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دو مؤلفۀ اساسی در شناخت هر امری، ماهیت و ضرورت آن است و نقص شناخت 
مسیر  در  اخالل  و  مطلوب  هدف  از  ما  فاصلۀ  موجب  مورد،  دو  این  از  یک  هر  در 
گر ماهیت را نشناسیم، ای بسا مسیر را به کلی اشتباه پیش  حرکتی ما خواهد شد. ا
به  حرکتمان  آهنگ  بسا  ای  باشیم،  نداشته  اشراف  ضرورت  به  نسبت  گر  ا و  یم  برو
که طبیعتًا نتیجۀ آن در اشتباه در ترتیب اولویت ها نیز خود  کند شود  سمت هدف 

را نشان خواهد داد.
گرفته است  تی ما قرار  کتاب های تشکیال اثر حاضر از این جهت مدخل مجموعۀ 
هر  که  معتقدیم  می کند.  تبیین  گرامی  خوانندۀ  برای  به خوبی  را  فوق  ضرورت  دو  که 
تی پی ببرد،  کار تشکیال کامل به ضرورت و ماهیت  کتاب، به طور  کس با مطالعۀ این 
که در این اثر سعی شده است  قطعًا مخاطب سایر آثار ما در این حوزه خواهد بود، چرا 
و  زبانی ساده  با  و  به شکلی مناسب  دو مؤلفۀ اساسی ذکرشده )ماهیت و ضرورت( 

همه فهم، تبیین شود.
صرف  که  تالشی  و  انرژی  ماحصل  چه بسا  چیست،  تی  تشکیال کار  ندانیم  گر  ا
که اندک قرابتی با ماهیت تشکیالت نداشته باشد. همچنین  کرده ایم، سازمانی شود 
انجام  از چه جهت است، ممکن است شیرینی  تی  کار تشکیال ندانیم ضرورت  گر  ا
کند  کاماًل شسته- رفته و تمیز و مرتب، آن قدر برایمان جلوه  کار به صورت فردی و  یک 
تی را به جان نخریم  کار تشکیال که سختی تربیت شدن خود و تربیت کردن نیرو در دل 
کند و غیرقابل توجهی خواهیم داشت  که متأسفانه در نتیجۀ آن، یک آهنگ پیشرفت 
نه هزاران  و  افراد  نه رشد  گرفته است،  انقال تجربه ای در آن صوت  نه  نهایت،  که در 

فایدۀ بالقوۀ دیگر.

مقدمۀ نارش
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گرامی  کلی گویی می پرهیزیم و امید است شما خوانندۀ  کوتاه می کنیم و از  سخن 
این  برای  چیده شده  محتوایی  سیر  به  توجه  و  کتاب  مقدمۀ  دقیق  مطالعۀ  ضمن 
تی خود  کتب، بتوانید مسیر درست و اصولی برای پیشبرد اهداف تشکیال مجموعه 
تی، آن چه در عمل  کار تشکیال کنید و با اشراف و شناخت درست از ضرورت  تنظیم 

انجام می دهید، موجب جذب روزافزون افراد به تشکلتان شود.

به امید فردایی بهتر
نشر امتداد دانش

پاییز 1399



11

1. فطرت اجتامعی انسان
گرایش او به اجتماع سبب شده است تا برای  انسان موجودی مدنی بالطبع است و 
به  را  او  جستجو  این  باشد.  اجتماعی  سازوکارهای  به دنبال  خود  اجتماعی  حیات 
پیدا  خود  نیازهای  انواع  برای  پاسخی  تا  می سازد  رهنمون  اجتماعی  فعالیت های 
که این سازوکارها باید استعدادهای  که باید به آن توجه شود، این است  کند. نکته ای 
این جریان  برساند.  فعلیت  به  را  انسان ها می باشند-  از  اجتماع -که متشکل  بالقوۀ 
به  هم  و  فردی  جنبۀ  به  هم  که  می شود  ترسیم  به گونه ای  اسالم  در  اجتماعی شدن 
کنند. در جریان  جنبۀ اجتماعی انسان توجه شود و هر دو به صورت هماهنگ رشد 
خود  مخاطب  و  می کند  صادر  متعددی  دستورالعمل های  اسالم  اجتماعی شدن، 
جامعه  به  نسبت  مسئولیت  واجد  افراد،  آن،  در  که  می کند  راهنمایی  مسیری  در  را 
کرده و از این رهگذر، برای آحاد انسان ها،  شده و برای تقویت ساختارهای آن تالش 

