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 26/10/98 ول جلسه ا

 بخش اول 

  های مسجدی و دانشگاهی است. پیوند بین جمع ،جمعاولین قصد در تشکیل این 

 ایم؛ از این رو ضرر کرده ،قدر در این امر تأخیر داشته باشیم اتحاد مساجد با هم اتفاق خوبی است و هر

 دومین قصد:

بین  وحدت به تقویت است که السالمعلیهمن و عترت و اهل بیت آداشتن خط سیر فکری با محوریت قر

انجام  ؛های بیشتر به هماتصال شبکه ؛هستندمشغول نظم گرفتن افرادی که به کار  شود؛منجر  مساجد

  است.  جمعبهتر کارها به مدد 

 باشدمی یرهبر که مورد تأکید اقتصاد مقاومتیشود و زدایی انجام میکارهایی که در خصوص محرومیت 

متولی یک منطقه محروم شود و ببیند به چه  ،هر مسجدی]باید[ توان پیگیری کرد. از طریق مساجد می را

رفته رفته به کشورهای مجاور توسعه  ،تواند محرومیت آنجا را برطرف کند و به این ترتیبصورتی می

االن وضعیت به سمت فتح است و باید شوند. درگیر های جدی عملیاتبا پیدا کند و کم کم مساجد 

ایم. ایی در کشور وجود دارد که هنوز به آنها ورود نکردهههمه کشورهای دنیا را در نظر گرفت. زمینه

مباحث  به انتظار جهان اسالم از ایران این است که به شکل جدی]االن[  باشد.میاینها کارهای مقدسی 

 شود.  وارد اعتقادی و علمی

 متولی یک مسجد  ،نفر برسد و هر کدام از این افراد 300 - 200به  ،یابدکم کم افزایش  یفکر کنید جمع

های تواند جریانمی ،باشد و به تدریج تواند خیلی باشکوهمی ،کندو شهر باشند. این اتصاالتی که ایجاد می

به سمت ظهور . ]مسیر[ خوبی را در عالم رقم بزند. نیروهای بسیج و مومنین را نباید دست کم گرفت

غایت هم این  .با هم مرتبط کرد سریعاین کارها را باید خیلی  .ه خیلی زیادی وجود نداردو فاصلرفته 

 . شدن ماست جمعسوم و مقصد 

  هم این شد که  سومو  های علمیتدارکداشتن سوخت و  دوم ،تشکیل جمعشد  اول تیغابنابراین

 کند. جدی داشته باشیم و ببینیم که این درد را هم درمان می عملیاتیکارهای 

 یا شاید تصمیم بگیریم بر روی ]مدنظر است[ دارد  جهادی تعریف کارهایی که جنس ،در بحث سوم

باید بر روی حاضر در حال .  و ...برویم به سمت دامپروری مثال  ؛گذاری کنیمکارهای اقتصادی سرمایه
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این چیز  ،و علم روی زمین بماند اعالم کنند]درباره علم[  این موارد فکر کرد. اینکه حضرت آقا هر بار 

دانیم مملکت برباد رفته است. می ،های خودجوش انجام نشوددانید که اگر حرکتاین را می .خوبی نیست

با  ،چنین اتفاقی بیفتد. به هر حالتمایل دارند ممکلت بر باد برود و ما در عمل نباید بگذاریم برخی که 

توانیم از این موضوع نمیبینند. های بیشتری میآسیب ،تر هستندمناطقی که محروم ،هر اتفاقی در جامعه

توان آنها را فراموش کرد و اگر بنا باشد کسی آنها است و نمی محرومینانقالب  ،این انقالب .غفلت کنیم

 ؛توان اعتماد کردها هم نمیحتی گاهی به خیریه با همین کارهای خودجوش است. ،را فراموش نکند

درمان کار است. خیلی  ،جدی و ارتباطیهای مسولی جمع ؛ای هم درمان کار نیستهای خیریهحتی جمع

 کافی است فقط ارتباطات را فراهم بکنیم.  ؛،شهری برویمبه ها الزم نیست وقت

 کنیم. مطرح است را در همین جلسه صحبت می نیآهای قراعتکافحال به عنوان  بحث چهارم که به هر

