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 در باب ضرورت برنامه نیازی به سخن نیست. امام صادق )ع( فرمودند: 

 ریزی( است.های برنامهبحث ما کثرة الحیله )تنوع گزینه

هر یک را ها بدهد و تلقی رایج از برنامه این است که برنامه باید فهرستی از فعالیت

های زمانی خاص چنان میخکوب کند که خیال شخص از کاری که در آن در باکس

 دهد راحت باشد.نقطه انجام می

داریم. زیرا ریزی هستیم. اما به واقع برنامه ندر حال برنامه به حسب ظاهر ما دائماً

کار  ینیکی از آثار برنامه این است که من در هر زمان خاص خیالم راحت باشد که هم

شود که برنامه ندارم. را باید بکنم. اگر من به این ثبات و سکون نرسیده باشم معلوم می

... پشت میز کار به فکر کارهای دیگر هستم. در کالس درس به فکر پرداخت قبض و.

ه هزار موقع غذا خوردن غذا بخورید. ن گفت:معلوم است که برنامه ندارم. استادی می

 کار دیگر...

ریزی مهریزی منابع محور و برناریزی دو طریق وجود دارد: برنامهای برنامهاما بر

 گرامأموریت

 

ها شده است. ای از آسیبریزی منابع محور شیوع زیادی دارد و منشأ دستهبرنامه

 شود. یابی نمیها ریشهاین آسیب ولی معموالً
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های خوب و الزم ت که فهرستی از فعالیتریزی منابع محور این گونه اسبرنامه

گوییم چه چیزهایی خوب است نوشته شود و بعد زمان از آن پر شود. در مرحله اول می

 )مطلوبیت(؟ مکالمه عربی، آثار شهید مطهری، حفظ قرآن و... 

شود که هر یک چقدر خوب است )حد مطلوبیت(؟ معموال در مرحله بعد پرسیده می

آید. اگر فرض کنیم که این اختالفات حل شود هر یک نظر پدید میدر این جا اختالف 

های ما هم آماده است برای جذب آنها. ها پمپاژ دغدغه است و گیرندهاز این مطلوبیت

مندی را شود. قواعدی هم هست که این دغدغهبدین ترتیب زندگی ما پر از دغدغه می

ها اشد و چرخی در همه علوم و مهارتکند از جمله این که طلبه باید جامع بتوجیه می

 زده باشد. 

شود که در دل این بایدهای فراوان ها این می( سرگردانی: نتیجه کار پس از سال1

های آید. این بایدهای فراوان، مطلوبیتاند سرگردانی پدید میچیزهای خوبی که همه

همه چیز مطلوب است. از طرفی نیز همه که حاصل  اند. زیرا در این نظامسرگردان

 اند!شدنی و تحصیل کردنی نیست. پس همه نامطلوب

ها که این رویه ادامه ( خروجی کم و محصوالت دیرهنگام: معموال بعد از سال2

یابد کلی کار عقب مانده و ناتمام و کلی آرزوی ناکام پدید آمده است که عمری برای می

گوید من نوابغ زیادی را در حوزه دیدم که مطهری می هیدندارد. ش رسیدن به آن وجود

 ای متوسطی را دیدم که جزو ارکان شدند. هیچ نشدند. در عوض آدمه

متخصص شدید یک  ( سرگردانی پس از رشد: بعد از آنکه شما چیزی شدید مثال3ً

سرگردانی پس از رشد هم دارید. منتظر این که فرمانی صادر شود و یک باید و الزامی 

تواند از سویی پدید آید. در این صورت هر کس مقدم شود و پیش از دیگران برسد می

 ما را بردارد و ببرد و به کاری اختصاص دهد. این سرگردانی است. 

های بلوک زهرا نشیناحمد در مقدمه کتاب تات های مزاحم: جالل آل( دارایی4

گوید من مشتی یادداشت داشتم که از باب بازیگوشی جمع کرده بودم. زمانی می

خواستم اختصاص دادم که آنرا چاپ کنم و هیچ هدفی هم از چاپ آن نداشتم. بیشتر می
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همه مثل  گوید عصر ما عصر کارهای متعدد ناتمام است واز شر آن خالص شوم. بعد می

 اند!من

ز های بصیرت: در نگاه منابع محور احساس نیانیازی از اتصال به کانون( بی5

ین است. اهای بصیرت استفاده کنید. انقطاع نسلی یکی از دالیلش کنید که از کانوننمی

ا تشویق رکنیم و همه هم ما بینیم. همه چیز را تذوق میما به بزرگانمان احتیاجی نمی

بینیم و دهند. اجماال خود را موفق میکنند و پول میکنند. مجالت هم چاپ میمی

ریزی هآموزی و رشد در محضر گذشتگان نداریم. این سبک زندگی و برنامنیازی به درس

 اقتضایش این است. 

