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مقدمـه
اتوبوس های مسافرتی را که دیده اید. چهل نفر، بلیت تهیه می کنند تا سوار بر آن شده، از شهری به شهر 

دیگر بروند. ممکن است مسیر، چند ساعت طول بکشد. شاید همگی در یک شهر پیاده شوند.
مسیر مشترک، مبدأ و مقصد هم مشترک است؛ اما چه ارتباطی بین این افراد وجود دارد؟

حاال یک اردو را تصور کنید. اتوبوس، همان اتوبوس اس��ت. مبدأ و مقصد هم مشترک، مسیر مشترک 
و... فرق جمع و اجتماع، اینجاست؛ ضرورت اشتراک هدف، رهبری، نقش معین و... .

ممکن است یک مسجد پر از نمازگزار باشد. هرکس گوشه ای ایستاده و مشغول خواندن نمازش باشد. 



دو نفر هم در طرف دیگر، به کسی اقتدا نموده اند.
تعداد این ها بس��یار کمتر از دیگرانی اس��ت که در شبستان مسجد، ازدحام کرده اند؛ اما جالب است که 

نماز این دو سه نفر، جماعت است و بقیه به رغم کثرت، فرادا نماز خوانده اند.
»اِیَّاَک نَْعُبُد َو اِیَّاَک نَْسَتعین«، نمادی از حرکت اجتماعی اسالم برای تکامل بشریت است. می پرستیم، 

نه  می پرستم! کمک می جوییم... .
من نمی توانم س��ر در الک خود فرو کنم و نس��بت به دیگران، بی تفاوت باشم. نماز جمعه و جماعت، 
جهاد، امر به معروف، حج و... نشانه هایی از تأکید اسالم بر اجتماع مسلمین است که »َیُد اهلل  مع  الجماَعة«؛ 

دست خدا با جماعت است....
من، باید ما ش��ود. این یک ضرورت عقلی اس��ت که قالب دینی آن، شرط کمال انسان هاست. اما این 

»ما« می تواند خوب هم نباشد! چطور؟
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»ما«گرایی، نشانه ای از روحیه ی استکبار منشی و استبداد خویی است! آنجا که همه چیز بر محور »ما« 
شکل بگیرد و هر که با »ما« نسبتی ندارد، شأن و حقوق انسانی نداشته باشد.

»ما«، نباید معیار سنجش خوبی ها و بدی ها قرار بگیرد.
»ما«، خودش به عنصر دیگری وابسته است و مشروعیت خود را از آن منبع به دست می آورد.

آن عنصر، چیزی نیست جز حرکت در مسیر اراده ی الهی و در چارچوب مطالبات شرع مقدس اسالم. 
»تشکل ما«، زمانی می تواند ادعای حقانیت کند که در راه حق، گام برداشته باشد.

این مجموعه به سه محور ویژگی های اساسی تشکل اسالمی، اخالق و ارزش های حاکم بر اعضای 
تش��کل و اخالق مدیر و رهبر تش��کل از منظر فرهنگ دینی برای دانش آموزان پرداخته است؛ همچنین 
در پایان کتاب، فهرست محتوایی مطالب به منظور ارتباط مناسب دانش آموز با بحث محوری هر رایحه 

بیان شده است.
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در پایان شایسته است از زحمات تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این کتاب نقش داشتند خصوصًا 
جناب حجت االس��الم مس��عود دیانی که با تالشی شایان نقش��ی عمده در تدوین این مجموعه داشتند، 
تقدیر  ش��ود. امید اس��ت که این تالش مورد توجه حضرت حق تعالی و نیز مخاطبان گرامی قرار گیرد و 
دانش آموزان محترم با ارائه انتقادات و پیش��نهادات خود، ما را در تکمیل و تقویم این کتاب یاری نمایند. 

ان شاء اهلل
                 مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان

                   زمستان90
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رایحه ی نخست
شیعه یک تشکل است

شیعه یک تشکل عظیم است؛ شاید بزرگ ترین و گسترده ترین و عظیم ترین تشکیالت تاریخ! 
تش��کیالتی با مبانی و اصول کاماًل واضح و مش��خص و ممتاز، که اهداف و آرمان های بلند خود را با 

صدایی رسا اعالم داشته است. 
تشکیالتی که از رهبری و مدیریتی منسجم، منظم، کاردان و کارآمد و بهره مند از مشروعیتی الهی و 

مقبولیتی وصف ناپذیر برخوردار است. تشکلی که تاریخ خاص خود را دارد. 
تشکیالتی که زلف عاطفه و عقل را به گونه ای ظریف و هنرمندانه به هم گره زده است. 
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تشکیالتی که نسبت خود را همواره با گذشته و حال و آینده مشخص کرده است. 
تشکلی که برای ماندن و رشد و رسیدن به اهداف بلند خویش؛ برنامه ریزی دارد، تقسیم مسئولیت دارد، 

تدبیر های گوناگون و آموزه های فراوان دارد و مرام نامه های اخالقی و اعتقادی مفصل دارد. 
ش��یعه، یک تشکل عظیم اس��ت که یارای آن را دارد برای اثبات رشد و پیشرفت و ماندگاری و پویایی 

خویش، به رغم همه ی سختی ها و رنج ها و مصیبت ها و مشقت ها، تاریخ را گواه خویش سازد. 
شیعه یک تشکل بزرگ است؛ یک حزب پیروز و غالب. 

همان که قرآن کریم، آن را »حزب اهلل« خوانده و وعده ی نیک پیروزی و توفیقش را سروده است: 
َِّذيَن آَمُنواْ َفإِنَّ ِحْزَب اهللِ ُهُم الَْغالِـُبوَن«1 »َوَمن يَتََولَّ اهللَ َوَرُسولَُه َوال

و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آورده اند ولّى خود بداند ]پيروز است، 

1 . سوره مائده، 56.
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و نیز همان که صادق آل محمد: فرمودند: 
»َفنَْحنُ  َو ِشيَعُتنَا ِحْزُب اهللِ َو ِحْزُب اهللِ  ُهُم الْغالُِبون«1

همانا ما و شيعيانمان، حزب خداوند هستيم و حزب خداوند همان پيروزمندانند.
 

1 . التوحید، شیخ صدوق، صفحه 166.
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پل میان زمین و آسمان 

» َما أَْحَسُنوا النََّظَر ِلَنُْفِسِهْم فِيَما بَْينَُهْم َو بَْيَن َخالِقِِهم...«1
شيعيان ما در مورد رابطه ی خويش با خالقشان چه نيکو تأمل و درنگ مى كنند.

تش��کل ها، نقشی ش��بیه به نقش پل ها دارند! تسهیل و تس��ریع فعالیت ها از طریق تجمیع امکانات و 
ظرفیت های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و مادی. انباشته شدن توانمندی های فرد به فرد بر روی یکدیگر، 
همچون قطعات جدا جدا و مجزای یک خودرو که در نهایت محصولی خواهند داش��ت، صاحب حرکت و 

1 . بحار االنوار، ج 65، ص 154.
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قدرت و سرعت می شود. 
حکایت تش��کل؛ حکایت پل، حکایت خودرو یا هر مثال مشابه دیگری است که نقش این جمع شدن 
و فعالیت نظام مند را بیان کند. این وجِه مش��ابهت همه ی تش��کل ها، فارغ از معیار های هنجاری و ارزشی 
اس��ت. با این وجود، تش��کل ها در این که بر کدام فاصله ها پل می زنند و بر کدام جاده و به سمت و سوی 
کدام افق سرعت می گیرند، متفاوتند؛ متفاوت در این که آیا ثمره ی فعالیت تشکیالتی شان و سمت و سو و 
بنیان و اصل در سیاست گذاری ها و هدف گذاری هایشان، تسهیل و تسریع امور برای تأمین منافع خویشتن 

است یا منافع دیگران و یا....؟! 
پاس��خ به این سؤال، تش��کل ها را در طبقات مختلفی تقسیم بندی می کند؛ به گونه ای که در صحنه ی 
واقعیت نیز قابل مش��اهده و رصد خواهد بود. در این میان، تش��کل های ایمانی همت خود را بر این هدف 
قرار می دهند که پلی باشند میان زمین و آسمان، و جاده ای باشند از فرش خاک به عرش ملکوت. تشکل 
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شیعی، نمادی از این پل زدن هاست. 
اجتماعی از اندیش��ه ها، احساس��ات، معارف، توانمندی های معنوی و مادی، در لوای والیت و رهبری 
بی نظیر از همه ی حیث ها و جنبه ها...، همه و همه برای آن است که مسیر رسیدن به کمال آسمانی برای 
انسان ها از این طریق و به واسطه ی این راِه هموار و این مرکِب توانمند و تیزرو امکان پذیر گردد. شیعه هلل 
است و هلل عمل می کند؛ »هلل« بودنی که به برکت آن، باران منافع و برکات و ثمرات گوناگون بر جامعه 

بارش می گیرد؛ به مصداق این آیه ی شریفه که: 
َماِء َو الْرِض«؛1 »َو لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَری آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت مَِن السَّ

