






تألیف: جمعی از نویسندگان

پژوهش بنیاد هدایت

آشنایی با گعده داری 
در بنیاد هدایت

)ماهیت ، گام ها و راهکارهای اجرای گعده(



عنوان کتاب:  آشنایی با گعده داری در بنیاد هدایت

تألیف: جمعی از  نویسندگان 

گرافیک و طرح جلد: امیر قنبری

صفحه آرایی: حسین زارعی 

یخ: آبان 1400 تار

آدرس: تهــران، خیابــان حضــرت ولــی عصــر؟جع؟ 

ســازمان  غربــی،  زرتشــت  خیابــان  تقاطــع 

تبلیغــات اســامی، ســاختمان شــهید نــواب، 

طبقــه دوم بنیــاد هدایــت 

آشنایی با گعده داری

در بنیاد هدایت



9 دیباچه	

فصل اول:  ابعاد توانمند سازی و ماهیت، ضرورت و فواید گعده برایتحقق 

توانمندسازی امام

13 مقدمه	

18 مکاتب	آموزشی	

19 1-	استادمحور	

19 2-مربی	محور	

20 3-مخاطب	محور	

21 4-گروه	محور	

22 5-عملیات	محور	

23 6-سیستم	محور	

24 گعده،	ضرورت	آموزشی	دیروز	و	امروز	

27 توانمندسازی	امام	در	بنیاد	هدایت	)نقش	راهیار،	ابزار	رشد	و	مراکز	مسئول(	

28 ابزار	راهیاری	

30 گعده،	مهم	ترین	ابزار	توانمندسازی	)ماهیت	گعده(	

32 گعده،	ابزار	پایه	توانمندسازی	امام	

33 گعده،	راهبردی	ترین	ابزار	توانمندسازی	

34 گام	های	توانمندسازی	امام	از	طریق	گعده	

34 1.	تشکیل	گعده	امامان	

35 2.	ارائه	تجارب	موفق	در	گعده	

36 3.	شناخت	ظرفیت	های	اعضاء	گعده	و	محالت	و	مساجد	ایشان	

44  4.	شناخت	مسائل	مشترک	امامان	و	مسائل	اختصاصی	هر	یک	

45 5.	یافتن	راه	حل	مناسب	برای	حل	مسائل	

فهرست مطالب



آشنایی با گعده داری در بنیاد هدایت 6

46 6.	اقدام	جمعی	برای	حل	مسائل	

46 7.	به	کارگیری	سایر	ابزار	راهیاری	

48 8.	رفع	موانع	امامان	

48 موانع	درونی	

50 موانع	بیرونی	

9.	طراحی	نقشه	ارتقاء	و	توانمندسازی	امامان	محله	و	نزدیک	نمودن

51 	ایشان	به	الگوی	مطلوب	امامت	

55 10.	بازخوردگیری	از	میزان	ارتقاء	امام،	شریکه	االمام	و	محله	

57 نتایج	و	مزایای	گعده	

58 ۱(	استفاده	از	تجارب	موفق	

58 ۲(	هم	افزایی	روشی	در	حل	مسائل	

59 ۳(	استفاده	از	ظرفیت	های	امامان	در	رفع	موانع	

59 ۴(	بازخوردگیری	از	فعالیت	های	امام	

59 ۵(	جلوگیری	از	تفرقه	و	ایجاد	نزاع	

60 ۶(	تبادل	اطالعات،	تجارب	و	ارتقاء	توان	تحلیل	امامان	

60 ۷(	توسعه	دایره	ارتباطات	و	تعامالت	امام	

61 ۸(	جرئت	اقدام	

61 ۹(	ایجاد،	تقویت	و	گسترش	شبکه	امامان	

61 ۱۰(	بازداشتن	امام	از	انجام	برخی	امور	

62 ۱۱(	تقویت	کسب	وکار	و	بازارهای	فروش	محلی	

62 ۱۲(	کمک	به	تأمین	مالی	و	سرمایه	گذاری	در	محله	

62 ۱۳(	تقویت	گفتمان	انقالبی	

63 ۱۴(	ارتقاء	نگاه	امام	به	مقوله	امامت	

63 ۱۵(	رشد	ویژگی	های	فردی	امام	

64 ۱۶(	نزول	برکت	و	توفیق	الهی	



7 فهرست مطالب

64 تعریف	گعده	

65 نکته	و	یک	درخواست	

فصل دوم: نیازمندی های اجرایی و تکنیک های عملی گعده داری

69 مقدمه	

70 نیازمندی	های	گعده	

72 الف(	دبیری	گعده	

73 خصوصیات	دبیر	گعده	

75 ب(	منشی	گری	گعده	

76 ج(	میزبانی	و	مکان	گعده	

76 محتوای	گعده	

77 شیوه	های	پیشنهادی	برای	ورود	به	بحث	در	گعده	

78 موضوعات	پیشنهادی	برای	ورود	به	بحث	در	گعده	

92 برخی	توصیه	های	ویژه	برای	اجرای	گعده	

95 برخی	توصیه	های	ویژه	در	مورد	فعالیت	اعضاء	در	گعده		

98 نکات	ضروری	فعالیت	رسانه	ای	برای	گعده		

102 تأثیر	حضور	برخی	از	افراد	در	گعده	و	راهکارهای	مدیریت	آن	

102 ۱.	سایر	مسئولین	مسجد		

104 ۲.	غریبه	ها	

105 ۳.	همراهان	امام		

106 ۴.	متخصصین		

108 فرصت	ها	و	آسیب	های	حضور	مسئولین	عالی	رتبه	در	گعده	

109 1.	امام	جمعه	و	مسئولین	حوزه	علمیه	

110 2.	مسئولین	شهرستانی،	استانی	و	ملی	



آشنایی با گعده داری در بنیاد هدایت 8

111 3.	مسئولین	اداره	کل	تبلیغات	اسالمی	استان	و	ستاد	سازمان	

113 تأثیر	حضور	صاحبان	برخی	رفتارها	در	گعده	و	راهکارهای	مدیریت	آن	

115 ۱.	پیگیری	و	عالقه	مندی	

117 ۲.	کم	حرفی	)سکوت(	

117 1.	درون	گرایی	

117 2.	عدم	تسلط	بر	مهارت	های	ارتباطی	

118 3.	سکوت	حکیمانه	

118 4.	اعتمادبه	نفس	پایین	

118 5.	ترس	از	قضاوت	شدن	از	سوی	دیگران	

118 6.	تصور	اشتباه	از	اینکه	حرفی	برای	گفتن	نمانده	تا	بخواهند	نظر	دهند.	

118 7.	خجالت	

119 8.	کناره	گیری	و	غرور	

119 9.	عصبانیت	

۳.	کنترل	گری	)سلطه	گری،	خودشیفتگی،	خودبینی،	

122 خودمحوری،	ارباب	منشی(	

128 ۴.	بذله	گویی	)لودگی،	شوخ	طبعی(	

128 الف(	شوخ	طبعی	های	تقویت	کننده:		

129 ب(	شوخ	طبعی	های	تضعیف	کننده:	

133 ۵.	بدبینی،	ایرادگیری	و	شاکی	بودن	همیشگی	

137 ۶.	بی	مالحظگی	)پریدن	وسط	حرف	دیگری(	

139 ۷.	بی	نظمی	و	شانه	خالی	کردن	از	پذیرش	مسئولیت		

142 ۸.	دمدمی	مزاجی	

143 ۹.	حّرافی	)پرچانگی،	پرگویی(	

149 فهرست	منابع	



بسم	اهلل	الرحمن	الرحیم

دیباچه

ــران	یکــی	 ــوری	اســالمی	ای ــی	جمه زیســتن	در	فضــای	فرهنگــی	و	گفتمان

از	مهمتریــن	توفیقــات	مــا	در	عصــر	حاضــر	اســت.	فرهنگــی	کــه	اعتــالی	

	ایــن	راســتا	بنیــاد	هدایــت،	 انســان	اســالمی	را	آرمــان	خــود	می	دانــد.	در

بــرای	 مناســب	 راهــی	 را	 	 مســجدمحور 	 محــوِر محلــه	 پــردازی	 جامعــه	

	ایــن	مســیر	دشــواری	های	 دســتیابی	بــه	ایــن	آرمــان	مــی	دانــد.	امــا	در

ــق	 ــه	رغــم	رنج	هــا	و	زحماتــش،	نشــاطی	عمی ــه	ب ــی	وجــود	دارد	ک فراوان

در	دل	پوینــدگان	ایــن	راه	نورانــی	ایجــاد	می	کنــد.	بنیــاد	هدایــت،	تعالــی	

شــبکه	امامــان	ایــران	اســالمی	را	هــدف	راهبــرد	خــود	در	دســت	یابــی	بــه	

	ایــن	تــالش	خــود	تولیــدات	 جامعــه	پــردازی	مســجد	محــور	قــرار	داده	و	در

مبنایــی،	راهبــردی	و	کاربــردی	فراوانــی	را	در	دســتور	کار	قــرار	داده	اســت.

ــن	و	فضــالی	 ــا	کمــک	جمعــی	از	محققی ــت	ب ــاد	هدای ــر	پژوهــش	بنی دفت

حــوزه	علمیــه	کــه	در	فنــون	مدیریــت	فرهنگــی	تخصــص	داشــته	و	جنــس	

مســائل	اجتماعــی،	محلــه	داری	و	مســجدداری	را	بــه	خوبــی	می	شناســند،	

کتــاب	»آشــنایی بــا گعــده داری در بنیــاد هدایــت«	را	بــه	زیــور	طبــع	آراســته	

اســت.

ــد	حجة	االســالم	ســید	ناصــر	 ــن	ارجمن ــر	محصــول	زحمــت	محققی ــن	اث ای

محمــود	 حجة	االســالم	 موّحــد،	 مهــدی	 حجة	االســالم	 میرمحمدیــان،	

کشــاورز	و	ســرکار	خانــم	مریــم	زادقاســمی	اســت	کــه	کمــک	شــایانی	در	

پــرورش،	منقــح	ســازی	و	تدویــن	مباحــث	کتــاب	مبــذول	داشــته	اند.



از	همــه	ایــن	بزرگــواران	تشــکر	نمــوده	و	رضایــت	اللهــی	و	طــی	طریــق	در	

مســیر	والیــت	صاحــب	الزمــان	؟جع؟	و	تبعیــت	از	منویــات	رهبــر	معظــم	

انقــالب	اســالمی	؟ظفح؟	را	آرزو	می	کنیــم.	

ــات	 ــد	خواهشــمندیم،	پیشــنهادها،	انتقادهــا	و	تجربی ــده	ارجمن از	خوانن

خــود	در	مــورد	محتــوای	کتــاب	را	در	اختیــار	دفتــر	پژوهــش	بنیــاد	هدایــت	

	ارزنــده	و	کاربــردی	یــاری	 	ارتقــاء	ایــن	اثــر قــرار	داده	و	بنیــاد	هدایــت	را	در

فرمایــد.

دفتر	پژوهش	بنیاد	هدایت

۱۷	آبان	۱۴۰۰



فصل اول

 ابعاد توانمند سازی و ماهیت، 

ضرورت و فواید گعده برای 

تحقق توانمندسازی امام





مقدمه

یکــی	از	مشــکالت	یــک	مدیــر	فرهنگــی	ایــن	اســت	کــه	گاه	عــده	ای	از	

همکارانــش	ایده	هــای	پختــه	و	نــاب	او	را	نمی	فهمنــد.	فــرض	کنیــد	مدیــر	

فرهنگــی	بــه	ایــن	نــگاه	معتقــد	شــده	کــه	اقتصــاد	فرهنــگ	بایــد	مردمــی	

شــود	و	دیگــر	نمی	تــوان	بــا	بودجه	هــای	دولتــی	از	عهــده	این	همــه	بــار	

اقتصــاد	 »مردم	پایه	شــدن	 اینجــا	 	 در برآمــد.	 روی	زمین	مانــده	 فرهنگــی	

	بــا	دالیــل	مختلــف	بــه	آن	رســیده.	 فرهنــگ«	آن	ایــده	نابــی	اســت	کــه	مدیــر

	اولیــن	گام	طــی	نامــه	ای	ایــن	نــگاه	را	بــه	زیرمجموعــه	 مدیــر	فرهنگــی	در

	ابــالغ	می	کنــد.	حتــی	بــرای	تبییــن	آن	همایشــی	هــم	برگــزار	می	کنــد	
ً
رســما

کــه	همــه	ســخنرانان	از	محاســن	مردمی	شــدن	اقتصــاد	فرهنــگ	می	گوینــد.

بعــد	از	انجــام	ایــن	مقدمــات	مدیــر	فرهنگــی	از	همکارانــش	می	خواهــد	

کمتریــن	وابســتگی	بــه	بودجه	هــای	دولتــی،	 کــه	بــا	 کننــد	 راهــی	پیــدا	

کمــال	 امــا	در	 بــرود.	 بــا	ظرفیت	هــای	مردمــی	پیــش	 اقتصــاد	فرهنــگ	

از	همکارانــش	دریافــت	می	کنــد:	 را	 	 زیــر پاســخ	های	 تعجــب	

»همیشــه	بودجــه	دولتــی	بــه	فرهنــگ	کمــک	کــرده«	یــا	»مگــر	بــدون	اقتــدار	

پــول	و	جایــگاه	می	شــود	سمت	وســوی	صحیــح	بــه	فرهنــگ	داد؟!«	یــا	»هــر	
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آن	کــس	کــه	نــان	دهــد،	فرمــان	دهــد«	یــا	»دولــت	اســالمی	موظــف	اســت	

در	فرهنــگ	ورود	مســتقیم	داشــته	باشــد«	یــا	»اگــر	فرهنــگ	وابســته	بــه	

بودجــه	مــردم	باشــد	دیگــر	نمی	شــود	جلــو	انحرافــات	را	گرفــت«	و	انبوهــی	

از	جمالتــی	کــه	نشــان	می	دهــد	همــکاران	بــرای	پیشــبرد	اهــداف	فرهنگــی	

راهــی	جــز	اعمــال	حاکمیــت	زور	و	پــول	نمی	شناســند.

	ایــن	زمینــه	بــه	 مدیــر	راه	دیگــری	را	انتخــاب	می	کنــد.	چنــد	کتــاب	در

ایــن	 	 از آزمــون	 	یــک	مــاه	یــک	 از همکارانــش	معرفــی	می	کنــد	و	پــس	

	اتمــام	آزمــون	متوجــه	می	شــود	علی	رغــم	 ــا	بعــد	از ــرد.	ام کتاب	هــا	می	گی

ــد	امــا	 ــاب	گرفته	ان ــن	کت ــی	از	مت ــب	همــکاران	نمــرات	قابل	قبول آنکــه	اغل

	بــه	ایــن	نــگاه	و	نظــر	اعتقــاد	پیــدا	نکرده	انــد	و	حاضــر	نیســتند	بــه	 هنــوز

راه	هــای	مردمی	شــدن	اقتصــاد	فرهنــگ	فکــر	کننــد.	

می	کنــد.	 امتحــان	 را	 دیگــری	 راه	حــل	 و	 نمی	شــود	 خســته	 مــا	 مدیــر	

	بــرای	جمــع	محــدودی	 برگــزاری	دوره	آموزشــی	بــا	حضــور	اســاتید	نــام	آور

از	همــکاران.	ایــن	اســاتید	بــا	شــیوایی	تمــام	مســئله	موردنظــر	را	مطــرح	

می	کننــد،	امــا	مشــکل	کمــاکان	ســرجایش	باقــی	اســت.	عــده	ای	از	ســر	

ــا	 ــد	ی ــه	می	آین ــد.	آن	عــده	ای	هــم	ک بی	انگیزگــی	در	دوره	شــرکت	نمی	کنن

اصــاًل	در	بحث	هــای	کالس	شــرکت	نمی	کننــد	و	صــرف	حاضری	خــوردن	

برای	شــان	مهــم	اســت	یــا	اغلــب	از	اول	تــا	آخــر	دوره	ســاز	مخالــف	می	زننــد	

ــد،	 ــده	ای	در	رد	اســتدالل	های	اســتاد	بیاورن ــل	قانع	کنن ــه	دلی ــدون	آن	ک و	ب

	بــذر	»نمی	شــود«	و	»نمی	توانیــم«	می	پاشــند.	
ً
صرفــا

آموزشــی،	 دوره	 مطالعاتــی،	 دوره	 همایــش،	 برگــزاری	 رســمی،	 ابــالغ	
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تشــویق	ها	و	تهدیدهــای	اداری	راه	بــه	جایــی	نمی	بــرد.	اینجاســت	کــه	

مدیــر	فرهنگــی	بــه	نوعــی	اســتیصال	و	ناامیــدی	می	رســد.	

شــاید	شــما	هــم	بــا	موقعیت	هایــی	مشــابه	ایــن	مواجــه	شــده	باشــید.	بــه	

	ایــن	مواقــع	چــه	می	تــوان	کــرد؟	چــه	راه	حلــی	را	بــه	جنــاب	 نظــر	شــما	در

مدیــر	پیشــنهاد	می	کنیــد؟

بیایید	از	زاویه	ای	دیگر	به	این	مسئله	نگاه	کنیم:

•	مدیــر	فرهنگــی	درســت	متوجــه	شده	اســت	کــه	اقتصــاد	فرهنــگ	باید	

مردمی	شــود.

کــه	همکارانــش	در	مــورد	 •	همچنیــن	او	به	درســتی	متوجــه	شــده	

	ایــن	زمینــه	به	لحــاظ	 ایــن	اندیشــه	بایــد	رشــد	فکــری	پیــدا	کننــد	و	در

ــد	شــوند. ــی	توانمن مدیریت

	بــرای	ارتقــاء	فکری	و	عملــی	همکاران	 •	امــا	راه	هایــی	کــه	مدیــر	مزبــور

خــود	می	پیمایــد	به	گونــه	ای	نیســت	کــه	اندیشــه	مخاطــب	را	توســط	

خــود	مخاطــب	اصــالح	کنــد.	بــه	تعبیــر	دیگر،	این	نــگاه	برای	مخاطب	

او	»درونــی«	نمی	شــود.	

ابعاد	و	روش	برتر	به	فعل	واداشتن	مخاطب

دربــاره	مــورد	اخیــر	بایــد	بیشــتر	بیندیشــیم.	بــه	راســتی	در	چــه	صورتــی	یــک	

پیــام	»درونــِی	مخاطــب«	می	شــود؟	

	را	طــی	مــی	کنــد.	 انســان	بــرای	انجــام	یــک	فعــل	دســت	کــم	چهــار	محــور

ــه	 ــه	هــای	رشــد	و	ارتقــاء	در	انجــام	ایــن	افعــال	ب طبیعــی	اســت	کــه	زمین

	ُبعــد	بــاز	مــی	گــردد.	 	ایــن	چهــار ارتقــاء	در
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این	چهار	ُبعد	عبارتند	از؛	اندیشه،	انگیزه،	مهارت	و	رفع	مانع

توضیح	آنکه؛

1- اندیشــه:	گاه	الزم	اســت	بــرای	بــرای	نائــل	شــدن	بــه	یــک	علــم	یــا	تحقــق	

یــک	عمــل،	اندیشــه	انســان	نســبت	بــه	آن	قانــع	شــود.	گرچــه	ممکن	اســت	

برخــی	رفتارهــا	و	اعتقــادات	بــدون	اندیشــه	محقــق	شــود،	ولــی	مــی	تــوان	

مدعــی	شــد	کــه	گاه	تــا	شــخصی	نســبت	بــه	امــری	مشــکل	نظــری	داشــته	

باشــد	بــه	انجــام	آن	مبــادرت	نخواهــد	کــرد	و	کار	در	همیــن	مرحله	متوقف	

مــی	شــود.	مثــال	خــوردن	ســّم	مهلــک	بــرای	انســان	عاقــل	و	مختــار	هیچــگاه	

	ایــن	عمــل	نمــی	رود. 	بــار محقــق	نمــی	شــود.	زیــرا	عقــل	هیــچ	عاقلــی	زیــر

هنــوز	 ولــی	 نــدارد	 اندیشــه	مشــکلی	 ســاحت	 در	 فــرد	 گاه	 انگیــزه:   -2

	اینجــا	فــرد	بایــد	نســبت	بــه	انجــام	آن	 ــد.	در ــادرت	بــه	عمــل	نمــی	کن مب

رغبــت	و	گرایــش	کامــل	داشــته	باشــد.	چــه	بســیار	پیــام	هایــی	کــه	کامــال	

منطقــی	و	معقــول	انــد	امــا	چــون	رغبتــی	بــه	آنهــا	نیســت،	متــروک	مــی	

شــوند.	بخشــی	از	قوانیــن	کشــوری	تنهــا	بــه	علــت	عــدم	انگیــزه	مدیــران،	

اجرایــی	نمــی	شــود.	همچنیــن	در	محیــط	خانــه،	وقتــی	والدیــن	از	فرزنــد	

خــود	مــی	خواهنــد	کــه	درس	بخوانــد	تــا	آینــده	ای	روشــن	داشــته	باشــد،	

فرزنــد	بــه	ســرگرمی	و	تفریــح	نقــد	راغــب	تــر	اســت	و	آن	را	بــه	ســعادت	

آتــی	نمــی	فروشــد.

3- مهــارت: گاه	فــرد	بــه	صــرف	منطقــی	دانســتن	یــا	انگیــزه	داشــتن	نســبت	

بــه	امــری	نمــی	توانــد	عمــل	مربوطــه	را	انجــام	دهــد.	گاه	بــی	عملــی	ناشــی	

از	عــدم	مهــارت	کافــی	در	آن	عمــل	اســت.	فــردی	کــه	در	حــال	غــرق	اســت	
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ــزه	 ــد	و	هــم	انگی ــدا	کن ــد	نجــات	پی هــم	اندیشــه	اش	قانــع	اســت	کــه	بای

کافــی	بــرای	حفــظ	موهبــت	حیــات	دارد	امــا	بــه	دلیــل	عــدم	مهــارت	شــنا	

نمــی	توانــد	خــود	را	نجــات	دهــد.	نیــز	گاه	عــدم	علم	ناشــی	از	عدم	مهارت	

ــم	اســت.	مثــل	فــردی	کــه	بیمــار	اســت	هــم	قانــع	
ّ
هــای	دانشــی	بــرای	متعل

اســت	کــه	بایــد	شــفا	پیــدا	کنــد	و	هــم	انگیــزه	کافــی	بــرای	طلــب	شــفا	دارد	

	بــه	طــی	کــردن	فرآینــد	طبابــت	نیســت،	نمــی	توانــد	خــود	را	 امــا	چــون	قــادر

شــفا	دهــد.	در	چنیــن	وضعیتــی	بایــد	مهــارت	فــرد	را	ارتقــاء	داد.

4- رفــع مانــع: گاه	شــاهد	هســتیم	کــه	علیرغــم	وجــود	ایــن	ســه	ُبعــد	در	

	امــا	بــاز	هــم	عملــی	از	ناحیــه	او	اتفــاق	نمــی	افتــد.	مثــال	امامــی	 یــک	نفــر

کــه	اندیشــه	او	نســبت	بــه	ضــرورت	راهبــری	اشــتغال	در	محلــه	کامــال	اقنــاع	

	انگیــزه	کامــل	هــم	بــرای	
ً
شــده	و	شــبهه	ای	بــرای	او	باقــی	نمانــده.	ضمنــا

ایــن	امــر	دارد	و	کامــال	حــس	مــی	کنــد	کــه	اگــر	اشــتغال	را	در	محلــه	راهبــری	

کنــد	گــره	هــای	بســیاری	از	اهالــی	بــاز	خواهــد	شــد.	بعــالوه	مهــارت	ایــن	کار	

را	هــم	از	طریــق	بازدیــد	نمونــه	هــای	موفــق	و	طــی	کــردن	دوره	هــای	ویــژه	

	را	بتوانــد	شــروع	کنــد	کســب	کــرده	ولــی	بــا	ایــن	حــال	 بــه	انــدازه	ای	کــه	کار

	اقــدام	بــه	فعالیــت	نکــرده	اســت.	علــت	چیســت؟ هنــوز

علت	این	امر	در	وجود	موانعی	مانند	هیات	امنای	مخالف	یا	مشــکالت	

بانکــی	یــا	بــی	اعتنایــی	مردمــی	بــه	فرهنــگ	کار	و	تــالش	و	ریســک	پذیــری	

	اینجــا	معلــوم	مــی	شــود	کــه	رفــع	مانــع	هــم	یــک	از	مراحــل	 و	...	اســت.	از

توانمندســازی	افراد	اســت.

البتــه	واضــح	اســت	کــه	ایــن	مرحلــه	باعــث	درونــی	شــدن	پیــام	در	مخاطب	
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نمــی	شــود	بلکــه	تحقــق	آن	باعــث	کــه	پیــام	درونــی	شــده	محقــق	شــود.	

و	چیــزی	مانــع	از	تحقــق	آن	نگــردد.	چــون	مقتضــی	در	ســه	مرحلــه	قبــل	
محقــق	شــده	اســت	و	مانــع	هــم	بــا	ایــن	مرحلــه	برطــرف	مــی	شــود.۱

اکنــون	معلــوم	مــی	شــود	کــه	چــرا	روشــهایی	کــه	مدیــر	مثــال	مــا	بــه	کار	

گرفتــه	بــود	عمــال	ثمربخــش	نبــود.	علــت	آن	بــود	کــه	ایــن	روشــها	بخشــی	

	ابعــاد	بــه	فعــل	واداشــتن	مخاطــب	را	تامیــن	مــی	کــرد	و	از	بخــش	هــای	 از

دیگــر	غافــل	بــود.

امــا	بــه	راســتی	چــه	روشــی	مــی	توانــد	مخاطــب	را	در	چهــار	حــوزه	اندیشــه،	

انگیــزه،	مهــارت	و	رفــع	مانــع	ارتقــاء	دهد؟

مکاتب آموزشی

ــی	تقســیم	پذیر	
ّ
روش	هــای	ارتقــاء	فکــر	و	یادگیــری	بــه	چنــد	مکتــب	کل

	ایــن	مدلهــا	بــه	تنهایــی	نمــی	تواننــد	همــه	ابعاد	 اســت.	البتــه	هیــچ	کــدام	از

	ایــن	مکاتــب	بــرای	شــرایط،	 توانمندســازی	را	تامیــن	کننــد.	زیــرا	هــر	کــدام	از

محتــوا	یــا	مهــارت	خاصــی	مناســب	اســت	و	بــرای	همــه	محتواهــا	یــا	مهارت	

هــا	نمــی	تــوان	از	هــر	مدلــی	اســتفاده	کــرد.	البتــه	در	برخــی	قالب	هــای	

آموزشــی	مــی	تــوان	از	چنــد	مــدل	بــه	صــورت	ترکیبــی	اســتفاده	کــرد.

این	مکاتب	عبارتند	از:

1  - موانــع راه امــام و امامــت بــه دســته بیرونــی و درونــی تقســیم مــی شــود. توضیــح ایــن تقســیم و 

مثالهایــی در ایــن رابطــه در گام هشــتم از »گامهــای توانمندســازی امــام از طریــق گعــده« بــا عنــوان »رفع 

موانــع امامــان« مطــرح شــده اســت.
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1- استادمحور

	ایــن	مکتــب	محــور	رشــد،	اســتاد	اســت.	معمــوال	اســتاد،	بــه	محتــوا	یــا	 در

مهارتــی	کــه	بناســت	آمــوزش	داده	شــود	مســلط	اســت	و	بــر	اســاس	برنامــه	

مشــخصی	تــالش	مــی	کنــد	کــه	تســلط	خــود	را	بــه		شــاگردان	منتقل	کنــد.	در	

ایــن	مــدل	اســتاد	ممکــن	اســت	از	قالــب	کالس	یــا	کارگاه	یــا	حلقــه	اســتفاده	

کنــد.	در	قالــب	هایــی	مثــل	کارگاه	شــاید	فضــای	کالس	حاکــم	نباشــد	ولــی	

	بــه	عنــوان	اســتاد،	محــور	بحــث	و	دانــای	 همــه	مــی	داننــد	کــه	یــک	نفــر

	را	او	مــی	زنــد.	در	مــدل	اســتادمحور،	معمــوال	 کل	اســت	کــه	حــرف	آخــر

ســرفصلهایی	کــه	بایــد	بــه	مخاطــب	منتقــل	شــود	از	قبــل	مشــخص	اســت.	

	ایــن	مــدل	معمــوال	بــرای	همــه	شــاگردان	یــک	محتــوا	یــا	مهــارت	واحــد	 در

تعییــن	مــی	شــود	و	همــه	بایــد	بــه	حــد	مشــخصی	از	تســلط	بــه	آن	محتــوا	
یــا	مهــارت	دســت	یابنــد.۱ 

مدل	استاد	محور	بیشتر	برای	انتقال	محتوا	و	دانش	مؤثر	است.

2-مربی محور

	ایــن	مکتــب،	مربــی	در	کنــار	متربــی	قــرار	مــی	گیــرد	و	تــالش	مــی	کنــد	 در

	ایــن	مــدل	 متناســب	بــا	شــرایطی	کــه	متربــی	دارد،	او	را	رشــد	دهــد.	در

شــرایط	متربــی،	محیــط	و	اتفاقــات	جانبــی	در	فرآینــد	رشــد	مؤثــر	اســت.	

	مربــی	راهــی	را	کــه	بناســت	متربــی	آن	را	طــی	کنــد	قبــال	طــی	کــرده	
ً
ــا غالب

.ک. حســین خانی،  1  - حســنی، ســید علــی، مقالــه »عوامــل مؤثــر بــر توســعه یادگیــری گروهــی«. نیــز ر

هــادی، مقالــه »یادگیــری بــه روش “بحــث گروهــی” و شــیوه کاربــرد آن در حوزه هــای علمیــه و آمــوزش 

عالــی«.
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ــد	بلکــه	تــالش	او	 اســت.	وی	در	طــی	مســیر	فقــط	ارائــه	طریــق	نمــی	کن

	را	بــه	صــورت	هوشــمند	 ایصــال	الــی	المطلــوب	نیــز	هســت.	مربــی	ایــن	کار

و	در	میــدان	انجــام	مــی	دهــد	و	شــرایط	را	بــه	گونــه	ای	رقــم	مــی	زنــد	کــه	

بــا	توجــه	بــه	نیازهــای	متربــی،	رشــد	او	تضمیــن	شــود	در	نتیجــه	مربــی	

هیچــگاه	نســخه	هــای	کلــی	نمــی	دهــد	و	همــواره	ســعی	مــی	کنــد	نســخه	

مــورد	نیــاز	متربــی	را	در	لحظــه	بــه	او	ارائــه	دهــد.	

مدل	مربی	محور	بیشتر	برای	مهارتهای	فردی	و	جمعی	مؤثر	است.

3-مخاطب محور

	ایــن	مکتــب،	مخاطــب	آمــوزش	)شــاگرد(،	در	مرکــز	نظــام	آموزشــی	 در

قــرار	دارد	و	خــودش	تصمیــم	مــی	گیــرد	کــه	بــرای	رشــد	خــود	چــه	بایــد	

ــم	و	متــن	به	عنــوان	زمینه	ســاز	و	تشــکیل	دهنده	و	تســهیل	کننده	
ّ
بکنــد.	معل

فعالیــت	او	عمــل	می	کنــد.	بــه	ایــن	صــورت	کــه	محتواهــا،	دوره	هــا	و	

ــا	 ــا	او	خــود	متناســب	ب ــرد	ت 	او	قــرار	مــی	گی ــار ابزارهــای	مختلــف	در	اختی

	ایــن	گونــه،	خــود	 شــرایط	خویــش	فرآینــد	رشــد	خــود	را	طراحــی	کنــد.	در

مخاطــب	هــم	بایــد	بــا	طراحــی	مــدل	آموزشــی	آشــنا	باشــد	و	همچنیــن	

اطالعــات	اجمالــی	از	مــواد	آموزشــی	داشــته	باشــد	و	نیازهــای	حــال	و	آینده	

	ایــن	مــدل	 خــود	را	بــه	صــورت	حداقلــی	و	نســبی	هــم	کــه	شــده	بدانــد.	در

بــه	دلیــل	اینکــه	مخاطــب،	بــه	تمــام	ابعــاد	کار	آشــنا	نیســت	و	اشــراف	کامل	

ــوع	 ــا	ن ــا	تقــدم	و	تأخــر	آن	ی 	انتخــاب	مباحــث،	ی ــدارد	ممکــن	اســت	در ن
ــری	دچــار	مشــکل	شــود.۱ ــزار	آموزشــی	و	بازخوردگی اب

1  - همان
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مــدل	مخاطــب	محــور	معمــوال	در	مواردی	اســتفاده	می	شــود	که	مخاطب	

احســاس	غنــا	از	برنامــه	ریــزی	دیگــران	مــی	کنــد	یــا	آنکــه	بــه	سیســتم	برنامه	

ریــزی	آموزشــی	حاکم	اعتمــاد	ندارد.

4-گروه محور

	ایــن	مکتــب	هویــت	اصلــی	مربــوط	بــه	جمــع	اســت.	ایــن	گــروه	اســت	 در

کــه	مــی	خواهــد	و	مــی	تواننــد	مســیر	رشــد	را	طــی	کنــد.	البتــه	معنــای	رشــد	

	اینجــا	بــا	رشــد	گروهــی	در	مــدل	اســتادمحور	فــرق	دارد.	زیــرا	در	 گروهــی	در

	بــرای	بقیــه	تصمیــم	نمــی	گیــرد	و	همــه	تــالش	مــی	کننــد	بــا	 اینجــا	یــک	نفــر

	ایــن	مــدل	تــالش	مــی	شــود	بــه	نوعــی	طراحــی	انجــام	 هــم	رشــد	کننــد.	در

شــود	کــه	هــر	یــک	از	اعضــای	گــروه	از	دیگــر	اعضــا	چیزهایــی	را	یــاد	بگیــرد.	

ــروه	بازخــورد	 ــک	از	اعضــاء	گ ــه	هری ــن	اســت	ک 	ای ــر ــالش	ب ضمــن	آنکــه	ت

	ایــن	گونــه	آموزشــی	 	از	دیگــر	اعضــاء	دریافــت	کنــد.	در فعالیتــش	را	نیــز

اگــر	یکــی	از	نیازهــای	گــروه	توســط	خودشــان	قابــل	آموختــن	نیســت	همــه	

اعضــاء	بــا	هــم	بــرای	بکارگیــری	یکــی	از	روشــهای	رشــد	اقــدام	مــی	نماینــد.	

یکــی	از	دالیلــی	کــه	مــدل	گــروه	محــور	پیشــنهاد	مــی	شــود	آن	اســت	کــه	

ممکــن	اســت	مخاطبــان	نســبت	بــه	اســتاد	و	کالس	دافعــه	یــا	حساســیت	

پیــدا	کــرده	باشــند	و	یــا	هزینــه	دسترســی	بــه	اســتاد	و	برگــزاری	کالس	بــرای	

توانمنــد	کــردن	مخاطــی	زیــاد	باشــد	یــا	اینکــه	مخاطبــان	هــر	کــدام	بخشــی	

	زبــان	یکــی	از	 	از از	دانشــی	کــه	بایــد	جمــع	بدانــد	را	مــی	داننــد	و	اگــر

گــروه	خودشــان	بــه	آنهــا	منتقــل	شــود،	پذیــرش	آن	بــرای	آنهــا	از	نظــر	روانــی	

ممکــن	تــر	اســت.		
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	بــرای	آموزشــهای	غیــر	مســتقیم	اســت	و	در	جایی	 مــدل	گــروه	محــور	بیشــتر

مــورد	اســتفاده	قــرار	مــی	گیــرد	کــه	نمــی	تــوان	بــه	صــورت	مســتقیم	جمــع	را	

تحــت	برنامه	قــرار	داد.

5-عملیات محور

	ایــن	مکتــب	تــالش	مــی	شــود	کــه	در	حیــن	اجــرای	فعالیتهــا	و	در	دل	 در

میــدان	واقعــی	کار،	ســیر	رشــد	محقــق	شــود.	بــه	ایــن	صــورت	کــه	وقتــی	

مخاطــب	تصمیــم	بــه	انجــام	کاری	مــی	گیــرد	و	یــا	حتــی	وقتــی	کــه	اقــدام	

بــه	انجــام		کاری	مــی	کنــد	متوجــه	مــی	شــود	کــه	مطلبــی	یــا	مهارتــی	را	نمــی	

	ایــن	گونــه	آموزشــی	همانگونــه	کــه	آمــوزش	گیرنــده	بــه	نقــص	در	 دانــد.	در

میــدان	عمــل	واقــف	شــد،	بــه	همیــن	طریــق	هــم	در	میــدان	عمــل	ســعی	

مــی	کنــد	کــه	نقــص	دانشــی	یــا	مهارتــی	خــود	را	برطــرف	کنــد.	

	ایــن	روش،	ابزارهــای	متناســب	بــا	رشــد	مخاطــب	در	شــرایط	عملیــات	 در

شــخص	مــی	شــوند	لــذا	ایــن	مــدل	بیشــتر	جنبــه	تربیــت	در	صحنــه	دارد.	

	بــه	خاطــر	شــرایط	واقعــی	کار	 دلیــل	اســتفاده	از	روش	عملیــات	محــور

اســت	کــه	نیــروی	عملیاتــی	آمــوزش	دیــده	بــه	انــدازه	کافــی	وجــود	نــدارد	

و	مجبــور	هســتیم	از	نیروهــای	بــا	آمــوزش	هــای	حداقلــی	و	بــا	یــک	توجیــه	

اولیه	در	میدان	اســتفاده	کنیم	و	در	مســیر	اجرا	بقیه	فرآیند	توانمندســازی	

را	طــی	نماییــم.	یکــی	از	مثالهــای	ســاده	ایــن	مــدل،	آمــوزش	شــنا	اســت	کــه	

بــه	جــای	اینکــه	شــنا	بــه	مخاطــب	بــه	صــورت	تئــوری	و	مفصــل	یــاد	داده	

شــود،	او	را	در	آب	عمیــق	مــی	اندازنــد	تــا	مجبــور	شــود	بــا	دســت	و	پــا	زدن	

ــم	
ّ
خــود	را	روی	آب	نگــه	دارد.	بخــش	قابــل	توجهــی	از	مشــکل	روانــی	متعل
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	ایــن	 	ایــن	مــدل	برطــرف	مــی	شــود.	معمــوال	از در	مواجهــه	بــا	واقعیــت،	در

روش	بــرای	آمــوزش	دادن	مهارتهــا	اســتفاده	مــی	شــود،	نــه	آمــوزش	محتــوا	و	

دانــش.	یکــی	از	بهتریــن	نمونــه	هــای	واقعــی	مــدل	توانمندســازِی	عملیــات	

محــور،	دفــاع	مقــدس	اســت	کــه	در	آن	بــه	دلیــل	کمبــود	نیــرو	و	زیــاد	بــودن	

افــراد	و	امکانــات	دشــمن،	مجبــور	بودیــم	نیروهایــی	کــه	در	دانشــکده	

هــای	افســری	آمــوزش	ندیــده		بودنــد	را	بــه	میــدان	واقعــی	جنــگ	اعــزام	

ــز	 ــد	فرماندهــان	شــهید	نی ــر	مانن ــی	کــم	نظی ــن	مســیر	نخبگان 	ای ــم.	در کنی

تربیــت	شــدند.	

ــه	بناســت	 ــات	محــور	در	جایــی	بیشــتر	اســتفاده	مــی	شــود	ک مــدل	عملی

افــراد	در	حیــن	خدمــت	و	در	میــدان	عمــل	توانمنــد	شــوند.

6-سیستم محور

ــزی	تمامــی	مراحــل	و	فرآیندهــای	 ــن	مکتــب	یــک	مغــز	متفکــر	مرک 	ای در

رشــد	را	طراحــی	مــی	کنــد	و	همــه	مخاطبــان	بایــد	ایــن	فراینــد	را	بــه	نحــو	

مشــابه	طــی	کننــد.	امــروزه	و	بــا	توجــه	بــه	پیشــرفتهای	تکنولوژیــک	ممکــن	

	بــه	هــوش	مصنوعــی	 	بــر	عهــده	دســتگاه	هــای	مجهــز اســت	ایــن	امــر

گذاشــته	شــود.	

	ایــن	مکتــب،	مراحــل	متناســب	بــا	بازخودرهــای	مخاطــب	توســط	مغــز	 در

متفکــر	مرکــزی	طراحــی	مــی	شــود.	البتــه	ایــن	انتخابهــا	اقتضایــی	نیســتند	و	

از	پیــش	مشــخص	انــد.	در	نتیجــه	اگــر	برای	شــرایط	خاصی	گزینه	آموزشــی	

طراحــی	نشــده	باشــد	سیســتم	متمرکــز	همــان	مســیر	بســته	ناقصــی	را	کــه	از	

قبــل	مــی	شناســد	بــا	قــوت)!(	طــی	مــی	کنــد.
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	بــرای	جاهایــی	بیشــتر	مؤثــر	اســت	کــه	اســتاد	یــا	مربی	 مــدل	سیســتم	محــور

یــا	گــروه،	ارتبــاط	مؤثــری	بــا	مرکــز	برنامــه	ریــزی	بــرای	توانمندســازی	ندارنــد	

یــا	ایــن	ارتبــاط	مســتلزم	ســختی	و	هزینــه	گــزاف	اســت.

