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»بسم اهللا الرحمن الرحیم«

در فضاي مجازي آموزش تشکیالت اسالمیخالصه اي از مطالب دوره 
استاد: دکتر عرب اسدي

:پیشگفتار
اسـت  » آموزش تشکیالت اسالمی«جزوه پیش رو، خالصه اي از مباحث مطروحه در هفت جلسه ي 

ئه شده است. با رویکرد ویژه جبهه سازي ارا» استاد دکتر عرب اسدي«که توسط 
کارگروه رسانه هـاي دیجیتـال اسـتان    «پیش تر از سوي ،پرونده صوتی و تصویري این هفت جلسه

در اختیار برخی از فعاالن رسانه هاي دیجیتال و نیز فعاالن فرهنگی استان گیالن قرار گرفت که » گیالن
با استقبال قابل توجهی مواجه شد. 

هنگی انقالب اسالمی از این مجموعه، نکته هاي مهم این هفت با توجه به استقبال فعاالن جبهه فر
جلسه به شکل خالصه، جهت استفاده بیشتر عالقمندان ارائه می شود. هرچند توجه بـه ایـن نکتـه حـائز     
اهمیت است که مطالعه این نکته ها، هیچ یک از خوانندگان عزیز را از مراجعه چندباره و مشاهده مجـدد  

نمی سازد. فیلم جلسات بی نیاز 
الزم به ذکر است که متن این جزوه با تالش مشترك کارگروه هاي دیجیتال شهرستان هاي آستارا 
و رودبار تهیه شده است. امید که این تالش کوچک در تحقق اهداف و آرمان هاي بزرگ جبهه فرهنگی 

انقالب اسالمی موثر باشد

مقدمه: 
صول کار تشکیالتی اسـت.  االن، با ای، عدم آشنایی فعفرهنگی انقالب اسالمیکی از معضالت جبهۀ

، شدمیهاي معارض ه غلبه نیروهاي انقالبی بر جریاناي که منجر بههبهاي جکه الزمۀ فعالیتاز آنجایی
-ها و مبانی فعالیتذا، ضرورت دارد که به تبیین  روشفعالیت بر اساس اصول تشکیالت اسالمی است. ل

پرداخته شود.هاي تشکیالتی، بیشتر 
).28، خطبه البالغهنهجعلی (ع): آگاه باشید امروز روز تمرین و آمادگی، و فردا روز مسابقه است (امام 
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خواهی استعداد افراد را بشناسی، قابلیت افراد را بشناسی، مثالً بـه کسـی کـه پسـت معاونـت      اگر می
ت یا یا باز هم به سازمان وفادار اسآ؟کندمییا قبول آحاال به او مسئولیت یک کارشناس را بدهید، ،دادي

یا نه؟شودمیرو عوض نی،شودمیها که متالطم وقعیتنه؟ توجه شود که آیا م
به کار بگماري، بعد به او فرصت بدهی و آرام باید بیاوري با یک فرآیندي آرام،با یک منطقیها راآدم

، کـار را از او بخـواهی و بعـد    انتظارات خودت را دیکته کنـی به او تاتا کار را فهم کند و بعد تالش کنی
وادارش کنی به عمل، و حواست هم به او باشد. 

عرصه، عرصـۀ تربیتـی اسـت،    ، چون می شوددچار مشکل ،شرایط همتشکیالت در بهترین ین بهتر
.شودمیها ها باعث رشد خود آدماین چالشها وجود دارد واین چالش

سخن پایانی:
م، کـارِ خـرد شـده را سـازماندهی     کنی، خردش که اولمشروط به این،کارِ بزرگ انجام دادنمی توان 

س انجامش بدهیم.کنیم و سپ

بیند. ما در مقابلمان جبهـه  اي میکند، یک جبههوقتی انسان مقابل خودش را نگاه می
داري خطرنام و فرهنگی سیاسی غرب وجود دارد  که در دل این جبهه، یک جبهه سرمایه

هه ارتجاع فکري و خوك صفتی در زندگی بشـري  آدم خوار وجود دارد، باز در کنار این جب
هــا، زنــدگیوجــود دارد، ســالطین و ایــن مســئوالن و متولیــان امــور خیلــی از حکومــت 

شان مثل خئک و اهدافشان، اهداف دشمنان و فکرشان، فکرهاي متحجر، که اینهـا  حیوانی
بخـواهیم در  اي را تشکیل دادند در مقابل ما؛ یک جبهه هستند، ما اگـر  همه یک مجموعه

مقابل این جبهه کار کنیم هم ما باید تنوع داشته باشیم، هم باید ابتکار داشته باشیم، هـم  
باید انگیزه داشته باشیم، هم باید برنامه داشته باشیم؛ کارمـان هـدایت شـده باشـد و ایـن      

