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يعتقد أتباع النهج الخوارجي أن "األسرة ال تحتاج إلى مدير!"/ المشكلة األهم بالنسبة لألسرة في 

إيران هي عالج قضية إدارتها/ التحلل األخالقي في آخر الزمان هو نتيجة المساس بإدارة األسرة

اإلدارة  نتجاهل  وأن  الخوارجي،  النهج  من  ضرباً  ُيَعّد  األسرة  في  اإلدارة  موضوع  إنكار 

يمكن  فال  والحماقة!  العلمانية  من  لون  فهو  األخالقية  بالمواعظ  ونكتفي  األسرة  في 

يمكن  وال  فاجراً،  كان  وإن  المجتمع  في  الحاكم  وجود  تحّتم  التي  القاعدة  إنكار 

أسلوبه  كان  إن  المسؤول  ألن  اإلدارة؛  في  الصحيح  األسلوب  عن  النظر  نغّض  أن 

صالحاً. إنساناً  كان  وإن  حتی  السقوط،  إلى  بالمجتمع  سيؤدي  اإلدارة،  في  خاطئاً 

لماذا يحتاج اإلنسان إلى اإلدارة؟

ــم »اإلدارة« يف  ــاط باس ــة أو نش ــب أو مهن ــرح منص ــي لط ــا الداع ــان إىل اإلدارة؟ م ــاج اإلنس ــاذا يحت مل

الحيــاة البرشيــة؟ حــن تكــون لكــم أهــداف متعــددة ومنّوعــة، وحــن تكــون لكــم احتياجــات مختلفــة، 

وحــن تكــون يف حوزتكــم أنــواع اإلمكانيــات واألدوات، وحــن تكونــون مجموعــة مــن األشــخاص لــكل 

منكــم مالحظاتــه الخاصــة، فســتضطرون آنــذاك إىل املنهجــة، وتنفيــذ اإلجــراءات خطــوة خطــوة وبتدبـّـر، 

وتوزيــع األدوار عــى األشــخاص. وســيضطر كل شــخص إىل أن يحــّدد ِصلَتــه باآلخريــن. وبالنتيجــة 

ســنحتاج إىل حقيقــة تُدعــى »اإلدارة«! تشــتمل اإلدارة عــى معرفــة البيئــة )املتميــزة بتنــوع االحتياجــات 

ــم األشــخاص  ــات واألدوات وتنظي ــف اإلمكاني ــف مختل ــات واملالحظــات(، وتوظي ــات واملقتضي واإلمكاني

ــي »اإلدارة«. ــد األهــداف هــذا يعن دة مســبقاً. والحــق أّن تحدي ــق أهــداف هــي األخــرى ُمحــدَّ لتحقي

اإلنسان ُمضطر إلى االدارة، نظراً لتنّوع احتیاجاته ورغباته وإمکانیاته

ال بــد مــن االهتــام بـــ »التعــدد والتنــوع« والتأمــل فیهــا کثیــراً باعتبارهــا الجوهــر الرئیــس يف موضوع 

ــي  ــال تعن ــاة، ف ــد يف الحي ــدف واح ــا إال ه ــس له ــم لی ــیطة کالبهائ ــات بس ــنا مخلوق ــا لس اإلدارة. ألنن

ــكل  ــن بش ــة، لك ــي غريزي ــات وه ــن الحيوان ــن اإلدارة ب ــتويات م ــاك مس ــا هن ــا. طبع ــيئا له اإلدارة ش

ــا  ــالت له ــل، فالنح ــال، إىل النح ــبيل املث ــى س ــروا، ع ــات. انظ ــؤون الحيوان ــن ش ــد اإلدارة م ــام ال تُع ع

هــدف واحــد. وعــى الرغــم مــن وجــود ملكــة للنحــل يف الخليــة إال أنهــا ليســت مديــرة، بــل هــي أداة 

للتوالــد والتكاثــر فحســب. اإلدارة قضيــة خاصــة باإلنســان، ألنــه أَمــاَم تنــّوٍع مــن االحتياجــات والرغبــات 

واإلمكانيــات واألدوات. عــى ســبيل املثــال أنتــم مضطــرون إىل اإلدارة يف موضــوع تنــاول الطعــام؛ 

ــإن  ــد، ف ــوع واح ــن ن ــت م ــام لیس ــم إىل الطع ــام، وألن حاجتک ــن الطع ــد م ــون واح ــد ل ــه ال یوج فألن

د أّي االحتياجــات لــه األولويــة يف االهتــام والتلبيــة. احتیاجاتکــم للطعــام منّوعــة. فــاإلدارة هــي أن تُحــدِّ
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للتنــوع الــذي يواجهــه يف داخلــه أو خارجــه.  اإلدارة هــي عمليــة يضطــر إليهــا اإلنســان نظــراً 

إذ  نهــر،  يف  حصــاة  بانــزالق  أشــبه  الحيــاة  يف  حركتــه  فســتكون  اإلدارة  أحــد  ميــارس  مل  فــإن 

ــا  ــة اصطدامه ــاً نتيج ــكالً معيّن ــب ش ــفله وتكتس ــر إىل أس ــايل النه ــن أع ــق، م ــا اتف ــتتدحرج، كيف س

بالصدفــة. العشــوايئ باألجســام املختلفــة؛ فإمــا أن تتفتّــت، أو تنكــر، أو تتخــذ شــكالً مناســباً 

ال يبدأ التدين من اإليمان بالله، بل من حاجة اإلنسان إلى اإلدارة والمنهج

اإلدارة تنظـّـم حيــاة اإلنســان وفقــاً ملنهــج معــّن، وقــد خلَقنــا اللــه ســبحانه وتعــاىل نحــن البــرش بحيــث 

ال نســتطيع أن نعيــش مــن دون إدارة، بينــا الحيوانــات قــادرة عــى ذلــك! فيُقــال مثــالً إن الهــّر حــن 

ميــرض يشــتهي طعامــاً يكــون فيــه دواؤه. لكــن هــذه القاعــدة ليســت صادقــة بالنســبة لإلنســان، فــا 

أكــر مــا مييــل اإلنســان إىل طعــام يُلحــق بــه الــرر. الحيــوان يعيــش كالحصــاة التــي تتدحــرج يف مجــرى 

النهــر ماضيــة إىل األمــام، لكــن اإلنســان ليــس كذلــك، فهــو ُمجــَر عــى إدارة نفســه. فــا إن يشــتهي شــيئاً 