توانیم در کنار هم باشیم. اینکه چه کاری انجام دهیم را پنج تا هفت ساعت به صورت متمرکز می ،در ماه

ن به صورت آتوانیم طبق نظر دوستان انجام دهیم. مواردی مانند تدبر در دعا، تدبر در تاریخ، تدبر در قرمی

 تواند موضوع این جلسات باشد. و موارد دیگر میکه رفتارها تغییر کند  ،عملیاتی

 و کم کم  هایش بودهدر حد غذا و تأمین خواستهنیز ش تو مشکال خیلی ساده ،زمانی ،زندگی انسان

برای خودش قلمرو  ،فکرش را ترویج داده ،ساده بسیط های دیگر وارد شده است. همین انسانِبحث

 تخصصیگوییم که حالت عرصه می ،به قلمروهای محدود شدهحد زده است.  ،و برای آن تعیین کرده

و به طور  ن خاصامتخصص ،برای هر کدام هم و کامال تخصصی است ،کند و نگاه به آنهم پیدا می

در حال آموزش  ،در ساختارهای دانشگاهین ااین متخصص که خواهدمی نظران خاصصاحب ،طبیعی

غربی است. زندگی  ،شودهایی که برای هر عرصه داده میها و آموزشنوع عرصه ،هستند. در حال حاضر

گوییم که ما موحد به ظاهر می ،ها را فتح کنیمهاست. اگر نتوانیم این عرصهانسان هم در این عرصه

کودک و وجود مهد ،به عنوان مثال ؛کنیمتبعیت می های شیطانیحکومتولی در باطن از  ؛هستیم

 ،تر کرد و بعدرا جرئی ممکن است آن ]که البته[ باشدمی خودش یک عرصه ،کودکدر مهد هایِآموزش

 ،هایی که در غرب بودهگرفت. مهدکودک بر اساس مدل در نظر ای دیگررا هم عرصه هاآن]هر کدام از[ 

به یک و االن  به دلیل مسائل اقتصادی و ... ؛زنندها به آن دامن میشود و خیلیدر کشور ما هم رایج می

هاست. مهدکودک ،های خطر در کشوراز کانون ای که در حال حاضر[]به گونهشود میتبدیل بحران 

از  و شوندهای خود جدا میاز خانواده ،شدهوارد ها مهدکودکبه خیلی از کودکان از سنین بسیار کم 
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های زیادی به بحرانشود و اینها می شروعشستشوی مغزی این کودکان  ،]در این مهدها[ همان دو سالگی

 طور است[. ]هم همین پرورش و ...و عرصه آموزش  درشود. میتبدیل در آینده 

 عرصه ،به آن ؛بریدکار میه باید و نباید ب ،زنید و در آنجاوقتی به محل کار و عملیات خود حد می

باید بپذیریم  ،کنیمبکارهای محتوایی  ،هااگر نتوانیم در این جریان عرصه .خیلی تنوع دارد کهگوییم می

 ایم. همین االن هم چنین کرده ،ایم و البتهها را به فکرهای غرب واگذار کردهکه این عرصه

  ها را تعریف است. باید از حالت دفاعی به شکل تهاجمی تغییر کرد. باید عرصه سازیعرصهاصل بر

به دلیل اینکه اعتماد به نفسی  ؛وقت تهاجم به تمدن غرب است ،ایم. االنو هنوز این کار را نکرده کرد

 . در ما ایجاد شده استبرای این کار 

 هر هستید. مشغول آن  به های دانشگاهی است که هر کدام، همین رشتهعرصههای تعیین یکی از راه[

هر کسی متناسب با عرصه  هن این است که بآخوبی قر .عرصه خودش قرار دهدهمان را تواند میکس[ 

و هر کسی متناسب با  وجوه است و انعطاف داردذی ؛متن سیالی است ،نآقردهد. خوراک می، خودش

و اگر کسی بگوید بگذارید  رشته دانشگاهی بربنا را بهتر است تواند از آن استفاده کند. عرصه خود می

