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پیشگفتار
حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت، لوازمی را می  طلبد تا بدان وسیله بتوان 
به قله های دانش و معنویت دست یافت. بی شک دو عامل الزمه ی اصلی این 

حرکت اصیل هستند:
الف. بصیرت آگاهانه بر تحوالت زمان؛ 

ب جهاد علمی و عملی در عرصه های مختلف اجتماعی. 
زیرا انس��ان به واس��طه ی علم و عمل حرکت می  کند و اگر علم به بصیرت 
مجهز و عمل به روحیه ی جهادی و حماسی همراه گردد، در کارزار رقابت ها 

و تقابل ها، امیدی به فتح قله های دانش و معنویت وجود دارد.
بصیرت و جهاد در گوشه نش��ینی و بریدگی از مردم و جامعه میس��ر نیست، 
بلکه در مواجهه با س��رد و گرم اجتماع و حضور مس��ؤوالنه میسر است؛ زیرا 
آن کس که در معرض خطرات و بحران ها و گالویز با مش��کالت و س��ختی 
است، نیاز به بصیرت را احساس و تجهیز به روحیه و عمل جهادی را ضروری 

می  شمارد.
بهتری��ن نوع حضوری که این ظرفیت را دارد، حضور آگاهانه و فعاالنه در 
جمع و نقش آفرینی تش��کیالتی است. تشکل و تشکیالت، نوعی رفتار جمعی 
اس��ت که آدمی را از تارهای خودساخته ی منیّت و فردیت خارج می  سازد و 
به عرصه ی نقش آفرینی آگاهانه و مس��ؤوالنه در سرنوش��ت خویش و جامعه 
می  کش��اند، ک��ه در نهایت از این طریق هم به خودس��ازی اجتماعی دس��ت 
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می  یابد و هم در نیروس��ازی ب��رای آینده ی جامعه و نظام سیاس��ی خود مؤثر 
واقع می  ش��ود. بنابراین، تشکیالتی ش��دن، »مرحله ای از رشد انسان است که 
فرد از طریق آن؛ ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و نگرش ها و مهارت های الزم 
برای مس��ؤولیت پذیری در زندگی تش��کیالتی را کسب می  کند.« وی در این 
مرحل��ه می  توان��د از طریق یادگیری فرهنگ و آرمان ها و ش��یوه های زندگی 
گروهی، با افراد جامعه روابط متقابل برقرار نموده و از این طریق استعدادهای 
خویش را ش��کوفا نماید.از این رو آشنایی با اصول و چهارچوب تشکل برای 
نوجوان و جوان مس��لمان، امری ضروری است، که متأسفانه در این موضوع، 
آثار چندانی برای نوجوان��ان و جوانان وجود ندارد، تا مخاطبان بتوانند از آن 

استفاده کنند. 
این نوش��تار، درصدد ارائه ی اولیه ی مباحث کلی »تشکل اسالمی« است، تا 
درس��نامه ای برای اس��تفاده مدیران، مربیان و دانش آموزان فعال انجمن های 
اس��المی دانش آموزان باش��د. این درسنامه در هش��ت درس کلی تهیه شده 
اس��ت، اما ش��اید مربیان محترم نتوانند کل یک درس را در یک جلس��ه ارائه 
دهن��د؛ از این رو به صالح  دید خود، هر درس را به دو یا س��ه بخش تقس��یم 

نموده و در هر جلسه، آن بخش را به بحث و گفت و گو بگذارند. 
این کتاب بر اس��اس مطالعات کتابخان��ه ای و تجربیات میدانی و به همت و 
ت��الش برادر ارجمن��د جناب آقای حمید رضا مه��دوی تدوین و با همکاری 
پژوهشگر محترم جناب آقای سید مهدی موسوی تکمیل و آماده عرضه شده 
اس��ت. اکنون آنچه پیش رو اس��ت در حکم گام اول و نسخه ی نخستین این 
مجموعه اس��ت، از این رو پیش��نهادات و انتقادات کلی��ه ی مربیان و مخاطبان 
گرامی م��ی تواند ما را برای تکمیل و ارائه ی نس��خه های بعدی این اثر یاری 

نماید. ان شاء اهلل.                                                     
                                                       

                                                            مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان
                                                                                          زمستان90



 

درس اول:

 آشنایی با واژگان و اصطالحات
 مرتبط با تشکل
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درآمد
در فرهنگ نام��ه ی زب��ان و فرهنگ ه��ر جامع��ه ای، واژگان و اصطالحات 
متعددي وجود دارد که براي اش��اره و داللت به »فعالیت  جمعي افراد«، به کار 
مي رود. این واژه هاي مختلف، اگر چه در برخي از ابعاد معنایي، ش��باهت ها و 
اش��تراکاتي با هم دارند، اما در عی��ن حال تفاوت هایي نیز آن ها را از یکدیگر 
متمایز مي کند. بدین جهت، بحث و بررس��ي از واژگان و اصالحات مختلف 
و ش��باهت ها و تفاوت هاي معنایي هر یک با دیگري، مي تواند تا حدودي راه 
را براي گزینش یک واژه ی نس��بتاً عام تر و در عین حال نزدیک تر به تش��کل 

اسالمی، هموار سازد.
مهم ترین واژه هاي مرتبط با بحث »تشکل و تشکیالت اسالمي« که باید مورد 
بررسي قرار گیرند، در دو دسته ی »اصطالحات دیني« و »اصطالحات جدید« است: 
دسته ی اول: واژه ها و مصطلحات فرهنگ دیني؛ شامل: عصبة و عصابة، 

امت، حزب، اعتصام، جمع و اجتماع و تعاون.
دسته ی دوم: واژه هاي جدید؛ ش��امل: مشارکت، سازماندهي اجتماعي، 

گروه، حزب، تشکل، سازمان، کارگروهي و تشکیالت.
در این درس، هر یک از واژگان و اصطالحات ذکر شده در لغت و اصطالح 
رایج بررس��ي می  ش��ود، س��پس برخي از واژه  ها را با هم مقایسه می نماییم، تا 
تفاوت هاي اصلي آن ها مش��خص گردد و در نهایت در جمع بندی، مؤلفه های 
تش��کل اسالمی معرفی ش��ود. آنچه توجیه کننده ی پرداختن ما به این مباحث 
علمي و کالسیک است، عبارت است از ارائه ی یک تعریف مشخص از یک 
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مجموعه اسالمی تا بتوانیم ظرفي مناسب براي شناسایي، جذب، توانمندسازي 
و نیز بهره برداري درس��ت از اس��تعدادهاي نوجوان��ان و جوانان فراهم نماییم. 
براي تحقق این منظور، چه قالبي مناس��ب تر است؟ حزب یا تشکل یا گروه یا 

سازمان؟ شاید هم چیزي غیر از این ها؟

دسته ی اول: بررسي مصطلحات ديني
در منابع دین مبین اس��الم، واژگانی به کار رفته اس��ت که به فعالیت جمعی 

انسان ها اشاره دارد. در ادامه، به توضیح مهمترین آن ها می پردازیم.

1.امت
از بررس��ي کتاب ه��ای معتبر لغت عرب، به ویژه منابعي که مختص ش��رح 
معن��اي واژگان قرآني و روایي تألیف گش��ته اس��ت، برمي آید که امت به هر 
جماعت��ي که در امري مثل دین یا زمان یا مکان و نظایر آن با هم اش��تراک و 
اجتماع داش��ته باشند، اطالق مي ش��ود؛ حال چه این اجتماع ارادي و اختیاري 
بوده باشد، مانند جمعي از اهل ایمان که با اختیار خود قصد کرده اند به تحصیل 

علم و معرفت بپردازند تا بتوانند دیگران را ارشاد و دعوت به حق کنند: 
ٌة َيْدُعوَن ِإلَى الَْخْيِر َو َيْأُم��ُروَن بِالَْمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن  »َو لَْتُك��ْن ِمْنُك��ْم ُأمَّ
الُْمْنَك��ِر َو ُأولِئَك ُه��ُم الُْمْفِلُحون ؛ و باید از میان ش��ما، گروهی، ]مردم را[ به 
نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند، و آنان همان 

رستگارانند.« )آل عمران، 104(
و چ��ه ای��ن اجتماع، غی��ر ارادي و قهري و طبیعي بوده باش��د؛ مثل اجتماع 

گروهي از پرندگان در مکان واحدي براي زندگي: 
»َو ما ِم��ْن َدابٍَّة ِفي اْلَْرِض َو ال طائٍِر َيطيُر بَِجناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمثالُُكم ؛و هیچ 
جنبنده ای در زمین نیس��ت و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند 

مگر آنکه آنها ]نیز[ گروه هایی مانند شما هستند.« )انعام، 38(
ضمن این که واژه ی امت حتي مي تواند براي یک فرد اس��تعمال شود؛ زیرا 
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آنچ��ه در معناي لغوي آن مهم اس��ت، قصد و توجه به امر مش��خص اس��ت؛ 
چه این قصد و توجه توس��ط یک فرد صورت بگیرد و چه توس��ط یک جمع 
متش��کل از افراد. لذا قرآن کریم درباره ی حضرت ابراهیم )علي نبینا و آله و 

علیه السالم( مي فرماید: 
ِ َحنيفًا َو لَْم َيُك ِمَن الُْمْش��ِركين؛ به راس��تی  ��ًة قاِنتًا ِلَّ »ِإنَّ ِإْبراهي��َم كاَن ُأمَّ
ابراهیم، پیشوایی مطیع خدا ]و[ حق گرای بود و از مشرکان نبود. « )نحل، 120(

اگرچه برخي آن را کنایه از برابري عزم و اراده ی حضرت ابراهیم در 
بندگي خالصانه ی خدا، با بندگي و عزم اراده یک جماعت دانسته اند.1 

2.جمع و اجتماع
ضمیمه ش��دن و ارتباط و اتصال هر چیزي ب��ه چیز دیگر را جمع و اجتماع 
مي گویند.2  البته در بررسي دقیق کاربردهاي این واژه در کالم خدا و اهل بیت 
، در مي یابی��م ک��ه غالب��اً وقتي انضمام چیزي یا کس��ي ب��ه چیز یا کس 
دیگري با رغبت و اختیار و رضایتمندي باش��د، از اجتماع اس��تفاده مي ش��ود.

عالمه مصطفوي در التحقیق مي نویسد:
»اذا اري��د الثبوت و اللزوم و االتصاف ب��ه فيقال: جميع و جمع و إذا أريد 

صدور الفعل بالرغبة و االختيار و القبول فيقال: اجتمع«3 
» زمانی که ثبوت ، لزوم در مجموعه ای مّدنظر باشد از واژه ی جمع و جمیع 
اس��تفاده می شود، و با آنگاه که س��رزدن کاری از گروهی با رغبت و اختیار 

مراد باشد تعبیر به اجتماع می کنند.«

1. مفردات الفاظ القران الکریم، راغب اصفهاني، ص 86؛ التحقیق في کلمات القرآن الکریم، 
مصطفوي، ج 1، صص 135 � 138.

2. التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص 108.

3. التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج 2، ص 109.
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3.حزب
ریش��ه ی اصلي معنایي حزب، عبارت است از تجمعي از انسان ها که داراي 

دو خصوصیت باشد: 
1. رأي و بینش واحد؛ 

2. هدف واحد مشترک.
التحقيق أّن الذي يظهر من موارد استعمال هذه المادة أّن االصل الواحد فيها 
ه��و التجمع إذا كان علي رأي واحد و هدف واح��د فيقال: هؤالء حزب ال و 
ح��زب القرآن و حزب الكفر و حزب الش��يطان و ال يقال جماعة ال و جماعة 

الدين اذا لم يكن بينهم امر جامع يميزهم و يختص بهم و كذلك الطائفة1  
»آنچه از موارد اس��تعمال»حزب« فهمیده می ش��ود این است که مراد از این 
دارد، تّجم��ع گروهی بر نظر و هدف یکس��انی می باش��د؛ از این جهت گفته 
می ش��ود حزب خدا، حزب قرآن، حزب کفر، حزب ش��یطان، ولی هیچ گاه 

گفته نمی شود: جماعت خدا و جماعت این ... .«

4.تعاون
کلمه ی تعاون از ریشه ی »عون« است و »عون« به معناي پشتیبان انسان در انجام 
کاري است که به تنهایي یا مقدور نیست و یا با مشقت طاقت فرسا امکان دارد.2 
آنچه ک��ه در معناي تعاون نیاز به دقت دارد، یکي این اس��ت که یاری گر 
مي تواند یک نفر باش��د و مي تواند جمعي از انسان ها باشد. بنابراین، لزوماً در 
معناي »تعاون« جمع به معناي حداقل س��ه نفر، اعتبار نش��ده است و دیگر این 
که داش��تن هدف مش��ترک و رأي مشترک هم در آن ش��رط نیست. ممکن 
اس��ت از انجام کاري، فردي یک هدف داش��ته باش��د و ف��رد دیگر � عون � 
هدفي دیگر. برای مثال، وقتي در صبح زمس��تان، ماش��ین فردي را که به دلیل 

1. همان، ج 2، ص 208.
2. لسان العرب، ج 3، ص 298.
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س��رما روشن نمي شود، یک نفر یا چند نفر دیگر هل مي دهند، صاحب ماشین 
هدفش روشن شدن خودرو و رسیدن به محل کارش است، اما آیا کساني که 

با او در این کار تعاون کرده اند نیز باید همین قصد را داشته باشند؟
»خداوند درزمینة امر به تعاون در کارهاي نیک و مصادیق تقوا فرموده است: 
تعان��وا علي البر و التق��وي و التعاونوا علي اإلثم و العدوان؛ در نیکوکاری و 
پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید، و در گناه و تعّدی دستیار هم نشوید.«1  
از اینجا معلوم مي ش��ود که تعاون هم به خودي خود معناي ارزشي و مثبت 

ندارد؛ همانند حزب و اجتماع و امت.

5.عصبه و عصابه
عصبة در لغت قرآني به معناي چیزي است که به وسیله ی آن، چیز دیگري را 
مي بندند و محکم مي کنند. 2 به جمعي از افراد که رابطه و اتحاد بین آن ها چنان 
زیاد اس��ت که گویا یک نفر هستند، عصبة مي گویند. لذا این واژه از اجتماع 
و وحدت و اعتضاد در رس��اندن معناي همبس��تگي و ارتباط، قوي تر اس��ت.3 
در عصبة ، تعداد افراد مطرح نیس��ت، زیرا گاهي یک نفر هم مي تواند چنان 

با انسان شدید االرتباط باشد که در حکم عصبه محسوب گردد.
خالص��ه این ک��ه در معنايعصبة  و عصابة دو نکته قابل توجه اس��ت: یکي 

شدت ارتباط بین اعضا و دیگري اتحاد و یگانگي آن ها.

6.اعتصام
کلمه ي اعتصام از ریشه ی عصمت به معناي حفظ از خطر به همراه دفاع در 
مقابل آن گرفته ش��ده است و در واقع »اختيار العصمة« مي باشد. یعني کسي یا 

چیزي را براي دفاع از خود و حفظ خود اختیار کردن: 4

1. مائده، 2.
2. لسان العرب، ج 8، ص 145.

3. همان.
4. همان، ص 155.

....
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ُقوا؛ همگي به ریس��مان الهي اعتصام  ِ َجميعًا َو ال َتَفرَّ »َو اْعَتِصُم��وا بَِحْبِل الَّ
ورزید و از حول این محور متفرق نشوید.« )آل عمران، 103( 

به عبارت دیگر، در ماده ی عصمت، دو معناي هم زمان گنجانده شده است: 
اول حفظ از خطر و دوم دفع خطر. 1

خالصه
اگر بخواهیم با اس��تفاده از منابع معتبر، معناي روان و خالصه اي از هر یک 

از شش واژه ی مذکور را ارائه کنیم، باید بگوییم:
1.امت عبارت اس��ت از هر جمعي که به هر دلیل دور هم جمع شده اند؛ چه 

اختیاري و چه قهري؛
2.اجتماع یعني انضمام کسي به کسي با اختیار و میل و رغبت؛

3.حزب، تجمعي از انسان هاست که هم از لحاظ عقیده و هم از نظر هدف، 
اشتراک دارند؛

4.تعاون، یاري رس��اندن به یکدیگر براي انجام یک مقصود اس��ت؛ اعم از 
این  که مقصود همگان باشد یا نباشد؛

5.عصابه و عصبه، به جمعي از انسان ها گفته مي شود که چنان اتحاد و شدت 
ارتباط بین آن ها در حمایت از یکدیگر وجود دارد، که گویا یک نفر هستند؛
6.اعتصام یعني اتصال به کسي و چیزي براي حفظ از خطر و دفع آن خطر.

بررسي تفاوت هاي کلمات متشابه

1.فرق بین امت با جمع و اجتماع 
فرق بین امت با جمع و اجتماع، این اس��ت که در اجتماع لزوماً انضمام باید 
اختیاري و با رغبت باش��د، ولي در امت و عضویت در یک امت، این ش��رط 
ضروري نیس��ت. بنابراین، مي توان در ماده ی جمع و اجتماع، وجود یک دلیل 

1. همان.
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ی��ا به تعبیري هدف مورد قبول همه ي افراد را ادعا کرد؛ چرا که وجود میل و 
رغبت و اختیار، نشانه ی تشخیص امري است که محرک میل و اختیار بوده و 

فرد رابه انضمام به جمع برمی انگیزد است.

2.فرق جمع و اجتماع با عصبه و عصابه
اگرچه در اجتماع، انضم��ام و همراهي وجود دارد، اما این انضمام لزوماً به 
معناي ش��دت ارتباط و قوت اتحادي نیس��ت که در عصابه لحاظ شده، بلکه 
ممکن اس��ت افرادي با کمترین ارتباط طرفین��ي و حفظ اختالفات بین خود، 
در کاري و عملي با هم اجتماع کنند؛ مثل ش��رکت کنندگان در انتخابات، که 
همگي براي تعیین سرنوشت شهر یا کشور خود جمع شده اند، ولي از جهات 
متعدد � حتي از نظر کاندیداي مورد نظرش��ان � با هم اختالف دارند. ولي در 
عصابه، چنان وحدت و یکپارچگي و ارتباط و تعامل بین افراد شکل مي گیرد 
ک��ه از دید ناظر بیروني، همه ی آن ها به مثابه ی یک نفر دیده مي ش��وند؛ یک 
نفرکه در خصوص هر مس��أله اي قاعدتاً فقط یک عقیده، یک س��لیقه و یک 

روش خواهد داشت.
البته این به معناي اتحاد حقیقي فلس��في نیس��ت؛ چ��را که چنین اتحادي در 
این گونه امور اصاًل ش��دني نیس��ت، بلکه بدان معناست که اعضاي عصابه در 
خصوص اهدافي که تعقیب مي کنند و نسبت به ضرورت پیوستگي عمیق براي 
تحقق اهداف، به چنان درکي رسیده اند که به رغم وجود اختالفات گوناگون، 
فقط و فقط به نکات مشترک توجه دارند و از هر عملي که ناظر بر اختالفات 
آن ه��ا و منجر به تضعیف ارتباط میان آنان ش��ود، به ش��دت پرهیز مي نمایند.
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3.فرق بین تعاون با اعتصام
در تعاون، مفهومي اس��ت که ناظر به جمع و تعداد است؛ یعني تعاون هرگز 
براي یک نفر به کار نمي رود و به کسي نمي گویند که با خودت تعاون داشته 
باش، بلکه هر گاه انجام کاري نیاز به عون و یاري دیگران داش��ته باشد، محل 
ظهور تعاون است. اما اعتصام مي تواند خصلتي فردي باشد؛ چنان که هر کسي 
به تنهایي باید به حبل اهلل اعتصام داش��ته و از آن جدا نش��ود؛ حال چه دیگران 

هم اعتصام نمایند و چه اعتصام ننمایند.
از طرف��ي در معناي اعتصام، ترس از خطر، نهفته اس��ت؛ یعني محل تجلي 
صفت اعتصام جایي اس��ت که ترس از خطر و دشمن وجود داشته باشد، ولي 
در تع��اون لزوماً همکاري براي حفظ و دفع خطر مقصود نیس��ت، بلکه تعاون 
ه��م در جلب منفعت و انجام اموري که خیر و مصلحت دارد، به کار مي رود 
و هم در دفع ضرر و مفس��ده. فرق دیگر بین تعاون و اعتصام این است که در 
اعتصام همواره سود و نتیجه براي کسي است که اعتصام مي کند و بدین وسیله 
از خطر حفظ مي ش��ود، ولي در تعاون، گاهي یاري کننده هم س��ود مي برد و 
آن در مواردي اس��ت که موض��وع تعاون � به تعبیر قرآن ب��ّر و تقوا � منفعت 
همگاني دارد؛ نظیر فردي که دیگري را یاري کند، محصول و اثر مس��تقیمي 
در موضوع تعاون ندارد، اگرچه ممکن اس��ت آثار جانبي بر آن مترتب شود؛ 
مثل اجر اخروي، یا افزایش محبت و احترام. برای مثال، کسي که اتومبیل فرد 
دیگر را هل مي دهد، از روش��ن شدن آن خودرو نفع مستقیمي نمي برد، اما بر 
اس��اس نیت خود، مي تواند از ثواب الهي و منافع جانبي دیگر برخوردار شود.

4.فرق حزب با جماعت
اجتماع افراد، غالباً فقط براي مواردي خاص و یک اتفاق خاص و موقتي رخ 
مي دهد، اما حزب و عضویت در یک حزب، حاکي از دوام و استمرار ارتباط 
ایدئولوژیکي و عملي اعضا بر اس��اس رأي و هدف مش��ترک است.1  به تعبیر 

1. التحقیق في کلمات القرآن، ج 8، ص 146.
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دیگر، بر انجام یک حرکت واحد و موقتي، حزب اطالق نمي ش��ود و کس��ي 
حزب تشکیل نمي دهد؛ اما اجتماع و جمع مي تواند شکل بگیرد و پس از رسیدن 
به مقصود یا ناکامي از دس��تیابي به هدف، به تفرق و پراکندگي تبدیل ش��ود.

5.فرق حزب با عصبه
از آنجا که در معناي قرآني حزب، ریش��ه ی هم گرای��ِي افراد، در درجه ی 
اول هم رأیي و اش��تراک هدف اس��ت و این گونه نیس��ت که افراد با سابقه ی 
قبلي و بر اس��اس روابط عاطفي یا خویش��اوندي و... تصمیم به تش��کیل یک 
حلقه ی قدرت گرفته باشند، لذا در حزب، تعصب به معناي برتر دانستن افراد 
بر معیارها و اهداف پذیرفته نیس��ت؛ اما در عصابه، عالقه و نسبت هاي عاطفي 
اف��راد بر هدف و معیارها برتري مي یابد. مثاًل اف��راد یک طایفه یا فامیل، فقط 
به صرف رابطه ی خویش��اوندي در هر دعواي حق یا باطلي از عضو عصابه ی 
خویش دفاع مي کنند و در واقع، همین دفاع متعصبانه را هدف و مقصود خود 
مي گیرن��د، نه این که از قدرت حاصل ش��ده از این ارتباط بخواهند به هدفي 

باالتر برسند.

دسته ی دوم: بررسي اصطالحات جديد
ام��روزه در دانش های جدیدی همچ��ون جامعه شناس��ی، مدیریت و حتی 
روان شناس��ی، اصطالحات مختلفی وجود دارد که به فعالیت های جمعی افراد 
اط��الق می  ش��ود. البته معنایي که از ش��نیدن واژه هایي مثل گ��روه، جمعیت، 
انجمن، تش��کل، س��ازمان و... به ذهن اکثر مردم مي آی��د، فرق چندانی با هم 
نمي کند و تصور عمومي از تمام این واژه ها، مکاني اس��ت که در آن تعدادي 
انسان با به کارگیري ابزار و روش هاي در اختیار و خاص و از طریق هماهنگي 
و همکاري با هم، به دنبال رسیدن به هدفی مشخص � مثل تولید یک کاال، یا 

ارائه ی یک خدمت و یا اصالح یک معضل اجتماعي � هستند.
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اما براي رس��یدن به یک س��اختار درست و فهم مش��ترک از آن، چاره اي 
نداریم جز آن که تعریفي نس��بتاً روش��ن و متمایز از سایر اصطالحات، براي 
ه��ر یک از ای��ن واژه هاي به ظاهر مت��رادف، ارائه کنیم و با بررس��ي اجمالي 
تفاوت هاي آن ها با یکدیگر، گامي رو به جلو براي توافق بر س��ر یک واژه ی 
جامع برداریم که بتواند »فعالیت جمعی افراد معتقد به اس��الم« را در س��اختار 
منظ��م، فعال و براي اهدافي متعالي برس��اند. البته ما ه��م اذعان داریم که این 

مرزبندي، نمي تواند به صورت صددرصد تحقق یابد.

1.گروه و کار گروهي
براي گروه هاي انس��اني، تعریف ها و مختصات فراوان و متعددي ذکر شده 
ک��ه در هر ک��دام، یک یا چند ویژگي خاص گروه، م��ورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. در ی��ک تعریف، گروه هم��ان اجتماع دو یا چند نفر اس��ت که براي 

دستیابي به یک یا چند هدف مشترک فعالیت مي کنند. 1
در ای��ن تعریف، وابس��تگي آحاد انس��ان ها به جهت وج��ود یک عالقه ی 
مش��ترک در افراد از سویي و وجود پیوس��تگي آحاد انسان ها براي رسیدن به 

آن هدف، از سوي دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
در یک تعریف دقیق تر، گروه به دو یا چند نفر که به طور آزاد با هم تعامل 
دارند، هنجارهاي جمعي داش��ته، در پي کسب هدف هاي جمعي اند و هویت 

مشترکي دارند، گفته مي شود. 
»هدف ه��اي مش��ترک جمع��ي« باعث پیوس��تگي آحاد ش��ده و نیز وجود 
»هنجارهاي مشترک« وابستگي ایشان را به یکدیگر بیشتر کرده است و »تعامل 
آزاد« س��بب ارتقای سطح کمي و کیفي ارتباطات درون گروهي مي گردد و 

این خود مسبب »انسجام« گروه است. 
برخي دیگر، گروه را معادل تیم دانس��ته اند و در تعریف آن مي گویند: تیم 
یا گروه، وس��یله اي براي به کارگیري اف��راد در کنار یکدیگر به صورت یک 

1.از گروه تا تشکل، دوماهنامه ی خیمه هاي معرفت، ش 13، ص 12
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واحد هماهنگ است... مجموعه اي از افراد که بر اساس یک مأموریت مستمر 
با یکدیگر کار مي کنند. 1

کار گروهي، فعالیتي هدفمند است که به وسیله ي گروه هاي کوچک، نیاز 
محور، وظیفه محور؛ براي برآورده ش��دن نیازهاي اجتماعي � احساس��ي و یا 

انجام وظایف به اجرا مي رسد.2 
بنابراین، مي توان مهم ترین مختصات گروه را این گونه برشمرد: 

1. داشتن هدف هاي مشترک جمعي؛ 
2. پذیرش و رعایت ارزش های مشترک؛ 

3. داشتن تعامل آزاد و غیر رسمي و غیرکلیشه اي.

2.تشکل
تشکل و تشکیالت، هر دو از ریشه ی »شکل« به معنای صورت دادن و تمثل 
بخش��یدن است؛3  چنان که شاکله به معنای طبع و سجیه ی پدیده ها و بازگشت 
به ذات و یا عرضیات ثابت آن ها اس��ت. از سوی دیگر »شکال« در زبان عرب 
به معنای در قید و بند درآوردن و محدود ساختن به حدود مشخص است. 4 

برآیند آنچه گذشت، آن است که: تشکل به صورت بخشیدن، تمثل جستن و نضج 
یافتن پدیده ای در سیر به سوی یک حرکت واحد5  طبیعی و در مسیر استعدادهای 
ذاتی و از طریق به هم آمیختگی مجموعه ای از واحدهای متفرق اطالق می گردد.6 
واژه ي تش��کل، گاهي به انسجام و پیوس��تگي تعدادي از انسان ها در زمان 
خاص، براي انجام فعالیت هاي مش��خص اطالق مي ش��ود، که در این صورت 
مراد از آن، همان تجمع هماهنگ اس��ت؛ مثاًل وقتي مي گویند باید مردم براي 

2. فهرستي از تجربه، دوماهنامه ی خیمه هاي معرفت، ش 13، ص 105.
3. همان.

3. المعجم الوسیط.
4.همان

5. المنجد
6. المعجم الوسیط.
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راهپیمایي روز قدس تش��کل خوبي داش��ته باشند؛ یعني تجمع خوبي از حیث 
کمیت و کیفیت حضور در آن فعالیت خاص داشته باشند.

در این صورت، تش��کل در همان معناي مصدري اش به کار رفته است. اما 
گاهي مقصود از کاربرد واژه ی تش��کل، یک نظم شکل گرفته و نسبتاً پایدار 
از حضور افرادي با ویژگي هاي مش��ترک، آرمان و اهداف مشترک و تقسیم 

کار روشن و معیّن است.
تشکل، یک فراورده ي اجتماعي است که از به هم پیوستگي دو یا چند گروه 
که تعامل آزاد و هنجارهاي مشترک و هویتي واحد دارند و با خودانگیختگي 
دروني، در پي کس��ب اهداف مش��ترک گام مي نهند و از س��ازماندهي نسبتاً 
پیچیده و س��طح و عمق تخصص گرایي قابل مالحظه اي برخوردارند، تشکیل 

یافته است. 1
در واقع، آنچه که تشکل به معناي دوم را از تشکل به معناي مصدري � یعني 
صرف تجمع � جدا مي کند، یکي وجود »حس خودانگیختگي« در اعضا است 

و دیگري برخورداري از »سازماندهي قوي« و تعریف شده. 

3.تشکیالت
واژه ی تش��کیالت، هرگاه از منظ��ر علم مدیریت مورد توج��ه قرار گیرد، 
معادل »س��اختار« و عبارت است از: »راه یا ش��یوه اي که فعالیت هاي سازماني 
به صورت رس��مي تقسیم، گروه بندي و هماهنگ مي شوند. ساختار سازماني، 

روابط نسبتاً پایداري را میان اجزای سازمان برقرار مي کند.« 2
به عبارت دیگر، س��اختار یا تشکیالت، وسیله اي است تا از تداخل وظایف 

افراد جلوگیري به عمل آید و از هماهنگي الزم برخوردار شود. 3
اما هرگاه از منظر جامعه ش��ناختي بررس��ي شود، تش��کیالت در واقع تعبیر 

1. از گروه تا تشکل، دوماهنامه ی خیمه هاي معرفت، ش 13، ص 18.
2. عقیقي و مؤمن و وظیفه، سازماندهي و اصالح تشکیالت، ص 51.

3. زارعي متین، مباني سازمان و مدیریت، ص 61.
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دیگري از تشکل است؛ یعني ماهیتي اجتماعي که از پیوستگي افراد داوطلبي 
که داراي اهداف و هنجارهاي مشترکي هستند، در یک نظام تعامل آزاد و در 

عین حال برخوردار از نوعي نظم دروني، شکل مي گیرد.

4.سازمان
واژه ی سازمان، از پایه اي ترین و پرکاربردترین واژگان علم مدیریت است. 
البته اختصاص به مدیریت ندارد، بلکه در جامعه شناسي و برخي علوم دیگر هم، 
واژه ی سازمان با معناي خاص خود، کاربرد دارد. اما بیشترین کاربرد و معنایابی 
از کلمه ی »سازمان«، به سمت معنایي است که در مدیریت مورد توجه است.

در تعریف سازمان، نظریات اهل فن بسیار متنوع است، اما بیان همه ی آن ها 
در این مجال، نه مفید اس��ت و ن��ه در حوصله ی مخاطب، بنابراین به برخي از 

مهم ترین آن ها اشاره مي کنیم:
 س��ازمان، یک نظام اجتماعي است که در آن مجموعه اي از انسان ها به 
دنبال یک س��ري اهداف از پیش تعیین شده مي باشند. به این ترتیب، سازمان 
مجموع��ه اي مبتن��ي بر هدف مي باش��د که س��اختار آن به صورت��ي آگاهانه 

طرح ریزي شده و با محیط خارجي خود در ارتباط است. 1
 یک نهاد اجتماعي اس��ت که از انسان هایي با مهارت ها و تخصص هاي 

ویژه و مرتبط، براي دستیابي به هدفي معیّن تشکیل شده است. 2
و باالخره : 

 سازمان، یک نهاد اجتماعي است که داراي هدف بوده و سیستمي است 
که به س��بب داشتن یک ساختار آگاهانه، فعالیت هاي خاص را انجام مي دهد 

و داراي مرزهاي شناخته شده اي است.3 
با توجه به تعاریف فوق، مي توان گفت که مهم ترین مؤلفه هاي یک سازمان 

1. داوري، جمشیدي و پورحکیم، مباني سازمان و مدیریت، ص 72.
2. رحمان زاده هروي، سازمان فرایندگرا، ص 84.

3. نقل از: مدیریت در اسالم، جمعي از نویسندگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص 89.
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عبارتند از:
الف. نهاد اجتماعي است.

یعني از مردم و گروه هاي انساني تشکیل شده و نظام سازمان یافته ي روابط 
اجتماعي است. 1

ب. هدفمند است.
موجودیت هر سازمان )فلس��فه ی موجودي( براي تأمین یک یا چند هدف 

خاص است.2 
ج. ساختار آگاهانه دارد. 

از سویی هر س��ازمان داراي بخش ها، واحدها و قسمت هاي مجزا است که 
هر یک وظیفه ی مش��خص خود را دارند )فرایند تفکیک( و از س��وي دیگر، 
براي برق��راري وحدت درون س��ازماني و نیز حفظ یکپارچگ��ي بین اجزاي 
تفکیک ش��ده، نیاز ب��ه فرایند مراتب ادغام دارد. این ادغ��ام به طور معمول با 
به کارگیري روش هاي هماهنگي بین سطوح سلسله مراتب سازمان، سرپرستي 

مستقیم، تدوین قوانین، رویه ها و خط مشي ها صورت مي گیرد. 3
د. مرزهاي مشخص دارد.

در س��ازمان، عضویت نقش تعیین کننده اي دارد و مرز س��ازمان به وسیله ی 
عضو یا اعضا مشخص مي شود. اعضاي سازمان، معموالً در ازاي دریافت مبلغي، 
کسب حیثیت یا مزایاي دیگر، نقش یا نقش هایي را در سازمان ایفا مي نمایند. 

5. حزب
در درس هاي گذشته از طریق بررسي منابع دیني، به مفهوم حزب در قرآن 

اشاره کردیم و در آنجا دیدیم که: 
اوالً، حزب در ذات خود نه مفهومي مثبت اس��ت و نه منفي. ارزش گذاري 

1. همان.
Lbid .2 به نقل از مباني سازمان و مدیریت، زارعي متین، ص 19.

3. مدیریت در اسالم، جمعي از نویسندگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص 89.
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یک حزب، بس��تگي به عواملي نظیر هدف ها، اصول و سیاست ها، روش هاي 
پي گیري اهداف و... دارد، لذا هم حزب اهلل داریم و هم حزب الشیطان. 

ثانیاً، ماهیت حزب صرفاً و لزوماً سیاس��ي نیس��ت؛ اگرچه مي تواند کارکرد 
سیاسي هم داشته باشد.

اینک با بیان برخي از تعاریف جامعه شناسي سیاسي از حزب، قصد داریم به 
مقایس��ه ی همه ی تعاریف ارائه شده پرداخته، از مجموع آن ها به یک تعریف 

جامع و مرتبط با مقصود خود دست یابیم.
 ادمون��د ب��ورک: هیأتي از مردم اس��ت که برای پیش��برد منافع ملي، به 

کوشش مشترک بر اساس اصول سیاسي مورد توافق، متحد شده اند. 1
 کس��ل: حزب، مرکب از گروهي از شهروندان کم و بیش سازمان یافته 
اس��ت که به عنوان یک واحد سیاس��ي عمل مي کنند و با استفاده از حق رأي 
خود، مي خواهند بر حکومت تس��لط پیدا کنند و سیاست هاي عمومي خود را 

عمل نمایند. 2
  ماکس وبر: احزاب سیاس��ي، جمعیت هاي اختیاري هستند که اعضاي 
آن می کوش��ند رؤس��اي خود را به قدرت برس��انند، تا از این طریق به برخي 
امتیازات مادي و معنوي � همچون تحقق برنامه هاي سیاسي دلخواه خود یا نیل 

به برخي منافع شخصي، یا هر دو � دست یابند. 3
تا اینجا با تعاریف کس��اني  آش��نا ش��دید که در دانش های جدید همچون 
جامعه شناس��ی و یا سیاس��ت تخصص دارند و از آنجا ک��ه فرهنگ حاکم بر 
ای��ن علوم در جهان غرب، فرهنگ اومانیس��تی و انس��ان مدارانه ی طبیعت گرا 
اس��ت، تعریفي که بزرگ  ترین اندیشمندان شان از یک سازماندهي اجتماعي 
خودجوش � به نام حزب � ارائه مي دهند، داراي س��قفي بس��یار کوتاه، صرفاً 
به اندازه ی »تس��لط بر حکومت«، »به قدرت رس��اندن رؤساي خود«، »رسیدن 

1. عبدالرحمن عالم، بنیادهاي علم سیاست، ص 343.
2. همان.

3. آیین هاي حزبي و آیین هاي انتخاباتي، محمد غفوري، ماهنامه ي اطالعات سیاسي � اقتصادي، ش 
147 � 148، ص 143. 
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به منافع ملي« است و از مالحظه ی افق های بلند معنوی و الهی غفلت دارند.
اما در برداشت یک متفکر روشن بین اسالمي، حزب معنایی گسترده تر از افق 
قدرت سیاسی دارد، بلکه حزب یک تشکل بزرگ در راستای مسیر پیشرفت 
و س��عادت آدمی است؛ رسالتی که می  تواند ادامه ی رسالت انبیای الهی باشد. 
شهید آیت اهلل بهشتی در پاسخ به پرسش »حزب چیست و چه خصوصیاتي 

دارد؟«   فرمودند: 
»حزب، وسیله اي اس��ت براي تسهیل تحصیل رضاي خدا از راه ایجاد یک 
جامعه ی نمونه ی اسالمي به وس��یله ی یک تشکیالت اسالمي، و بزرگ ترین 
رسالتي که بر عهده دارد، امر به معروف و نهي از منکر اجتماعي است. آري؛ 
حزب، یک تشکل وسیع اجتماعي است در جهت همسو کردن آحاد ملت به 
صراط مستقیم الهي؛ حزب وسیله اي است براي تکامل بخشیدن ملت به امت.«1 

6.مشارکت اجتماعي
در سند ملي توسعه ي مشارکت جوانان، مربوط به سازمان ملي جوانان آمده است:
»مش��ارکت در مفهوم عام، به معناي شرکت در فعالیتي یا حضور در گروه، 
جمع یا سازماني جهت تصمیم گیري و پذیرش نقش، در ابعاد فرهنگي سیاسي 

اجتماعي و اقتصادي است.«2  
»در حقیقت، مش��ارکت در سطح هر جامعه و در مفاهیمي چون همبستگي، 

اتحاد، همکاري، انجمن و مانند آن ها نهفته است.« 3 
»مش��ارکت اجتماعي به مفهوم فعالیت ارادي اعض��اي یک جامعه در امور 
محله، ش��هر، کش��ور و س��رزمین خود � چه به صورت مس��تقیم مثل تصدي 
مسؤولیتي در الیه هاي مدیریتي جامعه و چه به صورت غیرمستقیم مثل انتخاب 
مسؤوالن جامعه از طریق حضور در رأي گیري � تعریف شده است، که جهت 

1. مجله ی عروه الوثقي، ش 67، ص 5.
2. سند ملي توسعه ي مشارکت جوانان، سازمان ملي جوانان، ص 2.

3.همان.
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شکل دادن به حیات اجتماعي صورت مي گیرد.« 1
با توجه به تعاریف فوق، مي توان گفت که مشارکت اجتماعي یا مشارکت 
در حل مسائل و نیازهاي اجتماعي، نوعي روحیه ي برآمده از شعور اجتماعي 
نسبتاً باالست، که فرد، خود را در قبال مسائل و مشکالت و اهداف جامعه اي 
که به آن تعلق دارد، مس��ؤول مي پندارد و براي اداي مس��ؤولیت خود، نیاز به 
نی��روي اجبار از بیرون نمي بیند. این مش��ارکت، گاهي به معناي اخص کلمه، 
س��ازمان یافته است؛ مثل عضویت در تش��کل ها، احزاب و انجمن ها و گاهي 
غیرسازمان یافته است؛ همانند حضور در اتفاقات بزرگ ملي به صورت فردي.

بررسي وجوه اشتراک و افتراق واژه هاي جديد
1.وجوه اشتراک

با بررس��ي واژه هاي جدید »گروه، تش��کل، تش��کیالت، سازمان و حزب«، 
روش��ن می  ش��ود که میان آن ها وجوه مش��ترکی وجود دارد که مي توان آن 

وجوه و مؤلفه هاي مشترک را بدین صورت برشمرد:
1�1. اجتماع�ي ب�ودن؛ به ای��ن معني که رکن تش��کیل دهنده ی آن ها 
مردم ان��د، نه یک جم��ع یا طبقه ي خاص. افراد مختلف صرف��اً با ویژگي دارا 
بودن مؤلفه هاي مش��ترک مي توانند به تأس��یس یا عضویت در یک تشکل  یا 

حزب یا سازمان اقدام نمایند.
1�2. هدف مشترک؛ که البته بسته به این که اعضا و رهبران آن ها داراي چه 
نظام عقیدتي و ارزشي باشد، این اهداف مشترک، متفاوت است؛ از رسیدن به منافع 
شخصي تا تحصیل رضاي خداوند، دو سر طیف اهداف مشترک را تشکیل مي دهند.
1�3. اصول و هنجارهاي مش�ترک؛ مثل اص��ل تمرکززدایي از نظام 

اقتصادي، اصل التزام به قانون و رهبری و...2 .
1 . همان.

2 . البته اهداف و هنجارهاي مشترک بیشتر در تشکل ها و سازمان هاي غیر رسمي و غیر 
دولتي وجود دارد و در سازمان هاي رسمي � به دلیل ناهمگوني انگیزه هاي عضویت � این 

دو مؤلفه کمتر به چشم مي خورد.
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1�4. ساختار آگاهانه و منظم؛ توجه به تفکیک نقش ها، رعایت سلسله 
مراتب و در عین حال حفظ یکپارچگي سیس��تمي، از نتایج و نشانه هاي وجود 

ساختار آگاهانه در حزب، تشکل و سازمان است.

2.وجوه تمايز:
2�1. فرق گروه، حزب و تشکل با سازمان:

الف. خودانگیختگي؛ در حزب، گروه و تش��کل، از ویژگي هاي برجسته ی 
اعضا اس��ت اما، در سازمان ها، به خصوص س��ازمان هاي اداري و رسمي، این 

گونه نیست.
ب. تعامل آزاد؛ اعضا و مدیران یک حزب یا تشکل یا گروه، ضمن داشتن 
تفکیک مشخص نقش ها، در عین حال از تعامل و ارتباطاتي آزاد و فراکلیشه اي 
برخوردارند. چشمگیر بودن روابط عاطفي در این گونه مجموعه ها، محصولي 

از همین تعامل آزاد و فرارسمي است.
ج. تخصص گرایي؛ اگرچه در هر تشکل، حزب یا گروه، هر فردي با توجه 
به اس��تعداد و توان و تخصص نسبي اش به کاري متناسب گماشته مي شود، اما 
برخالف س��ازمان ها � به ویژه س��ازمان هاي رسمي � که بالفعل بودن تخصص 
افراد، آن هم در س��طحي نسبتاً عالي، ش��رط اولیه ی احراز شرایط یک پست 
س��ازماني است، در تش��کل و نظایر آن، نگاه نیروسازي و کادر پروري باعث 
مي ش��ود که براي آغاز کار، به یک حد نصاب معمولي از استعداد یا مهارت 
فرد اکتفا ش��ده و در ع��وض در خالل فعالیت، به رش��د و ارتقاي کیفي نیرو 
توجه شود. در نتیجه، اوالً انگیزه ی فعالیت در تشکل ها غالباً بیشتر و ماندگارتر 
از سازمان هاست و ثانیاً، نوآوري و خالقیت نیز در نیروهاي تشکل و حزب و 

گروه بیشتر بروز مي نماید.
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2�2. فرق حزب و تشکل:
الف. عضو محوري یا رئیس  محوري

در احزاب غالباً یک یا چند فرد به واسطه ی برخورداري از مؤلفه هاي ایجاد 
وفاق اجتماعي � نظیر ش��هرت سیاسي، ثروت، تشکیالت گسترده و... � تعیین 
کننده ی اهداف، خط مش��ي ها و حتي برنامه هاي عملیاتي و اجرایي هس��تند و 
سایر اعضا، مجریان و کارگزاران آن ها و برنامه هایشان مي باشند، اما در تشکل 
مطلوب، بزرگان و رؤس��ا صرفاً نقش بسترسازي، جهت دهي و پشتیباني اعضا 

را بر عهده دارند.
در حقیقت، تش��کل، فرصتي ب��راي بروز و تقویت اس��تعدادهاي جوانان و 
نوجوانان در عرصه هاي تصمیم سازي، برنامه ریزي، هماهنگي، اجرا، نظارت و 
کنترل است. نشانه ی روشن این تفاوت را مي توانیم در گردش مناسب قدرت 
و مدیریت در تش��کل ها و ضعف یا فقدان آن در احزاب مشاهده کنیم. غالباً 
مؤسسان قدیمي یک حزب، همچنان اداره  کنندگان آن هستند؛ در حالي که 
عمر مفید مدیریت در تشکل هاي مطلوب، شاید به ندرت به 10 سال هم برسد.

ب. قدرت سازماندهي اجتماعي
ب��ا توجه به حقیقت غیرقابل انکاري ک��ه اکثر احزاب به آن مبتال و معترفند 
� یعني تالش براي کس��ب قدرت سیاسي و تصرف س��اختارهاي حاکمیتي � 
معم��والً قدرت س��ازماندهي اجتماعي اح��زاب، محدود به ای��ام انتخابات و 
حداکثر اعتراض به برخي عملکردهاي رقیبي اس��ت که حاکم شده است. اما 
یک تش��کل مطلوب، هم وسعت دید در تش��خیص رسالت و مأموریت دارد 

و هم امکان واقعي به کارگیري انبوه مخاطبان و اعضا را در تمام طول سال. 
به عبارت دیگر، در یک تش��کل اس��المي مطلوب، هر پدیده ی سیاس��ي، 
فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي � داخلي یا بین المللي � مي تواند به ش��رط انطباق 
با اهداف و اصول تش��کیالت، مأموریت تلقي شود و با تعریف هر مأموریت 
جدی��د؛ تمام اعضا، هواداران و حتي عموم مردم، داراي نقش مختص به خود 
ش��وند و اعضاي تشکل با انجام اقدامات فرهنگي � تبلیغي، آن مأموریت را به 
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مطالب��ه ی عمومي تبدیل کنند و تا تحقق آن به فعالیت ادامه دهند. با پایان هر 
مأموریت، مأموریتي نو روي میز کار تشکل قرار مي گیرد.

ج. امکان جذب جوانان و نوجوانان
براي پاس��خ متقن به این پرس��ش که »احزاب سیاس��ي در جذب جوانان و 
نوجوانان موفقیت بیش��تري داشته اند یا تشکل هاي اس��المي و انقالبي؟«، نیاز 
به پژوهش میدانی اس��ت؛ اما تشکل هاي منسجم اسالمي و انقالبي نظیر بسیج 
مس��تضعفین و اتحادیه ی انجمن هاي اسالمي دانش آموزان، بلکه سنتي ترین و 
عادي ترین ساختارهاي موجود در جامعه � مثل هیأت های مذهبي � در جذب 
جوانان و نوجوانان، از احزاب پرطمطراق و پرهزینه اي که گاهي ده ها رس��انه 
در اختیار دارند و بودجه هاي میلیاردي را صرف تبلیغات خود مي کنند، بسیار 
موفق ترند. امروز کدام حزب اس��ت که صادقانه سخن بگوید و در عین حال 
ادعا کند که حتي به اندازه ی بسیجیان یک شهرستان کوچک، در کل کشور 

عضو جوان و نوجوان دارد؟
مس��أله در تش��کل هاي اس��المي، به دلی��ل پاکیزگي و خل��وص انگیزه ها، 
فطرت پسند بودن اصول و ارزش هاي حاکم و واقعي تر بودن مشارکت جوان 
و نوجوان، این گونه است. امروز بسیاري از مدارس در کشور، با داشتن چند 
نوجوان مسؤولیت شناس در انجمن اسالمي مدرسه و بسیج، شاهد جهت دهي 
ب��ه دانش آموزان و بعضاً ب��ه دبیران، مبارزه با انحرافات و وسوس��ه ها و تأمین 

فضاي پرنشاط علمي و معنوي توسط همین افراد هستند.
------------- 

تشکیالتی شدن، »مرحله ای از رشد انسان است که فرد از طریق آن، ارزش ها، 

هنجاره��ا، اعتقادات و نگرش ها و مهارت های الزم برای مس��ئولیت پذیری در 

زندگی تش��کیالتی را کس��ب می کن��د.« وی در این مرحل��ه می تواند از طریق 

یادگیری فرهنگ وآرمان ها و ش��یوه های زندگی گروهی، با افراد جامعه روابط 

متقاب��ل برق��رار کند و از ای��ن طریق اس��تعدادهای خویش را ش��کوفا مناید.