تی، مطابق آموزه های اسالمی تعریف می شود. کنش تشکیال مسئولیت اجتماعی و 
نکتۀ قابل توجه این که باید این سازوکار اسالمی،  کشف و زوایای مختلف آن فهم 
از این رهگذر، شناخت و معرفت نسبت به ضرورت فهم چرایی، چیستی و  تا  شود 
فهم  در  گفت  می توان  کند.  پیدا  موضوعیت  تی  تشکیال کار  و  تشکیالت  چگونگی 
که انسان را در مسیر هدف خود -که همان بندگی در  عالمانه، تشکیالت ابزاری است 

ابعاد مختلف فردی و اجتماعی است- هدایت و حمایت می کند.
چگونگی  و  باشد  داشته  اختیار  در  را  تشکیالت  اتمسفر  و  بستر  ابزار،  انسان،  گر  ا
به عنوان  را  خود  وظیفۀ  شرایطی،  هر  در  قرارگرفتن  با  می تواند  بداند،  را  آن  از  استفاده 

مقدمۀ مؤلف
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یک مسلمان مسئول و مؤثر -که در پی ایجاد نهضت های انسانی است- به بهترین 
که  و در شرایط اختناقی   ائمۀ معصومین زمان  انجام  دهد. جریان شیعه در  نحو 
ساختار  و  سازوکار  نظام،  یک  طریق  از  داشت،  وجود  بزرگواران  آن  زندگی  دوران  در 
مخفی، سازماندهی شده و وظیفۀ خود را به نحو احسن انجام می دهد. مقام معظم 
حرکت  می کنند.  پنهان«1  »تشکیالت  به:  تعبیر  نظام،  این  از  زیبایی  به   رهبری
 ،امام حسن مجتبی از سوی  پذیرش صلح  از  ائمۀ معصومین پس  تی  تشکیال
یخی، دال بر این  در قالب این تشکیالت پنهان سازماندهی و راهبری شد. شواهد تار
و مخفی،  به صورت آشکار  زندگی خود  ایشان در دوران  تی  که حرکت تشکیال است 
بسته به شرایط تقیه و غیرتقیه ای وجود داشته است و این ُبعد از زندگانی این بزرگواران 

یخی غیرقابل چشم پوشی و انکار است. با تعمق بیشتر در اسناد و منابع تار
تی است  کنش و سبک تشکیال جریان انقالب اسالمی  نیز نتیجه و محصول یک 
گرفته و برای به اهتزاز درآوردن پرچم اسالم حرکت  که از ادبیات اصیل دینی نشأت 
که از ظرفیت های مختلف استفاده  کامل این جریان، نیاز است  می کند. برای تحقق 
کار آوردن ظرفیت های مختلف است.  شود و الزمۀ این استفاده، صرف توان برای پای 
گون در راستای رسیدن به هدفی واحد، نیازمند  گونا بدیهی است بسیِج ظرفیت های 

تی است. یه ای تشکیال عمل و رو

2. نیاز به تولید ادبیات کار جمعی
تی  کار تشکیال یخ انقالب اسالمی و در ادبیات مربوط به آن، از تشکیالت و  در طول تار
انقالب  که  داشت  بیان  قاطع  به صورت  می توان  است.  آمده  میان  به  سخن  بسیار 
کرد و از این به بعد  تی شکل گرفت و تداوم پیدا  ی دوش انسان های تشکیال اسالمی رو
تی  تی، تسلط بر قواره های کار تشکیال یست تشکیال نیز ادامه خواهد داشت. ضرورت ز
که اهمیت آن بر نسل های  و آشنایی با مفاهیم و ارزش های مربوط به آن، امری است 
انقالبی پوشیده نیست، اما یک عالمت سؤال بزرگ در این خصوص وجود دارد که چرا 
امری با این درجۀ اهمیت باال، برای نسل های بعدی به خوبی تعریف و تبیین نشده 

1. پیشوای صادق، سید علی حسینی خامنه ای، صفحۀ 57.
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که برای نسل های اول انقالب جا افتاده و تبیین  و اهمیت و ضرورت آن، همان طور 
شده است، مورد تأمل قرار نگرفته؟ این یکی از سؤاالت مهم و کلیدی است که تمامی 
تی را تعلیل  اقدامات ما برای تبیین چیستی، ابعاد و چگونگی تشکیالت و کار تشکیال