گعده، ضرورت آموزشی دیروز و امروز

ــا	 	بــاال	ذکــر	شــد	و	ب ــا	توجــه	بــه	مکتــب	هــای	مختلــف	آموزشــی	کــه	در ب

	نیــاز	محــوری	 عنایــت	بــه	اینکــه	روش	آموزشــی	بایــد	تامیــن	کننــده	چهــار

در	حــوزه	هــای اندیشــه، انگیــزه، مهــارت و رفــع مانــع باشــد	اکنــون	نوبــت	

ایــن	پرســش	اســت	کــه	از	میــان	روشــهای	موجــود	کــدام	روش	آموزشــی	مــی	

توانــد	تامیــن	کننــده	خواســت	مــا	در	شــرایط	کنونــی	باشــد؟

و	 کســب	 به	معنــای	 یادگیــری	 تربیــت،	 و	 تعلیــم	 روانشناســان	 نظــر	 از	

	زیــادی	اطالعــات	نیســت،	بلکــه	گســترش	توانایی	هایــی	 انباشــتن	مقادیــر

ــه	در	زندگــی	 ــم	ک ــادر	می	ســازد	نتایجــی	را	فراهــم	آوری ــا	را	ق ــه	م اســت	ک
حقیقــی	بــه	آن	نیازمندیــم.۱

تمامی	گونه	های	آموزشی	را	می	توان	به	دو	نگاه	کالن	تقسیم	کرد:

۱.	نــگاه	کالســیک	و	ســاختاریافته	بــه	یادگیــری:	کــه	در	آن	اســتاد	و	متن	

آموزشــی	موضوعیت	دارد.

۲.	نــگاه	عملــی	و	غیرســاختاریافته	بــه	یادگیــری:	کــه	قالبهــای	مرســوم	

را	شکســته	و	ســعی	در	موضعیــت	داشــتن	عنصــر	یادگیــری	و	در	محتــوا	

و	مهــارت	دارد.		

سیســتم	فعلــی	آمــوزش	مــا	بر	»نگاه	کالســیک	و	ســاختاریافته	بــه	یادگیری«	

1  - همان.
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(	تمرکــز	بیــش	از	حــد	دارد.	در	حالــی	کــه	شــاید	راه	بــرون	 )اســتادمحور

	بــه	»نــگاه	عملــی	و	غیرســاختاریافته	 رفــت	مــا	از	مشــکالت	توجــه	بیشــتر

ــات	 ــری«	)مربــی	محــور،	مخاطــب	محــور،	گــروه	محــور	و	عملی ــه	یادگی ب

(	باشــد. محــور

ــر	سیســتم	 ــر	فرهنگــی	مــا	ایــن	اســت	کــه	اســیر	جــّو	حاکــم	ب مشــکل	مدی

آموزشــی	فعلــی	اســت	و	نتوانســته	بــه	نگاهــی	معتقــد	شــود	کــه	در	آن	رشــد	

مخاطــب	توســط	خــودش	تضمیــن	می	شــود	و	معلــم،	کتــاب،	همایــش	و	

ــم	هســتند.
ّ
	ارتقــاء	متعل ...	تســهیل	کننده	و	مقدمه	ســاز

امــا	از	میــان	مکتــب		هــای	مختلــف	آموزشــی	فــوق	چــه	مکتبــی	را	می	تــوان	

بــه	کار	گرفــت	کــه	در	آن	خــود	مخاطــب	فعــال	باشــد	و	به	شــکلی	درون	زا	

اندیشــه	خــود	را	اصــالح	کنــد؟	

در	ادامــه	بــه	ایــن	ســوال	مــی	پردازیــم	امــا	خواهشــمندیم	قبــل	از	خوانــدن	

	زیــر	 	ابتدایــی	خــود	در	مــورد	ماهیــت	گعــده	در	کادر ادامــه	متــن	نظــر

بنویســید:

نــگاه	غیرســاختاریافته	در	پیشــینه	فعالیت	هــای	حــوزوی	ســابقه	ای	روشــن	

در	 شــاید	 اســت.	 طلبگــی«	 »مباحثــات	 آن	 مصــداق	 روشــن	ترین	 دارد.	

وهلــه	اول	مباحثــه	راهــی	بــرای	تثبیــت	مطالــب	کتــاب	و	معلــم	در	ذهــن	
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به	نظــر	برســد،	امــا	در	دوره	هایــی	از	تاریــخ	فقــه	شــیعی،	مباحثــه	به	ویــژه	

	بــرای	آمــوزش	و	ارتقــاء	اندیشــه	 در	حلقه	هــای	بزرگ	تــر	شــیوه	ای	مؤثــر

شــاگردان	و	اســتاد	بوده	اســت.	

بــه	نظــر	مــی	رســد	مکتــب	گــروه	محــور	مــی	توانــد	بــه	صــورت	پایــه	مــورد	

اســتفاده	قــرار	گیــرد.	و	بــر	پایــه	ایــن	مکتــب	از	محســنات	و	فنــون	برخــی	

ــرد.	علــت	آن	اســت	کــه	در	فضــای	امامــت	 ــز	بهــره	ب 	از	مکاتــب	نی دیگــر

محــالت	امــکان	آمــوزش	حضــوری	چنــدان	محیــا	نیســت،	ضمنــا	ظرفیتهــای	

زیــادی	در	میــان	امامــان	وجــود	دارد	کــه	بــه	اشــتراک	گذاشــتن	ایــن	ظرفیتهــا	

مــی	توانــد	باعــث	ارتقــاء	ســریع	و	آســان	امامــان	شــود.	

	ابــزار	گعــده	کــه	تناســب	زیــادی	بــا	 همچنیــن	بــه	نظــر	مــی	رســد	اســتفاده	از

مکتــب گــروه محــور	دارد،	مــی	تــوان	عنصــر	کلیــدی	ارتقــاء	امــام	باشــد.	این	

مکتــب	ماننــد	دیگــر	مکاتــب	غیرســاختار	یافتــه	ســاختارهای	قــادر	اســت	

	را	رفــع	کنــد.	 محدودیتهــا	و	کنــدی	هــای	نظــام	بروکراتیــک	و	دیــوان	ســاالر

و	درصــد	هــم	افزایــی	مخاطبیــن	را	بــه	طــرز	چشــم	گیــری	افزایــش	دهــد.

میــرزا	حســن	 آیت	اهلل	العظمــی	 به	همــت	 کــه	 ســامراء	 حــوزوی	 مکتــب	

شــیرازی؟هر؟۱ احیــاء	شــد	نمونــه	ویــژه	ای	از	اجــرای	ایــن	ســبک	اســت.	در	

مکتــب	ســامراء	هــدف	از	تشــکیل	درس	ایــن	بــود	کــه	مخاطــب	را	شــریک	

	ایــن	مکتــب	کالس	درس	 بحــث	کــرده	و	حالــت	فعــال	بــه	او	بدهنــد.	در

بــرای	آن	نبــود	کــه	فقــط	صــرف	تصــورات	در	ذهن	طلبه	شــکل	بگیرد،	بلکه	

در	خــالل	مباحثــه	مســیری	طــی	می	شــد	کــه	او	بــه	تصدیــق	برســد	و	حتــی	

. کو 1  - معروف به میرزای شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنبا
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وارد	مرحلــه	داوری	شــود.	در	ایــن	مکتــب	فقــط	بــه	مخاطــب	مطلــب	یــاد	

نمی	دادنــد،	بلکــه	می	خواســتند	بــه	او	روش	یــاد	دهنــد.	اســتاد	و	شــاگردان	

در	حلقــه	ای	بــزرگ	می	نشســتند	و	اســتاد	مســئله	ای	را	مطــرح	می	کــرد	ســپس	

از	همــه	نظرخواهــی	و	درخواســت	مشــارکت	می	شــد	و	اســتاد	در	انتهــا	

مطالــب	را	جمع	بنــدی	کــرده	و	بــه	وحــدت	می	رســاندند.۱ در	ایــن	روش	کل	

اعضــاء	آن	حلقه	هــا	در	شــکل	گیری	فتــوا	ســهیم	بودنــد.	گاه	پیــش	می	آمــد	که	

اســتاد	هــم	به	برکــت	شــاگردان	بــه	نکتــه	ای	بدیــع	دســت	می	یافــت	و	ایــن	

مســئله	بــر	فتــوای	او	نیــز	تأثیــر	می	گذاشــت.	ایــن	ســنت	هم	اکنون	در	شــورای	

فتــوای	مراجــع	معظــم	تقلیــد	پیگیــری	می	شــود.	

ــن	 ــم	و	ای ــده«	می	گذاری 	را	»گع ــور ــن	اســم	حلقه	هــای	مذک ــن	مت 	ای ــا	در م

	را	»گعــده داری«	می	نامیــم.	در	ادامــه	بــا	ماهیــت	و	اهمیــت	ایــن	ایــده	 کار

بیشــتر	آشــنا	می	شــویم.

توانمندسازی امام در بنیاد هدایت )نقش راهیار، ابزار رشد و مراکز مسئول(

گفتــه	شــد	کــه	بــرای	آنکــه	یک	پیــام	»درونــِی	مخاطب«	آن	شــود،	مخاطب	

بایــد	دســت	کــم	در	ســه	محــور	نســبت	بــه	پیــام	رشــد	و	ارتقــاء	یابــد	و	نیــز	

ــار	 ــن	چه ــز	برطــرف	شــود.	ای ــن	امــر	هســت	نی 	راه	ای ــه	در	ســر موانعــی	ک

محــور	عبارتنــد	از؛	اندیشــه،	انگیــزه و مهــارت، رفــع مانــع.	

	بنیــاد	هدایــت	مهم	تریــن	هــدف،	تعالــی شــبکه  بــا	توجــه	بــه	اینکــه	در

امامت اســت،	روش	های	توانمندســازی	از	اهمیت	بســیار	باالیی	برخوردار	

	انــواع	روش	هــای	توانمندســازی	و	 اســت.	بــر	همیــن	اســاس	اســتفاده	از

1 - ر.ک. ارائه حجت االسالم استاد محمد عبداللهیان، پایگاه اطالع رسانی مؤسسه فرهنگی فهیم.
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انتخــاب	بهتریــن	روش	از	میــان	آن	هــا	دغدغــه	مهــم	بنیــاد	هدایــت	اســت.

توانمندســازی	امــام	در	مســیر	اصــل	امامــت	و	موضوعــات	مربــوط	بــا	آن،	

	بنیــاد	هدایت	شــامل	 فرآینــدی	چندجانبــه	اســت.	الگــوی	توانمندســازی	در

ابعــاد،	ابــزار	و	راهبــرد	ویــژه	ای	اســت	کــه	در	ادامــه	ذکــر	خواهــد	شــد.

طبق	آنچه	که	گفته	شد	ابعاد	راهیاری	در	توانمندسازی	امام	عبارتند	از؛

۱.	اقناع	اندیشه

۲.	ایجاد	انگیزه

۳.	ایجاد	مهارت

۴.	رفع	مانع

	ایــن	ابعــاد	توانمنــد	شــود	بایــد	فــردی	بــه	نــام	راهیــار	 بــرای	اینکــه	امــام	در

ــده	 ــن	مســیر،	به	عه 	ای ــام	در ــری	ام ــد	و	در	حقیقــت	راهب ــه	او	کمــک	کن ب

راهیــار	اســت.	راهیــار	شــخصی	اســت	کــه	مــی	توانــد	محــور	همــه	مکاتــب	

آموزشــی	فــوق	الذکــر	باشــد	و	از	مکاتــب	فــوق	حداکثــر	بهره	را	بــرای	ارتقاء	

	ابــزار	گعــده	کــه	برآمــده	مکتــب	گــروه	محــور	 امــام	بگیــرد.	وی	مــی	توانــد	از

اســت	بــرای	ارتقــاء	امــام	بهــره	ببــرد.

ابزار راهیاری

اما	راهیار	چگونه	می	تواند	این	مسیر	را	طی	کند؟	

	ابزارهــای	مختلفــی	اســتفاده	می	کنــد	کــه	 	از بــرای	طــی	ایــن	مســیر	راهیــار

برخــی	را	خــودش	می	توانــد	بــا	امکانــات	اســتان	و	شهرســتان	تهیــه	کنــد	و	

برخــی	را	بایــد	بــا	کمــک	دیگــران،	به	ویــژه	دو	مرکز	اســتراتژیک	بنیاد،	یعنی 

»مرکــز توانمندســازی یــارا«	و	»مرکــز گفتمان ســازی و رســانه« تأمیــن	نماید.
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در	همه	حــال	معاونــت راهبــری بنیــاد	هدایــت	ناظــر	و	پیگیــر	حرکــت	

صحیــح	چرخــه	توانمندســازی	راهیــاران	و	امــام	اســت.	

	بــرای	توانمندســازی	امــام	از ابــزار	مختلفــی	می	توانــد	بهــره	ببــرد	کــه	 راهیــار

در	یــک	نمــا	می	تــوان	آن	هــا	را	در	قالــب	نمــودار	زیــر	دســته	بندی	و	ارائــه	نمود:
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	ایــن	اســت	کــه	بــا	کمــک	ابزارهــای	فــوق	و	نظایــر	آن،	 مهم	تریــن	کار	راهیــار

ــزه،	مهــارت	رفــع	مانــع(	رشــد	 ــه	)دانــش،	انگی 	ابعــاد	پیش	گفت امــام	را	در

دهــد.	موضــوع ابعــاد	رشــد	و	ارتقــاء	هــم	می	توانــد	اصــل	مقولــه	امامــت	

باشــد	و	هــم	می	توانــد	رشــد	امــام	در	جنبه	هــای	تخصصــی	و	مهــارت	

محلــه	داری	و	امامــت	محلــه	باشــد.

	ابعــاد	مختلــف	)دانــش،	انگیــزه،	مهــارت	رفــع	 	ایــن	ابزارهــا	در بســیاری	از

مانع(	و	برای	موضوعات	مختلف	قابل	اســتفاده	هســتند	و	اینطور	نیســت	

کــه	یــک	ابــزار	فقــط	بــرای	یــک	ُبعــد	و	موضــوع	خــاص	قابل	اســتفاده	باشــد.

	تقــدم	رتبــی	و	زمانــی	ندارنــد	و	می	تــوان	
ً
	ایــن	ابعــاد	لزومــا از	طــرف	دیگــر

	کــرد.	همچنیــن	گاه	الزم	اســت	برخــی	 بســیاری	از	آن	هــا	را	بــا	هــم	آغــاز

	ایــن	ابعــاد	در	موقعیتهــای	مختلــف	تجدیــد	شــوند.	یعنــی	مثــاًل	ایجــاد	 از

ــا	مدتــی	پیش	برنــده	 ــد	ت 	اتفــاق	می	افت ــار ــرای	نخســتین	ب ــی	ب ــزه	وقت انگی

اســت،	ولــی	گاه	الزم	اســت	به	دفعــات	بــرای	امــام	تجدید	انگیــزه	نســبت	

بــه	یــک	موضــوع	صــورت	گیــرد.

گعده، مهم ترین ابزار توانمندسازی )ماهیت گعده(

سؤال	مهمی	که	در	وهله	اول	برای	راهیار	پیش	می	آید	آن	است	که؛

	از	کدام	ابزار	باید	استفاده	کند؟	 راهیار

ــه	باقــی	ابزارهــا	 ــده	ب ــزاری	وجــود	دارد	کــه	ســودهنده	و	جهت	دهن ــا	اب آی

ــردی	محســوب	گــردد؟	 ــزار	راهب 	اب
ً
باشــد	و	اصطالحــا

اب	و	رغبت	برانگیــز	اســت	و	می	تواند	
ّ

کــدام	ابــزار	اســت	کــه	بــرای	امــام	جــذ

بهترین	نقطه	شــروع	برای	توانمندســازی	امام	محســوب	گردد؟
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	بــه	ابــزاری	دارد	کــه	اعتمادســاز	و	 	نیــاز 	آغــاز	توانمندســازی،	راهیــار در

	را	نیــز	فعــال	نمایــد.	 	ابــزار جــذاب	باشــد	و	هــم	بتوانــد	به	وســیله	آن	دیگــر

بــه	عبــارت	دیگــر	بایــد	راهــی	پیــدا	کــرد	کــه	با	اســتفاده	از	آن	بقیــه	ابزارها	را	

	ابزارهــا	بــدون	ایجــاد	 تبدیــل	بــه	یــک	مطالبــه	از	طــرف	امــام	کــرد.	زیــرا	اگــر

مطالبــه	امــام	بــرای	وی	بــه	کار	گرفتــه	شــود،	مؤثــر	نخواهــد	افتــاد.	مثــاًل	اگــر	

امــام	را	بــه	زور	ســر	کالســی	بنشــانیم	کــه	بــرای	او	اهمیــت	نــدارد	و	احســاس	

	بــه	آن	نکرده	اســت،	بهــره	امــام	از	آن	کالس	هیــچ	یــا	دســت	کم	بســیار	 نیــاز

انــدک	خواهــد	بــود.	عــالوه	بــر	این	هــا،	اســتفاده	از	دســتور،	تهدیــد	و	

تطمیــع	بــرای	سرکالس	نشــاندن	امــام	تبعــات	منفــی	بســیاری	دارد.	ماننــد	

آسیب	رســاندن	بــه	شــخصیت	و	مناعت	طبــع	امــام،	تقلیــل	رابطــه	انــس	و	

	بــه	رابطــه	کارگــر	و	کارفرمــا،	ایجــاد	وابســتگی	های	 اخــوت	امــام	و	راهیــار

مالــی	بیهــوده	و	ده	هــا	مشــکل	شــخصیتی	و	مدیریتــی	دیگــر.

کــه	در	مقدمــه	ذکــر	شــد،	نــگاه	غیرســاختارمند	بــه	مقولــه	 	 همان	طــور

	ســابقه	درخشــانی	در	میــراث	و	
ً
آمــوزش	راه	حــل	ویــژه	ای	اســت،	ضمنــا

فرهنــگ	حــوزوی	نیــز	دارد.	

 ، جوهــره اصلــی گعــده، انــس و اخــوت اصحــاب گعــده از یک ســو و تفکر

رشــد و حرکــت جمعــی از ســوی دیگر اســت. 

در	نتیجه	به	نظر	می	رسد:

 ، راهیــار توســط  امــام  توانمندســازی  فرآینــد  در  آغــاز  نقطــه  یــن  بهتر

اســت. گعــده  ابــزار  از  اســتفاده 

گعــده	مهم	تریــن	روش	نزدیــک	بــه	مــدل	تدریــس	اســت	کــه	انتقــال	پیــام	
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در	آن	مبتنــی	بــر	مباحثــه	و	مشــورت	گروهــی	اســت.	

ابزارهــای	 جذاب	تریــن	 و	 کم	هزینه	تریــن	 راحت	تریــن،	 از	 یکــی	 گعــده	

توانمندســازی	اســت.	گعــده	یــک	نشســت	صمیمــی	و	مســئله	محور	اســت	

یــک	هویــت	 گعــده،	 آن	می	شــود.	در	 اعضــاء	 ارتقــاء	کل	 کــه	موجــب	

جمعــی	واحــد	شــکل	می	گیــرد،	به	گونــه	ای	کــه	هــر	یــک	از	اعضــاء	گعــده	

هــم	پرسشــگرند	و	هــم	پاســخ	دهنده	بــه	پرســش	ها.	در	گعــده	اعضــای	

گــروه	فعاالنــه	و	غیرمســتقیم	در	فرآینــد	رشــد	و	توانمندســازی	یکدیگــر	

مشــارکت	می	کننــد	و	همــه	مســئولیت	یادگرفتــن	و	یــاددادن	بــه	همدیگــر	

را	به	عهــده	دارنــد.	

گعده، ابزار پایه توانمندسازی امام

در	گعــده		ایــن	امــکان	وجــود	دارد	کــه	به	مــرور	زمــان	و	بــا	به	چالش	کشــیدن	

ذهــن	امامــان،	نقــاط	ضعــف	و	قــوت	ایشــان	بــرای	خودشــان	و	راهیــار	

شــناخته	شــود.	پــس	از	تعییــن	ایــن	نقــاط	کــه	نقــاط	نیــاز	و	توانمنــدی	هــر	

	امــام	نقشــه	ارتقــاء	ترســیم	 امــام	اســت،	راهیــار	قــادر	خواهــد	بــود	بــرای	هــر

کنــد	و	بــا	بینــش	کامــل	ابزارهــای	مختلــف	را	بــرای	رشــد	امــام	بــه	خدمــت	

ــز	محســوب	 ــه		نی 	پای ــزار ــوان	گعــده	را	یــک	اب ــن	جهــت	می	ت 	ای ــرد.	از بگی

ــری	ســایر	 ــداء	و	بســتر	تشــخیص	و	به	کارگی ــد	مب ــرا	گعــده	می	توان ــرد،	زی ک

	ارتقــاء	بــرای	امــام	باشــد. ابــزار

	نیــازش	بــه	رشــد	در	 در	گعــده	عــالوه	بــر	راهیــار	چــه	بســا	خــود	امــام	نیــز

جهتــی	خــاص	را	احســاس	کنــد.	عــالوه	بــر	احســاس	نیــاز	فــردی،	احســاس	

ــرد.	ایــن	امــر	در	صورتــی	اتفــاق	 ــز	در	گعــده	شــکل	می	گی ــاز	جمعــی	نی نی
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	نیــاز	جمــع	 می	افتــد	کــه	کل	اعضــاء	گعــده	بــه	یــک	نقطــه	مشــترک	در

	ایــن	صــورت	گعــده	بســتر	خوبــی	اســت	کــه	کل	جمــع	پــای	کار	 برســند.	در

رفــع	نیــاز	خــود	بیاینــد.

گعده، راهبردی ترین ابزار توانمندسازی

	کــه	از	 	بنیــاد	هدایــت،	»تعالــی	شــبکه	امامــت«	اســت.	همانطــور شــعار

	ایــن	شــعار	معلــوم	اســت،	ســه	هــدف	راهبــردی	 کلمــات	مطــرح	شــده	در

	بنیــاد	هدایــت	تعریــف	شــده.	اول	تعالــی	و	رشــد	و	ارتقــاء	مخاطــب.	 در

ثانیــا	متعلــق	ایــن	تعالــی	امامــان	محــالت	هســتند	و	ثالثــا	شــبکه	کــردن	این	

امامــان.	در	واقــع	هــدف	راهبــردی	بنیــاد	هدایــت	آن	اســت	کــه	امامــان	را	

بــه	صــورت	شــبکه	هــای	منســجم	شهرســتانی،	منطقــه	ای	و	ملــی	بــه	هــم	

مرتبــط	کنــد	و	ایــن	شــبکه	را	در	مســیر	امامــت	تعالــی	و	رشــد	دهــد.	

یکی	از	کارکردهای	شــگفت	آور	گعده،	توانمندســازی	در	عین	شبکه	ســازی	

اســت.	زیــرا	گعــده	یــک	فعالیــت	گروهــی	برای	رشــد	اســت.	در	گعــده	افراد	

نســبت	بــه	رشــد	هــم	مســئول	اند.	ماننــد	گروهــی	کوهنــورد	کــه	در	هنــگام	

صعــود	خــود	را	بــا	طنابــی	بــه	یکدیگــر	متصــل	نــگاه	داشــته	اند.	ایــن	اتفــاق	

افــراد	گعــده	را	بــه	هــم	متصــل	و	بــا	یکدیگــر	مرتبــط	می	کنــد.	دردهــای	هــر	

یــک،	درد	دیگــری	می	شــود	و	توانایــی	و	امکانــات	هــر	کــدام،	امکانــات	و	

توانایــی	دیگــری	محســوب	می	گــردد.	ایــن	ارتبــاط	وثیــق	بیــن	اعضــاء،	بعد	

از	مدتــی	آن	هــا	را	بــه	یــک	شــبکه	منســجم	تبدیــل	می	کنــد.	بــا	توجــه	بــه	

آن	چــه	گفتــه	شــد،	معلــوم	می	شــود	کــه:
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گعده نقطه اتصال توانمندسازی به شبکه سازی است.

ایــن	یعنــی	آن	کــه	گعــده	در	عیــن	تحقــق	توانمندســازی	امــام،	بســتری	برای	

ــه	انتخــاب	الگــوی	گعــده	 ــز	هســت.	البت ــاط	و	شبکه	شــدن	امامــان	نی ارتب

به	معنــی	نفــی	مطلــق	دیگــر	روش	هــای	آموزشــی	نیســت.

گام های توانمندسازی امام از طریق گعده

راهیــار	مــی	توانــد	از	طریــق	گعــده	امامــان	خــود	را	در	ســه	بعــد	دانــش،	

ــن	 ــه	ای ــل	ب ــرای	نی 	ب ــر ــای	زی ــا	دهــد.	گامه ــارت	رشــد	و	ارتق ــزش	و	مه انگی

ــزار	گعــده	پیشــنهاد	مــی	شــود؛ مقصــود	از	طریــق	اب

1. تشکیل گعده امامان

لَفــت	مــی	توانــد	اعضــاء	یــک	جمــع	را	
ُ
هویــت	جمعــی	بــه	ضمیمــه	انــس	و	ا

بــا	اشــتیاق	بــه	ســمت	هدفــی	معیــن	ســوق	دهــد.	ورزش	هــای	تیمــی	نمونه	

	ایــن	امــر	هســتند.	گعــده	امامــان	مــی	توانــد	ایــن	عنصــر	 هــای	آشــکاری	از

	بــا	ایجــاد	گعــده	امامــان	 را	در	درون	خــود	بــه	خوبــی	ایجــاد	کنــد.	راهیــار

و	صیانــت	از	همبســتگی	مومنانــه	اعضــاء	آن،	اولیــن	گام	در	جهــت	ارتقــاء	

ــز	 ــه	گعــده	اولویــت	بــا	چنــد	چی امامــان	را	بــر	مــی	دارد.	در	جلســات	اولی

اســت؛	

الف:	آشنایی	اعضاء	با	یکدیگر

لفــت،	محبــت	و	اعتمــاد	طرفینــی	بیــن	تــک	تــک	
ُ
ب:	تحقــق	انــس	و	ا

اعضــاء	گعــده

	بــه	گفتــن	آن	دارنــد	و	 ج:	شــنیدن	حرفهایــی	کــه	برخــی	اعضــاء	اصــرار
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بــا	شــنیده	شــدن	آن،	گوینــده	حــس	دیــده	شــدن	پیــدا	می	کنــد	و	تخلیه	

روانــی	مــی	شــود.	

د:	شناســایی	صاحبــان	برخــی	رفتارهــای	مفیــد	یــا	مضــر	در	گعــده.	ایــن	

کار	باعــث	مــی	شــود	تمهیــدی	بــرای	تعامــل	بــا	صاحبــان	ایــن	رفتارهــا	
	یــا	دبیــر	گعــده	اندیشــیده	شــود.۱ توســط	راهیــار

ه:	ایجــاد	اعتمــاد	تشــکیالتی	بیــن	اعضــاء	و	اعتمــاد	بــه	نفــس	در	

یکایــک	آنهــا

2. ارائه تجارب موفق در گعده

	آنکــه	در	مرحلــه	قبــل	هویــت	جمعــی	بــه	حــد	نســاب	قابــل	قبولــی	 بعــد	از

رســید،	هــم	اکنــون	نوبــت	بــه	گام	عملــی	مهمــی	اســت	کــه	در	تمــام	گعــده	

هــای	امامــان	قابــل	اجراســت.	و	آن	آشــنا	شــدن	اعضــاء	بــا	تجــارب	یکدیگــر	

	امامــان	در	موضوعــات	و	مســائل	مختلفــی	 	ایــن	گام	هــر	کــدام	از اســت.	در

نظیــر	مســائل	مبتالبــه	محلــه	خودشــان،	شــیوه	ورود،	راه	حلهــا،	روشــهای	

حــل	مســاله	و	...	را	مطــرح	مــی	کننــد.	

الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	ارائــه	تجــارب	موفــق	مخصــوص	یک	جلســه	و	چند	

جلســه	محــدود	یــا	حتــی	اوایــل	برپایــی	گعــده	نیســت.	بلکــه	گفتگــو	راجــع	

بــه	موفقیتهــای	امامــان	مــی	توانــد	موضــوع	هــر	چنــد	وقــت	یکبــار	گعــده	

هــای	امامــان	در	طــی	ســالیان	متمــادی	باشــد.

این	تجارب	از	چند	جهت	باعث	ارتقا	امامان	می	شود.	

ــا آن را ارائــه  1  - در فصــل دوم همیــن نوشــته بــه ایــن رفتارهــا پرداختــه ایــم و برخــی روشــهای تعامــل ب

داده ایــم.
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الف:	آشنا	شدن	با	راه	حلهای	مختلف	مسائل

ب:	ایجاد	انگیزه	در	امامان	برای	حل	مسائل

ج:	نقد	شدن	راه	حلهای	مختلف	پیشنهاد	شده	و	ارتقای	آنها	

د:	دست	یابی	به	راه	حلهای	جدید	از	طریق	نقد	و	همفکری

	امــام	بــه	او	در	ضمــن	گفتگوهــای	 ه:	ارائــه	بازخــورد	فعالیتهــای	هــر

گعــده

	ارائــه	تجربــه	 توجــه:	تعــداد	زیــادی	از	موضوعاتــی	کــه	مــی	توانــد	محــور

هــای	موفــق	امامــان	باشــد	در	بخــش	»موضوعــات	پیشــنهادی	بــرای	ورود	

بــه	بحــث	در	گعــده«	مطــرح	شــده	اســت.

3. شناخت ظرفیت های اعضاء گعده و محالت و مساجد ایشان

بعــد	از	چندیــن	جلســه	ایــن	مرحلــه	بــه	صــورت	طبیعــی	رخ	خواهــد	داد.	

یکــی	از	فوایــد	مهــم	جلســات	گعــده	ایــن	اســت	کــه	امامــان	بــا	ظرفیتهــای	

محــالت	یکدیگــر	آشــنا	مــی	شــوند.	و	ایــن	امــر	مــی	توانــد	بعدهــا	در	حــل	

مســائل	آنهــا	کمــک	کنــد.

ظرفیتهــای	زیــاد	در	اطــراف	امامــان	و	محــالت	آنهــا	وجــود	دارد	کــه	ذیال	به	

هفت	دســته	از	مهمترین	آنها	اشــاره	می	شــود:

1- ظرفیت های اجتماعی

هــر	آن	چیــزی	اســت	کــه	تداعــی	کننــده	مشــارکت	جمعــی	و	انســجام،	

اتحــاد	و	اعتمــاد	بیــن	فــردی	در	محلــه	اســت.	امــوری	نظیــر؛
•	اقدام	و	همکاری	مشترک	مردم	در	یک	قضیه	

•	تیم	فوتبال	
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•	هیأت	مذهبی	محله	
•		تعاونی	محله

•	انجمن	اولیا	و	مربیان	مدرسه
•	جلسات	خانگی

•	تشکل	های	دانشجویی

2- ظرفیت های انسانی

افــرادی	کــه	ممکــن	اســت	بــرای	توســعه	محلــه	مفیــد	واقــع	شــوند	و	بعدها	

بتوانند	با	مســجد	همکاری	مناســبی	داشــته	باشــند.	افرادی	نظیر؛
•	استاد	دانشگاه	

•	استادحوزه
•	علم	
•	طلبه

•	دانشجو
•پژوهشگر

•	دانش	آموز
•	خادم	مسجد

•	قهرمان	ورزشی
•	قهرمان	المپیاد	علمی
•	مدیر	دستگاه		دولتی

•	مدیر	بخش	خصوصی
•	کارمندان	متخصص

•	کارگر	متخصص
•	هنرمند	

آهنگــر،	 نقــاش،	 کشــاورز،	 دامــدار،	 )ماهیگیــر،	 پیشــه	 صاحــب	 	•
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و...( پیرایشــگر	
•	فرهنگی	)شاغل	در	آموزش	و	پرورش(

•	پیمانکار
•	مهندس

•	ایثارگر
•	جانباز
•	آزاده

•	بازاری
•	کادر	پزشکی	و	پرستاری

•	عالم	اهل	سنت

3- ظرفیت های طبیعی

شــامل	تمامــی	مواهــب	طبیعــی	اســت	کــه	در	محلــه	یــا	اطــراف	آن	وجــود	

دارد.	امــور	نظیــر:
•	دریا	و	دریاچه

•	رودخانه
•	کوه	و	کوهستان

•	جنگل
•	کویر

•	تاالب	و	مرداب
•	باد

•	معدن
•	درخت	دیرینه	سال

•	دشت	و	مرتع

4- ظرفیت های فیزیکی
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برخــی	ســازه	هــای	مصنــوع	بشــر	کــه	در	محلــه	یــا	اطــراف	آن	احــداث	شــده	

انــد.	امــوری	نظیــر؛
•	هتل	و	مسافرخانه

•	آسایشگاه
•	مسجد
•	حسینیه
•	مدرسه

•	ُبقاع	متبرکه
•	سالن	ورزشی	و	ورزشگاه

•	خانه	عالم
•	کتابخانه

•	درمانگاه،	بیمارستان	و	خانه	بهداشت
•	حوزه	علمیه

•	مغازه	ها
•	سازه	های	وقفی	

•	آمفی	تئاتر	و	سینما
•	آموزشگاه	ها

•	فرهنگسرا
•	ساختمان	ادارت	دولتی

•	ساختمان	شرکت	های	خصوصی
•	پل	و	معابر	هوایی

•	میدان	و	خیابان
•	میدان	میوه	و	تره	بار

•	جاده
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•	راه	آهن
•	پارک

•	استخر
•	پمپ	بنزین	و	گاز

•	رستوران	و	کافه
•	فروشگاه	)سوپرمارکت،	مرکز	خرید،	لباس	فروشی	و...(

•	کمپ	و	اردوگاه
•	دریاچه	مصنوعی

•	قنات
•	چاه	و	آب	انبار
•	سد	و	سیل	بند

•	مزار	شهدا

•	ترمینال	و	فرودگاه

•	نیروگاه

•	مرکز	و	

•	زمین	کشاورزی

•	دامداری

5- ظرفیت های فرهنگی

گرایشــهای	 هنجارهــا،	 هــا،	 ارزش	 نظیــر	 امــوری	 فرهنگــی	 ظرفیت	هــای	

مذهبــی،	گویــش	مــردم،	مراســمهای	محلــه،	و	کلیه	افــراد	و	امکان	فرهنگی	

شــامل	ایــن	نمونــه	مــی	شــود.	امــوری	نظیــر؛
•	غذاهای	محلی

•	مشاغل	سنتی
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•	نقالی	و	پرده	خوانی
•	گویش	محلی

•	پوشش	محلی
•	هنرهای	دستی

•	مراسم	خاص	ملی	)گونه	خاصی	از	شب	چله	و	نوروز	و	...(
•	مراسم	گل	غلطان

•	لهجه	محلی
•	مراسم	مذهبی	آئینی	

•	دسته	سینه	زنی
•	قالی	شویان
•	نخل	گردانی

•	مراسم	شیرخوارگان	حسینی
•	پیاده	روی	اربعین

•	شبیه	خوانی
•	روضه	خوانی

۶-	ظرفیت	های	مالی

ــر	 ــا	غی ــی	ی ــر	مســتقیم،	ریال ــا	غی ــزی	کــه	مســتقیم	ی ــارت	اســت	از	هرچی عب

ــی	و ــه	مال ــه	تثبیــت	و	توســعه	بنی ــی	ب ریال

ارزش	افزوده	محله	کمک	می	کند.	امور	نظیر؛
•	خیرین

•	بازار
•	بازارچه

•	بانک
•	صندوق	قرض	الحسنه
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•	پول	نقد
•	نمایشگاه

•	کارخانه
•	کارگاه

•	سوله

7- ظرفیت های نهادی

همــه	نهادهــای	دولتــی	یــا	غیردولتــی	کــه	ممکــن	اســت	در	محلــه	فعالیتــی	

	یــا	اداره	ای	داشــته	باشــند.	امــوری	نظیــر؛ داشــته	باشــند	یــا	دفتــر
•	دهیاری

•	فرمانداری
•	بخش	داری

•	سپاه
•	پایگاه	مقاومت	بسیج

•	کالنتری	
•	اداره	برق

•	مدرسه	
•	حوزه	علمیه

•	اداره	مخابرات
•	دانشگاه

•	پلیس	۱۰+
•	اداره	ثبت	احوال

•	اداره	ثبت	اسناد

بــا	شناســایی	ظرفیتهــای	فــوق	مزایــای	زیــر	در	محــالت	امامــان	بــه	وجــود	

مــی	آیــد؛	
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الــف.	دانــش	یــا	مهــارت	خــاص	امــام	بــه	کمــک	توانمندســازی	ســایرین	

مــی	آیــد.

ــی،	 ــی	و	فرامحل ــن	محل ــام،	خیری ــه	ارتباطــات	اجتماعــی	ام ب	.	دامن

ــه	کمــک	ســایرین	مــی	آیــد. ــی	و	خصوصــی	ب مســوولین	نهادهــای	دولت

	امامــان	ماننــد	ســالن،	 	یــک	از ج.		فضاهــای	مســجد	و	محلــه	هــر

ورزشــگاه،	اســتخر	و	...	کــه	قابلیــت	اســتفاده	مشــترک	دارد،	بکارگیــری	

شــود.

د.	نیــروی	انســانی	خــاص	و	صاحبــان	حرفــه	هــای	و	مهارتهــای	ویــژه	

کــه	مــی	تواننــد	دامنــه	خدمــات	خــود	را	بــه	دیگــر	امامــان	توســعه	

دهنــد،	بکارگیــری	شــوند.

کــه	 یــا	نهادهــای	مردمــی	فعــال	محــالت	 ه.	گــروه	هــای	جهــادی	

کارگیــری	شــوند. کنــد	بــه	 می	توانــد	بــه	دیگــران	نیــز	خدمــات	رســانی	

ماننــد	 محــالت	 و	 مســاجد	 در	 موجــود	 مالــی	 هــای	 پشــتوانه	 و.	

صندوقهــای	قــرض	الحســنه	و	موسســات	مالــی	اعتبــاری	بــه	کمــک	

محلــه	هــای	محــروم	تــر	بیاینــد.

ز.	ظرفیتهــای	اجتماعــی	و	اقتصــادی	قابــل	پیونــد	خــوردن	در	محلــه	

هــا	کــه	مــی	تواننــد	زمینــه	ایجــاد	بازارچــه	هــای	محلــی	و	تعاونــی	هــا	و	
بنــگاه	هــای	تولیــدی	دارنــد	بــه	مــرور	زمــان	برپــا	شــود.۱ 

گاهــی از توضیحــات تفصیلــی ایــن ظرفیتهــا بــه کتابــی کــه در مــورد فرآینــد حــل مســاله در  1  - بــرای آ

محلــه توســط بنیــاد هدایــت تنظیــم شــده اســت مراجعــه فرماییــد.
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 4. شناخت مسائل مشترک امامان و مسائل اختصاصی هر یک

برخــی	از	مســائل	و	مشــکالت	امامــان	در	حــل	مســائل	مــردم	و	منطقــه	

و	 اســت	 منطقــه	 آن	 امامــان	 بــه	همــه	 مربــوط	 و	 خودشــان،	عمومــی	

برخــی	مربــوط	بــه	یــک	امــام	خــاص.	مثــال	وقتــی	امامــان	یــک	شهرســتان	

مــی	خواهــد	مســائل	اقتصــادی	محلــه	خــود	را	حــل	کنــد	گاهــی	یــک	مانــع	

	ارائــه	تســهیالت	اشــتغال	بــر	 عمومــی	ماننــد	مشــکالت	سیســتم	بانکــی	در

ســر	آنهاســت	و	گاه	یــک	امــام	از	عــدم	مهــارت	ارتبــاط	گیــری	بــا	مــردم	و	

مســوولین	در	مســائل	اقتصــادی	آســیب	مــی	بینــد.	یــا	مثــال	در	حــل	مســائل	

تربیتــی	محلــه	گاهــی	قاطبــه	امامــان	مهــارت	هــای	تربیتــی	را	بلــد	نیســتند	

ــرو	متخصــص	ایــن	عرصــه	را	بــرای	کمــک	بــه	خــود	 و	گاهــی	یــک	امــام	نی

نــدارد.	یکــی	از	خاصیتهــای	گعــده	هــا	ایــن	اســت	که	مســائل		و	مشــکالتت	

عمومــی	امامــان	و	اختصاصــی	یــک	امــام	شناســایی	مــی	شــود.	حتــی	ایــن	

امــکان	وجــود	دارد	کــه	ایــن	مشــکالت	توســط	جمــع	امامــان	)مشــکالت	

جمعــی(	یــا	توســط	امــام	خــاص	)مشــکالت	شــخصی(	دســته	بنــدی	و	

اولویــت	بنــدی	و	نســبت	ســنجی	شــود.

