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 مقدمه

های نظری از تشکیالت و کار تشکیالتی زمانی ثمر می دهد که صحبت 

در قالب یک توانمندی به صورتی عملیاتی و کاربردی ظهور و بروز داشته 

همین منظور و با هدف ایجاد یک تنوع در مطالب ارائه شده،  باشد. به

 تشکیالتاز »وات دین تشکیالتی را با عنوان شماره دهم از سلسله جز

جزوه حاصل مباحث مطرح آماده کردیم. این  «الت بانیخوانی تا تشکی

 شده توسط دکتر حسین عرب اسدی است. 

، می توانند انتقادات و پیشنهادهای خود به مباحث تشکیالتیعالقه مندان 

جزوات از طریق کانال تلگرام پایگاه مضمار به آدرس  را نسبت به این

@mezmar_ir از طریق تارنمای یا www.mezmar.ir  در میان با ما

 . بگذارند

 مضمارپایگاه 

  

http://www.mezmar.ir/
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 از تشکیالت خوانی تا تشکیالت بانی

 

ر قالب دهد که دصحبت نظری از تشکیالت و کار تشکیالتی زمانی ثمر می

کنند با مطالعه هرچند دقیق یک توانمندی ظهور پیدا کند. برخی گمان می

ها به مختلف و بررسی اهداف و راه رسیدن آنهای پیرامون تشکل

تشکیالتی  ها و روشهای آنها،هایشان و همچنین مطالعه تکنیکهدف

های دانشی است. یکسری گزاره اًصرف مطالعات حال آنکه این ؛اندشده

دهد که به بینش تبدیل شود و الزمه زمانی این دانش در افراد نتیجه می

گذر از دانش تشکیالتی به بینش تشکیالتی، فعالیت عملی است؛ این کار 

کند. مثال در یکی از به فهم عمیق کار تشکیالتی در افراد کمک می

باید  شود که در کار تشکیالتی انسانی کار تشکیالتی گفته میهاسرفصل

خودش را در عدم تقدم رأی فردی به تشکیالت متعهد باشد و این تعهد 

انش یعنی داشتن د دهد. دانستن چنین مطلبی،رأی تشکیالت نشان می بر

ها این قسمت ولی آیا صرف دانستن عمل را هم به دنبال دارد؟ الزاماً انسان

کنند. وقتی من به عنوان کسی که دانند عمل نمیچیزهایی که میبه 

 کنم،چنین دانشی کسب می مند به فراگیری ادبیات تشکیالت هستم،عالقه

باید همین را در عمل تمرین نمایم. مثال تصور کنید اردویی رفته اید که 

ر ی، با وجود مخالفت شما با مس«از این طرف برویم»گوید: مسئول اردو می
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نشان  اگر انتخاب مسئول اردو را مقدم بر انتخاب خود دانستید، ،انتخابی

ی های نظراید وگرنه صرف بحثدهد این مطلب تشکیالت را فهم کردهمی

 ای ندارد. فایده پیرامون چیزی که در رفتار ما تغییری ایجاد نکند،

وان از سطح ت، میاگر این تغییر رفتار در زندگی تشکیالتی ما اتفاق افتاد

حبت کرد. بانی صدانی یعنی تشکیالتخوانی و تشکیالتباالتر تشکیالت

ند. کنسازند و هم از آن محافظت میافرادی هستند که هم تشکیالت را می

یالتی به مثابه شروع فعالیت تشک هایی مثل این،مطالعه این نوشتار و نوشته

 کیالتست. اگر به تشبانی اخوانی تا سطح تشکیالتاز سطح تشکیالت

مثل  ای ندارد ودانی هیچ فایدهخوانی و تشکیالت، تشکیالتبانی نرسید

شوند ها و مدارس درس داده میبسیاری از دروسی است که در دانشگاه

داند. به عبارت دیگر آموز آن را کاربردی نمیولی در عمل دانشجو یا دانش

اید؟ آیا اگر مثال در کردهچه مقدار در عملی کردن چنین مطالبی تالش 

اگر  اید؟برای اتاق خودتان رئیس انتخاب کرده کنید،خوابگاه زندگی می

 پاسخ منفی است بدانید که تشکیالت به درستی برایتان فهم نشده است؛

ک اگر دونفر به سفر رفتید ی»السالم می فرمایند: چرا که حضرت علی علیه

ین روایت، اتاق شماست. دقت کنید! ، یکی از مصادیق ا«نفر رئیس بشود

تمارین عملی کار تشکیالتی را باید از همین موارد به نظر کوچک شروع 

 کرد. 