می نماید.
و  تبیین  نیازمند  این رو  از  که دارد،  ابعادی  و  آن  گسترۀ معنایی  مفهوم تشکیالت، 
که باید نسل های جدید انقالبی به عنوان رکنی مهم در راهبری انقالب  توضیح است 
کنند. به  یست عمومی بر آن اساس تالش  اسالمی، با آن آشنا باشند و برای تقویت ز
کاماًل احساس می شود. یکی  کنش علمی و تبیینی در این مسیر  همین سبب نیاز به 
یشه در فرهنگ عمومی و بافت اجتماعی ما نیز دارد و  که ر گلوگاه های ضعف ما  از 
فکری  هجمه های  آماج  به شدت  اسالمی  انقالب  از  پس  دهه های  در  گفت  می توان 
مردم  آحاد  التزام عمومی  و  باور  انس،  میزان  گفته است،  قرار  نیز  و محتوایی دشمن 
گر  تی بوده است. ا کار جمعی و تشکیال به طور عام و نخبگان جامعه به طور خاص به 
که برنامه ریزی در  کرد، باید بدانیم  که برای تحقق انقالب اسالمی  باید تالش  معتقدیم 
که  کی  کار جمعی است؛ ادرا ک مشترک و عمیق از  این حوزه نیازمند دستیابی به ادرا
کار و روحیۀ جمعی و  التزام عمومی و فرهنگی عمیق و رسوخ یافتۀ مبنی بر  منجر به 

تی شود.  به ویژه تشکیال
از این رو به تبیین نظری و علمی تشکیالت و صورت بندی های آن و اقتضائات و 
تی در گسترۀ عمومی جامعۀ ایرانی و نیروهای انقالبی نیازمندیم.  ویژگی های کار تشکیال
که در  گرفت  نتیجه  کارهای  موفق جمعی در دنیای اسالم، می توان  به  نیم نگاهی  با 
تی در بیان اسالم تولید  گروهی و تشکیال کار  ُبعد نظری، هنوز ادبیات جامعی دربارۀ 
تی در نگاه اسالم استخراج نشده است.  کار تشکیال نشده است و از درون آن، مدل 
از  گرته برداری شده  و  وام دار  است،  شده  تبیین  ما  برای  تی  تشکیال کار  از  آن چه  هر 
که با اقتضائات فرهنگی آن  کار حزبی در ادبیات اجتماعی غرب بوده  مفهوم حزب و 
جوامع همخوانی بیشتری دارد. بنابراین سخن گفتن از تشکیالت اسالمی و انقالبی، 
که نیازمند تولید ادبیات پشتیبان و اختصاصی شده برای آن  فتح باب خوبی است 
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یۀ دید  گزیر از ورود به مسئله با زاو است. برای تولید این ادبیات و استخراج مدل، نا
تی به منابع دینی و انقالبی و بازخوانی این منابع هستیم تا بتوان  کار جمعی و تشکیال
کرد و به عبارتی به بسط  چه در جریان حق و چه در جریان باطل، این مفهوم را ترسیم 

نظری در این حوزه پرداخت.
تی و ادبیات آن، امروزه به عنوان حلقۀ مفقوده ای مطرح می شود که جریان  کار تشکیال
زندگی  جای جای  در  مفقوده  حلقۀ  این  است.  نیازمند  آن  به  اسالمی   انقالب  تحقق 
گیری آن  مطرح می شود و برای ورود در عرصه های مدیریت اجتماعی و حکومتی، فرا
امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. عمومی بودن این مفهوم و سازوکارهای مربوط 
به آن در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز بر اهمیت 

آن افزوده است.
تی  کار تشکیال که ما در حوزۀ ادبیات  که در این حوزه وجود دارد، این است  مشکلی 
و  بیشتر محدود  انقالبی ما،  و فعاالن  یعنی دانش مدیران  یک هستیم؛  تئور فقر  دچار 
قرار  جامعه  اختیار  در  و  نشده  مدون  هم  آن  که  است  شخصی  تجربۀ  یک  بر  مبتنی 
ادبیات دینی -که  از دل  تی  کار تشکیال ادبیات  تا  نیاز است  بنابراین  نگرفته است. 
تی ترسیم  مبتنی بر آیات و روایات است- استخراج شود و نقشۀ جامع ابعاد کار تشکیال
گام دوم انقالب اسالمی، رسیدن به  که الزمۀ تحقق عینی و عملی  شود. باید بدانیم 
تی است. بنابراین باید هنر  کار تشکیال الگویی بومی، اسالمی و انقالبی از تشکیالت و 
گسترش یابد.  کار جمعی را آموخت و آموزش داد تا انقالب اسالمی در جامعۀ جهانی 
شایان ذکر است برای تحقق این مهم، نمی توان به راهبرد آزمون و خطا برای یادگیری 
کرد، زیرا نتیجۀ حرکت بر مدار آزمون  گسترۀ نیروهای انقالبی اتکا  تی در  کار تشکیال
از  اسالمی،  انقالب  در جریان سازی  به عنوان عنصر مهم  زمان،  که  آن است  و خطا، 

