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         مدرســـه مشـــکات از نقطـــه اول ایجادش برای 
رســـاندن روحانیـــت بـــه »جایـــگاه اصلـــی خود« 
شـــکل گرفت و صرفًا یک مدرســـه علمی آموزشـــی 
بحمـــد  نبـــود.  متفـــاوت  تحصیلـــی  برنامـــه  بـــا 
هللا مشـــکات پـــس از فـــراز و نشـــیب فـــراوان به 
هرحـــال توانســـت مســـیر جدیـــدی را در تحصیل 
حـــوزوی ایجاد کـــرده و همواره نیز آن را به ســـمت 
مطلـــوب حـــک و اصـــالح کنـــد. امـــا پـــس از آغاز 
دوران تخصصی مشـــکات، افق جدیدی در ســـییر 
اهـــداف مشـــکات خودنمایـــی کـــرد و این بـــار در 
»گام دوم« مشـــکات، حرکت به ســـمت تحقـــق جایگاه مطلوب روحانیت توســـط این 
شـــجره طیبه شـــکل گرفت. باشـــد که ولـــو به قـــدر انملـــه ای جبهه حـــوزات علمیه 
 و انقـــالب اســـالمی را به پیـــش بریم و ســـهم خـــود را در این مهـــم ایفا کرده باشـــیم. 
در ایـــن دوران بـــه نظر میرســـد حـــوزات علمیه در نســـبت گیـــری با انقالب اســـالمی 
جایگاه خـــود را نیافته انـــد و اکنون حداکثر مطلـــوب را هویتی پژوهشـــگر –با حقوق 
هیئـــت علمی- و در گوشـــه ای می بیننـــد که در خانـــه ای دو طبقه یکـــی را مخصوص 
کار تحقیقاتـــی کـــرده ، دیگری را بـــه خانواده اختصاص داده اســـت و در مســـیر حل 
»مســـائِل ســـفارش داده شـــده« در حال تحقیـــق و پژوهش اســـت! غافـــل از آن که 
اقامـــه دین پیگیری، دشـــمنی ، فریاد و اســـتقامت نیاز دارد و مســـائل سفارشـــی هم 
گاه جـــز بـــازی ای برای محلل کـــردن جزئـــی از بودجه بـــرای دیگر اجزای آن نیســـت! 
شکســـتن این فضا و بـــه وجود آوردن نهادها، ســـاختارها، و هویت های شـــکل گرفته 
و نهادینه شـــده برای فضای »پســـا انقالب اســـالمی« در حـــوزه علمیه، نیـــاز به آغازی 
داشـــت که مشـــکات تخصصـــی، محلی برای ایـــن آغاز اســـت. گروه هـــای مختلف در 
محیـــط مشـــکات از یک طرف ســـعی در تعلـــق حقیقی و عمیـــق و اجتهـــادی به دین 
دارنـــد و از طرف دیگـــر در الیه هـــای مختلف از موضوع شناســـی تا اقامه اســـالم باید 
بـــه صـــورت واقعـــی درگیر عملیـــات باشـــند. امید اســـت این شـــجره طیبه بـــا ورود 
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از طـــرف دیگر ادعای مشـــکات تنهـــا منحصر در زمینـــه واقعی و جدیـــدی از عملیات 
حـــوزوی نبـــوده و در زمینـــه علمـــی و اجتهـــادی نیز مـــی توانـــد گامی رو بـــه جلو در 
دوران پســـا انقالب اســـالمی حوزه محســـوب گـــردد. تالش بـــرای بازگردانـــدن قرآن 

ــا اینج
ــت  میبرپاس

َ
َعل

ــد  ــجر آم ــود از ش ــه مقص ــون ک چ
ثمــر پــس ثمــر اول بــود آخر شــجر 
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بـــه جایـــگاه محـــوری خـــود بـــدون ایـــن کـــه در ذوقیـــات و ســـخنان غیر روشـــمند 
بیافتیـــم از ویژگـــی هـــای بـــارز محیط مشـــکات اســـت. این فضـــا در عرصـــه علمی 
نیـــز از نقدهـــای طرفینـــی اســـتقبال کـــرده و در محیطـــی کـــم حاشـــیه و علمـــی به 
دنبـــال ســـخنانی هرچـــه روشـــمند تـــر و اجتهـــادی تـــر و عمیق تـــر در انتســـاب به 
دیـــن اســـت. در فضایـــی کـــه ســـخنان جدیـــد جـــز با نصـــاب نقـــد علمـــی صیقل 
 نمـــی خورنـــد امید اســـت کـــه افق هـــای جدیـــد پیشـــرفت، خـــود را نشـــان دهند. 
بـــه  ماموریتـــی  تفکیـــک  بـــا  مشـــکات  تخصصـــی  محیـــط  نهایتـــًا  هللا  شـــاء  ان 
تخصصـــی  عملیاتـــی  و  پژوهشـــی  مراکـــز  و  هـــا  اندیشـــکده  و  هـــا  دانشـــکده 
دســـت خواهـــد یافـــت کـــه بـــه اقتضـــاء نیازهـــای مختلـــف بـــه کار اقامـــه اســـالم 
بـــه  حـــوزه  خدمـــات  جهـــت  ای  دانشـــکده  از  پردازنـــد.  مـــی  ســـازی«  »اســـالمی  و 
و  حـــوزه  »تبلیغـــی«  نقـــش  اعتـــالی  و  تدقیـــق  بـــرای  محلـــی  تـــا  قضائیـــه،  قـــوه 
 تـــا دیگـــر تخصـــص هـــا کـــه در فهرســـتی جدیـــد تفکیـــک و تفصیـــل مـــی یابنـــد.
مـــا برای شـــکل دادن حرکت طـــالب در مقطـــع تخصص خود را از یک ســـو مســـئول 
نظـــارت و پایـــش حداقل هـــا در هـــر گروه مـــی دانیم بـــه گونـــه ای کـــه اواًل همه در 
تـــالش و تکاپـــو باشـــند، ثانیـــًا راه انحراف بّین بســـته شـــود و ثالثًا جهـــت گیری کلی 
مشـــکاتی در هویت گـــروه ها و برنامه هایشـــان حفظ گردد. از ســـوی دیگـــر نیز خود 
را مســـئول حمایـــت از گروه ها بـــه اقتضای نیاز آنها مـــی دانیم. در این راســـتا حمایت 
های معنـــوی در ایجاد فضای کم حاشـــیه، حمایت هـــای عملیاتی در پیشـــبرد پروژه 
گروه هـــا در فضـــای پرفراز و نشـــیب واقـــع –از حاکمیت تـــا نهادهـــای اجتماعی و... 
تدارک دیده شـــده اســـت. امـــا فراتر از همـــه این ها فراهـــم کردن فضای اســـتباق به 
خیـــرات، تواصـــی و تعـــاون میتواند پیش برنـــده ی ایـــن حرکت مقدس باشـــد و به 

می برپاســـت. 
َ

همـــه پیروان مســـیر خمینـــی)ره( اعالم کند کـــه: اینجا عل

نقطـــه ی قوت ما در ایـــن حرکت طالب با انگیـــزه، توانمند، پرتالش، رشـــید و جهادی 
ای هســـتند که ایشـــان را ســـزاوارترین افراد برای باز کردن مســـیرها و افق های جدید 
پیـــش روی حـــوزات علمیه میدانیـــم. طالبی کـــه متوجه ســـختی ها و ناگـــواری های 
ِذيَن 

َّ
ایـــن راه نرفته بوده، مشـــکالت را تحمل کرده و پیوســـته زمزمه ی بر لبشـــانَوال
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در همین راســـتا توسط خود طالب رشـــید مشـــکاتی حرکت هایی تعینی شکل گرفت 
کـــه روز به روز باید بیشـــتر و بالنـــده تر از گذشـــته ادامه پیدا کند. حرکـــت هایی از این 

: قبیل

۱-رویـــدادی رقابتـــی در جهت در میان گذاشـــتن پیشـــرفت های این مســـیر با عنوان 
رویـــداد احیـــای عاصمـــه. اولین رویـــداد از این دســـت با موضـــوع »منطـــق برنامه 
ریـــزی دوره تخصصی« کلیـــد خورد و تا نقطه ی مشـــخص شـــدن ۱5 برنامه ی علمی 
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تخصصـــی و داوری اولیه ی آنهـــا پیش رفت.

۲- نشـــریه ای با هویت »ایـــده نامه« تا به تدریـــج خاکریزهای جدیـــد علمی و عملی 
گروه ها را نســـبت به یکدیگـــر در میان بگـــذارد و به پیش رفتن و حرکـــت رو به جلوی 

کند. کمک  تخصصـــی  علمی  فضای 

3- مرکـــزی جهـــت حمایـــت کـــردن از تحقیقـــات و پژوهش هـــای بلندمدت روشـــی 
و محتوایـــی. ایـــن پژوهـــش ها عمدتـــًا زیرســـاخت های علمی مـــورد نیاز در مســـیر 

عملیـــات هـــای مختلـــف را فراهم مـــی آورند. 

4- جشـــنواره ی علمی پژوهشـــی شـــیخ مفیـــد با هـــدف تقویت فضای پژوهشـــی در 
طـــالب ســـطح و ایجاد ترابـــط علمی بیـــن طالب تخصصی و ســـطح.

5- مراکـــز »عملیـــات« کـــه از دســـته گـــروه های مختلـــف شـــکل گرفته اند و ســـعی 
در واســـطه گـــری حمایـــت و ایجاد تعـــاون میـــان هویت هـــای متقارب مـــی نمایند . 
6- در ایـــن راســـتا، مرکز راهبـــری »برهـــان« یکی از برگ هـــای زرین این کتـــاب مبارک 
اســـت که امید اســـت با برکت و نصرت الهی مســـیر اقامـــه تخصصی اســـالم را هرچه 
ســـریعتر بپیماید و جریـــان جدیـــدی در محیط حـــوزوی، انقالبی و علمـــی جمهوری 

اســـالمی ایران ایجـــاد نماید.

برای شـــکل دادن عقالنیـــت و روش مـــورد نظر در فضـــای اقامه ی دین نیـــاز بود که 
تمامـــی تجـــارب و زحماتی که در گـــروه های مختلـــف برهان صورت میگیرد مســـتند 
و مکتـــوب شـــود تـــا هـــم قابلیت نقـــد و بررســـی پیدا کنـــد و هـــم قابلیـــت ارتقاء و 
پیشـــرفت. فلذاســـت که این مکتوبه تهیه شـــد. از تمامی عزیزانی کـــه در مرکز راهبری 
برهـــان تالش کردنـــد تا ایـــن مجموعه ی تجربـــه نگاری شـــکل بگیرد تقدیـــر کرده و 
بـــه ایشـــان و تمامی عـــرض میکنم کـــه تازه ابتدای مســـیر هســـتیم و بـــرای فتح قله 
مســـیری ســـخت و ناهموار در راه هســـت. عزم خود را جزم کرده و زرهـــی از صبر به تن 

کنیـــد و از مالمت ســـرزنش گر نهراســـید  زیرا کـــه ِإنَّ َمعَی رّبی َســـَیهدین

حجة االسالم و المسلمین غالمرضا قاسمیان
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مرکـــز راهبری برهان، به مثابـــه راهکاری بـــرای گام دوم انقالب 
حوزوی عرصه  در 

نسبت گام دوم و روحانیت:

ورود جوانـــان بـــه عرصـــه اداره جامعه مطابـــق معیارهـــای انقالب اســـالمی، بخش 
گســـترده ای از بیانیـــه گام دوم رهبر انقالب را بـــه خود اختصاص داده اســـت. در کنار 
بیانات قبـــل و بعد از آن در مـــورد جوانان، جلســـات پرتعداد رهبری بـــا جوانان وارد 
شـــده به حـــوزه هـــای گوناگـــون انقـــالب را نیز می تـــوان در همین راســـتا دانســـت. 
جلســـاتی که بـــا افراد و گـــروه های »متخصـــص و فعـــال« فرهنگی، اندیشـــکده ای، 
علمـــی، دانشـــگاهی، اقتصـــادی، راهبـــردی، و... برگـــزار می شـــد و رهبری ســـعی در 
شـــناخت ظرفیت موجود در این حرکات جدید داشـــت و جســـته گریخته خبرهایش 
می رســـید. نتیجـــه واضح بود: تکیه بـــه ورود آنان برای حل مشـــکالت متراکم کشـــور. 
فرمان ورود جوانان به دنیای »عملیات و اداره« کشـــور صادر شـــده بود و لذا ســـخن 

از ورود آنـــان، حرفـــی برای افـــق های طوالنی مـــدت به نظر نمی رســـد. 

در ایـــن میان نقـــش طلبه انقالبـــی به عنـــوان عضوی از جامعـــه جـــوان انقالبی نیز 
بایـــد مشـــخص گردد. مدت هاســـت کـــه رهبری 
از حـــوزه به معنـــای متعارفـــش، مانند گذشـــته 
طـــرح درخواســـت نمی کنـــد؛ بلکه پـــس از بارها 
درخواســـت و ســـپس هشـــدار انزوا به حوزه ها و 
ســـپس مدتی ســـکوت، روی به جوانـــان و طالب 

حـــوزه آورده و از آنـــان خواســـتند که »حـــوزه خود را بـــا مبارزه تاســـیس کنند«.

ً حـــوزه ی علمّیه- 
ّ

» شـــما انتقادهایی بـــه حوزه داریـــد -حاال یا حـــوزه ی تهران یـــا کل
خیلـــی خب! این حـــوزه ای که شـــما میخواهید و به قول شـــما االن وجود نـــدارد، این 
را شـــما به وجـــود بیاورید. حوزه را اراده ی شـــما و خواســـت شـــما به وجـــود می آورد؛ 
بله، شـــما آن جایـــگاه مدیریتی و پشـــتیبانی های منابـــع مالی  را ندارید کـــه بخواهید 
ق خواســـته های مطلوب، 

ّ
مثـــًل یک تصمیمـــی بگیرید و فـــورًا عمل بکنیـــد؛ اّمـــا تحق

صرفـــًا با داشـــتن یک مدیرّیت و داشـــتن منابع مالی به دســـت نمی آیـــد، حّتی گاهی 
با داشـــتن آنها ]هـــم[ به دســـت نمی آید؛ چیز دیگری الزم اســـت. آن چیـــز دیگر همان 
اســـت که شـــما دارید: انگیزه، میـــل، وضـــوِح مطلوب و غایت مـــورد نظـــر؛ اینها الزم 
اســـت. و باید مبـــارزه کرد؛ بـــدون مبارزه هیـــچ چیز به دســـت نمی آید، ایـــن حوزه ی 
مطلـــوب را هم باید بـــا مبارزه بـــه دســـت آورد. البّته معنـــای مبارزه، ]گفتـــِن[ »زنده 
بـــاد مرده بـــاد« نیســـت، معنایش مبارزه ی سیاســـی نیســـت؛ ]مبـــارزه[ یعنی تالش، 
ل شـــدن. بنابرایـــن، این حوزه 

ّ
مجاهـــدت، گفتن، فکر کردن، همفکری کردن، متشـــک

رهبری  کـــه  هاســـت  مدت   
معنـــای  بـــه  حـــوزه  از 
گذشـــته  مانند  متعارفش، 
کند نمی  درخواســـت  طرح 
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را شـــما درســـت کنید. البّتـــه ما وظیفـــه داریم کمـــک کنیم به شـــما؛ آقایـــان مدیران 
حـــوزه وظیفه دارند تســـهیل کنند کارهـــا را؛ اّما آنچه بایـــد در آینده به  وجـــود بیاید، 
ســـنگینِی باِر مســـئولّیِت آن را بر دوش خودتان احســـاس کنید. شـــما هستید که باید 
این کارهـــا را انجام بدهید؛ حاال ممکن اســـت ده ســـال دیگر، پنج  ســـال دیگر، پانزده 
ســـال دیگر نوبت شـــما بشـــود که نقش ایفا کنیـــد؛ به هرحـــال این کار خواهد شـــد 
و شـــما هســـتید که میتوانید اقـــدام کنیـــد و کار کنید. این هـــم یک نکتـــه. ) بیانات در 

)۹6.6.6 تهـــران  طالب  جمع 

 قـــرار نگرفتن حوزه بـــه عنوان یک عضو مهم اداره کشـــور در جایگاه خـــود، کّل حرکت 
را تـــا مدتی بســـیار کند مـــی نماید. ایـــن بار رهبـــری تالش هایـــی کرد تا بـــار این کم 
کاری را نیـــز –به مانند بســـیار کـــم کاری های دیگـــر- در حد توان خود به دوش کشـــد؛ 
و پیگیـــری تجربه ی کاشـــت حوزه هایی زیر نظـــر فضالی جوان و انقالبـــی کلید خورد. 

تجربه دوم، تأســـیس مرکز الگوی ایرانی اســـالمی پیشـــرفت بود که ســـخنان متفاوت 
رهبـــری در جلســـات ســـاالنه ی آن، انتظار ایشـــان از مرکز در پر کـــردن آن نقش خالی 
مانده را نشـــان می داد. اما روند رو بـــه افول واکنش های رهبری به اســـناد و خروجی 
هـــای مرکز نشـــان داد این حرکت اگر شکســـت هم نخورده باشـــد، ظاهـــرًا تبدیل به 

پـــروژه ای بلند مدت شـــد که بعید اســـت به گام دوم انقالب برســـد.

مشکات، گامی به سمت حوزه مطلوب:
در راســـتای تجربـــه اول، مدرســـه مشـــکات 
بـــا هـــدف نزدیک شـــدن بـــه حـــوزه علمیه 
مطلـــوب و رســـیدن بـــه هویـــت و جایـــگاه 
دین  اقامه  در  روحانیـــت  صحیح  ســـاختاری 
تاســـیس شـــد. طبعًا این روحانیت در مسیر 
تحصیلـــی خود بایـــد تغییراتی مـــی داد و با 
نصـــوص و تـــراث هرچـــه بیشـــتر و بهینه تر 

آشـــنا می شـــد که تغییـــر برنامه های درســـی به دنبـــال این هـــدف بود. امـــا پس از 
تحصیل نوبت بـــه ایجاد مدل مطلوبـــی از »دوران تخصص« و ثمردهـــی، و ارتباط با 
صحنه واقعی اقامه اســـالم می رســـد که مســـائل مختلفی از نحوه تحصیـــل تا فرایند 
گره خوردن بـــه عملیات، نوع عملیات ها و ســـاختار مناســـب آن و ... در آن مطرح می 
شـــود. در این راســـتا دوره تخصصی مشـــکات تالش خود را در ایجاد فضای مناســـب 
تحصیـــل تخصصی به کار برد تا ســـاختاری مناســـب تر برای رشـــد ایده پـــردازی گروه 
هـــای مختلف در این مســـیر جدیـــد و نا آشـــنا در عین اســـتحکام آن ایجـــاد کند. لذا 
طراحی و تدوین مســـیر گروه در مشـــورت با اســـاتید، به خود گروه ها ســـپرده شـــده 
و معیارهایـــی بـــرای ســـنجش برنامه هـــای تحصیلی تدوین گشـــت و قســـمت های 

در راســـتای تجربه اول، مدرسه 
مشـــکات با هدف نزدیک شدن 
بـــه حـــوزه علمیه مطلـــوب و 
رســـیدن بـــه هویـــت و جایگاه 
روحانیت  صحیـــح  ســـاختاری 
در اقامـــه دین تاســـیس شـــد.
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ثابتـــی هـــم در این برنامـــه ها تدارک دیده شـــد. 

»عملیات« گروه های تخصصی حوزوی:
در قســـمت عملیـــات -از نقطه تعریف پـــروژه تا اقامه عملی اســـالم- خـــأ عمیق تری 
نســـبت به حـــوزه تحصیل و حتـــی پژوهش وجود داشـــت. بـــه نظر می رســـید اداره 
گروهـــی و غیر متمرکـــز پروژه هـــا در گروه هـــا و مدل هـــا و عرصه هـــای مختلف، در 
عین حفـــظ نظارت و حمایـــت متمرکز، بهینه ترین ســـاختاری اســـت کـــه در فضایی 
از رقابـــت و صمیمیـــت می تواند مســـیر جدید عملیـــات تخصصی طلبگی را روشـــن 

. ید نما

خـــأی که بســـیار حس می شـــود نبود »مـــدل و الگویـــی از نحـــوه اتصـــال طلبه به 
عملیـــات دینی« اســـت. طلبه را راحـــت می توان بـــا تحریک انقالبی گری و احســـاس 
حماســـی، به ســـمت تحرک انقالبـــی »انگیزاند« که حتما کار درســـتی هم هســـت. اما 
مـــادام که مســـیرهایی بـــرای تبدیل این تحریـــک به تحرک باز نشـــده باشـــد، انگیزه 

افـــزون در بیشـــتر مـــوارد یا به مـــدل های 
تکـــراری و بی اولویـــت بدل خواهد شـــد و 
یا به بـــی انگیزگی و ســـرخوردگی. انکار نمی 
کنیم که انگیزه دهی در جبهـــه ای از جوانان 
می تواند موجب شکســـتن ســـّد نبـــوِد الگو 
و مـــدل، در بعضـــی نقـــاط در دســـترس تر 
گـــردد؛ اما عـــدم حمایت و هویـــت دهی به 

ایـــن حـــرکات در میان یک حرکت جمعـــی می تواند تمـــام آن الگوهـــا را در نطفه خفه 
کـــرده و یا ناقص و »تبدیل نشـــده بـــه الگو« باقـــی بگذارد.

در این راســـتا حرکت مشـــکات تالش میکند »فضایـــی آزاد« برای شـــکل گیری گروه ها 
و مـــدل های مختلف عملیات دینی پدیـــد آورد. لذا در عین نظارت بـــر عملیات ها، از 
مســـیر خاص تعریف شـــده توســـط هر گروه حمایت به عمل مـــی آورد. طبیعتًا گروه 
های متقـــارب نیـــز در این فضا مـــی توانند دســـته هـــای مختلفی را شـــکل دهند که 
در قالـــب »جریان هـــای طلبگی« در امتـــداد دوره تخصصی به صورت متشـــکل تری 
حمایـــت و... را جـــذب کنـــد. طبعًا این جریـــان ها به صـــورت تعینی در اثـــر همکاری 
و تراکـــم تجـــارب همیـــن گروه ها، یـــا به صـــورت تعیینـــی در امتداد مرکـــز تخصصی 

ســـاخته می شـــوند که از جمله آنهـــا مرکز راهبری برهان اســـت. 

بـــا توجه بـــه توضیح فـــوق، دو گونه نهاد واســـطه ای برای حمایت و شـــبکه ســـازی از 

در این راســـتا حرکت مشـــکات 
»فضایـــی  میکنـــد  تـــالش 
آزاد« بـــرای شـــکل گیـــری گروه 
مختلـــف  هـــای  مـــدل  و  هـــا 
آورد. پدیـــد  دینـــی  عملیـــات 
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گـــروه های عملیاتـــی قابل تصویـــر اســـت: نهادهایی کـــه دغدغه هویـــت خاصی از 
میان ایـــده ها و گـــروه های مختلـــف نداشـــته و راهکارشـــان جهت باز کردن مســـیر 
جدیـــد، حمایت از ایـــده ها و گـــروه های مختلف اســـت تـــا مســـیرهای مختلفی باز 
شـــود. این گونه نهادی مـــی تواند به مناســـبت تفاوت هـــای ماموریتی یـــا اقتضائی 

متعـــدد گردد. 

نـــوع دیگـــری از نهاد نیز مـــی تواند حاصل اجتماع گـــروه ها حول یک هویت و مســـیر 
واحـــد در راســـتای عملیات دینی باشـــد؛ کـــه طبعًا دغدغـــه بازتولید هویـــت خود را 
داشـــته و بـــه جزئیات بیشـــتری از هویـــت نیروی انســـانی تا گروه ســـازی بـــه معنای 
واقعـــی حول ایـــن هویت واحـــد خواهـــد پرداخت. بـــه عبارتـــی این نوع نهـــاد روح 
جمعـــی و تعینی گـــروه های متقارب برای هـــم افزایی در ایجاد الگویی خاص اســـت؛ و 
طبیعتـــًا چنین نهادهایی مـــی توانند به تعداد خوشـــه های گروهـــی موجود در فضا 

گردند. متعـــدد  اجرایی-  اقتضائـــات  بر  –عالوه 

در مشـــکات هر دو نوع نهاد واســـط بـــه صورت اقتضائی تولید شـــده اســـت. بدیهی 
اســـت بســـیاری از تمایزات بـــر مبنای اقتضائـــات رخ می دهـــد و لذا حتـــی نهادهای 
تعینـــی متمایـــز میان گروه هـــا می توانند هویتی نزدیک یا یکســـان داشـــته باشـــند. 
به عبـــارت دیگر مشـــکات »فضایی«بهینـــه از همکاری ایجـــاد نموده کـــه حمایتگری 
متمرکـــز در آن فضـــا عنصـــری غیر ذاتی و موقتی اســـت و لـــذا گروه ها مـــی توانند به 

ســـمت بهینه کردن اقتضائـــات عملیاتـــی حرکت کنند. 

ابعاد هویتی مرکز راهبری برهان:
برهـــان از گونـــه دوم محســـوب شـــده و به دنبـــال هویت واحـــد و نهادینه شـــده در 
نیروی انســـانی خـــود می باشـــد. در ادامه تالش میشـــود اشـــاره ای گذرا بـــه برخی از 

گیرد.  صـــورت  برهان  هویتـــی  ابعاد 

1-استناد به دین

اولیـــن دغدغـــه در این مســـیر، واقعی کـــردن دو مؤلفـــه »عمیقـــًا دینی«-اجتهادی- 
بـــودن و »عملیـــات« بودن یـــک »عملیات دینی« اســـت. 

حفظ اســـتناد به دین در عملیات ســـختی ها و پیچیدگی های مختلفـــی دارد. رهبری 
انقـــالب در نشســـت الگوی ایرانی اســـالمی پیشـــرفت فرمودنـــد که ما هنـــوز داریم با 
»ســـعی و خطـــا« حکومت می کنیـــم و نتوانســـتیم نقشـــه راه دینی حرکـــت انقالب را 
شـــکل بدهیم. وقتـــی میگوییـــم الگوی ایرانـــی - اســـالمی، یعنی یک نقشـــه ی جامع. 
بدون نقشـــه ی جامع، دچار ســـردرگمی خواهیم شـــد؛ همچنان که در طول این ســـی 
ســـال، به حرکتهای هفت و هشـــتی، بی هـــدف و زیگزاگ مبتـــال بودیم و بـــه این در و 
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آن در زدیـــم. گاهی یـــک حرکتی را انجام دادیـــم، بعد گاهی ضـــّد آن حرکت و متناقض 
بـــا آن را -هـــم در زمینه ی فرهنگ، هـــم در زمینه ی اقتصـــاد و در زمینه هـــای گوناگون- 
انجـــام دادیم!  این به خاطر این اســـت که یک نقشـــه ی جامع وجود نداشـــته اســـت. 
این الگو، نقشـــه ی جامع اســـت؛ بـــه ما میگویـــد که به کـــدام طرف، به کدام ســـمت، 
بـــرای کدام هدف داریـــم حرکت میکنیم ...) بیانات در نشســـت الگوی ایرانی اســـالمی 

 )۱3۹۰/۰۹/۱۰ پیشرفت 

در این ســـی ســـال، در موارد زیـــادی کارمان عبـــارت بـــود از آزمون و خطا؛ چـــه در آن 
دهه ی اول با گرایشـــی که آن روز وجود داشـــت - که بعضی از دوســـتان اشـــاره کردند 
- چـــه بعد، نقطـــه ی مقابـــل در دهـــه ی دوم و در خالل اینهـــا، روشـــها و رویکردهای 
گوناگونـــی دیده شـــده. دیگر صالح نیســـت مـــا اینجور عمـــل کنیم. باید بنشـــینیم 
روشـــهای متقن و مبتنی بر تعاریـــف متقن را پیدا کنیم، تشـــخیص بدهیـــم، روی آنها 
مســـتقر شـــویم و حرکت کنیم. )بیانات در نشســـت الگوی ایرانی اســـالمی پیشـــرفت  

)۱3۹۰/۰۲/۲۷

طبیعتـــا این کاســـتی و نقـــص اوال متوجه حوزات علمیه اســـت که بـــه وظیفه ی ذاتی 
خود برای اصطیاد »نقشـــه راه اســـالمی انقالب« عمـــل نکرده اند و ضـــرورت تحولی 
بنیادیـــن که موجب باز شـــدن مســـیر هـــا و هویت های جدیـــدی در حـــوزات را پدید 

مـــی آورد را بیش از پیش نشـــان میدهد.

بررســـی تجـــارب تحولی دیگـــر نهاد علمی کشـــور 
میتوانـــد بـــرای ارتقای فضـــای حوزه هـــای علمیه 
ســـودمند باشـــد. در چنـــد ســـال اخیـــر در محیط 
دانشـــگاهی جریـــان اندیشـــکده ای کـــه هویتی در 
امتـــداد نقـــش آفرینـــی تخصصـــی دانشـــگاهیان 
میباشـــد شـــکل گرفت. برهـــان تالش کـــرد موارد 
از قبیـــل اندیشـــکده  را  ایـــن هویـــت  تـــر  موفـــق 
های  همـــکاری  مرکـــز  ایتـــان،  شـــریف،  حاکمیـــت 
ریاســـت جمهوری و مرکـــز پژوهش هـــای مجلس 

را در ایـــن حوزه رصد و بررســـی نمایـــد. این هویت جدیـــد هرچند نســـبت به هویت 
»پژوهشـــگاه«ی به عرصه عملیـــات نزدیک تر شـــده و به صورت متمرکز مســـائلی را 
»حـــل و تا مرحلـــه اجرا پیگیـــری می کند« امـــا در تولیـــد راه حل، صرفًا بـــر دو عنصر 
»رصـــد دقیـــق« و »خالقیت و ایـــده پـــردازی« تاکید می کنـــد. اما در هویـــت برهان، 
اعتقـــاد بر آن اســـت کـــه »دیـــن صرفًا همـــان تصـــور اجمالی نیســـت کـــه همه می 
دانیـــم«، بلکه حرف هـــای دقیق و روشـــنی در زمینه ی تحقـــق و اقامـــه دارد. به نظر 

می رســـد ایـــن تفاوت هویتـــی آثار بســـیار کالنـــی دارد. 

جدیـــد  هویـــت  ایـــن 
بـــه  نســـبت  هرچنـــد 
»پژوهشـــگاه«ی  هویـــت 
عملیـــات  عرصـــه  بـــه 
نزدیـــک تـــر شـــده و بـــه 
مســـائلی  متمرکز  صورت 
مرحلـــه  تـــا  و  »حـــل  را 
کند«  مـــی  پیگیری  اجـــرا 
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توضیح اینکـــه دین عالوه بر ترســـیم کلیات ارزش های انســـانی و انقالبـــی که همگی 
به دنبـــال آنیم، و حتی عالوه بـــر جهت نگاری هـــای کالن امامین انقـــالب، حرف های 

جزئـــی تـــری هـــم دارد که تنهـــا با بررســـی 
»اجتهـــادی روش مند« قابل تولید اســـت و 
در گـــروه های برهـــان تالش بـــرای یافتن آن 
ها شـــده اســـت . دین هم در بعـــد مفهومی 
و هم در ارائـــه طرح اقدام ذیل مســـائل، هم 
در اولویت دهی و طراحی هندســـه مســـائل 
و هم حتی در خـــود موضوع شناســـی حرف 
های جـــدی دارد که بدون اســـتحصال آنها از 
دین قابل دســـتیابی نیســـت. معنای دینی 

بـــودن به اینجا ختم نشـــده و اســـتناد بـــه دیـــن در مراحـــل گوناگون دیگـــر باید به 
عنوان رکن اصلی حفظ شـــود. مراحلی همچون اســـتنباط تقریر درســـت از مسئله در 
مقام تحقـــق، تعیین راهـــکار راهبری اجتماع بـــرای اینکه اقدام تحققـــی را انجام دهد، 
و ســـرانجام حفظ اســـتناد به دین در مراحل گوناگون تغییر و تحـــوالت ناگزیر حاصل 

از زیـــر و بـــم عرصه واقع که در مســـیر پیگیـــری ها اتفاق مـــی افتد.

لـــذا اســـتناد به دیـــن نه به عنـــوان کلیتـــی مبهم بـــدون تنظیـــم اجتهـــادی و صرفًا 
حاصـــل از انقالبی گـــری کنشـــگران، بلکه به عنـــوان فراینـــدی روشـــمند و اجتهادی 
باید حفظ شـــود تـــا تمایز هویتـــی عملیات 
حـــوزوی محفـــوظ بمانـــد. به عبارتـــی دیگر 
دینی بـــودن عملیـــات در خـــود آن تعریف 
می شـــود و نـــه »صرفـــًا« در دینـــدار بودن 
آنان.  الهامات ذهنـــی  انقالبیـــت  عامـــالن و 
لـــذا »پژوهش«هـــای دینی در میانه مســـیر 
اتصـــال آمـــوزش به عملیـــات، بســـیار مهم و کلیـــدی خواهد بـــود و همـــواره رکنی از 

اســـت.  عملیات 

2- درگیری مستقیم با فضای عینیت

ســـوی دیگر تضمیـــن »عملیات« بـــودن درگیری مســـتقیم با فضای عینیت اســـت و 
نـــه ِصرفـــًا پژوهش هایی کـــه در کتابخانه هـــا مانده و بـــه عمل در نمی آیـــد. برهان 
در این مســـیر لغزنده خصوصـــا در فضای طلبگـــی دغدغه بســـیار دارد و لذا پیگیری 
تحقـــق راه حل هـــا را در میان مســـئولیت هـــای گروه ها مـــی بیند. طبعـــًا باید توجه 
کـــرد کـــه تولید »نیـــروی انســـانی توانـــا و مجـــرب در عرصه عملیـــات دینـــی« نیز از 

خروجی ها محســـوب مـــی گردد. 

کلیات  ترســـیم  بر  عـــالوه  دین 
ارزش هـــای انســـانی و انقالبی 
که همگـــی بـــه دنبـــال آنیم، و 
حتی عـــالوه بـــر جهت نـــگاری 
حرف  انقالب،  امامین  کالن  های 
هـــای جزئی تـــری هـــم دارد که 
تنهـــا بـــا بررســـی »اجتهـــادی 
روش منـــد« قابل تولید اســـت 

در  دینـــی  »پژوهش«هـــای 
میانـــه مســـیر اتصـــال آموزش 
بـــه عملیـــات، بســـیار مهـــم و 
کلیـــدی خواهد بـــود و همواره 
اســـت.  عملیـــات  از  رکنـــی 
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این نکتـــه قابل توجه هســـت که در ســـال هـــای اخیر مســـاله ی نقـــش آفرینی و در 
میـــدان عمـــل بـــودن روحانیت بعضـــا به »پژوهـــش بر مســـائل سفارشـــی واقعی« 

تقلیل یافته و جریان ســـنتی حـــوزه بدون 
توجـــه به لـــوازم راهبـــری و امامـــت جامعه 
ایـــن مســـاله ی عمیـــق را در حـــد تغییـــر 
موضوعات پژوهشـــی حوزویـــون بازخوانی 
و مانـــع حل واقعی و اساســـی این مســـاله 

است. شـــده 

برهــان  عملیــات،  تضمیــن  راســتای  در 
خروجــی هــای مکتــوب از اســتناد را بــه مثابــه 
خروجــی هــای فرعــی پــروژه محســوب مــی 
حــل  اســتنباط  مســیر  طــول  در  کــه  کنــد 
حــل،  تحقــق  تــا  آن  مقدمــات  و  مســئله 
ــاع و ....    ــج و اقن ــار و تروی ــته بــه کار انتش  پیوس
ــر  ــی ه ــی اصل ــوان خروج ــه عن ــا ب ــد. ام ــی آی م
پــروژه صرفــًا نیــروی انســانی و نتیجــه تحققــی را بــه حســاب مــی آورد. ایــن راهــکار، 

تاکتیکــی ســاختاری در جهــت تضمیــن واقعــی بــودن عملیــات هاســت. 

