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    در میدان دعوت اسالمی 
 

 

                         
 
 
 
 
 

 نویسنده : مصطفی مشهور        
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 مصطفی مشهورنويسنده : 

 مترجم: خلیل احمد جامی 

 حاصال ةتهیه و ديزاين : دار الترجم

 شمارة چاپ : سوم

 تیراژ : سه هزار جلد 

 هجری شمسی  1389تاريخ چاپ : حمل سال 

عی جتمابخش نشرات جمیعت اصالح و انکشاف ا  ناشر : انتشارات اصالح افکار

 افغانستان 
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 تقدیم :

 

 محضر ترجمة این كتاب را ـ باكمال خضوع ـ تقدیم میكنم  به 

یشه به بلند قامتان هم و صلی اهلل علیه وسلمبهترین اسوة آدمیان 

 پذیربه بهترین مجاهدان یعنی دعوتگران . الهی ب شهیدان و ،جاوید

 ( خلیل احمد جامی) 
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 سخني از مترجم:
 

ه بمطالعه وكاربست این اثر، براي تمام حركتهاي اسالمی كه معتقد 

 كار منظم اند در هر كجا میتواند بس ارزنده و سودمند باشد.

فكر میكنم مطالعه چنین كتابهایی، به طور اخص براي پیروان 

عد از تجربة تلخ گذشته، ضرورتی جریانهاي اسالمی در افغانستان ب

 حتمی باشد. 

نهضت اسالمی افغانستان، در میدان مجاهده و تالش مستقیم 

ر هرگز كم نیاورد، اما آن گاه كه  باید در جایگاه واقعی خویش قرا

میگرفت، از دست یابی به حق مسلم خویش باز ماند و یا باز داشته 

 شد!

ر راس آن مشكل مدیریت این بازماندن عواملی متعدد داشت كه د

و بی كیفیتی سیستم رهبري و تبعیت قرار گرفته بود! این معضل 

اساسی تشكیالت نهضت اسالمی را از پاي بست، سست و لرزان نگه 

داشت و در نهایت نیز، حاصل مجاهدات مردم را به كام دیگران سرازیر 
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 كرد!

اینك كه باید براي جبران مافات كاري صورت پذیرد، تجارب 

مثبت حركتها و خیزشهاي اسالمی در جهان، دستمایه اي بسیار 

 غنیمت براي اسالمگرایان این خطه به شمار می آید.

مالحظة فوق مرا واداشت كه به ترجمة این اثر كه نام عربی آن 

ر ( میباشد، همت گمارم. اگبین القیادة والجندیه علی طریق الدعوه)

لمانان شود، سپاس و حمد این تالش بیمقدارم موجب نفعی براي مس

ن اول و آخر آن به پروردگاري تعلق دارد كه این قوت و همت را به م

 ارزانی فرمود. و ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم.

 

 موالسال                                                     

 د جامیخلیل احم                                             
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 مقدمه
 

لی لیه و اصلی و استعینه و نستغفره و اتوب اهلل تبارك وتعاااحمد 

ه و وعلی آله و اصحاب  صلی اهلل علیه وسلمعلی رسولنا و قائدنا محمد

 ه الی یوم الدین. تمن اهتدي بهدیه و سار علی طریق

و بعد: در بارة موضوع مأموریت و امارت در اسالم ، رهبري و 

ه گ و جهاد، بسیاري افراد مطالبی نوشته اند كسربازي در اردو و جن

 من نمیخواهم بدان بپردازم.

هدف من نوشتن مطلبی است كه از خالل تجربه و ممارست 

یش چندین سالة خود بدان پی برده ام، بحثی راجع به رهبري و امانتها

و سربازي و واجباتش كه میبایست در تحت پوشش كار جمعی براي 

 ج دعوت اسالمی صورت پذیرد.اسالم و بر اساس منه

آنچه مینویسم مرا توفیق و ه از خداي الیزال استدعا دارم ب

رهبران و »استواري عنایت فرموده، عاملین میدان دعوت اسالمی 

را به وسیله این كوشش محدودي كه تقدیم شان میكنم نفع « سربازان

 برساند. آمین.
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ی عمات یعنبا ارزانی نمودن بهترین ن (جل جالله واضح است كه اهلل

نعمت اسالم و هدایت در راه مستقیمش، بر ما منت عظیمی گذاشته 

ز است. اما ارادة پروردگار بر این رفت تا نسل هاي حالیة ما یكی ا

آن  مشكلترین و دقیقترین مراحل حیات دعوت اسالمی را بعد از

ه نمسلمین به توطئه هاي خاینا دریابد كه دشمنان خدا بر ضد اسالم و

د زده، در نهایت دولت و خالفت بزرگشان را از میان برداشتندست  یی

. 

 البته نباید از نظر دور داشت كه این تراژیدي درد ناك در واقع

ه بپیامد طبیعی دوري مسلمانها از اصل دین و نیز اشتغال كامل آنها 

امور دنیوي بود كه منجر به ضعف قدرت و شوكت آنها گردید و در 

 را به طمع اندر ساخته، بر مسلمین و دولت دانتیجه دشمنان طماع خ

 اسالمی كردند هر آنچه كردند!

و اما اكنون: اسالم هرگز راضی نیست كه مسلمین تسلیم وضیعت 

پیش آمده گردند و یا در نفوس خویش احساس ضعف نموده و عقب 

ت ي ذلبنشینند، بلكه اسالم از مسلمانها مصرانه میخواهد تا از این واد

فت د خالمده و به پا خیزند، آري به پا خیزند و براي اقامة مجدبار بدر آ

 ومستمر ( در زمین به جهاد جل جاللهاسالمی و استقرار حاكمیت اهلل)

ه مردانرا خستگی ناپذیر بر اساس دستورات واالي اسالمی پرداخته و آن

تا )  چ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ  ڭ چاستمرار بخشند 

 (ز آن خدا باشداینكه فتنه از میان رفته و دین خاص ا
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آرزوي بزرگ ما اینست كه اگر خالفت ما در نیمه قرن چهارده ام 

 اهللهجري سقوط داده شد ، اعادة آن به گونة قویتر از گذشته ـ به اذن 

و ما ذالك علی اهلل  -ـ قبل از حلول نیمة قرن پانزدهم صورت پذیرد

بدانیم روي این ملحوظ بسیار با اهمیت و قابل توجه است كه  -بعزیز

كار و تالش در جهت تحقق این هدف متعالی از اهم واجبات دینی هر 

و در صورتی كه مسلمین براي  میرودمرد و زن مسلمان به شمار 

استقرار حكومت جهانی اسالم به تالش و سعی وافی مبادرت نورزند ، 

مسئول و گنهكار بوده و هرگز در پیشگاه خدا عذري مقبول ندارند، 

ولت وسیلة است براي تطبیق نظام الهی در زمین، چنین كه این د چرا

دولتی است كه نوامیس مسلمین را از تعرض دشمنان در امان نگه 

داشته و عالوه بر سرزمینهاي از دست رفته از جمله مسجد االقصاء، 

 نیز در تحت قیمومیت دین خدا قرار خواهد داد. سرزمینهاي دیگري را

در « رح»شهید اسالم امام حسن البناء  در این باره عبارات مفیدي از

موجو د است كه ذكر آن در این جا سود مند  رسالة الی الشباب

خواهدبود. در این رساله امام شهید، به توضیح علت توجه اخوان 

و ما  …» المسلمین به اقامة حكومت اسالمی پرداخته و میگوید:

یی كه زمانی با میخواهیم تا پرچم اسالم را بار دیگر در آن سرزمینها

پذیرش اسالم سعادت مند گردیده و مدت هاي مدیدي را در زیرلواي 

مقدس آن سپري كرده اند؛ بر افراشته سازیم؛ كشورهاي كه امروز از 
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گوش نمیرسد و با كمال ه آنها دیگر، صداي مؤذن و تكبیر و تهلیلی ب

و   تأسف بعد از پذیرش اسالم ، بار دیگر در ظلمات كفر گرفتار آمده

 دچار سیه روزي و پریشان حالی گردیدند.

 آري! اندلس )اسپانیا(، صقلیه )سیسل(، بالكان، جنوب ایتالیا و

ي جزایر بحر روم  و دو بحر اسالمی احمر و ابیض )دریاي سرخ و دریا

 مدیترانه( تمامًا مناطق اسالمی یی است كه  قباًل در تحت حاكمیت

نده باره به دامان اسالم برگردا اسالم قرار داشته و الزم است تا دو

 «شوند.

پس از انجام این كار میخواهیم تا دعوت مان :»  بعد از آن میفرماید

 را به تمام جهانیان برسانیم، باشد تا با را به تمام دنیا اعالن نموده و آن

تعمیم آن در آفاق زمین، هر جبار متكبري در برابرش خضوع نموده و 

 ( حاكمیت داشته باشد وبس:جل جاللهدین اهلل)فتنة باقی نماند و فقط 

 ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائائ ى  ى ې ې ې چ

ممكن است عدة »بعدًا اضافه میكند:امام البناء  چ  ۆئ ۇئۆئ

مردم ناتوان و جبون بعد از شنیدن سخنان ما بگویند كه چنین حرفها 

، اوهام و خیاالت كهنة است كه اینان در سر میپرورند. اما یقینًا این 

را  همان ضعف و ناتوانی یی است كه هرگز اسالم آنطرز فكر و بینش، 

به رسمیت نمی شناسد بلی ! این همان سستی یی است كه در قلوب 

و در  امت ما القا گردیده و بدین وسیله دشمنان ما بر ما تسلط یافته اند

یك كالم، این همان اثر مهلك و ویرانگر خالي ایمان از قلب هاست كه 
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. ما باكمال  صراحت اعالم شمرده میشودط علت العلل انحطاط و سقو

میداریم، هر مسلمانی كه به این روش و هدف )تالش براي اقامه 

حكومت جهانی اسالم( ایمان  و اعتقادي نداشته و براي تحقق این 

 آرمان مقدس دست به كار و فعالیتی نزند، از اسالم بهرة نبرده و باید

 «دین و مكتب دیگري برایش جستجو كند.

 ر جمعي واجب استكا

كوشش در جهت تحقق مطالبات اسالم، خصوصًا ضرورت مهم 

مرحلة كنونی آن یعنی اقامه حكومت جهانی اسالم، ایجاب كار منظم 

كه این هدف بزرگ و متعالی جز از طریق  جمعی را مینماید، چرا

 فعالیت همگانی، امكان پذیر نیست.

شمند واجب است و از آنجاییكه فعالیت براي تحقق این آرمان ارز

وشش را اسالم بر تمام مسلمانها فرض گردانیده، لهذا كار و ك اداي آن

« جبما الیتم الواجب اال به فهو وا» همگانی نیز بر اساس قاعده فقهی

)هر كاري كه تحقق واجب به وسیله آن صورت میپذیرد واجب است.( 

 واجب میگردد.

 وواحد، وطنی واحد  برعالوه اسالم نه دینی فردي، بلكه دین امتی

پیكري واحد است كه دعوت و پیامش براي اجتماع كلمه و عدم تفرقه 

 ڄ ڦ چ و تشتت مسلمین طنین انداخته و هشدار میدهد:

  چ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ
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 اگر به سیرة نبوي كه تطبیق عملی دعوت الی اهلل به رهبري رسول

در آن متبلور گشته است توجه  صلی اهلل علیه وسلمگرامی اسالم 

امت اسالمی را به شكل  اهلل، كه چگونه رسول كنیم، در مییابیم

 جماعتی واحد رهبري فرموده و اولین دولت اسالمی را براي آنها بر

 پاكرده است. بعد از آن متوجه  میشویم كه خلفاي راشدین نیز همان

ین منهج و همان خط سیر را تعقیب نموده اند.نتیجة به دست آمده از ا

ت از ظهور اسالم مورد توجه و التفاتوجه آن است كه كار جمعی از آغ

ت قرار داشته و امري جدید و نو ظهور نیست و دقیقًا بر همین مبناس

اي ضرورت بر پایی جماعتی را بر« رح»كه شهید اسالم امام حس البناء 

تحقق این هدف مقدس )حكومت جهانی اسالم و احیاي خالفت 

أسیس اسالمی( احساس نموده و جماعت اخوان المسلمین را ت

مینماید، جماعتی كه مهمترین هدفش اقامة چنان دولتی بود كه 

 توانائی استقرار  دین خدا در زمین را داشته باشد. بر همین اساس

است كه ساحة فعالیت جماعت را تنها به مصر و مصریان محدود 

و  نساخته بلكه آن را تنظیم جهانی یی اعالن نمود كه محدود به زمان

مسلمین را به انتظام در خود و فعالیت جهت بر  مكان نیست و تمام

آورده ساختن مسئولیت واجبشان فرامیخواند و چه بسیار میفرمود 

دعوت ما جز اسالم چیزي دیگري نیست؛ واضح است كه اسالم » كه:

منحصر  به مردم و كشوري خاص نبوده، بلكه دینی است براي تمام 

 «رد.مردم و ساحة  آن تمام جهان را در بر میگی
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 :براي جماعت امري حتمي است افراد، رهبري و داشتن برنامه

هر جماعت در صورتی كه خواهان تحقق هدفی باشد، نیازمند 

برنامة واضح، رهبري عالم و افرادي عامل است كه بر طبق منهج و 

ام روي همین ملحوظ ام پروگرام جماعت خود، به كار و تالش بپردازند.

 :گویدشهیدحسن البناء می

وقتی به تاریخ حركت هاي ملل مراجعه كنی در خواهی یافت كه »

اساس پیروزي  در تمام نهضت ها وجود برنامة مشخص و افرادي است 

بدون احساس خستگی، توقف و یا  ،كه بر مبناي منهج مورد نظر

دلتنگی و امتناع به تالش و فعالیت میپرداختند. براي نمونه میتوان 

را در نظر گرفت كه دعوت اسالمی آنرا در  گامها و مراحل ارزنده اي

صدر اسالم بر داشته و درپی گذاشت. طوري كه میدانیم مسلمانان 

نخستین كاماًل بر اساس منهج مشخص و محددي كه خداوند متعال  

براي شان وضع نموده بود حركت كردند. این برنامه در برهة از زمان 

اع از آن فرا رسید، دعوتی بود مخفی، سپس مرحلة  علنی شدن و دف

بعداً مرحلة هجرت و پرورش قلب هاي برومند و شخصیت هاي مستعد 
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پیش آمد و بعد از آن مرحلة ایجاد پیوند مقدس برادري در میان آنها و 

به میان آمد و بعد از طی این مراحل  زمین قلبها غرس نهال ایمان در

 فرا متوجه میشویم كه دوران مبارزه جدي و احقاق حق از باطل

 «میرسد.

به همین ترتیب ممكن نیست كه جماعتی بدون وجود رهبر بتواند 

 سایلبه فعالیت بپردازد، رهبري كه به تنظیم امور پرداخته، اهداف و و

و جماعت  كندرا مشخص نماید و رهبري كه امور را پیگیري  آن

و او درصورت بروز  نمایدعندالزوم براي حل مشكالت به او مراجعه 

 پیروان و افرادبه حل آن اقدام میكند. در همین راستا  اختالفی

 جماعت موظف اند به نتفیذ اوامر رهبر خود پرداخته او را پایداري

ورة بخشند و احیانًا براي ادارة  بهتر امور با خیر اندیشی برایش مش

نیك تقدیم بدارند. علت این كار واضح است ، چراكه در هر جماعتی 

 قرار نداشته -در غیر معصیت – افرادشطاعت وقتی رهبر آن مورد ا

اجراي حكم  چرا كهباشد، در واقع فاقد اعتبار قانونی خواهد بود، 

در صورتی كه مجریان حكم در بارة  مگر خواهد شد،نرهبري تضمین 

 د!تنفیذ و یا عدم تنفیذ آن آزادي و خودمختاري كامل داشته باشن

ع الزم است تا مثالی در اخیر بحث براي وضاحت بیشتر این موضو

را از زندگی معمول طیفی از مردم عرض نمایم: ممكن شنیده باشیدكه 

دزدان جهت منظم ساختن كارها و تقسیم مناطق زیر نفوذ خود متفق 

میگردند و یك نفر را از جمع شان به عنوان رئیس انتخاب نموده و 
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و حكمش را  میكنند هرگاه دچار اختالفی شدند به او مراجعه

 پذیرند.می

و  دزدان به اهمیت كار جمعی و انتخاب رهبر باورمند و حال: هرگاه

ه بمعتقد اند ،چگونه شایسته است آنانیكه بزرگترین رسالت جهانی را 

دوش میكشند فاقد جماعتی باشند كه از قیادت بر خوردار بوده و 

 افرادش در غیر معصیت از وي اطاعت و پیروي نمایند؟!

 رهبري:  ۀدر بار

ه كهبر  جماعت به مثابه سر براي پیكر به شمار میرود. رهبر است ر

اهداف را مشخص ساخته و معلومات در نزدش جمع میشود. رهبر 

ن كسی است كه به تفكر و ارزیابی پرداخته و از توانائی هاي متخصصی

كند بهره میگیرد، تعلیماتی را صادر و اجراي آن را نظارت و پیگري می

می  ـ در مجراي اصلی خود به جریان اهلل ر ـ به اذنو چنین است كه كا

 وبوده  یدارافتد ، البته باید در نظر داشت به هر پیمانة كه رهبر توانا و ب

ه ندازابر مستواي باالتري از كفایت و درایت قرار داشته باشد، به همان 

 حركت و كار و بهره گیري و درستی روند كار نیز عالی و رضایت بخش

د. اما برعكس به علت ضعف و بیكفایتی رهبر حركت نیز خواهد بو

 دچار ضعف و ناتوانی در تحقق اهداف خود خواهد شد.

از آنجاییكه وحدت رمز قوت و نیرومندي است، رهبر نیز رمز 

وحدت و انتظام صفوف جماعت است. بناًء وي داراي ارزش و جایگاهی 
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و سمبولیك  خاص در جماعت بوده روا نیست كه فقط به گونة رمزي

مطرح و فاقد هرگونه صالحیت و فعالیت باشد. البته این در حالی است 

 !نیز باشد كه رهبر نباید داراي صالحیت هاي مطلق و بدون حدو حصر

موجود است،عده دو نظر مختلف و متفاوت  رهبريراجع به روش 

ر . دیی آن را فردي میدانند و عده ي دیگر به رهبري جمعی معتقد اند

ر از این دو نظر  به نقاطی مثبت و منفی وشروط و ضمانتهایی ب هریك

 میخوریم، اما آنچه كه در نظر بسیاري صاحبنظران حركتها با اهمیت

 جلوه میكند و جماعت اخوان المسلمین نیز آن را پسندیده، این است

كه قیادت در فردي تجسم یابد كه با خود مجموعة ازهیأت رهبري را 

ن معی البته به اضافة شوراي عمومی كه تعداد آنها را همراه داشته باشد

و روي شروط و مواصفات خاص اعضاي آن  به صورت دسته جمعی 

همچنین این شورا كارهاي جمعی را نیز سازمان  و تصمیم میگیرند

م بخشیده ،لوایح خاص را جهت ادارة بهتر امور در نظر گرفته و تنظی

 مینماید.

و  ل توجه است كه بدانیم وقتی از رهبريالبته این مورد بسیار قاب

امانتهایش صحبت میكنیم ،تنها قیادت در سطح باالي جماعت را در 

نظر نداشته بلكه هر فرد داراي موقعیت و مسئولیت در تمام ساحة 

جماعت مورد توجه ماست و گزاف نیست اگر بگوییم، هر فرد جماعت 

ه و بدین گونه با در سنگري قرار دارد كه مسئول حراست از آن بود

 قیادت عامه در انجام مسئولیت هایش سهیم و شریك میباشد.
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مورد قابل توجه دیگر اینست كه كارها در جماعت ما به طور كلی 

مسئولیتها و امانتهایست كه فقط به تناسب اهمیت جایگاه از هم 

متفاوت اند، لهذا بایسته است هنگام انتخاب مسئولین ، بدون 

و روبینی به جستجو پرداخته و دقت الزم را در  هیچگونه مجامله

صلی اهلل علیه گزینش بهترین فرد به خرج دهیم، حدیث رسول اكرم 

 مارا در این باره به خوبی رهنمایی میفرماید: وسلم

من استعمل رجال من عصابة  ويف تلك العصابة من هو أرضى هلل منه » 
 1«فقد خان هللا وخان رسوله وخان املؤمنني 

 فردي را به كاري گمارد در حالیكه در میانترجمه: هر گاه شخصی 

مردم بهتر از وي كسی موجود باشد در واقع چنین شخصی با این 

 انتخابش به خدا و پیامبر و مومنین خیانت كرده است.

در  صلی اهلل علیه وسلمو نیز توجه فرمایید به توجیه پیامبر 

 :موردي كه نباید والیت و امارت را به كسی سپرد كه خواهان آن است

َي اَّللهُ َعْنُه قَالَعْن أَ »  يي َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي  ِبي ُموَسى َرضي َدَخْلُت َعَلى النهبي
ْن قَ ْوميي فَ َقاَل َأَحُد الرهُجَلنْيي أَمييْرََن ََي َرُسوَل اَّللهي َوقَاَل  َوَسلهَم أَََن َورَُجاَلني مي

ثْ َلهُ فَ َقاَل إيَنه ََل نُ َوّليي َهَذا َمْن سَ   2 «أَلَهُ َوََل َمْن َحَرَص َعلَْيهي اْْلَخُر مي

------------------------ 

 (345/ عن ابن عباس  16) -املستدرك على الصحيحني للحاكم  -1
 (60 / 22) -صحيح البخاري  -1
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ه بترجمه: جناب ابو موسی میگوید: من با دو نفر از پسر عمو هایم 

ما  ر)بهنزد رسول خدا رفتیم.آنها به پیامبر گفتند كه ما را به كاري گما

 امارتی بده( رسول خدا فرمود: قسم به خدا هرگز كسی را كه خواهان

 د به این كار نخواهم گماشت.امارت باشد و بر آن اشتیاق ورز

حقیقت این است كه جایگاه رهبري در جماعت ما مانند سایر 

مناصب دنیوي در حكومتها و مؤسسات نیست كه انسان براي كسب 

جاه، مال، سلطه و غیره بدان طمع بندد، بلكه رهبري در نزد ما 

مسؤلیت و امانتی است كه در روز رستاخیز حساب آن گرفته شده و 

رتی كه حقش ادا نگردیده باشد، نتیجة جز حسرت و ندامت در صو

 درپی نخواهد داشت.

پس در جماعت ما مجالی براي چنگ انداختن هیچ كس به جایگاه 

رهبري نبوده و در صورتی كه سپردن قیادت به شخصی مناسبتر 

و  نمیشودمصلحت باشد، فرد سبكدوش شده ، نه تنها كه اندوهگین 

ز ولیت ائمس عتحولی نمیگردد بلكه به خاطر رف دچار هیچگونه تغییر و

وي سپاس و شكران الهی را نیز به جاي میآورد. در تاریخ درخشان 

لش با جریان عز اسالم می بینیم كه جناب سیف اهلل) خالد بن ولید( 

را  و عمالً التزام و اخالص خویش كردبا چه سلوك و رویة نیك برخورد 

 د.یگی به اثبات رساننسبت به اسالم با كمال شایست

 اهلل حمةر - راجع به منزلت رهبر در جماعت ما امام شهید حسن البنا

 میگوید:  - علیه

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

 

19 

قلبی،  ةدر دعوت اخوان المسلمین رهبر به منزلة پدر در رابط»
 ر درعلمی ، مرشد و پیر در تربیة روحی  و قائد و امی ةاستاد در افاد

عوت ما در بر گیرنده آري! د ؛تعین خط مشی عمومی دعوت ا ست
 «تمام معانی فوق است.

 راجع به را  و در اخیر باید متذكر شویم ، احترامی كه اسالم آن
 رهبر مورد تأكید قرار داده است، فقط براي شخصیت رهبر نیست بلكه
چون رهبر رمز چنان جماعتی است كه براي هدایت تمام بشر پرچم 

ستن از حیثیت و اعتبار اسالم را بر دوش میكشد، لهذا هرگونه كا
جایگاه رهبري، بر وحدت و قوت جماعت ما تاثیر منفی را به جاي 

 خواهد گذاشت.

 :سربازان دعوت

 در حقیقت تمام مسلمانان لشكریان اسالم و دعوت اسالمی به شمار

ر تی بمیروند. هر مسلمان باید داراي اوصاف، ارزش ها، تصورات و اخالقیا

 وافع نتا بتواند به عنوان عنصري فعال،  اشدي بگرفته از قرآن و سنت نبو

 مثمر، ضامن و نگهبان كیان امت و دولت  اسالمی باشد.

جاییكه حركت ما وظیفة تحقق بزرگترین رسالت در پهنة  از آن

( را به عهده دارد، لزومًا افراد زیر پرچم خود را اعالي كلمةهللا) حیات

و در راه افزایش مقومات  می آوردمردان دعوت و سپاهیان عقیده بار 

اساسی یی كه به ایشان اهلیت و شایستگی الزم را در این راه 

میبخشد، تالش جدي به عمل میآورد. البته توجه خاص به مرحله 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

20 

حساس و مهم كنونی كه  در حقیقت اساس و زیر بنایی متین دولت 

آینده اسالم میباشد از جملة اهم وظایف امروز دعوت ما محسوب 

صلی اهلل مبارك رسول  گرامی اسالم  ةكه وقتی ما به سیر چرا میگردد

صلی اهلل علیه مراجعه كنیم درمی یابیم كه رسول اكرم  علیه وسلم

طوري مسلمین اول را از خوان قرآن و مدرسة با فیض خویش  وسلم

به منزلة ستونهاي قوي  مستفید فرمودند كه در آغازین مرحله همانها،

 پیامبر بعداً ؛و محكم، بناي عظیم حكومت اسالمی را بر دوش كشیدند

الهی با ایجاد پیوند عقیدتی در میان شان برادري افگند و بدین وسیله 

سپس براي  و زیربناي دولت اسالمی را محكم و بهم پیوسته ساخت

جهاد و دفاع از دعوت حق و دوري موانع از مسیر پیشرفت آن به 

سوي كافة عالم، شخصًا به رهبري خردمندانة آنان  همت گماشت، تا 

ایتًا به وسیله ایشان برقراري دین خدا درعهد نبوي و سپس اینكه نه

 در زمان خلفاي راشدین متحقق گشت.

و الحال دقیقًا در راستاي منهج فوق الذكر است كه امام شهید 

صلی اهلل م اسلوبها و برنامه هاي را از سیرة نبی اكر - - حسن البناء

راهی را براي آماده سازي افراد جماعت  هاقتباس نمود علیه وسلم

ي تكوین و تنفیذ دسته بند را به سه مرحلة :تعریف، كرد و آن ترسیم

 نمود.