-------------
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مفهوم شناسی تشکل اسالمی
ب��ا توجه به تحلیل و بررس��ی واژگان و اصطالحات از نظر لغت و اصطالح 
و بررس��ي ش��باهت ها و تفاوت هاي میان آن ها، روش��ن می  شود که مهم ترین 
رسالت تش��کل هاي جوانان، عبارت اس��ت از: ایجاد زمینه ی کارورزي براي 
افراد )نوجوانان و جوانان( تا پس از عبور از این دوره ی سني، با کوله باري از 
بینش ها، گرایش ها و مهارت های اجتماعی وارد عرصه ی جّدي جامعه ش��ود 
و بتواند در ابعاد مختلف سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نقش آفرینی 
کند و توانایي رهبري نسل هاي بعدي و اداره ی امور کشور و انقالب اسالمي 
را داشته باشند. در این صورت، مي توانیم بپذیریم که فرایند زیر، حرکت گام 

به گام نسل نو به سوي قله ی مقصود و آینده سازي مطلوب جامعه است.
اول: تمرین کار گروهي؛ که عهده دار آن در ابتدا خانواده و سپس مدرسه است.

دوم: تمرین کار تشکلي و تشکیالتي؛ که بهترین راه آن، عضویت و فعالیت 
در تشکل هاي اسالمي مدارس و دانشگاه ها است.

س��وم: تمرین کار حزبي؛ البته به معناي »ح��زب اهلل« قرآن و آنچه که امثال 
امام راحل، مقام معظم رهبری و ش��هید بهش��تي از حزب، تلقي و برداشت 
 کرده اند، نه آنچه در عرف سیاس��ي جهان و متأسفانه تا حدودي در کشور ما 

رایج شده است.
چهارم: ورود جدي به عرصه ی مدیریت و رهبري جامعه و نسل هاي جدید 

در ابعاد مختلف مورد نیاز.
بنابراین، مي توانیم قالب مناس��ب فعالیت جمع��ی نوجوانان و جوانان را در 
عرصه های مختلف اجتماع، »تش��کل« بدانیم، زیرا »تش��کل، یک فراورده ی 
اجتماعی اس��ت ک��ه از به هم پیوس��تگی دو یا چند گروه ک��ه تعامل آزاد و 
هنجارهایی مشترک و هویتی واحد دارند و با خود انگیختگی درونی، در پی 
کس��ب اهداف مش��ترک گام می نهند و از سازماندهی نسبتاً پیچیده و سطح و 

عمق تخصص گرایی قابل مالحظه ای برخوردارند تشکیل یافته است.«
در تش��کیالت مادی؛ هدف نهایی، توس��عه ی زندگی مادی انسان است و 
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این نقطه ی وحدت بخش در تمامی س��ازمان های غیر الهی است. در سازمان 
ه��ای غیر الهی، ای��ن اراده و تمایل، همان گرایش به دنیا و حب دنیاس��ت و 
هم فکری و همکاری س��ازمانی هم در این راس��تا تعریف و تعیین می ش��ود. 
از این رو، هر فرد در این س��ازمان، دیگران را برای منافع خود به اس��تخدام در 
م��ی آورد و تا جایی به کار جمعی تن می دهد که تأمین کننده ی این اراده ی 
او باش��د و به محض این که احساس اس��تغنا از افراد و سازمانی کند، آن ها را 
کنار خواهد گذاشت. این روح حاکم بر تشکیالت مادی است که در کلیه ی 

شؤون سازمان، بر اعضای آن دمیده می شود. 
اما در تشکل اسالمی، هدف، بندگی خداوند است، و روابط انسان ها حول 
محور محبت خدا و اولیای او ش��کل می گیرد، که ب��ه طور طبیعی به محبت 
مؤمنین نس��بت به هم می انجامد. بدین جهت محور روابط در یک تشکیالت 
اس��المی، بر اس��اس ایمان به خداوند و محبت  میان مؤمنین اس��ت، نه روابط 
خش��ک سازمانی و س��اختاری. در ساختار تشکیالت اس��المی، مسؤولیت ها 

کاماًل اعتباری و بر اساس توافق و تفاهم اعضاست.
مالک و محور انتخاب یک فرد برای یک مس��ؤولیت، رش��د همه جانبه ی 
اعضاس��ت؛ بدین معنا که هدفی بیرون از رش��د اعضای سازمان تعریف نمی 
شود، تا بگوییم کدام یک از آن ها توانایی بیشتری برای تحقق آن دارند، بلکه 
هدف نهایی، تربیت همین نیروهای درون س��ازمان است. لذا با این رویکرد، 
اس��تعدادهای خاموش در وجود اعضا را به واس��طه ی مسؤولیت های مختلف 

محوله به او روشن کرده، رشد می دهند.
------------- 

منونه ی ملموس و عینی این تش��کیالت مطلوب، هیأت های مذهبی است. در 
هی��أت، با هدف بندگ��ی خدا و با محوریت محبت اهل بیت، روابطی ش��کل 
می گیرد که همه ی موارد باال در آن مش��اهده می شود. لذا نظم های معهود 
س��ازمانی در آن به چش��م منی خورد. کارها با رسعت ب��اال و با کمرتین هزینه 
انجام می ش��ود. این مشخصات، برای هیأت، فضا و فرهنگی به وجود می آورد 
که فرد در این مجموعه آرام آرام با این مشخصات تربیت می شود. در سازمان های 
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فعلی، انسان تربیت منی شود، بلکه کار رصفاً منبعی برای کسب در آمد است. 
در فرض مطلوب، تک تک اعضا به دلیل محبت به همدیگر، دغدغه ی رش��د، 

تکام��ل و تربی��ت یکدیگر را دارند و برای آن وق��ت و هزینه رصف می کنند.

-------------
از این رو تشکل اسالمی، تشکلي است که داراي ویژگي هاي زیر باشد:

1. مبان��ي فک��ري و اندیش��ه ای آن، برگرفت��ه از مکتب اس��الم ناب 
محمدي باشد؛

2. ارتباط سازماني با مقام والیت فقیه را بر خود واجب بداند؛
3. از ورود ب��ه بازي هاي زودگذر جناحي به ش��دت بپرهیزد، ولي در 
عین حال از اعالن ش��فاف ارزش هاي انقالب و نظام اس��المي به عنوان 

مباني و اصول خود، به بهانه ي مالحظات سیاسي، خودداري نکند؛
4. داراي س��اختار منعطف، جوان پس��ند و روان باش��د، تا بتواند س��یر 

فعالیت ها را از پایین به باال � از صف به ستاد � هدایت کند؛
5. ضمن برخورداري از نظم و انضباط، به آفت هاي نظام بروکراس��ي 

اداري موجود مبتال نباشد؛
6. حداکثر اهتمام را براي معرفت اندوزي و مهارت آموزي نسل نو در 
زمینه هاي مختلف و مرتبط با نیازهاي آینده ی انقالب و نظام اسالمي نشان 
بدهد تا بتواند در دهه ی پیشرفت و عدالت، به نحو احسن نقش آفرینی کند؛

7. با درک درس��ت از میل و نیاز و مصلحت نس��ل جوان، از برنامه ی 
تربیتي جامع و مناسبي برخوردار باشد؛

8. جو مهرباني و روابط عاطفي در آن غلبه داشته، معنویت و توجه به 
عبادت، روح کلي حاکم بر آن باشد.

بدین جهت، »تش��کل اس��المی مجموعه ای از انسان ها هس��تند که با هدف 
تقرب به خداوند و تش��دید عبودیت در س��طح ف��ردی، اجتماعی و تاریخی، 
دس��ت به انجام یک مأموریت و فعالیت می زنند.« تش��کلي که این ویژگي ها 
را در خود جمع کرده باش��د، مي توان��د ادعا کند که در جهت تربیت انقالبي 
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� اس��المي جوانان و نوجوانان، فرصتي امین و اعتمادبخش مي باش��د. امروزه، 
جامعه ی جوان ما بیش از هر زماني احتیاج به چنین تشکل هایي دارد و چنانچه 
متصدیان و دلسوزان، نسبت به این امر مهم اهمال کاري کنند، بیم آن مي رود 
که نسل سرخورده از قدرت طلبي هاي احزاب و گروه هاي سیاسي و ناامید از 
تشکل هاي جوانانه، به سمت گروه ها و سازمان هاي منحرفي � که چندین سال 
است رش��دی قارچ گونه در کشورمان دارند � کش��یده شده و سرمایه ی مهم 
انقالب در راه افکار پلیدي چون عرفان های کاذِب نوظهور و س��کوالر و... به 

تهدیدي علیه آرمان هاي آن تبدیل شود.
این فصل را با س��خنان آیت اهلل مصباح یزدي، درباره ی لزوم کش��ف مدل 

اسالمي براي ارتباطات و مشارکت اجتماعي جوانان، به پایان مي بریم.1  
------------- 

»م��ا اگر همین ارتب��اط را درک نکنیم و فکر کنیم با کارهای فردی و س��بک 
می شود کاری انجام داد، خیلی اشتباه می کنیم. یعنی نعمت های خدا را ندیده 
می گیریم، از آن اس��تفاده منی کنیم. خوب در اینجا س��ؤاالتی مطرح می شود که 
ارتباط چگونه باشد؟ در چه قالبی و مدلی باشد؟ حقیقت این است که در اوایل 
انقالب وقتی گفته می شد فعالیت های مشرتک و ارتباطات، تنها مدلی که وجود 
داش��ت، مدل حزب بود. در بی��ن احزاب هم چیزی که به عن��وان حزب مبارز 
بود و ایدئولوژی مبارزه بود، حزب های مارکسیس��تی بود. کم کم قبل از انقالب 
گروه هایی، احزابی تشکیل شد و بعد از انقالب هم ابتدا با هامن زمینه فکری، 
در فکر تش��کیل حزب بودند، که چند تا حزب هم تش��کیل شد، که مهم ترینش 
حزب جمهوری اس��المی بود.... ولی حقیقت این ب��ود که این تنها مدل صحیح 
نب��ود. هنوز هم ما در ای��ن جهت پیرشفت نکردیم؛ این که به فکر باش��یم که 
ارتباطات بر یک اساس��ی باش��د که با بینش های اسالمی سازگارتر باشد، عوامل 
رشد در آن بیشرت باشد، سوء استفاده در آن کمرت باشد، گروه گرایی در آن کمرت 
باش��د. خالصه، عوامل ایجابی و مثبت  زیاد باش��د و زمینه های رشد ارزش های 

اسالمی در آن فراوان تر باشد. در این زمینه ها کم کار کردیم.«

-------------

1 . نقل از: دوماهنامه ی خیمه هاي معرفت، ش 13، صص 154 � 155.
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درآمد
با بررس��ی منابع تاریخ��ی، می توان ادعا کرد که تش��کل از دی��ر زمان در 
زمینه های مختلف )نظامی، سیاس��ی، اقتصادی و...( مورد توجه رهبران جوامع 
بشری بوده و هر کدام این وسیله را در راهی که می خواسته اند، به کار برده اند. 1

اطالع از این پیش��ینه، نشان می دهد که تش��کل و تجمع نظام یافته و هدفمند 
برای رس��یدن به هدفی مشترک، از اموری است که سیره ی عقال بر آن اتفاق 
داشته اس��ت و همه ی ملل و اقوام � با وجود اختالفات فراوان در فرهنگ  ها و 
اقلیم ها � کم و بیش به ضرورت و یا دست کم به آثار و فواید آن اذعان داشته اند.

برای ما مس��لمانان، وجود این س��یره و روش در منطق و سیره ی اولیای دین 
� از پیامب��ر اعظم ت��ا ائمه  � و به تبع آن ها در منش و روش عالمان بزرگ 
اسالم، مهر تأییدی است بر صحت و اعتبار رفتار تشکیالتی، زیرا از باب »لََقْد 
ِ أُْسَوةٌ َحَس��نَة؛ قطعاً برای شما در ]اقتدا به [ رسول خدا  کاَن لَُکْم في  َرُس��وِل اهللهَّ
سرمش��قی نیکوس��ت .« )احزاب، 21( برای ما پیروان مکتب آل اهلل، حجت و 
 الزم اإلتباع است. از این رو، رفتار تشکیالتی در سیره و زندگانی نبی اکرم

و امامان معصوم ،  تأییدی عملی از سوی اهل بیت  خواهد بود.
از آنج��ا که بنای این کتاب بر اختصار اس��ت، گ��زارش گونه ای از برخی 
رفتارها و فعالیت های تش��کیالتی رس��ول اکرم و ائمه ی هدی در این 
درس بیان خواهد ش��د؛ البته تفصیل آن را می  بایس��ت در کتاب های تاریخی 

وتحلیلی مشاهده نمود.
1 . تاریخ تشکل و حزب، مجله  عروة الوثقی، ش 76، سال 1361، ص 5.
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رفتار تشکیالتی در سیره ی پیامبر اعظم

1. شرکت در پیمان حلف الفضول
پیامبر اسالم در دوران جوانی، با پیوستن به پیمان حلف الفضول، اعتقاد 
خ��ود را به پی گی��ری آرمان های جوانمردانه و حق طلبان��ه در قالب جمعی به 
نمایش گذاشتند و چنان این امر را مهم تلقی می کردند که حتی پس از بعثت، 

درباره ی شرکت خود در این پیمان فرمودند:
»دوست ندارم شرکت در پیمان فضول را حتی با شتران سرخ موی معاوضه 

کنم و اگر بدان دعوت شوم، اجابت می کنم.« 1

2. چاره انديشی در نصب حجراالسود
پیامبر اس��الم در سن س��ی و پنج س��الگی بودند که طایفه های مختلف 
قریش بر سر نصب حجراالسود اختالف کردند و نزدیک بود جنگ خونینی 
آغاز ش��ود. در نهایت، قرار شد اولین کس��ی که وارد مسجد الحرام می شود، 
ب��رای حل اختالف حکمیت کند و همگان بپذیرن��د. همه ی طایفه ها این نظر 
 را پس��ندیدند و به انتظار نشس��تند. ناگاه دیدند امین مکه و قریش، محمد
وارد ش��د. همگان خوشحال شدند و از او چاره جویی کردند. ایشان پارچه ای 
درخواست کرده، حجراالسود را در میان آن قرار دادند و فرمودند: نماینده ی 
هر یک از قبایل، گوشه ای از پارچه را بگیرد و حجراالسود را بلند کند. سپس 

حضرت خودشان حجراالسود را در جای مخصوص قرار دادند.2 
3. تأسیس اولین نهاد اسالمی )مسجد(

نخستین اقدام پیامبر اعظم بعد از هجرت به مدینه، ساخت مسجد � به عنوان 
مرکز فعالیت های اس��المی � بود. اهم فعالیت های این نهاد نوپا عبارت بود از: 

1. فراخوان عمومی امت اسالمی، در مواقع بحرانی؛
1 . ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج 2، ص 291.

2 . این ماجرا در اکثر کتب تاریخی معتبر بیان شده است و ما آن را از ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 7، ص 
43 نقل می کنیم.
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2. مرکز شور و مشورت؛
3. محل قضاوت و رفع دعواهای خانوادگی و قبیلگی؛

4. آموزش معارف و احکام اسالمی و خواندن و نوشتن؛
5. مرکز ادبی و محفل هنرمندان. 

4. عقد اخوت؛ شبکه ی اجتماعی اهل ايمان
پیامبر اکرم، در همان اوایل ورود به مدینه، بین مهاجران و انصار، پیمان 
برادری برقرار کردند. این سنت اجتماعی از طرفی احساس غربت مهاجران را 
در مدینه به حس انس و الفت مبدل کرد و از طرف دیگر، تمام مس��لمانان را 
به صورت یک خانواده ی ایمان��ی درآورد و قلب های آن ها را مأوای محبت 

و عشق به هم قرار داد.

5. شورای مشاوران نظامی
یکی از س��نت های پربرکت و ماندگار رس��ول اهلل در امت اسالم، سنت 
مشورت و شورا است؛ همان گونه که قرآن کریم به پیامبر توصیه می فرماید که: 
»َو شاِوْرُهْم فِي الَأْمْر؛ و در کار ]ها[ با آنان مشورت کن .« )آل عمران، 159(. 
ایشان به رغم برخورداری از علم لدنی و مدد وحی الهی، برای فرهنگ سازی در 
خصوص سنت حسنه ی مشورت، در تمام امور مهم جامعه، از جمله جنگ و جهاد، 
با خبرگان امت اسالم مشورت می فرمودند و نظرات صائب آنان را می پذیرفتند. 
نمونه هایی از این سنت حس��نه در عرصه ی جنگ را می توان در موارد زیر 

مشاهده  کرد:
ال��ف. در ماجرای جنگ احد، که مس��لمانان بین این ک��ه در مدینه بمانند 
تا دش��من بیاید و تن به تن در ش��هر با آنان بجنگند، یا این که از ش��هر خارج 
شوند و در بیرون مدینه با آنان مقابله کنند، مرّدد بودند و پیامبر با مشورت 

بزرگان انصار، جنگ در خارج شهر را پذیرفتند؛
ب. در جن��گ بدر، که با مش��ورت اصحاب تصمیم گرفتند که با دش��من 
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بجنگند و به مدینه بازنگردند؛
ج. در جنگ خندق یا احزاب، که پیش��نهاد س��لمان فارسی را مبنی بر حفر 

خندق عمیق و پهن در اطراف مدینه پسندیدند. 

6. تأسیس نهادهای حکومتی
پیامبر عظیم الش��أن اس��الم، به عنوان رهبر و حاکم اس��المی، در راس��تای 
س��اماندهی ام��ور حکومت و جامعه، اقدام به تأس��یس نهادها و تش��کل هایی 

کردند که برخی از آن ها توضیح داده می شود.
الف. ديوان انشاء

نگارش  نامه ها و ثبت، ارس��ال و بایگانی آن ها، وظیفه ی دیوان انش��اء بود. 
برخی از مورخان، تعداد نویس��ندگان پیامبر را 26 و بعضی حتی تا 42 نفر 

ذکر کرده اند.
ب. تأسیس ستاد فرهنگی و سواد آموزی

پیامبر عده ای همچون عبداهلل بن سعید و عبادة بن صامت را استخدام کردند، 
تا به مردم مدینه �  اعم از مرد و زن و کودک �  خواندن و نوشتن تعلیم بدهند.

ج. ستاد جمع آوری وجوهات
پیامبر تعدادی از تازه مس��لمانان دارای تجربه در مسائل مالی و مدیریت 
اجتماعی و نیز اکثر رؤس��ای قبایل را به عنوان مسؤول جمع صدقات و ارسال 

آن به دولت مرکزی، منصوب فرمودند.
د. سلسله مراتب تشکیالت حکومت

رسول خدا شهر مدینه را به چند ناحیه یا بخش تقسیم کردند؛ به صورتی 
که هر قبیله در یک محل با یکدیگر زندگی می کردند. در هر ناحیه یا بخشی، 
یک رئی��س )یک نقیب(، چند نای��ب رئیس )عریف( و ی��ک محل اجتماع 
)س��قیفه( وجود داش��ت. پیامبر برای اداره ی کل نقبا، رئیس تعیین کردند، 
که به او نقیب النقبا گفته می ش��د. به این ترتیب، شورای سیاسی دولت مدینه 
از 49 نفر تش��کیل می ش��د. هر نقیب دارای س��ه عریف بود که بر امور مالی، 
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اجتماعی و اطالعاتی رسیدگی می کردند.1 
استاد شهید مرتضی مطهری درباره ی اهتمام پیامبر اعظم به تشکیالت و 

تشکل سازی می گوید:
»... عالقه ی ش��دید سازمان و تشکیالت برای ش��کل دادن و انتظام دادن به 
نیروهای انس��انی، همه را در حد کمال داش��ت. می گفت:  اگر س��ه نفر با هم 
مس��افرت می کنید، یک نفرتان را به عنوان رئیس و فرمانده انتخاب کنید. در 
دس��تگاه خود در مدینه، تشکیالت خاص ترتیب داد؛ از آن جمله جمعی دبیر 
تّاب وحی بودند  به وجود آورد و هر دسته ای کار مخصوصی داشتند؛ برخی ُکُ
و قرآن را می نوشتند، برخی متصدی نامه های خصوصی بودند، برخی عقود و 
معامالت مردم را ثبت می کردند، برخی دفاتر صدقات و مالیات را می نوشتند، 

برخی مسؤول عهدنامه ها و پیمان نامه ها بودند.« 2

جلوه های فعالیت تشکیالتی در سیره ی امیرالمؤمنین
امام علی در سه دوره ی عمر مبارک خود، به رفتار تشکیالتی توجه نمودند.

دوره ی اول: همراه پیامبر 
در زم��ان حیات پیامبر اس��الم در اکث��ر فعالیت های مس��لمانان � اعم از 

نظامی، تبلیغی و حکومتی � نقش اساسی داشتند.
دوره ی دوم: در عصر خلفای سه گانه

پس از پیامبر، به دلیل بی توجهی به حدیث ثقلین و به خیال کفایت قرآن 
بدون عترت برای رسیدن به سعادت، جهان اسالم به انواع و اقسام بیماری های 
اخالقی، سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی مبتال ش��د، ک��ه در رأس آن اختالف 
و تفرقه ی خانمان س��وز بود. اما به رغم بی وفایی ام��ت، امام علی، با توجه 
ب��ه اقتضای عصر و زمان خ��ود، روش یا روش هایی را برای کاس��تن از آثار 

1 . جعفر سبحانی، فروغ ابدیت .
2 . شهید مطهری، مجموعه  آثار، ج 2، ص 261.
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تفرقه در امت و حفظ انس��جام مسلمین اتخاذ کردند. از این رو پس از رحلت 
پیامبر � اگر چه به اعتقاد امیرالمؤمنین ش��خص خلیفه ی اول شایستگی 
احراز این منصب را نداش��ت1 �  اصل حفظ نظام اس��المی به عنوان شیرازه ی 
وحدت و انس��جام ملی، ایش��ان را مل��زم می کرد تا با صب��ر و بردباری همه ی 

ضربه ها را تحمل کنند. 2
حضرت در راس��تای همین اندیش��ه ی اس��المی، در دوران س��ه خلیفه، در 
مواجهه با مس��أله ی خالفت و اصل حکومت اسالمی، چند رویه را برگزیدند، 

که در ذیل می آید.

1. کناره گیری و سکوت
»بعد از آن که مس��أله ی خالفت، اس��تقرار پیدا کرد و مردم با ابی بکر بیعت 
کردند و همه چیز تمام شد، حضرت علی کناره گرفت؛ هیچ جمله، کلمه 
و بیانی که حاکی از معارضه ی او با دس��تگاه حکومت باشد، از او شنیده نشد. 
علی در این دوران فرمود: می دانید که من از همه ی مردم به خالفت شایسته تر 
هستم. این را خود شما هم می دانید و سوگند به خدا دست روی دست خواهم 
گذاش��ت و تسلیم خواهم شد، تا وقتی که احس��اس می کنم امور مسلمین، با 
س��المت در جریان است؛ تا وقتی می بینم کس��ی مورد ظلم قرار نمی گیرد؛ تا 
وقتی که به مردم ظلم و جوری نمی شود، من هیچ کاری به کار کسی ندارم.«3 

1 . حضرت در مناس��بت های مختلفی از این عقیده ی خود سخن گفته اند؛ از جمله در خطبه ی سوم نهج البالغه،  
معروف به شقش��قیه می فرمایند: »به خدا س��وگند مردی که جامه ی خالفت را به خ��ود اختصاص داد )ابوبکر(، 
خود می دانست که من برای خالفت، مانند محور سنگ آسیاب که برای آن سنگ ضرورت دارد تا این که دور 
آن بگردد، ضروری هستم. من مانند رودی هستم که سیل خرد از آن جاری است. کسی را یارای آن نیست که 

خود را به قله ی دانایی من برساند.
ْبَر َعَلى  َهاَتا َأْحَجى َفَصَبْرُت َو ِفي الَْعْيِن َقًذى، َو ِفي الَْحْلِق َش��ًجى«؛ پس صبر را در مس��أله ی  2 . »َفَرَأْيُت َأنَ  الصَّ
انحراف خالفت از مسیر خود عاقالنه تر دیدم. بنابراین، صبر کردم، اما حال من همچون کسی بود که گویا خار 

در چشم و استخوان در گلویش مانده است. نهج البالغه،  خطبه ی 3.
3 . بیانات مقام معظم رهبری، 1368/2/8.
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2. دفاع از حکومت
»بعد از مدت کوتاهی، تحریکاتی از طرف قبایل عرب شروع شد. سرانجام 
جریان رّده پیش آمد؛ یعنی ارتداد عده ای از مس��لمین، جنگ های رده شروع 
شد. اینجا که وضع این طور شد، امیرالمؤمنین دید اینجا، جای کنار نشستن 
نیست؛ وارد میدان شد و به دفاع از حکومت می فرماید: بعد از این که مسأله ی 
خالفت پیش آمد و ابی بکر خلیفه ش��د، من کنار رفتم. این حالت کناره گیری 
بود، تا این که دیدم عده ای از مردم دارند از اس��الم برمی گردند و می خواهند 

اسالم را از بین ببرند. دیدم اینجا دیگر نمی شود و وارد میدان شدم.«1 

3. مشاوره و وزارت
بارها و بارها حضرت به خلفای سه گانه در خصوص تصمیمات حکومتی و 
زمینه های مرتبط با ش��ؤون حاکم اسالمی، مشاوره و کمک می  دادند؛ تا آنجا 

که خلیفه ی دوم مکرر می گفت:  
»لوال َعِلىٌ  لَهَلك ؛ اگر علی نبود هالک می شدم.« 2

4. تالش برای حفاظت از جان خلیفه ی مسلمین
»بعد از آن که دوازده س��ال دوران حکومت عثمان گذش��ت، در آخر کاِر 
عثمان اعتراضات به او زیاد ش��د و کس��انی مخالفت و اشکاالت زیادی بر او 
وارد کردند. این اعتراض ها باال گرفت، تا جایی که خانه ی عثمان را محاصره 
و جان عثمان را تهدید کردند. در اینجا کس��ی در مقام امیرالمؤمنین، چه 
می کرد؟  کسی که خودش را صاحب حق خالفت بداند و بیست وپنج سال از 
این حق دور باش��د، به رفتار حاکم کنونی هم اعتراض دارد و می بیند اطراف 
خان��ه ی او را گرفته اند و محاص��ره کرده اند، آدم معمولی و حتی برگزیدگان 

1 همان.
2 . این عبارت به حدی در کتب اهل سنت مشهور و بلکه متواتر است که برخی از علمای عامه آن را ورد زبان 
هر کودک و زنی در صدر اس��الم می دانند. ر.ک: جواهر العقدین، س��مهودی و نیز توضیح الدالیل زین الدین 

خوافی و همچنین عبقات النوار، ج 11، ص 749.
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و چهره ه��ای واال در اینجا چه می کنند؟ هم��ان کاری را می کنند که دیگران 
کردند؛ همان کاری را می کنند که طلحه و زبیر و عایشه کردند. 

امیرالمؤمنین در این ماجرا با کمال خلوص، آن وظیفه ی الهی و اسالمی 
را که احساس می کرد، انجام داد. حسنین، این دو گوهر گران قدر و دو یادگار 
پیغمبر را برای دفاع از عثمان به منزل او فرس��تاد. مخالفان، اطراف خانه ی 
 عثمان را گرفته بودند و نمی گذاش��تند آب وارد خانه ش��ود. امیرالمؤمنین
برای عثمان آب و آذوقه فرس��تاد. با کس��انی که نس��بت به عثمان خشمگین 
بودند، بارها و بارها مذاکره کرد تا خش��م آن ها را پایین بیاورد. وقتی هم که 

آن ها عثمان را کشتند، امیرالمؤمنین خشمگین شدند.«1 
در اینج��ا هم مش��اهده می ش��ود که حضرت ب��رای حفظ اس��اس اتحاد و 
یکپارچگی جامعه ی اس��المی، در ی��ک اقدام کامالً  مخلصانه، س��عی دارند 
جل��وی پایه گذاری انحرافی بزرگ را که منجر به زوال اتحاد و تش��کل امت 

می شود، بگیرند. 

دوره ی سوم: در دوران خالفت امام علی
حضرت پس از پذیرفتن خالفت نیز متناس��ب با شرایط زمان، به دفاع از نظام 
حکومت اسالمی ادامه داده و اقدامات مهمی در این دوره ی بسیار دشوار انجام دادند. 

1. تقويت تشکیالت حکومت اسالمی 
در زمان خلفای س��ه گانه، بس��یاری از امور حکومتی به پیش از زمان رسول 
اکرم بازگش��ته بود و به خصوص در عهد عثمان، بیت المال در اختیار افراد 
فاس��د قرار گرفته بود. امی��ر المومنین پس از گرفت��ن منصب خالفت، به 
احیای حکومت پرداختند و با تقویت تشکیالت حکومت و شایسته ساالری، 
حکومت عادالنه ای به وج��ود آوردند. در این دوره، امیرالمؤمنین با هیچ 
کس بر س��ر عدالت و ارزش های اسالمی معامله نکردند. ایشان با گردآوردن 

1 . بیانات مقام معظم رهبری، 1368/2/8.
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نیروهای مؤمن و فداکار، نظامی مستحکم را ایجاد نمودند و تا آخرین لحظه ی 
حیات مظلومانه ی خویش، ذره ای در دفاع از کیان تشکیالت حکومت اسالمی 
عقب نش��ینی نکرده و هر بهایی را برای حفظ این رک��ن رکین اتحاد و تعالی 
امت، پرداختند. ایشان به واسطه ی همین تشکیالت محکم و قوی، توانست در 

سه جنگ بزرگ با ناکثین1 ، قاسطین2  و مارقین3  پیروز میدان شوند.

2. نیروسازی
»در مقابل س��ه جبهه ی باطلی که در جامعه ی امیرالمؤمنین شکل گرفته 
ب��ود،  حضرت ب��ه تربیت و پرورش اف��رادی مثل عمار، مالک اش��تر، عبداهلل 
ب��ن عباس، محمد ب��ن ابی بکر، میثم تمار، حجر بن ع��دی و... اهتمام ویژه ای 
مبذول داش��ت؛ از آموزش معارف اسالمی تا مهارت های مدیریت جنگ؛ از 

هشدارهای اخالقی و اسرار عرفانی تا عهدنامه  ی روش کشورداری.«4 
رفتار تشکیالتی در سیره ی امام حسن

پس از شهادت امیرالمؤمنین، با سست شدن امت و رشد جریان مخالف � 
جریان معاویه �  حکومت اسالمی به سلطنت تبدیل گردید، اما جریان اسالم ناب با 

1 . »ناکثین« یعنی ش��کنندگان و در اینجا یعنی ش��کنندگان بیعت. این ها اول با امیرالمؤمنین بیعت کردند، 
ولی بعد بیعت را شکس��تند. این ها مس��لمان بودند و برخ��الف گروه اول خودی بودن��د، منتها خودی هایی که 
حکومت علی بن ابی طالب  را تا جایی قبول داشتند که برای آن ها سهم قابل قبولی در آن حکومت وجود 
داش��ته باشد، با آن ها مشورت شود، به آن ها مس��ؤولیت داده شود، به آن ها حکومت داده شود، به اموالی که در 
اختیارش��ان هس��ت، تعرضی نشود، نگویند از کجا آورده اید؟ لذا جدا ش��دند و رفتند و جنگ جمل به راه افتاد 

که واقعاً فتنه ای بود.
2 .  قاس��طین یعنی ستمگران. این ها مجموعه ای از کسانی بودند که اسالم را به صورت ظاهری و مصلحتی قبول 
کرده بودند و حکومت علوی را از اساس قبول نداشتند. هر کاری هم امیرالمؤمنین با این ها می کرد، فایده  

نداشت. معاویه و دار و دسته اش از این گروه بودند و جنگ بزرگ صفین در مقابل آن ها بود.
3 . جبهه ی سوم، جبهه ی مارقین بود. مارق یعنی گریزان. در تسمیه ی این ها به مارق، این گونه گفته اند که این ها 
آن چنان از دین گریزان بودند که یک تیر از کمان گریزان می ش��ود. گروهی که مبنای کار خود را بر فهم ها و 
درک ه��ای انحراف��ی قرار داده بودند. دین را از علی ابن ابی طالب �  که مفس��ر قرآن و عالم به کتاب بود �  
یاد نمی گرفتند. شعارشان ال حکم إال هلل بود؛ یعنی ما حکومت شما را قبول نداریم. امیرالمؤمنین در جنگ 

نهروان، ضربه ی قاطعی به آن ها زدند و بر آنان پیروز شدند.
4 . بیانات مقام معظم رهبری، 1368/2/8.
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درایت و سیاست دقیق امام حسن مجتبی به صورت نهضت اسالمی حفظ شد. 
»یعنی در زمان امام حسن تفکر انقالبی اسالمی که دوره ای را طی کرده 

بود و به قدرت حکومت رسیده بود، دوباره برگشت و یک نهضت شد.«1 
»ام��ام حس��ن مجتبی هرگز از دس��ت رفتن حکومت را بهانه ی دس��ت 
روی دس��ت گذاش��تن و بی تفاوت به تاراج زحمات پیامبر نگریستن قرار 
نداد. ایش��ان با همراهی ش��بکه ی یاران بصی��ر و آگاه خویش � همچون حجر 
بن عدی ها � توانس��تند در مقابل جریان باطل، اقدامات مؤثری را سازماندهی 

کنند.2  
در س��یره ی امام مجتبی هم یک فهم درست تشکیالتی،  منجر به حفظ 
قدرتمندانه ی جریان اس��الم ناب و جبهه ی حق می ش��ود، ت��ا در آینده و در 
فرصتی مناس��ب، این جری��ان و نهضت، دوباره صاح��ب حکومت و قدرت 
گردد. وظیفه ی امام مجتبی  حفظ نهضت اس��المی و جلوگیری از نابودی 
ارزش های اصیل اسالمی از این طریق بود، که آن حضرت  به خوبی این وظیفه 

را ادا کردند.

رفتار تشکیالتی در قیام امام حسین
ام��ا با روی کار آم��دن یزید بن معاویه، جریان جبهه ی باطل و ضد اس��الم 
وارد مرحله ی جدیدی شد. مرحله ای که در آن دیگر حتی ظواهر اسالمی هم 

رعایت نمی شد و دشمن کمر به محو کلی اسالم بسته بود. 
در واقع، بزرگ ترین انحراف ممکن �  یعنی فاسد شدن حکومت و حاکمان 
� رخ داده بود. قطار جامعه و امت اسالمی به کلی از خط خارج شده و در مسیر 
مخالف جهتی که خداوند و رس��ولش تعیین کرده بودند، حرکت می کرد.« 3

امام حس��ین در چنین روزگاری قرار داش��تند و به حکم قرآن و سنت، 
تکلیف واج��ب عظیمی تحت عن��وان برگرداندن جامع��ه ی منحرف به خط 

1 . بیانات مقام معظم رهبری، 1368/2/2.
2 . همان.

3 . مقام معظم رهبری، 1374/3/19.
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اصلی، بر عهده ی ایشان قرار داده می شود.
»امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای نظام 
و جامعه ی اسالمی یا قیام در مقابل انحراف بزرگ در جامعه ی اسالمی است، 
انجام دهد. این از طریق قیام و از طریق امر به معروف و نهی از منکر است.«1 
 از این رو، ماجرای عاش��ورا، ظهور ناب ترین رفتارهای تشکیالتی اسالمی 

است، که می تواند الگویی عالی برای یک تشکل اسالمی باشد. 
حض��رت از ابتدای حرکت تا روز عاش��ورا، در هر فرصت��ی افرادی را که 
احساس می کردند از سالمت اعتقادی و اخالقی الزم برخوردارند و می توانند 
باعث تقویت این نهضت در مراحل مختلف آن شوند، به سوی خود و اهداف 
قیام خود دعوت می کردند؛ گاهی در خیمه کس��انی وارد می شدند و مستقیم 
جذب ش��ان می کردند؛ گاهی با اع��زام پیک، آن ها را به خیم��ه گاه خود فرا 
می خواندند و با آنان مذاکره می کردند؛ و گاهی از روش های مناس��ب دیگر، 
حت��ی برای افرادی نظیر حبیب بن مظاهر، که فرس��نگ ها از حضرت و مکان 
ایش��ان فاصله داش��تند، نامه ی »من الغریب الی الحبیب« می فرستادند و او را به 
ی��اری می طلبیدند؛ و آخرین مرحله ی این اقدام سیاس��ی � الهی هم فریادهای 
مظلومانه و در عین حال رس��واگرانه ی حضرت بود در گودی قتلگاه که »َهْل 
ِمْن ناِصٍر َيْنُصُرنى َو َهْل ِمْن َذاٍب  َيُذُب  َعنْ  َحَرِم َرُس��وِل الَّ ؛ آیا یاوری برای 
یاری من هست؟ آیا کسی هست که از حرم اوالد رسول اهلل محافظت کند؟«

حضرت سید الشهدا  از لحظه ی ورود به سرزمین کربال، نسبت به تمامی 
امور، مدیریتی عالی را به نمایش گذاش��تند؛ از چیدمان خیمه ها تا نوع تقسیم 
مس��ؤولیت ها در میدان جنگ بین یاران و فرزن��دان خود؛ از توجه وظایف و 
تکالیف تا تقوی��ت روحیه ی معنوی آنان و حتی آماده کردن زنان و فرزندان 
و در رأس همگان حضرت زینب برای انجام رسالت تبلیغی و پیام رسانی 
عاش��ورا، که در واقع ادامه و اس��تمرار نهضت امام حس��ین تا رس��یدن به 

پیروزی کامل بود. 

1 . همان.
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سیره ی تشکیالتی امام سجاد
رفتار تشکیالتی امام زین العابدین را می توان به دو دوره تقسیم کرد.

دوره ی اول: تکمیل نهضت عاشورا
امام س��جاد از عصر عاشورای سال 61 هجری قمری، به عنوان تنها مرد 
از اهل بیت ، دو اقدام مهم را به تنهایی و گاه با یاری عمه ی بزرگوارشان 
حضرت زینب به انجام رس��اندند، ک��ه حاکی از مدیریت و توجه جدی 

ایشان به انسجام در مبارزه با دشمن است. این دو اقدام عبارتند از: 
»نخس��ت، حفظ و تقویت روحی��ه ی امیدواری کاروان اس��رای کربال؛ در 
کاروان��ی که مردی در آن وجود ندارد و امام س��جاد این همه را رهبری 
کرد و این ها را جمع کرد و در طول راه وقتی به ش��ام رسیدند، نگذاشت این 
جمعی که با پیوند ایمان با یکدیگر مرتبط بودند، دچار تردید و تزلزل شوند«؛ 1
»دوم، تبدی��ل تهدی��د به فرصت؛ در ط��ول حضور کاروان اس��را در کوفه 
و ش��ام، بارها و بارها ددمنش��ان ام��وی تالش می کردند تا ب��ا اقداماتی روانی 
و تبلیغاتی، روحیه ی امام و کاروان اس��را را در هم شکس��ته و ابّهت پوش��الی 
حکومت فاسد یزید را به رخ همگان بکشند. اما هر بار امام با استفاده از همین 
زمینه ه��ا، نقش��ه ی آنان را نقش ب��ر آب کرده و تهدیده��ا را به فرصت مبدل 
س��اختند. در دوره ی مبارزه  امام س��جاد با تبلیغات تن��د و ایراد خطبه های 
آتش��ین و افش��اگری درباره ی حادثه ی عاشورا تاریخ عاش��ورا را تثبیت کرد 
و هم دش��من را که سرش��ار از غرور پیروزی بود، دچ��ار ضعف روحیه کرد 
و شکس��ت سیاس��ی و روانی بر دش��من وارد ک��رد، و هم روحی��ه ی یاران و 
نزدیکان و به خصوص اسرایی را که همراه آن حضرت بودند، تقویت کرد.« 2

1 . همان.

2 . همان.
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دوره ی دوم: در مدينه
پس از بازگش��ت به مدین��ه و با درک صحیح از ش��رایط بحرانی جامعه ی 
اس��المی، حضرت با تغییر اس��تراتژی خویش، به ادامه ی مبارزه و فعالیت در 
مس��یر هدف نهایی پرداختند. وضعیت نابسامان و بحرانی آن دوران، کار را با 
دشواری های فراوانی مواجه می کرد. اوضاع و احوال دوران امام سجاد را 
با چهار ش��اخصه ی جو رعب و وحش��ت فراگیر، انحطاط فکری امت، شیوع 
فساد اخالقی و فساد سیاسی جهان اسالم، می توان سخت ترین دوران در تمام 
طول دوران امامت ائمه  به ش��مار آورد؛ به همین دلیل است که بزرگانی 

همچون آیت اهلل خامنه ای معتقدند:
»اگر بخواهیم این تالش را با تالش دیگر ائمه  مقایسه کنیم، اگر حمل 
بر مبالغه نش��ود، بنده خواه��م گفت تالش این بزرگوار از ت��الش امام باقر و 
تالش امام صادق و تالش امام موسی بن جعفر و تالش یکایک ائمه ی بعد از 

آن حضرت، سنگین تر، پرحجم تر و بیشتر بوده است.«1 
»در این ش��رایط، ام��ام عالوه بر فعالیت فرهنگِی تبیین مس��أله ی امامت 
و تصحیح ش��ناخت غلط امت از اس��الم، به کار تشکیالتی نیز می  پردازند و با 
جمع و جور کردن یاران خاص و ش��یعیان و متصل ک��ردن آنان به یکدیگر، 
روحیه دادن به شیعیان مبارز،  مانع شدن از جذب نیروهای شیعه به دستگاه های 
حاکم و به زندگی عافیت مآب و این هم یک کار بسیار دشواری بود که امام 
سجاد انجام دادند. اول اطراف حضرت سه نفر تا پنج نفر بودند؛ بعد همین 
چن��د نفر به ع��راق، مصر، یمن، حجاز و ایران رفتند و به اقطار عالم اس��المی 
مس��افرت کردند و با افرادی که به حج می آمدند، صحبت می کردند و ذهن 
آن ها را روش��ن می نمودند و کار را به جایی رس��اندند که وقتی آن حضرت 
این دنیای فانی را ترک می گفت، در تمام دنیای اسالم آوازه ی امام و امامت 

و تفکر امامت خاندان پیامبر پیچیده بود.« 2

1 . مقام معظم رهبری، 1365/7/4.
2 . همان.
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بنابراین، مش��اهده می کنیم که »استراتژی تش��کیالتی عمل کردن« در کنار 
دو اس��تراتژی دیگر امام سجاد � یعنی »تبیین امامت« و »معرفی اسالم ناب 
محمدی« � توانست فضای امت اسالمی را برای بازگشت به زمینه های تشکیل 

حکومت اسالمی، مساعد سازد. 

 رفتار تشکیالتی امام باقر
وضعیت جامعه ی اسالمی را در آغاز دوران امامت 19 ساله امام باقر، با 

دو ویژگی شاخص می توان معرفی کرد: 
1. فساد بسیار گسترده و عمیق مردم؛ 

2. انحراف پیچیده ی خواص، حتی اهل فقه و کالم و تفسیر و حدیث. 
حضرت در توصیف این اوضاع می فرمایند: 

»ِإْن َدَعْونَاُهْم لَمْ  َيْسَتِجيُبوا لََنا َو ِإْن َتَرْكَناُهْم لَْم َيْهَتُدوا بَِغْيِرنَا؛1  اگر مردم را 
دع��وت به حق کنیم، نمی پذیرند و اگر آنان را واگذاریم ، دیگران نمی توانند 

آن ها را هدایت کنند.«
در مقابل این ش��رایط، حضرت تاکتیک ه��ای اصلی خود را در چند محور 

تنظیم و فعال کردند.

1. جذب شاگردان بزرگ به درس خويش
قوت و گستردگی علومی که از سینه ی باقرالعلوم تراوش می کند، به حدی است که: 
»هنگام��ی ک��ه امام باقر به مس��جد پیامب��ر در مدینه وارد می ش��ود، 
جماع��ت انبوهی از مردم خراس��ان و دیگر مناطق، گ��رد او را می گیرند و از 
مس��ائل فقهی سؤال می کنند. کس��انی چون طاووس یمانی، قتادة بن دعامه و 
ابوحنیف��ه و دیگران که رجال ن��ام آور دانش  دین � و البته در غیر جهت گیری 
امامت و ش��یعه � به ش��مار می آیند، آوازه ی دانش وسیع امام را شنیده و برای 

1 . بحاراالنوار، ج 46، ص 288.
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استفاده و یا برای احتجاج و مجادله، به او روی می آورند.«1 

2. تحريک عواطف و احساسات
»امام در هر فرصتی با نش��ان دادن گوش��ه هایی از واقعیت تلخ و مرارت بار 
زندگی ش��یعی و تش��ریح فش��ارهایی که از سوی قدرت های مس��لط بر امام 
و یاران��ش می رود، احساس��ات و عواطف مردم غاف��ل را تحریک می کند و 
خ��ون مرده و راکد آن��ان را به جوش می آورد و دل های کرخ ش��ده ی آنان 
را هیجانی می بخش��د و آنان را آماده ی گرایش ه��ای تند و جهت گیری های 

انقالبی می سازد.« 2

3. تحکیم روابط شیعیان به عنوان يک تشکیالت حزبی
»امام باقر در اولویت کاری خود به پیوند دادن ش��یعیان به صورت یک 
پیوند فکری و عملی و عاطفی، اهتمام می ورزیدند. ایشان حتی با اوج گرفتن 
حساسیت ها و فشارهای قدرت حاکمه، به رغم اتخاذ سیاست پرهیز از رویارویی 
زبانی و عملی با حکومت، هرگز از مطرح کردن س��مت کلی حرکت امامت 
برای یاران نزدیک و شیعیان راستین � که به راه او گرویده اند � و زنده ساختن 
آرمان بزرگ ش��یعی ک��ه همان ایجاد نظام اس��المی و حکومتی علوی از راه 
مبارزه ای اجتناب ناپذیر است، در دل آنان، اجتناب و کوتاهی نکردند و حتی 
در مواقع مناسب، احساسات را نیز به اندازه ی الزم در این راه برمی انگیختند.« 3

4. امام باقر و وصیت سیاسی
حضرت ب��ه فرزند گرامی خویش امام صادق  وصیت فرمودند که تا ده 
س��ال در ایام حج در سرزمین منی برای ایش��ان اقامه ی عزا کنند. چرا در ایام 

حج؟ چرا در سرزمین منی؟ و چرا اقامه ی عزا؟ در جواب باید گفت که: 
اوالً، ایام حج عبارت است از ایام برگزاری بزرگ ترین گردهمایی جهان اسالم 

1 . بیانات مقام معظم رهبری، 1358/3/16.
2 . همان.
3 . همان.
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و این فرصتی استثنایی است برای رساندن پیام های مهم به همه ی آحاد امت اسالمی؛ 
ثانیاً، س��رزمین منی در بین تمام اماکن مقدس��ی که حاجیان در آن حضور 
پیدا می کنند، تنها سرزمینی است که سه روز وقوف در آن، زمان نسبتاً  زیادی 
را در اختیار حاجی قرار می دهد، تا ضمن انجام عبادات مرس��وم و معمول به 

ارتباط با حجاج سایر مناطق اسالمی بپردازد؛ 
و ثالثاً، قالب مجلس عزا جذاب ترین قالب برای جلب توجه حجاج ناآش��نا 
با امام باقر و تش��یع است و هر کس با دیدن این مجلس یا شنیدن خبر آن، 
ده ها س��ؤال برایش پیش می آید که یاران ام��ام از این فرصت می توانند برای 

پیام شیعه بهره برداری نمایند.

حرکت تشکیالتی امام صادق
رهبر معظم انقالب � در جایگاه یک تحلیلگر بزرگ تاریخ سیاس��ی اسالم 

� معتقدند:
»امام صادق مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تش��کیالت بود. 
مردم علم و دانش بودنش را همه ش��نیده اید... اما م��رد مبارزه بودنش را کمتر 
شنیده اید. امام صادق مشغول یک مبارزه ی دامنه دار پیگیر بود؛ مبارزه برای 
قبضه کردن حکومت و قدرت و به وجود آوردن حکومت اسالمی و علوی... اما 
آن بُعد سوم را که اصال نشنیده اید، مرد تشکیالت بودن امام صادق است، که 
تشکیالت عظیمی از مؤمنان خود، از طرفداران جریان حکومت علوی در سراسر 
عالم اسالم از اقصای خراسان و ماوراء النهر تا شمال آفریقا به وجود آورده بود.« 4

با توجه به اوضاع زمانه ی امام صادق که آغاز آن مصادف با ضعف بیش 
از حّد حکومت طاغوتی بنی امیه و اواسط آن در دوران شکل گیری حکومت 
فریبکار عباسی و اواخر آن در زمان اختناق و سرکوب شدید منصور دوانیقی 
بود، حضرت در طی دوران امامت � که قریب به 35 س��ال بود � تاکتیک ها و 
راهبردهای متفاوتی برای رهبری مبارزه ی تشکیالتی خویش، اتخاذ می فرمودند.

4 . بیانات مقام معظم رهبری، 1359/6/14.