3-تعریف متفاوت از جایگاه نهاد عملیاتی حوزوی

تفاوت هویتـــی جدی دیگر را مـــی توان در »تعریـــف جایگاه نهـــاد عملیاتی حوزوی« 
: نست ا د

» مجموعه ی روحانّیت -که شـــماها جوانهـــای روحانی جزو بخش ُپرشـــور و تأثیرگذاِر 
در حرکـــت روحانّیـــت هســـتید- کارش ادامه ی کار انبیا اســـت؛ بـــا این دیـــد باید کار 
روحانّیـــت را نگاه کـــرد... این طبعًا همان مشـــکالت انبیـــا را دارد، همان اجـــر نبّوتها 
را هـــم دارد، همان توفیقـــات انبیا را هم دارد؛.. پس کار شـــما کار پیغمبران اســـت؛ هم 
حرفتان ســـبز خواهد شـــد و بالشـــک پیش خواهد رفـــت، هم توفیقات الهی شـــامل 
ذیَن 

َّ
نا َو ال

َ
َننُصُر ُرُســـل

َ
ـــا ل

ّ
حالتـــان خواهد بـــود یعنی خدای متعـــال کمکتان میکند: ِان

نیـــا؛)۱6( خداوند نصـــرت میکند شـــما را -این هـــم یک بخش  آَمنوا ِفـــی الَحیـــوِة الدُّ
دیگر- و همچنین مثل انبیا بالشـــک دشـــمنان و مخالفین و معارضینـــی هم خواهید 
داشـــت، پس همـــان وضعّیت اســـت؛ خود را بـــرای آن آمـــاده کنید. همه ی شـــما هم 
جوان هســـتید، بعد از این ان شـــاءهللا شـــاید شصت ســـال، هفتاد ســـال شما وقت 
داریـــد که زندگی کنیـــد و کار کنید و تـــالش کنید. خودتـــان را آماده کنید بـــرای پنجاه 
سال، شصت ســـال، هفتاد ســـال تالش کردن و کار کردن و زحمت کشـــیدن، و بدانید 
کـــه در پایان ایـــن راه، دنیا دگرگون خواهد شـــد بر اثر تالش شـــما و بـــدون تردید به 

 در ســـال هـــای اخیـــر مســـاله 
ی نقـــش آفرینـــی و در میـــدان 
عمـــل بـــودن روحانیـــت بعضا 
مســـائل  بـــر  »پژوهـــش  بـــه 
یافته  تقلیل  واقعی«  سفارشـــی 

اصلی  خروجـــی  عنـــوان  به  اما 
انســـانی  نیروی  صرفًا  پروژه  هر 
و نتیجـــه تحققی را به حســـاب 
تاکتیکی  راهـــکار،  این  آورد.  می 
تضمین  جهـــت  در  ســـاختاری 
واقعی بودن عملیات هاســـت. 
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ســـمت مطلوب پیش خواهد رفـــت؛ حتمًا این جور خواهد شـــد.« )بیانـــات در دیدار 
با طالب تهـــران ۹6.6.6(

شـــاید اصلی ترین مســـئله عملیـــات حـــوزوی، تعیین جایـــگاه مطلوب حـــوزه »به 
عنـــوان امتـــداد دهنده مســـیر انبیـــاء ع« در الگوهـــای مختلف تحققی اســـت. مرکز 
راهبری برهان عـــالوه بر خصیصه اجتهـــادی بودن جریان کارشناســـی خود که عامل 
تمایز از اندیشـــکده های موجود دانشـــگاهی و شبه حوزوی اســـت، جایگاه خود را نیز 
فعًل به عنـــوان »مرکز راهبـــری« و نه اندیشـــکده تعیین نموده و به دنبـــال تدقیق و 

اســـت.  عنوان  این  تحقق 

بدیهی اســـت دیـــن الهی جایـــگاه راهبری را با کســـی قســـمت نمی کند و هر نســـخه 
بـــا خود  را مطابق  کارشناســـی غیـــر دینـــی 
مـــی خواهد. لذا مـــی توان گفـــت »عملیات 
دینـــی« در هـــدف اصلـــی خـــود بـــه دنبال 
اصـــالح »ربوبیـــت اعـــالی« فضـــای جامعه 
در جهـــت اقامـــه فرمـــان های الهی اســـت. 
امـــا ترجمـــه ایـــن جایـــگاه در اقتضائـــات و 
شـــد؟  خواهد  چه  مختلـــف  هـــای  عملیات 
نخبگانی،  مردمـــی،  حاکمیتی،  فضاهـــای  در 
حـــوزه هـــای تخصصـــی مختلف، و شـــرایط 

مختلـــف عملیـــات و نیروی انســـانی. 

مرکز راهبـــری برهان فعـــًل »پیگیری اقامـــه ایده های دینـــی« در میان تمـــام نهادها 
و افـــراد تصمیم گیـــر را در پیش گرفته اســـت که قابـــل تطبیق بر مـــدل های مختلف 
از اخذ مســـئولیت اجرایـــی تا پیگیری از مســـئولین و تصمیم ســـازی و فشـــار مردمی 
و رســـانه ای و... مـــی باشـــد. اما نکته مهـــم آن که در مســـیر عملیات هـــای مختلف و 
»پروژه«هـــای گوناگون به دنبـــال تولید و تحقـــق یک مدل عمیق دینـــی برای اصالح 
ســـاختارها و دســـت گذاشـــتن بـــر نقـــاط اهرمـــی در بلند مدت هســـتیم کـــه »جز از 
مســـیر عملیات هـــای واقعی به آن نزدیک نمی شـــویم«. شـــاید بتـــوان در بلند مدت 

مفهومی عمیـــق از راهبری را اینچنیـــن امتـــداد داده و تدقیق کرد. 

اما آنچـــه در این مســـیر تولید مـــی گردد محـــدود به »مدل« نیســـت بلکـــه تراکمی 
از یـــک »زیرســـاخت راهبـــری« برای مدل تولید شـــده اســـت. بـــه عبارت دیگـــر، تنها 
هدف از پیگیری هر مســـئله، حل خود آن مســـئله نیســـت. بلکه رفتن به ســـمت حل 
جریانِی عمیق ترین مســـائل اســـت که در یـــک حرکت تدریجی جمعـــی در حوزه های 

گوناگون گروه ها به ســـمت آن کشـــیده می شـــویم. 

نکتـــه دیگـــر در تفـــاوت عملیـــات حـــوزوی بـــا دیگر عملیـــات هـــا، تفـــاوت تعامل 

اما نکتـــه مهم آن که در مســـیر 
و  مختلـــف  هـــای  عملیـــات 
دنبال  به  گوناگون  »پروژه«های 
تولید و تحقـــق یک مدل عمیق 
و  ســـاختارها  اصالح  برای  دینی 
دست گذاشـــتن بر نقاط اهرمی 
در بلند مدت هســـتیم که »جز 
از مســـیر عملیات هـــای واقعی 

بـــه آن نزدیک نمی شـــویم«.
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»مردمـــی« و »نخبگانـــی« آن و نســـبت چنیـــن حرکتی بـــا مفاهیمی چون »رســـانه« 
و... اســـت. عملیات هـــا در برهان محـــدود به هویـــت حاکمیتی نبوده و پـــروژه های 
تبلیغـــی، مردمی، نخبگانـــی و... نیـــز در هویت این مرکـــز می گنجند به شـــرط آن که 
»مســـئله ای واقعی، به صورت دینی« حل شـــود. مثال پـــروژه تبلیغـــی را گاه می توان 
بـــه مثابه »پروژه ای اجرایـــی در یک محیط« تعریـــف کرد، و گاه به عنـــوان یک »پروژه 
تخصصـــی« که مســـئله ای در عرصه تبلیـــغ را تحلیـــل و پیگیری کرده و با نســـخه ای 

دینی حـــل می کند؛ کـــه مورد اخیـــر در هویـــت برهان قـــرار میگیرد.

همچنین مســـئله جایـــگاه نهاد روحانیـــت به تعریف جایـــگاه عملیاتـــی »علما« در 
طراحـــی دین برای نظامی اســـالمی بـــاز می گردد که خـــود نیاز به طراحـــی و اقامه به 

عنوان یـــک کالن پروژه )قیـــام لله( دارد.

4- گروه محوری

نکتـــه دیگـــر را می تـــوان در اهمیت مســـئله »گروه محوری« دانســـت. فراینـــد گام به 
گام علـــم و عمـــل در مســـیر »عملیـــات دینی«، نیـــاز به انســـانی جمعـــی دارد که به 
مثابه فـــردی واحد بتوانـــد گام های علمی خود را بـــه تحقق نزدیک کـــرده و برای گام 
های تحققی اش تالش عمیق پژوهشـــی و علمی داشـــته باشـــد. این انســـاِن جمعی 
از افرادی با عالیق و اســـتعدادهای مختلف پژوهشـــی و عملیاتی تشـــکیل می شـــود 
کـــه »هویتـــی واحد عمیقـــًا در آنها نهادینه شـــده اســـت«. بـــه گونه ای که تـــا مراحل 
پیشـــرفته ای از علم و عمل، کار یکدیگـــر را کامًل تکمیل کرده و هویـــت واحد برهان را 
امتداد مـــی دهند. یک گـــروه، تجلی »همکاری افـــراد مختلف« بر محور اشـــتراک یک 
عملیـــات یا »پروژه« نیســـت. بلکه هویتـــی واحد و به مثابه انســـانی واحد اســـت که 
در آن »عضوهـــای مختلف« آن انســـان وظائف تخصصـــی تری بر عهـــده دارند. لذا 
طبعـــًا عنصر پژوهشـــی نتایج را در 3۰% وقت مشـــترک با عنصر عملیاتی به اشـــتراک 
می گـــذارد و برعکـــس؛ و این پس از طی مقدمات گوناگون مشـــترک در مســـیر رشـــد 

تحصیلی و علمی اســـت. 

طبعـــًا در حالت مطلـــوب، این گروه از هویت حـــوزوی ِصرف نیز می توانـــد فراتر رفته 
و اعضای متخصص دانشـــگاهی و... داشـــته باشـــد. کـــه این مدل مطلـــوب وحدت 
میان حوزه و دانشـــگاه اســـت، به گونـــه ای که ترکیـــب هویتی یابند و نـــه صرفًا تالقی 

هویتی بر ســـر »پروژه« هـــای انقالب. 

با ایـــن اوصاف تولیـــد »نیروی انســـانی هم 
هویـــت در یک گـــروه« بـــرای برهان بســـیار 
اهمیت خواهد داشـــت و از ارکان تحقق مدل 
مطلـــوب حـــوزوی اســـت. ایجاد »پیوســـتار 

با ایـــن اوصاف تولیـــد »نیروی 
انسانی هم هویت در یک گروه« 
اهمیت  بســـیار  برهـــان  بـــرای 
خواهد داشـــت و از ارکان تحقق 
مدل مطلـــوب حوزوی اســـت.
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نیروی انســـانی« از دانشـــگاه تا حـــوزه و از تئوری پـــردازی حوزوی تـــا عملیات حوزوی 
به صورتی کـــه نیروها از هـــم پراکنده و متمایز باشـــند، حداقل در فضـــای کنونی نیاز 
بـــه چنین تکمله »گـــروه محـــوری« دارد تا نیروهای یک پیوســـتار از هم جـــدا نیافتند 
و در مســـئله حقیقتًا واحدی ســـیر کنند. این پیوســـتار در فضای تشـــکیکی ای از گروه 
هـــا به مثابـــه کوچکترین واحـــد عملیات، تا دســـته گروه هـــا و نهادهـــای مختلف، و 
ســـپس هویت هـــای حاکم بـــر محیط هـــای مختلف از چنیـــن حرکتی قابـــل تعریف 
اســـت، به گونه ای کـــه گروه هـــا و نهادها بـــه صورت همزمـــان در علم و عمـــل، و در 
هویت دانشـــگاهی و حوزوی دســـتی بر آتش داشـــته و نیروی انســـانی هـــر محیط را 
نیز دارا باشـــند. اینگونه پیوســـتاری واقعی مـــی تواند عملیاتی شـــده و در جهت گیری 
هـــای کالن، قابلیـــت راهبری به دســـت راهبـــران میانـــی و راهبر اصلی پیـــدا می کند.

5-مدل حمایت از گروه ها

مســـئله بعـــدی، مدل مطلـــوب حمایـــت از نیروهـــا خصوصًا بـــا اقتضائـــات فضای 
حوزوی به عنوان مســـئله ای داخلی اســـت؛ 
مالی  جـــذب  مطلـــوب  مـــدل  همچنیـــن  و 
و حمایتـــی از بیـــرون بـــه عنوان مســـئله ای 
خارجی. دو مســـئله بســـیار پیچیـــده که هم 
انگیـــزه نیروهـــا را مقدس نگـــه دارد و هم به 
انبیاء«  »وارث  عنـــوان  بـــه  عملگری  جایگاه 
ضربـــه نزنـــد. جایگاهی کـــه از افتخـــارات و 
اش  اعتمادزایی  جـــدی  ابزارهـــای  همچنین 
اذعان  برهان  اســـت.  اجرت  درخواست  عدم 

دارد کـــه هنوز به مـــدل مطلوب دســـت نیافتـــه، و فعًل بـــه صـــورت اقتضائی مدلی 
بـــر اســـاس »حمایت مالی متناســـب بـــا نیاز نیـــرو« در عیـــن حفظ فضـــای جهادی 
و عـــدم ایجـــاد فضـــای »اجرت« تعریـــف نمـــوده اســـت. همچنین در جـــذب منابع 
مالـــی و حمایتی، مـــدل هایی از خیریه تا کار اقتصادی و ســـود ســـرمایه گـــذاری، و تا 
منابـــع و بودجه های پژوهشـــی دولتی و نه وابســـتگی کامل به نهاد خـــاص دولتی را 

متناســـب بـــا مؤلفه های فوق در ســـبد خـــود قرار داده اســـت. 

گروه های برهان، و مدل های اجتهادی و عملیاتی شان: 
برهـــان مدل های مختلف علمـــی و عملی را در چارچوب »اســـتناد اجتهادی به دین« 
و »عملیات بـــودن« در هویت خود می پذیـــرد. از مدل های اجتهادی فلســـفه محور، 
قـــرآن محـــور، و ُعقـــال محور تـــا فقه هـــای مقارن روشـــی میان اســـالم و غـــرب و...  به 
شـــرط داشـــتن حداقل های روشـــی در انتســـاب به دین و همچنین درآمدن از میدان 
رقابـــت با دیگر گروه ها بر ســـر دو ارزش »پاســـخ منتســـب به دین« و »تحقق پاســـخ 

مطلـــوب  مـــدل  همچنیـــن 
از  حمایتـــی  و  مالـــی  جـــذب 
بیـــرون به عنـــوان مســـئله ای 
بســـیار  مســـئله  دو  خارجـــی. 
پیچیـــده که هم انگیـــزه نیروها 
را مقـــدس نگـــه دارد و هـــم به 
عنوان  بـــه  عملگـــری  جایـــگاه 
»وارث انبیـــاء« ضربـــه نزنـــد.
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هـــا«. با توجه به اینکـــه در حال حاضر دغدغـــه ی اصلی برهان شـــکل دادن هویت و 
عقالنیـــت جدید در عرصـــه ی نقش آفرینی حوزوی میباشـــد، هدف یکســـاله ی خود 
را اضافـــه کردن گـــروه های عملیـــات با دو قیـــد مذکور بـــه ۱۰ گروه قرار داده اســـت. 
اضافه شـــدن ایـــن گروه ها فضای اســـتباق به خیـــرات و نقد و ابـــرام را تقویت کرده و 
کمـــک میکند تا ســـریعتر به مـــدل اجتهادی علم و عمـــل برای نقـــش آفرینی حوزوی 
در نظام اســـالمی دســـت پیدا کنیم. هم اکنون ایـــن مرکز دارای 5 گروه مختلف اســـت 
که هـــم بنا بـــر تفاوت های روشـــی و هـــم به اقتضـــاء نوع مســـئله، تفـــاوت هایی با 

یکدیگـــر دارند. معرفی بســـیار اجمالـــی این گروه ها چنین اســـت:

۱- گروه سیاست خارجی: 

این گـــروه بـــا الگوریتمی اجتهادی کـــه اجمااًل مـــی تـــوان آن را »قرآن محـــور« نامید، 
مســـائل حوزه تخصصی خـــود را در نصوص به صورتی نســـبتًا پرتراکـــم یافته و لذا در 

طراحـــی مدل اجتهـــادی و همچنین پیگیـــری تحققی آن دســـتی بازتر دارد. 

امـــا در کنار آن، فضـــای خالی کارشناســـی عمیق در حوزه سیاســـت خارجـــی و امتداد 
دهـــی به اصـــول مکتبـــی و راهبردهـــای بلندمـــدت در ایـــن حـــوزه، درک اقتضائات 
عملیاتـــی را مشـــکل تر و در ابتدای مســـیر همـــراه با ابهام کرده اســـت. لـــذا گروه در 
ابتدای مســـیر مســـئله ای با دو اقتضـــای ۱-توان تولیـــد محتـــوا در آن و ۲-ابهام کم در 
مســـیر تحقق برگزیده اســـت تا پس از آشـــنایی بیشـــتر با ایـــن فضا بـــه تدریج وارد 
پروژه های بعدی در مســـیر بلنـــد مدت اقامه اســـالم در این حوزه گـــردد. بدین گونه 
واضح شـــد راهکار اصلی آشـــنایی و رصد؛ و حتی قســـمت زیادی از آموزش را در مسیر 

پیگیـــری پـــروژه عملیاتی و نه بـــه عنوان یک پروژه مســـتقل مـــی بیند. 

۲- گروه حل بحران جمعیت با تاکید بر فرزند آوری: 

ایـــن گروه بـــه اقتضای مســـئله خود کـــه ظاهرًا دســـتور مســـتقیمی در نـــص قرآنی 
ندارد در حال مدلســـازی حالـــت مطلوب به همـــراه ارزیابی وضع موجود، و ســـپس 

کشـــف فقه تحقق بـــه روش هـــای »تحلیل متن« هســـتند. 

همچنیـــن در حال پیگیـــری عملیاتی با رویکرد تصمیم ســـازی حاکمیتـــی، و همچنین 
باشند.  می  تخصصی  ســـازی  گفتمان 

3-گروه اقتصاد خاندان محور:

این گـــروه نیز با روشـــی قرآن محـــور مســـئله »نحوه جامعه ســـازی قرآنـــی« را پیش 
روی خـــود گذاشـــته و راهبرد پررنـــگ کردن نقـــش خانواده و نســـبت هـــای تکوینی 

انســـان ها در ســـاخت قرآنی جامعـــه را محـــل تمرکز قرار داده اســـت. 
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این گـــروه در حال رصـــد فرصت هـــای عملیاتی در راســـتای ایده خود اســـت، و فعًل 
ترکیبـــی از رویکرد »تصمیم ســـازی حاکمیتـــی« و »راهبری تاســـیس نهادهای تعاونی 

مردمی« در دســـتور کار است. 

4-گروه واقعی کردن حل مساله ی طالق:

ایـــن گـــروه به اقتضای مســـئله خـــود روش اجتهـــادی قرآن محـــورش را بـــا تمرکز بر 
»اقامـــه فرائـــض قرآنی در موضوع طـــالق« پیش بـــرده و در حال رفع موانـــع و ایجاد 

اقتضائات در این مســـیر میباشـــد. 

در عرصـــه عملیاتـــی نیز ابتـــدا مدتی رویکـــرد تصمیم ســـازی حاکمیتی به مناســـبت 
قانـــون جامع خانـــواده در مجلس پی گرفته شـــد و ســـپس در حال پیگیری بررســـی 
هـــای عملی »آماری« طـــرح در میدان های مختلف و کشـــف اقتضائـــات اجرایی آن و 

پیوند خـــوردن به نهادهـــای حاکمیتی ذیـــل قوه ی قضائیه میباشـــد. 

5-گروه تعلیم و تربیت : 

درایـــن گـــروه به اقتضای وســـیع بـــودن عرصـــه ی تعلیـــم و تربیت هنوز بـــه صورت 
قطعی پـــروژه ی خودش را شـــکل نداده اســـت منتهـــی در چند ماه اخیـــر از یکطرف 
حرکـــت علمی پژوهشـــی در راســـتای »تدبـــر تربیتی« کلید خـــورد و از طـــرف دیگر با 
دغدغـــه شـــکل دادن »جریـــان نیروی انســـانی« متمرکز بـــر عرصه ی تربیـــت، پروژه 
هایـــی در زمینـــه ی تدوین کتب درســـی، تربیت نیروی انســـانی در بســـتر دانشـــگاه 

فرهنگیـــان، عملیاتـــی کردن ســـند تحول آپ و ... پیگیری شـــده اســـت.

نکتـــه مهم، تاکید بـــر  تبادل تجارب میان گروه ها و مســـتند ســـازی مســـیر آنان برای 
ایجـــاد تراکمـــی از تجارب و تقویـــت عقالنیت این مســـیر و تولید الگویـــی جدید برای 
برونرفـــت حوزه در مســـیر رســـیدن به مطلوب خـــود اســـت. امثال این نگاشـــته ها 
و جلســـات مکرر تبـــادل تجربه و مباحثـــه مبانی، به همـــراه خروجی هـــای گفتمانی 
و ترویجـــی هر گـــروه به صورت مســـتقل یـــا در نشـــریات و منتشـــرات مختلف، این 
فرصـــت را فراهـــم آورده و امید تولـــد جریان جدیدی از کارشناســـی تـــا تحقق در این 
مســـیر می رود. نگاشـــته ی حاضر هم اولین تالش در جهت مســـتند ســـازی روند ها و 
خودآگاه کـــردن مدل 5 گروه حاضر در برهان میباشـــد که ان شـــاء هللا بنـــا داریم به 
صـــورت چند مـــاه یکبار انجام دهیـــم تا امکان مباحثـــه و گفت و گو پیرامـــون مدل ها 

و تجـــارب عملیاتی گـــروه های حاضـــر را فراهم کند. 
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بـــه فضل الهی جریـــان جدید نه تنهـــا در بعد کارشناســـی و حل مســـائل، که در بعد 
جریان ســـازی و نیروی انســـانی و زیرســـاخت پیگیری اقامـــه و تحقق؛ بـــا فائق آمدن 
بر مشـــکالت حاصـــل از ســـاختار کنونی و ســـپس به تدریـــج رفتن تـــا مراحل اصالح 
بنیادیـــن ســـاختاری و در یک کلمـــه »اقامه اســـالم« به صورتـــی هرچـــه عمیقتر، می 
توانـــد محصول شـــجره طیبه مشـــکات)به عنـــوان یک جریـــان و نه لزومًا ســـاختار( 
باشـــد که مرکز راهبـــری برهان نیز در این مســـیر یکی از بـــازوان آن اســـت. طبیعتًا در 
این مســـیر از هر امدادی اســـتقبال می کنیم و دســـت یـــاری نیز به ســـمت هم هویت 

هایمـــان که عمـــًل در جریان هویتی مشـــکاتند دراز کـــرده ایم. 

و من هللا التوفیق و علیه التکالن

علی تقی زاده، مسؤول مرکز راهبری برهان





بخش اول

فرزندآوری
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گام اول: مسئله شناسی
الف(مســـئله اصلـــی که گـــروه شـــما در این مدت بـــه آن می پـــردازد چه مســـئله ای 

؟ ست ا

مســـئله اصلی گروه بحران پیری جمعیتی اســـت کـــه در این مقطع حســـاس تاریخی 
در کشـــور اتفـــاق افتاده اســـت و اگر برای کشـــور تامین جمعیت نشـــود بـــه زودی به 
بحـــران پیری جمعیت مـــی خوریم. البتـــه با این توضیـــح که بحـــران جمعیت ممکن 
اســـت عوامل متعـــددی مثل مهاجـــرت، کاهـــش فرزند آوری و ... داشـــته باشـــد اما 

جهتی که گـــروه ما بـــه آن می پردازد مســـئله 
فرزنـــد آوری و کاهش آن اســـت؛به تعبیر دیگر 
مســـئله گروه، حـــل بحران کاهـــش جمعیت 

ناشـــی از نیاوردن فرزند اســـت.

ب(آیا مســـائل دیگـــری هم پیش روی گروه مطرح بوده اســـت؟چرا مســـئله فعلی را از 
بین ســـایر مســـائل انتخاب کرده اید؟

چنـــد مولفه در رســـیدن گـــروه به مســـئله فعلـــی تاثیر داشـــت: یکی دغدغـــه ها و 
بیانـــات حضـــرت آقـــا در ایـــن زمینه بـــود. دیگری نیـــاز فعلـــی جامعه و کشـــور که از 
بررســـی سیاســـت های کلی نظام، نقشـــه مهندســـی فرهنگی کشـــور، شـــورای عالی 
فرهنگـــی و بیانات رئیس مجلس به دســـت آمـــد و همچنین نظرات گـــروه های مردم 
نهـــاد و اندیشـــکده هایی که در ایـــن زمینه کار مـــی کردند و دغدغه حل این مســـئله 
را داشـــتند. جمع بنـــدی همه این عرصه ها موجب شـــد به ده مســـئله رســـیدیم. در 
جلســـه ای در ماه رمضان گذشـــته خدمت حاج آقای قاســـمیان رســـیدیم با ایشـــان 
مشـــورت کردیـــم که بـــا توجه بـــه عالیـــق و اقتضائات گـــروه، وضعیت فعلـــی نظام، 
امـــکان ورود و نقش آفرینی و همچنین اهمیت مســـئله در دین، در نهایت مســـئله ی 

گـــروه خودمان را انتخـــاب کردیم.

ج(آیا منابع دینی تاثیری در رسیدن گروه به مسئله فرزند آوری  داشته است؟

قاعدتـــا در مواجهه اول ســـراغ منابع برای رســـیدن به مســـئله فعلی نرفتیـــم و اتفاقا 
وزن ایـــن نکته که این مســـئله مشـــکل فعلی کشـــور باشـــد بـــرای گروه مـــا پررنگ تر 
بوده اســـت امـــا بعد از انتخـــاب مســـئله فرزند آوری و حـــل بحران کاهـــش جمعیت 
دیدیـــم که مســـئله خانواده در قرآن هم به شـــدت پررنگ اســـت و اهمیـــت این بحث 

 امـــا جهتـــی که گـــروه مـــا به 
آن می پـــردازد مســـئله فرزند 
اســـت؛ آن  کاهـــش  و  آوری 
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مویـــد به نصـــوص دینی اســـت و لـــذا انگیزه ی ما بـــرای پیگیری این مســـاله بیشـــتر 
. شد

د(تحلیل ها و داده های عقالئی،علوم اســـالمی همانند فلســـفه و علوم انســـانی چه 
میزان در انتخاب مســـئله فعلی نقش داشـــته اند؟

عـــالوه بر بررســـی بیانات رهبـــری، نظرات گـــروه های مردم نهاد و مســـئولین کشـــور 
ماننـــد رئیـــس مجلس، اســـتفاده از  آمار هـــا و تحلیل هـــای عقالئی برای رســـیدن به 
مســـئله فعلی خیلی تاثیر داشـــته اســـت. مثال تحلیل هـــا و آمارهایی کـــه می گویند 
جمعیت کشـــور تا ســـال ۱4۰4 بایـــد تا چه میـــزان اضافه شـــود و اخبار تـــکان دهنده 
میزان ســـقط جنیـــن و ... که خب همه کار آماری اســـت. امـــا در مورد علوم انســـانی و 
حتی علوم عقلی در انتخاب مســـئله گروه ما نقشـــی نداشـــته اســـت بلکـــه در مراحل 

حل مســـئله بـــه ما کمک مـــی کند.

گام دوم:تعییـــن رویکـــرد پرداختن به مســـئله ناظر به هویت 
گروه حوزوی

الف(نقشـــی که بـــرای خود به عنـــوان یک گروه حـــوزوی فعال در عرصه پاســـخگویی 
بـــه نیازها و حل مســـائل حاکمیت اســـالمی تعریف کـــرده اید اقتضای چـــه میزانی از 
جلـــو رفتن در حـــل مســـئله را دارد؟ آیا به صـــرف وصول به پاســـخ مســـئله از منظر 

دیـــن اکتفا کـــرده اید یا حـــل بحران میدانـــی را نیز جـــزء وظیفه خود مـــی دانید؟

واقعیـــت این اســـت کـــه تحقـــق برای مـــا رکن اســـت و نـــگاه بســـیار جدی بـــه این 
مســـئله داریـــم اما خود ایـــن تحقق برای گـــروه ما در دل یک ســـری خـــط قرمز هایی 

بوده اســـت. مثال اگـــر پیگیری محقق شـــدن 
مســـئله بـــا فراینـــد کار اجتهادی مـــا تزاحم 
پیـــدا کند قائل بـــه پیگیری مســـئله تا نقطه 
تحقـــق نیســـتیم البتـــه ممکن اســـت برخی 
گـــروه ها در ایـــن زمینه بـــا ما اختـــالف نظر 
داشـــته باشـــند. لـــذا ما تـــا نقطـــه ورود به 

حل مســـئله در صحنـــه عمل هم ممکن اســـت پیش برویـــم کما اینکـــه در این مدت 
انـــدک ورودهایی هم داشـــته ایم لکن ایـــن امر را تا وقتـــی که به حیث حـــوزوی کار ما 
مشـــکل جدی وارد نکند پیـــش میبریم. حداقل در مقـــام فعلی که در مســـیر اجتهاد 
گام بـــر میداریم و تـــا تامین غایت اجتهـــاد ورود در فراینـــد تحقق را قید مـــی زنیم اما 
نمی تـــوان گفت پـــس گروه ما یـــک گروه نظری اســـت بلکـــه ورود عملیاتـــی با نهاد 
هایـــی مثل مجلـــس و قوه قضائیـــه داریم و تـــا جایی کـــه بتوانیم جلو مـــی رویم اما 

محقـــق  پیگیـــری  اگـــر  مثـــال   
کار  فراینـــد  با  مســـئله  شـــدن 
کند  پیـــدا  تزاحم  مـــا  اجتهادی 
مســـئله  پیگیـــری  بـــه  قائـــل 
نیســـتیم تحقـــق  نقطـــه  تـــا 
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همیشـــه عـــدم تزاحم بـــا فرایند اجتهـــاد نکته باال دســـتی برای ما اســـت. 

ب(اگـــر حل میدانی مســـئله را مســـئولیت خود می دانید نســـبت گـــروه در این زمینه 
را چـــه گونه تعریف کـــرده اید؟

ایده  محـــوری ما در این مـــورد »تیم تحقق« 
از افراد مختلف با نقش  اســـت که متشـــکل 
های  گرایـــش  برخـــی  اســـت،  متعـــدد  های 

علمـــی بیشـــتر دارنـــد و برخی به صحنـــه واقـــع نزدیک تر هســـتند. در حـــال حاضر 
این تیـــم تقریبـــًا در حال تکمیـــل اســـت و امیدواریم اضافه شـــدن تیم دانشـــجویی 
و اســـتادی بانـــوان به طـــرح و تعامالت جدیـــد با ســـازمانهای مربوطه بـــرای تکمیل 
بازوهـــای الزم موجب شـــود اقدامات ماه هـــای آینده مـــا از ماه های گذشـــته با قوت 
بیشـــتری صـــورت گیـــرد. بر این اســـاس باید گفـــت اولویت مـــا تحقق بوده اســـت و 
این مســـئله مد نظر ما بـــوده و مواردی هم ورود بـــرای پیگیری داشـــتیم. مثال با آقای 
پیامی قصـــد تعریف فعالیت هایـــی با بنیاد ملی خانواده داشـــتیم که متاســـفانه به 
ثمـــر نرســـید. در فضـــای مجلس، هم بـــا آقای بانکـــی پـــور ارتباطاتی برقرار شـــد. با 
یکی دیگـــر از کارشناســـان فعال مجلس هـــم در ارتباط هســـتیم و برای طـــرح تعالی 
خانـــواده کـــه در مجلـــس در حـــال پیگیری اســـت ورود هایی داشـــتیم و بـــه صورت 
جـــدی نظراتی دادیـــم و از طرف مجلس هم اســـتقبال نســـبت به نظـــرات ما صورت 
گرفت. بـــا اداره کل زنان ســـازمان تبلیغـــات وارد تعامل شـــده و زمینه هـــای تعامل 
بـــا گروه هـــای مردم نهـــاد متصل به ســـازمان را هم در حال فراهم ســـازی هســـتیم تا 
در مراحل گفتمان ســـازی و حرکـــت های عملیاتی بازوهای الزم را داشـــته باشـــیم. در 
حـــال حاضر هم در دانشـــگاه عالـــی دفاع ملی عرصه آموزشـــی- پژوهشـــی -کارگاهی 
در حـــال باز شـــدن اســـت و دوره ای برای تضـــارب آراء و ایده پردازی با اندیشـــمندان 
و کارشناســـان عرصه جمعیت با همـــکاری افراد تراز اول در کشـــور ماننـــد خانم دکتر 
اردبیلـــی طراحـــی گردیده کـــه از هفتـــه دوم دی ماه برگزار خواهد شـــد. مـــورد دیگر 
مرکز خدمـــات حوزه علمیه اســـت که دکتـــر موالیی پیشـــنهاداتی در زمینـــه همکاری 
بـــه مـــا داده اند. اما به صـــورت کلی دســـت فرمان گروه ما نســـبت به ســـایر گروه ها 
علمی تر اســـت و این مقطع فعلـــی را اینگونه تعریـــف کرده ایم که یـــک دور از مرحله 
تحلیـــل تـــا اجرا را طی کنیـــم و باورمان این اســـت که بیش از این بســـته بـــه وظیفه و 

کشـــش تالشـــمان انشـــالله در عرصه عمل هم موثـــر خواهیم بود.