»اگر مردم قريه ها ايمان آورده و پرهيزگاری پيشه كرده بودند، بركات آسمان و زمين 
را به رويشان مى گشوديم.«

1 . سوره اعراف، 96.
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رایحه ی سوم
زنبور عسـل

اعضای یک تشکل شیعی را به زنبور عسل تشبیه کرده اند و به راستی آیا تشبیهی ظریف تر، پر مغز تر 
و با معناتر، لطیف تر و دل نشین تر از این تشبیه و تعبیر می توان یافت؟

»ِشيَعُتنَا بَِمْنِزلَِة النَّْحلِ  لَْو يَْعلَُم النَّاُس َما فِي أَْجَوافَِها َلََكُلوَها«؛1
ــتند چه در سينه  ــتند كه اگر مردم مى دانس ــلى هس ــيعيان ما همانند زنبور های عس »ش

دارند، هر آينه آن ها را به كام مى كشيدند.«
1 . بحاراالنوار، ج 24، ص 61.
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الگوی فعالیت در تشکل شیعی، الگوی زنبور عسل است:
ــوَن. ثُمَّ  ا يَْعِرُش ِر َو مِمَّ ــجَ »َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّْحِل أَِن اتَِّخِذي مَِن الِْجبَاِل بُُيوتًا َو مَِن الشَّ
ِکي ُسُبَل َربِِّك ُذلًُل يَْخُرُج مِن بُُطونَِها َشَراٌب مُّْختَلٌِف أَلَْوانُُه فِيِه  ــلُ ُكلِي مِن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْس

ُروَن«؛1 َِّقْوٍم يَتََفکَّ ِشَفاء لِلنَّاِس إِنَّ فِي َذلَِك آليًَة ل
ــل الهام كرد كه از كوه ها و درختان و آنچه برمى افرازند  »و پروردگارت به زنبور عس
ــروردگارت را فرمانبردارانه  ــپس از همه ميوه ها بخور و راه پ ــاز. س ]برای خود[ خانه بس
بپوی، ]آنگاه[   از شکم های آن ها شهدی رنگارنگ مى تراود كه در آن شفای مردمان است؛ 

در اين برای انديشه وران مايه ی عبرتى است.«2
الگوی زنبور عسل، یادآور نظم است؛ یادآور فعالیت گروهی و دسته جمعی؛ یادآور همنشینی با بوستان 

1 . سوره نحل، 69-68.
2 . ترجمه ی حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی.
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ابرار و بهره مندی از منابع ارزشمند و پاک و زالل؛ یادآور تالش برای مصرف کننده ی صرف نبودن و پل 
زدن میان ش��هد و عسل؛ یادآور صبر و ایستادگی؛ و یاد آور ضرورت جایگاه رهبری در تشکیالت. تشبیه 

به زنبور عسل، کلیدی برای یافتن ویژگی های اساسی یک تشکل شیعی است.
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رایحه ی چهارم
وحـدت حقیـقـی

»َو َل يَْختَلُِف أَْهَواُؤُهْم َو إِنِ  اْختَلََفْت  بِِهمُ  الُْبْلَدان«1
هر مجموعه ای، هر گروهی، هر دین و آیینی، و هر کشور و ملتی؛ از آن جایی که با انسان های مختلف، 
با اراده های مختلف، با منافع و س��الیق مختلف، با نگرش ها و بینش های مختلف انس��انی سر و کار دارد، 
یک��ی از بزرگ تری��ن و اصلی ترین دغدغه های خود را برقراری و حف��ظ وحدت در میان پیروان و اعضای 
خود قرار می دهد. وحدت و همبستگی و همدلی، آن ستون اصلی خیمه  است که اگر بشکند، خیمه بر سر 

1 . بحار االنوار، ج 65، ص165. 
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ساکنانش آوار خواهد شد. 
در این میان، می توان وحدت ها را به حقیقی و غیر حقیقی تقسیم کرد: وحدت های واقعی، و وحدت های 
نمایش��ی و توخالی و پوش��الی! در وحدت های دروغین و نمایش��ی و ظاهری، اتحاد به مادیات و اسباب و 

وسایل ظاهری است؛ در حالی که دل ها پراکنده و متفرق از هم هستند. 
خداوند در قرآن کریم چنین اتحادی را این گونه توصیف می کند: 

ْم بَْينَُهْم َشِديٌد تَْحَسُبُهْم  ــهُ نٍَة أَْو مِن َوَراء ُجُدٍر بَْأُس »َل ُيَقاتُِلونَُکْم َجِميًعا إِلَّ فِي ُقًری مَُّحصَّ
َُّهْم َقْوٌم لَّ يَْعقُِلوَن«؛1 َجِميًعا َوُقُلوبُُهْم َشتَّى َذلَِك بَِأن

ــتحکام اند، يا از پشت  ــته جمعى جز در قريه هايى كه دارای اس »منافقان به صورت دس
ــت. آنان را متحد  ــخت اس ــان س ــان ميان خودش ــما نخواهند جنگيد. جنگش ديوارها با ش

1 . سوره حشر، 14.
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مى پنداری؛ در حالى كه دل هايشان پراكنده است، زيرا آنان مردمانى اند كه نمى انديشند.«
در نقطه ی مقابل، وحدت واقعی و حقیقی قرار دارد که وحدت میان اهل تقوا و ایمان است؛ وحدتی که 
بر پایه ی ظاهرس��ازی، پوشاندن رخنه ها، فاصله ها وتفرقه ها و با شعار و تبذیر های مالی محقق نمی شود، 
بلک��ه بر پایه ی اتحاد قلب ها و دل ها بنا می گردد. اتحادی که بر طبق آیه ی ش��ریفه از تعقل ایمانی زاده 

می شود و بر اساس ایمان قلبی و عقلی به خدای واحد، شکل می گیرد. 
اتحاد میان اعضای تش��کل شیعی، از سنخ وحدت حقیقی است و از همین روست که در توصیف آنان 

فرموده اند: 
»تفکرات و تمایالت و خواس��ته های بنیادین آنان، متفاوت و مغایر با یکدیگر نمی شود؛ حتی اگر میان 
آنان فاصله های جغرافیایی بس��یار و یا حتی فاصله های زمانی طوالنی باش��د. شیعیان، همیشه و همه جا، 

همدل و همراه و همزبان و همفکر و متحد با یکدیگر خواهند بود.« 
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رایحه ی پنجم
انگیزه های پاک 

ْت  نِيَّاتُُهم...«1 »َو َصحَّ
نیت را می توان به نخ اس��کناس تشبیه کرد؛ نخی که در مقایسه با کل اسکناس، اگرچه زیاد به چشم 
نمی آید و آش��کار نیس��ت و حجم و وزن زیادی به خود اختصاص نمی دهد، اما همه ی ارزش و اعتبار آن 
اسکناس وابسته به همان نخی است که به چشم نمی آید. در احادیث و روایات شیعه، نیت را باالتر از این 
مثال و روِح حیات دانسته اند. همچنان که اگر جسمی از روح حیات تهی باشد، مرده ای متعفن است، عملی 

1 . بحاراالنوار، ج65، ص154. 
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هم که از نیت و انگیزه ای پاک و راستین خالی باشد، پر خواهد بود از بوی مردگی و رکود و تعفن. از امام 
موسی بن جعفر7 نقل شده است که می فرمایند: 

»َكما ليَقوُم الَْجَسُد اِلّ بِالنَّْفِس الَحيَِّة َفَکذلَِك ليَقوُم الّديُن اِلّ بِالنِّيَِّة الّصاِدقة«؛1
ــت، قوام دينداری هم تنها به نّيت پاک  ــم، تنها به جاِن زنده اس همان گونه كه قوام جس

است. 
جایگاه و رتبه ی نیت در فعالیت های جمعی، گروهی و تشکیالتی، به مراتب از فعالیت های فردی باالتر 
و مهم تر است؛ آنقدر مهم که حتی امیرالمؤمنین7 در باب جهاد نیز همگام با شمشیر زدن علیه دشمن 

و در رکاب ولی، باز هم بر صدق نیت انگشت تأکید می گذارند و می فرمایند: 
ُكْم«؛2 »َفانُْفُذوا َعلَى بََصائِِرُكْم، َولْتَْصُدْق نِيَّاتُُکْم فِى ِجَهاِد َعُدوِّ

1 . تحف العقول، ص 396. 
2 . نهج البالغه ی صبحی صالح، ص 311.
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ــت و صادق  ــمن راس ــش را در جهاد با دش ــت خوي ــت كنيد و ني ــرت حرك ــا بصي  »ب
نگاه داريد.«

کثرت عمل در تشکیالت یا صدق شعارها و آرمان ها، راهزن و فریبنده ی نیت هاست؛ آن هم در جایی 
که حضور و فعالیت، ثمره ها و منفعت هایی همچون شهرت و قدرت و اعتبار به دنبال دارد و زنگ هشداِر 
خطر ریا و نفاق و دورویی مدام به صدا در می آید. صدق نیت، فقط به نتایج معنوی و حسابرس��ی اخروی 
مربوط نمی شود، بلکه حتی در توان تشکیالت هم تأثیر مستقیم دارد؛ چنان که امام صادق7 فرمودند: 

