
1



2

کن!  خودت رو جمع 
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مروری بر بایسته های تربیت تشکیالتی

نویسندگان:

حســـین عرب اسدی 
حمــیدرضا محمدی 

خــودت رو جمع کن!
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کن!  شـــــــناسنامهخودت رو جمع 

رسشناســه: عرب اســدی، حســین،   ۱۳۵۸|    عنــوان و نــام پدیــدآور : خــودت رو جمــع کــن!: مــروری بــر بایســته های تربیــت 

تشــکیالتی/ حســین عرب اســدی، حمیدرضــا محمــدی|    وضعیــت ویراست:]ویراســت۲؟[ |    مشــخصات نــر: تهــران: امتــداد 

ــا |    ــال  : 6-963521-622-978   |    وضعیــت فهرســت نویســی : فیپ دانــش   ، ۱۳۹۹ |    مشــخصات ظاهــری:  ۱۹۲   ص|    شــابک:  ۳۹۰۰۰۰   ری

 یادداشــت : ویراســت قبلــی کتــاب حــارض بــا عنــوان " تشــکیالت اســالمی" توســط کتــاب رواق اندیشــه   در ســال ۱۳۹۵ بــه صــورت 

ــر  ــروری ب ــر: م ــوان دیگ ــس|  عن ــورت زیرنوی ــه ص ــن ب ــه: ص .۱۸۹ - ۱۹۲ ؛ همچنی ــت : کتابنام ــت  |  یادداش ــدی منترش شده اس جل

بایســته های تربیــت تشــکیالتی|  عنــوان دیگــر: تشــکیالت اســالمی |  موضــوع :   ســازمان -- جنبه هــای مذهبــی -- اســالم  |  موضــوع 

:  Organization  -- Religious aspects -- Islam|  شناســه افــزوده: محمــدی، حمیدرضــا،   ۱۳۶۹ -    |  رده بنــدی کنگــره:        BP۲۳۰     |  رده 

ــی:  ۶۱۹۶۹۹۵   ــاب شناســی مل ــی:   ۲۹۷/۴۸۳    |  شــاره کت ــدی دیوی بن

emtedadedanesh
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مقدمۀ نارش

مقدمۀ مولف 

           زانوی ادب در محرض بزرگان تشکیالت 

            نقشۀ جامع تشکیالت اسالمی

           تقدیر و تشکر

پیشگفتار

      چهارچوب کلی کتاب

   فصــل اول: درآمدی بر چرایی و چیستی تربیت
        گفتار اول: تربیت و تشکیالت                             

           مقدمه 

           تشکیالت و  برهم کنش های انسانی 

           انواع شناسایی آدم تشکیالتی 

           بهرتین زمان تربیت 

        گفتار دوم:  تربیت تشکیالتی 

           مسئلۀ تربیت 

           دو الگوی تربیت آدم تشکیالتی 

           تعریف تربیت 

           ابعاد وجودی انسان در مسیر تربیت 

           مدل مفهومی یک سیر    تربیتی                    

           ارکان تربیت      

           مؤلفه های تربیت ) ابعاد وجودی انسان( 

           منطق پر کردن خانه های جدول  

        گفتار سوم:  تربیت برای تشکیالتی 

           مؤلفه های هفت گانه در یک نگاه اجاملی 

           دانش     

           بینش  

           گرایش     

           رفتار   

           مهارت              

           استعداد               

           سبک زندگی 

           اشکال وارده به الگو 
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   فصل دوم: ماتریس تربیت تشکیالتی
       گفتار اول: دانش و تربیت تشکیالتی 

           مقدمه 

           تقسیم بندی محتوای دانشی 

           دانش دینی 

           قرآن 

           سنت

           دانش زمانه 

           تاریخ و جریان سازی سیاسی 

           انسان شناسی 

           مدیریت 

           اسوه شناسی 

           اولویت بندی در دانش 

       گفتار دوم: بینش و تربیت تشکیالتی

           تفاوت دانش و بینش 

           چیستی بینش 

           تقسیم بندی بینش

           بینش درون دینی

           بینش  برون دینی

           جبهه شناسی

           محتوای کسب بینش دین بنیاد

                 سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری

                 سیر مطالعۀ اندیشه های حرضت امام خمینی�

                 سیر مطالعۀ اندیشه های مقام معظم رهربی�

        گفتار سوم: گرایش و تربیت تشکیالتی

            چیستی گرایش

                 عوامل درونی مؤثر بر گرایش

              عوامل بیرونی مؤثر بر گرایش

       گفتار چهارم : رفتار و تربیت تشکیالتی

             چیستی رفتار

              ابعاد رفتار تشکیالتی
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       گفتارپنجم: مهارت و تربیت تشکیالتی     

             مقدمه

             مهارت شنوایی

              زمان مناسب برای کسب مهارت شنوایی

             چگونگی کسب مهارت گوش دادن

              مهارت فن بیان و سخنوری

             زمان کسب مهارت فن بیان

              چگونگی کسب مهارت فن بیان

              سخرنانی

              اقناع دیگران )مخ زنی(

              شورانگیزی کالم

           مهارت قلم

              زمان کسب مهارت قلم

              چگونگی کسب مهارت قلم

          مهارت مدیریت

               زمان کسب مهارت مدیریت

              چگونگی کسب مهارت مدیریت

         گفتار ششم: استعداد و تربیت تشکیالتی
             چیستی استعداد

             تکنیک های استعدادسنجی آدم تشکیالتی

              اصول استعدادسنجی تشکیالتی

       گفتار هفتم: سبک زندگی و تربیت تشکیالتی

       چیستی سبک زندگی

   فصل سوم: محیط و تربیت تشکیالتی

       گفتار اول: دانش و تربیت تشکیالتی

          جایگاه محیط در تربیت تشکیالتی

              محیط فرد تشکیالتی

             اقلیم و جغرافیا

          محیط زندگی خانوادگی

          قومیت

          موقعیت

          همراهان و اطرافیان
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          محیط بحران زده

          محیط بوروکراتیک

   فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری

          منابع و مآخذ

مقدمۀ نارش
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          بی شــک، اتحــاد و یکپارچگــی، عاملــی مؤثــر در تحقــق اهــداف هــر مجموعــه        
می باشــد. درک ضــرورت ایــن مســئله، مؤخــر بــر پذیــرش اصــل اساســی فعالیــت در 
مــدام در  زندگــی اجتماعــی -کــه  تعالــی  و  کــه حفــظ  اســت، چرا تشــکیالت  قالــب 
افــراد  بــه حقــوق ســایر  معــرض هجــوم جوامــع دیگــر و منفعت طلبــان و تعدی گــران 
گــرو انســجام و تقویــت قــوای جامعــه در زمینه هــا و ســاحت های مختلــف  اســت- در 