53درسنامه تشکل اسالمی

راهبردهای تشکیالتی ـ مبارزاتی امام صادق

1. تبیین و تبلیغ مسأله ی امامت
همان طور که در بررس��ی حرکت تشکیالتی ائمه ی سابق � به خصوص امام 
حسین، امام سجاد و امام باقر � اشاره شد، دشمن در لباس خالفت رسول 
اهلل اولی��ن و پایه ای تری��ن اس��تراتژی خود در راه بس��ط و تثبیت حکومت 
طاغوت��ی خویش را تحری��ف، انحراف و در نهایت حذف عقیده ی اساس��ی 

امامت در اسالم قرار داده بود.
از ای��ن رو، هم��ه ی امامان در صدر تاکتیک ه��ای مبارزاتی خود، ترویج و 
تبلیغ رکن امامت را � چه در بُعد تبیین مفهومی و چه از لحاظ معرفی مصداق 
حقیقی � قرار دادند. امام صادق هم محور برجس��ته ی دعوتش را موضوع 
»امامت« تش��کیل می داد. تفاوتی که در شیوه ی امام صادق با ائمه ی قبلی 
وجود دارد، صراحت و بی پرده س��خن گفتن ایش��ان در این خصوص و عدم 
تمسک و عمل به تقیه است. علت این رویکرد � البته در اواخر دوران بنی امیه 
و س��ال های اولیه ی دوران بنی عباس � را می توان در تغییر مثبت ش��رایط زمانه 
ب��ه نفع جبهه ی حق، جس��تجو کرد. در واق��ع از باب »اللهم اش��غل الظالمين 
بالظالمي��ن« درگیری ه��ای بنی امیه با شورش��یان بنی عباس، برای تش��کیالت 
امام فرصتی استثنایی به وجود آورد که امکان ابراز صریح مسأله ی والیت 

و امامت و رهبری اهل بیت را می داد. 
صراحت امام؛ نتیجه ی موفقیت مراحل قبلی نهضت

در بررس��ی زمینه هایی که امکان ورود مستقیم و صریح امام را به عرصه ی 
تبلیغ امامت خویش و نفی مش��روعیت دستگاه حاکم فراهم کرد، رهبر معظم 

انقالب به چند دلیل اشاره می فرمایند: 1
1. پدید آمدن آگاهی های سیاسی و اجتماعی در قشر وسیعی از مردم، پس 

از یک دوره ی ننگین جهالت و انحطاط سیاسی؛
1 . همان.
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2. احساس آمادگی های بالقوه در اقصی نقاط عالم اسالم؛
3. پیدایش زمینه های دینی و ایدئولوژیک در جمع قابل توجهی از مسلمانان؛

4. به اثبات رسیدن لزوم حکومت حق و عدل برای جمع کثیری از مردم.
بنابراین، رهبر تصمیم راس��خ خ��ود را برای مبارزه ای نهای��ی گرفته و این 
خود دلیلی بر انجام مراحلی از حرکت تشکیالتی و انقالبی امامان است.

2. شبکه ی تبلیغاتی جهانی
امام صادق در راس��تای تحقق راهبرد »تبلیغ امامت«، عالوه بر استفاده ی 
فردی از فرصت های در اختیار خود، به راه اندازی شبکه ای تبلیغاتی در سراسر 

جهان اسالم مبادرت فرمودند.
ش��واهد زیادی بر وجود این تش��کیالت تبلیغی وجود دارد، که به برخی از 

آن ها اشاره می شود:
1. حمل وجوهات ش��رعی، هدایا و سایر اموال از اطراف عالم به مدینه و به 

محضر امام؛
2. سیل پرسش های دینی شیعیان از سراسر عالم اسالم که به امام می رسید و 

پاسخ آن ها به پرسش کنندگان ارائه می شد؛
3. گس��ترش تش��یع به تمام جهان اس��الم و گرایش افراد از س��رزمین های 

مختلف به تشیع؛
4. محبوبیت و مقبولیت آل علی در جهان اسالم؛

5. خیل انبوه محدثان و راویان خراس��انی، سیستانی، کوفی، بصری، یمانی، 
مصری و غیره در حلقه ی شاگردان امام؛

آیا بدون تشکیالت منظم و هدایت شده، این همه فعالیت های مالی و علمی 
و عقیدتی و عاطفی امکان پذیر بوده است؟
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3. راه ان�دازی ح�وزه ی درس بس�یار گس�ترده و تروي�ج فقه و 
احکام و تفسیر با روش شیعی

در دوران امام باقر، جریان انحراف عقاید و ارزش های اس��المی توسط 
عالمان سرس��پرده به دس��تگاه اموی به اوج خود رس��یده بود، و کار به جایی 
رس��ید که افرادی سرش��ناس با استناد به قرآن کریم، مس��أله ی رسالت را زیر 

سؤال می بردند و کسی هم دم برنمی آورد.
»امام صادق در راس��تای افشا و خنثی س��ازی این توطئه ی خطرناک، با 
راه اندازی حوزه ی درس بسیار گسترده و پر جاذبه، به تأسیس فقه جعفری در 
برابر فقه فقیهان رسمی روزگار پرداخت. فقه جعفری دارای دو اثر شگرف بود:

اول. اثب��ات بی نصیبی دس��تگاه حکومت از آگاهی دین��ی و ناتوانی آن از 
اداره ی امور فکری مردم؛

دوم. مشخص ساختن موارد تحریف در فقه رسمی، ناشی از مصلحت اندیشی 
فقها در بیان احکام فقهی و مالحظه کاری آنان در برابر تحکم و خواست های 

قدرت های حاکم.« 1
مطالعه ی مناظرات فقهی، کالمی و قرآنی امام صادق و ش��اگردان مبرز 
ایش��ان � نظیر هش��ام بن حکم، زراره، ابا بصیر و... � یکی از هویت بخش ترین 

گوشه های تاریخ برای شیعیان و حق جویان امت اسالم است. 2

1 . بیانات مقام معظم رهبری، 1358/3/21.
2 . برای مطالعه ی مناظره ها و احتجاجات امام صادق ر.ک: بحار النوار، ج 47، صص 131 � 259.
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4. راه اندازی تشکیالت عقیدتی �  سیاسی
فعالیت گس��ترده ی شبکه ی تبلیغاتی شیعه، برای گسترش معارف امامت در 
عالم اس��الم، تنها یکی از کارکردهای این تش��کیالت و ب��ه تعبیر رهبر معظم 

انقالب، بخش ناچیز آن است: 1
»ام��ام صادق توانس��ته بود ب��ه کمک تالش وس��یع پدرانش، یک عده 
مؤمن و مس��لمان مکتبی، اصی��ل، انقالبی، فداکار، آماده ب��رای خطرپذیری 
در سراس��ر عالم اس��الم درس��ت کند. اما از لحاظ پایگاه معنوی به هیچ وجه 
این ها به آدم های عادی ش��بیه نبودند. کس��انی بودند که تمام زندگی شان در 
هدف ش��ان و در مکتب شان خالصه می ش��د و همه جا هم بودند؛ عجیب این 
است که یاران امام صادق همه جا بودند، نه خیال کنید فقط در مدینه؛ نه!  
در کوفه، در خود شام حتی کسانی بودند. این ها آن شبکه ی عظیم تشکیالتی 
امام صادق اس��ت. حزب علوی، حزب تش��یع، این از چیزهایی است که 
بنده رویش تأکید دارم، یک ش��بکه ی تشکیالتی عظیم، یک حزب کامل به 

وسیله ی امام صادق اداره می شد، در سراسر عالم اسالم.«2 

تالشهای تشکیالتی امام کاظم
»به خدا قسم آنان �  یعنی علویان � و پیروان شان را می کشم!!«3 

این جمله ای بود که هارون الرش��ید، بارها بر زب��ان آورد؛ همان جمله ای که 
در عم��ل هم توس��ط او و خلفای س��فاک بعد از او به نمایش و اجرا گذاش��ته 
ش��د. دوران ام��ام کاظ��م، بع��د از دوران ام��ام س��جاد، س��خت ترین 
روزگار ائم��ه و ش��یعیان ب��ود.4  جنایت هایی که خلفای عباس��ی در حق 
علویان و منس��وبین ب��ه خاندان عترت همچ��ون قتل مظلومان��ه و فجیع محمد 

1 . بیانات مقام معظم رهبری، 1358/3/21.
2 . الغانی، ج 5، ص 225.

3 . بیانات مقام معظم رهبری، 1364/1/23.
4 . ر.ک: البدایة و النهایة، ج 10، ص 81 ؛ تاریخ طبری، ج 6، ص 179.
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بن عبداهلل بن حس��ن، نوه ی امام مجتبی به دس��ت منص��ور در ربذه،1  و نیز 
س��ر بریدن برادرش ابراهیم بن عبداهلل بن حس��ن توس��ط حمید بن قحطبه 
فرمانده ی س��پاه منص��ور،2  ایج��اد تاالر بزرگ��ی از اس��کلت های علویان و 
طالبیان در زمان منصور عباس��ی،3  نمونه هایی از س��رکوب علویان اس��ت. 4

در این دوران، امام کاظم دس��ت به یک سلسله فعالیت های تشکیالتی 
 مخفیانه زدند که دس��تگاه عباس��ی از ترس آن اقدام به زندانی نمودن امام
کرد. اگر حضرت صرفاً یک مس��أله گوی ش��رعی یا مّدرس معارف اسالمی 
بودند و هیچ مبارزه ی دامنه دار سیاسی نمی کردند، چرا باید تحت این شرایط 
ق��رار بگیرند؟ تا جایی که حتی مدتی مدینه را ترک کردند و در روس��تاهای 
ش��ام با لباس مبّدل از این روس��تا به آن روس��تا می رفتند، تا توسط جاسوسان 

حکومت شناسایی نشوند.
برخی از وجوه تشکیالتی حیات امام کاظم عبارتند از:

1. وجود شبکه ی ارادتمندان و دوستداران 
»در تاریخ نقل است وقتی که برادرزاده ی ناخلف امام � که از عّمال دستگاه 
بنی عباس ب��ود �  با هارون درباره ی امام حرف می زد، به حقیقتی اش��اره کرد 
که لرزه بر اندام او انداخت. به هارون گفت: در جامعه ی اس��المی، دو خلیفه 
وج��ود دارد؛ یکی توی��ی که مردم به تو مالیات و خ��راج می دهند و دیگری 
موس��ی بن جعفر است که مردم از سرتاس��ر عالم اسالم برای او پول و مالیات 

می فرستند.« 5
خوب این اتفاق �  که فقط جنبه ی مالی اش را این فرد می فهمد و برای هارون 
بیان می کند �  با کدام تش��کیالت و سازمان حساب شده انجام می شود؟ و اگر 

1 . ر.ک: الکامل، ابن اثیر، ج 5، ص 19؛ مروج الذهب، ج 3، ص 224.
2 . عیون اخبار الرضا،  ج 1، ص 111.

3 . تاریخ طبری، ج 6، ص 320.
4 . برای مطالعه ی بیشتر در این موضوع، ر.ک: مقاتل الطالبین.

5  . بیانات مقام معظم رهبری، 1364/1/23.
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تش��کیالت فعال و هماهنگی وجود نداشت، مگر امکان تحقق چنین عملیات 
گس��ترده ای � آن ه��م در اوج خفا و پنهان کاری اطالعاتی �  وجود داش��ت؟

2. سلسله ی شاگردان، راويان و اصحاب
محقق بزرگ معاصر، باقر شریف قریشی، تعداد اصحاب و شاگردان نامدار 
ایشان را از بین چهار هزار نفر، سیصد و بیست نفر می داند و شرح حال مختصری 
از آنان را در کتاب خود آورده است.1  شکی نیست که حضرت در آن دوران 
اختناق سیاسی، با حفظ و ادامه ی کرسی علمی پدران خود، هم سیاست مبارزه 
ب��ا جریان انحطاط فکری و تحریف دین را اس��تمرار می بخش��یدند و هم در 
پوششی موجه، زمینه ی ارتباط شبکه ی یاران و شیعیان را با خود مهیا می کردند.

3. رو در رو شدن امام با خلفای عباسی
طب��ری و دیگران در کت��ب تاریخی خود، مواردی از این بت ش��کنی های 
حضرت را ذکر کرده اند؛ از جمله این که در یکی از سفرهای هارون الرشید 
ب��ه قصد حج � که در واقع بهانه ای بود برای دیدن و ارزیابی امام کاظم  از 
نزدیک  � وی در یکی از مالقات ها با هدف ظاهرس��ازی به حضرت گفت که 

فدک را به شما �  بنی هاشم � برمی گردانم. 
حض��رت در مقابل این نیرنگ فرمودند:  اَل آُخُذَها ِإالَّ بُِحُدوِدَها؛ یعنی فدک 

را پس نمی گیرم، مگر با تمام حد و مرز اصلی اش. 
َها ِإلَْيك؛ شما حدود آن را تعیین بفرمایید،  هارون گفت:  ُخْذ َفَدكًا َحتَّى َأُردَّ

تا من آن را تحویل بدهم. 
ُل َفَعَدُن؛ مرادش س��رزمین عدن �  منتها الیه  ا الَْحدُّ اْلَوَّ حض��رت فرمودند:  َأمَّ
ِشيِد؛ رنگش پرید َو قَاَل إِیهاً گفت:  عجب!  جزیره العرب �  است. َفَتَغيََّر َوْجُه الرَّ
ْرَقْنُد؛  حد دومش سمرقند است. َفاْربَدَّ  حضرت ادامه دادند:  َو الَْحدُّ الثَّاِني َس��مَ
َوْجُهُه؛ هارون رنگش تیره ش��د. حضرت ادامه دادن��د:  َو الَْحدُّ الثَّالُِث ِإْفِريِقَيُة 
َفاْس��َودَّ َوْجُهُه؛ رنگ هارون س��یاه ش��د َو قَاَل ِهیِه! یعنی عج��ب! چه حرفی! 

1  . تحلیلی از زندگانی امام کاظم، باقر شریف قرشی، ترجمه ی محمدرضا عطایی، ج 2، صص 250 � 432.
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ا َيِلي الُْجُزَر َو ِإْرِميِنَيُة؛ حاش��یه ی  ابُِع ِس��يُف الَْبْحِر ِممَّ حضرت فرمودند:  َو الرَّ
دریاها و آن جزیره ها و ارمنس��تان حد چهارم آن است. هارون الرشید گفت:  
َل ِإلَى َمْجِلِسي؛ دیگر چیزی برای ما نماند! خوب یک  َفَلْم َيْبَق لََنا َش��يْ ٌء َفَتَحوَّ

دفعه شما بیایید و جای من بنشینید!«1 
و یا وقتی که هارون الرشید وارد حرم پیامبر شد و برای عوام  فریبی به جای 
الس��الم علیک یا رسول اهلل، گفت:  »الس��الم علیک یا ابن عم«؛ یعنی سالم بر 
تو ای پس��ر عموی من! امام باقر بالفاصله وارد ش��دند و با صدای بلند رو 
به قبر مطهر پیامبر گفتند:  »الس��الم علیک یا ابا«؛ یعنی اگر پیامبر پس��ر 

عموی تو باشد، اما پدر من است! 2

4. کثرت اوالد امام کاظم
یک��ی از نکات جالب در زندگانی امام کاظم، این اس��ت که با ش��دت 
گرفتن فش��ارهای قدرت طاغوتی حاکم نسبت به ایشان، تا حدی که منجر به 
انتخاب زندگی مخفیانه در برهه ای از حیات شریف ش��ان شد و با وجود تمام 
نقش��ه هایی که دستگاه عباس��ی برای محدود کردن نفوذ امام در جهان اسالم 
طراحی و اجرا کرد و در نهایت هم از س��ر بیچارگی به مس��موم کردن و قتل 
ایش��ان دس��ت زد، اوالد حضرت � که نزدیک ترین افراد به ایش��ان محسوب 
می ش��وند و در فرهنگ اس��المی و به خصوص در فرهنگ ش��یعه از احترام و 
مقبولیت فوق العاده ای برخوردارند � در تمامی ممالک اسالمی منتشر شده اند.

امروزه شاید کمتر شهر و دیاری را بتوان یافت که حداقل یکی از فرزندان 
ی��ا نوادگان امام کاظم، به عنوان امام��زاده ی واجب التعظیم، مرکز آمد و 
شد دوس��تداران اهل بیت  نباشد؛ فرزندانی که به اعتراف بزرگان تاریخ، 
همگی از باتقوا ترین، درستکارترین و با فضیلت ترین انسان های زمان خویش 
 ،بوده اند. شیخ طبرسی می گوید: »محققاً هر یک از اوالد ابوالحسن موسی

1  . مناقب إبن شهر آشوب، ج 2، ص 381.
2  . اخبار الدول، ص 113؛ مرآة  الجنان،  ج 1، ص 395.
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دارای فضیلت و منقبت مشهوری بودند.« 1 
نسب شناسان و راویان اخبار،  تعداد فرزندان ایشان را از سی وسه تن )شانزده پسر 
و هفده دختر( تا شصت تن )بیست وسه پسر و سی وهفت دختر( ذکر کرده اند.2 
حداقل اثر حضور این فرزندان در جای جای مملکت اس��المی، اوالً، حفظ 
انس��جام و پیوستگی یاران و شیعیان امامان  بوده است و ثانیاً، حفظ اصل 
تمرکز مرجعیت علمی و دینی امت اسالم در اهل بیت  و در نتیجه اعالن 
غیرمس��تقیم مش��روعیت عالمان درب��اری، ضمن این که برخ��ی از اوالد امام 
کاظم تا س��رحد س��اماندهی نهضت ها و قیام ها علیه حکومت جبار زمانه 

پیش رفتند و در این راه کشته شدند.3 

5. وحشت حکومت از زندانی بغداد
حکومت��ی که حتی به نزدیکان خود � به صرف احتمال تالش برای قبضه ی 
ق��درت در آینده � رحم نمی کند و آن��ان را از دم تیغ می گذارند، چرا باید از 
عالمی تنها که اکثر عمر ش��ریف خ��ود را هم تحت نظر حکومت در تبعید یا 
 زندان یا سیاه چال ها سپری می کند، این قدر هراسان باشد؟ اگر امام کاظم
دارای پش��توانه عظیم مردمی در جهان اس��الم نباش��د و اگر شبکه ای بزرگ 
تحت فرمان ایش��ان قرار نداش��ته باش��د، از بین بردن او برای چنان حکومتی 
کار س��ختی نیس��ت؛ در حالی که تاریخ جلوه های عجیبی از نگرانی و ترس 

حکومت را از اقدام علیه امام، بیان می کند. 4
 

1  . إعالم الوری لعالم الهدی، طبرسی؛ به نقل از فصول المهمه، ابن صباغ، ص 256.
2  . صحاح االخبار، ص 46؛ کشف الغمه، ص 243.

3  . تحلیلی از زندگانی امام کاظم، باقر شریف قرشی، ترجمه ی محمدرضا عطایی، ج 2، صص 435 � 501.
4  . همان، ص 531.
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 فهم تشکیالتی امام رضا
در دوران حضرت رضا نیز مبارزه ی سیاس��ی با محوریت امام و حمایت 
و فعالیت ش��بکه ی گس��ترده ی تش��کیالتی با قوت و قدرت ادام��ه پیدا کرد؛ 
ش��بکه ای که در همه ی عرصه ها حضوری فعال داشت؛ از عرصه های عملی و 
فکری � که صدها شاگرد و راوی حدیث و هزاران حدیث و روایات در ابواب 
مختلف علمی، محصول آن اس��ت � تا عرصه های مبارزاتی نظامی و سیاسی.

یکی از مهم ترین اقدامات حضرت، خنثی نمودن فتنه ی مأمون و تقویت 
جبهه ی تشیع بود. ماجرای دعوت امام هشتم از مدینه به خراسان و پیشنهاد 
الزامی والیتعهدی به آن حضرت، ابتکار عمل را ظاهراً به دس��ت رقیب داد و 
امام در معرض یک نبرد پنهان و پیچیده ی سیاسی واقع شدند، که پیروزی 

یا ناکامی آن می توانست سرنوشت تشیع را رقم بزند.
مأمون از این اقدام خود چند هدف مهم و اساسی داشت:

1. تبدیل صحنه ی انقالب و نهضت پنهان امام و شیعیانش به عرصه ی فعالیت  
سیاس��ی آرام و بی خطر؛ در واقع نهضت اهل بیت  که تا آن روز بر پایه ی 
دو رکن »مظلومیت« و »تقدس« در سراسر عالم نفوذ کرده بود و تأثیر توصیف 
ناپذیری در بر هم زدن بس��اط خالفت داش��ت، با این ترفند به یکباره از خفا 
و اس��تتار خارج می شد و بدین وس��یله، دیگر جمعی که رهبرشان جزو سران 

دستگاه حکومت است، نه می توانستند »مظلوم« تلقی شوند و نه »مقدس«؛
2. ابطال ادعای تاریخی ش��یعه مبنی بر نامشروع بودن خلفا و حکومت های 

بنی امیه و بنی عباس.
با وارد شدن امام به دستگاه خالفت، عماًل یکی از اصول اعتقادی شیعه، 
منهدم و به عنوان حرفی بی پایه و اساس جلوه گر می شد. همچنین ادعای زهد 
و دنیاگری��زی اهل بیت  هم که از ارکان محبوبیت و جلب اعتماد آنان به 

شمار می رفت، رنگ می باخت؛ 

3. کنترل امام و سران اصلی نهضت ایشان؛
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4. ایجاد فاصله بین امام و مردم و در نتیجه کاهش یا از بین بردن عواطف و 
احساسات مردم نسبت به ایشان؛

5. کسب وجاهت معنوی از طریق حضور امام رضا در مقام والیتعهدی؛
6. تبدیل امام � به عنوان ش��خصیت ممتاز علم��ی، اخالقی، معنوی � به 

یک توجیه گر مناسب تصمیمات و اعمال حکومت در نظر عامه ی مردم؛
7. تبدیل تهدید تشکیالت شیعه به یک فرصت یا الاقل یک عنصر خنثی.1 
همی��ن مقدار ش��واهد و دالی��ل تاریخی، کافی اس��ت که ب��ه وجود یک 

تشکیالت منسجم به رهبری امام و در اوج خفا و استتار پی ببریم.
اگر چه ماجرای پیشنهاد خالفت و سپس والیتعهدی به امام رضا توسط 
مأم��ون، با تمام دقت در طراحی و ش��دت در پنهان کاری � که حتی فضل بن 
سهل، فرمانده  کل و مقرب ترین فرد دستگاه خالفت نیز از حقیقت و محتوای 
این سیاس��ت، بی خبر بوده2  � با درایت و تدبیر امام رضا به فرصتی به نفع 
ایشان و تهدیدی بزرگ برای مأمون مبدل شد. امام در مقابل تاکتیک شیطانی 

وی، چند تدبیر حکیمانه به کار بردند:
1. ایجاد فضای بدبینی نسبت به دعوت مأمون از امام رضا، با گریه و ناله 
و سبک وداعی که ایشان با قبر مطهر پیامبر، حرم خدا و خانواده و دوستان 
خویش انجام دادند و علناً فرمودند: برای من گریه کنید که این س��فر، س��فر 
مرگ اس��ت. با این روش، حضرت کینه ی مردم نس��بت به مأمون را افزایش 

دادند، که می خواهد امام عزیزشان را ظالمانه به سوی قتلگاه ببرد؛
2. عدم پذیرش والیتعهدی؛ این خبر که به دلیل بی اطالعی عمال مأمون از 
سیاس��ت خلیفه، توسط خود آنان در سراس��ر جهان اسالم منتشر شد، منجر به 
ناکام ماندن مأمون در سیاست تقدس زدایی و مظلومیت زدایی از امام می شد؛

3. ش��رط عدم دخالت در هر کاری که رنگ و بوی حکومتی داشته باشد. 
پس از تهدید مأمون، حضرت با قرار دادن یک ش��رط � مبنی بر عدم دخالت 

1  . برگرفته از سخنرانی مقام معظم رهبری، مجموعه آثار کنگره ی جهانی حضرت رضا، ج 1، صص 22 � 72.
2  . بیانات مقام معظم رهبری، 1363/5/20.
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در ع��زل و نصب ها، جنگ و صل��ح و... � عماًل امام را در عین برخورداری از 
امکانات دستگاه، به چهره ی مخالف رژیم عباسی تبدیل کردند تا آنان نتوانند 
از ش��خصیت ممتاز ایش��ان برای کس��ب وجاهت و توجیه گری خالفت سوء 

استفاده کنند؛
4. برمال کردن تش��یع؛ امام رضا، پس از س��ال ها غربت و تقیه ی ش��یعه، 
با اس��تفاده ی بهین��ه از این فرصت، برای برمال کردن و علنی س��اختن تش��یع 
بهره برداری کردند. ایش��ان از طریق تریبون جهانی و منحصر به فرد دس��تگاه 
خالف��ت، با مناظره ه��ای کوبنده، روایات مختلف درب��اره ی امامت و والیت 
اهل بیت ، نگاش��تن نامه های مختلف و بال و پر دادن به ش��عرای بزرگی 
ک��ه تا آن زم��ان به جرم م��دح و ثنای آل عل��ی مهجور و م��ورد تعقیب 
دس��تگاه بودن��د � نظیر دعبل خزاع��ی � کاری کردند که پس از هفتاد س��ال 
ب��ر منابر جهان اس��الم، نام و فضایل علی و اوالد علی  نقل محافل ش��د؛

5. ارتباط گیری با مردم، که باعث حفظ احساس��ات محبت آمیز آنان نسبت 
به خاندان پیامبر شد.1 

امام جواد، امام هادی و امام عسگری ؛ 
رهبری شبکه ی پنهان شیعه

آیا می توانیم پاسخی برای این سؤال ها پیدا کنیم که چرا امام های بزرگوار، 
پیوسته زیر نظر مأموران طاغوت قرار می گرفتند؟ چرا زندان و تبعید می شدند؟ 
چرا آنان را شهید می کردند؟ مگر ممکن است کسی خاموش باشد و ساکت 
بنشیند و جز راه خانه و مسجدش جایی را نداند، آن وقت مزاحمش بشوند؟ 2

بررسی تحقیقی در تاریخ زندگی این سه امام همام، و سخت گیری  بی نظیر 
حکومت، تحت نظارت قرار گرفتن توس��ط مأموران خلفا، زندان ها و آزار و 

اذیت ها، همگی نشانگر نفوذ گسترده ی ائمه  در جامعه است:

1 . همان.
2 . فضل اهلل صلواتی، تحلیلی از زندگی و دوران امام محمد تقی، ص 347.
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»در زمانی که عباس��یان در اوج اقتدار بودند و دشمن خارجی نیرومندی را 
در مقاب��ل خود نمی دیدند، تنها علوی ها و ش��یعیان بودند که لرزه بر پیکره ی 
دس��تگاه می انداختند. در هر گوشه سر و صدایی بلند می شد و اعتراضی پیش 
می آمد، پای آنان در میان بود؛ یکی دو تا هم نبودند که بش��ود کلک ش��ان را 
کند؛ در سرتاس��ر ایران و ع��راق، مصر، تونس، مغرب، عربس��تان و... هر جا 
که حرکتی بود، علوی ها دس��ت داش��تند و ش��یعه ها به دورش��ان بودند و این 
تقیه ی شیعه هم بد دردسری برای خلفا شده بود. لذا خلفای عباسی در نهایت 
چ��اره ای ندیدن��د جز این که با مرد ش��ماره یک این تش��کیالت کنار بیایند. 
همان طور که منصور با ام��ام صادق، هارون با امام کاظم و مأمون با امام رضا 
و معتصم با جواد االئم��ه � برای عوام فریبی � کنار آمدند و اظهار ارادت 

کردند که البته موفق هم نشدند.« 1
این ائمه ی سه گانه در خفا و آشکار به زیر سؤال بردن مشروعیت نظام 
حاک��م مبادرت می کردند و چنان ارکان پوش��الی دس��تگاه خالفت را مورد 
هج��وم انتقادهای اس��توار خویش قرار می دادند که گاه��ی خلفا چاره ای جز 
اظهارت ارادت �  هر چند دروغین � و اعتراف به حقانیت ایشان برای حکومت 

نداشتند.
»یکی از خلفای عباس��ی نامه ای نوش��ت و دس��تور داد ک��ه در خطبه ها نام 
اهل بیت را بیاورند و بگویند که »حق با اهل بیت است«. این نامه در تاریخ ثبت 
ش��ده است. نوش��ته اند وزیر دربار، خود را به سرعت به خلیفه رساند و گفت: 
چ��ه کار می کنی؟ جرأت نکرد بگوید حق با اهل بیت نیس��ت! گفت:  االن در 
کوه های طبرس��تان و جاهای دیگر، عده ای با شعار اهل بیت قیام کرده اند. اگر 
این حرف تو همه جا پخش شود، آن وقت لشکری پیدا می کنند و به جان خود 
تو می افتند. خلیفه دید که راس��ت می گوید. گفت: بخشنامه را پخش نکنید.«2 
این ه��ا نش��انگر رهب��ری ائمه  و پش��تیبانی آن ه��ا توس��ط پایگاه های 

1 . همان، ص 351.
2 . مقام معظم رهبری، 1360/2/18.
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  مردم��ی بود، زی��را عالمان و محدثان برجس��ته ی تربیت ش��ده ی امامان
در س��رزمین های اسالمی،  محل توجه و رجوع مس��لمین می شوند و در واقع، 
نقش نیابت و وس��اطت بین امام و امت را ایفا می کنند؛ شخصیت های بزرگی 
همچون ایوب بن نوح، حسن بن راشد، حسن بن علی ناصر، ، عثمان بن سعید، 
علی بن جعفر همانی، عبدالعظیم حسنی، شیخ عیاشی در سمرقند، اشعریین در 
قم، ثقة االسالم کلینی )صاحب کتاب شریف کافی( در ری، شیخ صدوق در 
هرات و خراس��ان حضور داشتند. و به واسطه ی این شاگردان و تربیت شدگان 

بود که در عصر این سه امام همام شبکه و سازمان وکالت شکل گرفت.
سازمان وکالت، عبارت از شبکه ی سّری نمایندگان ائمه  در بالد شیعه 
 تأسیس و در زمان امام جواد بوده، که در سال 132 توسط امام صادق
تا امام عس��کری به اوج خود رسید و در سال 329 با وفات علی بن محمد 
س��مری � آخرین نایب خاص ولی عصر )ارواحن��ا فداه( و آغاز دوران غیبت 

کبری � جای خود را به سازمان والیت فقیه و نّواب عام حضرت داد.
وجود برنامه و ش��یوه ی منظ��م و هدفمند رهبری منحصر ب��ه فرد، انتخاب 
وکالی عال��م و وفادار به رهبری، هماهنگی و انس��جام بین اعضا، از مهم ترین 

ویژگی های این سازمان بود. 1
وکالی ائمه  با هدف حفظ و تقویت ارتباط تشکیالت شیعه با امامت و 
به منظور آماده سازی آرام شیعیان برای استمرار حرکت در عصر غیبت، بدون 

دسترسی مستقیم به رهبری معصوم، وظایف ذیل را بر عهده داشتند:
1. مدیریت امور مالی؛

2. ترویج معارف اهل بیت و پاسخگویی به سؤاالت و نیازهای معرفتی؛
3. رسیدگی به امور اقتصادی و اجتماعی شیعیان؛
4. آماده سازی شیعیان برای ورود به عصر غیبت؛

5. فعالیت های سیاسی، از قبیل تدارک قیام در دوران حضور ائمه، نفوذ در 
دستگاه حاکمیت و... .

1 . دوماهنامه ی خیمه های معرفت، ش 13، ص 62.
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ختامه مسک
در پایان این فصل و از باب »ختامه مسک«، کالم را با سخنی از رهبر معظم 
انقالب � در خصوص اهمیت تشکیالت و تشکیالتی بودن شیعه � به پایان می بریم:1  

-------------- 
»در عبارتی کوتاه، نام ش��یعه در فرهنگ تشیع و نیز در تفاهم و درک غیر 

شیعیان در قرن های نخستین اسالم و در زمان امئه بر کسی اطالق منی شد 

که فقط محبت خاندان پیامرب را در دل داشته باشد یا رصفاً به حقانیت آنان و 

صدق دعوت ش��ان معتقد باشد؛ هر چند در حوزه ی فعالیت و حرکتی که مرکز 

و محور آن امام بود، رشکت نداشته باشد، بلکه به جز این ها، شیعه بودن یک 

رشط اساس��ی و حتمی داش��ت و آن عبارت بود از پیوستگی فکری و عملی با 

ام��ام و رشکت در فعالیتی که به ابت��کار و رهربی امام در جهت باز یافنت حق 

غصب شده و تشکیل نظام علوی و اسالمی در سطوح مختلف فکری، سیاسی 

و احیان��اً نظامی انجام می گرفت. این پیوس��تگی، هامن اس��ت که در فرهنگ 

شیعه »والیت« نامیده می شود. در واقع، شیعه نامی بود برای حزب امامت.«

--------------

1 . مقام معظم رهبری، 1360/2/18.



 

درس سوم:

 ضرورت ایجاد
 تشکل های اسالمی
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درآمد
ب��ه نظر می رس��د زندگی اجتماعی بش��ر، هیچ گاه خالی از نوع��ی از انواع 
تشکیالت نبوده و بشر همواره به فرا خور نیازهای خود، از تشکیالت استفاده 
نموده اس��ت؛ ش��اید بتوان گفت تاریخ س��ازماندهی ها و تش��کل ها، تاریخی 
همپای تاریخ بشر داشته باشد. آنچه ذهن را به خود مشغول می کند، این است 

که آیا واقعاً جامعه ای بدون تشکیالت وجود داشته است؟
در نگاه��ی ب��ه جوامع بش��ری، می ت��وان دریافت ک��ه جامعه ها ب��ا این که 
شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند، اما دارای تفاوت های بسیاری نیز هستند؛ 
از جمله تفاوت در کیفیت و کمیت. از این رو، می توان جامعه های بش��ری را 
از جه��ت کیفیت ارتباط��ات بین افراد، به »جوامع س��اده« همچون جامعه های 
س��اده ی روستایی و »جوامع پیچیده« همچون جوامع شهری؛ و از لحاظ کّمی 
ب��ه »جوامع پرجمعیت« همچون کالن ش��هرها و »جوامع کم جمعیت« همچون 
ده های کوچک و روس��تاها تقسیم نمود. تقس��یم بندی های دیگری نیز وجود 
دارد که نش��ان از تفاوت های بسیار بین جوامع اس��ت. اما آیا چنین تفاوت ها 
و اختالفاتی باعث می ش��ود که بعضی از جامعه ها نیازمند تش��کیالت باشند و 

برخی دیگر احتیاجی به تشکیالت و سازمان ها نداشته باشند؟1 
تشکل یا تشکیالت، یکی از اجزای بسیار مهم و تأثیرگذار جامعه محسوب 
می شود که ماهیتی کاماًل اجتماعی دارد. این عضو اجتماعی، یکی از مهم ترین 

1 . دوماهنامه ی خیمه های معرفت، ش13، صص4 – 5.
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نقش ها را در رس��یدن جوامع به اهدافی خاص در نق��اط مختلف جهان و در 
اعصار مختلف ایفا نموده اس��ت؛ شاید بسیاری از انقالب ها و تغییر ساختارها 
در جه��ان، خ��ود را تا بخش زیاد و قاب��ل توجهی مدیون این ش��کل از نظم 
اجتماعی بدانند. انواع مکاتب مختلف و تفکرات متفاوت � از جمله لیبرالیسم، 
کمونیسم، نازیسم و... � خود را سوار بر مرکب تیزروی تشکل و یا تشکیالت، 

بر جوامع تحمیل کرده اند.
نقش تش��کل ها در رس��یدن مکاتب و تفکرات به اه��داف مورد نظر خود، 
نقش بس��یار قابل توجهی اس��ت، از این رو، الزم است قبل از آن که به بحث 
در م��ورد خود تش��کل و ویژگی های آن پرداخته ش��ود، ضرورت وجود آن 
اثبات گردد. در این درس، سعی بر آن است که هر چند مختصر، اما با نگاهی 

استداللی، قرآنی به اهمیت وجود این ساختار مهم اجتماعی پی ببریم.

چند پرسش اساسی
همان ط��ور که گفته ش��د، تش��کل یا تش��کیالت، ماهیت��ی اجتماعی دارد. 
پ��س برای اثبات ضرورت آن، ابتدا باید به س��ؤاالتی مه��م در این خصوص 

پاسخ هایی در خور داده شود؛ از جمله این سؤاالت: 
تعریف »جامعه« چیس��ت؟ آیا انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است؟ رابطه ی 
انسان و جامعه چیست و چگونه است؟ نگاه اسالم به اجتماع چگونه است؟ و...

قبل از ورود به بحث اصلی، باید به مهندس��ی بحث برای رسیدن به نتیجه ی 
مورد نظر توجه شود:

1. تعریف جامعه از نگاه متفکران علوم اجتماعی و اسالمی؛
2. نوع رابطه ی انسان و اجتماع و نگاه قرآن در این زمینه؛

3. نظر اسالم و نگاه آن به جامعه؛
4. علت اهتمام اسالم به جامعه گرایی؛

5. ضرورت ایجاد ابر تشکیالت اسالمی یا حکومت اسالمی،
6. ضرورت ایجاد ریز تشکل های اسالمی � اجتماعی در درون حکومت اسالمی.
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تذکر: مطالب فوق، از ابتدا تا انتها دارای مس��یری به هم پیوسته و استداللی 
استقرایی می باشد.

1.  تعريف جامعه:
واژه ی جامعه، مفهوم بسیار وس��یعی دارد. و تعاریف مختلفی از آن توسط 

جامعه شناسان ارائه شده است، که به برخی از آن ها می پردازیم.
مارسل موس: »جامعه، عبارت است از اجتماع گروه های کوچک و بزرگ 
و نس��ل های متعدد که معموالً در س��رزمین معینی زندگی می کنند و اهدافی 

خاص را دنبال می کنند«.
هنری کیدینگی: »جامعه، دسته ای از مردمند که برای رسیدن به اهداف عام 

المنفعه در حال تعاون هستند«.
دورکی��م: »جامع��ه، عبارت اس��ت از افرادی که گرد هم جم��ع آمده اند و 
مناس��بات و روابطی در میان آنان به وجود آمده است. این روابط به وسیله ی 
مقررات، مؤسسات یا نهادهای اجتماعی مستحکم شده؛ همچنین برای اجرای 

این مناسبات و حفظ روابط، مکافات با ضمانت اجرایی وجود دارد«.
ویلفرد و پارتو: »جامعه، جمعی از ذرات انس��انی است که در یک رابطه ی 
متقابل و پیچیده قرار دارند. صورت واقعی این هیأت اجتماعی، متنوع و متعدد 

است و عوامل گوناگونی موجب تشکیل آن می شود«.
در این مقوله، استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب »مقدمه ای بر جهان بینی 
اس��المی«، بخش جامعه و تاریخ، نظر بسیار مبس��وط و کاملی ارائه داده و در 

جواب این سؤال که »جامعه چیست؟« می گوید: 
»مجموعه ای از افراد انس��انی که با نظامات و س��نن و آداب و قوانین خاص 
به یکدیگر پیوند خورده اند و زندگی دس��ته جمعی دارند، جامعه را تش��کیل 
می دهن��د. زندگی دس��ته جمعی این نیس��ت که گروهی از انس��ان ها در کنار 
یکدیگر و در یک منطقه زیس��ت کنن��د و از یک آب و هوا و یک نوع مواد 
غذایی اس��تفاده  نماین��د. همچنان که آهوان یک گله نیز ب��ا هم می چرند، اما 
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ن��ه درخت و نه آهوان، هیچ کدام زندگی اجتماعی ندارند و جامعه تش��کیل 
نمی دهند. 

زندگی اجتماعی، به معنی این است که این زندگی، ماهیتی اجتماعی دارد. 
از طرفی نیازه��ا، بهره ها و برخورداری ها، کارها و فعالیت ها ماهیت اجتماعی 
دارد و جز با تقس��یم کارها و تقسیم بهره ها و تقسیم رفع نیازمندی ها در داخل 
یک سلس��له سنن و نظامات میسر نیس��ت. از طرف دیگر، نوعی از اندیشه ها، 
ایده ه��ا خل��ق و خوی ها بر عم��وم حکومت می کند، که ب��ه آن ها وحدت و 
یکانگی می بخش��د و به تعبیر دیگ��ر، جامعه عبارت اس��ت از مجموعه ای از 
انس��ان ها که با یک سلسله نیازها و تحت نفوذ یک سلسله عقیده ها و ایده ها و 

آرمان ها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند.«
در این تعریف، اس��تاد مطهری  ریش��ه های پیوند افراد را در چند بخش 
از جمل��ه نیازها و رفع آن ها و آرمان ها، معرفی کرده و مورد تحلیل قرار داده 
اس��ت و نتیجه می گیرد که همین عوامل و ریشه ها، پدیده ای به وجود آورده 
که ماهیتی خاص و جدا از افراد در عین ارتباط با آن هاست. استاد، این پدیده 
را چنان یکدس��ت و افراد درون آن را چنان پیوسته به هم می داند که در ادامه 

می گوید:
»نیازهای مش��ترک اجتماعی و روابط اجتماعی و ویژه ی زندگی انس��انی، 
انس��ان ها را آن چن��ان به یکدیگر پیوند می زند و زندگ��ی را آن چنان وحدت 
می بخشد که افراد را در حکم مسافرانی قرار می دهد که در یک اتومبیل و یا 
یک هواپیما و یا یک کشتی سوارند و به سوی مقصدی در حرکتند و همه با 
هم به منزل می رسند، یا همه با هم از رفتن باز می مانند و همه با هم دچار خطر 

می گردند و سرنوشت یگانه ای پیدا می کنند.«
پس جامعه، پدیده ای اس��ت که از پیوند و رابطه ی بین مش��ترکات، نیازها، 
آرمان ها و... که در میان انس��ان ها وجود دارد ش��کل می گی��رد و مانند یک 
ش��بکه ی به هم پیوسته عمل می کند؛ به طوری که هر گره از شبکه مانند یک 
فرد از اجتماع اس��ت و یک رابطه ی به  هم پیوس��ته و متقابل بین فرد و جامعه 
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تش��کیل می گردد. بنابراین، سعادت و ش��قاوت فرد و جامعه در نگاه اسالم و 
متفکران اس��المی به هم گره خورده اس��ت؛ همان طور که در جایی رس��ول 

گرامی اسالم فرموده اند:
»گروهی از مردم در یک کش��تی س��وار ش��دند و کش��تی س��ینه ی دریا را 
می ش��کافت و می رفت، هر یک از مسافران در جایگاه مخصوص خود نشسته 
بود. یکی از مسافران به عذر این که اینجا که نشسته ام، جایگاه خودم است، با 
وسیله ای که در اختیار داشت، به سوراخ کردن همان نقطه پرداخت. اگر سایر 
مسافران همان جا دس��ت او را گرفته بودند و مانع می شدند، غرق نمی شدند؛ 

آن فرد نیز غرق نمی شد.«

2. رابطه ی فرد و جامعه
مس��أله ی بعدی که مطرح می باشد، این است که آیا انسان ذاتاً یک موجود 
اجتماعی است، یا این که بر اثر عوامل خاصی به زندگی اجتماعی رو آورده 
اس��ت؟ به عبارت بهتر، آیا انسان موجودی اس��ت که به تنهایی بتواند از پس 
نیازهای خویش برآید و در کنج خلوت، سعادت را پیدا کند، یا برای رسیدن 
ب��ه این هدف � یعنی کمال و س��عادت �  باید با دیگر هم نوعان خویش ارتباط 

برقرار نماید و یک اجتماع را به وجود آورد؟
در این باره، عالمه طباطبائی  در کتاب گرانقدر خویش »تفس��یر المیزان« 

فرموده  است:
»انسان در میان تمامی جانداران1، موجودی است که باید اجتماعی زندگی 
کن��د و این مطلب احتیاج به بحث زیادی ن��دارد؛ چرا که فطرت تمامی افراد 
چنین اس��ت؛ یعنی فطرت تمامی انس��ان ها این معنا را درک می کند و تا آنجا 
هم که تاریخ نش��ان داده، هر جا بش��ر بوده، اجتماعی زندگی می کرده و آثار 

باستانی هم این مطلب را اثبات می کند.«
در ای��ن مطلب، عالمه زندگی اجتماعی را در انس��ان فطری  دانس��ته و این 

1 .طباطبایی محمد حسین ، نفسیر المیزان،ج4،ص148.
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مطلب را آنق��در بدیهی می داند که لزومی برای اثب��ات آن نمی بیند و تاریخ 
را هم گواه بر این مدعا قلمداد می کند. اما قرآن نیز به س��ؤال ذکر شده پاسخ 
می دهد. در قرآن، آیات متعددی در این باره آمده اس��ت، که تفسیر آن را به 

خود خواننده می سپاریم و فقط به ذکر آن ها می پردازیم:
در آیه ی 13 س��وره ی مبارک��ه ی حجرات، به زندگ��ی اجتماعی در قالب  

ملت ها و قبایل اشاره می کند و می فرماید:
وبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا  »َياَأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم ِمن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُش��عُ

َ َعِليٌم َخِبيٌر« ؛  ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ الَّ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَّ
ای مردم! ش��ما را از مردی و زنی آفریدیم و ش��ما را ملت ها و قبیله ها قرار 
دادی��م، تا به این وس��یله یکدیگر را باز شناس��ید. همانا گرامی ترین ش��ما نزد 

خداوند متقی ترین شماست.
در آیه ی 54 س��وره ی فرقان با اشاره به روابط نسبی و سببی که خود مایه ی 

پیوند اجتماعی است، می فرماید:
»َو ُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن الَْماِء بََشراً َفَجَعَلُه نََسبًا َوِصْهراً«؛ 

اوس��ت که از آب بشری آفریده و آن بشر را به صورت نسب ها )رابطه های 
نسبی( و خویشاوندی دامادی )رابطه ی سببی( قرار داد.

در آیه ی 32 سوره ی زخرف به تفاوت های بین انسان ها و استعدادهای آنان 
و نیاز آن ها به یکدیگر اشاره می کند و می فرماید:

ْنَيا  »َأُهْم َيْقِس��ُموَن َرْحَمَت َربَِّك نَْحُن َقَس��ْمَنا بَْيَنُهم َمِعيَش��َتُهْم ِفي الَْحَياه الدُّ
َوَرَفْعَنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ بَْعُضُهم بَْعضًا ُس��ْخِريًّا َوَرْحَمُت َربَِّك 

ا َيْجَمُعوَن«؛  َخْيٌر ِممَّ
آی��ا آن ها رحمت پ��روردگارت را تقس��یم می کنند؟ ما مایه ی معیش��ت و 
زندگی و ایمان آن ها را در زندگی دنیا تقس��یم کردی��م و برخی را بر برخی 
از نظ��ر امکانات و اس��تعدادها به درجاتی برتری دادیم، تا به این وس��یله و به 
صورت متقابل، برخی برخی دیگر را مس��خر خود ق��رار دهند. همانا رحمت 

پروردگارت از آنچه این ها گرد می آورند، بهتر است.
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البته آیات دیگ��ری نیز خداوند در این زمینه در قرآن بیان فرموده، بنابراین 
از نظر قرآن، انسان موجودی است که ذاتاً اجتماعی می باشد و برای رسیدن به 
س��عادت، باید در اجتماع قرار گیرد. در واقع، انسان دارای زمینه های متفاوتی 
برای رش��د و کمال اس��ت، ک��ه در نگاه اس��المی باید با تربی��ت متعادل بین 
اس��تعدادهای خویش به هدف خلقت که رسیدن به جایگاه انسان کامل است 
دست پیدا کند. با تأمل در گستره ی هر یک از این استعدادها، در می یابیم که 
هر کدام از زمینه ها برای رشد خود احتیاج به اهتمام و تخصصی خاص دارند، 
که انس��ان را به تنهایی ی��ارای تربیت همه ی آن ها نیس��ت. از این رو، در این 
حرکت رو به رش��د، می توان در تعامل با جامعه و اس��تفاده از علم و تجربه ی 
افراد مختلف، تربیت هماهنگ استعدادها را تسهیل نمود. برای نمونه، نیاز فرد 
در علوم مختلف به اس��تاد و... که این خود اثبات ویژگی ذاتی انس��ان در نیاز 

به اجتماع است.

3. نظر اسالم و نگاه آن به جامعه
از دس��تورات اسالم و از برایند آیات و روایات، به وضوح می توان دریافت 
که اس��الم اهتمام ویژه ای به اجتماع و جامعه دارد. همان طور که گفته ش��د، 
انسان برای رس��یدن به کمال و رشد بخش قابل توجهی از استعدادهای خود، 
نیاز به ارتباط با افراد و ایجاد اجتماع دارد. لذا دین مبین اسالم به مسأله ی جامعه 
و س��المت آن و نوع ارتباطات در آن، توجه  ویژه ای نش��ان داده است. متفکر 
ب��زرگ حضرت عالمه طباطبائی در کتاب تفس��یر المیزان فرموده  اس��ت:

»هیچ ش��کی نیست در این که اس��الم تنها دینی اس��ت که بنیان خود را بر 
اجتماع نهاده و در هیچ ش��أنی از ش��ؤون بش��ری، مس��أله ی اجتماع را مهمل 
نگذاش��ته و ت��و خواننده ی عزی��ز! اگر بخواه��ی بیش از پیش نس��بت به این 
معنا آگاه ش��وی، می توانی از این راه وارد ش��وی که نخس��ت اعمال انسان را 
دسته بندی کنی و بفهمی که دامنه ی اعمال انسان چقدر وسیع است و اعتراف 
کنی که چگونه فکر آدمی از شمردن آن ها عاجز است؛ و از سوی دیگر، در 
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این معنا بیندیش��ی که چگونه شریعت اسالم آن ها را شمرده و به همه ی آن ها 
احاطه یافته و چگونه احکام خود را به طور ش��گفت آوری بر آن اعمال، بسط 
و گس��ترش داده. آن��گاه در این بیندیش که چگونه هم��ه ی این احکام را در 
قالب ه��ای اجتماع��ی ریخته. آنگاه خواهی دید که اس��الم روح اجتماع را به 

نهایت درجه ی امکان در کالبد احکامش دمیده است.«
در مقایس��ه ی اس��الم با ادیان و مکاتب دیگر و تقدم آن در اهتمام به جامعه 

نیز ایشان می فرماید: 
»امت ه��ای قدیم1 � چه متمدن و چه غیر متم��دن �  به حکم اضطرار، جامعه 
تشکیل داده بودند و به اهمیت اجتماع آن طوری که الزم بوده، پی برده بودند. 
البته در نوش��تارهایی که از حکمای خود به ارث برده اند، از قبیل نوش��ته های 
س��قراط، افالطون و ارس��طو... بحث های اجتماعی یافت می شود، ولیکن در 
حد تئوری بوده و هرگز به مرحله ی عمل نرسیده بودند. پس درست است که 
بگوییم اولین ندایی که از بش��ر برخاس��ت و برای اولین بار به طور جدی بشر 
را دعوت نمود ت��ا به امر اجتماع اهتمام ویژه بورزد و آن را به عنوان موضوع 
مس��تقل و قابل بحث به حس��اب آورد، ندایی بود که اسالم و پیامبر آن را 
سر دادند و مردم را دعوت کردند به این که آیاتی را که از ناحیه ی پروردگار 

به منظور سعادت زندگی اجتماعی و پاکی آن نازل شده بود، پیروی کنند.«
اکنون به آیاتی از قرآن در این زمینه که خداوند اهتمام ویژه ی خویش را به 

امر اجتماع بیان می دارد، می پردازیم و آن ها را بازگو می کنیم.
سوره ی آل عمران، آیه ی 103:

»و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید....«
سوره ی آل عمران، آیه ی 105:

»و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختالف کردند....«
سوره ی انعام، آیه ی 159:

»کسانی که آیین خود را پراکنده س��اختند و به دسته های گوناگون تقسیم 

1 .طباطبایی محمد حسین ، نفسیر المیزان،ج4،ص148.
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شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آنان نداری....«
و آیات فراوان دیگری که در این زمینه نازل شده اند.