البتــه	بــرای	شــناخت	صحیــح	از	مســائل	امامــان	یــا	یــک	امــام	بایــد	از	

تکنیکهــای	مختلــف	ریشــه	یابــی	اســتفاده	شــود.	شــناخت	مســاله	و	ریشــه	

ــه	 ــد	کمــک	بســزایی	در	حــل	آن	مســئله	داشــته	باشــد.	ب هــا	آن	مــی	توان

ویــژه	کــه	ریشــه	هــای	مختلــف	مســائل	در	زیســت	بــوم	هــای	فرهنگــی	و	
عصرهــای	مختلــف،	متفــاوت	اســت.۱

یشــه یابــی مســاله بــه کتــاب مربوطــه در مــورد فرآینــد  1  - بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن تکنیــک هــای ر
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ــد	کــه	هــم	مشــکالت	توســط	جمــع	 گعــده	ایــن	امــکان	را	فرآهــم	مــی	کن

ــردد. ــی	و	اولویــت	ســنجی	گ شــناخته	شــود	و	هــم	ریشــه	یاب

5. یافتن راه حل مناسب برای حل مسائل

وقتــی	کــه	ظرفیتهــای	مختلــف	و	مســائل	بــه	صــورت	دقیــق	شناســایی	شــد،	

شــبکه	امامــان	بــا	مشــاوره	از	کارشناســان	و	متخصصــان	مختلــف	می	توانند	

راه	حلهــای	دقیــق	و	درســت	و	متناســب	بــا	ظرفیتهــا	را	بدســت	آورد.	ایــن	

	بــه	مســائل	کــف	میــدان	امامان	 راه	حــل	هــا	از	آن	رو	دقیــق	اســت	کــه	ناظــر

در	محلــه	اســت.	خــواه	ایــن	مســائل	عــام	البلــوی	باشــد	یــا	تنهــا	بــه	یــک	

امــام	مربــوط	شــود.

بــرای	حــل	مســائل	بایــد	مهــارت	حــل	مســئله	بــه	امامــان	آمــوزش	داده	

	ایــن	فرآینــد	اعضــاء	گعــده	به	عدد	مســائل	عمومــی	و	اختصاصی	 شــود.	در

اعضــاء	در	طــی	شــدن	مراحــل	مســاله	یابــی،	ظرفیــت	ســنجی،	ریشــه	یابــی	

و	راه	حــل	یابــی	بــه	یکدیگــر	کمــک	مــی	کننــد.	ایــن	راه	حــل	یابــی	خــود	

قواعــدی	دارد.	مثــال	وقتــی	مســاله	بــا	دقــت	شناســایی	و	ریشــه	یابــی	شــد،	

راه	حــل	هــا	بایــد	متناســب	بــا	ظرفیتهــای	موجــود	و	بــه	منظور	درمان	ریشــه	

	ایــن	امــر	کمــک	 	را	در هــای	مشــکل	طراحــی	شــود.	اعضــاء	گعــده	یکدیگــر

مــی	کننــد.	

طبعــا	بــرای	حــل	مســائل	اعضــاء	گعــده	راه	حلهــای	مختلفــی	را	ممکــن	

اســت	پیشــنهاد	دهنــد.	ولــی	اگــر	راه	حلــی	کــه	انتخــاب	مــی	شــود،	منــوط	

	تــوان	یــا	اختیــار	جمــع	باشــد	معمــوال	آن	 بــه	مقدماتــی	باشــد	کــه	خــارج	از

حل مساله در محات مراجعه فرمایید.
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مســئله	هیــچ	وقــت	حــل	نخواهــد	شــد.	لــذا	بایــد	بیــن	راه	حــل	هــای	ارائــه	

شــده	نیــز	داوری	انجــام	پذیــرد	و	از	ســنجه	هایــی	بــرای	تشــخیص	بهتریــن	
راه	حــل	اســتفاده	شــود.۱

6. اقدام جمعی برای حل مسائل

هرچنــد	حــل	مســائل	محلــه	بایــد	بــا	اشــراف	کالن	امــام	و	همراهــی	اهالــی	

صــورت	پذیــرد.	امــا	گاه	ظرفیتهــای	ســایر	امامــان	و	محــالت	آنهــا	مــی	

	ایــن	چنیــن	 توانــد	بــرای	حــل	مســائل	یکدیگــر	بــه	خدمــت	گرفتــه	شــود.	در

موقعیتــی	اقــدام	جمعــی	اعضــاء	گعــده	بــرای	حــل	مســائل	محــالت	هــم	

معنــی	پیــدا	مــی	کنــد.	ایــن	امــر	نبایــد	بــا	اقــدام	مــردم	محلــه	مــورد	نظــر	در	

حــل	مســاله	خودشــان	منافاتــی	داشــته	باشــد.

7. به کارگیری سایر ابزار راهیاری

ــه	حــل	مســائل	 ــار	جهــت	کمــک	ب ــری	راهی در	همــه	حــال	حضــور	و	پیگی

ــری	خــود	مســیر	حــل	 ــا	راهب ــد	ب 	بای ــار امامــان	امــری	ضــروری	اســت.	راهی

مســئله	را	بــرای	امــام	همــوار	و	نیازمنــدی	هــای	مدیریتــی	و	آموزشــی	او	را	

	بــه	انــدازه	تــوان	بــرآورده	نمایــد.	در	این	مســیر	گاه	بکارگیری	 	ایــن	مســیر در

ابزارهــای	دیگــر	راهیــاری	ضــروری	مــی	شــود.	بــه	همیــن	جهــت	ممکــن	

	ابــزار	گعــده	بــه	ایــن	تشــخیص	برســد	 	بــه	مــوازات	اســتفاده	از اســت	راهیــار

	ابــزار	دیگــری	نیــز	مــی	توانــد	بــرای	حــل	مســائل	امامــان	بهــره	ببــرد.	 کــه	از

1  - بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن تکنیــک هــای راه حــل یابــی و اولویــت ســنجی بیــن راه حــل هــا بــه 

کتــاب مربوطــه در مــورد فرآینــد حــل مســاله در محــات مراجعــه فرماییــد.
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مثــال	گاه	در	خــالل	گفتگوهــا،	اعضــاء	گعــده	بــه	ایــن	نتیجــه	مــی	رســند	کــه	

	بــه	شــناخت	تخصصــی	دوره	نوجوانــی	و	بلــوغ	دختــران	و	پســران	 نیــاز

شــوند.	در	نتیجــه	راهیــار	مــی	توانــد	بــرای	ایــن	افــراد	کالس	هــای	فشــرده	

	ایــن	زمینــه	برگــزار	کنــد. ای	در

	امــوات	اعضــاء	گعــده	 یــا	مثــال	در	ضمــن	گفتگــو	در	مــورد	احــکام	تجهیــز

بــه	ایــن	ضــرورت	مــی	رســند	کــه	الزم	اســت	یــک	نمونــه	عملــی	اجــرای	

	ایــن	طریــق	 مراســمات	امــوات	را	از	نزدیــک	مالحظــه	و	تجربــه	کننــد	تــا	از

	بــه	راحتــی	مــی	توانــد	 	ایــن	صــورت	راهیــار بــا	ظرافتهــای	کار	آشــنا	شــوند.	در

ــی	از	 ــد	عمل ــا	ســازمان	آرامســتانهای	شهرســتان	یــک	بازدی ــا	هماهنگــی	ب ب

غســالخانه	و	نمــاز	و	دفــن	میــت	را	بــرای	امامــان	هماهنــگ	کنــد.

ــرات	رســانه	هــای	نویــن	و	شــبکه	 ــال	در	خــالل	گفتگــو	در	مــورد	تاثی ــا	مث ی

اجتماعــی	اعضــاء	گعــده	بــه	نقــص	دانشــی	و	مهارتــی	خــود	در	دو	مقولــه	

	ایــن	صــورت	 	بــا	ابــزار	نویــن	ارتباطــی	و	ســواد	رســانه	واقــف	شــوند.	در کار

	ایــن	دو	 راهیــار	مــی	توانــد	مجموعــه	ای	آموزشــهای	آنالیــن	یــا	آفالیــن	در

مقولــه	را	در	اختیــار	داوطلبیــن	یادگیــری	ایــن	مقولــه	قــرار	دهــد.

	ابزار	توانمندسازی	 در	تمامی	موارد	فوق	اعضاء	گعده	با	اشتیاق	کامل	از

	آنهــا	قــرار	مــی	دهــد	یــا	خودشــان	آن	را	بــرای	جمــع	 کــه	راهیــار	در	اختیــار

خــود	هماهنــگ	مــی	کننــد	بهــره	مــی	برنــد.	زیــرا	بــه	انــدازه	کافــی	اندیشــه	

و	انگیــزه	آنهــا	بــرای	دســتیابی	بــه	دانــش	نظــری	یــا	عملــی	مــورد	نیازشــان	

ارتقــاء	پیــدا	کــرده	اســت.

	ایــن	ابزارهــا،	عــالوه	بــر	توانایــی	هــای	 	بــرای	اســتفاده	از البتــه	راهیــار
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شــخصی	خــود	از	ظرفیتهــای	دیگــر	موجــود	در	شهرســتان	و	اســتان	نیــز	

	بنیــاد	هدایــت	و	 	ایــن	ظرفیتهــا	در مــی	توانــد	اســتفاده	نمایــد.	بخشــی	از

ــا	رایزنــی	بدســت	آورد. ــد	ب ســازمان	تبلیغــات	وجــود	دارد	و	برخــی	را	بای

8. رفع موانع امامان

انجــام	یــک	عمــل	منــوط	بــه	وجــود	مقتضــی	و	مفقــود	بــودن	موانــع	

	ابعــاد	 ــزه	و	مهــارت	کــه	تــا		در انجــام	آن	اســت.	ســه	عنصــر	دانــش،	انگی

توانمندســازی	امــام	از	طریــق	گعــده	مطــرح	شــد	از	ســنخ	ایجــاد	مقتضــی	

بــود.	امــا	رشــد	امــام	و	نیــز	حــل	مســائل	او	گاه	بــا	موانعــی	برخــورد	مــی	کنــد	

	ابزارهــای	گوناگــون	راهیــاری	به	ویژه	 کــه	راهیــار	مــی	بایســت	بــا	اســتفاده	از

گعــده	داری	ســعی	در	رفــع	ایــن	موانــع	نمایــد.	ایــن	موانــع	را	مــی	تــوان	بــه	

دو	دســته	درونــی	و	بیرونــی	تقســیم	نمــود؛

موانع درونی

کــه	همــان	عــدم	ســه	مقتضــی	مطــرح	شــده	یعنــی	جهــل	)عدم	دانــش(،	بی	

انگیزگــی	)عــدم	انگیــزه(،	بــی	مهارتــی	)عــدم	مهــارت(	اســت.	برخــی	موانع	

درونــی	یــک	امــام	)نقــاط	ضعــف	امــام(	عبارتند	از:

۱.	تکروی	و	نداشتن	روحیه	کار	جمعی	

ــا	از	هیــچ	 ــا	بــه	نحــوی	کــه	هیئــت	امن 	امــور	هیــات	امن ۲.	دخالــت	در

کاره	شــوند.
۳.	موانع	سیاسی	مانند	سیاست	زدگی	و	جناحی	عمل	کردن	امام۱

1  - در این راستا اجرای طرح های بصیرت افزایی برای امام محله و مردم می تواند موثر باشد.



49 فصل اول:  ابعاد توانمند سازی و ماهیت، ضرورت و فواید گعده برای تحقق توانمندسازی امام  

۴.	مســئولیت	گریــزی	امــام	بــه	معنــای	عــدم	پذیــرش	مســوولیت	حــل	

مشــکالت	محلــه	

۵.	عدم	شناخت	امام	از	فرهنگ	و	بوم	محله	
۶.	عدم	سکونت	امام	در	محله۱ 

۷.	ارتبــاط	خصوصــی	و	خانوادگــی	امــام	محلــه	بــا	افــراد	دارای	ســوء	

ســابقه	و	شــهرت	کــه	وی	را	در	مظــان	اتهــام	قــرار	میدهــد

۸.		انجام	فعالیت	های	خالف	شئون	مسجد	در	مسجد	
۹.	انجام	فعالیت	های	خالف	شئونات	طلبگی۲

۱۰.	عدم	توانایی	در	کادرسازی	

۱۱.	عدم	توانمندی	در	اجرای	هدفمند	برنامه	ها	

۱۲.	وجود	برخی	دافعه	ها	نسبت	به	مخاطب	

۱۳.	عــدم	بهــره	بــرداری	مناســب	از	نخبــگان	و	ظرفیتهــای	انســانی	
محلــه۳ 

۱۴.	عدم	تاب	آوری	و	تحمل	مشکالت

۱۵.	نامنظمــی	امــام	در	مدیریــت	امــور	و	ناهماهنگــی	برنامه	هــای	

مســجد	

۱۶.	عدم	پرداختن	به	مساله	مربوط	به	خانواده	در	محله

یت قابل حل است. 1  - این مانع با کمک به استقرار دائم امام در محل مامور
2  - ایــن مانــع در قالــب گفتگــوی صمیمانــه و بــا توصیــه بــه رعایــت زّی طلبگــی و اجتنــاب از اعمــال 

و رفتــار خــاف شــان امــام قابــل حــل اســت.
یابــی هــای امامــان آن اســت کــه در محلــه وی روحانــی، مهنــدس،  3  - یکــی از نقــاط منفــی در ارز

ــر باشــد و وی از  ، کارآفریــن و خّی ، کارخانــه دار ، تاجــر ، اســتاد دانشــگاه، قاضــی، مدیــر پزشــک، دبیــر

ایــن افــراد هیــچ بهــره بــرداری نکــرده باشــد و بــا آنهــا ارتباطــی نگرفتــه باشــد.
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۱۷.	امام	نتواند	خانواده	خودش	را	درست	مدیریت	کند

	ارائه	هرگونه	مشاوره	 ۱۸.	ضعف	در

۱۹.	عدم	حریت	امام	به	معنای	عدم	پذیرش	اشتباهاتش	

ماننــد	 محلــه	 و	 مســجد	 برنامه	ریــزی	 و	 مدیریــت	 در	 ۲۰.	ضعــف	

انقــالب و	 دیــن	 مســیر	 از	 برنامه	هــا	 انحــراف	

۲۱.	ورود	امام	در	اموری	که	در	تخصص	وی	نیست.	

۲۲.	عدم	مدیریت	منابع	انسانی	

۲۳.	عدم	مدیریت	منابع	مالی	

	کنــار	مــردم	در	مناســبت	های	ملــی	 	امــام	محلــه	در ۲۴.	عــدم	حضــور

مذهبــی		

۲۵.	کاهش	ساعات	حضور	امام	در	محله	و	مسجد	

۲۶.	کاهــش	مقبولیــت	و	محبوبیــت	مردمــی	امــام	بــه	دلیــل	عــدم	

مراجعــه	و	اعتمــاد	بــه	امــام

موانع بیرونی

	ادامــه	 عواملــی	هســتند	کــه	خــارج	از	ذهــن	و	عمــل	مخاطــب	هســتند.	در

بــه	برخــی	نمونــه	هــا	اشــاره	خواهــد	شــد.	برخــی	از	موانــع	شــایع	عبارتنــد	

: از

۱(	هیئت	امنای	غیر	همراه	

۲(	عدم	تمرکز	امام	در	محله	و	اشتغاالت	فراوان	او	

۳(	عدم	همراهی	مردمی	در	امور	

۴(	عدم	اعتماد	مردم	به	امام	و	فعالیتهای	مسجد	
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۵(	وجود	عناصر	شرور	و	مزاحم	در	محله	

۶(	کمبود	اطالعات	الزم	از	محله	

۷(	وجود	برخی	فرهنگهای	غلط	در	محله	

۸(	کمبود	امکانات	کافی	برای	فعالیت	فرهنگی	در	مسجد

۹(	فضای	فیزیکی	نامناسب	مسجد

۱۰(	مداخالت	برخی	افراد	ذی	نفوذ	و	مسوولین	مانند:

۱.	برخی	واقفین	مسجد

۲.	برخی	متولیان	وقف

۳.	برخی	ماّلمحلی	ها

۴.	برخی	مداحان

۵.	برخی	خیرین	و	حامیان	مالی	مسجد

۶.	برخــی	مســوولین	نهادهــای	دولتــی	یــا	غیردولتــی	مرتبــط	بــا	مســجد	

و	محلــه	

۷.	برخی	روحانیون	موجود	در	محله

9. طراحــی نقشــه ارتقــاء و توانمندســازی امامــان محلــه و نزدیــک نمــودن 
ایشــان بــه الگــوی مطلــوب امامــت

فعالیــت	امــام	در	گعــده	هــا	و	نیــز	مشــارکت	او	در	فعالیتهــای	جمعــی	

	از	تــک	تــک	امامــان	و	نیــز	هویــت	 اعضــاء	گعــده،	بــه	مــرور	شــناخت	راهیــار

جمعــی	ایشــان	را	باعــث	مــی	شــود.	ایــن	امــر	کشــف	نقــاط	ضعــف،	قــوت،	

ــه	هایشــان	را	در	 فرصتهــا،	آســیبها	و	ظرفیتهــای	امامــان	و	مســاجد	و	محل

	را	بــه	ســمت	طراحــی	الگویــی	بــرای	ارتقــاء	 پــی	دارد	و	بــه	تدریــج	راهیــار
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ایــن	جمــع	بــه	مراحــل	باالتــر	فعالیــت	امامــت	محــالت	ســوق	مــی	دهــد.	

	اینکــه	کاســتی	هــای	 بــه	ایــن	شــکل	کــه	در	خــالل	جلســات	گعــده	بعــد	از

اولیــه	امامــان	شناســایی	شــد	و	برخــی	از	مهارتهــا	و	محتواهــا	را	کســب	

نمودنــد	و	انگیــزه	اولیــه	بــرای	حــل	مســائل	را	پیــدا	کردنــد	و	همچنیــن	

	امــام	بــه	 تجربــه	حــل	چنــد	مســئله	را	پیــدا	کردنــد	موقعیــت	بــرای	نیــل	هــر

مراحــل	باالتــر	امامــت	محلــه	و	ســطح	مســجد	فراهــم	مــی	شــود.

ایــن	امــر	مســتلزم	طراحــی	نقشــه	راهــی	بــرای	ارتقــاء	امامــان	محــالت	

شهرســتان	اســت	کــه	بایــد	توســط	راهیــار	شهرســتان	انجــام	شــود.	در	قالــب	

ایــن	نقشــه	راه	مســیر	رشــد	و	حرکــت	چندیــن	ســاله	امــام	معلــوم	مــی	شــود	

و	بــه	تبــع	رشــد	او	رشــد	محلــه	نیــز	رقــم	مــی	خــورد.	

مســجد	ســطوحی	دارد	کــه	از	ســطح	ابتدایــی	تــا	پیشــرفته	بــه	ترتیــب	زیــر	

اســت؛	

1. نمازخانــه:	درســطح	اول	مســجد	فقــط	یــک	نمازخانــه	اســت	و	تنهــا	در	

آن	نمــاز	و	بعضــا	ســخنرانی	و	قرائــت	قــرآن	و	برخــی	مراســمات	برگــزار	

	امــام	جماعــت	و	یــا	حداکثــر	ســخنران	 میشــود	روحانــی	ایــن	مســجد	بیشــتر

	امــور	محلــه	دخالــت	مهمی	نــدارد.	مثال	 اســت.	چنیــن	مســجدی	تقریبــا	در

	بــه	کمــک	مــردم	بــه	فقرایــی	اســت	که	 	ایــن	ســطح	امــور	خیریــه	منحصــر در

درب	مســاجد	مراجعــه		مــی	کننــد.	کار	آموزشــی	هــم	محــدود	بــه	همــان	

ســخنرانی	امــام	اســت.

2. مســجد فعال:	در	ســطح	دوم	با	یک	مســجد	فعال	مواجه	هســتیم	که	

کارهــای	فرهنگــی،	خیریــه	آمــوزش،	صنــدوق	قــرض	الحســنه	و	...	را	انجــام	
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مــی	دهــد.	فعالیــن	مســجد	تــالش	میکننــد	بــا	اطــالع	رســانی	مراجعیــن	را	

بــه	دریافــت	خدمــات	از	مســجد	تشــویق	نماینــد.	روحانــی	ایــن	مســجد	

	ایــن	ســطح	در	حــد	 امــام	مســجد	اســت.	در	مثــال	امــور	خیــر	کار	خیریــه	در

مؤسســه	خیریــه	اســت	و	فقــط	افــرادی	کــه	بــه	آن	مراجعــه	کننــد	تحــت	

پوشــش	قــرار	میگیرنــد.	خدمــات	آموزشــی	مختلــف	هــم	در	قالــب	کالس	

متعــارف	بــرای	داوطلبــان	ارائــه	خواهــد	شــد.

3. مســجد محلــه: امــام	مســجد	در	ســطح		ســوم	خــود	را	مســؤول	حــل	

مســائل	محلــه	مــی	دانــد	و	بــه	معنــای	واقعــی	امــام	محلــه	اســت.	یعنــی	

کــردن	و	راه	انداختــن	 بــه	نحــو	فعــال	تــالش	مــی	کننــد	تــا	بــا	همــراه	

اهالــی	محلــه،	همــه	ظرفیتهــا	و	مســائه	محلــه	را	شناســایی	دقیــق	کننــد	و	

	ایــن	ســطح	امــور	 توســط	مــردم	آنهــا	را	حــل	نماینــد.	در	مثــال	خیریــه،	در

خیریــه	بــرای	همــه	فقــرای	محلــه	اعــم	از	کســانی	کــه	مراجعــه	مــی	کننــد	

یــا	مراجعــه	نمــی	کننــد	انجــام	مــی	پذیــرد	و	ســعی	مــی	شــود	کــه	مســائل	

همــه	نیازمنــدان	محلــه	حــل	شــود.	همچنیــن	در	مثــال	آمــوزش	انــواع	قالبهــا	

و	نیازهــای	آموزشــی	اهالــی	در	همــه	ســطوح	ســنی	و	تحصیلــی	و	شــغلی	

پیگیــری	مــی	شــود.	

: در	ســطح	چهــارم	امــام	مســجد	تــالش	مــی	کننــد	 4. مســجِد جامعــه پــرداز

کــه	بــرای	حــل	مســائل	از	ظرفیتهــای	حاکمیتــی	نیــز	اســتفاده	کنــد	و	منابــع	و	

اختیــارات	آنهــا	را	در	قالــب	یــک	نگاشــت	محلــی	از	حاکمیــت	بــه	خدمــت	

	ایــن	ســطح	در	واقــع	تــالش	مــی	کننــد	بــا	تبلــور	 	بیــاورد.	امــام	در محلــه	در

	را	شــکل	دهنــد	و	 حکمرانــی	محلــی	را	نوعــی	جامعــه	پــردازی	محلــه	محــور
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بــرای	هــر	یــک	از	زیرنظامهایــی	کــه	حاکمیــت	خدمتــی	در	آن	مــورد	ارائــه	

مــی	دهــد	یــک	نگاشــت	محلــی	بــه	وجــود	آورنــد.	

مثــال	در	کارهــای	خیریــه،	کاری	شــبیه	بــه	الگــوی	»مرکــز	نیکــوکاری	کمیتــه	

امــداد«	انجــام	مــی	شــود	کــه	در	آن	در	حقیقــت	حاکمیت	بخشــی	از	منابع	

و	اختیــارات	خــود	را	بــه	مــردم	ســپرده	اســت	و	بــا	تجمیــع	آن	بــا	مشــارکت	

مــردم	بــه	رفــع	فقــر	مــی	پــردازد.	بــا	ایــن	کار	هــم	مشــارکت	مــردم	بســیار	

	بــه	شــدت	کاهــش	مــی	یابــد.	 باالتــر	میــرود	و	هزینــه	ســربار

	ُبعــد	آموزشــی	مدیریــت	مدرســه	محلــه،	تحــت	اشــراف	امــام	 یــا	مثــال	در

ــت	کار	 ــر	کیفی ــری	ب ــا	نظــارت	دقیقت ــذار	مــی	شــود	ت ــه	مــردم	واگ ــه	ب محل

	بــه	 آموزشــی	فراهــم	شــود	و	از	حمایتهــای	مــادی	و	معنــوی	مــردم	نیــز	روز

روز	بیشــتر	اســتفاده	شــود.	مــدارس	هیــأت	امنایــی	مــی	تواننــد	الگویــی	از	

ایــن	نگاشــت	محلــی	آمــوزش	باشــند.

: رســیدن	امــام	بــه	ســطح	پنجــم	از	امامــت	مســجد	و	 5. مســجد تمــدن ســاز

محله	بســیار	مشــکل	و	زمان	بر	اســت	و	نیاز	به	مطالعات	فراوان	و	تولید	

	ایــن	 دانــش	توســط	حــوزه	و	دانشــگاه	در	زمینــه	هــای	مختلــف	دارد.	در

ســطح	امــام	تــالش	مــی	کنــد	کــه	نــرم	افــزار	زیرنظامهایــی	کــه	مدیریــت	آنهــا	

	تــراز	تمــدن	اســالمی	طراحــی	 را	در	ســطح	چهــارم	بــه	عهــده	گرفتــه	انــد،	در

ــری	 ــه	جــای	بکارگی ــن	ســطح	تــالش	مــی	شــود	ب 	ای ــال	در ــد.	مث و	اجــرا	کنن

	امــور	خیریــه،	آمــوزش،	بهداشــت،	ســالمت،	 روشــهای	معمــول	غربــی	در

	بــر	اســاس	مبانی	و	 ســبک	زندگــی	و	...	فعالیتهــا	و	مدلهــای	اجرایــی	مذکــور

	ُبعــد	امور	خیریــه	و	الگوی	 نــگاه	دینــی	اجــرا	شــود.	»مواســات	مومنانــه«	در



55 فصل اول:  ابعاد توانمند سازی و ماهیت، ضرورت و فواید گعده برای تحقق توانمندسازی امام  

»مسجد-مدرســه«	در	ُبعد	آموزشــی	و	تربیتی	تالشــهایی	برای	رســیدن	به	

ابعــاد	تمدنــی	از	طریــق	حاکمیــت	محلــی	محســوب	مــی	شــوند.	

شــایان	ذکــر	اســت	کــه	ســطوح	محلــه	داری	بــه	تبعیــت	از	ســطح	مســجد	

قابــل	تقســیم	بــه	۵	مــورد	فــوق	اســت.	

برخــی	از	دســتاوردهای »طراحــی نقشــه ارتقــاء و توانمندســازی امامــان 

محلــه و نزدیــک نمــودن ایشــان بــه الگــوی مطلــوب امامــت«	عبارتنــد	از:

الف.	شناسایی	دقیق	ظرفیتها

ب.	شناسایی	دقیق	مسائل

ج.	دسته	بندی،	اولویت	بندی	بین	مسائل

د.	یافتــن	راه	حلهــای	جامــع	بــرای	حــل	مســائل	محلــه	بــا	عنایــت	بــه	

سیاســتهای	کلــی	نظــام

ه.	طراحی	نقشه	جامع	و	پایدار	تحول	محله

و.	پای	کار	آوردن	مردم	و	نهادها	و	شبکه	سازی	آنها	در	جهت	حل	مسائل

10. بازخوردگیری از میزان ارتقاء امام، شریکه االمام و محله

ایــن	عنــوان	در	واقــع	یــک	مرحلــه	مجــزا	نیســت	زیــرا	در	طــی	تمــام	مراحــل	

قبــل	بازخودگیــری	امــری	الزم	اســت.	بعــد	از	طراحــی	نقشــه	توانمندســازی	

و	حرکــت	بــه	ســمت	آن	بایــد	هــر	چنــد	مــاه	بازخــورد	عملکــرد	طبــق	ایــن	

نقشــه	بررســی	شــده	و	ارتقــا	یابــد.

موضوع	بازخوردگیری	عبارتند	از؛

۱.	امام

۲.	همسر	امام
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۳.	مسجد	

۴.	محله

	آنها	عبارتند	از؛ روشهای	بازخوردگیری	بسیار	متنوع	است.	برخی	از

۱.	تحلیل	گزارشهای	امام	

ــر	 ۲.	اســتفاده	از	تیم	هــای	نظــارت	معتمدیــن	محلــی	و	مســوولین	غی

ســازمان	تبلیغــات

۳.	تحقیقــات	میدانــی	و	بررســی	پارامترهــای	اجتماعــی	در	فواصــل	

زمانــی	مختلــف	)بــا	اســتعالم	از	نهادهــای	مســوول(

راهیــاری	 از	طریــق	سرکشــی	اعضــاء	شــبکه	 ارزیابــی	 ۴.	نظــارت	و	

تعییــن	شــده	و	ســرزده	

۵.	ارزیابــی	غیــر	مســتقیم	از	طریــق	قشــر	خاکســتری	و	مایــل	بــه	ســیاه	

محله

نهادهــای	 و	 مذهبــی	 موسســات	 کانون	هــا،	 طریــق	 از	 ارزیابــی	 	.۶

	بــا	امــام	 مرتبــط	و	همــکار

۷.	ارزیابی	جمعی	و	چرخشی	امامان	از	هم		

۸.	برپایی	نمایشگاهی	از	فعالیتهای	امام	در	مسجد	و	محله

۹.	برپایــی	جشــنواره	های	تخصصــی	در	مباحــث	امامــت	)شــهری،	

اســتانی	و	ملــی،	بیــن	المللــی(

۱۰.	تکمیل	و	ارائه	جدول	برنامه	ریزی	توسط	امام	

۱۱.	تهیه	دفتر	مراجعات	مردمی	و	ثبت	مشکالت	و	راه	حلها	

۱۲.	طراحــی	بــازی	واره	هایــی	بــرای	ســنجش	کارآمــدی	و	محبوبیــت	
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موضــوع	)مثــال	پیشــنهاد	تلویحــی	جابجایــی	امــام	محلــه	بــه	مــردم	و	

بررســی		بازخوردهــا(

۱۳.	ســنجش	معلومــات	دینــی	مــردم	محلــه	و	مســجدی	ها	در	فواصــل	

زمانــی	معین

۱۴.	ارجاع	مشکالت	مردم	محله	به	امام	و	ارزیابی	نتیجه			

۱۵.	اعــزام	ارزیــاب	زن	جهــت	ارزیابــی	نامحســوس	بیــن	بانــوان	محلــه	

و	مســجد	

۱۶.	جابجایــی	موقــت	امــام	محلــه	و	ارزیابــی	خــالء	بــه	وجــود	آمــده	

	نبــود	وی در	محلــه	در

۱۷.	تکمیل	فرم	خود	اظهاری	امام		

۱۸.	نظارت	بر	فعالیت	امامان	محله	در	فضای	مجازی			

ب۱۹.	رگــزاری	جلســات	آســیب	شناســی	برنامه	هــای	امــام	و	مســجد	

و	 )خودارزیابــی	 همکارانــش	 و	 امــام	 	 حضــور بــا	 اجــرای	 از	 بعــد	

خودانتقــادی(

۲۰.	ارزیابــی	غیــر	مســتقیم	از	طریــق	گفتگــو	بــا	تــوده	مــردم	ماننــد	

کســبه،	همســایگان	مســجد،	دانــش	آمــوزان،	جوانــان،	نوجوانــان،	

مدیر	مدرســه	محله،	مســوولین	ارکان	مســجد	و	بررســی	میزان	آشــنایی	

و	تعامــل	ایشــان	بــا	امــام	محلــه

نتایج و مزایای گعده

گعــده	 شــد،	 گفتــه	 گعــده	 مــورد	 در	 تاکنــون	 کــه	 آنچــه	 بــه	 توجــه	 بــا	

دربردارنــده	نتایــج	و	مزایــای	فراوانــی	اســت.	بــه	بخشــی	از	آن	در	خــالل	
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تبییــن	ماهیــت	گعــده	پرداختــه	شــد.	ذیــاًل	بــه	نحــو	کامل	تــری	بــه	تبییــن	

کارکردهــا	و	مزایــای	گعــده	می	پردازیــم.	شــایان	ذکــر	اســت	کــه	ایــن	مزایــا	

را	می	تــوان	به	تعبیــری	شــاخص	های	موفقیــت	گعــده	در	دســتیابی	بــه	

اهدافــش	نیــز	محســوب	کــرد.	در	نتیجــه:

اگر به هر دلیلی نتایج و مزایای گعده امامان در یک گعده نبود، باید 

آن گعده را عارضه یابی کرد.

برخی	فواید	و	مزایای	گعده	به	شرح	زیر	است:

1( استفاده از تجارب موفق

هــر	امامــی	بــرای	انجــام	فعالیت	هــای	خــود	از	روش	مخصــوص	بــه	خودش	

می	توانــد	 شده	اســت،	 اجرایــی	 چــون	 روش	 ایــن	 و	 می	کنــد	 اســتفاده	

	بــا	اطمینــان	بیشــتری	بــه	آن	عمــل	 مورداعتمــاد	قــرار	بگیــرد	و	امامــان	دیگــر

می	کننــد.	گعــده	بســتر	بســیار	خوبــی	بــرای	انتقــال	تجربــه	زیســته	امامــان	

بــه	یکدیگــر	و	بحــث	و	گفت	وگــو	راجــع	بــه	ابعــاد	مختلــف	آن	تجربــه	

اســت.

2( هم افزایی روشی در حل مسائل

	بــه	روش	هــای	گوناگــون	 ممکــن	اســت	یــک	مســئله	توســط	چنــد	نفــر

حــل	شــود.	بیــان	ایــن	روش	هــا	در	گعــده	می	توانــد	راه	حل	هــای	مختلــف	

ــای	امامــان	قــرار	دهــد	و	باعــث	ارتقــاء	مهــارت	آن	هــا	در	حــل	 را	پیــش	پ

مســئله	شــود.
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3( استفاده از ظرفیت های امامان در رفع موانع

هــر	امامــی	امکانــات،	ارتباطــات	و	تجاربــی	دارد	کــه	می	توانــد	در	رفــع	

	انتقــال	 موانــع	امامــان	دیگــر	مفیــد	باشــد.	جلســات	گعــده	می	توانــد	بســتر

	ایــن	صــورت	تــوان	و	اعتمادبه	نفــس	امامــان	در	 ایــن	تجــارب	باشــد.	در

گعــده	افزایــش	می	یابــد	و	در	نتیجــه	می	تواننــد	بــا	کمــک	هــم	کارهــای	

	بایــد	ســعی	کنــد	پشــتیبانی	های	اجتماعــی	 بزرگــی	انجــام	دهنــد.	راهیــار

امامــان	را	بــرای	ارتقــاء	خــود	امامــان	بــه	خدمــت	بگیــرد.

4( بازخوردگیری از فعالیت های امام

فعالیت	هــای	امامــان	در	شــهر	و	منطقــه	خودشــان	پیامدهایــی	در	پــی	

دارد.	یکــی	از	مراحــل	راهیــاری	بازخوردگیــری	از	فعالیــت	امــام	و	انعــکاس	

آن	بــه	وی	اســت.	در	فضــای	صمیمانــه	و	بــدون	ایجــاد	ذهنیــت	جلســات	

گعــده،		ایــن	فرصــت	پیــش	می	آیــد	کــه	بازخــورد	فعالیــت	امامــان	دریافــت	

شــده	و	به	صــورت	جزئــی	مــورد	تحلیــل	و	بررســی	قــرار	گیــرد.	بــه	ایــن	

طریــق	امامــان	ضعف	هــا	و	قوت	هــای	خــود	را	بهتــر	می	شناســند.

5( جلوگیری از تفرقه و ایجاد نزاع

یکــی	از	نقــاط	ضعــف	برخــی	جمعیت	هــای	همــکار،	احســاس	بی	نیــازی	

آن	هــا	از	یکدیگــر	اســت.	ایــن	بی	نیــازی	کاذب	به	مرور	باعث	فاصله	افتادن	

میــان	امامــان	و	ایجــاد	مشــکالتی	نظیــر	اختــالف،	تفرقــه	و	رقیب	انــگاری	

	انــرژی	امــام	 یکدیگــر	می	شــود.	در	نتیجــه	ایــن	مشــکالت	بخــش	مهمــی	از

را	هــدر	می	دهــد.	
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	امــام	مســیر	خــود	را	 	امــر	این	گونــه	به	نظــر	برســد	کــه	هــر شــاید	در	ظاهــر

ــن	اســت	کــه	 ــت	ای ــی	واقعی ــدارد،	ول ــازی	ن ــه	دیگــری	نی ــد	و	ب طــی	می	کن

اگــر	امامــان	بــا	یکدیگــر	هم	افزایــی	و	همگرایــی	داشــته	باشــند،	می	تواننــد	

وسوســه	شــیاطین	و	خناســان	را	خنثــی	کننــد.	جلســات	گعــده	نه	تنهــا	باعث	

رفــع	توهمــات	و	ســوء	تفاهم	ها	می	شــود،	بلکــه	باعــث	همدلــی	بیشــتر	

اســت.	شــاید	بــه	همیــن	دلیــل	بــود	کــه	امــام	خمینــی؟هر؟	می	فرمودنــد	کــه	

»بــه	آقایــان	بگوییــد	همه	شــان،	حتــی	هفتــه	ای	یــک	شــب	هــم	کــه	شــده،	
دور	هــم	بنشــینند،	بــا	هــم	چــای	بخورنــد	و	هیــچ	کار	دیگــری	نکننــد.«۱

6( تبادل اطالعات، تجارب و ارتقاء توان تحلیل امامان

مباحثــه	و	مذاکــره	گروهــی	وســیله	مؤثــر	و	مفیــدی	بــرای	تبــادل	اطالعات	و	

	افــراد،	اطالع	و	درکــی	را	که	از	زاویه	 گاهی	هاســت،	زیــرا	هــر	یــک	از کســب	آ

دیــد	و	شــناخت	خــود	به	دســت	آورده،	بــا	دیگــری	در	میــان	می	گــذارد.	بــه	

ایــن	طریــق	افــراد	بــه	ارتقــاء	کمیــت	و	کیفیــت	معلومــات	یکدیگــر	کمــک	

	ایــن	قالــب	نــگاه	و	قــدرت	تحلیــل	افــراد	از	ســطح	محلــی	و	 می	کننــد.	در

فــردی	بــه	ســطح	منطقــه	ای	)گعده	هــای	منطقــه	ای(	و	از	ســطح	منطقــه	ای	

بــه	ســطح	ملــی	)گعده	هــای	ملــی(	توســعه	خواهــد	یافــت.

7( توسعه دایره ارتباطات و تعامالت امام

	ارتباطات	با	مردم	و	مسئولین	دارد. هر	امامی	دایره	ای	از

تی؛ 1393- 1  - امام راحل از زبان شهید محا

  http://emam.com/posts/view/4781



61 فصل اول:  ابعاد توانمند سازی و ماهیت، ضرورت و فواید گعده برای تحقق توانمندسازی امام  

به	اشتراک	گذاشــتن	ایــن	دایــره	ارتباطــی	بــا	دیگــران	می	توانــد	قــدرت	و	

	بیــان	روحانیــون	 ســرعت	عمل	امامــان	را	بــاال	ببــرد.	بایــد	ایــن	فرهنــگ	در

نهادینــه	شــود.	البتــه	دراختیارقــراردادن	ایــن	اطالعــات	اقتضائاتــی	نیــز	

دارد	کــه	بایــد	رعایــت	شــود.	مثــاًل	وقتــی	خیــّری	توســط	شــبکه	شناســایی	

شــد،	می	بایســت	درخواســت	ها	از	او	همــراه	بــا	مراعات	هــای	الزم	توســط	

اعضــاء	شــبکه	صــورت	بگیــرد	تــا	مبــادا	بــاب	خیــر	مســدود	شــود.