گام سوم:روش حل مسئله
الـــف(در انتخاب روش حل مســـئله از منابع دینی اســـتفاده کرده اید یـــا از مدل های 
عقالئـــی موجود بهره بـــرده اید؟ آیا رویکـــرد ورودی که بـــه منابع دینی داشـــته اید و 

ایـــن  در  مـــا  محـــوری  ایـــده  
مـــورد »تیـــم تحقـــق« اســـت 
مختلف  افـــراد  از  متشـــکل  که 
با نقـــش هـــای متعدد اســـت
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حجم بهره بـــرداری از منابع هـــم تاثیری در 
است؟ داشـــته  موضوع  این 

روش مـــا ترکیبـــی از داده هـــای عقالئـــی و 
دینـــی بـــوده اســـت.آن چـــه بین گـــروه ما 
و ســـایر گـــروه ها و اندیشـــکده هـــا تفاوت 
ایجـــاد مـــی کند وجـــود نـــگاه راهبـــردی و 

کالن بـــه دین و آمـــوزه های دینی بـــا تاکید بـــر حیثیت اجتهادی اســـت. مـــا فقط به 
کلیـــات دینی توجه نمـــی کنیم بلکه دقیقـــا با تفصیالت به مســـئله مـــی پردازیم. اما 
روش ما ممکن اســـت در بخش هایی مشـــترک شـــود؛ مثال ما برای حل مســـئله ســـه 
گام توصیف موجود، ترســـیم مطلـــوب و دوره گـــذار از موجود به مطلـــوب را تعریف 
کردیـــم. برای توصیـــف مطلوب گزاره هـــای دینی خیلـــی پررنگ بوده اســـت اما برای 
ترســـیم موجود و ابعـــاد آن تحلیل هـــا و فضاهای عقالئـــی برای ما مهم بوده اســـت؛ 
البته رفت و برگشـــتی بودن بین دین و فضـــای عقالئی وجود دارد و نـــگاه راهبردی و 
اجتهـــاد دینی در خود تحلیـــل های عقالئی هم اثر گذار اســـت. مثال ممکن اســـت یک 
نهـــاد دولتی یـــا مردمی در نـــگاه به مســـئله تحلیلی را ارائـــه می دهد که مثًل ریشـــه 
بحران در خانواده مشـــکالت مالی یا رفتاری اســـت که ســـبب می شـــود بچـــه نیاورند 
اما ما با آورده های دینی که به ســـراغ تحلیل مســـئله می رویم مشـــکل را بینشـــی می 
دانیم و ایـــن که ))خشـــیت هللا(( جا نیفتاده اســـت؛ یعنی اطالعات همـــان اطالعات 
عقالئی اســـت اما ما هنگام طـــرح فرضیه و نظریه پـــردازی بحث دینی را کامًل اشـــراب 

مـــی کنیـــم و خروجی متفاوت می شـــود.

تفصیل مـــدل کار قرآنـــی ما هم به این صورت اســـت که بیشـــتر موضـــوع محور جلو 
می رویـــم اما بـــا رصد آیات قـــرآن در دل ســـیاق هـــا و نـــگاه ســـیاقی و ارتباطی بین 
آیـــات و تـــا حد کمـــی رابطـــه ی بین ســـور را هم لحـــاظ می کنیـــم. لذا مـــدل کلی کار 
مـــا موضوع محور اســـت اما نه بـــه صورت خشـــک و بی توجه بـــه ســـیاق. ترتیب کار 
مـــا هم بر اســـاس ترتیـــب مصحف بـــوده اســـت. اگرچه ترتیـــب نزول هم بـــه عنوان 
فرضیه مطرح شـــده اســـت اما خودمـــان در این زمینه مبنـــا داریم و جلو مـــی رویم و 

گیریم. مـــی  نتیجه 

ب(روش فعلی شما که برای حل مسئله به آن رسیده اید را تشریح کنید.

بـــر اســـاس گام هایی کـــه عرض شـــد مـــا ابتدائا یـــک مرحلـــه توصیف مطلـــوب را 
داشـــتیم که بـــرای ایـــن مرحله به ســـراغ نصـــوص دینـــی و خصوصا قـــرآن رفتیم که 
ببینیـــم موضـــوع فرزند آوری در فضـــای قرآن چگونه تصویر شـــده اســـت و چه میزان 

تاکیـــد روی آن وجـــود دارد. ایـــن گام اول بـــرای توصیف مطلوب بوده اســـت.

آن چـــه بین گـــروه ما و ســـایر 
هـــا  اندیشـــکده  و  هـــا  گـــروه 
وجود  کنـــد  می  ایجـــاد  تفاوت 
نـــگاه راهبـــردی و کالن به دین 
و آمـــوزه هـــای دینی بـــا تاکید 
بـــر حیثیـــت اجتهادی اســـت.
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گام دوم ترســـیم صحنه موجود بود. در این مرحله ابعاد مختلفی از مســـئله را بررســـی 
کردیم و آمـــار ها و تحلیل هـــای عقالئی برای ما پررنگ بوده اســـت. مثـــال همه علل و 
عواملـــی را که موجب بحران می شـــود و آثاری کـــه در نتیجه این بحـــران به وجود می 
آید را بررســـی کردیم در کنار یکدیگر و بین علل و نتایج نســـبت ســـنجی کردیم. در گام 
بعـــد به هر کـــدام درصدی دادیـــم که با توجـــه به فراینـــد های عقالئی هـــر علت چه 
میـــزان تاثیـــر دارد و مثًل علـــت اصلی کدام اســـت و ... در این مرحلـــه تحلیل تاریخی 
مســـئله در5۰ سال اخیر کشـــور در حوزه قانون گذاری را هم داشـــتیم و از علوم انسانی 
ایـــن اســـتفاده را کردیم تا ببینیـــم در غرب به مســـئله چگونـــه نگاه می کننـــد و برای 
حل مســـئله چه می کننـــد. در نهایت بـــه 5۰ مولفه تاثیـــر گذار در بحـــث فرزند آوری 

رسیدیم.

              یـــک نکتـــه روشـــی مهم این بـــود که بعـــد از درآوردن این مولفه هـــا، آمدیم اینها 
را بـــه 4 کالن بحران تقســـیم کردیـــم. کامال در یک فضـــای عقالیی این ریشـــه ها 
را تقســـیم بنـــدی کردیم. بـــا رویکـــرد ثنایی به ســـمت تقســـیم بنـــدی رفتیم که 

شـــد: این  حاصلش 

o )بحران اول( یا فرد ازدواج نمیکند یا ازدواج میکند)عدم ازدواج
o  بحـــران دوم( یا بچـــه نمیخواهد بیـــاورد یا میخواهـــد بیاورد)عدم

تمایل بـــه فرزندآوری با فـــرض ازدواج(
o  بحـــران ســـوم( یـــا نمیتواند بچـــه بیـــاورد یـــا میآورد)عـــدم توان

فرزنـــدآوری بـــا فـــرض تمایل بـــه فرزنـــدآوری(
o  بحـــران چهـــارم( یا ســـقط میکند یـــا ســـقط نمیکند)عـــدم حفظ

فرزنـــدآوری( تـــوان  فرض  بـــا  جنین 
بعـــد از آن هـــر کدام از این قســـمت ها به یـــک نفر داده شـــد تا برود مثـــال بحران اول 
را ذیـــل 3 محور کالن بینـــش، گرایش، رفتـــار تحلیل کنـــد.  و خود این 4 بحـــران را با 

مـــدل هـــای آمـــاری و مباحثه جمعـــی با هم 
اولویت بنـــدی کردیم. در ایـــن مرحله چون 
میخواســـتیم یـــک دور تا از اول تـــا انتهای کار 
را برویـــم با ایـــن هدف کـــه ابعـــاد مختلف 

آن برایمان واضح شـــود، در هر بحـــران دیگر تحلیـــل دینی دقیق نمیکردیـــم و غالبا 
از آمارهـــا و ارتـــکازات دینی خودمـــان بهـــره میبردیم. هر کـــدام از بحران ها را ریشـــه 
یابـــی کردیـــم و از روش دلفی برای تحلیل آنها اســـتفاده کردیم و ســـپس ریشـــه های 
مشـــترک بیـــن 4 بحران بعـــالوه برخی ریشـــه های غیرمشـــترک اولویـــت دار احصاء 

شـــدند که حاصلش ۱4 ریشـــه اساســـی در مســـئله فرزندآوری و جمعیت شـــد. 
بعـــد از ایـــن مرحلـــه به مســـئله تفصیلـــی رســـیدیم؛ یعنـــی ۱4 علت بـــا درصد های 
مختلف تاثیر که در بحران نقش داشـــتند برای ما مشـــخش شـــد کـــه در گام های بعد 
بایـــد به تجویز هـــای دینی مراجعـــه کنیم تا ببینیم بـــرای برطرف کـــردن هر علت چه 

 هر کـــدام از بحران ها را ریشـــه 
یابی کردیم و از روش دلفی برای 
کردیم اســـتفاده  آنهـــا  تحلیل 
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راه حلـــی هایی معرفی شـــده اســـت. در حـــال حاضر در همیـــن مرحله قـــرار داریم و 
تجویـــز های قرآنـــی و روایـــی را با تاکیـــد بر قرآن بررســـی می کنیـــم تا ببینیـــم تجویز 

چیســـت؟ شـــاخص  علل  حل  برای  دین 
• نکته روشـــی مهم دیگر این اســـت که با ایـــن ۱4 عامل از قرآن اســـتنطاق نمودیم 	

کـــه در نهایت مثال به 5۰ آیه رســـیدیم. در این مرحله یک ســـری ســـواالت روشـــی 
مثال: میشـــد  جدی  ما  برای 

o  تکـــرار برخی آیـــات که مثًل عامل خاصی را نشـــان مـــی داد، برای ما
دارد؟ اهمیت 

o  در اســـتنطاق از قـــرآن، داللت صریـــح میخواهیم یـــا التزامی؟ مثال
مـــن مـــادی گرایـــی را میخواهم حـــل کنم، یـــک وقت صریـــح آیه 
دنیا را میکوبـــد اما خیلی اوقات به آیاتی میرســـیم کـــه مثال الهاکم 
التکاثر کـــه از لوازم دنیاگرایی اســـت و صراحت در نفـــی دنیاگرایی 

ندارد.
o  بعـــد از جمع بندی آیات، ســـوال این بـــود که آیا برویـــم در روایات

نه؟ یا 
o  باید مســـئله حکومتی حل شـــود یا مردمی؟ نســـبت اینها چگونه

؟ ست ا
o  در تجویـــزات اولویت با اصـــالح انگیزش)اخالق( اســـت یا رفتاری یا

؟ بینشی

البتـــه آن چـــه برای ما مهم اســـت این اســـت کـــه تجویـــز عملیاتـــی ایجـــاد کنیم. ما 
خـــارج  درس  در  ســـال  چندیـــن 
شـــرکت کردیم اما حل مســـئله به 
از  نیاوردیم.  دســـت  به  ســـبک  این 

ایـــن کار ســـواالت علمـــی جدی به دســـت می آیـــد. مثال تجویـــز عملیاتی دیـــن برای 
داشـــتن ))خشـــیت هللا(( چیســـت؟ خب برای رســـیدن به تجویز عملیاتـــی برگرفته 
از دیـــن گام هایی نیاز اســـت. باید مخاطب تجویز مشـــخص شـــود. شـــبکه مفاهیم 
و مســـائل مرتبط با مســـئله تصویر شـــود. پلتفرم مناســـب طراحی شـــود و اصول و 

قواعـــد عملیاتی کـــردن یک تجویـــز مورد بحـــث قرار بگیـــرد و ...

ما هنـــوز به خروجـــی عملیاتی نرســـیده ایم. البته اگر به دســـت آوردن پاســـخ نظری 
مســـئله را خروجـــی بدانیم بله به خروجی رســـیده اســـت امـــا اگر منظـــور از خروجی 
مشـــخص شـــدن مراحل عملیاتی کردن اســـت هنوز به این مرحله نرســـیده ایم. کار 
فعلـــی ما در این مرحله اســـت که با نظر ســـنجی و مباحثه بین خودمـــان، تجویزهای 
قرآنـــی را اولویت بنـــدی کردیـــم. در نهایت به 3 تجویز رســـیدیم که هر کـــدام را به دو 
نفـــر دادیم تا برای آنهـــا قالب هـــای عملیاتی آماده کننـــد.) البته ما یک ســـری قالب 
های آمـــاده برای عملیاتـــی کردن از قبـــل در نظر داشـــتیم( البته معتقدیـــم قرآن در 

البتـــه آن چه بـــرای ما مهم اســـت این 
اســـت که تجویز عملیاتـــی ایجاد کنیم
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الیـــه عملیاتی کردن هـــم حـــرف دارد و مثال بگوید که الیـــه انگیزشـــی را اولویت بده.

گام چهارم:رسیدن به تجویز در مسئله
الف(آیا به مرحله تجویز برای حل مسئله رسیده اید؟

فرضیـــه هایـــی در این زمینه داریم که برخی پررنگ هم شـــده اســـت. مثال بـــرای تغییر 
باور بـــه رزاقیـــت الهی کـــه راه حل مشـــکل 
فرزند آوری اســـت از نهاد هـــای فرهنگی مثل 
صدا و ســـیما بیشـــترین انتظار می رود و کار 
رســـانه ای اهمیـــت ویژه ای پیدا مـــی کند اما 
هنوز بـــه نتیجه نهایـــی نرســـیدیم و ممکن 
اســـت در آینده به این برســـیم که یک قانون 

اقتصادی نقـــش مهمتری را مـــی تواند ایفا کند برای حل این مســـئله. لـــذا تا تکمیل 
تجویـــز عملیاتی ما ان شـــاءهللا مدتی دیگر مانده اســـت. در حـــال مباحثات مربوط 
به الگوریتـــم و فرآیند تجویز هســـتیم و یک فرآینـــد چند مرحلـــه ای را طراحی کرده و 
در حـــال ارائه تجویز هســـتیم. در ایـــن باره مفصـــًل مباحثاتی صورت گرفته اســـت که 
نـــگاه راهبـــردی را در الگوریتم تجویز اشـــراب کند و بـــه صورت مصداقـــی نمونه ای را 
هم ارائـــه نمایند. پـــس از طی این مســـیر که پیش بینی می شـــود دو هفتـــه دیگر به 

طـــول انجامد الگوریتـــم کار با یک نمونـــه به پایان خواهد رســـید.

ب(تجربـــه خود در جلســـات بـــا کارشناســـان را بیان کنیـــد.در چه زمینـــه هایی و چه 
میزان به ســـراغ کارشناســـان مـــی رفتید؟

اوال کار ویـــژه ما اجتهادی اســـت و تحلیل های عقالئی و آمار ها در تخصص کارشـــناس 
اســـت و ما اساســـا کار ویژه خودمـــان را در این بخش نمـــی دانیم و فعـــًل در تعامل و 
نشســـت و برخواســـت با ایشـــان، هم در رصد مســـائل و هم در تجویز از آنها بهره الزم 
را مـــی بریم  ثانیا جلســـاتی که با کارشناســـان داشـــته ایم عمدتًا تایید برداشـــت های 
دینی مـــا بوده اســـت و نظریات کارشناســـان گاهـــا نزدیک بـــه ما بوده اســـت. نکته 
قابل اشـــاره دیگر این اســـت که بیشـــتر جلســـات با کارشناســـانی برای ما مفید بوده 
اســـت که در فضای عملیـــات بوده انـــد یعنـــی کاری را در عرصه عمل جلـــو برده اند 
اما متاســـفانه برخی کارشناســـان با واقعیت نسبت کمتری داشـــتند و بیشتر از صبغه 

نظری برخـــوردار بودند.

نکتـــه دیگر این که کارشناســـانی که خودشـــان نگاه راهبردی هم به مســـئله داشـــتند 
خیلـــی مفید بودند. گروه ما نیز ســـعی کرده اســـت که این نگاه را حفـــظ کند. توضیح 
بیشـــتر آنکه کارشناســـانی که هـــم در عرصـــه عمل بوده انـــد و هم خودشـــان روش 

مربـــوط  مباحثـــات  حـــال  در   
بـــه الگوریتـــم و فرآینـــد تجویز 
هســـتیم و یـــک فرآینـــد چنـــد 
مرحلـــه ای را طراحـــی کـــرده و 
در حـــال ارائه تجویز هســـتیم.
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شناســـی و روش حل مســـئله مخصوص بـــه خود را داشـــته اند و در واقع خودشـــان 
نظریه پـــرداز هم بوده انـــد در این زمینـــه نه این که تنها به چند آمار تســـلط داشـــته 
باشـــند برای مـــا خیلی مفید بوده انـــد. در مجموع تاکنون شـــاید بین 5 تا ۱۰ جلســـه 

ایم. داشته  مفید  کارشناســـی 

د(در طول این مدت به مدل تعامل خاصی با کارشناسان هم رسیده اید؟

در تعامـــل با کارشناســـان ســـطوح و تخصـــص های آنها مهـــم ترین عامل اســـت. در 
هر جلســـه الزم اســـت مهم ترین ایـــده فرد 
و مهـــم تریـــن اقدام وی اســـتنطاق شـــود و 
از ســـوی مـــا هم مهـــم تریـــن مطلبـــی که با 
دغدغـــه وی ســـازگاری دارد از منظومـــه نظر 

تـــا اقدامـــات ما بیان شـــود تا زمینـــه امتداد ارتبـــاط فراهم آیـــد. حداقـــل ارتباطی از 
جنـــس تضارب آراء و در اختیار قـــرار دادن جدیدترین دســـتاوردها و اخبار این عرصه 

فرد. کارشناســـی  حیطه  در 

ج(آیا اساســـا اســـتفاده از ادبیات کارشناســـی را برای گروهی با ماهیت حوزوی الزم می 
دانید؟

بلـــه ادبیات کارشناســـی نیاز اســـت. البتـــه این نکتـــه را لحاظ مـــی کنیم کـــه ادبیات 
کارشناســـی را در طـــول ادبیات حوزوی مـــی بینیم یعنـــی یک نقش واســـطه ای دارد 
کـــه بدنه کارشناســـی حرف مـــا را بفهمند. لـــذا اگر ادبیـــات کارشناســـی بخواهد نگاه 
حـــوزوی و دینی مـــا را از بین ببرد و خودش مشـــکل شـــود از آن دســـت بـــر میداریم. 
مثال اگـــر قانونی کـــردن ادبیات دینی مانعی نداشـــته باشـــد ما هم خـــوب می دانیم 
اما فرضـــا اگر همیـــن قانونی کـــردن موجب خراب شـــدن روح قوانیـــن دینی مرتبط 
بـــه این مســـئله شـــود از آن دســـت بر میدایـــم و تنها نـــگاه ابـــزاری و آلی بـــه ادبیات 
کارشناســـی داریـــم. بـــه عبارتی مهم اســـت کـــه مفاهمـــه صـــورت پذیرد و بتـــوان با 
کارشـــناس هم دمـــا شـــد و اال ممکن اســـت کارشـــناس فرد حـــوزوی را فهـــم نکند و 
بالعکـــس و هر کدام در جلســـه به یک موضـــوع بپردازند که اصـــًل دیگری مقصودش 

نباشد. آن 

گام پنجم: سیر عملیات کردن تجویز
الف( برای حـــل بحران میدانـــی تاکنون چه ســـیری را طی کرده اید و در کجای مســـیر 

دارید؟ قرار 

بیشـــترین ارتبـــاط جدی مـــا با مجلس بوده اســـت کـــه البتـــه آن هم خیلـــی پررنگ 

در هر جلســـه الزم اســـت مهم 
تریـــن ایده فـــرد و مهـــم ترین 
شـــود اســـتنطاق  وی  اقـــدام 
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نیســـت. بحث طـــرح تعالی خانواده طـــرح فعلی مجلس اســـت و قرار اســـت تبدیل 
بـــه قانون شـــود و کمیســـیون فرهنگی مجلـــس با محوریـــت دکتر بانکی پـــور کمیته 
ای تشـــکیل داده و آن طـــرح را پیگیـــری می کند تا تصویب شـــود. تصویـــب این طرح 
خیلی تاثیر گذار اســـت و بـــا خیلی از قوانین درگیر می شـــود. گروه مـــا در این طرح با 
واســـطه نقش داشـــته اســـت و نظرات خودمان را در این زمینه به مجلـــس داده ایم و 
قوانینـــی را کم یا زیاد کرده ایم که خودشـــان هم مشـــتاق بودند و مـــی گفتند نظرات 

را در طرح تاثیـــر می دهیم.

بـــرای مرحلـــه تجویز با ســـازمان تبلیغـــات و دفتر امور زنـــان هم ارتبـــاط الزم را گرفته 
ایـــم و در حال اتصـــال به شـــبکه مردمی بانـــوان متصل به ســـازمان هســـتیم. حوزه 
هنری و چند معاونت دیگر ســـازمان تبلیغات و صداو ســـیما نیز در دســـتور کار است.

ب(آیا در میانه مسیر افق های تازه ای هم برای گروه باز شده است؟

بله؛ کارشناســـی که در مجلس با ایشـــان آشـــنا شـــدیم ارتباطاتی هم با قـــوه قضائیه 
دارد و پیشـــنهاداتی بـــرای همـــکاری داشـــتند امـــا فعـــال قبول نکـــرده ایم. ســـازمان 
تبلیغـــات و دانشـــگاه عالـــی دفاع ملی و مدرســـه حکمرانـــی هم پیشـــنهاد جدی کار 
داده انـــد و گزینه هـــای مجلس، ســـازمان تبلیغات، دانشـــگاه عالی دفـــاع ملی روی 

است. میز 

گام ششم:درباره گروه 
الف(نقـــش اعضـــای گروه در ســـیر پرداختن به مســـئله فعلـــی را بیان کنیـــد. آیا نیاز 
به حضـــور افراد بیشـــتر یا افـــرادی با مهـــارت های دیگری هم احســـاس مـــی کنید؟

اعضـــای ثابت گـــروه ما از ابتـــدا 6 نفر بوده اســـت اما در میـــان کار متناســـب با طرح 
شـــهید احمدی روشـــن که وارد آن شـــدیم حـــدود 6 نفر خانـــم و آقای میرزا حســـینی 
از طالب مشـــکات هم بـــه گروه اضافه شـــدند امـــا همچنـــان خیلی از کارهـــای گروه 
را خودمـــان جلو مـــی بریم و بخـــش های مرتبـــط با پروژه شـــهید احمدی روشـــن را 
حلقه جدیـــد همکاری مـــی کنند و جلو مـــی برنـــد و کار نظری متناســـب با تخصص 
خودشـــان انجام می دهنـــد. در حلقـــه ورودی جدید تخصص های جامعه شناســـی، 
روان شناســـی، مدیریـــت اســـتراتژیک و ... با مدرک دکترا یا کارشناســـی ارشـــد وجود 
دارد و حتـــی برخـــی از آنها اســـتاد دانشـــگاه هســـتند. خودمـــان هـــم همچنان می 
توانســـتیم پروژه را جلو ببریـــم اما چند عامل موجب شـــد وارد طرح احمدی روشـــن 

: یم شو

-بحث مالی پروژه شهید احمدی روشن
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-رسیدن به خروجی مفید برای یکی از ارگان ها

-وجود نظـــارت برای رســـیدن پروژه بـــه خروجی در این طـــرح که در نتیجـــه آن گروه 
شـــود. می  تر  منضبط 

در مرحلـــه تحقـــق تیم هـــای جدیدی که در ســـازمان تبلیغات با آنها آشـــنا شـــده ایم 
زمینـــه تعامل و حتی عضویـــت در گروه را خواهند داشـــت که به اقتضای شـــرایط و بر 

اســـاس مصلحت ســـنجی در گروه ممکن اســـت افرادی به گـــروه بپیوندند.

ب(تجربـــه خود در نحـــوه مدیریت پـــروژه و تعامـــل با افـــراد را به صـــورت تفصیلی 
بیان کنیـــد. آیا بـــه مدل مطلوبـــی در مدیریـــت گروه رســـیده اید؟

در مـــورد طرح شـــهید احمدی روشـــن که تـــازه وارد آن شـــده ایم و مدیریـــت گروه در 
این بخـــش فرایند خاصی نیـــاز دارد که باید در مـــورد آن فکر کنیم اما قبـــل از آن رفقا 
در گـــروه توافقـــی کار می کرده انـــد و تعهد اخالقی بیـــن رفقا بوده اســـت که هر کس 
در هفتـــه حداقل ده ســـاعت برای جلـــو رفتن پروژه وقـــت بگذارد. البتـــه فعالیت در 
پروژه متناســـب با اقتضائـــات علمی و عملی هر فرد و در تناســـب با تدریس و ســـایر 
کار هـــا بوده اســـت. نکته دیگر جلســـات ثابت هفتگی ما بوده اســـت که هر یکشـــنبه 
و چهارشـــنبه برگزار می شـــود و اخیرا به این صورت درآمده اســـت که نیمی از جلســـه 
بحث هـــای نظری و نصـــف دیگـــر در مورد ارتبـــاط با عرصـــه عمل بحث می شـــود. 
تجربه کار گروهی ما در این 5 ســـال و آشـــنایی بـــا خلقیات و رفتارهـــای کاری یکدیگر،  
به صـــورت طبیعی چالـــش های تعاملی مـــا را در پیوســـتگی گروه به فضـــل الهی کم 

است. کرده 

ج(از نظر مالی نحوه تعامل با اعضای گروه چگونه است؟

دغدغـــه اصلی گروه طراحی و رســـیدن به مدل اصلـــی فقه تحقق بوده اســـت و تنها 
و تنهـــا برای این مهـــم تالش نموده ایـــم و وقت هایمـــان را برای تحقق ایـــن امر ولی 
بنـــا به وظیفـــه ای که داریـــم اختصـــاص داده ایم. مســـئله مالی هم طبیعتًا مســـئله 
مهمی اســـت لکن تاکنـــون هیچ بحـــث مالی بین اعضـــای گروه مطرح نبوده اســـت. 
طـــرح احمدی روشـــن در زمینـــه ی حمایت مالـــی مطلوبیتی داشـــت از همین جهت 

بـــه آن ورود کردیم.

د(با توجه بـــه تجربیات فعلی و آشـــنایی با میـــزان توانایی های گروه خـــود چه نمره 
ای بـــه حرکت گروه تا االن می دهید؟ بیشـــتر اشـــکال در چه ناحیه ای بوده اســـت؟

نمیدونـــم شـــاید ۱5 یا ۱6. ضعف هـــای ما یکی در حیطـــه ارتباط با عرصـــه عمل بوده 
اســـت که جای کار بیشـــتری دارد و دیگر زمان گذاری خارج از جلســـات مشـــترک گروه 
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و دغدغـــه نســـبت به کار گروه بوده اســـت کـــه جای افزایش داشـــت. اما بـــا توجه به 
زمان انـــدک ما و دغدغه ها و مشـــغولیت های متفـــاوت و زیاد افـــراد، خروجی جمع 
خیلـــی خوب بـــوده اســـت هرچند با کمـــی دغدغه بیشـــتر میشـــد هـــم در ارتباط با 

عمـــل و هـــم در خروجی قوی تر عمل شـــود.

گام هفتم:تصویر مطلوب حرکت گروه حوزوی
الف(بـــا توجه به تجربـــه خود وجود چـــه نقش ها و چـــه تیپ شـــخصیت هایی را در 
یک گروه حوزوی که به مســـئله ای مشـــابه مســـئله شـــما می پردازد الزم مـــی دانید؟

یک گـــروه مطلوب بایـــد در طول زمـــان کنار یکدیگر جمع شـــوند و با هســـته ای 5 یا 
6 نفـــری شـــروع کنند و پس از رســـیدن بـــه ثبات جمعیت گـــروه را افزایـــش دهند. در 

صورت زیاد بـــودن اعضای گـــروه در ابتدای 
کار ممکن اســـت کار جمع نشـــود لـــذا گروه 
مطلوب بایـــد حلقـــه حلقه باشـــد. به نظر 
میرســـد حلقه اصلی بایـــد در دل خود حوزه 
شـــکل بگیرد و به مرور افراد بـــا مهارت های 
الزم افـــزوده شـــوند و اال ممکن اســـت گروه 
ماهیـــت حـــوزوی خـــود را از دســـت بدهد و 

وقتـــی این گونه شـــد به طـــور طبیعی تـــوازن عرصه علـــم و عمل و حـــرف دینی زدن 
از گـــروه رخت بر بســـته و مشـــابه گروه های دانشـــجویی می شـــود که ایـــن البته بد 

نیســـت لکن بـــه اعتقـــاد ما نقض غرض اســـت.

ب(آیـــا تعامل طـــالب با افراد دانشـــجو یا گروه های دانشـــجویی را برای حل مســـئله 
مشـــابه الزم می دانید؟

قاعدتـــا اســـتفاده از رفقـــای دانشـــجو در حلقـــه هـــای بعدی گـــروه میشـــود و باید 
متناســـب با خأهایـــی که در حوزه به آن پرداخته نشـــده اســـت وارد کار شـــوند. البته 
در ســـنخ کار ما طبیعتا دانشـــجوی علوم انســـانی نســـبت به دانشـــجوی مهندســـی 
اولویـــت دارد و در بخـــش آمار هـــا و تحلیل های عقالئـــی می تواند کمـــک کند. البته 
بـــا دغدغه بودن، فعـــال بـــودن در دوره دانشـــجویی و انقالبی بودن از جمله ســـایر 
شـــاخص هایی اســـت که طبیعتًا در اضافه شـــدن افراد به گروه موثر اســـت. در مورد 
ورود دانشـــجو به هســـته مرکزی گروه هم پیشـــنهاد اولی ما این نیســـت اما تعینا و در 
صورت نشـــان دادن توانمندی خودش و رســـاندن برداشـــت های دینی اش به نقطه 
ای کـــه بتواند به هســـته مرکزی وارد شـــود نـــه تنها منعی نبـــوده بلکـــه در افقی این 
مطلـــوب الزم نیز می باشـــد. به عبارتـــی در نقطه ای کـــه الگوریتم کار بـــرای خودمان 
واضح شـــد الزم اســـت در خصوص این پیوســـتار نیرو انرژی بیشـــتری گذاشته شده و 

اصلی  حلقـــه  میرســـد  نظر  به 
بایـــد در دل خود حوزه شـــکل 
بگیـــرد و بـــه مـــرور افـــراد بـــا 
مهارت های الزم افزوده شـــوند 
و اال ممکن اســـت گـــروه ماهیت 
حـــوزوی خود را از دســـت بدهد



ی
ور
دآ
نـــ

رز
هف
رو
گ

37

در خصـــوص تربیت افرادی کـــه توانمندی حضور در الیـــه های موثرتر گـــروه را دارند 
شود. تدبیر 

نکتـــه دیگر این اســـت که موضوع ما کـــه فرزند آوری اســـت مثال با سیاســـت خارجی یا 
اقتصاد تفـــاوت هایی دارد؛ مثال فرقش این اســـت کـــه در فرزند آوری اگر دانشـــجوی 
خانـــم هم باشـــد خیلی خوب اســـت چون حیثـــی از کار مهم اســـت که بایـــد خانم ها 
نظـــر دهنـــد و در تجویـــز ها نظرشـــان مهم اســـت و بایـــد تحلیل های خانـــم ها هم 
نســـبت به مســـئله لحاظ شـــود لذا این که افراد دخیـــل در پروژه خانم باشـــند یا آقا 

اســـت. اقتضائی  کامال  هم 

ج(تصویـــری که از حرکت مطلـــوب گروه حـــوزوی در عملیات و میـــزان پیگیری و ورود 
اجرایی کـــه باید انجـــام دهد دارید را شـــرح دهید.

بـــرای ما هنـــوز ایـــن مطلب خیلی روشـــن 
نیســـت امـــا بیشـــتر تمایل بـــه ایـــن داریم 
و مطلـــوب مـــا این اســـت که در پیوســـتاری 
از نیـــروی انســـانی نقـــش ها حفظ شـــود و 
هر کـــس نقـــش خـــودش را پیدا کنـــد. لذا 

در بین مســـیر بـــه بچه های گروه پســـت هایی اجرایی پیشـــنهاد شـــده اســـت اما به 
ســـمت آن نرفته اند. اساســـا این دغدغـــه در رفقای دوره یک مشـــکات پررنگ اســـت 
امـــا تجویـــز کلی نمـــی توان کـــرد. مـــدل مطلوب گـــروه ما این اســـت که یـــک ))تیم 
تحقـــق با رویکـــرد راهبردی(( دارای ارتباطات گســـترده باشـــیم اما حیـــث اجتهادی و 

کالن نگـــری خودمـــان را هرگز از دســـت نمی دهیـــم. لذا:

• غایـــت هســـته اصلی مـــا تحصیـــل اجتهاد حـــوزوی بـــرای تحقـــق دین در 	
عرصـــه اجتماع اســـت. 

• مـــا باید تیمـــی کار کنیـــم و در تیـــم خود عـــالوه بر هســـته مرکزی افـــراد با 	
تخصـــص هـــای مختلـــف و توانمندی هـــای مختلف را داشـــته باشـــیم.

• برای ما تحقق بســـیار مهم اســـت، لکن معنای آن این نیســـت کـــه خودمان 	
تـــا کف صحنه اجـــرا باشـــیم. )البته در حـــد امکان و تـــا جایی که بـــه تامین 
غایـــات ما مـــی انجامد و تزاحمی بـــا آن ها نـــدارد، ورود به عرصـــه اجرا را نه 
تنهـــا جایز بلکـــه در برخـــی موارد واجـــب هم می شـــود( بلکه با نـــگاه های 
راهبردی مســـائل را از کـــف صحنه میگیریم و بررســـی می کنیم و بـــا کوله بار 
حـــوزوی خـــود آن را به صـــورت تیمی حـــل می کنیـــم و در مســـایل مختلف 
برای تحقـــق ایده پـــردازی و گفتمان ســـازی می کنیـــم و اگر راه باز باشـــد ما 

پیش میـــروم تا محققـــش کنیم. 
• در نهایـــت بعـــد از چندین اتفاق بزرگ بـــه یک اندیشـــکده راهبردی حوزوی 	

این  مـــا  گـــروه  مطلوب  مـــدل 
اســـت کـــه یـــک ))تیـــم تحقق 
بـــا رویکـــرد راهبـــردی(( دارای 
باشـــیم گســـترده  ارتباطـــات 
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میرســـیم که نه مثل ســـایر پژوهشـــکده های حوزوی کـــه از دور به صحنه ی 
عمـــل نگاه می کنند و نـــه مثل برخی از اندیشـــکده های فعلـــی نوعی عمل 

زدگی در کارشـــان باشد.

