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ضرورت تشکل در جبهۀ حق چیست؟
نظام غرب با تدوین علمی به نام علم مدیریت، از 
نظر پیشرفت در علم و تکنولوژی از دیگران پیشی 
گرفت��ه و ه��ر آنچه را ک��ه می خواس��تند مبتنی بر 
این علم، و با نگاه فلس��فی خودشان، برنامه ریزی 
کردن��د و در این امر هماهن��گ و هم جهت بودند. 
آن ها نه تنه��ا خود از این روش به��ره بردند، بلکه 
کل دنی��ا را ب��ر اس��اس آن اداره می کنن��د. ام��ا 

هنگام��ی ک��ه بخواهد ی��ک جمع و 
تش��کل مبتنی بر حق بنا گذاش��ته 
ش��ود، اختاف ها ش��روع می شود. 
ش��ما می پرس��ید که ش��اخص های 
شناسایی تش��کل دینی و مقوماتش 
چیس��ت! و درست از همین جاست 
که ضرورت تش��کل روشن می شود. 
در طول تاریخ جریان شناسی حق و 
باطل و تشکل های حق و باطل بوده 
است و امروز هم با تقابل حق و باطل 

مواجه هستیم. ما ناگزیر از این هستیم که در یک 
س��مت قرار بگیریم؛ یا در جبهۀ حق و یا در جبهۀ 
باط��ل. وقتی ه��م که می گوییم جبه��ه و جریان، 
یعنی اینکه با فرد و شخص سروکار نداریم، بلکه با 
یک گروه و تشکیات مواجه هستیم. همان گونه 
که جبهه و جریان باطل نیروهایش را سازماندهی 
می کن��د و آن ه��ا را حول اه��داف و منافعی جمع 
می کن��د و ایمان به باط��ل را در دل آن ها اس��توار 
نموده است، به همین ضرورت باید در جبهۀ حق 
هم همین اتفاق بیافتد؛ یعنی جبهۀ حق نیازمند 

شکل پذیری نیرو و قدرت و سرمایه  انسانی اش در 
قالب یک تش��کل و جمعی که بر مح��ور ایمان به 

خدا شکل گرفته است، می باشد.

ضرورت تشکل با چه رویکردهایی قابل اثبات است؟
برخ��ی تحلی��ل روان ش��ناختی می کنن��د و مثًا 
می گوین��د: انس��ان ی��ک ش��خصیت اجتماع��ی 
است؛ یعنی جمع گرا است تا اینکه فردگرا باشد. 
آن ها با یک نگاه روان شناس��ی به تحلیل انس��ان 
می پردازن��د و ضرورت جمع و حضور در 
جم��ع را اثب��ات می کنن��د. برخی دیگر 
نیز با ن��گاه جامعه ش��ناختی وارد بحث 
می ش��وند و می گویند که تمدن مبتنی 
بر جم��ع و اجتماع اس��ت. این مباحث 
)جامعه ش��ناختی( اصال��ت را با جمع و 
جامعه می دانن��د. اما با همۀ این موارد، 
نباید از ریشه های دینی، سفارش های 
قرآن��ی و روای��ی و حکمت ه��ای اله��ی 
فاصله بگیریم و شروع کار ما باید از این 
ِه  ن َتُقوُموا ِللَّ

َ
ِعُظُکم ِبَواِحَدٍة أ

َ
َما أ نقطه باشد. »ُقْل ِإنَّ

َمْثَنی َوُفَراَدی«2 این قیام لله یک امر الهی است. 
این امر از کجا حاصل می ش��ود؟ از این که ش��ما 
وقتی ایم��ان می آورید، بحث امر اله��ی بر قیام و 
اقام��ۀ حق مطرح می ش��ود؛ اقامۀ حق هم به فرد 
نیست به جمع است. آیات، روایات و سیرۀ عملی را 
که نگاه می کنید، همیشه مبتنی بر جمع و حرکت 
جمعی و تش��کیاتی اس��ت. خداوند می فرماید: 
ُه ِبَقْوٍم«3  ِتی اللَّ