ْت نِيَُّتُه تَمَّ َعْوُن اهللِ لَُه َو َمْن َقُصَرْت  ــى  َقْدِر نِيَّاتِِهمْ  َفَمْن َصحَّ َر اهللُ  َعْونَ  الِْعبَاِد َعلَ ــا َقدَّ ََّم »إِن
ر«1 َِّذي َقصَّ نِيَُّتُه َقُصَر َعْنُه الَْعْوُن بَِقْدِر ال

ــاری مى كند؛ پس آنکه نيتش  ــدازه ی ارزش نّيت بندگان آنها را ي ــا خداوند به ان همان

1 . بحاراالنوار، ج 67، ص 211.
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ــد ياری خداوند برايش كامل است و كسى كه نيتش خالص نيست، به ميزان  خالص باش
عدم خلوص، ياری خدا نسبت به او كمتر خواهد بود.
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رایحه ی ششم
کوه عـــزت 

»َو َل يَْسَأُل النَّاَس بَِکفِِّه َو إِنْ  َماَت  ُجوعا...«؛1
»... و شيعه هيچ گاه دست نياز به سوی ديگران دراز نمى كند؛

حتى اگر از گرسنگى بميرد و هلک شود.«
عزت، یکی از مبنایی ترین و پررنگ ترین آموزه های تش��یع در طول تاریخ بوده و هس��ت. زیبا ترین و 
ش��گرف ترین جلوه های تاریخ و مکتب شیعه � نظیر حماس��ه ی علوی و عاشورای حسینی � حول محور 

1 . بحاراالنوار، ج 65، ص 165.
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ل�َّه؛ ذلت و  عزت خواهی و ذلت گریزی ش��کل گرفته  است و از دل آن، فراز هایی همچون »َهْیَهات  ِمنَّ الذِّ
خواری از ما دور باد« و »الَْمْوتُ  ِفي  َحَیاتُِکمْ  َمْقُهوِریَن َو الَْحَیاِة ِفي َمْوتُِکْم َقاِهِرین؛ زندگی همراه با ذلت، 
چیزی جز مردگی نیس��ت؛ همان گونه که مرگ همراه با عزت، زندگی حقیقی و حیات واقعی اس��ت.«1 و 
»لیس الموت فی سبیل العز اال حیاة خالدة؛ مرگ در راه عزت، جز حیات جاوید نیست.«2 بر تارک تاریخ 

ثبت شده و همگان را مبهوت خود ساخته است. 
در الگوی تش��کل ش��یعی نیز بر اس��اس همین آموزه ی بنیادین، رعایت عزت، چه در ساحت فردی و 
چه در س��احت جمعی و تش��کیالتی، همواره مد نظر قرار می گیرد. روابط درونی شیعه به گونه ای ترسیم 
و تنظیم می ش��ود که کرامت انس��انی و آسمانی فرد به فرد ش��یعیان هیچگاه لطمه ای نبیند. در این الگو، 
تش��کل های ش��یعی خط قرمز خود را در مدیریت روابط درون مجموعه ای، حفظ حرمت و عزت و کرامت 

1 . نهج البالغه، خطبه ی 51.
2 . اعیان الشیعه، ج 1، ص 581.
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اعضای خود قرار می دهند؛ خط قرمزی که معموال در بس��یاری از روابِط گره خورده و متمرکز انس��انی و 
نگاه های عمل گرایانه زیر پا گذاشته و به راحتی نقض می شود. 

از طرف دیگر، در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها بر حفظ و ارتقای عزت و کرامت خود مجموعه و 
تشکل نیز اصرار فراوان می شود. تشکل شیعی باید کوه عزت باشد؛ چنان که در روایت آمده است: 

ــت كه  ــار همه ی كارها را به مؤمن داده، اما اين اختيار را به او نداده اس ــد اختي »خداون
ــولش و  ــنيده ای كه خدای تعالى مى فرمايد: "عزت از آن خدا و رس ــد. مگر نش ذليل باش
ــت"؟1 پس، مؤمن عزيز است و ذليل نيست. مؤمن از كوه محکم تر است، زيرا  مؤمنين اس
از كوه با ضربات تيشه كم مى شود، اما با هيچ وسيله ای نمى توان از دين مؤمن  كاست.« 2

1 . سوره منافقون، 8.
2 . التهذیب، ج6، ص179، ح367.
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رایحه ی هفمت
دست های برادری

ُقوا َعلَى َذِوي  الَْفاَقِة مِْنُهم«1 وا إِْخَوانَُهْم َفَعَطُفوا َعلَى َضِعيفِِهْم َو تََصدَّ »َو بَرُّ
شيعيان ما به برادرشان نيکى مى كنند به همين دليل بر ضعيفانشان لطف مى كنند

 و به نيازمندانشان صدقه مى دهند.
یکی از مهم ترین مبانی و اصول مورد تأکید در تش��کل ش��یعی، پیوند ب��رادری و اخوت میان اعضا و 
ضرورت رواج نیکی و احسان و خیرات و فضیلت های اخالقی � از قبیل گذشت و عیب پوشی و حسن ظن 

1 . بحار االنوار، ج 65، ص 154.
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و تواضع و کمک رسانی و... � است. 
در معارف شیعی، آن قدر شیعیان به پیوستگی با یکدیگر و گشاده دست بودن و گشاده رو بودن نسبت 
به یکدیگر دعوت شده اند که باید شیعه را مکتب برادری و اخوت دانست؛ دعوتی که در فراز های مختلف 

تکرار می شود و حتی مهم ترین فراز های وصیت نامه های معصومین: را به خود اختصاص می دهد: 
»َعلَْيُکمْ  بِالتََّواُصلِ  َو التَّبَاُذِل َو إِيَّاُكْم َو التََّدابَُر َو التََّقاُطَع«1

ــبت به هم. مبادا كه از همديگر روی  ــتن با يکديگر و بخشش نس ــما باد به پيوس »بر ش
گردانيد و پيوند دوستى و مهر و محبتتان گسسته شود.«

در فرازی دیگر، پاشیدن بذر اختالف و تفرقه و نابرادری، عمل شوم شیطان معرفی شده است، که باید 
از آن برحذر بود و از وسوسه و فریبکاری شیطان دوری گزید: 

1 . نهج البالغه، نامه ی 47.
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»شيطان راه های خود را به شما آسان مى  نمايد، و مى خواهد كه گره های استوار دينتان 
را يکى پس از ديگری بگشايد، و به جای هماهنگى بر پراكندگى تان بيفزايد و به واسطه ی 
ــه ی او روی برگردانيد، و نصيحت آن  پراكندگى فتنه ايجاد كند. پس، از دمدمه و وسوس

كس را كه خيرخواه شما است، قبول كنيد و به جان بپذيريد، تا زيانبار نمانيد.«1
نیکی و احس��ان به یکدیگر، عاطفه و شفقت و مهروزی نسبت به اعضای ضعیف تر و کمک رسانی به 

اعضای نیازمند، از خصوصیات اعضای تشکل ایمانی شیعه است.

1 . نهج البالغه، خطبه ی 122.
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رایحه ی هشمت 
نفس های دوست داشتنی 

» َو اهللِ إِنِّي َلُِحبُّ ِريَحُکمْ  َو أَْرَواَحُکم...«1
قسم به خدا كه من بوی خوش و ارواح پاک شما شيعيانم را دوست دارم.

عبارت ارتباط تشکیالتی و یا فعالیت تشکیالتی و واژه هایی از این دست، اغلب یادآور نوعی سختگیری، 
جدیت، روابط خشک و به دور از عاطفه و محبت است. 

فعالیت تشکیالتی، بسیاری از اوقات به فعالیت های خاص بر اساس قوانین و قواعد و چهارچوب های 
1 . امالی، ص 626. 
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مشخص و معین، با رعایت سلسله مراتب و جایگاه تشکیالتی اطالق می شود. در این نگاه، عنصر عاطفه 
و محبت رنگ می بازد و جای خود را به عنصر وظیفه ی صرف می دهد. 