8( جرئت اقدام

وقتــی	امــام	می	بینــد	کــه	دیگــران	کاری	را	کــه	او	فکــر	می	کــرد	شــدنی	

نیســت،	به	خوبــی	بــه	ســرانجام	رســانده	اند،	باعــث	می	شــود	کــه	جرئــت	

	افزایــش	یابــد. ــز 	نی 	اقــدام	بــه	ایــن	امــر او	در

9( ایجاد، تقویت و گسترش شبکه امامان

در	خــالل	جلســات	گعــده،	افزایــش	رفاقت	هــا،	همدلی	هــا،	تجــارب	و	

	افــراد	 اطالعــات	محقــق	می	شــود.	ایــن	امــر	باعــث	می	شــود	کــه	به	مــرور

ــد	 ــه	ایــن	شــکل	گعــده	می	توان ــد.	ب ــدا	کنن ــا	هــم	پی ارتباطــات	شــبکه	ای	ب

مدخــل	بســیار	مناســبی	بــرای	تشــکیل	شــبکه	امامــان	در	ســطح	محلــی	

ــرای	ایــن	امــر	تلقــی	شــود. باشــد	و	حاشــیه	ای	مناســب	ب

10( بازداشتن امام از انجام برخی امور

گعــده	و	شــبکه	حاصــل	از	آن	باعــث	ایجــاد	یــک	جــّو	خــاص	می	شــود	کــه	

در	آن	فضــا	احتمــال	ســرزدن	برخــی	کارهــای	خــالف	شــؤون	طلبگــی	از	
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امامــان	بســیار	کاهــش	می	یابــد.	ایــن	امــر	محصــول	مراقبــه	جمعــی	اســت	

کــه	گعــده	باعــث	آن	بوده	اســت.

11( تقویت کسب وکار و بازارهای فروش محلی

احیــاء	کســب	وکار	محلــی	یکــی	از	اقدامــات	مهــم	امامــان	در	محلــه	اســت.	

	امامــان	در	خــالل	گعــده	می	تواننــد	ظرفیت	هــای	اقتصــادی	 هــر	کــدام	از

	را	بشناســند.	ایــن	امــر	زمینه		ســاز	تشــکیل	بازارهای	 مختلــف	محلــه	یکدیگــر

ایــن	 می	شــود.	 امامــان	 محله	هــای	 محصــوالت	 تبــادل	 بــرای	 محلــی	

	بــه	تشــکیل	تعاونی	هــای	محلــی	 ارتباطــات	می	توانــد	در	ســطحی	عالی	تــر

	ایــن	هماهنگی	هــا	 مردم	پایــه	بینجامــد.	جلســات	گعــده	می	توانــد	بســتر

میــان	امامــان	محــالت	باشــد.

12( کمک به تأمین مالی و سرمایه گذاری در محله

	امامــان	در	محله	هــای	برخوردارتــر	حضــور	دارنــد	و	برخــی	در	 برخــی	از

کــه	در	محله	هــای	برخوردارتــر	هســتند،	 محله	هــای	محــروم.	امامانــی	

	بــه	رشــد	و	ارتقــاء	معیشــت	و	فرهنــگ	و	 می	تواننــد	بــا	جــذب	ســرمایه	گذار

حــل	معضــالت	اجتماعــی	در	مناطــق	محروم	تــر	کمــک	کننــد.

13( تقویت گفتمان انقالبی

گاه	امــام	خــود	را	در	میــدان	تنهــا	می	بینــد	و	گاه	بــه	همیــن	ســبب	بــه	

او	حــس	یــأس	و	ناامیــدی	دســت	می	دهــد.	ایــن	امــر	موجــب	می	شــود	

امــام	خیــال	کنــد	کــه	گفتمــان	اســالم	نــاب	طرفــداری	نــدارد.	ایــن	امــر	باعــث	



63 فصل اول:  ابعاد توانمند سازی و ماهیت، ضرورت و فواید گعده برای تحقق توانمندسازی امام  

می	شــود	که	آرام	آرام	امام	نســبت	به	پایبندی	به	گفتمان	انقالب	و	اســالم	

نــاب	سســت	شــود.	حضــور	در	جمــع	امامــان	باعــث	تقویت	نــگاه	و	روحیه	

	بایــد	تدبیرهــای	الزم	را	 	بــرای	ایــن	کار انقالبــی	امــام	می	شــود.	البتــه	راهیــار

اتخــاذ	کنــد،	زیــرا	عــدم	مراقبــت	از	جمــع	گاه	نتیجــه	عکــس	ایجــاد	می	کنــد	

و	گعــده	بــه	محلــی	بــدل	می	شــود	بــرای	پاشــیدن	تخــم	یــأس	و	شــک.	در	

	افــراد	در	گعــده	و	نحــوه	مدیریــت	آن«	و	 بحــث	»تأثیــر	حضــور	برخــی	از

»تأثیــر	حضــور	صاحبــان	برخــی	رفتارهــا	در	گعــده	و	نحــوه	مدیریــت	آن«	

	بــه	ایــن	بحــث	خواهیــم	پرداخــت. بیشــتر

14( ارتقاء نگاه امام به مقوله امامت

مباحثــی	کــه	در	جلســات	گعــده	مطــرح	می	شــود	می	توانــد	نــگاه	امــام	را	

	نــگاه	او	رشــد	 بــه	مقولــه	امامــت	ارتقــاء	داده	و	اهمیــت	ایــن	جایــگاه	را	در

دهــد.	امــام	بــا	حضــور	در	گعــده	امامــان،	احســاس	هویــت	جمعــی	خواهد	

کــرد	و	اهمیــت	نقــش	امامــت	محــالت	در	تحــول	اجتماعــی	مســجدمحور	

را	درک	خواهــد	کــرد	و	بــه	وظایــف	خــود	در	ایجــاد	تمــدن	نویــن	اســالمی	

واقف	تــر	خواهــد	شــد.	

15( رشد ویژگی های فردی امام

	امــام	 به	برکــت	جلســات	گعــده	ویژگی	هــای	مدیریتــی	و	فــردی	فراوانــی	در

	انتقــادی،	تفکــر	 	ایــن	مــوارد	عبارتنــد	از:	تفکــر تقویــت	می	شــود.	برخــی	از

خــالق،	مهــارت	تصمیم	گیــری،	توانایــی	اظهارنظــر	در	جمــع،	توانایــی	

ــل،	 ــه	و	تحلی ــری	جمــع،	قــدرت	اظهارنظــر،	قــدرت	تجزی مدیریــت	و	رهب
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ایجــاد	و	حفــظ	روابــط	مطلــوب	اجتماعــی،	حرّیــت	در	اظهارنظــر،	کار	

	بــر	اظهارنظــر	مخالفیــن	و	مواجهــه	صحیــح	بــا	آن	و	...	. تشــکیالتی،	صبــر

16( نزول برکت و توفیق الهی
برکــت	و	توفیــق	الهــی	در	کار	جمعــی	اســت.	»یــداهلل	مــع	الجماعــه«۱ 

همگرایــی	و	توفیقاتــی	کــه	در	کار	جمعــی	اســت،	بیــش	از	آن	چیــزی	اســت	

کــه	در	کار	فــردی	رخ	می	نمایــد.	

تعریف گعده

بــا	توجــه	بــه	آن	چــه	کــه	تاکنــون	راجــع	بــه	گعــده	مطــرح	شــد،	اکنــون	

	را	بــرای	گعــده	ارائــه	دهیــم: می	توانیــم	تعریــف	زیــر

گعــده امامــان یــک جمــع صمیمــی اســت کــه در آن اعضــاء به صــورت 

همدالنــه به دنبــال توانمندســازی و حــل مشــکالت یکدیگرنــد و در ایــن 

مســیر از ظرفیت هــای محلــی و فرامحلــی بهره بــرداری می کننــد. هــر یــک 

ــد،  ــاخته باش ــه از او س ــر کاری را ک ــع ه ــکل جم ــل مش ــرای ح ــاء ب از اعض

مشــتاقانه انجــام می دهــد و منتظــر ابــالغ رســمی و مســئولیت ســازمانی 

نیســت.

 طبق این نگاه:

	یــک	مباحثــه	علمــی	نیســت	کــه	در	آن	شــرکت	کنندگان	
ً
۱.	گعــده	صرفــا

فقــط	راجــع	بــه	محتــوای	یــک	متــن	بــا	یکدیگــر	گفت	وگــو	کننــد.	هرچنــد	

در	برخــی	اوقــات	شــاید	الزم	باشــد	بــرای	پیشــبرد	اهــداف	گعــده	مباحثــه	

1  - نهج الباغه، خطبه 127
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علمــی	هــم	انجــام	شــود.

۲.	گعــده	یــک	کالس	درس	نیســت	کــه	معلــم	در	آن	متکلــم	وحــده	باشــد.	

گعــده	به	نحــو	کامل	تــری	کارکردهــای	کالس	درس	را	نیــز	خواهــد	داشــت.

	یــک	کارگاه	مهارتــی	نیســت	کــه	امــام	تنهــا	بــه	مهارتــی	
ً
۳.	گعــده	صرفــا

صــرف	توانمنــد	شــود.	هرچنــد	گاه	ممکــن	اســت	مســائل	تخصصــی	در	

گعــده	مطــرح	شــود	کــه	جنبــه	کارگاهــی	هــم	پیــدا	کنــد.	یعنــی	امامــان	در	

حضــور	یــک	امــام	موفــق	یــا	فــرد	متخصــص	تمریناتــی	را	انجــام	دهنــد	و	در	

خــالل	آن	بــه	برخــی	اشــتباهات	خــود	پــی	بــرده	و	عملکــرد	خــود	را	اصــالح	

کننــد.

	یــک	همــکاری	جمعــی	نیســت	کــه	در	آن	همــه	روی	یــک	
ً
۴.	گعــده	صرفــا

	پیگیــر	
ً
	امــام	عضــو	گعــده	بایــد	شــخصا عملیــات	خــاص	تمرکــز	کننــد.	هــر

امــور	محلــه	و	مســجد	خــود	باشــد.	هرچنــد	در	برخــی	مــوارد	الزم	اســت	

بــرای	توانمندســازی	امــام،	اعضــاء	گعــده	یــک	کار	مشــترک	جمعــی	نیــز	

بــرای	خــود	تعریــف	و	اجــرا	کننــد.

	یــک	دورهمــی	طلبگــی	نیســت	کــه	حاضریــن	از	هــر	دری	
ً
۵.	گعــده	صرفــا

ــد	در	برخــی	 ــاورد.	هرچن ــد	و	به	اصطــالح	حــرف،	حــرف	بی ســخنی	بگوین

مــوارد	)به	ویــژه	در	جلســات	اول(	شــاید	الزم	باشــد	گعــده	بــا	ســخنان	آزاد	

	بــا	طــرح	مشــکالت	و	ســؤاالت	هدفمنــد،	افــکار	 شــروع	شــود،	ولــی	به	مــرور

و	همــت	جمعــی	گعــده	بــه	نقطــه	خاصــی	تمایــل	پیــدا	می	کنــد.

نکته و یک درخواست

نکتــه: بــا	مطالــب	ایــن	فصــل	و	تصــوری	کــه	از	دیــدگاه	بنیــاد	هدایــت	راجع	



	تفاوت	هــای	ایــن	نــگاه	بنیــاد	بــا	نــگاه	
ً
بــه	گعــده	پیــدا	کرده	ایــد،	لطفــا

ــر	 	زی ــن	فصــل	نوشــته	اید،	در	کادر 	انتهــای	مقدمــه	ای ــاًل	در ــه	قب خــود	را	ک

یادداشــت	نماییــد:

	ادامــه	مباحــث	و	حتــی	در	حیــن	گعــده	داری،	بــه	 یــک درخواســت:	در

	بــاال	بــه	آن	اشــاره	کرده	ایــد،	توجــه	کنیــد.	تأثیــر	درک	 تفاوت	هایــی	کــه	در

ابتدایــی	مــا	از	یــک	مســئله	بــر	رفتارهــای	مــا	در	مــورد	آن	مســئله	ســایه	

می	انــدازد.	ممکــن	اســت	گاه	از	ســر	غفلــت،	بــه	تقریــر	خــود	از	گعــده	

اکتفــاء	کنیــم.	توجــه	بــه	تفاوت	هــای	نــگاه	خــود	بــا	آنچــه	شــبکه	راهیــاری	

ــد	باشــد. ــد	مفی در	حــال	انجــام	آن	اســت،	می	توان
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و تکنیک های عملی گعده داری

فصل دوم





مقدمه

	بنیــاد	 	پایــه	و	راهبــردی	تریــن	ابــزار همان	طــور	کــه	بیــان	شــد	گعــده	ابــزار

هدایــت	بــرای	توانمندســازی	امامــان	و	حتــی	راهیــاران	اســت.	بــه	همیــن	

ــرای	 ــه	ب ــج	و	اهدافــی	ک ــه	نتای ــل	قــوت	اجــرای	گعــده	در	دســتیابی	ب دلی

	ایــن	فصــل	بــه	 آن	برشــمردیم،	از	اهمیــت	باالیــی	برخــوردار	اســت.	در

برخــی	نیازمندی	هــای	گعــده	پرداختــه	شــده	اســت.	نیــز	بیــش	از	۱۵۰ 

موضــوع	مهمــی	بــرای	طــرح	در	گعــده	پیشــنهاد	شــده	اســت.	همچنیــن	

برخــی	روشــهای	عملــی	بــرای	طــرح	موضــوع	گعــده	و	ســو	دهــی	بــه	آن	

ــه	آنکــه	برخــی	رفتارهــای	و	حضــور	 ــا	توجــه	ب پیشــنهاد	گردیــده	اســت.	ب

برخــی	شــخصیتها	ممکــن	اســت	خللــی	در	رونــد	گعــده	ایجــاد	کنــد،	برخــی	

	ایــن	 ــرل	ایــن	امــر	پیشــنهاد	شــده	اســت.	در راهکارهــای	عملــی	بــرای	کنت

فصــل	بــه	برخــی	از	تکنیک	هــای	عملیاتــی	اجــرای	گعــده	و	نیــز	توصیه	هــای	

ــه	ایــم. 	ایــن	مــورد	پرداخت در
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گعــده	امامــان	یــک	جمــع	صمیمــی	اســت	کــه	در	آن	اعضــاء	به	صــورت	

بــا	 هــم	 و	حــل	مشــکالت	 یکدیگــر	 توانمندســازی	 به	دنبــال	 همدالنــه	

اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	موجــود	محلــی	و	فرامحلــی	هســتند.	در	چنیــن	

کــه	تشــخیص	 از	روی	میــل	و	اختیــار	خــود	و	ضرورتــی	 افــراد	 جمعــی	

	بــاری	را	کــه	بتواننــد	برمی	دارنــد	و	دنبــال	ابــالغ	رســمی	و	 داده	انــد،	هــر

مســئولیت	ســازمانی	نیســتند.	

ایــن	نــگاه	بــه	توانمندســازی	بــا	نــگاه	کالســیک	بــه	آمــوزش	متفــاوت	اســت.	

	نــگاه	کالســیک	و	ســاختاریافته	بــه	آمــوزش	عــده	ای	مســئول	برپایــی	 در

ــون	درســی،	عــده	ای	 ــد	مت ــن	و	تولی کالس	هســتند،	عــده	ای	مســئول	تدوی

فقــط	اســتاد	هســتند	و	محــور	و	بهره	دهنــده	کالس،	عــده	ای	فقــط	شــاگرد	

ــن	جــا	و	مــکان	و	...،	عــده	ای	 ــردار،	عــده	ای	مأمــور	تأمی هســتند	و	بهره	ب

دانشــجویان	 از	 پشــتیبانی	 مســئول	 عــده	ای	 و	 دروس	 تشــکیل	 مســئول	

و	فراهــم	آوردن	ملزومــات	رفاهــی	بــرای	ایشــان،	عــده	ای	مســئول	امــور	

درون	زا،	 توانمندســاز	 نظــام	 یــک	 گعــده	 در	حالی	کــه	 	. 	... و	 اداری	انــد	

چابــک،	غیروابســته	بــه	ابــالغ	و	دســتور	و	کم	هزینــه	اســت	کــه	در	آن	

قیــود	و	الزامــات	و	تشــویق	و	تنبیــه	اداری	رنــگ	باختــه.	شــاگرد	و	اســتاد،	

پیشکســوت	و	تــازه	کار،	رییــس	اداره	و	مبلــغ	کــف	میــدان،	همگی	به	دنبال	

	ایــن	مســیر	هــر	کســی	هــر	کاری	از	دســتش	 رشــد	جمــع	خــود	هســتند.	در

برمی	آیــد،	انجــام	می	دهــد.	در	گعــده	همــه	متوقع	انــد	کــه	از	همدیگــر	

ــد. ــاری	را	از	دوش	همدیگــر	بردارن ــد	و	ب ــاد	بگیرن ــزی	ی چی
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ــم	و	ابــالغ	چــارت	ســازمانی	بــرای	گعــده	 ــا	توجــه	بــه	نــکات	بــاال،	تنظی ب

	بــا	فلســفه	وجــودی	گعــده	منافــات	دارد؛	منظــور	چارتــی	ســازمانی	
ً
اساســا

به	گونــه	ای	اســت	کــه	عــده	ای	مســئولیتی	را	از	طــرف	نهــادی	ماننــد	اداره	

	ایــن	زمینــه	مســئولیت	 تبلیغــات	اســالمی	برعهــده	بگیرنــد	و	باقــی	افــراد	در

و	وظیفــه	ای	نداشــته	باشــند.

درعین	حــال	هــر	گعــده	ای	حداقــل	نیازمندی	هایــی	دارد	کــه	عــدم	تأمیــن	

آن	هــا	باعــث	می	شــود	کــه	تشــکیل	گعــده،	کیفیــت	برگــزاری	و	بازدهــی	آن	

ــن	مــکان	و	پذیرایــی	جلســه،	اطالع	رســانی	 ــرد.	تأمی ــر	قــرار	بگی تحت	تأثی

بــه	اعضــاء،	تنظیــم	دســتور	کار،	تدویــن	گــزارش	از	دســتاوردها،	هماهنگــی	

بــا	متخصصیــن	و	مســئولینی	کــه	بــه	گعــده	دعــوت	می	شــوند،	تأمین	برخی	

	ایــن	دســت	را	نمی	تــوان	نادیــده	 پشــتیبانی	های	حداقلــی	و	امــوری	از

گرفــت.	

	ادامــه	بــه	جــای	تنظیــم	چــارت	ســازمانی	بــرای	گعــده،	بــه	فهرســتی	از	 در

نیازمندی	هــای	گعــده	اشــاره	می	شــود.	طبیعــی	اســت	کــه	برعهده	گرفتــن	

رفــع	ایــن	نیازمندی	هــا	به	صــورت	اقتضائــی	و	باتوجــه	بــه	تــوان	افــراد	و	

تعیناتــی	اســت	کــه	بــرای	برخــی	از	اعضــاء	گعــده	محقــق	می	شــود.	ایــن	

	بیــن	ایــن	افــراد	و	به	تشــخیص	خودشــان	توزیــع	می	شــود	 نیازمندی	هــا	در

	را	در	رفــع	ایــن	نیازمندی	هــا	کمــک	 ــاری	هــم،	یکدیگــر ــا	همی و	همگــی	ب

می	کننــد.	

توصیــه	می	شــود	در	مــواردی	کــه	امــکان	دارد،	مســئولیت	ها	به	صــورت	

	بیــن	افــراد	توانمنــد	گعــده	تعریــف	شــود	تــا	همگــی	فرصــت	 چرخشــی	در
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خدمــت	و	اســتفاده	از	ظرفیت	هــا	و	خالقیت	هــای	خــود	بــرای	پیشــبرد	

اهــداف	گعــده	را	پیــدا	کننــد.	

	امــوری	پرهیــز	شــود	کــه	باعــث	کاهــش	 نیــز	توصیــه	می	شــود	درهمه	حــال	از

صمیمیــت	میــان	اعضــاء	می	گــردد	و	بــه	درافتادن	به	دام	مناســبات	خشــک	

	انتخــاب	افــراد	بــا	توجــه	بــه	 اداری	می	انجامــد.	ضمــن	آن	کــه	حتی	المقــدور

تعّین	یافتگی	هــای	ایشــان	در	انجــام	نقــش	خــاص	صــورت	گیــرد.	

ذیاًل	به	این	نیازمندی	ها	اشاره	می	شود:

الف( دبیری گعده

	از	دو	 به	طــور	طبیعــی	دبیــر	در	جلســه	اول	انتخــاب	می	شــود	و	ایــن	کار

	یــا	توســط	راهیــار	شهرســتان	تعیین	می	شــود	 طریــق	صــورت	می	گیــرد:	دبیــر

	انتخــاب	خواهــد	شــد،	ولــی	 ــر ــوان	دبی ــا	مســن	ترین	امــام	جمــع	به	عن و	ی

	بایــد	بــا	توافــق	جمــع	و	حتی	االمــکان	به	صــورت	 در	ادامــه	انتخــاب	دبیــر

چرخشــی	و	بــا	تصمیــم	اعضــای	گعــده	انجــام	شــود.	

شرح	فعالیت	های	دبیر	گعده

این	فعالیت	ها	عبارتند	از:	

۱.	تعیین	زمان	و	مکان	گعده	با	توافق	اعضاء

۲.	تعیین	تکلیف	موضوع	جلسه	بعد	با	کمک	اعضاء

۳.	جمع	بندی	مباحث	هر	جلسه

۴.	کمک	به	تصمیم	سازی	برای	جلسات	توسط	اعضاء

	بــرای	 ۵.	اداره	جلســه	و	مراقبــت	از	توزیــع	عادالنــه	فرصــت	اظهارنظــر

افراد
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۶.	انتخاب	میزبان	جلسه	بعد	با	توافق	اعضاء

۷.	کمک	به	انتخاب	منشی	گعده	توسط	اعضاء

زمــان،	 مــکان،	 )هماهنگــی	 گعــده	 اجرایــی	 امــور	 پیگیــری	 	.۸

اطالع	رســانی	بــه	اعضــاء	و	...(	و	تــدارکات	آن	)صــوت،	نــور،	فــرش،	

بــه	او	در	زمینــه	هــا	و	 کمــک	 گعــده	و	 از	میزبــان	 پذیرایــی	و	...(	

الزم تجهیــزات	 برخــی	 تأمیــن	 همچنیــن	

۹.	دعــوت	از	متخصصیــن	یــا	مســئولینی	کــه	بنابه	تصمیــم	اعضــاء،	

رســیده به	نظــر	 ضــروری	 حضورشــان	

۱۰.	مطالعــه	کافــی	راجــع	بــه	موضــوع	و	یادداشــت	نــکات	اصلــی	

مطالعــات از	 حاصــل	

۱۱.	تهیه	و	تنظیم	سؤاالتی	که	برای	شروع	و	ادامه	بحث	الزم	است

خصوصیات دبیر گعده

عنصر	مهمی	که	یک	دبیر	باید	آن	را	داشته	باشد،	عبارت	است	از:

روحیــه راهبــری دبیــر در پیشــبرد گعــده و پرهیــز از تحمیل نظر شــخصی 

و اعمــال نفــوذ و قــدرت در گعــده

دبیــر	بایــد	بتوانــد	شــرایطی	را	فراهــم	آورد	کــه	در	طــی	آن	افــراد	در	گــروه	

فرصــت	بیــان	نظــرات	خــود	را	داشــته	باشــند	و	امکان	ایجــاد	تعامــل	میــان	

افــراد	در	گــروه	فراهــم	شــود.

جهــت	حفــظ	عنصــر	اصلــی	گعــده	کــه	همان	توانمندســازی	جمعی	اســت،	

ــر	بایــد	در	صحبت	کــردن	حداقــل	مشــارکت	را	داشــته	باشــد.	او	بایــد	 دبی

نقــش	خــود	را	در	حــد	یــک	شــنونده	و	شــاید	ناظــر	تعریــف	کنــد؛	ناظری	که	
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	افــراد	 تنهــا	بــا	صداکــردن	نــام	افــراد،	یــا	اشــاره	کردن،	یــا	تــکان	دادن	ســر،	کار

را	تحــت	نظــارت	دارد.	کار	دبیــر	بایــد	بیشــتر	پیگیــری	بحــث	از	اعضــاء	

و	کمــک	بــه	افــراد	بــرای	تجزیــه	و	تحلیــل	نــکات	یکدیگــر	و	ارزیابــی	و	

هدایــت	بحــث	باشــد،	نــه	مشــارکت	در	بحــث	یــا	تحمیــل	نظــر	شــخصی	

خــود.

دبیــر	بایــد	مراقــب	باشــد	کــه	بحــث	خیلــی	از	موضــوع	خــارج	نشــود	و	

چنان	چــه	انحــراف،	اغتشــاش	و	بی	نظمــی	در	بحــث	مشــاهده	کــرد،	بایــد	

مداخلــه	صحیــح	نمایــد	و	ســعی	کنــد	بــا	اســتفاده	از	کمتریــن	کلمــات،	

بحــث	را	بــه	مســیر	اصلــی	خــود	برگردانــد.

گاهــی	برخــی	اعضــاء	بــا	رفتارهایــی	موجــب	بــروز	مشــکالتی	در	رونــد	

بحــث	می	شــوند،	تعامــل	بــا	ایــن	افــراد	یــا	حداقــل	پیگیــری	بــرای	کنتــرل	

	ایــن	افــراد	در	گعــده	برعهــده	دبیــر	اســت.	در	ادامــه	همیــن	فصــل	 رفتــار

تکنیک	هــای	مناســب	مواجهــه	بــا	ایــن	افــراد	درج	شده	اســت.	

نکتــه مهــم: دبیــر	نبایــد	به	نحــوی	بحــث	را	مدیریــت	کنــد	کــه	دیگــران	

احســاس	کننــد	شــاگرد	یــا	مخاطبــان	او	هســتند،	بلکــه	هــر	یــک	از	اعضــاء	

ــر	در	 بایــد	خــود	را	عضــو	اصلــی	بدانــد.	همچنیــن	نبایــد	ســخت	گیری	دبی

مدیریــت	بحــث	باعــث	شــود	فضــا	خســته	کننده	گــردد	و	اعضــاء	ناراحــت	

شــوند.	در	صــورت	رعایت	نکــردن	ایــن	نکتــه	گعــده	به	ســرعت	تبدیــل	بــه	

کالس	درس	خواهــد	شــد	و	مزیــت	گعده	بــودن	خــود	را	از	دســت	می	دهــد؛	

مزیتــی	کــه	همانــا	توانمندســازی	غیرســاختار	یافته	جمعــی	اســت.

شهرســتان	 راهیــار	 اگــر	 نیســت.	 شهرســتان	 راهیــار	 	
ً
لزومــا دبیــر	 	

ً
ضمنــا
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خصوصیــات	فــوق	را	داشــت،	می	توانــد	دبیــری	را	هــم	برعهــده	بگیــرد،	

هرچنــد	در	صــورت	امــکان	چرخشــی	بودن	دبیــری	گعــده	بســیار	بهتــر	

اســت.

ــم	 ــا	تصمی ــر	گعــده	ب ــه	اینکــه	دبی ــا	توجــه	ب ــاال	و	ب ــه	نــکات	ب ــا	توجــه	ب ب

دبیــر	 شــرایط	 در	 اداری	 الزامــی	 نمی	تــوان	 می	شــود،	 انتخــاب	 اعضــاء	

تصویــر	نمــود،	امــا	بایــد	اعضــاء	را	متوجــه	ایــن	مســئله	کــرد	کــه	اگــر	دبیــر	

واجــد	خصوصیــات	زیــر	باشــد،	بهتــر	می	توانــد	بــه	مأموریت	هــای	خــود	

عمــل	کنــد.	ایــن	خصوصیــات	عبارتنــد	از:

	از	 	از	روحیــه	تصدی	گــری	)پرهیــز تــوان	راهبــری	جمــع	و	پرهیــز 	.۱

یاســت	طلبی( ر

۲.	دوری	از	حب	وبغض	های	شخصی	نسبت	به	افراد

ــژه	ســعه	 ــرای	مدیریــت	جمــع،	به	وی ۳.	دارای	مــکارم	اخالقــی	الزم	ب

صــدر	

	روش	تعامــل	
ً
۴.	تســلط	بــر	برخــی	مهارت	هــای	مدیریــت،	مخصوصــا

بــا	اهــل	علــم

۵.	سطح	علمی	قابل	قبول	نسبت	به	بقیه	اعضاء	گعده

ب( منشی گری گعده

	منشــی	توســط	دبیــر	و	از	میــان	اعضــاء	گعــده	انتخــاب	می	شــود.	منشــی	

ــه	ســایر	اعضــا	می	باشــد.	 ــه	آن	ب ــه	ثبــت	خالصــه	جلســه	و	ارائ موظــف	ب

	
ً
منشــی	بایــد	مــوارد	مخالــف	و	موافــق،	پیشــنهادها	و	توصیه	هــا	را	عینــا

یادداشــت	کنــد	و	از	اعمــال	نظرهــای	شــخصی	در	تنظیــم	شــرح	مذاکرات	و	
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صورت	جلســه	اجتنــاب	ورزد.	

	ارتباطی	و	نوشــتاری	نوین	مانند	شــبکه	های	 	ابزار داشــتن	توان	اســتفاده	از

تعاملــی	مجــازی	و	نرم	افزارهــای	رایانــه	ای	تنظیــم	اطالعــات،	خصوصیتــی	

اســت	کــه	منشــی	بــا	وجــود	آن،	بهتــر	می	توانــد	وظیفــه	فــوق	را	انجــام	

دهــد.

ج( میزبانی و مکان گعده

	بیــن	اعضــاء	و	توســط	دبیــر	پیشــنهاد	 میزبــان	گعــده	به	صــورت	گردشــی	از

ــوان	 ــن	توســط	جمــع،	فــرد	موردنظــر	به	عن می	شــود	و	در	صــورت	پذیرفت

میزبــان	جلســه	بعــد	معرفــی	می	شــود.	میزبــان	موظــف	بــه	دعــوت	اعضاء،	

هماهنگــی	مــکان	و	زمــان	گعــده	و	پذیرایــی	جلســه	می	باشــد.	

ــه	مــکان	جلســه	به	صــورت	گردشــی	انتخــاب	 ــوب	آن	اســت	ک شــکل	مطل

گــردد	و	جلســه	در	مســاجد	یــا	منــازل	امامــان	برگــزار	شــود،	ولــی	بــرای	آن	که	

ــی	مــکان	وجــود	 ــه	بان ــد،	درصورتی	ک تشــکیل	جلســه	معطــل	مــکان	نمان

نداشــت،	می	تــوان	به	صــورت	موقــت	از	مــکان	اداره	تبلیغــات	اســالمی	

	امــام	جمعــه	 ــر شهرســتان،	اماکــن	بــاز	و	عمومــی	مثــل	امامزاده	هــا	و	دفت

شــروع	کــرد.	

محتوای گعده

همان	طــور	کــه	گفتــه	شــد	گعــده	کالس	درس	نیســت.	در	گعــده	اقتضائــات	

ــه	می	شــود.	 ــراد	و	نیازهــای	آن	هــا	مطــرح	و	به	کمــک	جمــع	پاســخ	گفت اف

	امامــان	در	حوزه	هــای	مربــوط	 در	نتیجــه	محتــوای	گعــده	متناســب	بــا	نیــاز



77 تکنیکهایعملیگعدهداری فصلدوم:نیازمندیهایاجراییو

بــه	امامتشــان	و	به	انتخــاب	آن	هــا	تعییــن	می	شــود.	درعین	حــال	راهیــار	

را	به	نحــو	 گزینه	هایــی	 گعــده	می	تواننــد	 اســتان	و	دبیــر	 یــا	 شهرســتان	

غیرمســتقیم	و	بــا	ســوق	دادن	اذهــان	بــه	برخــی	نیازهــای	امامــان	مطــرح	

کننــد	تــا	جمــع	بــه	ایــن	نیازهــا	هــم	توجــه	کنــد	و	تکلیفــش	را	بــا	ایــن	مــوارد	

بســنجد.	

از	طرفــی	محتــوای	گعــده	منــوط	بــه	تعییــن	دو	امــر	اســت.	اول	موضــوع	

گعــده	و	دوم	شــیوه	ورود	بــه	بحــث	در	گعــده.	ذیــاًل	برخــی	پیشــنهادهایی	

کــه	راهیــار	و	دبیــر	می	تواننــد	بــا	زمینه	ســازی	قبلــی	به	صــورت	غیرمســتقیم	

در	جمــع	اعضــاء	گعــده	بیــان	کننــد،	مطــرح	می	شــود:

شیوه های پیشنهادی برای ورود به بحث در گعده

۱.	بیــان	فرصت	هــا،	چالش	هــا	و	آســیب	های	مســجدداری	و	امامــت	

محلــه	و	بحــث	راجــع	بــه	آن

۲.	شناســایی	مشــکالت	امامــان،	تبدیــل	آن	بــه	مســئله	و	اولویت	بندی	

مسائل

۳.	به	اشتراک	گذاشتن	موضوع	بحث	و	درخواست	بارش	فکری

۴.	ارائه	یکی	از	امامان	موفق

۵.	بیان	یک	سؤال	توسط	دبیر	

۶.	بیان	یکی	از	مشکالت	محله

۷.	تحلیل	یک	تجربه	ناموفق

۸.	پخش	یک	مستند	یا	فیلم	و	گفت	وگو	درباره	آن	و	تحلیل	اثر

۹.	بیان	یک	خبر	و	تحلیل	آن
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۱۰.	بیان	یک	پدیده	اجتماعی	و	بحث	راجع	به	آن

۱۱.	ارائه	یک	مطلب	علمی	توسط	یکی	از	اعضاء	اصلی	یا	مدعو

۱۲.	خوانــدن	یــک	شــعر،	حکایــت،	لطیفــه،	َمَثــل	و	آغــاز	گعــده	بــا	

بحــث	دربــاره	آن

۱۳.	بیــان	یــک	آیــه	یــا	روایــت	مرتبــط	بــا	مســائل	محلــه	داری	و	امامــات	

محلــه	و	بحــث	راجــع	بــه	آن

۱۴.	بیان	برخی	مهارت	های	امامت	و	بحث	راجع	به	آن

موضوعات پیشنهادی برای ورود به بحث در گعده

بــرای	شــروع	هــر	گعــده	ای	طــرح	موضــوع	الزم	اســت.	موضوعــی	که	اعضاء	

پیگیرانــه	راجــع	بــه	آن	همفکــری	کننــد	و	حتــی	اگــر	الزم	شــد	بــا	یکدیگــر	

در	مــورد	آن	فعالیــت	جمعــی	انجــام	دهنــد.	موضوعــات	مطــرح	در	گعــده	

	را	داشــته	باشــد:	 بایــد	خصوصیــات	زیــر

۱.	اعضــاء	بــه	موضــوع	بحــث	عالقــه	داشــته	و	بــه	اســتفاده	از	گعــده	

بــرای	توانمندشــدن	در	آن	زمینــه	احســاس	نیــاز	کننــد.	موضوعــات	روز	

ماننــد	اشــتغال،	مباحــث	خانــواده،	ســبک	زندگــی،	ســالمت،	ارتبــاط	

	بــا	مــردم	و	مســوولین	و	...	معمــوال	در	صــدر	موضوعــات	جــذاب	 موثــر

بــرای	امامــان	قــرار	مــی	گیــرد.

۲.	افراد	با	بحث	راجع	به	آن	احســاس	مفید	بودن	بکنند	و	احســاس	

نکننــد	وقتشــان	دارد	تلــف	مــی	شــود.	مثــال	افــرادی	کــه	در	گعده	شــاید	

بــه	یــک	موضــوع	صرفــا	علمــی	آنقــدر	عالقــه	نداشــته	باشــند	کــه	بــه	

موضــوع	اشــتغال	زایــی	در	محلــه.
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۳.	در	خــالل	طــرح	ایــن	موضوعــات	زمینــه	ای	بــه	وجــود	بیایــد	کــه	

	بــرای	ارتقــاء	 راهیــار	بتوانــد	از	ســبد	توانمندســازی	ابزارهــای	مــورد	نیــاز

ــرد.	 ــه	کار	بگی امــام	را	تشــخیص	داده	و	آن	را	ب

۴.	موضــوع	از	نوعــی	باشــد	کــه	بــا	بحــث	راجــع	بــه	آن	فعالیــت	یــک	

امــام	در	محلــه	ارتقــاء	مــی	یابــد.	مثــال	وقتــی	بررســی	ابعــاد	مختلــف	

مســائل	و	حواشــی	تاســیس	صنــدوق	قــرض	الحســنه	مســجد	در	گعــده	

مــورد	بررســی	قــرار	مــی	گیــرد،	امــام	آمادگــی	بیشــتری	بــرای	انجــام	ایــن	

	ایــن	مقولــه	 فعالیــت	در	محلــه	اش	پیــدا	مــی	کنــد	و	اصطالحــا	در

پختــه	تــر	رفتــار	خواهــد	کــرد.

۵.	همــکاری	و	همفکــری	راجــع	بــه	ایــن	موضــوع	اثــر	تربیتــی	در	اعضاء	

داشــته	باشــد.	بــه	گونــه	ای	کــه	در	خــالل	گفتگــو	و	همــکاری	راجــع	

بــه	یــک	مســاله	قــدرت	تفکــر،	مهارتهــای	عملــی،	روحیــه	تشــکیالتی	

فــرد	و	جنبــه	هــای	مختلــف	فــردی	و	اجتماعــی	اعضــاء	رشــد	کنــد.	بــه	

عبــارت	دیگــر	گعــده	بــا	طــرح	ایــن	موضــوع	محیــط	بســیار	مفیــدی	

بــرای	تربیــت	اعضــاء	باشــد.

ــه	نحــوی	 ــه	ب ــاء	هایــی	ک ــات	امن ــا	هی ــی	روشــهای	تعامــل	ب ــال	وقت مث

	امــام	هســتند	مطــرح	مــی	شــود،	در	خــالل	گفتگوهــا	و	بیــان	 مانــع	کار

ــروز	 تجــارب	و	خاطــره	هــا	نقــاط	ضعــف	امامــان	کــه	بعضــا	عامــل	ب

مخالفتهــای	هیــات	امنــاء	اســت	بــه	خوبــی	آشــکار	مــی	شــود.	در	چنیــن	

حالتــی	بطــور	طبیعــی	اعضــاء	در	صــدد	اصــالح	خــود	برمــی	آینــد.

۶.	ایــن	موضوعــات	باعــث	شــود	کــه	راهیــار	بتوانــد	نحــوه	گــره	خــوردن	
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	ابــزار	راهیــاری	را	بــه	خوبــی	بــرای	اعضــاء	آشــکار	کنــد	 گعــده	بــه	ســایر

و	ایشــان	هــم	بــا	شــرکت	در	چنیــن	گعــده	ای	نســبت	بــه	ضــرورت	

	ابــزار	مختلــف	دیگــر	حــس	مثبتــی	داشــته	باشــند	و	ضرورت	 اســتفاده	از

آن	را	درک	کننــد.		

مثــال	وقتــی	موضــوع	گعــده	بحــث	راجــع	بــه	تعامــل	امــام	بــا	نوجوانــان	

محلــه	باشــد	و	اعضــاء	ســعی	کننــد	بــه	مشــکالت	و	ســواالت	ایــن	

حــوزه	فکــر	کــرده،	راه	حــل	پیشــنهاد	کننــد،	ایــن	تــالش	جمعــی،	آنهــا	

	بــه	ضــرورت	یادگیــری	دانــش	شــناخت	نوجــوان،	رســانه	هــای	 را	بهتــر

نویــن	)بــه	عنــوان	محیــط	فعالیــت	و	آســیب	نوجــوان(،	دوره	کارگاهــی	

	بــا	نوجــوان،	مطالعــه	کتــب	پاســخ	به	شــبهات	و	ســواالت	 ارتبــاط	موثــر

متــداول	نوجوانــان	و	...	قانــع	مــی	کنــد.	