وي اوصاف و امتیاز مؤمن خوب و مطلوب را چنین بر میشمارد كه 

او شخصی است باعقیدة سالم وعبادتی صحیح، داراي متانت اخالقی و 
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بر كسب و كار است، در  قوي البنیه، نفع رسان و قادر كه ثقافت فكري

وقت خود حریص و با خواهشات نفسانی اش مجاهد  ركارها منظم، د

 اضافه صفات مثبت دیگر. همیباشد، ب

وسایل و امكاناتی  جهت مساعدت در  البناء به همین ترتیب امام

 وهايكسب آماده گیها از قبیل دروس، اسره ها، كتیبه ها، رحله ها، ارد

ظر مؤقت عسكري، جواله ها، باشگاه هاي ورزشی وغیره را نیز در ن

ان، گرفت و همچنین براي التزام و پایبندي برادران به عهد و واجباتش

ا اركان ده گانة بیعت، وظایف برادر عامل، وصایاي ده گانه وغیره ر

 مشخص و معین نمود.

آنچه گذشت اهمیت سپاهیگري در جماعت را براي ما واضح 

، و جایگاه آن نمیباشد رهبريمیسازد، اهمیتی كه ارزش آن كمتر از 

به  چراكه رهبر نیرومند نمیتواند به وسیله سپاهیانی ضعیف و بیكفایت

اهداف بزرگ خود نایل گردد، اما برعكس سپاه قدرتمند در صورت 

ه و تشخیص نا توانی رهبر، میتواند فورًا  به تعویض آن مبادرت ورزید

 فردي شایسته را براي ادارة امور خود بر گزیند.

ط راجع به لزوم آماده گی مردان واجد شرای ـ اهلل هرحمامام شهید ـ 

براي پذیرش مسؤلیتها ي حركت در این اوضاع دشوار چه زیبا گفته 

 است: 

براي ملتی كه در وضعی چون وضیعت ما قرار گرفته و به خاطر »
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اداي مسؤلیتی چون مسؤلیت ما به پا خاسته و با وجایبی مانند وجایب 

و تعلل ورزي به  ین دهنده هاتسك ما رو بروست، فقط تسلی بودن به

علت موجودیت آمال و آروزها، كافی نیست، بلكه باید خود را  براي 

مبارزة طوالنی و مشكل كه میان حق و باطل، خیر وشر، محق و غاصب 

آماده نماید، مبارزه یی كه در یك  میشود و رونده و قاطع طریق بر پا

عیانی متغلب و جانب انسانهاي غیور و مخلص و در جانب دیگرش مد

مسلمانان باید بدانند كه واژة )جهاد( بر  !خاین قرار گرفته اند. آري

 گرفته از )جُهد( میباشدكه مفهوم آن تحمل سختیها و مشكالت است.

پس هرگز با جهاد راحتی و آسوده گی همراه شده نمیتواند، مگر 

زمانی كه جنگ متوقف گردیده باشد و در آن هنگام اگر كسی  به 

 ل رسیده باشد مورد ستایش قرار خواهد گرفت!منز

، سهمگینالبته باید توجه داشته باشیم كه در این مصاف سنگین و 

براي امت اسالمی امكانات و وسایلی جز نفسی مؤمن و مطمئن، عزمی 

استوار و راستین و آماده گی كامل براي پذیرش قربانیها و اقدام 

 و در صورت عدم چنین آمادهدالورانه در هنگام مصائب، وجود ندارد 

سستی و  همچنین گی یی است كه امت ما دچار شكست گردیده و

 بیحالی قرین فرزندان وي خواهد بود.

 مسؤلیت بزرگ و امانت سنگین رهبر:

اصواًل پذیرش هر نوع قیادت به معناي پذیرفتن مسؤلیتها و امانات 

اما قبول است؛ نه به مفهوم كسب ابهت و یا بر قراري تشریفات، و 
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رهبري در میدان دعوت اسالمی ، اداي بزرگترین مسولیتها و ثقیلترین 

امانتهاست، چراكه رهبر، اینجا در چنان میدان وسیع و با  اهمیتی 

مشغول مبارزه است كه مردم به خاطر آن آفریده شده اند. این میدان، 

را براي بندگانش پسندیده  آن جل جاللهمیدان دینی است كه خداوند 

 است.

ري! رهبري در این عرصه امریست كه نتایج مهم و سرنوشت آ

 هر امیري و خداوند كه از میگرددآن مرتب  سازي در دنیا و آخرت بر

درمورد رعیتش بازخواست میفرماید، با مقام رهبري نیز در فرداي 

اي رستاخیز محاسبه مثقال ذره را به عمل خواهد آورد. البته مسولیته

 ساحة عمل و فعالیت وي و ازدیاد افراد زیرقائد به موازات گسترش 

 روز افزایش یافته و سنگین تر میشود.ه پرچمش روز ب

 ثی میپردازیم كه مسولیتها و اماناتیوحال به ذكر بعضی از احاد

 رهبر را براي ما واضح میسازد: 

َماُم رَاٍع َوَمسْ ک » ُئوٌل َعْن رَعييهتيهي لُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن رَعييهتيهي اْْلي
َها  َوالرهُجُل رَاٍع يفي أَْهليهي َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن رَعييهتيهي َواْلَمْرأَُة رَاعيَيٌة يفي بَ ْيتي َزْوجي
َوَمْسُئولٌَة َعْن رَعييهتيَها َواْْلَاديُم رَاٍع يفي َمالي َسيييديهي َوَمْسُئوٌل َعْن رَعييهتيهي قَاَل 

ْبُت َأْن قَ  ْد قَاَل َوالرهُجُل رَاٍع يفي َمالي أَبييهي َوَمْسُئوٌل َعْن رَعييهتيهي وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَحسي
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 1 «َوَمْسُئوٌل َعْن رَعييهتيهي 
میفرمایند:  ل اهللترجمه:جناب ابن عمر میگوید : شنیدم كه رسو

 تمام شما مسؤلید و در مورد رعیت )افراد زیر تكفل( خود مورد باز

و  میگیرید.امام در بارة رعیتش مورد سوال قرار میگیرد،خواست قرار 

رار ول بوده و در باره آنها مورد سوال قئمرد در میان خانواده اش مس

و در بارة رعیتش  ل میباشدئومیگیرد، زن در خانه شوهرش مس

ل است و مورد محاسبه ئوجوابگو است، خادم در مورد مال بادارش مس

ل و در مورد رعیت خود ئوام شما مسقرار خواهد گرفت و خالصه تم

 بازپرسی خواهید شد. 

 در حدیث دیگري آمده است:

َما ميْن َعْبٍد َيْستَ ْرعييهي اَّللهُ رَعييهًة ََيُوُت يَ ْوَم ََيُوُت َوُهَو غَاشٌّ ليَرعييهتيهي إيَله  »
ُ َعلَْيهي اْْلَنهةَ   2«َحرهَم اَّلله

 ایت شده كه گفت از رسولترجمه: از ابی یعلی معقل بن یسار رو

ه و شیندم كه میفرمود: كسی كه خداوند او را بر مردم حاكم ساخت اهلل

 ر اوباو به آنها خیانت میورزد یقینًا وقتی كه میمیرد خداوند جنت را 

 حرام میسازد.

 منقو ل است كه : و در روایتی از ابوذر 

------------------------ 

 ن عبدهللا بن عمرع(414/  3) -ري صحيح البخا -1
 سار املزنی يه عن معقل بن يمتفق عل -2
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ُلِني قَاَل َفَضَرَب بيَيديهي قُ ْلُت ََي َرُسوَل اَّللهي  ْن َأِبي َذرٍي قَالَ ع » َأََل َتْستَ ْعمي
ْزٌي  َعَلى َمْنكيبي ُثُه قَاَل ََي أَََب َذرٍي إينهَك َضعييٌف َوإين هَها أََمانَُة َوإين هَها يَ ْوَم اْلقييَاَمةي خي

َقييَها َوأَدهى الهذيي َعلَْيهي فييَها  1« َونََداَمةٌ إيَله َمْن َأَخَذَها ِبي
ا روایت است كه گفت: به پیامبر گفتم ی ابوذر غفاري ترجمه: از 

لیه صلی اهلل عمرا به كاري گمار) امارتی ده( ، رسول خدا  اهلل!رسول 

با دست به سینه ام زده فرمودند: اي اباذر تو ضعیفی و این  وسلم

رد؛ امانتی است كه در روز قیامت جز با رسوایی و ندامت را در پی ندا

 وقش را ادا كرده بتواند.مگر آنكس كه آنرا به حقش گرفته و حق

بلی ! قیادت در جماعت به عللی كه بعضی از آنها را ذیاًل ذكر 

بر میكنم داراي پیامد ها و امانتهاي سنگینی است و براي افراد و ره

ضروریست كه این مهم را درك نموده و در جهت حمل آن با یكدیگر 

 همكاري و مساعدت نمایند:

 بزرگ است كه میدان عمل  پیامدهاي قیادت بدان علت مهم و

ل وسیع و فروعات آن متعدد میباشد. چنانكه میدانیم اسالم دینی شام

وكامل است كه تمام شئون زنده گی فرد و اجتماع و دولت را در 

برگرفته و مسلمین مكلف به پیاده ساختن آن در تمام میادین زنده 

 گی خود هستند.

------------------------ 

 (347/  9) -صحيح مسلم  -1
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  ف ما از بدان علت مسؤلیت رهبري سنگین است كه اهدا

 عظمتی خاص برخوردار اند به این مفهوم كه بعد از هدف اصلی ما كه

میباشد، هدف دیگري قرار دارد و آن  جل جاللهكسب رضاي اهلل 

 است. یخالفت اسالمة اقامة برقراري دین خدا در زمین به وسیل

 ه عظمت مسؤلیت رهبر به خاطر توسعة مستمر فعالیت اسالمی ب

 مام ساحة جهان را در بر بگیرد.گونه ایست كه ممكن به زودي ت

  مسولیت قیادت به علتی بزرگ است كه هر روز به حجم

 جدیدالشموالنی كه با سویه هاي مختلف به حركت می پیوندند افزوده

جایی شانرا به عهده دارد و همچنین ه ب و رهبر مسؤلیت جا میگردد

یه تربرسیدگی به آن عده از كسانی كه دعوت به آنها رسیده و نیاز به 

و آماده گی دارند نیز وظیفه رهبر میباشد طوریكه وي مؤظف به 

 .رساندن پیام دعوت به آنانی است كه تا به حال مسبوق نگردیده اند

  و رهبري از آن جهت كار عظیمی را به عهده دارد كه در قسمت

در  و باید زمینه كار و فعالیت اردتوجیه تمام افراد جماعت مسؤلیت د

 وكو نی ةا براي تمام آنها مساعد سازد و نیز براي استفادمیدان دعوت ر

تمام  مؤثر از توانمندیها، اوقات، مساعی و علم و به صورت كل از

استعدادهاي شان در میدان كار اسالمی، رهبر مسؤلیت تامی را به 

 عهده دارد.

 و ثقل امانات قیادت بدان علت است كه نتایج به دست آمده از 

به  –كه  ه ايبه گون است،فوق العاده بزرگ  ماعت ما،اثر تحقق اهداف ج

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

 

27 

در آینده داراي امتداد افقی در ساحة جهانی و امتداد  - اهلل اذن

 نسل هاي آیندة بشر خواهد بود. تمام تا رسیدن به  عمودي

  و بدان علت امانت رهبري در جماعت ما بزرگ است كه امروز در

هم پیوسته اي موجود است ه جهان اسالم، حركتها و قضایاي جدي و ب

 همالا، اغفال و  دارد و بذل قربانی فراوان كه هر یك نیاز به جد و جهد

 و میبایست تا حد ممكن با آنها یستنسبت به هیچ یك از آنها روا ن

 معاونت و همكاري صورت گیرد.

ست كه ما در حد یك دعوت ، امكانات ا البته این در حالی

و بر عالوه حركت ما با فشار ها و  اریممحدودي را در اختیار د

 .- محرومیت هاي فروانی نیز مواجه است

 ةهمچنین ثقل امانت رهبري به علت توجه مسلمین در ساح 

كه این حركت در واقع امیدي است  اسالمی به حركت ما میباشد، چرا

همه تجاوزات و قتل و غارتهاي بیشرمانة  كه آرزوي نجات از این

م لمین پرورانده و همین امر بر جماعت ما الزقلوب مس دشمنان را در

 میگرداند كه تمام سعی و تالش خود را به كمال شایستگی براي تحقق

 .بندد آن اهداف و آرزومندیها به كار

  و عظمت مسؤلیت رهبري به دلیل طوالنی بودن مسیر دعوت

و پیچ و خمهاي فراوانی میباشد.   است كه توأم با سختیها و لغزشها

الت، اخذ تدبیرهاي حكیمانة رهبر جهت حمایة صفوف، ترویج این حا
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روح صبر و مصابره، ایجاد آمادگی طوالنی، مجاهدت و برانگیختن 

وسیله حركت از موانع و انحراف بر  را اقتضا مینماید، تا بدین همتها

  سالمتی صف و درستی فكر تضمین شود. و كنار ماند

 ما بزرگ است ك حركت  و به این لحاظ امانت  قیادت در جماعت

ما با امواج سهمگین حمالت دشمنان خدا در شرق و غرب جهان و 

 .عاملین شان در كشور هاي اسالمی مواجه میباشد

ی مامبلی! سعی تمام آنها براین است كه حركت ما را با استفاده از ت

ان امكانات و وسایل دست داشته خود ، به تعویق انداخته و حتی از می

هده نان پس از اینكه حركت بیداري اسالمی را در میدان مشابردارند. آ

چم كرده و توان مقاومت آن را در برابر خود عماًل احساس نمودند؛ پر

كاید شیطانی خود را به صورت علنی بر ضد اسالم و مجنگ و 

غم مسلمین و خاصتًا جماعت ما بر افراشته ساختند، البته ما علی الر

و  ورزیمداریم كه اگر در این راه استقامت  تمام این مشكالت اطمینان

ركت از خداوند استعانت جوییم، دشمنان ما هرگز نمیتوانند در برابر ح

 اسالمی ما ایستاده گی و مقاومت نمایند.

 دیگري كه انجام آن از قیادت انتظار برده میشود این است  كار

رآن و كه او حركت جمعی را در راه دعوت با توجه به التزام آن به ق

همچنین از رهبر  . سنت پیامبر بدون كدام افراط و تفریط به پیش ببرد

دست آمدة ه انتظار میرود كه به پرورش تجارب و خبره گیهاي ب

جماعت پرداخته و آن را بدون كم و كاست در اختیار نسل هاي آیندة 
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نیز اندوخته هاي با ارزشی را كه براي عاملین میدان  و ددعوت قرار ده

زة اسالمی )افراد و جماعت( ذخیره شده است محافظت و مبار

 و در جهت ازدیاد آن بكوشد. كندپاسداري 

به اقتضاي طبیعت مرحلة كنونی  و در اخیر امانات رهبري نظر

ن گونة كه ایه ، بستدعوت و امت اسالمی ما بسیار وزین و با اهمیت ا

ن عقب همه خطرات فراگیر و همه جانبه بر دعوت اسالمی و همچنی

ا ماندگی، ضعف، تفرقه، جهل و فقري كه امروز دامنگیر امت اسالمی م

میباشد، در حقیقت همه پیامد جنگ هاي مختلف عسكري، اقتصادي، 

فرهنگی و الحادي تباه كنی است كه به اشكال گوناگون بر این امت 

ن تحمیل گردیده است؛ لذا طبیعی است كه ما مؤظف به نابودي تمام ای

 ی متراكم و پی افگندن بنایی استوار و متین هستیم.عوامل منف

م می پردازیحسن البناء  راجع به این مطلب به نقل سخنانی از امام

 :گویدكه می

 مقدر آن بود تا ما در میان چنان نسلی رشد نماییم كه ملت هاي»

ریم بدیگر بر سر قاپیدن آن به رقابت پردازند و نیز در وضیعتی به سر 

 ایمیقا در آن ، شدید ترین تنازع به شمار رفته و پیروزي دكه تنازع ب

 قوت زیادتري به بازو داشته باشد.كسی است كه قدرت و  از آن  

در چنین حالتی مقدر بود كه ما با اشتباهات گذشتگان مان مواجه 

تلخی آن را بچشیم و سپس جهت رهایی خود و فرزندان خود  یم،گرد
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و تعالیم دینی مان، بپا خاسته ، شگاف و استرداد عزت و احیاي تمدن 

 ها را وصله و كاستی ها را جبران نماییم.

 طوري برده است. این اوضاع ما را بیباكانه در بلواي دورة انتقال فرو

كه میدانیم امروز تندبادهاي فكري، طوفانهاي روحی و تمایالت 

ي ازافراد، امت ها حكومت ها و خالصه تمام عالم را طوري به ب ،شخصی

 انسان و ساختهگرفته است كه افكار را متالشی و نفوس را مضطرب 

سرگشته و متحیر،در حالیكه عالمتها بروي مشتبه و  ناخدايچون 

 تابلو ها نیز از میان رفته است؛ در وسط این آشوب ایستاده و راه

و در  است میجوید و این در حالیست كه در سر هر راه كسی ایستاده

حشت انگیزي كه تاریكی باالي تاریكی قرار گرفته و  این شب دیجور

 است؛ او را به جانب خود میخواند.

بلی! و ما در چنین عصر متالطمی كه باید آن را عصر آشفتگی 

 ی كهنفوس  ملتها نامید، به پا خاسته و براي رهایی امت خود از خطرات

 «آن را از هر سو احاطه كرده است، دست به كار شدیم.

البی در بارة اهمیت و ثقل امانت رهبري، امید كه این بود مط

توانسته باشیم اهمیت این مسؤلیت بزرگ رهبران و سربازان را تا 

 شاءاهلل ـ حدي واضح و مشخص سازیم ، باشد تا همة ما خود را  ـ ان

 به تناسب حجم این مهم ،آمادة خدمتگزاي نمائیم.

به  یامدت را در امر قوحال می پردازیم به ذكر امور و اسبابی كه قیا 

 .تعاناداي این امانات و مسؤلیت ها معاونت و یاري میرساند واهلل المس
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 برايعوامل موثر 

 اداي مسؤليت هاي رهبري 

 

در صفحات گذشته به عظمت و اهمیت امانات رهبري در جماعت 

ها ما اشاره شد. حال به شرح بعضی از اموري میپردازیم كه مراعات آن

 ن الزم بوده و در كارشان ـ اگر خدا بخواهد ـ كمك بابراي مسؤلی

 ارزشی محسوب خواهد شد.

 ،ات البته الزم به ذكر است كه راجع به انجام این امور یا مالحظ  

 نظر ما كاماًل منبعث از منبع ایمانی ماست كه معتقدیم تحقق امور

درت و قو ما به هر پیمانة از  میباشدجل جالله وابسته به ارادة خداونـد

جل كفایت شخصی هم كه قرار داشته باشیم؛ هرگز بدون توفیق الله

 مگر كاري را انجام داده نمیتوانیم ؛ لهذا هیچ كاري آسان نیست جالله

 كه خدایش آسان سازد.

اول : از واجب ترین اموري كه باید مسؤل به آن سخت پایبندي 

، التزام به این دو  براي خداوند استداشته باشد؛ اخالص و صداقت 

ب جلب توفیق الهی براي وي گشته و باعث تجمع افرادي مخلص موج
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و صادق در اطرافش میگردد؛ افرادي كه در كنارش ایستاده و باكمال 

اخالصمندي به یاري او مبادرت میورزند. اما اگر به اخالص مسؤل ریا، 

حب خودنمایی و زعامت و غیره مخلوط گردید؛ عالوه بر عدم یاري 

انسانهاي مخلص و صادق با وي، اعمال حسنه  خداوند و عدم همكاري

 !در معرض حبطه قرار خواهد گرفت –العیاذ بااهلل  –اش نیز 

 ي ودرتمام احوال و مداومت بر امیدوار اهلل دوم : یاري جستن از  

ت پناه بردن به ذات اقدس الهی در هنگام مواجهه با سختیها و مشكال

ه بكه پیروزي در امور فقط  به همین ترتیب احتراز از این گمان ،است

  كفایت، قدرت و برنامة ریزي ما مربوط میشود نیز ضروریست.

ر البته واضح است كه موارد بر شمرده شده و سیله و اسباب به شما

 رفته و تمام امور درید بالكیف رب العالمین قرار دارد.

چهارم : داشتن احساس مسؤلیت عمیق نسبت به امانتهاي 

تسلط بر امور  ت كه رهبر و مسؤل را به تحرك واس امريرهبري، 

 وحیةر وامیدارد و به او زیركی و جدیت كامل در كار ها را عطا نموده و 

د نمایفداكاري و مجاهده براي قیام در برابر مشكالت را در وي ایجاد می

 و بهو همچنین او را در قسمت تهیه امكانات و استفاده از پدیده هاي ن

 نگه میدارد.نفغ دعوت آماده 

اما اگر رهبر نسبت به امانت قیادت احساس مسؤلیت كمتري 

داشته باشد؛ در آن صورت همت وي در اداي بهتر مسؤلیتها به تدریج 

و دیگر تهیة وسایل جدید هم برایش كاري از پیش برده  میشود نابود
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 نمیتواند.

پنجم : اهتمام قیادت به موضوع با اهمیت تربیه و آماده سازي  

جایی ایمان قوي در قلوب آنهاست؛ ه ب دان بزرگ و تالش براي جامر

فته ایمانی كه تهدابی محكم و استوار در بناي شخصیت افراد به شمار ر

ین پروردگار یعنی پایداري، تائید و نصرت و تمكة و به وسیلة آن وعد

 تحقق مییابد.

 اهتمام به تربیت، باعث به میدان آمدن افراد مناسبی میگردد كه

توان حمل مسؤلیتها را داشته و میتوانند قسمتی از گرانباري هاي 

قیادت را در فضایی از محبت و تعاون ، به دور از مشكل تراشی و 

خالف ورزي بر دوش خویش حمل نمایند.  ششم : از جمله عواملی كه 

رهبري را در پیشبرد اموراتش كمك فراوان میكند، رشد معانی محبت 

 هلل به صورت عموم در بین تمام افراد و به طورو اخوت  فی سبیل ا

، خاص میان افراد و قیادت است. این كار باعث بر قراري فضاي تفاهم

 شورا ، تعاون و پیروزي بر مشكالت میگردد.

ز ااما در صورت عدم وفور حب فی اهلل زمینه هاي بروز اختالفات و 

دوش رهبري میان رفتن جو تعاون مساعد گشته و فشار زیادي را بر 

 وارد خواهد كرد.

هفتم : آن است كه رهبري به برنامه ریزي، مشخص كردن اهداف و 

و در واگذاري  ردمراحل و آماده سازیی امكانات و وسایل همت گما
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كارها و امورات مهم به افراد متخصص و با كفایت، توجه جدي مبذول 

ه متضمن ك كنددارد و عالوه بر آن به وضع مقررات و لوایحی اقدام 

روند درست كار و حسن اداي آن باشد و همچنین رهبر مؤظف است 

نحوة اجراي امور را به خاطر تنفیذ، انتظام و حركت در مسیر اصلی و 

 نیز رفع موانع آن ، نظارتی دقیق نماید.

هشتم : اینكه تمام مسؤلین و حتی مجموع افراد جماعت، ثقل 

ادا و پیشبرد بهتر  رايب امانت رهبري و ضرورت معاونت با او را

ا تول را بر می انگیزد ئهر فرد و مس احساس، این كنند،اموراتش درك 

 و به اداي وظایفش بپردازد ایددر جایگاه خود از سنگرس محافظت نم

یحت و احیاناً براي كمك در اداي بهتر مسؤلیتهاي قیادت، به تقدیم نص

 اخوت و محبت و و پیشنهادات ابتكاري خود به او در فضایی مملو از

 اقدام نماید.تقدیر 

 ونهم : رهبري باید توجه جدي خود را براي برانگیختن امید، همت 

 ه ازو تمام آن مفاهیمی كه امیدواري افراد ب اردعزایم افراد مبذول د

د. میان رفتن مشكالت از مسیر دعوت را تقویت مینماید؛ زنده نگه دار

 حسنعوامل پیروزي یی كه امام براي دستیابی به این مهم، یاد آوري 

ر درا ذكر نموده بسیار سودمند است . از جمله عواملی كه  آن البناء

برابر آن هیچ مشكلی را یاراي مقاومت نیست یكی قوت و توانمدي 

دعوت است. دعوت ما دعوتیست خدایی و بدین جهت هیچ حركتی با 

 آن همسري كرده نمیتواند.
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 وده و جایگاه آن به شمار میرود وبلی! تمام جهان نیازمند آن ب

ن عالم به مشاهده میرسد. و از آ ةهم همچنین زمینه هاي نفوذ آن در

 به جائیكه ما به لطف الهی از هر گونه مطامع شخصی بري هستیم و جز

و خیر مردم به چیز دیگري نمی  جل جاللهحصول رضاي اهلل 

ه بیز خود ن اندیشیم؛یقینًا  در انتظار تائید و نصرت از جانب پروردگار

 « و من نصره هللا فالغالب له»سر میبریم 
ن در ای حسن البناءدهم : این بحث را با ذكر معانی مهمی كه امام 

 ده است به پایان میبریم: كرباره بیان 
شما   همیشه و در هر مناسبتی براي اخوان گفته و میگویم كه» 

دشمنان  و نیز كثرت هرگز به علت كمی عدد، ضعف و كمبود وسایل 
تان شكست نمیخورید و نه هم تجمع دشمن به شما میتواند تاثیري 

د؛ پی داشته باشد. اگر تمام جهانیان به نابودیتان كمربندن منفی در
ا ضرري رسانده نمیتوانند. ام چه كه خدا خواسته به شما هرگز جز آن

 شكست شما زمانی فرا رسیده و راه هاي نصرت الهی را بر شما مسدود
د ساخت كه قلوب شما فاسد، كلمة تان پراكنده و آراء شما خواه

مختلف گردد. و در آن صورت خداوند اعمال شما را هرگز اصالح 
 نمیسازد.

ب راه طاعت خدا و كس تا آن گاه كه شما همانند قلبی واحد در ولی

رضاي وي بر اساس منهج الهی در حركت باشید؛ هرگز سست و 

 :اندوهناك نشوید چراكه
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 ٣٥محمد:  چ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ چ

و شما برترید و خدا با شماست و هرگز اعمال شما را ضایع ) 

  (نمیسازد.

 صفات الزم براي رهبران و مسؤلين
ول، هر كاري را كه به صورت عملی یا قولی انجام ئرهبر و یا مس

و بدین لحاظ عموم مردم  میشودیدهد؛ رمز و الگوي جماعت محسوب 

ار طوري او را می پایند كه گوي در زیر ذره بین قرو خاصتًا دشمنان 

 گرفته است. 

به همین علت و نیز به دلیل اهمیت كار جمعی در میدان دعوت و 

 سر نوشت ساز بودن نتایج آن، تقویه و ازدیاد اخالق و صفات اساسی

ار لیت در جماعت ما بدیهی و الزمی به شمئوبراي متولیان قیادت و مس

 میرود.

