چھارم

١١١  
مؤثرتر تلقی کنند؛ یعنی تالش و ظرفیت مسئوالن را هیچ پندارند و از سـاختارهای 

ایـن موضـوع بـه . نهـا تـرویج و تبلیـغ کننـدرسمی گریز و زدگی یابند و بر علیـه آ

در ایـن درگیـری بـدان . انجامـد ناهماهنگی یا حتی مقابله با سیستم مدیریتی مـی

 تضـمین
ً
 گـروه مردمـی  جهت که قدرت مدیر، بیشتر و غالبا

ً
شـده اسـت، معمـوال

شود؛ بنـابراین جوانـان بایـد ادب و نجابـت الزم را رعایـت کننـد و از  محدود می

دی که به آنان شده است با احترام و حسن تعامل، بهره گیرند و با اخذ فرصت اعتما

ی اسـتفاده از تجـارب میـدانی و  ترهـا و احتـرام بـه آنـان، زمینـه مشورت از بزرگ

  . کسوتان را برای خود پدید آورند گیری از تجربه پیش بهره

بلکـه  .جوان نباید نقش اپوزوسیون داشته باشد و ساختارهای موجود را نفی کنـد

بـه تعبیـر دیگـر جـوان . باید توان سازگاری و بلوغ تعامل و هماهنگی را به دست آورد

باید در حد وسط میان خنثی بودن و گستاخی قرار گیرد؛ نه نسبت به حوادث پیرامـون 

حد خـود را . ادب خیال و تماشاچی باشد و نه گستاخ و جسور و بی خود منفعل و بی

مسئوالن هـم بایـد ایـن . عال و مسئول و متعهد باشدبشناسد و در همان چارچوب، ف

چگونگی را به جوانان گوشزد کنند و به جای محدود کـردن امکـان فعالیـت مسـتقل 

آنان، ایشان را بر یک حرکت معقول معتدل تشویق کنند و به این موضوع توجـه کننـد 

. تهای بیشتری اسـ که گرچه محصول نهایی هرچه توانمندتر باشد در معرض آسیب

گمـان بـه خـاطر  گونه که چاقو هرچه تیزتر باشد خطرش بیشتر اسـت؛ امـا بـی همان

احتمال خطر نباید از فواید فراوان این رویکرد درگذشت و نباید صورت مسئله را پاک 

  .بینی برای آن تدبیر کرد کرد؛ باید فعاالنه و با پیش

  توجهی به وظیفه اصلی طلبگی در دوران تحصیل بی. ۷

 بـرای جوانـان  تماعی و نقـشخدمات اج
ً
آفرینـی در ارتبـاط بـا مـردم معمـوال

آن شـیب . آفرینـد ای مـی جذابیت و مطلوبیت دارد و به همین دلیل، شیب لغزنـده
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١١٢  
لغزنده این است که جوان از سر احساس ضرورت و به قصد خـدمت جـذب ایـن 

نیروی  باره خود را ها شود و از رشد و تحصیل جدی خود فاصله گیرد و یک فعالیت

نگـری و  ی میـدان دچـار سـطحی و بـه خـاطر دغدغـه عملیات میدانی تلقی کنـد

ـه آیــت حضـرت کــه یمهمـ آســیب .مــایگی شـود بـی
ّ
 بــه آن از آملـی جــوادی الل

  .اند فرموده تعبیر »چینی نهال«

  
و  نـورس هایی میوه و نشسته ثمر  به تازه که است نهالی ی منزله  به طلبه در آغاز

 تـا شود بازداشته تکامل و رشد از نهال این اگر. نمایاند می رانرهگذ به رنگ خوش

 بادهـای مقابِل  در و داشت خواهد دست همین از اندک و کوچک هایی پایان، میوه

 خـود معنـوی و علمیی  هزمین با نهال این ارتباط اگر ولی ؛شکست خواهد نامالیم

 بـه و دهـد مـی ادامـه خود پویش و رشد بهکند  تغذیه آن از مرتب و بماند محفوظ

 بر پهناوریی  هسای ،فراوان های میوه بر عالوه که شود می تبدیل تناوری بالغ درخت

 و تنـه و ریشـه. شـود می گسترده جمعی معنوی و علمی گاه تکیه و افکند می جامعه

 آفـات و نکنـد خـم قامـت هـا فتنه طوفان در که آورد می دست به مستحکم ای ساقه

  . نیفتد  پای از ضعیفی  هشاخ چند شکستن با و نرساند آسیبش شبهات،

هـای انقالبـی  ی دانشجویان به تشکیل کـارگروه رهبر انقالب نیز پس از توصیه

  :اند تأکید فرموده

       و هشدارها ها یبآس: بخش چھارم

١١٣  
ی دانشجوی جوان لطمـه بزنـد؛  این تحّرکات نباید به کار علمِی مجموعه

ت نظام، مّد  راهبرد بلند«اینکه شما بگویید ؛ یعنی با هم منافات هم ندارد

» پیشرفت علمی و شکستن خطوط کنـونی علـم و رفـتن بـه جلـو اسـت

ه. درست است
ّ
این کارها باید ] اّما[ی علم را بالشک باید فتح کنیم،  ما قل

تـوان  توان همـین کـار را کـرد و مـی مانع آن نشود؛ منافات هم ندارد، می

هـای مختلـف، دانشـجوی  تـوان در رشـته حرکت علمـی هـم کـرد؛ مـی

عـین حـال در گـروه جهـادی  های بـاال بـود و در ی صاحب رتبه برجسته

هـای  حضور داشت، در هیئت دانشجویی حضـور داشـت، در مجموعـه

  1.خدماتی حضور داشت، در کار نشرّیاتی حضور داشت

 طالب حوزه
ً
رشـد «های علمیه الزم است که میان  بنابراین بر جوانان خصوصا

مع کنند و اجازه ندهند یکی از ایـن دو ج» فعالیت اجتماعی«با » علمی و اخالقی

نه کنشـگری اجتمـاعی مـانع رشـد علمـی شـود و نـه . عرصه، راهزن دیگری شود

تعادل و توازن . گیری از میدان عمل اجتماعی ای برای کناره های علمی بهانه فعالیت

عنـوان (سـازی  این دو عرصه، فرمـول روشـنی دارد کـه در بخـش چرایـی مردمـی

  .اره شدبه آن اش) چهارم

  عدم صالحیت طلبه مبتدی برای تربیت. ۸

ی دیگر این است که طلبه مبتدی یا ناصالح، متولی امر خطیـر  آسیب یا دغدغه

گـذاری  تربیـت کـردن و تـأثیر. تربیت شود و در انجام این کـار دشـوار خطـا کنـد

اخالقی و معنوی، امری تخصصی و از شؤون اختصاصی اساتید و مربیان اخـالق 

توانند در مقام کارگزاران تهذیب و تربیت چنـین نقشـی را  الب جوان نمیاست و ط

                                                           
  . ١٣٩٨/ ٣/ ١رهبر معظم انقالب، . 1
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١١۴  
 بخش؟ ایفا کنند؛ زیرا ذات نایافته از هستی بخش، چون تواند که بود هستی

ی مهمی نسبت به منزلت خطیر تهذیب و تربیـت  این اشکال، ناشی از دغدغه

  :توان چند نکته را در رفع این دغدغه بیان کرد است و البته می

 بنا نیسـت . ١
ً
کارگزاری و همیاری تربیت سطوح و مراتب متعددی دارد و قطعا

های اول در تراز استاد اخالق یا معاون تهذیب یـا در نقـش تجـویزگر و  طالب پایه

راهبر تربیتی عمل کنند؛ بلکه امتدادی برای اساتید بوده و به عنـوان یکـی از شـئون 

کننـد و عملکردشـان نیـز  ئولیت مـیآنان در قامت معین فکری و عملی، مشق مسـ

های خود را با هدایت و راهبری آنان،  منقطع از اساتید و مسئوالن نیست؛ بلکه گام

اندیشی و همکاری گروهی طـالب در  عالوه برآنکه هم. دارند متقن و کارآمد برمی

  .شان خواهد شد های تربیتی، موجب استحکام بیشتر تدابیر و اقدامات کارگروه

ها و بلندای فراینـد تربیـت تـا مقـام تثبیـت و  تربیت در تمام ساحت پهنای. ٢

افسـران و «استقرار قلبی و امتداد عملی آن، ُجز با مساعدت خود طالب به عنـوان 

یـابی، تبیـین و تـرویج،  فرایند نیازسـنجی و مسـئله. ممکن نیست» سربازان تربیت

سازی نیاز به  و فرهنگ سازی گیری و کمک به فضاسازی،گفتمان ارزیابی و بازخورد

  . ی انسانی از فرمانده تا افسر و تا سرباز تهذیب و تربیت دارد پیوستار و زنجیره

گیری خود متربـی، یکـی از اصـول و  کار پذیری و به آفرینی و مسئولیت نقش. ٣

اگـر در مدرسـه کـه . زایی تهذیب و تربیت است های مهم و فصل مقوم درون روش

 در اولین باشگاه رزم و ک
ً
ارگاه ورزیدگی طالب است برای مشق مسئولیت خصوصا

ی یک مؤثر اخالقی و تربیتی اسـتفاده نکنـیم، طـالب جـوان کـی و کجـا بـه  قواره

  دست بیابند؟» راهبر تربیتی«و » هادی«منزلت یک 

ی این دغدغه، نه تعظیم جایگاه تربیت که عدم تعظیم جایگاه  ترین پایه مهم. ۴

متولیان است، آنهم در تراز باوری که امام جامعـه بـه مـردم  و منزلت جوان در نگاه

ی گام دوم نیز تبیین همین عظمت اسـت کـه بارهـا  ی اصلی بیانه فلسفه. خود دارد

       و هشدارها ها یبآس: بخش چھارم

١١۵  
باور رهبر  در نگاه تربیتی و مردم. پیش از آن نیز در نظرگاه رهبر انقالب بیان شده بود

آفرینـی اجتمـاعی  نقـش انقالب حتی نوجوانان این کشور باید مشـق مسـئولیت و

عنوان یـک  در محیط مدرسه و خانه، به«: فرمایند ایشان در این خصوص می. کنند

ر قـرار بدهیـد
ّ
سـعی . نوجوان شاداب، فّعال، کاری و مثبت، حضور خودتان را مؤث

کنید در اطرافیان خودتان اثر بگذارید؛ هم در مدرسه، هم در محیط خانه، هـم در 

توانیـد اثـر  ن و دیگران سـعی کنیـد اثـر بگذاریـد؛ مـیمحیط بازی، روی همساال

  1.»بگذارید

آفرینـی طـالب،  یکی دیگر از عوامل این قضاوت و ناباوری نسبت به نقـش. ۵

بـه عنـوان نمونـه . عدم تلقی کامل از سطح اثرگـذاری طـالب بـر یکـدیگر اسـت

تواند  می ترین تأثیر که شاید به چشم هم نیاید تأثیرات منفی بر یکدیگر است که کم

اثر سازد؛ همسـاالن بـه سـادگی  های اخالقی را بی های اساتید و برنامه تمام تالش

دهنده، بستر لغزش و خطای دوسـتان خـود را فـراهم  توانند در نقش یک شتاب می

نمـایی ناامیـد  کنند و برخالف تواصی به حق و صبر یکدیگر را بـا وسوسـه و سـیاه

  .منفی خود بسیار راهگشاست سازند؛ بنابراین جلوگیری از تواصی

گوییم مربی برای تربیت اخالقی و معنوی ضـرورت دارد، بـه ایـن  وقتی می. ۶

ی  رفتـه معنا نیست که هر کس در آغاز حرکت خـود در جسـتجوی یـک مربـی راه

ی اهل باطن برسد تا از راه  مقصدرسیده باشد و به محضر یک عارف خودساخته به

های آغازین  مربی مورد نیاز در قدم. صد نزدیک شوددستگیری و راهنمایی او به مق

آنچـه مبتـدی نوپـا بـرای حرکـت نیـاز دارد، . با مربی مراحل نهایی متفاوت است

توان از  های اولیه را می پذیر است؛ زیرا آموزش سرعت و سهولت بیشتری دسترس به

  .مربیان درجه دو و سه نیز دریافت کرد
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١١۶  
ها  که توان و ظرفیت مربیان درجه یک به توصیهبه چند دلیل نباید انتظار داشت 

هـای  دلیل اول اینکه مربیان ممتاز و شخصـیت. های عمومی صرف شود یا مراقبت

آیـد و گـرفتن وقـت آنـان بـرای  برجسته، کارایی خاصی دارند که از غیر آنان برنمی

انـد  هـای راه رفتـه که تا نیمه تربیت کسانی. نوآموزان یا مسائل خرد به صالح نیست

تـر از شـاگردان و  دست آن بزرگان امکان دارد، اما برای تربیت سطوح پـایین تنها به

دلیل دوم اینکه مربیان سطوح باال به . توان بهره گرفت شاگرداِن شاگردان آنها هم می

ای که بـا مراحـل عمـومی دارنـد، ممکـن اسـت متناسـب بـا سـطح  جهت فاصله

هرچـه مربـی بـه متربـی . مـومی بپردازنـدهـای ع مخاطب نتوانند به انتقال آمـوزه

نظیر این موضوع را در استفاده از . تر است تر باشد در درک موقعیت او موفق نزدیک

 : توان دید استادان دانشگاه برای آموزش ریاضیات و علوم به کودکان ابتدایی می
ً
اوال

ایی گیری از پروفسور استاد دانشگاه برای آموزش جدول ضرب به کـودک ابتـد بهره

 این استادان به. صرفه و بهینه نیست مقرون به
ً
ی علمی زیادی که با  سبب فاصله ثانیا

ی معلمـان ابتـدایی موفـق  کودکان دارند، در ایجاد ارتباط و تفهیم مطالب به اندازه

های کودک و سیر انتقـال  دلیل تصور روشنی که از اندوخته نیستند؛ معلم ابتدایی به

توانـد در  دلیل تسلط بیشتر بر زبان کودک می رد و همچنین بهاو به معلومات تازه دا

دلیـل سـوم اینکـه تعـداد متربیـان . تر باشـد انتقال سریع مطالب علمی به او موفق

مبتدی بسیار زیاد و تعداد مربیانی که مراحل عالی اخالق و سیر إلـی اللـه را طـی 

 وجـود اند بسیار کم است؛ از این رو امکان دستیابی به مربی کرده
ً
ان طراز اول نوعـا

 .ندارد
ای یـا  ی بهینه از استادان و مربیان باید با یـک طـرح خوشـه بنابراین در استفاده

