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یادداشت ناشر

مدیران،  جمع  در  پناهیان  استاد  سخنرانی  از  برگرفته  حاضر  نوشتار 
سراسر  فرهنگی  کانون های  و  مساجد  فرهنگی  فعاالن  و  سیاست گذاران 
یسی  بازنو معنوی  بیان  مؤسسۀ  توسط  که  است   86 تابستان  در  کشور 
به آن  راستای تکمیل بحث  نیاز، مطالبی در  فراخور  به  و  تنظیم شده  و 
یادی در  ز کنون، مباحث مفید  تا از سال 86  افزوده شده است. هرچند 
ارائه شده است و این متن می توانست جامع تر  این رابطه توسط مؤلف 
و دقیق تر باشد، اما به دلیل مغفول بودن موضوع اصلی آن در بسیاری 
گرفتیم منتظر  که از این بحث شده بود، تصمیم  از مساجد و نیز استقبالی 
یم و انتشار این مبحث را بیش از این  آماده شدن یک نوشتار کامل تر نشو

یم. به تأخیر نینداز





ورش  اولوّیت پر
نخبگان معنوی





کردن همه؟ کردن خوب هاست یا خوب  طرح سؤال: اولویت با خوب تر 

یزی فرهنگی مساجد وجود دارد  که در برنامه ر سؤال مهم و مشهوری 
یم،  این است که آیا بهتر است در مساجد به تربیت نخبگان معنوی بپرداز
است.  مشخص  کامالً  سؤال  مردم؟  عموم  دینی  پرورش  و  جذب  به  یا 
هرچند نباید از آن با پاسخ های سطحی عبور کرد و در واقع صورت مسأله 

را پاک نمود.
ییم هم الزم است  که بگو یک پاسخ سطحی به این سؤال این است 
کرد و هم الزم است خوب ها خوب تر شوند.  عموم مردم را به دین جذب 
به مسجد جذب  مردم  نه تنها الزم است عموم  که  را می دانیم  این  همه 
و  یزها  دین گر بی دین ها،  بلکه  کنند،  پیدا  پرورش  دین داری  در  و  شوند 
ّیت جذب شده و دین دار و  حّتی دین ستیزها نیز باید به مسجد و معنو

دین باور شوند.
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ّیت حرکت می کنند، باید در  که در مسیر توسعۀ معنو کسانی  بی تردید 
یزان، دین ستیزان و دین داران  گروه اول: دین گر گروه باشند.  اندیشۀ هر دو 
 اهل مسجد 

ً
عوام، معمولی و ضعیف، و گروه دّوم: دین داران خوبی که مثال

و هیأت های مذهبی، و پایبند به تعّهدات دینی و تکالیف شرعی هستند. 
گروه باید برنامه داشته باشیم. ولی این واقعیت، پاسخ سؤال  برای هر دو 

ما نیست.
کالن  سیاست گذاری های  و  یزی ها  برنامه ر در  که  است  این  سؤال 
گروه باید اهتمام بیشتری داشته باشیم؟  کدام یک از این دو  مساجد به 
یز و دین داران ضعیف؟  گروه خوبان یا بقیۀ مردم، اعّم از دین ستیز، دین گر

برای کدام یک باید بیشتر سرمایه گذاری کرد؟
که هم می توانند برای غیر مذهبی ها  مثالً بعضی این استعداد را دارند 
صحبت کنند و آن ها را جذب به دین کنند و هم می توانند برای مذهبی ها 
گر چنین  کنند. حال ا گروه را جذب  کنند؛ یعنی می توانند هر دو  صحبت 
کدام ترجیح  یت قرار دهند،  کار را در اولو افرادی بخواهند یکی از این دو 
غیرمذهبی ها  هم  می کنند،  استقبال  آن ها  مباحث  از  مذهبی ها  هم  دارد؟ 
ارتباط خوبی با مباحث آن ها برقرار می کنند. حال به کدام گروه باید بیشتر 

اهتمام بورزند؟
غیرمذهبی  محیط های  در  دین  تبلیغ   

ً
طبیعتا که  دلیل  این  به  گاهی 

کمی  دینی  معارف  با  این محیط ها  در  افراد  کردن  آشنا  و  نیمه مذهبی  یا 
که در هر دو محیط مذهبی  غین و سخنران هایی 

ّ
مشکل تر است، ما از مبل

و غیرمذهبی مورد پذیرش واقع شده و از قدرت جذب خوبی برخوردارند 
کنند.  دعوت می کنیم تا روی جذب غیرمذهبی ها سرمایه گذاری بیشتری 
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شاید چون با خودمان فکر می کنیم باالخره کسی پیدا خواهد شد که برای 
کند؛ پس بهتر است این افراد، روحانِی مجموعه های  مذهبی ها صحبت 
که مذهبی ها خودشان جذب شده اند و در مسیر  غیرمذهبی  شوند. چرا 
باشند،  نداشته  هم  قوی  و  موّفق  مبلغ خیلی  گر یک  ا و  هدایت هستند 
غ 

ّ
مبل یک  گر  ا یا  می کشند.  بیرون  آب  از  را  گلیمشان  خودشان  باالخره 

سراغ  باید  االن  می کند.  کفایت  کند  سخنرانی  آن ها  برای  هم  معمولی 
که  کرد. چون باور ما این است  غیرمذهبی ها رفت و آن ها را با دین آشنا 
امروزه باید بیشتر به کسانی که با دین آشنا نیستند، یا رابطۀ خوبی با دین 
ّیت  کرد و برای جذب آن ها تالش نمود. بسیاری از ما اولو ندارند کمک 
این کار را بیشتر می دانیم و فکر می کنیم کسانی که برای هر دو گروه مذهبی 
که برای  ّیت بر این است  و غیر مذهبی می توانند مفید و مؤثر باشند، اولو

کنند. کار  غیرمذهبی ها 





یزی فرهنگی ضرورت پاسخ به این سؤال برای برنامه ر

سخنرانی  که  روحانی  یا  غ 
ّ
مبل یک  برای  فقط  سؤال،  این  به  پاسخ 

یز هستند و در  می کند، مهم نیست. بلکه برای همۀ کسانی که مدیر و برنامه ر
عرصه های فرهنگی فعالّیت می کنند هم، پاسخ به این سؤال دارای اهمّیت  

باالیی است.

کارهای فرهنگی	  کردن مخاطب در  1. ضرورت مشّخص 
از  را  برنامه ها  است  الزم  خودمان  فرهنگی  کارهای  یزی  برنامه ر برای 
که ببینیم مخاطبمان کیست؟ برنامۀ ما  کنیم. به این صورت  یکدیگر مجّزا 
گر مخاطِب خاص دارد،  در مسجد مخاطب عام دارد یا مخاطب خاص؟ ا

این مخاطبین جزء کدام دسته هستند؟
این  بر  ما  تالش  آیا  هستند؟  دین ستیزان  و  یزان  دین گر دستۀ  جزء  آیا 

است که آن ها را با ترفندهایی به مسجد بکشانیم؟
یا جزء گروه میانه ای هستند که نه مذهبی هستند و نه غیرمذهبی؟

یا جزء مذهبی ها هستند و می خواهیم برای مذهبی ها کار کنیم؟
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را  خودمان  مخاطبان  دایرۀ  یزی،  برنامه ر از  قبل  که  است  مهم  بسیار 
ّیت ها  یزی، توجه به اولو ین مسائل در برنامه ر مشّخص کنیم. یکی از مهم تر
ّیت یکسانی ندارند و تمام کارها را نمی توان با هم به  است. همۀ کارها اولو
پیش برد. نیروها و سرمایه ها محدود است. بنابراین پاسخ به این سؤال که 
ّیت بدهیم، بسیار  یزی، باید به کدام گروه از مخاطبان اولو ما در مقام برنامه ر

کلیدی و تعیین کننده  است.

سرمایه گذاری 	  و  مخاطبان  انتخاب  در  اولویت  تعیین   .2
بلند مّدت برای آن ها

این  کنیم موفقّیت در یک مسجد به  که فکر  این تصور اشتباه است 
نیست!  این گونه  هرگز  شود.  جمع  مسجد  در  یادی  ز جمعّیت  که  است 
فرهنگی،  کانون  موّفقیت یک  یا  و  روحانی در یک مسجد  موّفقیت یک 
کرده،  یده و برایشان سرمایه گذاری  گر ده نفر را برگز که ببیند ا به این است 
وقت گذاشته و آن ها را تربیت کرده است، آن ده نفر چقدر پرورش یافته اند؟ 
موّفقیت یک روحانی در مسجد به این است که مثالً بعد از پنج سال بتواند 
ید: »من با این چند نفر کار کردم و هر چه بلد بودم به آن ها یاد دادم«، و  بگو
بعد از مّدتی هر کدام از این چند نفر برای خودشان جایگاهی بدست آورده 
کار بسیار بیشتر  که ارزش دارد. ارزش این  کاری است  و مؤثر باشند. این 
یاد باشد. هر چند جمعیت هم خوب  که جمعیت مسجد ز از این است 
که روی پرورش نیروهای  یشه ای به این است  کار اساسی و ر است، ولی 

یژه سرمایه گذاری کنیم. و
نفر  چند  پرورش  برای  مرکز،  یک  یا  روحانی  یک  که  باشد  بنا  گر  ا
که این چند نفر را از چه دسته ای از  کنند، بسیار مهم است  سرمایه گذاری 

مخاطبان انتخاب کنند.



دالیل ترجیح پرورش نخبگان معنوی

گر ما  که ا کمی از اهمّیتش روشن شد، این است  کنون  که تا سؤالی 
بتوانیم این دو کار را انجام دهیم: یکی این که انسان های معمولی، ضعیف 
انسان های  به  آنها  تا  کنیم  کمک  و  کنیم  جذب  را  دین  به  ناآشنای  و 
تا  را پرورش دهیم  خوبی تبدیل شوند و دیگر این که انسان های خوب 
کار را باید  از این دو  کدام یک  به انسان های خوب تری تبدیل شوند، 

ترجیح دهیم؟
خوب  انسان های  پرورش  پرداخت،  خواهیم  آن ها  به  که  دالیلی  به 
بد  یا  معمولی  انسان های  تبدیل  بر  انسان های خوب تر،  به  آنها  تبدیل  و 
کار فرهنگی و تبلیغی،  کامالً ترجیح دارد. در مقام  به انسان های خوب، 
سرمایه گذاری بر روی کسانی که به دین جذب شده اند و از پرورش یافتگی 
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 باارزش تر است.
ً
ما

ّ
معنوی بیشتری برخوردار بوده اند، مسل

و  غیرمذهبی ها  به  نسبت  مذهبی ها،  روی  بر  کار  این که  بر  عالوه 
کار بر روی »نخبگان  ّیت دارد، در میان مذهبی ها هم،  نیمه مذهبی ها اولو
ّیت بیشتری برخوردار است.  معنوی« نسبت به عموم مذهبی ها، از اولو
باشند«  مذهبی  که  علمی  »نخبه های  معنوی«،  »نخبگان  از  ما  منظور 
که از نظر معنوی نخبه هستند؛ یعنی در  نیست. بلکه منظور کسانی است 
و  برای تشخیص  به دیگران جلوترند. می توانیم  ایمان نسبت  و  ّیت  معنو
یف  شناسایی بهتر این نخبگان شاخص هایی را برای این جلوتر بودن تعر
گرفته تا  کنیم. از التزام به لوازم ایمان مثل نماز خواندن و پرداخت خمس 
یارت و ادعیه و نماز شب، یا معرفت و آشنایی با معارف دینی و  التزام به ز

