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روحانیـت در تاریـخ پـر فرازونشـیب خویـش از جایگاه رفیعـی برخوردار ح
بوده اسـت؛ در عرصه های خطیر، نقش آفرینی حیاتی خود را نشـان داده 
و توانسـته اسـت حضور کارآمد و مؤثری در زندگی مردم داشـته باشـد. 
هـر چنـد روحانیت پس از پیروزی انقالب اسـالمی کارکردهای مدیریتی، 
سیاسـی و فرهنگـی متنوعـی پیدا کرد، اما حضـور اجتماعی آنان کم رنگ 
شـد و شـاهد نوعـی عدِم موفقیِت نقش و انتظـار از روحانیت در چند دهه 

هستیم.  اخیر 

سویه های متعارض
 نظم نهادی - نظم جهادی

طالب
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شم شــریعت اســام همــه جنبه هــای زندگــی 

ــت  ــه روحانی ــرد و وظیف ــان را در برمی گی انس

ــه  ــر در هم ــف بش ــف و تکالی ــناخت وظای ش

ابعــاد زندگــی اســت و حیطــه فعالیــت و 

مســئولیت هایش بســیار گســترده می باشــد. 

روحانیــت، در طــول ســال های فعاليــت خــود 

بــه جهــت منزلــت اجتماعــی باالیــی کــه 

میــان مــردم داشــته ، همــواره مــورد احتــرام، 

محبوبیــت، اعتبــار و محــل رجــوع مــردم قــرار 

گرفتــه اســت. هم چنیــن بــه لحــاظ آگاهــی از 

دانــش دینــی، مرجــع رســمی تبییــن ارزش هــا 

ــت  ــی و دارای موقعی ــای دین ــت باوره و تثبی

برتــری در میــان مــردم بوده انــد. به رغــم ایــن 

قاعــده  کلــی، منزلــت اجتماعــی روحانیــت، در 

ــر  ــدون  تغیی ــزان و ب ــک می ــه ی ــه ادوار ب هم

نبــوده اســت؛ و بــه علت هــای گوناگونــی 

ــار  ــت دچ ــه روحانی ــبت ب ــردم نس ــت م ذهنی

ــا  ــان ب ــی آن ــت اجتماع ــده و منزل ــیب ش آس

ــا  ــر دوره ه ــا دیگ ــه ب ــبی در مقایس ــول نس اف

مواجــه شــده اســت.