در الگوی تشکیالتی شیعه، بر خالف آنچه که ذکر شد، اصل ارتباط بر پایه ی محبت و عشق و عاطفه 
ش��کل می گیرد؛ به این معنا که اساس��ًا هنگامی اصل و بنیان تش��کیالت ش��یعی دوام خواهد داشت که 
ینُ  إاِلَّ الُْحب؛ آیا دین به غیر از  ارتباطات بر مهر و محبت و دوستی بنا شده باشد. عباراتی نظیر »َهلِ  الدِّ
ین؛ دین همان دوست داشتن است و دوست  ینُ  ُهَو الُْحُب  َو الُْحبُّ ُهَو الدِّ دوست داشتن است.«1 و یا »الدِّ
داش��تن همان دین است.«2 به اهمیت همین موضوع اش��اره دارند؛ اشاراتی که در شیعه با کاربرد مفهوم 

»والیت« به اوج می رسد. 
در منظومه ی معرفتی تش��یع، از ارتباط با خداوند گرفته تا ارتباط با رس��ول خدا و ائمه ی هدی: و 

1 . کافی، کلینی، ج 8، ص 80.
2 . وسائل الشیعه، ج 16، ص 171.
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تا ارتباط با س��ایر مؤمنان، همه و همه بر اس��اس دوستی و محبت و عشق دوطرفه شکل می گیرد و این 
دوستی دوجانبه است که مایه ی قوام و ثبات تشیع می شود. قرآن کریم، این محبت دوجانبه میان خدا و 

مؤمنان را این گونه بیان می کند: 
»ُقْل إِْن ُكْنُتْم تُِحبُّوَن اهللَ َفاتَّبُِعونى ُيْحبِْبُکُم اهلل«؛1

ــما را  ــت داريد، از من پيروی كنيد، تا خدا نيز ش ــو اگر خدا را دوس ــر( بگ »)ای پيامب
دوست داشته باشد.«

»َفَسْوَف يَْأتِي اهلل بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه«؛2
»به زودی خدا گروهى ]ديگر[ را مى آورد كه آنان را دوست مى دارد و آنان ]نيز[ او را 

دوست دارند.«
1 . سوره آل عمران، 31.

2 . سوره مائده، 54.
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در الگوی تشکل شیعی، همین عنصر محبت و عشق و عالقه ی دوطرفه �  چه میان شیعیان و امامان، 
و چه در بین خود ش��یعیان � رکن رکین ارتباط می ش��ود و از دل آن، نظم و ثبات و سخت کوش��ی بیرون 

می آید. 
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رهبری مهربان 

»َو اهللِ إِنِّي َلُِحبُّ ِريَحُکمْ  َو أَْرَواَحُکم ...«1
قسم به خدا كه من بوی خوش و ارواح پاک شما شيعيانم را دوست دارم.

داشتن رهبری مهربان و دلسوز، یکی از عطر انگیز ترین رایحه هایی است که از ترنج خوش بوی شیعه 
به مشام می رسد و شیعه را از دیگران متمایز می سازد و بر گردن او مدال افتخار می آویزد. محبت و عشق 

و عالقه ای که در این فراز مهدوی طنین انداز است که ولی عصر � عجل اهلل تعالی فرجه � می فرمایند: 
1 . امالی، صدوق، ص 626.
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َْواُء َو اْصَطلََمُکُم  َّا َغْيُر ُمْهِملِينَ  لُِمَراَعاتُِکْم َو َل نَاِسيَن لِِذْكِرُكْم َو لَْو َل َذلَِك لَنََزَل بُِکُم اللَّ »إِن
الَأْْعَداُء«؛1

»ما در رسيدگى به شما كوتاهى نمى  كنيم و ياد شما را هرگز از خاطر نمى بريم، كه اگر 
چنين بود، سختى های شديد بر شما وارد مى شد و دشمنان شما را ريشه كن مى ساختند.«

ضرورت وجود عنصر شفقت، عشق و عالقه و عاطفه در رابطه ی رهبری دینی، اشارات متعددی را در 
قرآن کریم به خود اختصاص داده است: 

واْ مِْن َحْولَِك َفاْعُف َعْنُهْم  ا َغلِيَظ الَْقْلِب لَنَفضُّ »َفبَِما َرْحَمٍة مَِّن اهللِ لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفظًّ
لِيَن«؛2 ْل َعلَى اهللِ إِنَّ اهللَ ُيِحبُّ الُْمتََوكِّ َو اْستَْغفِْر لَُهْم َو َشاِوْرُهْم فِي الَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفتََوكَّ

1 . بحاراالنوار، ج53، ص175.
2 . سوره آل عمران، 159.
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ــدی، و اگر تندخو و  ــو و پُر مِهر ش ــت الهى، با آنان نرمخ ــه بركِت  رحم ــر! ب »ای پيامب
سخت دل بودی، قطعًا از پيرامون تو پراكنده مى شدند.«

ــٌص َعلَْيُکم بِالُْمْؤمِنِيَن َرُؤوٌف  ــُکْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِري ــوٌل مِّْن أَنُفِس »لََقْد َجاءُكْم َرُس
ِحيٌم«؛1 رَّ

ــما مبعوث شد. هر آنچه شما را رنج مى دهد، بر او  ــما بر ش »هر آينه پيامبری از خود ش
گران مى آيد. سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.«

این گونه مهروزی و مدیریت رحمانی، تبدیل به یک اصل در فعالیت های جمعی و تشکیالتی دینی و 
ایمانی می شود؛ چنان که امیرالمؤمنین7 خطاب به مالک اشتر می فرمایند: 

1 . سوره توبه، 128.



48

بو
ش 

خو
ج 

ترن

ِعيَّة«1؛ ْحَمَة لِلرَّ »أَْشِعْر َقْلبََك  الرَّ
»قلب خويش را در باره ملت خود، مملو از رحمت و محبت و  مهربانى كن.«

1 . تحف العقول، ص 126.
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رایحه ی دمه
ادب رهـبــری 

»... َفَأِعيُنونِي...«1
یکی از تفاوت های رهبری تش��کیالت ایمانی و دینی با تش��کل های غیر دینی، در نحوه ی مواجهه ی 
رهبر، مدیر، رییس و یا هر عنوانی از این دس��ت با بدنه ی تش��کیالت  اس��ت مواجهه های اس��تبدادی، 
س��ختگیرانه، دستوری و فرمایشی، از شناخته ش��ده ترین نوع مواجهه ها از سوی رهبران و اهل ریاست با 

زیردستان و بدنه ی تشکیالت است. 
1 . نهج البالغه، نامه ی 45.
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در ای��ن حال��ت، فرد با تکی��ه بر قدرت و اعتباری که به عنوان رهبر، مدیر، ریی��س و... در اختیار دارد و 
ی��ا حتی با سوءاس��تفاده از محبوبیت و کاریزمایی که به هر دلیل��ی در بین هوادارن خویش از آن برخوردار 
است، به صدور حکم و فرمان می پردازد، مستبدانه توبیخ می کند و مستبدانه بازخواست می نماید؛ بی آن که 
دغدغه ی حفظ حرمت ش��خصیت و کرامت نفس دیگران را داش��ته باشد. در این حالت، دیگران موظف به 
عمل کردن چنین فرمان هایی هستند؛ وظیفه ای که به عنوان یک دستور یک طرفه به آنان ابالغ شده است. 
در تشکل ایمانی، اگرچه قاطعیت رهبری خدشه دار نمی شود و فرامین و دستورات و خواسته های او بر 
زمین نمی ماند، ولی این اطاعت و همراهی از سر اجبار و فشار نیست و خطاب های رهبری به بدنه نیز از 

عنصرهای تهدید و ارعاب و زورگویی بهره نمی برد. 
در این حالت، بدنه ی تش��کیالت بال های پروازی به ش��مار می روند که بدون یاری آنان، رس��یدن به 
قله های پیشرفت و موفقیت میسر نمی شود. از همین روست که خطاب های رهبری تشیع به عنوان الگوی 



51

هر
 ی

ی
نم 

تسخ

تش��کل دینی با عبارت هایی نظیر »اعینونی« )یاری ام کنید( شکل می گیرد؛ حتی آنجا که به قصد توبیخ 
و بازخواس��ت کالمی صادر شده اس��ت؛ نظیر نامه ی توبیخ آمیزی که امیرالمؤمنین7 خطاب به عثمان 
ب��ن حنیف انصاری � فرمان��دار بصره � به علت پذیرفتن دعوت و ش��رکت در میهمانی ثروتمندان بصره 
نوشته اند، در اوج توبیخ و سرزنش، باز هم این ارتباط وجهه ی استبدادی وزورگویانه به خود نمی گیرد وباز 

هم ازعباراتی مانند اعینونی استفاده می شود: 
ــت و از نور دانش او روشنى و  ــيد كه هر رهروي رهبري دارد كه پيرو اوس »آگاه باش
فروغ مى گيرد. بدانيد كه پيشوای شما از دنيا به دو لباس كهنه و دو قرص نان بسنده كرده 
است. آگاه باشيد كه شما توان اين كار را نداريد، ولى مى توانيد با تقوا و تلش و كوشش 

و عفت و كار و برنامه ی درست و استوار، مرا ياری دهيد.«1

1 . نهج البالغه، نامه ی 45.
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رایحه ی یازدمه
دست های نوازش و دلگرمی 

یکی از وظایف رهبری در تشکیالت، حفظ روحیه و ارتقای آن و ایجاد شور و انگیزه ی مضاعف برای 
بدنه ی تش��کیالت اس��ت. فعالیت در تشکیالت، خصوصاً تش��کل های ایمانی، پر از سختی ها و آسانی ها، 
شادی ها و غم ها، شکست ها و پیروزی ها، فرسایش ها و گشایش ها است. در این میان، حفظ روحیه و شور 
و نشاط ایمانی افراد، از مهم ترین وظایف و مسؤولیت های رهبری مجموعه است. خداوند به عنوان رهبر 
حقیقی تشکل های ایمانی در قرآن کریم در هنگامه ی سختی ها و فشارها، بارها و بارها دست گرم نوازش 
خود را بر سر مؤمنان می کشد و باران فرشتگان خود را بر آنان نازل می کند و با بشارت های فراوان خود، 
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آن ها را دلگرم و با روحیه و شاد و قوی نگاه می دارد: 
ُل َعلَْيِهُم الَْمَلئَِکُة أَلَّ تََخاُفوا َو َلتَْحَزنُوا َو أَبِْشُروا  ُّنَا اهللُ ثُمَّ اْستََقاُموا تَتَنَزَّ َِّذيَن َقالُوا َرب  »إِنَّ ال