4. علت اهتمام اسالم به جامعه گرايی
در اینجا این س��ؤال پیش می آید که علت اهتمام اس��الم ب��ه جامعه گرایی 
چیس��ت؟ این نکته، بس��یار مهم اس��ت که رابطه ی بین افراد و ایجاد پدیده ای 
به نام جامعه، مناس��باتی را به وجود می آورد که از آن می توان به عنوان »آثار 
اجتماع« نام برد. این آثار، با آثار فردی متفاوت اس��ت و قدرت بسیار ویژه ای 

را به وجود می آورد.
داستان معروف پیرمرد و پسران در این زمینه خواندنی است. او پسران خود 
را جمع می کند و به دس��ت هر یک، یک شاخه از درخت می دهد و به آن ها 
می گوید که آن شاخه را بش��کنند. هر یک شاخه ی خویش را به راحتی خرد 
می کند. س��پس پیرمرد به هر یک چند شاخه  می دهد و دوباره امر به شکستن 
آن شاخه ها می کند. این بار پسران از پس شکستن شاخه ها بر نمی آیند و او از 
ای��ن راه، یکی از فایده های اتحاد را ب��ه آن ها می فهماند. البته این تنها یکی از 
آثار اتحاد اجتماعی اس��ت. عالمه طباطبائی در جایی دیگر به این آثار اشاره 

می کند و می فرماید:
»این معنا در سراپای عالم صنع به چشم می خورد که نخست، اجزای ابتدایی 
را خل��ق می کند که آن اجزا هر یک برای خ��ود آثار و خواص خود را دارد 
و س��پس چند جزء از آن ج��زء را با هم ترکیب نموده و ب��ا همه ی تفاوت ها 
و جوانی هایی که در آن هاس��ت، هماهنگ و هم آغوشش��ان می سازد و از آن 
هم آغوش ش��ده، فوایدی نو، اضاف��ه بر فوایدی که در ت��ک تک اجزا بود، 
به دس��ت می آورد. مثاًل انس��ان که یکی از موجودات عالم اس��ت، اجزایی و 
اجزایش اعضایی دارد و اعضایش قوایی دارد که برای هر یک از آن ها فواید 
مادی و روحی جداگانه اس��ت، که اگر همه دست به دست هم دهند، قوی و 

عظیم می شوند.
هم��ان طور که تک تک آن ها وزن کمتری و روی هم رفته وزن بیش��تری 
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دارند،آثار و فواید تک تک و مجموعش��ان نیز همین اختالف را دارد. وقتی 
دس��ت به دست هم می دهند، در سایر فواید قوی تر می شوند و اگر هماهنگی 
نداش��ته باش��ند، هر یک تنها کار خودش را می کند. گوش می ش��نود، چشم 
می بیند، ذائقه می چش��د و... ولی روی هم آن ها از هر وحدتی که در ترکیب 
پیدا می کنند، تحت فرمان و س��یطره ی یک حاکم در می آیند و قدرت بسیار 

بیشتری پدید می آید.«
---------------- 

من اوایل طلبگی دوس��ت داش��تم روایات را مطالعه کنم؛ گاه��ی روایاتی می دیدم 

درست به دمل منی نشست؛ یعنی قدرت درکش را نداشتم؛ از جمله همین روایاتی که در 

رنَا« به این مضمون،  باب ارتباط ما مؤمنین بود مثالً »تَزاَوُروا و تَذاکَُروا اَمرَنا و اَحُیوا اَمَّ

روای��ات زیاد داریم که ب��ه دیدن هم بروید« تزاورو« یعن��ی همدیگر را زیارت کنید، 

دیدار کنید و »تذاکرو امرنا« به دیدن هم بروید و موضوع مربوط به ما را، مس��أله ی 

والیت اهل بیت را به بحث بگذارید. یعنی قدم اول، دیدار همدیگر است. در مالقات 

گفتگو می شود، نتیجه ی گفتگو، احیای امر اهل بیت است .اگر بخواهیم امر اهل بیت، 

ک��ه هامن هدف خدای متعال از بعثت انبیا و امئه اس��ت، اگر بخواهیم آن تحقق پیدا 

بکند، راهش این اس��ت. از اینجا رشوع کنید. به دیدن هم بروید، بعد بنش��ینید با هم 

گفتگو کنید، صحبت کنید، بعد تصمیم بگیرید و عمل کنید. 

م��ن تعجب می ک��ردم این دید و بازدید چ��ه ربطی دارد به »احی��وا امرنا«. این اقالً 

مال 60 س��ال قبل هست. درس��ت منی فهمیدم ارتباط این جمالت را، اما کم کم وقتی 

مسائل اجتامعی را دیدم، به خصوص جریان پیش از انقالب را، آن فعالیت هایی که باید 

مخفیانه دور از چش��م ساواک انجام بگیرد، این وقت ها فهمیدیم که این حدیث چقدر 

پر معنا، پر مفهوم و راهگشاس��ت. اگر می خواهید مسائل اسالمی را، مسائل اجتامعی 

اس��الم را، مسأله ی اهل بیت را و حکومت اس��الم را احیا کنید، با دولت دیکتاتوری که 

وجود داشت که بچه های پیغمرب را می گذاشتند الی جرز با یک همچنین قدرتی چگونه 

می توانید کار بکنید. خوب باید به خانه های هم بروید، با هم صحبت بکنید. بایس��تید 

وس��ط خیاب��ان داد بزنید، حرکتی انجام بدهید، فوراً رسکوبت��ان می کنند. باید حرکت را 
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از خانه هایتان رشوع کنید، با همدیگر صحبت بکنید، به یک نتیجه ای برس��ید، راهکار 

عملی پیدا بکنید، رشوع کنید عاقالنه و س��نجیده یک حرکتی را انجام بدهید. منظورم 

این اس��ت که آدم بفهمد، خود این که آدم بفهمد فعالیت های اجتامعی را چگونه باید 

انجام داد، راهکارش چیست، از کجا باید رشوع کند و چگونه بسطش بدهد؟ 

)آیت اهلل مصباح یزدی، به دنبال مدل های اسالمی باشیم،
 دوماهنامه خیمه های معرفت، ص153(

----------------

5. ضرورت تشکیل بزرگ ترين تشکل اسالمی يا حکومت اسالمی
با توجه به مباحث پیش��ین دلیل اهتمام اس��الم بر جامع��ه و جامعه گرایی را 
به خوبی مش��خص می نماید. با توجه به نکات یاد شده در مورد جامعه و لزوم 
جامعه گرایی و نکته ی آخری که در عب��ارات عالمه، تحت عنوان هماهنگی 
و فرمان پذی��ری از ی��ک مرکز جهت پیش��برد اهداف مطرح می ش��ود، لزوم 
ش��کل گیری بزرگ ترین تش��کل اس��المی یا ابر تش��کل اس��المی که همان 

حکومت اسالمی می باشد، به خوبی مشخص می گردد.
در اینجا باید به تعریفی از تشکل اسالمی دست یابیم. نخست تعریفی عام از 
تش��کل نموده، با ویژگی هایی که در آیات و روایات در مورد تشکل اسالمی 

آمده است، به یک تعریف خاص می رسیم. 
تعریف عام از تش��کل: تش��کیالت عبارت اس��ت از نظام اجتماعی خاصی 
که بر اس��اس آن، عده ای از افراد هم عقیده به منظور رس��یدن به یک سلس��له 
هدف های نس��بتاً مش��خص، با یکدیگر همکاری می کنن��د. بدین ترتیب که 

صمیماتی را اتخاذ می کنند، یا به مرحله ی اجرا و عمل در می آورند.
ای��ن تعریف در مورد هر گونه تش��کلی با هر عقیده ای قابل تعمیم اس��ت؛ 
اما باید به تعریفی خاص در مورد تش��کل اس��المی رسید. در آیات و روایات 

زیادی به امور ذیل اشاره شده است:
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الف. لزوم التزام به عقاید درست و حق مدارانه و پرهیز از عقاید نادرست؛
ب. لزوم التزام به نظم و پرهیز از بی نظمی؛

ج. لزوم التزام به برنامه و پرهیز از بی برنامگی؛
د. لزوم التزام به والیت در ابعاد و مراحل گوناگون؛

ه�. لزوم التزام به قانون و پرهیز از بی قانونی.
تمام این موارد، با اضافه ش��دن به اصل جامعه گرایی، پدیده ای را به وجود 
می آورند به نام تشکل اسالمی. در واقع، مبانی فکری صحیح و عقاید درست، 
بدون وجود اجتماع گرای��ی با برنامه و نظم و والیت پذیری و قانون گرایی و 

در یک کالم سازماندهی درست، از اثربخشی الزم برخوردار نیست.
پس یک تشکل اسالمی عبارت است از: اجتماعی که با عقاید حق مدارانه با 
تکیه بر ایمان، نظم، برنامه، والیت و قانون مداری برای رسیدن به کمال و یا هدفی 
در مسیر کمال، تصمیماتی را اتخاذ می کند و یا به مرحله ی اجرا در می آورد.

با این تعریف و با توجه به نکات ذکر شده در باب اهتمام اسالم به اجتماع، 
پر واضح است که اسالم نسبت به ضرورت ایجاد بزرگ ترین تشکل اسالمی، 
یعنی حکومت اس��المی، جهت رس��یدن افراد به اهداف عالی انس��انی تأکید 
ف��راوان دارد. در این زمینه حضرت آی��ت اهلل جوادی آملی در کتاب »والیت 

فقیه« چنین فرموده  است:
»اس��الم را نبای��د در برابر مکاتب فکری محض ق��رار داد؛ زیرا مکتب های 
فکری صرف، تنها در حریم فکر و اندیش��ه برنامه دارند و بس. اگر بخشی از 
اس��الم مربوط به معارف و اعتقادات و جهان بینی است و بخش دیگری از آن 
مربوط به امور اخالقی و تهذیب نفس می باشد، در کنار این دو، بخش سومی 
هم وجود دارد که به ش��رح وظایف و دس��تورات عملی پرداخته اس��ت. اگر 
اس��الم نظارت و ارش��اد و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع دارد، 
اگر حدود و مقررات و قوانین اجتماعی و جامع دارد، این نش��ان می دهد که 

اسالم یک تشکیالت همه جانبه و یک حکومت است«.
6. ضرورت ايجاد ريز تشکل های اسالمی � اجتماعی در درون حکومت
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در یک نگاه کالن، تشکل یا حکومت اسالمی، یک سیستم اجتماعی بسیار 
بزرگ متش��کل از اجزای فراوان جهت رسیدن به اهداف بلند معنوی و الهی 
و البته تا حدودی مادی می باش��د. حال با در نظر گرفتن این مطلب، به خودی 
خود ضرورت وجود اجزای کوچک تر و یا به عبارتی بهتر، ریز تش��کل های 
کوچک تر با اهدافی خاص تر و محدودتر در درون این سیستم بزرگ �  یعنی 

حکومت اسالمی � نمایان می شود. 
ب��رای نمونه، خودرویی را در نظر بگیرید که هدفش رس��یدن از یک مبدأ 
ب��ه مقصدی خاص اس��ت. این خ��ودرو در نگاه اول یک کل به هم پیوس��ته 
اس��ت؛ اما با نگاهی دقیق تر، متش��کل ش��ده از اجزای گوناگون است که هر 
کدام وظیفه ی خاصی بر عهده دارند؛ اما همه ی این وظایف و مسؤولیت ها در 
نهایت منجر به حرکت خودرو در یک جهت خاص می ش��ود. در نظر بگیرید 
که مثاًل سیس��تم برق خودرو از کار بیفتد. بدیهی است که این نقص، در کل 

حرکت خودرو تأثیر می گذارد. 
تش��کل های کوچک تر در درون س��اختار حکومت اس��المی، مانند همین 
اجزای درون خودرو می باش��ند که هر یک باید وظیفه ای خاص را در جهت 
هدف اصلی حرکت حکومت اسالمی به انجام برسانند. تشکل های آموزشی 
و پرورش��ی، تش��کل های فرهنگی، تش��کل های علمی، تش��کل های رفاهی، 
تش��کل های ورزشی، تشکل های صنعتی و...؛ البته لزوم هماهنگی بین این ریز 
تشکل ها، یک امر واجب است، که خود بحثی جدا و با دقت کافی را می طلبد.

جمع بندی در چهار گام
گام اول: در ابت��دای ای��ن بحث، به تعریف جامعه و رابط��ه ی فرد با جامعه 
پرداخته ش��د و ثابت گردید که انسان موجودی اس��ت ذاتاً اجتماعی و برای 

رسیدن به کمال، محتاج ارتباط با جامعه می باشد.
گام دوم: در این مرحله، به اهتمام اس��الم نس��بت ب��ه جامعه و جامعه گرایی 
پرداخته ش��د و این نتیجه به دست آمد که جامعه، آثار و قدرت هایی دارد که 
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در فرد نیس��ت و این آثار در رسیدن افراد به اهداف متعالی الهی، بسیار مهم و 
تعیین کننده هستند.

گام س��وم: در ای��ن مرحله، با پرداختن به چگونگی نگاه اس��الم نس��بت به 
سازماندهی جامعه، حاصل بحث این شد که بهترین شکل سازماندهی جامعه، 
س��ازماندهی تش��کیالتی و یا به عبارت بهتر، ایجاد ابر تش��کیالت اسالمی یا 
حکومت اس��المی اس��ت؛ البته با فاکتورهای خاص تشکیالتی که تا حدودی 

به آن پرداخته شد.
گام چه��ارم: در آخر ثابت گردید که برای رس��یدن ب��ه اهداف حکومت 

اسالمی، بهترین راه، ایجاد ریز تشکل های درون سیستمی می باشد. 1

جايگاه تشکل در درمان بیماری های جامعه ی اسالمی
 � مرحوم آیت اهلل العظمي ش��اه آبادي � استاد عرفان حضرت امام خمینی
در کتاب پرقیمت شذرات المعارف، به تبیین نگراني خود از وضعیت جامعه ی 
مسلمین، ریش��ه یابي بیماري هاي این جامعه و ارایه ی راهبردها و راهکارهاي 

عملي براي برون رفت از این وضع اسفبار مي پردازد.
 »ش��ذرات المعارف« که نام دیگر آن »مرام االسالم« است، بیش از شصت 
و پنج س��ال پیش به رشته ی تحریر درآمده و با نگاهی نو و عمیق که مبتنی بر 
قرآن و س��نت اس��ت، به دو وظیفه ی اصلی یک تشکل اسالمی »تربیت نیرو« 
و »فراهم س��ازی امکان تحقق دی��ن« در زندگی با نگاه��ی تربیتی و اخالقی 

پرداخته است.
در ادامه ی این درس، با استفاده از اندیشه هاي مرحوم شاه آبادي، به بررسي 
ریشه هاي ذلت مسلمانان و راه هاي اصالح و درمان بیماري هاي آنان مي پردازیم.

1 . دوماهنامه ی خیمه های معرفت، ش13، صص92 – 97.
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بیماري هاي سه گانه ی امت اسالم
مرحوم شاه آبادي ابتدا به ترسیم وضع موجود مسلمانان پرداخته، امت اسالم 

را مبتال به سه بیماري مهلک، مي داند:1 
1. بیماري انتشار عقاید باطله؛

2. بیماري انتشار اخالق رذیله؛
3. بیماري انتشار افعال قبیحه.

وي اگرچه علت العلل این بیماري ها را با استناد به آیه ی 57 سوره ی یونس، 
کنار نهادن قرآن کریم مي شمرد؛ اما در تفصیل ریشه هاي این معضالت، چهار 

عامل را بیان مي نماید.

عوامل اصلی آسیب پذيری مسلمانان
برای وضعیت نابس��امان مس��لمین در گذش��ته و حال، علت های مختلفی را 
می ت��وان یافت، اما در نگاه مؤلف بزرگ ما، چهار عامل اصلی موجب تداوم 

این بیماری و ضعف است، که در ادامه توضیح داده می شود.
1. غرور مسلمانان به حقانیت خود و تلقی این باور که چون اسالم دین حق 
اس��ت، پس راه خود را خواهد رفت، به مقصد خواهد رسید و در این میان ما 
باید به خود بپردازیم و در گوشه ای بنشینیم و به نماز و روزه و اعمال خودمان 
س��امان دهیم. این توهم یا همان فریفتگی به »مس��لمان بودن« و عدم پای بندی 
به لوازم مس��لمانی، یکی از امراض بزرگ مسلمانان بوده و هست. گو این که 
اکتفا به نام »ش��یعه« موجب جرأت عده ای به فس��اد می ش��ود. همین توهمات 
باعث شده است گروه کثیری از مسلمانان، اسالم را یک دین انفرادی بدانند؛ 
در حالی که قرآن مجید با اسالم انفرادی همخوانی ندارد. ناگفته پیداست که 
خود انسان و ش��خص مؤمن، نقش بسیاری در اصالح جامعه دارد و صد البته 
هر کسی باید از خود شروع کند، اما نباید به خود اکتفا نماید، بلکه باید برای 

جامعه و مردم در زندگی خود سهم ویژه ای قایل باشد.
1 . آیت اهلل شاه آبادی ، شذرات المعارف، ص 27.
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»علل پیدایش بیماري ها س��ه چیز است: اول غرور مسلمین به حقانیت خود 
که منشأ تحویل دادن میدان دعوت است به معاندین، که موجب قناعت کردن 
به اس��الم انفرادي و ترک تبلیغات و امر به معروف و نهي از منکر شده؛ چنان 
که غرور به شفاعت، منشأ ارتکاب انواع رذایل اخالقیه و اقسام معاصي کبیره 

گردیده است.« 1
2. یأس و ناامیدی. همین نگاه افراطی نامتعادل به دین باعث ش��ده است که 
مردمی این چنین از اصالح امور عمومی و جامعه و سعادت جامعه ناامید شده 

و از هرگونه تکلیف و وظیفه برای مقابله با فساد و تباهی شانه خالی کنند.
3. نداش��تن امکانات و منابع مالی. طبیعی است جامعه ای که نتواند بر اساس 
ای��ن فریفتگی و یأس و تفرقه، به مس��اعدت و کمک ه��م بیاید و به افزایش 
نیروی یکدیگر کمک نماید، دس��تش از منابع و امکانات مالی که برای خود 

اوست، خالی می شود و به خاک سیاه فقر و وابستگی به دشمن می نشیند.
4. افتراق و اختالف. نتیجه ی این یأس و نومیدی، فقدان و کاهش روحیه ی 
جمعی و گسس��تن پیوندهای دینی بین مس��لمانان اس��ت، تا آنجا که توطئه ی 
دش��من نیز کارساز ش��ده و کش��ورهای اس��المی و جمعیت مؤمنان را مانند 
جزیره های��ی نمود که هر یک به کار خویش مش��غولند، ی��ا همکاری ندارند 
و از غم و ش��ادی همدیگر بی خبرند، یا مدام در حال خنثی کردن تالش ها و 

فعالیت های یکدیگر هستند.
مرحوم ش��اه آبادي سومین علت امراض امت اس��الم را پراکندگي و تفرقه 
مي دان��د و معتقد اس��ت از زماني که مس��لمانان بي اعتنا به اص��ول قرآني، به 
اخت��الط با اجانب و بیگان��گان و ارتباط منفعالنه ب��ا فرهنگ هاي غیر خودي 
گرای��ش پیدا کردن��د، آرام آرام در نگرش هاي ایش��ان تغییراتي رخ داد، که 
منجر به اختالل در ش��یوه ی زندگي اسالمي و از جمله سست شدن پیوندهاي 

برادري ایماني آنان شد. 
از س��وي دیگر، دشمنان روز به روز نس��بت به همگرایي و انسجام خویش 

1 . همان، ص 26.
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اهمیت بیش��تري داده اند و این عامل، تأثیر خود را در سرعت رشد و پیشرفت 
آنان � البته در بُعد مادي � به خوبي نشان داده است.

همچنین دش��منان دریافتند که رمز موفقیت نقشه هایشان در جوامع اسالمي، 
پراکندگي مس��لمانان از یکدیگر است؛ لذا تمام همت خود را در این زمینه به 
کار گرفتند تا میان عرب و عجم، ترک و فارس، روابط برادرانه ی اسالمي را 

که شایسته ی مسلمانان است، بر هم بزنند، تا هرگز برقرار نشود.1 
در واقع، عدم انسجام و همبستگي در امت اسالم، به هر بهانه و توجیهي که 
باشد، فقط و فقط به نفع دشمنان اسالم و به ضرر اسالم و مسلمانان خواهد بود. 
امروزه انواع و اقس��ام فرقه سازي ها و گروه سازي ها در جهان اسالم، محصول 
همان سیاس��ت »تفرقه بینداز و حکومت کن« استعمارگراني است که متشکل 
ش��دن قواي مادي و معنوي مس��لمانان را به زیان اهداف سلطه جویانه ی خود 
دیده اند و تالش مي کنند با دامن زدن به اختالفات س��اختگي مذهبي، نژادي 

و... بین اهل اسالم، همچنان به چپاول منابع و ثروت هاي آنان ادامه دهند.
فرقه ه��اي جعلي مثل وهابی��ت در عربس��تان، بهائیت در ای��ران، قدیاني و 
احمدیه در پاکستان و نیز اختالف افکني بین شیعه و سني، کرد و فارس و... از 

نمونه هاي این نقشه ی شیطاني است.

راه عالج
مرحوم آیت اهلل ش��اه آبادي پس از تبیین بیماري هاي اجتماعي امت اسالم و 
بررسي علل چهارگانه ی آن ها، به شناسایي ریشه ي همه ی این علت ها پرداخته، 
»جهل مس��لمانان نسبت به مرام اس��الم« را اصل و ریشه ی سایر علت ها معرفي 
مي کند و تنها راه نجات امت اس��الم را نیز بازگش��ت به مرام اس��الم مي داند.

باید گفت اس��اس این ناکامي ها، عقب ماندگي ها و بي اثر بودن موجودیت 
مس��لمانان، عدم آگاهي از مرام اسالم است، که امت اسالم هر چند نام اسالم 
را یدک مي کشد، از محتواي آن و شیوه ی دستورهاي زندگي ساز فاصله دارد 

 1. همان، ص 48.
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و بهتر است بگوییم از حقایق آن آگاهي ندارد.1 
ایش��ان با الهام از حدیث ش��ریف ثقلین، مقصود از مرام اس��الم را اعتقاد و 
التزام به دو امر مي داند: نخست، اعتقاد و التزام به اختصاص حکم و حکومت 
مطل��ق به قرآن مجید، به عنوان اساس��نامه ي حکومت و جامعه ی اس��المي، و 
دیگري اعتقاد و التزام به والیت و سرپرستي مطلقه ی امام عصر � ارواحنا فداه 

.به عنوان باقي مانده ي عترت رسول اهلل �

چگونگي تحقق مرام اسالم
اما چگونه مي توان زمینه هاي تحقق مرام اسالم را فراهم کرد؟ این سؤال در 
واقع نقطه ی عزیمت این مبحث است؛ چرا که ما در این نوشتار در صدد یافتن 
مباني اندیشه اي تشکل اسالمي هستیم و پاسخي که عالمه شاه آبادي � به عنوان 
یک اسالم شناس جامعه و آگاه به زمانه � به این پرسش ارائه کرده است، دقیقاً 
کش��ف این حقیقت را بر عهده دارد. وي تنها راه بازگش��ت به مرام اسالم را 
اس��تحکام روابط مذهبي مي داند و براي آن دو ش��رط اصل��ي بیان مي نماید:

1. بس��ط مع��ارف دیني؛ که به منزله ی خیط )ریس��مان( نب��وت و والیت و 
ارتباط به مقام مقدس ایشان است. 2

به نظر ایش��ان، این تصور که نبوت چیزی جدا از والیت اس��ت و والیت از 
نبوت مجزا می باش��د، یک پندار باطل است. روح دین و یک جمع مؤمنانه به 
این اس��ت که ملتزمان به آن با همه ی وجود ب��ه پیوند و ارتباط و آمیختگی و 
جداناپذیری ابدی نبوت و والیت، باور داش��ته باش��ند، حقیقت دین را چیزی 

جز این ندانند و تمام افکار و اعمال خود را بر این مبنا و معنا سامان دهند.
2. توسعه ی اجتماعات و جمعیت هاي مذهبي براي ارتباط و دوستي متدینین 

با یکدیگر؛ که به منزله ی خیط اخوت است.
بر این اس��اس، ب��اور الهی ک��ه حقیقت اس��الم ناب محمدی اس��ت، باید 

1 . همان، ص 50 � 51.
2 . همان، ص 53.
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اجتماعات مذهبی برای ارتباط و دوس��تی مؤمنان با یکدیگر گس��ترش یابد؛ 
چنان که در قرآن آمده است:

ِ َعلَیُْکْم إِْذ ُکنْتُْم  قُوا َو اْذُکُروا نِْعَمَت اهللهَّ ِ َجمیعاً َو ال تََفرهَّ »َو اْعتَِصُم��وا بَِحبِْل اهللهَّ
هََّف بَیْ��َن قُلُوبُِکْم فََأْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخوانا؛ و همگی به ریس��مان خدا  أَْع��داًء فََأل
چنگ زنید، و پراکنده نش��وید و نعمت خدا را بر خ��ود یاد کنید،آن گاه که 
دش��منان ]یکدیگر[ بودید، پس میان دلهای شما الفت انداخت، تا به لطف او 

برادران هم شدید.« )آل عمران، 103(
بنابراین، مالحظه مي کنید که ضرورت وجود تشکل ها و اجتماعات اسالمي 
به آن جهت اس��ت که بدون آن، امکان اس��تحکام روابط مذهبي و مذهبیون 
وجود ندارد و بدون این روابط، راهي براي بازگش��ت به مرام اس��الم نیست و 
عدم بازگش��ت به مرام اس��الم، علت العلل باقي ماندن در منجالب انحطاط و 

عقب ماندگي مسلمانان است.
»آري! بس��ط مع��ارف قرآن و عترت ب��ه عنوان تار و توس��عه ی اجتماعات 
مذهب��ي به عنوان پود لباس تقواس��ت و لباس تقوا، لباس جنداهلل اس��ت و »َو 
 ِ ِإنَّ ُجْنَدنا لَُهُم الْغالُِبون « )صافات، 173( چنان که فرمود: »َو اْذُكُروا ِنْعَمَت الَّ
َعَلْيُك��ْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء َفَألََّف بَْيَن ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخوانا« )آل عمران، 
103( تا به واس��طه ی این دو خی��ط طولي و عرضي، تحصی��ل لباس تقوي و 

جنداهلل نموده و لشگر کفر و نفاق و فسق را از عالم قلع و قمع نمایند.«1 
مهم ترین سیاس��ت های اس��الم برای رساندن انس��ان ها و جوامع بشری، دو 

سیاست است:
1. تربیت نیرو )تحصیل ِعّده(؛

2. تهیه ی منابع و امکانات مورد نیاز )تحصیل ُعّده(.
معلوم است که تربیت نیرو و نیروسازی، به دلیل مصالح مهم دینی و جامعه ی 
اس��المی، مهم تر از تهیه ی منابع و امکانات است. به تعبیر دیگر، نیروها هستند 

که امکانات را می سازند.

1 . همان، ص 54.
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در سیاست اول )نیروسازی(، یک اصل اساسی و تغییر ناپذیر وجود دارد و 
آن این که »العدة االباالخوة«؛ کثرت جمعیت مفید نیس��ت، مگر به همراهی 
دل ه��ا و برادری. به عبارت دیگر، پش��توانه ی اصلی یک ملت یا تش��کیالت، 

نیروهای همدل و همراه و یکرنگ است.
---------------

 تش��كل هاى دانش��جویی، فرصت��ى هم ب��راى دانش��جو ایج��اد می كند ب��راى كار 

دس��ته جمعى، و من به كار دسته جمعى اعتقاد دارم و این را یك نیاز دانشجو می دانم؛ 

كس��ب مهارت هاى گوناگون؛ مهارت هاى سیاىس، اجتامعى. و توجه دارید شام جوانان 

عزی��ز؛ چه برادرها، چه خواهرها، كه دانش��جو محاط به ان��واع خدعه ها و گرداب هاى 

گوناگون است؛ محاط به انواع خطرهاست. در كشور ما الاقل اینجور است. 

یىك از اهداف توطئه هاى اس��تكبارى در كشور ما، بالشك دانشجوها هستند. علتش 

هم معلوم است؛ در كشور ما نسبت جوان، نسبت بسیار باالیی است، نسبت دانشجو 

هم نس��بت باالیی است و دانش��جو نقش آفرین اس��ت؛ هم در زمینه هاى علمى، هم 

در زمینه ه��اى س��یاىس. آن كس��اىن كه براى این كش��ور و براى این مل��ت خواب هایی 

دیده اند، ناچارند روى دانش��جوى ایراىن رسمایه گذارى كنند؛ از جاذبه هاى غریزى گرفته 

تا فریب هاى سیاىس، تا دكان دارى هاى به ظاهر معنوى � عرفان هاى ساختگى � كه انواع 

و اقسام این چیزها وجود دارد. 

تش��كل ها م��ی توانند مصونیت بخش باش��ند؛ می توانن��د دانش��جو را از افتادن در 

گرداب ه��اى مختل��ف و منجالب هاى مختلف نجات بدهند و حف��ظ كنند. این، نقىش 

است كه تشكل ها می توانند ایفاء كنند. مسؤولین تشكل ها كه نام هاى مختلفى دارند و 

با عنوان هاى مختلفى كار می كنند، باید همه در این هدف، خودشان را سهیم بدانند: 

كمك به دانشجو. 

)بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از
 دانشجویان پرشور دانشگاه علم و صنعت، 24/09/1387(

---------------



درس چهارم:

 زمینه ها و عوامل مؤثر
 در شکل گیری تشکل اسالمی
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ش��کل گیری هر بنای جدیدی در گرو فراهم شدن زمینه های الزم و عوامل 
مؤثر در شکل گیری اس��ت. در این درس، با چهار عامل مهم در شکل گیری 

تشکل اسالمی آشنا می  شویم؛ آن چهار عنصر عبارتند از:
1. اخوت ایمانی؛

2. ایدئولوژی مشترک الهی؛
3. برنامه و استراتژی و خط مشی مشترک؛

4. رهبری اسالم شناس.

1. اخوت ايمانی
اجتماع زنده در س��ایه ي همفکري و هماهنگي و صمیمیت به وجود مي آید 
و در همین اجتماع است که همه  مي توانند سعادت و پیشرفت خود را دریابند 
و با هم یک دل باش��ند. اس��الم براي به وجود آمدن چنین اجتماعي، کمترین 
توجهي به نژاد، زبان، رنگ، پوس��ت و منطقه ی جغرافیایي نکرده است، بلکه 
همه را مسلمان و هماهنگ و همبسته مي داند و تنها نظرش به ایمان به خداست 
که ریش��ه ي همه ي بس��تگي ها و هماهنگي ها اس��ت. اخوت اسالمي، بهترین 
جمله اي است که این وحدت و هماهنگي همه جانبه را نشان مي دهد. قرآن با 

بیاني جالب و رسا مي گوید: 
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»ِإنََّما الُْمْؤِمُنوَن ِإْخَوة« )حجرات، 10( همانا مؤمنین برادر یکدیگرند.1 
در همین زمینه، امام صادق در تش��بیه زیبایي برادران ایمانی را همچون 

اعضاي یک پیکر مي شمارند و مي فرمایند: 
»مؤمن برادر مؤمن است و همانند یک پیکرند، که اگر عضوي از آن رنجور 
شود، تمام پیکر به درد مي آید و ارواح مؤمنان از روح یگانه اي هستند و همانا 
اتصال روح مؤمن به روح خدا، از اتصال ش��عاع نور خورش��ید به خورش��ید 

شدیدتر است.« 2 
در درس گذشته خواندیم که تنها راه نجات اسالم، بازگشت به مرام اسالم 
اس��ت و مرام اسالم در گام نخست، محتاج آن اس��ت که افرادي که در نوع 

عقیده و آرمان دیني با همه مشترکند، گرد هم آیند.
هر حرک��ت اجتماعي، ب��ا اس��تفاده از نیروهای کارآمد و فعال اس��ت که 
مي تواند بار س��نگین این رسالت را به مقصد رساند؛ چنان که حرکت آغازین 
اسالم توسط پیامبر بزرگ خدا شیفتگان آزادي را در سایه ی شعار مقدس 
ُ ُتْفِلُحوا« گرد هم آورد و با تعدادي که تنها س��رمایه ی  »ُقولُ��وا اَل ِإلَ��هَ  ِإالَّ الَّ
آن��ان، ایمان به خدا و پیامبرش بود، مکتب��ي را پایه گذاري کرد که در مدت 

کوتاهي دل هاي بسیاري به آن گرودیدند. 3
از همی��ن رو، گرد ه��م آوردن یاران و همدالني همراه )ِعّده( بر به دس��ت 
آوردن امکان��ات و مناب��ع مالي )ُع��ّده(، مقدم و اولي اس��ت. از طرفي فراهم 
آوردن افراد براي گس��ترش هدف میسر نمي شود، مگر آن که رشته ی محکم 
برادري بین آن ها برقرار شود؛ زیرا هر چند تعداد افراد یک جمعیت )تشکل( 
از ش��ماره خارج ش��ود؛ تا زماني که به رشته اي درنیاید، حرکت دانه اي سبب 
 حرکت دانه هاي دیگر نخواهد شد. از این رو است که مي بینیم رسول خدا
با وجود عالقه مندان و یاران فراواني که به آیین مقدس اس��الم گرویده بودند 
و به خداي یگانه و رس��الت آن حضرت ایمان داش��تند، تا زماني که در میان 

1 . پي ریزي اخوت اسالمي در مدینه، مؤسسه ی در راه حق، صص 3�4.
2 . آثار الصادقین، ج 1، ص 62.

3 . شذرات المعارف، ص 71�72.
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آن��ان پیوند برادري برقرار نکرد و آن جمعیت فراوان را با رش��ته ی اخوت به 
یکدیگر مرتبط نس��اخت، از وجود آن همه افراد جدا از یکدیگر در گسترش 

اسالم توفیقي کسب نکرد.1 
در اهمیت و نقش پیوند برادران اهل ایمان در پیش��برد اهداف دین خداوند 

در زمین، همین بس که امام صادق مي فرمایند:
ُ بَِش��يْ ٍء َأْفَضلَ  ِمنْ  َأَداِء َحقِ  الُْمْؤِمن ؛ به خدا سوگند که خداوند  »َما ُعِبَد الَّ

به چیزي واالتر از اداي حق مؤمن پرستش نشده است.« 2

الفت دل ها؛ حقیقت برادري
امام رضا مي فرمایند:

»همان��ا خداوند متعال مؤمن را از نور خ��ود آفرید و آنان را در نگارخانه ي 
رحم��ت خود رنگ آمیزي کرده و از آنان به والیت ما اهل بیت، پیمان گرفته 
اس��ت. پس مؤمن برادر مؤمن است، به دلیل یکي بودن پدر و مادرشان؛ زیرا 
پدرش��ان نور و مادرش��ان رحمت اس��ت. بنابراین، از زیرکي و فراست مؤمن 

بترسید؛ چرا که او با نور خدا مي نگرد.« 3
اتفاق مبارکي که به واس��طه ی اخوت ایماني بین مس��لمانان رقم مي خورد، 
برق��راري الفت و انس بین دل ها اس��ت. اساس��اً تفاوت این ن��وع از برادري با 
برادري والدتي، این است که »چه بسا آنان که از یک پدر و مادر به دنیا آیند، 
بساط دشمني بین شان گسترده شود«،4  اما اخوت ایماني تنها زماني به حقیقت 
پیوسته است که دل ها با یکدیگر ارتباط و انس برادرانه و صمیمانه پیدا کنند؛ 

و این همان نعمت عظیمي است که خداوند به آن اشاره مي فرماید: 
ِ َعَلْيُك��ْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء َفَألََّف بَْي��َن ُقُلوبُِكْم َفَأْصَبْحُتْم  »َو اْذُك��ُروا ِنْعَمَت الَّ

بِِنْعَمِتِه ِإْخوانا«؛ )آل عمران، 103( 

1 . همان، ص 72�73.
2 . آثار الصادقین، ج 1، ص 60.
3 . آثار الصادقین، ج 1، ص 59.

4 . شذرات المعارف، ص 73.
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و به یاد آورید نعمت خدا را بر خویش، زماني که با هم دشمن بودید، پس خداوند 
بین قلب هایتان الفت برقرار فرمود و به برکت این نعمتش با یکدیگر برادر ُشدید.

نشانه هاي اخوت راستین
از اخبار به دس��ت مي آید چنانچه برادري مستحکم باشد، دو نوع اثر بر آن 

مترتب مي شود: یکي اثر ظاهري است که از این فرمایش استفاده مي شود: 
»ال يسلمك عند النكبات« )کلیني، کافي، ج 2، ص 693(؛ برادر تو کسي 

است که تو را هنگام گرفتاري و مشکالت رها نکند و تنها نگذارد.
دوس��ت آن باشد که گیرد دست دوست / در پریش��ان حالي و درماندگي 

)گلستان سعدي(
یکي دیگر از آثار آن، جنبه ی باطني آن اس��ت که از این فرموده اس��تفاده 
مي ش��ود: »َو يُِحُب  لَهُ  َما يُِحُب  لَِنْفِس��هِ ، َو َيْكَرُه لَُه َما َيْكَرُه لَِنْفِس��ه« )مش��كاة 
االنوار، ص 76(؛ برادر تو کس��ي اس��ت که براي برادرش آن را بپس��ندد که 
براي خویش مي پسندد و آنچه را که براي خود نمي پسندد برای او هم نپسندد. 
بنابراین وقتي مي توان گفت گروه یا جمعیتي متش��کل یا منسجم است که در 

میان آنان رشته ی برادري به معناي واقعي آن وجود داشته باشد.1 
امام صادق در باره حقوق طرفیني برادران مؤمن مي فرمایند:

»برادران در میان خود به س��ه چیز نیازمندند، که اگر به کار بس��تند، دوستي 
پایدار مي ماند، وگرنه از یکدیگر جدا و دش��من هم مي ش��وند. آن س��ه چیز، 

این هاست: انصاف با یکدیگر، مهرباني با هم و حسادت نکردن به هم.«2  
همچنی��ن امیرالمؤمنین در باره ی حقوق ب��رادران ایماني، از زبان پیامبر 

اعظم، مي فرمایند:
»رس��ول خدا فرمودند: مسلمان بر برادرش سي حق دارد که راهي براي 
برائت از آن ها نیست، مگر ادای آن ها یا بخشش حقوق از طرف برادرش. )و 

1 . همان، ص 74.
2 . میزان الحکمه، ج 1، باب 34، ح 185.
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آن حقوق عبارتند از:( اش��تباه او را ببخش��اید، به اشکش رحم کند، عیبش را 
بپوش��اند، لغزش او را ببخشد، عذرش را بپذیرد، غیبتش را رد کند، پیوسته او 
را اندرز دهد، دوس��تي اش را حفظ کن��د، رعایت عهد و پیمانش را بکند، در 
مردنش حاضر ش��ود، دعوتش را اجابت کند، هدیه اش را قبول نماید، صله ي 
او را پاداش دهد، از نعمتش تش��کر کند، به نیکویي یاري اش دهد، همسرش 
را حفظ کند، نیازش را رفع نماید، درخواستش را شفاعت کند، عطسه اش را 
تس��میت )یرحمک اهلل( بگوید، گمشده اش را جستجو کند، سالمش را پاسخ 
دهد، سخنش را نیکو شمارد، انعام و بخشش او را گرامي بدارد، سوگندهایش 
را راس��ت و صادق بداند، دوستش را دوس��ت بدارد و با او دشمني نکند، در 
ستمکاري و س��تمدیدگي یاري اش کند! اما در ستمکاري این گونه یاري اش 
دهد که او را از ظلم باز دارد و در س��تمدیدگي این گونه که او را در گرفتن 
حقش کمک برساند، او را تنها نگذارد، خوارش نسازد؛ هرچه از خوبي براي 
خ��ود مي خواهد، براي او هم بخواهد و هر چه ب��دي براي خود نمي خواهد، 

براي او هم نخواهد.«1  
---------------- 

یکی از روحانیون برجس��ته و از ش��خصیت های مشهور کشور می گوید: من 

در دوران مب��ارزات قبل از انقالب، طلبه ی جوانی بودم و به نوعی دم دس��ت 

ش��هید مطهری. یک روز اس��تاد مطهری به من فرمود که روحانی های مطرح 

تهران �  امئه ی جامعت فعال تر و اثرگذارتر �  را جمع کن تا هفته ای یک شب 

دور هم گعده ای داشته باشیم و چای بخوریم! من با تعجب گفتم: آقا در این 

اوضاع حساس و پر هیجان چرا باید باید وقتامن را بی خودی برای گعده و چای 

خوردن تلف کنیم؟ اما شهید مطهری بر نظر خود پافشاری و ارصار داشت. در 

نهایت، وقتی دید که من متوجه فلسفه ی این ایده منی شوم، فرمود: وقتی به 

شام می گویم روحانیون مؤثر در فضای فکری و سیاسی شهر را دور هم جمع 

ک��ن، حتام فایده و برکت دارد؛ چون این جور آدم ها وقتی کنار هم بنش��ینند، 

1 . آثار الصادقین، ج 1، ص 87.
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از چه اموری س��خن به میان می آورند؟ یکی می گوید: فالن شب در مسجد ما 

مأمورین س��اواک قصد بر هم زدن سخرنانی فالن واعظ انقالبی را داشتند، اما 

با کمک مردم آن ها را ناکام گذاشتیم. دیگری می گوید: به گامن من هنوز قرش 

مه��م بانوان به صورت خاص درباره ی نقش خود در پیش��ربد انقالب اس��المی 

توجیه نشده اند، خوب است خانم جلسه ای ها را دعوت کنیم و آن ها را نسبت 

ب��ه موضوعات اساس��ی و رضوری و نیز راه های انتق��ال اطالعات و برانگیخنت 

روحی��ه ی انقالبی خواهران در جلس��ات خانگی آم��وزش بدهیم. و... خالصه، 

من علیرغم این که هنوز اعتقادی به مفید بودن این گعده نداشتم، اما دستور 

شهید مطهری را اجرا کردم و با کامل تعجب شاهد بودم که یکی از تشکل های 

بزرگ، اثرگذار و مهم روحانیت از هامن نشست ها شکل گرفت. آری؛ جامعه ی 

روحانیت مبارز تهران محصول هامن گعده های به ظاهر بی خطر بود که هنوز 

هم در عرصه ی سیاسی کشور از بهرتین ها است.

) نقل از مصاحبه ی ویژه نامه سالگرد شهادت
 استاد مطهری با حجت  االسالم و المسلمین ناطق نوری(
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تشکل برادرانه؛ تنها زمینه ی گسترش تعالیم قرآن
»از آنجا که یکي از دو پایه ی اصلي مرام اس��الم، قرآن کریم است � که از 
آن به ثقل اکبر تعبیر مي شود � و نیز با توجه به آنچه که گذشت در خصوص 
ارزش اخ��وت دیني از نظرگاه قرآن کریم و این که خداوند متعال از س��ویي 
ام��ر ب��ه اعتصام جمعي به حبل اهلل و پرهیز از تفرقه مي کند و از س��وي دیگر، 
الف��ت قلبي و تبدیل دش��منان دیروز � به برکت این نعم��ت عظما � به برادران 
امروز را شایس��ته ی تذکر و یادآوري مي ش��مارد، معلوم مي شود که »قرارگاه 
قرآن کریم و نوامیس الهي، جامعه ی اس��المي اس��ت که با رش��ته ی برادري 

پیوسته باشد.«1  
در واقع، قوانین و اصول تعالیم قرآني در ظرفي جز جمع متشکل و متحد و پیوسته 
به واس��طه ی ریسمان اخوت دیني، نمي گنجد و قابلیت اجرا و تحقق نمي یابد. 
امت اس��المي، زماني مي تواند برنامه هاي انسان س��از اسالم را گسترش دهد 

که با ویژگي هاي برادري، از نیروي منسجم و متحدي برخوردار باشد.2 
لذا مرحوم شاه آبادي معتقد است که »ال عدة إال بالخوة«3 

آیت اهلل شاه آبادی، »اخوت اسالمی« را مانند نخ تسبیحی می داند که حلقه ی 
مؤمن��ان را به هم متصل می نماید و آن گاه اس��ت که حرکت یکی به حرکت 
و جنبش دیگری منجر خواهد ش��د. وجود این عام��ل، مبنای »جمعیت« های 

سازمان یافته ی اسالمی را شکل می دهد.
ایش��ان در تبیین اخوت اس��المی، به ذکر ارکان اربعه ی آن می  پردازد و بر 
اس��اس روایات معصومین، مطالبی سودمند را به تفصیل بیان می کند، که 

خالصه ی آن چنین است:
»بر مبنای روایات، ساختار برادری میان مؤمنان را چهار عنصر اصلی تشکیل 

می دهد، که هر کدام نیز بر پایه ای مشخص بنا شده اند.«
1. ان��س بر پایه ی وفاق و یک رنگی. به این معنا که میان مؤمنان به گونه ای 

1 . شذرات المعارف، ص 75.
2 . همان.

3 . همان، ص 72.
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الفت برقرار اس��ت که وفاق و یکرنگی، ح��رف اول را در جمع آنان می زند. 
مؤمنان »کثیر االنس« و »ش��دید االنس« هس��تند و دورویی و نفاق در بین آنان 

راه پیدا نمی کند.
2. کمال بر پایه ی اتحاد و یگانگی. مؤمن اگر خود را با دیگر مؤمنان، یگانه 
و یکی ببیند، زش��تی و نقص وی را نقص خود می داند و زیبایی و رش��د او را 
جمال و رشد خود می پندارد. از همین رو، برای رشد دادن وی و رفع نقایص 
او تالش می نماید و مصداق» المؤمن مرآة المؤمن« می ش��ود؛ این گونه باعث 
کمال برادر دینی خود خواهد شد و در یک تشکل مؤمنانه، پایه های کمال و 

رشد جامعه را استحکام می بخشد.
3. ع��زت بر مبنای تواضع و فروتنی. مؤم��ن اگر با دیگر مؤمنان انس گرفته 
و صادقانه با آنان مرتبط ش��ود، و در تجمع ایمانی خود بر پایه ی انس، رشد و 
کمال دیگران را بخواهد، به طور فطری و طبیعی و فارغ از نگاه های ابزاری، او 
را به عنوان یک انس��ان مؤمن تکریم می کنند و در مقابل او متواضعانه برخورد 
می نماین��د. و از این رهگذر با تواضع و فروتنی خود، عزت دیگران و خود را 

جلوه گر می سازد.
4. عون و یاری بر مبنای فتوت و جوانمردی. کس��ی که در تش��کل دینی و 
جامعه ی اس��المی، انس و کم��ال خواهی و مواجهه ی فروتنانه با مؤمنان س��ر 
لوحه ی اعمال اوست، نمی تواند در مقابل نیازها و حاجات برادران و خواهران 
ایمانی اش بی تفاوت باشد. او به رفع حاجت مؤمنان قیام می کند و در این سیر، 
بدون توقع پاداش و منت گذاری، س��عی و تالش خود را در خدمت او به کار 

خواهد گرفت.
مرحوم شاه آبادی به زیبایی چنین جمع بندی می کنند:

»انساِن ]مؤمن[ انس طلِب کمال خواهِ عزت پسنِد عون جوی«، می تواند مقاصد 
قرآن را حمل نموده و توسط آن اهداف خود را محقق کرده و به سعادت دنیوی و 
اخروی نایل گردد. به تعبیر واضح تر، ارتباطات تشکیالتی اعضای یک تشکل 
دینی که مبتنی بر اخالق اسالمی و تقوای الهی است، این گونه است که آنان:
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� بر اساس انس و صدق، با هم ارتباط می گیرند.
� بر مبنای یگانگی و یکدلی، به رفع نقص و تقویت قدرت هم می پردازند.
� بر پایه ی فروتنی و تواضع، عزت خود و تشکل و در نتیجه جامعه را شکل می دهند.

� مبتن��ی بر همه ی اصل فوق، بر اس��اس جوانم��ردی و فتوت در خدمت و 
مساعدت به یکدیگر می کوشند.

------------- 
... شب داشتیم باالی مسجد که باشگاه بود، می دویدیم که من متوجه شدم 

یک آقایی با ریش بلند، کچل و با پیراهن ش��لوار س��فید دارد می دود. یک ذره 

دویدیم، گفت بچه ها بنش��ینید من برایتان گالبی گرفته ام، شس��ته ام، بخورید. 

تا ما بخوریم، دو تا حدیث برای ما گفت و ما را جذب کرد و هفته ای یک بار 

می آمد قاطی ما...

پنجاه تا تشکل را ایشان راه اندازی کرد؛ فقط هم استارتش را می زد، هدایت 

معنوی می کرد، تش��ویق می کرد، تا آنجا هم که توان داشت، پیگیری می کرد و 

بعد خودش می رفت کنار.