ســرمایه اجتماعــِی نهــاد روحانیــت، بــه 

ارتباطــات میــان روحانیــت و مــردم بــه عنــوان 

منبعــی بــا ارزش اشــاره دارد کــه موجــب 

اعتمــاد متقابــل می گــردد. ایــن ســرمایه 

اجتماعــی یــک ظرفیــت و جوهــره اجتماعــی 

اســت کــه همــکاری میــان روحانیــت و اقشــار 

مختلــف جامعــه را ارتقــا می بخشــد. هــر نهــاد 

اجتماعــی بــرای دســت یابی بــه اهــداف خــود 

ــات  ــه و امکان ــا تجرب ــر افــراد آگاه و ب عــاوه ب

و ابــزار مــادی بــه عواملــی همچــون اعتمــاد، 

تعهــد و مســئولیت پذیری هــم نیــاز دارد 

ــی  ــرمایه اجتماع ــان س ــل هم ــن عوام ــه ای ک

ــر  ــه در ســال های اخی هســتند. ســرمایه ای ک

ــار آســیب شــده اســت. دچ

کاهــش ســرمایه اجتماعــی روحانیــت، 

می توانــد بــه دلیــل نــوع سیاســت گذاری 

حــوزه باشــد کــه منجــر بــه کــم توجهــِی ایــن 

قشــر بــرای ورود بــه عرصه هــای خدمــات 

اجتماعــی و فرهنگــی شــده اســت. هم چنیــن 

همچــون  مســائلی  اخیــر،  ســال های  در 

ــی،  ــانه ها و شــبکه های اجتماع گســترش رس

دشــمنی هایی  از  برخــی  روزافزون شــدن 

ــت  ــود دارد، وضعی ــت وج ــه روحانی ــه علی ک

غیرمطلــوب اقتصــادی کشــور و نیــز برخــی از 

ــه  ــت )از جمل ــه روحانی ــده ب ــای وارد ش نقده

را  روحانیــت(  حکومتی شــدن  بــه  انتقــاد 

بوده ایــم.  شــاهد 

در نتیجــه  بی اعتمــادی بــه روحانیــت 

گســترش پیــدا کــرده اســت و تصــور می شــود 

کــه مشــکات جامعــه وابســته و برخاســته از 

ــر  ــر منج ــن ام ــت می باشــد و ای ــاد روحانی نه

بــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی نهــاد روحانیــت 

شــده اســت.

حضــور اجتماعــی روحانیــت در شــکل های 

امدادگــری فرهنگــی و طــاب جهــادی، فرصت 

و موقعیــت مناســبی بــرای تقویــت ســرمایه ی 

ــاط  ــق ارتب ــت از طری ــاد روحانی ــی نه اجتماع

مؤثــر و کنش گــری فعــال در حیطه هــای 

مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی ایجاد 

ــد. کنش گــران حــوزوی در ســال های  می کن
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اخیــر بــه دلیــل ورود بــه عرصه های بکــر و بدیع ف

ــادی در  ــای جه همچــون مشــارکت در گروه ه

موقعیت هــای بحرانــی، فعالیــت در جهــت 

محرومیت زدایــی، ایجــاد نشــاط اجتماعــی 

و طنزپــردازی اجتماعــی بــرای کــودکان و 

ــِت  ــا مدیری ــی ب ــای دین ــان در قالب ه نوجوان

تبدیــل نیــاز بــه تقاضــا، هویت هــای جدیــدی 

خلــق کردنــد کــه قابــل الگوگیــری بــرای دیگــر 

گروه هــای فعــال و امدادگــر فرهنگــی اســت. 

سیســتم  بــه  روحانیــون  ورود  هم چنیــن 

آمــوزش و پــرورش در قالــب تدریــس، تأســیس 

مدرســه کــه موجــب خدمت رســانی بــه مــردم، 

برقــراری ارتبــاط مســتمر و بســط مشــارکت و 

اعتمــاد متقابــل،  هم بســتگی اجتماعــی، 

ــرده  ــم ک ــی را فراه ــکاری و همدل ــه هم زمین

اســت و ایــن امــر موجــب مقبولیــت و پذیــرش 

روحانیــت از ســوی اعضــای جامعــه می شــود.

همان گونــه کــه پیش تــر اشــاره شــد، 

یکــی از جلوه هــای حضــور روحانیــت، »طــاب 

جهــادی« اســت کــه در شــرایط بحرانــی 

به مثابــه کنش گــران فعــال اجتماعــی وارد 

مشــترک  ویژگی هــای  می شــوند.  میــدان 

در هویــت طــاب جهــادی، برخــورداری از 

امیــد  معنویت گرایــی،  همچــون  صفاتــی 

آفرینــی و پای بنــدی بــه اصــول اخاقــی اســت 

ــازد  ــان را می س ــت آن ــرف، هوی ــک ط ــه از ی ک

و از طــرف دیگــر، آنــان را از ســایر فعــاالن 

ــن  ــود همی ــازد. وج ــز می س ــی متمای اجتماع

ــور  ــتعد حض ــا را مس ــه آن ه ــت ک ویژگی هاس

ــی  ــای اجتماع ــدان بحران ه ــت در می و فعالی

می کنــد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه 

در  شــدید  مســئولیت  احســاس  ویژگــی 

ــرای  ــه کار ب ــه، روحی ــان جامع ــال محروم قب

ــردم،  ــه م ــه ب ــذاری صادقان ــت گ خــدا و خدم

احســاس وظیفــه در صــورت وجــود تقاضاهــای 

فرهنگــی و معنــوی در جامعــه، احســاس ِدیــن 

ــن  ــه و ادای ِدی ــوزه علمی ــالت های ح ــه رس ب

از طریــق خدمت رســانی علمــی و عملــی، 

دغدغه منــدی بــرای نشــر و گســترش معــارف 

غیرموظفــی،  فعالیت هــای  انجــام  دیــن، 

ــوزش و  ــرای کســب آم ــوه ب ــای بالق توانایی ه

مهارت هــای جدیــد اشــاره کــرد.