ق به اخالق و... .
ّ
تخل

کار برای غیرمذهبی ها و  که در اصِل ضرورت  کنیم  کید  باز هم باید تأ
کار برای مذهبی ها  ّیت«  نیمه مذهبی ها تردیدی نیست. صحبت در »اولو
است. چه بسا با سرمایه گذاری بر روی مذهبی ها، غیرمذهبی ها هم زودتر 
گر ما  به دین نزدیک شوند و زمینۀ جذب و هدایت آنها بیشتر فراهم شود. ا
که هم قدرت جذب مذهبی ها و هم قدرت جذب غیرمذهبی ها  کسی  به 
کند نه با غیرمذهبی ها، از این  کار  که با مذهبی ها  را دارد توصیه می کنیم 
کنیم. ما  کردن با غیرمذهبی ها نهی  کار  که بخواهیم او را از  جهت نیست 
ییم »این کار  ییم »این کار را نکن چون کار اشتباهی است«، می گو نمی گو
گر به دنبال جذب غیر مذهبی ها  را نکن چون  کم فایده است«. یعنی حتی ا
کردن با  کار  کردن با غیر مذهبی ها نیست؛ بلکه راهش  کار  هستی، راه آن 

مذهبی هاست. در ادامه دراین باره بیشتر توضیح خواهیم داد.
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ین مطلب قبل از ارائۀ دالیل این است که وقتی صحبت از پرورش  آخر
یده شده اند و خودشان  یم که انسان ها آزاد آفر انسان ها می کنیم، توّجه دار
کسی را بدون  کسی می تواند  باید برای رشد خودشان تصمیم بگیرند. نه 
ارادۀ خودش، از نظر معنوی پرورش دهد، و نه دین از ما خواسته است که 
کردن  کاری را انجام دهیم. ما تالش می کنیم شرایط را با »برطرف  چنین 
کنیم.  موانع« و »فراهم آوردن امکانات« براي رشد معنوی انسان ها آماده 
کردن شرایط  ییم »پرورش انسان ها«، منظورمان همین فراهم  وقتی می گو
برای شکوفایی و پرورش استعدادهای فطری و معنوی انسان ها است، آن 

هم تنها در صورتي که خودشان بخواهند و نه چیزی فراتر از آن.1

1. تا خوب ها خوب تر نشوند، بدها خوب نمی شوند	 
در  ما  برای  دیگران  شدن  خوب  به  نسبت  خوب ها  شدن  خوب تر 
برای  عامل  ین  مهم تر رشد خوب ها،  طرفی  از  که  چرا  دارد؛  قرار  یت  اولو
ین مانع برای  جذب دیگران است و از طرف دیگر رشد نکردن آن ها، مهم تر
که بر اساس  جذب دیگران به شمار می رود. می توان این سخن را با نماز 
روایات از شاخص ها و نتایج مهم خوب بودن است به راحتی توضیح داد. 

گریییّ ّ ّعهدۀّی ّخ رجّیسن،ّبلکهّشوصّگی یرر کردتّدمپریت،ّرهّتله ّیز 1.ّهدیمنّ
کم ّیملکهّخدیوردّیتو لّ یسالم)ص(ّوّیئمۀّیطه نّّّ)ع(ّریزّچلینّتویر ییّنیّردیشتّهیرد.ّ
ّیهلَلَّیْهديَّیْنّ ّنِکن َ ْحَرْرَنَّو

َ
َكّالَّتْهديَّیْنّأ

کرم)ص(ّیّیفری مد:ّ»ِّإر َ ّی خط بّبهّگی یرر
کهّدوسنّ کسیّنیّ ّ کهّتوّرمّیتویریّهر ُمْهَتدیّن؛ّ)یاّگی یرر(ّبدنستیّ

ْ
ُمِّب ن

َ
ْعل

َ
ُّهَوّأ َمش ُءَّو

یّیکلد«ّ هدیمنّ بوویهدّ نیّ کهّ ّ هر کهّ یسنّ خدیوردّ تله ّ یینّ وّ کلیّ هدیمنّ دیراّ
تال ّ حدّ ّ یز بیشّ یشرکینّ هدیمنّ بریاّ خدی)ص(ّ نسولّ کهّ زی ریّ م ّ )قصص/56(ّ
تله ّ توّ گی یرر(ّ )یاّ ِبُمَصْیِطر؛ّ ْیِهْمّ

َ
َعل ْسَنّ

َ
ن ّ ٌر ِ

 
ک
َ

ُیذ ْرَنّ
َ
أ م ّ

»ِإر َ یّیکردرد،ّخدیوردّّفریود:ّ
تذکردهلدهّهستیّوّهیچّسیطرهّّیاّبریاّهدیمنّآره ّردیرا«.ّ)غ شیه/22-21(
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ییم امروزه نماز  یم1 باید بگو گر نماز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیر ا
نمازخوان هاست؛  تقصیر  دارد،  وجود  عالم  در  که  بی نمازی  هر  نخواندن 
و سیاهی  مهر قساوت  قلب هایشان  بر  که خداوند  آن عدۀ معدودی  مگر 
ما  به  که  این است  نماز نمی خوانند،  که بی نمازها  این  زده است. دلیل 
نمازخوان ها نگاه می کنند. آن آقا یا خانمی که نماز نمی خواند، نگاه می کند 
که نماز می خواند، نمازش چه تأثیری در او داشته و چه  کسی   ببیند این 
آیا صورتش  برده؟  نمازش  از  برده است؟ چه حّظی  نمازش  از  فایده ای 
از  لذتی  او چه  بفهمد  کسی دید،  که هر  انداخته  گل  با خدا  از مناجات 
نماز برده تا خودش هم نمازخوان شود؟ آیا اخالق و رفتارش عوض شده 

کرده تا بقّیه هم جذب نماز شوند؟ است؟ نماز کجای وجودش را آباد 
نماز  برای  را  خودش  وقت  اینکه  از  نمی خواند،  نماز  که  کسی  تازه 
تأسف  می خوانیم  نماز  که  ما  برای  و  هست  هم  خوشحال  نکرده  تلف 
هم  این  کرده!  گرفتار  را  خودش  چقدر  کن،  »نگاه  ید:  می گو و  می خورد 
که باید برعکس باشد. باید وقتی ما را  جزء نمازخوان هاست!«. در حالی 
ید: »ببین چه لّذتی از نماز خواندن می َبرد،  می بیند تأسف خورده و بگو
ببین بعد از نماز چقدر خوش اخالق می شود، چقدر با روحیه و با نشاط 
می شود.« تک تک رفقایش را نگاه کند و ببیند آن هایی که نماز می خوانند 

چقدر از بقیه خوش اخالق تر، سرحال تر و بانشاط ترند.
الهی  اولیای  و  انبیا  نیز همین بوده است.  الهی)ع(  انبیای  تبلیغ  شیوۀ 
گر آن  یژه با آن ها کار می کردند. ا همیشه چند نفر را پیدا می کردند و به طور و
گر آن ها درست  چند نفر درست می شدند، همۀ مردم را درست می کردند. ا

کرم)ص(ّ ّی ّجملهّیملکهّگی یرر ّرویم تّیینّیفهومّبهّعل خینّیوتلفیّآیدهّیسن،ّیز 1.ّدن
کلیلی،ّج3،ّص267( ّش خصّیسن«ّ)ک فی،ّ ُةِّییَزیٌت؛ّرم ز

َ
ال فریودرد:ّ»ینص َ
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گفتن نداشت؛  برای  ولّی خدا پیش مردم حرفی  یا  پیامبر  آن  نمی شدند، 
که  گر حرف شما درست بود، چرا این هایی  که مردم به او می گفتند: »ا چرا 
گر نماز، اخالِق انسان  حرف های شما را گوش کردند، به جایی نرسیدند؟ ا

را درست می کند، پس چرا این ها اینقدر بداخالق هستند؟«
نماز  بهتر  نمازخوان ها  وقتی  نمازخوان می شوند؟  بی نمازها،  موقع  چه 
اهل  به  می برند  خواندن  نماز  از  که  را  حّظی  نمازخوان ها  گر  ا بخوانند. 
که همه نمازخوان  کنیم  عالم نشان دهند، همه نمازخوان می شوند. چه 
که نمازخوان هستند، بهتر نماز بخوانند،  کنیم آن هایی  کاری  بشوند؟ باید 
از  می آید  نمی خواند  نماز  که  کسی  آن  صورت  آن  در  سادگی.  همین  به 
همیشه  چرا  تو  نشاطی؟  با  اینقدر  چرا  »تو  می پرسد:  نمازخوانش  رفیق 
چرا  تو  نمی گیری؟  دل  به  را  کسی  هیچ  کینۀ  چرا  تو  سرحالی؟  اینقدر 
عصبانی نمی شوی؟ تو چرا حسرت زده نمی شوی؟« و او جواب می دهد: 

»نمی دانم، اّما شاید به خاطر نماز باشد.«
نماز عالقه مند  به  ببینند،  نمازخوان ها  در  را  نماز  تأثیر  بی نمازها،  گر  ا
گر تأثیرش را نبینند، نه تنها عالقه مند نمی شوند، بلکه دلزده  می شوند. اما ا
گر مذهبی ها خوب نماز  خواهند شد و ذهنّیت منفی پیدا خواهند کرد. لذا ا
نخوانند، نه تنها فرصت جذب غیرمذهبی ها از دست می رود، بلکه همین 

نماز خواندن بی روح مذهبی ها، مانع جذب غیرمذهبی ها خواهد شد.
کند، راهی  کاهش پیدا  گر بخواهیم تعداد بی نمازهای جامعه  امروزه ا
نماز بخوانند.  بهتر  نمازخوان های مسجدی  کنیم  کاری  اینکه  یم جز  ندار
معرفتشان  محّجبه ها  باید  شود،  برطرف  بی حجابی  مشکل  بخواهیم  گر  ا
نیز همین طور است. »تا  برود. در زمینه های دیگر  نسبت به حجاب باال 
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خوب ها خوب تر نشوند، بدها خوب نمی شوند« و این شعاِر پر رمز و راز و 
عجیبی است.

یزی برای غیرمذهبی ها	  کم  ثمر بودن برنامه ر  .2
 تشخیص و 

ً
هرچند ما نمی خواهیم روی افراد ارزش گذاری کنیم و اصال

که چه کسی قابل هدایت هست و چه کسی قابل هدایت  شناسایی این 
یت ها  یزی ها و تعیین اولو نیست، از عهدۀ ما خارج است؛ اما در برنامه ر
گاهی از اوقات  که  که به این نکتۀ مهم هم توجه داشته باشیم  یم  ناچار
کردن عوامل و ابزار و برنامه های تربیت دینی برای عده ای مثل آب  فراهم 
در هاون کوبیدن است. روایات فراوان ما در مورد تأثیر نطفه و لقمۀ حالل 
گرفته تا بسیاری از عوامل و مسائل دیگر،  و حرام و لقمه های شبهه ناک 
تأثیرگذار  خیلی  عده ای  روی  نمی توانیم   

ً
واقعا که  معناست  این  بر  شاهد 

تو  ْحَبْبَت؛ 
َ
أ َمْن  َتْهِدی   

َ
ال َک  »ِإّنَ می فرماید:  پیامبر  به  هم  خدا  باشیم. 