خروجی های قابل استفاده برای دیگران

در حـــال حاضر گروه شـــما در چـــه زمینه هایی تجربـــه یا خروجی هـــای مکتوب قابل 
دارد؟ ها  گروه  ســـایر  برای  استفاده 

}بله{در زمینه روش حل مسأله و بدست آوردن تجؤیزهای دینی و عقالیی
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بخش دوم

اقتصاد 
خاندان محور
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گام اول: مسئله شناسی
الف(مســـئله اصلـــی که گـــروه شـــما در این مدت بـــه آن می پـــردازد چه مســـئله ای 

؟ ست ا

مســـئله اولیه کالن گروه ما جامعه ســـازی اســـالمی اســـت اما در حال حاضر موضوعی 
که به طور خـــاص روی آن کار مـــی کنیم مبحث اقتصـــاد خاندان محور اســـت که آن را 

دانیم. می  اســـالمی  اقتصاد  محور 

ب(آیا مســـائل دیگـــری هم پیش روی گروه مطرح بوده اســـت؟چرا مســـئله فعلی را از 
بین ســـایر مســـائل انتخاب کرده اید؟

}برای توضیـــح این مطلب باید مقدمه ای را عرض کنم.{شـــروع بحث مـــا از قرآن بود. 
وقتـــی با قرآن مواجه شـــدیم این مســـئله را بررســـی کردیم کـــه قرآن با چـــه فرآیند و 
مدلی و چه شـــکلی به مســـئله ســـاخت جامعه اســـالمی می پردازد. با نگاه بســـیط و 
اولیه به روشـــنی متوجه می شـــویم که یکی از دغدغـــه های اصلی قـــرآن بحث مبارزه 
بـــا کفار اســـت. حـــوزه دیگر مبحـــث تعامل با اهـــل کتاب اســـت. یک مســـئله خیلی 
مهـــم برای مـــا این بود که این مســـائل بروزات ســـلبی قـــرآن و جنبه ال از کلمـــه )ال اله 
اال هللا( اســـت امـــا جنبه ایجابی آن چیســـت؟ قـــرآن زمانی کـــه می خواهـــد ایجابا به 
ســـمت جامعه ســـازی حرکت کند با چـــه فرایندی حرکـــت می کند و نقطـــه مطلوبی 

کـــه تصویر می کند چیســـت و چگونه ســـاختار ســـازی و جامعه ســـازی می کند؟

مســـئله مـــا این بوده اســـت کـــه چرا 
ایـــن میـــزان در جامعه اســـالمی  تـــا 
مشـــکالت داریـــم امـــا وقتـــی بـــرای 
ایـــن مشـــکالت به متـــون دینی  حل 
قـــرآن  در  دیدیـــم  کردیـــم  مراجعـــه 
گفته  ســـخنی  مســـائل  این  درمـــورد 
نشده اســـت!!! با بررســـی های بیشتر 

به ایـــن نتیجه رســـیدیم که خداوند متعال ریشـــه ها را به نحوی درســـت مـــی کند که 
بســـتری ایجاد می شـــود که در آن شـــاخ و بـــرگ ها خود به خود رشـــد مـــی کند و اوج 
مـــی گیرد. لـــذا مثال اگر جامعه ســـازی را درســـت کنیم اساســـا دیگر مشـــکل جمعیتی 
نخواهیـــم داشـــت. پس از مســـئله خود رســـیدیم به بحـــث قرآنی با دغدغـــه جامعه 

 . ی ز سا

مســـئله ما این بوده اســـت کـــه چرا 
تـــا ایـــن میـــزان در جامعه اســـالمی 
مشـــکالت داریم اما وقتـــی برای حل 
این مشـــکالت به متون دینی مراجعه 
کردیم دیدیـــم در قرآن درمـــورد این 
است!!!  نشـــده  گفته  سخنی  مسائل 
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حـــدود 8۱ مـــاه در این زمینه مباحثاتی داشـــتیم که در مقطع ســـور مدنـــی قرآن کریم 
صـــورت گرفت. نتیجه این شـــد که بـــه فضای راهبردی قرآن در ســـور مدنـــی در حوزه 
جامعه ســـازی دســـت پیدا کردیم. به تعبیر دیگر خداوند متعال اهدافـــی را در عرصه 
هـــای مختلـــف در نظر دارد و برای محقق شـــدن آن راهبـــرد هایی را ارائه کرده اســـت 
و ســـعی ما ایـــن بوده تـــا در زمینه جامعه ســـازی بتوانیم بـــه این اهـــداف و راهبردها 

دســـت پیدا کرده و آنها را شناســـایی کنیم.

امـــا چرا مســـئله فعلـــی ما پروژه ای شـــد که اخیـــرا آغاز کردیـــم؟ ما در تقســـیم بندی 
خود در ســـور مدنی به ۷ حوزه دست 
یک  دهنده  تشـــکیل  کـــه  کردیم  پیدا 
ســـاختار  )تحقـــق  مطلـــوب  نقطـــه 
اسالمی(  جامعه  اجتماعی  و  سیاســـی 
بودنـــد کـــه شـــامل حـــوزه فرهنگ، 
تعامـــل با کفار، مســـئله اهـــل کتاب، 

اقتصاد، خانواده، تعامل با منافقین و دســـتگاه حکمرانی)والیت سیاســـی( می شـــد. 

ما بـــه این نتیجـــه رســـیده بودیم کـــه مدل 
مطلوب ســـاختار سیاســـی اجتماعی جامعه 
اســـالمی مـــدل خانـــدان محـــور اســـت و از 
بیـــن این ۷ حـــوزه اقتصاد بیشـــترین رابطه 
را بـــرای رســـیدن به نقطـــه مطلـــوب و تحقق ســـاختار سیاســـی و اجتماعـــی جامعه 
اســـالمی بامدل خانـــدان محور ایفا مـــی کند.  مثال بحث سیاســـت خارجـــی در رابطه 
با اهل کتاب بیشـــتر بروزات بیرونی جامعه اســـالمی اســـت. خاندان محـــوری در این 
بخش بیشـــتر برای مبـــارزه نظامی و اقتصـــادی با کفار مطرح می شـــود امـــا اقتصاد 
مســـتقیما با خاندان محـــوری ارتباط پیدا می کـــرد و مطلوب ترین نقطـــه برای ورود 

و محقـــق ســـاختن این هـــدف به نظر می رســـید.

پـــس نقطه اصلـــی انتخاب مســـاله، هدایت قرآن و ایـــن نکته که بیشـــترین پیوند در 
خاندان هـــا از طریق مباحـــث اقتصادی رخ 
میدهـــد بـــود. در کنار ایـــن، مـــواردی مانند 
اهمیـــت اقتصـــاد در شـــرایط فعلی کشـــور، 
فعال بـــودن گروه هـــای مشـــکات در زمینه 
هـــای دیگـــر و... مجموعا ما را بـــه این نقطه 
رســـاند که روی اقتصاد متمرکز شـــویم. پس 
از رســـیدن بـــه ایـــن مســـئله در ایـــن حوزه 

مباحـــث قرآنی خودمـــان را تعمیق کردیم و ســـعی کردیم فضـــای حکمرانی اقتصادی 
قرآن را به دســـت بیاوریم. با حدود 3۰ یا 4۰ کارشـــناس جلساتی داشـــتیم که برخی از 

ما در تقســـیم بنـــدی خود در ســـور 
مدنی به 7 حوزه دســـت پیـــدا کردیم 
کـــه تشـــکیل دهنـــده یـــک نقطـــه 
مطلوب )تحقق ســـاختار سیاســـی و 
اجتماعـــی جامعـــه اســـالمی( بودند

 مـــدل مطلوب ســـاختار سیاســـی 
اســـالمی  جامعـــه  اجتماعـــی 
مـــدل خانـــدان محـــور اســـت

 مواردی ماننـــد اهمیت اقتصاد 
در شـــرایط فعلی کشـــور، فعال 
بـــودن گـــروه های مشـــکات در 
زمینه های دیگـــر و... مجموعا 
مـــا را به ایـــن نقطه رســـاند که 
شـــویم.  متمرکز  اقتصـــاد  روی 
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جنبـــه و زاویه نگاه علمـــی و تئوریک به اقتصاد نـــگاه می کردند و برخی بیشـــتر جنبه 
هـــای عملیاتـــی داشـــتند، در نهایت بـــه این نتیجه رســـیدیم کـــه قرآن یک دســـتگاه 
حکمرانـــی متفاوت از نســـخه های امـــروزی در علم اقتصـــاد را ارائه می کند و اساســـا 
به لحاظ ســـخت افـــزاری و به تبع نـــرم افزاری تفاوت هـــای مهم و جدی بـــا مدل های 

حکومـــت داری مـــدرن امروزه پیـــدا می کند.

بحـــث هـــای خانـــواده در قرآن بـــا اولویت بحـــث طالق مطرح می شـــود. یـــک گروه 
متمرکـــز در مشـــکات در این زمینه فعال هســـتند و کار مـــی کردنـــد و و در خود حوزه 
علمیـــه نیز نســـبت بـــه این بحـــث کارهای فراوانی شـــده اســـت. نســـبت بـــه بحث 
دســـتگاه حکمرانـــی هم می شـــد ورود کـــرد اما مشـــکل جـــدی آن تغییـــر دادن این 
سیســـتم فعلی و دشـــواری آن بود. مثـــال تغییر فضـــای تفکیک قوای کشـــور یا جایگاه 
شـــوراهای عالی ایجاد شـــده یا مجمع تشـــخیص مصلحت بســـیار دشـــوار اســـت و 
پروژه ما چون یکســـاله اســـت نه بلنـــد مدت اقتضای ایـــن نحوه ورود را نداشـــت. اما 
مســـئله اقتصاد در دســـترس تر بود لـــذا دلیل دیگر ســـادگی این بخش نســـبت به 

ســـایر بخش ها اســـت.

ج(آیا رویکرد مواجهه شـــما با منابع دینی تاثیری در رســـیدن به مســـئله گروه داشـــته 
؟ ست ا

بله همـــراه با همه ایـــن اقتضائات گفته شـــده خـــود محوریت در قـــرآن موضوعیت 
جـــدی برای ما داشـــت. در مقطع بنـــدی قرآن اولین ســـوره مدنی ســـوره مبارکه بقره 
اســـت و در اولین ســـوره مدنی دســـتورات مربوط به جامعه ســـازی خصوصا مباحث 
اقتصـــادی آن از جملـــه اکل مال بـــه باطل، ربـــا، انفـــاق و ... محوریت جـــدی دارد و 
همیـــن بحث موجب می شـــود دســـتورات آن اولویتی نســـبت به ســـایر ســـور مدنی 
داشـــته باشـــد. لذا بحث هـــای مربوط به خانـــواده یـــا حکمرانی هم ولو مهم اســـت 

امـــا در ســـور بعـــدی مثل نســـاء یـــا انفال 
مطرح می شـــدند و خـــود ایـــن مطلب هم 
ایجـــاد می  برای مـــا نوعـــی اولویـــت بندی 
کـــرد. لـــذا اگـــر بخواهم جمـــع بنـــدی کنم 
هـــم روند ســـور قـــرآن و بیانـــات قرآنی، هم 
اقتضاء روز و مطالبات رهبری و هم ســـادگی 
و در دســـترس بودن، موجـــب ورود ما از این 
نقطه بـــود و رویکرد مواجهه مبتنی بر ســـیر 
نزول و مقطـــع بندی قـــرآن در بخش قرآنی 

است. مهم  بســـیار  آن 

روند ســـور قرآن و بیانات قرآنی، 
هـــم اقتضـــاء روز و مطالبـــات 
در  و  ســـادگی  هـــم  و  رهبـــری 
دســـترس بودن، موجـــب ورود 
ما از ایـــن نقطه بـــود و رویکرد 
مواجهـــه مبتنی بر ســـیر نزول 
و مقطـــع بندی قـــرآن در بخش 
قرآنـــی آن بســـیار مهم اســـت.
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گام دوم:تعییـــن رویکـــرد پرداختن به مســـئله ناظر به هویت 
گروه حوزوی

الف( نســـبت گروه زمینه حل مســـئله میدانـــی را چگونه و تا چه میـــزان تعریف کرده 
؟ ید ا

در الیـــه ی اجـــرا ۹۰% زحمت در الیه مردمی اســـت. طراحی ما این بود بـــرای ایجاد یک 
پلتفـــرم خاندان محـــور باید شناســـایی کنیم از بچه های بســـیج، جوان هـــای فامیل 
هـــای مختلف و ... بـــا کمک گرفتن از بخث های اســـتانی کمیته امداد و ســـتاد اجرایی 
و ... در ابتـــدا در مناطقی مثل خوزســـتان که پیوند های خانوادگی و عشـــیره ای جدی 
تر اســـت کا را شـــروع کنیم. اما چـــرا االن با مســـئولین رایزنی می کنیم؟ بـــه این دلیل 
که یک بســـتر خیلی مهم برای شـــکل گیری این بســـتر بســـتر حقوقی و ســـخت افزاری 

اســـت که مجموعه ای از خدمات را ارائه کند و این بســـتر اطمینان زا باشـــد. 

چـــرا االن کســـی که پـــول دارد نمـــی دهد به کســـی کـــه مضاربـــه کند؟ چـــون اعتبار 
وجـــود ندارد و کســـی پشـــتیبانی نمی کند اما اگر بســـتر اطمینان بخشـــی باشـــد که 
بســـتر حقوقی آماده شـــده باشـــد و مثال حامی حقوقـــی کمیته امداد باشـــد که اعتبار 
حاکمیتـــی دارد مـــردم بیشـــتر اعتمـــاد میکنند چـــون اگر ایـــن مضاربه و مشـــارکت 
دچار مشـــکل شـــود حاکمیت ممکن اســـت بتواند حمایت کند و نگذارد به شکســـت 
بخورد. با بررســـی ای که انجام شـــد مشخص شـــد اغلب مشـــارکت های خرد سودآور 
اســـت اما ممکن اســـت مواردی هم به شکســـت بخورد. یا مثال با نهادهـــای حاکمیتی 
رایزنـــی کنیم یـــک پنجم ســـرمایه را حاکمیـــت تامین کند به نحو مشـــارکت نـــه وام یا 
خدمـــات دیگری مثـــل بازاریابـــی ارائه کند. مثـــل نرم افزار با ســـالم که غرفـــه به نهاد 
هـــای تولیدی می دهد اما محدود اســـت و فضای مشـــارکتی خانوادگـــی موضوعیتی 

ندارد.  آن  در 

گام سوم:روش حل مسئله
الف( روش فعلی شما که برای حل مسئله به آن رسیده اید را تشریح کنید.

ما در طراحی خود برای حل مسئله گام هایی را داریم

گام اول نظریـــه کالن مـــا در مســـئله اســـت. ابتنـــاء تمامی بحـــث ها بر ایـــن نظریه 
کالن اســـت و بایـــد در ابتدای کار مشـــخص شـــود. اقتصاد خودش یـــک نظریه کالن 
در اســـالم اســـت اما خودش ذیل بحث اجتماع ســـازی اســـالمی قرار دارد لذا اول باید 
بحـــث تئوریک مربـــوط به اجتمـــاع تا حد زیادی حل شـــود و ســـپس بـــه اقتصاد به 
عنوان بخشـــی از آن پرداخته شـــود. البته منظور از حل شـــدن در ایـــن مرحله نظریه 
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قرآنی ماســـت نه علوم شـــرقی و غربی در این مســـئله.

گام دوم رســـیدن به مدل مفهومی است. در مســـئله ای که ما 
به آن مـــی پردازیم. 

گام ســـوم طراحـــی مـــدل اجتماعی اســـت. مـــدل اجتماعی بایـــد همراه بـــا جزئیات 
باشـــد و گام هـــای حرکت را مرحله بـــه مرحله طراحی کنـــد. در واقع بایـــد در این گام 
بـــه یک طـــرح روی زمیـــن و قابل اجرا برســـیم. مثـــال اگر طراحـــی پلتفرم اســـت باید 
مشـــخص باشـــد که ثبت نام آن چگونه اســـت؟ احراز هویـــت و اعتبار ســـنجی به چه 

شـــکل صورت می گیـــرد و ...

و گام نهایـــی پیگیـــری مـــدل اجتماعی برای اجرایی شـــدن اســـت. در ایـــن مرحله به 
ســـراغ ســـاختار های مختلـــف در حاکمیت یـــا نهاد هـــای مختلف مرتبط به مســـئله 
می رویم مثل بانک رســـالت، ســـتاد اجرایی، کمیته امـــداد تا بتوانیم مـــدل اجتماعی 

را اجرایـــی کنیم.

لـــذا بـــه طـــور خالصـــه قائلیـــم محتوای 
اصلی بایـــد حتما از داخل قـــرآن اصطیاد 
شـــود. مفهومـــا مدل حـــل مســـئله باید 
از قـــرآن اصطیـــاد شـــود اما بـــرای اجرایی 
کـــردن مفهـــوم نیـــاز بـــه قالبی اســـت که 
باید بومی ســـازی شـــود مطابق نظر عقال 
و لذا زمـــان ومکان در آن مهم اســـت. مدل 
مفهومـــی خانـــدان محـــور از قـــرآن در می 
آید اما امـــروزه مثال باید به شـــکل پلتفورم 

اجرا شـــود که یک چیز عقالیی اســـت و موجب ایجـــاد اعتماد و اطمینـــان عقالئی می 
شـــود. البته بعضا خـــود قرآن هم به بیـــان قالب هـــا ورودهایی دارد که بایـــد به آنها 

شـــود. توجه  نیز 

گام چهارم:رسیدن به تجویز در مسئله
الف(آیـــا بـــه مرحله تجویـــز برای حل مســـئله رســـیده اید؟)به مســـئله و پیشـــنهاد 

فعلی گـــروه برای حل آن اشـــاره شـــود(

کار مـــا هنـــوز ادامه دارد و تمام نشـــده اســـت. اقتصـــاد با بقیـــه حوزه ها به شـــدت 
متفاوت اســـت. ما به ایـــده های متعددی دســـت یافتیم امـــا در الیـــه اجرایی عمدتا 
بســـیار بزرگ اســـت و ما نمـــی توانیـــم محققشـــان کنیم. ما مـــدل مفهومـــی و مدل 

 محتـــوای اصلـــی بایـــد حتما از 
داخـــل قـــرآن اصطیـــاد شـــود. 
مفهومـــا مدل حل مســـئله باید 
از قرآن اصطیاد شـــود امـــا برای 
اجرایـــی کـــردن مفهوم نیـــاز به 
قالبی اســـت که باید بومی سازی 
شـــود مطابق نظـــر عقـــال و لذا 
زمان ومـــکان در آن مهم اســـت. 
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اجتماعـــی را از قرآن به دســـت آورده ایم بـــر خالف برخی که قائل هســـتند هیچ مکتب 
ایدئولوژیکـــی مدل اجتماعی ارائه نمی دهـــد اما در اجرایی کـــردن و روی زمین آوردن 
مـــدل اجتماعی قرآن بایـــد امروزه اقتضائاتی رعایت شـــود. برای مثـــال اقتضاء مدل 
مبـــارزه با کفار امـــروزه چنین اســـت که بایـــد قانونی برای آن تصویب شـــود و ســـپاه 
اقداماتـــی انجـــام دهـــد و ... در حالـــی کـــه دوران پیامبر ص این پروســـه هـــا وجود 
نداشـــت. مـــدل مفهومی مـــا از قرآن این شـــد که فضـــای خاندانی در حـــوزه اقتصاد 
باید توســـط حاکمیـــت تقویت شـــود. در واقـــع باید با مشـــارکت در کار و ســـرمایه یا 
تولیـــد و تکافـــل اجتماعـــی و .... خاندان ها محور شـــوند نه حاکمیـــت. تجویز فعلی 
مـــا ایده پلتفورم اســـت کـــه جامع همه ایده هـــای قبلی ما اســـت. در واقـــع این ایده 
هم ایـــده صندوق قرض الحســـنه، هم تکافل اجتماعـــی هم بازاریابـــی خاندانی و ... 
را در برداشـــت اما در عیـــن حال معایـــب آن ها را نداشـــت. مثال کار با بیمـــه منجر به 
تقویت ســـاختار بیمه در کشـــور می شـــد اما حرکت در راســـتای پلتفورم گروه ســـاختار 

بانـــک و بیمـــه و ... را در حاکمیت تضعیـــف می کند.

ج(تجربـــه خود در جلســـات بـــا کارشناســـان را بیان کنیـــد.در چه زمینـــه هایی و چه 
میزان به ســـراغ کارشناســـان مـــی رفتید؟

ما دو جنس جلسه داشتیم ۱.آدم ها نظری ۲.آدم های عملیاتی 

دســـته اول برخی از اســـاس ذهنشـــان جـــور دیگری شـــکل گرفته که اقســـام ان قلت 
هـــا را در صغـــری وکبری می کردند مـــی گفتند تا اقتصـــاد نخوانید نمـــی توانید حرف 
بزنیـــد و ... کـــه این ها را کنار می گذاشـــتیم )شـــاید نصف افراد نظری ایـــن گونه بود( 
امـــا نصف دیگـــری خیلی همـــراه بودند به لحـــاظ تئوریک که احســـاس مـــی کردند 
ســـخن مـــا حرف دین اســـت و مـــی خواهند بـــه آن زبـــان بدهنـــد که اجرایی شـــود. 

آقـــای عبدالملکـــی و مقصـــودی مثال چون 
خیلی بـــا آیـــات و روایـــات مانـــوس بودند 
همراهـــی خوبـــی با نـــکات ما داشـــتند و در 
این دســـته قـــرار داشـــتند. آقای قنبـــر زاده 
مثال خیلـــی ایـــراد گرفتند و احســـاس کردم 
ایـــراد محوریـــت پررنـــگ فقه و  ریشـــه این 
علوم اقتصـــادی متعـــارف بـــود. در واقع تا 
حدی آخونـــد های فقهـــی و علوم انســـانی 
افـــرادی مثـــل آقای  همراهـــی نکردنـــد اما 
مقصـــودی مســـئول اندیشـــکده قصـــد که 

اقتصـــادی اســـت هســـتند خیلی همـــراه بودند.

امـــا عملیاتی ها خیلی خـــوب بودند و فایده مهـــم آن ها این بود که مثـــل النچر مارو 

امـــا عملیاتی هـــا خیلی خوب 
بودنـــد و فایده مهـــم آن ها این 
بـــود که مثـــل النچر مـــارو جلو 
مینداختنـــد و ارتباطاتی برای ما 
ایـــراد نظری  البته  می گرفتنـــد 
هم میگرفتند اما ســـنخ ایراد ها 
حل کـــردن و جلو بـــردن بحث 
نظـــری به ســـمت عمـــل بود. 
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جلـــو مینداختنـــد و ارتباطاتی برای ما مـــی گرفتند البتـــه ایراد نظری هـــم میگرفتند 
اما ســـنخ ایراد هـــا حل کـــردن و جلو بـــردن بحث نظری به ســـمت عمل بـــود. آقای 
عبدالملکـــی هم نـــگاه های این ســـنخی داشـــتند. جالب ایـــن که با این کـــه اقتصاد 
نخوانده بودیم با کارشـــناس هـــای حزب اللهی ضایع نمی شـــدیم. ۷۰ درصد شـــاید 
میگفتـــن اقتصاد بایـــد بخوانیـــد البته عملیاتـــی ها خیلـــی کمتر میگفتنـــد اما روی 
فضـــای علوم اقتصـــادی تاکید داشـــتند امـــا درفضای گفـــت و گو به ایـــن نتیجه می 
رســـیدند که می شـــود تعامل کرد و ما هـــم با این کارشناســـان دنبال ایـــن بودیم که 

شـــما که اقتصـــاد متعارف بلد هســـتید ادبیات و لســـان بدید بـــه نکات ما.

د(در طول این مدت به مدل تعامل خاصی با کارشناسان هم رسیده اید؟

بله اگر پروژه دیگری داشـــته باشـــیم ابتـــدا آدم های نظـــری همراه را کامال شناســـایی 
مـــی کنیم. افـــرادی کـــه ذهنشـــان قرآنی روایـــی شـــکل گرفته و بعـــد با افـــرادی که 
مســـلط به علوم انســـانی هستند جلســـه برگزار میکنیم. در این جلســـات ایده نهایی 
خودمـــون را بیـــان میکنیـــم و روی نقطـــه آخـــر در مـــوردش بحث می کنیم و ســـرش 
حرف مـــی زنیم بعد پشـــتوانه رو بهشـــون میگیم. بعـــد از مقداری پرداختـــن و پختن 
مـــدل مفهومی نظـــری، با آدم هـــای اجرایی حزب اللهی و همراه شـــروع مـــی کنیم به 
رفت و برگشـــت. روی موضوع هم بیشـــتر دقت مـــی کنیم که چیزی باشـــد که بتوانیم 
خودمـــان به اجـــرا برســـانیم یعنی مقداری کوچک تر باشـــد اینقدر ســـنگین نباشـــد. 

کاری که مـــا داریم 

ج(آیا اساســـا اســـتفاده از ادبیات کارشناســـی را برای گروهی با ماهیت حوزوی الزم می 
دانید؟

مشـــکلی نخوردیـــم فعال و عمـــده البته کارشناســـان همـــراه بودند البتـــه حرفمان را 
باید به ادبیات روز بزنیم و خود جلســـه ی با کارشناســـان از جهت پیـــدا کردن ادبیات 

کارشناســـی خیلی خیلـــی مفید بود.

گام پنجم:سیر عملیات کردن تجویز
الف(بـــرای حـــل بحران میدانی تاکنون چه ســـیری را طـــی کرده اید و در کجای مســـیر 

دارید؟ قرار 

مـــا  مدل مفهومـــی خودمـــان را از آیـــات قـــرآن و ادله گرفتیم و ســـپس مدل ســـازی 
اجتماعـــی و تبدیل مـــدل مفهومی بـــه یک امـــر سیاســـی و اجتماعی قابـــل پیگیری 
میدانی و تحقق در فضای جمهوری اســـالمی را با گفت و گو و نشســـت و برخواســـت و 
جلســـات با کارشناســـان فعـــال در صحنه به خوبی جلـــو بردیم. و در حـــال حاضر در 
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این الیـــه و در حال تکمیل هســـتیم.

در حال حاضر شـــاید حدود ۷۰% از مدل ســـازی مفهومی ما از ادله کامل شـــده اســـت 
و تـــا حد خوبـــی در مدل ســـازی اجتماعی هـــم پیش رفته ایـــم اگرچه هنـــوز خأهای 
تئوریکـــی در بحث وجـــود دارد و مدل ســـازی اجتماعی هـــم بایـــد در گام های بعدی 
کامل شـــود. برخی از خأهـــای نظری که هنـــوز برای ما وجـــود دارد در ایـــن زمینه ها 
اســـت: ما به محوریـــت خانواده های بـــزرگ و خاندان هـــا در اقتصاد رســـیده ایم اما 
عنـــوان ))ذوی القربی(( که قـــرآن به کار می برد دقیقا به چه معنا اســـت؟ شـــامل چه 
افـــرادی می شـــود؟ آیا طبقات ارث مشـــخص کننده حـــد و حدود روابـــط فامیلی هم 
می تواند باشـــد؟ بـــرای مثال آیا یک نفـــر با فامیل مـــادری هم فامیل محســـوب می 
شود؟ پیوســـتگی اجتماعی انســـان با کدام ســـمت اســـت؛ خانواده پدری یا مادری یا 

هـــر دو یا به صـــورت اختیاری اســـت؟ نقطه 
خـــال تئوریـــک دیگـــر رابطه فضـــای خاندان 
محـــور بـــا فضـــای حاکمیـــت محور اســـت. 
مـــا بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده ایم کـــه مدل 
تکافلـــی و حمایتـــی قـــرآن بـــرای خانـــواده 
هـــا به صـــورت رابطـــه طولی فـــرد، خاندان 

و حکومـــت نیســـت بلکه واســـطه هایی وجـــود دارد و مـــدل مطلـــوب در واقع فرد، 
خانواده، خاندان، شـــهر و ســـپس حکومت اســـت و بایـــد الیه بندی هـــای اقتصادی 
نیز بر این اســـاس صـــورت بگیرد. ســـوال دیگر این اســـت کـــه رابطه ایـــن الیه بندی 
هـــا با اخـــوت ایمانی چیســـت؟ بـــه تعبیـــر دیگر نســـبت رحم طینـــی با رحـــم والیی 

چیســـت؟ آیا وظایـــف خاندان هـــا و حاکمیت طرفینی اســـت یا نـــه؟ و ...

پس طراحی مفهومـــی ۷۰درصد جلو رفته، مـــدل اجتماعی 5۰ درصد امـــا اجرا حدود 
۲۰ درصـــد. فعال در حـــال انجام کار هـــای گرافیکی مـــدل مفهومی هســـتیم. در مدل 
اجتماعـــی به ســـراغ نهاد هـــای مختلف ماننـــد بیمه یا بانـــک ها می رفتیم تـــا ببینیم 
آیـــا مـــی توانند با طرحـــی به جای افـــراد به خانـــواده هـــا بپردازند و مثال خانـــواده را 
بیمـــه کنند یا نـــه. اما در حال حاضـــر به پلتفرم رســـیدیم؛ پلتفرم یک چیزی اســـت که 
اپلیکیشـــن به دنبال آن ایجاد میشـــود و مـــا در حال حاضر می خواهیـــم روی طراحی 
اپلیکیشـــن فکـــر کنیـــم. در مرحله اجـــرا هم بایـــد به ســـراغ نهاد هـــای مختلف مثل 
وزارت آمـــوزش و پرورش و بانک رســـالت و کمیته امداد و معاونت محـــروم زدایی و ... 

برویـــم و ارتباطاتی برقرار کنیم که هنوز به حد وســـیع نرســـیده اســـت.

ب(آیا در میانه مسیر افق های تازه ای هم برای گروه باز شده است؟

چـــون کار ما تـــو الیه های حاکمیتی خیلی نیســـت ســـراغ شـــخصیت هـــای حاکمیتی 
نرفتیـــم و آدم هایی کـــه ارتبـــاط گرفتیم بیشـــتر اقتصـــادی و اجرایی بـــودن و از این 

 مـــا به ایـــن نتیجه رســـیده ایم 
کـــه مـــدل تکافلـــی و حمایتی 
قـــرآن بـــرای خانـــواده هـــا به 
صـــورت رابطـــه طولـــی فـــرد، 
نیســـت  حکومـــت  و  خانـــدان 
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حیث رفتیم سراغشـــون نـــه از حیث حاکمیتی بـــودن. به طور خاص و ویـــژه با آقایان 
عبدالملکی، بخشـــیانی و ســـید علـــی روحانی ارتباط خوبـــی گرفتیم.

گام ششم:درباره گروه 
الف(نقـــش اعضای گروه در ســـیر پرداختن به مســـئله فعلی را بیـــان کنید.آیا نیاز به 

حضور افراد بیشـــتر یا افـــرادی با مهارت هـــای دیگری هم احســـاس می کنید؟

اعضـــای گروه در ســـه الیه فعالیت مـــی کنند و جمعا 6 نفر هســـتند. الیـــه اول دو نفر، 
الیـــه بعدی ســـه نفر و ســـایرین در الیه بعـــد. هادی انصـــاری و صفاریـــان در الیه یک 
مدیریـــت و طراحی پروژه را در دســـت دارند و نظارت بر ســـیر حرکـــت کار می کنند. در 
الیـــه بعدی بخشـــی از اعضا کار هـــای تئوریک و نظـــری را پیگیری می کننـــد مثل آقای 
مســـجدی. الیه ســـوم هم آقای ســـروری و روحانی و حسینی هستند. ســـروری در حوزه 
پـــول طال فعالیـــت می کنـــد که بخشـــی از پلتفرم اســـت. آقـــای روحانی کمتـــر درگیر 
پروژه اســـت چـــون طلبه پایـــه اول هســـتند و این فضا پررنگ نشـــد هنوز براشـــون. 
دغدغـــه حـــاج آقای حســـینی هم کـــه اســـتاد فقه و اصـــول هســـتند در حـــوزه پول 
طالســـت. مطلوب ما این اســـت کـــه چند نفر افراد مســـتقل کـــه پروژه را مـــی توانند 
جلو ببرنـــد به جمـــع اضافه شـــود. کار های باقـــی مانـــده خیلی داریـــم. بحث های 
علمی فراوانی شـــده اســـت امـــا جایی ثبت و مســـتند نشـــده. فایل هایی کـــه داریم 

هنـــوز تکمیل نشـــده و حرف هـــا تبدیل به فایل نشـــده.

پروژه ما یک ســـاله اســـت در واقع. برای تحقق مســـئله ای که داریم بـــه صورت واقعی 
حـــدود۲۰ نفر نیـــرو الزم اســـت اما فعال بنـــای بچه هـــا این نیســـت که تـــا نهایت کار 

جلـــو برویم. تـــا پایان ســـال تحصیلی پروژه 
را پـــی گیری مـــی کنیم و بـــر اســـاس زمان و 
اقتضائـــات گـــروه جلو مـــی رویم تـــا ببینیم 
به کجا میرســـد. اگر همیـــن االن چندین نفر 
آدم جدی بـــه پروژه اضافه شـــوند بـــرای ما 
مطلوب اســـت. به دالیلی از جمله نداشـــتن 

وقـــت و توان اجرایـــی در ماه های اخیـــر پروژه جذب نیروی انســـانی. مضـــاف بر این 
کـــه در مـــاه های قبل هنـــوز اصل کار و ایـــن که به این ســـمت می خواهد بـــرود هنوز 

کامل مشـــخص نبود. بحـــث های مالی هـــم البته دخیل اســـت. 

ب(تجربـــه خود در نحـــوه مدیریت پـــروژه و تعامـــل با افـــراد را به صـــورت تفصیلی 
بیـــان کنید.آیا بـــه مـــدل مطلوبی در مدیریـــت گروه رســـیده اید؟

دو روز در هفتـــه یعنی شـــنبه هـــا و چهارشـــنبه ها بعـــد از ظهر جلســـات و مباحثات 

که  ای  مســـئله  تحقـــق  بـــرای 
داریم به صـــورت واقعی حدود 
2۰ نفـــر نیـــرو الزم اســـت امـــا 
فعال بنـــای بچه ها این نیســـت 
کـــه تا نهایـــت کار جلـــو برویم.
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خودمـــون رو داریـــم. ما دغدغـــه نیروی انســـانی خیلی در ایـــن کار نداریـــم بلکه می 
خواهیـــم کار بـــه یک جایی برســـد و محقق بشـــود.

ج(از نظر مالی نحوه تعامل با اعضای گروه چگونه است؟

اساســـا بحـــث مالی در پـــروژه مطـــرح نبوده اســـت و کال نیـــرو ها جهـــادی وقت می 
گذارنـــد و کار مـــی کنند.

د(با توجه بـــه تجربیات فعلی و آشـــنایی با میـــزان توانایی های گروه خـــود چه نمره 
ای به حرکت گروه تا االن می دهید؟بیشـــتر اشـــکال در چه ناحیه ای بوده اســـت؟

5۱ یـــا باالتر بـــه نظرم. بخشـــی که کم کردم هم به این خاطر اســـت که شـــاید میشـــد 
بیشـــتر روی نیروی انســـانی وقـــت بگذاریم اما دغدغمـــون بیشـــتر درآوردن خود کار 
بوده. البتـــه ناظر به توانایی که داشـــتیم به نظرم خیلی خوب اســـتفاده شـــد و حتی 

انتظار کار انجام شـــد. از  باالتر 

گام هفتم:تصویر مطلوب حرکت گروه حوزوی
الف(بـــا توجه به تجربـــه خود وجود چـــه نقش ها و چـــه تیپ شـــخصیت هایی را در 
یک گروه حوزوی که به مســـئله ای مشـــابه مســـئله شـــما می پردازد الزم مـــی دانید؟

اقتضائـــات متعددی دخیل اســـت و نمـــی توان نســـخه واحـــدی داد. کاری که در الیه 
هـــای قانون و تصویـــب قانون اســـت مثال خیلـــی فرق دارد تـــا ســـنخ کار اقتصادی. 
اما برای ســـنخ کار حـــدود 5۱ نفر خوب اســـت که باید هـــر دوجنس فکـــری و اجرایی 
در میانشـــان باشـــند. شـــاید حـــدود ده نفر نیرویـــی کـــه در ارتباطات بـــه اصطالح 

عملیـــات قوی تـــر هســـتند و پنج نفـــر آدم 
علمی پژوهشـــی تر مناسب باشـــند. هویت 
اصلـــی افراد دخیـــل در پروژه بـــه نظرم باید 
طلبگی باشـــد و اگـــر نیاز بود با دانشـــجوها 
ارتبـــاط گرفته باشـــد برای پیش بـــردن کار و 
عملیـــات باید باشـــد؛ البته برخی دانشـــجو 
ها مثل دانشـــجوهای دانشـــگاه امام صادق 

علیـــه الســـالم قطعا بـــه درد کار و داخل شـــدن در پروژه مـــی خورند.