كه زعیم ما در طریق زنده گی و خصوصًا در راه دعوت از آنجائی
بر و هر ره  بر  میباشند؛ بناءً صلی اهلل علیه وسلمرسول گرامی اسالم 

مسؤلی است تا نبی اكرم را مثل اعلی و الگو و مقتداي خویش قرار 
اخالق و خصوصیات و طرز معامله و نگرش آن  مسیر دعوت، و در هدد

 گرامی را سر لوحه و سر مشق خود بسازد.
ینك میپردازیم به ذكر بعضی از صفات و خصوصیات اخالقی یی ا  

 كه میبایست رهبران و مسؤلین ما به آن ملتزم بوده و وخویشتن را
 بدان آراسته سازند
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 و مسؤل باید شخصی طالب آخرت، مخلص و اخالص :رهبر - 1
و صاحب قلبی سلیم و پاك از چنان امراض معنوي یی  بودهخدانگر 

طةاعمال حسنة انسان میگردند؛امراضی چون ریا، باشد كه موجب حب
 حب جاه و منصب ، حب زعامت ، غرور و غیره.

طالعی رهبر باید داراي عقلی برتر، حكمت ، تجربه و احكمت : -2
 بر احاطة امور قدرت بر فهم آن سرعت و بر حسن باشد؛وسیع و بهتر 

بانیت رهبر در مواقع بر افروختگی و عصجامش كفایت داشته باشد.ان
 واردكه بسا  م نباید دچار فراموشی یا انغالق و انسداد فكري گردد چرا

قضایایی در جماعت پیش می آید كه باعث  در اوضاعی متغیر حاالت و
 جز اتخاذ ه ايبراي رهبر چار چنین حالتی  بر انگیخته گی شده و در

 تصامیمی حكیمانه و عاقالنه در قبال آن وجود ندارد.
شتن قائد و مسؤل باید متخلق به حلم و خویي:خویشتندار - 3
 .مهربانی و نرم مزاجی باشد داري،

ل با اصناف گوناگون مردم بر خورد میكند كه عدة از ئوشخص مس
لم حآنان یا احمقند و یا جاهل؛ لهذا ایجاب چنین وضیعتی استفاده از 
 شد و خویشتنداري است، این كار یا به اصالح و مهار آنان منجر خواهد

سبت به دعوت جلوگیري و یا حد اقل از دشمنی و بد بینی شان ن
اره خداوند متعال با چه لحن زیبایی پیامبرش را در این بخواهد نمود.

 :و توصیه میفرماید میدهدمورد خطاب قرار 

  ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ چ
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 )ترجمه :  ١٥٩آل عمران:  چ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

وردگارت با آنان نرمش نموده و اگر تو خشك و و به سبب رحمت پر

سنگدل میبودي یارانت از اطرافت پراكنده میشدند پس از ایشان در 

گذر و براي آنان از خداوند آمرزش طلب نموده و با ایشان در كارها 

 (مشوره كن.

رهبر  دنیز از جمله خصوصیات الزمی است كه بای  رفق و مدارا -4

انسان را از درشتی و  ،د؛چراكه نرم خوییبدان التزام داشته  باش

 اقت باز میدارد.حم

احادیثی كه  از رسول گرامی اسالم راجع به ضرورت رفق در 

صحیحین آمده بسیار زیاد است از جمله حدیثی است به روایت ام 

 اهلل عنها(كه میفرماید:  )رضی المؤمنین عایشه صدیقه

 َويُ ْعطيي َعَلى الرييْفقي َما ََل يُ ْعطيي َعَلى اْلُعْنفي إينه اَّللهَ رَفييٌق ُيُيبُّ الرييْفقَ » 
َواهُ   1« َوَما ََل يُ ْعطيي َعَلى َما سي

 براي نرمی نتایجی و نرمی را دوست دارد ، خداوند رفیق بوده و)

 (.آن است مرتب نیست از آنچه كه غیر مترتب است كه براي درشتی و

ْعُت ميْن رَ قالت : ا ايضاً و عنه»  ُ َعلَْيهي َوَسلهَم يَ ُقوُل َسَي ُسولي اَّللهي َصلهى اَّلله
ْم فَاْشُقْق َعلَْيهي َوَمْن  ئًا َفَشقه َعلَْيهي َ ميْن أَْمري أُمهِتي َشي ْ يفي بَ ْيِتي َهَذا اللهُهمه َمْن َوّلي

------------------------ 

 (486/  12) -صحيح مسلم  -  1
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ئًا فَ َرَفَق ِبييْم فَاْرُفْق بيهي  َ ميْن أَْمري أُمهِتي َشي ْ  1 «َوّلي
ا از ام المومنین روایت است: شنیدم كه رسول خد و نیز )ترجمه : 

ها ر آنفرمودند: پروردگارا هر كس به كاري از امور امتم گماشته شده و ب

سختگیري نمود؛ تو نیز با او سخت بگیر و هر كس كه به كاري از 

به  ا ويبكارهاي امتم گماشته شده و با آنها به نرمی رفتار نمود؛ تو نیز 

 (نرمی معامله فرما.

جود وشجاعت و عدم تهور: براي جماعت چیزي خطرناكتر از  - 5

 رهبري بیباك و یا بزدل نیست. شجاعت در اصل به معناي ثبات قلبی،

طبیعی  ةاعتماد به خدا و نیز پاكی قلب از سستی یی است كه نتیج

محبت دنیا و كراهت از مرگ میباشد و بهترین شجاعت، صراحت در 

ن ف به خطا، انصاف در مورد نفس و كنترول آحق، كتمان اسرار، اعترا

ن در هنگام خشم و غضب است. اما تهور اجراي كار با شتابزدگی و بدو

شناخت و سنجش عاقبت آن می باشد و اهمیت این صفات وقتی كه 

 د.افراد به رهبر خود اقتدا مینمایند به گونه واضح تر دانسته میشو

اصلی اخالق وي صدق : براي هر فرد مسلمان صدق جزء  -6

اما  و باید دائمًا در جستجوي صداقت و راستی باشد. میشود شمرده

ل متخلق بودن به صداقت از اهم واجبات است. ئوبراي رهبر و مس

------------------------ 
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صدق باعث وفور اطمینان و باال رفتن درجة اعتماد براي رهبر میگردد؛ 

 كه این خود از مهمترین موارد در خور توجه در كار جمعی است، و بر

سبب ایجاد شك و به لرزه  -ولو به پیمانة بسیار اندك –عكس دروغ 

نابودي كامل آن گردیده و این حالت  افتادن پایه هاي اعتماد و یا

 جماعت را مورد تهدید قرار میدهد.بزرگترین خطري است كه كیان 

لذا رهبر باید در برابر عواملی كه باعث كشیده شدنش به سمت 

كار  و در تردید آن از سرعت و جدیت كند ، ایستادگییشوددروغ م

 بگیرد.

روایت شده كه رسول خدا   حفص بن عاصمدر حدیثی صحیح از 

 فرمودند: صلی اهلل علیه وسلم

عَ »  ْلَمْرءي َكذيًَب َأْن ُُيَدييَث بيُكليي َما َسَي  1« َكَفى َبي

چه را  قدر كفایت میكند كه آن از دروغ براي انسان همان )

 (حكایت كند. - قیقبدون تح -میشنود براي دیگران 

ند تواضع میتوا ةتواضع و عدم برتري جویی: رهبر به وسیل -7

به پراگندگی قلوب ، اما بر عكس برتري جویی، سازدقلبها را مسخر 

 منجر خواهد شد.

 صلی اهلل علیه وسلمتواضع خلق مهم قائد و اسوة حسنة بشر 

است كه بنده گی با نبوت را بر پیامبري با پادشاهی ترجیح داد و 

------------------------ 
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 ا در قرآن چنین مورد خطاب قرار میدهد: خداوند او ر

    ٢١٥الشعراء:  چ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ چ

 )نسبت به مومنینی كه ترا پیروي میكنند فروتن باش( 

و خدا  هستند به همین ترتیب صفات مؤمنینی كه دوستدار خدا

 آنها را دوست میدارد چنین بیان گردیده است:

 ٥٤المائدة:  چ ے ے ھ ھ ھ ھ چ

 مومنان متواضع و نسبت به كافران با عزت اند( )نسبت به 

 میفرماید: و در جاي دیگر

  ٢٩الفتح:  چ  ڀڀ ڀ      پ پ پ چ

  )نسبت به كافران شدید و در میان خود رحیم و مهربان اند(

روایت كرده است چنین  را عیاض  رسول خدا نیز در حدیثی كه آن

 د:نمیفرمای

َ أَْوَحى إيَّله َ»   1«َأْن تَ َواَضُعوا َحَّته ََل يَ ْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ  إينه اَّلله

خداوند به من وحی فرستاد كه متواضع باشید تا كسی بر دیگري  )

و هیچیك نسبت به دیگري سركشی و بغاوت  نكندفخر فروشی 

 نماید(ن

 :آمده است  در حدیث دیگري از ابوهریرة 

------------------------ 
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زَاَد اَّللهُ َعْبًدا بيَعْفٍو إيَله عيزًّا َوَما تَ َواَضَع  َما نَ َقَصْت َصَدقٌَة ميْن َماٍل َوَما» 
 1 « َأَحٌد َّلليهي إيَله رَفَ َعهُ اَّللهُ 

ز ا جصدقه و انفاق از مال نمی كاهد  و خداوند بندة  عفو كننده ر )

؛ جز  كندعزت نمی افزاید و هیچ بندة را كه براي خدا تواضع پیشه 

 (بلندي و رفعت نمی افزاید . 

تواضع به معناي خضوع و تسلیم در برابر حق است و تواضع رهبر  

،موجب ایجاد جو تعاون و مشوره و عدم حرج و هیبت دروغینی 

 .منفی یی را به دنبال خواهد داشتمیگردد كه قطعا پیامد هاي 

البته گاهی انسان در هنگام انجام بعضی امور دچار نوعی حالت 

 در اینگونه موارد الزم است آنرا خودستایی و خود بینی میگردد كه

نتیجة فضل خدا دانسته ، مسیر تواضع و شكر در پیش گرفته شود.در 

حینیكه  چنین حاالتی براي ما شایسته است تا رفتار رسول اكرم را

 فاتحانه وارد مكه شدند؛ سرلوحه خود قرار دهیم.

كسی كه در جایگاه  :فروخورد ن خشم و عفو و احسان - 8

ار میگیرد، یقیناً با قضایاي مختلف و افراد گوناگون برخورد مسؤلیت قر

و حتی تحریكاتی از جانب افراد و  كرده و چه بسا با  انواع بد خلقیها

ل واجب است تا خود را ئومعین مواجه خواهد شد. بناًء بر مس یجهات

كار باعث تجمع  و احسان زینت بخشد این به صفات عفو، كظم غیظ

------------------------ 
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لی كه مسلط بر خشم ئواعت وي میگردد. اما هر مسافراد در محور جم

خویشتن نباشد و از عفو بهرة نبرده و هر بدي را فقط با بدي پاسخ 

دهد؛ یقینًا نه تنها بر جماعت خود بد روا داشته و هر روز به تعداد 

دشمنان آن خواهد افزود، بلكه بسیاري از سپاهیان مخلص خود را نیز 

ن روست كه آیات قرآنی و احادیث نبوي از دست خواهد داد و از همی

ما را به داشتن این صفات تشویق و ترغیب نموده و در شان متقین 

 میفرماید:

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ چ

  ١٣٤آل عمران:  چ ڤ ڤ

 را )و فروخورنده گان خشم و عفو كننده گان مردم و اهلل نیكوكاران

 دوست دارد(

 و در جایی دیگر 

 ٢٢ر: لنوا چ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ چ

 را )باید ببخشند و به هم نزدیك شوند آیا دوست نمیدارید اهلل شما

 بیامرزد؟(

 و در جاي دیگر  

 ڳ گ        گ گ گ   ک ک  کک  ڑ  ڑ ژ ژ چ

 ٣٤فصلت:  چ ڱ ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ

هرگز كار نیك با كار بد برابر نیست . همیشه اي پیامبر روش  ) 
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گیر كه در آن صورت دشمنت به بهتر و پسندیده تر را در پیش ب

  (دوستی پسندیده تبدیل میشود.

  رابیدر برابر آن اع صلی اهلل علیه وسلمبیایید تا موقف رسول اكرم 

یده گاه كه براي طلب حاجتی به حضور پیامبر رس را در نظر بگیریم، آن

و گریبان رداي آن حضرت را چنان به شدت كشید كه اثرش بر روي 

ه وجتاما آن گرامی با تبسم به وي  گردن مبارك رسول اهلل به جاي ماند

 و حاجتش را بر آورده ساخت. فرمود

صلی اهلل علیه بلی نمونة چنین مواقفی از اسوة حسنة بشریت 

 بسیار به مشاهده رسیده است. وسلم

ل از خشم و غضب منجر به سقوط او در ئوخالصةكالم استفاده مس

چنان ورطه هاي از مواقف نادرست خواهد شد كه نه تنها نسبت به 

خودش خطرناك است بلكه اثرات منفی آن به روي مصالح موقعیت 

 به مشاهده خواهد رسید. عامه دعوت نیز

اید نب البته این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشته باشیم كه عفو

بر  همنتهی به ذلت پذیري و زبونی و یا منجر به ترجیح كدام مفسد

 مصلحتی شرعی گردد.

ست كه ز ضروري ترین اخالقی اوفا به عهد: این خلق نیز ا - 9

طور خاص و ه براي تمام مسلمین به شكل عام و براي عاملین جماعت ب

 گونةه لیت قرار دارد بئوبه همین ترتیب براي كسی كه در جایگاه مس

 اخص ضروري و بدیهی است.
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این خلق در فضاي عملی جماعت باعث ایجاد اعتماد و اطمینان و 

 د. اما عدم التزام به عهد خصوصًا ازهمكاري و بهره برداري میگرد

 جانب مسؤلین منجر به پیدایش فضاي عدم اعتماد و بد بینی در مورد

گی الزم آمادو بر عالوه موجب عدم  میشود اجراي امور متفق علیه

 و این حالت بالخره به عقب گرایی و سقوط یگردد؛براي تحقق امور م

این  جامید. عالوه بركار و بهره برداري در میدان دعوت خواهد ان

 هنگامی كه روح عدم وفا به عهد در كالبد تمام افراد جماعت دمیده

شد، حاصلش تخلف آنها از مواعید مقرر و عدم همراهی شان در 

 قابل توجه ل اجراي آن بوده اند.ئواجراي تعهداتی خواهد بود كه مس

 میباشد كه وفا به عهد از صفات مؤمنین و خلف وعده و نقض آن از

خصوصیات منافقین است و به همین لحاظ اركان بیعت از مهمترین 

د. ضروریاتی است كه وفا به آن براي قیادت و افراد الزم شمرده میشو

البته علت آن است كه آن بیعت، بیعتی خدایی بوده و شكستن هر 

 ركن آن به منزلة نقض كل بیعت خواهد بود. توجه فرمائید:

 ٺ ڀ ڀ  ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ

 چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ

   ١٠الفتح: 

اي پیامبر: آنانی كه با تو بیعت می نمایند هر آینه با خدا بیعت )

میكنند و دست خدا باالي دست هایشان قرار دارد و هركس آنرا خوار 
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ساخت )شكستاند( هر آئینه خود را خوار ساخته است، و هر كس كه با 

 ر ماند پس بزودي مزد بزرگی را در یافتپیمان خود با خدا وفادا

  (خواهدكرد.

خداوند مؤمنین صادق را به وسیله وفاي به عهد تزكیه نموده و  

 میفرماید: 

 ڀ ڀ   ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

  چ ڃ ڃ ڄ         ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ

 «   ٢٤ - ٢٣زاب: األح                                                                         

 ) از مومنین كسانی هستند كه با پیمان شان با خدا راستی كردند

 اند از آنان كسانی به نذرخود وفا نموده و به اتمامش رسانند و كسانی

 كه هنوز منتظرند تا اینكه خداوند صادقین را به صداقت شان جزا و

 افقین را عذاب فرموده و اگر خواهد توبهپاداش عنایب فرموده و من

 (شان را بپذیرد، بدرستی  كه خداوند آمرزنده و مهربان است.

ی، دشوار صبر: طوریكه میدانید راه دعوت راهی است طوالن - 10

ین او مملو با مشقات و پوشیده با خارها. بنابرین براي  پوینده گان 

حوصله مندي  جهز به صبر ومسیر چقدر حایز اهمیت است كه م

 باشند! 

واضح است كه هر گاه این خصوصیت الزمة تمام افراد جماعت 

ل بدان مستحق تر بوده و میبایست به آن ئواست، حتمًا قائد و مس
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ولین الگوهاي دیگران خصوصاً ئالتزام زیادتري داشته باشد، چراكه مس

 مصائب به شمار میروند.در هنگام هجوم شداید و 

ـ به دلیل اهمیت و عظمت آن ـ  ایجاب  همچنین وظیفة مسؤل

ملی بذل وقت و تالش فراوانی را میكند و رهبر باید بر تمام میادین ع

 یعنی برنامه ریزي امور، توزیع وظایف وپیگیري آن، معالجه نواقص،

رفع مشكالت و اختالفات و غیره احاطه و تسلط كامل داشته باشد و 

رة ام این امور به صبر و مصابنقطه قابل توجه این است كه پیشبرد تم

 تا جماعت بتواند مسیر اصلی توأم با حلم و حكمت رهبر بستگی دارد

نه طوري به اهداف خود دست یابدكه كار به هیچگو و كندخود را دنبال 

 و یا انحراف مواجه نگردیده باشد.تعویق، توقف 

  فرا خوانده و میفرماید : ما را به صبر و نماز  جل جاللهاهلل 

  چ  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ چ

 ١٥٣لبقرة: ا                                                                

 د: و در جایی راجع به صبر و مصابره و مرابطه چنین ارشاد میفرمای

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ چ

 ٢٠٠آل عمران:  چ  ۈئ ۆئ

م هه و با ) اي مومنان صبور باشید ، یكدیگررا  به صبر تشویق نمود

 ، باشد تا رستگار شوید.( مرتبط باشید از خدا بترسید 

  نماید:یما را چنین ترغیب م ،صبر ايو در جاي دیگر در از
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 ١٠الزمر:  چ  جخ مح جح مج حج  يث  ىث چ

 ) مزد صابران به كمال و بدون اندازه داده میشود.(  

عوت دعفت و كرم: از جمله صفاتی كه باید تمام منسوبین  -11

اً مسؤلین بدان متصف باشند؛ عفت نفس و عدم فروتنی آن در خصوص

 برابر شهوات و نیز تمنا براي كسب  متاع دنیوي یی است كه در نزد

نی دیگران وجود دارد. فروتنی نفس در مقابل تمایاالت شهوانی و نفسا

 و با جهاد یستنشانة ضعف  اراده میباشد، كه به هیچ وجه پسندیده ن

ه بر ضد دشمنان خدا هیچگونه مناسبتی ندارد، عالوخستگی ناپذیر ما 

بر این رهبري كه در برابر خواهشات نفسانی اش سر تسلیم فرود 

ه میآورد؛ بدون شك منزلت و احترام خود در نزد مردم را از دست داد

ز او از چشمها خواهد افتاد ،پس باید مسؤل از هر نوع استفادة مادي 

لیت ئواقاربش در طی مدت مسطریق دعوت براي شخص خود و یا 

 خویش جداً پرهیز نماید.

مورد مهم دیگر این است كه رهبر باید بر اساس پیروي از قدوه  

حسنة بشریت و انصارش در كرم و جود اسوه قرارگیرد. انصاري كه 

 خدایشان در فداكاري و ایثار گري مثل گردانیده و میفرماید:

 ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى ى ې ې چ

  یی   ی    ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ

  چ  حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی

 ٩لحشر:ا                                                                                            
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 و ایشان آماده كردند ) وآنانی كه خانه ها وایمان شان را قبل از

 چه در به آن ودوست دارند آنانی را كه به سوي ایشان هجرت میكنند 

 رحالی به ایثا در راه خدا انفاق نمودند احساس نیازمندي نمیكنند و

 انیآري ! آن مال خود میپردازند كه خود بدان  احتیاج  بیشتري دارند.

 رستگاران اند.( به یقین از بخل نفس محافظت كرد ند را از كه خود

وا تق زهد و پرهیزگاري: رهبري كه خود را به لباس زهد و -12

 بیگمان از شبهات دوري میورزد. یعنی به منظور احتراز و كندملبس 

ر اجتناب از سقوط در ورطة گناه و آلودگی، از نزدیكی به مرزهاي خط

، و در تمام احوال به محاسبة  نفس خویش میپردازد میكندنیز پرهیز 

واضح است كه چنین فردي میتواند الگوي نیك براي سایر همراهانش 

 عالوه بر افزودن به منزلت رهبري ، شبهات استفادهود و ربه شمار 

و در جایگاه  كند جویی و منفعت طلبی شخصی را از مقام رهبري رفع

 تقدیر و اعجاب در جماعت قرار گیرد.

لی كه خود را به زیور ورع و زهد نیاراسته و از فرو ئواما مس

دستانش بدون شك زیر  ،غلطیدن در وادي شبهات ابایی نداشته باشد

گوي سبقت را از وي ربوده و آنقدر در منجالب شبهات فرو خواهند 

رفت كه در نهایت مقدمات دخول شان به حریم حرام و معصیت فراهم 

گونه رهبریست كه از جایگاه مسؤلیتش به  بلی و این !خواهد گردید

 جبران نا پذیري را وارد میسازد. كیان جماعت زیانهاي

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

50 

 و التزام بداناست اي رهبر بسیار ضروري پس ورع و پرهیزگاري بر

و  انجامید كه وي را از تعلق محض به امور دنیا به چنان زهدي خواهد

 واهدخمتاع آن باز داشته و در تمام احوال مخلصانه در راه خدا گام بر 

 داشت.

ز از صفات پایبندي به عدل و انصاف:  صفت عدل و انصاف نی - 13

هاي جمعی است اتصاف به آن موجب  ل در حركتئوالزم رهبر و مس

میشود هر فرد نسبت به حقوق و اجراي عدالت در مورد خود مطمئن 

یت و با اعتماد كامل به كار خویش مشغول  باشد.  به طور كل رعا شود

عدل و انصاف باعث میشود، روحیه صدق و اخالص، همبستگی و بهره 

 یابد. برداري بر فضاي كار جمعی حاكمیت

ل طریق ستم و تبعیض را در پیش گرفت، عالوه بر ئوساما اگر م

نابودي جو اطمینان و اعتماد، خوي زشت منزلت جویی ،جاي صدق و 

 .تو در نتیجه فضاي كار را تباه و فاسد خواهد ساخ میگیرداخالص را 

 مورد  پس باید هر مسؤل در جهت اجراي عدل و انصا ف در 

گونة كه اگر در ه بكوشد ب مورد خود در همگان و از همیشه زیاد تر

و به خطایش  زدامري خود را به خطا دید، بر ادامة آن اصرار نور

و همچنین امانت مسؤلیت را در نظر گرفته و به  شجاعانه اعتراف نماید

مسؤل واجب  براي  به همین ترتیب .هیچگونه تبعیضی تن در ندهد

سخنان است تا در هر قضیه اي هنگام صدور حكم ، قبل از شنیدن 

و حتی مفید تر خواهد بود اگر فیصلة  هدجانبین عجله به خرج ند
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به نهاد دیگري واگذار نماید تا عالقه اش با سایرین، سالم و  اختالفات را

 پاكیزه و غیر مخدوش باقی بماند.

تعال به م اهلل هرگاه اجتناب از منت گذاشتن و خودستایی: - 14

ورد ارهبر است تا آن را دست د بروسیله رهبر خیري را به اسالم میرسان

بلكه آن را فضل و  ند،حاصل برنامه ریزي و كفایت شخصی خود ندا و

 جانب پروردگارش عطا گردیده است. احسانی انگارد كه از

ت همچنان رهبر نباید به دلیل پیشبرد و رهبري امور بر سایرین من

ت یق عنایكه در حقیقت خداوند او را به انجام كارها توف گذارد؛ چرا

كر همه حال باید ش ساخته است، لذا در وي هموار بر فرموده و راه را

 بوده باشد. جل جاللهگذار اهلل 

ی ل باید براي دوري از ریایئومورد با اهمیت دیگر این است كه مس

كه باعث حبطة اعمال میگردد به تعریف و توصیف خود از جانب مردم 

توصیف كارهاي كه  و خود نیز هیچگاه به باشد چشم داشتی نداشته

 در میدان دعوت انجام داده است نپردازد.

ل جماعت، حراست و ئووظیفه مسصیانت و حراست :  - 15

نگهبانی از تعالیم اسالم و حرمات الهی است تا در میدان كار و 

 و حتك حرمتی صورت نپذیرد. صورت نگیرد جماعتش، تجاوزي به آن

ا عدم التزام به مقررات دینی رهبر نباید در برابر هر گونه تقصیر و ی

از خود تساهل و بی توجهی نشان دهد و از آنجاییكه  هدف عمدة بر 
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شریعت الهی در زمین و منقاد ساختن مردم به  ةپایی جماعت اقام

تعالیم ارزشمند اسالم است ؛ لهذا اولتر از همه، باید افراد جماعت و 

د و توجه داشته باشیم رهبر آن خود را مكلف به اجراي این تعالیم بدانن

راستاي مقابله با مفاسد، تسامح و تفریط به مثابه عدم عالج   كه در

مرضی است كه مكروب آن هر دقیقه در پیكر جماعت سرایت 

و یا از دست یابی به  میبردو در نهایت آن را یا از میان  مییابدبیشتري 

اعت اهدافش باز میدارد. البته این  عالوه بر حالتی است كه جم

مخلصین صادق خود را به تدریج از دست میدهد. لذا پیشگیري از 

ولیت رهبر محافظت ئمرض بهتر از عالج آن است و بزگترین مس

 حرمات الهی و بزرگداشت آن به وسیله افراد جماعت است.

 ٣٠ج: حلا چ ۅۋ ۋ ٴۇ     ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ  ۇ چ

والیش )و هر كس حرمات الهی را در نظر گرفت آن كار در نزد م 

  برایش بهتر است(

  سالمت صدر و نشنیدن غیبت و عدم سخت چینی: - 16

مضرترین و خطرناكترین امري كه كیان جماعت را مورد تهدید قرار 

ل به سخنان افراد غیبتگر و سخن چینی ئومیدهد، گوش فرادادن مس

گوش دادن مسؤل  .كار هستند است كه در صف جماعت مشفول  این

این  تائید ضمنی وي به  اشاعة حقیقت به مثابة به این سخنان در

ه بیماري خطیر و مهلك در پیكرة جماعت است و چنین حالتی ب

راستی باز كردن مدخل بزرگی براي ورود شیطان جهت ایجاد عداوت 
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 جماعت میباشد.و تفرقه و اختالف در بین افراد 

 به طریق سخن _بدیهی است كه در اثر نقل سخنانی از سایرین 

ل، شك و بد بینی راجع به دیگران در وئبراي مس -چینی و غیبت 

 قلب وي به وجود آمده و اعتماد  فی مابین را به نابودي میكشاند.