البته  )قصص/56(  کنی.«  هدایت  داشتی  دوست  را  هرکس  نمی توانی 
گروه خاکستری )نه سیاه، نه سفید( و عوام پیدا  افراد بیشتر در  این گونه 

می شوند و در مسجدی ها معمواًل کمتر به چشم می خورند.
کار ما نیست،  که تشخیص مصداقِی این افراد  کرد  کید  باز هم باید تأ
یابی کنیم که چه کسی قابل هدایت است، یا  که بخواهیم شناسایی یا ارز
کار صحیح هم نیست. چه بسا یک غیرمذهبی پیدا   این 

ً
نیست و اساسا

 بسیار مستعد باشد و عاقبت به خیر بشود. یا یک مذهبی 
ً
اتفاقا که  شود 

که عاقبت به خیر نشود. انسان نمی تواند تشخیص  و مسجدی پیدا شود 
کار   

ً
که عموما ی باید پذیرفت 

ّ
کل گاهی و قاعدۀ  اّما به عنوان یک آ دهد. 

همین  و  است  کم ثمرتر  مذهبی ها  به  نسبت  مذهبی ها  غیر  روی  بر  کردن 
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و  ّیت ها  اولو در  گاهی  آ این  دادن  قرار  مؤثر  برای  نسبی  اطمینان  مقدار 
یزی هایمان کفایت می کند. برنامه ر

ما در فعالیت های دیگرمان هم، هر جایی که استعداد و زمینۀ بیشتری 
کرده ایم. این مورد را هم نباید از  دیده ایم، سرمایه گذاری ها را متوّجه آنجا 
پذیر انجام دهد؟ در اقتصاد  کار خطر این قاعده خارج بدانیم. چرا انسان 
سود  که  می کند  سرمایه گذاری  جایی  در  کند،  کار  بخواهد  کسی  گر  ا هم 
 گمان داشته باشد که این کار سودآور 

ً
گر کسی صرفا بیشتری بدهد. حتی ا

نیست، در آن سرمایه گذاری نمی کند. در این موارد گمان به سودآور نبودن 
هم کفایت می کند و افراد ترجیح می دهند جای دیگری سرمایه گذاری کنند 

که مطمئن تر باشد.
در کار فرهنگی و تبلیغی هم، همین که اجماالً انسان بداند سرمایه گذاری 
برای غیرمذهبی ها، نسبت به سرمایه گذاری برای مذهبی ها کم ثمرتر است، 
ّیت دادن کار  ّیت ندادن به کار برای غیرمذهبی ها و در نتیجه اولو برای اولو

برای مذهبی ها کفایت می کند.

3. مستعد بودن نخبگان معنوی برای رشد	 
بی دلیل خوب  که خوب هستند  آن هایی  که  است  این  بعدی  نکتۀ 
 این خوب بودن یا خوب شدن دالیل و زمینه هایی 

ً
نشده اند؛ یعنی حتما

داشته است. آن دالیلی که این ها را به این سهولت به خوب بودن رسانده 
گر با سرمایه گذاری ما جمع شود، باعث رشد چند برابری آنها خواهد شد.  ا
که هنوز متقاعد  کسی  سرمایه گذاری روی این افراد با سرمایه گذاری روی 
نشده که باید نماز بخواند فرق می کند. درست است که در بین بی نمازها 
یک  با  است  ممکن  که  می شوند  یافت  مستعدی  انسان های  گاهی  هم 
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است  درست  آیا  ولی  شوند،  متحول  کوتاه  گفت وگوی  یک  یا  سخنرانی 
که استعداد معنوی دارند، پاک طینت هستند،  که ما برای نمازخوان هایی 
محّبت اهل بیت در دل دارند، طیب الوالده دارند )که بنا بر فرموده اهل 
بیت)ع( زمینۀ محبت آنان است1(، سرمایه گذاری نکنیم -در حالی که این 
سرمایه گذاری ثمرۀ بیشتری دارد- و به جای آن برای کسانی سرمایه گذاری 
به  برسند  تازه  مدتی  از  بعد  و  نمازخوان شوند؟  تازه می خواهند  که  کنیم 

همین نقطه ای که خوب ها همین االن در آن نقطه هستند؟
اصلی  محور  بارۀ  در اینجا  در  ما  بحث  که  داشت  توجه  باید 
و  نگاه  یک  مقام  در  یعنی  است.  تربیتی  و  فرهنگی  یزی های  برنامه ر
گروهی از مخاطبان  کالن و راهبردی، طرف همت ما باید چه  یزی  برنامه ر
ارزش گذاری و هدف گذاری  یزی،  برنامه ر باشد. و غرض بحث، در مقام 
هر  با  احتمالی  مواجهه های  مقام  در  که  نیست  تردیدی  وگرنه  است، 
زمینه سازی  گرچه در حد  ا کرد،  کمک  او  به  باید در حد مقدور  انسانی، 
که سیرۀ ائمۀ معصومین)ع(  کردن برخی موانع باشد. همان طور  یا برطرف 
یزی،  که در مقام برنامه ر و اولیای الهی چنین بوده است. مهم این است 

یم. فعالیت های اصلی را با فعالیت های جانبی اشتباه نگیر

َرْیِنّ
ْ
ین ّ

َ
ْهل

َ
أ َل ّ َحر َ

َ
أ َیْنّ یهلِل)ص(:ّ ّ

ُ
َنُسول ّ

َ
َق ل ّ

َ
َق ل آَب ِئِه)ع(ّ َعْنّ یهلِل)ع(ّ َعْرِدّ ِبيّ

َ
أ َعْنّ ّ.1

َّیْنّ
َ 

َل ِّإال ُّمِحر ُ
َ

َدِةَّوّال
َ

ِوال
ْ
:ِّطیُبّین

َ
َوِم؟َّق ل یّینل ِ

َ
ْون
َ
َّی ّأ ُنَّو

ْ
َوِم،ُّقل یّینل ِ

َ
ْون
َ
یّأ

َ
َیْحَمِدّیهلَلَّعل

ْ
َفل

کهّ ّ کهّگی یررّخدیّ)ص(ّفریود:ّهر کردّ ّپدنیرشّرقلّ َدُتُه؛ّیی مّص دق)ع(ّیز
َ

َط َبْنِّوال
گومد.ّعرضّشد:ّ ّروستینّرومنّسپ سّ ی ّّیهلّبینّنیّدوسنّدیشتهّب شدّخدیّنیّبر

ّرومنّچیسن؟ روستین
ّب شلدّدوسنّ کیزهّدیشته ّپ  ّوالدتی که کس ریّ ّ ّنیّجز ّوّی  ّوالدتّ)حالّلزیدگی( ّپ کی فریود:

ردینرد.ّّ)ینمح سن،ّبرقی،ّج1،ّص138(
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یزی برای غیرمذهبی ها	  4. عوارض برنامه ر
و  جّذاب  برنامه های  با  غیرمذهبی ها  اینکه  اوقات  از  بسیاری  در 
آمار  به  نگاهی  گر  ا است.  منفی  عوارض  دارای  مذهبی شوند،  ما  تبلیغی 
ضدانقالب هایی که به انقالب اسالمی ضربه زده اند و یا هنوز هم می زنند 
سابقۀ  که  هستند  بچه مذهبی هایی  آن ها  اغلب  دید  خواهیم  یم،  بینداز
گرفته اند.  یادی ندارند و در یک برهه از زمان تحت تأثیر جو قرار  مذهبی ز
کم بوده، آن ها  که جّو مذهب گرایی و انقالبی گری در کشور حا یعنی زمانی 
به  را  او  ایجاد شده و یک موج   جّوی 

ً
پیوسته اند. مثال به مذهبی ها  هم 

کشانده. یا وارد سپاه شده، یا وارد وزارت اطالعات شده،  سمت طلبگی 
یا جبهه رفته و... حتی شاید از کودکی در مدرسۀ مذهبی درس خوانده، یا 
که باید باشد نبوده است.  در خانوادۀ روحانی بزرگ شده، ولی آن چیزی 
 زمینه هایش را نداشته، یا زمینه داشته اّما در همان سطح 

ً
یعنی یا اساسا

و ظاهر دین باقی مانده و عمق پیدا نکرده، و با تغییر فضای سابق و جّو 
مذهب گرایی پس زده و ضدانقالب شده است. در این صورت ضربه هایی 
که این  گونه افراد به دین و انقالب می زنند، هرگز یک بی دین بی نماِز ملحد 

نمی تواند بزند.
کشور  امروز ضد والیت ها و دین ستیزهای حرفه ای در  کنیم  گر دقت  ا
که هرچند در محیط مذهبی رشد  کسانی  ما چنین افرادی هستند. یعنی 
قرآن  گر  ا است.1  نشده  وارد  قلبشان  در  ایمان  قرآن  تعبیر  به  اما  کرده اند، 
گروه  ؛ 

ً
ْفواجا

َ
أ اهلِل  دیِن  في   وَن 

ُ
»َیْدُخل مردم  که  می رسد  زمانی  می فرماید: 

ّم؛ّ
ُ
وِبک

ُ
ُقل فّيّ مم ُتّ

ْ
یل َمْدُخِلّ م َ ّ

َ
ن ّ َو ْمل ّ

َ
ْسل

َ
أ ویّ

ُ
ُقون نِکْنّ ّ َو ُتْؤِیُلویّ ْمّ

َ
ن ّ

ْ
ُقل آَیل َ ّ ْعریُبّ

َ ْ
یل ِنّ

َ
ق ن ّ.1

ّعمقّقلّب[ّیمم تّآخندمم.ّبپو:ّیمم تّری خندّهیمد،ّبلکهّبپویید:ّ گفتلد:ّی ّ]یز ب دمّهرشیل تّ
ّدلّه مت تّویندّرشدهّیسّن.ّ)حجریت/14( ّیمم تّدن یسالمّآخندّهیمم؛ّزیریّهلوز
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اهلِل  َنْصُر  گروه در دین خدا داخل می شوند« )نصر/2( دلیلش »ِإذا جاَء 
که یاری خدا و پیروزی بیاید. این   َفْتح « )نصر/1( است؛ یعنی زمانی 

ْ
َو ال

تأثیر جو  که دیدند، تحت  افراد هم اوایل انقالب، فتح و نصرت الهی را 
قرار گرفتند و فوج فوج در جرگۀ مذهبی ها وارد شدند، اّما ایمان در قلبشان 

وارد نشد.
گر شما بخواهید غیرمذهبی ها را به سمت مذهبی بودن سوق دهید،  ا
کردن برای بعضی از آن ها هدر دادن سرمایه باشد  ینه   ممکن است هز

ً
اوال

صورت  به  بعضی هایشان  است  ممکن   
ً
ثانیا باشد.  نداشته  فایده ای  و 

از  بعد  و  بمانند  باقی  مذهبی  زمان مشخصی  تا  و  شوند  مذهبی  ظاهری 
که  کسی را  آن خواسته یا  ناخواسته ضربه شان را بزنند. ما نمی توانیم هر 
کاری ممکن بود،  گر با زور چنین  کنیم. ا دلمان خواست، به زور هدایت 
که آخر  کار را می کردند. نمونه اش طلحه و زبیر است  ائمۀ هدی)ع( این 
تأثیر عوامل  و تحت  ایمانشان سطحی  اّول هم  از  دو  این  معلوم شد  کار 