ذیــال	برخــی	موضوعــات	پیشــنهادی	بــرای	طــرح	در	گعــده	هــای	امامــان	

ارائــه	مــی	گــردد.	بــه		ایــن	موضوعــات	عبارتنــد	از:

۱-	نقش	الیه	های	میانی	در	حل	مسائل	نظام	اسالمی

۲-	نقش	الیه	های	میانی	در	جامعه	پردازی	تمدنی	اسالمی

۳-	امامت	بر	الیه	های	میانی	در	محالت

۴-	نقــش	محــالت	و	امامــان	محــالت	در	عمــل	بــه	هفــت	توصیــه	پایانــی	

بیانیــه	گام	دوم	انقــالب	اســالمی

۵-	جامعه	پردازی	محله	محور	

۶-	امامت	محله	)اهمیت،	آثار،	فرصتها	و	تهدیدهای	آن(

۷-	راهکارها	و	شیوه	های	تنّفذ	امامت	امام	بر	محله
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۸-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	اعتیاد	در	محله

۹-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	طالق	در	محله

۱۰-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	نزاع	در	محله

۱۱-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	بی	بندوباری	در	محله

۱۲-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	فقر	در	محله

۱۳-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	بیکاری	در	محله

**********

۱۴-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	مقابلــه	بــا	آســیب	های	فضــای	مجــازی	در	

ــه فرهنــگ	محل

۱۵-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	مقابلــه	بــا	بی	نمــازی	یــا	کاهل¬نمــازی	در	

محلــه

۱۶-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	بدزبانی	در	محله

۱۷-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	مقابلــه	بــا	تجمــل	گرایــی	و	نمایــش	ثــروت	

در	محلــه

۱۸-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	چشم	و	هم	چشمی	در	محله

۱۹-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	ُمدگرایی	در	محله

۲۰-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	بزهکاری	برخی	اهالی	در	محله

۲۱-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	اوباش	در	محله

۲۲-	راهکارها	و	شیوه	های	مقابله	با	مزاحمین	نوامیس	در	محله

ــدگان	مــواد	مخــدر	و	 ــا	توزیــع	کنن ــه	ب ۲۳-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	مقابل

ــه ــدگان	مســکرات	در	محل توزیــع	کنن
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۲۴-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	مقابلــه	بــا	بدرفتــاری	جوانــان	محلــه	بــا	

والدیــن

۲۵-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	مقابلــه	بــا	بدرفتــاری	اهالی	محلــه	با	فرزندان	

خود	

۲۶-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	مقابلــه	بــا	بدرفتــاری	اهالــی	محلــه	بــا	همســر	

خود

۲۷-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	مقابلــه	بــا	بی	حجابــی،	ُشــل	حجابی	بانــوان	

و	بدپوششــی	آقایــان	در	محلــه

**********

۲۸-	راهکارهای	کنترل	آثار	تورم	در	محله

۲۹-	راهکارهای	کنترل	آثار	احتکار	در	محله

۳۰-	راهکارهای	کنترل	گران	فروشی	در	محله

۳۱-	شیوه	ها،	راهکارها	و	نکات	مهم	راهبری	کسب	و	کار	در	محله

 **********

۳۲-	شیوه	به	میدان	آوردن	مردم	برای	حل	مسائل	محله

۳۳-	شیوه	ها	و	فرآیند	حل	مسئله	در	محله

۳۴-	شیوه	های	جذب	منابع	از	خیرین

۳۵-	شیوه	های	سازماندهی	نیروهای	موجود	در	محله

۳۶-	شیوه	های	کادرسازی	برای	اهداف	امامت	در	محله

۳۷-	راهکارهــا	و	قلــق	هــای	برگــزاری	جلســات	مردمــی	در	مــورد	حــل	

مســاله
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۳۸-	شیوه	های	طراحی	طرح	عملیاتی	برای	حل	مسائل	محله

۳۹-	شیوه	های	بازخوردگیری	از	عملیات	انجام	شده	در	محله	

۴۰-	شــیوه	هــای	مســاله	شناســی	در	محلــه	توســط	مــردم	و	بــا	مدیریــت	

امــام

۴۱-	شــیوه	هــای	ریشــه	یابــی	مســائل	محلــه	توســط	مــردم	و	بــا	مدیریــت	

امــام

۴۲-	شــیوه	هــای	اولویــت	ســنجی	مســائل	محلــه	توســط	مــردم	و	بــا	

امــام مدیریــت	

و	 فرصتهــا	 قــوت،	 ضعــف،	 نقــاط	 شناســایی	 نــکات	 و	 روشــها	 	-۴۳

محلــه	 تهدیدهــای	

۴۴-	روشها	و	نکات	تشکیالت	سازی	و	و	شبکه	سازی	برای	مسجد	

۴۵-	روشــها	و	نــکات	شناســایی	خانــه	بــه	خانــه	محلــه	)مهارتهــای	تهیــه	

اطلــس	محلــه(

۴۶-	اخالق	تشکیالتی	در	میان	امامان	

۴۷-	اخالق	تشکیالتی	در	رابطه	با	فعالین	مسجد	

۴۸-		روشــها	و	نــکات	کشــف	و	تولیــد	داوطلــب	بــرای	فعالیتهــای	مســجد	

و	محلــه

**********

۴۹-	شیوه	های	شناخت	ظرفیتهای	محله

۵۰-	شیوه	های	بهره	گیری	از	ظرفیتهای	اجتماعی	برای	مسجد	و	محله

۵۱-	شیوه	های	تامین	و	مدیریت	منابع	انسانی	برای	مسجد	و	محله
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۵۲-	شیوه	های	بهره	گیری	از	ظرفیتهای	طبیعی	برای	مسجد	و	محله	

۵۳-	شیوه	های	بهره	گیری	از	ظرفیتهای	فیزیکی	برای	مسجد	و	محله

۵۴-	شیوه	های	بهره	گیری	از	ظرفیتهای	فرهنگی	برای	مسجد	و	محله

ــرای	 ــی	و	اقتصــادی	ب ــن	و	مدیریــت	ظرفیتهــای	مال ۵۵-	شــیوه	هــای	تامی

مســجد	و	محلــه

۵۶-	شیوه	های	بهره	گیری	از	ظرفیتهای	نهادی	برای	مسجد	و	محله

۵۷-	شــیوه	هــای	راه¬حل¬یابــی	بــرای	مســائل	محلــه	و	ارزیابی	و	اولویت	

ســنجی	راه¬حل¬هــا	توســط	مــردم	و	بــا	مدیریت	امام

۵۸-	شــیوه	هــای	اجــرای	راه	حــل	مســائل	محلــه	توســط	مــردم	و	آســیبها	و	

فرصتهــای	هــر	یــک

۵۹-	شــیوه	هــای	اســتفاده	از	نظــرات	کارشناســی	متخصصیــان	رشــته	هــا	در	

حــل	مســائل	محلــه	توســط	مــردم	و	آســیبها	و	فرصتهــای	هــر	یــک

**********

۶۰-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	تعامــل	و	به	کارگیــری	نهادهــای	شهرســتانی،	

اســتانی	و	کشــوری	بــه	نفــع	محلــه

۶۱-	راهکارها	و	شیوه	های	تعامل	با	شهرداری	به	نفع	محله	

۶۲-	راهکارها	و	شیوه	های	تعامل	با	پایگاه	بسیج	مسجد	به	نفع	محله	

۶۳-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	تعامــل	بــا	هیــأت	هــای	مذهبــی	و	جلســات	

خانگــی	محلــه	بــه	نفــع	محلــه

ــا	کانــون	خیریــه	مســجد	بــه	نفــع	 ۶۴-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	تعامــل	ب

محلــه
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۶۵-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	تعامــل	بــا	فرهنگســراهای	مجــاور	محلــه	بــه	

نفــع	محلــه	

۶۶-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	تعامــل	بــا	مدرســه	هــای	محلــه	و	دانشــگاه	

هــای	مجــاور	محلــه	بــه	نفــع	محلــه

۶۷-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	تعامــل	بــا	امــام	جمعــه	شهرســتان	بــه	نفــع	

محلــه	

۶۸-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	تعامــل	بــا	حــوزه	هــای	علمیــه	محلــه	بــه	نفــع	

محله

۶۹-	راهکارهــا	و	شــیوه	هــای	تعامــل	بــا	حــوزه	هــای	علمیــه	مجــاور	محلــه	

بــه	نفــع	محلــه

**********

۷۰-	شیوه	های	تربیت	نوجوانان	و	جوانان	محله

۷۱-	ارتباط	موثر	با	بانوان	فرصتها	و	تهدیدها

۷۲-	نقش	بانوان	در	ترویج	سبک	زندگی	سالم	

۷۳-		نکات	و	شیوه	های	تبلیغ	برای	بانوان	محله

۷۴-	شیوه	های	ساماندهی	و	مدیریت	فعالیت	های	بخش	بانوان

	امــام(	در	کمــک	بــه	امــام	در	احیــاء	و	 ۷۵-	نقــش	شــریکه	االمــام	)همســر

ارتقــاء	محلــه

	امــام(	در	تعامــل	بــا	بانــوان	و	دختــران	 ۷۶-	نقــش	شــریکه	االمــام	)همســر

محلــه	و	ارتقــاء	آنهــا

**********
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۷۷-	ارتباط	موثر	با	کودکان،	نوجوانان	و	جوانان

۷۸-	روشهای	تبلیغ	امام	برای	کودکان	و	نوجوانان	محله

۷۹-	ارتباط	موثر	با	خیرین	محلی	و	فرامحلی

۸۰-	ارتباط	موثر	با	نخبگان	محلی	و	فرامحلی

ی
ّ
۸۱-	ارتباط	موثر	با	مسوولیین	محلی،	شهرستانی،	استانی	و	مل

۸۲-	ارتباط	موثر	با	کارآفرینیان	و	تّجار	عمده

۸۳-	ارتباط	موثر	با	عامه	مردم	در	محله

۸۴-	ارتباط	موثر	با	کسبه	ُخرد	محلی

۸۵-	ارتباط	موثر	با	هیات	امناء	مسجد

۸۶-	ارتباط	موثر	با	بسیج	مسجد

**********

مالــی	 پرداخــت	واجــب	و	مســتحبات	 بــه	 مــردم	 ترغیــب	 ۸۷-	شــیوه	

)... و	 موقوفــات	 عوائــد	 زکات،	 خمــس،	 نــذورات،	 )صدقــات،	

۸۸-	اقتصاد	و	معیشت	خود	امام

۸۹-	روشهای	تامین	معیشت	امام

۹۰-	منابع	و	روش	های	تأمین	مالی	امام	)معیشت	امام(

۹۱-	نقش	مهارتهای	امامت	در	تامین	معیشت	امام

۹۲-	ظرفیتهای	درآمدی	مسجد	و	امامت	برای	امام

۹۳-	چرخــه	ِخیــر	و	نقــش	آن	در	تامیــن	معیشــت	امــام	و	راه	هــای	دوام	

و	ارتقــاء	آن

	راه	خــدا	و	پاســخ	 ۹۴-	انگیــزه	بخشــی	بــه	امــام	و	مــردم	بــرای	تــالش	در
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گیــری	مناســب

۹۵-	گفتگو	در	مورد	آموزه	های	تقدیر	المعیشه	مطرح	شده	در	اسالم	

۹۶-		بیــان	تجــراب	امامــان	از	گشایشــهای	معیشــتی	واقــع	شــده	در	زندگی	

ایشان

**********

۹۷-	مدیریت	مسجد	و	فرصتها	و	چالشهای	آن

۹۸-	جایگاه	مسجد	در	اسالم	و	انقالب	اسالمی

۹۹-	برتری	رسانه	ای	مسجد	در	اشاعه	حق	و	عدل	

۱۰۰-	مخاطب	شناسی	مسجد

۱۰۱-	تفسیر	روایات	مسجد	در	اسالم	

۱۰۲-	گفتگو	راجع	به	روایات	تشریح	مساجد	آخرالزمان

۱۰۳-	احکام	مسجد	و	ظرایف	آن

۱۰۴-	روشهای	بیان	احکام	برای	عموم	مردم

کســبه،	 ماننــد	 مختلــف	 اصنــاف	 بــرای	 احــکام	 بیــان	 روشــهای	 	-۱۰۵

ــگان	علمــی	و	 ــن،	تجــار،	نخب ــان،	خیری ــدان،	دانشــگاهیان،	کارآفرین کارمن

... و	 دین¬گریــزان	 جامعــه	 کــودکان،	 بانــوان،	 مهارتــی،	

**********

محلــه	 مختلــف	 هــای	 مراســم	 بــر	 امــام	 گــذاری	 تاثیــر	 روشــهای	 	-۱۰۶

مراســمان	مختلف	ازدواج	)همتایابی،	خواســتگاری،	عقد،	عروســی	و	...(	

ظرافتهــا،	ســنتها،	فرصتهــا	و	چالشــهای	آن

۱۰۷-	شیوه	های	ارائه	مباحث	همسرگزینی	و	همسرداری	در	محله
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۱۰۸-	تجربه	های	موفق	امامان	در	مورد	افزایش	نرخ	ازدواج	در	محله

	ازدواج	برای	اهالی	توسط	امامان ۱۰۹-	مشاوره	های	قبل	و	بعد	از

۱۱۰-	رفع	اختالفات	زناشویی	در	خانواده	های	محله

گاهــی	بخشــی	بــه	دختــران	و	پســران	در	مــورد	ازدواج	 ۱۱۱-		روشــهای	آ

موفــق

مختلــف	 مباحــث	 بــه	 امــام	 پرداختــن	 راهکارهــای	 و	 هــا	 شــیوه	 	-۱۱۲

محلــه در	 خانــواده	

۱۱۳-	راهکارها	و	نکات	ویژه	برای	ارائه	مباحث	فرزندپروری	در	محله

۱۱۴-	نــکات	ویــژه	بــرای	ارتقــاء	نــرخ	جمعیــت	در	محلــه	و	پرداختــن	بــه	

مباحــث	مرتبــط	بــا	فرزنــدآوری	در	محلــه	

۱۱۵-	راهکارهــا	و	نــکات	ویــژه	حــل	اختالفــات	خانوادگــی	در	محلــه	و	

اســتفاده	از	خدمــات	ویــژه	نهادهــای	عمومــی	و	خصوصــی	بــه	نفــع	محلــه	

ــی،	خدمــات	مشــاوره	و	...(	 )زوج	درمان

**********

۱۱۶-		سالمت	و	سبک	زندگی	بایسته	در	محله

۱۱۷-	راهکارهای	ترویج	زندگی	ســالم	و	حفظ	و	ارتقاء	ســالمتی	جســمی	

و	روحــی	اهالــی	محله

**********

۱۱۸-	راهکارهــای	تولیــد	واقــف	و	بهینــه	ســازی	اســتفاده	از	موقوفــات	

مســجد	و	محلــه	

۱۱۹-	فنون	تنظیم	وقف	نامه	
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۱۲۰-	راهکارهای	تعامل	با	متولیان	موقوفات	و	اداره	اوقاف

**********

۱۲۱-	ابعاد	مختلف	امور	خیرّیه	در	محله	

۱۲۲-	شیوه	های	مدیریت	منابع	ُخرد	محله	در	امور	خیرّیه	محله

۱۲۳-	شیوه	های	جذب	خّیر	

۱۲۴-	شیوه	های	گزارش	دهی	به	خّیر	

۱۲۵-	راهکارهای	اعتمادسازی	برای	خّیر

۱۲۶-	شــیوه	هــا	و	راهکارهــای	تبلیغــات	فعالیتهــای	خیــر	در	محلــه	و	

شناســایی	و	جــذب	خّیریــن

۱۲۷-	شیوه	ها	و	راهکارهای	استمرار	و	پای	کار	نگاه	داشتن	خّیر

۱۲۸-	ثمرات،	فنون	و	نکات	شبکه	سازی	خیرین	محالت

**********

۱۲۹-	مهارت	پاسخگویی	به	سواالت	و	شبهات	اقشار	مختلف	محله

۱۳۰-	مدیریــت	مراســمات	ختــم	در	محلــه	و	نقــش	مســجد	و	امــام	محلــه	

در	آن

۱۳۱-		مدیریــت	مراســمات	عروســی	در	محلــه	و	نقــش	مســجد	و	امــام	

محلــه	در	آن

۱۳۲-	مدیریــت	مراســمات	جشــن	تکلیــف	دختــران	و	پســران	در	محلــه	و	

نقــش	مســجد	و	امــام	محلــه	در	آن

۱۳۳-	مدیریــت	مراســمات	و	جشــنهای	قــرآن	در	محلــه	و	نقــش	مســجد	و	

امــام	محلــه	در	آن
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۱۳۴-	مدیریــت	مراســمات	اعیــاد	و	وفیــات	اهــل	البیــت	علیهــم	الســالم	در	

محلــه	و	نقــش	مســجد	و	امــام	محلــه	در	آن

۱۳۵-	مدیریــت	مراســمات	انقالبــی	نظیــر	راهپیمایــی	هــای	قــدس	و	۲۲ 

بهمــن،	نــه	دی،	و	...	در	محلــه	و	نقــش	مســجد	و	امــام	محلــه	در	آن

ــه	و	
ّ
ــوروز،	شــب	چل ــد	ن ــی	و	فرهنگــی	مانن ۱۳۶-	مدیریــت	مراســمات	مل

	آییــن	هــای	فرهنگــی	بومــی	در	محلــه	و	نقــش	مســجد	و	امــام	محلــه	 ســایر

در	آن

	لیالــی	قــدر،	عیــد	فطــر	و	قربــان،	 ۱۳۷-	مدیریــت	مناســک	دینــی	نظیــر

ادعیــه	شــبهای	جمعــه،	مراســمات	ســحرهای	رمضــان	المبــارک،	جلســات	

قرائــت	قــرآن	کریــم،	دهــه	اول	محــرم،	اربعیــن،	دهــه	آخــر	صفــر،	فاطمیــه،	

اعیــاد	شــعبانیه،	مراســمات	مــاه	رجــب	و	...	در	محلــه	و	نقــش	مســجد	و	

امــام	محلــه	در	آن

**********

۱۳۸-	روشــهای،	راهکارهــا،	فرصتهــا	و	چالشــهای	مدیریــت	صنــدوق	و	

ــی	مســجد امــور	مال

۱۳۹-	فرصتهــای	اعطــاء	وام	هــای	صنــدوق	مســجد	بــه	مــردم	در	جهــت	

خدمت¬رســانی	بــه	مــردم	و	چالشــهای	آن

	ارتقاء	معیشت	محله	و	شرایط	آن ۱۴۰-	نقش	وامهای	محلی	در

۱۴۱-	نقش	وامهای	محلی	در	ارتقاء	کسب	و	کار	اهالی	محله	و	شرایط	آن

**********

۱۴۲-	چیستی	و	اصول	مددکاری	اسالمی
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۱۴۳-	روشــهای	جلــب	رضایــت	ُشــکات	)خانــواده	قاتــل،	صاحبــان	دیــه،	

ــدگان	و	...( خســارت	دی

۱۴۴-		روشهای	رسیدگی	و	پشتیبانی	از	خانواده	زندانی	های	در	محله

۱۴۵-	روشهای	بازپروری	آزاد	شدگان	از	زندان	در	محله

۱۴۶-	روشهای	بازپروری	معتادین	ترک	کرده	در	محله

گاهــی	بخشــی	 ۱۴۷-	روشــها،	نــکات	ویــژه	و	چگونگــی	برگــزاری	جلســات	آ

در	محلــه	بــه	منظــور	پیشــگیری	از	وقــوع	جرائــم

**********

۱۴۸-	روشــهای	و	راهکارهــای	تامیــن	جهیزیــه	و	ملزومــات	ازدواج	ارزان	

بــرای	زوجهــای	جــوان	محلــه	

۱۴۹-	روشــهای	تامیــن	اقــالم	اساســی	زندگــی	و	لــوازم	خانگــی	ضــروری	

ــه ــی	محل ــرای	اهال ب

۱۵۰-		چگونگــی	تعامــل	بــا	پزشــکان	خّیــر	و	گــروه	هــای	جهــادی	پزشــکی	و	

بهــره	بــردن	از	خدمــات	آنهــا	در	محلــه	

۱۵۱-	چگونگــی	تعامــل	بــا	اســاتید،	دانشــجویان،	طــالب	و	معلمیــن	محله	

بــرای	اســتفاده	از	خدمــات	آموزشــی	آنهــا	در	محلــه

۱۵۲-	چگونگــی	اســتفاده	از	نیروهــای	خبــره	مرتبــط	بــا	امــور	حقوقــی	

بــرای	ارائــه	خدمــات	حقوقــی	بــه	محلــه	)قضــات	بازنشســته	و	وکالی	خّیــر	

بازنشســته(
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برخی توصیه های ویژه برای اجرای گعده

۱.	در	گعــده	اعضــاء	شــرکت	کننده	به	صورت	دایــره	ای	بنشــینند.	ایــن	

طــرز	نشســتن	افــراد	را	هم	ســطح	هــم	می	کنــد.

ــه	اظهارنظــر	 ــا	وقــت	ب ــد	متناســب	ب ــد	ســعی	کنن ۲.	همــه	اعضــاء	بای

بپردازنــد.

	جلســات	بــا	پذیرایــی	همــراه	باشــد؛	هرچنــد	مختصــر.	هزینــه	
ً
۳.	حتمــا

اولیــه	راه	انــدازی	جلســات	و	پذیرایــی	آن	را	اداره	تبلیغــات	اســالمی	

می	توانــد	تقبــل	نمایــد،	ولــی	بــرای	پایدارشــدن	کار	الزم	اســت	کــه	

به	صــورت	دوره	ای	از	میــان	خــود	جمــع	کســانی	بانــی	شــوند	و	کم	کــم	

ایــن	امــر	خودگــردان	شــود.

	را	ندیده	انــد،	جلســه	 	ایــن	یکدیگــر ۴.	بــرای	جمع	هایــی	کــه	تــا	قبــل	از

اول	بیشــتر	جلســه	معارفه	و	انس	و	الفت	باشــد.

۵.	هرچنــد	اگــر	جلســات	اولیــه	بیشــتر	بــه	گپ	وگفــت	صمیمانــه	بگذرد	

	افــراد	 خــوب	اســت	و	باعــث	صمیمیــت	اولیــه	می	شــود،	ولــی	برخــی	از

احســاس	می	کننــد	وقــت	تلــف	شده	اســت	و	جلســه	بایــد	به	نحــوی	

مدیریــت	شــود	کــه	ایــن	اتفــاق	نیفتــد.	

۶.	اعضــاء	توانمنــد	حلقــه	مایل	انــد	بعــد	از	هر	جلســه	چیزی	دستشــان	

را	پــر	کــرده	باشــد	یــا	دســت	کم	بهــره	ای	بــه	جمــع	رســانده	باشــند،	لــذا	

توصیــه	می	شــود	گپ	و	گفت	هــای	جلســه	خیلــی	بــه	طــول	نینجامــد	و	

بحــث	وارد	دستورجلســه	شــود.	نیــز	دســتاوردهای	جلســه	در	اســرع	

وقــت	بــه	اطــالع	اعضــاء	برســد.
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	ارائــه	تجربیــات	و	اظهارنظــر،	همــه	افــراد	به	صــورت	چرخشــی	و	 ۷.	در

بــا	رعایــت	اختصــار	و	عدالــت	در	توزیــع	زمــان	مشــارکت	کنند.	

گعــده	 دستوری	شــدن،	 و	 اداری	 آســیب	های	 از	 دوری	 به	جهــت	 	.۸

امامــان	بایــد	هویــت	مســتقل	غیــراداری	خــود	را	حفــظ	کنــد،	لــذا	بایــد	

از	ادغــام،	تداخــل	و	تالقی	کــردن	آن	بــا	هــر	جلســه	دیگــری	از	جلســات	

اداره	تبلیغــات	اســالمی	شهرســتان	و	اســتان	پرهیــز	کــرد.	

۹.	اگــر	تعــداد	امامــان	روســتاها	و	امامــان	محــالت	شــهری	به	نحــوی	

دهنــد،	 تشــکیل	 گعــده	 به	صــورت	جداگانــه	 می	تواننــد	 کــه	 اســت	

جنــس	 و	 فرهنگــی	 زیســت	بوم	 ســنخیت	 براســاس	 گعــده	 تشــکیل	

دارد. اولویــت	 مســائل	

۱۰.	گاه	ممکــن	اســت	کــه	تعــداد	مســاجد	فعــال	در	یــک	شــهر	کوچک،	

	ایــن	مــوارد	 کــم	باشــد	و	جلســات	به	صــورت	جــدی	شــکل	نگیــرد.	در

می	تــوان	امامــان	شــهرهای	نزدیــک	و	یــا	روســتاها	را	هــم	بــه	گعــده	

دعــوت	نمــود.

امــام(	می	تــوان	 	 بــرای	به	میــدان	آوردن	شــریکه	االمــام	)همســر 	.۱۱

	کــرد.	ایــن	امــر	موجــب	 گاهــی	گعــده	را	به	صــورت	خانوادگــی	برگــزار

آشــنایی	همســران	امامــان	بــا	همدیگــر	و	رشــد	ایشــان	در	خــالل	ایــن	

جلســات	خواهــد	شــد.

۱۲.	تعــداد	مناســب	جهــت	شــکل	گیری	گعــده،	به	گونــه	ای	کــه	خیلــی	

خلــوت	یــا	خیلــی	شــلوغ	نباشــد،	بیــن	۵	تــا	۱۲	نفــر	اســت.	بــا	کمتــر	

ــه	جمــع	کاهــش	خواهــد	 ــوع	در	نظــرات	و	کمــک	ب ــن	تعــداد	تن 	ای از
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یافــت	و	شــاید	نشــاط	الزم	بــرای	شــکل	گیری	گعــده	محقــق	نشــود.	بــا	

	ایــن	تعــداد	نیــز	ممکــن	اســت	همــه	افــراد	فرصــت	اظهارنظــر	 	از بیشــتر

راجــع	بــه	موضــوع	گعــده	را	پیــدا	نکننــد	و	ســقف	زمــان	جلســه	رعایــت	

نشــود.

رأس	 رأس	ســاعت	شــروع	شــود	و	در	 گعــده	 ۱۳.	توصیــه	می	شــود	

ســاعت	خاتمــه	پیــدا	کنــد	تــا	ضمــن	احتــرام	بــه	وقــت	افــراد،	اعضــاء	

امــکان	برنامه	ریــزی	بــرای	زمــان	خــود	را	داشــته	باشــند.

۱۴.	در	برگــزاری	گعــده	اعضــاء	بایــد	بــه	آداب	و	رســوم	و	فرهنــگ	

کــه	گعــده	در	آن	برپــا	می	شــود،	توجــه	داشــته	باشــند.	 منطقــه	ای	

کــرد. ایــن	فرهنگ	هــا	مطلــع	 از	 بایــد	 را	 به	ویــژه	میهمانــان	غیربومــی	

۱۵.	بــرای	پذیرایــی	گعــده،	مطابــق	بــا	تمایــل	اعضــاء	اقــدام	شــود	

ــر	برگــزاری	گعــده	و	ارائــه	 ــه	باشــند.	اصــل	ب و	ایــن	اقدامــات	کم	هزین

	ایــن	مســئله	 	از	کیفیــت	آن	اســت.	در پذیرایــی	اســت	و	این	هــا،	مهم	تــر

مراقــب	چشم	وهم	چشــمی	ها	بایــد	باشــید.

۱۶.	در	حالــت	معمــول	برگــزاری	جلســات	گعــده	بــه	صــورت	هفتگــی	

مناســب	اســت.	البتــه	انتخــاب	ایــن	تنــاوب	نســبت	مســتقیم	بــا	میــل	

و	رغبــت	اعضــاء	دارد.	گعــده	بایــد	همــواره	محیطــی	دل	چســب	

ــرای	حــل	 ــوان	هــا	ب ــع	ت ــرای	انتقــال	تجــارب،	طــرح	نظــرات	و	تجمی ب

مشــکالت	امامان،	مســاجد	و	محالت	ایشــان	باشــد.	دبیر	گعده	باید	

ضمــن	حفــظ	ایــن	خصیصــه	مهــم	گعــده،	تنــاوب	تشــکیل	گعــده	را	بــه	

صــورت	هفتگــی	لحــاظ	کنــد.	



95 تکنیکهایعملیگعدهداری فصلدوم:نیازمندیهایاجراییو

برخی توصیه های ویژه در مورد فعالیت اعضاء در گعده 

برخی	از	این	تکنیک	ها	عبارتند	از:

۱.	تــا	حــد	ممکــن	طبیعــی	باشــید.	خودتــان	باشــید.	ســعی	نکنیــد	خــود	

را	به	گونــه	ای	کــه	نیســتید،	نشــان	دهیــد.	

ــد.	در	مــورد	آنچــه	 ــرای	ســازمان	دهی	افــکار	خــود	وقــت	بگذاری ۲.	ب

	بیــان،	فکــر	کنیــد. قصــد	گفتنــش	را	داریــد،	قبــل	از

۳.	در	صورتی	کــه	تردیــدی	در	مــورد	موضــوع	داریــد،	به	دنبــال	توضیــح	

آن	و	رفــع	تردیدهــای	خــود	برآییــد.	چیــزی	را	کــه	بــه	آن	مطمئــن	

	ابهــام	و	تردیــد	بگوییــد. نیســتید،	نگوییــد	یــا	بــا	ابــراز

	بــه	بحــث	وجــود	دارد.	 ۴.	راهبردهــای	گوناگونــی	بــرای	ورود	یــک	نفــر

	ایــن	راهبردهــا	 می	توانیــد	حســب	اقتضائــات	گعــده	از	هــر	کــدام	از

اســتفاده	کنیــد.	امــوری	ماننــد:	

•	ابتــدا	وارد	بحــث	شــوید	یــا	بــا	دیــدگاه	فــردی	دیگــر	موافقــت	کنیــد	

و	آن	گاه	بــه	بیــان	دیدگاه	هــای	خــود	بپردازیــد.

	افــراد	 •	مجموعــه	ای	مرتبط	به	هــم	از	ســؤاالت	طراحــی	کنیــد	کــه	اگــر

قدم	به	قــدم	بــه	آن	فکــر	کننــد،	بتواننــد	بــه	همــان	نتیجــه	ای	برســند	

کــه	شــما	بــدان	رســیده	اید.	

۵.	توجــه	داشــته	باشــید	کــه	حــاالت	و	رفتارهــای	شــما	نیــز	ســخنگوی	

شماســت.	زبــان		بــدن	شــما	بیــش	از	آن	چــه	می	گوییــد،	منعکس	کننــده	

نگــرش	شماســت.

بتوانیــد	 کــه	 اســت	 مهــم	 حــدی	 تــا	 	
ً
صرفــا زبانــی	 مهارت	هــای	 	.۶
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به	روشــنی	و	روانــی	دیدگاه	هــای	خــود	را	ارائــه	دهیــد،	ولــی	اگــر	در	

دام	تفنــن	در	کالم	و	هنرنمایــی	در	ســخنوری	بیفتیــد،	افــراد	ملــول	

خودشــان	 شــما	 کالم	 شــنوندگان	 کــه	 نکنیــد	 فرامــوش	 می	شــوند.	

مبلغینــی	هســتند	کــه	ایــن	فنــون	را	معمــواًل	بلدنــد	و	بــه	کار	می	گیرنــد.

۷.	قاطــع	باشــید	و	نــه	قاهــر.	ســعی	کنیــد	در	بحــث	و	تحلیل	هــا	آهنگ	

صدایتــان	متعــادل	باشــد.	اگــر	در	صــدای	شــما	بــوی	تحّکــم	و	اســتعال	

به	مشــام	برســد،	مخاطبتــان	را	از	دســت	داده	ایــد.	یعنــی	او	دیگــر	

همدالنــه	و	مشــتاقانه	کالمتــان	را	نمی	شــوند.

بودیــد،	 مخالــف	 شــما	 کــه	 گفــت	 چیــزی	 افــراد	 	 از یکــی	 اگــر	 	.۸

خون	ســردی	خــود	را	حفــظ	کنیــد.	مهــم	آن	اســت	کــه	بی	غــرض	بمانید:	

	در	اختیــار	نگیریــد	یــا	آن	را	بــه	فضــای	مجادله	هــای	
ً
بحــث	را	شــخصا

دونفــری	وارد	نکنیــد.

۹.	همــواره	مــؤدب	باشــید.	ســعی	کنیــد	از	به	کاربــردن	عبــارات	تنــدی	

ماننــد:	»مــن	به	شــدت	مخالفــم«	یــا	»ایــن	چــه	طــرز	تفکــر	اســت؟!«،	

	ایــن	نظرتــان	خیلــی	تعجــب	 	ایــن	طــرز	تفکــر	متأســفم«،	»	از 	از
ً
»واقعــا

کــردم!«	و	ماننــد	آن	اجتنــاب	کنیــد.	بــه	جــای	آن	از	عباراتــی	همچــون:	

یــا	»اجــازه	 »یــک	تفــاوت	بیــن	دیــدگاه	شــما	و	مــن	وجــود	دارد«	

می	خواهــم	بــا	شــما	اختالف	نظــر	داشــته	باشــم«	یــا	»شــما	بزرگواریــد.	

اگــر	اجــازه	دهیــد	بیشــتر	راجــع	بــه	نظرتــان	موشــکافی	کنیــم«	و	ماننــد	

آن	اســتفاده	کنیــد.

کنیــد	 ســعی	 شــده	اید،	 انتخــاب	 گعــده	 دبیــر	 به	عنــوان	 اگــر	 	.۱۰
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ارتقــاء	دهیــد.	شــما	حســب	وظیفــه	 را	 راهبــری	خــود	 مهارت	هــای	

ذاتی	تــان	بایــد	بتوانیــد	دیگــران	را	بــه	ســخن	گفتن	ترغیــب	نماییــد	و	

همــه	را	بــه	فضــای	بحــث	بکشــانید	و	ذهــن	آن	هــا	را	درگیــر	موضــوع	

ــد. کنی

۱۱.	گاهــی	موضــوع	گعــده	اصــاًل	چالشــی	نیســت	و	در	نتیجــه	افــراد	

مشــارکت	نمی	کننــد	و	به	اصطــالح	گعــده	یــخ	می	کنــد.	به	عنــوان	دبیــر	

گعــده	یــا	عضــوی	کــه	می	خواهــد	گعــده	را	بــه	تحــرک	وادار	کنــد،	

می	توانیــد:

•	از	»شیوه	های	پیشنهادی	برای	ورود	به	بحث	در	گعده«	

•	از	»موضوعات	پیشنهادی	برای	ورود	به	بحث	در	گعده«

برای	گرم	کردن	بحث	استفاده	کنید.

۱۲.	بــه	دیدگاه	هــای	همــه	بــا	عالقــه	گــوش	دهیــد.	بگذاریــد	همــه	

	افــراد	 دیــدگاه	خــود	را	بگوینــد.	غیرمنعطــف	و	ســتیزه	جو	نباشــید.	اگــر

در	نظرشــان	اشــتباهی	هــم	دارنــد،	آن	را	بــا	احتــرام	و	دالیــل	عقلــی	و	

ــی	همــه	نظــرات	 ــد،	ول ــد.	همــه	امامــان	محترم	ان ــی	متقــن	رد	کنی نقل

	صحیــح	نیســت.
ً
امامــان	لزومــا

۱۳.	رعایــت	برخــی	نــکات	اخالقــی	در	گعــده	داری	اهمیــت	خاصــی	

دارد.	بــه	مــوارد	زیــر	دقــت	نماییــد:

	ابتدای	گعده	و	توجه	به	وقت	نماز ۱.	قرائت	قرآن	در

	در	هــر	جلســه	یــک	توســل	بســیار	کوتــاه	انجــام	شــود؛	
ً
۲.	حتمــا

حتی	االمــکان	ایــن	امــر	به	صــورت	چرخشــی	توســط	همــه	اعضــاء	
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گعــده	انجــام	شــود.

	از	تمسخر	همدیگر	در	گعده	 ۳.	پرهیز

	از	توهین	به	یکدیگر	در	گعده ۴.	پرهیز

	از	واردشدن	به	جدال	و	مراء	در	گعده ۵.	پرهیز

	افراد	در	گعده 	از	غیبت	از ۶.	پرهیز

	از	گفتِن	امِر	خالف	واقع	و	بزرگ	نمایی	در	گعده	 ۷.	پرهیز

۸.	حفظ	اسرار	اعضاء	در	بیرون	و	داخل	گعده

۹.	رعایت	قواعد	حضور	نامحرم	در	گعده

	از	پریدن	در	حرف	یکدیگر	در	گعده	 ۱۰.	پرهیز

۱۱.	مناعت	طبع	و	ُحّریت	در	بیان	نظرات	در	گعده

	ابتــدا	یــا	انتهــای	جلســه	چنــد	دقیقــه	ای	 ۱۲.	هرچند	وقت	یک	بــار	در

یــک	روایــت	اخالقــی	خوانــده	شــود؛	ایــن	روایــت	حتی	االمــکان	بــا	

موضــوع	گعــده	مرتبــط	باشــد.	یــا	از	حضــور	اســتاد	اخــالق	بــرای	

دقایقــی	کوتــاه	اســتفاده	شــود.

نکات ضروری فعالیت رسانه ای برای گعده 

تهیــه	گــزارش	از	گعــده	می	توانــد	عــالوه	بــر	ثمــرات	علمــی	کــه	دارد،	در	

امامــان	 تــوان	 به	اشتراک	گذاشــتن	 و	 گعده	گیــری	 گفتمان	ســازی	فرهنــگ	

بــرای	حــل	مســائل	محلــه	و	خودشــان	بســیار	مفیــد	باشــد.	در	فعالیت	هــای	

رســانه	ای،	به	ویــژه	در	جایــی	کــه	ســوژه	رســانه	امامــان	و	مســائل	آنــان	

اســت،	مالحظــات	و	ظرایفــی	وجــود	دارد	کــه	رعایــت	آن	موجــب	صیانــت	

از	حقوق	و	شــأن	امامان	شــده	و	درعین	حال	کیفیت	محصول	رســانه	ای	را	
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ارتقــاء	می	دهــد.	ضمــن	آن	کــه	مانــع	آسیب	رســاندن	بــه	ماهیــت	و	اهــداف	

	: 	ایــن	خصــوص	عبارتنــد	از گعــده	می	شــود.	برخــی	از	مهم	تریــن	نــکات	در

۱.	فیلمبــرداری	یــا	عکاســی	از	گعــده	ممکــن	اســت	در	برخــی	افــراد	

	عالقه	منــد	بــه	
ً
حالــت	خودنمایــی	را	فعــال	کنــد،	به	گونــه	ای	کــه	دائمــا

ثبــت	تصویــر	خــود	در	گزارش	هــای	گوناگــون	باشــند.	همچنیــن	ایــن	امر	

	افــرادی	شــود	کــه	خجالتــی	هســتند	و	 می	توانــد	باعــث	تأثیــر	منفــی	در

	از	گعــده	 مانــع	بیــان	نظــر	آن	هــا	گــردد.	بنابرایــن	فقــط	بــه	میــزان	نیــاز

عکاســی	و	فیلمبــرداری	کنیــد.

۲.	تجهیــزات	و	نفــرات	تیــم	رســانه	 ای	بــرای	ایــن	مــورد	نیــز	در	حداقــل	

نیــاز	تأمیــن	شــود.

از	 شــود	 ســعی	 امامــان	 	 از گــزارش	 یــا	 مصاحبــه	 تهیــه	 هنــگام	 	.۳

ــه	شــود	کــه	شایســتگی	هایی	 مصاحبه	شــوندگانی	دعــوت	بــه	مصاحب

متناســب	بــا	موضــوع	مصاحبــه	داشــته	باشــند.

۴.	علــت	تهیــه	مصاحبــه	به	شــکلی	بــه	دیگــران	اطالع	رســانی	شــود	تــا	

ــالل	در	تعامــل	 ــد	و	ایــن	احســاس	باعــث	اخت احســاس	تبعیــض	نکنن

افــراد	دیگــر	در	گعــده	نشــود.

	یــا	کلیــپ	گزارشــی	از	گعــده	اصــل	صداقــت	در	تولیــد	 ۵.	در	تولیــد	تیــزر

یــک	گــزارش	رعایــت	شــود.	هــم	در	روایــت	کمیــت	یــک	گعــده،	ماننــد	

تعــداد	اعضــاء،	زمــان	برگــزاری،	تعــداد	برگــزاری	و	...	و	هــم	در	روایــت	

	افراد،	نکات	مطرح	شــده	 کیفیــت	یــک	گعــده	ماننــد	تأثیــرات	گعــده	در

در	آن،	اتفاقــات	مثبتــی	کــه	به	برکــت	گعــده	رخ	داده	اســت	و	...
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۶.	در	نحــوه	پرداخــت	رســانه	ای	بــه	حضــور	مســئولین	و	مدیــران	

اســتانی	و	...	بهتــر	اســت	ایــن	حضــور،	به	عنــوان	یــک	مســئله	ی	فرعــی	

ــی	 ــر	شــود.	پرداخــت	رســانه	ای	حداقل ــه	اصــل	گعــده	تصوی نســبت	ب

بــه	ایــن	مســئله	صــورت	گیــرد.	در	نتیجــه	امــام	اعتبــار	و	ارزش	بیشــتری	

ــل	می	شــود. ــرای	گعــده	قائ ب

۷.	امــام	هرگــز	نبایــد	احســاس	کنــد	هــدف	از	گعــده	تشــکیل	یــک	

جلســه	بــرای	ارائــه	گــزارش	کار	اســت.	یکــی	از	رفتارهــای	غلــط	کــه	بــه	

ایــن	نــگاه	و	احســاس	دامــن	می	زنــد،	افــراط	در	فعالیــت	رســانه	ای	

گزارشــی	در	یــک	گعــده	اســت.

۸.	بــا	امامــان	دربــاره	ضــرورت	حضــور	تیــم	رســانه	ای	و	ضبــط	برنامــه	

صحبــت	کنیــد	و	ایــن	مســئله	را	عادی	ســازی	کنیــد	تــا	اثــرات	روانــی	

منفــی	ایــن	مســئله	کمتــر	شــود.