دین  فهم در حوزه این سبک برنامه ریزی بسیار باب است و ادبیات آن هم معموالً 

ل به آیه ؟ برای فهم دین و تفقه و از باب عمایدگویند برای چه به حوزه رفتهاست. می

ات شود را سوره توبه. این ادبیات ایستا است. این که چه چیزی باید جایگزین این ادبی

 م.یگویبعدا می

ه ببینید که همه چیز در آن هست. بسته به پرونده عملکرد طالب نگاه کنید می

از  داستان این است که ماقدرت توجیهشان همه چیز خوب و وظیفه است. گویا واقع 

ا را مایم. از آن طرف هم هر که زودتر رسیده چند کار خوشمان آمده و انجامش داده

بنایی  است. ما از سوی خود و به صورت فعالبرده و به حسب توانمان به کاری گماشته

ین که اهایی پدید آمده و ما را به این طرف و آن طرف کشید. مثل ایم. زمنیهنداشته

ه بیرون آمدید خرید! از بازار کما در بازار ابزارفروشی از هر ابزاری که خوشتان آمد میش

ه ابزارها کنید که چه باید بکنم؟! نظر باید فکر میها را مصرف کردهکه سرمایهدر حالی

ارهای کنید. اگر هم متوجه شوید که آن شغل ابزکنید و برای خود شغلی انتخاب میمی

وفقیت شما سرمایه تهیه آن را ندارید و م اید احتماالًشما تهیه نکرده دیگری دارد که

 بند خواهد بود. همه کاره هیچ کاره!در شغلتان نیم
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در این سبک بر خالف سبک قبلی که تنها استشمامی از مقاصد به صورت اجمالی 

بر اساس دارد...  وجود داشت، خیره شدن به نقطه هدف وجود

 کنیم.آن نقطه هدف حرکت و عملکرد و نَفَس خود را تنظیم می

 همه ما زندگی پرثمری را میخواهیم. سوال این است که ثمر چیست؟ 

ه بندی کنیم به فردی و اجتماعی. یا بهای خودمان را دستهتوانیم مطلوبیتمی

 عبارت دیگر دغدغه فردی و اجتماعی برای خودمان تعریف کنیم. 

ار دغدغه فردی ما موحد شدن است. یعنی در ساحت اندیشه، عواطف، عادات و رفت

 .یابی به شخصیت اسالمیو سبک زندگی و اخالق دست

به تمدن باشکوه اسالمی و تشکیل جامعه  یابیدست دغدغه اجتماعی ما هم

 توحیدی است. 

ت که اکنون سوال کنیم که کارهای ما چه ربطی به این دغدغه دارد؟ واقع این اس

محور نابعکنیم نه بر مدار آن. چرا؟ چون برنامه ما مما با هوس این شعارها زندگی می

 است. بنابراین باید این سبک را عوض کنیم. 

و  سازی دارد؟ باید قاطعانه معلوم باشد. طالبی به نهضت تمدنکار من چه ربط

ساس سازی مهندسی معکوس قهقرایی کنند و بر اها باید به سرعت از نهضت تمدنحوزه

 شود.آن به وضعیت کنونی خود برسند. حتی در سطح کالن حوزه کوتاهی دیده می

است روی تاقچه خرید. یکی را چون بلوری و ارزشمند شما دو جور بشقاب می

جود گذارید. این بشقاب نیست. دکور است! یکی دیگر هم در میان نیازهای شما ومی

 گیرد. فعال دارد و دائم مورد استفاده قرار می

گویند این کتاب درسی را شود میاالن این گونه است که هر موقع صحبت می

شود. اگر فرض خواهیم میتعیین کنیم که چه چیزی می شود برداشت. اگر ما قبالًنمی

توانیم از آن دست کند به سرعت میها را تأمین نمیکنیم که این کتاب آن مطلوبیت
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برداریم؟ محاجه ما باید صغروی باشد یعنی این باشد که آیا این کتاب ما را به آن نقطه 