گیـرد کـه  در رأس این هرم استاد یا مربـی درجـه یـک قـرار مـی. هرمی پیش رفت

هـای درجـه  شخصیت. دهد های درجه دو را تحت پوشش خود قرار می شخصیت

همـین طـور هـر گـروه، . رسـانند ی تربیتی می سوم، بهره ی دو هم با اشراف بر رده

       و هشدارها ها یبآس: بخش چھارم

١١٧  
هرچه در این هرم به سـمت پـایین حرکـت . کند ی پس از خود را سرپرستی می رده

خـوبی  اگر این هـرم تربیتـی بـه. یابد کنیم جمعیت افزوده و سطح کار تنزل می می

و هـم  شود که در آن هـم مربـی ای اعمال می تکمیل گردد، روش عاقالنه و عادالنه

ای یک تقسیم کار حکیمانه است که بـا آن از  این طرح خوشه. کنند متربی رشد می

تـوان بهـره گرفـت و تمـام مشـتاقان را تحـت پوشـش  های تربیتی بهتر مـی سرمایه

  .ی تربیت اخالقی قرار داد برنامه

ی تربیتی شخص در قبال دیگران، بـر اسـاس  کنیم که وظیفه جا اشاره می همین

نبایـد پنداشـت کـه چـون . شـود پس از طی مقامات عـالی آغـاز نمـیاین منطق، 

سازی بر تربیت دیگران مقدم است، تا رسیدن به درجـات نهـایی و فراغـت از  خود

  .ای در برابر دیگران نداریم تهذیب نفس وظیفه

تردید و از نظر عقلی مقدم بر توجه بـه  های شخصی بی بله؛ کسب برخورداری

چـه  -خن نیز به جای خود ثابت است که تعلیم و تربیـت دیگران است؛ اما این س

هـرکس . سطوح و مراتب مختلف دارد -موضوع آن خود انسان باشد و چه دیگری 

کنـد و بـه  دهی پیدا مـی ای که رشد یافته و حرکت کرده است، قابلیت بهره به اندازه

دبیرسـتان را توانـد دروس  گونه که دانشـجو مـی همان. تر اشراف دارد های پایین پایه

به ایـن . تواند دروس ابتدایی را تدریس کند آموز دبیرستانی هم می تعلیم دهد دانش

شود که هر کس باید جای خود را  ی تعلیمی یا تربیتی تشکیل می ترتیب یک خوشه

  :اند فرموده 7 امام صادق. در این خوشه بشناسد

. رونـد له بـاال مـیایمان مانند یک نردبان دارای ده پله است که از آن پله پ

ی اول قرار گرفتـه  ی دوم است نباید به کسی که در پله پس کسی که در پله

نبایـد کسـی را کـه . ی دهـم همین گونه تا پله. بگوید که تو چیزی نداری

تر از تو است ساقط کنی که مبادا کسی که باالدست تـو اسـت تـو را  پایین

تر است او را با مدارا  پایین ای هرگاه کسی را دیدی که از تو پله. ساقط کند
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١١٨  
شکند؛ زیـرا  می) طاقتش(باال بیاور و بر او بیش از توانش تحمیل نکن که 

  1.هر کس مؤمنی را درهم شکند باید جبرانش کند

های تعلیمی و تربیتی باید اقـدامی متناسـب و متکامـل  هر کسی برای فعالیت

ی  جـای خـود را در خوشـهیعنی از وظیفه شانه خالی نکنـد، » اقدام«. داشته باشد

هـای نـازل  تربیتی خالی نگذارد و عناصر سطوح باال را بـا فـرار خـود بـه فعالیـت

یعنی پا از گلیم خود فراتر ننهد، جایگاه خـود را خـوب » متناسب«. مشغول ننماید

یعنی با تحصـیل و » متکامل«. ی توان خود فعالیت کند بشناسد و فقط در محدوده

هـای  ود را در این خوشه باالتر برد و روز بـه روز بـه بهـرهتهذیب مستمر جایگاه خ

  .وجودش بیفزاید

ی طباطبایی و امام راحل که داشتن مربـی را بـرای سـلوک  کسانی مانند عالمه

مقـام دسـت  دانند، خود در سنین پختگی و کمال به مربیان عـالی اخالقی الزم می

تـر  مومی و مربیان سـطوح پـایینهای ع اند؛ اینان پیش از این مرحله از توصیه یافته

  :گرفتند بهره می

چنین متداول و مرسوم بوده که طالبی که به اوستاد عـام بـرای پیمـودن راه 

نمود، اوستاد عام تربیت دوران مقـدماتی او را بـه دسـت  خدا مراجعه می

نمود و بعد از تربیت و بروز استعداد و قابلیت  یکی از شاگردان محول می

  .نمود تاد عام دوران را طی میبه دست خود اوس

مـدت چهـار  ;نقل است که مرحوم حاج میرزاجواد آقای ملکی تبریزی

قلـی  االولیـاء والعرفـاء مرحـوم آخونـد مـولی حسـین سال مـالزم جمـال

روزی «فرمودنـد کـه  مرحوم حاج میرزاجواد آقـا مـی. اند بوده ;همدانی

سـت و آن شـاگرد ی شما به عهده] فالن کس[اوستاد به من فرمود تربیت 
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       پرسش

بسیار همتی عالی و سعی بلند و رسـا داشـت؛ شـش سـال در مراقبـت و   ١١٩

ی مقام تجـرد را  مجاهدت دوران مقدماتی تجرد را پیمود و قابلیت افاضه

ـع گـردد خواستم به. پیدا نمود
ّ
او را نـزد . دست اوستاد بدین خلعـت مخل

و مطلوب آن  عرض کردم این آقا کار خود را انجام داده. اوستاد خود بردم

  1.»دست مبارک بدین فیض نائل گردد است که به

 های تربیتی مرسوم توجهی یا تضعیف روش کم. ۹

سازی گفته شد نباید جایگاه منبر و موعظه و کـالس درس و  ی مردمی آنچه درباره

سـازی  مردمی. های کهن تربیت را نابود سازد تربیت مستقیم را تضعیف نماید و سنت

ی تربیتـی سـنتی اسـت نـه جـایگزین آنهـا؛ بنـابراین شایسـته اسـت ها مکمل برنامه

هـای  داری امر تربیت مردمی به دست عالمان اخالق باشد تـا در کنـار تـالش میدان

های  یکی از آسیب. ی طالب هم در آن اهداف به کار گرفته شود مرسوم، ظرفیت توده

نسبت دم اقناع عسازی این است که طیف سنتی به جهت تصور ناقص و  مهم مردمی

گیـری  ی و مردمی کنـارهتیترب نینو یها تیو تعامل در فعال یهمکاربه این راهبرد، از 

  .ساز ضرورت دارد های روشنگر و گفتمان به همین جهت نشست. کند

  پرسش

توانند در تعالی معنوی و تهذیبی حوزه مـؤثر  به نظر شما طالب جوان چقدر می. ١

  باشند؟ 

کمک به اخالق و معنویت و تهذیب و تربیت در مدارس  سهم امروز طالب در. ٢

  چه میزان است؟ 
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١٢٠  
بخشی و مشارکت فکری و عملی طالب در ارتقای اخالق و معنویت  مسئولیت. ٣

 مدرسه چه میزان در ارتقای تربیتی و استعدادپروری طالب مؤثر است؟ 
 ت؟آفرینی طالب مؤثر اس هریک از عوامل زیر چه میزان در ارتقای نقش. ۴

 باورمندی مسئوالن به جوانان و میدان دهی به آنان ) الف

  توانمندسازی و مهارت افزایی طالب ) ب

 های متنوع متناسب با توان و تمایل طالب  تعریف نقش) ج

  های گروهی  آفرینی در قالب فعالیت تسهیل نقش) د

 ی طالب توسط کارشناسان و مسئوالن راهنمایی و مشاوره)  ه

سـازی و مشـارکت دهـی طـالب  هـای شـما در فعـال تجارب و ایدهترین  مهم. ۵

 چیست؟
 ها، موانع و مسائل پیش روی طالب فعال در مدارس چیست؟ ترین آسیب مهم. ۶
آفرینـی تربیتـی طـالب در مـدارس کـدام  ها و الگوهای نقش ترین برنامه مقبول. ٧

 است و چرا؟
ه چـه نـوع تأثیرگـذاری مؤثرترین طالب فعال و نخبگان فرهنگی مدارس علمیـ. ٨

 دارند؟
 ،یتهـاجم فرهنگـ(ی تـیسـهم عوامـل ضـد ترب یساز یتوان با مردم یچگونه م. ٩

  را کاهش داد؟) ...ی و حوزو نیمسئول یبرخ یعدم همراه ،یشتیمشکالت مع

 تیریهـا مـد را در حـوزه زهیـو انگ تیتواند بحران هو یچگونه م یساز یمردم. ١٠

  د؟ینما

 و مصادیقی دارد؟ چه معنا گرید یادهادر نه یساز یمردم. ١١

       پژوهش

١٢١  
  پژوهش

آفرینـی و  طالب نسبت به نقش» اعتماد به نفس«و » میزان خودباوری«سنجش . ١

عمـوم طـالب و طـالب فعـال و  :با پرسش از دو گروه. تأثیر تربیتی بر یکدیگر

 .آفرین نقش
بـا  در طالب جوان» عوامل اعتمادساز و اعتمادسوز«ترین  احصا و تحلیل مهم. ٢

 آفرین پرسش از دو گروه عموم طالب و طالب فعال و نقش
بـا پرسـش از دو » عوامل تسهیلگر مشارکت طـالب«ترین  احصا و تحلیل مهم. ٣

 .آفرین گروه عموم طالب و طالب فعال و نقش
بـا پرسـش از دو » ها و موانع مشارکت طالب آسیب«ترین  احصا و تحلیل مهم. ۴

 آفرین و نقش گروه عموم طالب و طالب فعال
تأثیرگـذاری اخالقـی معنـوی و تربیتـی » تجـارب موفـق«و » ها ایده«احصای . ۵

بـا . آفرینـی الگوهای نقـش.ها و ب برنامه .طالب در مدارس در دو محور الف

 پرسش از دو گروه مسئوالن و طالب فعال
 شناسایی طالب نخبه و مؤثر در ساحت تهذیب و تربیت در مدارس. ۶
دهی طالب در امـور تهـذیبی و  والن معتقد و مجرب در مشارکتشناسایی مسئ. ٧

 تربیتی
آفرینی طـالب در  ضرورت تدبیر و اقدام الزم در بین مسئوالن برای ارتقای نقش. ٨

ی رهبـر معظـم انقـالب در  ساحت اخالق و معنویت به عنوان پاسخ به مطالبه

  .ی گام دوم انقالب بیانیه

  



  

  در گام دوم انقالب اسالمی ی علمیهها حوزه بیانیه بالندگی بسیج

  

  

  پیوست اول
  

  های علمیه حوزه بیانیه بالندگی بسیج
  در گام دوم انقالب اسالمی

  

بــا توجــه بــه اینکــه حقیقــت بســیج بــه میــدان آوردن نیروهــای مردمــی و 

ی مؤمنــان در برداشــتن بــار اســالم و انقــالب اســت،  دادن تــوده مشــارکت

سازی را بیشتر  ن مصداق و مجرای مردمیتری مناسبت نیست که این مهم بی

هـای  ی بالنـدگی بسـیج در حـوزه بیانیـه«به همین مناسـبت . توضیح دهیم

و در هفتـه بسـیج مستضـعفین، در  ١۴٠٠که در پنجم آذر ماه سال  »علمیه

های علمیه در مدرسه دارالشفا رونمایی شد و نیـز شـرح  جمع طالب حوزه

  .آوریم مبسوط محتوای آن را نیز اینجا می

  

 بسم الله الرحمن الرحیم
تـرین نیـروی مقاومـت جهـانی  تـرین و مردمـی بحق مکتبی«توان بسیج را  می

 1».نامید
های الهی، تبلور زیبایی از  ها و حماسه ی ارزش بسیج، تأللو باشکوهی از همه
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١٢۴  
ی معــارف و  ی مقدســات و معنویــات روحــانی، تجســم پرمعنــایی از همــه همــه

های پوالدین بهترین بندگان خدا روی  تجلی باصالبتی از ارادههای وحیانی و  آموزه

ی  میقات پابرهنگان و معـراج اندیشـه بسیج«زمین است و به فرموده امام بسیجیان 

نشـانی  یافتگـان آن، نـام و نشـانی در گمنـامی و بـی پاک اسالمی است که تربیـت

  .»اند گرفته

محوریـت روحانیـت این حقیقت نورانی کـه در ابتـدای نهضـت اسـالمی بـا 

انقالبی و در هشت سال دفاع مقدس، تحرک و تکامل داشت و در گام اول انقالب 

ــارات و  ــزان انتظ ــه می ــد ب ــز بای ــالب نی ــام دوم انق ــد، در گ ــته آفری نقشــی برجس

ی اسـالمی خـود را مجهـز بـه خالقیـت،  ی نظـام و جامعـه های گسترده نیازمندی

یـری تمـدنی بـا نظـام مـادی غـرب و نوآوری و ابتکارات نمـوده و در مقیـاس درگ

ر دوران غیبت، ظـاهر شـود و دربرگیرنـده،  دستاوردهای آن به عنوان بزرگ
َ
ترین ُمنک

هـای  هـا و ظرفیـت آفرین و حـامی حرکـت بخش، هدایت کننده، انسجام هماهنگ

ی تمدنی با دنیای غرب باشد  گری روحانیت در مواجهه مردمی با امامت و هدایت

جانبـه در  سته است فرصت حضور مردمی را در یک درگیری همـهگونه که شای و آن

  ی ساحات فراهم سازد؛ همه

  های باطل، چه در ساحت فکر و اندیشه در برابر شبهات و نگرش

  چه در ساحت علم و دانش در برابر علوم سکوالر،

های معنـوی  چه در ساحت تربیت و اخالق و معنویت انقالبی در برابر جریان

  رهای تربیتی غرب،نوپدید و بست

چه در ساحت سبک زندگی در برابر سبک زندگی غربی و سـاختارها و روابـط 

  اجتماعی آن،

چه در ساحت محصوالت متنوع و جذاب هنری و رسانه ای در فضای حقیقی 

  های متنوع، جذاب و پر طمطراق عصر جدید، و مجازی در برابر رسانه

       یدر گام دوم انقالب اسالم یهعلم یها حوزه یجبس یبالندگ یانیهب

  در برابر دستاوردهای دنیای مدرن،های پیشرفته  چه در ساحت صنایع و تکنولوژی  ١٢۵

چــه در ســاحت مــدیریت و حکمرانــی جهــانی در برابــر ســاختارها و اســناد 

  المللی، بین

سـازی  هـای اسـتکباری و فرهنـگ چه در عرصه جهاد کبیر و مقابله بـا قـدرت

  گفتمان مقاومت،

  .و چه در سایر ساحات و ابعاد تمدنی

ین نهاد مقدس بـه تـدبیر حکیمانـه در هفته بسیج و در آستانه سالگرد تاسیس ا

ها، بسـیج  ترین تشکل امروز یکی از ضروری: "که فرمودند ;حضرت امام خمینی

ها باید با تمام تـوان  طالب علوم دینی و دانشجویان دانشگاه. دانشجو و طلبه است

و با هدف ارتقای  1)"٠٢/٠٩/۶٧.(خود در مراکزشان از انقالب و اسالم دفاع کنند

ی  حـوزه«هـای علمیـه متناسـب بـا رسـالت و مأموریـت  ج در حـوزهجایگاه بسـی

آفرینی بسیج اساتید، طـالب و روحـانیون در مسـیر  ی الگوی نقش و ارائه» انقالبی

بخشی بـه نظـام اسـالمی و  ی گام دوم انقالب اسالمی به ویژه در عرصه یاری بیانه

می بـه نکـات ی اسالمی برای تحقق تمدن نوین اسال دهی به دولت و جامعه شکل

  :کنیم زیر تاکید می

 یـک  بسیج گرچه وظیفه. ١
ً
ی دفاع از امنیت کشور را برعهـده دارد؛ امـا صـرفا

ی دیـن و  هـای مجاهـدت در راه اقامـه ی عرصـه تشکیالت نظامی نیسـت و همـه

  .شود های بحران شامل می پاسداری از انقالب را خصوصا در عرصه

 نخبگانی ن. ٢
ً
های مختلف ایمانی را در  یست و تودهبسیج یک تشکیالت صرفا

 .گیرد اقشار مختلف فرا می
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١٢۶  
ها یا حتی یک حزب فراگیـر  بسیج یک تشکل خاص در عرض سایر تشکل. ٣