واضح است كه چنین وضیعتی باالي كار و جو تعاون و انتاج جماعت 

ل باید نسبت به ئوتاثیري منفی به جاي خواهد گذاشت، بنابرین مس

 داده و ازشنیدن آن خوداري ورزد. جهی نشاناین پدیدة زشت بی تو

 ارشاد نبوي را در این باره از نظر میگذرانیم:

ْم »   بُّ َأْن َأْخُرَج إيلَْيهي ّنيي ُأحي ًئا فَإي ْن َأْصَحاِبي َشي ْ ََل يُ بَ لييُغِني َأَحٌد َعْن َأَحٍد مي
 1  «َوأَََن َسلييُم الصهْدري 

طریق غیبت و ه یاورید)ب) درباره هیچیك از اصحابم برایم خبري ن

كه من دوست دارم وقتی باشما روبرو میشوم كامالً  سخن چینی( چرا

  (سلیم الصدر باشم.

قف و ما را در تو - شاء اهلل نا - و چنین برخوردي با غیبتگران

 عدم تكرار و انتشار این مرض مهلك یاري خواهد رساند.

ار ها رهبر در تردید نداشتن ، عزم و توكل: بعید نیست كه ب - 17

برابر مواقف، مشكالت و یا حوادثی قرار بگیرد كه داراي پیامد هاي 

------------------------ 

 (400/  12) -سنن الرتمذي  -  1
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گونه موارد براي رهبر شایسته  ، در اینخطر ناكی براي حركت باشد

است تا بعد از فراهم آوري اسباب و وسایل، اخذ مشوره و استخاره و با 

تین كمر استفاده از قوت حكمت و توكل به خداوند توانا و با عزمی م

 ع موانع به مقابله جدي بر خیزد.همت بسته و براي رف

واضح است كه در چنین وضعیتی تردد و ضعف، به نتایجی خطیر و 

 می وو شاید احیاناً به تفرق، ناكا میگردد پیدایش تزلزل در صف منتهی

روي همین ملحوظ در قرآن  ست در برابر دشمنان نیز بینجامد.شك

 اره به چشم میخورد: اشاراتی صریح در این ب

 ١٥٩آل عمران:  چ ڃڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ چ

 مشورت كن و هر گاه تصمیم به ها ) و با ایشان ) اصحاب( در كار

 ي گرفتی به خدا توكل نما( ركا

  ر قرآن میفرماید:و در جاي دیگ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ  ے   ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ چ

 ٣الطالق:  چ ۆ ۆ

 او را بسنده است. اهللود پس توكل نم اهلل كه به س) و هر ك

 : ر آمده استو جاي دیگ

 حئ جئ     ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ چ

 پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ  خب حب جب يئ ىئ مئ

  چ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ  پ پ پ

 ١٧٤ - ١٧٣آل عمران:                                                                      
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مع فتند: مردم بر ضد شما تج)  و آنانی كه وقتی مردم به ایشان گ 

اما این گفته در آنها  –س از ایشان بترسید! پ -براي جنگ  –نموده اند 

 س است وما را ب اهلل نیفزود و گفتند كه نایمانشا بر و جز –تاثیر نكرده 

او بهترین وكیل و ضمانت كنندة ماست، پس به یقین آنان به جانب 

 آنها بدي نمی رسد و آنان فضل و نعمت الهی باز گشتند كه هرگز به

داراي فضل بزرگ  اهللرضایت پروردگار خود را جستجو كردند و 

 (.است

ل ئومس و رهبرجاییكه  میانه روي و اعتدال در امور:  از آن -18

 و چنان جمع عظیمی را رهبري مینمایدجماعت،كار پر حجمی را اداره 

 لهذا براي اومیكند كه در آن قدرت ها و طاقات مختلفی موجود است؛ 

ز ا ، ویردچارة جز این نیست كه راه اعتدال و میانه روي را در پیش گ

ه بپرهیز نماید، درغیر آن كار  نتفریط و همچنین تهور و جب افراط و

 .نمیگیرد در مجراي اصلی خود قرار و نمیرسد اصالح

آري! براي آیندةحركت، اعتدال همیشه راهی است بهتر ، مطمئن 

ند هدیدات و رویا رویی با خطرات و بر خالف افراط و تتر و دور از ت

اضی روي كه منجر به ارضاي خاطر تعداد اندكی گردیده و اكثریت را نار

اجتماع كلمه در جماعت  نگه میدارد؛ میانه روي به توحید صف و

 میانجامد.

برعالوه طول راه و سنگینی امانت ، مستلزم داشتن اعتدالی است 
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عت را بدون كدام تحریف، و عقب گرایی ضمانت كه تحقق اهداف جما

 نماید.

یكه میدانیم ثبات توأم با حق بدون تزلزل و بد شگونی : طور - 19

ی راه دعوت با خار ها مفروش و توأم با مشكالت و رو در رویی هاي پ

نة در پی با پیروان باطل میباشد. لذا براي قیادت ضروري است تا نمو

ون تزلزل و یا بدشگونی باشد. رهبر كسی بارز پایداي راستین و بد

 است كه در چنین مواقعی  چشمها به وي دوخته شده و موقف او تاثیر

فراد اگر ا جاي میگذارد. رب تعین كننده و سرنوشت سازي را باالي افراد

 ه دررهبر خود را در چنین هنگامی ثابت قدم و استوار یافته و دیدند ك

ن نمیكند؛ یقیناً ایشان نیز تا آخری مقابل باطل احساس ضعف و سستی

 انیممرحله او را با جدیت كامل همراهی خواهند نمود. براي نمونه میتو

زوات احد و حنین یاد غاز مواقف رسول خدا و تاثیرات مثبت آن در 

ه آوري كنیم كه براستی تا چه اندازه در تغییر موقف افراد تاثیر ب

 جاي گذاشت!! رب سزایی را

لو هنگامی  ي واز بدبینی و خوشبینی: بدبینی و نا امید پرهیز - 20

كه ظلم و وحشت به اوج خود رسیده باشد از جمله چیزهاي است كه 

گاري كه ما با استعانت از پرورد در قاموس انسان مؤمن جایی ندارد چرا

 دامها كه كسی او را در زمین و آسمان عاجز كرده نمیتواند، به كار خود

ازم لیكه مسؤل نتایج كار نیستیم ؛ تمامی اسباب و لوو در حا میدهیم 

 كردن  اهداف مان به كار میگیریم.مشروع را براي پیاده 
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بلی! در چنین صورتی است كه امور بر اساس تقدیر و حكمت الهی 

سن شكل مییابند. عالوه بر این هرگاه عوامل پیروزي یی را كه امام ح

آن اشاره یی  ا در قسمت پیشین بهذكر نموده و م -  اهلل هرحم -البناء 

لكه ته بداشتیم، نیز بر اینها بیفزاییم ؛ قطعًا نباید دچار نا امیدي گش

 نصرت و تمكین سرشار خواهد گشت.  قلبهاي ما از آرزوي رسیدن به

و افرادش  اشدپس رهبر مسؤلیت دارد تا ممثل معانی فوق الذكر ب

 د.داخته و سمت و سو بخشراه ان هدرست از آنها ب یرا در راستاي درك

به همین ترتیب بر رهبر و برادرانش الزم است تا از افراط در 

خوشبینی بپرهیزند، چراكه بعید نیست در صورت به دست نیامدن 

خیر و نصرت سریع، این خوشبینی هاي بیمورد منجر به پیدایش 

روحیة یأس و سرخوردگی شود و این درحالیست كه وظیفة ما بزرگ، 

ت كه اما خوي انسانی ما عجول است و باید به خاطر داش ،طوالنیراه ما 

 به تعجیل ما هرگز عجله نمی كند!  نظر جل جاللهاهلل 

این بود مجموعة  اخالق و صفاتی كه به دلیل اهمیت آنها براي 

مسؤلین به ذكر شان پرداختیم، امیداوریم كه رهبران به آن تمسك 

البته  .به خرج دهند جسته و جهت محافظت و مدوامت آن تالش وافی

عالوه بر اینها خلقیات دیگري نیز هست كه تخلق بدان براي 

جا مجال طرح مفصل شان  هرمسلمانی ضروري است و چون در این

نیست فقط به ذكر اجمالی آنها اكتفا میكنیم. این خصوصیات قرار ذیل 
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 اند:

اكرام ایتام و مساكین، حفظ  حیا، نیكوكاري و احسان، صلةرحم،

ار و ستر عورات مسلمین، مهربانی و خوش كالمی، خوشرویی و اسر

دم وقار، پرهیز از بدزبانی، امتناع از جدال و مراء و كثرت مزاح، ع

بیش از حد ضرورت، محافظت سنتها و آداب آن، دوري از  بلندي صوت

تسلیم و رضایت به حكم خدا و  بدعت ها و شبهات، خشوع و ذكر،

 ق اسالمی.پیامبر و دیگر تعالیم اخال

 

 

***** 
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 وجوب فعالیت جمعی براي اسالم و طبیعت و چه گذشت از آن در 

 ماشاره كردی اموري به بعضی از یم وثقل امانتهاي رهبري سخن گفت از

 معاونت نماید و كه میتواند رهبري را براي حمل آن امانات یاري و

ین ي مسئولبرشمردیم كه التزام به آنها برا صفاتی را همچنین اخالق و

 حتمی است . رهبران حركت ضروري و و

 را توصیه هاي كه رهبر مالحظات و بعضی از حال میپردازیم به ذكر

 یاري میرساند. امور بهتر جهت سیر

 ميادين آن: و طبيعت كار الف(

دام بدون ك -التزام قیادت  جماعت باید جهانی بیاندیشد، ـ رهبر 1

ه موجب برپایی دعوت به هدف بزرگی ك -گراییءجز و تفریط

زمین به وسیلة اقامة  ماگردیده است )حاكمیت شریعت الهی در

هرچند كه زمان به درازا  حكومت جهانی اسالم( امري بدیهی است؛

 مشكالت نیز زیاد ترگردد. و دكش

بات حیاتی ا لابعاد مختلف كارجمعی جزء مط داشتن نظر ـ در2

شد .توجه داشته دعوت است كه قیادت مسئول عنایت بدان میبا

 یا هرگونه جزء گرایی و باشیدكه اسالم به عنوان یك كل متكامل با

 هم به كلی ناسازگار است . جدایی جوانب مختلف آن از

 خواسته هاي مرحلة كنونی دعوت نیز از ـ توجه به مقتضیات و3
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 است . جملة ضروري ترین وظایف رهبر

ی اعادة دولت این مرحله بزرگترین رسالت یعن آري! جماعت در

 مبناي متین عقیدة سلیم اسالمی، به دوش دارد كه بر اسالمی یی را

 سنت صادقانه به قرآن و بازگشت همه جانبه و محكم  و ایمانی قوي و

فهم نادرست  هدف آن زدودن تمام زنگارهاي ناشی از استوارگردیده و

 لتذ تمام معانی ضعف و نیز رهایی نفوس از عادات جاهالنه و دینی و

 قوت و فداكاري و جهاد، برانگیختن مفاهیم عزت و به خاطر میباشد و

 همچنین آماده سازي صحیح نسلهاي مسلمان براساس معانی و

 شده است. بنا ارزشهاي فوق الذكر

محراق توجه  تربیتی دعوت نسبت به سایر ابعاد باید در ـ بعُد4

 یكپارچگی و اصل اساس قوت كه تربیت در چرا رهبر قرارداشته باشد .

اري كمال امانت د به میدان می آورد كه در نسلهاي را و میرود به شمار

 محبت روحیة اخوت و با را ایثارگرانه و كار و كندتحمل  مشكالت را

 بخشد. مشكل تراشی استمرار بدون مخالفت و

دعوت به اندازة متناسب آن  ـ مراعات جنبة سیاسی كار 5

اهمیت خودش نیز كاسته  از و ابدنی جنبه تربیتی رجحان طوریكه بر

 ارزشی است كه باید مسئول بدان آگاهی و جملة موارد با از نشود؛

 مواظبت داشته باشد.

رهبري الزم است تا موقف جماعت نسبت به سایر جماعت  ـ بر 6

آنها  تعاون با براي پیدایی حسن عالقه و وگیرد  نظر در هاي اسالمی را
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 بكوشد.

رویارویی  خاذ مواقفی كه ممكن سبب برخورد وات نباید با رهبر

 او آن را به دشواري مواجه سازد . سایر حركتها گردد، جماعت با

 چنان وضعیتی برحذر قرارگرفتن در نیز از مسئول است كه افراد را

دارد هرچند كه جماعت ما  به وسیلة آن حركتها به مشكالتی نیز 

 روبرو گردیده باشد.

آرزوي  براي توحید صفوف تالش میورزیم و اباید توجه داشت كه م

ود شاءاهلل ـ به این هدف اصولی خ بزرگ ما این است كه به زودي ـ ان

چلنج هاي دشمنان خود نه به گونة  ررویارویی با در و ابیمدست ی

 پراكنده بلكه طور یكپارچه عمل نماییم .

سپس تحقق  شاءاهلل ـ دوران جهاد و آیندة دعوت ـ ان دور ـ 7

فعلی باید به آماده سازي  ةمرحل پس در هداف مقدس ما خواهدبود.ا

 ، توجهفراگیري تعلیمات الزم  براي مراحل بعدي ایجاد كفایتها و افراد،

 جدي صورت پذیرد.

 است، اهمیت خاصی برخوردار ـ اهتمام به آماده سازي جامعه از 8

ومت نیرومندي است كه حك پایگاه ثابت و كه اجتماع به مثابة چرا

لذا براي تحقق این اهداف الزم  اساس آن استوار میشود. اسالمی بر

دیدگاه هاي عمومی را  عمال درك نماییم و است تا مشكالت مردم را

ه باال بردن ارزشها، گام هاي ارزند براي آماده سازي آنان و ارج نهاده و
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 سطوح مختلف اجتماع برداریم . را در یی

میدان فعالیت اسالمی به  در اـ زن مسلمان نقشی اساسی ر 9

اسالمی یعنی  ةكسی است كه زمینة برپایی خانواد او عهده دارد.

به  چنان نسل صالحی را مساعد ساخته و ستون بناي دولت اسالمی را

 و مسیركار و میبردكه امانت بزرگ اسالمی را به ارث  وجود میآورد

 در زي زن مسلمانبنابر این توجه به آماده سا جهاد را تداوم میبخشد .

 شایان دقت است . میدان دعوت اسالمی بسیار با اهمیت و

شد اهمیتی فراوان برخوردار میبا نیز از ـ توجه به نسل جوان ما10

بناي شخصیت اسالمی وي  نموي جسمی، بایسته است كه همراه با و

ه كباعث میشود  این كار استقامت پرورش یابد. م باأتو و كند نیز رشد

 انحرافاتی كه مصاب شدن به آنها در لمان هدف فتنه ها وجوان مس

 نگیرد.   قرار جوامع ما عمومیت یافته است،

 شمولیت و حفظ اصالت و ـ رهبرباید جهت رساندن دعوت، با11

 ربراي تضمین تداومش ب و دبه نسلهاي آینده تالش ورز پختگیهاي آن،

ول ازسطح یا نز اساس منهج دعوت، بدون كدام انحراف، تفریط و

 گونه كوششی دریغ نورزد . هیچ مطلوب، از

ملتهاي  حركتی است كه سرزمینها و كه دعوت ما جایی آن ـ از12

لذا توجه به شناخت زبانهاي این ملل  برمیگیرد؛ در مختلفی را و متعدد

باید افرادي باشند تا ارتباط میان این  و استحایز اهمیت ویژه اي 

وسیله تسهیالت هرچه  بدین و سازندم قای زبان عربی را زبانها و
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میدان فعالیت اسالمی به وجود  بیشتري را جهت استفاده بهتر در

 آورند .

 و میشودـ امكانات مالی عصب مهم فعالیت اسالمی محسوب 13

براي ازدیاد آن به خاطر تحقق اهداف حركت كوشش  الزم است تا

بودیجة  وبه علت كمبود مال  كه حركت ما تا این صورت پذیرد؛

 عقب مانده گی دچار نشود. اقتصادي به تعویق و

 تخصصها در جملة وظایف قیادت یكی هم استفاده از ـ از14

دست آوردهاي  باید از ساحات مختلف میدان دعوت اسالمی است و

غیره  اداره، اجتماع و تنظیم، ساحات برنامه ریزي، مفید فكري در

 د.حداكثر استفاده به نفع دعوت به عمل آی

 دربارة بهتر شدن امور: مالحظاتي ب (

به  این قسمت میپردازیم به ذكر نكاتی كه رعایت آن مسئول را در

وي  خلل از هرگونه لغزش و مقابله با در و میكندحسن عمل یاري 

 : نمایدحمایت می

ـ ازجمله وظایف مهم مسئول داشتن احاطة كامل بر تمام جوانب 1

مشاغل بدون  ام هجوم كارها وهنگ مسئولیت است تا بتواند در

 هیچگونه تغافلی به اجراي وظایف خویش بپردازد.

 هدف خود، مؤمن و ـ شخض مسئول باید نسبت به وظیفه و2

خود  مستحكم باشد. همچنین وي باید به كار داراي اعتقادي قوي و
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 را مخلصانه در الزم خود جهد وقت و سعی، ،شته باشددا تسلط كامال

 دهد .اختیار آن قرار 

 رهبر موظف است همیشه، ـ جهت تضمین درستی روند كار،3

یة آن كل ترتیب نماید كه در تهیه و چنان پروگرام تكامل یافته اي را

 وظایف نیز از قرارگرفته باشد و امكانات مورد نظر اهداف و مراحل،

 و نددسته بندي ك مشخص و را  رهبر است تا افراد مجري پروگرامها

 نظر بگذراند . نامه ها را به دقت ازجریان اجراي بر

هنگام طرح دستوركار  در اهمیت است تا براي مسئول بسیار با

 اصرف واقعیت بوده و منطبق بر متوجه باشد كه برنامه اش مبتنی و

 با است آغاز پروگرام ناگفته نماند كه بهتر یا خیالی نباشد. نظري و

 يخبره گیها  تجارب و سایة زمان ـ در به مرور وود ساده گی همراه ش

ینكه بالنده گی یابد؛ نه ا ـ رشد و سلبیات باگریز از به دست آمده  و

 وسعت آن سپس روز به روز از و كنیموسیع آغاز  حجمی  با برنامه را

نشاط بیشبرد آن را  اثر پدید آمدن مشكالت، بالخره در بكاهیم و

 دست بدهیم .  كامال از

 مه ومسئولین فرعی هم راجع به برنا ر بااگ خیر نخواهد بود خالی از

 از و یردپیاده ساختن آن تفاهم صورت گ جستجوي راه ها ي بهتر

 این راستا كمك گرفته شود. نظرات شان در

بتواند  داشته باشد تا باید استعداد شناسایی افراد را ـ رهبر4

مرز  و بدین وسیله حد و هدجایگاه مناسب قرار د در را مناسبترین فرد
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 اداره نماید . به وجه احسن محافظت و تعیین شده را

دیل تب كثرت تغییر و اجتناب از این كار به رهبر امكان میدهد كه با

 د.كنپیامدهاي ناگوار جلوگیري  بروز بسا رنجشها و از افراد،

وقت  و میرود طوري به تنظیم كار مسئول انتظار و رهبر ـ از 5

شدیدي كه میتواند تاثیرات  پیدایش خستگی خویش بپردازد تا از

 جاي گذارد، جلوگیري كند .رسالمش ب تفكر و سوئی را روي روند كار

بسیار  او پیروي از اداره و تفكرسالم رهبر براي حسن روند كار و

همچنین براي رهبر جایز نیست كه  میرسد. اساسی به نظر ضروري و

وي امكان  كه انجام آن توسط معاونین كندخود شخصأ به كاري اقدام 

 پذیر است .

 حسن روند كار ـ بیداري پیوستة رهبر براي دریافت اطمینان از6

ج این كار به رهبر امكان میدهد تا  به عال امري حتمی و ضروري است.

 چندان شدنش بپردازد . دو پیچیده گی و مشكل قبل از هر

اساسی  مهم و جملة امور عزم مسئول نیز از ـ قدرت تصمیم و 7

توكل  با ئول باید بعد از مشوره با عزمی متین تصمیم بگیرد ومس است.

كثرت  دلی و كه دو چرا دودلی پرهیز نماید. هرگونه تردد و به خدا از

تأثیر منفی را  و میگرددآشفتگی صف جماعت  رأي موجب بی ثباتی و

نزد  برعالوه این كار مسئول را در جاي میگذارد. بر باالي جریان كار

عنوان مظهر ضعفی معرفی میكند كه مانع ایجاد اعتماد معاونینش به 
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 جماعت میگردد. مطلوب در

و  ازدعمل متمركز س ـ رهبر باید توجه  خویش را روي جدیت در 8

آن  قضایا ي كه ما با كه بسیاري از چرا گزافه گویی پرهیز نماید. از

كسیكه  نموده و هم پیوسته راه ب مواجه هستیم ایجاب كاري جدي و

 كشت اقوال میپردازد؛ هرگز جز اوهام نخواهد دروید!به 

 كلمة صادر درك این موضوع نیز براي مسئول ضروري است كه هر

چه بسا  یا به ضرر جماعت خواهد بود و یا به نفع و وي، شده از

 كالمش را فرصتی مناسب چیزي از در مفسدینی منتظر باشند تا

 ضد خودش آن را به كار گیرند . بر قاپیده و

اختالف آراء  موارد فرعی یی كه با در ـ چه خوب است رهبر 9

داري  فقهی كه خود به آن معتقداست خود اظهار نظر از روبروست،

نماید تا نظرش به عنوان مسئول جماعت رأي كل جماعت پنداشته 

 نشود.

ه ؛ باختالفی امور جماعت را در حكم میكند كه افراد شیوة كاري ما

 مشروط برآنكه راي مزبور صاحبش را از یم؛رأیی واحد ملزم نساز

 اسالم خارج نكند.

آلوده شدن به فتنه  ـ رهبر موظف است تا افراد جماعت را از 10

 از صف جماعت را و اردد مسلمانان باز غیر با مسلمانان و اي هاي فرقه

 و ارداین گونه پرتگاه هاي كه جز ایجاد دشمنی حاصلی ند سقوط در

 نگه دارد. میشود؛ به دور دعوت نیز منظور اربرعالوه به حساب ك
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( محسوب  جل جاللهاهلل ) براي عبادت عرصة دعوت،ر د ـ كار 11
ایی به مراقبت خد را دائمأ مسئول است تا برادران خود میشود؛ لهذا بر

 براي مصئونیت عبادت به اخالص را كاري و شیوة محكم خوانده و فرا
 وكسب موفقیت تحریص  می ورا به پیشقد نیز آنها د وانایشان بیاموز

 .رضاي الهی تشویق نماید درجهت نیل به ثواب و
 حضور دائمی روح معنویت در ـ شخص مسئول میبایست از 12

راه  در باخبري كامل داشته  و وجود افراد زیر فرمانش اطمینان و
یله وس باشد تا بدین قلوب شان بكوشد؛ نیز ایجاد امید در ارتقاي آن و
 ن كارمیدا نیروها در و دپرهیزگاري بارور گرد ایه تقوي وس اراده ها در

 بازدهی به خدمت گرفته شوند. و
 كردن اثرات منفی ناشی از مسئولیتهاي رهبر دور جمله سایر از

 نفوس افرادجماعت میباشد. مشكالت توان فرساي كنونی؛از وضعیت و
را منحصر به  ـ درست نیست كه مسئولی تمام وقت خود13

 ضرورتها و بلكه باید به آینده، مور پیش آمده سازد،پیشبرد ا
قط فقضایاي روز،  برابر اقداماتش در كارها و مطالباتش فكرنماید؛ تا
 غیر پالن شده نباشد.  یك كنش نسنجیده و

ـ قیادت باید براي ارتقا ي اسلوبهاي كاري، مجهز ساختن 14
 تحقق ند درمدرنی كه میتوان پدیده هاي جدید و استفاده از وسایل و

 توجه آن كمك نمایند؛ بردن سطح بهره برداري از باال اهداف دعوت و
 را مبذول دارد. جدي خود
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 ـ بسیار مهم است كه رهبر هرازگاهی به ارزیابی كار و15
 باز رشد و درستی روندكار، بدین وسیله از وپردازد دستاوردهاي آن 

ي شناخت نكات همچنان برا این كار دهی آن، خویش را مطمئن سازد.
 معالجه آنها، شناسایی سلبیات و و آن عمومیت بخشیدن مثبت و

 بسیار حایز اهمیت است .
جانب  از لو انتقاد سازندة ـ و هر گفتنی است كه رهبر باید از

 دشمن ـ به نفع دعوت استفاده نماید .
 وبینی  امكاناتش دچار بزرگ ارزیابی نیروها و باید در ـ رهبر16 

به همین ترتیب دركوچك  خویشتن را نفریبد و ودد رمبالغه نگ
 شمردن آن نیز راه تفریط نپیماید.

 دادن به بُعد بها امور اداري و استغراق در ـ دوري قیادت از17

جمله ضرورتهاي است كه باید مورد توجه حتمی  روحی از دعوي و

اساس دعوت ما محسوب  بُعد روحی اصل و داشته باشد. رهبر قرار

منتهی به ایجاد فضاي محبت وتعاون میگردد وعدم التفات  و میگردد

خواهد داد كه فاقد یی اداري  شكل رسمی وچنان  را ما به آن كار

 میان افراد جماعت از دشمنی در نتیجة جز بدبینی و معنویت بوده و

 جاي نخواهد گذاشت . رخود ب

بهره  ـ مسئول باید داراي صالحیت اجرائی یی باشد كه با 18

 و رداردمیان ب مصیبت بتواند موانع را از مواقع سختی و آن در ري ازگی

نابجاست كه حركت به علت وجود  چقدر نماید. باز راه دعوت را
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 محدود میسازد دچار كندي و قیودات فراوانی كه تصرفات رهبر را

 ضعف گردد.

یكپارچة  حركت متحد و پیمانة كه مجموعة قیادت در ـ به هر19
ت نسبت به قیاد افراد  و استن اندازه جماعت نیرومند به هما باشد،

میان اعضاي  اما برعكس اگر خود اعتماد زیادتري خواهند داشت.
 آن هنگام ؛ دریدو تفرقه بوجود آ كند رهبري جماعت اختالفاتی بروز

پیروانش را متأثر  نیروي جماعت مستولی گشته و است كه سستی بر
ف اطرا دسته جاتی در وارد گروه ها وچه بسا دراین گونه  م میسازد و

 وحدت منجر به ورود نقصان برروند حركت و و یندبعضی از افراد گردآ
 .ندصفوف گرد

 درگیري با ـ براي رهبر شایسته است كه تا آخرین حد ممكن از20
غیر این صورت با كینه ورزي هاي فراوانی  در؛ دیگران بپرهیزد

 می روبرو خواهد شد .ها ي اساله جانب سایر گرو از اً خصوص
 آنان و داشته باشدمد نظر  ـ قیادت باید ذوق حماسی جوانان را21

 آورد تا مبادا زمانی بدون در بط بارضرا جوانانی پرحماسه اما من
دچار مشكالت  دشمنان درگیر كرده و جماعت را با ،نظرداشت اوضاع
 وگرفتاري سازند.