اســت.
گرفتنــد، حق طلبــان و  یــخ، هرجــا ســتمگران عنــان قــدرت را بــه دســت             در طــول تار
کــه در اقلیــت بودنــد، تنهــا در صورتــی توانســتد موجودیــت خــود را در  عدالت پیشــگان 
کــم حفــظ نماینــد و در مــواردی بــر ســتمگران غلبــه کنند که  تقابــل بــا جریــان ســتمگر حا
کالبــد فعالیت هــای خــود دمیدنــد و تقویــت تــوان خــود بــه شــکل  روح تشــکیالت را در 
تصاعــدی را از ایــن طریــق محقــق نمودنــد. نمونه هــای ایــن مســئله در شــکل گیری 
گرامــی اســالم، حفــظ موجودیــت ســازمان شــیعه  حکومــت اســالمی در زمــان پیامبــر 
در زمــان حکومــت غاصبــان امــوی و عباســی و شــکل گیری انقــالب اســالمی در عصــر 

حاضــر قابــل مشــاهده اســت.
          شـــــــاید بتوان تشــکیالت را در بیانی ســاده، حرکتی هماهنگ و زنجیروار دانســت 
گم کــردن  کــه اثــر فعالیت هــا را چندیــن برابــر می کنــد و از مبتالشــدن بــه روزمرگــی و 
هــدف جلوگیــری می نمایــد. عکــس ایــن مســئله نیــز خــود را به خوبــی در مــوارد متعــدد 
کنــده و غیرمنســجم انجــام شــده  کار به صــورت پرا کــه  نشــان داده اســت؛ آن جایــی 
اســت، یــا بــه نتیجــه نرســیده و ابتــر مانــده، یــا به دلیــل عوامــل بیرونــی و توطئــۀ رقیبــان 
گشــته یــا در نهایــت شکســت خــورده  و دشــمنان، به شــدت شـــــکننده و ضـــــــــــعیف 
تی  اســت. همیــن مســئله در حفــظ و حراســت از تشــکیالت نیــز مطــرح اســت؛ تشــکیال

مقدمۀ نارش
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ــا  ــد، تنه ــته باش ــی نداش ــق عمل ــه و منط ــد و برنام ــم باش ک ــر آن حا ــودی ب ــود و خم ــه رک ک
کــرده و به طــور مســتمر در معــرض آفــات درونــی و بیرونــی قــرار  پوســتۀ خــود را حفــظ 
ــا رقیبــان و  ــا در تقابــل ب ــود، ی ــوان خواهــد ب ــه اهــداف نات ــا در رســیدن ب گرفــت؛ ی خواهــد 

دشــمنان قافیــه را خواهــد باخــت.
کلــی ناظــر بــه ضــرورت تشــکیالت، فــارغ از  جهت گیــری         آن چــه مطــرح شــد، نــکات 
کــه خنثی نبــودن تشــکیالت، امــری بدیهــی اســت و  فکــری و عقیدتــی آن بــود. از آن جــا 
اساســًا وجــه تمایــز مهــم و اساســی تشــکل ها از یکدیگــر، در تعریــف ایدئولــوژی و هــدف 
کــم  کــم بــر آن هــا خــود را متجلــی می نمایــد، بی شــک تعریــف مؤلفه هــای اساســی حا حا

بــر ســاختار هــر تشــکل، الهام گرفتــه از ایدئولــوژی و اهــداف آن تشــکل خواهــد بــود.
کــه  کنــار خــود بیــاورد، واضــح اســت  کــه تشــکیالت، قیــد اســــــالمی را در         آن گاه 
ایدئولــوژی و هــدف آن در راســتای پیاده ســازی مــدل مطلــوب زندگــی جمعــی مبتنــی 
کــه ایــن  بــر آموزه هــای اســالمی در ســاحت های مختلــف خواهــد بــود، امــا از آن جــا 
ســاحت ها بســیار متنــوع هســتند و در عصــر حاضــر، هریــک عمیقــًا تخصصــی خواهنــد 
کــه قابلیــت  ــم  ی ــه تبییــن اصــول و قواعــد عامــی بپرداز کــه ب گزیــر از ایــن هســتیم  ــود، نا ب
تطبیــق بــر همــۀ ســاحات را داشــته باشــد و الگویــی عــام بــرای آن هــا باشــد. در واقــع 
کــه باتوجــه  تی در ســاحت های مختلــف نیســتیم، چرا مــا به دنبــال ارائــۀ مــدل تشــکیال
ســرعت تغییــر و تحــول در هریــک از ســاحت های زندگــی اجتماعــی، ارائــۀ نســخۀ جزئی 
گــذر زمــان مفیــد فایــده نخواهــد بــود و ای بســا تحقــق  و ناظــر بــه هریــک از ســاحت ها، در 
نتیجــۀ مطلــوب را بــه همــراه نداشــته باشــد؛ ازایــن رو آن چــه ضــروری می نمایــد، تبییــن 
کــه یکــی از مهم تریــن ایــن مؤلفه هــا،  کلــی یــک تشــکیالت منســجم اســت  مؤلفه هــای 
گرداننــدگان  کــه قــوام و پویایــی تشــکیالت، بــه  تی اســت، چرا ســیر تربیــت آدم تشــکیال
کــه انجــام می دهــد، بتوانــد همــواره  آن اســت تــا از درون خــود و از دل فعالیت هایــی 

کنــد. بــرای ادامــۀ راه خــود نیــرو تربیــت 
تی در شــکل گیری،             اثــر حاضــر، بــا توجــه بــه اهمیــت مؤلفــۀ ســیر تربیــت آدم تشــکیال
انســجام یافتن و پویایــی تشــکیالت و اســتمرار حرکــت آن، بــه ایــن مؤلفــه به عنــوان 
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کــه حاصــل تجربــۀ چندین ســالۀ  یکــی از مؤلفه هــای اساســی پرداختــه اســت. ایــن اثــر 
تی اســت، عــالوه بــر دقــت  نگارنــدگان آن در تبییــن مــدل درســت ســیر تربیــت تشــکیال
ــف  ــای مختل ــان در مجموعه ه ــط ایش ــه توس ک ــی  ــای عملیات ــطۀ برنامه ه ــری، به واس نظ
کشــیده شــده و ایــرادات خــود را به مــرور  بــه اجــرا در آمــده اســت، در عمــل نیــز بــه چالــش 
کنــار تجربــۀ عملــی، خصوصــًا  بینــش درســت، در  کــرده اســت.  رفــع  و  نشــان داده 
ــًا دانشــگاهی  کــه غالب ــدگان  ــا قشــر جــوان و جامعــۀ مخاطــب نگارن به واســطۀ ارتبــاط ب
و نخبگانــی بــوده اســت، ایــن اثــر را تبدیــل بــه محتوایــی غنــی و در عیــن حــال ســاده و 