	یــا	 ۹.	پیشــنهاد	می	شــود	حتی	المقــدور	محتــوای	گعــده	توســط	دبیــر

کاتــب	گعــده	ضبــط	و	مــدون	شــود	امــا	در	صــورت	نیــاز،	بــه	جــای	

موبایــل	 یــا	 صــدا	 دیجیتــال	ضبــط	 دســتگاه	 یــک	 	 از 	... و	 دوربیــن	

ــد	و	 ــدا	کن ــر	روانــی	ضبــط	کاهــش	پی ــرای	آن	کــه	تأثی اســتفاده	شــود.	ب

امامــان	دیدگاه	هــا	و	نظراتشــان	را	به	راحتــی	و	بــدون	تعارفــات	بیــان	

ــد	قبلــش	افــراد	 ــد.	هرچن ــد،	ضبــط	را	در	معــرض	نــگاه	قــرار	ندهی کنن

به	نحــوی	بداننــد	کــه	صــدای	جلســه	دارد	ضبــط	می	شــود	و	صــوت	آن	

هــم	در	اختیــار	دبیــر	اســت	و	محفــوظ	می	مانــد.	

ــا	برخــی	 ــط	همــه	ی ــا	ضب ــت	اعضــاء	ب ۱۰.	در	صــورت	مخالفــت	اکثری
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باعــث	 اجبــار	 نگذاریــد.	 آن	 بــرای	ضبــط	 اجبــاری	 هیــچ	 جلســات،	

سانســور	گعــده	می	شــود	و	ایــن	مســئله	بــا	فلســفه	تشــکیل	گعــده	

دارد. منافــات	

۱۱.	در	صــورت	حضــور	خبرنــگاران	رســانه	ها	و	تمایــل	بــه	مصاحبــه	بــا	

	از	فضــای	اصلــی	گعــده	 اعضــاء	گعــده،	مصاحبه	هــا	را	در	فضایــی	غیــر

ضبــط	کنیــد	تــا	تمرکــز	ســایر	اعضــاء	گعــده	برهــم	نخــورد.

۱۲.	قبــل	از	حضــور	یــک	تیــم	رســانه	ای،	بــه	امامــان	حاضــر	در	گعــده	

اطــالع	دهیــد	تــا	مالحظاتــی	را	در	نحــوه	پوشــش	و	طــرز	نشســتن	و	...	

رعایــت	کننــد.

۱۳.	در	دوران	کرونــا،	مالحظاتــی	ماننــد	رعایــت	فاصلــه	اجتماعــی،	

ــرای	آن	برنامــه	 ــد	و	ب اســتفاده	از	ماســک	و	...	را	الزامــی	تعریــف	کنی

داشــته	باشــید.	رعایــت	ایــن	امــور	به	ویــژه	در	هنــگام	تصویربــرداری	و	

عکاســی،	محتــوای	رســانه	ای	را	بیشــتر	قابل	اســتفاده	می	کنــد.

گعــده	امکانــات	الزم	ماننــد	سیســتم	صوتــی،	 از	تشــکیل	 ۱۴.	قبــل	

دیتاپروژکتــور،	رکــوردر	و	...	را	بررســی	و	آزمایــش	کنیــد.	اختــالل	احتمالــی	

در	هــر	یــک	از	ایــن	ابــزار،	عــالوه	بــر	ایجــاد	اضطــراب	و	اختــالل	در	

ــد	خواهــد	شــد. اجــرای	گعــده،	باعــث	ازدســت	رفتن	فرصــت	و	زمــان	مفی

	از	برگــزاری	 ــر ۱۵.	اجــرای	گعــده	بــدون	سیســتم	صوتــی	مناســب،	بهت

آن	بــا	یــک	سیســتم	دچــار	نقــص	فنــی	یــا	اختــالل	اســت.	صدایــی	کــه	

مخلــوط	بــا	نویــز	یــا	زنــگ	)ســوت(	باشــد،	خســته	کننده	خواهــد	بــود.
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تأثیر حضور برخی از افراد در گعده و راهکارهای مدیریت آن

هــر	گعــده	عــده	ای	اعضــاء	متعــارف	دارد	کــه	قــرار	اســت	معمــواًل	در	

جلســات	گعــده	حضــور	پیــدا	کننــد	و	هرچنــد	در	وهلــه	اول	ایــن	نکتــه	

	گعــده	بــرای	ارتقــاء	و	توانمندســازی	
ً
به	نظــر	خودشــان	نرســد،	امــا	اساســا

ایشــان	تشــکیل	می	شــود.	امــا	گاه	میهمانانــی	بــه	ایــن	گعده	هــا	دعــوت	

می	شــوند.	ایــن	کار	دالیــل	مختلفــی	می	توانــد	داشــته	باشــد	کــه	عبارتنــد	از:

۱.	سرکشی	بعضی	از	مسئولین	محلی	و	مالقات	با	اعضاء	گعده	

۲.	دعوت	از	بعضی	از	متخصصین	

مشــکالت	 بــا	 آشــنایی	 بــرای	 مســئولین	 از	 بعضــی	 از	 دعــوت	 	.۳

محــالت	و	امامــان،	توضیحــات	برخــی	مســائل	و	بیــان	کمک	هایــی	کــه	

می	تواننــد	بــه	اعضــاء	ارائــه	کننــد.

۴.	اســاتید	و	متخصصیــن	حــوزه	و	دانشــگاه	به	جهــت	اســتفاده	از	

نظــرات	و	نظریــات	آن	هــا

۵.	ارتبــاط	بعضــی	از	مســئولین	تبلیغــی	شهرســتان	بــا	امامــان	و	تفقــد	

از	ایشــان

بــا	توجــه	بــه	آن	کــه	حضــور	هــر	یــک	از	میهمانــان	می	تواند	تأثیر	ویــژه	ای	در	

رونــد	گعــده	داشــته	باشــد،	ذیــاًل	بــه	بیان	نکاتــی	در	این	بــاره	می	پردازیم.

1. سایر مسئولین مسجد 

اگــر	جلســه	گعــده	در	مســاجد	امامــان	واقــع	شــود،	ایــن	امکان	وجــود	دارد	

کــه	برخــی	از	مســئولین	مســجد	نظیــر	هیئت	امنــاء،	اعضــاء	پایــگاه	بســیج،	
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خدمتگــزار	مســجد،	مســئول	مرکــز	نیکــوکاری،	برخــی	از	خیریــن	سرشــناس	

	ایــن	گعده	هــا	شــرکت	کننــد.	بعضــی	از	 محلــه	و	...	تمایــل	داشــته	باشــند	در

	ایــن	افــراد	می	توانــد	بــرای	گعــده	داشــته	باشــد،	 آســیب	هایی	کــه	حضــور

عبارتنــد	از:

۱.	مطلع	شدن	از	برخی	اخبار	و	گرایش	های	امامان

۲.	راحت	نبــودن	امامــان	بــرای	بیــان	مســائل	و	مشکالتشــان،	به	ویــژه	

	ایــن	مســائل	و	مشــکالت	مرتبــط	بــا	شــخص	امامــان	باشــد. اگــر

۳.	اطالع	یافتــن	ایــن	افــراد	از	مســائل	خصوصــی	امامــان	و	عمــوم	

مبلغیــن	

	ایــن	افــراد	امــام	همیشــه	بایــد	مراقــب	باشــد	که	مخاطب	 ۴.	بــا	حضــور

غیرطلبــه	و	غیرمبلــغ	پیــش	خــود	چــه	تصــوری	می	کنــد	و	ایــن	مســئله	از	

تمرکــز،	صمیمیــت	و	صراحــت	وی	می	کاهــد	و	پیشــرفت	و	اثرگــذاری	

گعــده	را	تحت	الشــعاع	قــرار	می	دهــد.

راهکار 

۱.	امامــی	کــه	مســجد	متعلــق	بــه	او	اســت	اعضــاء	مســئول	مســجد	را	

مطلــع	کنــد	کــه	آن	هــا	عضــو	ایــن	جلســه	نیســتند	و	اگــر	هــم	گاهــی	بــه	

گعــده	دعــوت	می	شــوند،	فقــط	بــرای	چنــد	دقیقــه	اول	و	اســتفاده	

از	نظــرات	و	نــکات	آن	هاســت	و	باقــی	زمــان	گعــده	به	درخواســت	و	

صالح	دیــد	اعضــاء	بــدون	حضــور	مســئولین	مســجد	برگــزار	می	شــود.

	بیــان	ایــن	نکتــه	بــه	مســئولین	مســجد	بــرای	امــام	باعــث	ایجــاد	 ۲.	اگــر

هزینــه	می	شــود،	بهتــر	آن	اســت	کــه	از	برگــزاری	گعــده	در	آن	مســجد	
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صرف	نظــر	شــود.	اهــداف	و	کارکردهــای	گعــده	بســیار	مهم	تــر	اســت	

از	فوایــد	اســتماع	نظــرات	مســئولین	آن	مســجد.

۳.	این	امکان	وجود	دارد	که	از	نظرات	این	مسئولین	در	گعده	هایی	

	از	مســجد	محــل	 اســتفاده	شــود	کــه	در	جایــی	برگــزار	می	شــوند،	غیــر

مســئولیت	آن	هــا.	این	گونــه	بهانــه	ای	بــرای	مانــدن	ایشــان	در	آن	محــل	

وجــود	نخواهد	داشــت.

2. غریبه ها

یــا	حتــی	محیط	هــای	 کــه	جلســه	در	مســجد	 امــکان	دارد	در	اوقاتــی	

عمومــی	ماننــد	تفرجگاه	هــا،	حســینیه	ها،	زیارتگاه	هــا	و	...	برگــزار	می	شــود،	

	افــراد	ماننــد	اهالــی،	رهگــذران،	کســبه	و	...	بخواهنــد	در	گعــده	 عــده	ای	از

	ایــن	فرهنــگ	در	بعضــی	از	مناطــق	وجــود	دارد	
ً
حضــور	پیــدا	کننــد.	بعضــا

	نــکات	و	نظــرات	علمــاء	بــدون	کســب	 کــه	عمــوم	مــردم	بــرای	اســتفاده	از

ــات	ایشــان	حاضــر	می	شــوند.	 اجــازه	و	به	صــورت	کامــاًل	عــادی	در	مباحث

البتــه	ایــن	امــر	حاکــی	از	حســن	ظن	مــردم	بــه	علمــاء	و	صمیمیــت	مــردم	

بــا	ایشــان	اســت.	حتــی	ممکــن	اســت	در	مــواردی	بانــوان	حاضــر	در	بخــش	

ــه	در	گعــده	 ــی	ک ــه	خواســته	باشــند،	از	مطالب ــدون	آن	ک ــوان	مســجد	ب بان

گفتــه	می	شــود	مطلــع	شــوند.

راهکار

۱.	در	این	گونــه	مــوارد	بهتــر	اســت	از	قبــل	تمهیــدات	الزم	اندیشــیده	شــود	

و	جلســه	در	مکانــی	کــه	محــل	رفت	وآمــد	عمومــی	اســت،	برگــزار	نشــود.

	بــه	هــر	دلیلــی	شــخص	غریبــه	ای	بــدون	دعــوت	وارد	جمــع	شــد،	 ۲.	اگــر
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	یــا	فــردی	کــه	از	قبــل	بــرای	ایــن	کار	تعییــن	شــده،	با	مهربانــی،	متانت	 دبیــر

	را	از	آن	فــرد	بپرســد	و	بــا	توضیــح	معذوریت	ها	 و	روی	خــوش	علــت	حضــور

	ایــن	کار	بردبــاری،	روی	خــوش	 او	را	بــه	خــارج	از	گعــده	راهنمایــی	کنــد.	در

و	زبــان	نــرم	بســیار	الزم	اســت.

3. همراهان امام 

	امامــان	بخواهنــد	همراهــی	را	با	خــود	بیاورند.	 گاه	ممکــن	اســت	بعضــی	از

ایــن	همــراه	می	توانــد	راننــده	امــام	یــا	فرزنــد،	همســر،	فامیــل	دور	و	نزدیک	

	ایــن	افــراد	ممکــن	اســت	بــه	دالیل	مختلف	 یــا	دوســت	امــام	باشــد.	حضــور

حاشیه	ســاز	باشــد.	مثــاًل	مبلغیــن	در	جمــع	خودشــان	از	تعابیــری	اســتفاده	

می	کننــد	و	رفتارهایــی	نشــان	می	دهنــد	کــه	بــرای	غیــر	آن	ها	شناخته	شــده	و	

	امامــان	و	مســائل	آن	هــا	علنــی	می	شــود. معــروف	نیســت.	یــا	برخــی	اســرار

راهکار 

۱.	به	نظــر	می	رســد	دبیــر	گعــده	بایــد	مصوبــه	ای	را	بــرای	این	گونــه	

	ایــن	 کــه	به	تصویــب	گعــده	برســد.	می	تــوان	در وقایــع	تهیــه	کنــد	

مصوبــه	شــرایطی	را	بــرای	حضــور	همراهــان	امــام	قــرار	داد.	ماننــد	

	از	محــل	برگــزاری	گعــده	مســتقر	 آن	کــه	همــراه	امــام	در	محیطــی	غیــر

شــوند	یــا	برخــی	همراهــان	اصــاًل	به	همــراه	آورده	نشــوند.	

۲.	بــه	امامــان	گفتــه	شــود	حضــور	برخــی	افــراد	غریبــه	جمــع	را	در	

می	دهــد. قــرار	 محذوریــت	
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4. متخصصین 

حــوزوی	 تخصص	هــای	 حیطــه	 در	 گعــده	 موضــوع	 کــه	 مواقعــی	 در	

	بــه	حضــور	متخصصیــن	و	اســتفاده	از	 یــا	دانشــگاهی	اســت،	گاه	نیــاز

	قــوت	یــک	گعــده	بــه	ایــن	بســتگی	دارد	کــه	
ً
نظریــات	آن	هاســت.	اساســا

نــکات	و	تصمیمــات	مطرح	شــده	در	آن	گعــده	تــا	چــه	انــدازه	تخصصــی		و	

عملیاتی		انــد،	یعنــی	ایــن	تصمیم	هــا	تــا	چــه	نــدازه	بــا	واقعیت	هــای	میــدان	

تناســب	دارنــد.	لــذا	حضــور	متخصــص	یکــی	از	فرصت	هــای	خــوب	بــرای	

هــر	گعــده	اســت.

البتــه	ایــن	حضــور	آســیبی	هــم	می	توانــد	در	پــی	داشــته	باشــد.	مثــاًل	بــا	

حضــور	متخصــص	افــکار	اعضــاء	گعــده	از	جــوالن	و	خالقیــت	بازمی	مانــد	

و	همــه	نگاه	هــا	بــه	دهــان	متخصــص	دوختــه	می	شــود	کــه	حــرف	و	راهــکار	

نهایــی	را	او	بگویــد.	آســیب	ایــن	مســئله	ایــن	اســت	کــه	اگرچــه	بایــد	بــرای	

نظــرات	تخصصــی	اهمیــت	قائــل	باشــیم،	ولــی	نبایــد	فرامــوش	کنیــم	کــه	

گعــده	محلــی	بــرای	توانمندســازی	امــام	اســت.	اگــر	امامــان	بخواهنــد	

بــه	نکته	هــای	تخصصــی	اهمیــت	داده	و	آن	را	بــه	اجــرا	بگذارنــد،	بایــد	

فکــر	آن	هــا	به	انــدازه	کافــی	نســبت	بــه	آن	مطلــب	توجیــه	شــده	باشــد	

و	بــه	حقانیــت	آن	بــاور	پیــدا	کننــد.	ایــن	همدلــی	فقــط	بــا	شــنیدن	رأی	

متخصــص	حاصــل	نمی	شــود.	چه	بســا	الزم	باشــد	بــا	ترفندهــای	مختلــف	

فکــر	امامــان	را	بــه	ابعــاد	مختلــف	یــک	مســئله	تخصصــی	معطــوف	کــرد	تــا	

	ایــن	زمینــه	نیــاز	دارند.	 آن	هــا	تصدیــق	کننــد	کــه	بــه	نظــر	یــک	متخصــص	در

حتــی	بعــد	از	حضــور	متخصــص	وی	بایــد	تــا	مدت	هــا	حرف	هــا	را	گــوش	
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کنــد	و	افکارســنجی	کنــد	و	آن	گاه	بــا	مقدمه	چینــی	مناســب،	اذهــان	را	بــه	

	ایــن	صــورت	اســت	 تصدیــق	راه	حــل	صحیــح	و	تخصصــی	ســوق	دهــد.	در

ــه	آن	 ــد	و	ب ــد	رأی	و	فکــر	خــود	می	دان ــه	امــام	رأی	متخصصــی	را	همانن ک

تــن	می	دهــد.

مثــاًل	فــرض	کنیــد	موضــوع	یــک	گعــده	روش	هــای	افزایــش	جمعیــت	در	

	یــا	اعضــاء	بــه	ایــن	نتیجــه	 ــر محله	هــای	امامــان	اســت.	در	موقعیتــی	دبی

	یــک	متخصــص	جمعیت	شــناس	اســتفاده	 می	رســند	کــه	بایــد	از	حضــور

کننــد.	گرچــه	نــکات	ایــن	متخصــص	مطالــب	اثبات	شــده	علمــی	اســت،	امــا	

	ارائه	شــده	توســط	 تــا	وقتــی	کــه	امامــان	نســبت	بــه	روش	هــا	و	تحلیــل	آمــار

	بــار	عملیاتــی	کــه	بــرای	 آن	جمعیت	شــناس	قانــع	و	مجــاب	نشــوند	زیــر

آن	هــا	تعریــف	می	شــود،	نمی	رونــد.

راهکار

۱.	حضــور	متخصصیــن	در	گعــده	بایــد	دارای	زمــان	محــدود	و	معیــن	

باشــد.	مثــاًل	اگــر	نیمــی	از	گعــده	نیازمنــد	به	حضور	ایشــان	اســت،	زمان	

معینــی	بــه	ایشــان	اطــالع	داده	شــود	و	اگــر	جلســات	متعــددی	بایــد	بــا	

حضــور	ایشــان	برگــزار	شــود،	تعــداد	آن	هــم	معلــوم	باشــد.	متخصصین	

را	 محدودیت	هــا	 ایــن	 هســتند،	 فرهیختــه	ای	 انســان	های	 چــون	

به	خوبــی	درک	و	تحمــل	می	کننــد.

۲.		بــرای	جلوگیــری	از	جمــود	فکــری	اعضــاء	گعــده،	دبیــر	و	متخصــص	

مربوطــه	بایــد	اجــازه	اظهارنظــر	و	بیــان	شــبهات	و	مســائل	و	نقــد	نــگاه	

ــه	آن	هــا	 متخصــص	را	بــه	اعضــاء	بدهــد	تــا	محیــط	کامــاًل	بــرای	توجی
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فراهــم	باشــد.

ــه	 ــد	کــه	بعضــی	از	اعضــاء	گعــده	بــدون	هیچ	گون ۳.	گاه	پیــش	می	آی

ــر	 ــد.	دبی ــکات	متخصــص	دفــاع	می	کنن ــی	و	از	روی	تعصــب،	از	ن دلیل

بایــد	در	این	گونــه	مــوارد	آن	هــا	را	متوجــه	کنــد	کــه	صــرف	تأکیــد	بــر	رأی	

نهایــی	متخصــص	بــرای	قانع	کــردن	جمــع	کفایــت	نمی	کنــد	و	آن	فــرد	

بایــد	بگــذارد	اعضــاء	اشــکاالت	و	ایــرادات	خــود	را	مطــرح	و	پاســخ	

دریافــت	کننــد.

فرصت ها و آسیب های حضور مسئولین عالی رتبه در گعده

یکــی	از	فرصت	هــای	خــوب	بــرای	هــر	گعــده	ای	حضــور	هرازچندگاهــی	

	انــس	مناســبی	 ــه	شهرســتان	در	آن	اســت.	ایــن	حضــور مســئولین	عالی	رتب

بیــن	امامــان	و	آن	مســئولین	ایجــاد	می	کنــد.	ایــن	امــر	باعــث	می	شــود	

	بــرای	محلــه	 	خدمــات	آن	مســئولین	را	راحت	تــر
ً
امامــان	بتواننــد	بعــدا

خــود	جــذب	کننــد	و	نیــز	توقع	هــای	منطقی	تــری	از	مســئول	داشــته	باشــند.	

همین	طــور	مســئولین	را	بــا	واقعیت	هــای	میــدان	آشــنا	می	کنــد؛	واقعیاتــی	

گاهــی	بــه	آن	هــا	کمــک	 کــه	امــام	بــا	آن	دســت	و	پنجه	نــرم	می	کنــد.	ایــن	آ

ــد. ــد	تصمیمــات	واقعــی	بگیرن می	کن

اما	این	حضور	آسیب	هایی	نیز	دارد.	برخی	از	آن	ها	عبارتند	از:

	تلقــی	می	کننــد	هــدف	از	
ً
۱.	متداول	تریــن	آســیب	آن	اســت	کــه	عمومــا

حضور	یک	مســئول	در	گعده	آن	اســت	که	او	خود	مشــکالت	را	ببیند	

ــد.	در	حالی	کــه	قــرار	اســت	جمــع	موجــود	 ــرود	آن	را	حــل	کن و	بعــد	ب

	تــوان	و	خالقیــت	و	ظرفیــت	خــود	را	پــای	کار	حــل	 در	گعــده	حداکثــر
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	ایــن	میــان	کمک	هــای	 مســئله	بیاورنــد.	ســپس	مســئول	مربوطــه	هــم	در

حاکمیتــی	را	در	جــای	مناســب	و	به	انــدازه	الزم	پــای	کار	حــل	مســئله	

بیــاورد.	

۲.	همچنیــن	گاه	بــا	حضــور	مســئولین	امامــان	نمی	تواننــد	آن	گونــه	کــه	

می	خواهنــد،	اظهــار	نظــر	کننــد.	

۳.	گاه	بــا	حضــور	مســئولین	چشــمه	های	فکــر	و	خالقیــت	اعضــاء	

گعــده	می	خشــکد	و	آن	هــا	نگاهشــان	را	بــه	دهــان	مســئول	می	دوزنــد	

تــا	راه	حــل	نهایــی	را	بیــان	کنــد.	راه	حــل	ایــن	آفــت،	همــان	اســت	کــه	در	

بخــش	متخصصیــن	توضیــح	داده	شــد.

ذیــاًل	برخــی	از	راهکارهایــی	ارائــه	می	شــود	کــه	بــرای	حضــور	هــر	یــک	از	

مســئولین	به	نظــر	می	رســد.	

1. امام جمعه و مسئولین حوزه علمیه

در	مــرام	طــالب	و	مبلغیــن،	پیشکســوتان	و	جایگاه	هایــی	نظیــر	نماینــده	

امــام	جمعــه	و	مســئولین	حــوزوی	 اســتان،	 یــا	 و	 ارگان	 	 ولــی	فقیــه	در

مورداحتــرام	و	اعتنــاء	هســتند.	در	نتیجــه	بســیار	طبیعــی	اســت	کــه	بــا	

	ایــن	افــراد	اظهارنظرهــا	بســیار	کــم	خواهــد	شــد.	نیــز	اعضــاء	گعــده	 حضــور

نظــرات	آن	هــا	را	بــر	نظــرات	خــود	ترجیــح	می	دهنــد.	

راهکار

۱.	بــرای	آن	کــه	ایــن	مشــکل	پیــش	نیایــد،	دبیــر	گعــده	می	بایســت	

ســعی	کنــد	هــم	مســئول	مربوطــه	را	نســبت	بــه	ضــرورت	فعالیــت	

	ایــن	 گاه	کنــد	و	هــم	بــه	اعضــاء	بقبوالنــد	کــه	در	حضــور فکــری	اعضــاء	آ
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افــراد	راحــت	حرف	هایشــان	را	بزننــد	و	بــه	آن	هــا	اطمینــان	دهــد	کــه	

به	موقــع	از	نظــرات	ایــن	افــراد	اســتفاده	خواهــد	شــد.

	ایــن	بزرگــواران	بایــد	محــدود	باشــد	تــا	باقــی	جلســه	 ۲.	زمــان	حضــور

بــه	روال	عــادی	خــود	برگــزار	شــود.

کــه	چه	بســا	 ۳.	گاه	طــالب	انتقاداتــی	بــه	مســئولین	وارد	می	کننــد	

حــق	باشــد،	امــا	ادبیــات	مناســبی	را	بــرای	بیــان	انتخــاب	نمی	کننــد.	

	یــا	فــرد	 	اینجــا	نقــش	میانجــی	بســیار	اهمیــت	دارد.	نقــش	دبیــر در

بزرگ	تــر	گعــده	در	میان	داری	کــردن	بیــن	مباحثاتــی	کــه	بیــن	ایــن	افــراد	

ــی	مهــم	اســت.	 ــد،	خیل ــا	اعضــاء	گعــده	پیــش	می	آی ب

۴.	گاه	مســئول	مربوطــه	براســاس	اطالعــات	غلــط،	نســبت	اشــتباه	

بــه	امامــان	می	دهــد	یــا	انتقــادی	نــاروا	را	متوجــه	جمــع	می	کنــد	یــا	

مأموریتــی	را	برعهــده	آن	هــا	می	گــذارد	کــه	در	حیطــه	اختیــارات	و	تــوان	

ــا	بیانــی	محترمانــه	 ــز	میانجــی	می	توانــد	ب 	اینجــا	نی آن	هــا	نیســت.	در

محدودیت	هــای	اعضــاء	گعــده	را	یــادآور	شــود.	همچنیــن	اطالعــات	

ــار	مدعویــن	قــرار	دهــد. صحیــح	را	از	منابــع	موثــق	در	اختی

2. مسئولین شهرستانی، استانی و ملی

گاه	برخــی	مســئولین	غیرحــوزوی	به	صــورت	ســرزده	یــا	ازقبل	هماهنگ	شــده	

در	گعــده	حاضــر	می	شــوند.	ایــن	افــراد	را	می	تــوان	بــه	ســه	دســته	تقســیم	

کرد:

•	مســئولین	کشــوری	ماننــد:	نماینــده	مجلــس،	مســئولین	نهادهــا	و	

	ایــن	ســطح ســازمان	ها	و	افــرادی	در
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•	مســئولین	اســتانی	ماننــد:	اســتاندار،	معاونیــن	اســتاندار،	مدیــران	

	ایــن	ســطح	 کل	و	افــرادی	در

شــهردار،	 شــهر،	 شــورای	 اعضــاء	 ماننــد:	 شهرســتانی	 مســئولین	 	•

	ایــن	 فرمانــدار،	مســئولین	ادارات	خدماتــی	و	فرهنگــی	و	افــرادی	در

ســطح

راهکار

	امــام	تلقــی	 ۱.	حضــور	مســئولین	نبایــد	به	معنــای	رفــع	مســئولیت	از

شــود.	حضــور	آن	هــا	مکمــل	فعالیــت	امــام	در	محلــه	اســت.	همان	طــور	

ــای	کار	حــل	 ــه	پ ــت	مردمــی	محل ــر	ظرفی ــد	حداکث ــه	شــد،	بای کــه	گفت

	ایــن	 مســائل	بیایــد.	آن	گاه	مســئولین	امکانــات	حاکمیتــی	را	در	اختیــار

ظرفیــت	آمــاده	بگذارنــد	تــا	مســئله	بــه	بهتریــن	وجــه	حــل	شــود.

	ایــن	افــراد	ازقبل	تنظیم	شــده	و	مقطــع	زمانــی	حضــور	 ۲.	اصــل	حضــور

ایشــان	هــم	معلــوم	باشــد.	

۳.	به	جهــت	احتــرام	بــه	امامــان،	مســئول	مربوطــه	رأس	زمــان	مقــرر	

حضــور	پیــدا	کننــد.	

3. مسئولین اداره کل تبلیغات اسالمی استان و ستاد سازمان

بایــد	 راهیــاری(	 )شــبکه	 بنیــاد	هدایــت	 و	 تبلیغــات	 مســئولین	ســازمان	

	بــا	امامــان	در	قالــب	گعده	هــای	آن	هــا	یــا	سرکشــی	از	آن	هــا	 به	طــور	مســتمر

در	موقعیــت	تبلیغــی	خــود	ارتبــاط	داشــته	باشــند.	ایــن	مســئله	باعــث	

می	شــود:

۱.	مســوولین	ســتادی	ماننــد	اداره	ســازمان	تبلیغــات	و	بنیــاد	هدایــت	از	
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امامانــی	کــه	در	صــف	مقــدم	فعالیتهــای	فرهنگــی	و	اجتماعــی	هســتند	

درک	واقعــی	تــری	داشــته	باشــند.	

۲.	همچنیــن	تفقــد	از	نیروهــا	و	دلگرم	کــردن	آن	هــا	بــه	اینکــه	مســئولین	

را	 ایشــان	 درددل	هــای	 و	 حرف	هــا	 و	 می	داننــد	 را	 آن	هــا	 احــوال	

می	شــنوند،	تأثیــرات	خوبــی	در	روحیــه	و	فعالیــت	امــام	دارد.	

البتــه	ایــن	حضــور	آســیب	هایی	نیــز	می	توانــد	داشــته	باشــد.	در	اغلــب	

جلســاتی	کــه	مســئولین	بــا	امامــان	دارنــد،	از	مســائلی	چنــد	شــکایاتی	دارند	

کــه	از	جملــه	آن	هــا	می	تــوان	بدین	هــا	اشــاره	کــرد:	میــزان	پایین	بــودن	

مســئولین	 و	 محلــی	 مســئولین	 بــا	 مشکالتشــان	 تبلیغــی،	 کمک	هزینــه	

مســجد،	به	ویــژه	اعضــاء	هیئت	امنــاء	و	برخــی	اهالــی،	عــدم	حمایــت	کافی	

	امامــان	و	نظایــر	آن.	در	مــورد	ایــن	مشــکالت	عمــده	توقعــات	 	از و	تقدیــر

	ایــن	اســت	کــه	مســئول	مربوطــه	از	اســتان	و	ســتاد	ســازمان	به	تنهایــی	 بــر

	اقتــدار	حاکمیتــی	حرکتــی	بــرای	حــل	ایــن	مشــکالت	انجــام	 و	بااســتفاده	از

دهــد.

راهکار

	ایــن	مواقــع	راهــکار	مؤثــر	آن	اســت	کــه	ابعــاد	تونمندســازی	 ۱.	در

توســط	راهیــار	مربوطــه	بــرای	امامــان	در	قالــب	گعــده	تامیــن	شــود.

۲.	امامان	تشــویق	شــوند	که	این	مســائل	را	در	دســتور	کار	گعده	های	

خــود	قــرار	دهنــد	و	تــا	جایــی	کــه	امــکان	دارد	از	ظرفیت	هــای	محلــی	

بــرای	حــل	 بــه	یکدیگــر	و	هم	فکــری	و	هم	اندیشــی	 کمــک	 بــرای	

مشــکالت	اســتفاده	کننــد	و	از	کمــک	مســئولین	مربوطــه	به	موقــع	و	
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ــای	کارآوردن	ظرفیت	هــای	امامــان	اســتفاده	شــود.	 	پ بعــد	از

۳.	مســئولین	امکاناتــی	کــه	بــرای	رفــع	مســائل	امامــان	تهیــه	یــا	تأمیــن	

کرده	انــد	را	در	جلســات	گعــده	بــه	اطــالع	امامــان	برســاند	و	ایشــان	را	

تشــویق	بــه	بهــره	گیــری	حداکثــری	نماینــد.

۴.	گاه	مسئولین	سازمان	در	بازدیدها	هدیه	ای	برای	امامان	به	همراه	

دارنــد.	اگرچــه	هدایــای	نقــدی	بی	فایــده	نیســت،	امــا	فعالیت	هایــی	

	از	امامان	تأثیر	بســزایی	داشــته	باشــد؛	 دیگر	نیز	می	تواند	برای	تقدیر

اعــزام	خانوادگــی	 ازجملــه:	هویت	بخشــی،	تقدیــر،	 فعالیت	هایــی	

بــه	اردوهــا،	رســیدگی	بــه	خانواده	هــای	امامــان،	دراختیارقــراردادن	

امکانــات	تفریحــی	ســازمان	و	ســایر	نهادهــای	شهرســتانی	و	اســتانی	

بــرای	امامــان.

تأثیر حضور صاحبان برخی رفتارها در گعده و راهکارهای مدیریت آن

یکــی	از	عواملــی	کــه	در	رونــد	برگــزاری	یــک	گعــده	تأثیــر	انکارناپذیــری	

دارد،	بــروز	برخــی	رفتارهــا	از	اعضــاء	گعده	هاســت.	ایــن	رفتارهــا	ممکــن	

ــازه	کار،	 ــار،	امامــان	ت ــر،	راهی ــد.	دبی 	امامــان	ســر	بزن اســت	از	هــر	کــدام	از

امامــان	پیشکســوت،	امامــان	موفــق،	منشــی،	مســئولین،	میهمــان	و	...	.

	ایــن	رفتارهــا	و	فرصت	هــا	و	آســیب	های	آن	و	 	از	زوایــای	تأثیــر گاهــی	از آ

ــان	 ــد	در	حفــظ	کی ــن	رفتارهــا	می	توان ــا	ای ــح	ب راهکارهــای	مواجهــه	صحی

نقــش	 امامــان،	 رشــد	 و	 توانمندســازی	 آن	در	 نیــز	مؤثربــودن	 و	 گعــده	

	ایــن	بخــش	الزم	اســت: بســزایی	داشــته	باشــد.	بیــان	چنــد	نکتــه	در

	جمع	هــای	
ً
۱.	رفتارهــای	مختلفــی	امــکان	دارد	در	گعده	هــا	و	عمومــا
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طلبگــی	مبلغیــن	اتفــاق	بیفتــد.	امــا	به	جهــت	رعایــت	اختصــار	مجبــور	

بــه	انتخــاب	شــایع	ترین	و	مؤثرتریــن	رفتارهــا	شــدیم.

۲.	مســائلی	که	در	ادامه	مطرح	خواهد	شــد	در	قالب	یک	میان	رشــته	

ــن	رشــته	 ــه	ای ــی	اســت؛	البت ــام	روان	شناســی	اجتماعــی	طرح	کردن ــا	ن ب

خــود	تخصصــی	ویــژه	اســت.	ایــن	میان	رشــته	می	توانــد	از	یک	ســو	بــه	

روان	شناســی	و	شــناخت	تیپ	های	شــخصیتی	مربوط	باشــد	و	از	ســوی	

	بــه	مبحــث	اختــالالت	شــخصیتی	ارتبــاط	پیــدا	کند.	ضمــن	آن	که	 دیگــر

ــز	نیازمنــد	اســت.	در	نوشــته	 از	جهتــی	بــه	جامعه	شناســی	مبلغیــن	نی

	بــرای	تعدیــل	ســطح	علمــی	متناســب	بــا	کاربــران	از	پرداختــن	 حاضــر

بــه	زوایــای	روان	شناســانه	ایــن	مباحــث	صرف	نظــر	شده	اســت	و	تنهــا	

ســعی	بــر	آن	بــوده	کــه	خالصه	تریــن	و	کاربردی	تریــن	اطالعــات	و	

ــده	عرضــه	شــود.	طبیعــی	اســت	کــه	 ــه	خوانن ــی	ب راهکارهــای	عملیات

بررســی	و	اظهارنظرهــای	علمــی	راجــع	بــه	ایــن	نــکات	مجالــی	دیگــر	

می	طلبــد.

۳.	گاه	در	خــالل	شــرح	بعضــی	رفتارهــا	امــکان	دارد	به	نظــر	خواننــده	

چنیــن	برســد	کــه	می	تــوان	افــراد	را	به	راحتــی	قضــاوت	کــرد.	ایــن	امــر	

مــورد	 در	 می	شــود؛	 اشــخاص«	 بــه	 »برچســب	زدن	 پدیــده	 باعــث	

افــرادی	کــه	تــازه	بــا	مطالبــی	آشــنا	می	شــوند،	ایــن	پدیــده	امــری	شــایع	

اســت.	الزم	بــه	تذکــر	اســت	کــه	بایــد	به	شــدت	مراقــب	برچســب	زدن	

	نمی	تــوان	به	دلیــل	بــروز	
ً
و	انــگ	زدن	بــه	اطرافیانمــان	باشــیم.	غالبــا

	یــک	شــخص،	آن	فــرد	را	در	دســته	تیــپ	 یکــی	دو	رفتــار	خــاص	از
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شــخصیتی	خاصــی	قــرار	داد.	ایــن	یکــی	دو	رفتــار	فــرد	را	مشــمول	نوعی	

کشــف	 و	 شــخصیت	 تیپ	شناســی	 نمی	کنــد.	 شــخصیت	 اختــالل	 از	

اختــالل	شــخصیت	رونــدی	علمــی	دارد	کــه	حتــی	در	صــورت	طی	شــدن	

ــت	آن،	وجــود	
ّ
ــاز	هــم	امــری	قطعــی	محســوب	نمی	شــود	و	عل آن،	ب

امــکان	خطــا	در	علــوم	تجربــی	اســت.	

و	 شــخصیت	 اختــالل	 مباحــث	 آمــوزش	 نوشــته	 ایــن	 	 از هــدف	 	.۴

	به	بررســی	نحــوه	مواجهه	
ً
تیپ	شناســی	نیســت،	بــه	همیــن	دلیــل	صرفــا

بــا	رفتارهــا	در	گعده	هــای	طلبگــی	اکتفــا	شده	اســت.	عالقه	منــدان	

مباحــث	 بــه	 تفصیلــی	 و	 تخصصــی	 بحث	هــای	 بــرای	 می	تواننــد	

کننــد. مراجعــه	 مربوطــه	 کتاب	هــای	 در	 مطرح	شــده	

در	 خــود	 دســتاوردهای	 می	شــود	 تقاضــا	 محتــرم	 خواننــده	 از	 	.۵

واحــد	 اختیــار	 در	 را	 مختلــف	 رفتارهــای	 بــا	 مواجهــه	 در	 گعده	هــا	

پژوهــش	بنیــاد	هدایــت	قــرار	دهنــد	و	بــه	تکمیــل	و	پرثمرشــدن	اثــر	

برســانند. مــدد	 حاضــر	

1. پیگیری و عالقه مندی

برخــی	از	اعضــاء	جلســه	به	طــور	عــادی	و	معمــول	پیگیــر	و	عالقه	مندنــد،	

یعنی:

ســؤاالت	جــواب	 بــه	 گعــده	می	پردازنــد.	 بــه	موضــوع	 باعالقــه	 	.۱

می	کننــد.	 اظهارنظــر	 و	 می	دهنــد	

۲.	پیگیر	تکالیفی	هستند	که	به	آن	ها	داده	می	شود.	

۳.	طبق	مصوبات	گعده	رفتار	می	کنند.	
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۴.	پرحرارت	و	خوش	ُخلق	اند.	به	اصطالح	دل	به	کار	می	بندند.	

۵.	ایــن	افــراد	معمــواًل	برون	گــرا	هســتند	و	انــرژی	خــود	را	از	جمــع	

می	گیرنــد	و	دوســت	دارنــد	بــا	افــراد	مختلــف	ارتبــاط	برقــرار	کننــد.

نکات

در	مورد	این	افراد	رعایت	چند	نکته	اهمیت	دارد:

	ایــن	افــراد	در	گعــده	یــک	فرصــت	مثبــت	اســت.	ایشــان	 ۱.	حضــور

ــد	از	 ــن	دیگــران	هســتند	و	بای ــرای	راه	انداخت الگــو	و	محــرک	خوبــی	ب

تــالش	آن	هــا	تقدیــر	کــرد.	البتــه	در	تقدیــر	نبایــد	زیــاده	روی	کــرد.	فســاد	

در	نیــت	و	برانگیخته	شــدن	حســادت	دیگــران	از	مشــکالتی	اســت	کــه	

ــال	خواهــد	داشــت.	 	ایــن	افــراد	به	دنب ــر	بیش	ازحــد	از تقدی

۲.	ایــن	افــراد	معمــواًل	بســیار	موشــکافی	می	کننــد.	پــس	مطالــب	را	

به	صــورت	صریــح	و	ســاده	بــرای	آن	هــا	بگوییــد	تــا	حــس	کاوشــگری	

ــن	شــود.	 آن	هــا	تأمی

۳.	دبیــر	و	ارزیابــان	حلقــه	نبایــد	بــا	توجــه	بیش	ازحــد	بــه	ایــن	افــراد	از	

افــرادی	کــه	در	گعــده	حضــور	دارنــد،	امــا	پیگیــر	نیســتند،	غافــل	شــوند.

	ایــن	افــراد	خالصــه	کــرد.	نبایــد	گمــان	 ۴.	نبایــد	نتایــج	گعــده	را	در

	ایــن	 کــرد	کــه	باقــی	افــراد	نیــز	همین	گونه	انــد.	معمــواًل	تعــداد	کمــی	از

	ایــن	حــد	 دســت	افــراد	پیــدا	می	شــوند.	بایــد	بــرای	ســایر	کســانی	کــه	در

نیســتند	نیــز	برنامــه	ای	ریخــت	کــه	آن	هــا	هــم	رشــد	کننــد.	