بتوانیم  که در آن استعداد دارد. اگر برود سراغ آن کاریبهتر است  ،اش باشدعرصهتواند او نمی رشته

این جای تعجب است که  .توانیم انجام دهیممی خیلی کارها را ،مساجد را به عنوان یک عرصه نگاه کنیم

و مشکل ما این  مشخص است بر روی مساجد کار نشده قدر مفلوک باشیم.مسجد داشته باشیم و این

کنیم. تر کار میراحت ،ایم. اگر فکر کنیم نهادی نداریمها را به نهادها واگذار کردهبوده است که تحول

 ،شودهایی که ایجاد میاز اختالل ،کند. در نظام دینیبرای آن فکر می ،اگر کسی فکر کند چیزی را ندارد

. نهادسازی کنندمی رهارا  آن کارکم کم به دالیل مختلف  ،بعدگیرند و می مسئولیت ،]این است که[ افراد

نهادها نوعا  .ایمولی علم نهادسازی را نداشته ؛میانجام شده است. نهادسازی دار یکادرساززودتر از 

 یفرن 30 – 20 یها بر اساس مدل غربی است. اعتقاد جزمی من این است که جمعو مدیریت غربی بوده

 یساختارها جادیبه ا ازیبدون ن ؛ساده متحول کنند یلیخ یسازهشبکتوانند کل مساجد کشور را با یک می

و تحول را  میمردانه وارد کار شو ،میعرصه است. اگر عرصه را مسجد گذاشت کیتو در تو. خود مسجد 

 شد.  اءیمساجد اح نیا مییسال بگو یس ،ستیب از بعد و مینیبب

افتد. باید بپذیریم تغییر و تحول در یک اقی در هیچ جا نمیاتف چیه ،میکنیم یزندگ االن که نگونهیا

توان کرد. هیچ کاری نمی ،در هیچ جایی ،ریزیاست و بدون برنامهنیازمند ریزی عنصر برنامهبه عرصه 
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-]اینو  کندجذب را بیشتر می ؛دهدو قدرت را افزایش می ها را کاهشهزینه ،دهی همین کارهاسامان

نجام ا یا ،شویم و کارزود خسته می ،کنند. اگر طبق برنامه نباشیمدیگران هم بیشتر کمک میگونه،[ 

 کنند. نیروها یکدیگر را خنثی می ،بعد از مدتییا شود نمی

 نصاب  . حداستنصاب عددی نیاز  ولی برای هر عرصه به یک حد ؛ها اعتقاد زیادی داریمبه تنوع عرصه

باید  ؛کنیدشروع میدر عرصه را  کار ،برای مسجد]وقتی[ مثال  ؛کندامکان کادرسازی را فراهم می ،عددی

 ،اتفاق بیفتد و جمع ،شودهای مختلف برسید. اگر چیزی که گفته میبه حدود هزار نفر متخصص در جنبه

کودک،  متخصصِ ،دهد. در این هزار نفرکل کشور را تحت تأثیر قرار می ،به صورت تخصصی کار کند

 پنج نفر کافی است ،هم برای هر تخصص .وجود داشته باشد]باید[ . سازی و ..خانواده، نوجوان، مدرسه

 ،هزار نفر نیست ،کار کنند. این ،ن و روایات باشدآبر اساس یک متن واحد که قر ]باید[ همه این افراد که

توانند کل دنیا را تسخیر کنند و به راحتی میمی افزاییهم ،اینها به صورت فرکتالی ؛میلیون هم نیست

این  ،مبارکه انفال و آل عمران کند. از سورقدرت را اضافه می ،خیلی ؛گویندمیکنند. این چینش را تقدیر 

 ایمالئکهتوان طوری جمع را تعریف کرد که یک عقبه سازی میگیریم که در جمعموضوع را یاد می

از اول جلب کند و در  ،های انبیاء راو کمک آن عقبه بتواند یک حمایت عمومی را فراهم کهداشته باشد 

شود که گویی جریانی ایجاد می ؛کندوارد این جریان به های شهدا را کمک چنین،هم ؛این ساختار بریزد

صدیقین و صالحین هستند و شما فقط در حال وساطت این جریان  ،انبیاء ،شهدا ،آن دارانِاصل سهام