ــرای تشــکل ها نمــوده اســت. روان ب
کــه در          ضمــن تقدیــر از آقایــان دکتــر حســین عرب اســدی و حمیدرضــا محمــدی 
بــا شــناخت و درک  امیــدوارم  یــادی نمودنــد،  ز گرانقــدر تالش هــای  اثــر  ایــن  تألیــف 
کــه مطالعــۀ ایــن اثــر نســبت بــه مــدل درســت تربیــت تشــکیاتی بــه مخاطــب  مناســبی 
کــه دغدغــۀ ایجــاد  یشــه ای بنیان هــای فکــری افــرادی شــود  می دهــد، موجــب تقویــت ر
کلیــۀ خواننــدگان اثــر خواهشــمند اســت در  یــا تقویــت تشــکیالت را دارنــد. همچنیــن از 
راســتای ارتقــای اثــر و افزایــش غنــای محتوایــی آن، هرگونــه پیشــنهاد را از طریــق راه هــای 

ارتباطــی بــه امتــداد دانــش منتقــل نماینــد.

      به امید فردایی بهتر
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زانوی ادب در محرض بزرگان تشکیالت 

تی حرفــی زده شــود،  کار تشــکیال ادب حکــم می کنــد پیــش از آن کــه در مــورد تشــکیالت و 
خاضعانــه در محضــر بــزرگان ایــن عرصــه زانــو بزنیــم و ُحســن مطلــع ایــن نوشــتار را بــا مــرور 

کنیــم. تی شــروع  کار تشــکیال تــی نــاب از بــزرگان  جمال
فرمودنــد:  قبــل  ایــران، ســال ها  اســالمی  بنیان گــذار جمهــوری  ݢخمینــی�،  ݢ ݢ ݢ امــام      
یــک  در  مســلمانان  و  اســت  محمــدی  نــاب  اســالم  فرهنــگ  تشــنۀ  جهــان،  »امــروز، 
کاخ هــای ســفید و ســرخ را از بیــن خواهنــد  تشــکیالت بــزرگ اســالمی، رونــق و زرق وبــرق 

بــرد«. ۱
کار  نیــز در زمینــۀ اهمیــت  آیــت اهلل خامنــه ای�،  انقــالب، حضــرت        رهبــر معظــم 
یــادی دارنــد؛۲ در یکــی از ایــن مــوارد می فرماینــد: »تشــکیالت یکــی  تی مطالــب ز تشــکیال
کــه هدفــی را دنبــال می کننــد. تشــکیالت یعنــی نظــم،  گــروه مردمــی اســت  از فرایــض هــر 
کــردن؛ ایــن معنــای  کار  یعنــی تقســیم وظایــف، یعنــی ارتبــاط و اتصــال و زنجیــره ای 
ــوب و  ــز خ ــک چی ــه ی ــت، بلک ــد نیس ــط ب ــه نه فق ک ــت  ــزی اس ــن چی ــت. ای ــکیالت اس تش
ــدون تشــکیالت پیــش نمــی رود؛  ــا ب کاری در دنی بلکــه یــک چیــز ضــروری اســت. هیــچ 

انقــالب اســالمی هــم بــدون تشــکیالت پیــش نرفــت و پیــروز نشــد.« ۳
کار هماهنــگ بســیار اعتقــاد       امــام موســی صــدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �، بــه داشــتن تشــکیالت منســجم و 
کرد.ایشـــــــان  بــا ایجـــــــاد چنیــن ســـــــازوکارهایی در لبنــان آغــاز  کار خــود را  داشــت و 

۱. صحیفۀ نور، ج21، ص 87.
کتابــی تحــت عنــوان »کار بایــد  تی در  کار تشــکیال ۲. مجموعــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری دربــارۀ تشــکل و 
باشــد. فرهنگــی  و  تی  تشــکیال فعالیت هــای  گره گشــای  می توانــد  کــه  اســت  شــده  چــاپ  باشــد«  تی  تشــکیال

۳. دغدغه هــای فرهنگــی، شــرح مزجــی یکــی از بیانــات محــوری مقــام معظــم رهبــری در ســال 1373 بــا اســتفاده 
از دیگــر بیانــات معظــٌم لــه، ص 144.

مقدمۀ مؤلف
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ی  گــر مــا بخواهیــم تــک رو  در این بــاره چنیــن می گویــد: »در ایــن دنیــای ســازمانی، ا
ــته  ــته جمعی نداش ــل دس ــروز عم ــر ام گ ــا ا ــت. م ــادگی اس ــت س ــن نهای ــر م ــه نظ ــم، ب کنی
بــرای این کــه همه چیــز منظــم و  کالهمــان پــس معرکــه اســت -کــه هســت-  باشــیم، 

تی و ســازمانی اســت«. ۱ تشــکیال
تی در بیــان خود می فرماید:  ــم دار فعالیت هــای تشــکیال

َ
     شــهید بهشــتی�، دیگــر َعل

متشــکل  بایــد  بی شــک  دهیــم،  انجــام  را  بزرگــی  کارهــای  بتوانیــم  این کــه  بــرای  »مــا 
باشــیم. رابطه هــای ایمانــی، اعتقــادی، علمــی و دینــی ســازمان نیافته بــرای رســیدن 
ــد  ــالب می توان ــک انق ــل ی ــمتی از مراح ــه قس ــیدن ب ــداف و تحقق بخش ــی از اه ــه بخش ب
کافــی باشــد، ولــی بــرای رســیدن بــه بخشــی دیگــر از اهــداف و تحقــق بخشــیدن بــه آن 
کافــی نیســت... مــا همچنــان بــر داشــتن یــک  قســمت دیگــر از آرمان هــای یــک انقــالب، 

کــه: یــم، امــا شــرط آن ایــن اســت  تشــکل پافشــاری دار
• تشــــــکل باید پاســدار ارزش ها باشـد، نه پاسدار خود؛ نگــــــهبان ارزش ها باشـد، نـه 

   نگهبان خود.
کـمکی به سیر الی اهلل  • تشــکل باید سـازندۀ ما، آسـان کـــنندۀ خودســـازی برای ما و 

   برای شرکت کنندگان در این تشکل باشد.
• شـرط ســـــــــوم، این که این تشــــــکیالت به درد مـــــــردم بخـورد، نه این که یک بـاری 

   بیاید بر دوش این جامعه«.۲
          

کــه در جمــع  در بــاب ضــرورت بازنگــری در شــیوه های تبلیــغ دیــن  ۱.  ر.ک: ســخنان امــام موســی صــدر � 
کاظــم  ــر ســلطانی، مرتضــی مطهــری،  ــری، ســید محمــد باق ــادی از روحانیــون به ویــژه شــیخ مرتضــی حائ ی شــمار ز