دست خواهد رفت.
کتاب، عالوه بر تالش برای تولید محتوایی برگرفته از تجربیات  گفت در این  می توان 
از تشکیالت  تا تصویری  آن هستیم  در پی  و اسالمی،  مبانی دینی  و  انقالب اسالمی 
و  انقالبی  نیروهای  بین  در  آن  مشترک  تصور  امکان  که  کنیم  ارائه  انقالبی  و  اسالمی 
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تی  جوانان عالقه مند فراهم باشد. این امر مستلزم توجه به چیستی و چرایی کار تشکیال
چیستی  و  چرایی  از  ما  روایت  است.  امر  این  بر  مترتب  نتایج  و  آثار  کارکردها،  و 
که در پی تصویرسازی آن برای خوانندگان  تشکیالت اسالمی، موضوعی مهم است 

محترم هستیم. 
که  کید شده است؛1 ما معتقدیم  که در مجلدات دیگری از این دست تأ همان طور 
تی در کشور، نیاز به محتوایی است که  برای تغذیۀ نیروهای فعال در عرصۀ کار تشکیال
که بتوانند تشکیالت  اواًل مبتنی بر مبانی و منبعث از منابع دینی و انقالبی ما باشند 
قابلیت  آن ها  در  مندرج  محتوای  و  بوده  کاربردی  ثانیًا  کنند؛  ترسیم  را  اسالمی 
و  به محیط  ناظر  و  باشند  را داشته  کشور  به کارگیری در عرصۀ تشکل های موجود در 
کشور تدوین شده باشند؛ ثالثًا قابلیت انتقال و انتشار را داشته  اقتضائات بومی ما در 

باشد؛ به عبارتی جنبۀ دانشی الزم را داشته باشد.

3. نقشۀ جامع پژوهشی تشکیالت اسالمی
نیازمند  ما،  مبانی  و  منابع  در  اسالمی  تشکیالت  عمومی  گسترۀ  با  مفهومی  ی  کاو وا
نشان  که  نقشه ای  است.  پژوهشی  نقشۀ  یک  قالب  در  مفهوم  این  از  تصویرسازی 
اجزای  تحقق  از  گزیر  نا هستیم،  حوزه  این  برای  محتوا  تولید  صدد  در  گر  ا می دهد 
ما  مدنظر  تصویر  ارائۀ  و  ترسیم  ضمن  بخش  این  در  بنابراین،  هستیم؛  آن  مختلف 
صاحب نظران  و  پژوهشگران  همۀ  از  اسالمی،  تشکیالت  تبیین  پژوهشی  نقشۀ  از 
کتاب مورد تأیید ایشان هست، دعوت می کنیم  که دغدغۀ نویسندگان این  محترمی 
قطعًا  که  امری  بفشارند؛  را  ما  یاری  دست  نقشه،  این  نهایی سازی  و  تکمیل  برای  تا 
به تنهایی محقق نخواهد شد. مدرسۀ تشکیالت اسالمی مضمار، در ساختار خود یک 
به  پژوهشکدۀ حرفه ای  قالب یک  تا در  کرده است  را پیش بینی  پژوهشی  تشکیالت 

گمارد.  پوشش دادن ابعاد مختلف این نقشه همت 

1. رجوع کنید به کتاب های »خودت رو جمع کن!« و »کوله ات رو بردار!«، از کتاب های چاپ شده توسط نشر انتشارات امتداد 
دانش با همکاری مدرسۀ تشکیالت اسالمی مضمار.
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تی،  کار جمعی و تشکیال به منظور ترسیم نقشۀ جامع پژوهشی برای تولید ادبیات 
ی شود.  کاو وا پژوهش،  قالب  و در  گرفته  قرار  نظر  ابعاد مختلف تشکیالت، مد  باید 