اگر شما تمرین کنید که از رأی خودتان ولو رأی صحیح خودتان در یک 

فعالیت تشکیالتی کوتاه بیایید، بعدها در مقابل رأی حاکم اسالمی هم کوتاه 

 ر در یک کار تشکیالتی کوچک نتوانید،خواهید آمد و بالعکس اگ
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د. همه شویپذیر نمیدر جامعه اسالمی والیت پذیری را تمرین کنید،والیت

 انی است. بدانی به تشکیالتها یک نوع گام تمرینی عبور از تشکیالتاین

ا تبیین بلکه ب دانی صرف نیست،در هر صورت هدف این نوشتار تشکیالت

و کار تشکیالتی تالش می کند گام اول کار مباحث نظری تشکیالت 

تشکیالتی یعنی فهم و دانستن مباحثی در این زمینه را بردارد. خواننده 

محترم باید به مثابه یک مهندس تحصیل کرده که پس از فراغت از تحصیل 

های خود را تثبیت های مهندسی، در عمل دانستهبا شرکت در پروژه

یگر های دو یا نوشته ز مطالعه این نوشتهدانی حاصل اکند، تشکیالتمی

را در عمل تجربه نماید تا به فهم درستی از کار تشکیالتی دست یابد. این 

رح شده بانی مطنوان تشکیالتفهم درست از کار تشکیالتی در اینجا به ع

 است.
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 های تشکیالتیساحت
 

باید  چه اتفاقی سؤال اینجاست که پس از فهم صحیح از کار تشکیالتی،

کیالتی ی کار تشیا به تعبیر دیگر فردی که یک دوره درون افراد بیفتد؟

در چهار ساحت  هایی باید در درون او شکل بگیرد؟چه ویژگی گذراند،می

پاسخ به این سؤال قابل تبیین است.  فکری، روحی، جسمی و اجتماعی،

در  .دیابهای آدم تشکیالتی در این چهار ساحت عینیت میژگیوییعنی 

    ادامه این چهار ساحت به تفصیل بیان خواهد شد. 

 تشکیالت فکری .1

شود. اولین سؤال از آدم فکری نیز یاد میاز تشکیالت فکری به نظام

فکری او چیست؟ و چطور به مسائل نگاه تشکیالتی این است که نظام

م ک تشکیالت فکری مستحکی کند؟ آدم تشکیالتی در ساحت فکری،می

کند. به تعبیر شهید مطهری مند میسازد و ذهنش را نظامد میبرای خو

آورد چرا که منطق عملی ثابت میبرای خودش بوجود  منطق عملی ثابتی

ا هر ب فکری دارد. آدم تشکیالتی این طور نیست کهریشه در یک نظام

ر کا مختصاست که مطلبی بشود. این  جذب آن گروهی صحبت کند،

این آدم اگر فکر و دلش را به نظام اسالمی نیست.  تشکیالتی در چارچوب

ای ها مسائل را نگاه از زاویه دید توده ای شد، کامالًکمونیستی داد و توده
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 زند. ها را قالب میو آن کندمی

شکیالتی خواهید تبه عنوان یک نکته ضد تشکیالتی می توان گفت اگر می

آن را  فکریاین است که نظامرا از هم بپاشید اولین کاری که باید بکنید 

 ذکر می شود؛« مخ زنی»در ادبیات عامیانه این مطلب تحت عنوان  بزنید.