ب(آیـــا تعامل طـــالب با افراد دانشـــجو یا گروه های دانشـــجویی را برای حل مســـئله 
مشـــابه الزم می دانید؟

دخیل  افـــراد  اصلـــی  هویـــت 
بایـــد  نظـــرم  بـــه  پـــروژه  در 
طلبگـــی باشـــد و اگر نیـــاز بود 
بـــا دانشـــجوها ارتبـــاط گرفته 
بـــردن  پیـــش  بـــرای  باشـــد 
باشـــد بایـــد  عملیـــات  و  کار 
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بلـــه حتمـــا؛ بیشـــتر در بخـــش هـــای ادبیـــات علمی پیـــدا کـــردن کار چـــون حالت 
تخصصـــی بحث اقتصـــاد در فضاهای جدیـــد خیلی زیاد شـــده و در واقـــع این علم 
متورم شـــده لذا برای به دســـت آوردن ادبیات علمی و کارشناســـی کمک دانشـــجو ها 
الزم اســـت. بخشـــی دیگر مطالعات میدانی اســـت که اکثرا تکســـت هســـتند و در این 
بخش نیز نیاز به کمک دانشـــجو هـــا داریم. بخـــش دیگر ارتباطات اجرایی اســـت که 
طبیعتا دانشـــجو ها افراد بیشـــتری را مثل اســـتادان دانشـــگاه یا هیئـــت علمی های 
کارکـــرده در بخـــش اقتصاد می شناســـند و با آن ها ارتبـــاط دارنـــد و میتوانند در این 

کنند. کمـــک  هم  جهت 

ج(تصویـــری که از حرکت مطلـــوب گروه حـــوزوی در عملیات و میـــزان پیگیری و ورود 
اجرایی کـــه باید انجـــام دهد دارید را شـــرح دهید.

بســـتگی دارد عملیـــات را چگونه تعریف کنیـــم. بحث اقتصاد آدم هـــای مخصوص به 
خودش را مـــی خواهد. در واقع باید آدم اقتصادی شـــوی و عمرت را بـــرای انجام کاری 
در ایـــن بخـــش بگذاری لذا بـــرای پیش بـــردن یک پـــروژه در اقتصاد باید چند ســـال 
وقـــت گـــذاری و کار کنی تا کار را به تحقق برســـانی و این دشـــوار اســـت امـــا در بخش 
هایی مثـــل خانواده یـــا تصویب قانون یـــا ایجاد کردن یـــک اپ خانوادگـــی و ... می 
تـــوان با یک پـــروژه مثـــال دو ســـاله کار را انجـــام داد و اقتضـــاء این ســـنخ کار ها این 
اســـت که تا نقطـــه انتهای کار و محقق شـــدن آن طلبه هـــا ورود کننـــد. اقتضاء گروه 
فعلـــی ما این نیســـت که تـــا آخـــر کار پیش برویـــم چون شـــاید بـــاال آوردن پلتفرمی 
کـــه طرح فعلی اســـت حدود ۰۱ ســـال وقت گـــذاری بخواهد امـــا اگر اقتضـــاء طلبید 
تا آخر ســـال ان شـــاءهللا پیـــش می رویم و شـــاید هـــم خداونـــد متعال در ایـــن اثنا 
افق هـــای جدیـــدی را باز کـــرد و مثال دولـــت بعدی به نحـــوی هماهنگ شـــد که یک 
نهـــاد حاکمیتـــی کار را اجرایی کنـــد. اما فکر مـــی کنم تا آخر ســـال به جاهـــای خوبی 
برســـیم. پیچیدگـــی اجرایی ایـــن کار هم البته مطرح اســـت که چون بحث پول اســـت 
هرگونـــه تغییری همه سیســـتم را تغییـــر می دهـــد و اقتضائات فراوانـــی در الیه های 
مختلـــف قانونـــی و حاکمیتـــی و ... دارد امـــا اجماال در ایـــن حد که در شـــهر هایی که 
پیوندهای خانوادگی بیشـــتری دارنـــد مطالعات میدانی خوبی انجـــام دهیم و کار را تا 
بیخ اجرایی شـــدن در یک شـــهر این چنینی برویـــم گمان می کنیم ان شـــاءهللا پیش 

. یم و بر



اد
صـــ

قت
ه ا

رو
گـــ

ور
حـــ

ن م
دا

نـــ
خا

55
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گام اول: مسئله شناسی
الف(مســـئله اصلـــی که گـــروه شـــما در این مدت بـــه آن می پـــردازد چه مســـئله ای 

؟ ست ا

کالن مســـئله اصلـــی گـــروه ما مـــدل علم و عمـــل در تحقق معـــارف دینی اســـت اما 
مســـئله فعلـــی که مـــا در حال حاضـــر در امتـــداد علم و عمل رســـیده ایـــم »فعاالنه 
کردن سیاســـت خارجی جمهوری اســـالمی ایران« به عنوان نســـخه اســـتنباط شده از 
منابـــع دینی اســـت. برای تحقق این مســـاله در حـــال تعریف پروژه هـــای مختلف در 

ابعـــاد مختلف حاکمیتـــی، مردمی و نخبگانی هســـتیم.

ب(آیا مســـائل دیگری هم پیـــش روی گروه مطرح بوده اســـت؟ چرا مســـئله فعلی را 
از بین ســـایر مســـائل انتخاب کرده اید؟

بلـــه مســـئله تعلیم و تربیـــت و اقتصاد و مســـجد هم بـــه صورت جدی مطـــرح بود. 
همیـــن طور مســـائل دیگری در سیاســـت خارجی. اما بـــه چند دلیل مســـئله فعاالنه 

کردن سیاســـت خارجی در دســـتور کار گروه قرار داده شـــد.

اوال ادبیـــات نقشـــه راهی قرآن که در پروژه قیام لله به آن رســـیدیم بیشـــتر با مســـئله 
سیاســـت خارجـــی و اقتصاد ارتبـــاط پیـــدا میکرد. بـــه عبارت دیگـــر، بزرگـــراه اصلی 
تربیـــت اجتماعی از این مســـیرها می گذشـــت و لـــذا از دغدغه تربیت به این ســـمت 
هل داده شـــدیم. ما این بحث را ســـعی کردیـــم در متنی بـــا عنوان فراتـــر از تربیت تا 
حـــدی تبییـــن کنیم. فقـــط برای اینکـــه به صـــورت مختصر تصویر شـــود، شـــما نگاه 
کنیـــد حرکـــت حضرت امـــام خمینی چـــه ابعـــاد بزرگی در فضـــای هدایـــت و تربیت 
جامعه داشـــت. آیا ایـــن حرکت در ابرازهای موجـــود تعلیم تربیتی بـــود؟ یا اقتصادی 

بود؟ یـــا ... به نظر مـــا ابرازهـــای موجود به 
شـــدت غلط انـــداز اســـت. در حـــال حاضر 
هـــم آن عرصـــه ای کـــه برای مـــا بیشـــتر پر 
رنگ هســـت، عرصه ی خارجی آرمـــان اظهار 
دیـــن حق هســـت کـــه در ابرازهـــای موجود 
نزدیکتریـــن حیطـــه به آن سیاســـت خارجی 

. د میشو

ثانیـــا قوت علمی هســـته ی اصلـــی گروه مـــا و محتواهایی کـــه به آن رســـیده بودیم 
بیشـــتر در این حـــوزه شـــکل گرفته بود. 

ثالثـــا شـــناختمون از فضای سیاســـت خارجی به دلیـــل فعالیتهای پیشـــینی در امت 

عرصـــه ی خارجی آرمـــان اظهار 
دین حق هســـت که در افرازهای 
موجـــود نزدیکتریـــن حیطه به 
آن سیاســـت خارجی میشـــود.
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واحـــده و مرصاد و ورثـــة االنبیـــاء از برخی حیطه هـــای دیگر جلـــو تر بود. 

رابعـــا اثرگذاری جـــدی این عرصـــه در فضاهای دیگر بـــود. حتی مـــا در پژوهش های 
قرآنـــی ایـــن ایـــده برایمان خیلی جدی شـــد کـــه حل مســـائل اقتصـــادی و فرهنگی 
جامعه هـــم تا حد خیلـــی زیادی بـــه مباحث حیطه ی سیاســـت خارجی گـــره خورده 
اســـت. این نـــکات نیاز به تبیین بیشـــتری دارد کـــه در محل خود عرض خواهد شـــد.

ج(آیا رویکرد مواجهه شـــما با منابع دینی تاثیری در رســـیدن به مســـئله گروه داشـــته 
؟ ست ا

بلـــه در فهمی کـــه ما به آن رســـیده ایـــم قـــرآن در مواجهـــه اول نقش بســـیار جدی 
پیدا مـــی کنـــد و در مواجهه با قرآن هـــم الیه اول معنایـــی که همان الیه ســـطح قرآن 
اســـت اهمیـــت باالیی بـــرای ما پیدا مـــی کند. خـــب در الیه اول و ســـطح قـــرآن چند 
مســـئله اصلی در فضای حاکمیت اســـالمی وجود دارد که عبارت هســـتند از سیاســـت 
خارجـــی به عنـــوان مواجهـــه با کفـــار؛ مواجهه بـــا منافقیـــن و جامعه ســـازی. در کنار 
اهمیـــت فراوان این مســـئله در الیه ســـطح، کثـــرت پرداختـــن به آن در ایـــن الیه هم 
کمـــک فراوانـــی در انتخاب این مســـئله داشـــت. عـــالوه بر ایـــن ابزار های روشـــی که 
به آن دســـت پیـــدا کرده بودیـــم و روندی دیدن ســـور قرآن خـــود ما را به ســـمت این 
مســـئله در مقطـــع فعلی هدایت می کـــرد زیرا یکـــی از اصلی تریـــن موضوعات که در 
ســـور مدنی خصوصـــا مقطع فعلی جمهـــوری اســـالمی از نظر قرآن دنبال می شـــود، 

است. خارجی  سیاســـت 

بنابر ایـــن از محتوای قرآنـــی و منابع دینی شـــروع کردیم و مســـاله ی اصلی خودمان 
را انتخـــاب کردیم، امـــا برای انتخـــاب پروژه فعلـــی گروه که پیشـــبرد بســـته قوانینی 
به مناســـبت ســـالگرد شـــهید ســـلیمانی اســـت ادله دیگری هم نقش داشـــتند: اوال 
شـــفافیت و وضوحی کـــه در این پـــروژه وجود داشـــت و یـــک اقتضـــای اجرایی مهم 
محســـوب می شـــد. ثانیا نیروی انســـانی گروه خودمان محک می خـــورد و به تثبیت 
هویـــت گروه مـــا کمک می کـــرد. ثالثـــا در موضوعـــات مختلـــف ذیل ایـــن موضوع 
هماننـــد مهاجـــرت با نهاد هـــا و افراد مختلـــف دخیل در مســـئله ارتبـــاط برقرار می 
کردیـــم و واقعیـــت صحنه بـــرای ما بـــه خوبی ترســـیم می شـــد و  رابعـــا گردانندگان 
واقعی صحنه گـــروه ما را میشـــناختند و به صورت جـــدی امـــکان ورود و تاثیر گذاری 

بـــرای پروژه هـــای بعدی پیـــدا کردیم. 

ماه هـــای اول که صرفا بـــه دنبال رصد بدون پـــروژه بودیم تجربیـــات ناموفق زیادی 
در جلســـات بـــا کارشناســـان داشـــتیم اما کـــم کم وقتـــی با طـــرح ایجابی شـــروع به 
برقـــراری ارتبـــاط کردیم زمینه تاثیر گذاری بیشـــتر و بیشـــتر فراهم شـــد و به ســـطوح 

باالتری دسترســـی پیـــدا کردیم.
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س( آیا از منظر میزان اهمیت فعلی مسئله برای کشور به آن نگاه کرده اید؟

ما در عیـــن حال که ضریب بـــه بیانات رهبری و سیاســـت های کالن کشـــور می دهیم 
و مســـئله فعلی حاکمیـــت برایمان مهم هســـت و اقتضـــاء وضعیت فعلی کشـــور را 
هـــم در نظـــر میگیریم امـــا معتقدیم باید فهـــم دقیق تـــری از فضای موجود داشـــته 
باشـــیم. در ســـال های اخیر افراد و گـــروه های زیادی به ســـمت اقتصاد رفتـــه اند اما 
به ســـمت مســـئله سیاســـت خارجی که بر اقتصـــاد تا حد بســـیار زیادی موثر اســـت 
و بـــه نحـــوی بـــر اقتصاد ســـایه افکنده اســـت و جنـــس مســـئله به نحوی اســـت که 
حکومـــت بر اقتصـــاد دارد نرفتـــه اند. لـــذا از منظر اقتضـــاء حاکمیتی هم سیاســـت 
خارجه بســـیار مهـــم بوده اســـت. اگرچـــه رهبری بـــه عنـــوان مســـئله اول آن را بیان 
نفرموده انـــد منتهی اگر از ابتـــدای قیام حضرت امـــام تا همین االن انقالب را بررســـی 
کنیـــد می بینیـــد در کالم امامیـــن انقالب یکـــی از مهمترین مســـائل انقالب مســـائل 
سیاســـت خارجی و مـــدل تنظیـــم روابط ما بـــا دول دیگر بوده اســـت کـــه به صورت 

جدی بـــر تمامی حیطـــه های داخلی حاکمیت اســـالم ســـایه مـــی افکند.

د(برای حل درون ساختاری جلو می روید یا برون ساختاری؟

ما در پـــروژه فعلی هم بـــا حاکمیت ارتبـــاط گرفتیم و هم بـــا افراد و گـــروه های فعال 
مختلـــف زمینـــه بین الملل و جهان اســـالم. اما ســـعی کـــرده ایم همـــه ظرفیت های 
حاکمیتـــی موجود اعـــم از مجلـــس و شـــورای نگهبـــان و معاونت های ســـپاه قدس 
و ... را مـــد نظـــر قـــرار دهیـــم و با توجـــه به پـــروژه قانون گـــذاری ظرفیـــت الیه های 
مختلـــف حاکمیتی را شناســـایی کنیـــم. از طرف دیگر بـــرای هماهنگی حرکت رســـانه 
ای، محتوایی، مشـــورتی و... نیـــاز به ارتباط با گـــروه های غیر حاکمیتی هم داشـــتیم. 

اما بـــه هرحال فعـــًل به دالئلـــی پـــروژه را »درون ســـاختاری« تعریف کرده ایـــم نه به 
عنـــوان اصالح کننده ســـاختار یا برون ســـاختاری؛ کـــه آن رویه بحـــث مفصل خودش 
را دارد و در قالـــب پـــروژه قیام للـــه تولید محتواهایـــی و پیگیری هایی برای آن شـــده 

 . ست ا

گام دوم:تعییـــن رویکـــرد پرداختن به مســـئله ناظر به هویت 
حوزوی گروه 

الف( نقشـــی که بـــرای خود به عنـــوان یک گروه حـــوزوی فعال در عرصه پاســـخگویی 
بـــه نیازها و حـــل مســـائل حاکمیت اســـالمی تعریف کرده ایـــد اقتضای چـــه میزانی 
از جلـــو رفتن در حل مســـئله را دارد؟آیـــا به صرف وصول به پاســـخ مســـئله از منظر 

دیـــن اکتفا کـــرده اید یا حـــل بحران میدانـــی را نیز جـــزء وظیفه خود مـــی دانید؟
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نقش مـــا در یک جمله پیگیری مســـئله تا نقطه تحقق و حل شـــدن مســـئله اســـت. 
هویت مـــا در جایگاه اجـــرا یا صرف ارائـــه راه حل نیســـت بلکه از همـــه ظرفیت های 
موجود اســـتفاده مـــی کنیم تا مســـئله را پیگیری کنیـــم و به نقطه ی تحقق برســـانیم. 
اما ممکن اســـت الزم شـــود در نقطه ای خودمان هـــم ورود کنیم اما نقشـــمان اجرایی 
نمی شـــود بلکـــه همـــواره یادمان هســـت که ایـــن ورود مقدمـــه پیگیری مســـئله تا 
نقطه حل شـــدن بوده اســـت. به هرحال لفـــظ پیگیری، مـــی تواند مقـــداری جایگاه 

دهد.  توضیح  بهتـــر  را  ما 

معموال بـــه صورت کلی برخـــی از طالب جایگاه خودشـــان را راهبـــری تعریف میکنند. 
ما ایـــن نکتـــه را قبول داریـــم منتهـــی در تدقیـــق معنای راهبـــری عـــرض میکنیم که 
راهبری یعنی پذیرفتن مســـئولیت تحقق. اگر مســـئولیت به ثمر رســـیدن را پذیرفتیم 

دیگـــر تمام امـــوری کـــه در فضـــای علمی و 
عملـــی پیش می آیـــد را باید پیگیـــری کنیم و 
اگر در فرضـــی ضرورتی پیش آمـــد باید وارد 

فضای اجـــرا و بیل زدن هم بشـــویم.

این گـــزاره ای که بعضا شـــنیده میشـــود که 
وظیفـــه ی ما تولید علم بوده اســـت و اگر کـــس دیگری در تحقق وظیفـــه اش را انجام 
نداد ما نســـبت بـــه آن وظیفـــه ای نداریـــم را قبـــول نداریـــم. البته این نکته روشـــن 
هســـت که ورود بـــه فضای اجـــرا و تحقق نبایـــد در حدی باشـــد که ارتبـــاط با فضای 
نصـــوص و حرف دینـــی تولید کردن که الزمه ی اساســـی هویت طلبگی هســـت از بین 

شـــود. تضعیف  یا  برود 

در یک نگاه عمیق تر اساســـا رســـیدن به پاســـخ از منظـــر دین بدون درگیر شـــدن در 
صحنـــه و پیگیـــری عملی به دســـت نمی آید و حـــدی از فهـــم در درگیری مســـتقیم با 
مســـئله در میدان به دســـت می آیـــد که ما اســـم آن را فرایند ))علم و عمـــل(( یا ))فقه 

تحقق(( مـــی گزاریم.

ب(اگـــر حل میدانی مســـئله را مســـئولیت خود می دانید نســـبت گـــروه در این زمینه 
را چگونـــه تعریـــف کـــرده ایـــد؟ )مســـتقیما درگیـــر اقتضائـــات اجرایی شـــده اید یا 
پیوســـتاری دانشـــجویی در طول گـــروه تعریف کرده اید یـــا از نهـــاد مربوطه مطالبه 

یـــا....؟( اید  کرده 

در یـــک کالم عرض شـــد وظیفـــه ی خـــود را پذیرفتن مســـئولیت تحقـــق و پیگیری تا 
میدانیم. شـــدن  محقق 

در نقطـــه مطلوب ایـــده ی پیونـــد کاری طلبه با دانشـــجو در صحنه عمـــل را داریم و 

را قبـــول داریم  ایـــن نکتـــه  ما 
معنـــای  تدقیـــق  در  منتهـــی 
راهبـــری عـــرض میکنیـــم کـــه 
پذیرفتـــن  یعنـــی  راهبـــری 

تحقـــق. مســـئولیت 
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»گـــروه« حزب اللهی دانشـــجو-طلبه در مرحله جلـــو بردن کار باید شـــکل بگیرد. اما 
اقتضائـــات اجرا گاهی فـــرق دارد و ممکن نمی شـــود لـــذا تا حدی که بتوانیم ســـعی 
می کنیم بـــه این نحـــو ورود بعضی بازیگـــران به »هویـــت گروه« پیـــش برویم )گروه 
یعنی انســـان هایـــی که مجموعًا بـــه عنوان یک واحد فکـــر و عمل می کننـــد(. مثال در 
این پـــروژه با بعضی بچـــه های مرکـــز پژوهش ها تا حـــد خوبی همراه شـــدیم اما در 
مـــواردی خال هایـــی هم حس می شـــود مثال نیروی فعال مســـلط به کار رســـانه ای در 

نداریم. گروه 

بر همین اســـاس پیوســـته به دنبال برقـــراری ارتباط با دانشـــجوهایی کـــه به دنبال 
حل دینی مســـئله هســـتند هســـتیم تـــا برخـــی را داخل هویـــت گروهی خـــود کنیم. 

طبیعتـــًا این هویـــت که در افراد به اشـــتراک 
گذاشـــته شـــد، دانشـــجو هم مقـــداری باید 
طلبـــه شـــود کمـــا اینکـــه طلبـــه مقـــداری 
دانشـــجو می شـــود تا در مجمـــوع اینها یک 
هویـــت واحد بتوانـــد با دغدغـــه ی پذیرش 

مســـئولیت تحقـــق دین شـــکل بگیرد.

گام سوم:روش حل مسئله
الـــف(در انتخاب روش حل مســـئله از منابع 

دینی اســـتفاده کـــرده اید یا از مـــدل های عقالئـــی موجود بهـــره برده ایـــد؟ رویکرد 
ورودی کـــه بـــه منابع دینی داشـــته اید و حجـــم بهره بـــرداری از منابع هـــم تاثیری در 

است؟ داشـــته  موضوع  این 

دو روش حـــل مســـئله وجود دارد که مـــا هر دو را قبـــول داریم اما برخـــی یک روش را 
پذیرند.  نمی 

مـــدل اول تحلیل مســـئله بـــا بررســـی و رصد دقیـــق واقعیـــت و شـــکل دادن نظام 
مســـائل آن مســـئله و ســـپس وارد کـــردن تحلیل ذیل عناوین شـــرعی و پیـــدا کردن 

مصـــداق و حکم آن اســـت.

مـــدل دوم این اســـت که بعـــد از انتخـــاب مســـئله مســـتقیما از زاویه نـــگاه دینی به 
شـــناخت و تحلیـــل مســـاله بپردازیم کـــه در این روش نقـــش دین متفاوت و بســـیار 
پررنـــگ تر می شـــود. در الیـــه اول متن قـــرآن، کتاب خـــدا فقه تحقق مســـئله هایی را 
ارائـــه می دهد که نســـخه هم اکنون جامعه اســـت. امـــا در الیه بعدی کـــه کار پیچیده 
و اســـتنباطی تر می شـــود عقالنیت دینی مطرح می شـــود. این عقالنیـــت از الیه های 
مختلـــف اطالعاتی در دیـــن اصطیاد می شـــود همانند مـــذاق های شـــریعت، رویه 

طبیعتـــًا ایـــن هویـــت کـــه در 
افراد به اشـــتراک گذاشـــته شد، 
طلبه  باید  مقداری  هم  دانشجو 
شـــود کما اینکه طلبـــه مقداری 
دانشـــجو می شود تا در مجموع 
اینها یـــک هویت واحـــد بتواند 
با دغدغه ی پذیرش مســـئولیت 

تحقـــق دین شـــکل بگیرد.
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ها، معـــارف و امتداد آن ها، فرائض و ســـنن، طرح شـــدن در کدام منبـــع دینی و حتی 
نقـــاط اجرائـــی جزئی در احـــکام دینی. به نظـــر ما دیـــن در این رویکرد به مســـئله در 
انتخاب و حـــل آن و نحوه پیگیری و تحقق آن تاثیر بســـیار پررنگ و جـــدی می گذارد و 
نقش فعاالنـــه ایفا می کند کـــه از نگاه روش اول ممکن اســـت عجیب به نظر برســـد.

در روش دوم از دیـــن »شـــروع می کنیم« و تشـــخیص می دهیم چه تقریری از مســـئله 
باید داشـــت و اولویت بندی بین مســـائل کـــه امر مهمی اســـت انجام می شـــود و... 
. اما بـــرای تحقق خارجـــی، در رفت و برگشـــت با واقـــع و مدل های عقالیی اســـت که 

حـــرف دین تـــا روی زمین مـــی آید. 
هرچنـــد تاکید مـــی کنیم شـــروع از 
عقالنیت  با  حاکمیـــت  و  دین  حرف 

است.  دینی 

ب(روش فعلی شما که برای حل مسئله به آن رسیده اید را تشریح کنید.

مســـئله سیاســـت خارجی که در قرآن بســـیار پررنگ مطرح شـــده است. ســـیر تحققی 
این موضـــوع هم در خود قرآن بیان شـــده اســـت و  ائمـــه ع نیز ذیـــل آن توضیحاتی 
را بیـــان فرموده اند امـــا به این دلیـــل که حاکمیت اســـالمی در عصـــر صادقین ع به 
دســـت اهل بیت ع نبوده اســـت موضوع به کثرت در روایات مطرح نشـــده اســـت اما 
مرحلـــه طراحـــی و طرح اقدام قرآن به شـــدت در این مســـئله کارآمد اســـت و تا نقطه 
اجرا طرح دارد. لذا مجموعا منابع اســـالمی در این مســـئله نســـبتا پربســـامد هستند 

و این کار را نســـبت به بعضی مســـائل دیگر در اســـتنباط آســـان تر می کند.

از ابتـــدا با توجـــه به محتـــوا و همچنیـــن قالب هـــای موجـــود، 4-5پـــروژه در حوزه 
سیاســـت خارجی تعریف شـــد که پروژه قانون یکـــی از آنها بود. یعنـــی از دل محتوا در 
آمد و ســـپس در رفـــت و آمد با صحنـــه عمل، در علـــم و عمل ویرایـــش هایی خورد. 

گام چهارم:رسیدن به تجویز در مسئله
الف(آیا به مرحله تجویز برای حل مسئله رسیده اید؟

هدف اصلـــی که دنبال مـــی کنیم فعاالنه شـــدن سیاســـت خارجه جمهوری اســـالمی 
ایران اســـت که هـــم اکنون در حالـــت نیمه فعـــال قـــرار دارد. تجویز ما فراتـــر از نهاد 
ها و ســـاختار های جمهوری اســـالمی اســـت و در افق حاکمیت اســـالمی کـــه ولی الهی 
در راس آن قـــرار دارد و قـــوم برگزیده میثـــاق نامه ای بـــا آن ولی الهی بســـته اند این 
مســـئله را بررســـی می کنیم کـــه راهبرد فعلی مـــا به فعاالنـــه کردن سیاســـت خارجه 
رســـیده اســـت. اما اینکه در عمـــل کدام بخـــش باید فعال شـــود و از چه نهـــاد هایی 
ایـــن مســـئله پیگیری شـــود؟ در حـــال پیگیری تا رســـیدن به نســـخه مشـــخص تری 

در روش دوم از دین »شـــروع می کنیم« 
و تشـــخیص می دهیم چـــه تقریری از 

مســـئله باید داشت
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هســـتیم. هرچنـــد تجارب تا ایـــن نقطـــه را در ادامه بیـــان خواهیم کرد. 

ب( بـــه صورت تفصیلی ســـیر رســـیدن به تجویـــز، منابع اســـتفاده شـــده در آن اعم از 
منابع دینی، علوم انســـانی و اســـالمی و نحوه و میزان اســـتفاده از کارشناســـان را بیان 

. کنید

در ســـیر طی شـــده عـــالوه بر نقـــش پررنگ الیـــه یـــک معنایی قـــرآن رســـیدن ما به 
ادبیـــات نقشـــه راهـــی و فرایندی قرآن کـــه تا حد زیـــادی بـــا تدبر بر اســـاس ترتیب 
نزول ربـــط پیدا می کرد مهم بـــود و اصل پـــروژه در قرآن به صـــورت تفصیلی پیگیری 
شـــد. اما ســـایر منابع هم ذیـــل قرآن و طراحی آن بررســـی می شـــوند. اما نســـبت به 
جلســـات کارشناســـی ما در بخش تفصیـــل دادن ایده هـــای خودمان و اســـتفاده از 
ادبیات کارشناســـی موجـــود و اقناع پذیر کـــردن ادبیات قرآنی برای بدنه کارشناســـی 

از این جلســـات اســـتفاده کردیم.

ج(تجربـــه خود در جلســـات بـــا کارشناســـان را بیان کنیـــد. در چه زمینـــه هایی و چه 
میزان به ســـراغ کارشناســـان مـــی رفتید؟

بـــه نظر میرســـد بهینه تریـــن و موفق تریـــن راه کســـب اطالعات الزم نســـبت به یک 
موضـــوع در صحنـــه عمل و آشـــنایی با ادبیات کارشناســـی و تخصصی در آن مســـئله 
برقـــراری ارتباط با کارشناســـان در صحنه »پیگیری یک پروژه« اســـت. لـــذا ما در حین 

کار و بـــه دنبال طراحـــی و پیگیری عملیات با 
از طرفی  تا  کارشناسان جلسه می گذاشـــتیم 
اقتضائـــات واقعـــی صحنه اجـــرا را به خوبی 
متوجـــه شـــویم و از طرف دیگر جلســـات به 
دلیـــل این کـــه هـــر دفعه با دســـت پـــر به 
ســـراغ کارشناســـان می رفتیـــم پربـــار برگزار 
می شـــد. تجربـــه بهینگـــی بســـیار باالیی را 
داشـــتیم. مدل دیگری وجـــود دارد که بحث 
های اســـتراتژیک موجود مربوط به مســـئله 

خودمان را به صورت تئوریک بررســـی کنیم و ســـپس با کارشناســـان آن حوزه از پایگاه 
یک کارشـــناس ارتبـــاط برقرار کنیـــم. اما به نظر مـــا در این مدل با افـــرادی مرتبط می 
شـــویم که صحنه گردان اصلی در مســـئله نیســـتند و اقتضائات واقعی برای رســـیدن 
بـــه تجویز و پیگیـــری آن تا تحقـــق را متوجه نمی شـــویم یا حداقل خیلـــی دیر متوجه 
می شـــویم. به طور خـــاص اینگونه جلســـات ما، در تبدیـــل طرح اولیه بســـته جامع 
سیاســـت خارجی به طرح اقـــدام متقابل اخراج آمریـــکا از منطقه و میـــزان تاکید روی 
مـــواد مختلف در طـــرح تاثیرگـــذار بود. البتـــه باید توجه شـــود که همـــواره دغدغه 
اصلـــی و محوری مـــا مطرح کردن ســـخن خداوند متعال اســـت و خروجـــی نهایی ما 

به نظر میرســـد بهینـــه ترین و 
موفق ترین راه کســـب اطالعات 
الزم نســـبت بـــه یـــک موضوع 
در صحنـــه عمـــل و آشـــنایی با 
ادبیات کارشناســـی و تخصصی 
در آن مســـئله برقراری ارتباط با 
»پیگیری  صحنه  در  کارشناسان 

اســـت.  پروژه«  یک 
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همـــواره باید مطابـــق روح دینـــی باقی بمانـــد ولو ادبیات کارشناســـی پیـــدا کند. بر 
همین اســـاس در حـــال حاضر هـــم میتوانیـــم توضیح دهیم کـــه ایـــده و روح اصلی 
پـــروژه ی گســـترش حاکمیت الهـــی در پـــروژه فعلی ما به چـــه نحوی وجـــود دارد. بر 

ایـــن نکتـــه تاکید میشـــود کـــه بـــا تعلق به 
پایـــگاه فکـــری دینی، جلســـات کارشناســـی 
بـــه آن  بـــرای ادبیـــات دادن  را در محتـــوا و 
»هضم« کنیم نـــه این که تبدیل بـــه التقاط 

یا تقلید از این و آن کارشـــناس بشـــویم. 

د(در طـــول ایـــن مـــدت بـــه مـــدل تعامل 
خاصـــی بـــا کارشناســـان هـــم رســـیده اید؟

تجربه هـــای ناموفق فراوان در ابتدای مســـیر طبیعی اســـت. خصوصـــًا که مدل دوم 
ارتباط با کارشناســـان »پوســـت کلفتی« خاصی می خواهد. ســـرعتش زیاد اســـت اما 
فشـــارش هم زیاد خواهد بـــود. خیلی هـــا در ابتدا به مـــا می گفتند شـــما اقتضائات 
واقعـــی اجرا را نمی دانید و نســـخه های شـــما قابلیت اجرایی شـــدن نـــدارد و ... لذا 
این مســـیر به صبر و توکل زیادی احتیاج دارد تا مشـــکالت پشـــت ســـر گذاشـــته شود 
و از طرفـــی در جلســـات بایـــد هوشـــمندی فراوانی داشـــت تـــا بتوان از هـــر ظرفیتی 
اســـتفاده کـــرد و ظرفیت های جدیـــد اعم از ارتباط با کارشناســـان جدیـــد و ایده ها و 
ارتباط بـــا نهاد های مختلـــف و ... و قدم های بعـــدی را در دل کار گام بـــه گام طراحی 

. د کر

ج(آیا اساســـا اســـتفاده از ادبیات کارشناســـی را برای گروهی با ماهیت حوزوی الزم می 
دانید؟

بله امـــا همانطور که ذکر شـــد، مدل اســـتفاده و میزان آن بســـیار مهم اســـت و اصل 
ماهیت حـــوزوی گروه باید محفـــوظ بماند.

گام پنجم: سیر عملیاتی کردن تجویز
وقتـــی بـــه صورت جـــدی درگیـــر فضـــای واقعـــی شـــدیم بســـیاری از محاســـبات ما 
متفـــاوت شـــد. وقتـــی میگویـــم درگیـــر فضـــای واقـــع شـــدیم یعنـــی حداقـــل ۱5۰ 
متخصـــص  کارشناســـان  از  نفـــر   ۲5  ،۲۰ از  بیـــش  بـــا  مســـتقیم  ی  جلســـه  ســـاعت 
در  کـــه  افـــرادی  از  اعـــم  ماهـــه.   ۲ ای  بـــازه  حـــدود  در  صحنـــه  اصلـــی  مجریـــان  و 
الیـــه کارشناســـی و محتوایـــی ورود دارنـــد یـــا افـــرادی کـــه در الیـــه ی مدیریتـــی و 
سیاســـتگذاری ایـــن عرصـــه قـــرار دارنـــد یـــا افـــرادی کـــه در الیـــه ای قـــرار دارند که 
 هـــر کار مهمـــی می خواهـــد انجـــام بشـــود بایـــد بـــا آنهـــا جلســـه ای برگزار شـــود!