شود مگر با تشکیل جبهه. این طرف هم بایستی جبهـه تشـکیل داد. از افـراد و حتـی     نمی
اي انجام داد، این کار هم جز آید، باید یک کار وسیع جبههها به تنهایی کار برنمیعهمجمو

کند.با حضور مردم امکان ندارد؛ یعنی ابتکارات مردم خیلی از کارها را می
مسئولین بنیاد رهبر معظم انقالب، حضرت امام خامنه اي (مدظله العالی) در دیدار 

عظم له. فرهنگی خاتم االوصیاء (عج) با م
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).29که براي انسان جز آنچه تالش کرده نیست (نجم، آیۀ و این
ن وچ.شودمیها سنجیده ها و بعضی اوقات سعیملوقات عاکنیم بعضی ابی صحبت میوقتی از ارزی

پس در ارزیابیتان سعی را قرار بدهید.،قرار است تربیتی عمل کنیم

ها و عمل است نه خود عمل و نه خود داشته.سعی نسبت بین دانستهسعی چیست؟
مثال:

ن انفاق کرد؛امتو50پیرزنی در راه خدا 
ي در راه خدا یک میلیون تومان انفاق کرد.بازار

اسـت امـا اگـر بـه     تومان بزرگتر 50کدام بزرگتر است؟ اگر به عمل نگاه کنیم، یک میلیون تومان از 
تومان بوده و آن بازاري 200اش تومان را انفاق کرده کل دارایی50گوییم پیرزنی که سعی نگاه کنیم می

1بوده، پیرزن میلیون تومان 200اش ل داراییلیون تومان انفاق کرده ککه یک می
کـل دارایـی خـود را    4

1انفاق کرده و بازاري 
.کل دارایی را انفاق کرده است200

ا توانی دوباره اصالح کنی، امـ می،ولی نگران نباش،خطا وجود داردوقتی سعی را نگاه کردي احتمال 
نیست، غلط است و اگر خطا کردي چون مطابق با آن عمل ،افتداتفاقی که می،عمل را مبنا گذاشتیاگر 

اي.به نتیجه نرسیده

سازماندهی      طراحی ساختار
هاکارگیري آدمبه

).208، حکمت بالغهالنهج(شودمیهاي روزگار، گوهر مردان شناخته امام علی (ع): در فراز و نشیب

اند سعی مکه براي ما میمل صالح انجام بدهیم ولی آن چیزيدرست است که ما باید عمل کنیم و ع
اش، سعی، رشددهنده است و سعی را مبناي به بزرگ بودن عمل نگاه نکن، دنبال سعی بزرگ ب.ما است

ها قرار بدهید.تحلیل آدم

3

تشکیالتی عمل کردن:
دانیم که باطل همچون کف روي آب است و ایـن  مبانی اعتقادي میطبق لیه باطل ما در نبرد حق ع

و در واقـع حـق   شـود میتالطش با حق سبب جلوة آن حق است که هستی دارد، و باطل عدم است و اخ
سورة رعد).17(آیۀ » نمود«دارد و باطل » بود«

-ه (ولو ظاهري) به حق پیدا میچرا با وجود اینکه باطل عدم است اما در برخی از مواقع، غلبسؤال:
کند؟

: کندمیبرداري ز یک سنت الهی در زندگی بشر پردهقرآن کریم ا
). 65ست نفر از شما صبور و پایدار باشند بر دویست نفر از دشمنان غالب خواهند شد (انفال، آیه اگر بی

چه بسیار شده که گروهی اندك، به اذن و یاري خدا بر سپاهی بسیار غالب آمدند و خـدا بـا صـابران    
).249است (بقره، 
کنیـد هـر کـدام از شـما توانـایی      . یعنی اگر شما پایداريکندمیبیان را» قاعدة یک به ده«آیۀ اول 

دوسـت  فرمایندکالم امیرالمؤمنین بگذاریم که میاگر این آیه را کنار .برابري با ده کافر را خواهید داشت
ن است کـه هـم کفـار و هـم     دارم ده نفر از شما را با یک نفر از سپاه معاویه عوض کنم، نشان دهندة ای

ه کنند.توانند از این قابلیت استفادمسلمین می
ده که بخش مهمـی از  بوموجود بلکه در فرمانبرداري و قابلیت فردي وجود ندارد،این قابلیت در علم 

جو کرد.وتوان در تشکیالت جستاین خأل را می
خدا تنها مؤمن مقاتل را دوست ندارد.