 رساند یانه؟ نه کبروی و نه پیش داوری؟می

ساز های تمدنغدغه در ذهن ما حضور ندارد. به خاطر همین ما شخصیتاالن این د

گران فرق شویم. آقا از کوره این دغدغه فاصله نگرفته است به خاطر همین هم با دینمی

 کند. می

ا معلوم راگر بخواهیم با این دغدغه وارد حوزه شویم باید اوال رسالت تخصصی حوزه 

تی رسالت تخصصی حوزه است. این تعبیر تفاو رهبری دینی جامعهکنیم. من معتقدم 

لیدی های ما از حوزه. رهبری، دین و جامعه مفاهیم بسیار ککند در تعریفایجاد می

 هستند.

موریتی به دنبال مقدماتی رفته برایش احتمال این گیری مأهر کسی که برای پی

رفته خارج از کشور تحصیل  آسیب وجود دارد که یادش برود برای چه رفته بود؟! مثالً

گویند بینید هر بار که میوقت میکند بعد برگردد و در کشور فالن نیاز را برآورد. آن

شد! تو برای چه رفته ب خوب بادانید اینجا چه خوب است! خُد نمیگویبرگرد می

 3بودی؟
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 این راببیند. برای این حوزوی شده است. برای این حوزه به پا شده است.

نیت گارد رهبری گرفتن )در مقابل گارد فتوا( سخن جدیدی است که امام برای شیعیان و روحا

. من دنبال گوید: من از آن مراجع تقلیدی نیستم که حکم کنم و حکمم به جامعه برودداشتند. امام می

 د. رروم تا اجرایش کنم. رهبری دینی جامعه گارد متفاوتی است که حوزه باید بگیحکم خودم می

ل چه؟ نه! توجه کنید: آیا شما برای سیوطی خواندن باید به سراغ ولی فقیه بروید؟ نه! برای اصو
ام رهبری در برای عرفان و حکمت چه؟ نه! برای آدم شدن چه؟ نه! تقریبا هیچ نیازی به جایگاه پراحتش

تمام موضوعات  اما برای حوزه نیست! نیاز حوزه هم به ولی فقیه مثل عوام است )راهپیمایی و انتخابات!(

را ندارند  جامعه مّ آن این است که حوزویان گارد رهبرینیاز هستند. چرا؟ لِموثر در زندگی، از ایشان بی

آید. برای این بینند که هیچ استادی از حوزه به کار نمیاگرتصمیم بگیرید که جامعه را رهبری کنید می

گی و آرایش ه رهبر باشند. این گاردِ متفاوت، بهم ریختکه در این جهت درست رشد کنند باید تحت نگا

 آورد.ها پدید میها و نظام تحلیلمتفاوتی در نظام حساسیت
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؟ رسد. مأموریت چیستها میبعد از تعریف رسالت تخصصی نوبت به خرده مأموریت

ا خردش رهای مختلفی استفاده کنید. کار شما برای برداشتن این بار مجبورید از تخصص

ال حعین تواند در همه کارها باشد در کنید. من معتقدم رهبری یک گارد است که می

ل شخص پژوهشگر باشد ولی اندیشه رهبری فکری فرهنگی نس جزو آنان نیست. مثالً

کند هر حل خواهد مشکل رهبری فرهنگی را جوان در او باشد. این شخص چون می

ام کرد دهد. ما فقط مدیون کارهایی که امکند و تن به هر کاری نمیسفارشی قبول نمی

... نبایدها وایی هستیم که امام نکرد. جاهایی که نرفت نیستیم. عالوه بر آن مدیون کاره

 هم مهم است. شما که خدا نیستید که همه کارهای خوب را بکنید!

ولی برای توان تقسیم کرد. اها را به درون سازمانی و برون سازمانی میاین مأموریت

سفه وجودی حوزه است که حوزه برای آن تأسیس شده خود سازمان است. دومی فل

آید و چیزهایی است. نظیر این که در یک ماشین چیزهایی هست که به کار رفتن می

 های سال بتواند برود. آید تا سالکه به کار رسیدگی به خود ماشین می

ریزی امهرسیم. کار برناز الیه رسالت تخصصی به مأموریت نمی ما متأسفانه معموالً

معنی  «باید»را باید ادامه دهیم و مأموریت تعریف کنیم. اگر مأموریت تعریف نکنیم 

 ندارد. باید برای چه کسی و چه کاری؟ 

 فقایربرای تعریف مأموریت یک ما الزم است. ما را باید تعریف کرد. چه کسانی؟ 

 شناسید؟خود را می

                     