یــخ 7 مهــر 1344 بیــان شــده اســت. شــریعتمداری و... در دارالتبلیــغ قــم در تار
۲. سخنرانی شهید بهشتی در سال 1360.
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مسئلۀ اصلی

کــه چــرا مذهبی هــا و فعــاالن فرهنگــی )حزب اللهــی(  کلیــدی و مهــم ایــن اســت  ســؤال 
کار  کــه خــود را در راســتای یــک هــدف واحــد می داننــد، معمــواًل نمی تواننــد بــا هــم 
این هــا  چــرا  دارنــد؟  اختالفاتــی  چنیــن  افــراد  ایــن  چــرا  دهنــد؟  انجــام  تی  تشــکیال

کننــد؟ را تحمــل  نمی تواننــد همدیگــر 
کــه بعــد از مــدت         چــه چیــزی بیــن جاسوســان نفــوذی در یــک ســازمان وجــود دارد 

ــد؟ کنن ــج  ــازمان را فل کل س ــد  ــم می توانن ــکاری ه ــا هم ــدودی ب مح
کــه  کردیــم  کار عظیــم را  کــه پنج نفــری ایــن  مســتر ِهمفــر در خاطــرات خــود می گویــد 

نهایتــش تأســیس فرقــۀ ضالــۀ وهابیــت و این همــه فســاد شــد!
کــه مــا در جمع هــای  بــا هــم داشــتند        به راســتی این هــا چــه فعالیتــی در ارتبــاط 
کار  انجــام  مهــارت  یــم  می گذار را  ایــن  اســم  مــا  نمی بینیــم؟  را  ایــن  حزب اللهــی 
تــالش  هــم  همــکاری  بــا  و  می داننــد  را  تی  تشــکیال کار  اهمیــت  آن هــا  تی.  تشــکیال
کــه بــه هدف هــای َپســت خودشــان برســند، ولــی مــا -کــه خــود را بــا هدف هــای  می کننــد 
گــوش انداخته ایــم.  یــم- ایــن مهــم را پشــت  واالیــی می بینیــم و داعیــۀ بهتریــن دیــن را دار
کــه مــا در جمع هــای خودمانــی هــم یکی بــودن  تی باعــث شــده اســت  ضعــف تشــکیال
فطرت هــا و برخــورد روح هــا و به وجودآمــدن یــک شــخصیت واحــد اســالمی را احســاس 
ی در راســتای همیــن امــر مهــم  کــه تشــکیل جامعــۀ مهــدو گــر بــاور داشــته باشــیم  نکنیــم. ا
کــه چــرا خودمــان را در ایــن مســیر قــرار نمی دهیــم؟  اســت، ایــن ســؤال پیــش خواهــد آمــد 
برخــی مصالــح  به خاطــر  و  یــم  ی خواســته های خودمــان بگذار پــا رو چــرا نمی توانیــم 
گفــت:  ــوان  ــاه بیاییــم؟ در یــک کالم می ت کوت تشــکیالت، از ســالیق شــخصی خودمــان 
کــه جامعــۀ  تی  کار تشــکیال انجــام  امــر خطیــر  بــه  »آی بچه حزب اللهی هــا! بشــتابید 

تی اســت«. اســالمی نیازمنــد حزب اللهی هــای تشــکیال
کار نمی کنند؟  تی  که چرا افــــــراد حزب اللهی تشـــــکیال       سؤال اصلی این است 

در پاسخ، سه فرضیه مطرح می شود:
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1. نداشــن دانــش و بینــش تشــکیالتی: ابتــدا بایــد در ایــن راســتا ادبیــات مناســب تولیــد 
شــود و در قالب هــای مختلــف به عنــوان دانــش و بینــش بــه مخاطبــان داده شــود؛ یعنــی 
کــرد: اول، تولیــد  دو قســمت اصلــی را می تــوان به منظــور غنــای دانشــی و بینشــی تبییــن 
کــه ایــن نوشــتار درصــدد تبییــن ایــن حــوزه  تی  کار تشــکیال یــک  دانــش علمــی و تئور
تی،  یــت فعالیت هــای تشــکیال اســت و دوم، تولیــد محتــوای فرهنگــی- تبلیغــی بــا محور
ــه اســت در ایــن قســمت  گرفت تی صــورت  کار تشــکیال ــۀ  ــه در زمین ک کارهایــی  ــر  کث ــه ا ک

قــرار می گیــرد.
تی  کــه ایــن افــراد، بــه شــکل تشــکیال ۲. تشــکیالتی تربیت نشــدن: فــرض دیگــر ایــن اســت 

کار علمــی  کــه منشــأ ایــن ضعــف، بــه دو علــت برمی گــردد؛ اول این کــه  تربیــت نشــده اند 
تی صــورت نگرفتــه اســت  یــت تربیــت تشــکیال و محتوایــی در زمینــۀ تشــکیالت، بــا محور
تی می شــود؛ علــت دوم، بــه ضعــف و  و افــراد، نمی داننــد چطــور یــک انســان تشــکیال
ــا  تی به عنــوان اســوه و جهت دهنــدۀ ســیر تربیتــی افــراد ی کمبــود در وجــود مربــی تشــکیال

تی- تربیتــی قــوی برمی گــردد. نبــودن ســاختار تشــکیال
کار  گاهــی اوقــات، نبــود اســوه و الگــوی  ــق:  ــکیالتی موف ــای تش ــود منونه ه ــدم وج ۳. ع

کــه افــراد نتواننــد خودشــان را بــه شــخصیتی نزدیــک  تی، باعــث شــده اســت  تشــکیال
ــازوکارهای  ــود و س ــازوکارهای موج ــود: س ــرح می ش ــورت مط ــه دو ص ــرض ب ــن ف ــد. ای کنن
کــه بــا  کــرد  کار  تی اســوه. در ســازوکارهای موجــود یــا می تــوان به شــکل علمــی  تشــکیال
ــا در قالــب توصیه هــای  تی را شــکل داد، ی تبییــن شــاخص هایی، حرکت هــای تشــکیال
کرد. در ســازوکارهای  یکرد اصالحــی حرکت  اصالحــی به ســمت تشــکیالت موجــود بــا رو
کــه  کــرد؛ بــه ایــن معنــا  اســوه نیــز هــم می تــوان ایــن مســئله را به شــکل علمــی تبییــن 
الگوهــا  ایــن  بــه  نزدیک شــدن  جهــت  تربیتــی  پیشــنهادهای  و  شــود  شاخص ســازی 
کــه در ادبیــات  کــرد  نــگارش شــود،  هــم می تــوان اســوه ها را بــه صــورت عملــی تبییــن 