م وییـد کـه (در مقـام عمـل) انجـا     گایـد چـرا بـه زبـان مـی     کسانی کـه (بـه زبـان) ایمـان آورده    اي
). بترســید از اینکــه ســخنی بگوییــد و بــه آن عمــل نکنیــد بســیار موجــب  2یــه آدهیــد؟ (صــف، نمــی

ــه   ــا  4خشــم و غضــب خــدا اســت (صــف، آی ). خــدا آن کســانی را کــه در راه او (و در صــف جهــاد ب
)4کنند بسیار دوست دارد (صف، آیه مانند سد آهنین پیکار میکافران) 
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سبیل اهللا باشد یعنی اخالص، و هم چنین باید صف هـم باشـند   سوره صف، کار باید فی 4طبق آیۀ 
یعنی شکل آنها هم مهم است.

ظاهر مهم است یا باطن؟سؤال:

اگـر  دهد: آن کسی که تو را خلق کـرده اسـت،  بابا دلت پاك باشد! قرآن پاسخ می: ها میگویندبعضی
ته: [امنوا و عملُوا الصالحات]. یعنـی هـم دل،   که گفگفت [امنُوا] در حالیفقط دل پاك کافی بود فقط می
پاك باشد و هم کار دست باشد.

پوستش را ،شودمیاگر تخمه کدو را بشکنی و مغزش را بکاري سبز ناهللا مجتهدي (ره): مرحوم آیت
اشد؛ هم دل و هم عمل! . مغز و پوست باید با هم بشودمیهم بکاري سبز ن

جهاد: 
).27غه، خطبۀ البال، دري از درهاي بهشت است (نهجادامام علی (ع): جه

باید در راه خدا و براي خدا باشد.کهجهاد: یعنی هزینه کردن،
همـه  . اینهـا )کاش در صحنۀ کربال بـودیم گویند ايآید همه می(مثال: ماه محرم که می:وقتجهاد 

اید؟براي انقالب اسالمی، وقت گذاشتهاند. یاحرف
(مرتبه باالتر از وقت)مال: جهاد 
جان: (مرتبه باالتر از مال)جهاد 
(باالترین مرتبه). شهید بهشتی در راه خدا، آبرویش را هزینه کرد.:آبروجهاد 

امام خمینی (ره): شهید بهشتی مظلوم بود.

).4ه کنید (سوره صف، آیه دیبا اخالص و به صورت تشکیالتی در راه خدا ه
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.یعنی همه چیز در جاي خودانضباط:
کراسی انضباط را در درون خودش دارد، سر وقت شروع شود، سر وقت پایان پذیرد، پوشش ظـاهري،  وبور

عنوان نظم جا افتاده است.ه انضباطند ولی در ذهن ما این بهاینها هم

ها به معنـاي رفتارهـاي فـردي در قالـب     ي تشکیالتی، نظم است. نظم تنحلقه اتصال همه کارهانظم:
سویی بین باید در هماهنگی و هم،ی پیدا کندانضباط نیست. نظم، بیشتر از اینکه در قوانین و مقررات تجل

هور و بروز داشته باشد.یروها در راستاي رسیدن به هدف، ظرهبر و ن
هنگ با تشکیالت باشند و موثر آدم هاي غیرمنضبط می توانند در تشکیالت حضور داشته باشند، ولی هما

واقع بشوند؛ لذا ما تالش نکنیم در بدو امر، هر کسی که وارد تشکیالت شد را، منضبطش کنـیم، تـالش   
کنیم که او را با تشکیالت هماهنگ کنیم. 

که تقواي الهی داشته باشید و هماهنگ بـا حکومـت   کنم به اینامام علی (ع): من شما را وصیت می
گی تشکیالتی داشته باشید)باشید (هماهن

امام علی (ع): براي همه، عملی را قرار بده که قابلیت سنجش داشته باشد.
دارد و نیـز  بازخواسـت بیشـتري   ، و لـذا  وظایف بیشتري دارد،اختیارات بیشتري داشته باشدکه کسی 

س.رعکب
ـ  ببین م:دهندپاسخ می،خواهیم توبیخ کنیمدر کار تشکیالت، تا کسی را می دیم وا براي خدا آمـده ب

شتیم.ر کنیم توبیخ و این موارد را نداکا
اهللا پذیري، تشویق و تنبیه برایت جا افتاده، حال که فی سـبیل توبیخ را می،کنیمیکارکهبراي پول

در حد خدا باشد. کهاي، پس عملی را باید انجام بدهی ، استانداردهاي کار را باال بردهاست
یـک  در ،ه در بسـیج کـار کنـد   مل کنـیم. آدمـی کـه آمـد    هاي ارزشی سختگیرانه عباید در مجموعه

باید آمادگی انتقاد داشته باشد، آمادگی توبیخ و ارزیـابی  ،براي انقالب کار کند،مجموعه فرهنگی کار کند
و رصد را داشته باشد.
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از جهت آدم بیاید در تشکیالت تو و بماند، توجیه شده از جهت تئوریک، شودمیآن چیزي که باعث 
یالت تـو  گویی وفق قواعدي که در تشکرار گرفته ولی وفق آنچه که تو میثیر قأنگاه و رفتار هم تحت ت

گـویی عمـل   رهایی که تو میفق کاشد که باید وش قانع شده بالبه قکدهد وقتی این رخ می،عمل بکند
بکند.