مقابل  جماعت درصف  ـ براي رهبر بسیار ضروري است كه از22
 پشتیبانی نماید؛ حمایت و اً مدارس فكري مخالف، قوی نفوذ مكاتب و

 دچار پراكنده گی و این زمینه صف جماعت را كه تساهل در چرا
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 اختالف خواهد ساخت .
 صف جماعت محورهاي از نباید اجازه دهد كه در ـ رهبر23

هی است آید؛ بدی وغیره به وجود اساس تعصبات منطقه یی  اشخاص بر
منجر همكاري  كه وجود چنین جریاناتی به ضعف روح وحدت و

 صف جماعت میشود. انشعاب در موجب پیدایش تفرقه و یا و میگردد

اهم وظایف رهبر  محاسبة خطاها نیز از ـ ایجاد جو انضباط و24

د این مورد زمیه ساز بی مباالتیهاي خواه هرگونه بی توجهی در است.

عرصه  در فساد بزرگی را و میگیرد سر جماعت را دربر تا بود كه سر

 جماعت شایع خواهد نمود. هاي مختلف كار

 برابر نفوذ عناصر صفوف جماعت در از ـ رهبر مؤظف است تا25

بر ره حمالت تفرقه افگنانه دشمنان، پشتببانی به عمل آورد. بیگانه و

 ه توضیح وب و ندسپاهیان دعوت حفظ ك با را باید ارتباط مداوم خود

 ه هاي دشمن مبادرت ورزد .ئتوط اً تشریح امور خاصت

صف به مشاهده  نظمی در بی فتنه و بروز ـ هرگاه عالیمی از26

بدون مواجه ساختن جماعت با  روشی حكیمانه، رسید رهبر باید با

 سختیها به معالجة آنها اقدام نماید .

س ـ هنگامی كه مسئول نسبت به اداي وظایف  خویش احسا27

توانایی بیشتري  به فكر جایگزینی كسی گردید كه از ناتوانی نمود و

حیثیتش  و قدر از و یستبرخوردار است، هرگز برایش عیبی ن

 مصالح شخصی به رجحان سزاوار كه مصلحت جماعت بر نمیكاهد، چرا
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 است . تر

 :و معاونينش بارة اسلوب تعامل ميان رهبر مالحظاتي در

 ردتی میپردازیم كه كیفیت تعامل مسئول را نكا اینجا  به ذكر در 

 افراد زیر فرمانش مشخص میسازد : هر گونه وضعیتی با

 اهمیت ویژه اي برخوردار ـ اولین چیزي كه براي مسئول از1

جایگاه هاي مختلف مسئولیت  انتخاب افرادي مناسب در ،میباشد

ن استمرار آ و ارتقا كار تضمینی جهت درستی روندكار و این است.

نیز  نتیجة سوء انتخاب افراد و در حوادث منفی یی كه  از خواهد بود و

 تبدیل آنها به وجود می آید جلوگیري میكند . تغییر و

 اد وبدبینی به افر باشد كه همیش با ـ رهبر نباید فردي منفی گرا 2

فرط  خوش خیال كه از و فردي متهور یا حوادث ماحول خود بنگرد و

 .نماید  منجالب بالگرفتار در نا كسی، خویشتن را اعتماد به هركس و

 همكارانش درعرصة كارشان، به تماس فراوان رهبر با ـ نزدیكی و3

ي همتها به توان وكفایت كاري آنها بهتر پی برد، وي امكان میدهد تا

ت نیز مشكال كارهاي آنان تقدیر به عمل آورد و از وزد شان را برانگی

 چاره سازي نماید. براي حل آن آنها را درك و

 حد اعتدال ـ در غیرمنظم رهبر ـ در همچنین بازدید ناگهانی و
 ربخود  مؤثریت زیادي میتواند از موارد برشمرده شده، شناخت افراد و

 جاي گذارد.
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مشخص ساختن  توزیع كارها و ل موظف است درئوـ مس4
 رجوانب كا تخصصها دقت الزم را به گونة به عمل آورد كه هیچ یك از

كارها ي تخصصی كه  هیچگونه تداخلی هم در نمانده و نظر دور از
 یا معطلی آن گردد به میان نیاید . و موجب آشفتگی امور

 تمام سطوح جماعت و تنظیم كانالهاي ارتباطی با ـ تشكیل و 5
ولت آنچه كه منجر به سه نحوة برقراري ارتباط آنها و ایجاد آسانی در

پیشكش سایر  آراء و نیز اخذ مشوره و میگردد و پیگیري امور در
 جملة وظایف مهم رهبر محسوب میشود . تعلیمات از

بردن مستوي همه جانبة افرادي كه  جهت باال ـ رهبري باید در 6
آنان را  و هدسعی وافی به خرج د دارند ، پستهاي مسئولیت قرار در

 وسیلة مفید آماده سازد . هر براي بهره برداري از

رهبر براي مسئولین بخشها  اگر خواهد بود ودمندـ بسیار س 7

یل وسا این كار به آنان امكان میدهد تا اوالً  اختیارات كافی بدهد .

ت تحقق اهداف به آنها یاري رساند به خدم كه میتوانند در بهتري را

 در مشكالت را سختیها و جرئت مواجهه با روحیة اقدام و ثانیاً یرند وگ

 وجود شان زنده سازد .

 میان مسئولین در تعاون صادقانه را ـ رهبر باید روح همكاري و 8
 ةرابط یكدیگر با مجاالت كار  كه جایی آن بخشها به وجود آورد. از

ایجاد همكاري  ،نیستفاصله یی  میان شان جدایی و و اردمتقابل د
ه بكارجمعی  فعالیت و ارزشترین امور الزم هر جمله با ذات البینی از

 میرود. شمار
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ـ شخص مسئول باید به خود عادت دهد كه قبل از صدور فیصله  9
معاونین خویش به مشورت  ها علی الخصوص فیصله هاي مهم، با

 در تحمل مسئولیت را همیاري در مشاركت و این كار شعور پردازد.
رات اجراي مقر و تنفیذ باعث اهتمام مزید شان در و می انگیزدبر  آنها

 .موفقیت  قطعی خواهد بود - شاء اهلل نا - نتیجه آن و میگردد
 فرامین رهبر مشخص و اهمیت است كه اوامر و ـ بسیار با10

نداشته  مقصود آن توضیح گردد تا مورد مبهمی براي مجریانش وجو د
 و باشدحد توان افراد  شده در صادر همچنان الزم است كه اوامر باشد.

اجراي وظیفه خویش مجریانش كامال معین گردند تا بدون معطلی به 
  لومنامع اًًً چرا كه علت اساسی عدم اجراي دستورات اكثر ؛اقدام نمایند

 .استبودن مسؤلین اجرایی 

گفتنی است كه رهبر نباید به هیچگونه تفریط و سهل انگاري در 

 دهد در غیر آن به موقعیت با قسمت اجراي تعلیمات و مقررات تن در

 ردید.ارزش او لطمة بزرگی وارد خواهد گ

برقراري هماهنگی و  بر گزاري جلسات دوره یی كه منجر به  _ 11

بسیار نافع و سودمند است،  ،همكاري میان مسؤلین بخشها میشود

چرا كه طبیعت كارها به گونه اي است كه عالوه بر ضرورت ارتباط، 

یكی موجب قوام و درستی دیگري  اً یكی مكمل دیگري بوده و احیان

ي این كار براي امحاي نقاط منفی و رفع نیازمند هرحاله ب . میگردد

 هاي جماعت و مسؤلین خیلی مفید خواهد بود.
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 تسلسل در باید مواردي مانند ایجاد پیوستگی و رهبر _ 12

هاي تخطی و كند مراعات دائماً  رساندن تعلیمات را برقراري ارتباطات و

 در حاالتمسئولین را از اجراي این موارد در نظر داشته باشد، مگر 

كه باعث  باشداضطراري، آن هم تا حدي كه این گونه تخطیها عمدي ن

 نها گردد، در غیر این صورت بی اعتنایی به مواردآسلب اعتماد از 

ر مذكور انعكاس بدي را باالي جو عمل و بهره برداري و روح تعاون د

 جماعت به جاي میگذارد.

خطاهایش  هنگامی كه مسؤل میخواهد شخصی را به جرم _ 14

ن آمورد محاسبه قرار دهد، باید نسبت به اوضاع و احوالی كه جرم در 

واقع شده است، آگاهی و شناخت كامل داشته باشد، تا مبادا شخص 

خاطی را به جرمی مورد محاكمه قرار دهد كه انجام آن در اوضاعی 

خارج از اراده اش صورت گرفته است. همچنین مسؤل باید چنان 

ه را اتخاذ نماید كه عوامل و اسباب لغزش را در آیند ترتیبات عملی

 محدود و محصور سازد.

الزم به ذكر است كه هرگاه بعد از محاسبه، شخصی سزاوار 

سرزنش و مجازات گردید، این مجازات باید متناسب با لغزش و بر اساس 

عدالت و بدون قساوت و یا انتقام از خطاهاي گذشته اش باشد تا باعث 

راحت گردیده و منتج به نفعی شود، نه اینكه خداي نخواسته به التیام ج

بازگشت دوبارة فرد به معصیت بیانجامد. البته اگر قوانین مجازات در 

لوایحی تنظیم شده باشد، بهتر است تا اینكه هیچ كس مجازات را 
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توجه  نكته نیزعقوبتی شخصی از جانب رهبر نپندارد. و رهبر باید به این 

هیچگاه در برابر  ،مسؤل د براي حفظ حیثیت و آبروي فر كه كندجدي 

 افراد زیر فرمانش او را مورد سرزنش و مالمت قرار ندهد.

بر رهبر الزم است كه هنگام اخذ تصمیم براي پذیرش  _ 14

استعفاي شخصی از كار و یا دور كردنش از صف جماعت به علت 

یري د، چرا كه جلوگارتكاب خطا و غیره، احتیاط فراوانی را به خرج ده

از كار در راه دعوت الی اهلل در صالحیت هیچ كس نیست، مگر در 

نفعش زیاد تر باشد  صورتی كه ضرر ماندن شخص در صف جماعت از

ن كه در آن صورت مصلحت جماعت ما فوق افراد قرار میگیرد. البته ای

اعذارًا الی  _كار هنگامی صورت خواهد گرفت كه براي اصالح شخص 

 جهد و تالش كافی به عمل آمده باشد. _ اهلل

كه  ی رارهبر باید سویة افرادي را كه به كار می گمارد و یا آنان _ 15

به علت خطاهایشان مورد محاسبه قرار میدهد، در نظر داشته باشد 

بتدي م فرد یعنی آن معاملة را كه با فرد ملتزم جماعت انجام میدهد، با

رد ف همچنین نباید با و جماعت گردد از وي نبرد كه باعث فرار به كار

 ملتزم جماعت، همانند فرد مبتدي برخورد نماید كه در نتیجه وي با

 گناهكاري كشانده شود. اصرار در لغزشها، به وادي افراط در

در مقابل محاسبة لغزشها، تشویق و تشجیع و یاد آوریی  _ 16

اند، نیز كه به وظایف خود به نحو احسن رسیده گی كرده  آنانی
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ضروري می باشد. یعنی وظیفه مسؤل صرف دریافت خطاها و محاسبه 

بنگرد هاي ارزشمند را نیز به دیده قدر  بلكه باید دستاورد یستافراد ن

و با تشویق و ترغیب، افراد را مورد تقدیر و ستایش قرار دهد. این كار 

موجب تقویت معنویات اشخاص گردیده، حس اعتماد و حس قدر دانی 

 نان را بر می انگیزد.آ

كار جماعت عملی است خالصانه در راه كسب رضاي خداوند  

 را مسؤلین تمام برادران و خاصتاً  متعال، لهذا رهبر مؤظف است عموماً 

 مایدنو در همه حال آنان را متوجه پروردگار شان  هدمورد ارشاد قرار د

دیت و متذكر شود كه انجام درست كارها گامی اساسی در جهت عبو

 و باعث تقرب الی اهلل میگردد. میرودبه شمار 

 هو ب گیردالبته این توصیه ها باید در سایة محبت و اخوت صورت  

جاست كه در این مسیر ه دور از هرگونه تجریح و آزار باشد و چه ب

مبارك سیرة اسوه و مقتداي حسنة بشر جناب محمد رسول اهلل )صلی 

ه كه اگر ب ییا قرار داشته باشد؛جام اهلل علیه و سلم( سر لوحة كار

تصحیح اخالق و اعمال مسلمانی مبادرت میورزیدند، بدون اشاره به 

فرد خاطی به قسمی كه خود شخص نیز متوجه نمی گردید میفرمودند: 

 .« …هاي ابا نمی ورزند بعضی از مردم از انجام چنین و یا چنان كار

یق در بارة هر مسؤل مؤظف است كه شناخت و نظارتی دق_ 18

سمت قبا آنها در   و باشد چگونگی روند كار و نحوة فعالیت افراد داشته

 .كندرفع مشكالت كاري و اجرائی شان همكاري 
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براي مسؤل و رهبر شایسته نیست كه فقط به صدور اوامر پرداخته 

خود  انجام میشوند، از مقر ،خودي خوده و با این گمان خام كه كارها ب

 د.هیچگاه خارج نشو

 ةل در صحنئوالبته گفتنی است كه برخورد حكیمانه و نرم دالنة مس 

 ی كهعملی جماعت، متابعت از وي را به پایة اكمال میرساند، یعنی هنگام

افراد متوجه شوند، هدف دستورات رهبر، نه عیبجویی بل اصالح امور 

 و عملی میسازند. میپذیرندبا سعة صدر آن را  اًجماعت است، یقین

بسیار سودمند است كه قیادت از كارها جهت اطمینان یافتن  _ 19

ت از درستی روند آن و تحقق مصالح دعوت و نیز از نظرات و پیشنهادا

و هرگونه نقد سازنده راجع به نحوه كار  مایدافراد اطالع حاصل ن

رهبري را بشنود و همچنین به استفتاءات افراد پاسخ مناسب ارائه 

 .وجه نباشدو نسبت به آن بی ت هدد

جاي  رطبیعی است كه این كار اثرات مثبتی را بر روحیه افراد ب 

رزش و به آنها می فهماند كه قیادت به ایشان و نظرات آنان ا میگذارد

 قایل است.

درك این مطلب براي قیادت بسیار ضروریست كه پختگی و  _ 20

مهارت یك شخص در یك جانب مشخص كاري، دلیلی براي صالحیت 

به طور مثال یكی از  خله وي در ابعاد دیگر شمرده نمیشود؛و مدا

برادران كه به عنوان دعوتگري مؤثر و توانا در میان اقشار جامعه تبارز 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

78 

كرده و یا نویسنده و مؤلفی كه آثار مكتوب با ارزشی را در میدان 

دعوت به ارمغان آورده است؛ در بخش هاي اداري و تنظیمی و یا 

و در این عرصه ها نیز جلو دار قرار  باشدان لیاقت نظامی هم داراي هم

گیرد، مگر در صورتی كه كفایت و درایتش در این ساحات عمال ثابت 

 گردیده باشد.

وان به تجربه دریافته ایم كه حماسی بودن شدید افراد را نمیت _ 21

ه دلیل حتمی بر قوت ایمان و شدت عالقه مندي شان به فداكاري در را

 از كم حوصلگی افرادي ب آورد. این گونه حركات غالباً دعوت به حسا

اه رناشی میشود كه می پندارند با حماسی بودن مطلق میتوان به پایان 

 !رسید و در اسرع وقت به اهداف دست یافت و به استراحت پرداخت

سیر كه هدف ما بزرگ و راه طوالنی است، در این م جایی آ ن اما از 

راه صبور و متحمل و داراي نفس طویل نباید همجز افراد  مبارك با ما،

هم، مخطرناك خواهد بود اگر ما در جایگاه هاي مسؤلیت و  گردند. بناءً

افرادي عجول و احساساتی را بگماریم كه در آن صورت به دلیل كم 

حوصلگی شان، بعد از مدتی به سوء تصرف و یا توقف حركت از جانب 

 آنان مواجه خواهیم شد.

جایب دیگر رهبري این است كه هرگاه جماعت با سختی از و _ 22

و مشكلی مواجه شده و یا كدام هزیمت مقطعی در مبارزه و مقابله با 

دشمن رونما گردید، براي باال بردن معنویات افراد به اقداماتی مبادرت 

ـ جل جالله ـ  اهلل و آنها را در چنگ ضعف و مأیوسیت رها نكند. دورز
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 جنگ احد و حنین این گونه دلداري میدهد كه:مؤمنین را بعد از 

 ڭ ڭ   ڭ             ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ چ

 ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 وئ وئ  ەئ ەئ ائائ ى ى ې    ې ې ې ۉ

  چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ۇئ

  ١٤١ - ١٣٩ آل عمران:                                                                      

 هگین نشوید ، شما برترید اگر مومن باشید. اگر به)سست و اندو 

 شما زخمی رسید به دشمن نیز مانند آن رسید و این روزگار را میان

لوم مردم تقسیم كرده ایم . و این براي آن است تا اهلل مومنان را مع

 همه ونماید و از شما شهیدانی برگیرد و اهلل ضالمان را دوست نمیدارد 

ازد اك سست تا اهلل مومنان را از شوائب كفر و نفاق پاین امور براي آن ا

 و كافران را به نابودي كشاند.(

كوتاه سخن اینكه شكست ظاهري و مادي، مسلمان را تسلیم  

خود كرده نمی تواند و باید دانست كه شكست حقیقی در اصل 

 شكست قلبهاست!

 د ( مالحظات عمومي:

الحظات عمومی یی كه در این قسمت میپردازیم به ذكر بعضی از م

 مراعات آن براي رهبر جماعت ضروري به نظر میرسد:

طوریكه پیشتر نیز در رابطه با این موضوع به تفصیل سخن  _ 1

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

80 

رفته است، اهتمام به حفظ اصالت دعوت و دور نگهداشتن آن از گونه 

 هاي مختلف انحراف باید در محراق توجه رهبري قرار داشته باشد.

و الحق در میان مسؤلین جماعت بسیار ضروري پیوند سابق  _ 2

 ایجاد شود. این كار  است و نباید در اثناي حركت میان شان فاصلة

بدان علت است تا مسؤل جدید بتواند از تجارب و پختگی هاي 

 و كار را از جایی پی گیرد كه فرد كندل سابق استفاده اعظمی ئومس

قطه ننه اینكه دوباره از  گذشته آن را تا آن حد استمرار بخشیده است،

 د.نمایصفر آغاز به كار 

ت قیادت باید در برابر هرگونه تالش از سوي دشمن و یا هر جه _ 3
دیگري كه به قصد تسلط بر دعوت یا استخدام آن به نفع دیگران 

و از انحراف جماعت و یا تهی  اشدمحتاط ب اًصورت میگیرد، جد
 یري به عمل آورد. وي نبایدساختنش از محتوا و جوهر اصلی آن جلوگ

در  در این زمینه به هیچ نوع مجامله و معامله یی تن در دهد. چرا كه
با حق و تدبر رهبریست كه در مواقف   اصل پایداري و صالبت توأم

 شا و چاره ساز باشد، نه كدام معامله و یا خوشگمختلف میتواند ره
 آمد گویی.

یعنی سریت و یا علنی رعایت مقتضیات و مطلبات كار دعوت  _ 4
 بودن بدون افراط و تفریط آن، نیز از وجایب رهبریست كه در اثناي

 حركت باید مد نظر گرفته شود.
 رهبري به آن عنایت داشته باشد، مورد دیگري كه باید جداً _ 5

دوري و احتراز شدید از مباح قرار دادن خون مسلمانی بدون حق 
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ه باشد كه حتی از گفتن حرفی رهبر باید توجه داشت شرعی آن است.
كه ممكن است سبب استنباط كسی براي حالل شمردن خون انسانی 

 گردد، پرهیز نماید.
 یه و سلمصلی اهلل عل -اهلل  در حدیثی كه ابن عمر )رض( از رسول

 فرمودند: اهلل روایت میكند چنین آمده است كه رسول -
ْن »  ْب َدًما َحرَاًماَلْن يَ زَاَل اْلُمْؤميُن يفي ُفْسَحٍة مي ينيهي َما ََلْ ُيصي  1« دي

 آسانی همراه هست مگر فراخی و )مسلمان همیشه دردین خود با
 زمانی كه دستش به خون حرامی آلوده گردد.(

 وبه توفیق الهی بحث در بارة قیادت و اماناتش و متصل آن صفات  

اخالق و مالحظاتی كه قائد را در قیام به حمل این امانات یاري 

  میرساند، در اینجا به گونه یی مفید به پایان رسید.

چه بدان  آن حال میپردازیم به بحث سپاهیگري یا جندیت و

 مربوط میشود.

------------------------ 

 (151/  21) -صحيح البخاري  -1
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 و مقتضياتش سربازي
 

 امور اساسی یی كه تحقق آن ضروریست:

فردي كه در جماعت جهت تحقق اهداف اسالمی خود به فعالیت 

ا امور اساسی یی كه ذیال به آنهمشغول است باید براي پیاده ساختن 

 اشاره میكنیم، سعی و تالش خویش را مبذول دارد:

درك این مطلب كه پیوندش با اسالم داراي چه مفهومی است.  _ 1

ست، یعنی بداند كه ارتباطش با اسالم ارتباطی ارثی و شناسنامه اي نی

 و رسالتی میباشدسرنوشت ساز وي  ةلابلكه اسالم و كار براي آن مس

و نیز  .است كه خلقت او در این جهان  براي آن صورت پذیرفته است

 به  توجه داشته باشد كه سعادت انسان در دنیا و آخرت منوط به التزام

ر و هرگونه تقصیر د می باشد ات آناسالم و قیام در راه تحقق مقتضی

این میدان و مخالفت ورزیدن با آن، برایش گناهی است كه حساب و 

 را در پی خواهد داشت. جزاي الهی

شخص عامل در جماعت باید نسبت به طبیعت و ایجابات  _ 2

مرحلة در حال گذر دعوت، آشنایی كاملی داشته باشد. یعنی درك 

ه پرداخته، سرزمین هاي ئوطتنماید كه دشمنان اسالم بر ضد آن به 
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؛ از صحنة حاكمیت به دور رانده اند اسالمی را اشغال و شریعت آن را 

و ملتهاي مسلمان را به  كرده اندولت و خالفت مسلمین را سركوپ د

فساد و انحالل ، ضعف  تفرقه مواجه ساختند. و همچنین بداند كه 

 دشمنان اسالم این شعور را در ذهن مسلمین تحمیل نمودند كه ما 

و باید در برابر عقاید و خواستهاي شان تسلیم محض  یمنیاز مند آنان

 !باشیم

ان سوگند خوردة اسالم بعد از اینكه در صحنه هاي بلی! دشمن

و از  ند شكست خورد نبرد مستقیم به وسیلة خون شهداي ما

ه هاي بیشرمانه خود ئوطتسرزمینهاي ما اخراج گردیدند، دست از 

 ر مابو این بار مزدوران خود را براي تنفیذ برنامه هاي شان  هبرنداشت

انی طجرة خبیثه و جرثومه سرمسلط ساختند و از همه ظالمانه تر، ش

 …صیهونیزم را در قلب وطن بزرگ اسالمــی ما نامردانه غرس نمودند

ز باید بداند كه رهایی از این وضعیت ذلتبار، جز ا دعوتگر مؤمن - 3

طریق بازگشت راستین و صادقانه به كتاب مقدس خدا و سنت مطهر 

است كه پیامبرش امكان پذیر نیست و فقط در پرتو این بازگشت 

و  مسلمان میتواند به عنوان شخصیتی با عزت، نیرومند و مؤمن به خدا

د و این شعور واقعی در وي رشد نمای كندرسالتش در این جهان تبارز 

ا ركه او با این پیوند دینی اش در مقام استاد بشریت مسؤلیت بزرگی 

 به دوش گرفته است.
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مؤمن باشد،  و دیگري كه مسلمان باید بدان سخت معتقد چیز _ 4

 نفوس است؛ ایمان در براي برانگیختن عنصر عمل پیگیر و ضرورت كار

البته  دست رفتة مسلمین اعاده شود. هیبت از وسیله قوت و بدین تا

خالفت اسالمی تحقق یافته  اقامة دولت و با این هدف متعالی جز

نوع  هر و نمیتواند؛ دولتی كه باعث نیرومندي مسلمین میگردد

 میبرد ومیان  از نوامیس شان را راجع به سرزمین ،معنویات وخصومت 

 اقصی اولین قبله و علی الخصوص فلسطین و سرزمین هاي دربند،

متجاوز اسالم  تسلط دشمنان بیغیرت و از سومین حرم مسلمین را

 رهایی میبخشد.

علم كافی داشته باشد كه  و اینكه فرد مسلمان شعور دیگر _ 5

زن مسلمان به  فرد و ولت اسالمی وجیبة مهم هرتالش براي اقامة د

صورتی كه مسلمین براي  در امري كه اختیاري نبوده و شمارمیرود؛

 پروردگار حضور فعالیت نپردازند در و تحقق این هدف مقدس به كار

 جوابی نخواهند داشت . محسوب گردیده و خویش گنهكار

 رسالمی( به طوبزرگ )اقامة دولت ا ةبداندكه اداي این وجیب و _6
جمعی منظم بعد  یك كار اشتراك در مسلمین با و یستفردي ممكن ن

میتوانند  یك جهت متمركز ساختند، كه تمام تالش شان را در آن از
 موفق به اقامة این بناي بزرگ شوند . 

 ) ماَليتم الواجب اَلبه فهو واجب (بر قاعدة شرعی معروف   بنا _7
طوریكه  و سالمی واجب شمرده میشودجمعی براي اقامة دولت ا كار
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فردي بدون جماعت براي اداي این مسؤلیت  كار اغلب مردم معتقدند
 كفایت نمیكند .

درك واجب  ضروریست كه بعد از مسلمان الزم و براي فرد _8

باشد. این  خود جستجوي جماعتی جهت آغاز كار در بودن كارجمعی،

ه بمبادا خداي نخواسته  ات است، اهمیت ویژه یی برخوردار انتخاب از

درست مبادرت  راهی غیر نفس خود در مال و مجاهدت، بذل وقت،

هرگاه  و هدانتخاب جماعت سرعت به خرج ند لذا میبایست در ورزد.