اگر نظام فکری خاصی  فکری او بروید،یعنی شما باید در ساحت نظام

زل با متزل فکری منحرفی دارد،به او نظام فکری بدهید و اگر نظام ندارد،

هتر را به او عرضه کنید. تشکیالت نظام فکری ب کردن آن نظام فکری،

 هایی استاز جمله نمونه تشکیالت ،ها و یا سازمان مجادین خلقفراماسون

 دهند. یعنیوشوی مغزی جذب خود را انجام میکه مبتنی بر چنین شست

کنند. بنابراین ها را جذب میزنند و بعد آنابتدا نظام ارزشی افراد را می

تی هر تشکیالکیالت یک اصل جدی است. وشوی مغزی در ضد تششست

آن را بکشید اتفاق خاصی  های، اگر آدمرا که می خواهید از بین ببرید

جوشند و چرا که دوباره از درون تشکیالت افراد دیگری می افتد،نمی

ها را زدید یا کاری کردید که فکری آنکنند ولی اگر نظامرویش پیدا می

گام بلندی در از بین بردن آن  دند،در ساحت فکری دچار انحراف ش

 اید. تشکیالت برداشته

دهد و اساساً اش به عملی است که انجام مییک تشکیالت هویت اصلی

گیرد. به این معنا که در جامعه باید گفته بدون عمل، تشکیالت شکل نمی

کند؟ آیا جنبش اجتماعی دارند یا صرفاً کار میشود که این تشکیالت چه

کنند؟ کار تشکیالتی به دنبال اثرگذاری اند با هم بحث مینشستهدور هم 

 شود ازدر اینجا تالش میاجتماعی است بنابراین عمل موضوعیت دارد. 
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چون هر  واکاوی شود؛ فکری که آنها بدان اعتقاد دارند، پس این عمل،

فکری گیرد. پر واضح است که وقتی نظامعملی از پس فکری سرچشمه می

یعنی عمل زده شده است و وقتی عمل زده شد یعنی نقطه ثقل  د،زده ش

تشکیالت زده شده است. این است که آرام آرام افراد آن تشکیالت ریزش 

رود. ها تشکیالت رو به اضمحالل میکنند و دراثر این ریزشپیدا می

ردن برای فلج کدشمن تنها از جنگ  اینطور نیست که در زمان امیرالمؤمنین،

کردند با زیر سؤال بردن ها تالش میبلکه آن ،کردندان استفاده میایش

را زمین بزنند که بهترین  امام یرالمؤمنین در چشم یارانش،فکری امنظام

تکنیک این کار هم شایعه پراکنی بود. شایعه یک تکنیک ضد تشکیالتی 

فکری  هخواهید تشکیالتی را زمین بزنید در الیاست به این معنا که اگر می

تر عملیات روانی یا به تعبیر عام ها بروید و شایعه پراکنی کنید. بحثآن

 یکند که بنیاد فکرجنگ نرم در این حوزه قابل طرح است. یعنی کاری می

 افراد تشکیالت دچار اختالل شود. 

احت بانی ورود به سخوانی به تشکیالتگذر از تشکیالتگام پس اولین 

فکری فکری افراد چیست؟ اصالً آیا نظامفکری است با این سؤال که نظام

 هاییشود. آدمخوانی مطرح میدارند یا خیر؟ این سؤال بعد از تشکیالت

خواهند تشکیالتی بشوند نیازمند یک سیر مطالعاتی خاصی هستند که می

ظام فکری ن بروید و بعد بایدکه بدستش رسید را نباید بخواند. و هر مطلبی 

فکری متقنی را شناسایی کنید. اگر شما در جمهوری اسالمی نظام

های شما را متناسب با مبانی دیگر آدم یجا تشکیالتی ایجاد نکردید،

ها آن که با افرادیبینید که بعد میکشانند. به انحراف می خودشان،
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ازمان مثال سآورند. اید سر از ناکجا آباد در میرا شروع کرده تشکیالتیکار

مباحث  مجاهدین خلق مولود انقالب اسالمی است که در جلسات خود

آنها را  کردند ولی نداشتن نظام فکری متقن،توحید و نبوت و... بحث می

. یدتوانید عمل کن، نمینظام فکری نداشته باشیداگر به انحراف کشید. 

اماندهی س برایتان فکری که دیگرانشما بر اساس نظاماین است که حداقل 

در این حالت فضا برای نفوذ به درون تشکیالت  کنید.اند عمل میکرده

جزئیاتی از این نفوذ « خاطرات مستر همفر»شما فراهم است. در کتاب 

ت ای به نام وهابیتبیین شده است که نتیجه آن بوجود آمدن فرقه ضاله

 است. 