ی مؤمنان پای اهداف انقـالب اسـالمی و در مسـیر  نیست؛ بلکه بستر حضور همه

 .کند ی توحیدی و تمدن اسالمی جهانی را فراهم می حرکت به سوی جامعه
ی  بری حاکمیـت، بـا اراده ساالری است و به پیش سیج تجلی حقیقی مردمب. ۴

 .کند قدرتمند مردم کمک می
ی دین است  های علمیه تبلیغ و اقامه با توجه به اینکه مأموریت اصلی حوزه. ۵

 خـدمات نـرم 
ً
و طلبه یک نیروی فکری، سیاسی، فرهنگی و تربیتی است که عمدتا

هـای  ی بسیجی نیروی مخلصی است که بـا دریافـت دهد، طلبه به جامعه ارائه می

علمی و معنوی از حوزه علمیه و حضور فعاالنه در جامعه به سوی آرمـان تشـکیل 

یافتـه و بـا احسـاس مسـئولیت و حضـور  تمدن نوین اسالمی به صـورت سـازمان

 .کند هوشمندانه و بهنگام، مجاهدانه فعالیت می
در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود،  های علمیه و نهاد مرجعیت شیعه حوزه. ۶

اند  با مجاهدت و فداکاری در اعتالی کلمه الله و پاسداری از مکتب تشیع کوشیده

و میراث ارزشمند پیامبران الهی و اهل بیت عصمت و طهارت را به نسل ما و عصر 

اند و اکنون نیز اسناد باالدستی و تحولی حوزه، به هدف تامین و تضـمین  ما رسانده

 .گرفته و تدوین شده است ی انقالبی و پاسخگو شکل وزهح
هـای طلبگـی  فعالیت بسیجی در عالم طلبگـی بایـد بـه یکـی از کـارویژه. ٧

اگر طلبه، امامـت و هـدایت . بازگشت داشته باشد و شأن طلبگی در آن لحاظ شود

فکری و فرهنگی جامعه را برعهده دارد، بسیج روحانیت نیز باید امامت و هـدایت 

 .ایر اقشار بسیج را برعهده بگیرد و نقش نرم خود را نسبت به آنان ایفا کندس
های مستقیم سیاسی و خدمات جهادی که در  طلبه بسیجی در کنار فعالیت. ٨

شک تأثیرگذار است، خود را موظـف بـه  استحکام شخصیت و تربیت جامع او بی

 .داند حل مسائل فکری انقالب و تربیت نیروی آن می

       یدر گام دوم انقالب اسالم یهعلم یها حوزه یجبس یبالندگ یانیهب

١٢٧  
ه بایـد در مقیـاس یـک راهبـر تربیـت شـود و در قامـت یـک مربـی و طلب. ٩

 .سرپرست بتواند در محیط پیرامون خود، ایفای نقش کند
ی کماالت بسیج  ، همه)برادر و خواهر(بسیج اساتید، طالب و روحانیون . ١٠

دهد و در کنار خدمات جهـادی و  و ارکان ماهیت آن را به هویت حوزوی پیوند می

 .کند ی و مناسکی، رویکرد محتوایی و تربیتی اتخاذ میکارهای شعائر
های علمیه یک پایگاه تربیتی پرظرفیت است که تربیت جـامع  بسیج حوزه. ١١

 در ظرف کار جمعی و تشکیالتی تأمین می
ً
 .کند طلبه را خصوصا

های علمیـه پایگـاه انقالبـی بـودن و پاسـدار انقالبـی مانـدن  بسیج حوزه. ١٢

 .ستهای علمیه ا حوزه
 .هاست بخش گام دوم انقالب در حوزه های علمیه تحقق بسیج حوزه. ١٣
مهمترین قالب فعالیت بسـیج طـالب در رفـع نیازهـای جامعـه و نظـام، . ١۴

سازی اسالمی است که رهبـر معظـم  های حل مسئله در افق تمدن تشکیل کارگروه

 .ندا بدان تاکید ورزیده )مدظله العالی(ای انقالب حضرت امام خامنه
راهبـر «آفرینـی در مقیـاس  بسیج میدان عمل مناسـبی بـرای مشـق نقـش. ١۵

های بسیج در خدمت به نظام و جامعه، ایـن فرصـت را  است و فعالیت» اجتماعی

 .دهد تا خود را در این مقیاس و این میدان ارزیابی نمایند در اختیار طالب قرار می
ست؛ یعنی بهترین خـدماتی بسیج طالب کانون تولید فکر و تربیت نیرو ا. ١۶

تولید فکر راهبری انقالب : تواند در اختیار سازمان بسیج قرار دهد اول که حوزه می

 .تربیت نیروی کارآمد انقالبی است: و دوم
بسیج حوزه باید با دست در دست بسیج دانشگاه با تمام توان بـه مقاصـد . ١٧

 :ای زیر را محقق سازده اند بیندیشد و مأموریت بزرگی که امام راحل فرموده
 دفاع از انقالب و اسالمـ 
 "نه شرقی و نه غربی"پاسداری از استقالل نظام و اصول تغییرناپذیر ـ 
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١٢٨  
 جلوگیری از نفوذ ایادی بیگانه در حوزه و دانشگاهـ 
 تحکیم باورهای اعتقادی بسیجیانـ 
 به تمام اعضای بسیج 9های اصیل اسالم ناب محمدی ی چارچوب ارائهـ 
 ایستادگی در مقابل شرق و غربـ 
هـای مقاومـت در تمـام  ایجاد حکومت بزرگ اسالمی از راه تأسـیس هسـتهـ 

 جهان
 ی ضدانقالب در تمام ابعاد قطع ریشهـ 

از ساحت قدس پروردگار توفیق انجام وظیفه در خدمت به بسیج و بسیجیان را 

ف او را طلـب برکـ خواهانیم و علو درجات امام بسیجیان و فرزندان مخلـص جـان

 .کنیم می

ی   ا رضا ا ی  ع ی صاد هللا حا  بدا
وزه   ور د  ه  ی  ی عل قالب اسال ران ا دا پاه پا ه   ی  نده و   ما

  

  

  شرح بیانیه بالندگی بسیج

  

  

  پیوست دوم
  

  شرح بیانیه بالندگی بسیج

  

گرچـه  ی عطف تاریخ شیعه است که ترین نقطه نوظهور در مهم  ای بسیج پدیده

های مؤمنان بـا پیـامبران الهـی  ها و همراهی ها، همفکری ریشه در نخستین همدلی

و بـه فرمـوده  1در یاری دین خدا دارد و بر نوار بلند تاریخ همواره جاری بوده است

ی مجاهـدان از  لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همـه« ;امام خمینی

ر نهضـت اسـالمی ایـران بـا اسـم و رسـم ولی د 2»اند آخرین امضا نموده اولین تا

 از برکات و الطاف«مشخص تبلور یافته و 
ً
ی خداوند تعـالی بـود کـه بـر  جلیه یقینا

  3.»شد ملت عزیز و انقالب اسالمی ایران ارزانی

های اسالمی در میدان عمل و جهـاد اسـت و  ی معارف و آموزه یافته بسیج، تعین

  . قالب قدر و منزلتی رفیع و رسالتی وسیع داردی امامین ان این نهاد مقدس در اندیشه

این حقیقت نورانی کـه در ابتـدای نهضـت اسـالمی و در هشـت سـال دفـاع 

مقدس، تحرک و تکامل داشت و در گام اول انقالب نقشی برجسته آفرید، در گـام 

ی  ی نظـام و جامعـه های گسترده دوم انقالب نیز باید به میزان انتظارات و نیازمندی
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١٣٠  
ی خود را مجهز به خالقیت، نوآوری و ابتکارات نموده و در مقیاس درگیـری اسالم

ـر دوران  تمدنی با نظام مادی غـرب و دسـتاوردهای آن بـه عنـوان بـزرگ
َ
تـرین ُمنک

آفـرین و  بخـش، هـدایت کننده، انسـجام غیبت، ظاهر شود و دربرگیرنده، هماهنگ

با دنیای غـرب باشـد و ی تمدنی  های مردمی در مواجهه ها و ظرفیت حامی حرکت

جانبـه در  گونه که شایسته است فرصت حضور مردمی را در یـک درگیـری همـه آن

  ی ساحات فراهم سازد؛ همه

  های باطل،  چه در ساحت فکر و اندیشه در برابر شبهات و نگرش

  چه در ساحت علم و دانش در برابر علوم سکوالر،

برابـر اخـالق سـکوالر  چه در ساحت تربیت و اخالق و معنویـت انقالبـی در

  های معنوی نوپدید و بسترهای تربیت الحادی، غرب و جریان

چه در ساحت سبک زندگی اسالمی در برابر سبک زندگی غربی و ساختارها و 

  روابط اجتماعی آن،

ای در فضای حقیقـی  چه در ساحت محصوالت متنوع و جذاب هنری و رسانه

  و پرطمطراق عصر جدید، های متنوع، جذاب و مجازی در برابر رسانه

  های پیشرفته در برابر دستاوردهای دنیای مدرن،  چه در ساحت صنایع و تکنولوژی

  المللی، چه در ساحت مدیریت و حکمرانی جهانی در برابر ساختارها و اسناد بین

سـازی  هـای اسـتکباری و فرهنـگ چه در عرصه جهاد کبیر و مقابله بـا قـدرت

  گفتمان مقاومت،

  .یر ساحات و ابعاد تمدنیو چه در سا

ها با قدرت و صالبت حضور  ی این صحنه گرچه حقیقت و روح بسیج در همه

دارد و تاکنون اقتدار نظـام اسـالمی را موجـب گشـته و افتخـارات فراوانـی فـراهم 

هــا  بســیاری از پیشــرفت«ی مقتــدای حکــیم انقــالب  اســت و بــه فرمــوده ســاخته

بسـیجی  عمـلهای مختلف مرهون تفکر و  های نظام اسالمی در عرصه موفقیت و

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١٣١  
هـای  شـود کـه اهتمـام بسـیجیان بـه حـوزه ولی در مواردی مشاهده مـی 1،»است

مشخصی محدود شده و این تشکل از لحاظ ساختار و برنامه و عملکرد، محدودتر 

این در حالی است که مقام معظم . های انقالب عمل کرده است از حوزه نیازمندی

قرآن و امـام  حضور و آمادگی در همان نقاطی که اسالم و«ور بسیج را مأمرهبری، 

و تصریح  دانند می 2»و این انقالب مقدس به آن نیازمند است) ارواحنا فداه(زمان 

ی  عرصـه... 3هـا ی میـدان نیروی کارآمد کشور برای همه بسیج؛ یعنی«: اند فرموده

یـک  ی عمومی است، نه مختص یـک قشـر اسـت، نـه مخـتص بسیج یک عرصه

های جغرافیایی کشور است، نـه مخـتص یـک زمـانی دوِن زمـان  بخشی از بخش

ی  در همـه. ی دیگـری اسـت ای دون عرصـه دیگری است، نه مختص یک عرصـه

. ی قشـرها، ایـن وجـود دارد ها و در همه ها، عرصه ها، زمان ی مکان جاها، در همه

  4.»این معنای بسیج است

ی طیّبه و درخت تنـاور و  شجره« ;م راحلبه هر حال بسیج که در توصیفات اما

های آن بـوی بهـار وصـل و طـراوت یقـین و حـدیث عشـق  پرثمری است که شکوفه

ی  های علمیـه دارد و حـوزه عالوه بر اینکه ریشه در تفکر ایمانی و در حوزه 5»دهد می

های مقاومت و مادر انقالب اسـت،  ی صحنه علمیه مولد حرکت عظیم مردم در همه

بسیج اساتید، طالب و «های علمیه تحت عنوان  ی تنومندی در حوزه یز شاخهاکنون ن
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١٣٢  
ی علمیه فضالی بسیجی مـا،  امروز در حوزه«: ی رهبری دارد و به فرموده» روحانیون

. کـرد امام هم افتخار مـی. کنند علمای بزرگ بسیجی ما حضور دارند، افتخار هم می

  1.»ام ت که یک بسیجیگفت من افتخارم این اس امام با آن عظمت می

  چرایی این نوشتار

توسط راهبـر گام دوم  ی هیانیبگذشت بیش از چهل سال از پیروزی انقالب و صدور با 

جامعـه و نظـام  ،یو انقالب یاز دولت اسالم یدیجد ی شروع دوره زیو نبزرگ نهضت 

پدیـد اللـه  حزب امیعزم و قنوینی برای  ی برههای قرار گرفته و  اسالمی در موقعیت تازه

ی خطیـر،  حضور هوشمندانه، بهنگام و مؤثر طالب انقالبـی در ایـن دوره. آمده است

هدف از . است تحقق گام دوم انقالب در» های علمیه حوزه جیگام دوم بس«بخش دینو

متناسـب بـا رسـالت و هـای علمیـه  در حـوزه جیبسـ یتحول ی دهیای  این نوشتار ارائه

طـالب و اسـاتید، آفرینـی بسـیج  نقـشی الگـوی  ارائهو  »ی انقالبی حوزه« تیمأمور

گیـری  روحانیون در مسیر تحقق کامل گام دوم انقالب اسالمی به ویژه در عرصه شکل

  .تمدنی است ی ی اسالمی در زنجیره دولت و جامعه

  ماهیت و ارکان بسیج

بسـیجی بـودن در معنـای . بسیج ماهیت و حقیقتـی دارد و البتـه سـاختار و صـورتی

ی انقالبـی، طلبـه  ی و حقیقی خود با انقالبی بودن مترادف اسـت؛ یعنـی طلبـهماهو

حقیقـت و ماهیـت بسـیج، فراتـر از . ی انقالبی، حوزه بسیجی بسیجی است و حوزه

ساختار و سازمان عینی آن، بسته به ارکان و مقوماتی است؛ بنابراین هر فرد یـا نهـادی 

انقالبی اسـت؛ هرچنـد در آن سـازمان که دارای آن ارکان و مقومات باشد بسیجی و 
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       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١٣٣  
عضو نباشد و هر فرد یا نهادی که این ارکان را نداشـته باشـد بـه حقیقـت، بسـیجی و 