دهد که نفوذ در قلب صورت گرفته شود. آدمی که تو توانستی در ماندگاري در تشکیالت وقتی رخ می
گونـه بکنـد کـه تـو بتـوانی      و همراهی کند، با تو همراهـی مربـی  قلبش نفوذ کنی، دیگر حاضر است با ت

استعدادهایش را به فعلیت برسانی.
و توانمند باشد بتوانـد مبـانی   اندیشه [از جهت تئوریک، آدمی پرري، نیاز به غنايبراي نفوذ و اثرگذا

دینی خودش را براي دیگران تبیین کند و از ساختارهاي تئوریک خودش دفاع کند] و صـفاي قلبـی کـه    
باید اثرگذار باشیم.

.باشدمیم نظ،حلقۀ اتصال، اقدام و بسترسازي و تبعیت در مقام تحقق

.کنیمدر او نفوذ باشیمکسی جذب ما می شود که توانسته 

5

مهم است.که این نکته اي باید باشد همفقط کشته شدن و اخالص کافی نیست، تشکیالت

داري با کار تشکیالت عجین است.دین
حضرت امام خمینی (ره): اسالم، دینِ تشکیالت است.

:اجهه با دشمن، دو تا مشکل داریمدر موها اللهیما بچه حزب
یستیم.ـ به کار تشکیالتی معتقد ن1
عمل کردن را بلد نیستیم.هه اي ـ اگر هم معتقد باشیم جب2

هـا نیـز   نطور جداگانه تشکیالتی عمل کنند، همـۀ آ ها باید بهکه دستهار فرهنگی، عالوه بر ایندر ک
یی کـه بگـو  رنـد. ایـن  تر و واحدي قرار بگیزرگو در تشکیالت ببدهندباید با یکدیگر، یک جبهه تشکیل 

اي را توجیـه  کـه عـده  گرفت تا ایـن تر و هم بهتر انجام میدادم هم سریعمن اگر کار را خودم انجام می«
، این سخن وقتی درست است که مقدار کار به اندازة توانایی »کنم و امکانات را براي آنها به وجود بیاورم

دازة سـاخت یـک تمـدن اسـت،     داریم و حجم کار به انباشد وقتی که ما به اندازة انقالب اسالمی کارام
کار گرفت.ها را بهطور گفت. بلکه باید مجموعهتوان ایندیگر نمی

. زیرا تعارضاتی بین فکر و تصمیم و اقدام افراد وجود دارد که شونددر کار تشکیالتی نیروها تربیت می
و شـود مـی سـت کـه رشـد حاصـل     ل آنهاو در صورت حکندمیجمع، نمود پیدا و هیبت تنها در صورت

.شودمیحاصل و مزیت ده برابر شدن اثر، کندمیها ارتقا پیدا توانمندي

آید.ه دهخدا: تشکیالت از شکل دادن میعالم

صفاًاخالصهزینه
وقت

مال

جان

آبرو
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، نفـس وجـود   شـود مـی براي رشد، حل مشکل کار ویژه است که سبب رشد شودمیمشکل بستري 
مشکل چیز خوبی است.

هـا را اغمـاض کنیـد،    کنـیم ، اشـکاالت آدم  حل مسائل متعددي را پیدا میراه ر تشکیالتیدر کاما
توان بیشترین کارهـا  باال ببرید. با کار تشکیالتی مین راانه به آنها بدهید. حوصله و صبرتامشاوره دلسوز

را در کمترین زمان انجام داد.
.رفتاهللا بعد از جنگ (سخت) از کار تشکیالتی فاصله گحزب

ـ امروز در جمهوري اسالمی فرصت تمرین براي کار تشکیالتی دار م، فـردا در ظهـور روز مسـابقه و    ی
عمل است.

و تشـکیالت و سـازمان   شودمینکته: ابتدا باید کار انجام بگیرد و سپس ضرورت تشکیالت احساس 
راه اندازي شود. نه اینکه اول اسم باشد و بعد به دنبال رسم بگردیم.

15

مند (جوشش درونی) (آرام و قرار براي حل مسائل نظام نداشته باشد)ـ دغدغه3

کـه هنـر   کنیم اینهاي خوب را گزینش میاین است که آدمیکی از اشکاالت نظام تعلیم و تربیت ما 
ایم.کار کردهکنیم، بد را خوب نیست، اگر ما توانستیم 

، آدم ناتوان را کندمیسازي و رهبر خوب، رهبري است که انسانسازي استراي انسانمجتشکیالت 
.کندمیو صادرکندمی، یارگیري کندمی، دائماً محیط را رصد کندمیتوانمند 

ـ    ش و ریـزش هدفمنـد در   تشکیالتی خوب است که نیرو را بسازد و آن را معرفی و صـادر کنـد، رویِ
تشکیالت داشته باشیم.