در مجموع هرچقدر در الیه تشکیالت فکری قوام بیشتری در افراد وجود 

داشته باشد، احتمال انحراف تشکیالت کمتر است. آدم تشکیالتی متزلزل 

نیست که هر کس متناسب با مبانی خودش بتواند او را به این طرف و آن 

گوید همه درست می فکری دارد. کسی که میطرف بکشاند؛ چرا که نظام

ها ند، تهی است، چون تنها مجموعه ای که زیرمجموعه همه مجموعهگوی

 است.  « تهی» است،

فکری است. اگر در کار تشکیالتی که انجام پس الزمه کار تشکیالتی نظام

نفر دارای نظام فکری منسجمی که متناسب با آن  01تا  5 دهید،می

وگرنه  شودمی ، این تشکیالت ماندگارباشند تشکیالت بوجود آمده است،

بنایی فکری مبه نتیجه نخواهد رسید. به نظر در زمان کنونی بهترین نظام

ها قالب فکری امام خمینی)ره( است که اگر در ذهننظام جمهوری اسالمی،

 سازی را تربیت نماید. های تشکیالتتواند آدمبخورد می
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 تشکیالت روحی .2

از تشکیالت روحی می توان به عنوان دومین خروجی و مظهر تعیّن کار 

تشکیالتی یاد کرد. منظور از تشکیالت روحی، نظامی است که ویژگی 

های روحی افرادش را در تعامل با یکدیگر تقویت می کند. نسبت بین 

گر او نظام روحی، نسبت مبنا و روبنا است؛ به این معنا که   نظام فکری

ی فرد ممنجر به هدایت  ،نظام فکری شکل گرفتحی بر مبنای نظام رو

شود. تشکیالت روحی یعنی قوای روحی فرد منسجم و مرتبط با هم باشد؛ 

آدم  .تمرکز کندروی یک موضوع خاص آدم تشکیالتی باید بتواند  لذا

هایش  هتشکیالتی باید اینقدر اراده اش قوی باشد که به خیلی از خواست

وانم نمی تی از اغواگری ها را بر نتابد. کسی که می گوید عمل نکند و خیل

؟ یا چگونه این هایش تمرکز کند تمرکز کنم چگونه می تواند روی آرمان

 به تربیت آن ها بپردازد؟روی آدم هایش تمرکز کند که  فرد می تواند

سیستم روح انسان ها ورودی و خروجی خاص خودش را دارد. روایت 

ر به عبارت دیگ .«شب خواندی شیر بیشه روز هستیاگر نماز »می گوید:

د ینیبب دمی خواهیخواندن نماز شب نوعی سرمایه گذاری برای آینده است. 

دعا و  نماز و؟ دچقدر اهل نماز هستید، ببینید تشکیالتی هستیآدم چقدر 

مناجات و... است که به افراد انضباط روحی می دهد و با این انضباط 

 تشکیالتی می تواند کار کند.روحی است که آدم 

در سیره امیرالمومنین است که شب ها از خشیت خدای متعال مثل مار 

، چنین فردی می تواند در روز شجاعانه در گزیده به خودش می پیچید
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مقابل انبوهی از دشمنان بجنگند چرا که قوای روحانی اش را سازماندهی 

 کرده است. 

لفی توزیع می شود. لذاست آدم ورودی این سیستم در بخش های مخت

تشکیالتی اهل قرآن، خواندن حدیث، مناجات، هیئت رفتن و گریه کردن، 

رسیدن به خانواده و رسیدن به امور مردم است و برای همه اینها وقت 

مشخصی تعریف می کند. اگر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری چنین 

 شور را اداره کنند. نمی توانستند این ک ،نظام روحی را نداشتند

بنابراین عبادات زمانی ثمر می دهد که بتواند نظام روحی افراد را شکل 

بدهد وگرنه چه بسیار شب زنده دارانی که در صف دشمنان اهل بیت قرار 

داشته اند. حال اگر تشکیالت روحی مبتنی بر نظام فکری بوجود آید، 

م فرد هم . یعنی جستشکیالت جسمی متناسب با آن نیز باید شکل بگیرد

 باید به صورت خاصی شکل بگیرد.  
 