ه اگر خواستند گوید جوانان از قرآن استنباط کنند و نترسند. )البتبهشتی در باره فهم قرآن می هیدش

ست مطلب اشناس مشورت کنند.( زیرا ممکن با یک اسالم برداشت خود را به باور خود بیفزایند حتماً

فهمد شناس برداشت نکرده باشد. شخص در موضع رهبری چیزی از قرآن و اسالم میشما را آن اسالم

 کند.فهمند. این گارد تفاوت جدی ایجاد میکه دیگران نمی
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دانیم. پس از انقالب ن متراکمی داریم و نمیوصیف این ما خیلی مهم است. ما شؤوت

 الزم است.درک موقعیت بودن، ایرانی بودن، طلبه بودن، در قم بودن، شیعه بودن،... 

صی بعد از مشخص کردن مأموریت )برون سازمانی و درون سازمانی( باید تیپ تخص

 را معلوم کنیم.

ته باشم؟ هدف مطرح نبود. یک گفتم من چه تخصصی داشدر نگاه منابع محور می

گوییم من چه باری کردیم به حسب عالقه و ... اما در این نگاه میتخصص انتخاب می

را باید بردارم؟ بعد یک بسته تخصص )یک مشت دانایی و یک مشت توانایی و یک 

وبی خواهم این بار را بردارم باید این سازمان را به خاگر می مشت دارایی( الزم دارم. مثالً

بشناسم. باید بیست نفر همراه داشته باشم. این هنر را داشته باشم و ... تنهایی به درد 

کنند به خاطر این است که ها گروهی کار نمیخورم! اگر طلبهاین مأموریت نمی

خواهد. اما وقتی مأموریت مطرح نیست مأموریت ندارند. برداشتن تابوت هم چند نفر می

ای برای عدم همکاری زنیم، بهانهآید حرف میسلیقه و خوشم نمی و تنها بر اساس ذوق و

 داریم.

گوییم درس بخوان بعد پایان نامه بعد ادامه تحصیل بعد دکتری بعد ما به طرف می

هیات علمی و... اگر بپرسد بعدش چه؟ دیگر جوابی نداریم! باید منتظر شوی تا بازنشسته 

ات چیست؟ مأموریتت چیست؟ چقدر الزم هشوی و بمیری. نمی پرسیم که طرح و نقش

خواهی درو کاری و چه چیزی را میداری درس بخوانی؟ اثرت کو؟ چه چیز را داری می

 کنی؟

 تعریف تیپ تخصصی تعریف نیازهای رشد بر اساس معیارهای واضح است.

 

 

گیری هم به معنی تصمیمگیری داریم. ( مصمم شدن: ما در حوزه بحران تصمیم1

های سمت و سو داشتن و هم به معنای محکم بودن و مصمم بودن. به خاطر مشاوره

شود. اگر هم تصمیم گیری سرگردان میواگرا هر طلبه چند مشورت بگیرد در تصمیم
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ایستد. اما اگر از بگیرد این قدر ان قلت و قلت شنیده که مصمم نیست و محکم نمی

 شود.د، مصمم میمأموریت شروع کن

ها این است که انسان بعد از مدتی شور ( شورمندی، درد و حرارت: یکی از دغدغه2

ریزی بر دهد. این به سبک زندگی و سبک برنامهو حرارت و دردمندی را از دست می

های کارمندی این گونه زندگی اداری این گونه است. نظام حساسیت گردد. مثالًمی

گوید آیا در منطقه مأموریت من اتفاقی افتاده است؟ یا هنوز مردم است. آدم دردمند می

شود. زیرا طرف مدرک گرفته و فقیرند؟ اختالف دارند؟ این دردهای مردم فراموش می

 هایی برای حفظ دردمندی باید پیدا کنیم. چرخد. ما راهاش میزندگی

در جریان نهضت ( استقالل و ثبات: این همان مصمم بودن است به شکل دیگر. 3

مطهری به  هیدکه مقطعی قبل از پیروزی انقالب میان یاران اختالفاتی پدید آمد ش

نوفل لوشاتو اعزام شد. بعد که برگشت گفت: هر چه مشکل و تزلزل هست پیش ما 

است. امام هیچ تزلزلی ندارد. امام چهار ایمان دارد. آمن بربه، آمن برسوله، آمن بهدفه، 