تجربــه کنش گــری اجتماعــی حوزویــان در 

ــه  ــد ک ــان می ده ــادی نش ــاب جه ــت ط قام

ــا  ایــن ایــن نــوع از فعالیت هــای اجتماعــی ب

مســائلی روبه روســت. مهم تریــن مســئله، 

ــه  ــت ک ــی اس ــازمان یافتگی و نظم ــکل س ش

طــاب جهــادی می بایســت درون آن بــه 

کنــش بپردازنــد. آیــا نظــم نهــادی و نظــم 

ــد  ــا می توانن ــد ی ــویه متعارضن ــادی دو س جه

ــم  ــری در نظ ــویه دیگ ــد و س ــتی کنن هم زیس

ــد؟  ــا گذارن ــازمانی بن س

  تمایز میان مدیریت جهادی و گروه جهادی
ــن دو  ــتفاده از ای ــه در اس ــه اول این ک نکت

اصطــاح »مدیریــت جهــادی و گروه هــای 

جهــادی« الزم اســت دقــت کافــی صــورت 

گیــرد. خلط کــردن ایــن دو، گاهــی اوقــات 

رهــزن می شــود. افــرادی کــه در گروه هــای 

ــی از  ــک بخش ــد، ی ــت می کنن ــادی فعالی جه



101
13

98
ان 

ست
 تاب

   
تم

 هف
اره

شم جامعــه هســتند کــه وابســته بــه طیــف خاصی 

ــان اقشــار و گروه هــای  هــم نیســتند و در می

ــف از شــیعیان، اهــل ســنت، پزشــکان،  مختل

ــان، فرهنگی هــا و ... حضــور  خانم هــا، نوجوان

دارنــد. این هــا عشــق و عاقه شــان ایــن اســت 

ــاری  ــک و ی ــه کم ــا، ب ــع بحران ه ــه در موق ک

ــال و  ــی جــان، م ــات حت ــد و برخــی اوق بیاین

آبــروی خــود را می گذارنــد تــا ایــن مشــکات 

ــع شــود.  رف

ــا  ایــن فعالیــت جهــادی، ارتبــاط کاملــی ب

اعتقــادات مذهبــی نــدارد و در همــه جــای دنیا 

ــا را رصــد و  ــنخ فعالیت ه ــن س ــوان از ای می ت

مشــاهده کــرد. البتــه از حیــث کمــی و کیفــی 

ــه  ــت. این گون ــاوت اس ــا متف ــن فعالیت ه ای

ــادی  ــای جه ــه گروه ه ــوط ب ــا، مرب فعالیت ه

اســت امــا هنگامــی کــه شــهيد حــاج قاســم 

ــادی  ــت جه ــوی مدیری ــک الگ ــوان ی ــه عن را ب

ایشــان  می بینیــم  می کنیــم،  بررســی 

ــکیاتی  ــک تش ــب ی ــود را در قال ــت خ فعالی

ــد. در  ــام می ده ــدس انج ــپاه ق ــم س ــه اس ب

ــه  ــم ن ــیع، آن ه ــکیات وس ــک تش ــب ی قال

در ســطح محلــی و ملــی بلکــه در ســطح 

ــروه  ــک گ ــر از ی ــر فرات ــن دیگ ــی. ای بین الملل

جهــادی دوســتانه و غیررســمی اســت. صفــت 

ــاق  ــت اط ــه مدیری ــا ب ــن ج ــادی« در ای »جه

در  در شــهرداری،  كــه می توانــد  می شــود 

ــک  ــد. تفکی ــه باش ــا در وزارت خان ــت و ي دول

ایــن دو را بــه ایــن دلیــل آوردم، کــه اگــر 

روحیــات و ویژگی هــای گروه هــای جهــادی را 

بــه صــورت دقیــق نشناســیم، در اســتفاده کردن 

ــای  ــطوح و الیه ه ــان در س ــرداری از آن و بهره ب

دیگــر به عنــوان مدیــر جهــادی بــا چالــش 