این آدم بس��یار پرکار و خوشفکر بود. یک دفعه وسط دو مناز می گفت: دو 

ت��ا دخرت خانم هس��تند این طوری اند، این خصوصی��ات را دارند؛ هر کس پرس 

خوبی دارد، بگوید تا من معرفی کنم به آنها. مردم می آمدند مثل زمان پیغمرب 

 می گفتند ما دخرت داریم و اگر آدم مسجدی است، بیاید برای خواستگاری.

می نشس��ت به مردم کتاب معرفی می کرد. گاهی م��ا را می برد کهریزک به 

این پیرزن ها و پیرمردها رسیدگی کنیم و... ایشان در حد مسجد خودش الاقل 

گفتامن خدمت رسانی اش جدی ش��ده بود، لذا ما اگر می خواستیم واقعاً مؤثر 

باشیم، باید می رفتیم به این مسجد.

پس یک کار این اس��ت که مس��اجد بش��وند »مادر« تش��کل ها که از درون 

مسجد اینها فعال بشوند.

-------------



100 قالب تشکل و تشکل غالب

2. ايدئولوژی مشترک الهی
ایدئول��وژی در واقع تبیین کنن��ده ی خطوط کلی عقای��د و باورهای افراد 
است، که بر اساس آن با خود، جامعه، خداوند و هستی تعامل می کنند. داشتن 
یک نظام فکری مش��ترک، شرط الزم شکل گیری هر نوع همگرایی است؛ به 
ویژه هم گرایی پایداری که در راستای رسیدن به اهداف معین، افراد را با هم 

هماهنگ می سازد و به پیش می برد.
آن چیزی که به یک سازمان هویت می دهد و به آن زندگی می بخشد، تماماً 
منحصر به دیدگاه های ایدئولوژیک و به عبارت دیگر، جهان بینی آن سازمان است. 1
این که چه تصور و معرفتی نسبت به جهان، مبدأ و معاد، انسان و راه سعادت 
و ش��قاوت او داریم و چه طرح کلی را برای حرکت انس��ان به س��وی کمال 
معتق��د و ملتزمیم، تا ح��دودی تعیین کننده ی نتیجه  و عاقبت کار تش��کل ما 
اس��ت. مؤمن و جمع ایمانیان به موجب فرمای��ش معصوم: »رحم اهلل امرء 
عرف قدره و علم من أین؟ و فی أین؟ و إلی أین؟« قبل از ش��روع به هر اقدام 
ف��ردی یا گروهی، باید جهان بینی و ایدئولوژی خویش را اصالح کند و اال تا 

ثریا می رود دیوار کج!
اصوالً تفاوت تش��کیالت الهی با تشکیالت مادی، همین است که در یک 
تش��کل مادی، هدف نهایی صرفاً تأمین رفاه مادی انسان هاست؛ در حالی که 
در تش��کل اسالمی، هدف، بندگی خداوند اس��ت و همین مبنا، زیربنای تمام 

اصول و قواعد فعالیت آن را شکل می دهد.
شهید بهشتی � از بنیان گذاران حزب جمهوری اسالمی � در این باره می گوید:
»حزب باید به اهداف اس��المی خود وفادار مان��ده و آن ها را در بحبوحه ی 

کار و فعالیت از بین نبرد.«2 
در یک تش��کل اسالمی، شناخت مبانی اسالم، قبول و پذیرش آن مبانی در 
حوزه ی فک��ر و نظر، و التزام عملی به تطبیق تمام حرکات و س��کنات فردی 

1 . احمدی فیروزجانی، مجاهدین راه انحطاط، دوماهنامه ی خیمه های معرفت، ش 13، ص 143.
2 . مجله عروة الوثقی، حزب جمهوری اسالمی، ش 67، ص 6.
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و جمع��ی با آن اصول و باورها، همان چیزی اس��ت که به تعبیر قرآن،  کار را 
رنگ خدایی می دهد.1 

از منظر دیگر، یکی از مهم ترین دالیل انحراف، انشعاب و فروپاشی بسیاری 
از گروه ها و جمعیت هایی که در ابتدا با نیت های پاکیزه ش��کل گرفته بودند، 
اما در هنگام فعالیت، عملکردی مخالف با اس��الم و حتی معارض با اسالم از 
خود بروز دادند، نداش��تن ایدئولوژی صحیح اسالمی، یا ضعف باورمندی به 
ایدئولوژی اس��المی و یا بی اعتنایی به ایدئولوژی اس��المی در عرصه ی عمل 

تشکیالتی بوده است.
افتادن به ورطه ی هولناک اس��الم التقاطی، در گروه ها و س��ازمان هایی مثل 
چریک های فدایی خلق، س��ازمان منافقین، گروه فرق��ان و ارتکاب اعمال و 
رفتاری که ذره ای با موازین اولیه ی ش��ریعت اسالمی هم خوانی نداشت � مثل 
ترور ش��خصیت ها و بمب گذاری در اماکن عمومی و...  � از محصوالت این 

آسیب مهم است. 
توصیه ی اکید ما این است که مؤسسان یا رهبران تشکل های اسالمی، برای 
دس��تیابی به ایدئولوژی اس��المی، خود و همراهان خود را به مطالعه، مباحثه و 
تحقی��ق در آثار متفکرانی همچون امام خمین��ی، عالمه طباطبائی، مقام معظم 
رهبری، ش��هید مطهری و ش��هید بهش��تی ملزم نمایند و این س��یره را در طول 

فعالیت تشکیالتی خود، به صورت مداوم حفظ و تقویت کنند. 2

3. برنامه و استراتژی و خط مشی مشترک
پیش ت��ر بیان کردیم که وجود ایدئولوژی مش��ترک، اولین و اساس��ی ترین 
پیش نیاز یک تشکل اسالمی است. اکنون باید به این نکته توجه کنیم که صرف 
تواف��ق در مبانی فکری و ایدئولوژی برای تأس��یس و راهبری خداپس��ندانه ی 
یک تش��کل، کافی نیست، بلکه داشتن برنامه ی معین، استراتژی های مشترک 

ِ ِصْبَغة...« بقره، 138. ِ َو َمْن َأْحَسُن ِمَن الَّ 1 . »ِصْبَغَة الَّ
2 . مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: »آثار شهید مطهری ، مبنای فکری )ایدئولوژی( نظام جمهوری 

اسالمی ایران است.«
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و مش��خص برای رس��یدن به اهداف و نیز وجود خط مشی های مورد وفاق در 
برنامه ریزی ها، فعالیت ها، ارتباطات و... نیز نقش به سزایی دارند.

اگر اعضای اصلی � هیأت مؤس��س مثاًل � بر س��ر روش های کلی دس��تیابی 
به هدف تش��کل خود، دچار اخت��الف نظرهای غیر قابل جمع باش��ند؛ یعنی 
هر کس��ی یک روش برای رس��یدن به مقصود را مطلوب و س��ایر روش ها را 
نادرس��ت بش��مارد، در این صورت از این جمع و تالش آن ها، تنها چیزی که 
ش��کل نمی گیرد، تشکل است. چنین جمعی بیشتر شبیه است به یک اتاق فکر 
یا کارگروه علمی که بر سر روش تحقق هدفی در محیطی خاص، به تضارب 

افکار و گفت وگوی علمی و نظری می پردازند.
از س��وی دیگر، توافق بر س��ر بایدها و نبایدهای تشکیالتی � خط مشی ها � 
نیز ش��رط دستیابی به زمینه های تحقق یک تشکل است. اختالف در تشخیص 
و تعریف خط مشی ها، اگر چه به اندازه ی تفاوت در استراتژی ها، مانع انسجام 
نیست، اما در عین حال پایه های تشکل و هم گرایی هدفمند را متزلزل می سازد.

یک ضرب المثل قدیمی می گوید: طرف یک دکمه پیدا کرده،  می خواهد 
برایش یک کت بدوزد! این ضرب المثل حکایت کارهای نیمه تمامی اس��ت 
که ش��اید هر کدام از م��ا، چندتایی از آن را در صندوقچه ی عمر گذش��ته و 
خاطرات خود داش��ته باش��یم؛ فعالیت ناقص در یک رش��ته ی ورزشی، یک 

تابلوی هنری نیمه کاره، چند ترم کالس زبان انگلیسی و...
در ریشه یابی این آفت نس��بتاً عمومی، یکی از عوامل مهم، نداشتن طرح و 
برنامه ی روش��ن و البته کلی، قبل از اقدام می باش��د. ممکن است فرد یا افراد، 
در ابتدای امر با اطالعاتی اجمالی و به صرف داشتن انگیزه و توان، تصمیم به 
اقدامی بگیرند، و در اوایل فعالیت هم نش��اط و شادابی و جدیت داشته باشند، 
اما با گذش��ت زمان و بروز زوایای پنهان فعالیت، به دلیل نداش��تن ش��ناخت 
کافی و در نتیجه عدم تدبیر برنامه ای برای این زوایا، انگیزه ها تضعیف و فروغ 

تکاپوی با نشاط آن ها به غروب انفعال ختم گردد.
بنابراین، به موازات کش��ف انگیزه ه��ا و همت ها، باید ب��رای اداره ی یک 
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تشکل به فکر طرح جامع و برنامه ریزی1  روشن و تا حدودی بلند مدت بود. 
در خص��وص اهمیِت داش��تن برنامه ی معی��ن قبل از اقدام ب��ه عمل، پیامبر 

اعظم می فرمایند:
» ای پسر مسعود! هرگاه قصد انجام کاری داشتی، با آگاهی و تعقل انجام بده و 
بپرهیز از اقدام بدون برنامه ریزی و تدبیر؛ چرا که خداوند جل جالله می فرماید: 
مانند آن پیرزنی نباشید که رشته های خود را پس از محکم تابیدن، وامی تابید. «2 

-------------- 
مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:

»اگر تش��كیالىت به وجود آمد، اما هدف روش��نى نداشت، یا هدف داشت و 

لیكن برنامه ریزى براى رفنت به سمت آن هدف انجام نگرفت و تشكیالت بیكار 

ماند، به خودى خود، تش��كیالت از هم خواهد پاش��ید و اگر هم مباند، صورت 

ىب جاىن خواهد بود. خاصیت تش��كل انس��اىن این است. هدف را محّدد كنید و 

مشخص منایید كه مى خواهید چه كار كنید... بعد بر اساس آن هدف، برنامه ریزى 

كنید و بر پایه ی آن برنامه ریزى، هر دس��تگاهى مش��غول كار خودش بشود.«

 )در دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه ی علمیه ی قم 1368/9/7(
--------------

1 . نحل، 92.
2 . در تعریف برنامه ریزی گفته اند: »یعنی تعیین اهداف درست و سپس انتخاب روش و وسیله ی مناسب برای 
به دست آوردن آن اهداف،  که به نوعی قدرت پیش بینی آینده هم محتاج است.« )مدیریت در اسالم، جمعی 

از نویسندگان، ص 16.(
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4. رهبری اسالم شناس
با توجه به سه مؤلفه ی ذکر شده، فعالیت زیر نظر یک اسالم شناس از لوازم 
ش��کل گیری تشکل اسالمی است، زیرا با توجه به ظرافت ها و پیچیدگی هایی 
که در فهم، مراقبت و انطباق برنامه ها و اقدامات یک تش��کل با مبانی اسالمی 
وج��ود دارد، برخی از صاحب نظ��ران معتقدند که تنه��ا راه اطمینان به حفظ 
س��المت یک تش��کل و جهت گیری های آن از انح��راف عقیدتی و اخالقی، 

قرار گرفتن آن تحت اشراف یک اسالم شناس کارآزموده است. 
حجت االسالم و المسلمین قرائتی در بررسی راهبردها و اصول کار فرهنگی 

� تشکیالتی از دیدگاه قرآن می گوید: 
»گاهی وقت ها اگر اسالم ش��ناس حضور نداشته باشد، سرگردان می شوید. 
فکر می کنید که کار خوبی اس��ت، ولی نتیجه چیز دیگری از آب در می آید. 

از ابتدای انقالب تا به حال خیلی ها را داشتیم که این گونه شدند.«1 
----------------

سازمان مجاهدین خلق)منافقین( در غیاب روحانیونی که بتوانند اسالم را از متون 
اصلی اش بیان کنند، اجتهاد را به طور کامل در خودش دید و با کنار گذاشنت روایات و 
چشم بسنت رصف به بخش هایی از قرآن و نهج البالغه و مدد گرفنت بی دریغ از فهِم 
شخصی و تفسیر به رأی، سعی می کرد ایدئولوژی اسالمی را بیابد، اما آنچه مشخص 
است، این است که سازمان بیشرت در پی این بود که مارکسیسم را در قرآن بیابد و آیات 
آن را حمل بر کالم لنین کند؛ آن چنان که اکرث منابع مطالعاتی سازمان مجاهدین خلق را 
نوشته های رسان مارکسیسم تشکیل می داد. آری! »یُریُد االنساُن لَِیفُجَر اَماَمه...«سازمان 
به جای آن که از این میان به حل کردن مش��کالت عدیده¬ی اس��المی و دینی خود 
بپردازد، به دنبال جذب آنان به سازمان و خط مشی آن و استفاده – سوء استفاده از 

نفوذ کالم و امکانات آنان در جامعه- در جهت مصالح سازمان بود.
آری! این گونه است که هر فرِد محققی با بررسی تاریخِ تشکیِل سازماِن مجاهدین 
خلق، و نظری به گرایشات و انحرافاِت ویرانگر، به انضامم مسائل غیر اخالقی سازمان، 

به این مطلب می رسد که خشت اول سازمان از هامن ابتدا کج نهاده شده است.

---------------- 

1 . اصول و راهبردهای کار فرهنگی، جهاد دانشگاهی واحد تهران، ص..
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 از طرف��ی تجربه ی بیش از 30 س��ال فعالیت تش��کل های مختلف در نظام 
اس��المی، جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که هر سازمان و تشکیالتی که 
مس��تقیم یا با یک واسطه، زیر نظر رهبر معظم انقالب و در زمان امام، زیر 
نظر ایش��ان اداره ش��ده است، از بس��یاری از انحراف ها و کژی های سیاسی و 
عقیدتی که گریبانگیر بس��یاری از گروه های انقالبی شده، مصون مانده است؛ 
یکی از نمونه های برجس��ته ی ای��ن حقیقت، اتحادیه ی انجمن های اس��المی 
دانش آموزان اس��ت که در بدو ش��کل گیری در س��ال 1358، ب��ا درک این 
ضرورت، از محضر امام راحل تقاضای نماینده کرد. و هم اکنون مفتخر است 
که در زمره ی تش��کل های بزرگی است که همواره در خط اصیل اسالم ناب 

محمدی طی طریق نموده است.
حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبری �  نماینده ی مقام معظم رهبری در 
اتحادیه ی انجمن های اسالمی دانش آموزان �  در باره ی این امتیاز بزرگ می گوید:

»بچه های نسل اول با درک این خطر که این مجموعه یک مجموعه ی سیاسی 
است و با این تفکر که معلوم نیست کسانی که فردا عضو این مجموعه می شوند، 
به جای این که پرچم هدف های انقالب را بردارند، پرچم دیگران را بلند نکنند �  
چنان که متأسفانه بعضی جاها این اتفاق افتاده است و یک استحاله ای در بعضی 
تشکل ها روی داده است � همان اول خدمت امام رسیدند و به ایشان گفتند:... 
شما کسی را به عنوان نماینده ی خودتان به ما معرفی کنید که بر فعالیت های ما 
ناظر باشد و کارهای ما را هدایت کند، تا خیال مان از این جهت راحت باشد.«1 
در درس بعد، با برخی از وجوه مسأله ی رهبری و مدیریت آشنا خواهید شد.

-------------
 با رشوع فعالیت های بعضی روحانیون بازگش��ته از حوزه ی علمیه ی نجف 
ارشف به لبن��ان، نقطه های آغازین حرکت فعال علامی دینی در دهه ی 1960 

ش��کل گرفت. برگزاری جلسات درس و س��خرنانی، گفت و شنودهای فرهنگی، 

پرس��ش ها و... توجه م��ردم را به برداش��ت و درک تازه ای از نقش اس��الم در 

1 . حاج علی  اکبری، محمدجواد، افق های آرمانی، ص 58.
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زندگی بر انگیخت. در آغاز راه، این فعالیت ها گسرتده نبود و شیوه ی امامت 

جامعت در مس��اجد و ارائه ی دروس دینی را در روس��تاها و محیط پیرامون 

آن ه��ا برگزیده ب��ود. به تدریج برگزاری فعالیت ه��ای فرهنگی در رسارس خاک 

لبن��ان و البت��ه در دایره ای محدود مد نظر قرار گرف��ت. گروهی از جوانان در 

چارچوب رضورت توجه جدی به ش��ناخت اس��الم، به این عل��امی دینی روی 

آوردند و عامه ی مردم نیز به آنان پیوس��تند. حضور جوانان دانشگاهی و زنان 

نیز اندک بود. این مرحله، نش��انگر حیات جنینی جریان اس��الم گرا و برداشنت 

گام های نخستین در تحقق حرکتی محدود و جدید در لبنان بود.

در رشایطی كه لبنان در آتش جنگ داخلی می س��وخت؛ امام موس��ی صدر، 

آیت الله ش��یخ محمد مهدی ش��مس الدین، آیت الله سید محمد حسین فضل 

الله، به تقویت تشکیالت شیعیان پرداختند ...

-------------
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»همان طور که درختان از سر فاسد می  شوند و می  میرند، یک سازمان نیز هنگامی 
کارایی خود را از دست می  دهد و می  میرد که مدیر سازمان بی لیاقت باشد.«  1

نخستین گام برای تأسیس تشکل الهی، آن است که »مردی از خویش برون 
آی��د و کاری بکند«. تا وقتی که حداقل یک صاحب درد پیدا نش��ود، اتفاقی 
نخواهد افتاد، اما به محض این که یک نفر آس��تین همت باال بزند و گیوه ها را 
ور بکش��د و با توکل به خدا یاعلی بگوید، خواهد دید که اندک اندک جمع 

مستان می  رسند. مگر وعده ی الهی را فراموش کرده ایم که: 
َ َيْنُصْرُكْم َو يَُثبِّْت َأْقداَمُكم «)محمد، 7(  »ِإْن َتْنُصُروا الَّ

هر مس��لمانی از نظر فرهنگ اس��المی مسؤول اس��ت و هیچ کس در هیچ 
زمانی فاقد مس��ؤولیت و برکنار از پاس��خگویی نیس��ت. اساساً انسان معجونی 
مرکب از دو عنصر آگاهی و مس��ؤولیت است؛ از این رو، پیامبر عظیم الشأن 

اسالم می  فرمایند: 
»ُكلُُّكمْ  َراعٍ  َو ُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّته« 2

مس��ؤولیت رهبری، تعریف ویژه ای دارد که عبارت است از: »فرایند پیشبرد 
گروهی از مردم در راهی روش��ن و برنامه ریزی شده، با انگیزش آنان به فعالیت 

1 . پیتر دراکر به نقل از فرهنگ و رفتار سازمانی، نصرآبادی و رحمانی، ارزشمند، 1381.
2 . نهج الفصاحه، ص 611.
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آزادانه و با اختیار.«1 
به عبارت دیگر، رهبری همان هنر اس��تفاده ی بهینه از ابزار، منابع و روش ها 
بر مبنای اصول پذیرفته ش��ده ی  اسالمی و هماهنگ کردن آن ها در راه تحقق 

اهداف از پیش تعریف شده است.
مدیریت؛ یعنی دانش و هنر استفاده  از منابع سازمانی برای رسیدن به اهداف 

با شیوه ی مطلوب. 2
برخ��ی از صاحب نظران در تف��اوت بین رهبری و مدیری��ت، معتقدند که  
رهبر به ش��خصه به عنوان یک الگو یا از طریق انگیزش افراد، آنان را به سوی 
اهداف پیش می  برد، اما مدیر با اعمال قدرت برتر س��ازمانی خود در س��اختار 

سازمان، رفتار مطلوب را در سازمان ایجاد می  کند.
به دیگر س��خن، تکیه گاه مدیر در مدیریت بر جایگاه برتر سازمانی خویش 
است که قدرتی را برای متقاعد یا وادار کردن افراد زیردست، به منظور انجام 
فعالیت ه��ای مورد نظر در اختی��ارش قرار می  دهد؛ حال چه اف��راد و اعضا با 
انگی��زه و اراده ی خودانگیخت��ه تن به آن فعالیت ها بدهن��د و چه بدون میل و 
رغبت و صرفاً از س��ر ناچاری و تسلیم، در ش��رایط سازمانی اطاعت کنند. اما 
در ش��یوه ی رهبری، افراد تحت تأثیر ش��خصیت الگویی رهبر یا هنر انگیزش 
مؤثری که او از خود نشان می  دهد، به صورت اختیاری و با عالقه، وظایف را 

متقبل می شوند و به انجام می  رسانند.

در تشکل اسالمی، کدام شیوه مطلوب است: رهبری يا مديريت؟
با توجه به ماهیت اهداف اسالمی تشکل اسالمی، شرایط و اقتضائات مادی 
و معنوی فعالیت، آس��یب های بروکراتیزه شدن تش��کل اسالمی و... می  توان 
فهمید که روش و ش��یوه ی رهبری، از روش و ش��یوه ی مدیریت – به معنای 
رس��می و مصطلح – برتر است. در واقع، نس��بت بین رهبری و مدیریت، مثل 

1 . مدیریت و رهبری در تشکل های اسالمی، هشام الطالب، ص70.
2 . مدیریت در اسالم، اعوانی، ص3.
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نسبت جاندار و انسان است؛ یعنی همان گونه که هر انسانی جاندار هست، ولی 
هر جانداری لزوماً انس��ان نیس��ت، رهبری شامل مدیریت و فرایندهای آن هم 

می  شود، ولی هر مدیری، لزوماً شامل همه مختصات و آثار رهبری نیست.

مبانی رهبری اسالمی
رهبری هم مانند سایر رفتارهای انسان متدین، ریشه در بینش ها و نگرش های 
او دارد. مبانی فکری یک مسلمان برای رهبری، پایه هایی را معرفی می  کند که 
با مبانی نظام فکری مکاتب دیگر تفاوت دارد. از دیدگاه اسالم رهبری بر چهار 
پایه و اساس استوار است، که در ادامه، این مبانی چهار گانه توضیح داده می شود. 

1. وفاداری نسبت به خداوند
رهبری اس��المی و پیروان او، تنها نسبت به خداوند متعال وفادارند و تعهد و 
وفاداری آن ها نس��بت به یکدیگر یا نسبت به هر چیز دیگر، در راستا، مقیّد و 

برخاسته از این تعهد نسبت به خداوند است.1 
چه زیباس��ت که قرآن کریم از همان دوران نوجوانی و در بستر اولین نهاد 
اجتماع��ی –یعنی خان��واده – ما را این گونه تربیت می  کن��د که اطاعت از هر 
مافوقی، حتّی والدین، تنها در صورتی جایز یا الزم است که منافاتی با اطاعت 

از خداوند نداشته باشد.
مثاًل از طرفی در خصوص احترام و اطاعت از والدین، کار را به جایی می  رساند 
که احس��ان به والدین را پس از توحید، باالترین وظیفه ی مسلمان می  شمارد: 
»َو َقضى  َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َو بِالْوالَِدْيِن ِإْحسانا؛ و پروردگار تو مقرر 

کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر ]خود[ احسان کنید.« )اسرا ، 23( 
و ه��ر نوع رفتار یا گفتاری را که باع��ث کمترین آزردگی خاطر آن ها گردد، 

نهی می  کند: 
»َفال َتُقْل لَُهما ُأف ...؛ به آنها ]حتی [ »اوف« مگو.« 

ولی از سوی دیگر، مرز اطاعت از والدین را شرک به خداوند معرفی می  نماید: 

1 . مدیریت و رهبری در تشکل های اسالمی، هشام الطالب، ص70.
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»َو ِإْن جاَه��داَك َعلى  َأْن ُتْش��ِرَك بي  م��ا لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َف��ال ُتِطْعُهما َو 
ْنيا َمْعُروفا؛ و اگر تو را وادارند تا در باره چیزی که تو را بدان  صاِحْبُهما ِفي الدُّ
دانشی نیست به من شرک ورزی، از آنان فرمان مبر، و در دنیا به خوبی با آنان 

معاشرت کن .« )لقمان، 15(  
بنابراین، در ابعاد دیگر زندگی و از جمله فعالیت در تشکل اسالمی، همگان 
� از رهب��ری تا پی��روان � خود را در درجه ی اول، ملتزم به وفاداری نس��بت به 

خداوند متعال � اوامر و نواهی او �  می  دانند: 
»َو َأْوُفوا بَِعْهدي ُأوِف بَِعْهِدُكم ؛ و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید، تا من 

نیز به پیمان شما وفا کنم .« ) بقره،40( 
2. توجه به اهداف کلی اسالمی 

اگر امت اسالم و جامعه ی اسالمی را به مثابه ی یک پیکر منسجم و هماهنگ 
تصور کنیم � همچنان  که هست � در این صورت، هر عضوی از این پیکره به 
موازات پی گیری اهداف و وظایف ش��خصی و جزئی و خاص خود، باید در 

نهایت، بخشی از اهداف کلی اسالم و امت اسالمی را تأمین نماید.
رهبری در یک تش��کل اس��المی، هر گاه بر مس��ند تعیین اهداف تش��کل 
می  نش��یند، پیش و بیش از هر چیز باید به این سؤال پاسخ دهد که هدف هایی 
که من برای این تش��کل مش��خص کرده یا خواهم کرد، چه نسبتی با اهداف 
کلی اس��الم دارد؛ اهدافی نظیر برقراری عدالت، رفع فقر و فس��اد و تبعیض، 

گسترش فضایل و....
»اهداف تعیین شده توسط رهبری، تنها از اهداف و مصالح گروه و سازمان 
مایه نمی گیرد، بلکه تعیین اهداف و مصالح در پرتو اهداف کلی اسالمی است.«1 

3. التزام به شريعت و اخالق اسالمی 
از منظ��ر اس��الم عزیز، عدالت یکی از ش��رایط اصلی ب��رای احراز جایگاه 
رهبری – در ابعاد خرد و کالن آن –است. امام جماعت باید عادل باشد، امام 
جمعه و قاضی و مرجع تقلید باید عادل باش��ند، رهبر امت اس��المی باید عادل 

1 . همان، ص 71.
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باشد و... در حقیقت، عدالت، ملکه ای است که صاحبش را از ارتکاب حرام 
و یا ترک واجب در هر شرایطی برحذر می  دارد. 

» رهبری اس��المی، نمی توان��د در موقعیتی برتر از الت��زام و تعهد به اجرای 
واجب��ات و ترک محرمات باش��د. هر گونه تخلف از احکام ش��ریعت، او را 
از موضع رهبری به زیر می  کش��د. همچنین در اج��رای وظایف رهبری خود 
همواره باید اخالق و س��لوک اسالمی را به ویژه در برابر جناح های مخالف و 

ناراضیان رعایت کند.«1 
4. امانت دانی و امانت  داری 

 انس��ان از زمانی که مس��ؤولیت خالفت الهی را پذیرفت، امانت دار بزرگ 
عالم معرفی گردید. خداوند متعال می  فرماید: 

ماواِت َو اْلَْرِض َو الِْجباِل َفَأبَْيَن َأْن َيْحِمْلَنها َو  »ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَمانََة َعَلى السَّ
َأْش��َفْقَن ِمْنها َو َحَمَلَها اإْلِْنسان ؛ همانا ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها 
عرض��ه کردیم؛ آن ها از تّقبل این امانت ش��انه خالی کردند، ولی انس��ان آن 

امانت را حمل کرد.« )احزاب، 72(
اساس��اً نگاه ریاست، قدرت و برتری به مسؤولیت رهبری، با منطق قرآن در 
تضاد اس��ت. در چارچوب اندیش��ه ی اس��المی، هر امتیازی � از جمله رهبری 
تش��کل اسالمی � در حقیقت مسؤولیت س��نگینی است که عبارت از پذیرش 
یک امانت برای مدتی موقت اس��ت، که لحظه لحظه ی آن مورد بازخواست 

دقیق حق تعالی واقع خواهد شد:
»َو ِقُفوُه��ْم ِإنَُّه��ْم َمْس��ُؤلُون ؛ آنها را نگهدارید که باید بازپرس��ی ش��وند!« 

)صافات، 24(
رهبری مس��ؤول، اختیارات خود را همانند امانتی از س��وی خداوند اعمال 
می  کن��د؛ امانتی که مس��ؤولیتی عظیم را متوجه او می  س��ازد. ق��رآن کریم به 
رهبران فرم��ان می  دهد که به عنوان ادای امانت، واجب��ات را برپا دارند و در 

برابر زیردستان و فرودستان خویش، مهرورزی و خیرخواهی پیشه کنند:

1 . همان.
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كاَة َو َأَمُروا  ��الَة َو آَتُوا ال��زَّ نَّاُه��ْم ِف��ي اْلَْرِض َأقاُموا الصَّ »الَّذي��َن ِإْن َمكَّ
بِالَْمْع��ُروِف َو نََهْوا َعِن الُْمْنَكر...؛ همان کس��انی که ه��ر گاه در زمین به آنها 
قدرت بخش��یدیم، نماز را برپا می دارند، و زکات می دهند، و امر به معروف و 

نهی از منکر می کنند.« )حج، 41( 

اصول اساسی رهبری اسالمی 
برای إعمال یک رهبری اس��المی، اصول متعدد و متنوعی باید مد ّ نظر قرار 
گیرد؛ اصولی نظیر صداقت، قاطعیت، شفافیت، نقدپذیری، امانت داری، حفظ 
کرامت انس��انی، اتقان و... اما بازگش��ت همه ی این اصول به سه اصل کلی و 

اساسی است.
1. شورا و هم فکری

مؤمن��ان بای��د در کارهای خود � ک��ه مهم ترین آن ها رهب��ری و حکومت 
اس��المی اس��ت � از طریق شورا، تصمیم س��ازی کنند و آن را به رهبر � فرد یا 

شورای رهبری � ابالغ نمایند:
الَة َو َأْمُرُهْم ُش��ورى  بَْيَنُهم؛ مؤمنان  »َو الَّذيَن اْس��َتجابُوا لَِربِِّهْم َو َأقاُموا الصَّ
کسانی هستند که دعوت پروردگار خویش را استجابت می کنند و نماز را برپا 
می  دارند و امور را در میان خود به شور و مشورت می  گذارند. « )شوری، 38( 

موال امیرالمؤمنین می  فرمایند: 
َجالَ  َش��اَرَكَها ِفي ُعُقولَِها؛ هر که  »َمِن اْس��َتَبدَّ بَِرْأِيِه َهَلَك  َو َمنْ  َش��اَوَر الرِّ
بر نظر خود اس��تبداد داش��ته باشد، هالک خواهد ش��د و هر کس با دیگران 

مشورت کند، در عقل و اندیشه ی آن ها شریک خواهد شد.«1 
البته در مسأله ی شورا، ذکر دو نکته ضروری است:

اول این که رهبران بر دو گونه اند:
الف. رهبرانی که در واقع نماینده یک شورا و مجری تصمیمات آن هستند. 
در این صورت، ش��ورا برای رهبر تصمیم سازی می  کند، بر فعالیت او نظارت 

1 . بحاراالنوار، ج 72، ص104.
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و او را راهنمایی می  نماید؛
ب. رهبرانی که نماینده ی یک شورا نیستند � مثل پیامبران � در این صورت، 
ق��رآن کریم فرمان می  دهد که رهبر با اهل دانش، ش��ناخت و آگاهی در حد 
ارائه ی رهنمود و مش��ورت صحیح، مش��اوره و آن ها را در تصمیم س��ازی و 
تصمیم گیری خود، مشارکت دهد؛ اگرچه در نهایت، این شخص رهبر است 

که تصمیم نهایی را اتخاذ می  کند:
وا ِمْن َحْولَِك  ا َغليَظ الَْقْلِب اَلْنَفضُّ ِ لِْنَت لَُهْم َو لَْو ُكْنَت َفظًّ »َفِبما َرْحَمٍة ِمَن الَّ
 ِ ْل َعَلى الَّ ْمِر َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ َفاْعُف َعْنُهْم َو اْس��َتْغِفْر لَُهْم َو ش��اِوْرُهْم ِفي اْلَ
لين ؛ به )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]مردم [ نرم )و  َ يُِح��بُّ الُْمَتَوكِّ ِإنَّ الَّ
مهربان( شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شدند. 
پ��س آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مش��ورت 
ک��ن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع ب��اش! و( بر خدا توکل کن! زیرا 

خداوند متوکالن را دوست دارد.«)آل عمران، 159(
دوم این ک��ه: دامنه ی موضوعاتی که مش��اوره یا مش��ورت در باره ی آن ها 
الزم یا مفید اس��ت، شامل تمام مسائل و موضوعات ریز و درشت یک تشکل 
نمی ش��ود. برخی از امور عادی و روزمره محس��وب می  ش��وند، که نیازی به 
مش��ورت در خصوص آن ها نیست. شاید استفاده از واژه »أمر« در آیه ی 159 
س��وره ی آل عمران اش��اره به همین حقیقت باشد، که گس��تره ی مشورت و 
مش��اوره منحصر در مس��ائل مهم و کلیدی است؛ چرا که واژه ی أمر به معنای 

مسأله ی مهم است.
»الزم است که س��ازمان میان کارهای عادی روزمره و غیر آن ها، بر اساس 
نیازه��ای آن و نیز منافع انس��انی مورد نیاز و ش��رایط و اوض��اع، فرق بگذارد 
و تعیین کند که چه تصمیم هایی نباید از س��وی رهبر بدون آگاهی ش��ورا به 

جریان بیفتد. ) و چه اموری نیاز به شورا ندارد.(« 1

1 . مدیریت و رهبری در تشکل های اسالمی، هشام الطالب، ص 73.
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 شورای راهربدی

گاه��ی بعضی از موضوعات کالن و کلیدی برای تش��کل ش��ام پیش می آید 

که تحلیل و تصمیم گیری درباره ی آن ها حداقل به سه ویژگی وابستگی دارد:

1.شناخت کافی و جامع از تشکل و محیط و اوضاع داخلی و خارجی آن؛

2.آگاهی کافی از مس��ائل فرهنگی و اجتامعی و وضعیت موجود جامعه ی 

هدف از نظر شاخص های فرهنگی � اجتامعی؛

3.تس��لط ب��ر تفکر راه��ربدی به معنای آین��ده نگری، ق��درت پیش بینی و 

مدیریت چالش های احتاملی.

ب��ر ای��ن اس��اس وجود ش��ورا یا کمیت��ه و یا دف��رتی مرکب از اف��راد دارای 

ویژگی های مذکور )اسرتاتژیس��ت ( می تواند همچ��ون مغز فعال منفصلی در 

خدمت مدیریت تشکل عمل کند.

----------------
2. عدالت و انصاف 

» رهبر باید بدون مالحظه ی جنس، رنگ و مبانی قومی و دینی افراد، نسبت 
به آن ها با عدالت و انصاف رفتار کند. قرآن کریم مسلمانان را به قیام به قسط 

و رفتار عادالنه و منصفانه حتّی با دشمنان خود فرا می  خواند:1 
وا اْلَماناِت ِإلى  َأْهِله��ا َو ِإذا َحَكْمُتْم بَْيَن النَّاِس َأْن  َ َيْأُمُرُك��مْ َأْن ُتَؤدُّ »ِإنَّ الَّ
َتْحُكُموا بِالَْعْدل ...؛ خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! 
و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، به عدالت داوری کنید.« )نساء، 58(

و در جای دیگر می  فرماید:
» َو ال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلى  َأالَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقوى ؛ دشمنی 
ب��ا جمعیّتی، ش��ما را ب��ه گناه و ترک عدالت نکش��اند! عدال��ت کنید، که به 

پرهیزگاری نزدیکتر است .« )مائده، 8(
با توجه به این اصل کلی که عدالت، پایه ی جامعه ی اسالمی است، رهبر باید 

1 . همان، ص 74.
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مرجعی برای داوری و صدور حکم در درون س��ازمان یا تشکل ایجاد کند1. 
3. آزاد انديشی 

»رهبر باید زمینه ی مناس��ب برای نقد س��ازنده را فراهم س��ازد و از دیگران 
بخواهد که نقد کنند. اعضای جنبش ها و تشکل ها حق دارند که عقیده ی خود 
را آزادانه مطرح س��ازند، اعتراض های خود را بیان کنند و برای پرس��ش های 

خویش پاسخ و توضیح بخواهند.«2 
وجود فضای س��الم و آزاد نقد بی��ن اعضا و رهبر، چنان اهمیت و ضرورت 
دارد که در کتب روایی ما ش��یعیان، غالباً فصل مفصلّی با عنوان »باب وجوب 
نُصح ائمة المسلمين« گنجانده شده است؛ یعنی تعداد قابل توجهی از روایات 
اهل بیت عصمت  اختصاص به این مس��أله دارد که بر مس��لمانان واجب 
اس��ت که نسبت به پیش��وایان خویش خیرخواه و نصیحت گر باشند؛ هر آنچه 
به نظرش��ان باعث بهبود عملکرد و تصمیمات رهبران می  ش��ود، باید به آن ها 
بگوین��د و در این عرصه ج��ز رضای خداوند و مصلحت جامعه ی اس��المی، 
مالحظه ی هیچ امری را ننمایند. البته نیاز به توضیح نیست که میان نقد و تذکر 

و نصیحت سازنده با انتقاد مخّرب و مغرضانه، هیچ سنخیتی وجود ندارد.
4. قدرت برنامه ريزی

برنامه ریزی در یک عبارت ساده، یعنی سازماندهی امکانات و منابع بالفعل 
و بالقوه، با توجه به شرایط و واقعیت های حال و آینده برای رسیدن به اهداف 

معین در مدت زمان مشخص.
هر تش��کل به مثابه ی یک انسان اس��ت که ناگزیر در ظرفی به نام جامعه و 
زمانه که برآیندی از عناصر متغیر و ثابت اس��ت، فعالیت می  کند. هر جامعه ای 
متناسب با قواعد و ضوابطی که بر افراد و نهادهایش حاکم است، برای شما به 
عنوان یک تش��کل، یک سلسله امکانات و فرصت ها فراهم نموده و در مقابل 
ممکن اس��ت پاره ای از محدودیت ها یا تهدیدها را هم بر ش��ما تحمیل نماید. 

1 . همان.
2 . همان، ص 74 – 75.
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 :این خاصیت دنیا و زندگی در آن است. به قول امیرالمؤمنین
ْهَر َيْوَمانِ  َيْومٌ  لََك  َو َيْومٌ  َعَلْيك ؛ بدان كه روزگار دو روز  »َو اْعَلْم بَِأنَّ الدَّ

است؛ روزی به سود توست و روزی دیگر به ضرر تو.«1 
هر سازمان یا تشکل سه گونه از منابع را در اختیار دارد:

1.منابع انس��انی؛ شامل مدیران و کارکنان، اعضا و هواداران و حامیان. منابع 
انس��انی، بزرگ ترین س��رمایه ی یک تشکل اس��ت که بدون آن، سایر منابع 
دردی دوا نمی کند؛ مثل مس��جدی که ساختمان بزرگ و مجلل و همه گونه 

امکانات آسایش دارد، اما نمازگزار و امام جماعت خوب و الیق ندارد؛
2.منابع مادی؛ اعم از ساختمان، وسایل و تجهیزات، بودجه و درآمد و... که 
بعد از منابع انس��انی � که شرط الزم برای حیات یک تشکل است   � به عنوان 

شرط کافی محسوب می  گردد؛
3.منابع و امکانات معنوی؛ مثل حس��ن ش��هرت و س��ابقه، اعتماد عمومی، 

اتصال به رهبری و...
ای��ن امکانات گاهی بالفعل اند و نقداً در اختیار تش��کل قرار دارند و گاهی 
بالقوه اند؛ یعنی اگرچه در حال حاضر در اختیار نیس��تند، اما مقدمات به دست 

آوردن آن ها موجود است.
رهب��ر و مدیر خردمند و فعال، آن اس��ت که با آینده نگ��ری، بتواند خود و 
تش��کل خود را برای مواجهه با ش��رایط گوناگون آماده کند. بخش��ی از این 

توانمندی در مدیریت، وابسته به مهارت برنامه ریزی است.
به طور کلی عوامل اثرگذار بر فعالیت یک تشکل بر دو گونه اند:

1.عواملی که کنترل آن ها کامال در اختیار تش��کل و اعضای آن است، که 
به این دسته از عوامل، عوامل داخلی یا درونی می  گویند. عوامل داخلی شامل 
نقاط قوت و نقاط ضعف هس��تند؛ مانند: نیروی انس��انی، بودجه ی در اختیار، 

اولویت های برنامه ای؛
2.عواملی که اختیار آن ها مس��تقیماً در دس��ت ما نیست و اصطالحاً عوامل 

1 . بحاراالنوار، ج 33، ص 498.
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خارجی ی��ا بیرونی نام دارند و ش��امل فرصت ها و تهدیدها می  باش��ند؛مانند: 
تغیی��ر نگرش مدیران جامعه به ارزش و اهمیت فعالیت تش��کل ها در اثر تغییر 

دولت ها، وضعیت کلی فرهنگی و اقتصادی جامعه.
هر گاه در برنامه ریزی، هر دو دسته از عوامل و فرض های مختلف تغییرات 
احتمالی آن ها در نظر گرفته ش��ود و برای هر فرض � اعم از اس��تفاده ی بهینه 
از فرصت ها و مقابله ی فعال با تهدیدات � پیش بینی درس��ت و عملی صورت 
گرفته باشد، آن برنامه ریزی اثربخش و واقعی خواهد بود. باید بتوان فرصت ها 

و نقاط قوت بالقوه را بالفعل کرد و از تهدیدها، فرصت ساخت.

ساير ويژگی های مطلوب رهبری اسالمی 

الف. ويژگی های شخصیتی � اخالقی:
1. سالمت اخالقی

2. بلوغ و پختگی شخصیتی
3. عدالت، مساوات و انصاف 
4. احترام به خویش و دیگران

5. جدیّت و پشتکار
6. مسؤولیت پذیری

7. کمال جویی و اصالح گری
8. اخالص در برابر خداوند 

9. صداقت در برابر مردم و اعضا
10. پارسایی در مقام و منصب

11. خویشتن داری
12. شجاعت
13. صراحت

14. متانت
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15. تواضع و خاکساری
16. مثبت نگری و امیدواری

ب. ويژگی های روانی � عاطفی:
1. قاطعیت در تصمیم 

2. قدرت انگیزش دیگران
3. توان هدایت و راهنمایی

4. شور و اشتیاق
5. احساس جوشان انسانی

6. مالطفت و مهربانی
7. قدرت کنترل هیجانات و عواطف 

ج( ويژگی های ذهنی � شناختی:
1. تنوع و گسترش دانش های کلّی و اطالعات

2. آگاهی از تازه ها
3. توانایی ذهنی باال و تیز هوشی

4. قدرت خالقیّت و برخورداری از تخیّل قّوی
5. اندیشه ی استوار و منش منطقی

6. شناخت اهداف و نقاط شروع فعالیّت ها 
7. شناخت نمودار سازمانی و جایگاه ها

8. شناخت تعهدات و مسؤولیت ها
9. شناخت سیاست ها و اصول، آیین نامه ها، قوانین و مقررات مربوط

11. آشنایی با مبانی و اصول مدیریت اسالمی 
12. آشنایی با مبانی و اصول اقتصاد اسالمی 

13. آشنایی با برنامه ریزی، نظارت و روش های پی گیری 
14. آشنایی با روش تفّکر خالق و پویا
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15. آشنایی با توان فردی و لوازم و روشهای افزایش آن
16. آشنایی با مبانی و روش های ارتباطات انسانی

17. آشنایی با اصول و روش های اطالع رسانی و تبلیغات
18. آشنایی با روش ها و ابزار گزینش افراد و تعیین مسؤولیت ها

19. آشنایی با نظام تشویق و تنبیه سازمانی

د. ويژگی های مهارتی:
1. مهارت سخنرانی 

2. مهارت نویسندگی
3. مردم شناسی، مردم دوستی و مردم داری

4. مهارت جلب اعتماد و اطمینان

ه� . مهارت های مديريتی � اجتماعی:
1. مهارت به کارگیری دیگران 

2. مهارت بهره گیری از اندیشه ها و امکانات دیگران
3. مهارت های اداری؛ ش��امل: ابداع، پیش بینی، برنامه ریزی، س��ازماندهی، 

هماهنگی، هدایت، گزینش، تصمیم گیری، اصالح روش ها و ارزیابی
4. فّعال بودن و جنب و جوش

5. توجه ویژه به آموزش دیگران
6. مهارت ثبت رویدادها و جزئیات الزم

7. مهارت اطالع رسانی مؤثر 
8. کاهش و از بین بردن استهالک منابع 

9. مهارت توجه به دغدغه ها و امور رفاهی کارکنان
در نهای��ت، یک رهبر موفق آن اس��ت که با اس��تفاده ی صحیح از دانش ها 
و آگاهی ه��ا و به کار بس��تن به موقع مهارت ها و توانمندی ه��ا، بتواند »الگوی 
مطلوب رهبری اس��المی« را در مقابل دیدگان اعضای تش��کل اس��المی � در 
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عمل � ترسیم کند و مصداق این حدیث نورانی باشد که:
 » ُكونُوا ُدَعاَة النَّاِس  بَِغْيِر َألِْسَنِتُكم ؛ مردم را با غیر زبانتان به دین دعوت کنید.«1 

وظايف مدير و رهبر تشکل
موضوعاتی که باید از س��وی مدیریت و رهبری یک تشکل تعیین تکلیف 
شوند، از لحاظ درجه ی اهمیت و سنخ موضوع با هم متفاوتند و غالباً در چهار 

سطح قابل دسته بندی هستند:
1.ام��ور عادی و روزم��ّره ی مدیریتی؛ مانند تصمیم گی��ری درباره برنامه ی 

دوره های آموزشی، سیاست گذاری مراسم و...؛
2.ام��ور علمی و فکری و به اصطالح تئوریک؛ نظیر ش��ناخت ویژگی های 
اجتماع��ی گونه ه��ای مختل��ف جوانان ب��ه عن��وان مخاطبان اصلی تش��کل، 

آسیب های اجتماعی مربوط به مخاطب تشکل و...؛
3.امور راهبردی و بلند مدت؛ مثل تعیین اس��تراتژی تش��کل برای مواجهه با 

تهدید یا بحران پیش رو و...؛
4.همفک��ری و آگاه��ی بخش��ی عموم��ی اعض��ا درباره ی خط��وط کلی 

فعالیت های جاری و آتی.

 

1 . بحاراالنوار، ج 67، ص 309.
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درآمد
اصول و ارزش ها، در واقع بیانگر نظام اعتقادی � اخالقی است که مؤسسان، 
مدیران، اعضا و هواداران و حامیان آن تشکل بدان معتقد و پایبند هستند و در 

هیچ شرایطی حاضر به عدول از آن ها نخواهند بود.
از آنجا که هدف یک تش��کل اس��المی، زیرمجموع��ه ی هدف از خلقت 
انس��ان است و هدف خلقت انس��ان، چیزی جز عبودیت و بنده شدن به معنای 
حقیقی کلمه نیست؛ بنابراین الزم است تشکل اسالمی در راستای حراست از 
ای��ن جهت گیری مقدس، اصول و ارزش هایی را مبتنی بر باورها و آموزه های 
اس��المی برای کلی��ه ی فعالیت ها، فرایندها، روش ه��ا و رویه های کاری خود 
معین س��ازد. اسالم، به عنوان مرام اصلی یک تش��کل الهی، برای هر دسته از 
تعام��الت و ارتباط��ات، اصول و ارزش هایی را ض��روری می داند که عمل به 
آن ها، عالوه بر تضمین س��المت تشکیالت، به تسهیل و افزایش اثربخشی این 

ارتباطات هم کمک می کند.
در واقع، انسان مؤمن � به عنوان یکی از اعضای شبکه بزرگ اهل ایمان � در 
همه ی سطوح زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش، دارای یک سلسله 
ارزش هاست که تعیین کننده ی حد و مرز گفتار و کردار و خواسته های وی است.

نقش��ی که تشکل های اسالمی باید ایفا کنند، استمرار و ادامه ی همان نقشی 
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است که رسوالن و انبیای عظام الهی ایفا می کردند. پیامبر اعظم � به عنوان 
عصاره و خاتم سلس��له ی رس��الت و نبوت � درباره ی نقش و مأموریت خود 

چنین می فرمایند: 
مَ  َمَكاِرمَ  اْلَْخاَلق ؛1  من فقط برای به اوج رس��اندن اخالق  »ِإنََّما بُِعْثُت ِلَُتمِّ

کریمانه در بشر مبعوث شده ام.«
 بنابراین، یک تشکل اسالمی باید عامل و مروج اخالق الهی باشد، از این رو 
خود را ملتزم به رعایت اصول اخالقی می داند. این اصول و ارزش ها در یک 
جمع بندی کالن، در آموزه  ی »الحب فی اهلل و البغض فی اهلل«2  گنجانده شده 
اس��ت؛ چرا که اگر هر عضو از اعضا تشکل اسالمی، در مرحله ی خودسازی، 
مهم ترین مرکز گرایش های خود � یعنی قلب � را چنان بار آورده باشد که جز 
خدا و هر آنچه را خدا می پس��ندد، زیبا و دوس��ت داشتنی نبیند و غیر از آنچه 
را که خدا ناپس��ند می داند، زش��ت و شایسته ی نفرت نپندارد، چنین فردی در 
تمامی ش��عارها، اهداف، ارتباطات، فعالیت ه��ا، ارزیابی ها و اظهار نظرها این 
خط قرمز روش��ن را مد نظر قرار خواهد داد و به بهانه ی دس��تیابی به اهداف 

نیک، حاضر به استفاده از هر راه و روش و وسیله ای نخواهد شد.
-----------------

برای روند تشکیالتی شدن، تربیت تشکیالتی رضوری است

یک تش��کیالت کارآمد، وقتی حاصل خواهد ش��د که روند تش��کیالتی شدن 

به خوبی در عنارص صورت گرفته باش��د و همچنین فضای ارتباطی بین عنارص 

تش��کیالت با عنارص درون تش��کیالت یا بیرون تش��کیالت، فضایی در حیطه ی 

اخالق حس��نه باشد و کامالً روشن اس��ت که این همه، بدون عنرص تربیت در 

تش��کیالت غیر ممکن اس��ت؛ لذا الزم است س��ازمان ها وتشکل ها به مسأله ی 

تربیت نگاهی ویژه داشته باشند و به هیچ عنوان از این نکته غافل نشوند.