فــإّن عليــه أن يقــول لنفســه: »تريـّـث! كــم شــيئاً أنــا أحــب؟ أنــا ال أرغــب يف هــذا الــيء فقــط!« ومــا إن 

يحتــاج إىل يشء، فــال بــد أن يقــول لنفســه: »تريـّـث! فلــدي احتياجــات أخــرى أيضــاً!« وهــذه هــي بدايــة 

ــث!« ــذات: »تريّ ــارة بال ــن مــن هــذه العب ــة التديــن. فإمنــا يبــدأ التديّ اإلدارة، وبدايــة اإلنســانية، وبداي

بدايــة التديــن ليســت مــن اإلميــان باللــه. إنهــا الروحانيــة التــي تكــون بدايتهــا اإلميــان باللــه وختامهــا 

اإلميــان باللــه ومســرها الســلوك إىل اللــه. الديــن هــو نــوع مــن املنهــج، واملنهــج هــو ملــن يريــد أن يكــون 

لــه منهــج يف حياتــه. فمــن يريــد أن يعيــش كتلــك الحصــاة امللقــاة يف قعــر النهــر ال يحتــاج إىل منهــج!

كيف يتعلم أطفالنا التدين في المدارس؟

كيــف يتعلــم أطفالنــا التديــن يف املــدارس؟ يتعلمونــه عــر أســلوب خاطــئ لألســف! يقولــون للطفــل يف 

البدايــة: »آمــن باللــه!« فيعلّمونــه الروحانيــة يف بــدء األمــر، وقبــل أن يوّجهونــه بأنــك »تحتــاج إىل منهــج، 

ويجــب أن تتعلــم اإلدارة وأن تتمكــن مــن إدارة نفســك وحياتــك«، يقولــون لــه :«هــذا اإللــه أمــر بأوامــر 

عليــك تنفيذهــا وإال ســتدخل نــار جهنــم!« وبهــذا يجعلونــه يكــره الديــن. فانظــروا مــا هو االنطبــاع الذي 

يتكــّون عــن الديــن يف عقــول هــؤالء األطفــال الذيــن يرتبــون وفــق هذا األســلوب لتعليــم الديــن يف النظام 

الرتبــوي التعليمــي القائــم؟! ال ضــر مــن إقامــة العالقــة بــن اإلميــان باللــه والتديــن باعتبــار »أن اإلميــان 

هــو أكــر العوامــل تأثــراً يف تقويــة دوافــع اإلنســان للتديــن«، ولكنــي أرى أن نبــدأ التديــن مــن حاجــة 

اإلنســان إىل املنهــج والرنامــج )الــذي يَُعــد جــزءاً مــن اإلدارة( وكذلــك مــن حاجــة اإلنســان إىل القــدرة 

عــى اإلدارة وإتقانهــا وإىل التدبــر، وأن نبــدأ بذلــك مــن ألعــاب األطفــال يف دور الحضانــة والروضــات.
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لنهّيئ لألطفال ألعاباً تعلّمهم التخطيط واإلدارة

األلعــاب التــي تنّمــي قــدرات اإلنســان ليصبــح »مخطِّطــاً ومرِمجــاً« ومديــراً، تســتحق أن تنفقــوا عليهــا 

ــذه  ــال به ــب األطف ــر يف أن يلع ــن، وال ض ــة الثم ــت باهظ ــم مهــا كان ــرتونها ألطفالك ــوال وتش األم

األلعــاب مهــا متــادوا يف ذلــك. ال توّجهــوا األلعــاب صــوب القــار، فالحــار هــو مــن يلعــب القــار! 

مــا هــو القــار؟ إنــه الحــّظ! ال تلعــب األلعــاب التــي تعتمــد عــى الحــظ كلعبــة »الســلم والثعبــان« 

ــه  ــا ميلي ــب م ــدم بحس ــر« وتتق ــي »الزَْه ــل ترم ــك، ب ــط لحركات ــتطيع أن تخطّ ــك أّوالً، ال تس ــداً! ألن أب

ــذي ســيظهر؟« وهــذه هــي الخطــوة األوىل لالبتعــاد عــن  ــرَ مــا هــو الرقــم ال ــالً: »لِ عليــك الحــظ، قائ

ــا برامــج يف  ــروح الفكاهــة والحكمــة أيضــاً فيُنتجــوا لن اإلنســانية! أمتنــى أن نجــد أشــخاصاً يتمتعــون ب

التلفــاز منقــت مــن خاللهــا التشــبه بالحيوانــات! عــى أن تكــون لعبــة كالشــطرنج أقــرب مــن غرهــا 

بكثــر إىل اإلنســانية والتقــوى والتديــن )بالطبــع ليــس املقصــود أن يقامــر أحــد بلعبــة الشــطرنج( وأنتــم 

ــا  ــط تهيّئن ــا اإلدارة والتخطي ــي تعلّمن ــاب الت ــطرنج. األلع ــي)ره( يف الش ــام الخمين ــوى اإلم ــون فت تعلم

للدخــول إىل الحيــاة الجّديــة، أي التديــن! وقــد يكــون معلــم الرياضيــات أو العلــوم أو غــره مــن 

ــَم ديــٍن بشــكل مــن األشــكال،  ــِم ديــٍن لنــا، ففــي وســع كل معلــم أن يكــون معلّ املعلمــن أفضــل معلّ

ــون واإلدارة رضب  ــاس متّزن ــزان والتخطيــط واإلدارة. بعــض األشــخاص هــم يف األســاس أن ــا االتّ إذا علّمن

مــن االتـّـزان والحصافــة. واللــه ســبحانه أيضــاً ال يتعامــل بغــر حســاب، كــا أن النجــاح ال يُنــال اعتباطــاً!