میشـــود  تاکید  نکتـــه  ایـــن  بر 
که بـــا تعلق بـــه پایـــگاه فکری 
دینی، جلســـات کارشناسی را در 
به  دادن  ادبیـــات  برای  و  محتوا 
آن »هضـــم« کنیـــم نـــه این که 
تبدیـــل به التقـــاط یـــا تقلید از 

این و آن کارشـــناس بشـــویم. 
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صـــورت  بـــه  هـــم  شـــدیم  مجبـــور  مســـتقیم  و  جـــدی  تعامـــل  ایـــن  از  بعـــد 
اقتضائـــات  بـــه  توجـــه  بـــا  هـــم  و  کنیـــم  ویرایـــش  را  خودمـــان  طراحـــی  کامـــل 
شـــویم. عرصـــه  آن  تخصصـــی  علمـــی  فضـــای  از  غیـــر  فضاهایـــی  وارد   واقعـــی 
مهمتریـــن ویرایـــش این بود کـــه طراحـــی خودمـــان را از قوانین ثابت دیـــن )حدود 

6۰ مـــاده( تبدیل کردیم بـــه قوانینی موردی 
کـــه سیاســـتگذار و قانونگذار احســـاس نیاز 
از  آنکـــه  توضیـــح  می کنـــد.  آن  وجـــود  بـــه 
حزب  دیپلمـــات  عبداللهیـــان  امیـــر  آقـــای 
اللهـــی، تا آقـــای ذوالنـــوری، عمویی دغدغه 
منـــد انقالبـــی، تـــا آقـــای ره پیک بـــا تجربه 
در فضـــای تقنیـــن و ... همـــه بر ایـــن متفق 
بودنـــد که حـــرف های شـــما خیلـــی خوب 

اســـت اما با دیـــد نظـــام ســـازی و بلندمدت بیـــان می شـــود، و چون کمتر کســـی در 
نظـــام چنیـــن دغدغـــه ای را دارد و دغدغـــه ی اصلی مجریـــان صحنه نیـــاز های دم 
دســـتی و روی زمیـــن مانده ی کنونی اســـت، طرح شـــما پیش نخواهد رفـــت. این امر 
موجب شـــد بعد از مشـــورت بـــا چند نفر از کارشناســـان آشـــنا با اقتضائـــات مجلس 
شـــورای اســـالمی به این نتیجه برســـیم که قوانینی جزئی و موردی و بســـیار مرتبط تر 
با ســـالگرد حاج قاســـم را تنظیم کنیـــم، منتهی تـــالش خودمان را این قـــرار بدهیم که 
این طـــرح اصل 85 ای شـــود و بـــرود در کمیته ای ذیل کمیســـیون مـــورد مداقه قرار 
بگیـــرد. در آن کمیته بـــه بهانه برخی از مـــوادی که در طـــرح قرار داده ایم ســـایر مواد 
خودمـــان را هم مطـــرح کنیم و اعضای آن کمیته را نســـبت به اضافه شـــدن مواد دیگر 
قانـــع کنیم. با ایـــن نگاه حدود ۱۷ ماده در ســـه ســـر فصل اخـــراج آمریـــکا از منطقه، 
حمایت از کشـــورهای محور مقاومت و سیاســـت خارجـــی عزتمندانـــه تنظیم کردیم .
با نماینـــدگان مختلفی ارتبـــاط گرفتیـــم و با برخی چندین جلســـه داشـــتیم. آقایان 
ذوالنـــوری، عمویـــی، زاکانـــی، شـــجاعی، فالحـــی، متفکـــر آزاد،دهنوی،خضریـــان و 
ایزدخـــواه و خانـــم دکتر الهیـــان. همچنین بـــا آقـــای امیرعبداللهیـــان و آقای مهدی 
محمـــدی هـــم بعنـــوان دو بـــال اصلی رییـــس مجلـــس در زمینـــه ی امنیـــت ملی و 
سیاســـت خارجی جلســـاتی داشـــتیم. از دل این جلســـات ارتباطات و جلسات بعدی 
پدیـــد مـــی آمد. جلســـه بـــا بچـــه های نیـــرو قـــدس، جلســـه با تیـــم حقوقـــی قوه 
قضائیـــه کـــه روی پرونده ی شـــهید ســـلیمانی متمرکز بودند، جلســـه بـــا اقتصادی 
هـــای مرکز پژوهش هـــا و دسترســـی به پرونـــده های محرمانـــه در زمینـــه ی تحریم 
هـــا و ... . در ایـــن زمینـــه تجربه ای که بســـیار مغتنم و قابـــل بیان می باشـــد این بود 
که مـــا بســـیاری از این ظرفیت هـــا را چند ماهـــی پیگیر بودیـــم ولی امکان جلســـه و 
گفـــت و گـــو حاصل نمیشـــد، منتهـــی وقتی کـــه با یـــک پـــروژه ی جدی رفتیـــم جلو 
 بعضـــا خود ایـــن آقایان ما را شناســـایی مـــی کردند و درخواســـت جلســـه می دادند.
از آنجا کـــه طرح اقدام متقابل در برابر ترور شـــهید ســـلیمانی ابعاد وســـیع سیاســـی 

بعـــد از ایـــن تعامـــل جـــدی و 
به  هم  شـــدیم  مجبور  مستقیم 
صورت کامـــل طراحی خودمان 
را ویرایـــش کنیم و هـــم با توجه 
وارد  واقعـــی  اقتضائـــات  بـــه 
فضاهایی غیـــر از فضای علمی 
 تخصصـــی آن عرصـــه شـــویم.
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دارد بـــرای پیـــش رفتن نیاز هســـت که ســـازمان هـــا و افراد اثرگـــذار نظام بـــا کلیت 
طـــرح همراه شـــوند فلذا مـــا در حـــال حاضر پیگیـــری هایـــی در این الیه هـــم داریم 
انجام میدهیم و به شـــدت ذهنمـــان درگیر طراحی پیوســـت رســـانه ای خبری همراه 

با ایـــن طرح می باشـــد.

ب(آیا در میانه مسیر افق های تازه ای هم برای گروه باز شده است؟

بلـــه ارتباطات خیلی خوبـــی به فضل خداوند متعال شـــکل گرفت. بـــرای مثال طرح 
پـــروژه هایی با جنـــاب آقای اکبـــری معاونت فرهنگی نیـــروی قدس، و برخی از ســـایر 
نماینـــدگان دغدغـــه مند شـــکل گرفت و پیشـــنهاداتی بـــرای تربیت نیروی انســـانی 
یـــا اســـتفاده از محتـــوای قرآنی تولید شـــده در برنامه های مشـــترک به ما شـــد که در 

صدد پیگیری آن هســـتیم.

گام ششم: درباره گروه 
الف( نقـــش اعضای گروه در ســـیر پرداختن به مســـئله فعلـــی را بیان کنیـــد. آیا نیاز 

بـــه حضور افراد بیشـــتر یـــا افرادی با مهـــارت های دیگری هم احســـاس مـــی کنید؟

بلـــه به ایـــن دلیل کـــه جنس پروژه هـــا به گونه ای اســـت که نیـــاز به نیروی انســـانی 
متخصـــص فراوانـــی دارد بـــه افراد دیگـــری هـــم نیازمندیم. هـــم در ابعـــاد اجرایی، 
رســـانه ای و... و هم در ابعـــاد محتوایی در هر کـــدام از پروژه های تعریف شـــده. اما از 
طرفی تـــوان مدیریتی بیـــش از نهایتا حدود ۲۰ نفـــر وجود ندارد مگر افـــراد خاص با 
اســـتقالل کاری باال که مـــی توانند بار بخشـــی از پـــروژه را به تنهایی به دوش کشـــیده 
و جلـــو ببرند. مثال ما نیروی رســـانه ای قوی یا متخصصان و کارشناســـان دانشـــگاهی 
درون گـــروه خودمـــان نداریـــم لذا با  برخی کارشناســـان خـــارج گـــروه در موضوعات 
حقوقـــی و ... ارتباط گرفته ایم. با دو نفر از دانشـــجویان دانشـــگاه امـــام صادق ع هم 
ارتباط برقرار شـــده است که تا ســـال آینده ان شـــاءهللا ثمرات زیادی خواهد داشت. 
البته یک مشـــکل اصلـــی ما این اســـت که این رشـــته با رشـــته هایی مثـــل اقتصاد و 
تعلیـــم و تربیت تفـــاوت زیادی دارد و اساســـا متخصص با دغدغـــه »حرف تخصصی 

دینی« کـــم تر پیدا می شـــود.

نقش اعضـــای گروه بـــا توجه بـــه اقتضائات هر فـــرد متفاوت بـــود امـــا در چند الیه 
اصلـــی مدیریتی ســـتادی، الیه هـــای محتوایی و پژوهشـــی، الیه های راهبـــردی و الیه 
تبدیل به ادبیات کارشناســـی اعضا تقســـیم شـــده بودنـــد. البته معموال یـــک فرد در 
چنـــد تـــا از الیه های فـــوق به صورت مشـــترک وجـــود داشـــت و مالک تقســـیم افراد 

گـــروه عالوه بـــر این الیه ها قســـمت هـــای مختلـــف روی زمین پـــروژه هم بود.
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ب(تجربـــه خود در نحـــوه مدیریت پـــروژه و تعامـــل با افـــراد را به صـــورت تفصیلی 
بیان کنیـــد. آیا بـــه مدل مطلوبـــی در مدیریـــت گروه رســـیده اید؟

اصل کار، ته نشـــین شـــدن حقیقی »هویت علمـــی و عملی گروه« در وجـــود هر کدام 
از اعضاســـت. به طـــوری که گـــروه هویت واحدی پیـــدا کند با همـــه اختالف تخصص 
ها، ســـلیقه هـــا و شـــاکله هایی که بیـــن افـــراد وجـــود دارد و موجب پربارتر شـــدن 

میشود.  حرکت 

فضـــای رفاقتـــی بین بچه هـــا هم بســـیار مهم اســـت و نیاز بـــه طرحی ایجابـــی برای 
این مســـئله اســـت. خود مـــا برنامه هـــای گاه گاهـــی کوه یـــا فوتبال بـــرای این فضا 
به نظرمان رســـیده اســـت کـــه به دلیـــل مشـــکالت اجرایـــی در این بخـــش ضعیف 
عمل کردیـــم. تجربه دیگـــر مدیریت الیـــه ای و کارســـپاری درون گروهی بوده اســـت 
کـــه موجب می شـــد مدیر هـــر قســـمت، در هر الیـــه به صورت جـــدی با کار نســـبت 
برقـــرار کنـــد البته الیه هـــا گاهی بـــا یکدیگر تفـــاوت هایـــی دارد و اقتضـــاء هر کدام 
متفاوت اســـت. مثال یک نفـــر در الیه محتوایی در موازات ســـایرین اســـت امـــا در الیه 
هـــای پیگیری پنـــج نفر را پیگیـــری و مدیریـــت می کند بـــرای گزارش دهـــی و طراحی 
و ... . تجربـــه دیگر مـــا این بود که بایـــد همه افراد دائمـــا در طراحی پـــروژه همکاری 
کننـــد و در اصـــل پـــروژه و مدل حرکـــت در آن فعاالنه شـــرکت کنند و همه نســـبت به 
حرکـــت کلی پـــروژه و روند آن قانع شـــده باشـــند. بخشـــی از این فرایند در جلســـات 
ثابـــت هفتگـــی ما محقـــق می شـــد و بخش دیگـــر در جلســـات چند ماهـــه که جمع 
شـــده و دربـــاره کلیت روند پـــروژه صحبت مـــی کردیم. بچه هـــا در فرایند هـــا در گیر 

می شـــوند و نـــه صرفا بـــا ارائه فـــراورده ها. 
البته همزمـــان به فاصله بچـــه های قدیمی 
تـــر پـــروژه بـــا ورودی هـــای جدید کـــه یک 
فاصلـــه واقعـــی اســـت هـــم دقت می شـــد 
و ضریـــب تاثیـــر در گروه متناســـب بـــا روند 
رشـــد و پذیرفتـــن هویت گروهـــی پیش می 
رفت. در جلســـه ثابـــت هفتگی مـــا هم چند 

کار بـــه طور خـــاص پیگیری می شـــد:

۱.هماهنگـــی های کاری: بـــه علت حجم فـــراوان کار و ابعـــاد زیاد آن الزم بود جلســـه 
ثابتی باشـــد تـــا همه گـــزارش هفتگی حرکـــت خود را بیـــان کنند

۲.بخشـــی از اقنـــاع و رفت و برگشـــت هـــای علمـــی و محتوایی گـــروه نیـــز در همین 
گرفت. مـــی  صورت  جلســـات 

تجربـــه موفق دیگـــر ما شـــکل گیری گـــروه فعـــال در پیامرســـان بلـــه و عضویت در 

تجربـــه دیگر مـــا این بـــود که 
در  دائمـــا  افـــراد  همـــه  بایـــد 
و  کنند  همـــکاری  پروژه  طراحی 
در اصل پـــروژه و مدل حرکت در 
آن فعاالنه شـــرکت کنند و همه 
نســـبت به حرکت کلی پـــروژه و 

روند آن قانع شـــده باشـــند.
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ســـامانه تســـکولو و گزارش نویســـی به صورت فعاالنه از جلســـات گروه اســـت که هم 
موجب اطـــالع همه اعضا از ســـیر حرکت گروه و هم فعال شـــدن و نظردهی نســـبت 

بـــه فعالیت هـــای بقیه اعضا می شـــود.

3. بستری برای بیان پژوهش های علمی و شنیدن نکات و نقدهای دیگران. 

نکتـــه دیگـــر این اســـت که افـــراد با دغدغـــه هـــای مختلف بایـــد درگیر کار شـــوند و 
بـــه نحوی نســـبت برقرار کننـــد که در طی فعالیت احســـاس رشـــد کنند. بـــرای مثال 
شـــنایی بیشـــتر بـــا برخی مبانی 

َ
برخـــی عالقه بـــه کارهای پژوهشـــی و قرآنی دارند و آ

را مـــی پســـندند اما برخـــی ترجیح مـــی دهند که بـــا کارشناســـان ارتباط برقـــرار کنند 
کـــه باید به ایـــن دغدغه ها توجـــه کرد و کار هـــر کس را بـــا توجه به دغدغـــه اش به 

نحـــوی تعریف کـــرد که در پایـــان احســـاس رضایت کند.

ج( از نظر مالی نحوه تعامل با اعضای گروه چگونه است؟

اصل و اســـاس کار ما بر اســـاس مباحث مالی نیســـت و اعضای اصلی گـــروه به عنوان 
»جزئـــی از مســـیر طلبگـــی« و بدون توقـــع مالـــی کار می کنند لـــذا الگوی ســـایرین 
محســـوب می شـــوند و موجب می شـــود که همـــه کارها جهـــادی پیش بـــرود. نحوه 
تعامل ما با ســـایر افـــراد هم به این شـــکل اســـت که با توجـــه به اقتضائـــات زندگی 
ســـاعت کاری احتمالـــی که می توانند فعالیت داشـــته باشـــند را مشـــخص می کنند و 
تعهـــد می دهنـــد که آن مقـــدار را برای پـــروژه وقت گـــذاری کنند و ما هم تـــا حد توان 
ســـعی می کنیم از افـــراد حمایت مالـــی کنیم. البته ایـــن مدل نیازمنـــد ارتباط نزدیک 
مدیر پـــروژه با اعضا و دانســـتن نیازهـــای آن ها و ... اســـت. البته این نکتـــه هم باید 
مـــورد توجه قـــرار بگیرد که اگرچـــه مدل کار اداری و کارمندی نیســـت اما ثبت ســـاعت 
کاری افـــراد بســـیار مهم اســـت تا هـــم کار جدی پیش بـــرود و هم مدیر اطالع داشـــته 

باشـــد که چه مقدار کار انجام شـــده اســـت.

امـــا در مـــورد نحـــوه تامیـــن مالی بـــه طور 
خاص از چند منبع اســـتفاده کردیـــم. ۱.پیدا 
کـــردن افـــراد خیـــر و اقنـــاع آن هـــا در مورد 
اهمیت ایـــن فعالیت. خوبی ایـــن مدل این 
اســـت که کار مردمی پیش میـــرود و همواره 

باید بتوانیم پاســـخگویی نســـبت بـــه بدنه ی انقالبی جامعه داشـــته باشـــیم. ۲.حاج 
آقـــای قاســـمیان هم حمایت بســـیار جـــدی در پیشـــرفت این پـــروژه ها داشـــتند 3. 
اخیرا بنیـــاد ملی نخبگان هم پـــروژه ما را پذیرفته اســـت و قرار اســـت ماهیانه مبلغی 

را بـــرای برخی اعضـــای گروه واریـــز کنند.

د(با توجه بـــه تجربیات فعلی و آشـــنایی با میـــزان توانایی های گروه خـــود چه نمره 

 البتـــه این نکته هـــم باید مورد 
کـــه اگرچه  توجه قـــرار بگیـــرد 
کارمنـــدی  و  اداری  کار  مـــدل 
کاری  ســـاعت  ثبت  اما  نیســـت 

اســـت مهم  بســـیار  افراد 
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ای بـــه حرکت گروه تا االن می دهید؟ بیشـــتر اشـــکال در چه ناحیه ای بوده اســـت؟

شـــاید ۱5 یـــا ۱6 . علت کم کـــردن نمره، یکـــی گره نخـــوردن فضای کاری گـــروه به الیه 
های معنوی اســـت. مـــا معتقدیم پـــروژه ها باید دغدغـــه و زندگی افراد شـــود و حتی 
نماز شـــب و توســـل های بچه ها هم در طـــول کار تغییر کند اما متاســـفانه این هدف 
به طور کامل محقق نشـــد و در بخـــش هایـــی از کار در الیـــه کارورزی و کارآموزی باقی 
ماند. ضعـــف دیگـــر در فضای اخـــوت و رفاقتی اســـت که مقدمـــه ای بـــرای کارهای 
بزرگتـــر در ادامه می شـــود کـــه در جمع ما هـــم به صـــورت اقتضائی و مـــوردی برقرار 
بوده اســـت و گاهـــا برنامه هایی هم برای آن داشـــتیم اما متاســـفانه ایـــن فضا در کل 
جمع محقق نشـــده اســـت. ضعف دیگر هـــم در نقص حفـــظ آگاهانه تناســـب میان 
فضـــای واقع با محتـــوای دینی اســـت. حدود و ثغـــور تغییـــر محتوا و مراحـــل پروژه 

متناســـب با کوران حـــوادث واقع، منطق بندی دقیق نشـــده اســـت.

ه(طبیعتـــا الزمه یک حرکت موفق پیوند خوردن ســـلوک ظاهری و حرکت در راســـتای 
حل مســـئله با ســـلوک باطنی و معنوی افراد گروه اســـت اما متاســـفانه کمتر در کارها 
بـــه آن توجه به شـــود. آیا شـــما برنامـــه ای در این زمینه داشـــته اید؟ تا چـــه میزان در 
ایـــن بخش موفـــق عمل کـــرده اید؟ اگـــر بـــه تجربیاتی که بـــرای گروه های مشـــابه 

قابل اســـتفاده است رســـیده اید بیان کنید.

در ســـئوال قبلی ســـعی شـــد جواب داده شـــود. مـــا تنها برنامـــه ای کـــه از چند وقت 
پیـــش با هســـته ی قدیمی تر گـــروه داشـــتیم و در این چند مـــاه هم ادامـــه داده ایم 
مجلـــس تواصی هفتگـــی ای هســـت کـــه در آن برخـــی از محکماتی که همـــه مان در 

فضاهای ســـلوکی تربیتی قبـــول داریـــم را تذکر و یـــادآوری میکنیم.

گام هفتم:تصویر مطلوب حرکت گروه حوزوی
الف(بـــا توجه به تجربـــه خود وجود چـــه نقش ها و چـــه تیپ شـــخصیت هایی را در 
یک گروه حوزوی که به مســـئله ای مشـــابه مســـئله شـــما می پردازد الزم مـــی دانید؟

بر اســـاس تجربیاتی که به آن رســـیدیم بـــرای پیش بردن مســـئله ای مشـــابه نیاز به 
گروهی حوزوی و مســـلط بـــه منابع و گروهی دانشـــجو بـــا دغدغه رســـیدن به حرف 
دیـــن و تحقق آن می باشـــد کـــه باید در همـــه الیه هـــای راهبری،پژوهشـــی، مبنایی، 

ارتباطـــی، راهبردی و عملیاتی نیروی فعال داشـــته باشـــند.

ب(آیـــا تعامل طـــالب با افراد دانشـــجو یا گروه های دانشـــجویی را برای حل مســـئله 
مشـــابه الزم می دانید؟
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بلـــه مدل مطلوب مـــا »هم گروهی« طالب با دانشـــجویان اســـت و معتقدیم ظرفیت 
هـــای فراوانی برای شـــکل گیری گـــروه های مشـــابه مخصوصـــا از جمع هـــای درون 

مشـــکات وجود دارد.

ج(تصویـــری که از حرکت مطلـــوب گروه حـــوزوی در عملیات و میـــزان پیگیری و ورود 
اجرایی کـــه باید انجـــام دهد دارید را شـــرح دهید.

در یـــک جملـــه مطلـــوب ما جایـــگاه »پیگیـــری تا تحقـــق راه حل اســـالم« اســـت اما 
پیگیـــری با توجـــه به اقتضائات دائما نســـبت ســـنجی می شـــود و نمی توان نســـخه 
ثابت بـــرای میـــزان ورود تعریف کرد. بلکـــه به هر میـــزان حرکتی کـــه اقتضاء تحقق 
داشـــته باشـــد در پیگیری پایبند هســـتیم و ایـــن را از ســـیره انبیاء علیهم الســـالم در 
قـــرآن فراگرفتیـــم. هرچند هم راه حـــل و هم »نســـخه تحقق« آن هـــر دو مبانی ثابتی 

دارند.  دینـــی  منطق  در 

خروجی های قابل استفاده برای دیگران
در حـــال حاضر گروه شـــما در چـــه زمینه هایی تجربـــه یا خروجی هـــای مکتوب قابل 

دارد؟ ها  گروه  ســـایر  برای  استفاده 

اوال ما در ضمن کار به مدلی برای تولید محتوای پشـــتیبان برای فضای سیاســـتگذاری 
تقنینی رســـیدیم این مدل قابل اســـتفاده برای سایر دوستان میباشـــد. در این زمینه 

هم چندین فایل محتوایـــی تولید کردیم.

ثانیـــا 2 تا گزارش راهبردی نوشـــتیم که باز هم فایلش قابل اســـتفاده دیگران هســـت 
و هم  میتـــوان مدل طراحی آن را در اختیـــار دیگران قرار داد.

ثالثـــا به مـــوادی قانونـــی در زمینـــه ی قوانیـــن ثابت سیاســـت خارجـــی و همچنین 
مباحث سیاســـی اقتصـــادی فرهنگـــی مرتبط بـــا وضعیـــت موجود محـــور مقاومت 

یافتیم. دســـت 

رابعـــا به مدل خیلـــی خوبی بـــرای نصب ادبیـــات کارشناســـی بر روی افـــراد حوزوی 
ارائه دارد.  رســـیدیم که قابلیت بیـــان و 

خامســـا به مدل خیلی خوبی برای گفتمان ســـازی بر روی مســـئولین و افـــراد اثر گذار 
صحنه رســـیدیم که این هم قابلیت بیـــان و ارائه دارد.

سادسا ارتباطات خوبی را در چند جهت برقرار کردیم. 

جهـــت اول نماینـــدگان مجلس بـــود. تعـــداد قابل توجهـــی از نماینـــدگان مجلس 
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مانند آقایان متفکـــر آزاد، دهنوی، قاضی زاده هاشـــمی، فالحی، ایزدخواه، شـــجاعی، 
عمویی، گل رو، فداحســـین مالکی و خانـــم دکتر الهیان ارتباطی جدی و وثیق شـــکل 
گرفت. همچنین با دو مشـــاور رییـــس مجلس یعنی آقایـــان امیرعبداللهیان و مهدی 

 . ی محمد

جهـــت دوم فضاهـــای رســـانه ای بود. با قرارگاه رســـانه ی بســـیج. با تعـــداد خوبی از 
خبرگـــزاری ها. با کانـــال های پـــر مخاطب و ...

جهت ســـوم نیروی قدس بـــود. در زمینه ی نیـــروی قدس با آقای دکتـــر اکبری معاون 
فرهنگی حاج قاســـم ارتباط بســـیار خـــوب و رو به جلویی شـــکل گرفـــت. همچنین با 

آقایان هادوی و ســـعادت نـــژاد که در حقوقـــی و امور ادیان و مذاهب نیرو هســـتند.

جهت چهـــارم حقوقی قـــوه قضائیه بـــود. با آقـــای باقری و تیـــم ایشـــان یعنی دکتر 
طالبکی تونســـتیم ارتبـــاط بگیریم.

جهـــت پنجم مرکـــز پژوهش ها بود. بـــا افراد مرتبط بـــا فضای سیاســـی و بین الملل 
کـــه به صـــورت خیلی جـــدی ارتبـــاط گرفتیم. منتهـــی عالوه بـــر اون با قســـمت های 

دیگـــری مثل حقـــوق عمومی و ... هـــم ارتباطات خوبی شـــکل گرفت.

جهت ششـــم ارتباطی با معاونـــت قوانین مجلس و افـــرادی که در آنجا مشـــغول کار 
میباشد. هستند 
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گام اول: مسئله شناسی
الف( مسئله اصلی که گروه شما در این مدت به آن می پردازد چه مسئله ای است؟

برای پاسخ دادن به این سوال که االن چگونه به این مسئله رسیده ایم باید از خیلی عقب 
تر شروع کنیم. حدود دو سال و نیم پیش جمعی حدود ۱4 نفره بودیم با دغدغه این که 
اگر قرار است وارد دوره تخصص شویم باید مسیر برای ما که دنبال تحول هستیم کمی 
روشن شود. در اولین گام به دنبال این افتادیم که دوره سطح را زودتر و 6 ساله به پایان 
برسانیم تا یکسال به صورت دوره تمهید داشته باشیم تا بتوانیم به فهم مشترک برای 
روندی  و  کارها  بررسی  به  شروع  ابتدا  فهم  این  به  رسیدن  برای   . برسیم  تخصص  دوره 
هایی که دوستان دوره های باالتر انجام داده بودند کردیم و تجربیات آنها برای اینکه 
ما بتونیم مسیر حرکت خود را تعیین کنیم بسیار مفید بود. بعد به سراغ اساتید رفتیم 
از اساتید به نظر ما نکات  را بشنویم هر کدام  آنها برای دوره تخصص  تا پیشنهادهای 
خوبی داشتند ولی برای حرکت تحولی از نظر ما کامل نبود به همین دلیل شروع کردیم 
به مباحثات جدی درون دوره درباره روش کاری که برای تخصص میخواهیم در پیش 
های  دغدغه  باید  بگیرد  شکل  گروهی  است  قرار  اگر  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  بگیریم 

گروه تا حدودی هم پوشانی داشته باشد. خب 
البته  بود؛  تربیتی  زمینه  در  رفقا  اغلب  دغدغه 
رفقایی هم بودند که چنین دغدغه ای نداشتند 
همراه  ما  با  نداشتند  مشترکی  برنامه  چون  اما 
شدند. در نهایت جمعی ده نفره شکل گرفت و 
مباحثات درون گروهی جدی تر و مشورتها هم 

را  اینکه به این نتیجه رسیدیم که باید مبنای خودمان  تا  نقطه زن تر شکل می گرفت. 
در بحثهای علمی واضح کنیم که آیا مبدا اصلی گروه ما قرآن است یا نه؟ تدبر را باید به 
چه روشی انجام داد؟ نقش روایات چگونه است؟ بحثهای اصولی را به چه نحوی دنبال 

کنیم ؟چه مباحث فقهی را کار کنیم و...

برای بحث قرآنی نیاز به مبنا داشتیم لذا سعی کردیم همه روش های تدبر قرآن و افرادی 
که در این زمینه حرف داشتند را ببینیم و مبنای خودمان را به دست بیاوریم. لذا از آقایان 
اخوت، سوزنچی، شهید صدر گرفته تا آقای صبوحی و الهی زاده و بهجت پور و ... همه را 
دیدیم و به این نتیجه رسیدیم که روش تدبر گروه روش اقای قاسمیان و صبوحی باشد. 
در مورد اینکه به صورت سیر نزولی کار کنیم یا ترتیب مصحف و یا موضوعی بریم و... به 

این نتیجه رسیدیم که در گام اول برای 

گروه تدبر کل قرآن اهمیت دارد و بعد از این مهم سراغ این بریم که از ترتیب نزول چی 

رســـیدیم  نتیجـــه  ایـــن  بـــه 
کـــه اگـــر قـــرار اســـت گروهی 
شـــکل بگیـــرد بایـــد دغدغه 
حـــدودی  تـــا  گـــروه  هـــای 
هم پوشـــانی داشـــته باشـــد
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به دست می آید ،از ترتیب مصحف چی و ...

در روایات هم به این نتیجه رسیدیم که باید ابتدا فهم قرآن را پیدا کنیم و در بستر قرآن 
به سراغ روایات برویم. در واقع مبنای ما نوعی رفت و برگشت بین قرآن و روایات است 

می  قرآن  به  ارجاع  روایات  از  لذا  بالعکس.  و 
وجود  به  تعارضی  آیا  که  میدیدیم  و  دادیم 
با روایات می  را  یا نه و فهم قرآنیمون  آید  می 
سنجیدیم تا فهم بهتری از قرآن به دست آید. 
رفته رفته برای ما تعارضات بین تدبر قرآن و 
روایات و همچنین تعارضات بین خود روایات 
دلیل  همین  به  کرد  پیدا  ای  ویژه  اهمیت 
آقای  ادله  تعارض  کتاب  با  را  اصولی  بحثهای 

سیستانی جلو بردیم تا بتوانیم رفع تعارض کنیم. اگر در جایی تعارض حل نمی شد آن 
مسئله پروژه فقهی و اصولی ما می شد و به سراغ اساتید برای بحث در آن مورد و اتخاذ 

مبنا می رفتیم.

یکی دیگه از نکات مهم گروه این بود که فقه تحقق زمانی صورت می گیرد که گروه پروژه 
واقعی داشته باشد و تمام انرژی علمی خود را صرف حل مسئله واقعی باید کند. از آنجا 
تربیتی  کارهای  سابقه  همه  تقریبا  )چون  بود  گروه  مشترک  دغدغه  تربیت  مسئله  که 
داشتیم( به دنبال یک مسئله واقعی می گشتیم تا بتوانیم ایده کار علمی خود را در آن 
اجرا کنیم. در آن زمان پروژه ای در قرارگاه خاتم در اراک در حال انجام بود و به دنبال 
رسیده  نتیجه  این  )به  ها  خانم  روی  کردن  کار  با  و  میانی  رهبران  توسط  مردم  راهبری 
هم  خوبی  نتایج  به  و  بودند  کنند(  گذاری  سرمایه  خانمها  روی  باید  اراک  در  که  بودند 
از قرآن گرفته بودیم و همین نظریه رهبران  را که  رسیده بودند. ما  هم ایده خودمان 
میانی بود را به آنها ارائه دادیم. قرارگاه بر اساس تجربه به این روش رسیده بود و ما هم 
این روش را از مفاهیم قرآن به دست آورده بودیم. برای انها بسیار جالب بود و به هم 
جوش خوردیم و به عنوان پروژه ای واقعی شروع به پشتیبانی علمی آن ها کردیم. بعد 
از مدتی رفت وبرگشت با قرارگاه به این نتیجه 
رسیدیم که آن چه فهم ما از قرآن است حداقل 
با دست فرمان اجرایی آن گروه متفاوت است 
با  و  بود  اشتباه  حرکت  مسیر  ما  نظر  به  و 
معارف قرآنی تضاد داشت لذا کم کم قرارگاه 
کنار گذاشته شد. بعد از آن پیشنهاد بنیاد ملی خانواده به میان آمد؛ در آن زمان حاج 
آقای قاسمیان با بنیاد در حال همکاری بودند و پیشنهاد این کار را به ما دادند و ما هم 
که به دنبال پروژه واقعی بودیم تحت عنوان گروه خانواده به آن سمت رفتیم اما بعد از 
مدتی دیدیم جمعی که در بنیاد ملی هستند فعال در مرحله مطالعات هستند و کارهای 
رسانی  خدمات  رویکرد  بیشتر  و  بود  نشده  تعریف  هنوز  حوزه  این  در  اجرایی  کالن 

در روایـــات هـــم به ایـــن نتیجه 
رســـیدیم که بایـــد ابتـــدا فهم 
قـــرآن را پیـــدا کنیم و در بســـتر 
قرآن به ســـراغ روایـــات برویم. 
نوعـــی  مـــا  مبنـــای  واقـــع  در 
رفـــت و برگشـــت بیـــن قـــرآن 
و روایـــات اســـت و بالعکـــس. 

 قـــرارگاه بـــر اســـاس تجربه به 
ایـــن روش رســـیده بـــود و مـــا 
از مفاهیـــم  را  ایـــن روش  هـــم 
بودیم.  آورده  دســـت  بـــه  قرآن 
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داشتند تا حل مسئله. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که بنیاد برای پشتیبانی 
می تواند مفید باشد ولی برای حل یک مسئله واقعی خیر. در نهایت از ظرفیت بنیاد 
برای تاسیس مرکز مشاوره زیتون کمک گرفته تا یک مرکز مشاوره حوزوی شکل بگیرد 
و بتوان در آنجا مولفه های دینی در مشاوره را آزمایش کنیم و بحثهای مختلف مشاوره 
و مسائلی که مشاوران با آن مواجه هستند را به میز مشاوره مشکات بیاوریم و بحثهای 
علمی روی آن شکل بگیرد و کار جلو ببرد. هم اکنون با زحمات آقای پیامی مرکز مشاوره 
زیتون راه اندازی شده و میز مشاوران مشکات هم در حال راه اندازی هست. پروژه بعدی 
ما بعد از حضور حاج آقای قاسمیان در مجلس بود. در آن زمان موضوع طالق به عنوان 
از آنجا که گروه در این دو سال  یکی از آسیبهای جدی جامعه به ما پیشنهاد داده شد. 
بحثهای تدبر قرآن در موضوع خانواده و روایات مرتبط با خانواده )حدود ۲3۰۰ صفحه 
کتب اربعه( را کار کرده بود پروژه طالق را به عنوان یک مسئله واقعی اخذ کرد و به عنوان 

گروه طالق مرکز راهبری برهان شدیم.

ب(آیا مسائل دیگری هم پیش روی گروه مطرح بوده است؟چرا مسئله فعلی را از بین 
سایر مسائل انتخاب کرده اید؟

در  اینکه  اما  داشتیم  کند  ورود  ها  آن  به  تواند  می  ما  گروه  که  مسائلی  از  لیستی  بله 
آنجا  از  و  بودیم  نرسیده  نتیجه  به  بشیم  متمرکز  خواهیم  می  ها  حوزه  این  از  کدامیک 
رسید  می  دستمان  به  که  پیشنهادهایی  بیشتر  میگشتیم  واقعی  مسئله  حل  دنبال  که 
اهمیت داشت در این زمان پروژه طالق پیشنهاد شد و گروه با بررسی اقتضائات آن، به 

جمع بندی مثبت رسید.