بیرونی بوده است.
که نباید بعضی از برنامه های پرجاذبه  منظور از این حرف این نیست 
گاهی چنین  گر  کرد. ا که برای جذب بی دین هاست، در مساجد برگزار  را 
مهم  نشود،  هم  برگزار  گر  ا ولی  ندارد؛  اشکالی  شود،  برگزار  برنامه هایی 
افراد سطح  برای جذب  را  و سرمایه تان  نیست همۀ تالش  الزم  نیست. 
ینه کنید. به جای این کار ببینید این کسانی که خودشان با پای  پایین هز
نیامده اند چرا  که  آن هایی  و  آمده اند، چگونه جذب شده اند؟  خودشان 
کسانی  نیامده اند؟ باالخره یک تفاوت و ایرادی وجود داشته است و آن 
که نیامدند یک مشکلی داشته اند. ممکن است آدم های بدی هم نباشند، 
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کی از وجود مشکلی  اّما باالخره اینکه به دین و مذهب جذب نشده اند حا
که دچار مشکل اند؟  ید  کسانی برو در آنهاست. چرا می خواهید سراغ آن 
یم و همین ها را  که سالم هستند و خودشان آمده اند نپرداز کسانی  چرا به 

پرورش ندهیم؟
که آن ها  کسانی را به تیم ملی دعوت می کنند؟ غیر از این است  چه 
که  کسی را  ین افراد از لحاظ جسمی انتخاب می کنند؟ چرا  را از بین بهتر
 پایش لنگ است، به تیم ملی فوتبال دعوت نمی کنند؟ بلکه به او 

ً
مثال

یند: »تو به درد این کار نمی خوری، ما باید چقدر برای تو خرج کنیم  می گو
تا تازه بتوانی کمی بدوی!« از همان اول می روند و روی کسی که خودش 

دونده است، سرمایه گذاری می کنند.
کتاب در مورد اسالم  که ساعت ها با یکی از اهل  یف می کرد  کسی تعر
کرده بودند تا مسلمان شود. یک روز ظهر او را به مسجد آوردند  صحبت 
برود ،  بیرون  از مسجد  ید. وقتی می خواست  آنجا بگو را در  تا شهادتین 
دید کفش هایش را دزد برده است! همان دِم در داشت از مسلمان شدنش 
باشد،  سطحی  دین  به  جذب  وقتی  که  است  طبیعی  می شد.  پشیمان 

عوارضش هم همین ها خواهد بود.

5. اولویت نخبگان معنوی با توجه به دشواری کار تبلیغات دینی	 
کارآمدی ایمان های سطحی دشواری تبلیغات دینی به خاطر نا

کردن انسان ها به  که جذب  ین خطری  اولین و مهم تر از یک طرف، 
دین می تواند داشته باشد، سطحی بار آمدن آن هاست. از طرف دیگر هم 
ن 

َ
اُس أ َحِسَب الّنَ

َ
خدا ایمان سطحی را رها نمی کند و امتحان می گیرد: »أ

گفتند ایمان  که تا   ُیْفَتُنوَن؛ آیا مردم پنداشتند 
َ

ا َو ُهْم ال وا آَمّنَ
ُ
ن َیُقول

َ
ُیْتَرُکوا أ
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آوردیم، رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟« )عنکبوت/2( لذا 
که خدا ایمان سطحی  کار تبلیغات دینی همین است  یکی از سختی های 
اجازه  یعنی  می نماید.  رسوا  امتحان  با  را  آنها  و  نمی کند  رها  را  ظاهری  و 
 باید در قلب هم 

ً
نمی دهد ایمان در مرحلۀ حرف و شعار بماند؛ بلکه حتما

که بسیاری از شگردهای تبلیغاتی تأثیرشان بیش از  وارد شود. در حالی 
کرد. لذا یکی از  کار  سطح نیست. اّما در تبلیغات دینی نمی توان سطحی 
سختی های کار تبلیغات دینی همین است که باید در عمق تأثیر بگذارد تا 
گر سطحی باشد، ادامه دار نخواهد بود و با اّولین امتحان  ماندگار باشد. ا

از بین می رود.

دشواری  تبلیغات دینی به خاطر عمیق بودن و رفیع بودن مفاهیم دینی
یکی دیگر از سختی های کار تبلیغات دینی، این است که ما می خواهیم 
به چیزی دعوت کنیم که در جایگاه رفیعی قرار دارد و عمیق و ژرف است. 
عمق دارد و عمقش نه به سهولت قابل درک است، و نه به سهولت قابل 
یج شهوت، که هم عموم مردم  کی ها، یا ترو انتقال. فرق می کند با تبلیغ خورا

یجش ساده است. به سهولت درکش می کنند و هم ترو
 به کم توفیقی های نهاد های مسئول فرهنگی کشور در زمینۀ تبلیغ 

ً
بعضا

با دیگران مقایسه  را  انتقاد می شود و ما  کارهای فرهنگی  یج دین و  و ترو
و بی بندوباری خودشان  تبلیغ بی فرهنگی  در  آنها چقدر  مثاًل  که  می کنند 
کار  موّفق عمل می کنند، ولی ما در تبلیغ دین حّق خودمان به اندازۀ آنها 
باید  ما  که  این حرف درست است  از  نیستیم. بخشی  موّفق  و  نمی کنیم 
یزی کنیم؛ اّما بخش دیگر به این برمی گردد که کار آن ها بسیار  بیشتر برنامه ر
ساده تر است. باید به این واقعّیت توّجه داشت که آنها به گمراهی دعوت 
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می کنند ولی ما به سعادت راهنمایی می کنیم.
کنند. واضح  ین می خواهند مردم را به شهوت و شکم دعوت  مستکبر
گر یک  ا  

ً
را انجام دهند. مثال کار  که آن ها به راحتی می توانند این  است 

از  بسازند،  فیلم  شهوت رانی  مورد  در  بخواهند  فیلم ساز  و  فیلم بردار  گروه 
گر ما  ا کارگردانشان، همه تجربۀ شهوت دارند. ولی  و  یگر  باز تا  راننده  آن 
یم، شاید نتوانیم یک کارگردان پیدا کنیم  بخواهیم یک فیلم برای نماز بساز
کرده باشد. انسان  که خدا در آن شهود شود تجربه  که دو رکعت نمازی 
دو  تجربۀ  که  کنیم  پیدا  می توانیم  را  نفر  مگر چند  اّما  یم،  دار یاد  ز خوب 
رکعت نمازی را که انسان در آن خدا را شهود کند، داشته باشد؟ لذا کار ما 
که ما چقدر نسبت  گفت  کار آن ها آسان. اینقدر نباید  سخت است، ولی 
به آن ها عقب هستیم. ما عقب هستیم، اّما نه نسبت به آن ها. ما نسبت 
که باید می رسیدیم عقب هستیم و باید تالشمان را مضاعف  به آنجایی 
که آن ها از  گفت  کرد و  کنیم؛ ولی این وضعّیت را نمی توان با آن ها مقایسه 

کار ما با آن ها متفاوت است. ما جلوترند، چرا که ماهّیت 
این  که  و طبیعی است  بدهند،  رواج  را  آن ها می خواهند شهوت رانی 
کارگردانی، می تواند فیلم شهوت برانگیز  کار برایشان بسیار آسان است. هر 
را  نماز  می تواند  کسی  چه  اّما  است.  کرده  تجربه  خودش  چون  بسازد؛ 
گر هم تجربۀ آن را هم داشته باشد،  کند، و حتی ا به این سهولت تجربه 
کند؟  منتقل  نیستند  عوالم  این  در  که  دیگرانی  به  را  تجربه  این  چگونه 

کار ما بسیار سخت است. کر« لذا  »من، گنِگ خواب دیده و عالم همه 

کار برای مذهبی ها با توجه به دشواری های تبلیغ آسان بودن 
کنیم،  کار سخت را با هزار ترفند آسان  گاهی از اوقات می خواهیم این 
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این  آسان  کار  آن  غافلیم.  آن  از  و  نمی دهیم  انجام  را  آسان  کار  اما یک 
و  قرآن  تفسیر  کالس  برایشان  و  کنیم  جمع  را  مذهبی  نفر  چند  که  است 
یم، بدون اینکه بخواهیم برای جذب آن ها از ابزارهای  نهج البالغه بگذار

کنیم. ینه  تبلیغاتی هز
که  است  این  کرده  پیدا  رواج  مذهبی ها  بین  آنچه  امروزه  متأسفانه 
می خواهند  گر  ا یا  بروند.  جّذاب  سخنران  دنبال  باید  فرهنگی  کار  برای 
باشد.  داشته  خاصی  جّذابیت  برنامه  این  باید  بگذارند،  فرهنگی  برنامۀ 
مگر  ندارند.  به جذابیت  نیاز  دیگر  که  مذهبی ها  است.  اشتباه  فکر،  این 
کند تا خوابشان نگیرد؟  کسی جّذاب صحبت  برای مذهبی ها  الزم است 
که بخوانند، باید  بان بسیار ساده هم  گر جهّنم و بهشت در آیه باشد، با ز ا

خواب از سرشان بپرد.
 معّطل 

ً
که حتما نیازی است  راه می اندازند، چه  گر مذهبی ها هیأت  ا

سخنران خوب باشند؟ هر سخنرانی که بتواند چند روایت برایشان بخواند 
باید  یعني  بگیرد.  تأثیر  باید  که  فرد مذهبی است  این  خود  و  است  کافی 
با آب و  را  باید روایت   

ً
از سخنران. مگر حتما از روایت بگیرند نه  را  تأثیر 

کار را برای  که انسان از آن تأثیر بگیرد؟ باید سطح  تاب و جّذاب بخوانند 
که مرّبی باید با سرگرمی و بازی  گرفت. در مهدکودک است  مذهبی ها باال 
به بچه ها آموزش بدهد. اّما برای دانشجو و محّقق که دیگر نیازی به ایجاد 
برایشان جذابیت دارد و دیگر  سرگرمی برای آموزش نیست. خود مطلب 

نیازی به ایجاد جذابیت های ظاهری نیست.
روضه و مّداحی برای مجالس عمومی باید قشنگ و در حد ظرفّیت 
هم جمع  دور  که  مذهبی ها  اّما  باشد.  نداشته  بدی  جلوۀ  و  باشد  عموم 
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نیازی  بزنند، چه  کنند، سینه  یه  گر می شوند و می خواهند روضه بگیرند، 
و  بسوزد  خودش  باید  هرکس  کنند؟  دعوت  را  مداح  ین  بهتر که  دارند 
باید  یادآوری است.  و  یه  گر برای  بهانه اي  روضه خواندن هم  کند.  یه  گر
یه هایشان برای مصیبت باشد، نه برای سوز صدای روضه خوان. زمان  گر

جنگ از این نمونه ها دیده می شد که خیلی هایشان هم شهید شدند.1
 

ّ
در محل را  بزرگی  کسی می خواهد حرکت  وقتی  که  یم  دار قبول  البته 
کار  خودش راه بیندازد، سخن دیگری است و باید با جذابیت و تبلیغات 
بگذارند،  برنامه  خودشان  برای  می خواهند  مذهبی  نفر  چند  گر  ا اّما  کند. 
 