ی پرسـنلی، عضـو بسـیج  انقالبی نیست؛ حتی اگر به شـکل رسـمی و از راه پرونـده

   .شمرده شود

  :اند رهبر انقالب در این زمینه فرموده

از یـه بـه حضـور او نک ییه در هرجاکاز آحاد ملت است   یک، هر یجیبس«

د در یـج را نبایبسـ. ع اسـتیار وسـیج، بسـیبس ی دامنه. هست، آماده باشد

ت و یـج بـا فّعالیمقاومـت بسـ یرویـن. ردکـج خالصه یمقاومِت بس یروین

 ملـت یم بسـیه قطار عظـکاست  یویوموتکار و حضور خود، مانند لکابت
ِ
ج

 یرویـتـر از ن عیار وسـیج، بسـیبسـ ی نهن دامیبنابرا. راند یش میران را به پیا

ج یاز دارد؛ اما به بسـیج نیمقاومت بس یرویشور به نک. ج استیمقاومت بس

 یو اجتمـاع ی، اقتصادیاسی، سیفرهنگ یها دانیم ی در همه یم مردمیعظ

ز یـن ینظـام -  ه الزم باشـدکـ یآن وقت -  و

مقاومـت  یرویـن ی فـهیوظ. ازمند استین

جوانـان  ی ههمـ یج، الگـو شـدن بـرایبس

 1».تشور اسکدر  یجیبس
ــا« ــردم در   حضــور مــتن  جیبســ  یمعن م

ت و  یبرا یاساس یها تیّ فّعال یها عرصه
ّ
ج به نظـر یبس... شور استکمل

هـا  یلـیشود؛ خ یند نما جیه در سازمان بسک ین تعدادیما محدود در هم

نند، به شما احتـرام ک ین میشان با شما است، شما را تحسیها هستند، دل

ستند؛ آنها یج هم نیدانند، در داخل سازمان بس یگذارند، قدر شما را م یم

شـما را قبـول دارنـد، بـه آن  یهـا ه ارزشکـ یسـانکآن . انـد یجیهم بس
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١٣۴  
گذارنـد، بـه زحمـات شـما، بـه خـدمات شـما، بـه  یها احترام مـ ارزش

  1 ».اند یجیگذارند، آنها هم از نظر ما بس یمجاهدت شما احترام م

  :و مقومات فعالیت بسیجی به شرح زیر است ارکان بسیج

  جامعه ی اعتقاد به حضور حداکثری دین در اداره. ۱

و حضور دیـن در  9ترین ویژگی بسیجیان اعتقاد به اسالم ناب محمدی مهم

ی شـئون  ابعاد کالن جامعه و نفی جدایی دین از سیاست است؛ یعنـی بنـای همـه

اشد و به دنبـال پدیـد آوردن جامعـه، زندگی و نظامات اجتماعی بر اساس اسالم ب

ی مناسبات، نهادها و ساختارهای دینـی باشـد؛ بنـابراین  قانون، نظام روابط، شبکه

ی انسان را در خودسازی  اینکه رسالت دین را به ابعاد فردی خالصه نکنیم و وظیفه

  .های معرفتِی بسیجیان است و معنویت فردی منحصر ندانیم از ویژگی

ها و باورهـای خـویش باشـد و بـا  بخشیدن به اندیشه فکر عمق بسیجی باید به

این پشـتوانه . پشتوانه چنین اعتقاد استواری در مقابل ظالمان و مستکبران قرار گیرد

  .کند مستحکم بسیجی را در مقابل سیل مشکالت و شبهات بیمه می

  احساس مسئولیت، درک نیاز، و آمادگی و داوطلبی برای اقدام به موقع .۲

کی از ارکان ماهیت بسیج، احساس مسئولیت، آمادگی برای اقـدام و حضـور ی

منـد حـل  بسیجی، پای کار نیازهای انقالب و دغدغه. به موقع در میدان نیاز است

ی انقالبی یا بسیجی، کسـی اسـت کـه بـه نیازهـای  مسائل آن است؛ بنابراین طلبه

 2.کنـد ع آن تـالش مـیانقالب و حوایج ولّی جامعه توجـه دارد و بـرای حـل و رفـ
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نِ . 2

ْ
ُهمَّ اْجَعل

َّ
ْنَصارِ  یالل

َ
ابِّ ِمْن أ

َّ
ْعَواِنِه َو الذ

َ
ُمَساِرعِ یِه َو أ

ْ
 یَن َعْنُه َو ال

َ
اِء َحَواِئِجهِ  یِه فِ یْ َن ِإل

َ
ض
َ
فرازی از دعای ( ق

  ).عهد

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١٣۵  
ی علمیه هم در صورتی انقالبی و بسیجی است که برای حل مسائل انقـالب  حوزه

تفاوت باشد و به  اگر طلبه یا حوزه نسبت به معضالت نظام، بی. اهتمام داشته باشد

  1.های روزمره خود سرگرم بماند، انقالبی و بسیجی نیست فعالیت

                                                           
 یهـا دان چـالشی؟ میدانیچه م. مدنن آداه میمدن و به آحنه صب یعنیج یبس«: اند رهبر انقالب فرموده. 1

 یاسـت کـه بـه کشـور یست؟ فقط آن وقتـیچ یزندگ یاساس یها ها و چالش دانیم. یو اساس یاتیح
هـم  یآن وقتـ! خودشان دفاع کنند؟ البته که نه یند تا از مرزهایایحمله شود و مردم آن کشور به صحنه ب

بکننـد،  ید عالجـیـانـد و با دانش عقب مانده ی هافلقکنند از  یک ملت احساس می ی هدیکه نسل برگز
مطلـوب و عادالنـه در  یک زنـدگیـ یها هیاس بشود پاهم که احس یآن وقت. آمدن است دانیم به یجا

هـم کـه  یآن وقتـ. آمـدن اسـت دانیـمه بـ یا استوار شود، جـایم و یاج به تالش دارد تا ترمیکشور احت
را از سـابقه و  یند تا ملتیآ یفوق مدرن م یها با ابزارها ر ملتیتسخ یا برایدن یو فرهنگ یفکر یها جبهه

 مدن اسـتن آدایم به یرند، جایر دامن خودشان بگیآن را ز یراحت هد و بخود جدا کنن ی شهیفرهنگ و ر
 یازهـایج و غافـل و سـرگرم نیگـ یها از را احساس کنند؛ آدمیطلبد که ن یرا م ییها ها انسان نیا ی ههم
 ایحق

ً
سـتند از یهمـه آمـاده ن. اسـت یاز، آمادگیبعد از احساس ن. کنند یازها را احساس نمین نیر اصال

نظـر کننـد؛ همـه حاضـر  ا کولر خنک در تابستان صـرفیگرم در زمستان  یبخار یو حضور پا یراحت
هـا را  زند و سنگالخیک راه دشوار عرق بریستند در یخودشان دشمن بتراشند؛ همه حاضر ن یستند براین

و  یکـار کـردن و گذشـت از راحتـ ی پـس عـزم و اراده. خواهـد یبا همت و با اراده مـ یبنوردند؛ انسان
  ). ۵/٣/١٣٨۴رهبر معظم انقالب، (» ک شرط استیش هم یآسا
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حضـور در  ی هانقـالب و آمـاد یهـا بنـد بـه ارزش ی، اگر پایاسیس ی قهیبا هر سل ییهر دانشجو«

ل یـخ تواند در ی، مآشکار و نقابدار آن است یادیبا استکبار و ا یاسیو س یفرهنگ ی همبارز ی هعرص
پیام رهبری به پنجمـین گردهمـایی بسـیج (» باشد ییج دانشجویاز بس یدانشگاه و عضوان یجیبس

  ). ١۴/٧/١٣٧٧دانشجویی، 
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 ی همـورد نظـر اسـت کـه در عرصـ یا اسـت کـه مجموعـه ینا یش، معنا»یجبس« گوییم یم یوقت«
، یـروشـدن ن یجبسـ. ، آمـاده اسـتیستن یبکرده و حضور دارد؛ غا یداحضور پ یبانقال مجاهدت

 یآمـادگ هـا یـنبه ا یعنیچه؟  یعنی، یمکرد یجرا بس یروهان ییمگو یم یوقت. یگراست د ینا یشمعنا
رهبر معظم (» یما که مورد نظر است، داده یمبارزه و مجاهدت یدانکار، م یدانحضور در م یالزم برا
  ). ١١/١١/١٣٧۶ب، انقال
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 یدر جنـگ هـم وقتـ. هسـت ی، آن هم در حّد فـداکاریحضور و آمادگ ی، معنا»یجبس« ی هدر کلم«

← 
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١٣۶  

  

  

  نستوهیمجاهدت و . ۳

های فرد بسیجی و انقالبـی، مجاهـدت اسـت، مجاهـدت  ویژگیترین  از مهم

طلبـی و بـه معنـای تالشـگری و خـود را بـه  جویی و راحـت ی مقابل عافیت نقطه

کسی کـه در راه انجـام وظـایف و در مقابلـه بـا دشـمن،  1.زحمت انداختن است

                                                            
→ 
 ینبهتـر ی هشد، عبارت بود از زبـده و عصـار یکه به ذهن ما متبادر م یی، آن معنا»یجبس« یمگفت یم

را بـر حسـب حـّد و حـدود و خـط  یفـهوظ یـنکـه ا یرویین یعنی، یجبس. عهکشور و جام یروهاین

شـده و ابـراز  یـدانانـد؛ امـا داوطلبانـه وارد م اش نگذاشـته ، برعهدهیو قشر یادار یجرا یها یکش

رهبـر معظـم انقـالب، ( حاضـرم جـا یـنکـه ا یـدنما یکند و حضور خودش را اعالم مـ یم یآمادگ

١١/١١/١٣٧۶(.   

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٢۴۶۵٠ 
اسـت، وجـود  یا مبـارزه یـک. یدمبارزه حس کن ینخودتان را در صفوف مقّدم ا یدشما دانشجوها با«

 یـندارد، تمام نشده، ممکن است حاالحاالها هم تمام نشود، ادامه داشته باشد؛ در صفوف مقـّدم ا

از اشـکاالت  یکـی. ینیـدرا بب یـریدرگ ی هحنصـ. یدو قرار بده یدخودتان را احساس کن یدمبارزه با

فهمند که ما  ینم بینند، یرا نم یریدرگ ی هکنند، صحن یرا حس نم یریدرگ یاست که بعض ینبزرگ ا

 ّیتاحساس مسـئول یددانشجو با. یدمبارزه با خودتان را مّدنظر داشته باش ینارتباط ا. یمدار یریدرگ

  ّیت، احساس مسئولیانسان
ّ
 یـنبکنـد؛ ا المللـی ینو بـ یو اجتمـاع ینـید ّیتئول، احساس مسیمل

ع م یزیچ
ّ
  .)١٧/٣/١٣٩۶رهبر معظم انقالب، ( رود یاست که از دانشجو توق

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٣۶٧٧۵ 
احجام به معنای خود را کنـار کشـیدن، . است» احجام«ی مقابل مجاهدت،  در لسان روایات نقطه. 1

← 

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١٣٧  
. آسایش خود را قربانی کند و در تالش سنگین، شب و روز نشناسد مجاهد اسـت

 فِ کَ َمْن «شیعه واقعی را  7حسینامام 
ً
ـیاَن َباِذال

َ
 َعل
ً
نـا

ِّ
ـِه  یَنا ُمْهَجَتُه َو ُمَوط

َّ
ـاِء الل

َ
ِلق

َسهُ 
ْ
  1.کنند معرفی می »َنف

مندنـد و  طلبان و قاعدان گرچه انقالب را قبول دارنـد و بـدان عالقـه اما عافیت

هند و از اقدام د کند؛ اما در موقعیت تزاحم منافع خود را ترجیح می برای آن کار می

شـان مخـدوش نشـود و زنـدگی  برای آنکه آرامش و آسـایش. آیند و عمل کوتاه می

  .کنند کنند و اعتبار خود را هزینه نمی آمیزشان بر هم نخورد سکوت می مسالمت

  اخالص. ۴

ای  بسـیجی انگیـزه. بـودن اسـت اخالص و نیت الهی نیز از مقومات بسـیجی

آرمان الهی دارد و فارغ از عوامل بیرونی و تشـویق  ناشی از ایمان به خدا و عشق به

بسیجی معتقـد بـه لـزوم  .کند و ترغیب مادی برای مقصد عالی اسالمی تالش می

داند و  حضور حداکثری دین در جامعه است و قیام بر این امر را تکلیف خویش می

د، آمـاده آور ای از بصیرت و توفیق و تقوا که در عرصه جهاد اکبر فراهم مـی با توشه

است تا هم در عرصه جهاد اصغر و هم در عرصه جهاد کبیر مجاهدانه و مخلصانه 

  .فدای اسالم و انقالب باشد به میدان آید و جان

  مداری هدفمندی و رسالت. ۵

هدفمندی با صفت مجاهدت مالزمـه . ویژگی دیگر بسیجیان هدفمندی است

                                                            
→ 

در  7در زیـارت امـام علـی. تن، از کار در رفتن، شانه خالی کردن و ترک اقدام استحضور نداش

اِصبِ «: روز غدیر آمده است
َ
حَجمَت َعن ُمَجاَهَدِة غ

َ
  یَک َو الأ

ً
: و نیز در جای دیگر آمده اسـت» ناکال

 . »َو َجاَهدَت َو ُهم ُمحِجُمون«
 .۶١، صاللهوف علی قتلی الطفوفابن طاووس؛ . 1



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١٣٨  
ن و امکـان مجاهـدت و اگر کسی مقصد جدی و روشـنی نداشـته باشـد تـوا. دارد

ی انقالبـی ایـن  ی بسـیجی و حـوزه برای طلبه. آوری در راه آن نخواهد داشت تاب

در  و نفـی نظـام سـلطهی عالم  اصالح همه: هدف یک رسالت و آرمان بلند است

  .مقیاس جهانی

عظمت رهبران انقالب اسالمی در این است که همـت خـود را نـه فقـط بیـان 

ک شهر یـا کشـور کـه تأسـیس تمـدن بـزرگ توحیـدی و احکام دینی برای اهالی ی

ـرد خـود را  برافراشتن پرچم ایمان در سراسر عالم در نظر گرفته و همه
ُ
ی کارهای خ

مـا «: فرمودنـد امـام راحـل بزرگـوار مـی. انـد در راستای این افق گسترده قـرار داده

ه و محم یماد یتوانیم دنیا یم
َّ
 الل

ّ
ه را را شکست دهیم و پرچم ال اله اال

َّ
د رسول الل

  1.»دنیا به اهتزاز درآوریم یدر تمام

  برندگی خواهی و پیش اصالح، تحول. ۶

 -ی انقـالب  ی بسـیجی کـه از واژه ی انقالبـی و حـوزه ویژگی دیگر برای طلبه

خـواهی و پویـایی اسـت؛ یعنـی  تحـول شـود، نیز استفاده می -معنای دگرگونی  به

                                                           
وُهم َحّتـ: فرمایـد یقرآن م«: اند نیز فرموده. ٣۴٣، ص١٨ی امام، ج صحیفه. 1

ُ
کـوَن ِفتَنـه، و   یقـاِتل

َ
الت

... ،»جنگ جنگ تا رفـع فتنـه در عـالم« یرفع فتنه؛ یعن یکند به مقاتله برا یی بشر را دعوت م همه
دارند ادامـه بـه که قدرت  یکنند، در نظر داشته باشند که باید تا آن جای یکه تبعیت از قرآن م یکسان

ی  صـحیفه(»عالم یاست برا یاین، یک رحمت. نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود
 یکنیم؛ چرا کـه انقـالب مـا اسـالم یما انقالبمان را به تمام جهان صادر م«). ١١٣، ص١٩امام، ج
ه بر تمام جهان طنـ. است