دینــی بــا عنــوان سیره شناســی از آن تعبیــر می شــود.
تی اســت؛ بــرای ایــن منظــور،  کار تشــکیال        اهــــــداف مــا در ایــن اثــر، تبییــن الیــۀ علمــی 
الزم اســت ابتــدا نقشــۀ جامــع تشــکیالت اســالمی معرفــی شــود و گام بــه گام فعالیت هــای 

اجرایــی به منظــور تحقــق ایــن طــرح عنــوان شــود.
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نقشۀ جامع تشکیالت اسالمی

ــر  ــار عناص ــر رفت ــی ب ــه مبتن ک ــود  ــن ب ــیمی دان روس، ای ــف، ش کار مندلی ــگفتی های  از ش
کــه باعــث شــد حدس هایــی در  کــرد  کشف شــده در زمــان خــودش، جدولــی ترســیم 
کشــف  از او ایــن عناصــر را  کشف نشــده زده شــود و دانشــمندان بعــد  زمینــۀ عناصــر 
تی نیــز پیــش از  بــه نظــر می رســد در فعالیــت تشــکیال کننــد و در جــدول قــرار دهنــد. 
کنیــم، الزم اســت  تی صحبــت  کار تشــکیال گــود شــویم و از تکنیک هــای  این کــه وارد 
کنیــم و ســیر  تی ترســیم  کار تشــکیال بــا نگاهــی سیســتمی، جــدول مندلیفــی در زمینــۀ 
گام بــه گام تبییــن نماییــم. ایــن جــدول، »نقشــۀ جامــع تشــکیالت  ُپرکــردن خانه هــای آن را 

ــت: ــر اس ــی زی ــۀ اصل ــه الی ــه دارای س ک ــت  ــالمی« اس اس
تی اســت  مبانــی کار تشــکیالتی: ایــن الیــه به منزلــۀ مفروضــات بنیادیــن فعالیــت تشــکیال

ــی و دانــش بشــری تقســیم بندی شــده اســت.  کــه در ســه دســتۀ آموزه هــای دینــی، انقالب
کریــم و جوامــع روایــی اســت. منظــور  منظــور از آموزه هــای دینــی، آموزه هــای برآمــده از قــرآن 
در  کــه  اســت  تی  تشــکیال فعالیت هــای  انقالبــی،  ســطح  در  تی  تشــکیال آموزه هــای  از 
کــه ایــن دو الیــه الزامــًا در عــرض هــم  شــکل گیری انقــالب اســالمی نقــش مؤثــر داشــته اند 
گرفــت، ولــی به منظــور  ــر مبانــی دینــی شــکل  کــه انقــالب اســالمی مبتنــی ب نیســتند، چرا
ســوم،  قســمت  در  شــده اند.  جــدا  هــم  از  دو  ایــن  تی،  تشــکیال فعالیت هــای  تبییــن 
کــه بــر مبانــی  تی در ســطح دانــش بشــری قابــل تبییــن اســت. دانشــی  آموزه هــای تشــکیال

غربــی اســتوار اســت.
یــف  گــذر می کنیــم و بــه تعار چیســتی و چگونگــی کار تشــکیالتی: در ایــن الیــه، از مبانــی 

ایــن قســمت می تــوان مبانــی  تی می رســیم. در  کار تشــکیال از تشــکیالت و  عملیاتــی 
کــرد و در مــورد روش هــا و چگونگی  استخراج شــده در الیــۀ قبــل را بــا تفصیــل بیشــتر تبییــن 

شــکل گیری تشــکیالت اســالمی صحبــت بــه میــان آورد.
تی  کار تشــکیال نقش آفرینــان کار تشــکیالتی: در ایــن الیــه، مخاطبــان یــا نقش آفرینــان 

تی،  ــکیال ــش تش ــد دان ــوزۀ تولی ــا در ح ــگاه ها و حوزه ه ــاتید دانش ــوند. اس ــخص می ش مش
ســاختارهای  و  و  محیط هــا  ایجــاد  و  بســــــــــترسازی  حــوزۀ  در  جامعــه  کالن  مدیــران 
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نهایتــًا  و  تی  تشــکیال کار  تمرین کننــدگان  به عنــوان  و طــالب  دانشــجویان  تی،  تشــکیال
تی  ــراد تشــکیال کــه عینیت بخــش و تربیت کننــدۀ اف ــرادی  ــران تشــکل ها به عنــوان اف مدی

ــد. ــای می گیرن ــه ج ــن الی ــتند، در ای هس
گــروه دانشــجویان و طــالب  تی، دو  کار تشــکیال           در ایــن نوشــتار، از میــان نقش آفرینــان 
و مدیــران تشــکل ها به عنــوان جامعــۀ هــدف اصلــی معرفــی شــده و مخاطــب اصلــی مــا 

کــرد: هســتند. الیه هــای مطرح شــده و جزئیــات آن را می تــوان در شــکل زیــر مشــاهده 

 الیه های نقشه

جامع تشکیالت

اسالمی

ی
الت

کی
ر تش

سطح میانی کا

سطح تبیین چیستی و چگونگی

نقش آفرینان

ء
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کاری انجام  تی هیچ  کار تشکیال که در زمینۀ تولید ادبیات  یم         ما چنین ادعایی ندار
کنیــم، بلکــه هــدف  کنیــم و ادبیــات تولیــد  کــه مــا بخواهیــم از صفــر شــروع  نشــده اســت 
ــا طبقه بنــدی  کــه بتــوان ب اصلــی از ترســیم نقشــۀ جامــع تشــکیالت اســالمی ایــن اســت 
تی شناســایی شــود و  کار تشــکیال ادبیــات تولیدشــده در ایــن زمینــه، خألهــای ادبیــاِت 

کنیــم. در حــد ُوســع خــود برخــی خانه هــای خالــی آن را تکمیــل 
تی، قالب هــای  کار تشــکیال یــت مطرح شــده در الیــۀ علمــی        در راســتای تحقــق مأمور
کارگاه هــای  مختلفــی توســط نگارنــدگان تجربــه شــده اســت؛ قالب هایــی چــون طراحــی 
قالــب  در  اســالمی  تشــکیالت  آموزشــی  تدویــن ســرفصل های  تی،  تشــکیال آموزه هــای 
ــای  ــدازی تارنم ــالت، راه ان ــریات و مج تی در نش ــکیال ــب تش ــگارش مطال کالس درس، ن
کتــاب، برگــزاری ســفرهای علمــی و برخــورد مســتقیم بــا  تشــکیالت اســالمی، تدویــن 
ــد در راســتای آمــوزش  کــه می توان تی الگــو و ســایر فعالیت هایــی  مجموعه هــای تشــکیال