ْ
»َمن َیْرَتدَّ ِمنُکْم َعن ِدیِنِه َفَسْوَف َیأ

این آیه دارد ویژگی ه��ای افراد جامعۀ عصر ظهور 

جریان باطل نیروهایش را 
و  می کن��د  س��ازماندهی 
آن ه��ا را ح��ول اه��داف و 
منافع��ی جم��ع می کند و 
ایمان ب��ه باط��ل را در دل 
آن ها استوار نموده است، 
به همین ضرورت باید در 
جبهة حق هم همین اتفاق 

بیافتد.
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ُه ِبَقْوٍم« یک  ِتی اللَّ
ْ
را بیان می کند. می فرماید: »َیأ

قومی می آید. نمی گوید فرد، بلکه جمع و جمعیت 
و تشکلی از مؤمنین را مد نظر دارد. 

نگاه های روان شناسی، جامعه شناسی، عقلی و... 
در جای خودش خوب اس��ت، اما آی��ات و روایات 
می توانند به صورت دقیق، دلیل و حکمت جمع 
و تش��کل را برای ما مشخص نمایند. آن دلیل هم 
چیزی نیست مگر قیام لله و اقامۀ حق. اصًا الزمۀ 
خلقت می ش��ود که در جبهه حق، برای پیش��برد 
اهداف و رسیدن به مطلوب، باید جمع و تشکلی 

را به جهت اقامۀ حق و قیام لله رقم زد.

ویژگی های س��اختاری و محتوایی یک تش��کل دینی 
چیست؟

ساختار تشکل حق معطوف به فطرت و معنویت 
می شود، مانند تمام فرایض دینی، دارای ظاهر و 
باطنی می ش��ود. یک ظاهری دارد و یک باطنی، 
یک صورتی دارد و یک سیرتی؛ چون این تشکل با 
معنویت عجین شده است و مناسبات دینی در آن 
نقش مهم و بسزایی دارد، در تمامی اصول و قواعد 
و مدل ها و همچنین در تمامی برنامه ریزی ها، تأثیر 
چش��م گیری دارد. حتی می توان ادعا کرد که در 
این نوع تش��کل، هم��ۀ برنامه ریزی ها حول محور 

دین و دین مداری شکل می گیرد. 
در تشکل دینی، شما ناگزیر از این هستید که یک 

نفر به عنوان سرپرس��ت و راه بر مش��خص شود؛ تا 
جایی که حتی اگر دو نفرهم به مسافرت می روند، 
یکی باید به عنوان مس��ئول باش��د و سرپرس��تی 
و اداره این س��فر را به عه��ده بگیرد. گفتیم که در 
تشکل دینی، یک شکل و ساختار ظاهری داریم؛ 
مانند اینکه آنچه را که شما بر روی کاغذ می آورید 
و به عنوان چارت تش��کیاتی از آن یاد می کنید؛ 
مثًا در آن چارت مشخص می کنید که این دبیرکل 
اس��ت، این مع��اون اس��ت، این مدیر اس��ت، این 
مسئول اس��ت، این متصدی است، این خدماتی 
است، این دفتر مرکزی ما است، این دفاتر استانی 
ما می شود. این شهرستانی ما می شود. باید همه 
چیز از باال به پایین مشخص شود. اما این می شود 
ساختار ظاهری، اما یک ساختار باطنی هم دارد 
که مبتنی بر ایمان اعضا است. ساختار باطنی را 
نمی توان روی کاغذ آورد. ش��ما نمی توانید که آن 
را روی کاغذ بکش��ید و بخواهید به دیگران نشان 
دهید. یک ش��بکه متش��کل از پیونده��ای قلبی 
مبتنی بر ایمان فردی اس��ت؛ زیرا از جنس »حق 
المؤم��ن علی المؤمن« و احترام و عزت و وظایفی 
است که بین االثنینی تعریف می شود و گزاره های 
خاص خ��ودش را پیدا می کند. در تش��کل دینی 
ع��اوه بر تخص��ص، تعهد ه��م الزم اس��ت. مثال 
س��اده اش را عرض بکنم اینکه یکی از دوستان ما 
آشپزخانه داشت. ایشان می گفت که من آشپزی 

ساختار تشکل حق معطوف به فطرت و معنویت می شود، مانند تمام فرایض دینی، دارای 
ظاهر و باطنی می شود. یک ظاهری دارد و یک باطنی، یک صورتی دارد و یک سیرتی؛ چون 