-----------------

1 . بحاراألنوار، ج 67، ص 372.
2 . ميزان الحکمة، ج 1، باب 675، ح 3185.
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1. هدف محوری
در یک تش��کل اس��المی، همه چیز در خدمت اهدافی اس��ت که بر مبنای 
آرمان های اس��المی تعیین گردیده، ارزش حقیقی هر فردی � فارغ از عنوان و 
جایگاه سازمانی او � به میزان نقش آفرینی او در تحقق اهداف است. از این رو 
در تشکیالت اسالمی؛ تمایالت، افکار و رفتار تمامی اعضا معطوف به تحقق 
هدف محوری تشکل است و با این رویکرد برنامه ریزی و تقسیم کار انجام می شود؛ 
س��اختاری شکل می گیرد و به اصطالح کسی رهبر و دیگری عضو می شود. 1

از دیگر نتایج اصل هدف محوری، شکل گیری روحیه ی تعاون در دو سطح 
درون تش��کیالتی و برون تش��کیالتی اس��ت؛ هر عضوی از یک تشکل و هر 
تش��کلی از تشکل های جامعه، اگرچه وظیفه ای خاص و مشخص دارد، اما در 
مواقعی که عضو دیگر یا تش��کل دیگری در انجام مأموریت و وظیفه ی خود 
محتاج کمک باش��د، س��ایر اعضا و تش��کل ها به یاری او می شتابند و تعریف 

وظایف اعتباری را بهانه ی تنها گذاشتن او قرار نمی دهند.
همچنین هر گاه یک عضو یا یک تش��کل، احس��اس کند که فرد یا گروه 
دیگری، وظیفه ای را که بر عهده ی وی گذاشته شده است، بهتر انجام می دهد، 
ب��دون تعصب کار را به او واگذار می کند و خود نیز به عنوان همکار او انجام 

وظیفه می نماید.
------------------

در اوای��ل انقالب ]پس از خیانت و فرار بنی صدر[، حزب جمهوری اس��المی 

قصد معرفی کاندیدا برای ریاس��ت جمهوری را داش��ت. دو گزینه در پیش رو 

بود؛ یکی ش��هید رجایی � که عضو حزب نبود � و ش��خص دیگری که از اعضای 

ح��زب بود. بعد از رأی گیری، اکرثیت به ش��هید رجای��ی رأی دادند. در انتهای 

جلسه هم شهید بهشتی فرمودند که من به این حزب افتخار می کنم.

-----------------

1 . تشکیالت ایمانی، دوماهنامه ی خیمه های معرفت، ش 13، ص 76.
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2. تولی و تبری
اظه��ار ارزش های اصیل اس��المی و اصول ثابت ارزش��ی، عالوه بر این که 
روح امی��د و دل گرمی را در افراد و گروه های دل داده به آرمان های اس��المی 
می دمد، از نفوذ عناصر منافق صفت و فرصت طلب در بدنه ی تشکل تا حدود 
زیادی پیشگیری می کند. دو پهلو سخن گفتن؛ در موقع دفاع از حق، سکوت 
مصلحتی کردن و حفظ وجاهت و مقبولیت عام تش��کل را بر وظیفه ی اصلی 
پاس��داری از ارزش ها اولویت دادن؛ از خطرناک ترین ش��عبه های نفاق است، 
که دامنگیر افراد و تشکل  ها می شود. شاید توصیه به بلند صلوات فرستادن در 
هنگام ش��نیدن و یا گفتن نام مبارک پیامبر اعظم �  که در روایات اسالمی 
آمده اس��ت � به نوعی تعلیم همین درس اس��ت؛ زیرا ابراز ش��جاعانه و رسای 
اعتق��اد به خط پاک محمد و آل محمد )صلوات اهلل علیهم اجمعین(، در برابر 
س��ایر خطوط و گرایش ها، نوعی مرزبندی شفاف بین جبهه ی حق و جبهه ی 

باطل و خلع سالح کردن جریان نفاق است.
تولی و تبری � البته در اصول، نه در تفاوت س��الیق و جزئیات � در حقیقت 
روش��ن کردن مرز بین خودی و غیر خودی اس��ت. یکی از همرزمان ش��هید 

بهشتی می گوید:
»هر تش��کل در روند حرکت خود، باید چهره ی دوس��تان انقالب اسالمی 
را منورتر و چهره ی دش��منان آن را منفورتر و زش��ت تر نش��ان دهد... دشمن 
هیچ گاه با لسان دشمنی به سراغ مردم نمی آید. این وظیفه ی تشکل هاست که 
چهره ی زش��ت او را معرفی کنند... ای��ن که امروز همه می دانند که منافقین با 
امریکا و اس��رائیل و بعثی های عراق مراوده دارند و به دشمنان قسم خورده ی 
انقالب س��رویس می دهند، مدیون خون های پاکی است که همواره سعی در 

نشان دادن چهره ی زشت آنان داشتند.«1 
در تش��کل اس��المی، توجه به ائمه ی معصومی��ن به خصوص حضرت 
مهدی)ارواحنا فداه( به عنوان ولّی زمان، راز استمرار و حقانیت تولی و تبری 

1 . انبارلویی، محمدکاظم، روزنامه ی رسالت، ش 2246، ص 16.
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است. حضرت ولی عصر � ارواحنا فداه � در توقیع )نامه( شریفی که خطاب به 
شیخ مفید �  اعلی اهلل مقامه الشریف  � داشتند، فرمودند:

ما اداره ی امور شما را فرو نگذاشتیم، نه به کسی دادیم و نه مسکوت گذاشتیم، 
بلکه مش��رف به شرایط ش��ما و مصالح و نیازها و اوضاعی که دارید، هستیم. 
کار ش��ما به دست ماست...؛ ِإنَّا َغْيُر ُمْهِمِلينَ  لُِمَراَعاِتُكمْ  َو اَل نَاِسيَن لِِذْكِرُكم «1 
پشت گرمی شیعه، در واقع به همین بیان مهدوی است که می دانیم باالخره 
صاح��ب داریم و امور به دس��ت ب��ا کفایت آن حضرت اس��ت. دیده اید که 
ه��ر کجا م��ا در راه تحصیل رض��ای آن بزرگوار و تأمین خاطر شریف ش��ان 
تالش کنیم، کار جلو می رود و مافوق رغبت از کارهای مان نتیجه می گیریم. 
حضرت، امور ما را مراعات می کنند؛ کافی اس��ت که ما نظر مبارک ش��ان را 

مراعات کنیم و تأمین خواسته ی آن حضرت، محور کارمان باشد. 2

3. واليت مداری
اگرچه الزمه ی تش��کیالت موفق، اطاعت پذی��ری و والیت پذیری اعضا و 
سلس��له مراتب از مافوق و در نهایت رهبری تش��کل است. اما در یک تشکل 
اس��المی، والیت امام جامعه ی اس��المی  � ولی فقیه � بر والیت رئیس و رهبر 
تشکل اولویت دارد و اساساً فرامین رهبر یک تشکل اسالمی، تنها در صورتی 
مش��روعیت دارد که در طول خواس��ته های رهبری جامعه ی اسالمی باشد، و 

الاقل با آن ها منافات نداشته باشد.
رهب��ر معظم انق��الب در بیان یک��ی از ارزش های حاکم بر تش��کل حزب 

جمهوری اسالمی می فرمایند:
»اعضای حزب جمهوری اسالمی، والیت حزبی را بعد از والیت امام و تابع 

آن دانسته اند.« 3
و حتی شهید بهشتی به صراحت بیان می فرمود که:

1 . احتجاج طبرسی به نقل از: بحار النوار، ج 53، صص 174 � 175.
2 .حاج علی اکبری، افق های آرمانی، ص 70.

3 . مجله عروة الوثقی، حزب جمهوری اسالمی، سال سوم، ش 72، ص 46.
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»حزب باید ابزاری برای بسط ید ولی ّ فقیه باشد.« 1
از ای��ن رو در جامعه ی اس��المی، دیدگاه های ولی ّ فقی��ه عالم و آگاه، منبع 
 دس��تور کار اس��ت. در این عصر، اگر با دقت ب��ه فرمایش های امام راحل
و مق��ام معظم رهبری توجه کنیم، می بینی��م رهنمودهای مختلفی در این 
کلمات نورانی و حکیمانه مطرح ش��ده، که به عنوان یک منش��ور درخش��ان 
تربیتی و یک منش��ور تشکیالتی برای ما قابل اس��تفاده است. هم یک منشور 
عام، هم یک منشور خاص که باید پیش روی همه ی ما قرار گیرد و با کارهای 
جدی کارشناس��انه در مورد این رهنمودهای نورانی و استخراج نکات عملی 
آن در حوزه های مختلف، کارها و مأموریت های سنگینی را که بر عهده ی ما 
گذاشته ش��ده، انجام دهیم... باید این هنر را داشته باشیم که دریافت کننده ی 
سریع و روشن و شایس��ته و تمام عیار دیدگاه رهبری باشیم... می بینید در 

این دیدگاه ها، چه منبع فیاضی از روشنگری بیان شده است.
»... در این راس��تا، ابتدا باید فرمایشات ایشان کاماًل تحلیل شود، سپس نقاط 
اصولی اش اس��تخراج ش��ود و بعد در قالب آن، سیاست ها و اصول و روش ها 
دس��ته بندی و جمع بندی ش��ود. آن محورهایی که متوجه  خود ما است و آن 
قس��متی که مربوط به مجموعه ی خود ما است، سریع دریافت کنیم، روی آن 
مطالعه نماییم، عملیاتی اش کنیم و وارد میدان ش��ویم. در مورد بخشی هم که 
به دیگران � مخصوصاً مسؤولین نظام � مربوط می شود، ما باید مطالبه کننده ی 

خواسته های ایشان باشیم.« 2 
-------------- 

حزب الل��ه لبن��ان می تواند به عن��وان مصداقی تکامل یافته از یک تش��کل 

اسالمی و حق طلب، الگوی دیگر تشکل های سیاسی و مذهبی قرار گیرد. جنگ 

سی و سه روزه، اوج اقتدار این تشکل غیر دولتی را به منصه ی ظهور گذاشت. 

حزب الله مصداقی شد از کالم نورانی »کم من ِفئة َقلِیلَة َغلََبت ِفئًة کَِثیرًَة ِبإذِن 

1 . همان.
2 .حاج علی اکبری، افق های آرمانی، صص 94 � 97.
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اللِه.«1 اصلی ترین ویژگی حزب الله در مقایسه با گروه های اسالم گرا در جهان 

ع��رب، التزام فکری و عملی به والیت فقیه اس��ت. س��ید حس��ن نرص الله در 

خصوص پیروی حزب الله از رهربی امام خمینی می گوید: 

»از نظر ما، امام خمینی مرجع دینی، امام و رهرب به متام معنای کلمه است؛ 

هامن گونه که هر رهرب بزرگ دینی در هر کیشی در جهان این گونه است. اما 

امام برای ما بیش از این اس��ت؛ ایشان س��مبل و مناد انقالب علیه طاغوت ها، 

مس��تکربان و نظام های استبدادی اس��ت...، بدین ترتیب امام خمینی برای 

ما بیش از یک س��مبل دینی مطرح است. این رابطه ی روحی و معنوی بین ما 

و امام، حتی قبل از تجاوز نظامی ارسائیل در سال 1982 نیز وجود داشت.«

--------------

4. بصیرت، زمان شناسی و فهم باال
ما برای پیمودن مس��یر به افراد بصیر و زمان شناس��ی نی��از داریم که اوضاع، 
مخاطرات و مخاطبان ما را به خوبی بشناس��ند؛ در این زمینه ها مطالعه داش��ته و 
دائماً این مطالعات خودشان را به روز نمایند. همچنین باید دائماً با مبانی و اصول 
کار ما هم مرتبط باشند.2  از این رو باید از خوش فکرترین آدم ها در تشکیالت 
اس��تفاده کنیم. ما اول باید ببینیم که خودمان چقدر از این خوش فکری س��هم 
داری��م، بعد هم ببینیم این هایی که ب��ا ما کار می کنند، چقدر می توانند جواب 
بدهند. بنابراین، باید از آدم های خوش فکر و به روز اس��تفاده کنیم و هزینه اش 
را هم بپردازیم. همیشه هم این طور نیست که جذب نیروهای قوی، پولی باشد 
و بودجه بخواهد؛ آدم های خوش فکر خیلی خوبی در همه جای کشور هستند 
که به دلیل آن احساس وظیفه ی انقالبی و درد دینی که دارند،  حاضرند بدون 

هیچ توقعی، ساعت ها برای شما وقت بگذارند و کار کنند.3 

1 .بقره،آیه249.
2 . همان، ص 103.
3 . همان، ص 112.
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5. ابتکار؛ نوآوری و پويايی
شناسایی عرصه های نو، کشف راه های نرفته و داشتن روحیه ی نوآوری، از 
ضروریات به کارگیری نیروها در تشکل اسالمی است. آنان که چشم به دست 
و دهان دیگرانند، تا از آن ها راه را بیاموزند )بلکه تقلید کنند( و هرگز زحمت 
تأمل برای یافتن  راه ها و روش های نو برای تحقق اهداف را به خود نداده اند،  
نمی توانند در تش��کلی که از جمله مأموریت هایش، الهام بخش��ی به محیط و 

دیگران است، نقش خود را صحیح انجام دهند.

6. امیدواری و آرمان گرايی
از طرف دیگر، باید امید داش��ته باش��ند، آینده را روش��ن ببینی��د. به همین 
جوان ها و نوجوان ها امیدوار باش��ند. به آرمان های ب��زرگ این مجموعه باید 
امیدوار بوده و به عنایت و نصرت الهی هم  دل گرم باش��ند. آدم های پژمرده و 

بی حال که مدام ابراز ناامیدی می کنند، به درد این کار نمی خورند.1 
»روی خودشناسی و آرمان شناس��ی خیلی کار کنید. آرمان تان را بشناسید، 
خود آرمانی تان را بشناس��ید. تمام نوجوانان ]و جوانان[  دنیا به شما نیازمندند؛ 
آن ها خیلی بی پناه هس��تند. آن وقت ش��ما پرچم دار یک ط��رز تفکر آرمانی 
هس��تید برای همه ی جوانان بی پناه دنیا. آن ها می توانن��د از جوان ایرانی الگو 
بگیرند. این برای ش��خص ش��ما باعث خوشبختی اس��ت و در خانواده ی شما 
باعث سعادت و در نسل و شهر و کشور ما، بنیان سعادت و خوشبختی است.«2 

----------------
 ی��ک درخ��ت گردو را وقتی ش��ام می کارید، س��بز می ش��ود، اما تا برس��د به 
درخ��ت گردویی که یک خروار گ��ردو بدهد، خیلی طول می کش��د، ولی این کار 
خواهد ش��د. آن زحمتی که ش��ام می کش��ید، عاید خواهد ش��د، منتهی در زمان 
مناس��ب خ��ودش. رضر منی کنی��د از این که وق��ت رصف بکنید برای زیرس��ازی 
کارهای اجتامعی تان، برای ایجاد اهداف مناس��ب با تشکیالت تان، خسته نشوید.

1 . همان.
2 .همان، ص 168.
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7. تقوا
تق��وا ب��ه معنای التزام تمام عیار به مقصد اس��ت و وقتی تق��وا در کار احراز 
می ش��ود که به مقصد، التزام همه جانبه داش��ته باش��یم. این التزام به مقصد، در 
پرتو التزام به آن مقصد کلی � که مالقات با حق تعالی اس��ت � قرار می گیرد و 
پوش��ش آن روی همه ی فعالیت های انسان می افتد؛ یعنی یک جلسه می تواند 
با تقوا باش��د، یک جلس��ه  )دیگر( تقوای کم داشته باشد و یک جلسه خدای 

ناکرده از تقوا فاصله گرفته باشد1. 
در حقیقت، یک تشکل اسالمی که خود را بازوی اسالم برای تسهیل جریان 
عبودی��ت و کمال بندگان خدا می داند، به دلیل باور قلبی به اصل ثابت قرآنی 
»فقط کار با تقوا مورد پذیرش خداوند اس��ت«،2  در هیچ تصمیم و اقدامی، از 
حد نورانی تقوا خارج نمی شود و هرگز به طمع رسیدن به منافع بیشتر یا باالتر، 
به قرقگاه الهی تجاوز نمی کند. اعضای تشکل اسالمی، معتقدند که هم دانستن 
آنچه که برای بالندگی و رش��د تشکیالت ش��ان الزم است، در گرو تقواست: 
َ َو يَُعلُِّمُكُم الَّ ؛ از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می دهد.«  »َو اتَُّقوا الَّ

)بقره، 282( 
و هم برکت برنامه ریزی ها و تالش هایشان فقط در گرو تقوا مضاعف می شود: 
��ماِء َو  »َو لَ��ْو َأنَّ َأْه��َل الُْق��رى  آَمُنوا َو اتََّق��ْوا لََفَتْحنا َعَلْيِهْم بََركاٍت ِمَن السَّ

اْلَْرض « )اعراف، 96(
از طرفی س��نگ بنای تقوا در ح��وزه ی اجتماعی عبارت از تقوا در زندگی 
شخصی است؛ آنجا انسان باید بتواند پاکیزگی و اتصال به مبدأ اعلی و اتصال 
عاش��قانه با خدای متعال و زندگی پاکیزه را واقعاً برای خودش جدی بگیرد و 

آن وقت است که وجودش می شود پربرکت: 
»َو َجَعَلني  ُمباَركًا َأْيَن ما ُكْنت؛ و مرا- هر جا که باش��م- وجودی پربرکت 

قرار داده . « )مریم، 31(.3 
1 . همان، ص 63.

ُ ِمَن الُْمتَّقين « )مائده، 27(. َّما يَتََقبَُّل اللَّ 2 . »إِن
3 . افق های آرمانی، ص 58.
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8. تقدم خودسازی
از آنجا که مهم ترین رس��الت تشکل اس��المی جوانان، کارورزی و تربیت 
نیروه��ای متعه��د و کارآمد برای آینده ی حرکت اس��الم ناب می باش��د؛ لذا 
مس��أله ی خودسازی می تواند چتری گس��ترده بر سر تمام افراد، اجزا و ارکان 
مجموع��ه تلق��ی گردد. ام��ام راحل در تبیی��ن رابطه ی بین خودس��ازی و 

جامعه سازی می فرمودند:
»آن ک��ه خودش را به این زّی )س��اختن جامع��ه( درآورده... اگر بخواهد 
تهذیب کند جامعه را، اول از خودش باید شروع کند و بعداً تکلیف دارد که 

جامعه ی خودش را تهذیب کند.1  
این جمله در واقع بیانگر یک اصل اساس��ی اسالمی است که شرط موفقیت 
در فعالیت اجتماعی را موفقیت در عرصه ی جهاد اکبر � مبارزه  با هوای نفس 

� می داند. امیرالمؤمنین می فرمایند: 
»َمْن نََصَب  نَْفَس��هُ  لِلنَّاِس  ِإَمامًا َفَعَلْيِه َأْن َيْبَدَأ بَِتْعِليِم نَْفِس��ِه َقْبَل َتْعِليِم َغْيِره ؛ 
کسی که خود را در مقام امامت و پیشوایی مردم قرار دهد باید پیش از تعلیم 

به دیگران، خود را تعلیم دهد .«2 
عرصه های اصلی خودسازی برای اعضای یک تشکل اسالمی عبارتند از:

  خودس��ازی فکری و علمی: داشتن س��یر و برنامه ی منظم مطالعاتی در 
زمینه های عقیدتی، اجتماعی، تاریخی، سیاس��ی، علم��ی و نیز تالش مجدانه 

برای رشد تحصیلی و پیشگامی در این عرصه؛
 خود سازی اجتماعی: یک تشکل موفق جایی است برای تمرین خوب، 
به خصوص اخالق اجتماعی؛ یعنی انسان بتواند خوب ارتباط برقرار کند، هنر 
برقراری ارتباط را داش��ته باشد، خیلی بش��اش و سرزنده باشد؛ در برخوردها، 
کیاست و زیرکی و زرنگی های خاص خودش را هم حفظ کند؛ روحیه ی تعاون 
و همکاری را در خودش تقویت کند. بهترین فرصت هم، همین تشکیالت است؛3 

1 . صحیفه ی امام، ج 19، صص 344 � 345.
2 . بحار النوار، ج 2، ص 56.
3 . افق های آرمانی، ص 185.
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 خودسازی معنوی: داشتن یک حالت معنوی و یک ذوق سلیم عارفانه1  
و به قول شهید بهشتی: دفاتر حزب باید معبد باشد، محل عبادت باشد و محل 

عبادت بماند. 2

9. اخالص
اساساً دین اسالم برای انگیزه های افراد و نیّات آن ها ارزشی فوق العاده قائل 
اس��ت؛ تا جای��ی که نیت هر کس � مؤمن یا کاف��ر � را از اصل عملش مهم تر 

می شمارد. حضرت علی می فرمایند: 
»ِنيَّ��ُة الُْمْؤِمنِ  َخْيٌر ِمنْ  َعَمِلهِ  َو ِنيَُّة الَْكاِفِر َش��رٌّ ِمْن َعَمِله ؛ قصد مؤمن بهتر از 

عملش و نیّت کافر بدتر از عمل اوست.« 3
یک��ی از دالیل اهمیت ای��ن موضوع، نقش و تأثیری اس��ت که انگیزه های 
اولیه، در فرایند و آثار یک کار برجای می گذارند. به عبارت دیگر، تأس��یس 
یک بنا یا ایجاد یک سنت، امری مکانیکی و صرفاً ظاهری نیست که وضعیت 
اعتقادی و ارزش��ی مؤسس یا ایجاد کننده ی آن، نقشی در چگونگی عملکرد 
و آثار و تبعاتش نداش��ته باش��د، بلکه اصوالً انسان ها می سازند، تا به اهداف و 

نیت های حقیقی شان برسند. 
به همین دلیل اس��ت که قرآن کریم حتی در بارزترین عمل خیر اس��المی � 
یعنی تأس��یس مسجد � نیت مؤسسان را چنان مهم و مؤثر می داند که مسجدی 
را الیق طواف و امنیت و برکت می داند � مس��جد الحرام � و چند فرس��خ آن 
طرف تر، مسجدی را شایسته ی س��وزاندن، تخریب و تبدیل شدن به زباله دان 
)مسجد ضرار(؛ چرا که اولی را دو انسان پاک سیرت و خوش نیت � ابراهیم و 
اس��ماعیل )علی نبینا و آله و علیهما الس��الم( � بنا می کنند،4  تا جایگاهی برای 

1 . همان.
2 . مجله ی عروة الوثقی، ش 67، ص 5.

3 . کنز العمال، 7269.
ميُع الَْعليم « بقره، 100. ََّك أَنَْت السَّ َّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِن 4 . »َو إِْذ يَْرفَُع إِبْراهيُم الَْقواِعَد ِمَن الْبَْيِت َو إِْسماعيُل َرب
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طائفین و عاکفین و راکعین و س��اجدین باش��د،1  اما دومی را عده ای منافق با 
نیت ایجاد شکاف و شقاق در صفوف جامعه ی نوپای اسالمی در مدینة النبی 

تأسیس کرده بودند.2 
بنابراین، مؤسسان یک تش��کل اسالمی، باید به مسأله ی اخالص و طهارت 

در نیت باور داشته باشند. شهید بهشتی در این خصوص می فرماید:
»ما معتقدیم که اگر مخلص باشیم و آگاه و مفید، آگاهانه و مخلصانه عمل 
کنیم، این گوهر گرانبهای کمیاب )تشکل اسالمی( را به دست می آوریم.«3 

یکی از آفت های کار گروهی از هر نوعش � حتی مذهبی ترین گروه ها در 
مذهبی ترین فعالیت ها � از دس��ت دادن اخالص و اصل قرار دادن اسم و رسم 

و نام و عنوان است.
رهبر معظم انقالب در دیدار مس��ؤوالن یکی از تشکل های انقالبی جوانان، 
با تذکر نس��بت به مراقبت از عنصر تقوا و عدم نفوذ اشخاص فرصت طلب در 
تشکیالت، که زمینه ی از دست دادن اخالص و سالمت آن را فراهم می کنند، 

مثال جالبی بیان فرمودند:
»مثاًل شخصی در خط مقدم جبهه رفته و در وسط فضای جنگ، یک دفعه یادش 
می افتد که سررسید چکش است، این دیگر نمی تواند در آنجا کاری پیش ببرد.«4 
از سوی دیگر، اگر یک تشکل اسالمی در مبانی اعتقادی خود، باور دارد که 
محاسبه کننده و پذیرنده ی همه ی اعمال � فردی و جمعی � خداوند متعال است: 

»ُثمَّ ِإنَّ َعَلْينا ِحسابَُهم ؛ و مسلّماً حسابشان )نیز( با ماست .« )غاشیه، 26( 
پس تالش می کند هر چه بیش��تر انگیزه های خ��ود و اعضایش را خالص تر 

کند و شعارش این باشد که: 
»َأْخِلِص  الَْعَملَ  َفِإنَّ النَّاِقَد بَِصير«5 

ُجوِد« بقره، 125. كَِّع السُّ ائِفيَن َو الْعاِكفيَن َو الرُّ 1 . »َو َعِهْدنا إِلی  إِبْراهيَم َو إِْسماعيَل أَْن َطهِّرا بَْيتَِي لِلطَّ
َ َو َرُسولَه ...« توبه، 107. َّذيَن اتََّخُذوا َمْسِجداً ِضراراً َو ُكْفراً َو تَْفريقًا بَْيَن الُْمْؤِمنيَن َو إِْرصاداً لَِمْن حاَرَب اللَّ 2 . »َو ال

3 . مجله ی عروة الوثقی، ش 67، ص 7.
4 . به نقل از: افق های آرمانی، ص 196.

5 . بحار النوار، ج 3، ص 432. یعنی: عمل را خالص گردان، زیرا آن که اعمال را بررسی و ارزش گذاری 
خواهد کرد، بسیار تیزبین و بصیر است.
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10. صداق�ت در بی�ان انديش�ه و اعتق�اد تش�کیالت و پرهی�ز از 
خودفريبی تشکیالتی

شهید بهشتی در بیان راه  حل پیشگیری از تفرقه در جامعه ی اسالمی، در عین 
وجود تش��کل های مختلف، چند اصل اسالمی را بیان کرده، که یکی از آن ها 

»اصل صداقت« است. ایشان می گوید:
»]تش��کل ها و گروه ها[ هر اندیش��ه ای که دارند، صاف و صریح با مردم در 
میان بگذارند و به مردم دروغ نگویند، نفاق نداش��ته باش��ند، منافق و دورو و 
چند چهره نباش��ند. مواضع عقیدتی، سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی خود را و 

همچنین مواضع شان را در برابر نهادهای حاکم با صراحت بیان کنند.«6 
گاهی مالحظه می شود که تشکل های اسالمی � که عطر دل انگیز آموزه های 
فرح بخش اس��الم باید از همه ی حرکات و سکنات آنان به مشام جان برسد � 
به آفتی دچار ش��ده اند که مانند خ��وره می تواند نتایج همه ی زحمات آنان را 
در پیشگاه الهی »َهباًء َمنْثُورا« کند. این آفت، عبارت از مبتال شدن به ادعاها و 

آمارهای کاذب و غیر واقعی است.
ما چهارصد هزار عضو داریم؟ نه؛ چهل  هزار عضو هم نداریم. با خودمان هم 
تعارف نمی کنیم. ما باید ببینیم که تعداد واقعی اعضای ما چقدر اس��ت؟... آن 
چیزی که کار را پیش می برد، صداقت است. ما به خودمان نباید دروغ بگوییم. 7
ریش��ه ی اصلی این آس��یب در تش��کل ها آن اس��ت که افراد � به خصوص 
مدی��ران � تصور می کنند ب��ا بیان اوصاف و آمار غیر واقع��ی درباره ی نیروها 
و برنامه ه��ا و توانایی ها، می توانند آبرویی برای تش��کیالت خود فراهم کنند؛ 
غاف��ل از آن که نتیجه ی خود فریبی، چیزی جز کاهش اعتبار و احترام فرد و 

تشکل متبوع وی نخواهد بود.
پیامبر اعظم در رّد این توهم غلط می فرمایند: 

»به راستی و راستگویی آراسته گردید؛ گرچه چنین پندارید که گاه در آن 

6 .  سید محمدحسین بهشتی، نقش تشکیالت در پیشبرد انقالب اسالمی، ص 12.
 2.حاج علی اکبری، افق های آرمانی، ص 113.
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زیان و نابودی است، که نجات و رستگاری در راستی است. و از دروغ گویی 
دوری گزینید؛ گرچه چنین پندارید که گاه در آن نجات و رهایی اس��ت؛ که 

نابودی در آن نهفته است.« 1

11. حفظ حريم های شرعی و اخالقی
ی��ک تش��کل، تنها و تنها زماني اس��المي به معناي واقعي کلمه اس��ت، که 
ع��الوه بر پاکي و اصالت هدف، س��المت و کارآمدي س��اختار و روش هاي 
کار؛ از اعضایي صاحب صالحیت هاي عقیدتي، اخالقي و... برخوردار باشد. 
به عبارت دیگر، حس��ن فعلي کافي نیست؛ حسن فاعلي هم الزم است. همان 
طور که یک انس��ان خردمند در خودس��ازي فردي خویش، عوامل ایجابي را 
در کنار عوامل س��لبي )موانع و خطرات( مالحظه مي کند و نسبت به پرهیز از 
مصاحبت و مجالس��ت با فاسقان و گنهکاران هم اهتمام مي ورزد، یک تشکل 
الهي نیز نمي تواند صرفاً به صالحیت هاي اولیه و س��المت ابتدایي س��ازمان و 
اعضای خود اکتفا کند، بلکه باید س��ازوکاری را در تمامي س��طوح تشکل و 
فعالیت ها و فرایندهاي آن حاکم س��ازد که براساس آن، راه رخنه  ي شیطان به 
پیکره ی این جمع  خدایي، تا جایي که مقدور اس��ت، مسدود گردد. به همین 
نسبت، تک تک اعضاي تشکل هم باید خود را نسبت به آن سازوکار، متعهد 

و ملتزم بدانند. 
ش��ریعت مقدس اس��الم � حالل و حرام و واجبات و محرم��ات آن � یگانه 

سازوکار حفظ و تداوم سالمت یک تشکل اسالمي است. 
وقتی بنا ش��د آقایان و خانم ها در یک محی��ط اجتماعی فعالیت کنند، باید 
حریم هایی را رعایت نمایند؛ مخصوصاً وقتی که خانم ها و آقایان در کنار هم 
قرار می گیرند. اگر آن حریم ها به ش��کل شایسته ای رعایت شود، منعی برای 
فعالیت آن ها نیست و شرعاً هم منعی وجود ندارد. همین حجاب و حریم، در 
واقع برای حضور زن در جامعه اس��ت... در مورد پس��ران و دختران جوان، به 

1 . نهج الفصاحه، ترجمه ی غالم حسین مجیدی خوانساری، ص 399.
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خاطر مصلحت کلی تربیتی آن ها، ما احساس می کنیم این حریم ها باید بیشتر 
و دقیق تر رعایت ش��ود. هم به مصلحت پس��ران جوان است و هم به مصلحت 
دختران جوان که در فعالیت هایی که می خواهند در حوزه های مشترک انجام 
دهند، این حوزه ها حریم هایش به گونه ای تعریف شود که مصلحت اخالقی، 

معنوی و طهارت باطنی و پاکی روحی آن ها آسیب نبیند. 1

 12. مهرورزی و محبت
 خ��دای متعال در ق��رآن کریم مقام محبت و مه��رورزی حضرت خاتم
را خیلی به رخ کش��یده است. تعابیر، خیلی متنوع و زیبا است. از آن قاعده ی 
کلی که فرمود: ما تو را به عنوان رحمت فرس��تادیم ؛2 یعنی تجلی تام رحمت 
الهی اس��ت، تا آیه ی کریمه ی س��وره ی توبه که »َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكم «؛ ببینید 

این توصیف چه قدر زیباست:
»ِمْن َأْنُفِس��ُكْم َعزيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحريٌص َعَلْيُكْم بِالُْمْؤِمنيَن َرُؤٌف َرحيم ؛ از 
خود ش��ما بسویتان آمد که رنجهای شما بر او سخت است و اصرار بر هدایت 

شما دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است .« )توبه، 128( 
تا آنجا که فرمود: 

ِ لِْن��َت لَُهْم...؛ به )برکت( رحمت اله��ی، در برابر آنان  »َفِبم��ا َرْحَمٍة ِمَن الَّ
]مردم [ نرم )و مهربان( شدی .« )آل عمران، 159(3 

بنابراین، اعضای یک تشکل اسالمی �  در تمام جنبه های فردی و تشکیالتی � 
باید جلوه ای زیبا از تأسی به مقام مهر پیامبر عزیزمان را به نمایش بگذارند. چه 
در رابطه با اعضای تشکل خود، چه در ارتباط با خانواده و دوستان و سایر مردم. 
ب��ه هر میزان که اعضای تش��کل اس��المی در رحمت و مهربانی نس��بت به 
هم س��االن خود کوشا باشند، به همان میزان موفقیت تشکیالت شان در جذب 
بیش��تر و تربیت بهتر نس��ل جدید باالتر خواه��د بود. مهربان��ی و مهرورزی، 

1 . افق های آرمانی، ص 138.
2 . »َو ما أَْرَسْلناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِْلعالَمين « )انبياء، 107(.

3 . افق های آرمانی، صص 60 �  61.
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راهبردی است که همه ی دل ها را متوجه ی انسان می کند و مقاومت های ناشی 
از جهال��ت یا غفلت را می ش��کند و راه را برای نف��وذ کالم حق در قلب های 
پاکیزه و مس��تعد جوان و نوجوان می گش��اید. بنابراین، محور روابط در یک 
تش��کیالت اس��المی، بر اس��اس محور ایمان به خداوند و محبت بین مؤمنین 

است، نه روابط خشک سازمانی و ساختاری1. 
روزی ک��ه پیامبر عظیم الش��أن �  که درود خدا و مالئ��ک و انس و جن بر 
او ب��اد � بین انصار و مهاجرین عقد اخوت برقرار کرد، به تمامی تش��کل ها و 
گروه هایی که می خواهند عالوه بر داش��تن اهداف مقدس، از ارتباطات پاک 
و مؤثر هم برخوردار باش��ند، آموخت که روابط انسانی باید از قلب ها آغاز و 
به قلب ها ختم شود. صرف ارتباط فیزیکی � سازمانی با دیگران، برای پیشبرد 
هََّما الُْمْؤمِنُوَن إِْخَوة« )حج��رات، 10(؛ تنها راه  اهداف اس��الم کافی نیس��ت: »إِن

حفظ روابط ایمانی و جامعه ی ایمانی،  اخوت ایمانی است.
رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان فرمودند:

»این پیوند قلبی و ایمانی دل ها به یکدیگر که در انجمن های اس��المی تبلور 
پیدا کرده است، خیلی مغتنم است؛ این را حفظ و تقویت کنید.« 2

13. از هم انديشی تا همدلی تا همیاری
از مهم ترین اصول درون تش��کیالتی، هم اندیش��ی اس��ت؛ یعن��ی کنار هم 
گذاشتن اندیشه ها و فکرها که محصولش همدلی است. دو اصل دیگر هم که 
در ادامه ی آن اصل اولی می آیند، هماهنگی و همیاری است... . در این مسیر 
باید دست در دست هم بدهیم و اندیشه ها هم یکی باشد و آهنگ حرکت مان 
هم یکی باش��د. به عبارت دیگر، ضمن حفظ ابتکار و نوآوری در بخش های 
مختلف، تالش کنیم که هم اندیش��ی، هماهنگی و همیاری در مجموعه موج 

بزند.3  از این رو اختالف آری؛ تفرقه هرگز!
1 . تشکیالت ایمانی، دوماهنامه ی خیمه های معرفت، ش 13، ص 75.

2 . رهبر معظم انقالب، 1383/12/24.
3 . افق های آرمانی، ص 105.
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امام خمینی می فرمودند:
»سلیقه های مختلف باید باشد؛ لکن سلیقه های مختلف، اسباب این نمی شود 

که انسان با هم خوب نباشد. 
م��ن عرض کردم مثل طلبه ها که با هم مباحثه می کنند.  آن وقتی که مباحثه 
می کردن��د، ج��ار و جنجال جوری بود که انس��ان خیال می کرد دش��من هم 
هس��تند؛ وقتی مباحثه تمام می شد، می نشستند و به دوستی کردن و انس و... . 
اختالف باید باش��د؛ اختالف رأی، مباحثه، جار و جنجال و این ها باید باش��د، 

لکن نتیجه این نباید باشد که ما دو دسته بشویم.«1 
وجود اختالف نظر و سلیقه در یک جمع � حتی در جمعی مثل اعضای یک 
خانواده � طبیعی، بلکه ضروری اس��ت، اما گاهی ب��ه دالیلی نظیر ناآگاهی به 
اصول و قواعد اختالف، هوای نفس، فقدان س��ازوکار روشن و صحیح برای 
هدایت اختالف ها به س��مت وحدت و...، سالیق مخالِف هم در یک تشکل، 

به ریشه های انسجام و هماهنگی آن ضربه می زنند. 
یک��ی از راه های پیش��گیری از این معض��ل، ارجاع اختالف��ات میان اعضا 
و ارکان ب��ه رئی��س یا هیأت رئیس��ه و یا واحد مخصوص ح��ل اختالفات در 
تش��کیالت اس��ت. البته س��ر نهادن و تسلیم شدن به حکم کس��ی که از سوی 
تشکیالت برای حل اختالفات معرفی شده، نشانه ی تربیت صحیح تشکیالتی 

طرفین اختالف است.

14. التزام به قانون اساسی
از آنجا که اساس��اً فلس��فه ی تدوین قانون در همه ی نظام ها � از جمله نظام 
اس��المی � پیش��گیری و حل اختالفات بین افراد و سازمان هاست، اگر همه ی 
تش��کل های اس��المی، در عمل به میثاق ملی � قانون اساس��ی � و سایر قوانین 
موضوع��ه ی نظام مقدس جمهوری اس��المی، پایبند باش��ند، هرگ��ز تفرقه و 

انشقاق، دامن فعالیت آن ها را نخواهد گرفت. 

1 . صحیفه ی امام، ج 21، ص 47.
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15. احترام و التزام به رفتار تشکیالتی و پايبندی به مقررات انضباطی
اس��تقالل ذاتی تش��کیالت، نباید با تحمیل نظریه ی فردی، خدشه دار شود. 
اگرچه هر عضو، هویت اصلی خود را در تش��کیالت از دست نمی دهد، ولی 
تنها اثرش در تش��کیالت مش��خص می شود. از نظر ش��هید بهشتی، تشکیالت 
بسان اندامی است که هر چند از میلیون ها سلول زنده �  که هر یک برای خود 
حیات دارند � تشکیل شده است، ولی در ارتباطی سازمان یافته و سیستماتیک 
و منسجم با یکدیگر عمل می کنند و این در واقع همان رفتار تشکیالتی است 
که نباید روابط و عواطف انس��انی و رعایت برخ��ی آداب اجتماعی، مانع از 

تحقق آن گردد. 1
از این رو، برای آن که در جریان فعالیت یک تش��کل، امور از ش��فافیت و 
س��هولت شایسته برخوردار باش��د، رعایت موارد انضباطی، یکی از مهم ترین 
اصولی اس��ت که همگان � در هر س��طحی از تشکیالت � باید خود را ملزم به 

آن کنند. مهم ترین موارد انضباطی عبارتند از:
الف. رعایت سلس��له مراتب: تش��کل نظام مند و موفق، تشکلی است که هر 
عضو از آن یک مافوق مس��تقیم و یک زیردس��ت مس��تقیم داشته باشد و در 
وهله ی اول، فقط به مافوق مس��تقیم خود پاسخگو باشد و از زیردست مستقیم 

خود مطالبه کند؛
ب. عدم تداخل حوزه های کاری: هر کس باید متعهد باش��د که مأموریت 

خودش را انجام دهد؛ 
ج. عدم گسس��تگی سازمانی: تواکل و واگذاری امور به امید دیگران، یکی 
از نشانه های بی انضباطی در تش��کل است. علت گسستگی تشکیالتی، گاهی 
عدم تعریف درس��ت شرح وظایف است و گاهی ضعف تعهد افراد در انجام 

تکالیف مقرر.

1 . رئوفیان، ابوالقاسم، نشریه ی شما، ش 317.
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16. گفتگوی بین ارکانی
هر تشکل و تشکیالت اسالمی در سه سطح، محتاج به گفتگو و تبادل نظر است:

الف. گفتگوی داخلی و بین ارکانی؛
ب. گفتگو با گروه های اسالمی و همسو با خود؛

ج. گفتگو با گروه های غیرهمسو.
هر یک از این س��طوح گفتگو؛ دارای شرایط، آداب، آثار و کارکردهای 
خاِص خود اس��ت. در بُعد درون تش��کلی، این اصل بسیار مهم است؛ زیرا از 
سویی مانع ش��کل گیری البی های غیررسمی و قارچ گونه در تشکل می شود، 
از س��وی دیگر فرصت بهره برداری مس��ؤوالن را از عقل جمعی بیش از پیش 
فراهم می س��ازد و در نهایت، ظرفیت های اعضا را برای تحمل سالیق مخالف 

و مختلف باال می برد.
حرکت منس��جم در یک تش��کیالت، به هیچ وجه به معنای این نیس��ت که 
در مجموع��ه باید همه به لحاظ نظری یک جور فکر کنند؛ چون این اصاًل غیر 
ممکن اس��ت، ولی به لحاظ عملی، همه باید هماهنگ باشند. به هر حال، این 
تصمیمی که گرفته می ش��ود و آنچه که به عن��وان راهبرد و تاکتیک انتخاب 
می گردد، همه باید بدون استثنا پای آن بایستند. اما در جلسات، محیط،  محیط 
چالش های نظری اس��ت. دیدگاه های مختلف، س��لیقه های مختلف � با تحمل 
و برادرانه � باید حرف ش��ان را بزنند و انتقادها و دغدغه هایشان را صادقانه و با 

محبت مطرح کنند. 1

17. شايسته ساالری
در کلیه ی س��ازمان ها و تش��کیالت، مهم ترین رکن موفقیت، برخورداری 
از منابع انس��انی شایس��ته اس��ت. به عبارت دیگر، هرچند امکانات مادی یک 
تش��کل فراهم، برنامه ریزی ه��ا اصولی و با کیفیت و مدیریت تش��کل عالم و 
ماهر باش��د؛ اما اگر نیروی انجام دهنده ی امور، فاقد صالحیت های الزم باشد 

1 . افق های آرمانی، ص 111.
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و یا توس��ط رهبران و مدیران برای تقویت و ارتقای توانایی های او در سطوح 
مختل��ف فکری، روانی، معنوی، اجرایی و... تالش نظام مندی صورت نگیرد، 
آن تشکل، تش��کل موفقی نخواهد بود. بنابراین، گزینش دقیق و به گزینی در 

انتخاب مسؤوالن تشکل، شرط اصلی است.
گزین��ش اف��راد با صالحی��ت در بخش ه��ای مختلف، از اص��ول موفقیت 

تشکیالتی است.
درس خوان ترین، باادب ترین، مؤمن ترین ها، شجاع ترین ها و غیورترین ها باید 
در تشکل های اسالمی جمع شوند و اگر این اتفاق بیفتد، ما قطعاً  موفق می شویم.1 
هر گزینش��ی عالوه بر تأمین اطمینان از س��المت فکری، اخالقی و سیاسی 
افراد، باید با تعریف ش��اخص ها و معیارهایی، از بین افراد سالم و متعهد، برای 
تصدی مس��ؤولیت های گوناگون یک تش��کل اس��المی، امکان به گزینی را 

فراهم آورد.
ام��ام )رض��وان اهلل علیه( همیش��ه به هم��ه � از جمله به دانش��جوها � توصیه 

می کردند که از نفوذی ها بپرهیزید؛ واقعش هم همین بود.2 
از این رو، تعارف ممنوع!

بس��یار دیده می شود که یک تشکل اسالمی،  به رغم برخورداری از اهداف 
و برنامه ه��ای عال��ی، به دلیل تع��ارف  با نیروهای ضعیف � که در پس��ت های 
تشکیالتی قرار گرفته  و به جای رسانا بودن، نقش عایق را ایفا می کنند �  دچار 

انسداد تشکیالتی و در نهایت، فقدان تحرک الزم و شایسته می گردد. 
در تش��کل های اس��المی، باید می��ان روابط دوس��تانه ب��ا اقتضائات جدی 
تش��کیالتی، تفکیک قائل شد و در مواقع لزوم، بدون تعارف �  نسبت به تغییر 

یا تحول منابع انسانی اقدام نمود.
ع��الوه بر این، خود اعضا و مدیران یک تش��کل نیز بای��د بدانند که متعهد 
بودن نس��بت به اس��الم، صرفاً پایبندی به مناسک ظاهری آن � مثل نماز و... یا 

1 . همان، ص 88.
2 . بیانات رهبری در دیدار با دانشجویان بسیجی، 1386/6/31.
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برخورداری  از نمادها و نشانه های اسالمی � نیست، بلکه یکی از برجسته ترین 
نشانه های مسلمانی، این اس��ت که هر کس، هر لحظه احساس کرد که دیگر 
نش��اط و امید و س��رزندگی الزم را برای ایفای نقش در جایگاه فعلی ندارد، 

بدون معطلی جای خود را به عنصری تازه نفس، امیدوار و تواناتر بدهد.
آقا در یک جایی نکته ی جالبی فرمودند. ایش��ان فرمودند: هرکس احساس 
می کند که کسل شده، خسته شده و دیگر حال ندارد، اصاًل خودش را معطل 

نکند. زود کسی را پیدا کند که بتواند این کار را ادامه دهد. 1
----------------

در ساختار تشکیالت اسالمی، مسؤولیت ها کامالً اعتباری و بر اساس توافق 

و تفاهم اعضاست. در این انتخاب، دو نکته رعایت می شود. اول آن که مالک 

و محور انتخاب یک فرد برای یک مس��ؤولیت، رش��د همه جانبه ی اعضاست؛ 

بدین معنا که هدفی بیرون از رشد اعضای سازمان تعریف منی شود، تا بگوییم 

کدام یک از آن ها توانایی بیش��رتی برای تحق��ق آن دارند، بلکه هدف نهایی، 

تربیت همین نیروهای درون س��ازمان اس��ت. لذا با این رویکرد، استعدادهای 

خاموش در وجود اعضا را به واس��طه  ی مس��ؤولیت های مختلف محوله به او 

روشن کرده و رشد می دهند.

----------------
18. اتخاذ صحیح ترين برنامه 

بع��د از مبحث منابع انس��انی، رکن دیگری که می توان��د ضامن موفقیت و 
اثربخش��ی یک تشکل اسالمی باشد و از طرف دیگر، هرگونه ضعف و خللی 
در آن، آس��یب هایی را به منابع انس��انی، منابع مالی، فرصت ها و اعتبار تشکل 
در جامعه می زند، مس��أله ی »برنامه ریزی« است. هر برنامه، حداقل باید دارای 

هفت ویژگی اساسی ذیل باشد:
 کیفیت و غنای مطلوب برنامه 

 تمرکز و محدودیت برنامه ها از لحاظ کمی

1 . افق های آرمانی، صص 195 � 196.
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 اصولی بودن و داشتن دوام مناسب
 توازن در پوشش همه ی جنبه های علمی، سیاسی و فرهنگی

 طراحی و اجرای به هنگام
 متناسب با میل و نیاز و مصلحت مخاطب

 واقع بینانه و ناظر به نقاط قوت و ضعف واقعی تشکل
در همین زمینه، حجت االسالم و المسلمین قرائتی، اصولی را � نشأت گرفته 

از قرآن کریم � مطرح می کنند که توجه به آن ها خالی از لطف نیست: 1
1. تا کار واجب هست، کار مستحب نکنیم؛

2. تا کار با مشتری )مخاطب( زیاد هست، کار با مشتری کم نکنیم.؛
3. ماندگارترین کارها، اولویت دارد؛

4. از بین همه ی کارهای ممکن، کار کلیدی تر را انجام دهیم؛
5. سعی کنیم به کارهای کم خرج تر اولویت دهیم؛

6. حتی المقدور روش انجام برنامه ها، قابل الگوبرداری با حداقل امکانات باشد.