كيف نُنشئ األطفال في المدارس ليصبحوا من أهل التخطيط واإلدارة؟

مــا هــي املدرســة االبتدائيــة؟ هــي مــكان ينبغــي عــى املعلــم أن يتعامــل فيــه مــع األطفــال كآدميــن 

حقيقــًة، فيقــول مثــالً يف مســتهل األســبوع: »هلّمــوا يــا أوالد نُِعــّد ألســبوعنا هــذا منهاجــاً«، فيســمح لــكل 

واحــد منهــم أن يخطــط، مــاذا ســتفعل أنــت؟ وأنــت مــا هــو برنامجــك؟ و...وكيــف نرتـّـب منهاجنــا يف 

ــال  ــدالً مــن أن يضــع ِقمعــاً عــى رؤوس األطف ــط، ب ــاً يف األســبوع للتخطي الصــف؟ أي أن يخّصــص يوم

ــاً! فهــذه جرميــة ترتكــب يف حــق التلميــذ! فلتعطّلــوا يومــاً واحــداً  ويصــّب املعلومــات يف أدمغتهــم صبّ

يف األســبوع ولتخّصصــوه للتخطيــط والرمجــة! ال تقلقــوا. ســوف ال يصبــح التالميــذ أُّميــن بذلــك، 

ــح. ــكل صحي ــوة بش ــذه الخط ــاز ه ــم إنج ــاً إن ت ــم علمي ــون عليك ــاء ويتفوق ــيتحّولون إىل عل ــل س ب
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ويف األســبوع التــايل خّصصــوا، مــرة أخــرى، يومــاً مــن وقتكــم لهــذا األمــر واســألوا التالميــذ: يف أي جــزء 

ــَط؟... ينبغــي أن يتــدرب  مــن خطــة األســبوع املــايض أخفقنــا؟ أنــت كيــف خطّطــت؟ هــو كيــف خطّ

ــم ملــدة ســبع ســنن. وبعــد مــي ســبع  الطفــل عــى اإلدارة والتخطيــط والرمجــة تحــت إرشاف املعل

ســنن اتركــوه لحالــه واســمحوا لــه بــأن ميــارس اإلدارة بنفســه، قائلــن لــه: »ســأعطيك املشــورة«. يف مثــل 

هــذه الحالــة سينشــأ هــذا الطفــل آدميــاً. وســيحب هــذا اإلنســان الديــن ألنــه ســراه مليئــاً باملناهــج 

والخطــط! بــل إن اإلنســان الــذي ال يكــون ُمَمنِهجــاً لحياتــه ســوف ال يتمتــع بالفهــم الــكايف إلدراك الدين!

من أتقن إدارة نفسه سيتقن إدارة اآلخرين أيضاً

ــة،  ــه مختلف ــة، وإمكانيات ــه متنوع ــددة، ورغبات ــه متع ــان إىل اإلدارة؟ ألن احتياجات ــاج اإلنس ــاذا يحت مل

وأحيانــاً لكونــه يعيــش ضمــن جاعــة. عــى أنــه عندمــا ال يكــون هنــاك أشــخاص آخــرون فــال بــد أن 

ــم إدارة  ــم إدارة نفســه ســيتعلّم إدارة اآلخريــن أيضــاً. ولذلــك أوَصــوا بــأن تتعلّ أديــر نفــي. وَمــن تعلّ

نفســك قبــل أن تتــوىّل إدارة اآلخريــن! كيــف منــارس اإلدارة عــى مســتوى األرسة؟ هــل إّن جميــع أفــراد 

األرسة مهَملــن ومــن دون منهــج؟ أبــداً! فقــد جــاءت يف القــرآن الكريــم حتــى املنهجــة الدقيقــة لتنّقــل 

األشــخاص بــن ُغــرَف املنــزل، والجــدول الزمنــي لذلــك أيضــاً: »یــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا لِیَْســتَأِْذنُْکُم الَّذیــَن 

َملََکــْت أَیْانُُکــْم َوالَّذیــَن لـَـْم یَبْلُُغــوا الُْحلـُـَم ِمْنُکــْم ثـَـالَث َمــرَّاٍت ِمــْن قَبْــِل َصــالِة الَْفْجــِر َوحیــَن تََضُعــوَن 

ثِیابَُکــْم ِمــَن الظَّهیــرَِة َوِمــْن بَْعــِد َصــالِة الِْعشــاِء ثـَـالُث َعــْوراٍت لَُکــْم« )النــور/58(. متــى يســتطيع األطفال 

ــا يف  ــداً أن يدخلوه ــم أب ــي له ــتئذان؟ ال ينبغ ــن دون اس ــتئذان أو م ــرة« باس ــذه الحج ــوا »ه أن يدخل

ــاً. ــزل أيضــاً يســتوجب منهجــاً معيّن ــة. وهــذا يعنــي أن التنقــل داخــل املن األوقــات التــي حددتهــا اآلي

ما هو الدين؟ الدين هو منهجة للحياة

ــخ.  ــرزق، ...ال ــاة؛ منهجــٌة إلنفــاق املــال، ولطريقــة كســب ال مــا هــو الديــن؟ الديــن هــو منهجــة للحي

ــى  ــن، حت ــر الدي ــة نظ ــن وجه ــة م ــا وللمعيش ــط له ــاة والتخطي ــط الحي ــول من ــم ح ــا إن نتكل ــن م لك

ــا التفكــر،  ــة قوامه ــش يف الحــوزة العلمي ــي تناقَ ــاذا؟ ألن معظــم املباحــث الت ــرون. مل يســتوحش الكث

وليــس التدبـّـر والتدبــر. التدبــر يعنــي: »كيــف تعتــزم أن ترتـّـب أمــورك؟ كيــف تريــد املبــارشة باألعال؟« 

ــة  ــا يف الحــوزة العلمي ــا. لقــد عانين ــٍر م ــِة أم ــات حقيق ــة والراهــن إلثب ــم األدل ــو تقدي ــا التفكــر فه أم

ــاً، يف  ــا حالي ــون: »علين ــوا يقول ــذا كان ــون، وله ــوا يُقتَل ــاء كان ــام، ألن العل ــف ع ــن أل ــر م الضعــف ألك

ــارَس يف  ــرى أن أفضــل نشــاط مي ــك ن ــس واألصــول«. ولذل ــى األُس ــظ ع ــل هــذه الظــروف، أن نحاف مث

الحــوزة العلميــة هــو »التفّكــر«، أمــا التدبّــر والتدبــر واملنهجــة، فقلّــا اهتّمــْت بهــا الحــوزة العلميــة. 
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نحن نحتاج إلى اإلدارة والمنهجة في حياتنا الشخصية

نحــن نحتــاج إىل اإلدارة واملنهجــة يف حياتنــا الشــخصية، بــل وإىل الرقابــة والتحّكــم ودراســة النتائــج أيضــاً. 