گیرد: برای ترسیم نقشه، نیاز است تا ابعاد چهارگانه ای برای آن مدنظر قرار 
اولین ُبعد که در ترسیم چیستی تشکیالت نیز به ما کمک می کند، با این سؤال قابل 
گر ما در  کیست؟ ا که در پژوهش ها دربارۀ تشکیالت اسالمی، مخاطب ما  طرح است 
فرایند تولید محتوا نوع مخاطبی را که از آن استفاده خواهد کرد، مورد توجه قرار ندهیم، 
این  برای  کلی  مخاطب  نوع  دو  شد.  خواهیم  مواجه  مشکل  با  پژوهش ها  راهبری  در 
تی )که شامل هستۀ سخت  از نقشه قابل تعریف است: آدم های اصلی تشکیال ُبعد 
کادر  تی می شوند( و اعضای عادی تشکیالت )که شامل  تشکیالت و رهبران تشکیال
باید  خاصی  دید  یۀ  زاو از  تشکیالت،  اصلی  کادر  و  رهبران  برای  می شوند(.  اعضا  و 
یه ای  از زاو کرد و برای اعضای عادی تشکیالت،   مطالب را پروراند و بحث را تبیین 
از اعضای عادی  افراد اصلی تشکیالت، تحت عنوان »تشکیالت سازها« و  از  دیگر. 
تشکیالت، تحت عنوان »تشکیالت بازها« یاد می کنیم. تشکیالت بازها باید قواعد و 
محتوا  نوع  این  باید  مبنا  همین  بر  بدانند.  را  تشکیالت  راهبری  و  کنش  سازوکارهای 
باید چگونگی  تولید شود. در مقابل، تشکیالت سازها  نوع مخاطب  این  با  متناسب 
قواعد مبنایی  و  باید اصول، مبانی  بر همین اساس  که  بدانند  را  راه اندازی تشکل ها 
که برای ترسیم  با این توضیح، مشخص شد  را عالوه بر شیوه ها و سازوکارها بدانند. 
فوق،  مخاطبان  از  دسته  هر  برای  و  کرد  لحاظ  را  مخاطب  نوع  باید  پژوهشی،  نقشۀ 

کرد. جهت گیری متفاوتی را در تولید محتوای مورد نیاز، اختیار 
یۀ دید ما از پرداختن به موضوع تشکیالت  دومین ُبعد نقشه، به سطح ورود ما و زاو
تصور  قابل  سطح  سه  در  تی  تشکیال فعالیت های  این که  توضیح  می شود؛  مربوط 
هستند و هر یک از این سطوح نیز اقتضائات خاص خود را داشته و انتخاب آن ها نوع 

که باید تولید شود، متفاوت می نماید. محتواهایی را 
دغدغۀ  سطح،  این  در  آن.  راهبری  و  اداره  راه اندازی،  از  اعم  تشکیالت؛  اول:  سطح 
اصلی )چه برای مخاطب تشکیالت ساز و چه تشکیالت باز( در فضای یک تشکیالت 
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و یک سازمان خاص محدود شود و ایجاد،  حرکت،  رشد،  آسیب شناسی و مواردی از 
این قبیل در سطح یک تشکیالت بررسی شود.

کنش و راهبری یک تشکیالت  سطح دوم: فراتشکیالت؛ وقتی نگاه ما به اجزا و شیوۀ 
کالن تر، مجموعه ای از تشکل ها را در  کنیم با یک نگاه  ِصرف، محدود نشود و سعی 
کنار یکدیگر بررسی کنیم و بخواهیم یک راهبری بین تشکل های مختلف اعمال کنیم، 
کنیم.  در نتیجه در سطح فراتشکیالت در  ی روابط بین تشکل ها تمرکز  الجرم باید رو
تی هستیم. در این سطح، هر تشکیالت، خود به مثابۀ  کنش های تشکیال حال بررسی 
و  قواعد  تا  می شود  تالش  و  می شود  تعریف  مشترک  جبهۀ  یک  عرصۀ  در  کنشگری 
گیرد.  قرار  بررسی  با یکدیگر مورد  کنش متقابل آن ها  این همکاری و  بر  کم  اصول حا
در  که  چرا  است،  متفاوت  تشکیالت  سطح  با  سطح  این  در  ما  نیاز  مورد  آموزه های 
گفته شد، دغدغۀ اصلی، جبهه سازی و ایجاد حرکت جبهه ای  که  این جا همان طور 

کیفیت فعل و انفعاالت درونی آن. است، نه تمرکز بر یک تشکیالت خاص و 
تی  کار تشکیال یه به تشکیالت و  سطح سوم: ضدتشکیالت؛ در این سطح، از دو زاو
کار  و  تشکیالت  بــه  صدمه زدن  پی  در  کـه  دشمن  دیــد  یـۀ  زاو از  اواًل  می شود:  نگاه 
گلوگاه های آسیب پذیری را شناسایی و  کنش به آن باید  که در وا تی ما است  تشکیال
یۀ دید ما برای ضربه زدن به  کرد؛ ثانیًا از زاو برای تقویت آن ها در برابر ضربۀ دشمن تدبیر 
که بر این اساس، در پی آن هستیم تا نقاط آسیب پذیری تشکیالت دشمن را  دشمن 
بشناسیم و برای ضربه زدن به او تدبیر کنیم. مسئلۀ ما در این سطح، آن است که چطور 
کار انداخت؟ بنابراین دغدغۀ اصلی در این  کرد و از  می توان یک تشکیالت را نابود 