19. رقابت سالم با تشکل های ديگر و پرهیز از تضعیف يکديگر
»هر کدام از تش��کل ها کار خود را انجام دهند، اما با هم دوست باشند و به 
ه��م اهانت نکنند. چالش علمی و فکری برای پیش رفتن و رش��د پیدا کردن 
خوب است. مجموعه ای که دارای فکر سیاسی و اجتماعی است، افراد آن در 
گوشه ای جمع شوند و بنا کنند به استدالل کردن و حرف زدن. وقتی کارشان 
تمام ش��د،  مجموعه  ی دیگ��ری که حرف این ها را قبول ندارد، در گوش��ه ی 

دیگری جمع شوند و افرادش بنا کنند به استدالل کردن و حرف زدن.«2 
»کاری نکنن��د که رقابت های آن ها یا معارضه های��ی که به نام رقابت انجام 
می گی��رد،  به تضعیف قوای این مجموعه های مؤم��ن بینجامد. این مجموعه ها 
همدیگر را حفظ کنند. من نمی گویم همه یک جور فکر کنند، همه یک جور 

1 . اصول و راهبردهای فعالیت فرهنگی، جهاد دانشگاهی واحد تهران.
2 . بیانات رهبر معظم انقالب در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه های زنجان، 1385/7/25.
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س��لیقه داش��ته باش��ند؛ نه ممکن اس��ت، نه الزم؛ لیکن از معارضه و تضعیف 
یکدیگر جداً خودداری کنند.« 1

20. هماهنگی با تشکل های هم سو
از بهتری��ن راهبرده��ای مراقب��ت از تفرق��ه و در عین حال حفظ اس��تقالل 
تش��کل ها و ایجاد فضای گفتگو و تعامل پیش برنده، آن است که تشکل هایی 
که در اعتقاد و پای بندی به اصول اس��الم و ارزش های نظام اسالمی مشترک 

هستند، تالش کنند شوراها و جبهه های متحد را بین خود ایجاد کنند.
شهید بهشتی در این باره می گوید:

»گروه ه��ا باید با تمام توان خود بکوش��ند، یک نقطه ی عالی هدایت کننده 
برای مجموعه ی خود در جبهه ی اسالمی واقعی به وجود آورند؛ زیرا توافق های 
موقتی برای کارهای ضربت��ی، غالباً کارایی الزم را ندارد. به خصوص در این 
مقط��ع فعلی انقالب؛ مقطعی که نوجوانان م��ا می توانند طعمه ی هر نوع تفکر 
انحرافی قرار گیرند و خدای ناکرده منحرف شوند. این تشکل ها می توانند در 
س��ازمان های متعدد اسالمی که در خط اسالم اصیل باشند، به وجود آیند. اما 
برای مواقع حس��اس، یک فرماندهی مشترک ضرورت دارد و این فرماندهی 

مشترک، امروز به برکت نعمت وجود امام، هست و حضور دارد.« 2

نکته ی آخر
این بود فهرستی از مهم ترین اصول و ارزش هایی که هر تشکل اسالمی باید 
در چهارچوب آن ها، هدف گذاری، برنامه ریزی، انتخاب و به کارگیری منابع 
انسانی و اقدام و عملیات اجرایی خود را سامان بخشد، تا بتواند تا حدودی از 

سالمت تشکل خود، اطمینان حاصل کند.
در پایان، به عنوان حسن ختام، مرامنامه � اصول و ارزش های حاکم بر تشکل 
اسالمی � را از منظر سید الشهدای انقالب اسالمی، شهید بهشتی، می خوانیم:3 

1 . بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان تشکل ها.
2 . همان، ص 13.

3 . مجله ی عروة الوثقی، ش 67، صص 6 ـ 7.
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--------------------------

مرامنامه ی منونه

1. تشکل باید پاسدار ارزش ها باشد، نه پاسدار خود؛ نگهبان ارزش ها باشد، 

نه نگهبان خود.

2. تش��کل باید سازنده ی ما، آسان کننده ی خودسازی ما و کمکی برای سیر 

الی الله برای رشکت کنندگان در این تشکل باشد.

3. دفاتر حزب )تشکل( باید معبد باشد، محل عبادت باشد و محل عبادت مباند.

4. حزب )تشکل( باید به اهداف اسالمی خود همواره وفادار مانده و آن ها 

را در بحبوحه ی کار و فعالیت از بین نربد.

5. حزب )تش��کل ( نباید به آفت خودخواهی های ش��خصی، خودمحوری ها، 

س��وء ظن ها، بدگامنی های بی جا نس��بت به یکدیگر و نس��بت به هر حرکت، 

نسبت به هر کار مبتال شود.

6. هرگاه یکی از ما یا جمع ما به تش��کل مان مشغول و رسگرم شدیم، چنین 

تشکلی لهو می شود و باید از او پرهیز کنیم؛ زیرا ما را از یاد خدا دور می کند.

7. هر وقت این تش��کل به جای آن که نگهبان ارزش ها باش��د و تالشگر در 

راه ارزش ها باش��د، به جای آن که خداپرس��ت و حق پرست و حق خواه، کامل 

دوست و کامل خواه باشد، خودخواه شد، آن یک طاغوت است و چه بهرت که 

چنین طاغوتی بر رس راه امت نباشد.

8. تشکیالت ]باید[ به درد مردم بخورد، نه این که یک باری بر دوش این جامعه نهد.

9. نباید تش��کل و انضباط را با ایجاد یک بروکراس��ی پیچیده و دستگاه های 

عریض و طویل اداری اشتباه کنیم. 

--------------------------
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151درسنامه تشکل اسالمی

موانع عبارتند از آن دسته عواملی که نمی گذارند تشکل اسالمی شکل بگیرد. در 
بررسی موانع شکل گیری تشکل ها، می توان آن ها را به دسته های زیر تقسیم کرد:

1. موانعی که ناشی از نگرش ها یا روحیات فردی انسان ها هستند؛
2. موانعی که ریشه در باورها و رفتارهای خانواده دارند؛

3. موانعی که ناشی از فرهنگ عمومی جامعه است؛
4. موانعی که توس��ط دش��منان علیه هم گرایی و وح��دت ما، طرح ریزی و 

ایجاد می شوند.
البته این ش��یوه ی دس��ته بندی صرفاً برای آس��ان ش��دن شناس��ایی موانع و 
برنامه ریزی در خصوص رفع آن هاست، و اال این ترتیب، نشانه ی اولویت ها و 

میزان اهمیت هر دسته نسبت به دسته ی بعدی نیست.

1. موانع فردی
1�1. خود محوری

گاهی شخصیت افراد در اثر تربیت های پایه، به گونه ای شکل می گیرد که نه 
در حوزه ی رأی و فکر، نظری جز اندیشه ی خود را می پذیرند و می پسندند، و 
نه در عرصه ی عمل حاضرند تشخیص دیگران را بر تصمیم خود مقدم سازند.

اف��راد خودمح��ور، در حقیقت به نوع��ی از افراط در اعتم��اد به نفس مبتال 
هس��تند که هر ایده و اندیشه و هر روش و س��بکی که برخالف سبک و نظر 
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آنان باش��د، نامطلوب، خام و غیر قابل پذیرش می دانند. این گونه افراد، حتی 
اگر به دنبال منافع ش��خصی هم نباشند، در نهایت نمی توانند منافع واقعی جمع 
را محق��ق س��ازند؛ چرا که اصل اول برای تأمین منافع جم��ع، احترام به نظر و 

عقیده ی جمع است، که اینان از آن بی بهره اند.

1�2. فردگرايی و درون گرايی
داشتن روحیه ی تعامل مثبت و سازنده با محیط، نشانه ی برون گرایی افراد و 
عدم آن، عالمتی از عالیم درون گرایی به ش��مار می آید. افراد درون گرا یا از 
حضور در جمع ترس دارند و یا نس��بت به آن احس��اس نیاز و لذت نمی کنند. 
آن ها بیش��ترین لذت و خوشی را در فرصت های س��یر در توهمات، تخیالت 
و تفکرات شخصی شان جس��تجو می کنند و به همین دلیل، نمی توانند عناصر 

مطلوبی برای راه اندازی و حرکت یک تشکل مطلوب باشند.

1�3. روحیه ی منفعت طلبی
نس��بت روحیه ی تأکید بر منافع ش��خصی با حرکت تشکیالتی، مثل نسبت 
»کوس��ه و ریش پهن اس��ت!« از طرفی ش��رکت در یک تش��کل اسالمی، با 
اه��داف متعالی و در خدمت آرمان های جامعه ی دینی، در ذات خود عبور از 
منافع فردی در تقاطع بین منفعت من و منفعت ما را می طلبد و از سوی دیگر، 
اصرار بر منفعت طلبی فردی و عدم چشم پوش��ی از سود خویشتن برای تأمین 
س��ود عمومی تر، راه را ب��ر رجحان منافع جمع بر منافع فرد مس��دود می کند. 
بنابرای��ن، با افرادی که دارای خصلت منفعت گرایی فردی هس��تند، نمی توان 
هم سفر شد. همان گونه که مجنون نتوانست با شتری به دیدار لیلی برود که در 

شهر مبدأ، بچه شتری داشت و آن را بر همه ی دنیای مجنون ترجیح می داد.

 
--------------
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می گوین��د هنگام��ی ک��ه مجنون قصد ک��رد برای دی��دار لیلی به ش��هر او 

س��فر کند، ش��رتی را برای این هدف انتخ��اب کرد. صبح علی الطلوع ش��رت را 

راه می انداخ��ت و حرک��ت می ک��رد، ه��ر چ��ه به مقص��د نزدیک تر می ش��د، 

ح��ال مجن��ون دگرگون تر و از اطراف خود غافل می ش��د. ش��رت از این فرصت 

اس��تفاده می کرد و چون کره شرتش در ش��هر مبدأ بود، برمی گشت و برخالف 

مقصد می رفت. ش��ب هنگام مجنون متوجه می ش��د ک��ه در نقطه ی اول قرار 

دارد. این مس��أله چند روز تکرار ش��د تا این که مجنون از خیر ش��رت گذشت.

--------------

1�4. احساس بی فايدگی فعالیت اجتماعی و تشکلی
گاهی به دلیل غلبه ی روحیه ی بدبینی در شخصیت افراد، احساس بی فایدگی 
در ه��ر اقدام نو و حرکتی جدی��د، از جمله حرکت تش��کلی، در آن ها بروز 
می نمای��د و گاهی نیز تجربه ی عملکرد ناموفق تش��کل هایی که این افراد قباًل 
در آن ه��ا فعالیت می کرده اند، منجر به ظهور این ویژگی در برخی می ش��ود.

1�5. ضعف تحلیل و بینش اجتماعی
نداش��تن اطالعات تاریخی مناسب و به هم پیوسته، دور بودن از اخبار روز 
و عدم پی گیری تحوالت اجتماعی و سیاس��ی، نداشتن قدرت تجزیه و تحلیل 
رخداده��ا و اتفاق��ات محیط پیرامون و باالخره تنف��س در فضایی که مباحث 
اجتماعی در حاش��یه ی امور روزم��ره ی زندگی، رنگ باخته اس��ت؛ افرادی 
را تربیت می کند که در مقابل پیش��نهاد پیوس��تن به ی��ک حرکت اجتماعی، 
حداکثر می توانند بگویند: »حاال تا ببینیم!« و تصور می کنند که پاس��خ مثبت و 
فعال به این نوع پیش��نهادها، مساوی با گرفتار شدن در بازی بی معنا و بی پایان 

سیاست بازها و قدرت گراها است.
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2. خانواده
خان��واده به عنوان اولین معمار ش��خصیت افراد، به دلیل در اختیار داش��تن 
بزرگ ترین عامل تأثیرگذاری برای مدتی طوالنی � یعنی روابط عمیق و وسیع 
عاطفی � خش��ت اول را هرگونه بگذارد،  غالباً ش��اکله ی افراد تا ثریا به همان 
جهت سیر خواهد کرد. اگر والدین و اعضای مؤثر خانواده، افرادی برخوردار 
از س��طح اطالعات، تحلیل و گرایش  اجتماعی مناسبی نباشند، فرزندان آن ها 

نیز به احتمال خیلی زیاد، تابع این روحیات خواهند بود.
البت��ه گاهی پ��در و مادر، خود اه��ل فعالیت های اجتماعی هس��تند و یا در 
گذش��ته این گون��ه بوده ان��د، ولی ام��روز به دالیل��ی مثل س��رخوردگی های 
اجتماعی، نارضایتی از اوضاع اقتصادی، احساس تنافی بین تحصیل و فعالیت 
اجتماعی فرزندان ش��ان و... به مخالفت یا ایجاد مان��ع در راه تحرک آنان در 
قالب تش��کل ها مبادرت می کنند. به هر حال، بای��د با حفظ اصالت پیوندهای 
خانوادگی، برای اصالح این نگرش ها تالش کرد، و اال درگیر کردن نوجوان 
و ج��وان در جنگ بین نگ��رش خانواده و فعالیت تش��کیالتی، بازی باخت � 

باخت و سرشار از خسران است.

3. فرهنگ عمومی جامعه
در بررسی موانع ش��کل گیری و فعالیت تشکل های جوانان، آنچه که ریشه 
در فرهن��گ عموم��ی جامعه دارد، از دو منظر قابل توجه اس��ت، که در ادامه 

توضیح داده می شود.
الف.  رسوبات فرهنگ گذش��ته و روحیات بر جای مانده از دوران پیشین، 
که عمدتاً ناش��ی از شناخت های تحریف آمیز از مفاهیم و ارزش های اسالمی 
اس��ت. مثاًل برداشت نادرست و متأسفانه شایعی که از حقیقت زهد و پرهیز از 
حّب دنیا در ذهن مردم ما وجود دارد، هر فعالیتی را که به آبادانی جنبه های به 
ظاهر مادی و این جهانی زندگی منجر می شود، به نوعی دنیازدگی و غفلت از 
معنویات می پندارند. هنوز هم بسیاری از مسلمانان هستند که با همین اندیشه های 
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انحرافی، تکاپوی جهان غرب برای تس��خیر بُعد مادی عالم �  یعنی طبیعت �  و 
کش��ف اسرار و رموز ش��گفت انگیز آن را، نه تنها نشانه ی عقب ماندگی امت 
اس��الم از سایرین نمی دانند، بلکه این مس��أله را به گونه ای تفسیر می کنند که 
گویا خداوند خواس��ته اس��ت که گروهی � مثل غربی ها �  به عنوان عمله های 
گروه��ی دیگر � یعنی مس��لمانان � ب��ه آبادانی مادی و تولی��د فناوری های نو 
به ن��و بپردازند، تا این��ان بتوانند ضم��ن بهره برداری از نتایج ت��الش آنان، به 
اصل زندگی که معنویات و آخرت و ذکر و خلوت اس��ت، مش��غول باش��ند!

بعضی از غفله و جهله را مش��اهده می کنیم که تشکر می کنند و می گویند:  
خدا را ش��کر که این نامس��لمانان را در خدمت ما گمارده و از این که صنایع 
دش��من، آن ها را تأمین می کند، می گویند:  خداوند عالم آن ها را خر و حمال 
م��ا قرار داده و ما بدون آن که رنجی تحمل کنیم، به آنچه نیازمندیم، دس��ت 
می یابی��م. ولی اگر به نظر منصفانه متوجه ش��وند، می فهمند که حمال کس��ی 
اس��ت که پنبه )مواد خام اولیه( را یک من، ش��ش قران به دشمن می فروشد و 

)محصول را( یک من، ششصد تومان، بلکه متجاوز از آن می خرد!! 1
الغرض، انحراف از حقیقت مفاهیم اس��المی، یکی از عوارضش تن ندادن 
به روحیه ی جمعی، اقدام اجتماعی و متش��کل شدن برای تحقق اوامر و نواهی 

الهی است.
ب. جه��ت در بح��ث فرهن��گ عموم��ی، متأث��ر و منفعل ش��دن جامعه و 
ارزش ه��ای آن در مقابل امواج فرهنگی جوامع دیگر و عمدتاً غربی اس��ت. 
رش��د مصرف گرای��ی، لذت جویی،  ولن��گاری، فردگرای��ی و تعریف مادی 
و ش��خصی از کل حیات، عوارض��ی دارد، که کم و بی��ش فرهنگ عمومی 

جامعه ی ما را هم تحت تأثیر خود قرار داده است.
افزای��ش ناهنجاری ه��ای اجتماعی نظیر ط��الق، فرار از خان��ه و... همگی 

نشانه هایی از آسیب دیدن بخشی از فرهنگ اصیل ایرانی � اسالمی ما است.
فرهن��گ غرب، در ذاتش؛ خودبینی، خودخواه��ی و خودگرایی را ترویج 

1 . شذرات المعارف، صص 83 � 84.
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و در عوض هم گرایی، هم نوع دوس��تی و گذشت از منافع فردی برای تحقق 
منافع دیگران را نفی می نماید.1 

در چنین بستر فرهنگی � اجتماعی، فعالیت تشکیالتی، آن هم از نوع آزاد و 
داوطلبانه و بدون انتفاع مادی، تا حدودی دشوار است. 

4. دشمن متشکل؛ دشمن تشکل
اگر ما از زمره ی س��اده لوحانی نباشیم که وجود دشمن و توطئه های دایمی 
و پیچیده ی او را در مس��یر وحدت و پیشرفت اس��الم و امت اسالمی، »توهم 
توطئه« می پندارند، قطعاً نس��بت به نقش دش��منان در ایجاد مانع برای متشکل 

شدن نیروهای خودی، تردید به خود راه نمی دهیم.
عرصه ی جهاد فرهنگی، همچون جهاد نظامی در هر دو سوی میدان، متکی 
به وجود س��ازماندهی و هماهنگی و مدیریت هوش��مند و کارآمد است. تنها 
تفاوتی که بین جبهه ی حق با جبهه ی باطل وجود دارد، اصالت داش��تن ایمان 
به خدا و عالم غیب و وسیله ی شناختن تشکل و انسجام و... است، وگرنه بدون 
تشکیالت و صرفاً  با ادعای مسلمانی و توکل به قدرت الهی، امیدی به پیروزی 
جبهه ی حق نیس��ت و اصوالً جبهه ی بدون تش��کل و انس��جام، جبهه نیس��ت. 
درک این نکته، زمانی جدی تر خواهد شد که بدانیم همان دشمنانی که گاه 
به طور مستقیم و گاه به واسطه ی عمال داخلی خود، ضرورت و فواید تشکل 
ما را زیر س��ؤال می برند، خودش��ان به ش��دت معتقد و ملتزم به کار تشکیالتی 
هس��تند. در واقع، مس��أله  این است که دش��من کاماًل متشکل، دشمن متشکل 

شدن ما است.
قرآن کریم در این زمینه تعبیر جالبی دارد که اندیش��مندی همچون ش��هید 
مطهری را به ش��گفتی واداشته است. اس��تاد در کتاب مسأله ی نفاق با استفاده 
از تعبی��ر قرآنی »الُْمْؤِمُنوَن َو الُْمْؤِمناُت بَْعُضُهْم َأْولِياُء بَْعض « )توبه، 71( نتیجه 
می گیرد که مردان و زنان مؤمن، حامیان یکدیگر هستند؛ وابسته و پیوند خورده 

1 . برای مطالعه ی بیشتر ر.ک: اصغرطاهرزاده، علل تزلزل تمدن غرب، گروه فرهنگی المیزان، 1388.
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به یکدیگر هس��تند. اما از تعبیر »بَْعُضُهْم ِمْن بَْعض « )توبه / 67( درباره ی زنان 
و مردان منافق، چنین اس��تفاده می کند که منافقان هم دارای چنین همبستگی 
می باش��ند. بلک��ه با توجه به اختالفی ک��ه بین عبارت »بَْعُضُه��ْم َأْولِياُء بَْعض « 
درب��اره ی اهل ایمان با عبارت »بَْعُضُهْم ِم��ْن بَْعض « درباره ی اهل نفاق وجود 
دارد،  می گویند: این تعبیِر همبستگی »بَْعُضُهْم ِمْن بَْعض «، اگر از تعبیر »بَْعُضُهْم 
َأْولِياُء بَْعض « بیشتر نباشد، کمتر نیست. چون مفسرین این چنین می فهمند که 
این ها ]منافقین[ آن چنان به یکدیگر وابس��ته و پیوسته هستند که یکی هستند.1 

راه های دشمنی با تشکل
اما دشمنان �  اعم از کفار و منافقان � از چه راه هایی به تشکل ما لطمه می زنند؟

الف. شبهه افکنی
دش��من گاهی با ش��بهه ی »تضاد تحزب و تش��کل گرایی ب��ا مبانی قرآن و 
اس��الم« و گاهی با ایجاد شبهه ی »عدم س��نخیت و تناسب آرمان های انقالب 
اسالمی با تشکل گرایی« و زمانی هم با زیر سؤال بردن »ضرورت و فواید کار 

تشکیالتی«،  مانع متشکل شدن ما می شود.
اتفاقاً در طول سه دهه از عمر پربرکت انقالب اسالمی، به ویژه در سال های 
نخس��تین پیروزی، هر س��ه نوع این ش��بهات با حجم انبوه و تبلیغات فراوان، 
جامعه ی متدینین و انقالبیون را نس��بت به اقدامات و اندیشه های بزرگانی نظیر 
ش��هید بهش��تی، مبتال به تردید و برخی را حتی متأسفانه وادار به تهمت زنی به 

یاران صدیق امام کرده بود.
شهید بهشتی در مقابل ش��بهه ی منافات تشکل گرایی با مبانی قرآنی، ضمن 
یادآوری فلسفه ی نماز جماعت و جمعه، آن را نوعی تمرین تشکل می خواند  
2و در برابر پرسش »مگر انقالب ما با حزب و تشکیالت پیروز شد که بخواهد 

1 . ر.ک: مسأله ی نفاق استاد مطهری و مجموعه ی آثار،  ج 25، صص 202 �  203.
2 . مجله ی عروة الوثقی، ش 76، صص 4 ـ 6.
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با آن ادامه دهد؟« با درک ریش��ه ی ضد انقالبی طرح این تردید در جامعه، با 
صراحت می گفت:

»ما همچنان بر ضرورت تش��کیالت پافشاری داریم و این دشواری هایی که 
بر سر راه تشکیالت سازنده و پیش برنده  داشته ایم، تحمل می کنیم.« 1

و در تش��ریح ضرورت و فواید تش��کل برای آینده ی انقالب، به مس��أله ی 
مهم مدیریت، برنامه ریزی و س��ازماندهی نیروهای انقالبی و ساختارهای نظام 

اسالمی اشاره می کند و تداوم انقالب را بدون آن، ناممکن می داند.2 

ب. تخريب شخصیت های منادی وحدت و تشکل
ش��اید یکی از دالیل مهمی که امام عظیم الش��أن )رحمه اهلل( به واس��طه ی 
آن، مظلومیت شیهد بهشتی را باالتر و جان گدازتر از شهادت او معرفی کرد، 
همین نکت��ه بود که او رکن اصلی ایجاد انس��جام و هم گرای��ی بین نیروهای 
انقالب اس��المی بود. او بود که با اندیش��ه های روش��ن و تسلطی کم نظیر، در 
بحبوحه ی مش��کالت طاقت فرس��ای آغازین روزهای انقالب اسالمی، دست 
به کار طراحی و تأس��یس بزرگ ترین تشکل اسالمی، یعنی حزب جمهوری 
اس��المی ایران شد و از این رهگذر، با قبول انواع و اقسام تهمت های ناروا � از 
قدرت طلب تا امریکایی بودن � به شناس��ایی، تربیت و تزریق عناصر متعهد و 
انقالبی به س��طوح مختلف مدیریتی جامعه همت گمارد. کاندیداتوری شهید 
رجایی برای ریاس��ت جمهوری، تنها یکی از برکات آن بود که برای دشمنان 

بسیار سنگین تمام شد.3 
طبیعی اس��ت که دشمن با ترور شخصیت چنین افرادی، در حقیقت، تشکل 

اسالمی را �  که سرچشمه ی خیرات و برکات است �  هدف می گیرد.

1 . همان.
2 . همان، ش 23، ص 18.

3 . شهید رجایی در مورد حادثه ی هفتم تیر و درباره ی شهادت آیت اهلل بهشتی گفت: کمرم شکست!
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ج. اختالف افکنی در جبهه ی خودی
هرگاه دشمن در مرحله ی ش��کل گیری تشکل های اسالمی ناکام بماند، از 
پا ننشس��ته و در مرحله ی بعد، تالش برای ناکارآمد کردن آن ها را در دستور 
کار قرار می دهد. سیاست ش��یطانی »اختالف بینداز و  حکومت کن«، در این 
عرص��ه هم می تواند ب��ه یاری بدخواهان بیاید. به ای��ن معنا که با بزرگ جلوه 
دادن اختالف س��لیقه ها، تهم��ت  زدن ها، ارایه ی اخبار و اطالعات نادرس��ت 
و جوس��ازی های گوناگون، میان فعاالن یک تش��کل اس��المی مؤثر، کینه و 
اختالف می افکنند و کاری می کنند که مجموعه ی آن ها بی اثر و بلکه منش��أ 

آسیب برای اسالم و انقالب اسالمی گردد.
در این مورد هم مثال و ش��اهد در دوران انقالب اس��المی بسیار زیاد است، 

که به دلیل رعایت اختصار، از آن می گذریم.  





درس هشتم: 

آسیب شناسی تشکل اسالمی
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درآمد
برای اطمینان از رس��یدن به مقصدهای زندگی، عالوه بر ش��ناخت هدف، 
شناخت راه و شناخت خود، ش��ناخت آفت ها و آسیب های راه و حرکت نیز 
ضروری اس��ت. در واقع، انسان در همه ی ابعاد زندگی بسان کشاورزی است 
ک��ه باید چند دانش را با هم بیامیزد، تا امیدش به برداش��ت محصول فراوان و 

شایسته، مقرون به حقیقت باشد:
نخست، شناخت درست از زمین زراعی و ویژگی های آن )خودشناسی(؛

دوم، شناخت بذر سالم و مرغوب )فرصت شناسی(؛
سوم، شناخت روش های بهینه ی زراعت )وظیفه شناسی(؛

چهارم، شناخت آفت ها و راه پیشگیری و مقابله با آن ها )آسیب شناسی(.
و گرنه در فصل برداش��ت، حاصل تمام زحمات شبانه روزی را تاراج رفته 
به دس��ت ش��ته ها و کرم ها و ملخ ها خواهد دید و خود جز حسرت و خسران 

چیزی درو نخواهد کرد.
امام صادق  می فرمایند:

»دانش مفید برای مردم را در چهار چیز یافته ام: 1. پروردگارت را بشناس��ی 
)هدف شناس��ی(؛ 2. صنع و خلقتت را بشناسی )خودشناسی(؛ 3. آنچه خدا از 
تو خواس��ته است، بشناسی )وظیفه شناسی(؛ 4. آنچه تو را از دین � راه هدایت 
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� خارج می کند، بشناسی )آسیب شناسی(.«1  
بنابرای��ن، در این فص��ل که آخرین فصل از درس نامه اس��ت، به بررس��ی 
مهم ترین آس��یب هایی که در کمین تشکل های الهی قرار دارد، پرداخته ایم و 
امیدواریم با بصیرت نس��بت به آن بتوانیم راه نفوذ آفت ها را از این حلقه های 

نورانی مسدود نماییم. 

1. غفلت از بعد الهی تشکل 
»تش��کل باید سازنده ی ما، آسان کننده ی خودسازي ما و کمکي براي سیر 

الي اهلل براي شرکت کنندگان در این تشکل باشد.« 2
گاهي آغاز یک حرکت پسندیده، با نام و یاد خدا و براي خداست، اما � به 
دالیل متعدد � در مس��یر انگیزه ها متحول و قلب ها غافل مي شوند. یک تشکل 
اس��المي، در س��رلوحه ی همه ی امورش، باید تعهدي را ک��ه فردي و جمعي 
نس��بت به خداوند دارد، بر ه��ر امر دیگري ترجیح بده��د؛ همان تعهدي که 

خداوند متعال در قرآن کریم، بارها به آن اشاره فرموده است:
��ْيطاَن ِإنَّ��ُه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبين «  »َألَ��ْم َأْعَهْد ِإلَْيُكْم يا بَني  آَدَم َأْن ال َتْعُبُدوا الشَّ
)ی��س، 60(؛ اي فرزند آدم! آیا ما با ش��ما عهد نکردیم که پیروي از ش��یطان 

نکنید؛ چرا که او دشمني آشکار براي شماست.
»َو َقضى  َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاه « )اس��راء، 23(؛ و خداوند حکم کرد که 

جز او را بندگي نکنید.
یکی از نویسندگان در این باره مي نویسد:

»نباید نام سازمان ها، گروه ها و جمعیت  ها بین ما و وفاداري خدا حائل شوند. 
هرگاه ش��یفتگي و عالقه ي بس��یار، ما را به دفاع از نام ها، عناوین و ساختارها 
کش��اند؛ به یاد بیاوریم که این ها تنها وس��یله اند و هدف، دستیابي به رضایت 
و خش��نودي خداوند یکتا است. اگر هاله اي از قداس��ت به گرد سازمان هاي 

1 . بحار النوار، ج 1، ص 212.
2 . شهید بهشتي، مجله ی عروة الوثقي، حزب جمهوري اسالمي، ش 67، ص 7.
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خویش بکش��یم، بی��ش از وظیفه و هدف س��ازمان ها را ب��رای آن ها تحمیل 
کرده ایم. در س��وره ی یوسف، آیه ی 40 مي خوانیم: »ما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ 
ْيُتُموها َأْنُتْم َو آباُؤُكم «.، پایبندي به وسیله و غفلت از هدف، آفت  َأْسماًء َس��مَّ
بس��یاري از جنبش ها و سازمان ها ش��ده، زیان هاي جبران ناپذیري به مسلمانان 
رس��انده اس��ت و از فقدان یا ضعف درک و آگاهي نس��بت به اهداف غایي 

فعالیت ها مایه مي گیرد.« 1
ه��رگاه رهب��ران و اعضاي یک تش��کل، دائماً متذکر این اصل بش��وند که 
»وفاداري به تش��کل، در طول وفاداري به خداوند اس��ت«، مي توانند امیدوار 
باش��ند ک��ه از گزند این آس��یب، در امانند. اهم دالیل ابتالي یک تش��کل و 

اعضاي آن به این آفت عبارتند از:
الف. کم توجهي و گاه بي توجهي به مش��روعیت و عدم مشروعیت وسیله یا 

راهي که براي رسیدن به هدف، به کار مي بندند؛
ب. کم رنگ ش��دن تقید به عبادات و وظایف ش��رعي، اع��م از واجبات و 

محرمات به بهانه هاي مختلف؛
ج. تمس��ک به توجیه هاي عجیب و غریب براي پوش��اندن انحراف خود از 
موازین شرعي؛ مثل غیبت، تهمت، دروغ، تقلب، سندسازي، قانون شکني و... .

2. بي توجهي به عمق و گستره ي اسالم
اگ��ر به ش��ما بگویند: عده اي جوان عالقه مند به مس��ائل بهداش��ت، درمان 
و پزش��کي، مؤسس��ه اي را تأس��یس کرده اند و قصد دارند در راستاي ارتقای 
بهداشت ش��هروندان دیار خود فعالیت کنند، اما زیر نظر هیچ پزشک مجرب 
و کارآزموده اي نیس��تند، ش��ما چه عکس العملي نشان مي دهید؟ حتماً تعجب 
مي کنید که موضوع عالي و مهم، انگیزه هاي پاک و انسان دوس��تانه، انرژي و 
پتانس��یل جواني، چرا بدون هدایت متخصص مي خواهد حرکت داده ش��ود؟ 
درس��ت مثل پیکره اي است که اعضا و اندام قوي، سالم و نیرومندي دارد، اما 

1 . رهبري و مدیریت در تشکل هاي اسالمي، ص 55.
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مغز ندارد!
نگاهي به پرونده ی برخي گروه ها و تش��کل هاي س��هیم در براندازي نظام 
طاغوت و عاقبت س��یاهي که گریبانگیر آن ها ش��د � نظیر سازمان مجاهدین، 
گروه فرقان و... � این سؤال راهبردي را به ذهن مي آورد که »آیا صرف وجود 
تشکیالت قوي و منسجم، مي تواند ماهیت مثبت آن تشکیالت را تضمین کند.«1 
نداش��تن نگ��رش جامع و صحیح نس��بت به اس��الم و عدم تبعی��ت از یک 
اسالم شناس معتبر و خبره، خطري است که فقط در حافظه ی تاریخي انقالب 
اس��المي ما، صدها پیر و جوان شیفته ی انقالب و اسالم را به کام نفاق، التقاط 
و انحطاط غلتانده اس��ت. تفس��یرهاي مادي و التقاط��ي از آیات قرآن و کالم 
نهج البالغه، خالصه کردن اس��الم صرفاً در بُع��د اجتماعي و آن هم روحیه ی 
مبارزه و س��تیزه جویي، مطلق انگاش��تن برداش��ت خود از اس��الم و مبارزه با 
اسالم شناس��ان حقیقي )از ترور شخصیت تا ترور ش��خص(، از آثار و تبعات 

این سم مهلک است. 
شهید مطهري در باره ی سازمان منافقین مي گوید:

»قرآن را چنان تفس��یر مي کردند که گویي جز یک کتاب آموزش مبارزه 
و محرک مردم براي انقالب، چیز دیگري نیس��ت. فلسفه ي تاریخي از قرآن 

بیرون مي کشیدند، که بیان دیگري از ماتریالیسم تاریخي بود.« 2
از طرف دیگر، س��ابقه ی تاریخي تشکل ها نشان مي دهد که هر تشکلي که 
به نحوي به یک اسالم ش��ناس جامع الش��رایط متصل بوده، ولو در حوزه هاي 
اجرای��ي و عملیاتي بعضاً خطاها یا ضعف هایي داش��ته اس��ت، اما در مباحث 
ایدلوژیک و اساسي، هرگز منحرف نشده و بر مدار صراط مستقیم طّي طریق 
کرده است. البته بهترین و اعتماد بخش ترین الگو در این زمینه، اتصال مستقیم 

به نهاد رهبري انقالب اسالمي است. 
در این الگو، اولین تش��کلي که از ابتداي تأس��یس و با درک هوشمندانه ی 

1 . احمد فیروزجاني، مجاهدین راه انحطاط، دوماهنامه ی خیمه هاي معرفت، ش 13، ص 141.
2 . براي مطالعه بیشتر ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهري، ج 1، صص 455 � 470.
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این آس��یب، از امام راح��ل تقاضاي نماینده کرد و تاکنون نیز این س��نت 
حسنه در آن تشکل � به عنوان مهم ترین علت سالمت � حفظ شده، اتحادیه ی 
انجمن هاي اس��المي دانش آموزان اس��ت. در این تشکل، س��اختار سازماني، 
مشابه ساختار نظام اسالمي اس��ت که در آن نماینده ی رهبري، رکن اصلي و 
دبیرکل، مدیر اجرایي است. دبیرکل از سویي با فرایند انتخابات توسط اعضا 
تعیین مي ش��ود و از سوي دیگر، مش��روعیت او با تنفیذ نماینده ی مقام معظم 

رهبري رقم مي خورد.
حجت االس��الم و المس��لمین حاج علي اکبري، در خصوص اهمیت اتصال 

تشکیالت انجمن هاي اسالمي به والیت مي گوید:
»بچه هاي نس��ل اول ب��ا درک این خطر که این مجموع��ه یک مجموعه ي 
س��یال است و با این تفکر که معلوم نیست کساني که فردا عضو این مجموعه 
مي ش��وند، به جاي این که پرچم هدف هاي انقالب را بردارند، پرچم دیگران 
را بلن��د کنند � چنان که متأس��فانه بعضي جاها این اتفاق افتاده اس��ت و یک 
اس��تحاله اي در بعضي از تشکل ها روي داده اس��ت � همان اول، خدمت امام 
رفتند و به ایش��ان گفتند: آقا! ش��ما کس��ي را به عنوان نماینده ی خودتان به ما 
معرف��ي کنید که بر فعالیت هاي ما ناظر باش��د و کارهاي م��ا را هدایت کند. 
این اتفاق افتاد و امام عظیم الش��أن، رسماً براي یک تشکل این چنیني، نماینده 
تعیین کردند و این ماجرا س��المت مجموعه را از این که در بازي هاي سیاسي 

و فرایند تحوالت سطحي سیاسي جامعه بیفتد، تضمین کرده است.« 1

3. تئوري زدگي و فقدان تولید مدل هاي اسالمي
هم در س��طح کالن � یعني سطح امت اس��الم � و هم در سطح خرد � یعني 
س��طح تش��کل ها و تش��کیالت اس��المي � یکي از معضالتي که همچنان رخ 
مي نماید، پرداختن به کلیات اس��الم و تالش براي اثبات برتري اسالم بر سایر 

مکاتب و دیدگاه هاست.

1 . افق هاي آرماني، ص 58.
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امروزه بش��ر در سرتاسر گیتي، تش��نه ی مکتبي است که براي بخش بخش 
زندگ��ي مادي و معنوي، دنی��وي و اخروي، فردي و اجتماعي او، بر اس��اس 
مبناي فطرت پس��ند و عقل پس��ند، مدل و الگوي زیس��ت ارائ��ه کند. در بُعد 
کالن، مدل اقتصادي، ش��امل تمام زیرمجموعه ه��اي آن )مثل قوانین تجارت 
و بازرگان��ي، مدل بانکداري، الگوي بازار تولید و توزیع و...(، مدل سیاس��ي 
ش��امل الگوي مش��ارکت حقیقي، آزاد و حداکثري و مؤثر اف��راد جامعه در 
تمامي تصمیمات، مدل ساختار حکومتي عادالنه و... ، و در بُعد اجتماعي و....

در سطح تش��کل ها � به ویژه تش��کل هاي جوانان و نوجوانان � آنچه انتظار 
مي رود، این اس��ت که از حیطه ی ش��عارها و ادعاهاي کلي پا را فراتر گذاشته 
و ب��ه تولید الگوهاي الزم ب��راي زندگي یک نوجوان اق��دام کنند. مدل ها و 
الگوهایي مثل مدل شادي و نشاط سالم، مدل ارتباط فعال و صحیح با دیگران، 
مدل تأمین معنویت س��الم، مدل تفریحات س��الم، مدل گذران صحیح اوقات 
فراغت، الگوي پوشش، الگوي زینت و زیبایي، الگوي ورزش و هیجان و... . 
در واقع، عدم معرفي جایگزین اسالمي مبتني بر مباني اسالم ناب و متناسب 
با واقعیت هاي زماني و مکاني، در کنار انتقاد و رد یک جانبه ی الگوهاي ناسالم 
و احیاناً جذاب غربي، چهره اي خش��ن، متحجر و بي انعطاف را از تشکل هاي 

دیني به نمایش مي گذارد.

4. بحران فکر و انديشه ی بومي
ب��ه همان میزان ک��ه اکتفا ب��ه تئوري هاي کل��ي، مضر به جای��گاه و نقش 
تش��کل هاي اسالمي در جامعه است؛ عمل زدگي و ضعف کارشناسي و تفکر 
صحیح هم مخرب وجهه و چهره ی تش��کل و تضعی��ف کننده ی توان، منابع 
و انگیزه ه��اي موجود در آن اس��ت. اگر قرآن کری��م، گویندگان بي عمل را 

به شدت تهدید مي کند و هشدار مي دهد که: 
ِ َأْن َتُقولُوا م��ا ال َتْفَعُلون «  »لِ��َم َتُقولُوَن م��ا ال َتْفَعُلون  * َكُبَر َمْقت��ًا ِعْنَد الَّ
)ص��ف، 2 � 3(؛ چرا آنچه را که به عرصه ی عمل نمي رس��انید، ادعا مي کنید. 
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این گناه بزرگي است نزد خداوند که به آنچه مي گویید، عمل نکنید.
همین قرآن، حرکت بدون آگاهي و علم کافي را هم نهي مي کند: 

»َو ال َتْقُف ما لَْيَس لََك بِِه ِعْلم « )اس��راء، 36(؛ از چیزي که نس��بت به آن 
اشراف علمي نداري، پیروي نکن.

امیرالمؤمنین مي فرمایند: 
»َما ِمنْ  َحَرَكٍة ِإالَّ َو َأْنَت ُمْحَتاٌج ِفيَها ِإلَى َمْعِرَفة؛ 1 هیچ اقدامي نیس��ت مگر 

این که تو پیش از آن محتاج شناخت متناسب با اقدام هستي.«
در برنامه هایي که انجام مي دهیم، باید اهتمام داشته باشیم نسبت به کیفیت آن ها 
و این هم انجام نمي شود ، مگر با تقویت عقبه ي فکري و مطالعاتي و کارشناسي.2 
بنابرای��ن، یک تش��کل باید ب��ا دو بال ق��وي »کار کارشناس��ي« و »اجراي 
مناس��ب«، به س��مت هدف هاي خویش پرواز کند. ضعف هر کدام از این دو 

بال، به عملکرد کل مجموعه لطمه وارد مي کند.
مس��أله ي کیفیت براي ما یک مسأله ي فوق العاده  جدي است که نمي توانیم 
به راحتي از کنار آن بگذریم. براي دس��تیابي ب��ه این هدف هم دو بحث مهم 
وج��ود دارد. یکي محتواس��ت � که وابس��ته ب��ه عقبه  ی فک��ري، مطالعاتي و 
کارشناس��ي مي باش��د � و دیگري مربوط به شکل اجراس��ت، و این دو را هم 
نمي توان کاماًل از هم تفکیک کرد. هر دو این مباحث هم مهم هس��تند و هیچ 
کدام ج��اي دیگري را نمي گیرند. به عبارت دیگ��ر، محتواي خوب، اجراي 
ضعیف را جبران نمي کند و نیز اگر محتوا خوب نباش��د، قوت در اجرا آن را 

پوشش نمي دهد و قطعاً به کار آسیب مي زند.3 

5. رضايت به وضع موجود
آفتي دیگر � که برخي از تش��کل ها را به روزمرّ گي کش��انده � راضي شدن 
به وضع موجود اس��ت. اساساً فلسفه ي تأسیس تش��کل ها � به ویژه تشکل هاي 

1 . بحاراالنوار، ج 74، ص 269.
2 . افق هاي آرماني، ص 304.

3 . همان، ص 319.



170 قالب تشکل و تشکل غالب

اسالمي که مبناي عمل خود را جهان بیني و ایدئولوژي اسالمي قرار داده اند � 
شناسایي ضعف ها و تهدیدها و تالش جمعي براي تبدیل ضعف ها به قوت ها، 
و تهدیدها به فرصت  ها اس��ت. بنابراین، رضای��ت به وضع موجود، در واقع به 
معناي مرگ معنوي یک تش��کل اس��ت. مگر این که کسي در عالم خیاالت 
خوی��ش، وضع موجود را همان مدینه ي فاضله ي مورد انتظار بش��ر بداند، که 
در ای��ن صورت در جهل مرکب ابدالدهر بمان��د. گاهي هم رضایت به وضع 
موج��ود را به تالش در حد نهایت وس��یع و توان معن��ا مي کنند. یعني اعضا و 
مدیران یک تشکل، گمان مي کنند آنچه را تاکنون انجام داده اند، آخرین حد 
ممکن توان و امکانات بوده و دیگر بهتر از این امکان نداش��ته است؛ در حالي 
که مفاهیم و روش هاي ما دقیق و بي عیب نبوده است و باب گزینش و ارائه ی 

مفاهیم و روش هاي بهتر، همواره باز است.1 

6. يأس و نگرش منفي به وضع موجود
اگرچه ش��رط اصلي هر تحول اساسي، ناراضي بودن از وضع موجود است، 
ام��ا این نارضایتي صرف��اً به معناي توجه به وضع مطل��وب به عالوه ي اراده ي 
تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب است، نه دست روي دست گذاشتن و از 
امکانات و فرصت هاي موجود هم غافل ش��دن. اساساً تشکل هم مانند فرد، به 
امید زنده اس��ت و هر کسي یا چیزي که به هر دلیل و انگیزه، یأس و ناامیدي 
را به تش��کل تزریق کند، دانسته و یا ندانسته خیانت مي کند و آب در آسیاب 

دشمن مي ریزد.
دش��منان انقالب به طور جدي دنبال این هس��تند که نس��ل ج��وان ما دچار 
سرخوردگي و یأس و ناامیدي شود. اگر این ویروس خطرناک در بین جوان هاي 
ما منتش��ر شود، پشت سر آن تنبلي و وادادگي و امثال این ها هم خواهد آمد2. 
اگر یک مس��لمان متعهد بخواهد وظیفه و نقش خ��ود را ایفا کند، باید این 

1 . رهبري و مدیریت در تشکل هاي اسالمي، ص 39.
2 . همان، صص 230 � 231.
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نگ��رش را در خ��ود ایجاد نماید که ش��رایط موجود، )فعال( بهترین ش��رایط 
ممکن اس��ت و بر این اس��اس، بیش��ترین و بهترین تالش و کوشش ممکن را 
براي فعالیت بیش��تر و بهتر به کار بندند. مي گویند مردي از طبقه ی بیستم یک 
آس��مان خراش به پایین پرت ش��ده بود و در حال سقوط به زمین بود. وقتي به 
طبقه ی هفتم رسید، مردي که سرش را از پنجره بیرون کرده بود، از او پرسید: 

در چه حالي؟ آن مرد پاسخ داد: تا اینجا خوبم! 1
-----------------------

برای مطالعه بیشرت

راه های مقابله با روحیه ی یأس

هرگاه در یک تش��کل اسالمی، رگه های این آسیب � یعنی احساس ناکامی و ناامیدی 

و نتوانسنت � رخ بنامید، اعضا و رهربان آن باید حداقل به چهار نکته ی زیر توجه جدی 

و فوری داشته باشند:

الف. کار را به امکانات گره نزنند.

ما نباید کار را به امکانات گره بزنیم یعنی مصمم هستم که به خاطر خدا، به خاطر 

پیامرب، به خاطر اهل بیت و به خاطر آرمان مان در این راه قدم گذاشته ایم و پیش می رویم. 
حاال چه امکانات برس��د، چه نرس��د. و آدمی هم نیس��تیم که این سنگر را ترک کنیم. 2

ب. مراقب نفوذی های دشمن باشند.

کس��انی بی��ن ما زندگ��ی می کنند که دش��من، آن ها را ب��ه عنوان عامل مس��تقیم یا 

غیرمس��تقیم خ��ودش به کار می گیرد. وقت��ی در بین مردم می آین��د، می گویند که ما با 

ش��ام هستیم، اما بعد رشوع می کنند به بزرگ منایی مشکالت جامعه و عقب ماندگی ها. 

اگر آن ها در این هدف ش��ان موفق ش��وند و دلبس��تگی جوان های ما به نظام ش��ان از 

دست برود، آن وقت دشمن می تواند اندیشه های واپس گرایانه قدیمی و خاک خورده ی 

خودش را به عنوان اندیشه های نجات بخش، به ملت ما معرفی کند.3 

ج. عضو خسته را کنار بگذارند

1 . رهبري و مدیریت در تشکل هاي اسالمي، ص 54.
2 . افق هاي آرماني، ص 133.

3 . همان، صص 220 � 221.
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آقا در یک جایی نکته ی جالبی فرمودند. ایش��ان فرمودند: »هر کس احساس می کند 

که کسل شده، خسته شده و دیگر حال کار ندارد، اصالً خودش را معطل نکند. زود کسی 
را پیدا کند که بتواند این کار را ادامه دهد.« این باید در تش��کیالت ما هم جا بیفتد. 1

د. توجه به برکت تقوا داشته باشند

بای��د هم��ه به آن برکت فکر کنیم. برکت هم تقواس��ت. »َو لَْو أَنَّ أَْه��َل الُْقرى  آَمُنوا 

��امِء َو اْلَْرض « )اعراف، 96( این اس��ت. برکت مال  َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَْیِهْم بََركاٍت ِمَن السَّ
تقواست. هر چه که تقوا زیاد باشد، برکت زیاد می شود. 2

و باز هم یادآور می شوم که ایامن به وعده های الهی، منی گذارد مؤمن دچار ترس و 

وا اللََّه یَْنرُصْكُم « )محمد، 7( و نرصت خدا، قیام  یأس و وادادگی ش��ود؛ چرا که »إِْن تَْنرُصُ

لله برای اصالح خود و جامعه است، که مهم ترین آرمان تشکل اسالمی است.

امام موسی صدر در سال 1344 در جمع مبلّغان برجسته ی حوزه ی علمیه قم گفت:

چهارده کش��یش ب��رای تبلیغ به کش��ور اوگاندا رفتن��د و بومیان آفریقای��ی آن ها را 

خوردن��د! ش��ام خیال می کنید که از هدف ش��ان دس��ت کش��یدند؟ خیر، چه��ارده زن 

ت��ارک دنی��ا و دخ��رتان راهبه را به جای آن ها فرس��تادند و مش��غول تبلیغات ش��دند. 

االن ع��ده مس��یحیان اوگاندا نس��بت ب��ه پنجاه س��ال پیش صد برابر ش��ده اس��ت.3 

7. افراط و تفريط در نوگرايي
یک عضو تش��کل اس��المي � اعم از مدیران یا اعضاي ع��ادي � باید فرزند 
زمان خود باشد، تشنه ی تازه ها و آگاهي هاي نو باشد، با واژه هاي نو سر و کار 
داش��ته باشد، زنداني طرح ها و قالب هاي کلیشه اي و روش هاي قدیمي نباشد. 
در حوزه ی روش ها به غایت انعطاف داش��ته باش��د و در عین حال به ش��دت 
اصولگرا و به مباني ایدئولوژیک و فکري خود پایبند باش��د و ما در این زمینه 
دچار افراط و تفریط هس��تیم. برخي به بهانه ی نوگرایي و نواندیشي، از اصول 
عب��ور مي کنند و دچار گس��یختگي فکري و گسس��ت ایدئولوژیک و التقاط 

1 . همان، صص 195 � 196.
2 . همان، ص 66.

3 . دنیاي امروز دنیاي تشکیالت، دوماهنامه ی خیمه هاي معرفت، ش 13، ص 69.
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مي ش��وند ، و بعضي دیگر به نام اصولگرایي، با هر نوع نوگرایي حتي آنجا که 
مربوط به قالب  ها است و مجوز شرعي دارد نیز به شدت مخالفت مي کنند.