ً
که حتما کافی است. چه لزومی دارد   برایشان 

ّ
همان امام جماعت محل

ید و در سخنانش قصه و لطیفه  یک نفر سخنان سرگرم کننده برایشان بگو
باشد؟ مذهبی ها که نباید این گونه باشند.

وظیفۀ خودشان می دانند  آنها  آسان است. چون  با مذهبی ها  تعامل 
باید  برای یک غیرمذهبی  بیایند و بنشینند و خسته هم نشوند. ولی  که 
با  کردن  کار  بیاید.  مسجد  به  تا  کرد  ایجاد  جدیدی  جذابیت  دفعه  هر 
بیشتری  از سهولت  بلکه  ّیت است،  اولو تنها در  نه  مذهبی ها در مسجد 
ّیت برخوردار است به خاطر این است که  هم برخوردار است. اینکه از اولو
اثرش بیشتر است چرا که »دو صد گفته چون نیم کردار نیست«. هر چقدر 
هم از دین صحبت کنی، اثرش به اندازۀ اینکه دو نفر به این دین به خوبی 

کهّهمّقدنتّجذبّ کسیّ گفتیمّ کهّ گذشتۀّی ّیل ف تیّردیندّ 1.ّیینّسونّب ّیطلبّ
کهّوقنّوّسری مّهی ّ ّیسنّ ّیذهرّیه ّنی،ّبهتر یذهرّیه ّنیّدیندّوّهمّقدنتّجذبّغیر
نیّرخاّتببینّوّنشدّیذهرّیه ّبپذیند.ّیملکهّیببی تّوّسولریر تّتویرملدّوّعمیقّب مدّ
ّبیشترّ ّرر مد ّیملکهّیذهرّیه  ّیسنّو ّبحث ّمک کللد ّتببینّیذهرّیه ّ ّنیّصرف همتش ت
کهّ ّیسنّ ّبحثّدمپبا ّب شلد، ّبهّدرر لّجذیبینّظ هبا ّبهّیحتویّوّعمقّدین ّتوجه یز

ّج اّخودّدنسنّیسن. ّدوّدن هر
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کنند، نیست. عمل 
در  که  دهد  انجام  فعالیت هایی  می تواند  که  مبلغ  و  سخنران  یک  آیا 
که  کسی  یا  است  موّفق تر  کند  را جمع  نفر  فعالیت ها چندصد  آن  نتیجۀ 
آن ها شهید  از  یکی  که  کند  تربیت  به گونه ای  را  معدودی  تعداد  می تواند 
چمران شود، یکی ابوترابی و دیگری شهید رجایی؟ ما باید سراغ تربیت های 

یم. اصیل برو
و  آب  خوش  را  مسجد  دکور  دیگران  جذب  برای  هم  هرچقدر  شما 
که باعث  کنید، باز هم دکور جذاب تر در فضای مجازی وجود دارد  رنگ 
گر  ا یم.  برو اصالت ها  سراغ  باید  نیاید.  چشم  به  مسجد  تزئینات  شود 
ییم: »پیامبر  کنیم و بگو کسی مذهبی است، با او منطقی صحبت  دیدیم 
کرم)ص( فرموده: مؤمن باید هفته ای یک بار برای اسالم خودش و برای  ا
درک معارف دینی خودش وقت بگذارد1، حاال تو جزء آن ها هستی یا نه؟«

کار فرهنگی و دینی مدام به دنبال ایجاد جاذبه بوده ایم،  این که ما در 
گاهی  که  کرده و آن این است  عارضۀ بدی روی خود مذهبی ها هم ایجاد 
یک  تشکیل  برای  بچه مذهبی  چند  کردن  جمع  برای  باید  می شود  دیده 

کالس نهج البالغه نیز باید تالش و اصرار کرد.
در حالی که نفس این گونه کالس ها باید برای مذهبی ها جذاب باشد. 
بودن«  اهمیت دارد »درست  برای مذهبی ها  برنامه های مذهبی  آنچه در 
است نه »جّذاب بودن«. جاذبه اش به محتوایش است. جاذبه اش به 
این است که کالم خدا و اهل بیت)ع( در آن مطرح می شود و گره گشاست. 

ِّدمِلِهّ ْیَر
َ
ّأ ِّفیِه ُه

َّمَتَفق َ
ً
َّیْوی  ُّجُمَوٍة ِ

 
ل

ُ
ک ِّفيّ

ُ
َّمْجَول

َ
ُّیْسِلٍمّال ِ

 
ل

ُ
ِّنک ٍ

 
ف

ُ
ّأ ّفریود: کرم)ص( ّی ّگی یرر .1

ّدملیّ ّآیوختنّییون ک ن ّهفتهّرخزاّنیّهّ ّهر کهّدن ّیسلم ریّ ّهر َّعْنِّدمِلّه؛ّیفّبر
ُ

ل
َ
َّمْسأ َو

خودّوّگرسیدتّیس ئلّدملیشّیختص صّردهد.ّ)ینمح سن،ّبرقی،ّج1،ّص225(
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که حرف مفیدی باشد و برایش منفعت داشته باشد. همین  کافی است 
این گونه  متقین  ُهم؛ 

َ
ل الّناِفِع  الِعلِم  ی 

َ
َعل سماَعُهم 

َ
ا »َوَقفوا  می کند.  کفایت 

هستند که گوش هایش را وقف علم نافع کرده اند.«1 به این دلیل است که 
کار کردن برای مذهبی ها سهل تر است. ییم  می گو

به عنوان مثال، ثمرۀ اینکه شما یک دانش آموز مذهبی را به مسجد 
در  اما  دارد  متوّسطی  اینکه هوش  وجود  با  او  که  است  این  کنید  جذب 
قبول  او می پرسند: »تو چرا راحت  از  و وقتی  قبول می شود  کنکور راحت 
ید: »نه، مسجد  کنکور می گذارند؟« می گو کالس  شدی؟ مگر در مسجد 
مقابل  وقتی  از  بایستم.  خودم  هوسرانی های  مقابل  که  داده  یاد  من  به 
این ها ایستادم، دیگر موقع درس خواندن بی حوصله نیستم. بی حوصله 
که نباشم، هوش متوّسط من با هوش باال برابری می کند. من قدرت تمرکز 

گرفتم.« را در مسجد با نماز خواندن یاد 
گر در مسجد به بچه ها قدرت تمرکز در نماز را یاد بدهید، درس خوان  ا
که در مسجد رشد و نمو می کنند، انسان هایی  خواهند شد. انسان  هایی 
محله ای،  هر  دخترهای  که  باشد  به گونه ای  باید  می آیند.  بار  همه جانبه 
با  باحجاب شوند؛ چرا؟ چون  همه  می بینند  که  را  خانم های مسجدی 
ین خانم های محله، باید خانم های مسجدی باشند. یک خانم  نشاط تر
با   

ً
طبیعتا باشد،  یافته  رشد  صحیح  صورت  به  مسجد  در  که  مسجدی 

کردن به زنان دیگر  نشاط تر، با انرژی تر و مهربان تر از دیگران و اهل محبت 
ناراحتی  زندگی تان  در  وقت  هیچ  شما  »خانم!  بپرسند:  او  از  گر  ا است. 
که  ناراحتی هایی هم هست  الحمداهلل  ید: »چرا،  می گو نمی آید؟«  پیش 

1.ّرهجّینرالغه،ّخطره193ّیوبوفّبهّخطرۀّیتقین.
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که دچار سرطان   همه می بینند 
ً
 برای آزمایش قرار داده« یا مثال

ً
خدا حتما

محّبتش  خواسته،  »خدا  ید:  می گو و  نیست  ناراحت  اصالً  ولی  شده، 
است، مگر جای بدی می خواهم بروم؟«



وایی ل ر کار برای نخبگان معنوی با استدال اولویت 

می توان  هم  اهل بیت)ع(  روایات  در  دیگر  بیانی  با  را  مطلب  این 
اِس  کرم)ص( آمده است: »ُکوُنوا ُدَعاَة الّنَ مشاهده کرد. در روایت از پیامبر ا
ِسَنِتُکم ؛ مردم را با اعمالتان ]به دین[ دعوت 

ْ
ل
َ
 َتُکوُنوا ُدَعاًة ِبأ

َ
ْعَماِلُکْم، َو ال

َ
ِبأ

بان هایتان«1 با چند مقدمه این مطلب روشن می شود: کنید، نه با ز
از  اعّم  انسان ها،  هدایت  برای  وش  ر ین  مؤثرتر و  ین  بهتر  .1 مقدمۀ 
بیت دینی، عمل است. هیچ چیزی مانند  جذب به دین و رشد در مسیر تر
ْعَماِلُکْم« 

َ
ِبأ الّناِس  ُدعاَة  »ُکونوا  روایِت  نیست.  مؤثر  هدایت  در  عمل، 

 از باب ارشاد به حکم عقل است. یعنی نه اینکه مردم را هم با 
ً
ظاهرا

بان«  بان، اّمـا شما با »غیر ز بان می شود به دین دعوت کرد، هم با غیر ز ز
مؤثر تر  عملتان  با  دعوت  که  بفرماید  می خواهد  بلکه  نه،  کنید.  دعوت 

1.ّقربّیلسل د،ّحمیبا،ّص77.
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است. با عملتان دعوت کنید، چون مؤثرتر است. با »عمل خوب« مردم 
کردن، هم مؤثرتر از »بیان خوب« است، هم عمیق تر  را به دین دعوت 

و هم ماندگارتر.
تأثیرگذار  بسیار  ائمه)ع(  و  پیامبر  گفتار  که  نیست  تردیدی  این  در 
که سیره و عمل آنها بیشتر  است، اّما این نیز واقعّیتی انکار ناپذیر است 
تأثیرگذار بوده است. بخش عمده ای از تأثیر احادیث ایشان نیز به خاطر 
لذا  به حساب می آید.  احادیث  آن  تأثیرگذاری  پشتوانۀ  که  عملی است 
که ما تأثیر کالم بزرگان دین را در هدایت انسان ها، باال بدانیم،  هر چقدر 
 حضور و وجود آنها و مشاهدۀ عمل آنها، تأثیری صد چندان داشته 

ً
قطعا

وش برای دعوت انسان ها به دین،  ین ر است. پس نکتۀ اول اینکه »بهتر
عمل است«

که مردم را با »عمل« خودتان  مقدمۀ 2. اینکه در روایت توصیه می کند 
کنید، منظور چه عملی است؟  به دین دعوت 
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مقدمۀ 3. نکتۀ سّوم برای استفاده از این روایت، این است که معنوّیت 
عمل، به معنوّیت عامل آن بستگی دارد. پشتوانۀ معرفتی و معنوی عمل، 

ّیت عامل آن است. هرچقدر  به میزان معرفت و معنو

این فایل نسخه کامل کتاب نیست 
کتاب »پرورش نخبگان معنوی  و فقط حاوی بخش هایی از 

در مساجد« می باشد.