مواجــه خواهیــم شــد. الزم اســت در مطالعاتــی 

ــیوه  ــا، ش ــن گروه ه ــای ای ــه، ویژگی ه جداگان

ــواده و جامعــه  ــی آن هــا در محیــط خان تربیت

ــود. ــی ش بررس

  از اهــداف عینــی و تفــاوت در انگیزه هــا تــا 
فقــدان مــدل تبلیــغ دیــن در بحــران

ــدادی  ــا تع ــراه ب ــه هم ــی هایی ک در بررس

ــای  ــت گروه ه ــاره فعالی ــران درب از پژوهش گ

ــی  ــج جالب ــه نتای ــتیم،1 ب ــه داش ــادی طلب جه

دســت یافتیــم کــه بــه بخشــی از آن هــا اشــاره 

می شــود. اکثــر مســئوالن گروهــای جهــادی، 

ــاه  ــال اهــداف ملمــوس، عینــی و کوت ــه دنب ب

ــن گروه هــا در امــوری کــه  مــدت هســتند. ای

آســیب بــه صــورت عینــی نمــود پیــدا کــرده و 

ــه و ســیل قابــل مشــاهده و  ــا، زلزل مثــل کرون

ــوند.  ــرعت وارد می ش ــه س ــت ب ــوس اس ملم

انگیزه هــای ایــن گروه هــا خیلــی بــا یک دیگــر 

ــا  ــل در آن ه ــاص کام ــت. از اخ ــاوت اس متف

مشــاهده می شــود تــا حضــور در صحنــه بــرای 

اهــداف خــاص صنفــی. برخــی از گروه هــا 

اعــام می کننــد هدف شــان از حضــور در 

چنیــن میدان هایــی اثبــات خوب بــودن قشــر 

ــرای مــردم اســت. هــدف برخــی از  روحانــی ب

ــگاه  ــای جای ــت و ارتق ــه، تثبی ــای طلب گروه ه

اجتماعــی روحانیــت در اذهــان مــردم اســت. 

ــه نوعــی تقلیــل اهــداف  ــه اهــداف، ب این گون

روحانیــت از خدمت رســانی بــرای رضــای خــدا 
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بــه اهــداف خــاص صنفــی اســت. اگرچــه ایــن ف

دو در تناقــض بــا یک دیگــر نیســتند، امــا 

ــاوت  ــیار متف ــر بس ــا یک دیگ ــا ب ــطح آن ه س

ــت. اس

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه بعضــی 

ــل  ــن دلی ــه ای ــی را ب ــیر طلبگ ــاب، مس از ط

انتخــاب کرده انــد کــه فعالیــت خدمــات 

اجتماعــی خــود را بــا شــدت و شــتاب بیشــتری 

ــت  ــل تربی ــه دلی ــراد ب ــن اف ــد. ای ــام دهن انج

خانوادگــی و روحیــات و عایــق فــردی، جــز بــه 

ــد  فعالیــت خدمــات اجتماعــی فکــر نمی کنن

و بــر ایــن باورنــد کــه بــا لبــاس و اعتبــار 

بیشــتری  خدمــات  می تواننــد  روحانیــت 

ــداف  ــد اه ــد و می توانن ــه کنن ــردم ارائ ــه م ب

ــه  ــک ب ــه کم ــان را ک ــی خودش ــزه اصل و انگی

ــد.  ــام دهن ــر انج ــت بهت ــوع اس ــردم و هم ن م

ــا  ــراد، ب ــن اف ــًا ای ــه عموم ــر این ک ــه دیگ نکت

گرفته انــد.  فاصلــه  علمــی  فعالیت هــای 

ــاالی علمــی  ــا تحصیــات ب ــرادی ب اگرچــه اف

هــم در ایــن گروه هــا حضــور دارنــد، امــا 

جریــان غالــب این گونــه نیســت.