َّ
ه و محمد رسول الل

َّ
ین نیفکنـد مبـارزه هسـت و تـا و تا بانگ ال اله اال الل

پنـاه لبنـان و فلسـطین در  یما از مردم بـ. جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم یمبارزه در هر جا
ی روزگـار  اسرائیل باید از صفحه«). ۴٨١، ص١٧ی امام، ج صحیفه(» کنیم یمقابل اسرائیل دفاع م

  ،١۶ی امـام، ج حیفهصـ(» محو شود و بیـت المقـدس مـال مسـلمین و قبلـه اول مسـلمین اسـت
فاق افتـاد، مسـأله  یرانآنچه در ا «: فرمایند ای نیز می الله خامنه رهبر انقالب آیت). ۴٩٠ص

ّ
 یـکات

  ).١٣٧٣/ ٨/ ١١رهبر معظم انقالب، (» .است یجهان یاسدر مق یمحرکت عظ
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٢٧٣١ 

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١٣٩  
ایـن ویژگـی نیـز . نبـال وضـعیت برتـر بـودننکردن و به د  شرایط موجود را تحمل

انسان انقالبی یک موجود زنده اسـت کـه . ی مجاهدت و آرمان داشتن است الزمه

نشیند و نه از  تفاوت و خنثی می دهد؛ نه بی ها واکنشی فعال نشان می در مقابل بدی

کند؛ بلکه حضـور خـود را  سر ضعف و درماندگی، به غصه و ناله و شکوا اکتفا می

ی عمـل  کند و پرقدرت و استوار در صـحنه دهد، موضع خود را معلوم می ن مینشا

 درک درست حوادث، فهم عمیق زمان و رویدادهای آن و شـناخت . ماند می
ً
طبیعتا

  .موقع است گیری به ی این حضور و موضع های اجتماعی الزمه جریان

ز انقـالب حمایـت ا. دارد» حامی انقالب بـودن«انقالبی بودن مفهومی بیش از 

بیشتر دفاع از وضع موجود است؛ در حالی که عالوه بر آن الزم است انسان انقالبـی 

حـامی . ی کمال حرکت کند ی انقالب و پیشبرد آرمان آن به سوی نقطه در مسیر آینده

حفـظ انقـالب . انقالب بودن و حفظ دستاوردهای موجود آن، حرکتی انفعالی است

ی انقالبی است و عالوه بـر حمایـت، رو بـه جلـو  در معنای کامل خود حفظ روحیه

های تازه و  این افق 1.های تازه داشتن و انقالب را پیش بردن است و تکاپو به سوی افق

  :اند های بعد را نیز رهبر انقالب در کالم خود معلوم ساخته قدم

                                                           
تـوان بـا یـک تفسـیر  این حفظ کردن را می. ه داشتن، حفظ کردنپاسداری یعنی نگ«: رهبر انقالب. 1

. گـویم مـن ایـن را نمـی. کارانه معنا کرد؛ یعنی بگوئیم وضع موجود انقالب را حفظ کنـیم محافظه
چرا؟ چـون انقـالب در ذات خـود یـک حرکـت . حفظ انقالب به معنای حفظ وضع موجود نیست

هـا  هـدف. هـای ترسـیم شـده جا؟ به سمت هـدفبه ک. رونده است، آن هم پیشرفت پرشتاب پیش
هایی که بر روی آن بایستی ایستادگی کرد و بـرای آن جـان داد،  این اصول و ارزش. شوند عوض نمی

هدف نهایی، تعـالی و تکامـل و قـرب . اند هایی هستند که در اهداف، مشخص شده اصول و ارزش
ی اسـالمی  تر از آن، ایجاد جامعـه ائینسازی است؛ هدف پ تر از آن، انسان هدف پائین. الهی است
اینها . ی مشخصات و آثار، که استقرار عدالت در آن باشد، توحید باشد، معنویت باشد است با همه

توانیم بیائیم مایه بگذاریم تا از هـدف  شدنی نیستند؛ یعنی ما نمی این اهداف عوض. اهداف هستند
گوئیم عدالت کـه  عدالت برقرار کنیم، حاال می خواستیم بگوئیم خیلی خوب، یک روز می. کم کنیم

توحیـد، اسـتقرار شـریعت . نه، عدالت؛ ایـن، هـدف اسـت! عدالتی برقرار کنیم شود، یک نیمه نمی
لکن در جهت حرکت بـه سـمت . اسالمی به طور کامل، اینها اهداف است، اینها تغییرپذیر نیست

← 



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١۴٠  

  

  دولت اسالمی ←نظام اسالمی  ←انقالب اسالمی 

 تمدن اسالمی ←کشور اسالمی  ←

  تاریخی به رویارویی تمدنی با کفر و استکبار جهانینگاه . ۷

خواهی برای انقالبی بودن یا بسیجی بودن کـافی  مجاهدت، هدفمندی و تحول

نیست؛ انقالبی بودن مستلزم نگاه کالِن تمدنی و تاریخی است؛ یعنی به یک محله 

دت و کسـی کـه مجاهـ. المللی دارد شود و افق جهانی و بین و منطقه خالصه نمی

کنـد؛ امـا چـون افـق  هدفمندی دارد اما نگاه کالن ندارد، هرچند کار زیـادی مـی

ی درخـوری  ای محـدود، نتیجـه نگاهش کوتاه است از ایـن همـه تـالش در دایـره

ی کفـر و فسـاد و تبـاهی در  در حالی که انسان انقالبی به گستره. کند دریافت نمی

ابعـاد مسـئولیت خـود را تـاریخی و  کنـد، تمام جهان و بر نوار بلند زمان نظر مـی

  .ی کفر و ظلم و پلیدی است ی نابودی همه بیند و در اندیشه جهانی می

خـدای بـزرگ در . ی اولیای اوسـت ی خدا و آرزوی همه این نگاه بلند خواسته

وارث شـدن  1ی ادیـان، ی دیـن اسـالم بـر همـه ی خود را غلبـه قرآن کریم خواسته

بیان کرده و در روایات نیز پر شدن  3مامت مستضعفانو ا 2ی زمین صالحان بر همه

                                                            
→ 

ها قابل تغییر یـافتن اسـت، تـدابیر ممکـن  ها قابل کم و زیاد شدن است، شیوه این اهداف، سرعت
حفـظ انقـالب یعنـی . برنده اسـت در این جهت، انقالب پیشرونده و پیش. است جورواجور باشد

رهبر معظـم (» پاسداری از انقالب، به این معناست. برندگی حفظ همین حالت پیشروندگی و پیش
  ).١٣٩٠/ ۴/ ١٣انقالب، 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=١٢٨۵٧ 
ذ. 1

َّ
ُه ِبالُهد یُهَو ال

َ
 َرُسول

َ
رَسل

َ
 یُ ِن الَحقِّ لِ یَو د  یأ

َ
ِه کُ ِن یالدِّ  یظِهَرُه َعل

ِّ
، سـوره فـتح، ٣٣سوره توبه، آیه (ل

 ).٩آیه  ، سوره صف،٢٨ آیه 
د . 2

َ
ق
َ
  یَتبنا فِ کَ َو ل

ِّ
ُبوِر ِمن َبعِد الذ  کالزَّ

َ
رض

َ
نَّ األ

َ
ها ِعبادِ یَ ِر أ

ُ
 ).١٠۵سوره انبیاء، آیه (اِلُحون الصَّ  َی ِرث

 یَو ُنر. 3
َ
ن َنُمنَّ َعل

َ
ذ یُد أ

َّ
وا فِ یال

ُ
ُهُم الواِرث یَن اسُتضِعف

َ
 َو َنجَعل

ً
ة ِئمَّ

َ
ُهم أ

َ
رِض َو َنجَعل

َ
سوره قصـص، (ن یاأل

  ).۵آیه 

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١۴١  
  .جهان از عدل و داد نوید داده شده است

 یجمهـور یحـق و باطـل و درک تقابـل تمـدن انیبه جر یخینگاه تاربنابراین 

اصـول نگـاه و  یجیاز ارکـان تفکـر بسـ یکـی نیز یبا کفر و استکبار جهان یاسالم

  1.است یانقالب

. سـالم و نهضـت اسـالمی را نبایـد از نظـر دور داشـتبنابراین ابعاد جهانی ا

  .صدور انقالب و بیداری اسالمی به این مقوله نظر دارد

  عمل و حرکت خودجوش مردمیاستقالل پیشرو بودن، . ۸

بسیج مردم به معنای سوق دادن آنان به حضور در صحنه و اعتماد کردن به آنان 

بسیج، نوعی اسـتقالل و حرکـت  در جوهر معنای. انقالب استبار برای برداشتن 

کسی که دایم به دنبال دستور است و از خود اختیـار . خودجوش مردمی وجود دارد

ای  توانـد صـحنه را تشـخیص دهـد بسـیجی شایسـته ورزد و نمـی و خالقیتی نمی

فکـر و اراده، عمـل کنـد؛ یعنـی بتوانـد  بسیجی باید فراتر از یک ماشین بی. نیست

ایـن معنـا در دانشـجو و . کند و بر اسـاس آن حرکـت کنـدببیند، بشناسد، تحلیل 

  2.تر است ی بسیجی ضروری طلبه

                                                           
است، وجـود  یا مبارزه کی. دیمبارزه حس کن نیخودتان را در صفوف مقّدم ا دیدانشجوها با شما«. 1

 نیـرد، تمام نشده، ممکن است حاالحاالها هم تمام نشود، ادامه داشته باشد؛ در صفوف مقـّدم ادا
 التاز اشـکا یکـی. دیـنیرا بب یریـدرگ ی صـحنه. دیو قرار بده دیخودتان را احساس کن دیمبارزه با
ما  که فهمند ینم نند،یب یرا نم یریدرگ ی صحنه کنند، یرا حس نم یریدرگ یاست که بعض نیبزرگ ا
 تیّ احساس مسـئول دیدانشجو با. دیمبارزه با خودتان را مّدنظر داشته باش نیارتباط ا. میدار یریدرگ
  تیّ احساس مسئول ،یانسان

ّ
 نیـا نـد؛بک یالمللـ نیو بـ یو اجتمـاع ینـید تیّ احساس مسئول ،یمل

ع م یزیچ
ّ
  ).١٣٩۶/ ٣/ ١٧رهبر معظم انقالب، ( »رود یاست که از دانشجو توق

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٣۶٧٧۵ 
سربازان، چون سرباز  مینگفت. دیا جبهه نیدانشجو، افسران جوان ا یها جنگ نرم، شما جوان نیدر ا. 2

گونـه از  چیعقب؛ یعنی سرباز هـ دیایب ا،یبرود جلو؛ عقب ب ش،یپ ندیفقط منتظر است که به او بگو
هم فرماندهاِن  مینگفت. عمل کند د،یگو یهر چه فرمانده م دیو اراده ندارد و با یریگ میخودش تصم

← 



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١۴٢  
مختلـف  یهـا افسر جوان جنگ در عرصـهالبته وقتی یک طلبه بسیجی به عنوان 

 دیـمناسـب با کیـانتخـاب تاکت یعمل کند، برا »اریآتش به اخت«صورت  بخواهد به

 .کنـد ییشناسـا یدرسـت خـود را بـهمحور  یو فرع یو مسائل اصلبداند را  ها تیاولو

توجـه بـه اصـوِل اوال  »اریـآتش بـه اخت« طیدرست در شرا میبه تصم دنیرسی  الزمه

 امام و  یفکر
ً
رهبـر  ی شـهیاند در. ی اسـتانقالبـ تیـتوجـه بـه عقالنرهبری و ثانیـا

قـرار دارنـد،  یانقالبـ تیـبـا عقالن ییکه در تقابـل معنـا یریتعاب نیتر انقالب، مهم

خـود شـدن و  التیّ اوهـام و تخـ ری، تحّجر، اسیگر یکارانه، قشر محافظه ی محاسبه

 ،ریو به کار گرفتن خرد و تـدب» حکمت«توجه به  نیبا دشمن است؛ بنابرا یسازشکار

 ی مالحظـهو نیـز  یـی،گرا درست، نظم و قـانون ی ، مطالعهیو کار کارشناس همحاسب

  .است اریآتش به اخت طیر شراد ها ستهیبا نیتر اقدام از مهم کیجوانب و آثار 

  جمعیی  اراده. ۹

های انسان انقالب اسالمی، فعالیـت جمعـی  از دیگر مقومات بسیج و ویژگی

از آنجا که افق نگاه بسیجی دوردست و مأموریـت او بسـی سـنگین اسـت، . است

                                                            
→ 

افسـر جـوان تـو صـحنه . کنند یکالن را م یها یبزرگ، چون آنها طراح یها گانیها و  طراح قرارگاه
با جسم خود و جان خود صـحنه را  ند؛یب یهم صحنه را درست م کند، یاست؛ هم به دستور عمل م

 یحق. است نیاند؛ دانشجو نقشش ا نافسران جوا نهایلذا ا. دیآزما یم
ً
افسـران جـوان، فکـر هـم  قتـا

در چهـارچوب هـم کـار  نند،یب یدارند، عمل هم دارند، تو صحنه هم حضور دارند، اوضاع را هم م
   ).١٣٨٨/ ۶/ ٨( کنند یم

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٧٩۵٩ 
 مییبگـو دیـبا م،یکنـ فیجمله تعر کیرا در فرهنگ  نیا میفرهنگ است و اگر بخواه کی یجیبس«
را  یجیها اصرار دارند بسـ یدرست است که بعض. یزندگ یاساس یها عرصه ی بودن در همه شرویپ

 یغـاتیتبل یهـا بـوق یهـا که حـرف یدانشگاه بد معنا کنند؛ اما از کسان رونیدانشگاه و ب طیدر مح
 میاسـت کـه خـود مـا بفهمـ نیـمسـئله ا. ستین یادیکنند، انتظار ز یملت را تکرار م نیادشمنان 

  ).١٣٨۴/ ٣/ ۵(» چه یعنی یجیبس
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٣٢٩٢ 

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١۴٣  
برداشـتن ایـن بـار سـنگین و . توان آن را از آحاد افراد به تنهایی انتظـار داشـت نمی

هـا  بی به این افق بلند تاریخی، به همراهی و همیـاری پیوسـتاری از انسـانیا دست

افـزا  جماعتی از اهل ایمان به صورت متشکل و هم. ها نیاز دارد ها و قرن بلکه نسل

پارچه بسازند تـا بـه  ای والیی، منسجم و یک باید در این میدان بسیج شوند و جبهه

  1.آن افق متعالی دست یابند
  

  
  

هـای بـزرگ را دارد  قالبی که هوای اصالح جهان و درافتادن با دشـمنیانسان ان

باید از اقدامات فردی به سوی اقدامات گروهی و از اقدامات گروهی به سوی پدید 

ی متشکل ایمـانی  آوردن نهادهای مؤثر جمعی و از آنجا به سوی پدید آوردن جبهه

ای این منظـور تشـکل داشـتن و بر. ها گام بردارد ها و رذیلت و انسانی بر علیه بدی

                                                           
 با نباید را این هاست، قرن و ها نسل با کارش و سر که کاری این تاریخی، ماندگار و عظیم کار این«. 1

ب دیاساتدر اجتماع  انقالب رهبر معظم(» کرد اشتباه شعاری و جزئی دفعی، کارهای
ّ
، فضال و طال