۵.	مراقــب	باشــید	کــه	مســئولیت	ها	و	انجــام	تمــام	تکالیــف	گعــده	را	

بــه	ایــن	افــراد	منحصــر	نکنیــد	و	فرصــت	رشــد	را	از	دیگــران	نگیریــد.
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2. کم حرفی )سکوت(

برخــی	از	اعضــاء	گعــده	معمــواًل	ســاکت	اند.	به	آســانی	تــن	بــه	اظهارنظــر	

از	 را	 نیــز	خــود	 	 افــراد	در	محیط	هــای	دیگــر ایــن	 نمی	دهنــد.	معمــواًل	

دیگــران	جــدا	می	کننــد.	مثــاًل	ترجیــح	می	دهنــد	به	تنهایــی	غــذا	صــرف	

کننــد	و	به	خودی	خــود	بــه	دیگــران	ملحــق	نمی	شــوند.	

علت	هایــی	کــه	موجــب	می	شــود	یــک	نفــر	در	گعــده	ســکوت	اختیــار	کنــد،	

می	توانــد	ناشــی	از	حــاالت	و	شــرایط	خــود	فــرد	یــا	فضــای	بحــث	باشــد.	

ذیــاًل	بــه	برخــی	از	علت	هــا	اشــاره	می	شــود:

1. درون گرایی

	نــوع	درون	گراســت.	ایــن	افــراد	کســانی	 تیــپ	شــخصیتی	برخــی	افــراد	از

هســتند	کــه	انــرژی	خــود	را	از	درون	خــود	می	گیرنــد	و	دوســت	دارنــد	بــا	

افــراد	کمــی	روبــه	رو	شــوند،	ولــی	ارتباطاتشــان	عمیــق	باشــد.	البتــه	ایــن	

	بــه	 بــدان	معنــا	نیســت	کــه	آن	هــا	خودبرتر	بین	انــد،	بلکــه	آن	هــا	بیشــتر

خودشــان	متکی	انــد	و	ترجیــح	می	دهنــد	از	تجربیــات	و	دانســته	های	

خودشــان	بیشــتر	اســتفاده	کنند.	

2. عدم تسلط بر مهارت های ارتباطی

کــه	اکثــر	 	کم	حــرف	نیســتند.	درون	گراهایــی	
ً
	افــراد	درون	گــرا	لزومــا

اوقــات	خــود	را	در	تنهایــی	به	ســر	می	برنــد	وگوشــه	گیری	و	انــزوا	را	

ارتباطــی	برخــوردار	نیســتند. از	مهارت	هــای	الزم	 کرده	انــد،	 انتخــاب	
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3. سکوت حکیمانه

و	 گعــده	 در	 مطرح	شــده	 مطالــب	 بــر	 	 تمرکــز به	واســطه	 فــرد	 گاه	

ــا	و	تأمــل	در	نظــر	خــود	و	پرداخــت	آن،	 ــر	آن	هــا،	اتخــاذ	مبن 	ب تفکــر

ســکوت	می	کنــد.	ایــن	افــراد	گرچــه	کــم		حــرف	می	زننــد،	امــا	وقتــی	

	بیــان	 لــب	بــه	ســخن	می	گشــایند،	نظرهایــی	پختــه،	عمیــق	و	چاره	ســاز

	بــه	 می	کننــد.	ترویــج	و	تشــویق	ایــن	فرهنــگ	در	گعــده	داری	بســیار

رشــد	و	تعمیــق	گعــده	کمــک	می	کنــد.	ایــن	نــوع	ســکوت	هــم	می	توانــد	

ــد	ســبک	زندگــی	 ــرا	باشــد	و	هــم	می	توان ســبک	زندگــی	افــراد	درون	گ

افــراد	برون	گــرا	باشــد.

4. اعتمادبه نفس پایین

5. ترس از قضاوت شدن از سوی دیگران

6. تصــور اشــتباه از اینکــه حرفــی بــرای گفتــن نمانــده تــا بخواهنــد نظــر 
دهند.

7. خجالت

	ایــن	موقعیــت	شــخص	از	آن	چــه	دربــاره	او	گفتــه	خواهــد	شــد،	 در

باعــث	می	شــود	 عامــل	 ایــن	 نگرانــی	می	کنــد.	 و	 ناامنــی	 احســاس	

نتواند	شــخصیت	و	احساســات	واقعی	خود	را	در	گعده	نشــان	دهد.	

همچنیــن	ایــن	امــر	مزاحــم	اســت	و	مانــع	ارتبــاط	او	بــا	ســایر	امامــان	در	

خــارج	از	گعــده	می	شــود.
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8. کناره گیری و غرور

بعضــی	از	مواقــع	غــرور	عامــل	کناره	گیــری	فــرد	از	صحبــت	در	گعــده	

موقعیــت	 لحــاظ	 از	 را	 ســایرین	 فــرد	 وضعیــت	 ایــن	 	 در می	شــود.	

اجتماعــی	یــا	خانوادگــی	در	ســطح	پایین	تــری	می	دانــد.	شــأن	خــود	را	

	ایــن	جمــع	اســتفاده	 	از	آن	می	دانــد	کــه	بخواهــد	مطالبــش	را	در باالتــر

کنــد.	

9. عصبانیت

خشــم	و	عصبانیــت	نســبت	بــه	اتفاقاتــی	کــه	در	گعــده	یــا	خــارج	از	آن	

واقــع	شــده،	می	توانــد	مانــع	از	اظهارنظــر	فــرد	در	گعــده	شــود.

راهکار

۱.	شــناخت	علــت	کم	حرفــی	فــرد	در	گعــده	بســیار	ضــروری	اســت،	

آن	هــم	قبــل	از	هــر	اقدامــی	بــرای	فعال	کــردن	او	و	واداشــتن	وی	بــه	

ســخن	گفتن.	

۲.	افــراد	ســاکت	را	مجبــور	نکنیــد	کــه	بــا	دیگــران	ارتبــاط	برقــرار	کننــد	

یــا	بــا	آن	هــا	دوســت	شــوند.

در	 ســخن	گفتن	 »مهــارت	 ماننــد	 ارتباطــی	 مهارت	هــای	 آمــوزش	 	.۳

جمــع«	و	نیــز	»مهــارت	ارتبــاط	مؤثــر«	می	توانــد	بــه	درون	گراهــای	

فاقــد	ایــن	مهــارت	کمــک	کنــد	تــا	در	گعــده	حضــور	مؤثرتــری	داشــته	

باشــند.	

	ایــن	افــراد	علــت	 ۴.	دبیــر	حلقــه	می	توانــد	در	خــارج	از	حلقــه	از
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سکوتشــان	را	جویا	شــود	و	ضمن	ســعی	در	حل	مشــکل	ایشــان،	آن	ها	

را	بــه	ســخن	گفتن	و	فعال	شــدن	در	گعــده	تشــویق	کنــد.	مثــاًل	بــه	ایــن	

افــراد	بگویــد:	»نــکات	شــما	بــرای	مــا	مهــم	اســت«،	»جمع	را	از	شــنیدن	

آراء	خــود	محــروم	نکنیــد«،	»تجربه	هــای	شــما	امانت	هایــی	اســت	در	

دســت	شــما	کــه	بایــد	آن	را	بــه	اهلــش	برســانید.«

و	 افــکار	 دربــاره	ی	 می	شــود	 توصیــه	 خجالتــی	 افــراد	 مــورد	 در	 	.۵

پرســش	های	 بــا	 	 به	مــرور و	 کنیــد	 آن	هــا	صحبــت	 بــا	 احساساتشــان	

کنیــد. اندیشه	هایشــان	 اظهــار	 بــه	 متمایــل	 را	 آن	هــا	 مختلــف	

۶.	بــرای	افــراد	خجالتــی	مســتمع	خوبــی	باشــید.	ایــن	افــراد	وقتــی	

	بــر	حــرکات	و	حرف	هــای	
ً
می	خواهنــد	در	گعــده	ســخن	بگوینــد،	دائمــا

خودشــان	تمرکــز	می	کننــد.	از	خــود	می	پرســند	اآلن	بایــد	چــه	حرفــی	

ــه	مــن	دارد؟	و	...	روی	 ــل	چــه	نظــری	نســبت	ب ــم؟	طــرف	مقاب را	بزن

ــز	 ــن	فــردی	تمرک تک	تــک	حــرکات،	صحبت	هــا	و	احساســات	این	چنی

کنیــد.	تمــاس	چشــمی	بــا	او	داشــته	باشــید	و	اصــول	زبــان	بــدن	را	

رعایــت	کنیــد.	امــوری	مثــل	ســرتکان	دادن	به	نشــانه	تأییــد	حرف	هــای	

طــرف	مقابــل،	گفتــن	کلماتــی	ماننــد	»بلــه«،	»درســت	می	فرماییــد«،	

»خــوب«،	و	...	

	از	تکنیک	هــای	مطرح	شــده	در	ادامــه	همیــن	 ۷.	در	مــورد	افــراد	مغــرور

بخــش	بــا	نــام	بخــش	افــراد	کنترل	گــر	می	تــوان	اســتفاده	کــرد.

	افــراد	بهتریــن	راه	برقــراری	ارتبــاط	بــا	آن	هاســت.	 ۸.	سؤال	پرســیدن	از

	افــراد	کم	حــرف	در	گعــده	 	یــا	ســایر	اعضــاء	از 	ایــن	اســاس	بایــد	دبیــر بــر
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ســؤال	بپرســند	و	آن	هــا	را	بــه	اظهارنظــر	وادار	کننــد.

۹.	بــرای	کســانی	کــه	مهــارت	ســخن	گفتن	ندارنــد	و	نمی	تواننــد	به	نحــو	

ــک	»پرســش	 ــوان	از	تکنی ــد،	می	ت منســجمی	کالم	خــود	را	منعقــد	کنن

ســؤاالت	جزئی	تــر«	اســتفاده	کــرد.	بــا	ســؤال	های	گام	بــه	گام	از	نظــر	

ایــن	افــراد	پرده	بــرداری	کنیــد.	ایــن	افــراد	گرچــه	از	قبــل	ترتیبــی	بــرای	

بیــان	مطلبشــان	انتخــاب	نکرده	انــد،	ولــی	به	کمــک	شــما	و	به	مــرور	

ایــن	نظــم	را	بــه	کالمشــان	می	بخشــند.	

۱۰.	یکــی	از	راهکارهــا	بــرای	حــل	مشــکل	کســانی	کــه	اعتمادبه	نفــس	

	ایــن	 الزم	را	بــرای	ســخن	گفتن	در	جمــع	ندارنــد،	»ُحســن	جویی«	از

افــراد	اســت.	اعضــاء	گعــده	می	تواننــد	محاســن	خانوادگــی،	علمــی	و	

	ایــن	صــورت	به	مــرور	 رفتــاری	ایــن	افــراد	را	در	جمــع	تقدیــر	کننــد.	در

	ایــن	افــراد	ایجــاد	می	شــود.	 اعتمادبه	نفــس	مثبــت	در

گعــده	 در	 دیگــران	 هرچــه	 کــه	 می	کنــد	 احســاس	 امــام	 گاهــی	 	.۱۱

ــی	را	 ــب	اســت	و	به	اصطــالح	حرف	هــای	گفتن ــد،	نهایــت	مطل گفته	ان

دیگــران	به	بهتریــن	نحــو	گفته	انــد	و	دیگــر	او	حــرف	خاصــی	بــرای	

گفتــن	نــدارد.	ایــن	تفکــر	اعتمادبه	نفــس	وی	را	بــرای	اظهارنظــر	ســلب	

	ایــن	مــوارد	توصیــه	می	شــود	اعضــاء	را	بــه	تخصصــی	کــه	 می	کنــد.	در

ــد.	 دارنــد	متوجــه	کنی

	امــری	متخصــص	نیســت،	بــه	آن	هــا	توصیــه	 	ایــن	فــرد	در همچنیــن	اگــر

ــد.	فــردی	کــه	در	رشــته	ای	متخصــص	 ــد	اقــدام	بــه	متخصص	شــدن	کنن کنی

می	شــود	همیشــه	از	منظــر	تخصــص	خــود	بــه	آن	نــگاه	می	کنــد.	در	نتیجــه	
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بخشــی	از	پیشــبرد	اهــداف	گعــده	بــه	نظــر	او	وابســته	می	شــود.	ایــن	امــر	

	او	در	 هویتــی	بــه	فــرد	می	دهــد	کــه	اعتمادبه	نفــس	و	در	نتیجــه	حضــور

ــاء	می	دهــد.	 گعــده	را	ارتق

	به	معنــای	صــرف	زمــان	طوالنــی	نیســت.	
ً
	امــری	لزومــا متخصص	شــدن	در

ــاره	 ــی	محــدود	درب ــردن	زمان ــا	صرف	ک ــد	ب ــاًل	امــام	یــک	گعــده	می	توان مث

امکانــات	تفریحــی	نهادهــای	دولتــی	در	شهرســتان	اطالعــات	به	دســت	

	راســتای	تخصیــص	دادن	آن	امکانــات	بــه	اعضــاء	گعــده	بــا	 بیــاورد	و	در

مســئوالن	رایزنــی	کنــد.	همیــن	امــر	به	نوعــی	تخصــص	او	محســوب	شــود.	

را	 محــالت	 در	 اشــتغال	 ایجــاد	 حمایت	هــای	 و	 ظرفیت	هــا	 امامــی	 یــا	

بــا	پیگیــری	جمــع	آوری	کرده	اســت	و	دربــاره	آن	هــا	رایزنــی	کــرده	و	ایــن	

ــرار	می	دهــد.	در	 ــار	اعضــاء	گعــده	ق اطالعــات	و	روابــط	خــود	را	در	اختی

ایــن	صــورت	فــرد	همیشــه	حرفــی	بــرای	گفتــن	خواهــد	داشــت.

۱۲.	پیشــنهاد	می	شــود	دبیــر	گعــده	زمانــی	را	اختصــاص	بدهــد	تــا	

بفهمــد	چــه	امــوری	باعــث	می	شــود	فرد	ســاکت	برای	صحبت	کــردن	در	

	انگیزه	بخــش	 جمــع	انگیــزه	بگیــرد.	در	ادامــه	بــا	او	راجــع	بــه	ایــن	امــور

صحبــت	کنــد	و	پــس	از	ایجــاد	صمیمیــت،	موجبــات	مشــارکت	فعــال	

وی	در	گعــده	را	فراهــم	آورد.

خودمحــوری،  خودبینــی،  خودشــیفتگی،  )ســلطه گری،  کنترل گــری   .3

ارباب منشــی(

بــروز	 خــود	 از	 را	 	 زیــر رفتارهــای	 طلبگــی	 جمع	هــای	 در	 افــراد	 برخــی	

می	دهنــد:
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۱.	معمواًل	بسیار	کنایه	آمیز	صحبت	می	کنند.

۲.	معمــواًل	بــه	دیگــران	ایــراد	می	گیرنــد	و	انتقــاد	می	کننــد	کــه	چــرا	

کارهــای	امامــت	و	تبلیــغ	را	به	شــیوه	ای	کــه	او	تشــخیص	داده	اســت،	

زیرســؤال	 را	 دیگــران	 قضاوت	هــای	 و	 رفتارهــا	 نمی	دهنــد.	 انجــام	

می	برنــد.

کار	همه	کــس	و	 آنهــا	معمــواًل	احســاس	می	کننــد	بایــد	عاقبــت	 	.۳

	ایــن	هــم	فراتــر	 	را	کنتــرل	کننــد	و	حتــی	ممکــن	اســت	پــا	را	از همه	چیــز

کــه	هیــچ	 کنترل	کــردن	موقعیت	هایــی	باشــند	 بگذارنــد	و	به	دنبــال	

ارتباطــی	بــه	کار	آن	هــا	نــدارد.	مثــاًل	احســاس	وظیفــه	کننــد	کــه	مقــدرات	

	را	بایــد	بــه	دســت	بگیرنــد،	بــدون	آن	کــه	از	آن	هــا	 مســجد	امامــی	دیگــر

خواســته	شــده	باشــد	یــا	دالیــل	منطقــی	بــرای	مســئولین	آن	امــر	اقامــه	

کننــد.	

۴.		این	افراد	گاه	دچار	وسواس	فکری	و	عملی	زیادی	هستند.

 ۵.	ایــن	شــخصیت	ها	ممکــن	اســت	کمال	گــرا	باشــند،	یعنــی	از	خــود	و	

دیگــران	انتظــارات	نامعقولی	داشــته	باشــند.	

 ۶.	ایــن	افــراد	همــکار	و	هــم	رده	شــما	هســتند،	امــا	طــوری	رفتــار	

از	شــما	قــرار	دارنــد. 	 گویــی	باالتــر کــه	 می	کننــد	

ــرای	ســایر	اعضــاء	گعــده	دارنــد	  ۷.	گاه	خرده	فرمایش	هــای	زیــادی	ب

و	در	حالی	کــه	رییــس	و	مســئول	دیگــران	نیســتند،	بــه	آن	هــا	دســتوراتی	

می	دهنــد.	

	بــه	حفــظ	روابطشــان	بــا	اعضــاء	گعــده	 	قــادر
ً
۸.	ایــن	افــراد	بعضــا

https://www.chetor.com/16626-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b3-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c/
https://www.chetor.com/684-%da%86%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84%e2%80%8c-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/
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و	 ســلطه	 تحــت	 همه	چیــز	 باشــند	 مطمئــن	 اینکــه	 	 مگــر نیســتند،	

نظــارت	خودشــان	اســت.	درغیراین	صــورت	ترجیــح	می	دهنــد	اصــاًل	در	

گعــده	ای	کــه	آن	هــا	رییســش	نیســتند،	حاضــر	نباشــند.

بــا	 تحســین	اند،	 محتــاج	 حق	به	جانب		انــد،	 و	 خودبزرگ	بیــن	 	.۹

دیگــران	هــم	دردی	نمی	کننــد	و	انتظــار	دارنــد	فــراوان	از	ایشــان	تمجیــد	

شــود،	حتــی	اگــر	تــالش	خاصــی	انجــام	نــداده	باشــند.

راهکار

۱.	ایــن	افــراد	از	یــک	جهــت	می	تواننــد	دارایــی	ارزشــمندی	بــرای	گعــده	

باشــند،	زیــرا	بــه	جزئیــات	توجــه	زیــادی	دارنــد	و	نــگاه	نقادانــه	آن	هــا	

می	توانــد	تمامــی	اعضــاء	را	متوجــه	نقــاط	ضعــف	گعــده	کنــد.	

۲.	میــزان	واکنــش	دبیــر	و	ســایر	اعضــاء	گعــده	بــه	ایــن	نــوع	رفتــار	فــرد	

	بــه	میــزاِن	شــدِت	رفتــار	وی	بســتگی	دارد. ســلطه	گر

افــراد	 ایــن	 بــا	 مواجهــه	 بــرای	 ابتدایــی	 راهکارهــای	 از	 یکــی	 	.۳

نادیده	گرفتــن	رفتــار	آن	شــخص	اســت.	مثــاًل	وقتــی	بــه	اعضــاء	گعــده	

نکــرد. تبعیــت	 و	 گرفــت	 نادیــده	 را	 آن	 می	تــوان	 دســتوری	می	دهــد،	

ــد،	 ــراد	آرامشــتان	را	حفــظ	کنی ــوع	اف ــن	ن ــا	ای ــو	ب ــن	گفت	وگ ۴.	در	حی

در	 اگــر	 بپرهیزیــد.	 مشــاجره	کردن	 از	 و	 باشــید	 شــوخ	طبع	 مقــداری	

گفت	وگــو	بــا	آنــان	از	موضــع	ُغــرزدن	و	اتهــام	زدن	وارد	شــوید،	نه	تنهــا	

مؤثــر	نخواهــد	بــود،	بلکــه	برعکــس	آن	هــا	را	وادار	می	ســازد	واکنــش	

ــد	و	رفتارهــای	خودستایانه	شــان	را	بیشــتر	 ــروز	دهن دفاعــی	از	خــود	ب

نشــان	دهنــد	و	چه	بســا	بــا	پاســخ	های	تنــد	و	گزنــده	شــما	را	مــورد	
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	ایــن	 	بــه	ســکوت	شــوید.	بــاور هجــوم	کالمــی	قــرار	دهنــد	تــا	وادار

ــه	فهــم	و	درک	دوطرفــه	ایفــاء	 نکته	هــا	نقــش	بســزایی	در	رســیدن	ب

می	کنــد.	

۵.	مــی	توانیــد	بــا	صراحــت	و	خونســردی	و	در	خلــوت	نظرتان	را	راجع	

	ایــن	حرفتــان	خوشــم	نیامــد«	یــا	 بــه	رفتــارش	بــه	او	بگوییــد.	مثــاًل	»از

»مــن	و	شــما	طلبه	ایــم	و	محیــط	گعــده	هــم	رییــس	و	مرئــوس	نــدارد.	

	آقایــان	را	از	گعــده	بیــزار	 بایــد	مراقــب	باشــیم	تأثیــر	رفتــار	مــا	ســایر

نکنــد«.	اگــر	الزم	شــد	در	جمــع	جوابــش	را	بدهیــد،	می	توانیــد	بــه	او	

	
ً
این	گونــه	بگوییــد:	»ترجیــح	می	دهــم	در	فرصــت	مناســب	شــخصا

پاســخ	شــما	را	بدهــم،	چــون	بــه	نظــر	می	رســد	بــا	هــم	اختــالف	نظــر	

داریــم«.

	او	به	خاطــر	توجهــش	بــه	جزئیــات	و	مشــارکت	 	ابتــدای	کالم	از ۶.	در

در	گعــده	تشــکر	کنیــد.	حتــی	کمــی	هــم	صادقانــه	از	جنبه	هــای	مثبــت	

	تــا	حــدودی	امــکان	پذیــرش	حرف	هایتــان	 او	تعریــف	کنیــد،	بــا	ایــن	کار

را	از	جانــب	او	فراهــم	کرده	ایــد.

از	 کنیــد	و	 ارائــه	 او	 بــرای	 کافــی	 ۷.	در	توضیحــات	خــود	جزئیــات	

ابهاماتــی	کــه	ممکــن	اســت	باعــث	ایجــاد	ذهنیــت	او	شــود،	بکاهیــد.

	یــا	مضــر	نیســت	و	بــر	عملکــرد	گعــده	 	ایــن	رفتــار	خیلــی	پرتکــرار ۸.	اگــر

	بــه	عکس	العمــل	نیســت.	حتی	 تأثیــر	مخــرب	خاصــی	نمی	گــذارد،	نیــاز

	او	را	مســئول	قــرار	داد.
ً
می	تــوان	در	برخــی	امــور	موقتــا

	بــدون	درگیرشــدن	و	ایجــاد	تنــش	محدودیت	هــا	و	قوانیــن	 ۹.	دبیــر
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مصــوب	گعــده	را	بــرای	ایــن	فــرد	روشــن	و	واضــح	تشــریح	کنــد	و	عمــاًل	

هــم	اجــازه	دخالــت	و	تحمیــل	رهبــری	را	بــه	ایــن	فــرد	ندهــد.

۱۰.	در	حادتریــن	مــوارد	کــه	امــکان	دارد	گعــده	به	واســطه	ایــن	رفتــار	

	ارجــاع	دهیــد	تــا	ادامــه	 از	هــم	بپاشــد،	این	چنیــن	فــردی	را	بــه	راهیــار

ــا	الاقــل	حضــور	در	گعــده	 	ی ــون	مســتقر حضــور	وی	در	طــرح	روحانی

بررســی	شــود.

۱۱.	در	روایــات	مــا	تعبیــری	وجــود	دارد	کــه	رفتــار	متکبرانــه	بــا	متکبــر	

مــع	 التکّبــر	 فــإّن	 المتکّبریــن؛	 مــع	 تکّبــروا	 عبــادت	می	دانــد.	»و	 را	

ــا	افــرادی	 ــا	توجــه	بــه	مضمــون	ایــن	روایــت،	ب ــاده.«۱ ب المتکّبریــن	عب

ــه	 ــد	و	درحالی	ک ــان	برخــورد	می	کنن ــا	مخاطب 	ب ــر ــا	تکب ــه	در	گعــده	ب ک

برتــری	خاصــی	ندارنــد،	به	دنبــال	تســلط	بــر	جمــع	هســتند،	می	تــوان	

مقابله	به	مثــل	کــرد.	البتــه	توســل	بــه	ایــن	راهــکار	در	برابــر	جمــع	وقتــی	

مجــاز	اســت	کــه	مســیر	های	قبلــی	ماننــد	بی	اعتنایــی،	گفت	وگــوی	

خصوصــی،	مسئولیت	ســپاری	محــدود،	نرمــش	و	ُحســن	جویی	مشــکل	

را	حــل	نکــرده	باشــد.	ایــن	شــیوه	باعــث	می	شــود	فــرد	مزبــور	رفتــار	

	آیینــه	رفتــار	دیگــران	ببینــد	و	شــنیع	بودن	آن	را	از	نزدیــک	 خــود	را	در

ــار	به	معنــی	مــدح	 لمــس	کنــد.	البتــه	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	ایــن	رفت

	انجــام	رفتــار	متکبرانــه	
ً
متکبرشــدن	اعضــاء	گعــده	نیســت،	بلکــه	صرفــا

اســت،	بــدون	آن	کــه	فــرد	دچــار	تکبــر	قلبــی	شــده	باشــد.۲ 

1  - مشکینی، تحریر المواعظ العددیه، قم، الهادی، صص. 172-171
، تکبرکــردن عبــادت اســت. مقصــود  ــرِ ِعبــاَدٌه یعنــی بــا متکبــر ُمَتکّبِ

ْ
ــُر َمــَع ال کّبُ 2  - بــه مــا گفته انــد: َالّتَ

گــر کســی متکبرانــه رفتــار می کنــد، شــما طــوری عمل نکنیــد کــه او را به تکبرش تشــویق  ایــن اســت کــه ا
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	افــراد	تعمــدی	 ۱۲.	بــه	ایــن	نکتــه	توجــه	داشــته	باشــید	کــه	گاه	تکبــر

نیســت	و	برخــی	کمبودهــا،	خاصــه	کمبــود	توجــه	و	محبــت	در	گذشــته	

آن	هــا،	باعــث	شــده	فــرد	حقارتــی	در	درون	خــود	احســاس	کنــد.	ایــن	

احســاس	موجــب	عدم	صمدانیــت	و	کاهــش	اعتمادبه	نفــس	در	آن	هــا	

می	شــود.	در	نتیجــه	ایــن	رفتارهــا	بــرای	پوشــش	دادن	آن	خــالِء	درونــی	

	ایــن	مــورد	چنیــن	نقــل	شــده	اســت: اســت.	در	روایــات	در
ــٍه  ــر اّل ِلِذَل ّبَ ــر او تج ــٍل تکّبَ ــْن رُج ــال: »ماِم ــداهلل ؟ع؟ ق ــی عب ــن اب ع

ــِه«1  ــی نفِس ــا ف وجده
امــام صــادق؟ع؟ فرمــوده اســت: »هیــچ انســانی خودبــ�ن و متجــاوز 
ــر و جّباریــت آلــوده نمی گــردد مگــر به خاطــر  نمی شــود و بــه تکّب

ذلــت و خــواری کــه در ضمیــر خــود احســاس می کنــد.«

ــد	 ایــن	افــراد	اغلــب	در	روابطشــان	بیشــتر	در	پــی	توجه	انــد	و	می	خواهن

عشــق	دریافــت	کننــد	و	روحیــه	بگیرنــد	و	به	راحتــی	نمی	تواننــد	بــه	دیگران	

روحیــه،	عشــق	و	توجــه	ببخشــند،	چــرا	کــه	خــود	عــاری	از	آن	هــا	هســتند.	

درک	ایــن	مســئله	باعــث	می	شــود	کــه	درک	بهتــری	از	موقعیــت	و	شــرایط	

ــم	و	 ایــن	افــراد	داشــته	باشــیم	و	بــرای	اصــالح	آن	هــا	بیشــتر	دلســوزی	کنی

تــوان	بیشــتری	بگذاریــم.

ک  کنیــد، بلکــه در مقابــل آدمــی کــه متکبرانــه رفتــار می کنــد، متکبرانــه رفتــار کنیــد تــا دماغــش بــه خــا

مالیــده شــود و دیگــر تکبــر نداشــته باشــد. تکبــر بــا متکبــر عبــادت اســت، نــه اینکــه بخواهــد بگویــد 

 ] خــود تکبــر به عنــوان یــک حالــت روانــی کــه خودپســندی و خودبزرگ بینــی اســت ]ممــدوح اســت و

گــر در مقابــل یــک آدم متکبــر قــرار گرفتــی، تــو هــم واقعــا خودبزرگ بیــن بــاش، بلکــه می خواهــد بگویــد  ا

تــو همیشــه بایــد متواضــع باشــی، روحــت همیشــه بایــد متواضــع باشــد، ولــی رفتــارت بــا یــک آدم متکبــر 

ک بمالــی )مجموعــه آثــار شــهید مطهــری. ج. 22، ص. 785( متکبرانــه باشــد تــا دمــاغ او را بــه خــا
1- کافی، ج. 2، ص. 312
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4. بذله گویی )لودگی، شوخ طبعی(

	ارتباطــات	 کارکردهــای	اجتماعــی	مهمــی	در کلــی	 شــوخ	طبعی	به	طــور	

ــوع	شــوخ	طبعی	 ــن	دو	ن ــن	بی ــه	در	گعــده	دارد.	محققی بینافــردی	از	جمل

تفکیــک	قائــل	شــده	اند:

الف( شوخ طبعی های تقویت کننده1: 

ایــن	شــوخ	طبعی	انســجام	و	قــدرت	ارتباطــات	فعلــی	را	تقویــت	می	کنــد	

نــوع	 ایــن	 دوستی	هاســت.	 و	 همکاری	هــا	 تقویت	کننــده	 و	 محافــظ	 و	

شــوخ	طبعی	ها	شــامل	حکایــات،	ضرب	المثل	هــا،	لطیفه	هــا	و	شــوخی	های	

	ایــن	نــوع	شــوخ	طبعی	می	تــوان	بــرای	تلطیــف	 ســرگرم	کننده	اســت.	از

فضــای	گعــده	و	نیــل	بــه	اهــداف	آن	ســود	جســت.	ایــن	نــوع	شــوخ	طبعی	

می	توانــد:

۱.	روشی	برای	افزایش	ارتباطات	و	تسهیل	آن	باشد.

	ارتبــاط	بــا	دیگــران	 ۲.	کمکــی	بــرای	کاهــش	فشــارها	و	تنش	هــا	در

باشــد.

۳.	شــوخ	طبعی	تقویت	کننــده	نوعــی	ارتبــاط	اســت	تــا	از	طریــق	آن	

انــواع	مشــخصی	از	اطالعــات	منتقــل	شــود	کــه	بیــان	آن	هــا	به	صــورت	

	ایــن	نــوع	شــوخ	طبعی	بــرای	 جــدی	دشــوار	اســت.	یعنــی	می	تــوان	از

انتقــال	پیام	هایــی	اســتفاده	کــرد	کــه	بیــان	صریــح	آن	هــا	می	توانــد	

Reinforcing humor  -  1
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ــرای	فــرد	خطــری	در	پــی	داشــته	باشــد.	بااســتفاده	از	شــوخ	طبعی،	 ب

پیــام	موردنظــر	به	شــکلی	دوپهلــو	و	مبهــم	بیــان	می	شــود.	مثــاًل	یکــی	از	

اعضــاء	گعــده	کــه	بــا	تصمیــم	ســایرین	موافــق	نیســت،	بــه	جــای	اینکــه	

	بــا	دیگــر	اعضــاء	گعــده	مخالفــت	کنــد،	بااســتفاده	از	نظــری	
ً
مســتقیما

ــد.	 شــوخ	طبعانه	فضــای	مخالفــت	را	امتحــان	می	کن

	کــه	پیش	تــر	هــم	بیــان	شــد،	ایــن	نــوع	شــوخ	طبعی	 ۴.	همان	طــور

راهــی	بــرای	محدودکــردن	برخــی	افــراد	در	گعــده	اســت.	

ب( شوخ طبعی های تضعیف کننده1:

می	شــود.	 جــاری	 ارتباطــات	 تضیعــف	 موجــب	 شــوخ	طبعی	 ایــن	 	

	، شــوخ	طبعی	تضعیف	کننــده	اغلــب	شــامل	ســخنان	کنایه	آمیــز،	طعنــه	دار

توهیــن	یــا	آزارهــای	فکاهــی	و	تقلیــد	رفتــار	دیگــران	اســت.

	ایــن	نــوع	شــوخ	طبعی	می	توانــد	آثــار	مخربــی	در	کارکردهــای	 اســتفاده	از

گعــده	داشــته	باشــد.	

ذیــاًل	بــه	برخــی	آثــار	مخــرب	ایــن	نــوع	شــوخ	طبعی	اشــاره	می	شــود	و	

نکاتــی	دربــاره	آن	ذکــر	می	گــردد:

۱.	ایــن	نــوع	شــوخ	طبعی	موجــب	می	شــود	کــه	اختالفــات	بیــن	اعضــاء	

گعــده	آشــکار	شــود	و	بیــن	آن	هــا	تفرقــه	و	جدایــی	ایجــاد	می	کنــد.

	ایــن	نــوع	از	شــوخی	ها	پنهان	کــردن	اعتمادبه	نفــس	 ۲.	گاهــی	علــت	بــروز

بــرای	 کافــی	 شــهامت	 افــراد	 گاه	 اســت.	 شــوخی	کننده	 در	 پاییــن	

صریح	حــرف	زدن	را	ندارنــد،	در	نتیجــه	متوســل	بــه	شــوخی	های	مخــرب	

Subversive humor  -  1
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می	شــوند.	آن	هــا	ایــن	روش	را	ســپری	بــرای	ضعف	هــای	درونــی	خــود	

کرده	انــد.	شــاید	به	نظــر	برســد	کــه	شــوخی	تقویت	کننــده	نیــز	همیــن	کارکــرد	

را	دارد،	امــا	این	گونــه	نیســت.	در	شــوخی	تقویت	کننــده	فــرد	شــهامت	

صراحــت	دارد،	امــا	مخاطــب	نســبت	بــه	صحبــت	صریح	واکنش	نامناســب	

انجــام	می	دهــد،	لــذا	فــرد	مجبــور	اســت	نکتــه	اش	را	در	لفافــه	بــه	مخاطــب	

	ایــن	روش	از	شــوخی	تضعیف	کننــده	و	 بفهمانــد،	ضمــن	آن	کــه	فــرد	در

مخــرب	اســتفاده	نمی	کنــد؛	امــا	در	شــوخی	مخــرب	هــم	خــود	فــرد	جرئــت	

نــدارد	صریــح	صحبــت	کنــد،	هــم	نــوع	شــوخْی	مخــرِب	روابــط	اعضــاء	در	

گعــده	اســت.

بــا	 گعــده	 در	 مشــخصی	 فــرد	 مخــرب	 شــوخ	طبعی	های	 گاهــی	 	.۳

هدفگیــری	همــراه	می	شــود	و	به	اصطــالح	مرجــع	ضمیــر	همــه	شــوخی	ها	

مشــخص	اســت	و	هــدف	از	آن	شــوخی	ها	چیــزی	نیســت	جــز	تخریــب	

قــدرت	یــا	جایــگاه	فــردی	معیــن.	گاه	هــدف	یــک	فــرد	نیســت،	بلکــه	

ــا	اهــداف	کل	گعــده	 تضعیــف	و	به	چالش	کشــاندن	ارزش	هــا،	نگرش	هــا	ی

و	یــا	کل	یــک	نهــاد،	ماننــد	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی،	اســت.	گاه	هــدف	

شــوخ	طبعی	های	تضعیف	کننــده	کل	جامعــه	اســت	یــا	حتــی	رویکردهــا	و	

قوانیــن	نظــام	اســالمی	هــدف	آن	قــرار	می	گیرنــد.	

۴.	گاهــی	فــردی	کــه	مبــادرت	بــه	شــوخ	طبعی	مخــرب	می	کنــد،	ایــن	عمــل	

را	در	قالــب	تعریــف	مــدام	جوک	هــای	نامناســب	انجــام	می	دهــد	یــا	شــیوه	

ــز	اســت.	در	 ــن	همه	چی ــرای	انجــام	شــوخ	طبعی	مخــرب،	جدی	نگرفت او	ب

ایــن	حالــت	بــرای	فــرد	شــوخی	کننده	فرقــی	نمی	کنــد	موقعیــت	چقــدر	
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پرتنــش	یــا	اورژانســی	اســت.	

	اوایــل	امــر	شــاید	به	نظــر	برســد	شــوخی	مخــرب	ســرگرم	کننده	اســت،	 ۵.	در

امــا	بــا	گذشــت	زمــان،	هــر	چیــزی	می	توانــد	باشــد	به	جــز	ســرگرم	کننده.	

ــه	اعضــاء	گعــده	 ــوع	روحــی	ب ــت	ته ــی	ممکــن	اســت	حال ــه	حت تاجایی	ک

دســت	دهــد.

راهکار

	از	 ۱.	شــوخی	کننده	بایــد	حــس	کنــد	کــه	عقایــد	و	نظریاتــش	بیشــتر

خودشــیرینی	هایش	موردتوجــه	قــرار	می	گیــرد.	ایــن	حــس	موجــب	

می	شــود	کــه	شــخص	تغییــر	رفتــار	دهــد.

	ادامــه	ایــن	رونــد	دلســرد	کنیــد،	 ۲.	گاه	بــرای	آن	کــه	ایــن	اشــخاص	را	از

	بــه	او	توجــه	نکنیــد.	اگــر	لطیفــه	ای	تعریــف	 فقــط	کافــی	اســت	دیگــر

ــه	مکالمــه	خــود	سمت	وســوی	 ــد،	ســپس	ب ــد	کوتاهــی	بزنی کــرد،	لبخن

جدی	تــر	و	ســازنده	تری	بدهیــد.

۳.	گاه	بهتریــن	روش	بــرای	برخــورد	بــا	این	دســته	شــوخی	ها،	روش	

رویارویــی	مســتقیم	اســت.	یعنــی	اجــازه	بدهیــد	بالفاصلــه	بداننــد	کــه	

ــرای	شــما	بامــزه	 ــا	کنایه	آمیزشــان	به	هیچ	وجــه	ب شــوخی	های	بی	جــا	ی

نیســت	و	شــما	حاضــر	نیســتید	هــدف	لودگــی	آن	هــا	قــرار	بگیریــد.

۴.	در	مواجهــه	بــا	فــردی	کــه	متوســل	بــه	شــوخی	های	مخــرب	می	شــود	

	را	مــورد	حملــه	غیرمســتقیم	قــرار	می	دهــد	و	در	ضمــن	 و	فــردی	دیگــر

ــد	قصــدش	فقــط	شــوخی	بــوده	و	فــرد	خاصــی	را	هــدف	 ادعــا	می	کن

نگرفتــه،	بایــد	او	را	بــدون	تعــارف	و	مالحظــه	از	ناراحت	شــدن	گــروه	
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مطلــع	کنیــد	و	بگوییــد	کــه	در	اخــالق	اســالمی	بیــن	شــوخ	طبعی	و	

	ایــن	مــورد	نکاتــی	را	می	تــوان	یــادآوری	 تمســخر	تفــاوت	اســت.	در

کــرد؛	نکاتــی	از	جملــه	ایــن	مــوارد:
ْن یکوُنــوا َخیــًرا 

َ
ــن َقــْوٍم َعَســی أ ِذیــَن آَمُنــوا َل یْســَخْر َقــوٌم ِمّ

ّ
یَهــا اَل

َ
» یــا أ

ْن یکــَنّ َخیــًرا ِمْنُهــَنّ َوَل َتْلِمــُزوا 
َ
ِمْنُهــْم َوَل ِنَســاٌء ِمــْن ِنَســاٍء َعَســی أ

یَمــاِن  ْلَقــاِب ِبْئــَس اِلْســُم اْلُفُســوُق َبْعــَد اْلِ
َ
ْنُفَســکْم َوَل َتَناَبــُزوا ِباْل

َ
أ

ــوَن1« اِلُ ولِئــک ُهــُم الَظّ
ُ
ــْب َفأ ــْم یُت ــْن َل َوَم

  ای اهــل ایمــان! نبایــد گروهــی گــروه دیگــر را مســخره کننــد، 
شــاید مسخره شــده ها از مســخره کنندگان بهتــر باشــند، و نبایــد 
زنانــی زنــان دیگــر را ]مســخره کننــد[ شــاید مسخره شــده ها از 
عیب جویــی  یکدیگــر  از  و  باشــند،  بهتــر  مســخره کنندگان 
نکنیــد و بــا لقب هــای زشــت و ناپســند یکدیگــر را صــدا نزنیــد؛ بــد 
نشــانه و عالمتــی اســت اینکــه انســانی را پــس از ایمان آوردنــش بــه 
لقــب زشــت عالمت گــذاری کننــد، و کســانی کــه ]از ایــن امــور 

ناهنجــار و زشــت[ توبــه نکننــد، خــود ســتمکارند.