 آن اعتماد كامل حاصل بر حقیقت جماعتی برایش كامال ثابت گردید و

 آن اقدام نماید . گاه جهت شمولیت در نمود آن

انتخاب درست جماعت كمك  شناخت و ان را برچیزي كه انس _9
 جماعت وجود داشتن صفات اساسی یی است كه باید در میكند،

داشتن ایدة اقامة دولت جهانی  اهم این خصوصیات اوالً  داشته باشد.از
 اسالم است كه باید جزء الیتجزاي منهج آن قرار گرفته باشد. دو دیگر

انحراف  ن كدام جز گرایی واسالم بدو خالص از داشتن فهمی  شامل و
 ( درصلی اهلل علیه وسلمطریق رسول اكرم ) پیروي از است. سدیگر

 مقومات اساسی آن از طوریكه تمام  تحقق اهداف جماعت میباشد.
سپس نیروي  یكپارچگی و قوت وحدت و عقیده، جمله؛ قوت ایمان و

كه میدان  نظر گرفته شده باشد. چهارم این سالح به ترتیب مد بازو و
بلكه تمام  باشدنظر باید منحصر به منطقة خاص ن ردعمل جماعت مو
اینكه جماعت او به  دهد ،مگر زیر پوشش خود قرار ساحة اسالمی را
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منطقة خاص  حركت حاضر درساحه، در عنوان مهرة هماهنگ كننده با
 پختگی، باید از اخیر اینكه جماعت مورد توجه ما قرار گرفته باشد. در

 باشد. رزیركی الزم برخوردا تجربه و

 فهم این موضوع براي فرد مسلمان ضروریست كه اصل در _10

 توحید صفوف مسلمین است نه تشتت و اسالم، اجتماع كلمه و

واحد  هدف ما واحد، اسالم ما تحت پرچمهاي مختلف. گی در پراكنده

 یكپارچگی فرا به وحدت و  را خداي واحد ما و استراه ما واحد  و

 میفرماید:  خوانده و

  ١٠٣آل عمران:  چ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ

 میفرماید : داشته و تنازع باز تفریق و از را ما و

  ٤٦األنفال:  چ  پپ پ پ ٻ ٻ چ

  )منازعه نكنید كه سست میشوید و قوت تان از میان میرود(

مالحظه كردیم كه هیچگونه جواز شرعی براي باالكردن پرچمهاي 

 د.براي اسالم وجود ندار متعدد تحت پوشش كار

الزم  زمانی كه فردي میخواهد جماعتی را براي خود برگزیند، _11

مجامله یی  یا و اكراه و كامل بدون كدام حرج  اختیار آزادي و است تا با

سرنوشت ساز  و جا خطیر این كه قضیه در چرا به این كار اقدام نماید؛

 عداوست كه ب لذا بر درپی دارد. حتماً  مسئولیتهاي را مشكالت و بوده،

بعضی  جماعت به وسیلة شكوكی كه دشمنان دانا و اختیار انتخاب و از

 نگردیده و متأثر ایجاد مینمایند، بارة جماعت، مسلمانان نادان در از
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 جدیت دنبال نماید. با راهش را

التزاماتی است كه  جماعت داراي شروط و در اینكه كار دیگر _12

ي اجرا كامل به پایبندي وآماده گی  دانسته و علماً  شخص باید آن را

این صورت است كه جماعت میتواند به اهداف  در آنها داشته باشد و

صورت هرگاه شخص داراي  این غیر خود به درستی دست یابد .در

 پیوستن به جماعت خودداري بهتراست تا از چنین آماده گی یی نبود،

 ورزد.

كه میدان دعوت نه براي اشخاص بل در واضح است كه كار _13

پاداش آن  و اجر و است( جل جاللهجهت رضاي خداوند) خاص در

 ه رااخالصی صادقان این كار مربوط به ذات اقدس باریتعالی است. بناءً 

بیعتش  واقع تعهد و مسلمان توجه داشته باشد كه در فرد می طلبد و

صو خ عدم نقض از التزام، وفا و و میباشدخدا  بیعت با رهبر جماعت، با

 ی است: صیات چنین پیمان

 ٺ ڀ ڀ  ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ

  چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ

 ١٠لفتح: ا                                                                                             

اهلل دست  بیعت میكنند؛ هللا با بیعت میكنند یقیناً تو )آنانیكه با

 این پیمان را نقض كرد در هركس كه دارد و قرار باالي دستهاي آنان

ماند،  عهد خدایی اش استوار كس كه بر آن نقض كرده و را واقع خود
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 كرد.( خواهد به زودي برایش مزدي بزرگ را منظور اوست و با خدا

باید چنین  صف دعوت میگردد، مؤمنی كه وارد ـ فرد 14  

 مردانی صادق و همركاب شدن با با احساسی داشته باشد كه او

به  ؛بس بزرگ گردیده است ي خیر عاملینی مخلص به اسالم، وارد

وي برانگیزد كه  در كه این احساس چنان حرص شدیدي را گونة

 عالوه خویشتن را بر و شودجماعت ن دوري از هیچگاه دچاركوتاهی و

 داخل و چه از تحمل، براي پذیرش سختیهاي راه ـ و صبر به وسیلة

 تربیت نماید . آماده و ارج صف ـخ چه از

 ست كه اگروظایف دنیوي نی دعوت مانند سایر باید دانست كه كار

مؤسسة دیگري به جستجویش  در نیافتیم، یك مؤسسه آن را در

 ودعوت امري اخروي است كه داراي اهدافی معین  بلكه كار بپردازیم؛

 ی نمیشود.جمله تكروي به آن منته راه دیگري از راهی واحد است و

دعوت  مسیر وري است كه بداند دربراي شخص مؤمن ضر ـ15 

 یاد ، (جل جالله ) اهللبرابر  خود، در الزمی ترین ارزش دوام مراقبت از

جهت  همچنین پیمودن مراحل سلوك در آماده گی براي آن و آخرت و

به  فرد باید و است همتی استوار عزم و ( با جل جاللهكسب رضاي اهلل )

كثرت  روزة حداقل سه روز درماه، لی مانند قیام الیل،انجام نواف وسیلة

ه برا  خود هرچه بیشتر هاي مأثور تمسك به دعا زبانی و قلبی و اذكار

 سازد. نزدیكتر موالیش نزدیك و

 التزامات جماعت : افراد به روشها و پايبندي
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ید به كارش برایش برمیگزیند با جماعت را در شخصی كه كار ـ1

نزد  در ارزشترین مهم كه كارش با به گونة داشته باشد؛ قوي وكامل باور

 باشد كه به آن مشغولیت دارد. اصلی ترین وظیفة وي تلقی شده و

 این باره میگوید :  در امام حسن البناء  

آیات قرآن  یكی از خداوند در مهم مسلمان حقیقی را وظیفة» 

ي به شرح آن دیگر آیات  در مكرر به طور بعد و كردهمجید مشخص 

 این آیت چنین اشاره میشود:  در پرداخته است و

 ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ

 ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں    ڱ ڱ

 ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ ہہ

 ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ

 وئوئ ەئ ەئ ائ    ائ ى ى ې ېې ې ۉ

 ٧٨ - ٧٧الحج:  چ  ۈئ  ۆئ  ۆئ    ۇئ ۇئ

بادت نمایید و به )اي مومنان ! ركوع و سجده كنید و خداي تان ع

كار خیر مبادرت ورزید شاید كه به رستگاري نایل شوید. و د در راه اهلل 

چنان كه شایستة اوست جهاد كنید، او شما را برگزیده است و در دین 

براي شما سختی نیاورده است. شما ملت پدر خود ابراهیم هستند، او 

است ،تا در این  شما را از قبل مسلمین نامید و در این قرآن نیز چنین

كار پیامبر شاهد شما باشد و شما گواه مردم . پس نماز را برپا دارید و 
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زكات را بپردازید و به اهلل متوسل شوید، او دوست شماست و چه خوب 

 دوست و نصرت دهنده اي است. (

خود  محولة كار جماعت واجب است كه به براي فرد شاغل در ـ2

ام به خوبی انج بدین وسیله بتواند آن راتا  احاطة كامل داشته باشد؛

 همچنین براي وي الزم اهداف جماعت خود را برآورده سازد. و و هدد

 راستاي اصالح كار رغبت در و رضا با اً تمام را است تا هستی خود

 ازدواج، مسكن، شخصی مانند كار، حتی امور وهد د دعوي خود قرار

به  تمامی اینها تا از گذارد؛خدمت مصالح دعوت ب نیز در وغیره را سفر

 نفع دعوتش بهره برداري نموده باشد .

فعال براي پیاده ساختن  ند عنصري صالح وبراي اینكه فرد بتوا ـ3

 به راباید لزوما آماده گیهاي همه جان باشد ، آمال جماعت خود اهداف و

ین ( چنمه اهللراجع به این مطلب امام شهید )رح؛ خود ایجاد نماید در

 گوید :می

زشتی،  از براي جداكردن زیبایی میخواهد تا فرد اسالم از» 

خطا ،ادراكی  جهت شناسایی صواب از لطیف و وجدانی حساس و

 راه حق عنصري ضعیف و براي اینكه در نیز عالمانه داشته باشدو

 ر واجباتبراي انجام بهت استوار بهره مند بوده و ارادة از ناتوان نباشد،

 تا نیرومند برخوردار باشد؛ جسمی سالم و بایست ازانسانی خود می

آماده براي  مستعد نصرت حق و گونه انسانی شود صالح و بدین

 «برآورده ساختن اهداف متعالی خود.
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 اعالي كلمة واهلل  راه رفردي كه حیات خویش را وقف د ـ4

 خالي قلب از اخالص نیت و باید به وسیلة پروردگارش میسازد،

مناصب  بروز، حب جاه و و حب زعامت، حب ظهور ن ریا،امراضی چو

 آمدن زیان بار سایر امراض قلبی یی كه موجب حبطة اعمال و دنیوي و

كه خداوند متعال  چرا، خویشتن را مصؤنیت بخشد، خسران میگردد و

عث وجود این گونه امراض با بر عالوه نپذیرفته و عمل خالصانه را جز

لهذا اگرجماعت  میشود. نیز ف جماعتایجاد مشكالت ومصائبی درص

سالمی  چنان پیكرة از – شاءاهلل ان - این نوع امراض رهایی یافت از

 آن باقی شد كه توان نفوذ براي هیچگونه مكروبی در برخوردار خواهد

 نخواهد ماند .

د كه پایبندي اش به نظم باید بدان كسیكه وارد دعوت میشود، ـ5

آن امري اساسی جهت تضمین درستی مقرارات  لوایح و جماعت و

 پیمان، نیز وفاي به عهد و برآورده شدن اهدافش بوده و و روند كار

 میرود و بهترین عبادات به شمار جملة ازكه طاعتی است خدایی 

 ست. دراهلل ااطاعت از معصیت ـ غیر در امیر ـ همچنین اطاعت از

ه صلی اهلل علی) اهلل آمده است كه رسول  روایتی از جناب ابوهریره

 (فرمودند :وسلم

َمْن َأطَاَعِني فَ َقْد َأطَاَع اَّللهَ َوَمْن َعَصاّني فَ َقْد َعَصى اَّللهَ َوَمْن َأطَاَع  »  
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رييي فَ َقْد َعَصاّني  رييي فَ َقْد َأطَاَعِني َوَمْن َعَصى أَمي  1 «أَمي
)هر كس از من اطاعت كرد از اهلل اطاعت كرد و هر كس از من 

عت د و كسی كه از امیر اطاعت كرد از من اطاسرپیچید از اهلل سرپیچی

  كرد و كسی كه از وي سر پیچید از من سرپیچیده است.(

د فرد بای دیگري كه شایسته وشایا ن توجه میباشد و مورد ـ6

ت؛ همه جانبة اسالم اس التزام داشته باشد، فهم صحیح و بدان توجه و

 ست .خطا انحراف و هرگونه جزگرایی، از دوره فهمی كه ب

پسند جماعت ماست امام شهید  توجه و آري: فهمی را كه مورد  

 ي براصول ده گانه را چون حصار داده و اركان بیعت قرار اولین ركن از

لذا به  هرگونه انحراف وضع كرده است. آن جهت محافظتش از دور

 اربرابر نفوذ افك عدم تسامح در تمام افراد، پایبندي به این فهم و

صف جماعت  تشتت در كه براي ایجاد تفرق و ف،مكاتب مختل

شامل جماعت واجب  فرد هر نیز بر بدیهی است و میكوشند؛ ضروري و

 التزام و نوشتن، یا هنگام صحبت و وفاي به عهدش در است به خاطر

رعایت  نظرداشته و فهم جماعت خویش در با  را عدم مخالفت خود

وان نگهبانی امین مؤظف شخصی به عن آن هر از حتی باالتر نماید و

امی مق جانب هر تغییر از نوع دستبرد، انحراف و هر از است این فهم را

 .دن را سالم به دیگران منتقل نمایآ و كندحراست  كه باشد محافظت و

------------------------ 

 (42/  22) -صحيح البخاري  - 1
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كه  برنامة بر مبناي روش و را خود شخص مؤظف است كار هر ـ7

 اءش ان - بدین طریق تا دنبال نماید؛ مشخص ساخته، جماعت آن را

 آورده شود. حكومت اسالمی بر هدف بزرگ جماعت یعنی اقامة - اهلل

ن مسلمان به عنوا الزم است تا فرد براي رسیدن به این مطلوب اوالً 

مسلمان كه براساس تعالیم  ثانیا خانوادة الگویی صحیح و نمونه و

سپس  تربیت گردیده و روز اول شكل گرفته است، از تقوا اسالمی و

ه بالخر این ذخایر ارجمند باشد و آید كه متكی بر به وجوده یی معجا

 روي این ستونهاي قوي و اینچنین است كه حكومت اسالمی میتواند بر

 شود. استوار – اهللاءش ان - مستحكم

مع جوا سطح تمام ملتها و البته باید توجه داشت كه این عملیه در  

 یكپارچگی امت و به اتحاد و منجر و میگیردمسلمان صورت 

رأس آن  شكل گیري دولت جهانی اسالم كه در حكومتهاي اسالمی و

باید  فرد خواهد گردید. لذا هر  - شأاهلل داردـ ان خالفت اسالمی قرار

ترتیب ثابت  روش و جدا توجه داشته باشد كه هرگونه مخالفت با

م هبدون توجه به آن بنایی  اگر و اردپی د در نتایج خطیري را جماعت،

مقابل  در لرزان خواهد بود كه هرگز اساسی ضعیف و بر ساخته شود،

 تهدیدات دشمنان جهانی ما مقاومت كرده نخواهد توانست. و ه هائوطت

اهداف جماعت خود  الزم است كه براي پاسداري از فرد هر بر ـ 8

 گرایی به عنوان نگهبانی امین و ءجز حفاظت آن از هرگونه تغییر و و
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 ا خیزد.صادق به پ

 اببراي جهاد فی سبیل اهلل  فرد جماعت باید خویشتن را هر ـ9

نان به علم الیقین بداندكه هرگز عداوت دشم مال آماده نموده و جان و

 تحقق نخواهد یافت مگر اهداف دعوت ما اسالم متوقف نخواهد شد و

 مستمر الهی. جهاد فی سبیل اهلل این فریضة مقدس و به وسیلة

صفت دائمی  محبت شهادت را دعوت باید نیت جهاد و پس سرباز  

برقراري  براي آراسته شدن به صفات مؤمنین و خویش را و ازدخود س

 پروردگارش آماده سازد . سودمند بامعاملة

   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ

   ١١١التوبة:  چ ۅۅ

 )اهلل از مومنان جانها و مالهایشان را در بدل جنت خریده است(

ند جذبات مادي مان انواع كششها و باید از مجاهد ما برادرهمچنین 

دوري كند تا هنگام  امثال آن احتراز و زیورات و انواع اساسیه و

به  و كردهخداي نخواسته گرانباري، زمینگیرش ن شنیدن نفیر جهاد،

ی این صورت یقینا خداوند كسان البته در نسازد.ش عذاب الیم گرفتار

 هاد ماج ما و از اهللباید دانست كه  خواهد گزید وبراي جهاد بر را دیگر

 نیاز است : بی

 ٦العنكبوت:  چ ىئىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ چ

 )كسی كه جهاد میكند براي خویش مجاهده كرده است.( 

 قلبی از تنفر جهاد، ـ سپاهی مسلمان باید بداند كه اولین مرتبة10
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جهاد  میان این دو، راه خداست و باالترین آن جنگیدن در منكرات و

 قرار حاكم ستمگر برابر حق دراظهار كلمة زبان، قلم و دست،به وسیلة

 گرفته است . 

اندازه  هر دانست كه دعوت بدون جهاد شكل نمیگیرد و پس باید

ر وسعت زیاد تري برخوردار باشد ، به همان مقدا از كه دعوت عظیم و

 بهاي كهمقدار  و استنیاز داراي عظمت زیاد تري  تالش مورد جهاد و

به همین  سنگینترخواهد بود و و راه آن به مصرف میرسد زیاد تر در

 و مجاهدین نیز به همان پیمانه زیاد تر ثواب عاملین و ترتیب مزد و

 زیاد تراست .

درك نمایند كه بعد  جوانان مؤمن دعوت باید این نقطة حساس را

 و یرسدم مبارزه فرا دوران جهاد و سپري شدن مرحلة فعلی دعوت، از

 د.خواهد رسی عصر برقراري حكومت اسالمی فرا - شأ اهلل ان - سپس

 فقه جهاد و ،رندرا آماده نگه دا لهذا نسل جوان ما میبایست خود

ن یعیداشت كه ت دور نظر بیاموزند. البته نباید از اسالم را مبارزه در

به افراد غیر  و استجملة وظایف رهبري  میدان جهاد از زمان و

 بیموردي كه مداخالت فردي و افراد باید از و ارتباطی نداردل ئومس

 ندارد؛ جداً  دهد كه آماده گی آن را وضعیتی قرار در ممكن جماعت را

 پرهیز نمایند.

پذیرش  تمام وجود آمادة خویشتن را با مجاهد مسلمان باید ـ11
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مال ، بذل جان طریق دعوت از در و سازد اهللراه  نوع فداكاري در هر

 .علم خویش دریغ نورزد قت وو

اري ، بلكه خواهان ایثمیكندتا ئید ن دعوت ما توجه به یك بعد را  

این راه  در فداكاري ما پرواضح است كه تالش و همه جانبه است و

( براي ما جل جالله نزد موال) اجري كه در مقدس بی نتیجه نیست و

 اهمیتتر است : با و ذخیره میگردد، بسیار بزرگتر

 ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک   ک ک چ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں      ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

  چ  ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ    ہ  ہ      ۀ

 ١٢٠لتوبة: ا                                                                                        

رسد و در هیچ تشنگى و رنج و گرسنگیى در راه خدا به آنان نمى )

ى گذارند و از دشمنآورد قدم نمىه كافران را به خشم مىهیچ مكانى ك

آورند مگر اینكه به سبب آن عمل صالحى براى غنیمتى به دست نمى

 شود زیرا خدا پاداش نیكوكاران راشان[ نوشته مىآنان ]در كارنامه

 (كندضایع نمى

ین بخل میورزند چن اهلل راه آنانی كه در بارة خداوند در انذار و

 :است

 ىى ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ چ

 ېئ  ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ

 ٣٨محمد:  چ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ
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ه شما همان ]مردمى[ هستید كه براى انفاق در راه خدا فرا خواند)

ورزند و هر كس بخل ورزد تنها به اید پس برخى از شما بخل مىشده

ر اگ مندید ونیاز است و شما نیاززیان خود بخل ورزیده و ]گرنه[ خدا بى

ه روى برتابید ]خدا[ جاى شما را به مردمى غیر از شما خواهد داد ك

 (مانند شما نخواهند بود

سنگرداریست كه  فرد جماعت، مرزبان و كه هر جایی آن ـ از12

 ،راستاي اجراي وظایفش مسئولیتهاي سنگینی را به عهده دارد در

ش افزای با دت دهد وراه دعوت عا ایداري درپ را به ثبات و باید خود

 تعقیب هدف خود باز از و یدهگردنمشكالت راه دچار سستی  زمان و

 دپروردگارش طوري مالقی شود كه مسئولیتهاي خو تا اینكه با ماند،ن

دریافت  پاداش صادقین را مزد و ،دهاحسن به انجام رسان را به نحو

 نماید:

 ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ چ

 ٢٤األحزاب:  چ ڃ ڃ ڄ         ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ

)تا اهلل صادقان را به سبب صدق شان پاداش بخشد و منافقین را 

ه و اگر خواهد عذاب كند و یا توبه شان را بپذیرد . بیشك اهلل بخشند

 مهربان است.(

ضروریست كه  دریافت این حقیقت براي منسوبین جماعت ما ـ13

( جل جالله)دعوتها، جزء سنت تغییر ناپذیر اهلل ابتالآت در سختیها و
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به بهترین اسوه  اقتدا تأسی و لهذا باید برادران ما با به شمار میرود.

 در تحمل را و صبر (صلی اهلل علیه وسلمبشر، پیامبرگرامی اسالم )

 پیشه سازند . آزارها، برابر ایذا و

سختیهاي وارد  براي افراد جماعت ما شایسته نیست كه فشارها و
 كه حقیقت اینبل تلقی نمایند، مرگبار جماعت را شكننده و آمده بر

نیز  روانی مؤمنین و صیقل جسمی و است كه سختیها موجب تصفیه و
 صف جماعت میگردد .

 ن رانباید مجاهدی طوالنی شدن زمان، شدت یافتن مصائب و بلی!
 شك اندازان و یا تحت تأثیر و ازدامیدي مبتال س نا به یأس و

 . دت بدانندقیا رتقصی خطا و نتیجة پروپاكندهاي نارواي شان، آن را
 را با بایستی دوستی خود سرباز دعوت، ـ شخص مؤمن و14 

چه  دوستی غیر خدایی ـ هرگونه  را از خود و نددعوتش خالص گردا
عزیز  جملة هرچند كه آن شخص از، برهاند چه شخصی ـ و فكري

 ترین نزدیكانش باشد:

 ۓ   ے       ے ھ ھ ھ ھ         ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ چ

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ     ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ٤الممتحنة:  چ ۉ ۉ ۅ ۅ

)قطعا مقتداي نیك شما ابراهیم و كسانی هستند كه باوي بودند، 

ی آن گاه كه به قوم خود گفتند ما از شما و آن چه كه به جز اهلل م

مت پرستید بیزاریم و از شما منكریم ، و میان ما و شما دشمنی و خصو

 ین كه به اهلل یگانه ایمان بیاورید(تا ابد به وجود آمد، تا ا
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محافظت عاملین  جهت تضمین استمرار عمل و این تجرد دعوي،

 می الزمی به نظر ضروري  و ،گی پراكنده هرگونه بی قیدي و دعوت از

پس  از ضرر دوستی هاي چند جانبه جلوگیري به عمل می آورد. و آید

 زا و باشدوت خود فرد میبایست ملتزم به تعلیمات دع این مسیر هر در

ا ی آنها و پیمان بستن با گروه و كدام حزب و فردي با برقراري رابطة

 غیره جداً خودداري نماید. حكومت و مشاركت در

 صحبت و دلةسایر برادرانش به مبا ما باید محضاً هلل با برادر هر ـ15

پیوند عقیده كه  با ارواح، وسیله قلوب و بدین تا اخوت پردازد،

ضح وا هم ارتباط یابد. پر جاودانه ترین پیوند هاست با مترین ومستحك

نیرومندي محسوب میشود اما باید توجه  است كه وحدت رمز قوت و

محبت داراي  آید و داشت كه وحدت بدون محبت به وجود نمی

 سنامش ایثار و ذروة درجاتی است كه پایین ترین درجه آن پاكدلی و

 شد وداشته با باالترین حد آن قرار اید درما ب فداكاري میباشد. برادر

بدون  بداند كه او خویشتن ترجیح دهد و همیش سایرین را بر

 كه ایشان بدون وي بوده میتوانند و نآ برادرانش نتواند بود حال

َيةَ »  ْئُب اْلَقاصي َا َيَُْكُل الذيي  1 «فَإيَّنه
 ( را میخورد )همانا گرك گوسفند تنهاگرد 

------------------------ 

 عن ابی الدردا  (363/  3) -سنن النسائي  -1
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يَاني َيُشدُّ بَ ْعُضهُ بَ ْعًضاإينه اْلُمؤْ »   1 «ميَن ليْلُمْؤميني َكاْلبُ ن ْ
مؤمن براي مؤمن مانند دیواري است كه خشتهایش یكی دیگري  و

  نگه میدارد.( را

 ٧١التوبة:  چ ڳگ گ  گ گ ک چ

  )مردان و زنان مومن دوستان  و مددگاران یك دیگر اند(

 محبت در ت ووجود وحد دستیارانش از وباید دانست كه شیطان 

 براي نابودي آن با تمام نیرو و می آیندصفوف مسلمین سخت به خشم 

دوري جدي  برادر احتراز و مهمترین وجایب هر لذا یكی از میكوشند؛

تفریط  وسوسه هاي شیطانی است. هرگونه بی میلی و این دسایس و از

متروك گذاشتن ركن  شكستن و محبت به منزلة راه ایجاد اخوت و در

پس  میرود. جماعت ما به شمار اركان مهم بیعت در وت است كه ازاخ

ع قط سخن چینی به طور غیبت و بوده از الصدر باید سلیم ما برادر هر

به شنیدن آن تشجیع نكند  اینكه كسی را عالوه بر احتراز كند و

 .فرو نروند این منجالب  در نیز نصیحت نماید تا دیگران را

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ

 ٥٣اإلسراء:  چ گ ک ک  ک   ک

)و به بنده گانم بگو، كه سخن نیكو بگویند،چرا كه شیطان میان  

شان جدایی می افگند . همانا شیطان براي انسان دشمنی آشكار 

------------------------ 

 وسی األشعریمعن ابی  (289 / 2) -صحيح البخاري  -2
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 است.(

 خود جماعت مؤظف به پذیرش دستورات رهبر ما در برادر ـ16

 آسانی، حاالت سختی و باید جهت اجراي این فرامین در و است

معصیت باشد ـ تمام  صورتی كه فرمان به غیر ناخوشی ـ در خوشی و

مبرهن است كه جماعت بدون  بندد. را به كار تالش خود سعی و

 شنیده و را خود دستورات رهبر رضاي اهللموجودیت افرادي كه براي 

 ناگفته كند. را وفا وعدة یا هدفی را برآورده و  نمیتواند ،اطاعت نمایند

ید حتی ترد هرگونه امتناع یا امیر اطاعت خداست و ند كه اطاعت ازنما

قض نبه منزلة  به مخاطره افگنده ورا  وي، كار تنفیذ اوامر و اجرا در

 مشروع رهبر كمال اطاعت، قبول دستور جماعت ما لذا در بیعت است.

 فرد نیز باشد . خالف نظر چند بر است هر

 قرار جماعت ما فرد در ه هرتوج دیگري كه باید مورد مورد ـ17

 هر رهبري است. اعتماد میان او و جهت ازدیاد داشته باشد حركت در

افرادش قوي باشد به همان پیمانه نظام  اندازه كه اعتماد میان رهبر و

قوت خاصی  توان و استحكام، برنامه هاي آن از قواعد و جماعت و

پیامدهاي  گیري ازنیز جلو غلبه برسختیها و پیروزي، و استبرخوردار 

چه بسا دشمنان ما براي نابودي  تضمین خواهد كرد. جماعت را ناگوار

روشهاي مختلفی متوصل شده به پخش  این اعتماد به اسالیب و

به این حساب  كردن اتهامات باطل می پردازند؛ وارد شكوك و

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

102 

ضروریست تا نه تنها برادران ما به این گونه دسایس شوم هوشیارانه 

 در رهبر شان مستحكم ساخته و با ارتباط خود را هی نمایند وبی توج

از او  وي پرداخته و به دفاع از بلكه  وي سهیم شوند؛ اجراي وظایف با

 تبعیت نمایند .