ما می دانستیم که اوال دنبال این هستیم که پروژه به درد جایی بخورد و صرفا تحقیقاتی 
پروژه  کالن  یک  برداشتن  دنبال  ثانیا  نباشد. 
در حال حاضر نبودیم بلکه از مسائل کوچک 
واقعی می خواستیم شروع کنیم و در آینده به 
حال  عین  در  برویم.  بزرگتر  های  پروژه  سراغ 
خانواده  برای  که  ای  نقشه  بود  حواسمان  اما 
آوردیم  دست  به  روایات  و  قرآن  از  آل  ایده 
اگر  واقع  در  شود.  حفظ  باید  آن  چهارچوب 

دست بر روی نقطه ای گذاشته می شود این فهم وجود دارد که هر تغییری در آن نقطه 
در کل نظام خانواده چه تغییراتی را ایجاد می کند

ج( آیا رویکرد مواجهه شما با منابع دینی تاثیری در رسیدن به مسئله گروه داشته است؟

و  فقه  و  روایات  و  قرآن  اساس  بر  ابتدا  همون  از  هستیم  حوزوی  گروه  یک  ما  طبیعتا، 
اصول و... مبانی خودمون رو جلو بردیم  ما در این مدت دوسال بر اساس مطالعاتمان 

کالن  یـــک  برداشـــتن  دنبـــال   
پـــروژه در حال حاضـــر نبودیم 
کوچـــک  مســـائل  از  بلکـــه 
واقعـــی می خواســـتیم شـــروع 
کنیـــم و در آینـــده بـــه ســـراغ 
پـــروژه هـــای بزرگتـــر برویـــم.
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به گزاره هایی کلی رسیدیم. مثال نظام فرهنگی خانواده ها باید درست شود، قوامیت 
مرد در نظام خانواده چه جایگاهی دارد، این که یک خانواده اسالمی دارای چه ویژگی 

هایی باشد، برای رفع چالش های خانواده دین چه پیشنهاداتی دارد و ... 

به عنوان مثال در روایات هم سراغ این رفتیم که قوامیت به چه معنا است و مرد چه کار 
هایی را باید انجام دهد که این قوامیت حفظ شود و چه چیز هایی این نظام خانواده را 
به هم می زند ؟ کار کردن زن در نظام خانواده چه نقشی را ایفا میکند؟ دانشگاه رفتن 
زن مطلوب است یا نه؟ فضیلت زن و مرد در چیست؟ آسیبهای خانواده را چگونه می 

شود کم کرد؟ راهکار دین در بحث طالق چیست؟

چون این مسائل پیوسته در ذهنمان پررنگ بود به مساله ی کنونی رسیدیم.

گام دوم:تعیین رویکرد پرداختن به مسئله ناظر به هویت گروه حوزوی

به  پاسخگویی  عرصه  در  فعال  حوزوی  گروه  یک  عنوان  به  خود  برای  که  نقشی  الف( 
نیازها و حل مسائل حاکمیت اسالمی تعریف کرده اید اقتضای چه میزانی از جلو رفتن 
در حل مسئله را دارد؟آیا به صرف وصول به پاسخ مسئله از منظر دین اکتفا کرده اید یا 

حل بحران میدانی را نیز جزء وظیفه خود می دانید؟

ما از ابتدا به دنبال حل مسئله بودیم که دو جنبه دارد

را  حوزوی  پشتوانه  تمام  دینی  عالم  عنوان  به  باید  لذا  هستیم  حوزوی  ما  که  این  یکی 
لحاظ کنیم و بعد از رسیدن تصویر واقعی از دین به دنبال تحقق آن باشیم و این طور 
نیست که فکر کنیم و به طرح برسیم بعد بگوییم: مجریان بیایید اجرا کنید! بلکه شرایط 
واقعی را می فهمیم و مشکل حوزه را اساسا این میدانیم که در گوشه ای طراحی می کند 
برای  مسئولین  هرگاه  اتفاقا  و  کنند  اجرا  را  آن  بیاییند  اجرایی  مسئوالن  دارد  انتظار  و 
را  آن  آیند  می  حوزه  های  طرح  کردن  اجرایی 

غیر واقعی و غیر قابل اجرا می دانند.

حرف ما همیشه این بوده که باید به کار های 
اجرایی از طریق جلسات و ارتباط با مسئوالن 
اشراف داشته باشیم که جوانب اجرایی کار در 
طرح دیده شود. یعنی طرح عالوه بر همخوانی با مبانی دینی قابلیت اجرا داشته باشد 
ولو به صورت مرحله ای و گام به گام. مثال ممکن است ما از منظر دین به یک بسته در 
موضوعی برسیم اما می دانیم که این طرح را به صورت یکجا نمی توان جلو برد و باید 
اول فرهنگ سازی شود، پس در مرحله اول فرهنگ سازی را با ارتباط گیری با مسئولین 
باید جلو برد تا در مرحله بعدی بتوان فاز دیگر طرح را جلو برد یا مثال در بحث طالق 
را با هم جلو می برد اما وقتی وارد مرحله اجرا می شویم می بینیم که  قرآن سه راهکار 

 مشـــکل حـــوزه را اساســـا این 
میدانیم که در گوشه ای طراحی 
می کند و انتظار دارد مســـئوالن 
اجرایی بیایینـــد آن را اجرا کنند
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فاز  را  طرح  مجبورید  شما  پس  نیستند،  مراحل  این  تمام  اجرای  آماده  هنوز  ساختارها 
آنها  را پیگیری کنید تا ظرفیت  را جلو ببرید و قسمتهای دیگر  اوال قسمتی  بندی کنید. 
ایجاد شود. البته حواسمان هست که گیرهای اجرایی نباید ماهیت طرح را که از قرآن و 

روایات به دست آمده را تغییر دهد و همواره 
که  حوزوی  جامع  طرح  اجرای  دنبال  به  باید 

گروه به آن رسیده باشیم .

ما به صورت مرحله بندی با مسئولین تعامل 
مطلوب  نقطه  است  ممکن  چون  کنیم  می 
می  پیگیری  کم  کم  لذا  نکنند  قبول  ابتدائا  را 
کنیم.  می  سازی  بستر  و  بیاییند  جلو  که  کنیم 
می  که  ها  اندیکشده  برخی  سراغ  ابتدا  در 

رفتیم به شدت از سخنان ما استقبال می کردند شاید به این دلیل بود که اندیشکده ها 
هم در این موضوع کاری انجام نداده بودند و تقریبا زمین بازی خالی بود اما به برخی 
قابلیت  جاهایی  در  طرح  که  فهمیدند  می  شد  می  ارائه  طرح  وقتی  اجرایی  مسئولین 
اجرا ندارد و یا اینکه باید اصالح شود تا قابلیت اجرا پیدا کند و همین رفت و برگشت 
های ما با این افراد باعث می شد که هم ما فهم بهتری از اجرا پیدا کنیم و هم در ذهن 

آنها طرح اثر گذار می شد و راه برای به سرانجام رسیدن و اجرا شدن هموارتر می شد.

این نکته هم مهم است که گروه نباید خسته شود اگر مسئولی تعامل نکند طرح ما کنار 
مخالفت  با  ما  رفت.  باید  شود  گذار  اثر  میتواند  که  دیگری  فرد  سراغ  به  بلکه  رود  نمی 
آییم  نمی  کوتاه  هم  طرح  اساسی  ارکان  از  آییم،  نمی  کوتاه  دارند  مسئولیتی  که  کسانی 
زمینه  این  در  و  شود  حفظ  باید  گوییم  می  و 
توجه  اما  کنیم  می  بحث  مسئولین  با  خیلی 
برود  پیش  کم  کم  طرح  اجرا  در  اگر  داریم 
وجود  به  ماهوی  تغییر  نباید  ندارد  ایرادی 
گوییم  می  ما  حکمیت  بحث  در  مثال  بیاید. 
حکمیت در قرآن باید از اهل و خانواده باشد 
و  کارشناس  یعنی  اهل  گویند  می  برخی  اما 
مشاور! ما در اینجا می گوییم اصل قضیه را دارید تغییر می دهید و کوتاه نمی آییم. اما 
اینکه چگونه می شود اهل را حفظ کرد و طرح عملیاتی هم باشد طبیعتا نیاز به تعامل 

با کارشناسان و مسئولین هست.

گام سوم: روش حل مسئله

که  هســـت  حواســـمان  البتـــه 
ماهیت  نباید  اجرایـــی  گیرهای 
طـــرح را کـــه از قـــرآن و روایات 
دهد  تغییر  را  آمـــده  دســـت  به 
دنبـــال  بـــه  بایـــد  همـــواره  و 
اجـــرای طرح جامع حـــوزوی که 
گروه بـــه آن رســـیده باشـــیم .

ایـــن نکته هـــم مهم اســـت که 
گـــروه نباید خســـته شـــود اگر 
مســـئولی تعامـــل نکنـــد طرح 
مـــا کنـــار نمـــی رود بلکـــه به 
ســـراغ فرد دیگری کـــه میتواند 
رفت. بایـــد  شـــود  گـــذار  اثـــر 
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های  مدل  از  یا  اید  کرده  استفاده  دینی  منابع  از  مسئله  حل  روش  انتخاب  در  الف( 
اید و حجم  آیا رویکرد ورودی که به منابع دینی داشته  عقالئی موجود بهره برده اید؟ 

بهره برداری از منابع هم تاثیری در این موضوع داشته است؟

ما از منابع تا جایی که امکانش باشد استفاده می کنیم و اگر اولویتی از منابع به دست 
تمام  با  اما  کنیم  می  برداری  بهره  آن  از  بیاوریم  دست  به  را  مسئله  حل  روش  یا  بیاید 
مطالعات ما در این زمینه که همه روایات مربوط به خانواده در کتب اربعه را دیدیم و در 
حال حاضر در حال خواندن مستدرک هم هستیم. اما به چنین روش اجرایی یا اولویتی 
دهد  نشان  توضیح  اجرایی  صورت  به  را  طالق  حل  اجرایی  روش  که  نرسیدیم  منابع  از 

مبیت  و  شاهد  و  حکمیت  مانند  هایی  گزاره  بلکه 
چیزی  منابع  از  شود  اجرا  چگونه  اینکه  اما  داریم  را 
از روش عقالیی بهره  به دست نیاوردیم پس باید 

ببریم.

هستیم  منابع  به  پایبند  کامال  کلی  های  گزاره  در 
چه  به  قرآنی  فریضه  و  حکم  اجرای  که  این  در  اما 

صورت باید باشد واقعیت این است که چیزی به دست نیاوردیم، لذا ناچارا سراغ عقل و 
سایر روش های عقالئی رفتیم و مبنای فعلی ما این گونه است. البته باید خروجی مبتنی 
بر مبانی باشد و مخالف قرآن یا روایت نباشد ولو عقال بگویند کار باید به نحو دیگری 

انجام شود.

گام چهارم:رسیدن به تجویز در مسئله
الف(آیا به مرحله تجویز برای حل مسئله رسیده اید؟

بله ما در همین مرحله هستیم. البته گروه ما قرار نیست مشکل طالق را حل بکند. اساسا 
هست.  آن  کردن  واقعی  دنبال  بلکه  نباشد  اصال  طالق  که  نیست  این  دنبال  به  اسالم 
احساسی  فضای  و  عصبانیت  حال  در  و  موجه  نا  دالیل  به  که  هست  این  دنبال  اسالم 
تصمیم بر طالق گرفته نشود. متاسفانه در حال 
آن  در  که  هستیم  هایی  طالق  دچار  ما  حاضر 
زوجین توافق می کنند که طالق بگیرند. سوال 
اسالم  در  توافقی  طالق  اساسا  آیا  که  شد  این  ما 
داریم یا نه؟ اگر هست در کدامیک از انواع طالق 
ها قرار می گیرد؟ در این موارد آیا قرآن راهکاری دارد؟ طرح حکمین قرآنی چگونه و با 

چه پروسه ای باید اجرایی شود و... 

با همین سلسه سواالت به بررسی در روایات و منابع فقهی و البته قرآن پرداختیم و در 

اجرایی  روش  چنیـــن  به  اما 
منابـــع  از  اولویتـــی  یـــا 
اجرایی  روش  که  نرســـیدیم 
حـــل طـــالق را بـــه صورت 
اجرایی توضیح نشـــان دهد 

دنبـــال  بـــه  اســـالم  اساســـا 
طـــالق  کـــه  نیســـت  ایـــن 
دنبال  بلکـــه  نباشـــد  اصـــال 
هســـت. آن  کـــردن  واقعـــی 
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نهایت به طرح رسیدیم. منظور از طرح این است که اول پشتوانه علمی و دینی و قرآنی 
و فقهی کار انجام شده است و بعد ناظر به اجرا با روش عقالیی بتوانیم این مباحثات 
شده  ارائه  قضائیه  قوه  به  طرح  این  حاضر  حال  در  برسانیم.  اجرایی  روش  به  را  علمی 
و جلسات خوبی برقرار شده و االن در مرحله گرفتن مجوزات الزم برای اجرای آزمایشی 
مجتمع  چند  یا  یک  در  پایلوت  و  آزمایشی  صورت  به  طرح  است  قرار  هستیم..  طرح 
قضائی انجام شود تا نتایج آن را استخراج و بتوانیم ایده ی خودمان را ارزشیابی کنیم. در 

بحث قانون گزاری هم در مجلس وارد شدیم 
و  فرهنگی  کمیسیون  با  متعدد  جلسات  و 
قانونی  گذاری  ریل  برای  اجتماعی  کمیسیون 
 8 جلسات،  این  طی  که  گرفت  صورت  طرح 
خانواده  تعالی  و  جمعیت  قانون  در  ماده 
قوه  خود  به  ما  فعلی  بحث  اما  شد  لحاظ 

قضائیه و معاونت های آن مرتبط است.

در  قضائیه  قوه  به  شده  داده  که  طرحی  این 
واقع محوریت اصلی آن بحث حکمیت است.  

قرآن در بحث طالق مطرح می کند وقتی خوف شقاق و جدایی بین زوجین به وجود 
آمد حکمی از اهل مرد و حکمی از اهل زن بیاییند تالش کنند تا مشکل حل بشود. بر 
حکمین  باید  که  عنوان  این  به  شد  ریخته  طرحی  مختلف  روایات  و  ها  گزاره  این  طبق 
یا  مشاور  کارشناس،  نباید  و  باشد  مرد  و  زن  اهل  از  باید  حتما  حکم  این  و  کنیم  احیا  را 
زوجینی  واقع  در  که  دارد  وجود  قضایی  روند  در  زیادی  مشکالت  امروزه  باشد.  قاضی 
واقع  در  گیرند  می  قرار  دادگاه  فرایند  در  که 
شوند  می  داده  سوق  دارند  طالق  سمت  به 
سمت  به  را  زوجین  ما  طرح  که  صورتی  در 
مجتمع  فضای  مثال  میکند.  راهنمایی  سازش 
زوجینی  که  است  متشنج  اینقدر  ها  خانواده 
که اختالفهای باالیی هم نداشتند تحت تاثیر 
این فضا دعوایشان باال میگیرد. ما حکمین را 
ناظر به قبل از پروسه دادگاه می بینیم و الزم 
نمی دادیم طرفین وارد دادگاه شوند. مشکل 
دیگر وکالیی بودند که با دریافت درصدی از مهر زوجه به دنبال  طالق گرفتن زوجه می 
رفتند که در این حالت حکم دلسوز سازشگر جایگزین وکیلی می شود که به دنبال طالق 
زوجین هست. مشکل دیگر نظام مشاوره تعریف شده پروسه فعلی دادگاه ها است که 
مشاور در آن با دریافت هزینه ای از طرفین موافقت خود با طالق توافقی را اعالم می 

کند که باز وجود همین حکمین از اهل، مانع چنین کاری می شود.

منجر  ها  آن  سوزی  دل  که  باشند  طرفین  اهل  از  باید  حکمین  که  بود  این  ما  راهکار 

در بحث قانـــون گـــزاری هم در 
مجلس وارد شـــدیم و جلسات 
متعدد با کمیســـیون فرهنگی و 
کمیســـیون اجتماعی برای ریل 
گـــذاری قانونـــی طـــرح صورت 
گرفـــت که طـــی این جلســـات، 
و  جمعیت  قانـــون  در  مـــاده   8
شـــد لحاظ  خانـــواده  تعالـــی 

 امـــروزه مشـــکالت زیـــادی در 
رونـــد قضایـــی وجـــود دارد که 
در واقـــع زوجینی کـــه در فرایند 
دادگاه قـــرار می گیرنـــد در واقع 
به ســـمت طـــالق دارند ســـوق 
داده مـــی شـــوند در صورتی که 
طـــرح ما زوجیـــن را به ســـمت 
میکنـــد. راهنمایـــی  ســـازش 
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به  نشد  حل  مشکل  اگر  بعد  مرحله  در  و  نرود  جلو  صوری  صورت  به  چیز  همه  شود 
به  شود  می  ثبت  آن  در  اختالفات  که  دارد  ای  سامانه  قضائیه  قوه  بروند.  دادگاه  سراغ 
نام سامانه تصمیم. پیشنهاد ما این بود که از ابتدای مراجعه زوجین به سامانه جایی 

و  بگیرند  نظر  در  حکمین  درخواست  برای  را 
جانب  از  حکمین  معرفی  برای  هایی  مشوق 
افراد سوق داده شوند  تا  زوجین لحاظ شود 

به این سمت. 

نظر  دو  سامانه  در  حکمین  انتخاب  از  بعد 
مطرح بود که آیا حرف حکمین الزم االجرا است و نافذ است و حکم نهایی تلقی می شود 
یا حکمین در کنار مشاور به راه حلی برسند و در بعضی موارد حکم حکمین نافذ است و 
در بعضی جاها نیاز به حکم قاضی است که در اینجا خود حکمین نقش مشاور قاضی را 
ایفا کنند که در این زمینه اختالف نظر علمی داریم، اما بعد از مشخص شدن این بحث، 

سایر مراحل روشن است. 

ج( تجربه خود در جلسات با کارشناسان را بیان کنید. در چه زمینه هایی و چه میزان به 
سراغ کارشناسان می رفتید؟

واقعیت این است که هر گروهی با هر سطحی از فهِم مسئله ای که گروه درگیر آن شده 
اگر این ایده خام اولیه را به اندیشکده ای ببرد 
آید.  می  گیرش  مطلب  خیلی  کند  صحبت  و 
حداقل اسم چند نفر آدم کار کرده در آن زمینه 
به میان می آید که می تواند برای بحث گروه 
برای  اولیه  های  نخ  سر  و  باشد  اهمیت  دارای 
شاید  اول  جلسات  در  میشود.  ایجاد  پیگیری 
خیلی  گروه  برای  اما  ببینند  پرت  را  شما  آنها 
دقیقه  چند  اول  جلسات  در  ما  دارد.  آورده 
حرف بیشتر نداشتیم اما اسامی که می دادند و معرفی می کردند از سایر اندیشکده ها 
برای ما راهگشا بود. هر چه جلوتر می رفتیم فکر خودمان هم درگیر تر می شد که مثال 
یک نکته را تا به حال ندیده ایم و مسئله دقیق تر می شد. از طرف دیگر اعتماد به نفس 
ما باال می رفت و  وقتی فهمیدیم که هیچ گروه دیگری روی این مسئله کار نکرده است 
و در عین حال در طرح ما از بحثهای قرآنی و روایی نشئت گرفته بود این امید به وجود 
می آمد که پس کار ما میتواند حرکت موثری را رقم بزند. در برخوردهای بعدی با سایر 
سایر  برای  گروه  رفته  رفته  و  رفت  می  پیش  تر  مستدل  و  تر  محکم  ما  طرح  کارشناسان 
اندیشکده ها و مسئولین شناخته می شدند. در جایی که طرح برای آن ها جذاب نبود 
هم سعی می شد تا نسبت به گروه ذهنیت مثبت پیدا شود تا در تعامالت بعدی راهگشا 
در  باشد  داشته  جذابیت  هم  شخص  اون  برای  تا  دهیم  تغییر  جوری  را  طرح  یا  و  باشد 

 پیشـــنهاد مـــا ایـــن بود کـــه از 
به  زوجیـــن  مراجعـــه  ابتـــدای 
سامانه جایی را برای درخواست 
بگیرنـــد نظـــر  در  حکمیـــن 

واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه هر 
گروهی بـــا هر ســـطحی از فهِم 
مســـئله ای کـــه گـــروه درگیـــر 
آن شـــده اگـــر ایـــن ایـــده خام 
ای  اندیشـــکده  بـــه  را  اولیـــه 
خیلی  کنـــد  صحبـــت  و  ببـــرد 
آیـــد. مـــی  گیـــرش  مطلـــب 



88

ان
ره
یب
گار

هن
رب
تج

عین حال از اصول طرح دست بر نمی داشتیم.

گام پنجم: سیر عملیات کردن تجویز
الف( برای حل بحران میدانی تاکنون چه سیری را طی کرده اید و در کجای مسیر قرار 

دارید؟

ما ایده اولیه خودمان که طرح حکمین بود را نزد اندیشکده ها بردیم اما در زمینه طالق 
حرفشان این بود که ما کار نکرده ایم بر خالف بحث جمعیت و تعالی خانواده و ... که 
مجلس  در   ... و  پور  قاسم  خانم  پور،  بانکی  دکتر  با  است.  بکر  طالق  اما  است  شده  کار 
برای ریل گذاری قانونی طرح جلسات مختلف گذاشته شد و در 8 ماده در طرح جمعیت 
استقبال  مورد  و  شد  مطرح  معنا  و  ایتان  اندیشکده  با  شد.  گنجانده  خانواده  تعالی  و 
بود. با حجت االسالم ابراهیمی معاونت مرکز مشاوره وکالی قوه قضائیه، خانم خزعلی 
مورد  و  شد  ارائه  طرح  و...  تبلیغات  سازمان  در  طالبی  وآقای  فرهنگی  عالی  شورای  از 
به  پروژه  عمال  که  بود  شخصی  که  ابراهیمی  آقا  حاج  با  نهایت  در  گرفت.  قرار  استقبال 
ایشون مربوط میشد جلسات ادامه پیدا کرد و االن طرح ذیل ایشون در قوه قضاییه در 

حال بارگذاری می باشد. 

چند هفته دیگر طرح ان شاءهللا بارگذاری می شود و به دنبال این هستیم که در ماه 
پیش رو طرح به صورت آزمایشی اجرایی شود. در هفته های پیش رو کماکان جلسات ما 

با قوه قضائیه و معاونت مرکز مشاوره وکالبرای پیشبرد طرح خواهد بود.

ب(آیا در میانه مسیر افق های تازه ای هم برای گروه باز شده است؟

پروژه خود ما طالق است اما در قوه قضائیه در بحث های نکاح، شروط ضمن عقد و ... 
از ما درخواست شده است وارد شویم و نظر دهیم. این نکته مهم است که چقدر بتوانیم 
گروه  هم  پیشنهادی  های  زمینه  این  در  کنند.  اعتماد  ما  به  که  بشناسانیم  را  خودمان 
را کار کرده و دارای ایده هایی می باشد که در گامهای بعدی می توان با  قبال روایاتش 
قوه قضاییه وارد این مسائل شد. در بحث رتبه بندی و نظام تشویقی برای مشاوران 
خانواده و قضات خانواده گروه پیشنهادهایی به قوه قضاییه داشته که مورد استقبال 
قرار گرفت. در بحث اصالح مهریه گروه حرف هایی برای گفتن دارد که هنوز به صورت 

طرح منسجم در نیومده که می تواند برای قوه قضاییه دارای اهمیت باشد.

گام ششم:درباره گروه 
الف(نقش اعضای گروه در سیر پرداختن به مسئله فعلی را بیان کنید.آیا نیاز به حضور 

افراد بیشتر یا افرادی با مهارت های دیگری هم احساس می کنید؟
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گروه ما 6 نفر هستیم در حال حاضر. و این 6 نفر از ۲.5 سال پیش با هم جلو آمدیم. 
به جز آقای ولوی که یک ساله از ما جدا شده اما دوباره در این پروژه به ما ملحق شد. 
نقش هر کس از رفقا اجماال این است که ما گروهی جلو می رویم و بحث ها با هم پیش 
می بریم؛ هم در فضای تدبر و هم در روایت خوانی و مباحثه، اصول خودمان را داریم و 
در بحث های فقهی و اصولی سراغ استاد می رویم که مبنا ها شکل بگیرد. این ناظر به 
تعامالت درون گروهی اما در تقسیم بندی ها تا وارد کار اجرایی نشویم نقش ها معلوم 

نمی شود.

ارائه مطلب با  االن مسئول گروه بنده هستم برای بحث طالق، بخش های مربوط به 
آقای قزل ایاغ و میران بیگی است. سند خروجی کار را آقای ولوی زحمت می کشد و سند 
را آقای پیامی پیگیری  آزاد فالح و مقداری  را آقای  آرای فقها  پشتیبان طرح و جمع آوری 
می کنند. در رابطه با افراد جدید هم واقعیت این است که ما استقبال می کنیم نفراتی 
اضافه شوند اما هر کسی که به این جمع قرار است اضافه شود باید حداقل های علمی 
که گروه کار کرده است را دارا باشد تا به فهم مشترک برسیم اما در زمینه اجرایی طرح 

قطعا نیاز به نفرات بیشتر و با تخصصهای گوناگون هست. 

در زمینه کارهای رسانه ای هم گروه دغدغه جدی دارد چرا که قسمتی از طرح ناظر به 
می  سعی  و  باشد  بخش  نتیجه  طرح  تا  هست  جامعه  فرهنگ  اصالح  یا  فرهنگ  تغییر 
را داریم درگیر می کنیم در این فضا چون  را پررنگ تر کنیم. یکی دو نفر  کنیم این فضا 
برای جا افتادن این بحث ها نیاز به فضای رسانه ای است و فقط روند اجرایی نیست 

بلکه بحث فرهنگ سازی و اطالع رسانی هم هست.

ب( تجربه خود در نحوه مدیریت پروژه و تعامل با افراد را به صورت تفصیلی بیان کنید. 
آیا به مدل مطلوبی در مدیریت گروه رسیده اید؟

وفاق  و  همدلی  اعضا  بین  باید  طبیعتا  پروژه  رفتن  جلو  برای  علمی  بحثهای  زمینه  در 
باشد و خیلی از انرژی ما مصرف شد برای این که گروه را به یک همدلی برسانیم که همه 
کارها را با همدیگر جلو ببریم و فرق ما با برخی گروه ها این است که احتیاج به مدیریت 
جدی برای اینکه افراد گروه بیکار نمانند و ... دارند اما این فضا االن برای گروه ما که بیش 
از دو سال کنار همدیگر بودیم چندان جدی نیست و حرف هم را خوب می فهمیم. اما 

یکی از نقاط ضعف جدی ما این بود که خیلی 
رسیدیم  آن  به  هم  با  که  مبانی  و  مباحثات  از 
را ثبت نکردیم و در واقع اینطوری نبودیم که 
کنیم.  ثبت  سند  عنوان  به  را  بحثها  این  تمام 
به  ها  خروجی  و  ها  جواب  و  سوال  از  خیلی 
عنوان سند پشتیبان ثبت نشده. ما در همین 
می  تکمیل  را  ها  بحث  این  داریم  هفته  چند 

اما یکی از نقـــاط ضعف جدی ما 
این بود که خیلـــی از مباحثات و 
مبانی که با هم به آن رســـیدیم را 
اینطوری  واقع  در  و  نکردیم  ثبت 
نبودیـــم که تمـــام ایـــن بحثها 
را بـــه عنوان ســـند ثبـــت کنیم.
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کنیم و سعی داریم به خروجی برسانیم.

اما در زمینه اجرای طرح حس ما این است همانند سایر گروه ها به شدت درگیر کنترل 
است  قرار  ها  بحث  همه  هفته  این  از  هم  االن  همین  و  شویم  می   ... و  تسکولو  و  پروژه 
در تسکولو وارد شود که مدیریت پروژه درستی داشته باشیم اما به نظر خودم در بحث 

های اجرایی که سرشلوغی دارد این نرم افزار کمک می کند. 

ج( از نظر مالی نحوه تعامل با اعضای گروه چگونه است؟

بحث  امروز  اقتصاد  وضعیت  در  گروه.  در  هستند  مختلف  افراد  که  است  این  واقعیت 
از این پروژه  های مالی طبیعتا اهمیت دارد خصوصا که رفقا پیشنهادات زیادی خارج 
می  دیگر  های  پروژه  سراغ  شوند  نمی  مالی  تامین  پروژه  در  کنند  احساس  اگر  و  دارند 
روند. از این منظر بحث مالی برای گروه ما اهمیت دارد. اما واقعیت این است که این 
های  بحث  گروه  در  بلکه  ندارد  وجود  مالی  بحث  چون  نکنند  کار  رفقا  که  نیست  گونه 

علمی و فقه تحقق را جدی دنبال می کنیم اما 
باید کمکی شود تا  انگیزه ها حفظ شود و نیاز 
های مالی موجب نشود افراد سراغ کار دیگری 
بروند. تا جایی که توانستیم هزینه ها را پایین 
حساب کردیم وافراد با حداقل ها ساختند و 

دارند به لطف خدا با قدرت کار را جلو می برند. 

د( با توجه به تجربیات فعلی و آشنایی با میزان توانایی های گروه خود چه نمره ای به 
حرکت گروه تا االن می دهید؟بیشتر اشکال در چه ناحیه ای بوده است؟

این  و  گرفتیم  نظر  در  که  مراحلی  طبق  ما  است.  بوده  چه  گروه  از  ما  توقع  ببینیم  باید 
خوبی  خیلی  نمره  منظر  این  از  ها  سال  این  در  بودیم  هایمان  حرف  تحقق  دنبال  که 
میگیریم. اما نقاط ضعفی هم هست. مثال از نظر معنوی و این که برنامه جمعی داشته 
باشیم ،رفت و آمد خانوادگی ،کوه و... داشته باشیم خوب عمل نکردیم البته کرونا هم 
مانع شده است. اما از نظر پیگیری گروه و انسجام گروه و کار علمی و دغدغه و پایبندی 

نمره قابل قبول است.  

گام هفتم:تصویر مطلوب حرکت گروه حوزوی
الف(با توجه به تجربه خود وجود چه نقش ها و چه تیپ شخصیت هایی را در یک گروه 

 بایـــد کمکی شـــود تـــا  انگیزه 
هـــا حفـــظ شـــود و نیـــاز های 
مالـــی موجـــب نشـــود افـــراد 
برونـــد.  دیگـــری  کار  ســـراغ 
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حوزوی که به مسئله ای مشابه مسئله شما می پردازد الزم می دانید؟

به نظرم سوالتان خیلی کلی است از نظر ما برای یک گروه حوزوی مهمترین چیز وسط 
گذاشتن یک پروژه واقعی است تا حرف ها همه حول آن پروژه باشد. همه مبانی مرتبط 
با پروژه و بحث های اصولی و بحث فقهی، بحث تدبر در قرآن باید حول این پروژه باشد. 

وقتی همه چیز ناظر به پروژه باشد نفراتی که 
پیدا  را  همدیگر  دارند  مشترک  های  دغدغه 
می کنند و گروه شکل منسجم میگیرد. همین 
پروژه طالق را اگر 10 نفر بودیم دستمان بازتر 
بود و در جوانب بیشتری ورود می کردیم مهم 

درست کردن مبانی مشترک گروه است.

داشته  عضو  بیشتر  هرچه  گویم  می  باشد  ما  دست  فرزندآوری  پروژه  مثل  ای  پروژه  اگر 
باشیم بهتر. چون مسائلی که درگیر آن می شویم زیاد است که هر کدام یک نیروی فعال 
می خواهد اما پروژه طالق چون خودش ریز مسئله هست به نفرات بیشتر نیاز ندارد 

مگر برای بحثهای اجرایی و یا در بحثهای مشاوره خانواده و ... .

لذا برای هر الزمه ای که کار داشته باشد افراد را اضافه می کنیم. اگر بخشی دو نفر نیاز 
داشته باشد آن دو نفر را اضافه می کنیم و دیدگاه هرچه بیشتر نیروداشته باشیم بهتر 
است را مضر می دانم. اگر آدم اضافه می کنیم کار باید داشته باشیم وگرنه پرت می شود.

ب(آیا تعامل طالب با افراد دانشجو یا گروه های دانشجویی را برای حل مسئله مشابه 
الزم می دانید؟

برای ما چون حرف دین می زنیم افراد گروه باید مبانی ما را داشته باشند وگرنه دچار 
اختالف می شویم؛ ممکن است کسی دانشگاهی باشد و همفکر باشد و اضافه شود اما 
چنین افرادی معموال پیدا نمی شوند. ما با مبانی خودمان جلو رفتیم و نسبت به این که 
عضوی دانشجو باشد مشکلی نداشتیم خصوصا در زمینه هایی که ضعف داشتیم. مثال 
یک نفر حقوق خوانده نیاز داشتیم اضافه کنیم به گروه اما پیدا نشد لذا کار خودمان را 
انجام دادیم و سراغ حقوق خوانده های خارج 
راه  و  دهیم  گزارش  را  مشکل  تا  رفتیم  گروه  از 

حل پیشنهادی آنها مکمل ما شود.

زمین  در  اگر  اما  داریم  الزم  هم  دانشجو  لذا   
بخواهد  پردازی  نظریه  و  پردازی  ایده  های 
وارد شود باید خیلی از مبانی علمی را  حل کرده باشد. دانشجو های رسانه ای هم خیلی 
الزم داریم که بخواهند بسته رسانه ای گروه را جلو ببرند و ظرفیت های رسانه ای را اجرا 

کنند. این اصل پروژه نیست اما ملحقات الزم پروژه است که الزم داریم.

از نظر ما بـــرای یک گروه حوزوی 
گذاشتن  وســـط  چیز  مهمترین 
یک پروژه واقعی اســـت تا حرف 
ها همه حـــول آن پروژه باشـــد

دانشگاهی  کســـی  است  ممکن 
باشـــد و همفکر باشـــد و اضافه 
افـــرادی  چنیـــن  امـــا  شـــود 
معمـــوال پیـــدا نمـــی شـــوند.
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در طرح شهید احمدی روشن گشتیم اما نتوانستیم پیدا کنیم. در مشکات هم یکی دو 
نفر آشنا با رسانه  می شناختیم اما مدرسه مخالفت کرد که در کار وارد شوند. اما دغدغه 

ما هست و از این جنس افراد برای اضافه شدن به گروه استقبال میکنیم.

ج(تصویری که از حرکت مطلوب گروه حوزوی در عملیات و میزان پیگیری و ورود اجرایی 
که باید انجام دهد دارید را شرح دهید.

چند کار برای گروه الزم است.

اوال دغدغه مشترکی باید در حد کلیات داشته باشند. 