ِمــزاُح	
ْ
ال »کثــَرُه	 فرمــود:	 )صلی	اهلل	علیه	و	آله	وســلم(	 خــدا	 رســول	 	•

َوْجــِه۲«؛	شــوخی	زیــاد	آبــرو	را	می	بــرد.
ْ
َهــُب	ِبمــاِء	ال

ْ
َتذ

 ِبــِه3«؛ 
َ

• حضــرت علــی ؟ع؟ فرمــود: »َمــْن کُثــَر ِمزاُحــُه اســُتِخّف
کســی کــه زیــاد شــوخی کنــد، به ســبب همــان، ســبک می شــود.

۵.	گاه	اســتفاده	از	لحنــی	محکــم	و	آمرانــه	حیــن	صحبــت	بــا	این	افراد،	

مشــکل	را	حــل	می	کنــد.

گفــت:	»مگــر	ظرفیــت	 بــه	شــما	 اعتــراض	 فــرد	در	جــواب	 اگــر	 	.۶

1  - سوره حجرات؛ آیه 11
2  - کافی، ج. 2، ص. 665

3  - تحف العقول، ص. 96
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و	 کــه	ظرفیــت	 ایشــان	بگوییــد	 بــه	 نداریــد؟!«	می	توانیــد	 شــوخی	

تحمــل	شــوخی	را	داریــد،	ولــی	توهیــن	را	نمی	پذیریــد	و	آن	چــه	او	

گفتــه	نه	تنهــا	خنــده	دار	نیســت،	بلکــه	حتــی	نزدیــک	بــه	شــوخی	هــم	

نمی	شــود. محســوب	

5. بدبینی، ایرادگیری و شاکی بودن همیشگی

گاه	در	گعده	هــا	مشــاهده	می	شــود	کــه	برخــی	اعضــاء	در	اغلــب	مــوارد	

و	نســبت	بــه	اغلــب	امــور	بدبیــن	و	شــاکی	هســتند	و	از	مســائل	مختلــف	

	ایــن	 عیب	جویــی	و	ایرادگیــری	می	کننــد.	برخــی	نــکات	در	مــورد	رفتــار

افــراد	به	شــرح	ذیــل	اســت:

۱.	ایــن	افــراد	در	عیــن	بدبینــی،	ایرادگیــری	و	شــاکی	بودن	همیشــگی،	

خودشــان	هــم	هیــچ	کار	مثبتــی	انجــام	نمی	دهنــد.

۲.	ایــن	افــراد	در	گعــده	به	دفعــات	و	بــدون	هیــچ	دلیــل	خاصــی	

	ایــن	قبیــل:	»ایــن	کار	عملــی	نیســت«،	 	زبــان	می	آورنــد	از جمالتــی	بــر

»مــا	نمی	توانیــم«،	»ایــن	چــه	طــرز	کارکــردن	اســت؟!«،	»مــن	می	دانــم	

ــر. مــا	موفــق	نمی	شــویم«	و	نظای

تــالش	 و	 شــکایت	کردن	هســتند	 حــال	 در	 افــراد	همــواره	 ایــن	 	 	.۳

می	کننــد	توجــه	افــراد	را	بــه	مشــکالتی	جلــب	کننــد	کــه	بــا	آن	هــا	مواجــه	

شــده	اند.	دائــم	در	پــی	اثبــات	ایــن	مطلب	انــد	کــه	بــا	آن	هــا	عادالنــه	

انجــام	 بیشــتری	 کار	 دوروبری	هایشــان	 همــه	 از	 و	 نمی	شــود	 رفتــار	

می	دهنــد.	جملــه	معــروف	»هیــچ	کــس	مــرا	دوســت	نــدارد«	زبــان	حال	

	افــراد	اســت. ایــن	قســم	از
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	امامــان	در	آن	نقشــی	دارنــد،	 	یــک	از 	پــروژه	ای	کــه	هــر ۴.	اگــر	در

	نقــش	قربانــی	را	بــازی	و	ادعــا	
ً
مشــکلی	پیــش		بیایــد،	ایــن	افــراد	فــورا

می	کننــد	کــه	در	جریــان	مســائل	مهــم	پــروژه	قــرار	نگرفته	انــد،	پــس	

	بــا	باقــی	اســت	و	آن	هــا	مقصــر	نبوده	انــد.	بــه	عبــارت	دیگــر	 تقصیــر

فرافکنــی	می	کننــد.

از	خالء	هــا	 	
ً
دائمــا و	 را	می	بیننــد	 زیــادی	 افــراد	عیب	هــای	 ایــن	 	.۵

شــاکی	اند،	ولــی	به	مــوازات	ایــن	نــگاه	بــه	توانایی	هــا	و	داشــته	های	

ــد	و	حرفــی	 ــری	از	آن	نمی	کنن ــد	و	ذک امامــان	گعــده	توجهــی	نمی	کنن

بــرای	قوت	قلــب	دادن	بــه	اعضــاء	نمی	زننــد.	

۶.	احســاس	ایــن	افــراد	جــوری	اســت	کــه	انــگار	تنهــا	چیــزی	کــه	زندگــی	

ــه	جــای	پیداکــردن	 ــه	آن	هــا	عطــا	کــرده،	بدشانســی	اســت.	آن	هــا	ب ب

	از	
ً
راه	حــل	بــرای	مســائل	و	مشــکالت	خــود،	عــادت	کرده	انــد	کــه	دائمــا

ایــن	و	آن	شــکایت	کننــد	و	بهانــه	بگیرنــد.

۷.	نگــرش	ایــن	اشــخاص	بــه	موضوعــات،	مشــکالت	و	ســایر	امامــان	

می	توانــد	باورهــا	و	افــکار	اعضــاء	گعــده،	به	ویــژه	افــراد	کم	تجربــه	و	

	را	تحت	الشــعاع	قــرار	دهــد. ــازه	کار ت

راهکار

گفت	وگــوی	 روش	 از	 می	تــوان	 افــرادی	 چنیــن	 بــا	 تعامــل	 بــرای	 	.۱

	اوایــل	بایــد	بــه	صــورت	 مســتقیم	اســتفاده	کــرد.	البتــه	ایــن	گفت	وگــو	در

ــوری،	آرامــش،	توجــه	 ــو	صب ــن	گفت	وگ ــه	در	حی خصوصــی	باشــد.	البت

تــوأم	بــا	مهربانــی	را	بایــد	همیشــه	مراعــات	کــرد.
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۲.	در	گفت	وگــوی	عمومــی	یــا	خصوصــی	بــا	ایــن	فــرد	می	تــوان	بــا	

ســؤال	های	 او	 	 از ناامیــدی	اش	 و	 بدبینــی	 علــت	 مــورد	 در	 آرامــش	

مختلفــی	پرســید	و	به	کمــک	ایــن	ســؤاالت	منشــاء	های	واهــی	ترس	هــا	

و	بدبینی	هــا	و	بدگمانی	هــا	را	کشــف	کــرد	و	آن	هــا	را	زدود.	بعــد	از	

ایــن	 بــرای	ســؤاالت	خــود	نمی	یابــد،	 پاســخ	معقولــی	 فــرد	 اینکــه	

ترس	هــا	و	بدبینی	هــا	تخفیــف	پیــدا	می	کننــد	و	بــه	ایــن	ترتیــب	نه	تنهــا	

عقالنیــت	 بــه	 بلکــه	 بازمی	گــردد،	 ازدســت	رفته	اش	 اعتمادبه	نفــس	

حاکــم	بــر	گعــده	بیش	ازپیــش	اعتمــاد	پیــدا	می	کنــد.

۳.	اعضــاء	گعــده	بایــد	بــه	ایــن	افــراد	نشــان	دهنــد	کــه	مســائل	آن	هــا	

را	می	بیننــد	و	می	شــنوند،	زیــرا	آن	هــا	بــه	محیــط	حمایتــی	و	تشــویق	

احتیــاج	دارنــد.

ــه	 ــراد	ب ــن	اف ــی	و	بی	اعتمــادِی	ای ــل	بدبین ــن	دلی ــه	مهم	تری ۴.	ازآنجاک

دیگــران	و	اتفاقــات	اطرافشــان	ترس	هــای	آنــان	اســت،	اعضــاء	گعــده	

	رابطــه	بــا	او	نیــت	ســوء	 بایــد	بــه	هــر	طریقــی	بــه	او	ثابــت	کننــد	کــه	در

ندارنــد.	ایــن	فــرد	وقتــی	بــاور	کنــد	کــه	ایــن	گعــده	قصــد	آســیب	زدن	

بــه	او	و	سوءاســتفاده	از	وی	را	نــدارد،	در	جلســات	گعــده	احســاس	

	او	کاهــش	می	یابــد.	 	ایــن	روحیــات	در آرامــش	و	امنیــت	می	کنــد	و	بــروز

از	جملــه	راه	هــای	اثبــات	حســن	نیت	گعــده	بــه	چنیــن	فــردی،	می	تــوان	

ــا	او،	کمــک	 این	هــا	را	برشــمرد:	گفت	وگــوی	تک	تــک	اعضــاء	گعــده	ب

بــرای	اداره	بهتــر	محلــه	اش،	تــالش	جهــت	رفــع	مشــکالتی	 بــه	او	

واقعــی		کــه	بــرای	او	در	محلــه	پیــش	آمــده	و	...	.
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۵.	اگــر	امامــی	به	طــرز	اغراق	آمیــزی	از	شــرایط	نامطلوبــش	شــکایت	

می	کنــد،	بایــد	ســعی	کنیــد	شــواهدی	را	بــه	ایشــان	نشــان	بدهیــد	کــه	

خــالف	گفته		هایشــان	را	ثابــت	می	کنــد.	بــرای	مثــال	اگــر	چنیــن	فــردی	

ادعــا	می	کنــد	کــه	مشــکالت	او	بــا	هیئت	امنــاء	یــا	مرکــز	نیکــوکاری	

مســجدش	فوق	معمــول	اســت	و	ایــن	موجــب	عــدم	توفیــق	شــده،	

	از	 توفیقــات	مســاجد	مشــابه	مســجد	او	یــا	مســاجدی	بــا	اوضــاع	بدتــر

ــد.	 آن	را	نشــانش	دهی

	شــکایت	هایی	مطرح	کرد	و	تمامی	شــکایت	های	
ً
۶.	اگــر	امامــی	دائمــا

او	از	اوضاعــی	بــود	کــه	فقــط	بــه	خــودش	برمی	گشــت	یــا	مــورد	خاصــی	

	کــرد	کــه	تنهــا	بــه	خــود	او	مربــوط	می	شــد،	بــا	گفتــن	 	ذکــر
ً
را	مکــررا

جمله	هایــی	ســاده	نگذاریــد	بــه	کارش	ادامــه	بدهــد	و	وقــت	گعــده	را	

بگیــرد.	ایــن	عبــارت	ســاده	می	توانــد	چنیــن	چیــزی	باشــد:	»می	دانــم	

ایــن	موضــوع	برایــت	اهمیــت	دارد،	امــا	متأســفم،	االن	وقــت	نداریــم	

	ایــن	روی	ایــن	مســئله	در	گعــده	وقــت	بگذاریــم.	إن	شــاءاهلل	 	از بیشــتر

	بیــرون	گعــده	جداگانــه	بحــث	می	کنیــم	یــا	یــک	جلســه	را	مختــص	 در

ــد	بــه	بحــث	 	اجــازه	دهی
ً
حــل	مشــکل	شــما	در	نظــر	می	گیریــم.	لطفــا

اصلــی	گعــده	برگردیــم.«	

	بــا	وجــود	همــه	تالش	هــا،	رفتارهــای	بدبینانــه	و	قضاوت	هــای	 ۷.	اگــر

شــک	آلود	عضو	گعده	خاتمه	پیدا	نکرد	یا	کاهشــی	چشــمگیر	نیافت،	

راهیــار	شهرســتان	و	اســتان	بایــد	ادامــه	حضــور	وی	در	گعــده	را	بررســی	

ــار	به	مــرور	باعــث	ســلب	اعتماد	اعضــاء	گعــده	از	 ــن	رفت ــرا	ای ــد،	زی کنن
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تــوان	خودشــان	و	حمایت	هــای	ســازمان	تبلیغــات	خواهــد	شــد	و	افراد	

را	از	فعالیــت	دلســرد	می	کنــد.	حتــی	ممکــن	اســت	بدبینی	هــای	وی	بــه	

ســایرین	نیــز	ســرایت	کنــد.	

6. بی مالحظگی )پریدن وسط حرف دیگری(

اینکــه	کســی	هرازگاهــی	آن	قــدر	هیجــان	زده	شــود	کــه	کالم	فــرد	دیگــری	را	

	اینجــا	در	مــورد	رفتــاری	 قطــع	کنــد،	شــاید	تاحــدودی	طبیعــی	باشــد،	امــا	در

ــار	 ــرد	در	گعــده	از	خــود	نشــان	می	دهــد.	آن	رفت ــه	ف ــم	ک ــت	می	کنی صحب

	و	هروقــت	بخواهــد	وســط	حــرف	دیگــران	می	پــرد	
ً
ایــن	اســت	کــه	دائمــا

	انعقــاد	 ــل	از ــی	قب ــد.	گاه	حت ــا	ســخنان	خــود	قطــع	می	کن و	ســخن	او	را	ب

	را	می	کنــد.	حتــی	عذرخواهــی	هــم	نمی	کنــد.	گویــی	 کالم	گوینــده	ایــن	کار

	نــدارد. مالحظــه	ای	بــرای	ایــن	رفتــار

در	فرهنــگ	اســالمی	قطع	کــردن	ســخن	فــردی	کــه	در	حــال	گفت	وگــو	

اســت	مذمــت	شده	اســت.	از	پیامبــر	خــدا	؟ص؟	نقــل	شده	اســت:	
مــا َخــَدَش 

َ
ــِم( فــی َحدیِثــِه فکأّن »َمــن َعــَرَض ِلخیــِه اُلســِلِم )اُلَتکّلِ

َوجَهــُه«؛ 
هــر کــه در میــان ســخن بــرادر مســلمانش وارد شــود، چنــان اســت 

راشــد.1 کــه چهــره او را بن

راهکار

	اوایــل	شــروع	جریــان	گعده	هــا	و	حتــی	در	گفت	وگــوی	دونفــره،	 ۱.	در

ــر	نادیــده	گرفــت.	اگــر	 ــوان	قطع	کــردن	صحبت	هــا	را	بــدون	تذک می	ت

	اولیــن	جلســات	گعــده	تذکــر	شــروع	شــود،	ایــن	شــبهه	بــرای	برخــی	 از

1  - میزان الحکمه، ج. 7، ص. 404
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	آزاد	نیســتند.	هــر	وقــت	 پیــش	می	آیــد	کــه	اعضــاء	گعــده	در	اظهارنظــر

همــه	بــه	ایــن	نــگاه	رســیدند	کــه	پریــدن	یــک	شــخص	در	ســخنان	فردی	

بــه	تذکــر	در	جمــع	 دیگــر،	نشــانه	بی	مالحظگــی	اســت	می	تــوان	

متوســل	شــد.

	ایــن	موضــوع	تکــرار	شــد،	مؤدبانــه	بــه	 	بــاز 	ایــن	مرحلــه،	اگــر ۲.	بعــد	از

	اجــازه	بدهیــد	حرفــم	را	تمــام	کنــم،	بعــد	از	
ً
آن	شــخص	بگوییــد:	»لطفــا

آن	کــه	حرفــم	تمــام	شــد،	خوشــحال	می	شــوم	نظــر	شــما	را	نیــز	بشــنوم.	

	کــه	می	گفتــم	...«	ســپس	ســخن	خــود	را	ادامــه	دهیــد	و	 همان	طــور

روی	خــود	را	بــرای	ادامــه	مباحثتــان	به	ســمت	جمــع	کنیــد	تــا	او	بفهمــد	

	اتمــام	 کــه	داریــد	کالم	خــود	را	بــرای	جمــع	ادامــه	می	دهیــد.	بعــد	از

کالمتــان	بــا	تغییــر	جهــت	بــدن	یــا	چرخانــدن	روی	خــود	به	ســمت	وی،	

نشــان	دهیــد	اآلن	می	توانــد	صحبــت	کنــد،	یــا	بــه	او	بگوییــد:	»مطلبــی	

داشــتید؟	می	شــنویم.«

۳.	در	برخــی	از	جمع	هــا	پریــدن	در	ســخن	فــرد	مقابــل	تبدیــل	بــه	یــک	

عــادت	عرفــی	شده	اســت.	بــرای	این	کــه	ایــن	امــر	تصحیــح	شــود،	بایــد	

به	طــرز	محسوســی	ســکوت	در	حیــن	ســخن	افــراد	به	نمایــش	گذاشــته	

شــود	و	حتــی	ایــن	مســئله	ذکــر	شــود	کــه	»علــت	ســکوت	مــن	ایــن	

نیســت	کــه	حرفــی	بــرای	گفتــن	نــدارم،	بلکــه	بــرای	ایــن	اســت	کــه	ادب	

و	اخــالق	حکــم	می	کنــد	تــا	ســخن	شــما	تمــام	نشــده،	ســخن	نگویــم«.

۴.	در	مــواردی	کــه	فــرد	به	دفعــات	میــان	ســخن	دیگــران	می	پــرد	و	

	بــرای	تــرک	ایــن	کار	فایــده	نــدارد،	می	تــوان	از	روش	عدم	اعتنــا	 هشــدار
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اســتفاده	کــرد.	یعنــی	وقتــی	او	میــان	ســخن	کســی	می	پــرد،	آن	فــرد	

کالم	خــود	را	قطــع	نکنــد،	بلکــه	همچنــان	کالمــش	را	ادامــه	دهــد.	

گویــی	اصــاًل	آن	فــرد	بی	مالحظــه	ســخن	نمی	گویــد.	حتــی	شــاید	گاهــی	

الزم	باشــد	ُتــن	صــدا	را	بیشــتر	کنیــد	تــا	بــا	غلبــه	صــدا	بــر	ســخنان	فــرد	

	افــراد	در	این	
ً
بی	مالحظــه،	توجــه	افــراد	بــه	شــما	باقــی	بمانــد.	مطمئنــا

جــدال	صوتــی	حــق	را	بــه	کســی	می	دهنــد	کــه	شــخصی	دیگــر	ســعی	

کرده	اســت	میــان	حرفــش	بپــرد	و	کالم	او	را	قطــع	کنــد.

۵.	گاه	علت	پریدن	در	ســخن	کســی	ُپرچانگی	فردی	اســت	که	ســخن	

	در	میــان	طــالب	مشــاهده	می	شــود	کــه	افــراد	بــدون	
ً
می	گویــد.	بعضــا

مالحظــه	اختصــار	و	رعایــت	وقــت	جمــع،	ســخنان	خــود	را	طوالنــی	

	ایــن	صــورت	دبیــر	گعــده	کــه	وظیفــه	محافظــت	از	نظــم	 می	کننــد.	در

گعــده	و	تقســیم	عادالنــه	زمــان	در	میــان	افــراد	را	برعهــده	دارد،	بایــد	

	آغــاز	گعــده	محدودیــت	زمــان	را	بــه	اعضــاء	 وارد	عمــل	شــود.	اواًل	در

	در	حیــن	گعــده	اگــر	کســی	از	زمــان	مقــرر	تخطــی	
ً
اطــالع	دهــد.	ثانیــا

	اگــر	الزم	شــود	
ً
کــرد،	تذکــر	مؤثــر	بدهــد	تــا	زمــان	را	مراعــات	کنــد.	ثالثــا

کســی	فــرد	ُپرچانــه	را	کنتــرل	کنــد،	آن	شــخص	بایــد	دبیــر	گعــده	باشــد،	

نــه	ســایر	اعضــاء،	واال	نظــم	گعــده	به	هــم	می	خــورد.

7. بی نظمی و شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت 

گاه	افــراد	بــه	دالیــل	مختلــف	همــراه	جمــع	نیســتند	و	نظــم	منســجمی	

بــرای	حضــور	در	گعــده	و	مراعــات	قوانیــن	آن	ندارنــد.	

: برخی	خصوصیات	این	افراد	عبارتند	از
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	از	قبــول	مســئولیت	های	خود	شــانه	خالی	می	کنند.	
ً
۱.	ایــن	افــراد	دائمــا

	امــور	متعــارف	زندگــی	معمــواًل	دوســتان	و	همــکاران	ایــن	 حتــی	در

افــراد	بایــد	کارهــای	مربــوط	بــه	او	را	انجــام	دهنــد.	حتــی	گاهــی	ایــن	

افــراد	انجــام	آن	کارهــا	را	جــزو	وظایــف	همــکاران	خــود	می	داننــد،	نــه	

لطــف	آن	هــا	بــه	او.

بــرای	شــرکت	در	 	انجــام	وظایــف	خــود	و	حتــی	 ایــن	افــراد	در 	.۲

ــد	و	نوعــی	آشــفتگی	در	 ــت	نمی	کنن ــب	را	رعای جلســات،	نظــم	و	ترتی

رفتــار	و	کــردار	آن	هــا	دیــده	می	شــود.	در	نتیجــه	معمــواًل	ایــن	افــراد	

ــد. ــر	دارن ــد	و	همیشــه	در	جلســات	تأخی ــال	وســایل	خــود	می	گردن به	دنب

	بــرای	انجــام	کارهــا	بهانــه	می	آورنــد	تــا	شــخص	 ۳.	ایــن	افــراد	آن	قــدر

	انجــام	تصمیمــی	تعلــل	 دیگــری	آن	را	انجــام	دهــد.	یــا	آن	قــدر	در

	از	وقــت	 	بیــن	مــی	رود	و	انجــام	کار می	کننــد	کــه	ارزش	انجــام	آن	از

می	گــذرد.	 خــود	

	بــرای	 ــرا	کار ــد،	زی ۴.	آنهــا	کار	خــود	را	به	طــور	جــدی	انجــام	نمی	دهن

آن	هــا	اولویــت	نــدارد.	انجــام	امــور	شــخصی	و	پرداختــن	بــه	مســائل	

	از	انجــام	کارهــای	ســازمانی	اســت. ــر ــرکاری	بــرای	آن	هــا	مهم	ت غی

برخی	از	دالیل	رفتار	این	افراد	عبارتند	از:

•	تنبلی	

•	ضعف	قدرت	ذهنی	برای	تمرکز	

•	ناتوانی	در	انجام	مأموریت	ها

•	بی	عالقگی	به	موضوع	گعده	یا	اعضاء	آن
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•	بی	برنامگی	در	زندگی	و	عادت	به	زندگی	نامنظم

•	خودمحــوری	و	عــادت	بــه	رعایت	نکــردن	هــر	نــوع	قانونــی	یــا	بــه	

عبــارت	دیگــر	قانون	گریــزی

•	مشــغله	زیاد	در	خارج	از	گعده؛	مشــغله	هایی	از	جمله	تحصیل،	

کار	دوم،	مشکالت	خانوادگی	و	...

راهکار

کنیــد	علــت	ایــن	 ۱.	قبــل	از	نشــان	دادن	هــر	عکس	العملــی	ســعی	

مســئله	را	تشــخیص	دهیــد.	ســپس	حتی	االمــکان	در	رفــع	آن	علــت	

تــالش	کنیــد	تــا	مشــکل	تأخیــر	و	بی	نظمــی	و	بی	مســئولیتی	حــل	شــود.

کــه	شــانه	خالی	کردن	 ۲.	اگــر	در	مــورد	فــردی	تشــخیص	داده	شــد	

	بــار	مســئولیتش	رویــه	دائمــی	او	شده	اســت	و	عذرهــای	او	 	زیــر از

مقطعــی	نیســت،	دبیــر	گعــده	به	نمایندگــی	از	جمــع،	قوانیــن	گعــده	

را	بــا	صراحــت	ابتــدا	به	صــورت	خصوصــی	و	در	ادامــه	در	برابــر	جمــع	

ــد. ــا	ایــن	فرهنــگ	بــه	دیگــران	ســرایت	نکن ــد	ت ــادآوری	کن ی

۳.	یکــی	از	راه	حل	هایــی	کــه	در	جمع	هــای	مؤمنانــه	معمــول	اســت،	

ــر	اســت.	همچنیــن	در	صــورت	رضایــت	 نــذر	صدقــه	در	صــورت	تأخی

	نیــز	ممکــن	اســت.	 جمــع	تصویــب	جریمه	هــای	دوســتانه	بــرای	تأخیــر

مثــاًل	بــه	ازای	هــر	دقیقــه	تأخیــر	مبلــغ	قابل	مالحظــه	ای	قــرار	گیــرد.	

علــت	ایــن	جریمــه	هــم	ارزشــمندبودن	زمــان	اعضــاء	گعــده	اســت	کــه	

بــا	دیرآمــدن	یــک	فــرد	تلــف	می	شــود.	جریمــه	اخذشــده	را	می	تــوان	

	امــور	خیریــه	صــرف	 خــرج	پذیرایــی	گعــده	یــا	بــه	نــام	نــذر	صدقــه	در
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کــرد.

۴.	حرص	خــوردن	از	بی	نظمــی	ایــن	قبیــل	افــراد	دردی	را	دوا	نمی	کنــد.	

بــه	جــای	آن	ســعی	کنیــد	اهمیــت	منظم	بــودن	را	بــه	آنــان	بفهمانیــد.	

بــه	آن	هــا	بگوییــد	کــه	بی	نظمــی	آن	هــا	کارهــای	گعــده	را	دچــار	اختــالل	

می	کنــد	و	باعــث	می	شــود	کــه	حق	النــاس	بــه	گــردن	مســببین	بیفتــد.

۵.	ســعی	بیشــتر	در	توانمندســازی	ایــن	افــراد	باعــث	می	شــود	آن	هــا	

متقاعــد	شــوند	کــه	مســئولیتی	را	قبــول	کننــد	و	آن	را	در	وقــت	مقــرر	

انجــام	دهنــد.

۶.	محول	کــردن	مســئولیت	ثابــت	در	جلســه	بــه	برخــی	افــراد	آن	هــا	را	

	بــه	نظــم	می	کنــد.	مســئولیت	هایی	نظیــر	حضورغیــاب،	خریــد	 مجبــور

و	توزیــع	پذیرایــی،	منشــی	گری	به	مــدت	محــدود	و	نظایــر	آن	هــا.

8. دمدمی مزاجی

	افــراد	همــواره	در	تصمیم	گیری	هــای	خــود	دچــار	تردیــد	و	تزلــزل	 برخــی	از

هســتند.	گاه	در	مباحــث	در	جلســات	مختلــف	در	مــورد	یــک	موضــوع	

نظــرات	مختلــف	می	دهنــد	و	بــرای	هــر	کــدام	هــم	دلیلــی	جــور	می	کننــد.	

نظــم	ذهنــی	و	ثبــات	شــخصیت	ندارنــد	و	به	راحتــی	تحت	تأثیــر	تصمیمات	

دیگــران	و	جــّو	حاکــم	نظــر	خــود	را	تغییــر	می	دهنــد.	

راهکار

	رابطــه	بــا	آن	هــا	بایــد	بســیار	محتــاط	و	مراقــب	باشــید،	زیــرا	مثــاًل	 ۱.	در

ــا	همــان	مخالفــت	 	ب ــد	و	روز	دیگــر 	بــه	شــما	وعــده	ای	می	دهن امــروز

می	کننــد.	در	نتیجــه	نمی	تــوان	روی	قــول	ایــن	افــراد	حســاب	کــرد.



143 تکنیکهایعملیگعدهداری فصلدوم:نیازمندیهایاجراییو

کــه	باعــث	 ۲.	گاه	علــت	ایــن	روحیــه	عــدم	اعتمادبه	نفــس	اســت	

بی	ثباتــی	در	شــخصیت	و	صالبــت	روحــی	می	شــود.	دراین	صورت	بهتر	

اســت	از	روش	همدلــی	همــراه	بــا	محبــت	اســتفاده	کنیــد	تــا	بــه	آن	هــا	

نشــان	دهیــد	در	کنارشــان	هســتید	و	در	مواقــع	بحرانــِی	تصمیم	گیــری،	

از	تصمیمــات	مشــروع	و	منطقــی	آن	هــا	حمایــت	می	کنیــد.

	ایشــان	پرســش	هایی	بپرســید	و	 ۳.	مــی	توانیــد	بــا	حفــظ	آرامــش	از

قدم	به	قــدم	بــه	آن	هــا	بــرای	نظم	بخشــی	بــه	فرآینــد	تفکرشــان	کمــک	

کنیــد.	مراحــل	فکرکــردن	را	به	صــورت	عملــی	و	قدم	به	قــدم	بــه	آن	هــا	

ــد.	توجــه	 ــری	کمــک	می	کن 	بــه	آن	هــا	در	تصمیم	گی بیاموزیــد.	ایــن	کار

ــد	بایــد	در	درجــه	 داشــته	باشــید	کــه	پرســش	هایی	کــه	مطــرح	می	کنی

اول	ابعــاد	مشــکل	را	بــرای	آن	هــا	شــفاف	و	روشــن	کنــد	تــا	بتواننــد	بــا	

توجــه	بــه	ابعــاد	آن،	بــه	تصمیــم	صحیــح	برســند.

9. حّرافی )پرچانگی، پرگویی(

	بیــن	اعضــاء	گعده	هــا	 پرحرفــی	و	ُپرگویــی	یکــی	از	رفتارهایــی	اســت	کــه	در

شــیوع	زیــادی	دارد.	وقتــی	نوبــت	بــه	افــراد	می	رســد،	معمــواًل	در	زمــان	

ــه	 ــد	و	وارد	زمــان	اظهارنظــر	بقی ــان	نمی	دهن معلوم	شــده	کالمشــان	را	پای

می	شــوند.	مشــکل	وقتــی	بیشــتر	می	شــود	کــه	بیشــتر	حرف	هــای	آن	هــا	

	الــکالم«	 ــکالم	یجــر ــاِب	»ال 	ب اصــاًل	ربطــی	بــه	موضــوع	گعــده	نــدارد	و	از

ــارت	اســت	از: ــد.	برخــی	از	پیامدهــای	پرگویــی	عب مطلبــی	می	گوین

ــد	از	ســخن	 ــکات	جدی ــری	ن •	محروم	شــدن	اعضــاء	گعــده	از	یادگی

دیگــر	اعضــاء
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•	صحبت	نکردن	دیگران

•	منفورشدن	فرد	پرگو	در	جمع

•	بی	انگیزگی	اعضاء	گعده	از	حضور	در	گعده

•	مخدوش	شدن	نظم	زمانی	جلسه

•	رعایت	نشدن	عدالت	در	توزیع	زمان

•	نارضایتی	اعضاء	از	عملکرد	دبیر	و	روند	کلی	گعده	

دیــده	 نظراتشــان	 گعــده	 در	 می	کننــد	 احســاس	 اعضــاء	 ســایر	 	•

اســت. حــّراف	 شــخص	 بــه	 توجه	هــا	 همــه	 و	 نمی	شــود	

ایــن	 بــا	 بــه	آن	هــا	می	رســد،	 گعــده	 انتهــای	زمــان	 کــه	 افــرادی	 	•

موقعیــت	مواجــه	می	شــوند	کــه	بایــد	زودتــر	حرف	هــای	خودشــان	را	

جمــع	کننــد،	چــون	جمــع	دیگــر	خســته	شده	اســت.

این	رفتار	معلول	عوامل	مختلفی	است	که	برخی	از	آن	ها	عبارتند	از:

•	مطالبه	توجه	و	مقبولیت	

•	هوش	کالمی	باال	و	قدرت	در	فن	بیان	

•	بی	نظمی	ذهنی	در	جمع	بندی	مطالب	و	بیان	آن	ها

•	وجود	اضطراب	و	استرس	در	گوینده	

•	روشی	برای	جلوگیری	از	صحبت	کردن	فرد	مشخص	دیگر

•	اشتیاق	بیش	ازحد	به	انتقال	تمام	اطالعات	خود	به	دیگران

کــه	موجــب	می	شــود	از	 	امــور	مختلــف	 گســترده	در •	اطالعــات	

وجــوه	مختلــف	اظهارنظــر	کننــد	

•	ردوبه	دوشدن	صحبت	ها
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•	متوجه	واکنش	دیگران	و	ملول	شدنشان	نمی	شوند.

•	ملول	شدن	افراد	برای	گوینده	اهمیتی	ندارد.

راهکار

۱.	قبل	از	هر	عکس	العملی	ســعی	کنید	علت	این	مســئله	را	تشــخیص	

دهیــد،	ســپس	حتی	االمــکان	در	رفــع	آن	علــت	تــالش	کنیــد	تــا	مشــکل	

پرچانگــی	فــرد	و	بی	نظمــی	اتفاق	افتــاده	در	گعــده	برطــرف	شــود.

۲.	نقــش	دبیــر	در	تنظیــم	وقــت	بــرای	هــر	فــرد	و	نظــارت	بــر	او	بســیار	

مهــم	اســت.

۳.	جــوری	برنامه	ریــزی	شــود	کــه	هــر	فــرد	چنــد	دور	بتوانــد	نظــر	دهــد.	

بدیــن	ترتیــب	هــر	فــرد	می	توانــد	مطمئــن	باشــد	کــه	اگــر	االن	وقــت	بــه	

	بــرای	اظهارنظــرش	وقــت	 او	نرســید،	الاقــل	یــک	یــا	دو	نوبــت	دیگــر

دارد.	

۴.	گاهــی	علــت	پرگویــی	دوبه	دوشــدن	صحبت	هاســت.	یعنــی	یــک	

نفــر	ســؤال	یــا	انتقــادی	از	گوینــده	دارد	و	ایــن	باعــث	می	شــود	کــه	او	

	ناگزیــر	اســت	از	وقــت	خــودش	
ً
	بــه	توضیــح	شــود	و	طبیعتــا مجبــور

	انتهــای	هــر	ســخن	زمــان	 	ایــن	مــوارد	می	تــوان	در عــدول	کنــد.	در

	افــراد	راجــع	بــه	بیانــات	گوینــده	قــرار	داد	 کوتاهــی	را	بــرای	اظهارنظــر

	یــک	جملــه	نظــرش	را	 تــا	اگــر	فــردی	اظهارنظــر	خاصــی	داشــت،	در

راجــع	بــه	آن	ســخنان	بگویــد.	البتــه	بهتــر	آن	اســت	کــه	بعــد	از	نوبــت	

اول	کــه	همــه	اظهارنظــر	کردنــد،	یــک	فرصــت	۱۰	دقیقــه	ای	بــرای	بیــان	

نظــرات	گذاشــته	شــود	و	پــس	از	آن	دور	دوم	اظهارنظرهــا	شــروع	شــود.



	افــراد	خواســته	شــود	نظــر	خــود	 ــه	کالم	از ــری	از	اطال ۵.	بــرای	جلوگی

را	در	جایــی	یادداشــت	کننــد	تــا	یادشــان	نــرود	و	اگــر	مایــل	بودنــد	در	

زمــان	خودشــان	بــه	صحبت	هــای	عضــو	دیگــر	واکنــش	نشــان	دهنــد.	

	به	نظــر	می	رســد	کــه	فــردی	دارد	پرگویــی	می	کنــد،	ولــی	
ً
۶.	گاه	ظاهــرا

چــون	کالم	متیــن	و	منطقــی	و	مســتندی	دارد،	شــنیدن	نظــرات	او	بــرای	

	از	ســایرین	بپرســید	 اغلب	اعضاء	گعده	مهم	اســت.	در	این	موارد	اگر

کــه	»شــما	اجــازه	می	دهیــد	فــالن	فــرد	ســخنش	را	ادامــه	دهــد؟«،	ابــراز	

رضایــت	می	کننــد.	دراین	صــورت	می	تــوان	بــا	رضایــت	اعضــاء	کمــی	

بــه	وقــت	او	اضافــه	کــرد،	ولــی	ایــن	رونــد	نبایــد	عــادی	شــود،	زیــرا	

رشــد	امامــان	در	گعــده	بــا	یک	طرفه	شــدن	بحث	هــا	و	تک	صدایــی	

در	جمــع	ســازگار	نیســت.	

تــا	 پرگــو	در	صورت	جلســه	نوشــته	شــود	 فــرد	 ۷.	خالصــه	نظــرات	

شــنیده	اند. همــه	 را	 دالیلــش	 و	 کــه	حرف	هــا	 گــردد	 مطمئــن	

۸.	گاه	بــرای	کنتــرل	فــرد	حــراف	می	تــوان	روش	رویارویــی	مهربانانــه	

	بــرد،	بــه	ایــن	شــکل	کــه	آرام	بــه	شــانه	یــا	زانــوی	 امــا	مســتقیم	را	بــه	کار

	زمانــش	تمــام	شــده	
ً
او	دســت	زد،	بــه	طــرزی	کــه	متوجــه	شــود	واقعــا

و	بایــد	عنــان	ســخن	را	بــه	دیگــری	بســپارد.	حتــی	می	توانیــد	بــه	او	

بگوییــد:	»چقــدر	دوســت	داریــم	باقــی	نظرتــان	را	بشــنویم،	ولــی	اآلن	

بایــد	نظــر	بقیــه	اعضــاء	را	هــم	بشــنویم.«	

۹.	در	خلــوت	بــا	فــرد	پرحــرف	صحبــت	کنیــد	و	او	را	از	احســاس	خــود	

	اثنــاء	 و	دیگــران	نســبت	بــه	پرحرفــی	او	مطلــع	کنیــد.	بــه	او	بگوییــد	در
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صحبت	هایــش	به	دقــت	در	چهــره	اعضــاء	بنگــرد	تــا	بفهمــد	دیگــران	تا	

چه	اندازه	عالقه	مندند	ســخنانش	را	بشــنوند.	اگر	خواســت	دســت	به	

دفــاع	از	خــود	و	توجیــه	بزنــد،	به	ناچــار	قــدری	صریح	تــر	و	بی	پرده	تــر	

بــا	او	صحبــت	کنیــد.	مثال	هایــی	نشــانش	دهیــد	از	رفتارهــای	او	و	

	او.	البتــه	بــه	او	اطمینان	خاطــر	 واکنش	هــای	دیگــران	در	قبــال	رفتــار

بدهیــد	کــه	قصــد	کوچک	کــردن	او	را	نداریــد،	بلکــه	فقــط	می	خواهیــد	

در	بهبــود	روابطــش	بــا	دیگــران	بــه	وی	کمــک	کنیــد.

ــد،	 ــت	کن ــدازه	صحب ــه	فــردی	کــه	خــودش	هــم	می	خواهــد	به	ان ۱۰.	ب

ولــی	از	مدیریــت	کالم	عاجــز	اســت،	پیشــنهاد	دهیــد	کــه	می	توانیــد	بــه	

گاه	بــه	پرگویــی	 او	کمــک	کنیــد.	بــه	ایــن	ترتیــب	کــه	وقتــی	او	ناخــودآ

دســت	زد،	شــما	بــا	عالمتــی	مخصــوص	و	پنهانــی،	ماننــد	حرکــت	ســر	

ــاره	پرگویــی	را	 ــد	کــه	دوب و	صــورت	یــا	چشــم	و	ابــرو	بــه	وی	بفهمانی

شــروع	کرده	اســت.
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فهرست منابع

۱.	قرآن	کریم

۲.	نهج	البالغه

 ۳.	ابــن	ُشــعبه	َحّرانــی،	تحــف	العقــول	فیمــا	جــاء	مــن	الحکــم	و	المواعــظ	

مــن	آل		الرســول،	تصحیــح	علی	اکبــر	غفــاری،	قــم،	۱۳۷۶	ش.

	بــر	توســعه	یادگیــری	گروهــی«،	 ۴.	حســنی،	ســید	علــی،	»عوامــل	مؤثــر

امــام	 ماهنامــه	معرفــت،	شــماره	۱۳۷،	مؤسســه	آموزشــی	و	پژوهشــی	

)ره(،	۱۳۸۸	ش. خمینــی	

۵.	حســین	خانی،	هــادی،	»یادگیــری	بــه	روش	“بحــث	گروهــی”	و	شــیوه	

کاربــرد	آن	در	حوزه	هــای	علمیــه	و	آمــوزش	عالــی«،	ماهنامــه	معرفــت،	

شــماره	۱۱۹،	مؤسســه	آموزشــی	و	پژوهشــی	امــام	خمینــی	)ره(،	۱۳۸۶	ش.

۶.	محمدی	ری	شــهری،	محمــد،	ترجمــه	میــزان	الحکمــه،	مترجم	حمیدرضا	

شــیخی،	دارالحدیث،	چ.	۴،	قم،	۱۳۸۳	ش.

۷.	کلینــی،	محمــد	بــن	یعقــوب	بــن	اســحاق،	الکافــی،	محقــق	و	مصحــح	

اإلســالمیه،	 الکتــب	 	 دار آخونــدى،	چ.	۴،	 و	محمــد	 علی	اکبــر	 غفــارى	

تهــران	،	۱۴۰۷	ق.
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قــم،	۱۴۲۴	ق.
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