 ربزرگداشت كا ،احترام او بزرگداشت و و بوده رمز جماعت ما رهبر

 فعالیت اسالمی ماست . و

 باشد این است رادران ماتوجه دقیق ب مطلب دیگري كه باید مورد  

د خارج صف جدًا پرهیز كنن یا داخل و هرگونه تخریب قیادت در كه از

 نصیحتی كه به نقد و البته این بدان معنی نیست كه هرگونه مالحظه،

مجراي شرعی آن نیز  یا طرق مباشرین و صالح باشد از و خیر منظور

 رسانده نشود.  به رهبر

را  حس ششم خود است تا عت ضرورجما عامل در براي برادر ـ18

این  براي دعوت خویش به جمع پنج حس دیگرش بیافزاید، خصوصاً

ه ب برگرفته و تماما در فرد را ،بود كه دعوت خواهد زمانی میسر كار

 وجدانش آمیخته و و مشاعر اعصاب و آورد كه با فرمانش در زیر گونة

حس نماید براي كه  موردي را چنین حالتی فرد، هر در؛ عجین گردد

 شر اگر و میكندسرعت براي كسب آن اقدام  است با دعوتش خیر

وادارش  همچنین این احساس  و عمل میشود باشد جهت رفع آن وارد

طوري  آینده آن بوده و دعوت و امور در میسازد كه دائمًا مشغول تفكر

به  و دارد مقام مسؤل كل جماعت قرار مسؤالنه بیاندیشد كه گویی در
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 و ابعاد كار ن لحاظ برخود الزم میگرداند كه به تمام جوانب وهمی

كامل  احاطة هم ـ به ارتباط ذات البینی آنها با مقتضیات آن نظر

دائمًا پیشكش  نصایح خویش را براي بهبود كار مالحظات و داشته،

 .كند

 كه دائم در استشخصیت ممتاز اسالمی یی  ما برادر ـ هر 19
 می ایستد، او آن كنار قوت در كمال متانت و اب و بوده جستجوي حق

 قیل و جدال و كه ازرد بدین مطلب توجه دا واست عمل  جدیت و مرد
ن دشم و خطرها آشكار سنگین، وظیفة ما او میداند كه ،كندقال پرهیز 

گونه كارهاي  میدان دعوت جایی براي جوالن این دركمین است و
 برادر براي نیز و به دنبال ندارد اتفرقه ر اختالف و بیهوده نیست كه جز

بهترین شجاعت  متحمل باشد و الزم است كه فردي شجاع و ما
حق  مراعات انصاف در، اعتراف به خطا حق،كتمان اسرار، صراحت در

 خشم است. كنترول آن هنگام غضب و نفس خویشتن و
افراد جماعت باید از روشهاي ناپسند حزبی یعنی تجمع و   ـ20

ا باطراف اشخاص و یا جریانهاي ملی گرا و غیره اموري كه شمولیت در 
ین اچرا كه  ؛به جد اجتناب كنند ،آداب و تعالیم اسالمی منافات دارند

گونه حركات باعث ایجاد دشواریها و شگاف در صف جماعت میگردد و 
 كار آن را براي تحقق اهدافش به تعویق می اندازد.

ز و سنگریست. بناًء باید جلو ـ  هر برادر در جماعت پاسدار مر21

نفوذ دشمن را كه میكوشد با رخنه در صف جماعت فضاي كار و روح 
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اخوت و همكاري را فاسد سازد و از میان ببرد، در منطقه مربوط خود 

سد نماید. و بر برادر ما الزم است كه فریب روشهاي متقلبانه دشمن را 

شهاي استیالجویانه و نخورد و نگهبان امینی براي جماعت در برابر تال

 آنها باشد . ةكنند منحرف

ـ بر هر فرد واجب است كه از به وجود آوردن مشكالت در صف 22

ود خودداري كند،  قیادت و برادران خ جماعت و دیگر میادین كار جداً 

را به مجادالت شخصی كه میان او و سایرین موجود است مشغول 

 استفاده از گذشت و عفو ونسازد. اختالفات خود را تا حد ممكن با 

كظم غیظ از میان بر دارد. شخص باید توجه داشته باشد كه مشغول 

ساختن قیادت به چنین امور بیهوده یی به ضرر دعوت است و 

 مسئولیت این كار در برابر خداوند به دوش او گذاشته میشود .

 میانه روي و ،زم باشدتباید هر فرد به آن مل هـ چیز دیگري ك23

ادن دقرار براي افراط و تفریط در تمام امور است. این كار او را  عدم 

امور در مسیر درست آن بدون هیچگونه لغزش و انحراف یاري 

 او را با برادرانش و سایر ةصمیمان ةدوام محبت و عالق ورساند می

 مسلمانان تضمین میكند .

مُؤْم ن  الْمُؤْم ُن م رْآُة الْ  )ـ با در نظر داشت حدیث مباركه:  24

افراد جماعت باید همدیگر را نصیحت و توصیه به حق و  1(وَالْمُؤْم نُ

------------------------ 

 ره يعن ابی هر  (76/  13) -سنن أِب داود  -1
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كسی در مورد برادرش مرتكب خطایی گردید،  صبر نمایند و اگر احیاناً 

براي معالجه  و محبت م با حكمتأدرست و تو یشایسته است تا طریق

تا بدین وسیله هدف ما كه خیر است تحقق  گرفته شودخاطی در پیش 

یابد؛ نه این كه خداي نخواسته به چنان روش نادرستی متوسل شویم 

 كه باعث تنفر و سقوط بیشتر شخص در لغزشهایش گردد.

ـ شعار هر شخص باید این باشد كه اصالح را از خود آغاز و 25

سپس به دعوت دیگران اقدام كن. به همین اساس است كه فرد باید 

ر تربیت خویش بپردازد. این كابه باال بردن مستوي اخالق و  دائماً 

موجب قرب وي به خدا گردیده و در برابر هجوم مشكالت و دوري از 

 كمبودیها و همچنین استمرار حركت او را یاري میرساند .

برادر ما باید براي كمایی هرچه بیشتر زاد تقوي بكوشد و براي 

ازدیاد صف عاملین صادق دعوت، تمام سعی و تالش خود را مبذول 

رد. البته الزم به تذكراست كه دعوت به شیوه فردي آسانترین و دا

ی است كه توانایی دعوت عامه به ی نافعترین راه براي افراد عادي

 وسیله خطابه وغیره را نداشته باشند.

آن عده افرادي  سایرین خصوصاً با تعامل نیك با ایجاد رابطه وـ 26

 ت هستند براي هرمیدان وسیع دعوت مشغول فعالی كه به نحوي در

باید توجه داشته  برادر هر بدیهی است. جماعت ما الزمی و در برادر

 ندهد و جماعتهاي اسالمی قرار را فوق سایر باشد كه جماعت خود

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

106 

 عداوت هیچ یك از را مجروح نساخته، جماعتها اشخاص سایر

جماعتش  و خود ضد خاصتًا گروه هاي اسالمی را بر مسلمانان و

 برنینگیزد.

 كار در ـ سرباز دعوت میبایست نسبت به وقت خود حر یص،27

نفس خود  با و قادر كار بركسب و خویش نافع، براي غیر خود منظم،

 .وغیره متاع دنیوي بپرهیزد  فرزند زن، فتنه مال، از مجاهد بوده،

جمله مهمترین موضوعاتی است كه  خانواده از لة خانه وأـ مس28

میت خاصی قایل باشد .تفصیل موضوع جماعت بدان اه فرد باید هر

 وي به نیكی معامله كند. با و نماید چنین است كه زنی نیك اختیار

 را آداب اسالمی تعالیم و ،دآگاهی بخش را واجباتش او راجع به حقوق و

 واحكام حالل  لباس، جمله در تمام جوانب زنده گی خانواده گی از در

اساس  همچنین بر اموزاند ونوش وغیره به وي بی خورد و در حرام و

 ونسبت به تربیة اوالد  وند وي زنده گی ك معانی دعوت با مفاهیم و

 جدیت كامل به خرج دهد. خدمة خویش اهتمام و

د اطمینان كامل داشته باشن باید امیدواري و جماعت ما ـ افراد29

 نهایت در و استآن اسالم  اذن خداوند بزرگ از كه آینده به یاري و

مبارك نقطه پایان خواهد  طلوعی روشن و ظلمانی را طویل و این شب

 گذاشت .

امحاي باطل دین  با و دارپی د در طلوعی كه نصرت الهی راآري   

 اهلل . اءش زمین خدا تحقق خواهد بخشید ان در را خدا
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 دشمن مقابله با در جماعت ما ،ه ییكدام صحن در احیاناً  ـ اگر30

دست  نباید روحیه خویش را از ادران مابر ضعفی شد، شكست یا دچار

 كار براي صف جماعت و كه این عمل داراي پیامد هاي مضر چرا بدهند.

 به طورجدي متوجه این حقیقت باشیم  باید و خواهد بود. اسالمی ما

سستی به آن  ضعف و اگر و استكه شكست حقیقی شكست قلبها 

مین روي ه و یگرداند.ذلت م خواري و دچار سرایت نمود یقیناً انسان را

 میفرماید : داده و خطاب قرار ملحوظ خداوند مؤمنین را مورد

  چ ڭ   ڭ             ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ چ

   ١٣٩ل عمران: آ                                                                                   

 ماید:بیان میفر آیت جایی كه این مثل را آخر تا و

 لآ چ ڭ   ڭ             ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ چ

 ١٣٩عمران: 

 توجه است كه وقتی خداوند براي درخور البته این موضوع نیز و  

خودبینی  و غرور فتحی را عنایت میفرماید نباید دچار نصرت و ما

 الطاف بیحد وي را به فراموشی بسپاریم . و شویم

جماعت باید خویشتن را به فرد شامل  هر، این كه اخیر در ـ و31

 هرگونه از آراسته و دعوت میكند، اخالق حسنة كه اسالم بدان  زیور

رد به این مو در. آن برحذر میدارد؛ بپرهیزد از را اخالق ناپسندي كه ما

 اید :امام شهید اكتفا میكنم كه خطاب به جوانان میفرم عباراتی از ذكر
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نی یابد كه بدان ایما می زمانی ایده هاي تان تحقق! ا ي جوانان» 

آماده گی براي حماسه  و هراهش اخالصی فراوان داشت درو  قوي

 درپیاده ساختن آن به كثرت  راه عمل در تحمل قربانیها و آفرینی و

 . موجود باشدشما 

ژه وی فعالیت از حماسه و اخالص، این اركان چهارگانه یعنی ایمان، 

 فا،ص قلبی با اساس ایمانی قوي؛كه  چرا ،میرود گیهاي جوانان به شمار

 احساس قوي و و اساس حماسه؛ شعور دلی پاكیزه، اساس اخالص؛

 تمام این خصوصیات در جوانمردانه است ویی اراده  اساس عمل؛

 ردبه حال  قدیم االیام تا همین روست كه از از جوانان یافت میشود و

 قدرت آن به توانایی و سر نهضت و امتی فقط جوانان ستون قیام و هر

  حاملین پرچم آن محسوب میگردند: ،تفكري براي هر و رفتهشمار 

 ١٣الكهف:  چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ

یت )آنان جوانانی بودند كه به رب خویش ایمان آوردند وما بر هدا 

 شان افزودیم.(

 

 افرادش و جانبه میان رهبر دو امور آداب و

 قدردانی : ـ  احترام و1

 دعوت باید عالقة احترام متقابل ـ بدو ن درسربازان  و میان رهبر

 باشد؛ ضعف یكی نسبت به دیگري ـ برقرار یا داشت تسلط و نظر

 شعور ناشی از جهت كسب رضاي خدا و تقدیریكه خاص در احترام و
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طرف مقابلش  طرفین به این حقیقت باشدكه حسن معامله با یك از هر

بزرگش  ه پروردگاروي ب چه بیشتر تقرب هر جهت عبودیت و گامی در

 و میگذاردخود احترام  مسلمان به رهبر لهذا سرباز محسوب میشود.

 رمز قوت و عمل می آورد چون او به عنوان رهبر به وي تقدیر از

چنین  را این باره ما حدیث نبوي در وحدت جماعت شناخته میشود و

 یاري میرساند:

َعَصاّني فَ َقْد َعَصى اَّللهَ َوَمْن َأطَاَع  َمْن َأطَاَعِني فَ َقْد َأطَاَع اَّللهَ َوَمنْ  » 
رييي فَ َقْد َعَصاّني  رييي فَ َقْد َأطَاَعِني َوَمْن َعَصى أَمي  1«أَمي

است كه قول جناب حضرت ابوبكر  ضرور نیز همچنین براي رهبر و

ت لقد ولی»  دهد جایی كه میفرماید: ( را برایش سرلوحه قرارصدیق )

برابر  در را بدین ترتیب مسئولیت خود و.« …لست بخیركم  علیكم و

 در یافتیم كه كار بدین گونه در بلی و نماید. ادا پیراوانش درك و

آن  موئسسات رسمی كه در شركتها و سایر مقایسه با جماعت ما در

 لط وتس یا نفاق و اساس تملق، فرمانش بر افراد زیر رابطه میان رئیس و

 میباشد . متباین استبداد است،كامالً متفاوت و

 ـ ادب صحبت وگفتگو:2 

دعوت امري  امور بارة سربازانش در و صحبت میان رهبر گفتگو و

------------------------ 

  ره يعن ابی هر  (42/  22) -صحيح البخاري  -  1
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گریزي نیست ، پس براي جانبین  آن چاره و بدیهی میباشد كه از

( به صلی اهلل علیه وسلمرعایت آداب گفتگو طوري كه پیامبر اسالم )

الزمی است. لهذا متكلم باید به جانب  تعلیم داده اند ضروري و ما

صوتی متناسب كه باعث  وضاحت و با الفاظ را بش روي آورده ومخاط

البته باید توجه داشته باشد  اذیت شنونده  نشود به سمع وي برساند.

 احتراز سخن چینی نیز همچنین غیبت و الفاظ ركیك و كاربرد كه از

 تا بایستی به جانب متكلم روي آورده وكالمش را شنونده نیز نماید.

كرده  مراء پرهیز جدال و جانبین باید از قطع نكند. وقتی كه ختم نشود

 صحت نظر یك طوریكه بر هر حق بیاندیشند و و فقط به حصول خیر و

 نداشته باشد. دور نظر نیز از را امكان اشتباه آن خویش معتقد است،

 حسن ظن : ـ اعتماد متقابل و3

جماعت را تضمین  كار ضروري ترین اموري كه درستی روند از

این  سربازان وي است. و كمال حسن ظن رهبر د اعتماد متقابل ومیكن

كه  میگردد همكاري صادقانه اعتماد باعث ایجاد چنان فضایی از

 و سوء ظن اما برعكس اگر ،میتواند كه مطالبات دعوت را برآورده سازد

 میدان فعالیت و بی اعتمادي جایگزین آن گردید انعكاس آن در

به تعویق افتادن اهدافش نخواهد  ف وهمكاري جماعت چیزي جزضع

ین ا الهی در این توجه داشته باشیم كه اصل، رعایت دستور بنابر بود.

 باره است كه میفرماید :

 ٺ ٺ  ڀ  ڀڀ ڀ پ                پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
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 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ

 ١٢الحجرات:  چ ڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ ڦڦ ڤ

 ناهگ، بپرهیزید چرا كه بعضی از گمانها )اي مومنان! از گمان بسیار

است و تجسس نكنید و غیبت یكدیگر را نكنید. آیا كسی از شما 

دوست دارد كه گوشت برادر مردة خود را بخورد؟ و شما از آن بد 

 میبرید! و ازاهلل بپرهیزید كه اهلل توبه پذیر و مهربان است. (

 سپاهیان : و ـ تبادل نصیحت میان رهبر4

 نعجی سرشت ما عیب با نقص و اییكه ما انسانیم وآن ج از

 مشاهدة نقص و صورت  در لذا براي مسلمین واجب است تا میباشد،

ُن مي )كه  چرا را به هم بنمایانند آن همدیگر، عیبی در ني ُمؤْ ْرآُة اْلاْلُمْؤمي مي
نُ   .( َواْلُمْؤمي
 در است. صبر صفات نیك مومنین تواصی به حق و همچنین از 

 رفع نواقص و و راستا واجب است كه جهت استحكام كارهمین 

  این توصیه هاي ارزشمند اشتباهات، مسئولین بلند پایة دعوت هم از

 نصیحت قائد و از همچنین سربازان دعوت نیز بهره مند گردند و

نصیحت  نباید دچار دلتنگی شوند بلكه شایسته است تا ول خودئمس

شخص  دعوت و  آن عاید یري كه ازعالقه مندي به خ و سعة صدر با را

 ( ازصلی اهلل علیه وسلماین حدیث پیامبر). بپذیرند ،خودشان میشود

 معروف است : نصیحت بسیار  به  راجع تمیم الداري قول 
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نَي  » ةي اْلُمْسليمي َئيمه يَحُة قُ ْلنَا ليَمْن قَاَل َّلليهي َوليكيتَابيهي َوليَرُسوليهي َوألي الديييُن النهصي
 1 «َوَعامهتيهيْم 

 )همانا دین نصیحت است. گفتیم: براي چه كسی؟ فرمود: براي اهلل

  و براي كتاب و رسولش و براي پیشوایان مسلمین و عموم شان. (

حسن  است كه مراعات آداب اداي نصیحت و البته قابل ذكر

ر جا به ذك این  در  نیز بسیارضروري است كه روشها، انتخاب شرایط و

 .دارند بسنده میكنم برخور اولویت اصل اساسی كه از دو

 به هر و كنیمبه كاملترین وجه ادا  نخست این كه: نصیحت را

 شكلی كه هست آن را بپذیریم .

 توجه داشته باشیم هركس به نصیحت برادرش در كه: این دیگر دو

ما ا ،گرامی داشته است را او راستی كه حقش را ادا وه خفا پرداخت, ب

حقیقت  علنی مبادرت ورزید در وربه ط هركس به انجام این كار

 !مفتضح ساخته است و خوار برادرش را

 مطالعه و مورد مؤسسات رسمی را مقام مقایسه وقتی ما وحال در

هیچگاه  ،فرمان مالحظه میكنیم كه افراد زیر میدهیم, بررسی قرار

میزند به  وي سر خطاي كه از به خاطر تنبیه رئیس را جرئت نصیحت و

 سخت میهراسند و عكس العمل او رنجش رئیس و از خود نمیدهند و

میخواهد مادونش را  متوجه میشویم كه وقتی مدیر جانب دیگر از

------------------------ 

 (182/  1) -صحيح مسلم  - 1
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 دیگران به این كار حضور بدون رعایت آداب آن در بدهد, اندرزي 

 می انگیزد . غیظ جانب مقابل را بر خشم و اقدام نموده,

 یحت مداداي نص میدان دعوت وقتی آداب اسالمی در در اما

 اعتبار این كار براي تقدم مصلحت دعوت بر و میشودنظرگرفته 

به  باال آنیست كه در وضعیت غیر شخصی افراد صورت میپذیرید؛

انجام نصیحت  این جا هدف از علت آن است كه در ذكرش پرداخیتم و

بهره  دعوت و نقد سازنده یی است كه براي بهبود كار حقیقت در

 این اساس میبینم كه سرباز بر ت میگیرد وآن صور برداري زیاد از

 رهبر و میكندارزش به قائدش خودداري ن تقدیم این نقد با دعوت از

میرسد  مجراهاي قانونی خود به انجام كانالها و از وقتی این كار نیز تا

نجامش نمیدارد بلكه به ا آن باز افراد را نه تنها از آن را میپذیرد و

 0تشجیع نیز میكند

 عاطفة برادرانه:  ادل محبت وـ  تب5

 جملة الزمیترین اموریست كه باید محبت براي خدا از برادري و  

 دوجو  سربازانش و خصوصًا میان رهبر بین تمام برادران و عموماً در

 داشته باشد .

 جمعی و جملة اصول كار از اساسات دین ما و اخوت خدایی از  

ایین ترین مرتبة آن سالمت اركان دهگانة بیعت میباشد كه پ ركنی از

اخوت اسالمی فضایی  فداكاریست. محبت و و باالترین آن ایثار و صدر
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 دعوت را ایجاد كرده و جهت بهبود كار همكاري ثمربخش در از

همچنین به افزایش چنان اعتماد نیرومندي می انجامد كه میتواند جلو 

فرقه  ,نوع اختالف هر پیروانش براي ایجاد تمام دسایس شیطان و

داشت كه  نظر باید در نماید. سد افرادش را تنازع میان رهبر و گرایی و

به  ناگواري را فعالیت اسالمی تأثیرسوء و و خطرناكترین دردي كه بركار

این برهة حساس  در  اختالف  خصوصاً درد تفرقه و جاي میگذارد،

همكاري  مسلمین دست تعاون و جنگ با است كه دشمنان اسالم در

 به هم داده اند. جانبه را همه

یاد ضروریست كه براي ازد سربازان دعوت الزم و و براي رهبر بناءً  

اساس هدایات  تقویت این رابطة مقدس بر اخوت اسالمی و محبت و

میان شان به تالش  ( دراهلل علیه وسلمصلی اسوة حسنة بشریت )

آن مواردي همچون عمومیت  هدایاتی كه بخشی از جدي پردازند؛

 نمودن، دیدار خوشرویی، هدیه دادن، نیك, اربخشیدن سالم، گفت

وسوسه  برابر عدم تسامح در احسان و و همچنین عفو و سالمت صدر

نتیجه باعث  در منفی نفس گردیده و به تغییر هاي است كه منجر

 عدم وضاحت كافی میشود. غیبت و پیدایش سوءظن,

را چنین خطاب  قرآن مجید ما ( درجل جاللهمتعال ) خداوند

 میفرماید:

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چ

 ٥٣اإلسراء:  چ گ ک ک  ک   ک

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

 

115 

شان به بندگانم بگو آنچه را كه بهتر است بگویند كه شیطان میان)و 

 (زند زیرا شیطان همواره براى انسان دشمنى آشكار استرا به هم مى

م دعوت احیانًا چنین اتفاق میافتد كه روي كدا روندكار البته در

ن چنی در آید و وجود  افرادش اختالف نظري به و رمیان رهب ه ییلأمس

 جانب باید بكوشند كه اختالفات رأي ـ خداي نخواسته دو هنگامی هر

این مشكل  و میان رفتن محبت ذات البینی شان نینجامد ـ به از

به این  توحید نظرات برطرف گردد. بعد از مقررات، براساس لوایح و

كه موجب پیدایش تغییر منفی  یاختالفات استمرار از است كه صورت

البته این به این معنی نیست  شد جلوگیري میشود. نفوس خواهد در

 قبال محاسبة اعمال و در عاطفه به سهل انگاري رهبر كه وفرت حب و

 دعوت از این كه سرباز یا و شود فرمانش منجر مسئولتهاي افراد زیر

 عدم سختگیري وتوجه به  با و كندمحبت سوء استفاده  این عاطفه و

سستی  وظیفه خویش دچار و كار توجه رهبر نسبت به تقصیراتش در

 اهمال گردد. و

 :  پیروانش و ـ ارتباط مستحكم وآسان میان رهبر6

نحوة  سهولت در ایجاب ارتباط محكم و جماعت ما طبیعت كار

 براي  ضرورت به این كار سربازان را میكند. و برقراري آن  میان رهبر

 همچنین تبادل مشوره و حوادث و برابر توحید مواقف در ظر وتبادل ن

نیازمندیهاي  و سایر امور پیشبرد القاي تعلیمات و توجیه و نصیحت،
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 وسایل اتصال و شدیداً احساس میشود. به همین اساس  اسالمی ما كار

 كه اگر حكم اعصاب براي جسم محسوب میگردد ارتباط با رهبر در

جماعت به  نتیجه كار در كمرنگ باشند, ضعیف ووسایلش  این ارتباط و

یست ورجانب ضر دو بناًء براي هر نابودي كشانده خواهد شد. تباهی و

تمام  جانبه, دو ةاین رابط چه بیشتر استحكام هر كه جهت نیرومندي و

مسیر،  رفع موانع از براي دفع و و هندرا به خرج د تالش خود سعی و

نداریم كه  دور نظر ه باید این نقطه را ازالبت د.بگذارندست هم در دست 

مسئولین  سایر مانع برقراري ارتباط با مشكالت رهبر احیاناً تراكم 

 مشترك است در جماعت ما آن جاییكه مسؤلیت در میگردد اما از

 آن با استمرار نیروها مؤظف به برقراري رابطه و چنین وضعیتی سایر

 میباشند. خود رهبر

 :انپیرو و میان رهبر مسئولیتها ظایف و مبادلة وـ آماده گی براي 7

صورت  مسئولی باید آماده گی داشته باشد كه در رهبر یا هر 

صفوف سربازان  قرارگرفتن در با مسئولیتش، بركناري از یا استعفا

استقبال  وظیفة جدید خود از سالمت صدر كمال رضامندي و دعوت با

موضعگیریهاي  سایر ره گیري وكنا یا ناراحتی و بدون دلتنگی و و كند

 باید توجه داشته باشد كه كار يخویش مشغول شود. و منفی به كار

 مقبولیت و ,میشودمقامی عبادت محسوب  پست و هر جماعت در

 هر همینطور انسان بستگی دارد و جهد اخالص و ثواب آن به مقدار

 از سنگریست كه پاسداري واقع مرز و جماعت ما در جایگاه فعالیت در
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الزم است كه   چنین برادري همچنین بر و الزمی است. آن واجب و

اطاعت نماید  و وسوسه شنیده و بدون تردید  را دستورات مافوق خود

 فرمانش نیز بوده باشد. زیر افراد هرچند كه شخص مافوق از و

را جهت پذیرش  دعوت نیز باید خود آري ! به همین ترتیب سرباز

یش صورتی كه برا در تا تهاي آن آماده نگه داردامان مسئولیت قیادت و

 در كفایت الزم و توانمندي و پیشنهاد قبول مسئولیت صورت گرفت با

ستا همین را را به انجام بر ساند. در كمال شایستگی بتواند وظایف خود

 رفرمانش را براي حمل با مسئولی موظف است كه افراد زیر و رهبر هر

ها آن علل خالی ماند، جایگاه وي به یكی از اگر قیادت آماده سازد تا

لذا هرگاه  شایستگی الزم را براي پذیرش مسئولیت داشته باشند.