قــال تعــاىل يف كتابــه املبــن: »فَلْیَْنظـُـِر اإْلِنْســاُن إِىل  طَعاِمــِه« )عبــس/24( أي يجــب عــى اإلنســان أن ينظــر 

مــاذا يــأكل؟ يعنــي عليــه أن يتــوىل إدارة طعامــه. يقــول آيــة اللــه بهجــت)ره(: »كأّن مــن املعــروف أنــه ال 

خــر يف َمــن بلــغ األربعــن مــن عمــره ومل يجــد دواء لصحــة بدنــه« )در محــر بهجــت )يف رحاب الشــيخ 

بهجــت( / ج3/ ص238(. وهــذا يعنــي أنــه ال خــر فيــك إذا بلغــت األربعــن ومل تكتشــف مكاِمــن ضعــف 

جســدك وقّوتــه، ومل تقــف عــى طبِعــك، ومل تعــرف – بالنظــر إىل خصائــص جســدك - مــا عليــك أكلــه 

أو االمتنــاع عنــه، ومــا يــر ببدنــك! يقــول الديــن: »عــش حياتــك كإنســان كريــم!« لكــن البعــض يتصــور 

أن الديــن يهتــم باألمــور الســاوية واملعنويــة فحســب ويهمــل الحيــاة! الحظــوا كــم مــن حديــث لدينــا 

حــول الصحــة والتغذيــة! لكــن يف أي مســجد مــن مســاجدنا يعلّمــون هــذه األمــور؟! ونتيجــة ذلــك أن 

الكثــر مــن النــاس يجهلــون أن اإلمســاك هــو أُّم األمــراض وكيــف ميكــن الوقايــة منــه بالتغذيــة الســليمة! 

ملــاذا نشــتيك إىل هــذا الحــد مــن وزارة الرتبيــة والتعليــم؟ ألننــا نقــول لهــم: مــاذا أنتــم فاعلــون بهــذا 

اإلنســان؟ فلتعرضــوا لــه خارطــة وجــوده، فلتعلّمــوه علــوم التغذيــة ليعلــم أّي طعــام ينبغــي تناولــه مــع 

أّي طعــام؟ ملــاذا يقــول اإلمــام الصــادق)ع(، بحســب مــا روي عنــه: »...أَنِّ اَل آكُُل َعــَى َمائـِـَدٍة لَيْــَس  ِفيَهــا 

ُخــْرَة«؟ )الــكايف/ ج6/ ص362( هــذا يعنــي أن موضــوع التغذيــة هــو عــى هــذا القــدر مــن األهميــة!

إن عشنا من غير منهج فنحن بال دين! 

نحــن نقــول: علّمــوا األوالد مهــارة التخطيــط واملنهجــة. فــإن عشــنا مــن غــر منهــج فنحــن بــال ديــن! 

وإذا ربّانــا أحــد بأســلوب مل يؤّهلنــا لــإلدارة واملنهجــة فهــذا يعنــي أنــه مل يربّنــا لنكــون مــن املتدينــن. 

ــاه. انظــروا  اإلدارة تعنــي املنهجــة. وإّن عــى املــرء أن يضــع لنفســه منهاجــاً حتــى الســتخدام دورة املي

كــم مــن الروايــات لدينــا يف بــاب التََخــّي؟ ملــاذا يوصــون بذلــك قبــل النــوم؟ وملــاذا بعــد النــوم؟ ولِــَم 

يَُعــّد اإلمســاك أم األمــراض؟ وملــاذا يجــب تنــاول الخضــار مــع وجبــات الطعــام؟ اإلدارة تعنــي أن تحّقــق 

ــول  ــم تق ــاه ث ــه وتتمّن ــا تحبّ ــكل م ــة ل ــب الئح ــرى أن ترتّ ــج. أو باألح ــالل منه ــن خ ــاه م ــا تتمّن كل م

ــى،  ــوة، ومت ــأخطو خط ــة إيَلّ س ــور املحبب ــل؟ ألّي األم ــد أن أعم ــاذا أري ــالً، ف ــث قلي ــك: »ألتريّ لنفس

ــاد  ــة! وأْن يعت ــن الجاذبي ــال م ــدر ع ــى ق ــها ع ــي نفس ــل إن اإلدارة ه ــوة؟« ب ــذه الخط ــي ه ــا ه وم

ــن  ــع م ــو يرف ــوّد ل ــل اإلنســان ي ــا يجع ــة م ــن الجاذبي ــه م ــد ذات ــة هــو يف ح ــَط واملنهج ــرُء التخطي امل

ــاة الشــخصية  ــّن يف الحي ــج مع ــاد منه ــا واعت ــة ذاته ــه. وإن يف اإلدارة الفردي مســتوى تخطيطــه ودقت

ــالً! ــدان اإلدارة أص ــوج مي ــا بول ــمح لن ــا ال تس ــيطر علين ــًة تس ــر أّن ثقاف ــحراً، غ ــاالً وس ــالوًة وج لح



7

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ستكتسب اإلدارة طابعاً اجتماعياً عند توزيع األدوار بين عدة أشخاص

ــا نشــاهد  ــدة أشــخاص. وإنن ــن ع ــوزّع ب ــف األدوار وتت ــاً حــن تختل ــاً اجتاعي ستكتســب اإلدارة طابع

ــرأة  ــل وامل ــن الرج ــم ب ــالف القائ ــن االخت ــدأ اإلدارة م ــالً؛ إذ تب ــزل مث ــن اإلدارة يف املن ــوع م ــذا الن ه

)حتــى قبــل إنجــاب األطفــال(. إنكــا شــخصان برغبــات متباينــة وأذواق مختلفــة، وعليكــا أن تديــرا 

ــذه  ــه به ــع زوجت ــه م ــع بحيات ــه، وأن يتمت ــر حيات ــل أن يدي ــى الرج ــي ع ــا. ينبغ ــؤونكا ورغباتك ش

ــذه.  ــا ه ــا بإدارته ــع زوجه ــا م ــع بحياته ــا وأن تتمت ــر حياته ــاً أن تدي ــرأة أيض ــى امل ــم ع اإلدارة. ويتحت

يتعــّن عــى الــزوج والزوجــة أن يتحّكــا بلســانها! اإلدارة ليســت أمــراً عجيبــاً خارقــاً للعــادة! 

فهــي تبــدأ مــن نقطــة محــددة يف الديــن، وإنــك إن اقتنعــَت بهــا ســيصبح التديّــن أمــراً هيّنــاً 

عليــك إىل النهايــة. فلــو أنــك أّسســَت مدرســة إســالمية وعلّمــَت األطفــال فيهــا اإلدارة، فســيقوم 

ــداً  ــيدرك غ ــه س ــل اإلدارة فإنّ ــذا الطف ــم ه ــإن تعلّ ــا. ف ــم فيه ــجيل أوالده ــاً بتس ــن أيض ــر املتدين غ

ــاقط! ــان س ــس بإنس ــه لي ــن ألن ــداً لآلخري ــح عب ــه ال يصب ــه. ومثل ــتمتع ب ــن ويس ــاِل الدي ــن ج َمواط

دور اإلدارة في المجتمع يشبه دورك في إدارة ذاتك

ــن  ــّدث ع ــاذا نتح ــه: »مل ــول أن ــم ح ــد أن نتكل ــن، واآلن نري ــة اإلدارة بالدي ــول عالق ــالً ح ــا قلي تحدثن

اإلدارة عــى مســتوى األرسة واملجتمــع؟ لِــَم ال نتكلّــم عــن األخــالق يف األرسة واملجتمــع؟ أو عــن 

ــا،  ــا« )موالن ــن ذيله ــها ال م ــن رأس ــر م ــمكة تك ــاء: »الس ــال الحك ــد ق ــع؟« وق ــة يف املجتم الروحاني

املثنــوي املعنــوي(. فــدور اإلدارة يف املجتمــع، كــدورك يف إدارة ذاتــك ونفســك! مــا مــدى أهميــة 

ــالل  ــن خ ــّذه م ــه وأل ــام وأفضل ــص طع ــى أرخ ــل ع ــد تحص ــك ق ــالً إن ــة؟ مث ــاة الفردي اإلدارة يف الحي

اإلدارة الصحيحــة. مــا هــو دور اإلدارة يف حياتــك أنــت بالــذات؟ إن للحاكــم الــدوَر نفَســه يف املجتمــع.

إدارة المجتمع هي من األهمية بحيث يستشهد سيد الشهداء)ع( ألجلها

ــام  ــار اإلم ــد ث ــا! فق ــهداء)ع( ألجله ــيد الش ــهد س ــث يستش ــة بحي ــن األهمي ــي م ــع ه إن إدارة املجتم

الحســن)ع( عــى رجــل ال يصلــح إلدارة األمــة. وقــد قتــَل النــاس اإلمــام الحســن)ع( خشــية أن يصبــح 

ــان  ــد إنس ــا بي ــة وتولّيه ــإلدارة الصالح ــدنٍّ ل ــم مت ــتوى كان فهمه ــة! إىل هــذا املس ــى األم ــاً ع حاك

ــن  ــدث ع ــن أن نتح ــن املُستحَس ــة. إذاً م ــإلدارة الصالح ــاس ل ــم الن ــة فه ــدى أهمي ــوا م ــح! فتأمل صال

ــِهد بســبب هــذا املوضــوع.  ــام استشــهاد إنســان استُش ــه عــى األقــل يف أي ــم ب موضــوع »اإلدارة« ونهت

ــو  ــة ه ــر يف العربي ــر! )والتدب ــه التدب ــن كل ــول: إن الدي ــن الق ــث ميك ــة بحي ــن األهمي ــي م اإلدارة ه

ــه  ــن)ع( أن ــر املؤمن ــن أم ــول ع ــل«! ومنق ــى »العق ــرآن ع ــد الق ــدى تأكي ــوا م ــها(. الحظ اإلدارة نفس

قــال : »اَل َعْقــَل کَالتَّْدِبیــِر!« )الــکايف/ ج8/ ص20( فــإن أســمى درجــات العقــل تتجــى يف اإلدارة.
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روا أَحَدُهم.. «  عن رسول الله)ص(: »إذا کانوا ثاَلثًَة َفأَمِّ

ــروا أَحَدُهــم  وتَوَکَّلــوا َعــَى اللــِه وتَأَلَّفــوا« )کنزالعــّال/  عــن رســول اللــه)ص( قولــه: »إذا کانــوا ثاَلثـَـًة فَأَمِّ

ــم يــويص  ــد أن يــرتأّس عليكــم أحُدكــم. ث ــة أشــخاص فــال ب ج6/ ص717/ ح 17549(؛ أي: إن كنتــم ثالث

بعــد ذلــك بالتآلــف، وهــذه توصيــة أخالقيــة، لكنــه)ص( أوىص قبلهــا أن اجعلــوا عليكــم رئيســاً. 

ــاً  ــم رئيس ــارون أحده ــاً ويخت ــخاص مع ــة أش ــافر بضع ــن يس ــفر( ح ــث يف آداب الس ــذا الحدي )ورد ه

ــا  ــفر. ك ــة الس ــم طيل ــة بينه ــاك ألف ــالق، فهن ــى اإلط ــاً ع ــيكون رئيس ــه س ــك أن ــي ذل ــم ال يعن عليه

جــرَت العــادة اليــوم يف الســفرات الجاعيــة أن يختــاروا قبــل انطالقهــم شــخصاً يتــوىّل النفقــات.

َمن هم الذين يتهّربون من اإلدارة؟ إنهم خوارجيو المسلك والساقطون!

ــف  ــي تخال ــن اإلدارة والت ــرب م ــي تته ــيات الت ــدرس النفس ــاً أن ن ــد أيض ــن اإلدارة ال ب ــم ع ــن نتكل ح

ــض  ــن نقي ــدث ع ــي أن نتح ــا« ينبغ ــیاء بأضداده ــرف األش ــدة »تُع ــى قاع ــاًء ع ــليمة. فبن اإلدارة الس

اإلدارة الصحيحــة أيضــاً. َمــن هــم الذيــن يتهربــون مــن اإلدارة؟ إنهــم خوارجيــو املســلك والســاقطون! 

ــرّد  ــورة والتم ــوا للث ــا إن اجتمع ــن م ــر!« لك ــة بأم ــول: »ال حاجــة لألم ــرًّة بالق ــرى الخــوارج م ــد ان فق

ــاج  ــة ال تحت ــوا إن األم ــم تقول ــم: »ألَ ــن بينه ــاذج م ــل س ــال رج ــنا؟« فق ــا يرأُس ــن ِمّن ــوا: »َم ــى قال حت

إىل أمــر، فلــاذا تريــدون اآلن اختيــار رئيــس مــن بينكــم؟« قالــوا: »اخــرَس وال تنبــس ببنــت 

شــفة!« إىل هــذا املســتوى كان الخــوارج حمقــى! للخــوارج دور غريــب يف قضيــة الظهــور؛ ســواء 

يف ِفــَن مــا قبــل الظهــور أو مــا بعــده! فالكثــر مــن الــرشور تســتمر إىل زمــان الظهــور لكنهــا 

تنتهــي بعــد ذلــك، إال النهــج الخوارجــي! وال بــد أن نتحــدث عــن النهــج الخوارجــي عــى حــدة.

ينتهج البعض نهج الخوارج في موضوع األسرة فيقولون :"ال تحتاج األسرة إلى مدير!"

اإلدارة هــي مــن احتياجاتنــا نحــن البــرش. فحــن تتكــّون األرسة ســتكون بــدل مشــاعر الشــخص 

الواحــد مشــاعر شــخصن، وبــدل احتياجــات الشــخص الواحــد احتياجــات شــخصن. فــإن تطــور 

ــوع اإلدارة  ــّت أّوالً يف موض ــد أن يُبَ ــال ب ــة، ف ــة أو أربع ــن أو ثالث ــد إىل إثن ــن واح ــخاص م ــدد األش ع

ــوا  ــاً كان ــوارج أيض ــوع األرسة، ألن الخ ــوارج يف موض ــج الخ ــض نه ــج البع ــر؟ ينته ــيكون املدي ــن س وَم

يقولــون: »املجتمــع أصــالً ال يحتــاج إىل حاكــم!« بينــا كان أمــر املؤمنــن)ع( يــرى أن املجتمــع 

ـُه اَل بُــدَّ لِلنَّــاِس ِمــْن أَِمیــٍر بَــرٍّ أَْو فَاِجــٍر« )نهــج  البالغــة/  بحاجــة إىل حاكــم وإن كان فاجــراً: »َوإِنَـّ

الخطبــة40( فحتــى إن كان الحاكــم ســارقاً فــإن عــدم وجــوده أســوأ! ألنــه يف مثــل هــذه الحالــة 

ســيكون هنــاك لــص واحــد، أمــا بغيابــه فســيصبح الجميــع لصوصــاً وســتتدهور جميــع األمــور.



9

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

يقــول بعــض أصحــاب الرُِقــّي الزائــف جهــاراً: »األرسة ال تحتــاج إىل مديــر!«، وهــذا يذكّرنــا بقــول الخوارج. 

مــا هــو الديــن العلــان؟ إنــه ذلــك الديــن الــذي مل يحــّدد بعــُد موقَفــه مــن موضــوع اإلدارة، ويتكلــم 

باســتمرار يف األخــالق. فــإن دخــل هــذا الديــن العلــان إىل أجــواء األرسة أضفــى لونــاً مــن العلانيــة عــى 

ــنوا أخالقكــم فيــا بينكــم،  أخالقهــا. فــرتاه، قبــل أن يبــّت يف أمــر إدارتهــا، يواصــل إرصاره عــى أْن: حسِّ

تراَحمــوا، كونــوا طيّبــن عمومــاً، ال تظلمــوا بعضكــم بعضــاً، ...الــخ. لنفــرض أنــه تــم إرســال مجموعــة مــن 

النــاس إىل بــاص مــن دون تعيــن الســائق، ثــم قيــل لهــم: »اذهبــوا عــى أيــة حــال! وحاولــوا جميعــاً أن 

تراقبــوا األوضــاع!« يف حــن أن رخصــة الســياقة رضوريــة يف هــذه الحالــة وال بــد مــن تحديــد املســؤوليات. 

ــاك  ــدرب، وهن ــاك امل ــدم؟ هن ــرة الق ــاً يف ملعــب ك ــا يلعــب 22 العب ــاج عندم ــراً نحت ــم مدي الحظــوا ك

ــن اإلدارة.  ــواع م ــذه أن ــم. ه ــاك الَحك ــن، وهن الكاب

التحلل األخالقي في آخر الزمان ناجم عن المساس بإدارة األسرة

ملــاذا مل نتنــاول موضــوع »األخــالق واألرسة«؟ ألن هناك الكثــر من الكالم يف هذا املوضــوع والجميع يعرف 

ذلــك. أمــا الفســاد الــذي تتعرض له األرسة يف آخر الزمان والذي تكلمنا عنه يف املحارضة الســابقة، فيتمحور 

حــول املســاس بــإدارة األرسة. عندمــا يتســلل الفجور والالدينيــة إىل املنزل ويظهر يف الحيــاة األرسية – جراء 

العزوف عن اإلدارة »وأن أحب أن أعمل ما يحلو يل« - فستبلغ معدالت الطالق الرقم الذي نراه يف طهران!

حين نعرف اإلدارة الصالحة سنجد نحن المدير الصالح 

انتبهــوا إىل أننــا ال نريــد أن نتحــدث عن »املديــر الصالح أو املدير الســيّئ«. فالوصايا األخالقية للمســؤولن 

هــي مســألة ثانويــة وال تقــّدم حالً شــافياً ملا نحــن فيه. مــا يهّمنا اآلن هــو »اإلدارة الصالحــة« وليس املدير 

الصالــح! فــا نريــد أن نعرفــه هــو كيف تكــون اإلدارة الصالحــة؟ وما هي مواصفــات الدائــرة الجيدة؟ فإن 

أدركنــا »كيــف تكــون اإلدارة الصالحة« ســنبحث بأنفســنا عــن مدير صالح مؤهــل لهذا املنصب. مشــكلتنا 

يف الجمهوريــة اإلســالمية، يف غالــب األحيــان، هــي أننــا مل نقــدم تعريفاً »لــإلدارة الصالحة«، ثــم نبحث عن 

شــخص مؤّهــل لــإلدارة! ونتيجــة لذلــك قــد نــويّل بعــَض املناصــب أشــخاصاً صالحــن، لكــن غــر كفوئــن.



10

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

نحــن ال نريــد إنســاناً صالحــاً، بــل نريــد مســؤوالً صالحــاً! مســؤوالً يتقــن اإلدارة. تصــّوروا إنســاناً صالحــاً 

ــاك يف  ــرى؟ )وهن ــاذا ت ــر م ــاً، فانظ ــوة أيض ــدك النب ــد أن أقلّ ــاىل: أري ــه تع ــال ل ــم، إذ ق ــان الحكي كلق

النبــوة نــوع مــن اإلدارة، وعــى حــد قــول ســاحة اإلمــام)ره( فــإن أصلهــا اإلدارة(. قــال لقــان: مــاذا 

ــه: لــك أن تبــدي رأيــك اآلن. قــال لقــان: إن كان يل  ــا إلهــي؟ فقــال ل عســاي أن أقــول وقــد أمرتنــي ي

الخــرة يف أمــري فـــ«ال أريــد ذلــك«، فاســتجاب لــه تعــاىل. وهنــا يتبــّن أن لقــاَن مل يكــن قــادراً عــى 

اإلدارة. لكــن الالفــت أنــه كان إنســاناً يف غايــة الخــر والصــالح، إذ قــد تكــرر كالمــه يف القــرآن أكــر مــن 

ــا لقــان، هــل لــك أن يجعلــك اللــه خليفــة تحكــم بــن  ــاء)ع(، لكنــه مل يكــن حاكــاً: »ي جميــع األنبي

النــاس بالحــق؟ قــال لقــان: إن أجــرن ريب عــزَّ وجــل قبلــت، فــإن أعلــم أنــه إن فعلــت ذلــك أعاننــي 

وعلّمنــي وعصمنــي، وإن خــّرن ريّب قبلــت العافيــة وال أســأل البــالء...« )عــوايل اللئــايل/ ج3/ ص517(.

وقــد نُقــل عــن رســول اللــه)ص( أنــه منــع أبــا ذر الغفــاري)ره( أن يــرتأس ولــو اثنــن، فهــو إنســان صالــح 

، إِنِّ أُِحبُّ لََك َمــا أُِحــبُّ لَِنْفــِي، إِنِّ أََراَك َضِعیفاً، فاََل  وســيبقى صالحــاً، أمــا أن يصبــح أمــراً فــال! »یـَـا أَبـَـا َذرٍّ

ــرَنَّ َعــَى اثَْنیْــِن« )أمــايل الطــويس/ ص384(. وكان كميــل)رض( مــن أصحاب رّس أمــر املؤمنن)ع(، لكن  تَُؤمَّ

بعــد أن واّله اإلمــام)ع( منصبــاً حكوميــاً ثــم أخطــأ كميــل مرتــن يف قضايــا اإلدارة واتخــاذ القــرارات بشــأن 

الحــرب، قــال لــه اإلمــام)ع(: مــن اآلن فصاعــداً، ال تُْقــِدم عــى أمــٍر حتى تســتأذنني: »ال تَغــزَُونَّ َغــزَوًة وال 

تَجلـُـَونَّ إىل َحــرِْب َعــُدوَِّك ُخطــَوًة بعــَد هــذا، َحتَّــى  تَســتأِذنَني  فــی  ذلـِـك « )مکاتیب  األمئــة/ ج2/ ص123(.

إنكار اإلدارة على مستوى األسرة هو ضرب من النهج الخوارجي

ــن يرفــض أصــل اإلدارة يف املنــزل  نحــن نتحــدث عــن األســاليب اإلداريــة ونناقــش أصــل اإلدارة. وإن َم

وال يبحــث عــن أســاليب لتنفيذهــا وحلــول لهــا وتقســيم الوظائــف يف األرسة فهــو جاهــل. وإن تكلمنــا 

عــن األخــالق باســتمرار قبــل البــّت يف موضــوع اإلدارة فهــذا أيضــاً يَُعــّد رضبــاً مــن الحاقــة! إنــه لــون 

مــن العلانيــة! وإْن نحــن أنَكرْنــا هــذه اإلدارة فهــذا منــط مــن النهــج الخوارجــي. أن ننكــر اإلدارة عــى 

ــا  ــي بالوصاي ــة ونكتف ــل اإلدارة يف العائل ــي، وأن نتجاه ــج الخوارج ــن النه ــو رضب م ــتوى األرسة ه مس

األخالقيــة فهــذا شــكٌل مــن العلانيــة، إنــه أيضــاً نــوع مــن الحاقــة، متامــاً كــا ال ميكــن تجاهــل اإلدارة 

ــرٍّ  ــاِس ِمــْن أَِمیــٍر بَ ــدَّ لِلنَّ عــى مســتوى املجتمــع. فــال أصــُل رضورة الحاكــم تُنَكــر، وإن كان فاجــراً )اَل بُ

ــه؛  ــر عن ــض النظ ــعنا غ ــا يس ــو م ــلوب اإلدارة ه ــط وأس ــة40(، وال من ــة/ الخطب ــج  البالغ ــٍر؛ نه أَْو فَاِج

ــار، وإن كان إنســاناً صالحــاً. ــاً يف اإلدارة فســيؤدي باملجتمــع إىل االنهي ــر أســلوباً خاطئ ــو انتهــج املدي فل
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ــى نحــو  ــا ع ــا، وألرَُسن ــٍو م ــى نح ــا ع ــر؛ لذواتن ــى اإلدارة والتدب ــدرة ع ــد يف أنفســنا الق ــا أن نوِج علين

ــذي ال  ــع ال ــاكَل يف املجتم ــان األرسُة املش ــي أن تع ــن الطبيع ــث. إن م ــو ثال ــى نح ــا ع ــر، وملجتمعن آخ

تتلقــى فيــه الفتيــات أي درس تقريبــاً عــن إدارة األرسة قبــل حصولهــن علــی شــهادة الثانويــة، وال يشــم 

ــذي  ــع ال ــة، ويف املجتم ــهادة الثانوي ــى ش ــم ع ــل حصوله ــِم إدارة األرسة قب ــَة تعلي ــاً رائح ــان أيض الفتي

ــج لهــم موضــوع اإلدارة عــى مســتوى األرسة. ــه باســتمرار دروٌس يف األخــالق قبــل أن يُعالَ م ألبنائ يقــدَّ

األهم من نزاهة المسؤولين هو أن يكونوا مؤهلين لإلدارة!