توجه به این نکته که مباني و اصول، جزو ثابتات یک حرکت الهي هس��تند 
و توسط خدا و پیامبر و اهل بیت  بیان و به وسیله ی فقیهان و اسالم شناسان 
حقیقي ارائه مي ش��وند، ولي روش ها و قالب ها و ش��یوه  ها، متناسب با عوامل 
مختلف قابل تحول و انعطاف هستند؛ از یک سو پویایي و بالندگي و جذابیت 
معقول یک تشکل و فعالیت هاي آن را تضمین مي کند و از سوي دیگر، آن را 
از خطر انحراف از اصول به بهانه ی نوگرایي در امان نگه مي دارد. در احادیث 
فقه ش��یعه آمده اس��ت که پیامبر اعظم گاهي در حالي که سوار بر مرکب 
بودند، طواف عمره ی مفرده به جا مي آوردند. وقتي علت از ایش��ان پرس��یده 
مي ش��د، مي فرمودند: مي خواهم کاري کنم که بعدها مس��لمانان خیال نکنند 
طواف عمره ی مفرده )مستحبي( فقط به صورت پیاده مشروع و صحیح است!

در اینجا برخي دیگر از آس��یب هاي مربوط به کلیت تشکل را فهرست وار 
عرض مي کنم:

 جابجایي هدف با وسیله
 ضعف یا فقدان گفتگو در بین سطوح مختلف تشکل و نیز بین تشکل ها

 ضعف و فقدان روحیه ی ثبت و ضبط سوابق فعالیت ها و تجربیات
 کم توجهي به زمان و وعده ها و قرارهاي زماني توسط اعضا و مدیران تشکل
 اهمیت ندادن به فراگیري دانش ها و مهارت هاي جدید مرتبط با فعالیت هاي 
تشکیالتي؛ مثل دانش و مهارت مذاکره، دانش و مهارت گزارش نویسي و... .

 کم رنگ ش��دن جلوه هاي عملي و مثب��ت امر به معروف و نهي از منکر 
در درون تشکل.
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8. تزلزل در هويت و تعلق خانوادگي
جامعه شناسان مي گویند: تشکل، خانه ي سوم افراد است. آیا وقتي کودکي 
ی��ا نوجواني به مدرس��ه مي رود � که خان��ه ی دوم نام گرفته اس��ت � ورود به 
مدرس��ه، به معناي گسس��تن از خانه و خانواده است؟ آیا مي توان پذیرفت که 
انس��ان بریده از خان��واده و هویت بنیادین خانوادگي، ف��رد مؤثري در فضاي 

اجتماعي و فعالیت تشکلي است؟ 
گل تا وقتي که ریش��ه در خاک دارد، عطر و بوي دل انگیز، رنگ و حالت 
خیره کننده و طراوت و ش��ادابي دارد و شادي برانگیز است، اما به محض این 
که از ریش��ه و خاک جدا شد، پس از اندک زماني همه ی زیبایي هایي را که 
عامل جذابیت و محبوبیت و اثربخشي او در محیط شده بود، از دست مي دهد 
و ناگهان مي بیني که گلي که تا دیروز بر س��ینه ی دوستي محبوب جلوه نمایي 

مي کرد، در سطل زباله ي امروز، درس نابودي را مشق مي کند.
گاه��ي اف��راد �  به دالیل��ي که عرض خواهد ش��د � چنان غرق در تش��کل 
مي ش��وند که آرام آرام نسبت به وظیفه و نقش خود در خانه و خانواده، غافل 

و حتي گاهي منزجر و فراري مي شوند.
برخي از اهم دالیل این رخداد نامبارک، عبارتند از:

الف. ضع��ف بینش و نگرش فرد که با ورود به فض��اي جدید � که غالباً با 
جذابیت هم روبرو اس��ت � روال طبیعي زندگي خود را از دست مي دهد و به 

نوعي افراط مبتال می شود؛
ب. ضعف برنامه ریزي تش��کل ها که به جاي نگاه جامعه به نیازها و وظایف 

افراد، فقط و فقط پیشبرد اهداف و برنامه هاي خود را مهم مي د انند؛
ج. ش��کل گیري برخي ارتباطات دوس��تان خارج از چارچوب تشکل، که 
منج��ر به وقت گذراني کاذب نوجوان یا جوان به بهانه ی حضور در تش��کل و 

در واقع براي اموري بي ربط به تشکل مي شود؛
د. ضع��ف خانواده ها در حمایت به جا، نظارت و کنترل صحیح و راهنمایي 
و مش��اوره ی به موقع به فرزندان خود. این طور خانواده ها معموالً در ابتداي امر 



175درسنامه تشکل اسالمی

از عضویت فرزندان ش��ان در یک تش��کل اسالمي، خرسند و مفتخرند، اما در 
ادامه، بي توجه به بر هم خوردن تعادل رش��د فرزندشان، به امور خود مشغولند 
و در پایان، هنگامی که آسیبي مثل افت تحصیلي، مشکالت اخالقي و از همه 
مهم تر بي رغبتي به خانه و خانواده، خود را نش��ان مي دهد، زمین و زمان را بر 

سر آن تشکل مي کوبند و به برخوردهاي انفعالي روي مي آورند.

9. عدم توجه به شرع مقدس، به ويژه در روابط و تعامل با نامحرم
در می��ان تمام زمینه هاي بروز آفت هاي اخالقي، اختالط محرم و نامحرم از 
درجه ی اهمیت باالتري برخوردار اس��ت. دوره ی نوجواني و جواني، دوران 
فوران غرایز و عواطف اس��ت. س��رعت تأثیرگذاري و عم��ق مانایي عوارض 
ش��هواني، ما را مل��زم مي کند که هم ب��ه صورت فردي حداکث��ر پرهیز را از 
تماس هاي غیر ضروري با جنس مخالف داش��ته باشیم و هم تشکل با طراحي 
س��ازوکارهاي مناس��ب، زمینه ی این تماس ها و اختالط ها را به حداقل ممکن 
برس��اند و کنت��رل نماید. تجربه ي 30 س��اله ی فعالیت ه��اي فرهنگي � مذهبي 
تشکل هاي مختلف، این حقیقت را اثبات مي کند که هر چه بهانه هاي اختالط 
و ارتباط با نامحرم � حتي ارتباط صددرصد کاري و کنترل شده � کمتر بوده، 

سالمت فردي، خانوادگي و تشکیالتي هم باالتر بوده است و بالعکس.

10. خود خواهي و سوءظن بي جا به ديگران
از آنجا که جامعه متش��کل از افراد زیاد و هر فرد، صاحب س��لیقه و ذایقه و 
منش خاصي اس��ت که ممکن است لزوماً با سالیق دیگران همسان نباشد، لذا 
در سطح سالیق و منش ها، تکثر، یک اصل و بلکه یک ضرورت پذیرفته شده 

است؛ همان طور که قرآن کریم مي فرماید: 
»ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن َذَكٍر َو ُأْنثى  َو َجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا« )حجرات، 
13(؛ م��ا ش��ما را از یک مرد و ی��ک زن خلق کردیم، آن گاه در ش��عبه ها و 

قبیله هاي مختلف و متفاوت قرار دادیم، تا یکدیگر را بشناسید.
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وجود تشکل هاي متنوع و متکثر با هدف پوشش دادن تمام سالیق و منش ها 
نیز یک ضرورت در رش��د اجتماعي و حرکت جمعي به سوي اهداف متعالي 
جامعه ی دیني اس��ت. فعالیت هم زمان چند تشکل بزرگ و کوچک در یک 
منطقه ي جغرافیایي، اگر زمینه س��از جذب حداکثري افراد و به ویژه جوانان به 
فعالیت سالم تشکیالتي و فعال کردن انرژي متراکم جامعه در راستاي آرمان ها 
باش��د، از بهترین راهبردها و سیاس��ت هاي اجتماعي تلقي مي گردد. اما برخي 
افراد با برداشت خصومت به جاي رقابت، تشکل خود را حق مطلق و هر جمعي 
ج��ز آن را باطل مي دانند. این خودمحوري و س��وءظن ب��ه دیگران، عالوه بر 
ایجاد زحمت در راه و حرکت سایر تشکل ها، انرژي ها و فرصت ها و امکانات 
تشکل را نیز به جاي صرف در راه پیشرفت ها و تعالي، خرج جنگ و تنش با 
سایرین مي کند. از این رو، فهم اجتماعي درست از آثار و برکات وجود تنوع 
و تکثر در تش��کل ها، الزمه ی عضویت شایسته در یک تشکل اسالمي است.

11. خنثي کردن زحمات يکديگر
مجموعه اي را مي بینیم که افراد آن هر یک به تنهایي کار خود را با جدیت، 
کوشش و پش��تکار، اما در جهات مخالف یکدیگر انجام مي دهند. کاري که 
برآیند تالش هاي آنان را در نهایت به چیزي نزدیک به صفر مي رساند و حتي 

گاه نتیجه اي منفي به بار مي آورد.1 
---------------

رن��دی می گفت: در خیابان گروه��ی کارگر زحمت کش ب��ا لباس های یک رنگ، 

کانال عمیقی را می کندند و جلو می رفتند و پشت رس آن ها گروه  دیگری از کارگران 

زحمت کش با رنگ لباس متفاوتی، کانال را پر می کردند و جلو می رفتند! فردی که 

از این کار بی فایده متعجب شده بود، از یکی از کارگران علت را جویا شد. آن کارگر 

با آرامش��ی حاکی از رضایت جواب داد: رشکت جلویی، پیامنکار کندن کانال است، 

رشکت ما پیامنکار پر کردن کانال اس��ت. رشکت س��ومی که پیامن��کار کار گذاردن 

لوله های گاز است، نیامده است، اما ما وظیفه ی خودمان را به خوبی انجام می دهیم!!

1 . افق هاي آرماني، ص 54.
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 فق��دان هماهنگي یا عدم تمکین اعضاي یک تش��کل ب��ه قواعد و ضوابط 
هماهنگ کننده، تک روي و خود برترانگاري، از ریش��ه هاي آس��یب  مذکور 

به شمار مي روند.
امام موسي صدر خطاب به روحانیون و مبلّغان مي گوید:

»اقاًل ما همان مساجدمان را منظم کنیم، تبلیغ مان را منظم کنیم، در دعوت مان 
هماهنگي به وجود بیاوریم. آقا! بنده پاي این منبر مي روم، یک چیز مي شنوم، 
پاي آن منبر چیزي دیگر! اصالً  متناقض است! اصاًل نامربوط! این منبري یک 

چیزي مي گوید و آن یکي چیزي دیگر!« 1

12. عدم رعايت آداب اختالف
اختالف براي ما به جاي آن که مایه ی رحمت و غذاي فکر ش��ود، جدایي 
و دش��مني به ارمغان مي آورد و اختالف ما در اندیش��ه، ب��ه اختالف دل ها و 
احساس ها منجر مي گردد و جمع، تبدیل به مجموعه اي از افراد مي شود که با 
یکدیگر دشمن اند. این نگرش نس��بت به اختالف، هر عقیده ی متفاوت و هر 
دیدگاه نو را تهدیدي براي وحدت مي شناسد. جو غیبت، سخن چیني، هتک 
حرمت و حیثیت، ش��ایعه، دروغ و مخدوش کردن چهره و شخصیت انسان ها 
حاکم مي شود. همه به این خاطر است که در رفتار و سلوک خویش به هنگام 

اختالف، رهنمودهاي قرآني و نبوي را آویزه ی گوش نمي کنیم.2 
خداوند در سوره ی فصلت، راهبرد تبدیل کینه ها و دشمني ها را به دوستي ها 
و محبت هاي عمیق، نیکي در مقابل بدي و احسان در قبال اسائه بیان مي فرماید:

��يَِّئة«؛ نیکي و احسان کردن با بدي رساندن  »َو الَتْس��َتِوي الَْحَسَنُة َو اَلالسَّ
مساوي نیست. 

»اْدَفْع بِالَّتي  ِهَي َأْحَسن ؛ بدي دیگران را با خوبي خود دفع کن و جواب بده.«
آ نگاه نتیجه ی عمل به این راهبرد نوراني را، تبدیل دشمن دیروز به دوست 

1 . دنیاي امروز دنیاي تشکیالت، دوماهنامه ی خیمه هاي معرفت، ش 13، ص 72.
2 . همان، ص 50.
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جاني و صمیمي امروز مي داند: 
»َفِإَذا الَّذي بَْيَنَك َو بَْيَنُه َعداَوٌة َكَأنَُّه َولِيٌّ َحميم ؛ در این صورت کسي که بین تو 
و او دشمني وجود دارد، به یک دوست صمیمي مبدل خواهد شد.« )فصلت، 34(

البته پیروي از این دستورالعمل اخالقي قرآن کریم، در توان هر انسان بي ظرفیت 
و عجول نیست، بلکه دلي دریایي و پر از صبر و استقامت مي خواهد، تا با ایمان 
به درستي این دس��تور و مداومت بر آن و تحمل عکس العمل هاي ناخوشایند 
ابتدایي، ثمره ی ش��یرین آن را در پایان برداشت نماید. لذا در ادامه مي فرماید:

»َو ما يَُلقَّاها ِإالَّ الَّذيَن َصَبُروا َو ما يَُلقَّاها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعظيم « )فصلت، 35(؛ 
این حقیقت را کس��ي جز صابران و کس��اني که بهره ی وافري از صبر دارند، 

تلقي و دریافت نخواهد کرد.
انتقادهاي غیرواقعي؛ البي هاي شیطاني

اگرچ��ه داش��تن روحیه ی خیرخواهي، جرأت و جس��ارت نق��د و انتقاد به 
ضمیم��ه ی وجود فضاهاي مناس��ب گفتگ��و و نقد و نقدپذیري در تش��کل، 
مهم ترین ضامن س��المت و پویایي و بالندگي اس��ت، اما هر سخن جایي و هر 

نکته مقامي دارد!
ی��ک مس��لمان کار آزموده و متعهد، باید خود را در جایگاه رهبر سیاس��ي 
حاک��م بگذارد و نیرو و ت��وان فکري خویش را براي حل مش��کالتي به کار 
بندد که شایسته است آن ها را بشناسد و راه حلي اسالمي را براي آن ها پیشنهاد 
کند. مخالفت غیرمسؤوالنه با حزب یا نظام حاکم و انتقاد از آن، کار دشواری 
نیست. اما مخالفت مسلمان خوش  فکر و کوشا؛ صادقانه، مسؤوالنه و آگاهانه 
اس��ت؛ به گونه اي که اگر روزي از وي بخواهند زمام امور را به دست گیرد، 
اندیشه ها و برنامه هاي او در عینیت زندگي قابل اجرا، ثمربخش و داراي نتایج 
مثب��ت خواهد بود. ادعاهاي نظري و ذهني � که تنها براي زندگي در مدینه ی 
فاضل��ه به کار مي آیند، به زودي مردم را از گ��رد صاحبان ادعا ها مي پراکنند. 

مردم نیز هیچ گاه این نظریه ها را جدي نخواهند گرفت.1 

1 . مدیریت و رهبري در تشکل هاي اسالمي، ترجمه ی سید علي محمد رفیعي، ص 31.
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13. گروه گرايي افراطي
انحصار طلبي، تعصب جاهالنه، فراموش کردن هدف و دلبستگي بي منطق 
به وسیله و...، همه و همه عبارات مختلفي از یک حقیقت اند. آن حقیقت این 
اس��ت که عضو و یا هوادار یک تشکل، یا از ابتدا با علم و اعتقاد به ضرورت 
و اهمیت اهداف، به عضویت تش��کل درنیامده و صرفاً عضو یک تشکل شده 
اس��ت که عضو ش��ده باشد! یا در مس��یر حرکت با تش��کل مربوطه، هدف و 
رس��الت خود و تش��کیالت را به فراموشي س��پرده و خود سازمان و تشکل را 
مقصود گرفته است. به قول شهید بهشتي: »سرگرم شدن به تشکل، لهو است.«1 
ای��ن روحیه ی غلط، عالوه بر آتش زدن به خیمه ی وحدت امت اس��المي، 
زمینه ساز تولید و رشد عوامل کینه و دشمني بین انسان ها خواهد شد؛ تا جایي 
که گاهي برخي هواداران یک تشکل اسالمي خوب، براي رسیدن به اهداف 
مغرضان��ه و کینه توزانه ي  خود، دس��ت ب��ه اقداماتي مي زنند ک��ه نه رهبران و 
مدیران تش��کل راضي اند و نه جز ضرر و تخریب براي تشکل، عوایدي دارد. 
جالب تر این که گاهي این افراد جاهل، با نیت خدمت و دفاع از حریم تشکل 

خود، مرتکب این خیانت ها مي شوند. 
در زمان مرحوم آیت اهلل بروجردي در یکي از س��فرها، فردي به عش��ق 
بوس��یدن دس��ت این مرجع بزرگوار تقلید، از البالي جمعیت فش��رده، دست 
آقا را گرفته، به طرف خود مي کش��ید. یکي از همراهان آقا او را مورد عتاب 
قرار داد که: دست آقا را رها کن؛ شکستي! او هم بالفاصله و از روي سادگي 

جواب داد: جهنم؛ مي خواهم دست آقا را ببوسم!

14. رکود سازمانی
اگ��ر قبول کنیم که در هر حرکت اجتماعی مبتنی بر اس��الم ناب؛ اهداف، 
اصول و سیاس��ت ها ثابت اند، ولی روش ها و رویه ها متناسب با تغییر اوضاع و 
ش��رایط، قابل تحول، بلکه الزم التحول هس��تند؛ بنابراین چارچوب سازمانی 

1 . شهید بهشتي، مجله ی عروة الوثقي، حزب جمهوري اسالمي، ش 67، ص
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یک تشکل اسالمی نمی تواند در دوره های متفاوت زمانی، به یک شکل ثابت 
باقی بماند. متأس��فانه رنگ و بوی تقدس��ی که بر اه��داف و آموزه های رایج 
در این نوع تش��کل ها � به حق � س��ایه افکنده اس��ت، به دلیل ضعف علمی و 
تعصبات بی منطق برخی اعضا و مدیران قدیمی، به شکل و ساختار و روش ها 
هم س��رایت داده می شود؛ تا جایی که یک تغییر ساختار یا تغییر روش جزئی 
را به نام عدول از اصول فریاد می کنند. به همین دلیل اس��ت که غالباً تغییرات 

در سازمان ها و تشکل های اسالمی کمتر و کندتر اتفاق می افتد.
--------------- 

به یاد دارم در زمانی که از طرف یکی از مؤسسات اسالمی � تبلیغی، مأمور 

باز مهندس��ی تش��کل مربوطه بودم، در یکی از مراحل، ب��ا هفت دلیل، تأکید 

بر تغییر نام تش��کیالت از »گروه« به »مؤسس��ه« داشتم. متام ادله را هم برای 

اطمینان خاطر هیأت امنای مجموعه ی مذکور، به منابع علمی معترب مس��تند 

کرده بودم. جلسه ی بعد یکی از اعضای قدیمی حارض در هیأت امنا، برای ابراز 

مخالفت با این تعبیر � که البته سال ها بعد خود به خود در زمان ثبت رسمی 

مؤسس��ه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المی، تغییر داده شد � متوسل به 

یک خواب ش��د! او بیان کرد که یکی از دوس��تان گروه، مؤسس مرحوم را در 

خواب دیده اس��ت و از او شنیده است که راضی نیستم اسم گروه تغییر کند! 

بنده هم ناچار با بی ادبی گفتم آن عزیز اشتباه کرده که خواب مؤسس را دیده 

و مرحوم مؤس��س هم خیلی اش��تباه کرده که در خواب، در این امور دخالت 

کرده است!

---------------
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15. بروکراسی اداری پیچیده
نباید تش��کل و انضباط را با ایجاد یک بروکراسی و دستگاه های عریض و 

طویل اداری اشتباه کنیم. 1
این جمله ی کوتاه و گویا از زبان کس��ی است که از طرفی نظم و انضباط، 
یکی از مهم ترین نمودهای ش��خصیتش در ذهن و خاطره ی تمام دوس��تان و 
هم رزمان اوس��ت؛ به گونه ای که برای افرادی که با او ارتباط داشته اند، شاید 

شهید بهشتی مساوی است با نظم، مقررات و انضباط.
اما از طرفی هم سادگی، روانی و اثربخشی ارتباط با او، جلوه ی مکمل این 

نظم و انضباط است.
متأسفانه گاهی تشکل های اسالمی، صرفاً به بهانه ی این که یک سازمان غیر 
دولتی هستند، از حداقل های ضروری انضباط اداری و مالی و... تهی می شوند 
و به همین دلیل، گاه امور عادی در آن ها مورد غفلت واقع می گردد و از این 
رهگذر، آس��یب های ف��راوان و اتالف وقت و منابع انس��انی و مالی در آن ها 
به چش��م می خورد. در مقابل، برخی تش��کل ها، چنان مقید و گرفتار قواعد و 
روش های بروکراتیک � کاغذبازی و سلسله مراتب � شده اند که بوی خشک 
و خش��ن نظام اداری مرده و ناکارآمد رسمی، از آن ها استشمام می شود و در 
ازای آن، خروجی و اثر بخش��ی منابع تا حد بس��یار زی��ادی کاهش می یابد و 
انس��ان را یاد این مثل پارس��ی می اندازد که »آفتابه و لگن هفت دست، شام و 

ناهار هیچی!«

16. عدم شفافیت حريم مسائل قابل نقد و بررسی
هر عضو یک تشکل، صاحب دو نوع شخصیت است:

الف. ش��خصیت حقیق��ی؛ مثالً  آقای الف، فرزند ب، متولد س��ال، قد بلند، 
شوخ طبع و...؛

ب. شخصیت حقوقی؛ مثاًل مسؤول واحد تبلیغات انجمن اسالمی مدرسه ی....
1 . همان، ص 6 � 5.
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اگرچه ضعف ها و خألهای ش��خصیت حقیقی اف��راد، نقش مهم و مؤثری 
در خطاهای ش��خصیت حقوقی آن ها دارد، و ب��ه عبارت دیگر، یکی از منابع 
خطای افراد، در شغل یا مسؤولیت سازمانی آن ها، همانا ضعف ها و اشکاالت 
ش��خصیت حقیقی آن هاس��ت؛ اما در نقد و بررسی عملکرد افراد � در جایگاه 
س��ازمانی ایشان � بین ش��خصیت حقیقی و حقوقی، مرزی بسیار روشن وجود 
دارد. وقت��ی من مدیر تش��کل متبوع خود را در خص��وص برگزاری همایش 
س��االنه ی مجمع مرکزی، برای خطا در دعوت از سخنرانی که به رغم شهرت 
باال، فاقد توانایی اقناع مخاطب نوجوان در موضوع س��خنرانی بوده اس��ت، به 
چالش می کشم، این نقد اوالً، شخصیت حقیقی او را به هیچ وجه مورد تعرض 
ق��رار نمی دهد و ثانیاً، لزوماً به معنای زیر س��ؤال بردن اصول و خط قرمز های 
تشکل نیست، بلکه فقط نقدی است آگاهانه و از سر خیرخواهی در مورد آن 

فعالیت مشخص و عملکرد مدیریت تشکل در این خصوص.
به طور کلی، برای تقویت حس خیرخواهی و انتقاد س��الم و نیز جلوگیری 
از ش��کل گیری نوع��ی دیکتاتوری با رن��گ و لع��اب مصلحت  نگری، راهی 
جز ش��فاف و منطقی کردن حدود و حریم مس��ائل و حوزه ه��ای قابل نقد از 
حوزه ه��ای غیر قابل نقد وجود ندارد. البته تأکید می کنم که تعریف برخی از 
موضوعات به عنوان حوزه ی غیر قابل نقد، باید تابع منطق و اصول ش��فاف و 
قابل اثبات باش��د، و گرنه هر مدیر یا مسؤولی با چماق زیر سؤال بردن اصول، 
می تواند هر نقد و انتقاد به جا را در نطفه خفه کند و این آفتی است که متأسفانه 
در 30 سال گذش��ته، نظام مقدس اسالمی، کم و بیش به آن مبتال شده است؛ 
تا جایی که برخی آقازاده ها فقط به برکت ش��خصیت حقوقی پدران شان، در 
حاش��یه ای امن، به هر خالف و انحراف تا س��ر حد تالش برای براندازی نظام 
دس��ت می زنند و در عین حال، بدون نگرانی و دلهره در اروپا به تحصیل علم 

و پول می پردازند!



183درسنامه تشکل اسالمی

17. فقدان يا ضعف برنامه ريزی
خ��دا رحمت کند حض��رت امام خمینی)رحمه اهلل( را ک��ه بارها و با تعابیر 
گوناگون، برنامه ریزی بلند مدت دشمنان برای به زانو در آوردن مردم انقالبی 

و نظام جمهوری اسالمی ایران را هشدار می دادند.
ش��نیده ام که برخی از کشورها، برنامه ی دویست ساله برای توسعه ی همه ی 
جانبه کشور خود طراحی کرده و اجرا می کنند. اما آیا خیلی از ما مسلمانان � 
فرد و جمع مان � حتی برای یک هفته   بعد خود، نقشه و برنامه ی از پیش تعیین 
شده داریم؟ یا با ابتال   به مسائل روزمره و پیش پا افتاده، دم را خوش می داریم 
و معتقدیم که تا فردا هم خدا بزرگ اس��ت! این آفت، تا حدود زیادی دامن 
تشکل ها را هم گرفته و مدیران را از اولین وظیفه ی خویش � یعنی برنامه ریزی 

� غافل کرده است.
دکتر هشام الطالب می نویسد:

»جنبش اس��المی، اغلب با مشکالت مربوط به روزمّرگی مواجه است و هر 
روز در این تالش است که موجودیت خود را حفظ کند. به همین خاطر است 
که جنبش ها تا کنون فرصت هایی اندک برای برنامه ریزی س��االنه، پنج ساله یا 

ده ساله داشته اند... آنچه درباره ی نبود برنامه ریزی گفته شد، شامل:
1. روشن نبودن اهداف؛ 2. توزیع نامناسب اولویت ها؛ 3. اشتباه در تشخیص 

اولویت ها؛ 4. و فقدان جهت یابی است.
باید ضرورت گ��ذار از مرحله ی »فعالیت در حد توان« به مرحله ی »فعالیت 

در حد مطلوب« را دریابیم.« 1
یکی از نشانه های ضعف یا فقدان برنامه ریزی مناسب در تشکل ها، پرداختن 
به فعالیت های کم اهمیت و کم اثر، ولو پر سر و صدا و رها کردن فعالیت های 

دارای اولویت، اگرچه کم سر و صدا است. به قول شاعر:
برداشته ام هر آنچه بگذاشتنی است / بگذاشته ام هر آنچه برداشتی است

هشام الطالب در این خصوص می گوید:
1 . مدیریت و رهبری در تشکل های اسالمی، ترجمه ی سید علی محمد رفیعی، ص 43.
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»اگر از خود بپرسیم: آیا تصمیم ها را به بهترین وجه به اجرا در می آوریم؟ آیا 
در میان تصمیم های گوناگون، آن را که بهتر اس��ت، برای اجرا برمی گزینیم؟ 
در حالت نخس��ت، نیاز به کفایت و کاردانی در اجراست و در حالت دوم، از 
آغاز انتخاِب درست اولویت ها را می طلبد. میان این دو، اختالف بسیار است؛ 
زیرا گاهی شخص، کاری را با کاردانی تمام انجام می دهد که از اولویت الزم 
برخوردار نیست. نباید فراموش کنیم که »پرداختن به امور مهم، کافی نیست؛ 

مهم این است که اول به ضروریات مهم تر پرداخته شود.« 1

18. شبه جزيره ای شدن تشکل
همان گون��ه که می دانید، یکی از پنج وظیفه ی اصلی مدیر2  »عبارت اس��ت 
از هماهنگی و س��اماندهی ارتباطات درون س��ازمانی.« اگر ادعا کنیم که این 
بخش از وظایف مدیر یک تشکل، کلیدی ترین مسؤولیت وی است، سخن به 
گزاف نگفته ایم؟ چرا که اصوالً فلسفه ی پیدایش یک تشکل، عمل به قاعده ی 
قرآنی � عقالنی »يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َو صابُِروا َو رابُِطوا« )آل عمران، 
200( اس��ت؛ یعنی اتصال هدفمند و نظام مند پتانسیل های پراکنده ی آحاد، در 
قالبی کارآمد برای دس��تیابی به اهداف متعالی. اما به رغم اهمیت فوق العاده ی 
ارتباطات و هماهنگی، گاهی ضعف مدیران باعث تبدیل ش��دن یک تش��کل 
ب��ه بخش های منفک از ه��م، بی خبر از عملکرد یکدیگر و ف��ارغ از نیازها و 
نقش های همدیگر می شود. این مجمع الجزایر پراکنده، در دراز مدت، نه تنها 
امیدی به تحقق اهداف اولیه نخواهد داش��ت، بلکه خنثی کردن تالش های هر 
بخش توسط بخش های دیگر و افزایش بی دلیل هزینه های مادی و معنوی، به 
رکود و حتی انحالل ناخواس��ته ی آن نیز منجر می گردد. نداش��تن نظام پویا و 
بومی ارتباط و هماهنگی س��ازمانی، مثل مسدود شدن برخی از شاهرگ های 
پیکر انسان یا قطع برخی دیگر و خروج آن ها از شبکه است، که هر چه خون 

1 . همان، ص 47.
2 . مدیریت مجموعه ای از فعالیت ها )شامل برنامه ریزی، تصمیم گیری، سازماندهی، رهبری و کنترل( بر روی 

منابع سازمان است. نقل از:  مدیریت در اسالم، جمعی از نویسندگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص 3.
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در این بدن پمپاژ می شود، به هدر می رود و اعضای محتاج به آن، از بی خونی 
یا کم خونی، دچار اختالل یا حتی مرگ موضعی می شوند!

19. افراط و تفريط در توجه به افکار عمومی
برخی از مفهوم اجر الهی در آخرت، برداش��تی نادرس��ت دارند و به همین 
س��بب بدون بررس��ی نتایج و میزان تحقق اهداف هر فعالیت، تنها به تالش و 
فعالی��ت صرف می پردازند. تلقی نادرس��ت از مفهوم »ما مأم��ور به تکلیفیم و 
نتیجه به دست خدا است«، ما را از تمرکز بر کیفیت اجرا و پیگیری تا حصول 
نتیجه باز داش��ته است. وقتی ش��عار ما »کار، بی دغدغه ی نتیجه« باشد، طبیعی 
اس��ت که یکی از ما بگوید »وظیفه ی من تالش اس��ت، نه کسب موفقیت«. ما 
آن ناخدا را می مانیم که کشتی خود را به ساحل می رساند، اما همه ی مسافران 

آن مرده اند و او هیچ گونه ارتباطی با آن ها نمی تواند برقرار کند.1 
مدیران تش��کل ها درباره ی توجه به افکار عمومی و رس��انه ها، اغلب دچار 

چهار اشتباه و آسیب می شوند:
الف. افراط در توجه به افکار عمومی

اصل قرار دادن مقبولیت در ذهن مخاطب به هر وسیله ای، حتی به قیمت از 
دس��ت دادن فرصت پرداختن به اولویت ها، از دست دادن نیروهای نخبه و... 
از تبعات این روحیه اس��ت. این مدیران، بیش از هر چیز به چهره ی رس��انه ای 
خویش دل بس��ته اند و بالطبع تشکل، اعضا و منابع آن را به زلف افکار عمومی 

و رسانه ها گره می زنند.
ب. تفریط در توجه به افکار عمومی، که همان فهم غلط از حقیقِت صواِب 

ما مأمور به تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه است.
ج. غفلت از رسانه ها

گاهی مش��اهده می ش��ود که رهبران یا مدیران تشکل های اسالمی، به دلیل 
روحیات و خلقیات شخصی یا ضعف  آگاهی و مهارت در تعامل با رسانه ها و 

1 . مدیریت و رهبری در تشکل های اسالمی، ص 49.



186 قالب تشکل و تشکل غالب

یا بهانه های واهی، در الک بسته ی بی خبری فرو می روند. از این جهت سال ها 
می گذرد و تشکل متبوع شان به رغم تالش های زیاد و اثرات و برکات فراوان، 
برای مردم و حتی افرادی که از نظر فیزیکی به مقر آن تشکل نزدیک هستند، 

ناشناخته است. برخی از این بهانه های واهی عبارتند از:
1. ناسالم بودن جو داخلی رسانه ها و ناخالصی انگیزه های بعضی برنامه سازان!
2. برخورد ژورنالیستی خبرنگاران و عدم توجه به واقعیت ها و محدودیت های موجود!

3. باال رفتن سطح توقعات مخاطبان از تشکل ذیربط!
4. ج��ذر و م��د غی��ر قاب��ل پیش بین��ی در رویکردهای رس��انه ها ب��ه دلیل 

سیاست زدگی شدید!
و...

د. عدم توجه به فهم مخاطبان و ادبیات رایج آنان
برای هر انس��ان و تشکل حکیمی واضح اس��ت که بین آنچه ما می خواهیم 

بگوییم )منویات ما(، با آنچه که مخاطب از گفته ی ما می فهمد، فرق است.
اگر روش بیان مطلب و ش��یوه ی بیان ما با زبان تولیدات مردمی رس��انه های 
گروهی هماهنگ نباش��د، میان مقصود ما و درک مردم از گفته ی ما، شکاف 

خواهد افتاد. 1
در حقیقت، رعایت س��طح و جنس معارف و اموری که در ادبیات عمومی 
و مأنوس جامعه به کار می رود، نش��ان از زمان شناس��ی و مخاطب شناسی یک 
گوینده، نویس��نده یا تش��کل اسالمی دارد. اگر رسالت تش��کل اسالمی، زیر 
مجموعه ی رسالت انبیا و اولیای الهی یعنی تبلیغ دین می باشد، پس ما هم باید 
همانن��د آن بزرگواران، قدر و اندازه و روش و ش��یوه ی فهم مخاطب را حتماً 

لحاظ کنیم؛ چرا که فرموده اند: 
ْنِبَياِء نَُكلُِّم النَّاَس َعَلى  َقْدِر ُعُقولِِهم ؛ ما هم نشینان پیامبران، با  »ِإنَّا َمَعاِش��َر اْلَ

مردم متناسب با فهم و درک آنان سخن می گوییم.« 2

1 . همان.
2 . بحار النوار، ج 1، ص 85.
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--------------- 
لطیفه ای است در زبان عوام که بیانش خالی از لطف نیست

می گوین��د دو نفر که برای برآورده ش��دن حاجت ش��ان، قربان��ی نذر کرده 

بودند، پس از روا شدن حاجت شان گوسفندی را خریداری کرده و برای ذبح به 

خانه می بردند. در راه، مقابل مسجد روستا، یکی از آن دو برای پرسیدن روش 

ذبح رشعی از مالی مکتب خانه، وارد مس��جد ش��د. بعد از سالم و احوال پرسی 

سؤال کرد: آقا گوسفند را چگونه باید ذبح کرد تا حالل شود؟ مال در جواب مرد 

س��اده ی عامی گفت: باید مستقبل القبله فری أوداج أربعه بشود مع التسمیه 

بالحدی��د!! مرد که از این جمله ی قلمبه س��لمبه چی��زی نفهمیده بود، دوباره 

س��ؤال را تکرار کرد، ولی باز هامن جمله را ش��نید. برای بار س��وم هم، هامن 

اتف��اق رخ داد و او ب��ا یک التامس دعا از خدمت مال خارج ش��د. جلوی درب 

مس��جد، رفیقش از او پرس��ید:  س��ؤال کردی؟ آقا چه جوابی دادند؟ آن مرد با 

حالت��ی خاص گفت:  آقا مش��غول قرآن خواندن بودند! ح��اال جمله ی آن مالی 

مکتب خانه یعنی چه؟ یعنی رو به قبله، چهار رگ گوس��فند را با فلز )چاقو( با 

نام خداوند برُبید!

------------------------
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20. ضعف نظام شورايی
ما در بخش مربوط به اصول رهبری و مدیریت تش��کل اسالمی، با استمداد 
از آیات و روایات و همچنین ادله ی واضح عقلی و عقالیی، بر ضرورت شورا 
و بهره گی��ری از حداکثر ظرفیت عقول و آرا و تجارب برای اتخاذ تصمیمات 
صحیح تر تأکید کردیم. اما از آنج��ا که خیلی از فعاالن عرصه های فرهنگی، 
گویندگان خوبی هس��تند، ولی در حیطه ی عم��ل، گفته های خود را فراموش 
می کنند یا عمداً به ورطه ی فراموش��ی می س��پارند، در کمتر تش��کل اسالمی 
ش��اهد نظام جامع و واقعی تصمیم س��ازی ش��ورایی برای مدی��ران و رهبران 
هستیم. هرگاه هم که سخن از استفاده ی مدیران از مشاوران خبره و یا دخالت 
دادن مدیران میانی و اعضای فعال در تصمیمات به میان می آید، باران شبهات 

به ظاهر علمی، رمق پیشنهاد دهنده را می گیرد. 
در صدر این شبهه ها این است که »آیا شورا جنبه ی مشورتی صرف دارد و 
یا الزام آور است؟« این ضعف در واقع مبدأ آسیب های متعددی شده است که 

اهم آن ها توضیح داده می شود.
الف. شکل گیری حالت مرید و مرادی، بین رهبری تشکل و اعضای آن در 
سطوح مختلف، که حتی گاهی این حالت بین سطوح پایین تر هم مشاهده می شود.

این پیر، مراد، شیخ و ولّی، فوق دستور جلسه است. هرگاه و هر مدت و در 
هر موضوعی که بخواهد، سخن می گوید. لزومی به آمادگی قبلی یا دسته بندی 
اندیشه ها و نکات خود ندارد و حق اوست که بالبداهه سخن بگوید. وظیفه ی 
همگان نیز این اس��ت که برای او در هر زمینه، احترام و اولویت  قائل باش��ند. 
صرف نظر از این که طرح آن دیدگاه ها، نیازمند کار کارشناس��ی، امکانات و 

تخصص ها هست یا نیست.1 
ب. افول  پویایی و طراوت تشکل، به دلیل بسته شدن راه آزاداندیشی و نقد 
از پایین به باال، که به اشتباه به »احترام و تکریم رهبری تشکل« تفسیر می گردد.

متأسفانه این نوع رابطه و ارادتمندی تا به مرتبه ای می رسد که گاهی موضع 
1 . مدیریت و رهبری در تشکل های اسالمی، ص 42.
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عضو در برابر رهبر، با این سخن بیان می شود: موافق باش یا منافق یا مفارق )جدا(.1 
البت��ه بای��د تذکر داد که رهبران��ی که نه از طریق ابهت س��اختگی خویش 
یا تقدس س��ازی های افراطی برخ��ی اطرافیان، بلکه بر اس��اس توانمندی ها و 
ویژگی ه��ای واقعی خ��ود، بر قلب های اعضای تش��کیالت خ��ود حاکمیت 
می کنن��د و ضمن رعای��ت تمام اصول و قواعد رهب��ری و مدیریت � از جمله 
اس��تقبال از فضای پرنش��اط نقد و انتق��اد � ارتباط عاطفی عمیق��ی با رده های 
مختلف تشکیالت خود دارند و از این راه بر سالمت و معنویت و هویت یابی 
اعضا می افزایند، از این قاعده مس��تثنا و اتفاقاً جزو موفق ترین رهبران اسالمی 
هس��تند؛ همان گون��ه که اوج این الگو را در نوع رهب��ری ولّی فقیه زمان خود 

نظاره گر هستیم.
ج. رخن��ه ی اخالق رذیل��ه ی تملق و چاپلوس��ی، خودفریبی تش��کیالتی، 

آمارگرایی کاذب و... نیز از عوارض نامیمون ضعف نظام شورایی است.
آنچه از آس��یب های ناش��ی از روش ها و رویه های غلط رهبری و مدیریت 
تش��کل بیان کردیم، اهم آسیب هاس��ت. س��ایر آفت های این فصل که نیاز به 

توضیح ندارد، به صورت فهرست وار عرضه می گردد:
21. شناسایی و جذب استعدادها بدون ایجاد زمینه ی شکوفایی آن ها

22. دخال��ت جزئی و بخش��ی رهبر یا مدیر در فعالیت ه��ای زیر گروه ها و 
اجزای تشکل

23. طرد عناصر نخبه و کلیدی به صرف تفاوت سلیقه ها و دیدگاه ها
24. غفلت از زنان، کودکان و نوجوانان، و فقدان ساختار و برنامه ی جذب آنان

25. عدم وقت گذاری کافی برای تش��کل و احیاناً چند ش��غله بودن مدیران 
و رهبران

1 . همان.
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فهرست تفصیلی

درس اول:
 آشنايی با واژگان و اصطالحات 

مرتبط با تشکل

درآمد
1.امت  

2.جمع و اجتماع  
3.حزب  
4.تعاون  

5.عصبه و عصابه  
6.اعتصام  

خالصه
بررسي تفاوت هاي کلمات متشابه

1.فرق بین امت با جمع و اجتماع   
2.فرق جمع و اجتماع با عصبه و عصابه  

3.فرق بین تعاون و اعتصام  
4.فرق حزب و جماعت  

5.فرق حزب و عصبه  
6.گروه و کار گروهي  

6.تشکل  
7.تشکیالت  
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8.سازمان  
9.حزب

10.مشارکت اجتماعي  
بررسي وجوه اشتراک و افتراق واژه هاي آکادمیک

1.وجوه اشتراک  
2.وجوه تمایز:  

مفهوم شناسی تشکل اسالمی

درس دوم: 
رفتار تشکيالتی در سيره ی معصومين

درآمد
رفتار تشکیالتی در سیره ی پیامبر اعظم

1. شرکت در پیمان حلف الفضول
2. چاره اندیشی در نصب حجراالسود
3. تأسیس اولین نهاد اسالمی )مسجد(

4. عقد اخوت؛ شبکه ی اجتماعی اهل ایمان
5. شورای مشاوران نظامی

6. تأسیس نهادهای حکومتی
جلوه های فعالیت تشکیالتی در سیره ی امیرالمؤمنین

دوره ی اول: همراه پیامبر
دوره ی دوم: در عصر خلفای سه گانه

دوره ی سوم: در دوران خالفت امام علی
رفتار تشکیالتی در سیره ی امام حسن
رفتار تشکیالتی در قیام امام حسین

سیره ی تشکیالتی امام سجاد
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دوره ی اول: تکمیل نهضت عاشورا
دوره ی دوم: در مدینه

 رفتار تشکیالتی امام باقر
تالشهای تشکیالتی امام کاظم

 فهم تشکیالتی امام رضا
امام جواد، امام هادی و امام عس��گری؛ رهبری ش��بکه ی پنهان شیعه

ختامه مسک

درس سوم:
 ضرورت ايجاد تشکل های اسالمی

درآمد
چند پرسش اساسی

1.  تعریف جامعه:
2. رابطه ی فرد و جامعه

3. نظر اسالم و نگاه آن به جامعه
4. علت اهتمام اسالم به جامعه گرایی

5. ضرورت تشکیل بزرگ ترین تشکل اسالمی یا حکومت اسالمی
6. ضرورت ایجاد ریز تشکل های اسالمی � اجتماعی در درون حکومت

جمع بندی در چهار گام
  جایگاه تشکل در درمان بیماری های جامعه ی اسالمی  

  بیماري هاي سه گانه ی امت اسالم
 عوامل اصلی آسیب پذیری مسلمانان

راه عالج
  چگونگي تحقق مرام اسالم
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درس چهارم:
 زمينه ها و عومل مؤثر در شکل گيری تشکل اسالمی

1. اخوت ایمانی
الفت دل ها؛ حقیقت برادري

نشانه هاي اخوت راستین
تشکل برادرانه؛ تنها زمینه ی گسترش تعالیم قرآن

2. ایدئولوژی مشترک الهی
3. برنامه و استراتژی و خط مشی مشترک

4. رهبری اسالم شناس

درس پنجم:
 جايگاه مديريت و رهبری در تشکل اسالمی

در تشکل اسالمی، کدام شیوه مطلوب است: رهبری یا مدیریت؟
مبانی رهبری اسالمی

1. وفاداری نسبت به خداوند
2. توجه به اهداف کلی اسالمی 

3. التزام به شریعت و اخالق اسالمی 
4. امانت دانی و امانت  داری 

اصول اساسی رهبری اسالمی 
1. شورا و هم فکری
2. عدالت و انصاف 

3. آزاد اندیشی 
4. قدرت برنامه ریزی
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سایر ویژگی های مطلوب رهبری اسالمی 
الف. ویژگی های شخصیتی � اخالقی:

ب. ویژگی های روانی � عاطفی:
ج( ویژگی های ذهنی � شناختی:

د. ویژگی های مهارتی:
ه� . مهارت های مدیریتی � اجتماعی:

وظایف مدیر و رهبر تشکل

درس ششم:
 اصول و ارزشهای حاکم بر تشکل اسالمی

درآمد
1. هدف محوری

2. تولی و تبری
3. والیت مداری

4. بصیرت، زمان شناسی و فهم باال
5. ابتکار؛ نوآوری و پویایی
6. امیدواری و آرمان گرایی

7. تقوا
8. تقدم خودسازی

9. اخالص
10. صداقت در بیان اندیشه و اعتقاد تشکیالت و پرهیز از خودفریبی تشکیالتی

11. حفظ حریم های شرعی و اخالقی
12. مهرورزی و محبت

13. از هم اندیشی تا همدلی تا همیاری
14. التزام به قانون اساسی
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15. احترام و التزام به رفتار تشکیالتی و پایبندی به مقررات انضباطی
16. گفتگوی بین ارکانی

17. شایسته ساالری
18. اتخاذ صحیحترین برنامه ی

19. رقابت سالم تشکل های دیگر و پرهیز از تضعیف یکدیگر
20. هماهنگی با تشکل های هم سو

نکته ی آخر

درس هفتم: 
موانع شکل گيری تشکل اسالمی

1. موانع فردی
1�1. خود محوری

1�2. فردگرایی و درون گرایی
1�3. روحیه ی منفعت طلبی

1�4. احساس بی فایدگی فعالیت اجتماعی و تشکلی
1�5. ضعف تحلیل و بینش اجتماعی

2. خانواده
3. فرهنگ عمومی جامعه

4. دشمن متشکل؛ دشمن تشکل
راه های دشمنی با تشکل

الف. شبهه افکنی
ب. تخریب شخصیت های منادی وحدت و تشکل

ج. اختالف افکنی در جبهه ی خودی
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درس هشتم:
 آسيب شناسی تشکل اسالمی

درآمد
1. غفلت از بعد الهی تشکل 

2. بي توجهي به عمق و گستره ي اسالم
3. تئوري زدگي و فقدان تولید مدل هاي اسالمي

4. بحران فکر و اندیشه ی بومي
5. رضایت به وضع موجود

6. یأس و نگرش منفي به وضع موجود
راه هاي مقابله با روحیه ی یأس

7. افراط و تفریط در نوگرایي
8. تزلزل در هویت و تعلق خانوادگي

9. عدم توجه به شرع مقدس، به ویژه در روابط و تعامل با نامحرم
10. خود خواهي و سوءظن بي جا به دیگران

11. خنثي کردن زحمات یکدیگر
12. عدم رعایت آداب اختالف

انتقادهاي غیرواقعي؛ البي هاي شیطاني
13. گروه گرایي افراطي

14. رکود سازمانی
15. بروکراسی اداری پیچیده

16. عدم شفافیت حریم مسائل قابل نقد و بررسی
17. فقدان یا ضعف برنامه ریزی
18. شبه جزیره ای شدن تشکل

19. افراط و تفریط در توجه به افکار عمومی
20. ضعف نظام شورایی
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فهرست منابع

1. آثار الصادقين، صادق احس��ان بخش، ستاد برگزارى نمازجمعه ى گيالن، 
رشت، 1366.

2. ارش��اد، ش��يخ مفيد )ت: 413(،  ترجمه ى سيدهاش��م رس��ولى محالتى، 
انتشارات علميه ى اسالمى.

3. اصول و راهبردهاى كار فرهنگى، جهاد دانشگاهى واحد تهران.
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مطبعة السعادة، 1351 �  1358 هجرى.
9. التحقي��ق فى كلمات القرآن الكريم، حس��ن مصطفوى، 14 جلد، وزارت 
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حميرى )ت: 213 يا 218(، تحقيق محمد محيى الدين، چاپ دوم، 1375.
11. الكامل فى التاريخ، إبن اثير، قاهره، 1356.

12. الميزان فى تفس��ير القرآن، عالمه طباطبائى، ترجمه ى س��يد محمدباقر 
موسوى همدانى، جامعه ى مدرسين حوزه ى علميه ى قم. 
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18. پى ريزى اخوت اسالمى در مدينه، مؤسسه ى در راه حق، قم، 1370.
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20. تاري��خ يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب  بن جعفر بن وهب بن واضح )قرن 

هفتم(،  نجف اشرف، 1358.
21. تحف العقول عن آل الرس��ول، عالمه حّرانى، ش��يخ ابو محمد حس��ن 
بن على بن حس��ين بن ش��عبه ى حران��ى، )ق: 4(، ترجمه: صادق حس��ن زاده، 

انتشارات آل على، قم، 1382.
22. تحليل��ى از زندگانى امام كاظم، باقر ش��ريف قرش��ى، ترجمه ى 

محمدرضا عطايى، كنگره ى جهانى حضرت رضا،  مشهد، 1369.
23. تحليل��ى از زندگى و دوران امام محم��د تقى، فضل ال صلواتى، 

اطالعات، تهران، 1384.
24. دهمين خورش��يد امامت، على رفيعى، انتشارات دفتر تبليغات اسالمى 

حوزه ى علميه ى قم، 1372.
25. رجال شيخ طوسى، محمد بن حسن )م: 460(.

26. اختيار معرفة الرجال )معروف به رجال كشى(، محمد بن عمر )385 � 
460(، مؤسسه ى آل البيت، قم، 1363. 
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28. س��ازمان دهى و اصالح تش��كيالت، حقيقى و مؤم��ن و وظيفه، ترمه، 
 .1386

29. سرمايه ى اجتماعى، حسين مظفر، دانشگاه آزاد اسالمى.
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