این تشکل با معنویت عجین شده است و مناسبات دینی در آن نقش مهم و بسزایی دارد
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که نماز نخواند را داخل آش��پزخانه نمی آورم. گفتم برای چی؟ می گفت 
خیلی آشپز قَدر و خوبی هم که باشد، نماز نمی خواند. آشپز اهل نمازی 
که از این ش��خص بی نماز س��ابقه اش کمتر باش��د را می آورم ولی او را نه؛ 
چون آنکه  نماز می خواند برای طهارت و نجاست اهمیت قائل است. برنج 
ک��ه می ریزید زمین احکام را می داند همین ط��ور برنمی دارد بریزد درون 
دیگ، اگر قابل طهارت باش��د آب می کش��د و اال حتی آن را دور می ریزد. 
می گفت من این را می آورم. چون اعتقاد دارد و مبتنی بر آن کار می کند.

معنای تعهد در تشکل دینی چیست؟
م��ن االن از ی��ک جنس اعتق��اد و نگاه دارم حرف می زنم. وقتی تش��کل 
ح��ق مبتنی بر ایمان و فطرت ش��کل می گیرد، از آن جا یک مناس��باتی 
ب��ه وجود می آید. مث��ًا آن جایی که یک فردی مدی��ر مجموعه ای از یک 
جمع و تش��کل حق می ش��ود، اعضای این مجموعه الجرم یک سلس��له 
نیازمندی ه��ا، گرفتاری ها و... و به عبارتی ضیق و توس��عه های دنیایی  و 
مال��ی برای آن ها حاصل می ش��ود. آن جایی که ب��ه ضیق می افتند آیا به 

عهدۀ این مدیر تشکل دینی، حقی هست یا نیست؟ 
ب��ا توجه به اعتقاده��ای دینی و مذهبی ما که حتی دربارۀ همس��ایه ها و 
وظیفۀ ش��ما نسبت به آن ها، مسائلی را مطرح و حقوقی را تعیین نموده 
است، بعید است در تشکلی که عمر و دنیا و عقبای یک فرد را در اختیار 
گرفته است، اعضا و رئیس و مرئوس آن، هیچ حقی به گردن هم نداشته 
ِهْم َو َتَراُحِمِهْم  باشند. مطمئنًا حقوقی به وجود می آید؛ »اْلُمْؤِمُنوَن ِفی َتَبارِّ
ی«4  َهِر َو اْلُحمَّ َو َتَعاُطِفِهْم َکِمْثِل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَکی َتَداَعی َلُه َساِئُرُه ِبالسَّ
ح��ق مأموم بر امام تش��کل و امام بر مأموم تش��کل. چ��ون در نمازش هم 

حقوق می آید. بین پدر و فرزند حقوق ایجاد می شود.
در ی��ک تش��کل الهی وقت��ی بحث از مباح��ث مالی پی��ش می آید؛ مثًا 
می گویند که می خواهیم وام بدهیم )تسهیاتی آمده است و می خواهند 
تعیین کنند به چه کسانی اول این تسهیات را بدهند(، می گویند: طبق 
قاعده اول به مدیران وام می دهیم؛ معمولش این اس��ت، تسهیات اول 
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به مدیران تعل��ق می گیرد چ��ون امکانات رفاهی 
می خواهیم بدهیم. آی��ا در مقولۀ امکانات رفاهی 
نی��ز از گزاره ه��ای ایمان��ی و دین��ی مقوالتی پیدا 

می شود. 