درس  و  ها  کار  همه  و  بزنند  حرف  و  کنند  صحبت  واقعی  مسئله  به  ناظر  حتما  ثانیا 
هایشان بر اساس پروژه باشد، مخصوصا برای شروع کار خیلی اهمیت دارد. این مبانی 
را برای خودشان باید محکم کنند و پایبند به این مبانی باشند به عنوان پشتوانه علمی. 
زمانی که وارد کار اجرایی می شوند از مشورت های افراد درگیر صحنه استفاده کنند و 
به آدم های خبره ارائه دهند و نترسند که حرفشان خنده دار است چون اوایل این گروه 

ها اعتماد به نفس کافی را ندارند. گروهشان 
گفتن  برای  حرف  مطالب  کاری  چکش  از  بعد 
خواهد داشت و حتی بین خیلی از مسئولین 
حرفشان  حوصله،  نه  و  دارند  وقت  نه  که 
روشن  هم  گروه  شیوه  و  میکند  پیدا  خریدار 

می شود.

در حال حاضر گروه شما در چه زمینه هایی تجربه و خروجی های مکتوب قابل استفاده 
برای سایر گروه ها دارد؟

• در زمینه تدبر قرآن سوره هایی که توسط گروه کار شده قابل ارائه هست.	
• در بحث روایت تمام ابوابی که در زمینه خانواده هست)در کتب اربعه( جمع 	

بندی شده و قابل ارائه به دوستان می باشد
• می 	 دوستان  و...  قرآنی  حکمیت  طرح  طالق،  به  مربوط  ی  ها  بحث  زمینه  در 

توانند استفاده کنند.
• 	
• قوه 	 مجلس،  پژوهشهای  مرکز  اسالمی،  شوای  مجلس  با  خوبی  ارتباطات 

اندیشکده  و  مجلس  اسالمی  تحقیقات  مرکز  فرهنگی،  عالی  ،شورای  قضاییه 
های مختلف برقرار شده که سایر رفقا می توانند از این ارتباطات برای پیشبرد 

طرح هاشون استفاده کنند.

مســـئله  بـــه  ناظـــر  حتمـــا 
واقعـــی صحبت کننـــد و حرف 
بزننـــد و همـــه کار هـــا و درس 
پـــروژه  اســـاس  بـــر  هایشـــان 
باشـــد، مخصوصا برای شـــروع 
دارد. اهمیـــت  خیلـــی  کار 
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گام اول: مسئله شناسی
الف(مسئله اصلی که گروه شما در این مدت به آن می پردازد چه مسئله ای است؟

ما به مدت دو سال روی پروژه رصد جریان های تحول خواه در کشور کار کرده ایم، و بعد 
از دیدن تقریبا همه ایده های موجود، همه ایده ها را ذیل 8 کالن حیطه تقسیم بندی 
کردیم، بر اساس  همین پروژه که در گروه بنیان مرصوص قبال انجام داده بودیم به یک 
جمع بندی رسیدیم که االن برای ورود اولویت دار به فضای تحول آموزش و پرورش چند 

حیطه وجود دارد و در این حیطه ها چند اولویت وجود دارد.

۱.حیطه تربیت منابع انسانی آموزش و پرورش

۲.شبکه سازی فعالین عرصه تعلیم و تربیت

3.حیطه مباحث نظری و تولید علم در نسبت با تعلیم و تربیت

ب(آیا مسائل دیگری هم پیش روی گروه مطرح بوده است؟ چرا مسئله فعلی را از بین 
سایر مسائل انتخاب کرده اید؟

و  فرهنگیان  دانشگاه  های  ورودی   ،۲8 ماده  مثل  بوده  مطرح  ما  برای  اولیه  ایده  چند 
گزینش آن ها، طراحی آیین نامه صالحیت معلمان، برگزاری دوره های معارف اسالمی 
و تربیت اسالمی در دانشگاه، دوره های مشابه اسالم ناب و حوزه دانشجویی. نظر ما 
بیشتر به سمت انتخاب حوزه دانشجویی رفته است چون ماده ۲8 خیلی پیچیده بود 
و ما باید با پروژه ای کوچک تر جلو می رفتیم تا فضا بازتر فضای افراد خود گروه شکل 

بگیرد.

برای  خارجه  سیاست  گروه  میباشد.  پروژه  هر  اقتضائات  به  توجه  مهم  خیلی  نکته  یک 
ارتباطاتی  دلیل  به  رفتند  مجلس  به  تقنین 
که داشتند بهترین ظرف برای تحقق مجلس 
خیلی  اینجا  در  اجرا  اقتضائات  فلذا  بود 
برنامه  وارد  ما  گروه  که  زمانی  است.  مهم 
ما  های  ظرفیت  دیدیم  شد  اجرایی  ریزی 
بیشتر ناظر به دانشگاه فرهنگیان و سازمان 

پژوهش و تدوین کتب درسی است. 

هر انسانی ظرفیت ها و توانایی ها و رزومه کاری ای دارد. بنده ۱۰ سال است وارد فضای 

وارد  مـــا  گـــروه  کـــه  زمانـــی 
شـــد  اجرایـــی  ریـــزی  برنامـــه 
مـــا  هـــای  ظرفیـــت  دیدیـــم 
دانشـــگاه  بـــه  ناظـــر  بیشـــتر 
پژوهش  ســـازمان  و  فرهنگیان 
و تدویـــن کتب درســـی اســـت. 
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دیگری  هستم.دوستان  تربیتی  های  بحث  بر  متمرکز  و  دارم  مدرسه  و  ام  شده  تربیتی 
هم در بنیان مرصوص و هم در مدرسه علمیه مشکات دغدغه بحث تربیت را داشتند. 
گروه ربیون هم مدتی بود که با گروه های مختلف صحبت کرده بودند و دغدغه این 
را  خودشان  پروژه  بعد  و  باشند  داشته  میدان  عرصه  در  واقعی  ای  تجربه  که  داشتند  را 

انتخاب کنند که به این نتیجه رسیدند که پروژه ما از سایر پروژه ها مناسب تر است. 

در فضای طلبگی هم یکی از عرصه هایی که عمده طالب بیشتر از فضای های اقتصادی 
و قضائی و ... به آن عالقه دارند عرصه ی تربیت است که هم آشناتر است و هم دایره 
وسیع تری دارد. تا به اینجا ورود طلبه ها به الیه های پایین تر این فضا بوده و نهایتا 
به سمت معلمی یا راه اندازی مدرسه می رفتند اما ما با توجه به دغدغه ای که وجود 
داشت و اهمیت دانشگاه فرهنگیان که هم بحث تامین منابع انسانی را بر عهده دارد و 
هم رهبری تاکید فراوانی بر آن دارند به نحوی که ساالنه یک دیدار با دانشجویان و یک 
دیدار به طور خاص با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دارند و متاسفانه کم لطفی که 
برخی در دولت نسبت به این مجموعه دارند و بعضا حتی خواسته اند که این ساختار 

را جمع کنند لذا به این سمت متمایل شدیم که به توانیم این نهاد مهم را تقویت کنیم.

ج( آیا رویکرد مواجهه شما با منابع دینی تاثیری در رسیدن به مسئله گروه داشته است؟

مدل بررسی مسئله ما برخواسته از میدان بوده است یعنی فضای میدانی را رصد کردیم 
و میدان بیشتر برای ما مهم بوده است.  

وسیعی  سطح  که  دیدیم  بکنیم  ورود  خواستیم  و  شد  ایجاد  ما  در  دغدغه  که  ابتدایی 
از  تربیت  و  تعلیم  عرصه  در  هستند  کار  به  مشغول  که  دارند  وجود  فضاها  و  افراد  از 
نقشه  یک  داشتن  برای  ما   ... و  گذاری  سیاست  تا  عملیاتی  تا  پژوهش  های  مجموعه 
کلی یک دور افراد و گروه های فعال در این مسئله را لیست کردیم و سراغشان رفتیم.  
مصاحبه ها نزدیک به دو سال طول کشید و قصد تدوین خروجی و تبدیل آن به رصد 
را داریم و تا االن تا حد خوبی کار پیش رفته است. قبال یک تجربه با  ایده های تحولی 
مهندس مجیدی که درفضای نظری کالن آموزش و پرورش فعال هستند داشتیم و ایده 
دوره ابتدایی ایشان را خودمان با ایده ای که با برخی از رفقا مثل آقای تقی زاده و اخالقی 

و .... داشتیم مدون کردیم و شروع به بررسی میدانی کردیم.

گام دوم:تعیین رویکرد پرداختن به مسئله ناظر به هویت گروه 
حوزوی

به  پاسخگویی  عرصه  در  فعال  حوزوی  گروه  یک  عنوان  به  خود  برای  که  الف(نقشی 
نیازها و حل مسائل حاکمیت اسالمی تعریف کرده اید اقتضای چه میزانی از جلو رفتن 
در حل مسئله را دارد؟ آیا به صرف وصول به پاسخ مسئله از منظر دین اکتفا کرده اید 
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یا حل بحران میدانی را نیز جزء وظیفه خود می دانید؟

االن صفر تا صد این کارها با خودمان است. در تدوین کتب درسی کامال درگیر عملیات 
هستیم. در دانشگاه فرهنگیان هم از صفر این که یک حوزه دانشجویی طراحی کنیم تا 
پیگیری تحقق و پشتیبانی آن همه با خودمان است یعنی فقط طراحی و ایده و مشاوره 

نیست بلکه هسته های ما در عملیات کار بر 
دوششان است و این که ناظر به آن عملیات 
چه میزان طراحی و فکر نیاز باشد بستگی به 
روند عملیات دارد اما اجرا با خود ما خواهد 

بود.

اساسا اگر ما خودمان وارد عرصه تحقق دین 
نشویم، نه کسی پیدا میشود که بخواهد ایده 
های ما را محقق کند و اگر هم یک درصد کسی 

پیدا شود، خیلی بعید است که بتواند با درک درستی ایده را پیگیری و محقق کند، لذا 
تالش ما این است که با همه امکاناتی که داریم، یک ایده را تا مرحله تحقق پیگیری کنیم.

گام سوم: روش حل مسئله
الف( عوامل موثر در انتخاب حوزه دانشجویی برای ورود به عرصه آموزش و پرورش چه 

بوده است؟

میدان  در  هایی  اولویت  بودند  فعال  حیطه  این  در  که  افرادی  سخنان  مشترک  قدر  از 
به دست می آمد. قدر مشترک حرف این افراد این بود که حیطه »تامین منابع انسانی 
آموزش و پرورش« مهم ترین حیطه است. زمانی هم که ما وارد عملیات شدیم دیدیم که 
این بخش ها ظرفیت ورود دارد و اقتضائات اجرا را لمس کردیم. لذا دو عامِل »بازخورد 

افراد فعال« در این حیطه و »اقتضائات اجرا موثر« در انتخاب حوزه دانشجویی بود.

ب(می توانید بیشتر تشریح کنید؟

کنم  عرض  ملموس  صورت  به  بخواهم  اگر 
زیرساخت  یک  به  که  بود  این  ما  اولویت 
اسالم  مثل  ای  پروژه  برسیم.  قالبی  محتوایی- 

ناب ممکن است یکسال باشد اما سال دیگر نه و تشکیالت آن کامال اقتضائی است یعنی 
دانشگاه  های  ساختار  در  نه  و  مشخص  تشکیالت  نه  دارد،  مشخص  بودجه  ردیف  نه 
تعریف شده است لذا ما باید سراغ نهادی می رفتیم که در ساختار های دانشگاه تعریف 
شده باشد و ردیف بودجه مشخص می توان برای آن تعریف کرد و دانشجو ها به آن 
حس دارند و کار عقبه و ظرفیت دارد و در طوالنی مدت بهتر می توانیم در آن ورود کنیم.

فقـــط طراحی و ایده و مشـــاوره 
نیســـت بلکه هســـته های ما در 
عملیات کار بر دوششان است و 
این که ناظر بـــه آن عملیات چه 
میزان طراحی و فکر نیاز باشـــد 
بســـتگی به روند عملیـــات دارد 
اما اجرا با خود مـــا خواهد بود.

»بازخـــورد  عامـــِل  دو  لـــذا   
افـــراد فعـــال« در ایـــن حیطه 
در  موثر«  اجـــرا  »اقتضائـــات  و 
انتخاب حوزه دانشـــجویی بود.
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گام چهارم: رسیدن به تجویز در مسئله
الف( آیا به مرحله تجویز برای حل مسئله رسیده اید؟ چه سیری را طی کرده اید و در 

کجای مسیر قرار دارید؟

مرحله  در  را  پروژه  سه  ما  بود.  مهم  خیلی  گروه  اعضای  توان  و  زمان  و  ما  های  ظرفیت 
امکان سنجی مطرح کردیم به این جهت که ذائقه بچه ها متفاوت بود. پروژه های سند 

تحول آموزش و پرورش، تدوین کتب درسی و دانشگاه فرهنگیان بود.

دوستان در مورد سند تحول به این جمع بندی رسیدند که االن ظرفیش وجود ندارد و 
کار روی سند تحول آ.پ یک کار پر هزینه، کم فایده و سخت میباشد فلذا این پروژه در 

امکان سنجی امتیاز مطلوبی کسب نکرد و کنار گذاشته شد. 

در مورد تدوین کتب درسی  ابتدا فکر می کردیم فضا خیلی تخصصی است اما وقتی وارد 
شدیم دیدیم ظرفیت هایی برای فعالیت وجود دارد. با ۲ گروه تدوین کتاب های درسی 
»علوم انسانی و مطالعات اجتماعی« و گروه »تفکر و سبک زندگی« ارتباط گرفتیم. در 
ابتدا با فردی عملیاتی ارتباط گرفتیم و خیلی سریع نقد و بررسی کتاب های اجتماعی 
پایه های سوم تا ششم را به عنوان پروژه اولیه شروع کردیم. برای شروع کار چند هفته 
اهداف  و  ها  کتاب  محتوای  و  درسی  کتب  تدوین  ساختار  و  گذاشتیم  جلسه  رفقا  برای 
خروجی  و  شدند  متمرکز  کتاب  یک  روی  نفر  چند  هر  و  دادیم  توضیح  را   ... و  آموزشی 
با  میکردیم،  تدوین  را  ها  کتاب  سلبی  نکات  اینکه  عین  در  شد.  ها  کتاب  سلبی  نقد  آن 
که  کردیم  هم  ایجابی  نکات  بیان  به  شروع  اجتماعی  مطالعات  گروه  مسئول  پیشنهاد 

االن به این بخش از کار به پایان رسیده است و آن را تحویل داده ایم. 

در مرحله بعد قرار است در تدوین سند راهنمای تالیف کتب درسی با سازمان پژوهش 
همکاری نماییم، این سند بسیار مهم است و معیار سنجش محتوایی کتاب ها باید قرار 
بگیرد لذا کوچکترین تغییر در این سند خیلی مهم میباشد. در حال حاضر مشغول کار 

روی سند راهنمای دو گروه مطالعات اجتماعی و سبک زندگی هستیم.

از  در مورد دانشگاه فرهنگیان هم چون در ماه های ابتدایی تدوین کتب انرژی زیادی 
ما گرفته بود، این کار در حاشیه بود تا این که مدتی قبل یکی از اعضای گروه رّبّیون وارد 
عمل شد و با مجموعه ای از افراد موثر دانشگاه ارتباط گرفتیم و در حال امکان سنجی و 

طراحی عملیات در دانشگاه فرهنگیان هستیم.

و  بگیریم  ارتباط  باید  هم  دانشگاه  کف  و  ها  دانشجو  خود  با  که  رسیدیم  نتیجه  این  به 
حرف  به  تا  کنیم  جمع  را  ها  داده  از  ای  مجموعه  باید  کنند.  می  فکر  چگونه  که  ببینیم 
فرهنگیان  دانشگاه  در  کرد.  ریزی  برنامه  توان  نمی  نفر  یک  حرف  روی  و  برسیم  واقعی 
هم با مسئول نهاد، یکی از بزرگوارانی که قصد راه انداختن حوزه دانشجویی داشتند، 
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ظرفیت  که  دوستانی  سایر  و  دانشگاه  کل  بسیج  مسئول  تهران،  استان  نهاد  مسئول 
داشتند ارتباط گرفتیم و در حال رایزنی هستیم.

ج( تجربه خود در جلسات با کارشناسان را بیان کنید. در چه زمینه هایی و چه میزان به 
سراغ کارشناسان می رفتید؟

ما در دوره دو ساله ای که رصد را انجام دادیم تجربیات خوبی به دست آوردیم. اصوال 
آدم هایی را که انتخاب می کنیم افرادی هستند که ما به آن واسطه ها مطمئن هستیم 
یعنی میدانیم آن آدم کلیدی است و این یک نکته مهم است که پرتی گفت و گو ها پایین 
بیاید. نکته دوم این است که به خصوص در فضاهایی مثل دانشگاه فرهنگیان اصال 
نمی شود روی حرف یک نفر حساب باز کرد و برنامه ریزی کرد بلکه باید رفت و الیه های 
خیلی  گاهی  ها  ساختار  در  کالن  های  آدم  نگاه  جنس  و  تحلیل  سوما  دید.  هم  را  دیگر 
حرف  روی  فقط  اجرا  و  عملیاتی  و  ریزی  برنامه  در  اگر  که  دیدیم  را  این  و  است  متفاوت 
های  الیه  به  باید  حتما  لذا  میرود  باال  کار  در  خطا  شدت  به  کنیم  ریزی  برنامه  ها  اون 
پایینی هم برویم و آن ها را ببینیم. نکته دیگر این است که چه حسی از خودمان به فرد 
مدعو منتقل می کنیم. ابتدائا رفقا دیدشان این بود که ما تجربه نداریم و بنده را جلو 
می انداختند! اما من میگفتم که یک جوری وارد شوید که انگار ۱۰ سال است در دل این 

تیمی  ما  که  کنید  معرفی  را  گروه  و  هستید  کار 
از طالب نخبه با پیشینه دانشگاهی هستیم که 
ارشد و دکترای حوزه علمیه دارند و انگیزه مان 
افقمان  است.  جدی  باال  سطوح  به  ورود  برای 

جدی  خودتان  واقعا  که  این  بر  عالوه  یعنی  است.  صحنه  کالن  راهبری  فضای  به  ورود 
هستید، طوری وارد شوید که ظاهر کارتان هم همین گونه باشد تا شما را جدی بگیرند 
مسئولی  هیچ  که  شد  این  نتیجه  کرد.  پیگیری  را  ملی  جدی  های  پروژه  شود  نمی  اال  و 
سمت  به  را  ما  گروه  میخواستند  همه  و  کردند  همراهی  ما  با  و  نگرفتند  کم  دست  را  ما 
ورودهای  در  نکته  این  و  بکشانند  خودشان 

طلبگی خیلی مهم است.

د(در طول این مدت به مدل تعامل خاصی 
با کارشناسان هم رسیده اید؟

یک نکته مهم که در اجرا به آن برخورد کردیم 
از سازمان ها مثل سازمان پژوهش و تدوین کتب درسی  این بود که تعامل با بعضی 
ساده است یعنی با یک مسئول تعامل می کنیم و اگر با او هماهنگ شویم کار جلو می 
رود و همین فرد تاثیر زیادی در تصویب طرح در شواری عالی و تایید رئیس سازمان 
دارد اما در دانشگاه فرهنگیان تعارض و تضاد در فضای ساختاری پررنگ است و موانع 

بروکراتیک و اجرایی، کم تحرکی، نظام کارمندی و ... در این ساختار خیلی پررنگ است.

نـــگاه  جنـــس  و  تحلیـــل 
ها  ســـاختار  در  کالن  آدم هـــای 
گاهـــی خیلـــی متفاوت اســـت

 افقمـــان ورود به فضای راهبری 
کالن صحنه اســـت. یعنی عالوه 
بر این که واقعـــا خودتان جدی 
هســـتید، طوری وارد شـــوید که 
ظاهـــر کارتان هـــم همین گونه 
باشـــد تا شـــما را جدی بگیرند
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اصوال باید در سازمان ها با مسئولین میانی ارتباط گرفت، چرا که اینها اثرگذارترین افراد 
در سازمان ها هستند. مدیران ارشد و کارمندان پایین دستی خیلی در روند کارها موثر 

نیستند.

گام پنجم: سیر عملیات کردن تجویز
ب(آیا در میانه مسیر افق های تازه ای هم برای گروه باز شده است؟

در دانشگاه فرهنگیان عرصه خیلی وسیع است و نیاز باال است. اساتید معارفی خیلی 
فرهنگیان  دانشگاه  دارند.  پشتیبانی  به  نیاز 
است  کرده  امضا  نامه  تفاهم  علمیه  حوزه  با 
ای  دوره  توانند  می  که   ۲8 ماده  درصد   ۱۰ که 
را در دانشگاه بگذرانند و سپس جذب آموزش و پرورش شوند را از حوزه علمیه جذب 
کند. این کار خوبی است که ۱۰ درصد این ظرفیت را اختصاص به حوزه داده اند اما این 
ظرفیت ۱۰ یا ۲۰ هزار نفر بوده است که به حوزه هزار نفر رسیده است اما  االن صرفا به 
4۰۰  نفر تقلیل یافته است که معلوم نیست چند نفرشان جذب شوند. واقعا سرمایه ای 
در حال هدر رفتن است و نیاز است افرادی ورود کنند و طالب را جهت دهند و انگیزه الزم 

برای آن ها را جهت ورود به دانشگاه فرهنگیان ایجاد کنند.

نکته دیگری که باید روی آن تاکید کنم این است که در دانشگاه فرهنگیان سنگ انداری 
ها و موانع جدی هم وجود دارد یعنی ظرفیت هایی را تشخیص می دهیم اما سیستم 
به نحوی پیچیده است که به راحتی نمی توان ورود کرد لذا آدم های ویژه ای را می طلبد 
که بتوانند با این سیستم تعامل کنند. افراد توانمندی را دیدم که بعد از یک یا دو سال 
کار گفتند نمی شود و بیرون آمدند لذا درست است که ظرفیت هایی هست اما کارکردن 

خیلی راحت نیست.

گام ششم: درباره گروه 
الف(تعداد اعضای گروه چند نفر است؟ آیا همه افراد در یک پروژه مشغول هستند یا 

اعضای دیگری هم در سایر پروژه ها مشغول به فعالیت هستند؟

االن ده نفر هستیم. ما یک پروژه نظری کاربردی تدبر تربیتی هم داشتیم که ارتباط زیادی 
به میدان ندارد و بیشتر مرتبط با دغدغه خال تئوریک و ارتباط با منابع است. توضیح 
این که سعی کردیم با تدبر روندی، مدلی از ارتباط خداوند با پیغمبر)ص( و سیر ربوبی 
خداوند متعال در مورد پیغمبر)ص( را به دست بیاوریم و تا به اینجا اتفاقات خوبی در 
این بخش رقم خورده است. بزرگترین مانعی که داشتیم این بود که تدبر مرسومی که 
وجود دارد بخش عمده آن متاثر از سبک آقای صبوحی است و ظرفیت الزم برای تدبر 

اصـــوال بایـــد در ســـازمان ها با 
گرفت ارتباط  میانی  مســـئولین 
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رویکردی را ندارد و بیشتر به سیاق ها و سطح قرآن توجه می شود یعنی از جهت روش 
استنباطی دچار نقص هستیم. سعی کردیم ابزار های متنوع تری به دست بیاوریم تا به 

مدل استخراج مبانی و راهبرد ها از دل قرآن نزدیک تر شویم. 

در واقع در اینجا چند بحث داشتیم، مسئله شناسی، نظام مسائل و تفکر سیستمی و 
این که چگونه به صورت الیه بندی به مسئله 
نگاه کنیم؛ نحوه نگاه درجه دو برای استنباط 
خداوند  چگونه  ببینیم  که  سوره  از  تربیتی 
میکند  ورود  سوره  به  معلم  صورت  به  متعال 
جایگاهی  چه  در  که  این  و  سوره  خود  سیر  و 
مسائل طرح شده اند. برای مثال بحث یتیم 

در ابتدای نزول زیاد مطرح شده است و تشویق به آن یا سرزنش نسبت به عدم توجه 
به آن مطرح شده است، این نشان میدهد توجه به یتیم در جریان تربیتی اولویت دارد 
پیغمبرتر  در  تاثیر  یتیم  به  توجه  یعنی  مربی  حیث  از  مهمترش  و  مخاطب  حیث  از  هم 
شدن پیغمبر دارد و ما این اولویت را داریم که رفقا مواجهه با چنین فضاهایی را داشته 

باشند و نسبت بگیرند. 

بحث دیگر در ابزار، تدبر سوره ای استاد اخوت 
بود که محور آن بیشتر مکانیزم استخراج روح 
تا  دهد  می  هایی  ایده  ما  به  که  بود  سوره 
سرخط ها را کشف کنیم. مثل توجه به منظر 
و  است  شده  تکرار  که  هایی  آیه  یا  سوره  ورود 
و  کند  می  کمک  سوره  منسجم  فهم  به  که   ...
برای رسیدن به نظام تربیتی این فهم منسجم 

خیلی مهم است.

دانشگاه  یا  مربیان  مادران،  برای  هایی  ارائه  و  ها  دوره  برگزاری  قالب  در  بعدی  گام  و 
از  بازخوردگیری  و  باشیم  داشته  میدان  با  برگشت  و  رفت  تا  بود  خواهد  فرهنگیان 

مخاطبین هم سبب ارتقاء بیشتر استنباط خواهد شد. 

ب( تجربه خود در نحوه مدیریت پروژه و تعامل با افراد را به صورت تفصیلی بیان کنید. 
آیا به مدل مطلوبی در مدیریت گروه رسیده اید؟

واقعیت این است که یک مقدار بنده در این زمینه مشکل داشتم و دلیل مهمش مشغله 
را  از حوزه، مشغولیت های درسی و مسائل دیگر است لذا تمرکز الزم  زیاد بنده بیرون 
ندارم و همین موجب شده است بیشتر درگیر طراحی محتوایی باشم اما قرار شده است 
دوره  طراحی  باشد.  رّبّیون  گروه  مسئول  با  گروه  اجرایی  مدیریت  و  عملیاتی  طراحی 

 ســـعی کردیم با تدبـــر روندی، 
مدلـــی از ارتبـــاط خداونـــد بـــا 
پیغمبـــر)ص( و ســـیر ربوبـــی 
مـــورد  در  متعـــال  خداونـــد 
پیغمبر)ص( را به دست بیاوریم 

نحـــوه نـــگاه درجـــه دو بـــرای 
اســـتنباط تربیتـــی از ســـوره که 
متعال  خداوند  چگونـــه  ببینیم 
بـــه صـــورت معلـــم به ســـوره 
ورود میکند و ســـیر خود ســـوره 
و ایـــن کـــه در چـــه جایگاهـــی 
انـــد شـــده  طـــرح  مســـائل 
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آموزشی را هم به چند نفر دادیم و خودم بودجه اش را بیشتر پیگیری می کنم و پیگیری 
حضور بچه ها و برنامه ریزی را به خودشان دادیم. هر پروژه مستقل مثل تدوین کتب 
یا دانشگاه فرهنگیان را هم تبدیل به یک پروژه با مسئول و برنامه ریز کردیم که کلیات 

آن با ما چک می شود.

بعد از مدتی هم به این نتیجه رسیدیم که دو هسته شکل دهیم که یکی در الیه مدیریتی 
گروه تربیت مرکز برهان باشد و سیاست گذاری کالن گروه در آن پیگیری شود و یک الیه 
هم هسته سخت درون گروه تربیت از دوستانی که دغدغه بیشتری دارند میباشد که در 

این هسته بیشتر در مورد برنامه های گروه صحبت و تقسیم وظیفه می شود.

ج( از نظر مالی نحوه تعامل با اعضای گروه چگونه است؟

چون  و  بستیم  قراردادی  دوستان  با  برهان  راهبری  مرکز  تربیت  میز  طرف  از  ابتدای  از 
پروژه ذیل بنیاد ملی نخبگان تعریف شده است، تامین مالی تا حد زیادی توسط مرکز 
برهان و بنیاد ملی نخبگان انجام میشود. خود بنیاد ملی نخبگان هم مکانیزمی برای 
پروژه  مالی  تامین  مسئول  را  پروژه  ابتدای  ماه  دو  که  صورت  این  به  دارد،  مالی  تامین 
و ۷ ماه بعد را بنیاد ملی تامین میکند. زمانی که بحث مالی شفاف باشد، دورنمای آن 
مشخص باشد خودش خیلی کمک می کند که کار جدی تر شود و آدم ها تعهد بیشتری 

داشته باشند و جدی تر پیگیری کنند.

د(با توجه به تجربیات فعلی و آشنایی با میزان توانایی های گروه خود چه نمره ای به 
حرکت گروه تا االن می دهید؟ بیشتر اشکال در چه ناحیه ای بوده است؟

کمبود اصلی این است که ما کار را از عملیات 
سنگینی شروع کردیم و تعداد گروه هم نسبتا 
ساختار  به  کردن  فکر  فرصت  این  و  بود  زیاد 
ها و فرایند ها و ... را از ما میگرفت و به نظرم 
بیشتر باید بابت این بحث فکر و برنامه ریزی 
شود. خود همین بحث که ما در مجموعه بر 
چه اساسی پروژه را تعریف و بررسی کنیم و چه 
کسی نظارت روی آن داشته باشد می تواند به 

بوده  ما  های  چالش  ترین  مهم  از  ریزی  برنامه  برای  فرصت  عدم  کند.  کمک  کار  تداوم 
دیدیم  اما  گذاشتیم  هم  جلسه  چند  و  شدیم  وارد  آموزشی  دوره  طراحی  برای  ما  است. 
آماده  را  آموزش  برای  ای  دوره  و  گذاشتیم  فرصت  ماه  یک  حدود  شود.  نمی  طور  این 

کردیم که هنوز تمام نشده است. اگر از قبل فرصت داشتیم کار بهتری در می آمد. 

آشنایی  تربیتی  فضای  با  خیلی  رفقا  از  تعدادی  که  است  انسانی  نیروی  دیگر  مشکل 
کار  در  انگیزه  با  بقیه  مثل  و  شود  می  مشکل  مقدار  یک  آنها  با  گیری  ارتباط  لذا  ندارند 

شـــفاف  مالی  بحث  کـــه  زمانی 
باشـــد، دورنمای آن مشـــخص 
باشـــد خـــودش خیلـــی کمک 
می کند کـــه کار جدی تر شـــود 
و آدم ها تعهد بیشـــتری داشته 
باشـــند و جدی تر پیگیری کنند.
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نیستند.

گام هفتم:تصویر مطلوب حرکت گروه حوزوی
مسئله  حل  برای  را  دانشجویی  های  گروه  یا  دانشجو  افراد  با  طالب  تعامل  آیا  الف( 

مشابه الزم می دانید؟

کمک  دانشگاهی  فضای  از   ... و  مشاور  تا  گرفته  استاد  از  خود  آموزشی  های  دوره  در 
همه  کتب،  تدوین  پروژه  در  است.  بوده  طور  همین  هم  ها  پروژه  پیشبرد  در  و  گرفتیم 
دانشجو دکترا هستند. من خیلی منعی ندارم که دانشجو هم به گروه وارد شود اما اصوال 
نظام های این سبکی که هویت مشخص دارد، دانشجو را از خارج به راحتی نمی تواند 
از دانشجو کامال استفاده  وارد ساختار کند و او را حفظ کند. در مدرسه چمرانی ها هم 
کرده ایم، اما اولویت این پروژه ما، طلبه ها هستند اگر هم ضرورتی در پروژه ایجاد شود 

دانشجو هم جذب می کنیم.

ورود  و  پیگیری  میزان  و  عملیات  در  حوزوی  گروه  مطلوب  حرکت  از  که  تصویری  ب( 
اجرایی که باید انجام دهد دارید را شرح دهید.

طرحی که خود من داشتم این بود که گروه 0 تا 100 نظر تا عمل را خودش پیش ببرد. از 
طرف دیگر در ساختارهای فعلی باید راهبری کنیم و راهبر است که نقش تعیین کننده 
ای دارد. همانند مدل های مرسوم نیست که با یک زنگ از راه دور بتواند کار را پیش ببرد 
بلکه باید صفر تا صد کار را خودش حضور و نظارت داشته باشد و با اعضا ارتباط بگیرد 
افراد پروژه نمی تواند خیلی زیاد باشد چون اولویت راهبری در کار، تربیت  لذا تعداد 

نیروی نخبه اثر گذار است و باید وقت بگذارد.

همه  با  باید  که  جور  آن  توانم  نمی  بنده  و  است  زیاد  حدی  تا  تعدادش  ما  فعلی  گروه 
ارتباط بگیرم. البته باید این مطلب را هم در نظر گرفت که پروژه بنیاد ملی چون تعهد 

مالی دارد مشکل کمتری دارد و اال خود تعهد 
زیاد  افراد  ریزش  اال  و  است  مسئله  هم  افراد 
باید  گروه  برای  گویند  می  معموال  شود.  می 
افراد بیشتری را گرفت مثال 15 نفر را گرفت که 

5 نفر باقی بمانند. 

تعهد  بر  عالوه  که  دارم  ای  نکته  اینجا  البته 
مالی، هویت گروهی داشتن مهم است. گروه 
ربیون با هویت گروهی خود پای کار این پروژه 

آمد و این خیلی به ما کمک کرد. برای کار های این جنسی باید به جای افراد، گروه های 

طرحـــی که خـــود من داشـــتم 
ایـــن بـــود کـــه گـــروه 0 تـــا 100 
خـــودش  را  عمـــل  تـــا  نظـــر 
پیـــش ببـــرد. از طـــرف دیگـــر 
در ســـاختارهای فعلـــی بایـــد 
راهبـــری کنیم و راهبر اســـت که 
نقش تعییـــن کننـــده ای دارد.
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طلبگی را فعال کنیم و این خیلی بهتر است. االن در مدیریت افراد خارج از گروه ربیون 
که در پروژه وارد شدند، به شدت مشکل داریم.

راهبردی  سطح  در  اثرگذار  و  ساز  جریان  های  طلبه  که  است  بوده  این  ما  گذاری  هدف 
ما  دارد.  نیاز  لوازمی  کار  این  باشند.  جامعه  در  فلش  نوک  اصطالح  به  که  کنیم  تربیت 
طلبه مبلغ یا مربی نمی خواهیم تربیت کنیم بلکه افرادی می خواهیم که روی مبلغین 

و جریان های تربیتی اثر گذار باشند و چنین 
را  میدانی  کار  از  حجمی  باید  طبع  به  آدمی 
از کف و هم  تجربه کرده باشد تا هم سطحی 
را  ای  حیطه  تا  ببیند  را  کار  کالن  از  سطحی 

انتخاب کند و واردش شود. این سبک کار هم از همان اولویت مان نشأت می گیرد یعنی 
از اول این هدف را گذاشتیم. خأ ما این است که برای الیه نخبگانی به خصوص نخبگان 
که  کردند  ورود  معدودی  های  طلبه  پرورش  و  آموزش  خود  در  نداریم.  برنامه  حوزوی 

برای مدیریت این نظام و اثر گذاری در در سطح کالن آن مفید نبودند.

گروه ربیـــون با هویـــت گروهی 
خود پـــای کار این پـــروژه آمد و 
ایـــن خیلی بـــه ما کمـــک کرد.

هدف گذاری ما این بوده اســـت 
کـــه طلبـــه هـــای جریان ســـاز 
راهبردی  ســـطح  در  اثرگـــذار  و 
تربیـــت کنیـــم که بـــه اصطالح 
باشـــند. جامعه  در  فلش  نوک 