 گردد. چه این انقالب طول بکشد او از هدفش برنمیآمن بسبیله، هر 

گوید دردهای جهان اسالم دل مرا پر مغنیه که از فقهای معروف لبنان است می

خواستم با کسی مطرح کنم نجف رفتم و از امام وقت گرفتم. سی چهل کرده بود می

الت زیادی دقیقه مطالبم را گفتم. امام خوب گوش کرد بعد گفت بله ما مبتالی به مشک

در جهان اسالم هستیم ولی این شاه ایران باید برداشته شود و برود. من دیدم که امام 

مند شدم و احساس کردم که امام اندیشد. اولش گالیهبه هیچ چیزی غیر از این نمی

بهمن که اعالم کردند امام  22سخن مرا نفهمیده است. این مساله در دل من بود تا 

یل دهد. آن وقت دیدم که یک کشور در اختیار شیعه است. خواهد دولت تشکمی

ترین اقدام صورت گرفته است. االن این قدر شرمنده هستم از این فکر که در راهبردی

 ام.  کنم در دلم به این مرد جفا کردهسر من گذشت و از این که احساس می

اگر یک مأموریت را انتخاب کنید بعد از یکی دو سال تمرکز روی آن احساس 

تواند پیشنهاد جدیدی فهمد و نمیکند که هیچ کس به اندازه شما در این باره نمیمی

برای شما داشته باشد یا شما را به تردید بیندازد. این استقالل به خاطر تمرکز عمری 

عی دارد نه این که ادای آدم با ثبات را در آورد. است. این آدم کسی است که ثبات واق
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آورد واقعا متین کند که ثابت باش. ادای آدم متین را در نمیبه خودش توصیه نمی

 است. 

پیش  ای نباشد خودش پروژه تعریف کند و کار راخواهیم که اگر پروژهما آدمی می

یگر ده حکمش منقضی شد ریزی منابع محور بعد از این کببرد. آدم متخصص با برنامه

زیرا  گرا حکمش هم منقضی شود در این فضا هست.به فکر کار نیست. اما آدم مأموریت

از حرکت  در فکر زندگی کردن نبوده است در فکر مأموریتش بوده و تا به سامان نرساند

 ایستد.نمی

دس را حگرا به خاطر تمرکز، قوه ریزی مأموریت( خالقیت باال و شکوفایی: برنامه4

 کند. تمرکز فرمول فعال شدن قوه حدس است. قوه حدس فوق العاده است.فعال می

ه قوه دانش همواره مدیون قوه حدس است. اگر ما دنبال زندگی پرثمر هستیم، باید ب

 حدس برسیم. خروجی حوزه باید این دارایی را داشته باشد.

 برد. کثرت تفکر و تمرکز ظرفیت فکری را باال می 

 بعد از تعریف مأموریت دو چیز باید روشن شود. طرح رشد و طرح خدمت. 

یاز به طرح نهای بزرگ را بردارد. برای آن هم تواند بار مأموریتتنها آدم توانمند می

تب آن. ت؟ محتوای متنوع و بعد سلسله تررشد دارد. باید بداند چه چیزهایی الزم اس

 ها برساند. طرح رشد باید شما را به توانمندی

ال رفتن طرح خدمت: شما باید برای این مأموریت از االن طراحی کنید. البته با با

ا باید شود. اما نقشه راطالعات و ارتباطات ممکن است این طرح بیست مرتبه ویرایش 

ریت طرح خدمت! به خاطر این است که دل ما در گرو مأموآماده کنیم. محرومیت از 

رای او شود. اساسا آدم منفعل هیچ طرحی ندارد و همه بنیست. اینگونه آدم منفعل می

 شوند!کنند و رویش سوار میطراحی می

                     
 .573غرر الحکم: حدیث  4
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شود هم امکان ها بسته و محدود میاگر مأموریت انتخاب شود هم دامنه پژوهش

سه مقوله خدمت باید انجام گیرد:  تولید  وجود دارد. اساساًپروری و تربیت کادر طلبه

 .دانش ، تربیت نیرو ، جامعه سازی

بنابراین این که به صورت سرگردان کار خوب انجام دهیم بزرگترین اشتباه است. 

خورد. باید یک مأموریت وسط بگذاریم و به کار مهم اگر بی منطق باشد به درد نمی

 ییم که بتوانیم آن را انجام دهیم. بگو« نه»همه چیز دیگر 
 