َّتِي ُكنُتْم تُوَعُدوَن«؛1 بِالَْجنَِّة ال
»بر آنان كه گفتند: پروردگار ما اهلل است و پايداری ورزيدند،، فرشتگان فرود مى آيند 

كه نترسيد و غمگين نباشيد؛ شما را به بهشتى كه وعده داده بودند، بشارت است.«
و یا این آیه ی شریفه که می فرماید: 

»َو لَتَِهُنوا َو لَتَْحَزنُوا َو أَنُتُم الَْعلَْوَن إِن ُكنُتم مُّْؤمِنِيَن«؛2
»سست نشويد و غمگين نگرديد؛ شما برتريد، اگر ايمان داشته باشيد.«

و یا:

1 . سوره فصلت، 30.
2 . سوره آل عمران، 139.
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ـَتَِرُكْم أَْعَمالَُکْم«؛1 ْلِم َو أَنُتُم الَأْْعلَْوَن َو اهللُ َمَعُکْم َو لَْن ي »َفَلتَِهُنوا َو تَْدُعوا إِلَى السَّ
»پس سستى نورزيد و از در صلح و سازش در نياييد، كه شما برتر هستيد و خداوند با 

شماست و پاداش اعمال شما را نمى كاهد.«
در تش��کل ش��یعی نیز همواره به این مهم توجه شده و شیعیان از دلگرمی ها و تشویق ها و تمجید ها و 
تحسین های روحیه بخش رهبران و پیشوایانشان بهره مند می شوند و این گونه دل قوی می دارند و با ثبات 
قدم و روحیه ای قوی و انگیزه ای سرش��ار، به مجاهدت و تالش های خود ادامه می دهند. این نمونه ای از 

این روحیه بخشی در تشکل شیعی است: 
ــابقون اولين هستيد، شما  ــما ياران خدا هستيد، شما س ــتيد، ش ــما شيعه ی خدا هس »ش
ــابقون آخرين هستيد، شما سابقون در دنيا و سابقون در آخرت به سوی بهشت هستيد.  س
ما برای شما بهشت را به ضمان خدا و ضمان رسول خدا ضمانت كرديم. سوگند به خدا كه 

1 . سوره محمد، 35.
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ــما در درجات بهشتى نيست، پس در كسب فضايل و مکارم از  ــتر از ش هيچ ارواحى بيش
ديگران سبقت گيريد، و گوی مسابقه را برباييد. شما پاكانيد، و زنان شما پاكانند؛ هر زن 
مؤمنه ای حوريه ای است زيبا و دارای چشمان درشت، و هر مرد مؤمنى صديقى است در 

اين امت. 
ــرور،  ــحالى و س ــارت باد تو را و خوش ــر المؤمنين7 به قنبر فرمود: ای قنبر! بش امي
سوگند به خدا كه رسول خدا از دنيا رفت و بر امتش غضبناک بود، مگر بر شيعيان؛ آگاه 
ــت؛ و برای هر چيزی ستون و  ــلم شيعه اس ــت و عزت اس باش برای هر چيزی عزتى اس
ــت؛ و برای هر چيزی نقطه ی اوج و بلندايى  ــت و تکيه گاه اسلم، شيعه اس تکيه گاهى اس
ــلم شيعه است؛ و از برای هر چيزی آقا و رئيسى است و رئيس مجالس،  ــت و اوج اس اس
مجالس شيعه است؛ و برای هر چيزی شرفى است و شرف اسلم، شيعه است؛ و برای هر 

چيزی پيشوايى است و پيشوای زمين ها، زمينى است كه در آن شيعه زيست مى كند.« 1
1 . بحاراالنوار، ج 15، ص 123.
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رایحه ی دوازدمه
امتیاز های تشکیالتی 

َّا لَُنِحُب  مِنْ  ِشيَعتِنَا َمْن َكان...«1 »إِن
به راستى كه ما دوست داريم از شيعيانمان كسانى را كه...

تصور برخی بر این است که باید در یک مجموعه، همه را با هم برابر و یکسان پنداشت؛ هیچ فرق و 
تمایزی میان افراد پذیرفته نیس��ت و نباید به سبب دارا بودن صفات یا ویژگی های خاصی، امتیازی برای 
کسی قائل بود. این نگاه، تا هنگامی که به نفی صفات و ویژگی های مادی و ظاهری نظیر نژاد و قبیله و 

1 . امالی، شیخ مفید، ص192. 
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قدرت و ثروت و اس��م و رس��م می پردازد و معیار ارزش گذاری و مالک امتیاز بودِن این گونه صفات را نفی 
می کند، صحیح و قابل دفاع اس��ت و یکی از اهداف همیش��گی ادیان آس��مانی قلمداد می شود، اما اگر به 
معنای نفی مطلق و کلی هرگونه س��نجش و امتیاز و تفاوت در مجموعه ها و افراد باش��د، با منطق قرآن، 
سازگار نیست. قرآن اگرچه تفاوت و تبعیض میان انسان ها با مالک های ذکر شده را به شدت نفی می کند، 

اما خود به تبیین مالک های جدیدی می پردازد: 
َّا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َو ُأنثَى َو َجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َو َقبَائَِل لِتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُکْم  »يَا أَيَُّها النَّاُس إِن

ِعنَد اهللِ أَتَْقيُکْم إِنَّ اهللَ َعلِيٌم َخبِيٌر«1
ــرار داديم، تا  ــم، و تيره ها و قبيله ها ق ــك مرد و زن آفريدي ــما را از ي ــردم! ما ش ای م
يکديگر را بشناسيد، ولى گرامى ترين شما نزد خداوند، باتقواترين شماست. همانا خداوند 

1 . سوره حجرات، 13. 
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مالک ها و معیارهایی نظیر مناجات، خوف، علم، تفکر و تقوا:
َِّذيَن يَْعلَُموَن  ِِّه ُقْل َهْل يَْستَِوي ال »آنَاء اللَّْيِل َساِجًدا َو َقائًِما يَْحَذُر اآْلِخَرَة َو يَْرُجو َرْحَمَة َرب

ُر ُأْولُوا الَأْلْبَاِب«1 ََّما يَتََذكَّ َِّذيَن َليَْعلَُموَن إِن َو ال
آيا كسى كه در پاسهايى از شب، گاه به سجده و گاه بر پا، نيايشگر است و از آخرت 
ــپاس[؟ بگو آيا  ــرک غافل ناس ــت يا مش بيم و به رحمت پروردگارش اميد دارد ]بهتر اس
ــز[ فقط خردمندانند كه پند  ــانى كه نمى دانند، برابرند؟ ]هرگ ــانى كه مى دانند، با كس كس

مى گيرند.
ق��رآن، تفکر مس��اوِی  ان��کار مطلق و نفی هرگونه م��الک برتری را صریحاً نف��ی می کند و به وجود 

1 . سوره زمر، 9. 
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معیارهای برتری نظیر جهاد اشاره می نماید و می فرماید: 
َرِر َو الُْمَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل اهللِ بَِأْمَوالِِهْم  ــتَِوي الَْقاِعُدوَن مَِن الُْمْؤمِنِيَن َغْيُر ُأْولِي الضَّ »ليَْس
َل اهللُ الُْمَجاِهِديَن بَِأْمَوالِِهْم َو أَنُفِسِهْم َعلَى الَْقاِعِديَن َدَرَجًة َو ُكلًّ َوَعَد اهللُُ الُْحْسنَى  َو أَنُفِسِهْم َفضَّ

َل اهللُ الُْمَجاِهِديَن َعلَى الَْقاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما«1 َو َفضَّ
افراد باايمانى كه بدون بيماری و ناراحتى از جهاد باز نشستند، با مجاهدانى كه در راه 
خدا با مال و جان خود جهاد كردند، يکسان نيستند. خداوند مجاهدانى را كه با مال و جان 
خود جهاد نمودند، بر قاعدان برتری بخشيده و به هر يك از اين دو دسته )به نسبت اعمال 
ــدان برتری و پاداش  ــك داده و مجاهدان را بر قاع ــد وعده ی پاداش ني ــان( خداون نيکش

عظيمى بخشيده است.