  ). ١٣٧٩/ ٧/ ١۴ قمی  ّیهضیف ی در مدرسه
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٢١۴۵١ 

گاه یو مقاومت مل ینماد حضور مل یجبس« گـاه یک یو آ همـراه بـا تحـرک،  یملت است؛ آن هـم آ
  ) ٢/۶/١٣٨۴ب، رهبر معظم انقال(» و همراه با اخالص یتهمراه با معنو

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٣٣٠٣ 



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١۴۴  
وقتی انسان نگاهش را توسعه دهد و آرمانش  1.های گروهی ضروری است فعالیت

ی انسـانی منسـجم  را بزرگ سازد باید دست در دست دیگران نهد و در یک شـبکه

  .قرار گیرد تا با همیاری آنان بتواند به مقصد عالی خود دست یابد

  
  :ایم نمودار زیر خالصه کرده های ماهوی بسیج را در این مولفه

                                                           
 و زور و زر ی سـلطه از کـه اسـت هایی دردمندی و ها سختی و ها زشتی کشیدن چالش به ما جای«. 1

 کـم دسـت را ایـن آمـده؛ وجـود بـه المللـی بـین سـطح در و دنیا در قدرت، و مالی فساد حاکمیت

 آن. توانـد نمی مجموعه یک و حزب یک انسان، یک شود؟ مواجه ها این با خواهد می  کی... نگیرید

 جمعـی عظـیم هویـت یـک بایسـتد، کوبنـده و کشـنده امـواج ایـن مقابـل در توانـد می که چیزی

 محورش است؛ گرفتن شکل حال در المللی بین و جمعی عظیم هویت این امروز. است المللی بین

 نماینـدگان و برگزیده دانشجویان دیدار در رهبر انقالب تبیانا(» است اسالمی جمهوری نظام هم

  ).٢۴/٧/١٣٨۴ یدانشجوی یها تشکل

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٣٣١۵ 

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١۴۵  

  

 
  

ها و معیارهـا اسـت و  خالصه اینکه ماهیت و حقیقت بسیج در گرو این مالک

هـا  باید این ویژگی - ذیل یک سازمان اداری مشخص -ی بسیج  یافته صورت تعین

ی دیـن و  های جهادی و تبلیغی که به هدف اقامـه را محقق کند؛ بنابراین تمام گروه

های علمی، سیاسی،  سالمی به شکل خالصانه و خودجوش در زمینهاعتالی نظام ا

فعالیـت  بحـرانشـرایط خصوصـا در ... وخدماتی  ،اقتصادیاجتماعی، فرهنگی، 

بسيجي

اعتقاد به حضور حداكثري دين در اداره ي جامعه

احساس مسئوليت، احساس نياز و آمادگي و داوطلبي  
براي اقدام به موقع

مجاهدت و حماسه؛ خستگي ناپذيري و نستوهي

اخالص

هدفمندي و رسالت مداري

تحول خواهي و پيش برندگي

نگاه كالن تاريخي به رويارويي تمدني اسالم و كفر

پيش رو بودن، استقالل عمل و حركت خودجوش 
مردمي

اراده جمعي و فعاليت گروهي



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١۴۶  
دارند هرچند به اسم و عنوان و از حیث جایگاه اداری ذیل سازمان بسیج نیستند به 

 1.اند حقیقت بسیجی
در اختصاص نـدارد و گروه خاص  یکبه  یج، بسو رهبری در نگاه امامبنابراین 

 یخدا بـرا ّی حول ول خواهند یرا که م یمردم ی ههم ،بلکه در جهان یرانا ی هگستر

 یهـا تـوده یـانجر ؛ همـانشـود یشامل مـ کنند یامق ینزم یدر رواو  ی دین اقامه

راهبر دینی و امام جامعـه بـه سـوی مقاصـد عـالی تکـوین و پشت سر که  ینمؤمن

قـرآن  2.انـد ی دین خدا را در تمام ارض هدف گرفتـه د و غلبهکنن تشریع حرکت می

 3.نامیده است» حزب الله«کریم این گروه را 
ی دفاع از امنیت کشور را بر  گردد که بسیج گرچه وظیفه با این توصیف روشن می

 یک
ً
های مجاهـدت در  ی عرصه نیست و همه ینظام یالتتشک عهده دارد؛ اما صرفا

  یالتتشک همچنین یک. شود پاسداری از انقالب را شامل میی دین و  راه اقامه
ً
صرفا

گیـرد؛ گرچـه  های مختلف ایمانی را در اقشار مختلف فرا مـی یست و تودهن ینخبگان

نیز یـک تشـکل  .زده هم نیست و بر اهمیت حضور نخبگان هدایتگر تأکید دارد عوام

ثر در ؤقدرتمند و ماگرچه   - یر حزب فراگ ها یا حتی یک خاص در عرض سایر تشکل

ی مؤمنـان در راسـتای  همـهبسـتر حضـور نیست؛ بلکه  -   یمعادالت انقالب اسالم

ی توحیـدی و تمـدن  و در مسـیر حرکـت بـه سـوی جامعـه یاهداف انقالب اسـالم

                                                           
انقالب است، در هر زمان و از هـر نـوع؛  یازهایبرآوردن ن ی هآماد ی ها مجموعیفرد  یج به معنایبس .1

ک یـدر  یگـریاگـر د. دیل شده و شما عضو او هستین نام تشکیبه ا یتشکل. ج استیبس ین معنایا

 جزو سـازمان  یجین احساسات شما را دارد، او هم بسیگر است و همیسازمان د
ً
است و فقط رسما

  .)٣١/٢/١٣٨۶ها،  رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه( ستیشما ن

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=٣٣٨۵ 
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ْ
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ْ
سـوره توبـه، ( وَن کُ ِرَه ال

  ).٩و سوره صف، آیه  ٣٣آیه 

  .۵۶تا  ۵۴سوره مائده، آیه : ک.ر. 3

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١۴٧  
هـای انقـالب و نظـام در  ای متناسب بـا اولویـت اسالمی جهانی است و در هر برهه

ی  ر میدان نبـرد نظـامی، گـاهی در عرصـهآفرینی کرده است؛ گاهی د ای نقش عرصه

ی سیاسـی، گـاهی در جهـاد علمـی، گـاهی در سـاحت  سازندگی، گاهی در عرصه

  .گیر های همه اقتصاد مقاومتی و گاهی هم در مبارزه با حوادث طبیعی یا بیماری

جا هسـت و معـادل هـیچ یـک از سـاختارهای رسـمی و فراینـدهای  بسیج همه

شود و هرجـا کـه  ی تمام نیازهای انقالب تعریف می ه پهنهساالر نیست؛ بسیج ب دیوان

نظام اسالمی اولویتی دارد، حضور دارد؛ البته با ساختارها و نهادهـای رسـمی نظـام 

دهنـده و  عنوان عامل حرکت کند؛ بلکه در طول آنها و به کاری نمی هم رقابت و موازی

  .پردازد انقالب میها برای حل مسائل  ی آنها به سازماندهی توده برنده پیش

ی  بـری حاکمیـت، بـا اراده ساالری است و بـه پـیش بسیج تجلی حقیقی مردم

هـای  کند؛ چراکـه سـاختارهای رسـمی بـه دلیـل ظرفیـت قدرتمند مردم کمک می

هـای  هـای گونـاگون را ندارنـد و از یـاری تـوده دهی عرصه محدود، قابلیت سامان

سـاالری دینـی  بسیج تحقق مـردم«: اند رهبر انقالب فرموده. نیاز نیستند مردمی بی

سـاالری فقـط پـای صـندوق رای و انتخابـات  کنند مردم بعضی خیال می.... است

ساالری یعنی بـر  مردم. ساالری دینی است های مردم یکی از جلوه] تنها[است؛ آن 

ایـن معنـای .... انـد اساس دین و بـر اسـاس اسـالم، سـاالر جامعـه، خـود مـردم

سـاالری دینـی و  ها مظهر مردم ی عرصه بسیج در همه. می استساالری اسال مردم

  1.»ساالری اسالمی است مردم

 ینا ی هدر هم. دارد یگوناگونقوای رسمی و  ساختارها یاسالم ینظام جمهور

وجـود دارد کـه تجلـی حضـور فراسـاختاری  یجاز بس یا شعبه هاساختارها و نهاد

بسیج حـوزه و دانشـگاه هـم . رود ار میی انقالبی آن نهاد به شم مردمی در کارویژه

                                                           
  .١٣٩۵/ ٩/ ٣رهبر معظم انقالب، . 1
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١۴٨  
باید بستر حضور انقالبی طلبه و دانشـجو در نیازهـای اجتمـاعی مـرتبط بـا نقـش 

  . روحانیان و دانشگاهیان باشد

  بسیج در حوزه

های انسـان انقالبـی و مـؤمن بسـیجی بـود و انسـان  آنچه تا کنون گفته شد ویژگی

ماننـد (ی اقشـار  است؛ یعنی همـه ی بسیجی انقالبی بسیجی انقالبی اعم از طلبه

  .گیرد را در بر می) مدیر، کارمند، پزشک، مهندس، معلم بسیجی

ی اینهـا، طلبگـی را هـم بایـد  ی بسیجی عالوه بر همه در تعریف حوزه و طلبه

ی حوزویان که در سایر اقشار اجتماعی نیسـت نیـز  ی ویژه اشراب کرد و به سرمایه

طلبه . آشنایِی تخصصی با دین و منابع دینی است ی ویژه، آن سرمایه. توجه داشت

  .های انقالب اسالمی بهره گیرد باید از این دارایی ارزشمند نیز در مسیر آرمان

ی بسیجی دو مؤلفـه دارد؛ بنـابراین کسـی کـه فقـط طلبـه اسـت و  عنوان طلبه

بسیجی نیست، یا کسی که فقط بسیجی است و حوزوی نیست از این عنوان خارج 

  .است

ی بسیجی یک هویت صنفی دارد و یک هویـت تـاریخی؛ بـر  با این نگاه طلبه

اساس هویت صنفی، عالم و فقیه و وارسـته و کارآمـد اسـت و بـر اسـاس هویـت 

یابد و  تاریخی نقش اجتماعی خود را در سیر حرکت کالن بشر به سمت توحید می

ه بدون نظر بـه ایـن در این عصر کارآمدی اجتماعی طلب. کند خوبی آن را ایفا می به

. یابد تحقق نمی ;هویت تاریخی و مخصوصا توجه به نهضت بزرگ حضرت امام

نه تنها یک فقیه و فیلسوف و عـالم کـه امـام و  ;در این هویت تاریخی امام راحل

  . علمدار نهضت است

مخالفـت بـه در دوران بعد از انقالب،  ینمتحجر ی هثقل جبه ی هنقطبنابراین 

 یاز مسائل واقع ییبلکه جدا شود؛ خالصه نمی یحکومت اسالم یا یهفق یتبا وال
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١۴٩  
که چه است و عدم ایفای نقش تاریخی و تمدنی انقالب  ینیعمعضالت و جامعه 

بـه دلیـل عـدم درک  - هـم یانقالببرخی حوزویان به ظاهر در آن از  ییها رگهبسا 

بـرای  به همین جهـت .شود یمشاهده م - عمیق از موقف تاریخی نهضت خمینی

ی بسیجی الزم است هویت و مأموریت طلبگی را مـرور کنـیم و بـا  شناخت طلبه

  .نقش تاریخی و تمدنی او در این عصر پیوند بزنیم

  هویت حوزوی و مأموریت طلبگی

بسیج هر صنف و قشری باید مأموریت آن قشر را در خدمت مقاصد و اهداف 

. امعه و تمدن اسالمی بهره گیـردانقالب اسالمی قرار دهد و از آن به نفع نظام و ج

های حوزه را به اهداف انقـالب اسـالمی  های علمیه هم باید مأموریت بسیج حوزه

 دیـبا ه اسـتدیها جوش انقالب از دل حوزهاز آنجا که بلکه  گره زند و پیوند بخشد؛

را  یو نظـام اسـالم ه حفظ و حراست از ثمره خـود باشـدبه انقالب نگا حوزه نگاه

  . بداندخود و مأموریت تحقق رسالت  یبرا یبستر

متـولی «و حوزویان ی دین است  های علمیه فهم و اقامه مأموریت اصلی حوزه

خوبی با دین و منابع  برای این منظور الزم است به. هستند» ی دین خدا فهم و اقامه

سـپس ) تحقیـق(ی ایـن فهـم بکوشـند  و در راه توسـعه) تحصـیل(آن آشنا باشـند 

بخشـی  ود را ترویج و تبلیغ کنند و به دفاع از آن بپردازند و در راه عینیتهای خ یافته

  . ها و چه در سطح کالن جامعه بکوشند و جاری کردن آن چه در جان آحاد انسان



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١۵٠  

 
  

 
ً
بر اساس این نمودار طلبه یک نیروی فکری، فرهنگی و تربیتی است که عمـدتا

در نمـودار » پاسـداری از دیـن«ز دهد؛ حتی مـراد ا خدمات نرم به جامعه ارائه می

فوق دفاع نرم یعنی دفاع فکری و فرهنگـی از دیـن خداسـت نـه دفـاع سـخت کـه 

  .مأموریت مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی است

آنچه گفته شد هویت صنفی و تخصصی طلبه است؛ یعنی مقتضیات طلبگـی 

ت کـه طلبـه بـه کند؛ البته روشـن اسـ را برای او از آن جهت که طلبه است بیان می

عنوان یک انسان یا به عنوان یک عنصر مؤمن وظایف انسانی و ایمانی دیگری هـم 

های دیگـر یـا بـا سـایر اهـل  دارد که از نقش صنفی او فراتر است و در آن با انسان

ی  در مواضع نیـاز و بحـران، برحسـب وظیفـهبه همین جهت . ایمان مشترک است

ات جهـادی و ماننـد آن حضـور خواهـد شرعی در میدان نظـامی، امنیتـی، خـدم

  .داشت

شـود کـه حوزویـان مأموریـت اجتمـاعی  با این توضیح به خوبی آشـکار مـی

ی دیـن  ی شناخت، اشاعه و اقامه مشخصی دارند و به صورت تخصصی در عرصه

ی صنفی و تخصصی طلبـه  به بیان دیگر هر کار خوبی وظیفه. کنند آفرینی می نقش

اقامه ی
دین خدا

فهم وشناخت دین

شناخت آموزه های موجود

تعلم و تحصیل علوم دینی

تدریس علوم دینی

تحقیق در علوم دینیشناخت زوایای پنهان
تبلیغ و ترویج دین

پاسداری از دین

تحقق بخشیدن و جاری ساختن دین

انسان سازی یا تربیت دینیدرجان انسان ها

جامعه سازی دینیدر سطح کالن جامعه
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١۵١  
هـای  ی مأموریـت دار انجـام همـه که طلبه اسـت عهـدهنیست و طلبه از آن جهت 