وزه به واسطۀ این جشنواره جـذب  کنیم، استعدادهاي این حن مثال، ما جشنواره هک برگزار میعنوابه
هک نیسـتند، امـا عالقـه    تم) که توانمند در شویم (ورودي سیسدي آدم جدید مواجهه میشوند با تعدامی

مندها را به جامعـه معرفـی کـن    نرویِش هدفمند، توا.ي جدید پیدا کرديورمستعد هستند، یعنی نی،دارند
(ریزش هدفمند)

مراحل نفوذ و جذب
هاي بصري)ـ نگاه (جلب توجه، جذابیت و جلوه1
ها به سمت ما میل کند) پیام ما باید رهاي آنفتار (کاري بکنیم که رفتاـ سوق دادن رفتار، کنترل ر2

جوري باشد که در رفتار افراد نفوذ کنیم و رفتار افراد را کنترل کنیم.
منتقـل بکنـی،   هـا ها (از جهت تئوریک، افراد باید توجیه شوند) اندیشه خود را به آنـ نفوذ در اندیشه3

مبانی فکري خود را انتقال بدهی
ها)گرایشـ نفوذ در قلب (عواطف/4

انسان توانمند را صادر می کندتوانمند می کند

رهبر

آدم ناتوان
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هـاي  ؟ اگـر آدم شـود مـی اي حاصـل  گوید چه نتیجهه کارهاي کوچک بگمار. اسکندر میبهاي بزرگ را 
ـ نمی،کارهاي کوچک گماردي این کاربزرگ را به از شـود مـی او را قـانع کنـد. بعـد از مـدتی زده     دتوان

توانی حکومت کنی.در آنجا وجود ندارد و تو راحت میو دیگر نخبه کندمیحکومت ایران کوچ 
و تو آن وقت از او آتو کندمی، اشتباه کندمیچک را به کارهاي بزرگ گماردي، خرابهاي کواگر آدم

.کندمینطغیانپذیرد تو حاکم او هستی و دیگر توانی مدیریتش بکنی و او میداري می

ابـزار و منبـع و سـرمایه اسـت. یعنـی ابـزاري اسـت بـراي اینکـه          ، انساندر فرهنگ غربیها:مدآ
هـا درون  هـدف ،اقعاند. در وها موضوع و هدفه هدف برسد. اما در تفکر اسالمی، خود انسانتشکیالت ب

گوید انقالب کـردیم کـه   ز این افراد ندارد. امام (ره) میها، یعنی سازمان، هدفی جآدم است. نه بیرون آن
آدم ساخته شود.

مأموریت و هدف اصلی تشکیالت، آدم سازي (تربیت) است.
هـا محـور   هـایش اسـت، آدم  هایش نیست بلکه بـه آدم ت به عملیاتنمود تشکیال

نـه  شـود میاند یعنی در خالل همایش و سمینار و کنفرانس و ... آدم ساخته تشکیالت
ها لت و پار شوند.ها، آدمبراي خوب برگزار شدن این برنامهاینکه

اندازیم راه نمیست. ما، تشکیالت سینماییگرا اگرا نیست، آدمکار تشکیالت نتیجه
کیا تولید کنیم.خواهیم حاتمیاي تولید کنیم بلکه میهکه آژانس شیش

که عالم اکبر در تو نهفته شده اسـت کنی همین جسم کوچکی در حالین میامام علی (ع): آیا تو گما
کاره شودند!توانند همهها مییعنی همۀ انسان

شرایط محیطی و جغرافیایی و اجتماعی متفاوت است.شوند؟ چونکاره نمیپس چرا همه، همهسؤال:

اند: در تشکیالت، این را باید توسعه بدهیم.فضیلت یافتهاند      ها سه دستهانسان
در آستانۀ فضیلت: که باید براي آن عرصه ایجاد کنیم.(استعدادها)                   

راحی کنیم براي شناسایی استعدادهاي مخفیاستعداد مخفی: مکانیزمی ط

خواهیم در تشکیالت جذب کنیم باید:هایی که میآدم
ـ آرمانگرا1
پذیر (پاسخگو باشد، اهل پیگیري باشد)ـ مسئولیت2

7

مبدأهدف حرکـــــت

این چهار رکن از نظر علمی و رتبه جایگاه مختلفی دارند. از نظر تحقق، اولویت با رهبر اسـت، امـا از   
جهت رتبه، اولویت با هدف است.