تی انجــام شــود. فعالیت هــای تشــکیال
تی  اختصــاص  کار تشــکیال از ایــن میــان،  ایــن مجموعــه تمرکــز خــود را بــر تولیــد ادبیــات 
کار  چرایــی  و  چیســتی  چــون:   موضوعاتــی  در  مختلفــی  مجلــدات  و  اســت  داده 
تی،  اســوه هــای تشــکیالت  تی،  اخــالق تشــکیال کار تشــکیال تی، مبانــی نظــری  تشــکیال

و... در دســت تحقیــق دارد.
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تی«، چهارچوبــی از ســیر تربیتــی         اثــر پیــِش رو، تحــت عنــوان »ســیر تربیــت آدم تشــکیال
کــرده و  تی معرفــی  تی را مبتنــی بــر ترســیم ماتریــس تربیتــی فــرد تشــکیال آدم تشــکیال

ــه گام در قالــب چهــار فصــل تبییــن نمــوده اســت. گام ب مؤلفه هــای تربیتــی آن را 

تقدیر و تشکر
امــر  یــک  خــود  تی،  تشــکیال کار  زمینــۀ  در  محتــوا  آماده ســازی  کــه  اســت  واضــح  ُپــر 
کــه الزم اســت به صــورت جمعــی انجــام شــود و ایــن نوشــتار هــم  تی اســت  تشــکیال
از ایــن امــر مســتثنی نیســت؛ ازایــن رو نگارنــدگان بــر خــود الزم می داننــد از زحمــات 
کــه بــه هــر نحــوی از برگــزاری جلســات در دانشــگاه  و تالش هــای دوســتان و عزیزانــی 
گرفتــه تــا ضبــط و پیاده ســازی، ویرایــش و نهایتــًا تدویــن و چــاپ  امــام صــادق� 
کــه  کاری اســت  کمتریــن  همــکاری داشــته اند، تشــکر نماینــد. نام بــردن از ایــن عزیــزان 
ــوان انجــام داد؛ به همین دلیــل از زحمــات و تالش هــای آقایــان مجیــد افضــل زاده،  می ت
علــی خانــی، احمــد شــریعتمداری، صــادق ذوفــن، رضــا پاینــده، ســید مهــدی ســید 
طباطبایــی، محمدمحســن فیضی پــور، جبــار شــجاعی، ســعید نعمتــی، محمدجــواد 
محمدمهــدی  نــادری،  حســین  فتحعلــی،  ســعید  کدخدامــرادی،  کمــال  ســواری، 
جعفــری،  امیدرضــا  حســنلو،  مســعود  کاظمــی،  جــواد  صادقــی،  مجیــد  کریم پــور، 
ایــن  کــه در شــکل گیری  کســانی  بیــات، ســعید محمدی اقــدم و ســایر  عبدالحمیــد 
کــه بــا تــالش  حرکــت جمعــی تــالش داشـــــــــتند، تقـــــــدیر و تشــکر می نمـــــــاییم؛ باشـــــــد 
راســتای  در  مؤثــری  حرکــت  تی،  تشــکیال کار  ادبیــات  تولیــد  زمـــــــینۀ  در  گســـــــترده تر 

گیــرد. ی �صــورت  برپایــی تشـــکیالت مطلــوب اســالمی در حکومــت مهــدو
کــه هــر اثــری تــوأم بــا خطــا و اشــتباه اســت؛ ازایــن رو از تمامــی          شــایان ذکــر اســت 
یــا انتقــادات در  بــا بیــان پیشــنهادات  یــم  صاحب نظــران و اندیشــه ورزان تقاضــا دار

خصوص محتوا، ما را در تکمیل محتوا و غنای بیشتر این اثر یاری نمایند.

و من اهلل التوفیق  
حسین عرب اسدی  
حمیدرضا محمدی  

                    بهار ۱۳۹۹

پیشگفتار
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کــه جملــۀ فــوق یــا از امیرکبیــر اســت یــا از دانشــمندی چینــی  ۱. جســتجوهای اینترنتــی دال بــر ایــن مطلــب اســت 
ــیوس. کنفس ــام  به ن

گوینــده. غررالحکــم و درر  کــن نــه  گفتــه  نــگاه  ــی َمــْن َقــال« ؛ بــه 
َ
 َتْنُظــْر ِإل

َ
 َو ال

َ
ــی َمــا َقــال

َ
۲. مبتنــی بــر روایــت» اْنُظــْر ِإل

الکلــم، ص 361.

گــر  کــه می گویــد: »ا کلیــد اول: جملــۀ معروفــی از یــک دانشــمند چینــی نقــل شــده اســت 

یــد و  یــد، درخــت بکار گــر برنامــۀ ده ســاله دار یــد؛ ا یــد، برنــج بکار برنامــۀ یک ســاله دار
کنیــد«؛۱ شــاعری خــوش ذوق ایــن مطلــب را  یــد، آدم تربیــت  گــر برنامــۀ صدســاله دار ا

بدین شــکل بــه شــعر درآورده اســت:

ید           گفت دانشـمند چینی                ســــــــــخن های مـرا نیکو شـــــــمار                به مــــردم 
ید ید                 برنج اندر حـــــــیاط خـــــود بکـــــار گــــــــر بــــرنامۀ یک ســـــــاله دار                ا
یــــــد گـــــر بــــــرنامۀ ده ســــــــــــــاله دار کاشت در باغ                ا                درخــت میوه باید 
ید گــــمار گــــر برنــــــامه را صـــــــدساله بـاید                به انـسان ســاختن همت                 ا
ید کردید، شـاید               جـــهانی را به دست او ســـــــــــــپار                چو انــــسان تربیت 

   
متوجــه  آن،  دقــت در چیســتی  بــا  کیســت،  از  بــاال  این کــه جملــۀ  از        صرف نظــر 
که مبتال بــه بســیاری از مجموعه هــای فرهنگــی  پختگــی صحبــت خواهیــد شــد،۲چرا
ــی،  ــی و تربیت ــالش فرهنگ ــاه ت ــا چندم ــا ب ــد تنه ــر می کنن ــه فک ک ــی  ــت؛ مجموعه های اس
کننــد. ایــن بــاور، بســیار غلــط و بــه دور از واقــع  می تواننــد رفتــار متربیــان خــود را متحــول 
کار تربیتــی، فهــم ایــن  کلیدی تریــن مطلــب در  گفــت اولیــن و  اســت. بنابرایــن می تــوان 
کوتاه مــدت و زودبــازده نیســت و  کــه حرکــت تربیتــی انســان، حرکتــی  مســئله اســت 
نبایــد انتظــار داشــت ظــرف مــدت چندماهــه یــا حتــی چندســاله بــه ثمــر بنشــیند. برنامــۀ 
کــه ثمـــــرات آن در بلندمـــــــدت  هویــدا خواهــد شــد. تربیتــی، حرکتــی بلندمــدت اســت 