 تشکیالت جسمی .3

افرادی که دارای نظام فکری قوی هستند و مبتنی بر آن نظام روحی 

هم اثر می گذارد. آن ها خودشان را می سازند، این نظام روحی روی جسم 

به این معنا که می توان گفت آدم ها منطقی معموالً صاف و کشیده راه می 

میزان استقامت که این جسم استخوان بندی خاص خود را دارد.  یا ندرو

از خودش نشان می دهد نیز خیلی مهم است. به عنوان نمونه می توان مقام 

معظم رهبری را مثال زد که در سن هفتاد سالگی در جلسات طوالنی با 

اقشار مختلف محکم و استوار می نشینند و توجه می کنند و در تمام مدت 
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لت نشستن ایشان بر صندلی صاف و محکم است. این نشان از وجود حا

 تشکیالت جسمانی قوی و با استقامتی باال برای ایشان است. 

این بُعد، در ادبیات تشکیالت نیازمند تحقیق عمیق تری است که جای کار 

دارد و حتی می توان مدلی از تشکیالت جسمانی در افراد مختلف ارائه 

 ه همین مقدار توضیح اکتفا می شود. داد. در اینجا ب

تشکیالت فکری، تشکیالت روحی و تشکیالت جسمی مطرح شده در 

باال را می توان در سطح تشکیالت نیز بررسی کرد. به این معنا که هر 

تشکیالتی باید دارای یک نظام فکری خاص باشد و مبتنی بر آن نظام 

 ای خود تعریف کندروحی و نظام جسمی)ساختار سازمانی( مستحکمی بر

 تا بُعد اجتماعی تشکیالت نمود پیدا کند.
 

 نمود اجتماعی تشکیالت .4

این قسمت نسبت به سایر قسمت ها به مثابه کوه یخی است که بیننده فقط 

قسمت بیرونی آن را می بیند حال آنکه حجم عظیمی از این کوه داخل 

ر مهم و آب است. قسمت های قبل اگر چه نمود عینی ندارند اما بسیا

حیاتی هستند و تا آنها شکل نگیرد نمی توان گفت کار تشکیالتی منسجمی 

صورت می گیرد. وقتی سه مورد باال برای یک تشکیالت فراهم شود، 

فرصت برای نمود بیرونی تشکیالت و آدم های تشکیالتی فراهم می شود. 

 ادر چنین شرایطی تشکیالت و آدم های تشکیالتی آن بروز اجتماعی پید

 می کنند.

در همین جا می توان علت ریزش ها و رویش های تشکیالتی را نیز ذکر 
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کرد. برخی افراد و یا تشکیالت ها سیر طبیعی رشد خود را طی نمی کنند 

و به اصطالح روی موج سوار می شوند و نمود اجتماعی می یابند. چنین 

 بش هایافراد و یا تشکالتی رشد حباب گونه پیدا کرده اند که در جن

اجتماعی تکیه گاه خوبی به حساب نمی آیند. جنبش های اجتماعی وقتی 

 انقالبکه مقدمات آن رعایت شده باشد. و به ثبات می رسد ثمر می دهد 

اسالمی چرا نتیجه داد و به ثبات رسید؟ چون شخصیتی چون امام خمینی 

تی بهش)ره( باالی سر آن بود. در کنار ایشان هم افراد بزرگی چون شهید 

و آیت اهلل خامنه ای و شهید مطهری و... بودند که هر کدام ظرفیت جذب 

یک ملت را داشتند. بنابرای به هر میزانی که تشکیالت فکری، روحی و 

جسمی افراد و تشکیالت ها بیشتر باشد، بیشتر بروز اجتماعی پیدا می 

 کنند. 

د تشکیالتی بایچهارگانه مطرح شده، چهارگانه ای است که در ادبیات کار 

کار تشکیالتی صرف راه اندازی یک به دنبال آن بود. به تعبیر دیگر، 

تا دارد که این چهارالزم بلکه نظریه و ادبیات اسالمی  ،تشکیالت نیست

آن می شود و تشکیالت خوانی، تشکیالت دانی و تشکیالت بانی خروجی 

مطرح شده مقدم بر این چهارگانه است. مثال در تشکیالت خوانی باید به 

فرد گفته شود که چه محتوایی برای ساختن یک نظام فکری و نظام روحی 

بعد در تشکیالت دانی باید رفت و این موارد را تجربه و جسمی نیاز است. 

در تشکیالت بانی با عمیق شدن در کار تشکیالت به عنوان یک کرد و 

  مرجع معرفی شد.
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