يكــي دیگــر ایــن اســت کــه اکثــر گروه هــای 

طلبــه، هیــچ مــدل، الگــو و فراینــدی بــرای امــر 

ــبت  ــد. نس ــادی ندارن ــن در کار جه ــغ دی تبلی

بــه حــوادث بــه صــورت انفعالــی وارد میــدان 

می شــوند و برنامــه ای متناســب بــا ماموریــت 

تبلیغــی خــود ندارنــد. پژوهشــگاه ها و مراکــز 

ــز  ــن موضــوع تمرک ــد روی ای ــی می توانن علم

ــا و  ــیل، کرون ــئله س ــًا در مس ــه واقع ــد ک کنن

ــرای  ــی ب ــه مدل ــد آن، از چ ــی مانن بحران های

ــه  ــی ک ــرد؟ هنگام ــره ب ــد به ــن بای ــغ دی تبلی

ــه  ــه وارد صحنــه ســیل می شــود و بیــل ب طلب

دســت می گیــرد چگونــه می بایســت ایــن 

مســیر را ادامــه دهــد و چگونــه آن را بــا تبلیــغ 

ــد؟  ــد می زن ــن پیون دی

  گریزان از ارتباط و تعامل با نهادهای رسمی
دســتگاه های  از  گروه هــا  ایــن   بيشــتر 

حکومتــی و نهادهــای رســمی گریــزان و بیــزار 

ــع  ــی را مان ــتگاه های حاکمیت ــتند و دس هس

ــه  ــر چ ــد. اگ ــان می دانن ــای خودش فعالیت ه

ــف  ــه ضع ــی، ب ــن گریزان ــل ای ــی از دالی بخش

دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی برمی گــردد 

ــز  ــادی نی ــای جه ــر، گروه ه ــا از ســوی دیگ ام

مســیر و الگــوی تعامــل بــا نهادهــای رســمی 

ــل  ــه دلی ــًا ب ــراد عمدت ــن اف ــد. ای را نمی دانن

ویژگی هــای فــردی ، اصــًا نمی تواننــد بــا 

دســتگاه های رســمی و بوروکراتیــک کار کننــد. 

ایــن امــر نیــاز بــه آمــوزش دارد. نکتــه دیگــر در 

تعامــل و ارتبــاط ایــن گروه هــا بــا ســازمان های 

دولتــی آن اســت کــه ایــن گروه هــا، منتظرنــد 

ــازمان های  ــتگاه ها و س ــی از دس ــه ضعف نقط

ــه ای  ــن را بهان ــد و همی رســمی مشــاهده کنن

بــرای عــدم همــکاری و تعامــل بــا آن مجموعــه 

ــد. ــرار  دهن ق

ــا ارزش هــا  در یــک گــروه جهــادی، افــراد ب

ــمی  ــازمان های رس ــاوت از س ــی متف و اهداف

ــروه  ــت گ ــه ماهی ــرا ک ــد، چ ــم آمده ان ــرد ه گ

امدادگــری، فرهنگــی و جهــادی بــا یــک 

ــفه  ــتند. فلس ــاوت هس ــمی متف ــازمان رس س
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شم شــکل گیری یــک ســازمان رســمی عمدتــًا 

ــم از مســائل  ــه مســائل محیطــی اع پاســخ ب

ــت،  ــی و... اس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص

ــروه  ــک گ ــه فلســفه شــکل گیری ی حــال آن ک

امدادگــر جهــادی در کنــار جبــران کمبــود 

حــل  در  رســمی  ســازمان های  عمل کــرد 

مســائل مختلــف محیطــی، پاســخ بــه آرمــان 

ــراد در راســتای  ــی اف ــدای درون خواهی هــا و ن

رشــد معنــوی اعضــا می باشــد. 