در هدف گذاري، سه رکن وجود دارد.هدف:
مبدأ (وضع موجود)، 

مقصد (وضع مطلوب)، 
حرکت (مقایسه بین وضع موجود و مطلوب)

باشد که در تو ایجاد حرکت کند. داشته هدف باید جنسی 
حیات تشکیالت = حرکت تشکیالت + پویایی هدف.

ن که اساساً امید رسیدقرار دهیدست راینقدر دوهدف را انگیزش ایجاد کند. اگر هدف باید رغبت و 
مرگ تشکیالت و یـأس  بلکه ، شودمیتنها مایه حرکت تو ننه،گذاريهم نداشته باشی، این هدفرابه آن 

.کندمیتشکیالتی در تو ایجاد 
گیرد که هدفی تبیین شده باشـد.  بستگی دارد و حرکت زمانی صورت میحیات تشکیالت به حرکت 
ص براي سنجش حیات یک تشکیالت است.پس پویایی هدف فرد، یک شاخ

ازي حکومت رژیم پهلوي ، هدف، انقالب و براند1342براي مثال در سال .شاخص دوم حرکت است
باید انقالب شود و بعد نظام اسالمی و بعد دولت اسالمی بـه وجـود   آن بود، نه تمدن اسالمی که قبل از 

بیاید و بعد جامعۀ اسالمی تا به تمدن برسیم 
اي عمل کنیم). ما باید جهانی بیندیشیم و منطقه(شهید آوینی:

ود، استعداد نیروها را هم در نظر گرفت. عالوه بر سطح موجهمچنین در هدفگذاري باید
باشـد. هـدف   داشـته بندي (قابلیت ارزیابی). هدف باید زمانهدف باید توانایی سنجش را داشته باشد 

ن دارد.آانگیزه کند، هویت و ارزش تشکیالت بسته به هدف باید ایجاد

ها از هدفهاي آدمتادن خود با هدف + دریافانگیزش = واکنش دادن به آن تطبیق + تطبیق د
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مبدأهدف حرکـــــت

خاستگاه هدف:

د. یعنی من یک چیزي تحت عنوان نقص باشتواند مقوله اي، میشودمیآن چیزي که باعث حرکت 
کنم.بینم. لذا، حرکت میبینم ولی در خودم نمیرا در هدف می

نقص، ریشه در چه چیزي دارد؟

گردد و سکون یعنی مرگ. میهدف محقق شود، سکون ایجادبه محض اینکه نیاز برآورده بشود و نیاز:
این نقص است.

کنـی کـه فـالن کـار را انجـام      کنی، توجیه مـی ی را جمع میاللهي بچه حزبعنوان مثال یک سربه
گیري، نیاز بوده، نقصی را شوند، چرا؟ چون فلسفه شکلرا یاد گرفتند همه از هم جدا میبدهیم، وقتی کار

وجو کردید.یزه کرده براي حرکت، در نیاز جستجاد انگکه در شما ای
سبب گرماي بـدون  این تلقین که کندمیداند نیاز و تعالی چیست. رهبر براي او تلقین اصالً نمیتلقین:

ها رسیدند که به سختیبه محض این،کنند. در تلقین حرکت میشودمیها شعور، شور بدون شعور در آدم
شوند. (شبیه این ماجرا در قوم طالوت دانند و متوقف میي اولیه برسند، این را هدف میزهاو یا به رفع نیا

اتفاق افتاد).
خواهد. هدف را دیـن  گویی خدا از تو چه میگویی که تو چه نیازهایی داري، میدر تعالی، تو نمیتعالی:
از .ذیـل دیـن اسـت   نده اي کنیینست بیاید هدف را تبیین کند تبنه ما، رهبر هم اگر قرار اکندمیتعیین 

وید.گدین براي ما می

13

با هدف (وضع موجـود تـا وضـع    عمر تشکیالت به سطح هدف (فاصلۀ ما با هدف)، پر کردن فاصله 
به عزم رهبر بستگی دارد.و مطلوب) 

یعنی کسی کـه  کننده باشد.نایی تحول هم داشته باشد. (متحولرهبر، عالوه بر قدرت تربیت، باید توا
). در به فعلیت می رسـانی آن را مسیرش برعکس است تو می آیی ابتدا مسیرش را عوض می کنی و بعد 

نیست بلکه تعینی است (شدنی است، نه بودنی) رهبر کسـی اسـت کـه بیشـترین     ی تشکیالت رهبر تائین
شجاع است، شایسته اسـت، اشـراف دارد و رهبـر جلـو انداختـه      را دارد، بیشترین شناخت را دارد،دغدغه

یعنی پیشرو است. امـام علـی (ع): هـیچ    ،کشددهد، رهبر میرهبر هل نمیبلکه خود جلو است. شودمین
به کاري امر نکردم مگر انجام داده باشم و هیچ کسی را از کاري نهی نکردم مگـر تـرك کـرده    کسی را 