با توجه به این نکات، به نظر شما نظام برخورداری ها 
در تشکل دینی چگونه باید باشد؟

باید فهم و درک و عمل دقیق تری نس��بت به زهد 
در تش��کل باش��د. مدیر یک تش��کل بای��د فهم و 
درکش بیش��تر باش��د زیرا او مس��ئول باالتر است، 
مربی ارشد اس��ت. باید حرص دنیایی اش خیلی 
پایین تر باشد. هرچند این منافات ندارد با این که 
دارایی هایش فراوان باشد؛ اشکالی ندارد اینکه او 
دارایی هم داشته باشد، اتفاقًا من می خواهم این 
جا به دلیل جایگاه و مسئولیتش بهره مندی هایی 
باید برای او فراهم شود. اما این دلیل نمی شود که 
وی این گونه باش��د؛ حرص و طمع و دنیا دوستی 
داش��ته باشد. اینجا اس��ت که نظام تربیت در یک 
تش��کل دینی معنا پیدا می کند و ن��وع نظام های 

به اصطاح ارتقایی، تشویقی، تنبیهی، رشد باید 
در راستای کماالت روحی باشد؛ در این نظام، هر 
قدر افراد در جایگاه های باالتری قرار می گیرند، از 
ایمان و س��عۀ روحی باالتری برخوردار می شوند، 
نه این که دنیامدارانه تر حرکت بکنند. این اتفاق و 

این حرکت طبیعی است.

مؤلفه های ارزش��ی ارتباط با نیروی انسانی در تشکل 
دینی چیست؟

وقت��ی از رواب��ط ظاه��ری و خش��ک اداری گ��ذر 
می کنی��د، به ی��ک س��ری مؤلفه های ارزش��ی که 
می خواهی��د بپردازید و می خواهید به انس��ان به 
عنوان یک مخلوق توجه نمایید، نه به عنوان یک 
اب��زار؛ او را با تمام تعاریفی که ما از انس��ان داریم، 
مانن��د فطرت و قل��ب و روح و ج��ان و ملکوت و... 
مد نظر ق��رار می دهید. هنگامی که این جنس از 
گفتگوه��ا در بحث های تربیتی و تش��کل مطرح 
می ش��ود، یعنی این نکته می خواه��د مورد توجه 
قرار گیرد که نگاه به انس��ان باید نگاهی ابزارگونه 
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و مکانیکی نباش��د، بلکه باید فهم و درک و ش��عور 
وی را نی��ز در نظر گرفت. ش��ما وقت��ی کتاب های 
مدیریت را نگاه می کنید، می بینید که واژۀ تربیت 
نش��ر پیدا کرده اس��ت؛ این ها می گویند که شما 
باید نیروی انسانی سازمانت را تربیت کنی؛ یعنی 
آن ها ح��رف از اداره می زدند. ولی االن می گویند 
که مدیر خوب کسی است که مربی خوبی باشد؛ 
در همین کتاب های جدی��دی که در حال حاضر 
دارد در عل��م مدیری��ت ترجم��ه می ش��ود، همین 
ح��رف را می زنند؛ یعنی امروزه متوجه می ش��وند 
که ش��عور و احساس��ات و عواطف انسان در کار او 
به ش��دت تأثیر دارد. اما قبًا برای بازوی او ارزش 
قائ��ل بودند. قبًا حض��ور فیزیک��ی او را مدیریت 
می کردند و ُبعد روحی او را کًا نادیده می گرفتند. 
اما این ها اگر می گویند مدیر خوب باید یک مربی 
خوب باش��د، یعنی عاوه بر ظاه��ر فیزیکی، او را 
هم اداره بکند. آن ها دنبال این هستندکه همین 
احس��اس و اراده را ه��م دور بزنن��د؛ یعنی نگاهی 
مادی به این مقوله دارند و آن اینکه وقتی انس��ان 

را ب��ه کار گرفتن��د، دیدند که احس��اس و اراده در 
کار او تأثی��ر زیادی دارد، پس ب��ه دنبال این بودند 
ک��ه چگونه می توانیم احس��اس و ارادۀ او را نیز در 

اختیار کارمان قرار بدهیم.

نق��ش تربی��ت و آس��یب های آن در تش��کل دین��ی 
چیست؟

می گویند مدیر خوب باید یک مربی خوب باش��د 
ب��رای اینک��ه تکنیک ه��ا و روش هایی ک��ه این ها 
دارند آم��وزش می دهند در اصول مدیریت جدید 
)که بعضًا ترجمه هایش ب��ه نام مدیریت فرهنگی 
در حال حاضر در کش��ورمان داری��م می خوانیم( 
دقیقًا همین اس��ت که شما چگونه اراده و اختیار 
و احساس زیر دس��ت خودت را دور بزنی و او را در 
اختیار اهداف خودت بکار گیری کنی و آزادی او 