1 . سوره نساء، 95. 
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تسخ در الگوی فعالیت تشکل شیعی نیز مالک ها و معیار هایی برای برتری و تمایز معین شده است؛ برتری 

و تمایزی که در الگوی شیعی، نتیجه ی محبوبیت و دوست داشته شدن توسط پیشوایان شیعه را به همراه 
خواهد داشت. 
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رایحه ی سيزدمه
عضویت حقیقی

تش��کل های ایمانی، با دوگونه از اعضا سر و کار دارند: اعضای مدعی و اعضای حقیقی. مدعیان؛ اهل 
زبان بازی و الف زدن، اهل شعار و هیاهو و اهل قیافه گرفتن و خود نشان دادن هستند. اعضای ادعایی، از 
اسم و رسم تشکل بهره می جویند، بر سر سفره ی منافعش می نشینند و شکم از بهره های آن سیر می کنند، 
برای خود دکانی درست می کنند و منافع تشکیالت را به اسم خود مصادره می کنند. آنان تا آنجا که سخن 
از ش��عار باش��د و ادعا و الف گزاف زدن، گوی سبقت را از همه می ربایند، اما آنجا که پای عمل مطابق با 

آرمان ها و اصول و اهداف تشکل ایمانی به میان می آید، اولین غایب میدان می شوند. 
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در الگوی تش��کل شیعی، همواره به تفاوت این دو سنخ عضو و ضرورت هوشیاری و آگاهی نسبت به 
مرز میان این دو، تأکید می شود. عضو ادعایی، فقط در زبان و شعار و ادعا، تشکیالت را همراهی می کند؛ 
اما عضو حقیقی، هم با زبان آرمان ها و اهداف تش��کل را طنین انداز می کند و هم در دل به آن ها ایمان 

دارد و هم در عمل، خود اولین عمل کننده ی به آن هاست: 
ــانِهِ  َو َخالََفنَا فِي أَْعَمالِنَا َو آثَاِرنَا َو لَِکْن ِشيَعُتنَا َمْن َواَفَقنَا  ــيَعتِنَا َمنْ  َقالَ  بِلَِس »لَْيَس  مِنْ  ِش

بِلَِسانِِه َو َقْلبِِه َو اتَّبََع آثَاَرنَا َو َعِمَل بَِأْعَمالِنَا ُأولَئَِك ِشيَعُتنَا«؛1 
ــيعه بودن ما مى كند؛ در حالى كه در  ــت آن كه در زبان ادعای ش ــيعيان ما نيس »از ش
اعمال با ما مخالفت مى نمايد اما شيعيان حقيقى ما آنانند كه هم به زبان و هم به دل همراهى 
ما مى كنند و از آنچه ما گفته ايم، حقيقتًا پيروی مى نمايند و همان گونه كه ما عمل مى كنيم، 

آنان نيز عمل مى كنند. اينان شيعيان حقيقى اند.« 

1 . وسائل الشیعه، ج 15، ص 247.
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رایحه ی چهاردمه
بهـتــریــن ها

در الگوی تشکل شیعی، همواره این دعوت مشتاقانه پر رنگ است که ما باید بهترین باشیم! »باید« ی 
که در تمام رگ های تشکل همچون خون در جریان است. ما باید بهترین باشیم؛ بهترین بودنی که حاصل 

تالشی آگاهانه و مجاهده ای عاشقانه است. 
در الگوی تشکل شیعی، این باور موج می زند که اگر بهترین نباشند، اگر پیشرو نباشند، اگر اخالقی تر 
از همه نباش��ند، اگر با تقوا تر از دیگران نباش��ند � در هر مقیاسی و در سنجش با هر جماعتی � این نشان 
می دهد که یک جای کارشان سخت لنگ می زند! آنقدر که حتی به شیعه بودن خویشتن مشکوک باشند 
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و از خواندن خود به این اسم و وصف شرمگین گردند. 
رهبران آسمانی شیعه نیز با تأکید فراوان، اعضای این تشکل ایمانی را به داشتن چنین روحیه و باوری 
ترغیب می کنند و میل و اش��تیاق به همیش��ه و همه جا بهترین بودن را در بین آنان گس��ترش می دهند و 
در این میان، بر بهترین بودن در عرصه های ایمان و تقوا و اخالق تأکید بیشتری دارند. این دو روایت را 

نگاه کنید: 

روایت اول: 
»لَْيَس  مِنْ  ِشيَعتِنَا َمنْ  يَُکونُ  فِي مِْصٍر يَُکوُن فِيِه مِائَُة أَلٍْف َو يَُکوُن فِي الِْمْصِر أَْوَرُع مِْنه«؛1

»شيعه ی ما نيست آن كه در شهری با جمعيتى چندين هزار نفری باشد و در ميان آن 
شهر، باتقواتر از او يافت گردد.« 

1 . کافی، ج2، ص79.
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تسخ روایت دوم: 
»لَْيَس  مِنْ  أَْولَِيائِنَا َمنْ  ُهَو فِي َقْريٍَة فِيَها َعَشَرُة آَلِف َرُجٍل فِيِهْم مِْن َخْلِق اهللِ أَْوَرُع مِْنه«؛1

ــت آن كه در ميان ده هزار نفر از مردم زيست كند و در  ــتان و محبان ما نيس »از دوس
ميان آن ها متقى تر و با ورع تر از او باشد.« 

این اشتیاق و دعوت به بهترین بودن، فقط به تقوا و ورع و ایمان خالصه نمی شود. 

1 . همان، ج2، ص79.
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رایحه ی پانزدمه
خردمندان فهیم 

َّا لَُنِحُب  مِنْ  ِشيَعتِنَا َمْن َكاَن َعاقًِل َفِهما...«1 »إِن
همانا ما دوست داريم از شيعيانمان، آنان را كه عاقل اند و درک عميق دارند.

عقل و فهم، شرط اساسی تدبیر در زندگی فردی آدمی است. اگر انسان بخواهد یک فعالیت جمعی را 
در عرصه ی حیات اجتماعی شروع کند، حتماً برای مدیریت، راهبری و رهبری درست این فعالیت، نیاز به 
عقل و خرد دارد. تشکیالت، اگر بر پایه ی عقل و خرد ایمانی بنا گذاشته نشود، تشکیالتی ایمانی نیست. 

1 . امالی، شیخ مفید، ص192.
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در تش��کیالت ایمانی، تک تک اعضا و رهبران آن باید متناس��ب با مس��ؤولیت خویش دارای عقل و فهم 
باشند. هر چه مسؤولیت بیشتر و گسترده تر باشد، نیاز به عقل و تدبیر عمیق تر و وسیع تر است.

اولین ویژگی شیعه ی دوست داشتنی از نگاه اهل بیت:، عقل و فهم و خرد است، چنان که می فرمایند: 
»ما از شيعيانمان كسانى را دوست مى داريم كه خردمند و عاقل و  فهيم باشند.«

اهل بیتی که خود مصداق تام و تمام خرد و عقالنیت و فهم هستند و از همین رو در زیارت جامعه ی 
کبیره این گونه خطاب می شوند:

ِة الُْهَدی  و... و َ َذِوي النَُّهى َو ُأولِى الِْحَجى...«1 َلمُ  َعلَى  أَئِمَّ » السَّ
در قرآن کریم مکرر از عبارت »اولی االلباب« به معنای صاحبان فهم و خرد استفاده شده و صفات و 
ویِژگی های آنان بیان و مورد تمجید واقع گردیده اس��ت.2 در مورد این که عقل چیس��ت و عاقل کیست و 

1 . من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص610. 
2 . سوره آل عمران، 191 ـ 194. 
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آن میان می شود به موارد زیر اشاره کرد: 

پند و عبرت گرفتن از تجربه ها: 
»الَْعاقِلُ  َمنْ  َوَعَظْتهُ  التََّجاِرب«؛1

عاقل، كسى است كه از تجربه ها پند و عبرت مى گيرد.

یکسان بودن حرف و عمل: 
قَ  أَْقَوالَُه أَْفَعالُه«؛2 »الَْعاقِلُ  َمنْ  َصدَّ

عاقل، كسى است كه رفتارش، گفتارش را تصديق كند.

1 . میزان الحکمة، ج 5، صص 2043 ـ 2045.
2 . همان.
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کنترل سخن: 
»الَْعاقِلُ  َمنْ  َعَقلَ  لَِسانَه«؛1

ــر  تدبي و  ــاب  حس ــا  )ب ــد  كش ــد  بن ــه  ب را  ــش  زبان ــه  ك ــت  اس ــى  كس ــل،   عاق
سخن بگويد.(

داشتن مواضع عالمانه: 
»الَْعاقِلُ  َمنْ  َوَقَف  َحْيُث  َعَرف«؛2

عاقل كسى است كه تا جايى كه مى داند، پيش مى رود.
حق مدار بودن: 

1 . غرر الحکم و درر الکلم، ص36. 
2 . غرر الحکم و درر الکلم، ص74.
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»الَْعاقِلُ  َمنْ  َكانَ  َذلُوًل ِعْنَد إَِجابَِة الَْحق«؛1
عاقل، كسى است كه در پاسخ به حق رام باشد.

خداشناسی و آخرت گروی: 
اِر اآْلِخَرة«؛2 »َما الَْعاقِلُ  إِلَّ َمنْ  َعَقلَ  َعنِ  اهللِ  َو َعِمَل لِلدَّ

عاقل نيست، مگر آن كه خدا را بشناسد و برای آخرت خويش تلش كند.