ينبغــي يف البدايــة أن نحــدد موقفنــا مــن اإلدارة؛ أي أن نتبــّن مــن هــو الرئيــس، ويف أّي مجــال، ومــا هــي 

حــدود صالحياتــه؟ ثــّم نتحــدث عــن األخــالق. فــال ميكــن قبــل البــّت يف موضــوع أســلوب إدارة املجتمــع 

أن تكتفــوا بالقــول: »يجــب أن يكــون نائــب الرملــان مؤمنــاً ونزيهــاً!« نحــن ال نريــد اختيــار إمــاٍم لصــالة 

الجاعــة، بــل انتخــاب شــخص يتقــن التخطيــط! يجــب أن نــرى هــل لهــذا الشــخص الــذي ســيصبح نائبــاً 

القــدرة عــى التخطيــط أو ال؟ هــل هــو عــى معرفــة باألهــداف الوطنيــة الكــرى أو ال؟ وإذا وضعتم أمامه 

جــدول التحليــل الرباعــي »SWOT« فهــل سيســتطيع أن يقــّدم لكــم قامئــة بالفــرص والتهديــدات ونقاط 

القــوة والضعــف لدائــرة أو مؤسســة صغــرة؟ فــإن عجز عــن ذلك فهــذا يعني بطبيعــة الحال أنــه ال ينفع. 

يجــب أن نبحــث عــن أشــخاص يتمتعــون مبوهبــة املنهجــة واإلدارة، وال يكفــي أن ال يكونــوا لصوصــاً! فــأن 

يكــون املســؤولون مؤهلــن لــإلدارة، فاهمــن لها، وعندهــم قابلية وكفــاءة يف  التخطيط االســرتاتيجي، أهم 

مــن أن يكونــوا نزهــاء غــر متورطــن يف قضايــا الرقــة والريــع. واســتناداً لــكالم أمــر املؤمنــن)ع(، حيــث 

قــال: »اَل بـُـدَّ لِلنَّــاِس ِمــْن أَِمیــٍر بـَـرٍّ أَْو فَاِجــٍر« )نهــج  البالغــة/ الخطبة40(، يُُعــّد أصل اإلدارة أهــم من صالح 

املديــر أو فجــوره. وبالنتيجــة فــإن أصــل القابليــة اإلداريــة أكــر أهميــة مــن األشــكال الهامشــية للنزاهــة. 

على مستوى األسرة أيضا ال بّد من البّت في أمر اإلدارة قبل كل شيء  

يف مــا يتعلــق بااللتــزام الفــردي بالديــن ال بــد مــن البــّت يف أمــر اإلدارة قبــل كل يشء، فينبغــي أن نســأل 

أنفســنا: »مــا رأيــك يف أن تعيــش وفقــاً ملنهــج؟« وإن اإلجابــة عــى هــذا الســؤال تحــدد لــك موقفــك مــن 

تدينــك. وعــى مســتوى األرسة أيضــا ال بــد مــن البــّت يف أمــر اإلدارة أّوالً وأنــه »مــن هــو املديــر يف املنزل؟ 

وكيــف ميــارس مهــام اإلدارة؟« بعــد ذلــك ســيكون بوســعكم تقديــم النصائــح األخالقيــة، ولــو أنــه يف مثــل 

هــذه الحالــة لــن تحتاجــوا إليهــا كثــراً. كيــف ينبغــي أن يكــون املســؤول يف املجتمــع اإلســالمي؟ وبــأي 

صــورة يجــب أن يكــون أســلوب اإلدارة فيــه؟ إذا وصلنــا إىل حــل لهــذه القضايــا، فستســتقيم باقــي األمور؛ 

ســتصلُح الثقافــة، وسيتحســن كل يشء. املهــم هــو أن منتلــك عقليــة اإلدارة ونــدرك رضورة أصــل اإلدارة.
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المعضلة األهم التي تعاني منها األسرة في ايران هي حل موضوع اإلدارة

إن أهــم إجــراء ميارســه الصهاينــة عــى مســتوى األرسة هــو حــذف اإلدارة منهــا، متامــاً كــا يحاولــون - من 

خــالل إشــاعة الحيــاة الخليعــة - ســلب قــوة اإلدارة مــن األشــخاص، ومتامــاً كــا يعملــون - مــن خالل نرش 

النهــج الخوارجــي - عــى بــّث روح التذّمــر مــن اإلدارة يف املجتمــع. املعضلــة األهم التي تعــان منها األرسة 

يف ايــران هــي مشــكلة اإلدارة، أمــا القضايــا األخالقيــة فتــأيت يف املرتبــة التاليــة. فــإن ظلّْت قضيــة اإلدارة يف 

األرسة مــن دون حــل فــال فائــدة ترجــى تقريبــاً مــن أي توصيــة أخالقية، بــل وقد تُلحــق الرر أيضــاً! عى 

ســبيل املثــال أنتــم توصــون )األزواج( أن :«كونــوا رُحــاء، كونــوا مرنــن!«، هــذا وقــد تغــّرت أدوار اإلدارة 

يف األرسة وتبــادل األزواج مكانتيهــا، فبــات الرجــل يــؤدي دور املــرأة واملــرأة تــؤدي دور الرجــل. يف مثــل 

هــذه الظــروف قــد تتجــّى املرونــة بشــكل التنــازل يف غــر محله، ما يــؤدي إىل أن ينشــأ األطفــال ضعفاء!

خلُّو جو األسرة من المشاجرة ال ُيَعد مؤّشراً على نجاحها!

مثــالً قــد يتنــازل أحــد الطرفــن أثنــاء الشــجار إذ ال صر له عــى مواصلــة الكالم والــرد، قائــالً: »الحق معك 

متامــاً! حســناً، دعنــي وشــأن!« أو يتنــازل دامئــاً تجنُّبــاً للســان الطــرف املقابــل الســليط الــذي يقطــر ُســّاً! 

فهــل تُعــد مثــل هــذه األرسة صالحــة؟! وهل يُحبَّــذ أن تتنازل باســتمرار؟ وكيف ســيرتّب األوالد يف مثل هذا 

البيــت؟ ســيرتبّون شــاردي الذهــن حيــارى! خلـُـّو البيــت مــن الشــجار ال يَُعــّد مــؤرّشاً عــى صــالح األرسة! 

فــأن ال تنشــب أيــة مشــاجرات يف البيــت ليــس بالــرورة أمــراً حســناً! والحيــاة جنبــاً إىل جنــب مــن دون 

أي نــزاع أو مشــاجرة، كــا النعــاج، ليســت إنجــازاً! فــإّن بعــض املشــاجرات والتحديــات واملحــاورات التــي 

تعــّزز اإلدارة يف املنــزل، وتُرَقيهــا، وتثبّــْت دعائــم اإلدارة الصحيحــة أفضــل بكثــر من عدم املشــاجرة! وبناء 

عــى ذلــك، ال بــد مــن البــّت يف أمــر اإلدارة عى مســتوى األرسة قبــل كل يشء، ثــم معالجة األمــور األخرى.