باید  دارند یافت كه توانایی قیادت را میان سربازانش كسانی را در رهبر

 نماید . افتخار احساس خوشحالی و

پست  دایم در نباید چنین احساسی داشته باشد كه به طور رهبر

لیاقت  شایستگی و این امر فقط اوست كه براي  و ماندت باقی قیاد

جز  ست كه بیاندیشد اونینیز براي سرباز دعوت شایسته  و دارد

را  دنیز خو ندارد بلكه باید او شایستگی احراز مقام دیگري را سربازي,

 خوانده بدان فرا گونه اي آماده سازد كه اگره براي پذیرش رهبري ب

 داشته باشد . توان حمل آن را وشد اجابت نموده 

 امبر:یپ و حكم خدا برابر عدم تردید در ـ نزول یا 8
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اد جهت ازدی سربازانش باید مساویانه در و جمله اموري كه رهبر از 

 پیامبر خدا و آماده گی كامل براي پذیرش دستور آن كمرهمت بندند،

 هنگام رتمام اوقات خصوصًا د در تكبر اسالم بدون تردید و بزرگوار

 مسیر نوع اختالف پیش آمده در هر اختالفات است. این كار بروز

 ( میفرماید :جل جاللهطوریكه اهلل ) ، میان میبرد از دعوت را

 مئ  حئ جئ یی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ

 جث يت ىت متخت حت جت يب              ىب مب خب حب      جب يئ ىئ

   ٥٩النساء:  چ  ىث مث

گر اخود اطاعت كنید و )این مومنان! از اهلل و رسول و صاحبان امر 

د دانیدر موردي با هم منازعه كردید، حكم آن را به اهلل و رسولش بازگر

 . (است اگر به اهلل و روز آخرت ایمان دارید. این بهتر و بهترین اولویت

 آیتی دیگر:  در و 

 ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ  ۋ ٴۇ ۈ چ

 ٦٥نساء: ال چ  وئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ ى ى     ې

ردگارت كه مومن نیستند تا تو را در مشاجرات )نه قسم به پرو 

ند  ذات البینی خود حاكم بسازند و به حكم تو قلبا راضی و تسلیم باش

) 

 :دیگرة آی در و 

 ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ چ

 ٣٦األحزاب:  چ ٺٺ ٺ
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)براي هیچ زن و مرد مومنی شایسته نیست كه وقتی اهلل و 

 ردند او برایش در مقابل آن فیصله اختیاريرسولش امري را فیصله ك

 قایل باشد (

 وضع شده است نیز مقرراتی كه براي بهبود كار همچنین لوایح و و

 و كه لوایح جهت حل اختالفات مان یاري برساند چرا در را میتواند ما

اصول  نصوص و ریزي شده است كه با گونه یی پیه ب مقررات ما

 ارد.گونه مغایرتی ند اسالمی هیچ

سربازان دعوت توصیه میگردد  دیگري كه براي قیادت و چیز

فقه  استطاعت است .آشنایی با توان و حد دینی در آموختن فقه امور

هرگونه  از و سنت نبوي میگردد پرتوكتاب الهی و باعث تبیین حق در

 زمینه هر در اثناي حركت جلوگیري به عمل آورده و خطا در انحراف و

 بود. ت رهگشاي دعوتگران خواهدمیدان دعو یی در

 رشد پختگیها: ـ شناخت حركتها و9

سپاهیان ضروري است كه حركتهاي اصالحی جدید  براي قیادت و

قوت  نسبت به نكات ضعف و و دهند مطالعه دقیق قرار مورد قدیم را و

میدان دعوت  سپس در معرفت كاملی به دست آورده و آنها شناخت و

 و جنبه هاي منفی آن احتراز نمایند. از ونكات مثبت استفاده  از

اسالمی  همچنین جانبین باید اطالعات دقیقی راجع به حركتهاي ضد

اهدافشان باخبري كاملی  پروگرامها و از جدید به دست آورند و و قدیم
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موقع  دسایس شان بتوانند در براي جلوگیري از داشته باشند تا

سربازان،  و ین كه براي رهبرا اخیر در و مناسب اقدام مقتضی نمایند.

بدین  پردازند تا ضروري است كه به دسته بندي مردم اطراف خود

 مقابل هریك موضع درخور در شناخته و دشمن باز از وسیله دوست را

 آن را اتخاذ كنند .

  لوایح نظامنامه ها و

معانی  دعوت از كار مباحث گذشته براي تضمین درستی روند در 

 به یا و پیروان او و میدان دعوت براي رهبر ه درضروریی ك اساسی و

 میرسید، جانب التزام بدان ضروري به نظر دو طور مشترك براي هر

انجام  خاصتًا براي جماعتهاي را این كار ما به عرض رسانیدیم. نكاتی را

 عموماً محتوا همانندي كاملی به جماعت ما دارند و نظر دادیم كه از

 افقی فعالیت اسالمی و عمودي و سترش ابعادمیتوان گفت كه براي گ

 حتی جهانی بدین كار دادن تمام ساحة اسالمی و پوشش قرار زیر

 میادین فروع عمل اسالمی و چنانكه میدانید امروز مبادرت ورزیدیم.

 كفایتها به خاطر و جهت بسیج تمام قوتها ما آن متنوع گردیده و

پیگیري  تنظیم و اره ونیز ایجاد حسن اد تحقق اهداف دعوت مان و

 پیمودن این راه نداریم . چارة جز امور بهتر

حقیقت اساس  این است كه گرچه دردیگر  قابل ذكر مطلب

تعاون  تفاهم، محبت، نیز گفتیم اخالص، را طوري كه پیشتر پیروزي ما

 داشتن احساس مسئولیت وغیره امور مشاركت در مسئولیت، و

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

 

121 

لوایحی  داشتن نظامنامه ها و هم از نآ ، اما باضروري تشكیل میدهد

 ؛چاره اي نیست ،مشخص نماید تخصصها را منظم و را كه بتواند كار

 و خلل انحراف، ازاید و تضمین نم را روندكار نظمی كه بتواند درستی 

 رشد آن جلوگیري كند . و عدم نمو

 ،لوایح در میدان عمل دعوت و حال به علت اهمیت این نظامنامه ها

ي مال حظاتی كه مراعات آن برا معانی و دازیم به ذكر بعضی ازمی پر

اده شاء اهلل كه مورد استف ان،  ضروري و الزامی است پیروانش و رهبر

 گرفت: قرار خو اهد

 این است كه این لوایح در مقررات اصل بر در هنگام وضع لوایح و

 اصول و بندي با هیچ ماده و و اشدب چهارچوب مبادي اسالمی 

یره سهمچنین باید به  نداشته باشد. تعار ض  قرار شهاي دینی ما درارز

جماعت نخستین  ( وصلی اهلل علیه وسلم) اهلل طرز دعوت رسول و

اي ایشان به سیرة خلف بعد از مسسلمانان براي اقامة حكومت اسالمی و

 هنگام وضع لوایح توجه جدي صورت گیرد. راشدین المهدیین در

وسیله ایست براي تنظیم لوایح  ات ورداشت كه مقر نظر در باید 

 عرصة تطبیق عملی قابلیت تعدیل را در روشنایی تجربه و كه در كار

تضمین درستی روند  و نسبی آن كاربست بناًء جهت تحقق  داراست.

آن  از راكارآیی  كه قرارگیرد معرض تغییر نباید این لوایح چنان در كار

دشواري  به خاطرجمود گردیده باشد كه  آن گونه دچار یا ستاند و باز
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بایسته  پس براي این منظور تعدیل، حركت جماعت را به تعویق افگند.

كیفیت تعدیل  باشد تا بند هاي مختلفش موجود است تبصره هاي در

جمودي كه به  هم از كثرت تغییر و به گونة مشخص سازد كه هم از را

 می انجامد جلوگیري نماید. تعویق كار

 مقرارا ت مشخص نمودن نهادها و وضع لوایح و از مقصد دیگر

 مراكزي است كه كیان جماعت دیگر قیادي و اجرایی، مراكز شوارایی،

 جانب عملی حركت را نهادهاي كه وظیفه پیشبرد را تشكیل میدهند،

 براي رفع اختالفات به آنها مراجعه میشود . به دوش داشته و

ه هاي نظامنامه ها مشخص كردن عرص این لوایح و اهداف دیگر از

همچنین تالش  نیاز و فراهم ساختن امكانات تنظیمی مورد فعالیت و

ي است ابخش به گونه  هر پختگیهاي الزم در براي ازدیاد تخصصها و

  مه هاروشنایی برنا تجاربش در كه قسمت اعظم تواناییهاي بشري و

خدمت دعوت  در ،ن روشهاي اجرایی آنیتعی بعد از و دمشخص گرد

 .داده شود  قرار

می  ها تعطیل كار تداخل تخصصها كه گاهی به آشفتگی و لوایح از 

یك جهت كه ممكن به  تالشهاي صرف شده در تكرار از یا انجامد و

 جلوگیري مینماید . شود منجر زیان جانب دیگر

 فصل اختالفات در كوتاه ترین راه براي حل و آسانترین و لوایح، 

بدینسان انجام میشودكه  این كار عرضه میدارد. میدان فعالیت را به ما

حل نماید رهنمایی  مشكل را نظرات به جهتی كه بتواند اواًل مجموع 

http://www.eslahonline.net/
http://www.eslahonline.net/


www.eslahonline.net                        و پیروی در میدان دعوت اسالمیقیادت 

  

 

123 

منفی  خود كدام اثر آن جا از مخالف در بدین صورت نظرات  گردیده و

البته باید توجه داشته باشیم كه ممكن احیاناً  جاي نمی گذارد. رب

احسن، اتفاق صورت گرفته چنین اتفاق بیافتد كه در انتخاب مورد غیر 

آن  از بهتر باید دانست كه چنین حالتی  همه آن را تایید نمایند، و

 تفرقه و صف جماعت دچار است كه براي انتخاب بهترین مورد،

همبستگی ممكن است كه  وحدت و سایة كه در چرا اختالف گردد،

 دست یابیم. بتوانیم به مورد بهتر ًبعدا

تقصیري را به  خطا و مورد هر محاسبه درلوایح میتواند اجراي  

پیامد هاي  هرگونه لغزش و از و كندبهبود روش فعالیت تضمین  خاطر

ی ایجآن  جلوگیري نماید. از تكرار آن مرتب میگردد،اثر  ناگواري كه از

 بهره برداري و فعالیت، متوجه جو بزرگی را كه عدم محاسبه خطر

بی  وسرایت روح المباالتی  كه ازاین لوایح است  میسازد، استحكام كار

جلوگیري به عمل  میان افراد، خیالی به سبب عدم انجام محاسبه در

 ،دارد نظر در را خطاكار حالیكه حقوق محاسبه كننده و در و می آورد

 . سازدخاضع می تسلیم و خود برابر در بدون استثنا تمام افراد را

 مستوي از هر مواصفات الزم براي شروط و مقررات، لوایح و 

حد  بدین ترتیب تا معین میسازد و مشخص و مسئولین جماعت را

 و میكند جایگاه مناسبش كمك  در زیادي به انتخاب مناسبترین فرد

 میان میبرد. از نقاط ضعف جماعت را
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لوایح  جهت تضمین حسن انتخاب اعضاي مراكز مختلف جماعت،

دان وسیله انتخاب معرفی میكند تا ب روشهاي درستی را مقررات، و

داشت جنبه  نظر در احزاب سیاسی فقط با افراد مطابق اسلوب دیگر

صالحیت شان صورت  كفایت و چشم پوشی از هاي حزب گرایانه و

 نگیرد.

تمام  آن را در و میبخشددرست تحقق  طور لوایح اصل شورا را 

 سازماندهی راه میدهد . و سطوح كار

م وضع مقررات مراعات آن هنگا الزمی دیگري كه در امور از

 به افراد گرفتن نرمی و انعطاف نسبی لوایح است تا نظر ضروریست در

مساعد  موفقیت را و براي بهبود كار جماعت امكان حركت آسانتر

 مورد جزئیات و زیادي خصوصًا در قیود لهذا نباید شروط و سازد.

 صتاً البته این بدان معنی نیست كه امور خا وضع شود. فروعات كار

 وابطی به حال خود واضبدون داشتن  حیاتی را كارهاي اساسی و

 گذاشت .

هماهنگی میان مركزگرایی  مقررات باید موافقت و لوایح و در

طوري نباشد كه نظام  عدم مركزگرایی )نهادها( مراعات شده و محض و

به  یا مركزگرایی شدید روند حركت را مقیدساخته و اثر از ،كاري

مركز برآن  ی روحیة گریز ازیاینكه به گونه  یا سازد؛ و تعویق مواجه

 پس بهتر نهادهاي رهبري گردد. حاكم شود كه باعث فاصله زیادش از

 دایرة محدود، امور فرعی و شعبات در و كه براي بخشها بود آن خواهد
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اساسی یی كه میتواند  امور حركت داده شود ولی در آزادي عمل و

توجه زیادتري صورت  باشد دقت و ثرگذارروي منهج عمومی جماعت ا

فعالیت  و كار می یابد كه ساحة زمانی اهمیت زیادتر پذیرد. این كار

یك  كه هر برگیرد در ملتهاي مختلفی را و اقطارد و جماعت وسیع گرد

 داراي خصوصیت هاي محلی ویژة خود اند .

مشخص  مراكز مختلف جماعت را لوایح راه هاي اتخاذ تصامیم در

 آن از عدم تـاخیر درستی و ضمانت هاي كافی را براي دقت، و یسازدم

 لوایح عدم موجودیت قیود و پس باید در وقت مناسب وضع میكند.

  دبه تعویق انداز سختگیریهاي فراوانی كه میتواند اتخاذ تصامیم را

ون حالیست كه بایستی كارها بد البته این در و گیرد مورد توجه قرار

نگاه  درستی تصامیم از محافظت از به خاطر ضمانتهاداشت  نظر در

 نگردد. رها به حال خود مشروعیت، دقت و

 دررضایت اهلل،  براي وقتی ما این بحث گفتنی است كه تا اخیر در

مزد  و میدان دعوت میزنیم  تالش در و جماعت خود دست به كار

گام  راه رضاي او در داشته و خداي الیزال انتظار خویش را فقط از

نیز  مقرارات جماعت را پایبندي به لوایح و باید التزام و برمیداریم،

خیري است كه  امر، واقع التزام ما كه در امري تعبدي پنداریم، چرا

جمله  لوایح از برعكس مخالفت با و میگردددعوت  كار به بهبود منجر

پی خواهد  در معصیت را ضررهاي است كه به جماعت وارد شده،گناه و
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 .شتدا

 ادارة جلسات ةبار در

جماعت مستلزم برگزاري جلساتی به سویه هاي  طبیعت كار

حسب میادین  بخشها بر سایر یا سطح رهبري، اراكین و متفاوت در

 مختلف كاري جماعت است .

جماعت  كار مرتبط با و این جلسات راجع به قضایاي متعدد در  

 ترین تصمیماتی كهبه تبادله نظرات، بعد از و میگیردبحثهاي صورت 

 لهذا چنین جلساتی اتخاذ میگردد. متحقق سازد، را اهداف مورد نظر

بعد  و میشودوسایل مشخص شده،  ترسیم، آن خطوط اصلی كار كه در

ه داراي اهمیت بمیپذیرد، صورت  مناقشه ارزش یابیها مباحثه و از

 .استسزایی 

كه  امري حیاتیست اما ادارة این جلسات چنان فن دقیق و  

جستجوي آنیم  موفقیت جلسات یعنی دست یابی به هدفی كه در

ضیاع  جلسه جز چه بسا كه به علت سوء اداره، منوط به آن میگردد و

مشغولیت به موضوعات خارج  عدم دستیابی به نتیجة مطلوب و وقت،

ت اختالفا به بروز حتی احیاناً دست آوردي نداشته و بحث اصلی، دیگر

پس الزم  گردد.منجر ن افراد شامل جلسه نیزمیا عمیق درونی در

 بعضی از به ذكر دیدیم كه به موضوع ادارة جلسات پرداخته و

 توصیه هاي مبادرت ورزیم كه براي حسن ادارة آن مفید مالحظات و

ـ به خیر ان امید كه ـ ،است  .مفید واقع گردد شده و منجر شاءاهلل 
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 اري است عبادي،میدان دعوت ك در ما ـ به لحاظ این كه كار1

عبادتی است كه به وسیله آن رضاي اهلل  جلسات نیز براي ما تدویر

خالص كمال ا با عبادات، لهذا باید مانند سایر میجوییم. ( راجل جالله)

 سایر قلب و حضور آرامش و فضایی آگنده از در نیتی پاك و و

 بدین وسیله زمینة قبول عبادت خود ملزومات به جلسات روي آریم تا

 ارآن  اجر یا هرگونه آلوده گی كه آن را فاسد و از و كنیمعد را مسا

 سازیم . دور را حبطه نماید، خود

ذكر  ـ خوب است كه آغازین لحظات جلسه به مدت پنج دقیقه با2

 ر،كلماتی كه محتواي آن تذك ابراز با شیطان و پناه جستن از واهلل 

ستجوي ج مناقشه و توصیه اي  راجع به آداب صحبت و نصیحت و

 همراه گردد. باشد، خیر حق و

جلسات مطرح بحث  اهمیت مطالبی است كه در دیگر، ـ مورد3

بناءً براي برگزاري  آن نتیجة مطلوب به دست آید. از تا میگردد

ه كمكانی معین  زمان و در گی كامل قبلی است تا جلسات نیاز به آماده

لوب آن نتیجة مط خالل از و شود  آن اتفاق داشته باشند ،دایر همه بر

 معطلی حاصل گردد . بدون تأخیر و

مكان  ضروري است كه دقت الزم براي تعیین وقت و ـ بسیار4

 بدین ترتیب از عدم حضور و یرداطالع افراد صورت گ نیز جلسه و

 سهل انگاري جلوگیري شود. یا جلسه به علت كدام اشتباه و افراد در
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تصامیم  جهت اتخاذ مناسب،فرصتهاي  تكمیل نشدن نصاب الزم افراد،

تالش  برعالوه وقت و و میبردمیان  وقت مناسب از در درست را

 برباد میسازد. حاضرین جلسه را ضایع و

جلسات  به موقع در نحرص شدیدي براي رسید ـ افراد باید5

وقت معینه جدًا پرهیز  در عدم حضور تخلف و از باشند و داشته

ول قباًل به مسئ و موجه داشته یاركه عذري بس صورتی در نمایند، مگر

 خویش اطالع داده باشند.

د داده شون محاسبه قرار مقبول باید مورد متخلف بدون عذر  افراد 

بی  تساهل و جوي از محاسبه، سستی در آن هرگونه اهمال و غیر در

 می آورد،به وجود   براي حضور به موقع در جلسات، مباالتی را

 تنگ میسازد. وقتش را و می اندازد به تأخیر برگزاري آن را 

براي برگزاري جلسه تصمیم گرفته شد باید زمان شروع  ـ هرگاه 6

ناسب به هما ن ت راد خو كار فرد وقت و هر معین نماییم تا ختم آن را و

 آن كه به علت وقت مقرر كاري ناپسند است مگر از تجاوز منظم كند.

ضافی، نیازي احساس پایان بخشیدنش به وقت كم ا اهمیت موضوع و

 شود .

قابل طرح در  كردن موضوعات اهمیت دیگر، مشخص ـ موضوع با7

بارة  اندازه كه اطالع قبلی در به هر واضح است  جلسه میباشد.

آراء پختگی می  داشته باشد به همان مقدار موضوعات مطروحه وجود

دایرة آن خروجی  از همچنین التزام به آن مراعات گردیده و یابد و
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 كه ضرورتی مبرم باشد. آن صورت نمی پذیرید، مگر

ت آن توجه خاص قـ مسئول جلسه موظف است راجع به و8

موضوعات مندرج   خالل وقت محدد، جلسه به تمام در تا باشد داشته

، كماحقه رسیده گی شود. دیده شده است كه بسیاري اوقات لست در

 و میگیرد بر در وقت جلسه را تر زیاد مندرج در لست، موضوعات اولی

چنان سرعتی مطرح میشود كه  مطالب با به علت ضیق وقت سایر

ل تعجی هرحال این تعویق وه ب به تعویق می افتد. یا و شدهحقش ادا ن

 دعوت است . داراي ضررهاي بیشماري براي كار نادرست و دو هر

هنگام مناقشه برادران به  را ـ مسئول جلسه باید گفتگوها9

 برجسته ساختن نكات جالب و با دسته بندي نموده وصورت حكیمانة 

 براي اتخاذ تصمیمی مناسب در راه را واضح و اهمیت آن، حق را  با

 سازد . جلسه هموار وقت محدد

 اختصار ـ بایسته است كه مسئول جلسه به ضرورت تركیز و10

مطرح شدن موضوعات  آگاه باشد به این معنی كه از نظرات ملتفت و

تا دیگران نیز فرصتی براي كند حفاظت وقت جلوگیري  تكراري جهت

موضوع  همچنان متوجه باشد كه بحث از خود داشته باشند و نظر ابراز

 جانبی كشیده نشده بلكه مباحث بر اصلی به صوب مسائل فرعی و

 قاطعیت كامل مسئول را این كار باشد. روي اصل موضوع متمركز

 نیست كه وقتی از ن جایزحاضرا براي هیچك از و مینمایدایجاب 
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بدیهی  خشمگین گردد. یا ناراحت و داشته میشود، طفره رفتن باز

دعوت  این زمینه به ضرر جلسه و است كه هرگونه سهل انگاري در

 تمام خواهد شد.

 قطع كنند. را جلسات نباید افراد صحبت هاي یكدیگر ـ در 11

طع رشتة ممكن به ق نیست و جملة آداب گفتگو قطع سخن مردم از

را  عكس العمل آنی فرد خشم و احیاناً  شود و منجر متكلم  افكار

 ازجلسه ب براي ورود شیطان جهت ایجاد فساد در دروازه را و زدبرانگی

 و نیستچنین فضایی وصول به حق مقدور  در، واضح است كه  گذارد

 .دست یابی به آن بسیار مشكل خواهد بود یا

 شخصی دیگرصحبت  علیقی برت ـ كسی كه خواهان صحبت یا12

لست منتظرین به ثبت  نامش در تا كنداست باید دستش را بلند 

 در ورقی نوشته و در چنین شخصی میتواند مالحظاتش را برسد.

 جلسه مطرح سازد . در فرصت مناسب آن را

 هنگام صحبت باید توجه داشته باشیم كه آداب اسالمی را ـ در13

غیبت  یا تجریح و  آن زبان نیاوریم كه در به كلماتی را نیم ومراعات ك

كدام ، جانب كسی نسبت به شخصی دیگر از اگر كسی مطرح باشد و

به  و ودبی ادبی صورت گرفت، این شخص نباید غضبناك ش جسارت و

كه شخصیت هایمان نباید فوق مصلحت دعوت  مقابله وي برخیزد چرا

ناممكن  اهداف را طوري فاسد سازد كه تحقق جلسه را جو و كندتبارز 

گذشت ، فضاي  تسامح عفو و با حالیست كه میشود نماید؛ البته این در
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براي تنبیه  دست مسئول جلسه نیز. البته ایجاد كنیم مباركی را

 .است كامالً باز خطاكار

كه  خویش طوري اصرار ورزد نظر ـ شخص نباید برصحت رأي و14

داشته  نظر باید در او بس. عین صواب است و وي در گویی فقط نظر

 رأي دیگران به صواب نزدیكتر و ودهب باشد كه ممكن نظرش به خطا

قبول  به علت عدم پذیرش و افراد نباید  باشد. همچنان هیچك از

ام همه الزم است كه به رأي مورد اتفاق التز بر و نظرش ناراحت گردد

ز رهیفیصله پ نظریات بعد از بارة دیگر صحبت در از و هدكامل نشان د

 كنند .

 جز موارد و كندمحافظت  امانتهاي جلسات رابرادر ما باید ـ 15

 جایی به میان نیاورد. متفق علیه صحبتی در

 گیرد جلوگیري از توجه قرار مورد  دیگري كه الزم است ـ چیز16

به طول انجامیدن  براي مدت طوالنی است. گفتگوها امتداد جلسه و

تكلیف می اندازد كه این وضعیت به  به و میسازدخسته  ذهن را جلسه،

  نتیجه باعث عدم رسیدن به نظر در و میشود منجر عدم تركیز افكار

 و میكندخسته  همچنان دوام جلسه اعصاب را و میگردد. صحیحتر

نزاع  كه باعث ایجاد مخالفت و ممكن به صدور الفاظی ركیك بیانجامد

دوام  ایجاب موجود، فاسد نماید. لهذا هرگاه حالت جلسه را جو شود و

 نمود باید فرصتی براي استراحت و اهمیت را موضوعی با بحث در
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 آن جلسه به كار بعد از و ودقوت براي افراد داده ش تجدید نشاط و

 خود ادامه دهد .

نظردهی  تصمیمات جلسات بعد ازغالبًا ـ باید توجه داشت كه 17

 وسیلة صوت در  تأیید راي به یا شود لذا دادن رأي ومیعمومی اخذ 

نسبت به اهلل  حضور شهادتی است كه صاحب آن در امانت و ذات خود

 شخص میخواهد رأي یی را هرگاه  آن مسئولیت دارد پس باید 

 درط ، فقپیشه سازد تقوي را و گیرد نظر را دراهلل  كند رد یا تصویب و

روند  این صورت است كه نتایج  به دست آمده اثرات مثبتی را در

 جاي میگذارد. رخود ب شاءاهلل ـ از موفقیت كارـ ان و حركت

تأیید به وسیلة  ـ همچنین كسی كه میخواهد شخصی را با18

جماعت منصوب  قیادت در یا پستهاي مسئولیت و رأیش به یكی از

آن  شهادتی است كه در نیز امانت و كه این كار نمایدسازد باید توجه 

شت جنبه هاي ارتباط عاطفی نظردا  یا مصلحت دعوت بدون تعارف و

 این جا به حدیث رسول مناسب است كه در نظرگرفته شود و فرد در با

 اشاره كنیم كه میفرمایند : اهلل،

ويف تلك العصابة من هو أرضى هلل منه  من استعمل رجال من عصابة »
 1«فقد خان هللا وخان رسوله وخان املؤمنني 

ید رعایت شود ختم جلسه با در ـ خواندن دعاي مأثور19

------------------------ 

  عن ابن عباس (345/  16املستدرك على الصحيحني للحاكم ) - 1
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 « َلاله اَل انت نستغفرك ونتوب اليكان سبحانك اللهم وِبمدك نشهد :»

تصمیمات اخذ شده به سمع  ختم جلسه نتایج و ـ  قبل از20

 مشخص شود. مكان جلسة آینده تعیین و موعد و و برسد حضار

 :خاتــمه

ا به وظایف رهبران و سربازان دعوت رسیاحت مرتبط  این ،پایان در

ند به تمام آنانی كه خداو ،ممارست به دست آمده خالل تجربه و زكه ا

 عطا می رامیدان دعوت اسال درجمعی منظم به ایشان توفیق عمل 

 و خیر خداوند مسألت دارم كه آن را با از فرموده است تقدیم میكنم و

ده آین نسلهاي حال و عاملین صادق اسالم از و اسالمی كار بركت  براي

 . همراه سازد

آرزوي  و زدباطل سا باطل را حق و حق رااز خداوند میخواهم كه  

خالفت اسالمی و بر پایی دیرینة امت اسالمی یعنی اقامة  بزرگ و

كه وسیلة بر قراري دین اهلل در زمین است  ،دولت جهانی اسالم را

  چ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ     ۆ ۇ ۇ  ڭ چ تحقق بخشد؛

 صدق، اخالص و به ماعاجزانه مسألت دارم كه  بارگاه الهی از و

 ورسیدن به جنت  تعالی و و اراده براي رشد و كار ثبات در توفیق و

 زاوارسبه اجابت  توانا و هركار بر عنایت فرماید كه او دوزخ را نجات از

  است .
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