اینترنتی  فروشگاه  به  کامل  و  کاغذی  نسخه  سفارش  جهت 
کنید. مراجعه   b a y a n c e n t e r . i r بیان معنوی به آدرس 

سایت  به  کتاب  کامل  و  الکترونیک  نسخه  مطالعه  برای 
را  کتاب  taaghche.com مراجعه و نام  طاقچه به آدرس 

جستجو کنید.
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»اولویت داشتن نخبگان معنوی« و برداشت های نادرست

یف نخبگی	  لزوم توجه به نسبی بودن تعر
ّیت  اولو از  نادرستی  برداشت های  است  ممکن  عمل  مقام  در  گاهی 

دادن به تربیت نخبگان، به وجود بیاید. 
ّیت دادن به پرورش نخبگان معنوی، یک اصل  نکتۀ اول اینکه اولو
کار  که بخواهیم  ی است و جهت را مشخص می کند. یعنی در هر جایی 

ّ
کل

که نسبت به دیگران  کسانی را  که تمرکز بر روی  کنیم، باید متوّجه باشیم 
کنیم. منظور ما از  یزی ها منظور  ّیت دارند، در برنامه ر بهرۀ بیشتری از معنو

»نسبت به دیگران« این است که نخبه بودن
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همیشه 	  استثنائات  اما  است؛  قاعده  یک  نخبگان  اولویت 
وجود دارند

در  و  است  کلی  روش  و  قاعده  یک  قاعده،  این  اینکه  دوم  نکتۀ 
 موارد خاص را باید 

ً
یادی دارد. اّما طبیعتا یزی های کالن اهمّیت ز برنامه ر

است  ممکن  به شرایط،  بسته  یعنی  گذاشت.  کنار  قاعده  این  از شمول 
عمل ما متفاوت باشد. ممکن است در شرایطی الزم باشد که بی دین ها را 
که بتوانیم یک انسان بی دین  یم  کنیم یا تالشمان را بر این بگذار جذب 
کاری انجام دهد شاید ثواب آن برای  که چنین  کسی  کنیم و  را نمازخوان 
یت هاست و اینکه آنچه  همۀ عمرش کافی باشد. اما  بحث ما بحث از اولو

یت دارد توّجه به خوب هاست. اهمیت و اولو
از
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حّس نامطلوب اولویت داشتن یک عدۀ خاص	 
پرورش  و  غیرمذهبی ها  به  نسبت  مذهبی ها  پرورش  به  دادن  یت  اولو
یک   

ً
ابتدائا است  ممکن  مذهبی ها،  عموم  به  نسبت  معنوی  نخبگان 

که هنوز  کسانی  کند. یا ممکن است  احساس نامطلوب در انسان ایجاد 
 
ً
خیلی با دین آشنا نشده اند یا خودشان را خیلی معنوی نمی دانند، ابتدائا
که پدران و مادران آنها مذهبی  کسانی  ّیتی خوششان نیاید.  از چنین اولو
کرده اند  گناهی  نبوده اند، در یک محیط مذهبی بزرگ نشده اند و...، چه 
یت اّول قرار بگیرند؟ مگر دین  یزی فرهنگی نباید در اولو که در مقام برنامه ر
برای سعادت همۀ انسان ها نیست؟ آیا این درست است که مذهبی هایی 
هم  باز  آشنایی  این  از  بعد  کرد ه اند،  پیدا  را  دین  با  آشنایی  توفیق  که 
که  یت باشد؟ آیا نباید دلمان برای همۀ انسان ها بسوزد  رشدشان در اولو
که  با این آیین سعادت بخش دنیا و آخرت، آشنا شوند؟ آیا درست است 
عده ای با دین »خیلی« آشنا شوند، و عده ای در بی خبری بمانند؟ این 
ّیت قرار ندادن جذب  یت دادن به پرورش نخبگان معنوی و در اولو اولو

غیرمذهبی ها، چه معنایی دارد؟
یت به این معنی است که  این اولو



پرورش نخبگان معنوی در مساجد

44

این فایل نسخه کامل کتاب نیست 
کتاب »پرورش نخبگان معنوی  و فقط حاوی بخش هایی از 

در مساجد« می باشد.

اینترنتی  فروشگاه  به  کامل  و  کاغذی  نسخه  سفارش  جهت 
کنید. مراجعه   b a y a n c e n t e r . i r بیان معنوی به آدرس 

سایت  به  کتاب  کامل  و  الکترونیک  نسخه  مطالعه  برای 
را  کتاب  taaghche.com مراجعه و نام  طاقچه به آدرس 

جستجو کنید.
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این فایل نسخه کامل کتاب نیست 
کتاب »پرورش نخبگان معنوی  و فقط حاوی بخش هایی از 

در مساجد« می باشد.

اینترنتی  فروشگاه  به  کامل  و  کاغذی  نسخه  سفارش  جهت 
کنید. مراجعه   b a y a n c e n t e r . i r بیان معنوی به آدرس 

سایت  به  کتاب  کامل  و  الکترونیک  نسخه  مطالعه  برای 
را  کتاب  taaghche.com مراجعه و نام  طاقچه به آدرس 

جستجو کنید.
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بیتی صحیح هم شرط است وش های تر کافی نیست، ر اولویت 

تعالی  و  معنوی  نخبگان  روی  بر  سرمایه گذاری  و  یزی  برنامه ر گرچه 
یزی و  آن ها را باید در صدر برنامه ها قرار داد، اّما درست بودن این برنامه ر
سرمایه گذاری هم، شرط مهمی در موفقیت این برنامه ها است. آسیب هایی 
 ناشی 

ً
که در این زمینه ممکن است رخ بدهد یا رخ داده است را باید عموما

ّیت ها و تناسب ها در مقام پرورش یک انسان بدانیم.  از عدم توجه به اولو
گاهِی دیگِر صحیح اّما فاقد  ّیت دار و دادن آ گاهی اولو تأخیر در دادن یک آ
ّیت به جای آن و یا اهمیت دادن بیش از حد به یک مقوله و غفلت از  اولو
ین اشتباهات در پرورش نیروها است  مقولۀ پر اهمّیتی دیگر، یکی از رایج تر
که بر روی اطرافیان  که تأثیر نامطلوبش را در عمل او و در تأثیرات بدی 

می گذارد، می توان مشاهده کرد.
و  احکام  آموزش  برای  را  وقتش  از  ساعت ها  دیگران  که  جوانی 
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غفلت  او  اخالقی  و  انسانی  ابعاد  پرورش  از  اّما  گرفته اند،  اعتقادات  یا 
کرده اند، چه بسا باعث دفع دیگران از دین هم بشود.
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خاتمه: نخبگان معنوی به مثابۀ شاخص های موفقیت یک دین

دادن یک  نشان  از  مؤثرتر  یه،  نظر اثبات صّحت یک  برای  هیچ چیز 
یبایی های  نمونۀ عینی و بیرونی از آن نیست و هیچ چیز برای نشان دادن ز
یک مکتب، مؤثرتر از نمایش نمونۀ اجرا شده و مصداق عینی آن نیست. 
کامل تر  نخبه های معنوی، »اجرا شده های دین« هستند. هرچه این اجرا 
باشد، دین در جذب انسان های مستعد، موفق تر خواهد بود. نخبه های 
یباتر باشد، در تبلیغ دین  معنوی، نمایش دین هستند. هر چه این نمایش ز
تلقی  دین  موفقّیت  شاخص های  معنوی،  نخبه های  بود.  خواهد  مؤثرتر 
یابی دیگران در مورد این  می شوند، هر چه این شاخص ها باالتر باشند، ارز
کرد.  گرایش پیدا خواهند   بیشتر به آن دین 

ً
دین بهتر خواهد بود و طبیعتا

هیچ چیز به اندازۀ سرمایه گذاری برای ارتقای نخبه های معنوی، نمی تواند 
که دامنه های آن تمام  گسترشی  ّیت مؤثر باشد.  گسترش معنو در تبلیغ و 

عالم را فرا خواهد گرفت.





ورش  هدف پر
نخبگان معنوی



یکی از آسیب های تربیت خوبان، توّقف است. توّقف در همین حد که 
مثاًل چند نفر بچه مذهبی دور هم جمع شده اند و مسجدی هستند و دیگر 
هیچ. آیا این ها خیلی بهتر از بقیه شده اند، یا در همان حد باقی مانده اند؟ 
که این ها به مسجد می آیند  آیا تفاوت این ها با دیگران فقط در آن است 

و دیگران نمی آیند؟
که اثرشان در جامعه بیشتر باشد،  کنیم  بانی را تربیت  گر بخواهیم خو ا
که در  کنیم  گونه ای تربیت  که در توانمان است آن ها را به  باید تا جایی 

ّیت قرار بگیرند. اعلی درجات معنو



خاطره ای از آیت اهلل شاه آبادی )ره(

گردان مرحوم آیت اهلل شاه آبادی بود، نقل  که از شا یان  یکی از بازار
می کرد که ایشان، یک شب در یکی از سخنرانی هایشان، با ناراحتی اظهار 
در  خود  از  حرکتی  هستند،  ایشان  اطراف  در  که  افرادی  چرا  که  داشتند 
جنبه های معنوی نشان نمی دهند؟ و فرمودند: آخر مگر شماها نمی خواهید 

گر نمی خواهید، من این قدر به زحمت نیفتم! ید؟ ا آدم شو
و  رفتیم  ایشان  خدمت  نفر  چند  ما  منبر،  از  بعد  ید:  می گو فرد  همین 
کنیم؟ ایشان فرمودند: من به  یم، چه  که آقا ما می خواهیم آدم بشو گفتیم 
گر نتیجه دیدید، آن وقت بیایید تا  شما سه دستور می دهم، عمل کنید، و ا

برنامه را ادامه دهیم.
سه دستور ایشان چنین بود:
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کنید. هرجا بودید و شنیدید  1. مقید باشید نماز را در اول وقتش اقامه 
کنید؛  اقامه  را  نماز  و  بکشید  کارتان  از  دست  شد،  بلند  اذان  صدای 

کنید به جماعت خوانده شود. حتی المقدور هم سعی 

این فایل نسخه کامل کتاب نیست 
کتاب »پرورش نخبگان معنوی  و فقط حاوی بخش هایی از 

در مساجد« می باشد.

اینترنتی  فروشگاه  به  کامل  و  کاغذی  نسخه  سفارش  جهت 
کنید. مراجعه   b a y a n c e n t e r . i r بیان معنوی به آدرس 

سایت  به  کتاب  کامل  و  الکترونیک  نسخه  مطالعه  برای 
را  کتاب  taaghche.com مراجعه و نام  طاقچه به آدرس 

جستجو کنید.



بیت حداقلی وحانیت، اسوه سازی است نه تر کار ر

مطرح  مساجد  سیاست گزاری  مورد  در  مباحثی،  چنین  اینکه  علت 
کردن در مساجد حداقلی  می شود این است که هدف روحانیت از تربیت 
نیست. بلکه هدف، تربیت »انسان « و به اوج رساندن اوست. هدف ما 
تربیت سیصد و سیزده نفر برای یاری کردن امام زمان)عج( است، نه اینکه 

یم. بخواهیم آمار آسیب های اجتماعی یا بزهکاری را پایین بیاور
گر ما وظیفه مان را به درستی انجام دهیم، آمار  که ا البته طبیعی است 
یم  که نگذار کار ما این نیست  کرد؛ اما  کاهش پیدا خواهد  زندانی ها هم 
یم، تا این  سوه بساز

ُ
ه و ا

ّ
که قل کار ما این است  جوانی قتل انجام دهد. 