1 . میزان الحکمة، ج5، صص 2043 ـ 2045.
2 . همان.
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رایحه ی شانزدمه 
دغدغه های بزرگ

»... َو أَبْلِغْ  ِشيَعتَنَا أَنَّ أَْعَظَم النَّاِس َحْسَرًة يَْوَم الْقَِياَمِة َمْن َوَصَف َعْدًل، ثُمَّ ُيَخالُِفُه إِلى  َغْيِره«؛1 
»و به شيعيان ما اين پيام مهم را برسان كه زيان كارترين و حسرت بار ترين افراد در روز 

رستاخيز، آنانند كه به تعريف و تمجيد از راه حقى بپردازند و اما در عمل، خود 
بر خلف آن گام بردارند.

1 . اصول کافی، ج 2، ص 300.
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چگونه است که برخی آدم ها با گذر زمان، کم کم، خالف حق و عدلی که پیش از این توصیف و تمجید 
می کردند، گام برمی دارند؟ آیا همیش��ه عناد و دشمنی با حق موجب این چرخش می شود، یا علل دیگری 

هم می  توان برای آن تصور نمود؟
بله؛ ممکن اس��ت آدمی به تدریج و با چش��یدن چرب و شیرین دنیا، ذائقه ی دیگری پیدا کند، و حق و 

عدل را به گونه ی دیگری بفهمد.
غبارهای غفلت، اس��م و رس��م ها و... می توانند ذائقه ی آدم را  تغییر دهند؛ به طوری که آنچه تا دیروز 

حق بود، باطل گردد و باطل دیروز، امروز عین حقیقت وعدالت دانسته شود.
عضویت در تش��کیالت ایمانی، یک دغدغه ی بزرگ و یک نگرانی عظیم، اما زیبا را با خود به همراه 
دارد. دغدغه ی این که مبادا عضویت ظاهری و برخورداری از اسم و رسم ها، فریبی بزرگ به دنبال داشته 
باش��د؛ آنگونه که آدمی س��قوط و تباهی خویش��تن را نفهمد و در زیر غبار های غفلت و بی خبری مدفون 
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هدایت می رود، و در همان حال به قعر دره های هولناک ضاللت و گمراهی بیفتد و مصداق این آیه های 
شریفه گردد که: 

نْيا َو ُهْم يَْحَسُبوَن  َّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِي الَْحياةِ الدُّ » ُقْل َهْل نُنَبُِّئُکْم بِالَأْْخَسريَن أَْعمالً * ال
َُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعا«؛1  أَن

»بگو آيا مايليد تا شما را از زيانکار ترين آدم ها خبر دهم!؟ آنها كه سعى و تلششان در 
ــت و با اين وجود، گمان مى كنند كه در  ــده اس زندگى دنيايى به هدر رفته و هيچ و پوچ ش

حال انجام كار نيك هستند و راه صحيح را مى پيمايند.«
پس در تش��کل ایمانی، باید مواظب و مراقب بود تا اس��م و رس��م ها، عناوین و به به و چه چه ها باعث 

1 . سوره کهف،  103 ـ  104.
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نشود ذائقه ی ما تغییر کند؛ به طوری که به جای این که خود را و حرکت خویش را با حق بسنجیم، خود 
را محور حق بدانیم.
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رایحه ی هفدمه
ادب و تـقــوا 

»يَا َسِديُر َل تََزالُ  ِشيَعُتنَا َمْرِعيِّيَن َمْحُفوِظيَن َمْسُتوِريَن َمْعُصومِين...«1
ای سدير! شيعيان ما همواره مراقبت  شده، محافظت شده، مصون گرديده و 

دور نگه داشته شده از گناهان هستند.
اعضای تش��کل ش��یعی با دو لباس زیبا و فاخر آراس��ته اند و این راز زیبایی ماندگار و جذابیت شگرف 
شیعه است؛ یکی لباس تقوا و دیگری لباس اخالق و ادب. قرآن، لباس تقوا را بهترین لباس ها می داند و 

1 . بحار االنوار، ج 65، ص 154.
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این گونه می فرماید:
ــًا َو لِباُس التَّْقوی  ذلَِك َخْيٌر  ــْواتُِکْم َو ريش ــًا ُيواري َس »يا بَني  آَدَم َقْد أَنَْزلْنا َعلَْيُکْم لِباس

ُرون«؛1 كَّ ذلَِك مِْن آياِت اهللِ لََعلَُّهْم يَذَّ
ــما جامه ای فرستاديم تا شرمگاهتان را بپوشد و نيز جامه ی  »ای فرزندان آدم! برای ش
زينت و جامه ی پرهيزگاری از هر جامه ای بهتر است و اين يکى از آيات خداست؛ باشد 

كه پند گيرند.«
و امیر المؤمنین، علی7 درباره ی لباس ادب و اخالق چنین می فرمایند: 

َدٌه«؛2 »َو الداُب ُحلٌَل ُمَجدَّ
ادب، بهترين زيور ها است.

1 . سوره اعراف. 26.
2 . بحار االنوار، ج 66، ص 409.
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»اآْلَداُب  تَْلقِيحُ  الَأْْفَهامِ  َو نَتَائِجُ  الَأْْذَهان«؛1
ادب، مايه ی رشد فهم و ثمر دادن ذهن آدمى است.

ش��یعیان، همواره به جلوه ها ی ادب وصف و س��تایش گردیده و همچنین در آموزه های خود به رعایت 
تمامی جلوه های ادب � چه ادب نسبت به خداوند، چه ادب نسبت به خویشتن و چه ادب نسبت به دیگران 

� فراخوانده شده اند. 
جم��ع تق��وا و ادب، آن چنان جلوه ی زیبایی برای ش��یعه ب��ه ارمغان خواهد آورد ک��ه دل های پاک و 
فطرت های س��لیم و سینه های تشنه ی اخالق و ادب را مجذوب خویشتن سازد؛ بی آن که در تبلیغ و دفاع 

از خود، نیازی به سرمایه های انبوه مادی و فریب های تبلیغاتی داشته باشد. 

1 . همان.
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رایحه ی هجدمه
آرامش و وقــار 

یکی از رمز و راز های ماندگاری و جذابیت و گس��ترش تش��یع به رغم همه ی سختگیری ها و جنایت ها 
و ددمنش��ی ها و محدودیت ها و تنگناهایی که تاریخ به همه ی آن ها � با مس��تندات گوناگون �  ش��هادت 
می دهد، تأکید بر فضیلت های انس��انی و کرامت های اخالقی است و این یعنی گرفتن ویزای ورود به هر 
قلب سلیم و هر فطرت آزاده. در تشکل شیعی، رهبران و پیشوایان شیعه مدام از شیعیان خود می خواهند 
که به جامه ی وقار و سکینه آراسته شوند و این گونه تک به تک زینتی باشند که دل ها را مجذوب شیعه 

سازد:
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ــيَعُتنَا َمنْ  َل يَْعُدو َصْوتُهُ  َسْمَعُه َو َل َشْحنَاُؤُه بََدنَه ...ِشيَعُتنَا َمْن َل يَِهرُّ َهِريَر الَْکْلِب َو َل  » ِش
يَْطَمُع َطَمَع الُْغَراب...«؛1

ــى است كه صدايش از گوشش تجاوز نکند ]و با مردم به تندی و  ــيعه ی ما آن كس »ش
ــخن نگويد[ و غصه و تعب او از بدنش نگذرد ]و بار اندوه و ملل خود را بر  ــونت س خش
ــگان به روی مردم پارس نمى كند و  ــيعه ی ما همچون س دوش ديگران تحميل ننمايد.[ ش

همچون كلغان طمعکار نمى شود.«
س��ند الگوی تقوای تش��کیالتی در تشکل شیعی، بی ش��ک خطبه ی متقین امیرالمؤمنین7 است و 

سکینه ی وقار و فضیلت های اخالقی در این خطبه، معیار و نشانه های تقوای حقیقی دانسته شده اند: 
»آن كه بر او ستم كند بر وی ببخشايد؛ و آن كه او را محروم نمايد، با وی احسان كند؛ 

1 . کافی، ج2، ص238. 
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او ناپديد، نيکى از وی پديدار، خيرش به مردم روی آورده، و شّرش از آنان برگشته، در 
سختى های زندگى باوقار و در برابر حوادث و مصائب بردبار، و در دوران توانگری شاكر 
ــمن ستم نکند، و گناه در كار  ــت، درباره ی دش حق. از آنجا كه دارای عدالت و انصاف اس
محبّت دوست نياورد. حق را هرچند به زيانش باشد، اقرار نمايد، پيش از آن كه بر او گواه 
آورند. آنچه را بدو سپارند، از شّدت امانت داری ضايع نکند، و آنچه را نبايد از ياد بَرد به 
ــاند، از  ــايه زيان نرس ــت نخواند، به همس ــپارد. احدی را به نام زش ــى نس ــت فراموش دس
ــامدهای ناگوار مردم را با سرزنش و نکوهش نيازارد، قدم در راه باطل نگذارد، و از  پيش

راه حق گام بيرون ننهد.«1

1 . نهج البالغه، خطبه ی 193. 
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رایحه ی ونزدمه
اصالت و شرافت 

اصالت و ش��رافت خانوادگی، مهمترین مؤلفه ای اس��ت که یک تشکل ش��یعی برای انتخاب و جذب 
َرف؛ شیعیان ما  اعضای خود باید مد نظر قرار دهد. این که فرموده اند »ِشیَعُتَنا أَْهلُ  الُْبُیوتَاتِ  َو الَْمَعاِدِن َو الشَّ
صاحب جایگاه خانوادگی، دارای معادن ]و ارزش های اخالقی[ و همچنین شرف و بزرگواری می باشند«1 

تأکید بر اهمیت همین اصالت و شرافت و سابقه است. 
اه��ل حکمت، خانواده ی اصیل و باش��رافت را همان بلد طیبی دانس��ته اند ک��ه خداوند در قرآن کریم 

1 . امالی، شیخ مفید، ص169.
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این گونه به وصف آن می پردازد:
ِِّه«1 يُِّب يَْخُرُج نَبَاتُُه بِإِْذِن َرب »َو الْبَلَُد الطَّ

و  ــود  مى ش ــبز  سرس ــد  خداون اذن  ــه  ب ــه  ك ــز ی  حاصل خي و  ــزه  پاكي ــرزمين   س
روييدن مى گيرد.