تی است. سطح، مقابله با دشمن از طریق فعالیت های تشکیال
جایگاه  در  ما  این که  سه گانه،  سطوح  این  از  یکی  در  نقشه  اول  ُبعد  به  عنایت  با 
ایجاب  را  متفاوتی  محتوای  تولید  جهت  تشکیالت باز،   یا  هستیم  تشکیالت ساز 

گیرد. که باید بر اساس آن تولید محتوا صورت  می کند 
سومین ُبعد نقشۀ جامع تشکیالت،  به ارکان اصلی تشکیالت مربوط می شود؛ این که 
کدام یک از ارکان چهارگانۀ تشکیالت را مورد توجه قرار داده ایم، در جهت گیری  تأثیر 
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محتوایی ما تأثیرگذار است. ارکان شامل رهبر،  آدم ها،  هدف و نظم است. در هر سطح 
کدام از مخاطبان، الزم است ارکان تشکیالت به فراخور آن ها و ویژۀ همان  و برای هر 
سطح و همان مخاطبان مطرح شود؛ به این معنا که فهم ارکان تشکیالت اسالمی برای 
که او هم  کند، با دیگری  کار  که می خواهد در سطح تشکیالت  آدم تشکیالت سازی 
تشکیالت ساز است، ولی در سطح فراتشکیالت یا ضدتشکیالت می خواهد فعالیت 

کرد. کند، متفاوت است. برای هر یک از این افراد باید محتوای مناسب را تولید 
که برای هر رکن باید مورد توجه قرار  چهارمین ُبعد نقشه نیز به سرفصل هایی است 
گیرند. برای تبیین هر رکن، در هر یک از سطوح و متناسب با هر یک از مخاطبان باید 
تعریف رکن ارائه شود، اصول و قواعد اصلی مبنای آن رکن معرفی شوند و روش ها و 

تکنیک های به کارگیری آن رکن نیز تبیین شود.
که  فوق است  ُبعد  قرارگرفتن چهار  کنار هم  زیر، نشان دهندۀ  ماتریس چهاربعدی 

سازۀ اولیۀ نقشۀ پژوهشی را ترسیم می کند:

نقشۀ جامع پژوهشی 

تشکیــالت اسالمی

تعریف

هدفرهبر

اصول

نظمآدم ها

روش ها و 
تکنیک ها

تشکیالت 

فراتشکیالت 

ضدتشکیالت 

تشکیالت ساز )آدم اصلی(

تشکیالت باز )اعضا(
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پژوهشی  فعالیت های  تبیین  به منظور  آن ها  ترکیب  و  فوق  چهارگانۀ  ابعاد  بر  عالوه 
باید  نقشه  کامل  ترسیم  برای  است.  تصور  قابل  نیز  پنجمی  ُبعد  اسالمی ،   تشکیالت 
یۀ: مبانی اعتقادی تشکیالت،  اخالق تشکیالت و احکام تشکیالت نیز به  از سه زاو
کمک آن ها، دیگر ابعاد چهارگانه  کرد و مبتنی بر این زوایا و با  تشکیالت اسالمی نگاه 
که در هر سطح، برای هر نوع مخاطب و در هر الیه از ارکان،  کرد؛ به این معنا  را تغذیه 
تی آن  تی ناظر بر آن و احکام تشکیال نیازمند فهم مبانی اعتقادی آن،  اخالق تشکیال
از آن استخراج  اتکای ما، اصول و تکنیک های مطلوب ما  یف مورد  که تعار هستیم 
می شود. با توجه به اهمیتی که این ُبعد پنجم به جهت ابتنا و تغذیه کنندگی دیگر ابعاد 

کم است. گفت بر سایر ابعاد، حا دارد، می توان 

نقشۀ جامع پژوهشی 

تشکیــالت اسالمی

تعریف

هدفرهبر

اصول

نظمآدم ها

روش ها و 
تکنیک ها

تشکیالت 

فراتشکیالت 

ضدتشکیالت 

احکام تشکیالتی
اخالق تشکیالتی

تی
یال

شک
ی ت

اد
تق

 اع
نی

مبا

تشکیالت ساز )آدم اصلی(

تشکیالت باز )اعضا(



20

َعرصـۀ َعرضـۀ ُعرضـه

الگویی  بر  مبتنی  -که  مذکور  پژوهشی  نقشۀ  اساس  بر  که  است  این  ما  ادعای 
پنج بعدی است- می توان تولید محتوا و تحقیقات مختلف این حوزه را ساماندهی 
نمونه،  به عنوان  کرد؛  ترسیم  نقشه  این  را ذیل  و مطالعاتی  پژوهشی  و عرصه های  کرد 
در  نقشه  این  ابعاد  ضرب  از  برآمده  که  زیر  عناوین  همچون  ینی  عناو ی  رو می توان 