سوه ها 
ُ
سوه ها روی بقیه تأثیر بگذارند. تا وقتی که تفاوت و اختالف این ا

ُ
ا

سوه ها با بقیه باید 
ُ
یاد نباشد، نتیجه حاصل نخواهد شد. تفاوت ا با بقیه ز

سوه ها نیز باید سخت گیری شود.
ُ
یاد باشد و در تربیت ا بسیار ز





برنامه هایی برای 
بیت نخبگان  تر
معنوی



با توجه به دو محور اصلی بحث در مورد پرورش نخبگان، یعنی اّوالً 
تأثیر بسزایی در  که می تواند   افق این پرورش 

ً
ثانیا ّیت این پرورش و  اولو

تربیتی داشته باشد، مناسب است به  نگاه ما به فعالیت های پرورشی و 
برخی از برنامه ها که هم در مساجد قابل اجرا هستند و هم می توان در بستر 

کنیم: آن ها به تربیت نخبگان پرداخت اشاره 



کالس های هفتگی تفسیر قرآن و نهج البالغه

که  است  درسی  کالس های  از  البالغه  نهج  و  قرآن  تفسیر  کالس های 
کرد. وجود چند نفر هم برای تشکیل این  می توان به صورت هفتگی برگزار 

کالس ها کفایت می کند و خواهید دید که 





یخ اسالم یس تار تدر

یخ  یس تار یکی دیگر از کارهایی که می توان در مساجد انجام داد، تدر
یخ اسالم برای تربیت نخبگان معنوی بسیار مؤثر است.  اسالم است. تار
از  بسیاری  نمی آورد.  بار  قوی  را  انسان  اسالم،  یخ  تار مثل  چیزی  هیچ 

جوان ها مذهبی هستند ولی 





انس با قرآن

داشته  وجود  مساجد  در  است  خوب  بسیار  که  برنامه هایی  دیگر  از 
باشد، انس دادن مخاطبین به خواندن قرآن است. الحمدهلل برنامۀ قرائت 

قرآن بعد از نمازها در خیلی از مساجد رواج پیدا کرده است.
برنامۀ قرآنی دیگری که در بعضی مساجد اجرا شده این است که برای 
بودند.  گذاشته  قرآن  قرائت  برنامۀ  دانش آموزهای مسجدی،  از  نفر  چند 
که قرار بود هر کسی پیش خودش هفته ای یک جزء قرآن  به این صورت 
که یک جزء قرآنش را نخوانده بود خودش هفتۀ بعد به  بخواند و هرکس 

مجلس نیاید. هر کدام از بچه هایی که
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ُانس با احادیث اهل بیت)ع(

یکی از برنامه های رایجی که می توان در مساجد داشت، برنامۀ قرائت 
و حفظ احادیث است. یکی از امام جماعت های یکی از مساجد جنوب 
که  که به رحمت خدا رفته اند، برنامۀ جالبی در مسجد داشت  شهر تهران 
کرده  تربیت  شهید  یادی  ز تعداد  برنامه هایش  با  و  بود  اثرگذار  هم  بسیار 
مأمومین  جمع  در  می آمد،  مسجد  به  اذان  از  قبل  بود  مقید  ایشان  بود. 

می نشست و انسان های مستعد را شکار می کرد.
گوهرهای  انسان  اینکه  برای  فرصت هایی هست  مساجد  در  که  چرا 
می کرد.  را جذب  آنها  و  آنها صحبت  کرده  با  بعد  کند.  را شناسایی  ناب 
وقتی که می دید فرد مستعدی است و مسجد را رها نمی کند و بدون جاذبۀ 
را صدا می کرد و می گفت: »آیا دوست داری  او  آمده،  خاصی به مسجد 
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چهل حدیث به تو یاد بدهم که هر روز که اینجا می آیی آنها را حفظ کنی؟ 
کردی، یک جایزۀ خوب پیش من داری.« با  وقتی همۀ این ها را حفظ 
چهل  هرکس  که  می کرد  وادار  را  آنها  و  مشغول  را  بّچه ها  حدیث،  چهل 
حدیث حفظ کند و برایشان آن روایت را می خواند که هرکس در روز قیامت 
فقها محشور می شود.1  باشد، جزء  را حفظ  ما  احادیث  از  چهل حدیث 
جوان های آن مسجد همه حافظ حدیث بودند. این از روش های مؤثری 

است که ائمۀ جماعات می توانند پیاده کنند.
این  می داد  انجام  انقالب  از  قبل  ایشان  که  دیگری  کارهای  از  یکی 
ما  و  بیایند  مساجد  به  نمی توانند  زنان  از  بسیاری  می دید  چون  که  بود 
یژۀ  و لذا خودش احکام  کنیم،  را علنی اعالم  آنها  هم نمی توانیم مسائل 
ید. نوارها را  بانوان را ضبط می کرد و می گفت این نوار را برای خانم ها ببر
به خانه می بردند و بدین صورت زنان با احکام مخصوص به خودشان 

آشنا می  شدند.

ّ
ً
ِقَی َیِةَّع ِنم 

ْ
ّین َّیْوَم ّیهلُل َّبَوَثُه

ً
ْرَبِویَنَّحِدمث 

َ
ّأ َح ِدمِثَل 

َ
ّأ ّفریود:َّیْنَّحِفَظِّیْن ّیی مّص دق)ع( .1

ّقی ینّیوّنیّع نمّوّ ّرخز کلد،ّخدیّدن ّیح دمثّی نیّحفظّ ؛ّهرکس4۰ّّحدمثّیز
ًً
َفِقیه 

کلیلی،ّج1،ّص49( فقیهّیرووثّیّیکلد.ّ)ک فی،ّ



پرورش معنوی مادران در مساجد

کار نخبه پروری در زمینه های معنوی وجود  که در  یکی از اهتمام هایی 
گاهی به قصد  اینکه  یژه مادران جوان.  دارد، موضوع مادران است؛ به و
به خاطر  زنانه است«،  »این جلسه، جلسۀ  یند:  می گو کوچک شمردن، 
نگاه اشتباه به این جلسات و عدم درک اهمیت آن هاست. حضرت امام 
فرمود که اسالم را 1400 سال است روضه ها حفظ کرده است1 و باید اضافه 
گر مهِر امام حسین)ع( در دل مادران  یژه روضه های زنانه. چرا که ا کرد، به و
بر  مادران  که  تربیتی  اثر  نمی شدند.  تربیت  این گونه  ما  فرزندان  نبود،  ما 
فرزندان شان دارند بسیار بیشتر است و پدران آنقدر بر فرزندان مؤثر نیستند. 

ّفهملدّ ّرمی ّیصاًل ّروویرید ّنی ّروضۀّسیدینشهدی کهّیّیگوملد کس ریّ ّآتّ ّیی مّخمیلی)نه(: .1
گبمّهه ّوّیینّروضّهه ّ یک بّّّّّسیدینشهدیّچهّبودهّوّرمّیدیرلدّمولیّچه.ّرمّیدیرلدّیینّ
کهّب ّیینّیلرره ّوّب ّیینّ ّوّچه نصدّس لّیسنّ ّّّیینّیک بّنی.ّیآلتّهزین کردهّّ حفظّ
کردهّیرد؛ّت ّح الّآخندهّیردّ روضّهه ّوّب ّیینّّّّّیصیرّنه ّوّب ّیینّسیلّهزرّیه ّی ّنیّحفظّ

یسالمّنی.ّ)صحیفۀّیی م،ّج8،ّص526(
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این درست نیست که مسجد از آقایان پر شود و خانم ها بدون هیچ فعالیتی 
پشت پرده بنشینند و

این فایل نسخه کامل کتاب نیست 
کتاب »پرورش نخبگان معنوی  و فقط حاوی بخش هایی از 

در مساجد« می باشد.

اینترنتی  فروشگاه  به  کامل  و  کاغذی  نسخه  سفارش  جهت 
کنید. مراجعه   b a y a n c e n t e r . i r بیان معنوی به آدرس 

سایت  به  کتاب  کامل  و  الکترونیک  نسخه  مطالعه  برای 
را  کتاب  taaghche.com مراجعه و نام  طاقچه به آدرس 

جستجو کنید.



توّجه به ارتقای علمی و معنوی دست اندرکاران امور مساجد

قرار  باید در رأس  کانون های فرهنگی هنری مساجد  تربیت نخبگان در 
فقر در  که مذهبی ها خودشان دچار  بگیرد. در مساجد بسیار دیده می شود 
 در 

ً
گاهی های دینی هستند؛ اّما چون ِعرق مذهبی دارند، دائما یت و آ معنو

حال تالش برای کار فرهنگی برای غیرمذهبی ها هستند. الزم است اردو هایی 
یا  ده  دورۀ  یک  برای  مسجد  مذهبی  بچه های  معدود  همین  تا  شود  برگزار 
کار  دیگران  برای  مسجد  در  که  مذهبی هایی  ببینند.  آموزش  روزه،  بیست 
یخ یا اخالق بگذرانند. باید برای همین چند  می کنند، باید خودشان دورۀ تار

نفر، استاد دعوت کرد؛





کتاب کردن  خالصه 

کردن مؤثر نیست. مثالً  در آموزش دادن، هیچ چیز به اندازۀ خالصه 
آیت  کتاب های  از  بعضی  و  کتاب های شهید مطهری)ره(  کردن  خالصه 
آیت  قرآن  معارف  دوره  بان عمومی تر است. یک  ز دارای  که  اهلل مصباح 
اهلل مصباح را می توانید به سهولت در مسجد به جوانان یاد بدهید. کتاب 
کتاب  معارف قرآن آیت  اهلل مصباح یزدی یک دورۀ آموزشی است و این 
برای آموزش نوشته  شده است. الزم است که جوان های نخبۀ مسجد دورۀ 

کرده و بیاورند. کتاب های معارف قرآن را دیده باشند، یا آن ها را خالصه 





کافی بودن آموزش های عمومی برای پرورش نخبگان معنوی نا

و  صدا  یا  مدرسه  آموزش های  به  نباید  فّعالیت ها  گونه  این  در  هرگز 
را  دینی شان  درس  مدرسه  در  »بّچه ها  گفت:  نمی شود  کرد.  کتفا  ا سیما 
کار  یون هم فیلم های دینی می بینند و دیگر نیاز به  یز یاد می گیرند و در تلو
و  تعلیم  یژه تحت  و برنامه های  با  را  باید نخبگان   

ً
یژۀ ما نیست.« حتما و

معنوی  رشد  استعداد  که  شود  یافت  یژه ای  و انسان  گر  ا داد.  قرار  تربیت 
کند. باید  داشته باشد، جامعه نمی تواند به صورت عمومی به او خدمت 

یژه و خاص هم برای او وجود داشته باشد. برنامه های و





پرورش جامعه پذیری افراد در مسجد

که در مسجد می افتد، پرورش مهارت های  یکی از اتفاق های دیگری 
برنامه ای هستند  اجتماعی مذهبی هاست. در مساجد فعالیت های فوق 
که می توانند توانایی های اجتماعی و جامعه پذیری افراد را افزایش دهند و 

مهارت های آن ها را در این زمینه باال ببرند. به عنوان مثال می توان در 
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این فایل نسخه کامل کتاب نیست 
کتاب »پرورش نخبگان معنوی  و فقط حاوی بخش هایی از 

در مساجد« می باشد.