را با این روش ها سلب نمایی. 
بعضا گفته می ش��ود ک��ه واژۀ تربی��ت واژۀ غلطی 
است که ما داریم بکار می بریم، ما باید واژۀ هدایت 
را ب��کار ببریم. م��ا نباید بگوییم مرب��ی، بلکه باید 

مدیر خوب کسی است که مربی خوبی باشد؛ در همین کتاب های جدیدی که در حال 
حاضر دارد در علم مدیریت ترجمه می ش��ود، همین ح��رف را می زنند؛ یعنی امروزه 
متوجه می شوند که شعور و احساسات و عواطف انسان در کار او به شدت تأثیر دارد.



بگوییم ه��ادی. مثًا اگر کس��ی در س��یرک و باغ 
وحش به کنار اس��تخر دلفین ها ب��رود و حلقه ای 
را بگی��رد و تکان دهد، دلفی��ن از آن نمی پرد؛ چرا 
نمی پرد؟ چون باید مربی اش بیاید. چرا با حضور 
مربی می پرد؟ چون مربی او را تربیت کرده؛ مربی 
برای تربیتش او را گرسنه نگه داشته سپس ماهی 
را ب��االی حلقه می گرفته، بع��د این دلفین مجبور 
بوده است که بپرد و ماهی را بگیرد. حاال دستش 
را که باال می گی��رد این حیوان می پرد و می گیرد. 
در واق��ع اراده و اختی��ار ای��ن موج��ود را دور زده 
اس��ت و دولفین بیچاره فکر می کند ماهی است 
و می پ��رد. عادت��ش می دهد بر آنچ��ه که خودش 
می خواهد. لذا در س��یره اهل بیت: ما تربیت 
نداریم؛ بلکه هدایت داریم. چون در تربیت به این 
معنا، اراده و اختیار را کور کرده و اس��تقال فرد را 
پایمال می کنند تا فرد هیچ اراده و اختیاری از خود 
نداشته باشد و به اراده و اختیار شما حرکت کند. 
در حالی ک��ه ائمه ما هادی بودند و این گونه نبود 

که اراده و اختیار آدم ها را دور بزنند. 

نظر شما درباره فعالیت اجتماعی زنان در دنیای امروز 
چیست؟

دنیای امروز در موضوع جنس��یت نگاهی دارد که 
نقش های فردی و تبعی را اصلی جلوه می دهد و 
برعکس میدان ه��ای اصلی را فرعی می کند. من 
در جمع دختران دانش آموز انجمن اسامی گفتم 
چه معنایی دارد که یک دختر بخواهد آتش نشان 
بشود. بافاصله صدای اعتراض از جمع دختران 
آم��د که چرا؟ مگر چه اش��کالی دارد ح��اج آقا؟ از 

قصد می خواس��تم ببین��م از چه میزان س��امت 
فک��ری برخوردارن��د؟ جمع گفتند چه اش��کالی 
دارد؟ گفتم هیچ اش��کالی ن��دارد. ولی آیا اولویت 
و اصل این است؟ گفتند خب دوست دارد دیگر. 
گفت��م: آی��ا فقط یک متغی��ر داریم به نام دوس��ت 
داش��تن ها ک��ه می خواهد پیوند ب��ا عاقه های تو 
بخورد؟ آیا اس��تعداد و توان ت��و هم همین بود که 
بروی آتش نش��ان بشوی؟ متغیر دومی هم هست 
به نام اس��تعداد و توان  تو. گفتند: خب، آن دختر 
اس��تعداد و توانش را هم داش��ته اس��ت. می گویم 
متغی��ر دیگ��ری ه��م به ن��ام تکلی��ف هس��ت. آیا 
آتش نشان شدن پس از داشتن عاقه و استعداد، 
تکلی��ف تو هم بوده یا نه؟ این تقریبًا س��ه تا متغیر 
اس��ت شما نمی توانید تنها با متغیر عاقه بروید و 
مثًا پلیس و راننده تریلی بشوید. پس برای اینکه 
آن نقش اصلی را پیدا کنید باید عاقه ها، استعداد 

و تکالیفتان را با هم وزن کشی کنید.
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