***
***
***

***
***
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کــه بعضــًا بــه ضــرر  کار تربیتــی  گــر بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم، از عجله کــردن در  ا
کاســته شــده و مربــی تــالش می کنــد بــا آینده نگــری و صبــر بــاال،  متربــی تمــام می شــود، 

حرکــت تربیتــی خــود را ادامــه دهــد.
کریــم، تبیین کننــده و هدایت گــر در تمامــی امــور، شــئون و ابعــاد زندگــی  کلیــد دوم: قــرآن 

دانشــمندان  و  علمــا  بیــان  در  کــه  همان گونــه  اســت.  انســان هــا  اجتماعــی  و  فــردی 
کریــم نشــان می دهــد  مســلمان نیــز به طــور مکــرر اشــاره شــده اســت، بررســی آیــات قــرآن 
ــردی و عبــادی، اجتماعــی  ــه ابعــاد مختلــف اعتقــادی، اخالقــی، ف کــه دیــن اســالم، ب
و  حفــظ  بــرای  را  حوزه هــا  ایــن  مفاهیــم  و  پرداختــه  سیاســی  و  نظامــی  اقتصــادی،  و 
حراســت از احــکام دینــی و حکومــت اســالمی  بــه مســلمانان تعلیــم داده اســت. بــا 
کــه روح جمعــی در  نگاهــی اجمالــی بــه مجموعــۀ احــکام اســالمی، روشــن می شــود 
ــالمی،  ــکام اس ــر از اح گ ــر، ا ــت؛ به عبارت دیگ ــه اس ــالمی نهفت ــم اس ــکام و ِحَک ــۀ اح هم
گرفتــه شــود، بی خاصیــت  دســتورهای اجتماعــی و از مســلمانان، روح جمعــی آنــان 

می گردنــد.۱
کلیــد ســوم: داشــتن تعامــالت ســازنده و مفیــد بــا انســان هــای دیگــر، الزمــۀ حیــات 

و  توانایــی  از  بهره منــدی  و  نیازهــا  بــه  پاســخ  به طوری کــه  اســت؛  انســان  اجتماعــی 
تخصــص دیگــران، بــدون زندگــی و حیــات اجتماعــی ممکــن نیســت. عــالوه بــر آن، 
کمــال و فــالح را جــز بــا حضــور در جمــع و  کــه مراتبــی از  یافتــه اســت  انســان بــه تجربــه در
بهره منــدی از توانایی هــای جمعــی نمی توانــد به دســت آورد. ایــن تعامــالت و ارتباطــات 
ــرای  کــرد و ســازوکارهایی توســط جوامــع بشــری ب گســترش پیــدا  بیــن انســان هــا به مــرور 
ــر دانشــمندان علــم مدیریــت »ســازمان« هــا،  ــه تعبی ــا ب آن تعریــف شــد. »تشــکیالت« ی
اســت؛  یکدیگــر  بــا  انســان هــا  اجتماعــی هدفمنــد  تعامــالت  ایــن  نهایــی  محصــول 
ازایــن رو نقــش مثبــت و بی بدیــل تشــکل و تعامــل و هم گرایــی در دســتیابی بــه اهــداف و 
مقاصــد فــردی و جمعــی غیــر قابــل انــکار اســت و ایــن تشــکل ها و ســازمان ها بــه فراخــور 
پیچیده تــر  و  پیشــرفته تر  توســعه یافته،  بشــر،  فکــری  و  روانــی  روحــی،  توســعۀ  و  رشــد 

۱. والیت فقیه؛ والیت فقاهت و عدالت، جوادی آملی، صص 68-67.
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شــده اند و امــروزه جــزء الینفــک زندگــی انســان از لحظــۀ قــدم نهــادن بــه دنیــا )ســازمان 
گورســتان( محســوب می شــوند. بــه ایــن ترتیــب،  بیمارســتان( تــا لحظــۀ مــرگ )ســازمان 
کــه مــن بــا زندگــی تــارزان وار )تنهــای تنهــای تنهــا( و بــدون داشــن  کســی نمی توانــد بگویــد 
تعامــالت اجتماعــی می توانــم به خوبــی تربیــت شــوم و تمــام اســتعدادهای بالقــوۀ خــود 

کنــم!  را شــکوفا 

کمــال اســتعدادهای او؛  کلـــیدچهارم: تربیــت انســان یعنــی به فعلیت رســیدن تمــام و 

ــر  ــود، بهت ــتر ش ــراد بیش ــتعداد اف ــت اس ــکوفایی و فعلی ــزان ش ــدر می ــا، هرچق ــن معن ــا ای ب
شــده اند. تربیــت 

سـؤال کلیدی: آیا هــمۀ اسـتعدادهای انسان مربوط به ُبعـــد فـردی وجـــــود او  می شود؟

کــه او به نحــو  گفــت  آیــا صرفــًا بــا فعلیت یافتــن اســتعدادهای فــردی انســان می تــوان 
شایســته تربیــت شــده اســت یــا تربیــت، وجــه دیگــری هــم دارد؟

     قطعــًا پاســخ، منفــی اســت! زندگــی اجتماعــی انســان )کلیــد ســوم(، نشــان از وجــود 
مرکــب او در ســطح فــرد و جامعــه دارد و الزامــًا رشــد فــردی، رشــد جمعــی را در پــی ندارد. 
کــه در خانــه به نحــو شایســته )از نظــر والدیــن( تربیــت شــده اند، ولــی  چــه بســیار افــرادی 
تعامــل اجتماعــی آن هــا حداقلــی اســت و الفبــای روابــط اجتماعــی را نمی داننــد! چــه 
کــه به واســطۀ حداقــل تعامــالت اجتماعــی، فقــط بــه فردیــت خــود توجــه  بســیار افــرادی 

کرده انــد و رشــد اجتماعــی را از خــود ســلب نموده انــد.
     بــا تعریــف بیان شــده از تربیــت، زمانــی می توانیــم حکــم بــه تربیــت شایســتۀ یــک فــرد 
کــه تمــام اســتعدادهای او؛ یعنــی مجموعــۀ اســتعدادهای فــردی و جمعــی او  بدهیــم 
ــه فعلیــت رســیده باشــد. چنیــن فــردی در عیــن عبــادت و بندگــی شایســته بــه درگاه  ب

کــم جامعــه اســت. حق تعالــی، عادل تریــن حا
       تأمــل و تدبــر در ســیرۀ امیرالمؤمنیــن علــی�، تجلــی مفهــوم تربیــت به معنــای 
زندگــی  زاهدانــه  خالفــت،  و  حکومــت  اول  در  کــه  نازنینــی  اســت.وجود  آن  اعــالی 
ݢشــب هــا در تنهایــی  ݢ کســی که  می کنــد و نــدای ســه طالقه کردن دنیــا را ســر می دهــد. 