اینترنتی  فروشگاه  به  کامل  و  کاغذی  نسخه  سفارش  جهت 
کنید. مراجعه   b a y a n c e n t e r . i r بیان معنوی به آدرس 

سایت  به  کتاب  کامل  و  الکترونیک  نسخه  مطالعه  برای 
را  کتاب  taaghche.com مراجعه و نام  طاقچه به آدرس 

جستجو کنید.



بیتی در مساجد کار تر مرحوم ابوترابی، اسوۀ 

توفیق بیشتر در تربیت نخبگان در محافل نورانی مانند مساجد منوط 
به این است که خودمان هم جزء نخبگان معنوی باشیم. اینکه ما خودمان 
شاید  بود.  خواهد  تأثیرگذار  بسیار  باشیم،  یافته  رشد  معنوی  نظر  از  هم 
کار تربیتی مساجد  بتوان به مرحوم آقای ابوترابی به عنوان یک اسوه در 
تربیتی خودمان  کارهای  در  اسوه  به چشم یک  ایشان  به  گر  ا کرد.  نگاه 
کاِر ما در مساجد، بسیار افزایش خواهد یافت.   توفیقات 

ً
کنیم، یقینا نگاه 

یم، اما مرحوم ابوترابی چیز دیگری بود و  یاد دار ما روحانی خوب بسیار ز
تفاوت عجیبی در اثرگذاری تربیتی با دیگران داشت.

کار تربیتی هستند، یک دور  بسیار الزم است کسانی که مشغول 
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کلی ارائۀ قاعدۀ 





بیتی در تمامی عرصه ها کار فرهنگی و تر اولویت 

کار فرهنگی و  یت  گفت اولو که مطرح شد می توان  با توجه به مباحثی 
تربیتی نه تنها در مساجد، بلکه به طور کلی، با سرمایه گذاری روی نخبگان 
گر کسی هم قدرت جذب و رشد دادن نخبگان معنوی  معنوی است. یعنی ا
کاری خود را  یت  و هم قدرت جذب غیرنخبگان را داشته باشد، باید اولو
گروه  که توانایی دارد روی همین  پرورش نخبگان قرار دهد؛ یعنی تا جایی 
از مخاطبان کار کند. اما آن هایی که قدرت جذبشان در حد جذب کردن و 
رشد دادن نخبگان معنوی نیست، باید سراغ اقشار معمولی تر بروند. شاید 
این عدم توانایی جذب نخبگان به دلیل روش یا اقتضائات فعالیت او و 

یا به دلیل اندیشه های او باشد. مثاًل طبیعی است کسی که رهبر



پرورش نخبگان معنوی در مساجد

82



فهرست ها





فهرست منابع

 صحیفۀ امام: مجموعه آثار امام خمینی  )ره(، تنظیم و نشر   مؤسسه . 1
تنظیم و نشر آثار امام خمینی  )ره( ، تهران، 1۳8۹ش، چاپ پنجم.

پژوهان، . 2 دانش  اسالمی  معارف  و  علوم  بنیاد  کامل،  عارف 
انتشارات عارف کامل، بهار 1۳81، چاپ دوم.

قرن۳(، . ۳ دوم  نیمه  )م  جعفر  بن  اهلل  عبد  حمیرى،  اإلسناد،  قرب 
قم،  البیت)ع(،  آل  مؤسسۀ  نشر  البیت)ع(،  آل  مؤسسۀ  تحقیق 

141۳ق، چاپ اول. 
کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق  )م ۳2۹(، تحقیق . 4 الکافي، 

تهران،  اإلسالمیة،  الکتب  دار  آخوندى،  محمد  و  غفارى  کبر  ا علی 
1407ق، چاپ چهارم .

5 . ،)280 یا   274 )م  خالد  بن  محمد  بن  احمد  برقی،  المحاسن ، 
قم،  اإلسالمیة،  الکتب  دار  نشر  محدث،  الدین   جالل  تصحیح 

1۳71ق، چاپ دوم. 
مشکاة األنوار في غرر األخبار، طبرسی، علی بن حسن )م 600(، . 6



پرورش نخبگان معنوی در مساجد

86

یة، نجف، 1۳85ق، چاپ دوم.   نشر المکتبة الحیدر
یف . 7 الشر نشر  قرن6(،  )م  فضل  بن  حسن  طبرسی،  األخالق ،  مکارم 

الرضی ، قم، 1412ق، چاپ چهارم.
تحقیق . 8  ،)406 )م  حسین  بن  محمد  الرضی،  یف  شر البالغة،  نهج 

صبحي صالح،  نشر هجرت، قم، 1414ق، چاپ اول.



فهرست تفصیلی

یادداشت ناشر............................................................................... 9

ورش نخبگان معنوی................................................. 11 اولوّیت پر
13 ............... طرح سؤال: اولویت با خوب تر کردن خوب هاست یا خوب کردن همه؟

17 .................................. ضرورت پاسخ به این سؤال برای برنامه ریزی فرهنگی

17 ......................................... 1. ضرورت مشّخص کردن مخاطب در کارهای فرهنگی

2. تعیین اولویت در انتخاب مخاطبان و سرمایه گذاری بلند مّدت برای آن ها................. 18

19 .................................................... دالیل ترجیح پرورش نخبگان معنوی

21 ............................................ 1. تا خوب ها خوب تر نشوند، بدها خوب نمی شوند

2. کم  ثمر بودن برنامه ریزی برای غیرمذهبی ها.................................................. 24

25...................................................... 3. مستعد بودن نخبگان معنوی برای رشد

4. عوارض برنامه ریزی برای غیرمذهبی ها....................................................... 27

29 ............................ 5. اولویت نخبگان معنوی با توجه به دشواری کار تبلیغات دینی

29.ّ...................... دشویراّترلیغ تّدملیّبهّخ طرّر ک نآیداّیمم ّته اّسطحی

دشویراّّترلیغ تّدملیّبهّخ طرّعمیقّبودتّوّنفیعّبودتّیف هیمّدملی..............3۰ّ

31 .ّ......................... آس تّبودتّک نّبریاّیذهرّیه ّب ّتوجهّبهّدشویرّاه اّترلیغ

اولویت کار برای نخبگان معنوی با استدالل روایی..................................... 37

41 ............................. »اولویت داشتن نخبگان معنوی« و برداشت های نادرست

41 ....................................................... لزوم توجه به نسبی بودن تعریف نخبگی

42 ...................... اولویت نخبگان یک قاعده است؛ اما استثنائات همیشه وجود دارند



پرورش نخبگان معنوی در مساجد

88

43 ................................................. حّس نامطلوب اولویت داشتن یک عدۀ خاص

اولویت کافی نیست، روش های تربیتی صحیح هم شرط است....................... 47

خاتمه: نخبگان معنوی به مثابۀ شاخص های موفقیت یک دین.....................49

51................................................... ورش نخبگان معنوی هدف پر
خاطره ای از آیت اهلل شاه آبادی )ره(........................................................ 53

55 ..................................... کار روحانیت، اسوه سازی است نه تربیت حداقلی

بیت نخبگان معنوی................................................ 57 برنامه هایی برای تر
کالس های هفتگی تفسیر قرآن و نهج البالغه............................................59

61 ........................................................................ تدریس تاریخ اسالم

63 ................................................................................ انس با قرآن

65 ............................................................ ُانس با احادیث اهل بیت)ع(

67 ......................................................... پرورش معنوی مادران در مساجد

69........................... توّجه به ارتقای علمی و معنوی دست اندرکاران امور مساجد

71 ........................................................................ خالصه کردن کتاب

ناکافی بودن آموزش های عمومی برای پرورش نخبگان معنوی........................ 73

75 ..................................................... پرورش جامعه پذیری افراد در مسجد

مرحوم ابوترابی، اسوۀ کار تربیتی در مساجد............................................. 77

79................................................................. کلی ارائۀ قاعدۀ 
81 ........................................ اولویت کار فرهنگی و تربیتی در تمامی عرصه ها

83....................................................................... فهرست ها
فهرست منابع.............................................................................. 85

87 .......................................................................... فهرست تفصیلی



مکتوب
•  ناشنیده هایی درباره قدرت و شکوه زن در کالم امام و رهبری

•  شهر خدا؛ رمضان و رازهای روزه داری
• نگاهی به رابطۀ عبد و موال

•  آشنایی با چند مفهوم کلیدی)اخالق، تزکیه، اخالص، حکمت، تقوا(
•  چگونه یك نماز خوب بخوانیم

•  برای مهمانی خدا آماده شویم
•  شکوه امر خدا؛ به ضمیمۀ یادداشتی برای معتکفین

•  تحلیلی بر نگاه امام به هنر و رسانه
•  انتظار عامیانه، انتظار عانمانه، انتظار عارفانه

•  رهایی از تکبر پنهان
•  چگونه دستورات دینی ما را تربیت می کنند؟

چندرسانه ای)لوح فشرده(
• کلید طالیی زندگی مشترک

• چگونه یك نمازخوب بخوانیم؟
• چگونه با خدا حرف بزنیم؟

• باران خوبی ها )شرح خطبه متقین نهج انبالغه(
• مهربان ترین نامه به جوان)شرح نامه 31 نهج انبالغه(

• تفکر راهبردی در سیره مقام معظم رهبری
• حجاب؛ وقتی زن ها مهربان تر می شوند

• مظلوم مقتدر؛ سیرة سیاسی امیرانمؤمنین)ع(
• مهمترین نیاز امروز ما

• رهایی از والیت طاغوت
• فرهنگ مهربانی

• انقالبی بودن
• خانواده برتر، تربیت فرزند بهتر)مجموعه مباحث(
• والیت، مهدویت و آخرانزمان)مجموعه مباحث(

• یا اهل انعانم )جایگاه پیاده روی اربعین در نگاه حجت االسالم علیرضا پناهیان(

محصوالت مؤسسۀعصر بیان معنوی
)ناشرآثار استاد پناهیان(



تازه های نشــر









Investing in spiritual elites is both economical and much 
more comfortable. Besides, by training and helping them 
to become role models in society, even weak believers 
and the irreligious people will be pulled towards them. 
As the result, also they become more educated and more 
religious.
At the end of this book; there is a reference for some plans 
that can use in Mosques, for training spiritual elites in 
more significant numbers and much better way.



A Glance at the Book 

In general, two types of policies may be used for large scale 
cultural planning for the training of people in Mosques.
The first, our leading plan and focus should be on 
the cultivation of spiritual elites in the community. 
People whose level of familiarity with religion and their 
commitment to it is higher than regular people in society. 
Of course, this doesn’t mean that we shouldn’t have a 
program for weaker religious or even irreligious people. 
Or we shouldn’t have a plan to endeavor to attract them to 
our religion and its base “the Mosque.” It means that the 
principal investment should be the spiritual elites and the 
effort to advance them. 
And the second, our primary purpose should be to attract 
and educate those who are weaker in religion and those who 
are at a lower spiritual level in society. In this particular 
level, our goal is to help low level religious, unreligious and 
even atheists people to shift to a moderate level of religion 
in the community.
Now the question is, from the view of religious or reason 
and logic, which of these two policies should be choose? 
Which of these two groups -the religious people or the rest 
of the community- should be our primary focus? 
In investment on which group will give a better result 
in educating of a society? This book we`ll prove that 
cultivating good people and turn them into someone better 
has priority in many ways. 
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