و خانواده ی غیر اصیل و بی شرافت را بلد خبثی می داند که حاصلی جز علف های هرز و بی فایده ندارد: 
َِّذي َخُبَث لَ يَْخُرُج إِلَّ نَِکداً«2 »َو ال

و آن ]زمينى[ كه ناپاک ]و نامناسب[ است ] گياهش[ جز اندک و بى فايده برنمى آيد 
 .

حضرت امیر المؤمنین، علی7 در عهدنامه ی مالک اش��تر، چندین بار بر اهمیت اصالت و ش��رافت 
1 . سوره اعراف، 58.

2 . همان.
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»از ميان مردم، كسانى را برای انجام امور جامعه برگزين كه اهل تجربه و حيا باشند و 
از خاندان های صالح و صاحب قدم های مفيد در اسلم و دارای سوابق شايسته باشند، زيرا 
ــند و كمتر از ديگران  ــريف تر و حيثيت و آبرويى صحيح تر مى باش آنان دارای اخلقى ش
ــاتر و  ــنجيدن عواقب كارها، نظری رس ــگاه طمع ها قرار مى دهند و در س ــود را در پرت خ

دقيق تر دارند.«1 
آن حضرت در فرازی دیگر باز تأکید می کنند:

ــوابق نيکو ارتباط  ــای صالح و دارای س ــريف و اهل دودمان ه ــا مردم آبرومند و ش »ب
ــخاوتمند و اهل مدارا  ــردم بلند همت و آزاده و دلير و س ــپس با م ــك برقرار كن؛ س نزدي

1 . نهج البالغه  صبحی صالح، ص 435.
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بپيوند، زيرا آنان جامع صفات كريمه و شعبه هايى از خوبى و نيکويى هستند.«1 

1 . نهج البالغه، خطبه ی 292.
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رایحه ی بيسمت
ستاره های گمنام 

َِّذينَ  إِنْ  َشِهُدوا لَْم ُيْعَرُفوا َو إِْن َغابُوا لَْم ُيْفتََقُدوا...«1 »ال
شيعيان ما آنانند كه اگر در جمعى حاضر باشند شناخته نمى شوند 

و اگر غايب شوند از آنان جستجو نمى شود.
یکی از گزنده ترین و آس��یب زننده ترین آفات فعالیت های تش��کیالتی، شهرت طلبی و ریاست طلبی 
اس��ت. این جای انکار ندارد که فعالیت های تشکیالتی، نردبان خوبی برای دست یابی به شهرت و اعتبار، 

1 . بحاراالنوار، ج65، ص 165. 
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و س��کوی پرش خوبی برای رس��یدن به قدرت و مقام هستند. میل به شهرت طلبی و تالش برای رسیدن 
به ش��هرت و کوش��ش برای نام، خود را بر سر زبان ها افکندن و لذت بردن از این مشهور بودن و شناخته 
شدن و تالش برای رسیدن به پست و مقام و ریاست، در مکتب اسالم و در قاموس شیعه، امری به شدت 
مذموم و شوم دانسته شده و بارها و بارها بر پرهیز و حذر از شهرت طلبی و ریاست طلبی تأکید شده است: 

امام صادق 7 فرمودند: 
َث بَِها نَْفَسه«؛1 »َمْلُعونٌ  َمنْ  تََرأََّس َمْلُعونٌ  َمنْ  َهمَّ بَِها َمْلُعونٌ  َمنْ  َحدَّ

»هر كس رياست كند،2 ملعون است ؛ كسي كه در راه رسيدن به رياست كوشش كند، 
ملعون است؛ و كسى كه در فکر رياست باشد، ملعون است !«

1 . اصول کافی، ج2، ص298.
2 . پر واضح است که در این معنا، پذیرفتن مسئولیت از طرف انسان های شایسته مطرح نیست، زیرا مسؤولیت پذیری 

صادقانه خود امری ارزشمند و دستوری الهی است. 
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امام کاظم7 فرمودند: 
ئَاَسة«1 َق ِرَعاُؤَها بَِأَضرَّ فِي ِديِن الُْمْسلِِم مَِن الرِّ »َما ِذئْبَانِ  َضاِريَانِ  فِي َغنٍَم َقْد تََفرَّ

ــد، از ضرر و زيان  ــه ای بى چوپان افتاده ان ــى كه به  جان گلّ ــان دو گرگ خطرناك »زي
رياست  طلبى برای دين مسلمان بيشتر نيست .«

در سوی دیگر، اما انتخاب گمنامی و پرهیز از شهرت، نشانه ی ایمان و نعمتی برای مؤمن برشمرده شده 
و فراز هایی نظیر »الُمْؤِمُن ُخُموٌل؛ مؤمن گمنام اس��ت« و یا »الُخُموُل نِْعَمٌة؛ گمنامی نعمت اس��ت« از امیر 
ماء؛ در زمین گمنام و  المؤمنین7 روایت گردیده اس��ت. عبارت »َمْجُهولُوَن فی االْرِض َمْعُروُفوَن فی السَّ
در آسمان شناخته شده اند« در توصیف این گونه از بندگان خالص خداوند گفته شده و جا کردن در قلب خدا 
و به دست آوردن محبت الهی، ثمره ی همین شیوه دانسته شده است؛ چنان که رسول خدا6 فرمودند: 

1 . اصول کافی، ج 2، ص 297.
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َِّذيَن إَِذا َغابُوا لَْم ُيْفَقُدوا َو إَذا َحَضُروا لَْم ُيْعَرُفوا«؛1 »إِنَ  اهللَ  ُيِحُب  الَأْتْقَِياَء الَأْْخفَِياَء ال
»خداوند، بندگان پرهيزگار پنهان خود را دوست مى دارد؛ همانان كه در عين ناپيدايى، 

گم نشده اند و در عين حضور، ناشناخته اند.«

1 . شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج 2، ص 183.
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رایحه ی نخست:  تشیع؛ عظیم ترین تشکل تاریخ
رایحه ی دوم:  تشکل شیعی؛ پلی برای رسیدن به کمال انسانی

رایحه ی سوم:  ویژگی های اساسی تشکل شیعی
رایحه ی چهارم:  وحدت و همبستگی؛ پایه ی تشکل شیعی

رایحه ی پنجم:  صدق نیت ها؛ روح تشکل شیعی
رایحه ی ششم:  تشکل شیعی؛ کوه عزت و کرامت

رایحه ی هفتم:  پیوند برادری؛ ریشه ی تشکل شیعی
رایحه ی هشتم:  ارتباط عاشقانه؛ سبب دوام تشکل شیعی

رایحه ی نهم:  مدیر مهربان؛ رکن تشکل شیعی
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رایحه ی دهم:  قاطعیت و ادب؛ ویژگی مدیر تشکل شیعی
رایحه ی یازدهم:  روحیه بخشی و ایجاد نشاط؛ وظیفه ی مدیر تشکل شیعی

رایحه ی دوازدهم:  ضرورت وجود مالک های برتری در تشکل شیعی
رایحه ی سیزدهم:  عضو حقیقی و عضو ادعایی تشکل شیعی

رایحه ی چهاردهم:  اعضای تشکل شیعی؛ سرآمد در فضایل اخالقی
رایحه ی پانزدهم:  عقل و خرد؛ ویژگی عضو تشکل شیعی

رایحه ی شانزدهم:   قدرت تشخیص حق از باطل؛ رکن عضو تشکل شیعی
رایحه ی هفدهم:  تقوا و ادب؛ لباس عضو تشکل شیعی

رایحه ی هجدهم:  آرامش و وقار؛ زینت عضو تشکل شیعی
رایحه ی نوزدهم:  شرافت خانوادگی؛ شرط عضو تشکل شیعی

رایحه ی بیستم:  شهرت طلبی؛ آفت تشکل شیعی
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