ایــن امــر یعنــی تفــاوت در ماهیــت اهــداف 

ــه  ــادی، منجــر ب ــروه جه ســازمان رســمی و گ

تفــاوت در اســتراتژی ها و ســاختارها خواهــد 

شــد. فرهنــگ نهــادی در مقابــل فرهنــگ 

و  آرمان گرایــی  بــه معنــای  بوروکراتیــک، 

جهــادی،  چشم داشــت،  بــدون  فعالیــت 

ــرایط  ــن ش ــت. در ای ــه اس ــه و فعاالن خالصان

اســت کــه جنــس و ســنخ چشــم اندازها، 

اهــداف و مطلوبیت هــای فــردی، تشــکیاتی 

ــد؛ چــرا کــه  ــدا می کن و ســازمانی اهمیــت پی

بــه تناســب جنــس و ســنخ چشــم اندازها، 

راهبردهــا و اهــداف اســت کــه تصمیــم 

ــدن و  ــه بروکرات ش ــان دوگان ــرد در می می گی

تشکیاتی شــدن کــدام را انتخــاب نمایــد.

انتخــاب فرهنــگ نهــادی و تشــکیاتی، 

الزم  مکانیزم هــای  همــه  درونی شــدن 

بــرای نیــل بــه اهــداف و چشــم اندازها را 

موجــب می شــود؛ در ایــن شــرایط، انگیــزه 

ــر  ــراد تأثی ــی در اف ــادی و بیرون ــای م بخش ه

چندانــی نخواهــد داشــت. عمل کــرد افــراد 

ــی  ــد درون ــزان تعه ــع می ــرایط، تاب ــن ش در ای

ــد  ــب نشــان می ده ــن مطل ایشــان اســت. ای

کــه در گروه هــای جهــادی طــاب، کار نهــادی 

اصالــت بیشــتری دارد؛ ایــن نهادینگــی تحــت 

ــارهای  ــه فش ــت ک ــی اس ــر مطلوبیت های تأثی

ــال آن  ــه دنب ــان را ب ــراد، آن ــی اف ــوی درون معن

مطلوبیت هــا می کشــاند کــه می تــوان بــه 

ایــن نــوع از فشــار، فشــارهای نهــادی معنوی و 

درونــی گفــت. در ایــن شــرایط، گــروه لزومــًا نــه 

بــه خاطــر فشــارهای نهــادی اجبــاری و قانونی، 

و نــه بــه خاطــر فشــارهای نهــادی اجتماعــی و 

فرهنگــی، بلکــه بــه جهــت درون معنــوی افــراد 

اســت کــه رفتارهــای گروهــی و فــردی اعضــای 

ــود. ــه می ش ــروه، نهادین گ

  تعارض عاملیت و خادمیت در گروه های جهادی 
و سازمان های بوروکراتیک

نکتـه دیگـر، تعـارض دو نظریـه عاملیـت و 

خادمیـت اسـت کـه شـاید ریشـه بحـث قبلـی 

را بشـود در این جـا پیـدا کـرد. در مدیریـت، بـه 

نظریـه عاملیـت و خادمیـت پرداختـه شـده 

اسـت. نظامـات حکومتـی و دولتـی، خصوصـًا 

بوروکراسـی  اسـاس  بـر  مدرنیتـه  عصـر  در 

ویژگی هـای  از  یکـی  اسـت.  شـده  طراحـی 

بوروکراسـی، غیرشخصی سـازی، یعنـی اعتماد 

بـه سیسـتم ها بـه جـای اعتماد به افراد اسـت. 

بـه عنـوان مثـال در هنـگام مراجعـه بـه بانـک، 

مبنای شناسـایی، کارت ملی و بررسـی و تأیید 

از طریق سیسـتم اسـت. اگر بخواهيم خوانش 

ارائـه کنيـم، اساسـًا  بوروکراسـی  از  دیگـری 

بوروکراسـی بـر ایـن فـرض بنـا شـده اسـت کـه 
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بنـده و شـما بـه هیچ وجـه بـه هم دیگـر اعتماد ف

نمی کنیـم. آن کـه اعتمـاد مـی آورد سیسـتم 

اسـت نـه فـرد. 