اجتماعی نیست؛ البته اگر یک حوزوی بتواند در کنار فعالیـت صـنفی و خـارج از 

 شایسـته 
ً
زمان موظفی حوزوی خود، به کارهای مفید و مثبت دیگـر بپـردازد قطعـا

شـته ای را پدید آورده است؛ اما اگر فراغتی برای ایـن کـار ندا است و ارزش افزوده

هـای حـوزوی اختصـاص دهـد خطـا  باشد و تمام توان صنفی خود را به مسئولیت

نرفته است؛ مشروط بر اینکه وظایف انسانی، ایمانی و تاریخی خـود را بـه خـوبی 

  .دار باشد عهده

های علمیه و نهاد مرجعیـت شـیعه در طـول تـاریخ پرفـراز و  خوشبختانه حوزه

تالی کلمـه اللـه و پاسـداری از مکتـب نشیب خود، با مجاهدت و فداکاری در اع

اند و میراث ارزشمند پیامبران الهی و اهل بیت عصمت و طهـارت را  تشیع کوشیده

اند و اکنون نیز اسـناد باالدسـتی و تحـولی حـوزه، بـه  به نسل ما و عصر ما رسانده

  .ی انقالبی و پاسخگو شکل گرفته و تدوین شده است هدف تامین و تضمین حوزه

  موریت حوزه با آرمان انقالبپیوند مأ

و  یانقـالب اسـالم یبـا حرکـت کلـدینی عنوان نهاد علم  حوزه به یریگ نسبت

د و بـه ایفـای نقـش ساز حوزه را انقالبی و بسیجی می ،مردمو عینی  یقیمسائل حق

بسیج حوزویان یعنی کشاندن آنها بـه به بیان دیگر . انجامد تاریخی و تمدنی او می

  .البصحنه نیازهای انق

کـدام . ساختن دین است ی این نهاد، شناخت، تبلیغ، پاسداری و جاری وظیفه

ی جامعـه و تنظـیم  دین؟ اسالم ناب؛ یعنـی دینـی کـه حضـور حـداکثری در اداره

دهـد و گهـواره تـا  ی سعادت فردی و اجتماعی را ارائه مـی نظامات آن دارد و برنامه

را باید شناخت، تبلیـغ و تـرویج  چنین دین جامعی. کند گور انسان را مدیریت می

کرد و از آن در مقابل شبهات و هجمات دفاع نمود، چنـین مکتـب شـاملی مبنـای 
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ی اسـالمی محقـق  ای در جامعـه تربیت دینی جوانان است و چنـین آیـین گسـترده

  .گردد می

فـراهم  یبسـترو  گـره بزنـدمسائل نظام حوزه را به موظف است  یطلبگ یجبس

تشـکیالتی و البتـه خـود بـه صـورت  یاز خاسـتگاه حـوزوطـالب عزیـز کند تـا 

هـای راهکار ی هارائـو بـه  دنبخور یوندجامعه و انقالب پ ینیبا مسائل ع وشخودج

  . بپردازند مؤثر

ترسیم کرده اسـت بسـیج  ١٣۶٧گونه که امام بسیجیان در پیام دوم آذر سال  آن

مقاصد بزرگ بیندیشـد  با تمام توان به این دانشگاهباید دست در دست بسیج  حوزه

  :های زیر را محقق سازد و مأموریت

  از انقالب و اسالم دفاع . ١

  " نه شرقی و نه غربی"اصول تغییرناپذیر استقالل نظام و  ی ازپاسدار. ٢

  بیگانه در حوزه و دانشگاه ایادی جلوگیری از نفود . ٣

  اعتقادی بسیجیان تحکیم باورهای . ۴

  اعضای بسیج  به تمامیل اسالم ناب محمدی های اص چهارچوبی  ارائه. ۵

  در مقابل شرق و غرب ایستادگی . ۶

در تمـام هـای مقاومـت  هسـتهاز راه تأسیس ایجاد حکومت بزرگ اسالمی . ٧

 جهان
  ی ضدانقالب در تمام ابعاد قطع ریشه. ٨

و  فـداکاریی آن امـام حکـیم، بـا مـدیریت صـحیح،  و این امر مطابق توصیه

  .گردد میحاصل ها  حضور در صحنهمجاهدت مستمر و 

 تمایز بسیج حوزه با بسیج سایر اقشار

  یتشکلطالب  یجبسبا توضیحات گذشته معلوم شد 
ً
 هـای یـتفعال یبراصرفا
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همچنـین بسـیج طـالب نبایـد بـا . های نظامی نیست یا آموزش یاسیس ی هروزمر

یـک گـروه  در حـدبسیج ادارات و محالت و سایر اقشار برابر باشد و یـا حـداکثر 

هـای  بـه یکـی از کـارویژهباید طلبگی بسیجی در عالم فعالیت  .عمل کندجهادی 

اگر طلبـه، امامـت و . بازگشت داشته باشد و شأن طلبگی در آن لحاظ شود طلبگی

هدایت فکری و فرهنگی جامعه را بر عهده دارد، بسیج طلبگی نیـز بایـد امامـت و 

د و نقش نرم خود را نسـبت بـه آنـان ایفـا هدایت سایر اقشار بسیج را بر عهده بگیر

 ی دین، بسیج هدایت فکری و کند؛ بنابراین چه بسا بسیج طالب بیشتر بسیج اقامه

، بسیج علمی و معرفتی، بسـیج آموزشـی و پژوهشـی، بسـیج گذاری فرهنگیتأثیر

، گـری بسیج تبیین و مطالبـه، تولید محتوا و ترویج گفتمانتبلیغی و تعلیمی، بسیج 

امـر و بسیج  دفاع نرم از مبانی انقالب ، بسیج پاسخ به شبهات، بسیجتربیتیبسیج 

ای در فضای حقیقی  های رسانه با استفاده از تمام ظرفیت به معروف و نهی از منکر

  .و مجازی باشد

های مستقیم سیاسی و خـدمات جهـادی کـه در  در کنار فعالیتطلبه بسیجی 

تأثیرگذار است، خود را موظـف بـه  شک استحکام شخصیت و تربیت جامع او بی

هر جا که انقالب نیاز به . داند و تربیت نیروی آن میهای فکری انقالب  حل مسئله

معارف انقـالب و . تبیین و روشنگری و تحلیل دارد بسیج طالب باید حاضر باشد

تمـام  یبـرارا اسالم نـاب  یاعتقاد یها چهارچوبگفتمان امامین آن را نشر دهد، 

شبهات مربوط به حکومـت دینـی و والیـت فقیـه را بسـیج  ،تبیین کند یجاقشار بس

هـای  طالب باید پاسخ دهد، کارآمدی نظام را بسیج طالب باید تبیـین کنـد، گـره

ی جمعیت را بسـیج طـالب بـا  نظری انقالب از قبیل مشکالت اجتماعی و مسئله

انقـالب بایسـتد و ای  بیان روشنگر خود باز کند و خالصه پای کار نیازهای اندیشه

همچنین پس از کار عمیق علمی و اجتهادی در حـل . حلقه میانی امام و امت شود

کنـد تـا آن را بـه  مسایل نظری انقالب و تبیین و روشنگری نسبت به آن تـالش مـی
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علوم انسانی و در نهایت به قـانون و سـاختار و الگـوی پیشـرفت تبـدیل کنـد و در 

  .سطح جامعه محقق سازد

 و سرپرسـت یمربـ کیدر قامت تربیت شود و راهبر یک  اسیدر مقید طلبه با

 یاجتمـاع یهـا حرکت شرانیپ ه،طلب. ایفا کندنقش  ،پیرامون خود طیدر محبتواند 

حـوزه و  زیـنرهبـران انقـالب اسـت و در نگـاه و تحقـق آن  ی دیـن اقامـه ریدر مس

طـالب  ؛ یعنـیشندمردم با یو معنو یمعرفت ،یفکر شرانیراهبر و پ دیبا ونیروحان

 یامـام بـرا یهـا آرمانو اهداف و  یفکر یگر مبان نییو تب» واسط ی هحلق« یانقالب

 شیدایـپ یعنـیاول و دوم انقالب  ی که در مرحله یآحاد جامعه هستند، همان نقش

 ی هو جامعـ یدولـت اسـالم ی هدر مرحلـ دیـانجام شـد با یانقالب و نظام اسالم

  . دنبال شود یاسالم

را بـه و ارکـان ماهیـت آن کمـاالت بسـیج  ی بسیج طـالب همـهتیب به این تر

شـعائری و  دهد و در کنـار خـدمات جهـادی و کارهـای پیوند می هویت حوزوی

نیروی مخلصی  یبسیجی  طلبه. کند و تربیتی اتخاذ میرویکرد محتوایی مناسکی، 

متشـکل و بـا اسـالمی بـه صـورت نوین تمدن رو به سوی آرمان تشکیل که است 

  .کند ، فعالیت طلبگی میحساس مسئولیتا

  جیو بس ی علمیه حوزه

های علمیه کـه در یـک جملـه  با توجه به رسالت عالی و مأموریت نهایی حوزه

توان طلبه، استاد یا عالم حوزوی  است؛ می» ی دین و تحقق اهداف انقالب اقامه«

  ست که؛دان» بسیجی انقالبی«را در مرتبه اعالی رسالت و مأموریت خود، یک 

 تمام شأن حوزوی یعنی ظرفیت
ً
های اخالقی و معنوی، فکـری و علمـی و  اوال

آفرینی اجتماعی خـود را در جهـت خـدمت بـه مـردم و  های عملی و نقش مهارت

  گیرد و جامعه و رفع نیازهای انقالب رشد داده و به کار می

       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١۵۵  
 جهت

ً
یشگامی گیری کالن او نیز اهداف انقالب و تمدن نوین اسالمی و پ ثانیا

  . در تحقق سند گام دوم انقالب است

و شروع بـه » گام دوم انقالب«زمان با شروع  ی جدید هم از این رو در این برهه

  توان بسیج را با نگاهی بالنده و متعالی؛ می» دولت انقالبی«کار 

  ای پرشور و پرنشاط با روح و ریحانی از فضای جنگ و جهاد، جبههـ 

  با رنگ و لعابی از اخالص و ایثار و فداکاری،  فضایی معنوی و اخالقیـ 

  میدانی کارآمد برای تکامل و تهذیب و تربیت، ـ 

  محفلی پرانگیزه و پرتالش برای تحصیل علم و کسب مهارت و بینش و بصیرت،ـ 

  افزا برای تعاون و تعامل و تبادل، مجمعی همـ 

کننـده بـرای  تکننـده و هـدای گر، حمایـت تشکیالتی تسهیل«و در یک کالم ـ 

های حوزوی در مسیر تربیـت،  انسجام، هماهنگی، رشد و بالندگی ظرفیت

هـای  تحصیل، تحقیق، تبلیغ و فعالیت اجتماعی طالب و روحانیون حـوزه

  .دانست» علمیه برای تحقق گام دوم انقالب و موفقیت دولت انقالبی

ی  اقامه«است که در جهت » عالمان مجاهد« تیترب ه،یعلم یها حوزه رسالت

اخـالق و «دو رکـن  ی هیـداده و بـر پا ونـدیهـم پ علم و عمـل را بـه ی صحنه »دین

بـه اهـداف  لیـرا در ن ی اسـالمی جامعـه، نظام و »اجتهاد و فقاهت«و  »تیمعنو

چنـین  تیـربدر ت. نـدینما یو راهبـر تیهدا ،یاسالم نیانقالب و تحقق تمدن نو

  :چند اصل وجود دارد عالمانی

  ت،ینواخالق و مع. ١

  علم و معرفت، فقاهت و اجتهاد،. ٢

خدمت به مردم و جامعـه، احسـاس ی  ملکهلله،  امیمجاهدت و ق ی هیروح. ٣

  ،یو رسالت اجتماع تیمسئول

بـا اهـداف  یینظام و جامعه و آشنا ازیزمانه و ن اتیو علم به مقتض رتیبص. ۴

  ،یاسالم نیانقالب و تمدن نو
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١۵۶  
  همواره؛  زین جیبس

 ،اخـالص مـان،یهمچـون ا یمتضمن فضـائل یو معنو یاخالق هم در ُبعد. ١

مـان یمان عاشقانه، ایا«بوده است و به فرموده رهبر معظم انقالب  یو فداکار ثاریا

  1،»ج شدیمان توأم با عواطف باعث درخشان شدن بسیق، ایعم

گاه یو معرفت یو هم در ُبعد علم. ٢ و به دارد  دیتأک یبر رشد علم و دانش و آ

ی در نظــام اســالم یهــا تیــهــا و موفق شــرفتیاز پ یاریبســ« :یرهبــری  فرمــوده

  2،»است یجیبس عملر و کمختلف مرهون تف یها عرصه

 یها یازمندینسبت به ن تیو احساس مسئول یو هم در ُبعد رسالت اجتماع. ٣

 ی و حوائج جامعه و نظـام اسـت و بـه فرمـوده ازهایدر رفع ن شروینظام و جامعه، پ

  3،»ها دانیم ی هی همشور براکارآمد ک یروین یعنیج، یبس«قالب رهبر معظم ان

جـامع و شـناخت زمـان و  ی شـهیبـر اند ،ینشـیو ب یرتیو هم در ُبعد بصـ. ۴

 کنـد ینگـاه مـ جیبسـ«رهبر معظم انقالب  ی دارد و به فرموده دیتأک یشناس دشمن

مراقـب  درست منحرف نشود، رِ یانقالب و نظام از مس یحرکت عموم نیکه ا ندیبب

در مقابـل آن  جیمشاهده شد، بسـ یجا انحراف هر د،یایاست که انحراف به وجود ن

 کیدر  و 4.»است جیاست که مربوط به بس یاتیخصوص ی از جمله نیا. ستدیا یم

خـود را  ،یجیبسـ یرویـن کیبه عنوان  جیمقاومت بس یرویکه در ن یجوان«جمله 
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       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١۵٧  
چنان خـود را بسـازد  دیبا داند، یم یاسالم یها خدمتگزار اهداف انقالب و آرمان

 ،یاخالقـ ،یعلمـ یها را به دور خـود جمـع کنـد و سـازندگ پروانه یکه مثل شمع

  1.»داشته باشد یاسیو س یفکر ،یمعنو

 یهـا باشـند و حـوزه یجیبسـ کپارچـهی انیاست حوزو ستهیوصف، شا نیا با

ک بـه اصـول و با تمس ونیطالب و روحان. جیبس یها گاهیپا بانیمأمن و پشت هیعلم

 جیتـا بسـ«هسـتند و  یهمواره حافظ انقـالب و نظـام اسـالم ،یجیبس یها آرمان

شـد؛  واهـدنخ دیـدشمنان تهد یاز سو یاسالم یو جمهور یهست، نظام اسالم

  2.»است یرکن اساس کی نیا

  های بسیج حوزه علمیه ویژگی

  :توان برشمرد های بسیج طالب را اینگونه می ویژگی

تربیـت جـامع کـه  پرظرفیت استعلمیه یک پایگاه تربیتی  های بسیج حوزه. ١

 در طلبه 
ً
 .دکن تأمین می یالتیو تشکجمعی  کاررا خصوصا

ای  طلبـهانجامد؛ زیـرا  های علمیه به تقویت هویت طلبگی می بسیج حوزه. ٢

طلبگـی  سـتیزبـرای  ،بینـد میخود را در حل مسائل جامعه کارآمد و اثرگذار  که

هم  ،کند احساس میمضاعف  یو عزم و همت دیاب یم یمتعال ییمعناخود ارزش و 

 یهـا، عزمـ تخصـصو سـایر اجتهاد تا فقاهت  یها پله مودنیعلم و پ لیدر تحص

ــال ــم در تع ــت و ه ــد داش ــخ خواه ــ یراس ــو یاخالق ــانگ ،یو معن ــور  زهی و ش