باشم.
و اسوه است.کندمیو خودش هم عمل کندمیمري که عامل نیست. امر ر، عامل است، نه آمرهبر آ

.بازت سازاند و یا تشکیالا تشکیالتها یانسان
هـاي  کننـد. اینهـا انسـان   اندازنـد، طراحـی مـی   کیالت راه میها خودشان تشساز: برخیـ تشکیالت1

ساز است.یلسازند. رهبر، یک تشکتشکیل
هاي دوردسـت را  ـ تخیل دارند (افق2رند (منطقی)، ـ ذهن فلسفی دا1ساز: هاي انسان تشکیلویژگی

می هاي او یزيرد که پویایی مجموعه حاصل فکرها و برنامهن، جوالن ذهنی دارکندمیبراي خود طراحی 
شود).
کنند، خـوب  میروند درون زمینی که براي آنها طراحی شده است بازيها میـ تشکیالت باز: برخی2

کنند. اینها افراد تشکیالتی هستند.بازي می
مثال: 

دهید؟ (تشکیالت بازند)ها، من را بازي میبچه
سازند، رهبر است)ها بیایید بازي. (تشکیالتبچه

)البالغهنهج31د به سعی افراد نگاه کند نه به عمل افراد (نامه مدیر بای

وف (ارسـطو یـا   ی بـود. روزي از فیلسـ  وز در ایران آشوب و شلوغاسکندر وقتی ایران را فتح کرد هر ر
-هاي کوچک را به کارهاي بزرگ بگمار و آدمدهد آدمگیرد که به اسکندر پاسخ میافالطون) مشاوره می
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گفـت از ایـن محـور    کرد مثالً اگـر مـی  که شهید همت، موضوعی را مطرح میمحسن رضایی: زمانی
کـه در  شـود میبندي جلسه این گفت ولی جمعشرافیت اطالعاتی مینکنید نظر کارشناسی و با اعملیات

.شدد و تصمیمی خالف نظر وي گرفته مین محور، عملیات بشوآ
ینجا ما، چهار نوع برخورد داریم:در ا

کنم، من نیستم.ـ من در عملیات شرکت نمی1
من مثل یک نیروي معمولی حضور داشته باشم نه مثل یک فرماندهـ پس اجازه بدهید 2
کنم ولی نه با جان و دل، در واقع منتظرم تا عملیات شکست بخورد. و بعد بگویم مـن  ـ شرکت می3

که گفتم این کار را انجام ندهید.
ـ   از اول هم نظر من همین بـود. که کنم جوريـ من با جان و دل شرکت می4 ه شـهید همـت اینگون

کرد.برخورد می
پذیري باید از درون باشد نه از ظاهر که گاهی به زبان بگویم که باشـد پـذیرفتیم. (قسـم بـه     والیت

شوند مگر آنکه در خصـومت و نزاعشـان تـو را داور کننـد آنگـاه از      رتان که اینان اهل ایمان نمیپروردگا
، سورة نساء(تسلیم فرمان تو باشند) جاندر دل نداشته باشند و کامالً از دل و حکمی که کنی اعتراضی

.)65آیۀ 

شناسد.آرمان و هدف و وضع موجود را مینقش رهبر:
ـ آرمانخواهی) 3ـ رسیدگی، 2ـ تواضع، 1(کندمیب ذعالوه بر اینکه نیروها را ج

ل ها را نیز همراهی کند یعنـی روغـن بـه داخـ    درت توجیه داشته باشد. نخراشیدگیباید بتواند قرهبر 
ها که متولی آن رهبر است مجموعه تزریق کند در واقع باید تربیت کند. تربیت به فعلیت رساندن استعداد

ها را رشد دهد.و انسان
.باشدمیـ تربیت 3ـ همراهی افراد، 2ـ جذب، 1پس نقش رهبر: 

اجرایی نیست ولی پژوهشی است. ) نیروي 1استعدادشناسی کند: مثالً آدم شمارة (ـ 
برد.، میشودمی) اجرایی است اگر به او کار فکري بدهی خسته 2نیروي شماره (

چون تو، استعدادش را نشناختی.