امـا در گروه هـای جهـادی و حتـی مدیریـت 

جهـادی، افـرادی فعالیـت می کننـد، که روحیه 

آن هـا بـر مبنـای تئـوری خادمیـت اسـت نـه 

عاملیـت، در حالی کـه سیسـتم های رسـمی بـر 

مبنـای بوروکراسـی و عاملیـت طراحـی شـده 

اسـت. البتـه ایـن تفسـیر و خوانـش نگارنـده 

اسـت. وقتـی یـک فـرد جهـادی بـا روحیـه 

سیسـتمی  و  سـازمان  یـک  وارد  خادمیـت 

می شـود کـه بر مبنـا و رویکـرد عاملیت طراحی 

شـده اسـت، اساسـًا تعارضـی ایجـاد می کند که 

امـکان همـکاری را بـه صفـر می رسـاند. افـراد 

خـدوم، تمـام زندگـی و مـال و جـان خـود را 

و  برسـد  بـه سـرانجام  کارهـا  تـا  می گذارنـد 

انتظـار روحـی و روانی شـان هـم ایـن اسـت 

کـه سیسـتم و سـازمان بـه آن هـا اعتمـاد کنـد 

و انتظـار ندارنـد بـرای هـر درخواسـت چندیـن 

مرحلـه نامه نـگاری و سـند و مـدرک و امضـا 

بوروکراتیـک،  فرایندهـای  ایـن  کننـد.  ارائـه 

روحیـه ی افـراد خـادم را از بیـن می بـرد. 

نتیجـه ای کـه از ایـن بحـث مي گيريـم ایـن 

اسـت کـه آوردن افـرادی بـا روحیـه خادمیت از 

گروه هـای جهـادی، در سیسـتم های اداری و 

حکومتـی کاری نادرسـت و غلـط اسـت و منجر 

بـه نابـودی فـرد می شـود. الزم اسـت در ابتـدا 

فرایندها و بوروکراسـی ها کاهش یابد، گرایش 

بـه تئـوری خادمیت افزایش یابـد و بعد نیروی 

جهـادی همـراه بـا آشـنایی بـا حـوزه سـازمان و 

اقتضائات و لوازم آن وارد شـود. این که ما یک 

فـرد جهـادی را وارد سـازمان کنیـم و بر اسـاس 

فرایندهـای بوروکراتیـک بـرای انجـام هر کاری 

از او بخواهیـم نامه نـگاری کنـد، اجـازه بگیـرد، 

دو سـه مـاه معطـل بمانـد و... در تعارض جدی 

بـا فعالیـت گروه هـای جهادی اسـت. 

گروه هـای جهـادی عمدتًا از افرادی تشـکیل 

شـده اسـت کـه بـا ادبیـات سـازمان آشـنایی 

ندارنـد. غیـر از این کـه روحیـات ایـن افـراد 

بـا سـازمان هم خوانـی نـدارد، آگاهـی آنـان 

نسـبت بـه اقتضائـات و شـرایط سـازمان نیـز 

ناچیـز اسـت. چنانچـه سـطح ایـن گروه هـا از 

سـطح گـروه و در نهایـت یـک مؤسسـه کوچک 

باالتـر بـرود، مسـاوی بـا مـرگ آن هـا خواهـد 

بـود. بـه هیچ وجـه در طراحی هـا نبایـد دنبـال 

آن باشـیم کـه ایـن گروه هـا توسـعه پیـدا کرده 

و جایگزیـن نهادهـای رسـمی شـوند. در ایـن 

مسـیر، دسـتگاه ها و نهادهـای حاکمیتـی نیـز 

بایـد رابطـه خـود بـا ایـن گروه هـا را اصـاح 

کننـد و نقـش خـود را بـه نقـش پشـتیبانی در 

و  مالـی، سـخت افزاری  زمینه هـای مختلـف 

نرم افـزاری تغییـر دهنـد.

پی نوشت:
* استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.
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فرهنگی اجتماعی پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسامی، 
تجربه نـگاری گروه هـای امدادگـر فرهنگی طلبه اسـت.