 ید. باشمی

  مثل قلمرو، بستر، عرصه. هر زمان ؛دهیمهای مختلفی به آن میخیلی اهمیت دارد. اسم هاعرصهبحث 

گوییم می قلمرو  ،بندی باشدهر زمانی که بحث محدوده ؛گوییمبه آن عرصه می ،وقت عملیات باشد که

کنیم. این مباحث را در اصطالح می وضعِ . ]در واقع،[گوییممیبستر  ،تر باشدکلی ،بحثهم و هر زمانی 

از این  ،کنیموارد عملیات به  ن راآیک سوره قرخواهیم می وقتی کنیم.مطرح می «موضوع تا عملیات»

به ند که بخواهند نخوابن را طوری آقر ،کنیم. خیلی مهم است که افراد از همان اولموارد استفاده می

 کنند. وارد ای عرصه

 توانید پیش بروید و اگر تخصص می ،تخصص داشته باشید ،اگر در هر کاری .دور تخصص است ،دور

یک تعدادی عزم پیدا  ،شود مسجد فعالهستید. اگر عرصه محکوم نشینی به انزوا و عقب ،نداشته باشید

شوند. اساسا عرصه وارد های مختلف زندگی حوزه به با محوریت نماز به ویژه نماز جماعت]که[ کنند می
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دهی شود سامان. اولین کار آن هم میاست برای انجام کارهای مختلف مسجد محل جمع اهالی نماز

هر کدام توانی  ،مجال پیدا کردن در کار و جذب داشتن. اهالی نماز ؛شوندمیوارد مسجد به افرادی که 

د. مایننبقیه را جذب ]به این صورت،[ دارند و باید اجازه دارد که آن توان را در آنجا خرج کنند و 

[ باید ]در حالی که. ندستین هایمندمجمع توان و ندارند هم را برنامه حداقل نیا ما مساجد]اغلب،[ 

 ،شافن دیبا ،شودیم واردمسجد  عرصه بهکه  یکس ،واقع در و شودبمسجد  عرصه ها[]توان یدهسامان

را جهت ها و بتواند آن باشد، شوندمختلفی که برای نماز جمع می]افراد[ های کارگیری توانهو بمدیریت 

را وارد  هم متصل کند. یکی از بیانات آقا در مورد مسجد که در سند مسجد هم آنه و افراد را ب ادهد

های مهمی که در آن محل هستند، آموزان ممتاز یا انساننسبت به دانش این بود که مسجد باید ،کردیم

حساس و فعال  ]و...[، شوندنوزادانی که در آن محل متولد می ،گیردشکل میدر محل  هایی کهازدواج

دهی برای مسجد است. ممکن است بگویید این هنر را باید امام جماعت داشته هنر سامان ،این .باشد

 توانیم کمک کنیم که چنین اتفاقی بیفتد. ولی می ؛باشد و اصلش هم بر این است

 یعنی بداند که  ؛کند را به مسجدها القا توان مدیریتبتواند فرد[ ]این است که  ،منظور از عرصه مسجد

بتواند خاصیت  ،بعد]در گام[  و برای آن رایزنی کند ،بعد ،مدیریت یک مسجد به چه صورت است

تواند مسجدی است که می ،و در مقام مسجد جامع قرار بگیرد. مسجد جامع دنمایعلمش را به آن منتقل 

 هماهنگی ایجاد کند.  ،بین تعدادی مسجد

و اعتکاف مربوط به مسجد جامع است.  رسیدن به یک مسجد جامع ،بینمر استعداد این جمع میآنچه د

یک حیات جمعی ایجاد خواهد  ،شود و در این گردشگردش کار و دولت ایجاد می ،بین این مساجد

های با امکانات و توان ،شود. چرخش و گردش در اینجاقدرت ایجاد می ،ردشوسیله همین گه شد و ب

 ،در این صورت ؛داشته باشیداز متخصصین فهرستی  ،[]با هم مساجد است. فکر کنید بیست تا مسجد

 ریزی برای استفاده از آنها نیاز است. هنر برنامه

 ایشان اعتقادشان این است که قدرت به دست  .ای دارند که آن نظریه قابل تأمل استیک نظریه )ره( امام

یعنی قدرت. این خیلی  محرومین به دست محرومین است و دسترسی به شبکه قدرت ؛دارها نیستپول

از کلمات  «مستضعفین» ،ولی در صحیفه نور ؛دانم چیستمناط این حرف را نمی .نظر جالبی است

 نوعا بر روی صاحبان ثروت است. ذهن ما  ؛ امامحوری آن است
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محرومین مادی  ،فرهنگی که نوعا در ایرانمحرومین محرومین مادی و  :شوندمحرومین دو دسته می

ای از هر دو نوع محروم هر محله]در[ یعنی  ؛شودبندی تقویت میداریم. نظام مدیریتی با این تقسیم

 تر هستند و ما خبر نداریم. رد. گاهی همسایگان ما از نقاط محروم، محروموجود دا

 شناسمحرومتواند بعد از بررسی می ،ای در خارج یا داخل کشور را رصد کرده استکسی که منطقه 

شود شناسد. در اطراف ما نوعا تصاویر بر روی هم مونتاژ میمحرومین محله خود را می]به ویژه،[ و  شود

ها زینت ندارد و این صحنه ،ولی لباس شیکی دارد. در جاهای دیگر ؛خیلی فقیر است ،فرد]یعنی مثال[ 

های پیچیده اصال تصویر است. اگر کسی مدیریت خود را از مناطق بکر آغاز نکند، در مدیریت اصلِ خودِ

]مگر شود مدیر نمی ،ولی این مدیر ؛مثال مدیر مدرسه شدن ظاهرا خیلی سخت نیست ؛موفق نخواهد بود

تو  که در آنجا به او بگویند و برود، و حتی جای مدرسه هم نیست روستایی که مدرسه نیست بهآنکه[ 

  از تشکیل تا اداره مدرسه.ریزی برای هر جزء به برنامهکند فرد شروع آن بعد مدیر مدرسه هستی. 

 خواهدکه می آنچهتسخیر کند کجا برای او باشد. باید برای خود فرد است که تعیین می ،در نظام مدیریتی، 

ترین نکته هم همین و مهم تواند آباد کندترین محل را این فرد میمحروم. ه باشدداشتبرنامه طرح و 

با همه امکاناتش کنند که فالن مسجد تصور می ]یعنی وقتی افرادی[ ؛گیردالقائی است که صورت می

 . [گیرد]و آن مسجد با همه امکاناتش در اختیار آنها قرار می افتدبعد از مدتی همین اتفاق می ،برای ما است

  هایی است که کم بضاعت به آن اشاره شد، محل )ره( های امامکه بر اساس صحبت محرومیتمنظور ما از

که آن جاهایی  .هایی دارندنوعا به لحاظ فرهنگی هم محرومیت ،جاهایی که کم بضاعت هستندهستند. 

مجالس و مباحث  ،شبیه به کشورهای خارجی که علما ،رویمهای فکری و فرهنگی میبه سمت محرومیت

های خارجی گوییم. علت ورود جمهوری اسالمی به عرصهمی استضعافاین حالت را  ،دینی کم دارند

ها نیاز داریم. بر این اساس بوده است و در داخل هم برای اهتزاز پرچم دین به آبادانی این محرومیت

طور . ایناست داری خودمان در کشور خودمانبرای دینیک ضرورت  ،المللیهای بینورود به عرصه

 نها کاری نداریم و به ما ربطی ندارد.نیست که بگوییم با آ

 که ممکن است برای شما سخت باشددارم برای دوستان  پیشنهاد های انجام شده یکبا توجه به صحبت. 

کند. اگر بنا داشته ها و تصوراتی در حوزه مسجد دارید و هر کسی به نوعی فکر میهر کدام از شما ایده

همه مساجد کشور بدانیم و بنا باشد تا پنج سال آینده کل این عرصه  د راجباشیم که گستره عرصه مسا

نیم و در جهت انقالب اسالمی از آنها استفاده کنیم و یبریزی برا فتح کنیم و آنها را در یک نظام برنامه
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وظیفه این کار را دارند و فکر کنیم حضرت آقا این جمع را  ،کاری هم نداشته باشیم به اینکه نهادهایی

اگر بخواهید همه مساجد را در یک  [با این توضیح،؛ ]توان کرد(اند )تخیل که میمسئول این کار کرده

نشدن را در  توان چنین کاری را کرد؟ فضایِطبق چه الگویی به نظر شما می ،نظام واحدی قرار دهید

شما هستید. فکر کنید سوال  ،توانند آن کار را انجام دهندذهن نیاورید و فکر کنید کسانی هم که می

 ؟ چگونه؟توانید مساجد را به هم شبکه کنیدامتحان درس مدیریت شما این است که آیا می

 یک  در نتیجه[]؛ تواند در شبکه کردن مؤثر باشدخیلی میکتاب کنم که بحث : من فکر میبه عنوان مثال

فقط  .کنمکتاب چاپ می ،مرتبکنم. میکتاب تولید  ،های مسجدکنم و برای همه ردهموسسه درست می

. این را برای کنمتبلیغ می ها درمسجدبرای مطالعه این کتاب ،با فکر تأسیس یک موسسه تألیف کتاب

نزدیک است و احتمال وقوع دارد. ما جرأت  ،گویم. برخی چیزها به همان اندازه که دور استمثال می

 ،کنیم یکسری آدم دیگر باید در این موضوعات فکر کنند. و همهچون فکر می ؛چنین فکرهایی را نداریم

ن همین کار را آگیرد. در مورد فهم قراین جریان شکل نمی ،وقتکنند و هیچمیرا همین فکر  ،در نهایت

ن شروع آباید از قر ]برای این کار[ های آموزش پرورش،یر همه کتابانجام دادیم. طمع کردم برای تغی

را از هیأت تألیف خارج کنند و به  هابااند کتپرورش تصمیم گرفتهو کردیم و حاال در آموزش می

پرورش را و آموزش  ،و با تست های کنکوری گسترش یافتهاالن سیستم کتابهای مختلف بدهند. گروه

ولی یک  ؛پرورش را دور بزنندو آموزش  ،های تستاند. چگونه آنها بتوانند با تست و کتابزندهدور 

چیزی برای مملکت ندارند.  ،اینها جز ضرر ،به گواهی متخصصین این فن !!!جمع مومن نتوانند ورود کنند

هایشان کتاب ،همه جا هستند و با قیمت چندین برابر ؛پرورش دارید و یک گاج دارید و شما یک آموزش

 دارند. هم نفوذ بیشتری و  فروشندرا می

  فکر کردن باید رفت. در عرصه مسجد متهورانه فکر کنید تا ببینید چگونه  متهورانهیک مقداری به سمت

 می توان مساجد را فتح کرد. 

  با آن  ؛. نگویید حوزه نتوانست]عرض کنم[ تابرای ائمه جماع های فکریخوراکمثال دوم از ایجاد

تواند. نمی ،تواندنمی که تواند و هر کسی فکر کندمی ،تواندمی که کاری نداشته باشید. هر کسی فکر کند

 های درونی خودشان بوده است. به دلیل عدم ایمان افراد به توان خیلی از کارهای انجام نشده

 که  دیادهیآن را د یاست و شما تازه کجا شیحال افزاکارها نسبت به توان ما در  سرعت 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
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  ﴾۱﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

 ﴾۲﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

 ﴾۳﴿ كَانَ تَوَّابًافَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ 

شوند. هنوز سیل راه نیفتاده است و ما باید قبل از میوارد دین به است و فوج فوج  فتح شرایط ،شرایط

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ »هنوز رویت نشده است و اگر بخواهیم  «افواجا»کارها را بکنیم.  ،سیل

سازی نصرت دهیم الزم است بر روی نظام ،را که امروز پرچمش به دست امام زمان استرسول  «تَوَّابًا

های مختلفی را طراحی دارد و باید دورهنیاز به کار اینها که بتواند کادر ایجاد کند.  ایسازیکار کنیم. نظام

 کرد. 

 

 