خــودش ماننــد مارگزیــده، از خشــیت خــدای تعالــی بــه خــود می پیچــد و روزهــا در
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در  یعنــی  ایــن  را جــاری می کنــد.  الهــی  احــکام  و  بازارهــا حرکــت می کنــد  و  کوچــه 
گیرنــد. تربیــت، شــکوفایی اســتعدادهای فــردی و جمعــی، بایــد بــا هــم مــورد توجــه قــرار 
ــی  ــا اســتاد و مرب ــم: بســیاری از علمــا و فضــالی مــا حرکــت تربیتــی همــراه ب ــد پنج کلی

شایســته را توصیــه می کننــد. در ســخنی معــروف از آیــت اهلل بهجــت� نقــل می کننــد 
گــر انســان نیمــی از عمــرش را به دنبــال اســتاد بگــردد و او را پیــدا  کــه ایشــان می فرمودنــد ا
کنــد، ضــرر نکــرده اســت. طریــق تربیــت، طریقــی اســت پــر از پیچ و خم هــای فــراوان و 
کــه دســت آدمــی را بگیــرد و  گاه و بصیــری اســت  کــه حتمــًا نیازمنــد مربــی آ ک  خطرنــا

گام بــه گام بــه مقصــد برســاند.                       
کــه تربیــت انســان دو وجــه فــردی و جمعــی  گــر از مطالــب بــاال بــه ایــن بــاور رســیدیم           ا
کــه مثــل اســاتید اخــالق  کــه مــا نیازمنــد مربــی و اســتادی هســتیم  دارد، بایــد بپذیریــم 
کــه بعــد فــردی انســان را نهیــب می زننــد و تربیــت می کننــد، بعــد اجتماعــی وجــود او را 
ــر تربیــت شایســتۀ اســتاد و  تی بایــد مبتنــی ب بســازند. پــس، حرکــت جمعــی و تشــکیال

گردی اســتوار شــود تــا ُبعــد اجتماعــی وجــود انســان شــکوفا شــود. شــا
*******                                                              

ــر  کــه انســان، ب کلیدهــای پنج گانــۀ فــوق، ایــن ســؤاالت به وجــود می آیــد        از مجمــوع 
کار تربیتــی و بلندمدت بــودن آن، چگونــه می توانــد اســتعدادهای  اســاس طوالنی بــودن 
کــه به نحــو  فــردی و جمعــی خــود را رشــد دهــد؟ بــه تعبیــر بهتــر، چگونــه می توانــد بگویــد 
کــه در  ــر از ایــن، چطــور می توانــد در تربیــت افــرادی  شایســته تربیــت شــده اســت و فرات
گــر یک نفــر بخواهــد به عنــوان یــک مربــی،  جامعــه بــا آن هــا تعامــل دارد، اثرگــذار باشــد؟ ا
کنــد، چــه کار بایــد  تی اســت، فــردی را تربیــت  کــه همه چیــزش تشــکیال در جامعــه ای 
ــی ســازماندهی شــده اســت  ــر آموزه هــای قرآن ــا ایــن حرکــت تربیتــی مبتنــی ب بکنــد؟ آی

یــا خیــر؟
تی«         پاســخ همــۀ ســؤاالت بــاال در فهــم انســان از چگونگــی »ســیر تربیتــی آدم تشــکیال

کــه مســئلۀ اصلــی نوشــتۀ حاضــر اســت. در پاســخ بــه ایــن مســــــــــئله، فــرض را بــر اســت 
ــک  ــگاه ی ــه در جای ــی، بلک ــک مترب ــگاه ی ــه در جای ــر، ن ــدۀ اث ــه خوانن ک ــم  ی ــن می گذار ای
تی  کــه می خواهــد بــه شــکلی اســتادانه عــالوه بــر این کــه آموزه هــای تشــکیال مربــی اســت 
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ــق،  ــن طری ــد و از ای ــازی  کن ــز پیاده س ــری نی ــا را در دیگ ــد، آن ه ــت می کن ــود تقوی را در خ
ــد. تی تربیــت  نمای آدم تشــکیال

کار تربیتــی، زودبــازده نیســت  کــه  کــه نبایــد از آن غافــل شــد، ایــن اســت  نکتــه: نکتــه ای 

کالس یــا مطالعــۀ چنــد  و نبایــد انتظــار داشــت متربــی بعــد از شــرکت در چنــد جلســه 
بــه  نیــاز  تربیتــی،  کار  کنــد!  گهانــی رشــد  نا به طــور  و  کتــاب مختصــر، متحــول شــود 
کاشته شــده، روزی بــه  اســتخوان ُخردکــردن، تالش هــای فــراوان و صبــر دارد تــا نهــال 

ثمــر بنشــیند.
کــه ضمــن ترســیم ســیر تربیتــی آدم  ی شــما، ســعی بــر ایــن دارد  کتــاب پیــِش رو        
تی باشــد.  تی، پاســخگوی ســؤاالت و شــبهات در ُبعــد تربیــت آدم تشــکیال تشــکیال
گفتــار اول از فصــل اول، مفهــوم تربیــت به صــورت تفضیلــی تبییــن  بــرای ایــن منظــور، در 
گفتــار ســوم فصــل اول  گفتــار دوم آمــده اســت.  شــده و ارتبــاط تربیــت بــا تشــکیالت در 
بــا عنــوان »تربیــت بــرای تشــکیالت« از ضــرب ابعــاد وجــودی انســان )تبیین شــده در 
کلیــدی )چــه محــــــتوایی؟ چــه زمانــی؟ چگونــه؟(  گفتــار اول و دوم(، در ســــه ســؤال 
تی را به وجــود آورده اســت. تکمیــل تفصیلــی خانه هــای  ماتریــــــــس تربیتــی آدم تشــکیال
ماتریــس طرح شــده، اســاس فصــل  دوم را شــکل داده اســت. در فصــل ســوم، ســخن از 
محیــط و نقــش اساســی آن در تربیــت بــه میــان آمــده اســت و در نهایــت، فصــل چهــارم، 

کتــاب در چنــد صفحــه اســت. خالصــه ای جمع بندی شــده از مطالــب 
کــه انتشــار ایــن اثــر بتوانــد مقدمــه ای بــر تأمــل و توجــه بیشــتر فعــاالن          امیــد آن مــی رود 
کوچــک در مســیر دســتیابی  گامــی  تی شــود و  کار تشــکیال فرهنگــی بــه مســئلۀ تربیــت و 

بــه مــدل جامــع »تشــکیالت اســالمی« بــه حســاب آیــد. 