 دیبا تأک جیبس یها تیاقدام و عمل در فعال دانیم. آورد به دست می یریناپذ وصف

سـلوک  ی وجهاد علم یبرا یمناسب یفضا ت،یمأمورجهاد و احساس  ی هیوحبر ر
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١۵٨  
طلبه بسیجی باید در کار اصلی خود که تحصیل علوم اسالمی است  .است یمعنو

موفق باشد و مهذب و پارسا شناخته شود نه اینکه سیره او دیگران را بـه ایـن تـوهم 

خوان بـود یـا انقالبـی، یـا بایـد  بیندازد که یا باید طلبه بود یا بسیجی، یا باید درس

  !سیاسی بود یا اخالقی، یا باید با امامین انقالب بود یا با طیف دیگر حوزوی

هـای علمیـه پایگـاه انقالبـی بـودن و پاسـدار انقالبـی مانـدن  بسیج حـوزه. ٣

 . های علمیه است حوزه
 .هاسـت های علمیه تحقـق بخـش گـام دوم انقـالب در حـوزه بسیج حوزه. ۴

و توضیحاتی که رهبر معظم انقالب پیرامون آن در اول خرداد سال  دوم ی گام بیانیه

و اسـاتید بسـیجی را  ی طـالب  وظیفـهدر دیدار دانشجویی بیان فرمودنـد  ١٣٩٨

تبیـین » سازی اسـالمی های حل مسئله در افق تمدن کارگروه«دهی  نسبت به شکل

  1.نماید میانی تأکید میهای  کند و نقش اساتید و نخبگان را به عنوان حلقه می

ترین قالب فعالیت بسیج طالب در رفـع نیازهـای حکومـت و جامعـه  مهم. ۵

هاست کـه  ها و کارگروه خصوصا در یاری دولت جوان انقالبی تشکیل همین حلقه

نظـران  علمـا و صـاحب ،دیاسـات ،طـالب نخبـه تیاز ظرف یریگ با بهرهالزم است 

بـرای ایـن مهـم  .اجـرا شـود هیـرس علممدا ی در همه یو سراسر یصورت جد هب

افزایی بسیج طالب و دانشجویان را که مورد سفارش امام راحل بـوده  وحدت و هم

  . است نباید از یاد برد

راهبـر « اسیـدر مق ینـیآفر نقـشمشـق  یبـرا یعمـل مناسـب دانیم جیبس. ۶

فرصـت را  نیـدر خدمت به نظام و جامعه، ا جیبس یها تیاست و فعال »اجتماعی

 نـدینما یابیارز دانیم نیو ا اسیمق نیتا خود را در ا دهد یطالب قرار م اریر اختد

 یبانیپشت« یعنی ها جیبس گرید تر از فراتر و مهم زیطالب ن جیضمن آنکه رسالت بس
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       یجبس یبالندگ یانیهشرح ب

١۵٩  
  .و اجتهاد و فقاهت است نید گاهیجامعه از پا »یو معنو یمعرفت ،یفکر

بهتـرین خـدماتی کـه ت؛ یعنی اس روین تیفکر و ترب دیطالب کانون تول جیبس

و  تولید فکر راهبردی انقالب :اول دهدقرار بسیج تواند در اختیار سازمان  میحوزه 

حوزه علمیه از نظر نیروی فکری محتوایی . است تربیت نیروی کارآمد انقالبی: دوم

تواند  ای غنی دارد و در تربیت نیروی انسانی نقش اثرگذاری می ای سرمایه و اندیشه

، های راهیان نـور کاروان انمبلغو  اساتید حلقات صالحین ا کند؛ بنابراین تأمینایف

معـارف (تربیت مربی انقالب اسالمی و استاد در موضوعات مـورد نیـاز انقـالب 

ارتقـای کیفـی ، ...)جمعیـت و انقالب، مکتب امام، جهاد اقتصادی، جنگ نـرم،

  .ی حوزویان است ر عهدهبفرماندهان بسیج و ارتقای کیفی  اساتید بسیج طالب

های  ی ارتقا و تحول جایگاه بسیج در حوزه امید است این مسئولیت خطیر مایه

علمیه گردد و در برآوردن حاجات امام عصر عج و نایب حکیم او و تحقق اهـداف 

  . انقالب اسالمی ثمرات فراوانی به بار آورد



  

  مبلغ نوع جیم؛ مبلغ راهبر

  

  

  پیوست سوم
  

  ؛ مبلغ راهبرمبلغ نوع جیم

  

هـای ارزنـده فـراوان و خـدمات  طالب علوم دینی در سفرهای تبلیغی فعالیت

تبادل تجربیـات . دهند انجام می :قدری به فرهنگ تشیع و مکتب اهل بیت گران

 برای دیگران نیز مفید است
ً
  . این سفرهای تبلیغی طبعا

  توان تقسیم کرد از یک زاویه مبلغان را به سه گروه می

ن خدا به یک منطقـه ید یبلغی که از سر درد و دغدغه و به هدف اعتالم) الف

. نشـیند رود و در آنجا به انتظار فراهم آمـدن فرصـتی بـرای ارتبـاط مـی تبلیغی می

 در مسجد و بعد از نماز پدیـد مـی
ً
. آیـد فرصت ارتباط شفاهی با مخاطبان معموال

ی سخنرانی بعد  م و هر وعدهدر نظر بگیری) روز ٣٠(اگر کل زمان تبلیغ را یک ماه 

ساعت فعالیت مفید تبلیغی توسـط او در  ١۵دقیقه بشماریم مجموعا  ٣٠از نماز را 

تر این است که قبل و بعد این سخنرانی را  بینانه یک ماه رقم خواهد خورد؛ البته واقع

نیز به آن ملحق سـازیم و حـداکثر یـک سـاعت در روز فرصـت ارتبـاطی در نظـر 

ساعت فرصت ارتباط تبلیغی برای او  ه سی روز ماه رمضان معادل سیآنگا. بگیریم

 به برنامه. پدید آمده است
ً
های فردی مانند  مابقی حضور طلبه در آن منطقه احتماال

  .مطالعه و عبادت و استراحت گذشته است

نشـیند؛ بلکـه بـه فـراهم آوردن  مبلغی که منتظر فراهم آمدن فرصت نمـی) ب

کند از این فرصت طالیی بیشـترین  تالش می. خیزد اطی برمیفرصت تبلیغی و ارتب
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١۶٢  
استفاده را بکند و اکثر ساعات حضور خود در آن منطقه را به ساعات تبلیـغ تبـدیل 

ی  گاهی با ارتباط با جوانان و نوجوانان، گاهی بـا ارتباطـات چهـره بـه چهـره. کند

پرسـش و  هـا، جلسـات ها و جلسات و کـالس صمیمی، گاهی با برگزاری نشست

پاسخ، جلسات انس، جلسات کارگاهی، در کوه و دشت و صحرا و کنار دریا، انس 

و صمیمیت با جوانان و نوجوانان در مراکز ورزشـی و مراکـز تفریحـی و مسـجد و 

مدرسه، مراجعه به ادارات و مدارس و مراکز، جضور در محیط کسب و کار و بازار 

  .فاده را به نفع این هدف داشته باشدو مزرعه، از ساعات حضور خود بیشترین است

کند؛ امـا یـک فـرد فعـال کـه  در هر حال این مبلغ نیز به اندازه یک نفر کار می

بـازده کـارش . گیـرد ورانه بهره می او ضایعات ندارد و از عمر خود بهره یها تیفعال

  . ه فعال استکمنفعل نیست بل. خیلی زیاد است

. کند مند عمل می ال رسالت است و غایتمبلغ نوع جیم مبلغی است که به دنب

توانـد بـردارد و بایـد در  اندیشد که به تنهایی این بار مسئولیت سنگین را نمی او می

لــذا . ایــن زمینــه از امکانــات بیشــتری از جملــه از امکانــات انســانی بهــره گیــرد

کند؛ یعنی نیروهای دیگر را هم برای هـدف خـود  سازی می ساختارسازی و جریان

کند؛ یعنی نه تنها به عنوان یک فرد در خدمت اهداف تبلیغی است افـراد  می بسیج

کند؛ به این صورت کـه  کند و از انرژی دیگران هم استفاده می دیگر را هم درگیر می

 یهـا ند سـازهک یافکند و تالش م هایی حسنه می آورد و سنت ساختارهایی پدید می

نـد؛ کن یت را تأمید و آن غایاید نظرش بت موریار غاکه به کد آورد یپد یا یاجتماع

 گروه مطالعاتی درست می
ً
کـانون . دهـد ی مطالعـه مـی کند و بـه آنهـا برنامـه مثال

زند  تابلوی دیواری می. ند که بعد از او هم بماندک ید میفرهنگی و ساختارهایی تول

  .که جوانان آن منطقه آن را پر کنند

موجـود  یـکمبلـغ ب . باز شود یراهمبلغ الف کامال منفعل و منتظر است تا 

ه خـود کـنیاندازد و مبلغ ج عالوه بر ا یان میه تمام توان خود را به جرکفعال است 

       مبلغ راهبر یم؛مبلغ نوع ج

١۶٣  
  .اندازد فعال است، کارآفرین است و دیگران را به فعالیت می

کند، به تحول اجتمـاعی  ساختارسازی می. کند سازی می مبلغ نوع جیم جامعه

ی مهم  فهیدارد و خود را در راه انجام وظ یاجتماع تیریو مد یاندیشد و مهندس می

  .پندارد ین خود تنها نمیو سهمگ

مبلغ نوع ب حداکثر توان . دهد ی خود را انجام می مبلغ نوع الف حداقل وظیفه

  .برد گیرد و مبلغ نوع جیم از حداکثر توان خود و دیگران بهره می خود را به کار می

مبلـغ . مبلغ نوع ب اثر علمی، تربیتـی دارد. دمبلغ نوع الف فقط اثر علمی دار

مبلغ نوع الف و ب در صـف تعلـیم و تربیـت . نوع ج اثر علمی، تربیتی و مدیریتی

مبلغ نوع ج عـالوه بـر کـار  یات هستند؛ ولین عملیمباشر ا یرویاند و ن قرار گرفته

ی کار مد
ّ
  .مام استو ا مبلغ، راهبر سوم ی این گونه در. دهد نیز انجام می یتیریصف

  

  

  



  

  منابع

  

   منابع

  کتابنامه

 قرآن کریم .١
  .بیانات رهبری از سایت معظم له .٢

 .ق ١۴٠۴مکتبه آیت الله مرعشی، : قم ؛البالغه نهج شرحالحدید؛  ابی ابن .٣
  .ق ١۴٠۴جامعه مدرسین، : ؛ قمالعقول تحفابن شعبه حرانی؛  .۴

فهـری،  ؛ ترجمـه احمـدالطفـوف قتلی علی اللهوفعلی بن موسی؛  ابن طاووس، .۵

  .تا نشر جهان، بی: تهران

  .ق ١۴٢٠دارالحدیث، : ؛ مصرداود ابی سننابوداود، سلیمان بن اشعث؛  .۶

نشـر ملکـوت : مشـهد ؛سلوک و سیر رساله ؛محمدمهدی بن مرتضی ،العلوم بحر .٧

 .ق١۴٢۵نور قرآن، 
 .ق١٣٧١؛ قم، دارالکتب اسالمی، المحاسن؛ محمد بن احمد برقی، .٨
دفتـر تبلیغـات اسـالمی، : قم ؛الکلم درر و الحکم غرر عبدالواحد؛ ،آمدی تمیمی .٩

  .ش ١٣۶۶

؛ موسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام خمینـی، ی امام صحیفهالله؛  خمینی، سید روح .١٠

 .ش١٣٧٨
 تهران، ؛)س(ت نامه الهی سیاسی امام خمینیوصی ؛روح الله سید خمینی، .١١

 ١٣٩٣، )س(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 
: زاده آملـی، تهـران ؛ تصحیح حسـن حسـنشرح المنظومهدی؛ مال ها سبزواری، .١٢

  .ش ١٣۶٩نشر ناب، 



  سازی تربیت سپاری و مردمی جمع    

١۶۶  
 .ق١۴١۴هجرت، : ؛ تحقیق صبحی صالحی، قمالبالغه نهجشریف رضی؛  .١٣
جامعـه : اکبـر غفـاری، قـم تصـحیح علـی ؛الخصـالمحمد بن علـی؛  صدوق، .١۴

  .ش١٣۶٢مدرسین، 

: ی، قـماکبـر غفـار تصـحیح علـی ؛الفقیه الیحضره منمحمد بن علی؛  صدوق، .١۵

  .ق١۴١٣جامعه مدرسین، 

  .ش١٣٨۶لیله القدر، : ؛ قمسازندگی و مسئولیت علی؛ ،حائری صفایی .١۶

  . ق١۴٠٣نشر مرتضی، : ؛ مشهداالحتجاج؛ علی بن احمد ،طبرسی .١٧

قـم، انتشـارات الشـریف الرضـی،  ؛االخـالق ارمکـمحسن بن فضـل؛  طبرسی، .١٨

 .ق١۴١٢
لکتــب االســالمی، دارا: ؛ تهــرانتهــذیب االحکــامطوســی، محمــد بــن حســن؛  .١٩

 .ق١۴٠٧
پژوهشـگاه علـوم و : ؛ قـمراهبرد تربیت اخالقی در قـرآن کـریمعالم زاده نوری؛  .٢٠

 .ش ١٣٩۶فرهنگ اسالمی، 
مرکز مدیریت حـوزه : ؛ قممعادله الزام و اختیار در تربیتزاده نوری، محمد؛  عالم .٢١

 .ش١۴٠٠علمیه قم، 
موسسـه آل : ؛ مشهد7؛ علی بن موسی الرضاالرضا االمام الی المنسوب الفقه .٢٢

 .ق١۴٠۶البیت، 
 .ق١۴٠٧دارالکتب االسالمی، : تهران ؛الکافیمحمد بن یعقوب؛  کلینی، .٢٣
: ؛ قـمد فی معرفه حجج الله علی العباداالرشا ؛بن نعمانمحمد بن محمد  ،دیمف .٢۴

  .ق١۴٢٣مؤسسه آل البیت، 

  .ق١۴٠۴مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، : قم ؛صفین وقعهنصر بن مزاحم؛  .٢۵

 .ق ١۴١٠ی فقیه،  مکتبه: ؛ قمورام مجموعهفراس، مسعود بن عیسی؛  بن ابیورام  .٢۶
  

       منابع

١۶٧  
  بارکدها

  سایت معاونت تهذیب

  
http://tahzib.ismc.ir/  

از جزئیات طرح های تحولی جدید معاونت 
  تهذیب تا لزوم استفاده حوزه از بودجه عمومی

  
https://b2n.ir/j93343 

 

های  بیانیه بالندگی بسیج حوزه
 علمیه در گام دوم انقالب

  
https://b2n.ir/d32909 

انال پیام های تهذیبی و تربیتی ک: ندای تهذیب
  معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه

  
https://eitaa.com/nedaye_tahzib 

@nedaye_tahzib 
  

بانک مرجع (سایت ندای تهذیب 
  )دروس اخالق حوزه

https://nedaye-tahzib.ir/  

پاورپوینت توضیحات اجمالی درباره شورای 
  تهذیب مدارس علمیه

https://b2n.ir/m70933  
  

  