کرد: یکدیگر هستند، مطالعه انجام داد و محتوا تولید 
z   اصول هدف گذاری در یک تشکیالت، مبتنی بر داستان های قرآنی؛
z   احکام تعامالت آدم ها در یک تشکیالت؛
z   اصول اخالقی الزم الرعایه در سازماندهی یک ضدتشکیالت؛
z    سیرۀ بــر  مبتنی  فــراتشکیالت  راه انــدازی  در  تشکیالت سازها  یــژگی های  و تعـریف 

معصومین
z    روش ها و تکنیک های سازماندهی آدم های تشکیالت باز در یک تشکیالت مبتنی بر

تی. رعایت اخالق تشکیال
نقشه  پنج گانۀ  ابعاد  از  برگرفته شده  فوق  عناوین  می شود،  مشاهده  همان طورکه 
و  ابعاد  تبیین  و  تی  تشکیال کار  در  ما  برای  را  جدیدی  دید  یۀ  زاو یک  هر  که  هستند 

اقتضائات آن روشن می کنند.

4. مجموعه کتاب  های تشکیالت اسالمی
چندبعدی  مفهومی  تشکیالت،  گفت  می توان  مطرح شده،  پژوهشی  نقشۀ  اساس  بر 
که زوایای مختلف آن ایجاب می کند تا محتواهای علمی و مکتوب متنوعی  است 
که برای  کتاب هایی  برای آن تولید شود. در این بخش، تالش شده است تا عناوین 
ک تشکیالت و اشراف به آن می توانند مؤثر باشند، احصا و ارائه شود. در حقیقت  ادرا
این فهرست نشان می دهد که ما برای تولید محتوا در حوزۀ تشکیالت اسالمی، ظرفیت 
یم، می توانیم محتوای علمی خیلی خوبی  گمار گر به آن همت  که ا یم  بسیار باالیی دار

را برای این نوع فعالیت های اجتماعی و ساختارمند در اختیار داشته باشیم.
به  پرداختن  برای  مطلوب  مبنای  یک  اسالمی  تشکیالت  موضوع  است  ذکر  شایان 
ادبیات مدیریت اسالمی است که می توان مبتنی بر یافته های مربوط به آن، ابعاد خوبی 
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از مدیریت اسالمی را با نگاه اجتماعی و نهادی آن ترسیم کرد. ادبیات مدیریت اسالمی 
درگیر نگاه سازمانی است و اکثر تالش ها از زاویۀ دید سازمان به آن پرداخته است؛ حال 
آن که عمدۀ ویژگی های مدیریت اسالمی در ابعاد اجتماعی، مردمی و انسانی آن است 
که مفهوم تشکیالت اسالمی به خوبی می تواند ما را به سمت آن رهنمون شود. بنابراین 
مدیریت  تبیین  راستای  در  و  مهم  گامی  اسالمی  تشکیالت  تبیین  برای  محتوا  تولید 
اسالمی است. از این حیث می توان تمامی عالقمندان به حوزۀ مدیریت اسالمی را در 
پوشش دادن این نقشۀ پژوهشی و فهرست تولید محتوای مهم مشارکت داد و از تمامی 

توان های موجود در این راستا استفاده کرد. 
خود  برای  مضمار  اسالمی  تشکیالت  مدرسۀ  که  اصلی  یت های  مأمور از  یکی 
با  ارتباط  در  نیاز  مورد  محتواهای  تولید  برای  همت گماردن  است،  کرده  تعریف 
کتاب های زیر، عناوین جهت گیری های اصلی  که فهرست  تشکیالت اسالمی است 
تا  کنیم  دعوت  عالقه مند  پژوهشگران  همۀ  از  دارد  جا  است.  راستا  این  در  مدرسه 
برای جهت دهی به مطالعات و پایان نامه های دانشگاهی خود به این فهرست توجه 
این  ذیل  که  محتواهایی  ما  نظر  به  شوند.  برخوردار  نیز  مدرسه  کمک های  از  و  کرده 
کار  عناوین تولید خواهند شد، برای تشکیالت بازها و تشکیالت سازها و عالقمندان 
به  عناوین  این  از  برخی  این که  ضمن  بود.  خواهد  مفید  و  استفاده  قابل  تی  تشکیال
تی قرار خواهند  کار تشکیال کتاب  که در حکم  کاربردی خواهند پرداخت  موضوعاتی 
گرفت و برخی دیگر به مبانی و نظریات پشتیبان تشکیالت اسالمی خواهند پرداخت 
کتاب مرجع برای این موضوع محسوب خواهند شد. در ادامه ضمن ارائۀ فهرست  که 

کتاب ها توضیحاتی نیز ارائه خواهد شد. مد نظر، در خصوص هر یک از 

دستۀ اول: تبیین چیستی، چرایی و چگونگی کار تشکیالتی
تشکیالت، . 1 از  ما  کلی  تصویر  تبیین  تی؛  تشکیال کار  چگونگی  و  چرایی  چیستی، 

کارکردهای  مؤلفه های اصلی آن، تعریف ابعاد تشکیالت، تبیین فلسفه و چرایی و 
تی و برخی اصول و تکنیک هایی که برای آن باید به کارگیری  تشکیالت و کار تشکیال
کتاب حاضر -که در حال مطالعۀ آن هستید- پوشش دهندۀ  شود را بر عهده دارد. 

این عنوان است.
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تبیین ارکان تشکیالت اسالمی »1« )نظم(؛ تبیین تفصیلی رکن نظم، ابعاد و اجزای . 2
آن، تکنیک های آن و نحوۀ اثرگذاری و اثرپذیری آن بر دیگر ارکان تشکیالت اسالمی 
را پوشش می دهد. سه گانۀ مبانی، اصول و تکنیک های نظم در تشکیالت اسالمی 

کتاب مورد توجه قرار می گیرد. به تفصیل در این 
تبیین ارکان تشکیالت اسالمی »2« )رهبر(؛ تبیین تفصیلی رکن رهبر، ابعاد و اجزای . 3

آن، تکنیک های آن و نحوۀ اثرگذاری و اثرپذیری آن بر دیگر ارکان تشکیالت اسالمی 
را پوشش می دهد. سه گانۀ مبانی، اصول و تکنیک های رهبرشدن و رهبری کردن در 

کتاب مورد توجه قرار می گیرد. تشکیالت اسالمی به تفصیل در این 
تبیین ارکان تشکیالت اسالمی »3« )آدم  ها(؛ تبیین تفصیلی رکن آدم، ابعاد و اجزای . 4

آن، تکنیک های آن و نحوۀ اثرگذاری و اثرپذیری آن بر دیگر ارکان تشکیالت اسالمی 
و  یکدیگر  با  آدم ها  ربط  تکنیک های  و  اصول  مبانی،  سه گانۀ  می دهد.  پوشش  را 
در تشکیالت  اهداف  و تحقق  یت ها  مأمور انجام  راستای  در  آن ها  تعامالت  نحوۀ 

کتاب مورد توجه قرار می گیرد. اسالمی، به تفصیل در این 
تبیین ارکان تشکیالت اسالمی »4« )هدف(؛ تبیین تفصیلی رکن هدف، ابعاد و اجزای . 5

آن، تکنیک های آن و نحوۀ اثرگذاری و اثرپذیری آن بر دیگر ارکان تشکیالت اسالمی 
و تکنیک های هدف گذاری و حرکت در  را پوشش می دهد. سه گانۀ مبانی، اصول 
راستای هدف در تشکیالت اسالمی، به تفصیل در این کتاب مورد توجه قرار می گیرد.

دستۀ دوم: تبیین نظریات مبنای تشکیالت اسالمی
نظریات مبنای تشکیالت اسالمی »1« )نظریۀ ربط(؛ نظریۀ ربط، نظریۀ رشد، نظریۀ . 6

در  کدام  هر  که  است  اسالمی  تشکیالت  مبنایی  نظریۀ  چهار  نظم،  نظریۀ  و  تولی 
تدوین  حال  در  اسالمی  تشکیالت  مبنای  نظریات  عنوان  تحت  مستقل  مجلدی 
و تألیف است. جلد اول، مبتنی بر مبانی اسالمی -اعم از قرآن و روایات اسالمی- 
هر  و  است  تشکیالت  شکل گیری  چهارگانۀ  مبانی  از  یکی  ربط،  که  می کند  تبیین 
از این نظریۀ مبنا نشأت می گیرد. چیستی  اصل و قاعده ای در تشکیالت اسالمی 
کیفیت اثرگذاری آن بر تشکیالت اسالمی و ارکان آن در  این نظریه، اجزا و ابعاد آن، 