عرضه به نیروها بدهد، فضا را براي نیروها آماده سازي کند: رهبر باید عرصه يعرصهـ در تربیت، رهبر باید: 
استعدادهاي خود را رو کنند.  تا آنکه نیرو کند،

به فعلیت رساندن: رشد دادن، توسعه دادن.ـ 
9

مدارانـه  ، نظامـات هـم دیـن   شـود میمدارانه ، رهبري هم دینمدارانه شددینگیري وقتی جهتنکته:
اسالمی است.تفاوت جدي تشکیالت اسالمی و غیر . این شودمی

یدن به هـدف را هـم   رسکنیم یعنی هدف را دین گفته، روشوقتی از تشکیالت اسالمی صحبت می
اي ههدف، خود آنها تلقیمدار هستند، نسبت به همین دلیل، همۀ انسانها چون دینگوید. بهخود دین می

مستقلی در کنار رهبر دارند.
در خاستگاه هدف باید از تعالی شروع شود. این آدمی که دنبال تعالی است اگر گرسنه هم باشد یا اگر 

تلقین کنیم اشکالی ندارد. چون دنبال تعالی است. بـا رفـع گرسـنگی متوقـف     ی هم اهداف را به او یجاها
. اما اگر به دنبال رفع نیازهایش باشد دیگر به دنبال تعالی نخواهد رفت. (اشاره بـه داسـتان قـوم    شودمین

موسی (ع)).

اینکه عمل مـن  میزان، علی (ع) است، تعریف ما از این میزان، اشتباه است. این یعنی ترازو، میزان نه 
را در یک کفه ترازو قرار می دهند و عمل علی (ع) را در کفۀ دیگر ترازو.

گیرد؟ع هدف و تبیین هدف چگونه صورت میوض
اي است کـه صـرفاً توسـط رهبـر     ب توده/ مجاهدین خلق، هدف، مقولهدر تشکیالت کمونیستی/ حز

.شودمیدریافت 
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.دشومیتباط برقرار ارهرم سازمانی از طریق رهبر با هدفدر 

-که هر کدام از آدمگونه نیست. عالوه بر ایناما در تشکیالت اسالمی این
کننـد،  ق رهبـر بـا هـدف، ارتبـاط برقـرار مـی      هاي تشکیالت اسالمی از طری

خودشان هم مستقیماً مکانیزم ارتبـاط بـا هـدف را دارنـد و ایـن مکـانیزم بـه        
است.که مشروع شودمیرسمیت شناخته 

اي هم دارد؟آیا فایده
اد همین جاسـت. خـود افـر   ،که به انحراف نرودکندمیتشکیالت اسالمی را کنترل یک که جاییآن

سنجند.مستقیماً خودشان را با هدف می
است؟ترمنسجمیک از این دو تشکیالت، کدام

بینند.فقط در رهبري می) هدف را2ة (تر است. شکل شمار) منسجم1(تشکیالت شمارة 

هدف

رهبر

)2( شکل

11

تک افراد کـه در تشـکیالت   . وقتی تککندمیمفهوم امر به معروف و نهی از منکر اینجا عینیت پیدا 
شما هستند، خودشان هم بتوانند با هدف ارتباط برقرار کنند و بسنجند که آیا رهبـر مـا وفـق هـدف دارد     

کنیم یا نه، عنصر امر به معروف و نهـی از  ت میا خود ما داریم وفق هدف حرکیا نه، و آیکندمیحرکت 
.شودمیمنکر زنده 

اي دورِ هم جمع شوند و یکی را به عنوان رهبر انتخاب کنند. تشکیالت اینگونه نیست که عدهبر:ره
هـا  . رهبـر، سـراغ انسـان   شودمیاندازي بلکه توسط رهبر راهشودمینشکیالت توسط انسانها راه اندازي ت

آورد.وجود میکیل شبکه بین آنها تشکیالت را بهدهد و با تشمسیر هدف قرار میآنها را در رود و می

. نـوع  باشـد میرهبر داراي ارتباطاتی فراتر از ارتباطات سازمانی با نیروهاي خود تفاوت رهبر با مدیر:
ت. در رهبري عنصري به نـام  . اما مدیر لزماً اینگونه نیسباشدمیارتباط از نوع اندیشه، ظاهر رفتار و قلب 

جام تشکیالت است، چسب تشکیالت است و اطاعت نیروها بر اساس حب است.سانموجبوالیت
شوند)ها منسجم میوالیت، چسب تشکیالت است (انسان

محبت، روحِ تشکیالت است (تشکیالت پویا و رو به جلو باشد)

نامه را به اقدام، تا حرکت بـه سـمت هـدف ایجـاد     رهبر باید بتواند هدف را به برنامه تبدیل کند و بر
شود.

شنوي) داشته باشیم.د که ما تبعیت (حرفنروکارهاي تشکیالتی وقتی پیش می
تشکیالت، تمرین تبعیت داشتن است، تمرین مقدم داشتن سلیقۀ دیگري بر سلیقۀ خود است، در کار 

م است و آن نیز از جانب رهبر تشکیالت است. حاکسلیقه معنا ندارد، بلکه یک سلیقهتشکیالتی، اختالف
در تشکیالت، انشعاب معنا ندارد.

(چه مسـلمان چـه غیـر مسـلمان). بـه      دنشومیبه علت عدم تبعیت، از هم پاشیده ،عمدة تشکیالت
عنوان مثال:


