
متن خالصه سلسله جلسات

آخرین آمادگی برای ظهور؛

اصالح مدیریت در خانواده و جامعه
علیرضا پناهیان

Panahian.net

توضیح: 

این جزوه حاوی خالصه متن سلسله جلسات »آخرین آمادگی برای ظهور؛ اصالح مدیریت در خانواده 
که در محرم سال۹۸ و در مسجد دانشگاه امام صادق)ع( برگزار شده و در ۱۱جلسه  و جامعه« می باشد 

ارائه شده است.



فهرست
3 | جلسه اول | چرا داشتِن »فهم مدیریت« برای همۀ مردم الزم است؟ 

21 | جلسه دوم | چرا اصالح وضع مدیریت، آخرین آمادگی برای ظهور است؟ 

38 | جلسه سوم | دلیل اهمیت و اولویت موضوع خانواده در آخرالزمان 

58 | جلسه چهارم | انکار نیاِز جامعه و خانواده به مدیریت، نشانۀ چیست؟ 

80 | جلسه پنجم | مدیریت خانه با مرد است یا زن؟ 

108 | جلسه ششم | اولین اصل مدیریت؛ »رعایت کرامت و عزت انسان« 

136 | جلسه هفتم | شیوۀ مدیریت فرعون ها، از بین بردن عزت مردم است 

156 | جلسه هشتم | بی توجهی مدیران به کرامت مردم؛ سرآغاز فساد در جامعه 

177 | جلسه نهم | دومین اصل مدیریت؛ »محبت و ایجاد همدلی« 

205 | جلسه دهم | سومین اصل مدیریت؛ »عقالنیت و جامع نگری« 

227 | جلسه یازدهم |  چهارمین اصل مدیریت؛ »مجاهدت و مقاومت« 
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مردم  همۀ  برای  مدیریت«  »فهم  داشتِن  چرا 

الزم است؟

که همان اصول »مدیریت خانواده« و  مدیریت جامعه اصولی دارد 
 »مدیریت خود« است

آیا مستضعفین، بدون ظرفیت یافتن می توانند وارثین و ائمۀ زمین 
 بشوند؟

دو شرط برای اینکه مستضعفین از حالت استضعاف در بیایند

ظرفیت  اینکه  برای  چیست؟  برای  ظهور  از  قبل  زحمت های 
کنیم. االن در مملکت ما چرا مسئولین بعضًا خراب از آب  پیدا 
در می آیند؟ ما باالخره باید به یک ظرفیتی برسیم؛ مثاًل قدر یک 
مسئول خوب را دانستن، یک مسئول خوب را از یک مسئول بد، 
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تشخیص دادن و حساس بودن نسبت به مسئوالن جامعه!

امروز موضوع اصلی دین، رسیدن به امام زمان)ع(، والیت و 
حکومت اوست   

که آغاز دین با محوریت شخص رسول خدا)ص( بود  همان طور 
به  آوردن  ایمان  او،  شخص  پذیرفتِن  هم  دین  اصلی  موضوع  و 
امروز هم موضوع  او بود،  برای  او و فدا شدن  به  کردن  او،کمک 
اصلی دین، رسیدن به امام زمان)ع( و حکومت او، والیت شخص 

او و فدا شدن برای اوست.

اما آموزش های دینی ما معمواًل این غلط را جا انداخته اند و جا 
می اندازند که انگار »دین چیزی است که صرفًا تنظیم کنندۀ رابطۀ 
انسان و خداست؛ البته رسول خدا)ص( هم در آوردِن دین، نقش 
داشته است و خودش هم محترم است!« در حالی که آغاز دین، 
بر  تاریخ صدر اسالم هم  پذیرفتِن شخص رسول خدا)ص( بود، 

کاری و دفاع از شخص ایشان بود.  محور فدا

موجب  طبیعتًا  باشد،  این گونه  ما  دینی  آموزش های  وقتی 
می شود مسئله ای به نام »والیت« خوب جا نیفتد، والیت گریزی 
باب باشد و والیت پذیری خوب درک نشود و شعاری تلقی بشود 
که یکی  کنارش، آفت های بسیار سنگین دیگری  نه شعوری! و در 
از نتایجش تأخیر در ظهور حضرت ولی عصر)ع( است؛ با اینکه این 

همه آدم مسلمان و نمازخوان و خوب داریم! 
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دعوای صدر اسالم سِر اعتقاد به خدا نبود؛ دعوا سِر شخص 
پیامبر)ص( بود!

پیامبر  این  »به  که  بود  این  به  شدن  مسلمان  اسالم،  صدر  در 
تقریبًا  اال آن زمان  را فرستادۀ خدا بدانید« و  او  و  بیاورید  ایمان 
همه اعتقاد به خدا داشتند؛ هرچند یک مقدار حشو و زوائد هم 
کنار اعتقادات شان بود. دعوا سر عبادت هم نبود، بلکه دعوا  در 
سر شخص پیامبر)ص( بود؛ اینکه آیا به او ایمان می آوریم یا نه؟ 
که ما فکر می کنیم در صدر  اما یک جوری به ما درس می دهند 
گفته می شد،  اسالم، همه ملحد بودند و وقتی از »خدا« سخن 
آنها می گفتند: »خدا یعنی چه؟!« و بعد، پیامبر)ص( می نشست 
و اول برای آنها خدا را ثابت می کرد! مثل اینکه ما برای بچه های 

خودمان، اول خدا را ثابت می کنیم.

هم  آخر  تا  و  بود  محور  رسول خدا)ص(  شخص  اسالم،  صدر  در 
ُکنُت  »َمن  فرمود:  رسید،  غدیر  به  کار  وقتی  لذا  بود  این گونه 
»شما  که  نگیرد  ایراد  کسی  اینجا  در  مواله«  علّیٌ  َفهذا  َموالُه 
رسول خدا)ص( را از خدا باالتر بردید!« نخیر؛ ایمان به خدا همان 
موقع هم بود و دعوا سِر ایمان به خدا نبود، بلکه دعوا سِر شخِص 

رسول خدا)ص( بود.

پردۀ  پشت  که  است  کسی  آمدِن  سر  دین،  دعوای  هم  االن 
غیبت است

پردۀ  پشت  که  است  کسی  آن  آمدِن  سر  دین  دعوای  هم  االن 
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دین داری  هم  االن  او!  بدون  دین دارِی  سر  بر  نه  است،  غیبت 
او، شاخص موفقیت ما  بیاید! آمدن  او  که  باید به جایی برسد 
گر دین داران را می کشند برای این  در دین داری است. االن هم ا
دین داریشان  نخواهند  که  دین دارانی  اال  و  نیاید!  او  که  است 
کاری  دین داران  این  با  اصاًل  مستکبران  باشد،  او  ظهور  مقدمۀ 

که بخواهند آنها را بکشند! ندارند 

لذا هر بحثی امروز، باید نسبت خودش را با ظهور ولی اهلل االعظم 
با  با ظهور حضرت،  را  امروز نسبتش  که  کند، هر بحثی  مشخص 
ظهور  برای  امکانات  آوردن  فراهم  با  و  ظهور  برای  مقدمه سازی 
مشخص نکند، بحث ابتری است و بحث رها شده در هوا است. به 
کعبه  که طواف خانۀ  قول امام صادق)ع( که می فرمود: غرض اسالم 
َکاَن َیُطوُفوَن  کعبه قبل از پیامبر هم بود! )َهَکَذا  نبود! طواف خانۀ 
رسول  بدون  کعبه  خانۀ  طواف  کافی/2۸۸/۸(  ؛  ِة  اْلَجاِهِلّیَ ِفي 
درس  می شود.  جاهلی  دوران  طواف  همان  واقع  در  خدا)ص( 
اخالق و عبادت و معنویِت بدون ربط با ظهور حضرت ولی عصر)ع( 

هم درس اخالق و عبادت و معنویت دوران جاهلی است!

برقراری  بحثی،  هر  اولویت  و  سالمت  شاخصه های  از  یکی 
رابطۀ آن با ظهور است

همین طور  هم  أباعبداهلل الحسین)ع(  عزاداری  و  هیئت  دربارۀ 
است؛ یعنی باید نسبتش را با ظهور حضرت ولی عصر)ع( مشخص 
زیارت  هم  ما  سند  و  ک  مال شاهد،  نیست!  قبول  اال  و  کنیم 
که در فرازهای مختلفش »سالم بر حسین، لعن به  عاشوراست 
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دشمنان امام حسین و اشاره به ظهور امام زمان« دیده می شود. 
که دائمًا  از محوری ترین زیارت های ما است  زیارت عاشورا یکی 
الفداء  له  ارواحنا  ولی عصر  حضرت  ظهور  با  را  خودش  نسبت 

مشخص می کند. 

یکی از شاخصه های سالمت هر بحث دینی و معنوی و همچنین 
که رابطۀ خودش را با  اولویت هر بحث دینی و معنوی این است 
برای  مقدمه سازی  برای  را  خودش  رابطۀ  کند،  مشخص  ظهور 
کند. البته ممکن است ما بحث اخالق بگوییم و  فرج مشخص 
کنیم اما بدون ربط به ظهور؛ این بحث اخالق  باهمدیگر بحث 
دوران  که  می شود  خدا  رسول  بدون  طواف  همان  مثل  هم 

جاهلیت هم بود!

که نسبت این بحث  گفته نشود  البته در یک بحثی ممکن است 
آیا  که  ببینید  اما شما خودتان می توانید  با ظهور چقدر است؟ 
این  برقرار بود،  گر  ا یا نه؟  برقرار است  با ظهور، حقیقتًا  نسبتش 

بحث سالمی است و بحث دارای اولویتی است.

با  را  اربعین  پیاده روی  هرسال،  از  پررنگ تر  امسال،  بیایید 
امام زمان)ع( پیوند بزنیم

به  هم  اربعین  ایضًا.  شرح  به  هم  أباعبداهلل الحسین )ع(  روضۀ 
شرح ایضًا. )یعنی پیوند اینها با امام زمان)ع( و ظهور، باید برقرار 
برای  می خواستند  که  رفقا  از  عده ای  جمع  در  امسال  باشد( 
اربعین برنامه ریزی کنند، عرض کردم: »بیایید امسال، پررنگ تر از 
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هرسال، اربعین و این پیاده روی باشکوه و باعظمت را با امام زمان  
ارواحنا له الفداء پیوند بزنیم« 

اربعین  زیارت  در  کمااینکه  دارد،  وجود  پیوند  این  هم  اساسًا 
کنم!  ة« من آمده ام شما را یاری 

َ
می خوانید؛ »و ُنصَرتی َلُکم ُمعّد

کنم، نه اینکه من  یعنی من آمده ام فرزند امام حسین)ع( را یاری 
با فرزند ایشان)یعنی امام زمان( کاری ندارم و فقط غصه دار خوِد 
فقط  و  ندارم  کاری  شما  آیندۀ  به  من  هستم!  امام حسین)ع( 
گریه ای  گذشتۀ شما هستم. شما فکر می کنید چنین  سوگمند 

واقعًا قبول است؟!

که امسال پیاده روی  گفتند  برخی از رفقا دور هم جمع شدند و 
خانۀ  از  یعنی  می کنیم؛  شروع  سهله«  »مسجد  از  را  اربعین 
کار  که ذوق دارند و توفیق دارند، این  امام زمان )ع(! برای آنهایی 

خوبی است و پیشنهاد قشنگی است.

 معنای »منتظر« همین 
ً

همه چیز ما باید امام زمانی باشد؛ اصال
است!

باشد، اصاًل منتظر معنایش همین  زمانی  امام  باید  ما  همه چیز 
است! زندگی ما، جامعۀ ما، سیاست ما، جمهوری اسالمی ما، 
اخالق ما، خانوادۀ ما، همه باید امام زمانی باشند. باید ببینیم 

که االن امام زمان ارواحنا له الفداء چه می پسندد؟ 

خدا  با  رابطه شان  تنظیم  دنبال  بعضی ها  نمی کنید؛  باور  شما 
هستند، به فکر قیامت شان هم هستند، اما سال به سال، به یاد 
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امام زمان هم نمی افتند، اصاًل نمی خواهند نسبتی بین دین شان 
و  خوش اخالق  آدم های  خیلی  بعضًا  کنند.  برقرار  زمان  امام  و 

خوش نفس و خوش نماز و حتی خوش قرآنی هستند!

نسبت بحث ما با امام زمان)ع( و ظهور چیست؟
که نسبت  حاال با ذکر آیه ای از قرآن، می خواهیم به این بپردازیم 
َعَلی  َنُمّنَ  ْن 

َ
أ ُنریُد  با امام زمان)ع( و ظهور چیست؟ »َو  بحث ما 

ًة َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرثیَن«  ِئّمَ
َ
ْرِض َو َنْجَعَلُهْم أ

َ ْ
ذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ال

َ
اّل

که این آیه  )قصص/5( این آیۀ مشهوری است و همه می دانید 
دربارۀ ظهور و آخرالزمان و درواقع دربارۀ حضرت ولی عصر ارواحنا 

له الفداء است. 

و  مستضعفین  بر  بگذاریم  منت  کردیم  اراده  ما  می فرماید: 
قرار  زمین  فرماندهان  و  رؤسا  زمین،  امامان  را  آنها  می خواهیم 
بدهیم و می خواهیم آنها را وارث ثروت و مکنت زمین قرار بدهیم.

خدا می خواهد مستضعفین را »ائمه و وارثیِن قدرت و ثروت« 
قرار بدهد

که ما می خواهیم فقط مستضعفان زمین  معنای آیه این نیست 
پیدا  که نجات  بفرستیم  برایشان  امامی  یعنی  را نجات بدهیم؛ 
کنند! یعنی آنها قباًل مستضعفاِن طاغوت بودند، ولی االن دیگر 
کسی هم به آنها ظلم نمی کند!  مستضعفاِن امام زمان هستند و 
قرآن دارد یک چیز دیگری بیان می کند؛ می فرماید: ما می خواهیم 
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مستضعفان  این  به  ویژگی  دو  و  بگذاریم  منت  مستضعفان  بر 
»ائمه«  می خواهیم  بدهیم!  قرار  امام  را  آنها  اینکه  یکی  بدهیم؛ 
اداره کنندگان  و  زمین  فرماندهان  زمین،  مدیران  یعنی  بشوند؛ 

زمین بشوند، نه اینکه فقط نجاتشان بدهیم.

دوباره  الوارثین«  َنجَعَلُهم  »و  می فرماید:  ائّمة«  »َنجَعَلُهم  از  بعد 
کید! خداوند می توانست  »َنجَعَلُهم« را تکرار می کند، این یعنی تأ
و  زمین  امامان  را  آنها  من  الوارثین«  و  ائمه  »نجعلهم  بفرماید 
تکرار  را  »نجعلهم«  دوباره  وقتی  اما  می دهم.  قرار  زمین  وارثین 
کار با شما  می کند، معنایش چیست؟ یعنی من می خواهم دوتا 
امامان  را  اینکه می خواهم شما  انجام بدهم، یکی  مستضعفان 
زمین قرار بدهم و دیگر اینکه می خواهم شما را وارثین زمین قرار 
که طبیعتًا اتفاق می افتد و  کار سومی هم هست  بدهم! البته یک 
آن نجات مستضعفان است و اصاًل خداوند در این آیه از آن حرف 
که این نجات هم اتفاق می افتد و  نزده است؛ چون معلوم است 

بعد از نجات دادن، دو اتفاق دیگر می افتد.

وارثین یعنی چه؟ یعنی وارثیِن قدرت و ثروت! یعنی می خواهیم 
مستضعفین را وارث قدرت و ثروت زمین قرار بدهیم! بنده می دانم 
کلمۀ ثروت را مطرح می کنیم، انگار بعضی ها را برق سه فاز  وقتی 
می گیرد! هنوز دعوای مربوط به بحث پارسال تمام نشده است؛ 
هم متحجرین و هم غرب زده ها، توهین ها و تمسخرهایشان را تا 

که »چرا فالنی حرف از ثروت زد!« امروز قطع نکرده اند 
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وارث  و  ائمه  می توانند  ظرفیت یافتن  بدون  مستضعفین،  آیا 
زمین بشوند؟!/ بنی اسرائیل، مستضعفینی بودند که ظرفیت 

نداشتند!
خداوند متعال می خواهد مستضعفین را در جریان ظهور، وارثین 
مطرح  سؤال  چندتا  اینجا  در  بدهد!  قرار  زمین  ائمۀ  و  زمین 
می شود: یکی اینکه آیا بدون آماده شدن و ظرفیت یافتن، صحیح 
که  که مستضعفین، وارثین زمین و ائمه قرار بگیرند؟ کسی  است 
که »ائمه« و »وارث زمین«  ظرفیت نداشته باشد، آیا درست است 

بشود؟! آیا این معقول است؟!

در اینجا فقط یک مثال عرض می کنم: »بنی اسرائیل« مستضعفینی 
و  داد  نجات شان  موسی  حضرت  نداشتند!  ظرفیت  که  بودند 
نابود  درجا  هم  دشمنان شان  بارید،  برایشان  آسمان  از  نعمت 
موسی بن عمران  حضرت  همین که  شد؟  چه  بعدش  اما  شدند، 
گوساله پرست شدند، این قدر  که بیایند، بالفاصله  چند روز رفتند 

بی ظرفیت بودند. پس آن همه معجزات الهی چه شد؟ 

نابود  جنگیدن  بدون  یک شبه  را  بنی اسرائیل  دشمنان  خدا 
سلف  به صورت  آسمان  از  خودشان!  چشم  جلوی  آن هم  کرد؛ 
برای شان  بیابان  در  آب  چشمۀ  می آمد!  غذا  برایشان  سرویس 
باز  معجزه  به صورت  آنها  برای  چشمه  تا  دوازده  می شد!  باز 
می شد و می جوشید؛ اینها قصه های قرآن است؛ افسانه نیست! 
ْلنا 

َ
ناٍس َمْشَرَبُهْم َو َظّل

ُ
 أ

ُ
)َفاْنَبَجَسْت ِمْنُه اْثَنتا َعْشَرَة َعْینًا َقْد َعِلَم ُکّل

ْلوى ؛ اعراف/۱60( ْنَزْلنا َعَلْیِهُم اْلَمّنَ َو الّسَ
َ
َعَلْیِهُم اْلَغماَم َو أ
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خدایا چرا اینها را در قرآن برای ما بازگو می کنی؟ می فرماید: ببین 
من برای اینها چه کار کردم! اما شما فکر می کنی اینها آدم شدند؟! 
ببین چقدر بی ظرفیت بودند، می خواستم آنان را ائمه و وارثین 

زمین قرار بدهم اما نابود شدند! 

اینکه ظرفیت  برای  برای چیست؟  از ظهور  زحمت های قبل 
کنیم! پیدا 

در آخرالزمان که خدا می خواهد آخرین امام را بفرستد، باید چه کار 
کنیم؟ باید دانه دانه دشمنان را از سر راه برداریم تا آقایمان بیاید! 
کشید و فرمود:  طبق روایت، امام باقر )ع( دستش را به پیشانی 
ک نکنید  که عرق و خون بسته شده را از پیشانی خود پا تا وقتی 
)کنایه از سختی شرایط جنگ است؛ یعنی در معرکۀ نبرد، فرصت 
را پشت سر  این زحمات  تا  را بشویید...(  نکنید صورت خودت 
ُهْم َیُقوُلوَن ِإّنَ اْلَمْهِدّیَ َلْو 

َ
نگذارید، ظهور اتفاق نخواهد افتاد! )ِإّن

 َو 
َ

 ُیَهِریُق ِمْحَجَمَة َدٍم. َفَقاَل: َکاّل
َ

ُموُر َعْفوًا َو ال
ُ ْ
ْسَتَقاَمْت َلُه ال

َ
َقاَم ال

ْسَتَقاَمْت ِلَرُسوِل اهلِل 
َ

 ال
ً
َحٍد َعْفوا

َ
ِذی َنْفِسی ِبَیِدِه َلِو اْسَتَقاَمْت ِل

َ
اّل

ِذی َنْفِسی ِبَیِدِه 
َ
 َو اّل

َ
ْدِمَیْت َرَباِعَیُتُه َو ُشّجَ ِفی َوْجِهِه. َکاّل

ُ
ص ِحیَن أ

ْنُتُم اْلَعَرَق َو اْلَعَلَق ُثّمَ َمَسَح َجْبَهَتُه؛ غیبت 
َ
أ ی َنْمَسَح َنْحُن َو  َحّتَ

نعمانی، صص2۸3و2۸4(

این زحمت های قبل از ظهور برای چیست؟ برای اینکه ظرفیت 
کنیم. االن در مملکت ما چرا مسئولین بعضًا خراب از آب  پیدا 
در می آیند؟ ما باالخره باید به یک ظرفیتی برسیم؛ مثاًل قدر یک 
مسئول خوب را دانستن، یک مسئول خوب را از یک مسئول بد، 
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تشخیص دادن، حساس بودن نسبت به مسئوالن جامعه! 

گر می خواهند ائمۀ زمین  ما باید آمادگی پیدا کنیم، مستضعفین ا
بشوند و وارثین زمین بشوند، باید به این ظرفیت برسند که وقتی 
سفرۀ غنائم برای شان پهن شد، سِر همدیگر را نبرند! باید بتوانند 
به  و خدا می خواهد  زمین هست  در  که  ثروت هایی  و  غنائم  با 
گر کسی ثروتمند شد،  مستضعفین بدهد، درست برخورد کنند. ا
که ثروتمند شدند، نگذارند  بی دلیل به او فحش ندهند و کسانی 
کسی هم از راه نامشروع  یک فقیر در جامعه باقی بماند! البته 

ثروتمند نشود.

زمین  وارث  و  ائمه شدن  ظرفیِت  و  زمینه  باید  مستضعفین 
کنند شدن را در خود ایجاد 

را  مستضعفین  می خواهیم  ما  می فرماید:  فوق  آیۀ  در  خداوند 
َنْجَعَلُهُم  َو  ًة  ِئّمَ

َ
أ )َنْجَعَلُهْم  بدهیم!  قرار  زمین  وارثان  و  امامان 

که می خواهند امامان و وارثان  اْلواِرثیَن؛ قصص/5( مستضعفانی 
زمین قرار بگیرند باید زمینه و ظرفیت داشته باشند چون قرآن 
ْنُفِسِهْم« 

َ
ِبأ ما  ُروا  ُیَغّیِ ی  َحّتَ ِبَقْوٍم  ما  ُر  ُیَغّیِ ال  اهلَل  »ِإّنَ  می فرماید 

)رعد/۱۱( خداوند متعال سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد 
مگر آنکه آنها ابتدا خودشان سرنوشت خودشان را تغییر بدهند و 

کنند.  برای تغییر سرنوشت خودشان اقدام 

این می شود:  نتیجه اش  کنار هم بگذارید،  را در  آیۀ فوق  گر دو  ا
که خدا می خواهد شما را ائمه و وارثین زمین  ای مستضعفینی 
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قرار بدهد، خودتان هم برای بیرون آمدن از فرهنگ استضعاف، 
کنید! اصاًل فلسفۀ جمهوری اسالمی همین است! حضرت  قیام 
ادبیات  در  و  گرفت  قرآن  از  را  مستضعفین  کلمۀ  این  امام)ره( 
سیاسی جامعه جاری کرد. این قیام مستضعفان علیه مستکبران 
إن شاءاهلل  است-که  مانده  ظهور  تا  که  مدتی  طول  در  است. 
به واسطۀ لیاقت پیدا کردِن این امت، نزدیک بشود- مستضعفان 
باید زمینه و ظرفیِت ائمه شدن و وارثین زمین شدن را در خود 

ایجاد کنند.

دو شرط برای اینکه مستضعفین از حالت استضعاف در بیایند
برای اینکه مستضعفین از حالت استضعاف در بیایند دوتا شرط 
که زندگی مستضعفین، به سبک  وجود دارد؛ یک شرط این است 
مدیران  که  است  این  دیگر  شرط  باشد.  اسالمی  درست  زندگی 
جامعۀ مستضعفین، مدیران الیق و شایسته ای باشند. بخش 
بود،  جلسات-  همین  گذشته-در  سال  بحث  به  مربوط  اول 

بخش دوم هم موضوع بحث امسال است. 

در یک جامعۀ دینی هر دو روی این سکه باید در اوج سالمت و 
صحت و خوبی باشد: یکی اینکه مردم چگونه زندگی می کنند؟ 
بردگی  به  سادگی  به  را  آنها  بشود  که  نکنند  زندگی  طوری  مردم 
به  که  نکنند  زندگی  طوری  جامعه  مدیران  اینکه  دوم  کشید. 

سمت طواغیت بروند. 

اهمیت بحث سال گذشته به این بود که ما سبک زندگی خودمان 
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را به ویژه در زمینه »معیشت« تغییر بدهیم. این استضعاف وقتی 
که مستضعفان تالش برای معیشت شان را باهم  از بین می رود 
که بین شان هست به هم اعتماد  ایمانی  انجام بدهند، بخاطر 

کنند و بخاطر دین داری شان به هم خیانت نکنند.

اینکه  بشوند؛  پول دار  بروند  تنهایی  به  هریک  مستضعفان  گر  ا
صورتی  چه  در  مستضعفان  می شود!  سرمایه داری  نظام  همان 
که  نه مستکبر می شوند نه در استضعاف باقی می مانند؟ وقتی 
باهم  و  بشوند  جمع  باهم  مسجدی ها  و  هیئتی ها  و  مؤمنین 
از بی ایمانی ما است  را نجات بدهند! این جزئی  معیشت خود 
که جزئی از  کار نکنیم، همچنانی  که به هم اعتماد نکنیم و باهم 

کار نکنیم! این خالصۀ بحث پارسال است. گر  بی دینی ما است ا

االن زمان تمرین ائمه شدن و تمرین وارثین شدن است
باید  یعنی  بشوند،  ائمه  و  وارثین  است  بنا  مستضعفان  اینکه 
کنند. االن زمان تمرین ائمه شدن  ظرفیتش را قبل از ظهور پیدا 
است و زمان تمرین وارثین شدن است. در جریان این تمرین، اواًل 
مردم باید زندگی درستی داشته باشند تا طاغوت درست نکنند. 
گر شروع کنیم از اموال مان خودمان به صورت گروهی و تعاونی  ما ا
استفاده کردن، جلوی رانت خواری را خواهیم گرفت، این بهترین 
که رهبر انقالب  راه جلوگیری از رانت خواری است. همان چیزی 
 هم فرمودند: کسی 

ً
می فرماید »اقتصاد باید مردمی باشد« و اخیرا

کارآفرینی می کند رزمندۀ راه خدا است. که 
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روا ما بأنُفسهم«  ُر ما بقوٍم حتی ُیَغّیِ قرآن می فرماید: »إّنَ اهلل الُیَغّیِ
ُخب ما االن باید چه چیزی را تغییر بدهیم؟ باید تکان بخوریم و از 
حالت استضعاف در بیاییم. جامعۀ ما نباید جامعۀ مستضعفین 

که نباید جامعۀ مستکبرین هم باشد. باشد، البته معلوم است 

یک دانه  و  گرفتید  را  قایق های شان  از  یک دانه  وقتی  که  دیدید 
پرنده شان را زدید، جهان به شما تواضع کرد! بله مستضعفین باید 
کنند. کنند و بتوانند از خودشان دفاع  این ظرفیت و قدرت را پیدا 

دو رکن الزم برای اینکه جامعه از استضعاف در بیاید: 
ایشان  چرا  است.  فقیه  یک  و  دینی  رهبر  یک  ما  جامعۀ  رهبر 
که  کردند  درخواست  می ساختند،  موشک  که  جوانانی  از 
موشک های نقطه زن بسازند؟ برای اینکه این آیه محقق بشود: 
ًة  ِئّمَ

َ
أ َوَنْجَعَلُهْم  ْرِض 

َ ْ
ال ِفی  اْسُتْضِعُفوا  ِذیَن 

َ
اّل َعَلی  ُمّنَ 

َ
ّن ن 

َ
أ »ُنِریُد 

آیه ها  این  به تحقق  باید  اْلَواِرِثین« رهبر دینی طبیعتًا  َوَنْجَعَلُهُم 
کند، رهبر دینی مگر فقط باید نماز یاد بدهد؟! کمک 

را  سال ها  اسامی  که  است  سال  ده  حدود  دینی  رهبر  یک  چرا 
کید بر اقتصاد مقاومتی  گذاشته است؟ چرا تأ اسامی اقتصادی 
کند تا از استضعاف  دارد؟ چون رهبر دینی باید جامعه را رهبری 

که ما از استضعاف در بیاییم.  در بیاید. چون دین می خواهد 

برای اینکه از این استضعاف در بیاییم دوتا رکن الزم است؛ یکی 
اینکه مردم باید معیشت شان درست بشود، دوم اینکه مدیران 
بخش  دربارۀ  پارسال  بشود.  اصالح  مدیریت شان  باید  جامعه، 
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کردیم و امسال می خواهیم دربارۀ  اول)اصالح معیشت( صحبت 
کنیم. اصالح مدیریت صحبت 

»مدیریت  اصول  همان  که  دارد  اصولی  جامعه  مدیریت 
خانواده« و »مدیریت خود« است! 

اینکه  بدون  کنیم  صحبت  مدیریت  اصل  دربارۀ  می خواهیم  ما 
از  می خواهیم  بپردازیم.  سیاست  بحث  به  مستقیم  به طور 
کنیم و ببینیم اصاًل مدیریت خود یعنی  »مدیریت خود« شروع 
کوچک ترین  که  کنیم  چه؟ بعد دربارۀ مدیریت خانواده صحبت 
جامعه ای است که هرکسی در آن زندگی می کند و ببینیم مدیریت 
مدیریت  به  هم  بعد  و  می کند؟  پیدا  تجلی  چگونه  خانواده  در 

جامعه برسیم.

در  موفقیت  مشترک  اصول  محرم،  دهۀ  این  در  می خواهیم 
کنیم  مدیریت خود، مدیریت خانواده و مدیریت جامعه را بررسی 
که مباحث تربیتی از مباحث سیاسی جدا نیستند  تا معلوم بشود 
و اینکه »دیانت ما عین سیاست ما است« معنایش روشن بشود. 
خانواده  مدیریت  اصول  همان  که  دارد  اصولی  جامعه  مدیریت 

است و همان اصول مدیریت خود است! 

همۀ ما باید اهل درک مدیریت باشیم تا هیچ مدیری سر ما 
کاله نگذارد را 

از  یکی  کنیم؟  صحبت  مدیریت  دربارۀ  می خواهیم  چرا  حاال 
می خواهید  شما  ائمة«  نجعلهم  »و  است:  آیه  همین  دالئلش 
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برای  می خواهید  و  بشوید  مدیر  می خواهید  شما  بشوید،  امام 
مدیریت، کفایت پیدا کنید. البته نه اینکه همه مدیر بشوند، همه 
نمی توانند مدیر بشوند، همه نمی توانند فرماندار بشوند. باالخره 
کفایت  گر همه  در یک شهر فقط یک نفر فرماندار می شود. ولی ا
فرمانداری داشته باشند، دیگر یک فرماندار در آن شهر نمی تواند 
گربه برقصاند! چون همۀ این مردم خودشان وارد هستند و فریب 

نمی خورند.

هیچ  تا  باشیم  مدیریت  درک  اهل  و  مدیریت  اهل  باید  ما  همۀ 
گر می خواهند مستضعف  مدیری سر ما را کاله نگذارد. مستضعفین ا
که  به حدی  باشند،  داشته  خبر  مدیریت  جریان  از  باید  نباشند 
گرفت، بگویند: سر اینها را  کار اینها را به دست  وقتی یک مدیر آمد و 
گر این مدیر بخواهد یک تصمیم غلط  گذاشت! یا ا کاله  نمی شود 
بگیرد، از این مردم بترسد، نه اینکه با سلبریتی بازی و مسخره بازی 

کند!  و لودگی و تمسخر، بخواهد جامعه را اداره 

کم می شوند؟ /  چرا در غرب با فریب افکار عمومی بر مردم حا
کار مدیریت را نمی دانند و فریب می خورند  چون مردم ساز و 
کم می شوند؟ چون  چرا در غرب با فریب افکار عمومی بر مردم حا
عمومی  افکار  و  نیست  مردم  عموم  دست  مدیریت،  کار  و  ساز 
اصاًل در خواب هم  از مردم  آنها ملعبه شده است. خیلی  برای 
که بخواهند جای این مدیران و رؤسای غربی باشند  نمی بینند 
لذا حرفشان این است: یک لقمۀ بخور نمیر به ما بدهید؛ ما به 

کاری نداریم! بقیه اش 
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زمان)ع(  امام  جامعۀ  در  اما  است،  این گونه  غربی  جامعۀ  در 
مستضعفان »ائمه« می شوند! مستضعفان »وارثین« می شوند. 
اینها آیه های قرآن است؟ چرا به سمتش نمی رویم؟! همه باید 
کودکستان ما، در دبستان ما باید  اصول مدیریت را بلد باشند، در 
بفهمند، همه  را همه  این  باید  یاد داده بشود،  اصول مدیریت 
را  مدیریت  که  افرادی  به  بشوند  تبدیل  همه  و  بشوند  مسئول 

تجربه کنند.

فهم  باید  همه  بشوند،  »ائمه«  می خواهند  مستضعفین  گر  ا
مدیریت داشته باشند

استعداد  همه  بشوند،  »ائمه«  می خواهند  مستضعفین  گر  ا
باشند،  داشته  باید  مدیریت  فهم  باشند،  داشته  باید  مدیریت 
همه نطق مدیریت باید داشته باشند، همه باید ظرفیت مدیریت 
را حضرت خواست در  که هرکدامشان  به حّدی  باشند،  داشته 
صدر بگذارد، یکی از یکی الیق تر باشند! این جوری جامعه نجات 
گر همه پخمه و بی عرضه باشند و فقط دو سه  پیدا می کند و اال ا

نفر خوب باشند، با اینها فرج حاصل نمی شود!

که بّره نباشیم، نه اینکه بره هایی باشیم  خدا ما را آفریده است 
خدا  نه؛  آدم!  دست  بیفتیم  و  بیاییم  در  گرگ  دست  از  که 
از  کدام  آن وقت هر  بیاورد.  بار  آدم حسابی  را  ما  می خواهد همۀ 
کار  گرچه من استعداد دارم صدتا  این آدم حسابی ها می گوید: » ا
کار را انجام  که این  دیگر انجام بدهم ولی االن نقشم این است 
بدهم، چون این به من تکلیف شده است، چون امام زمانم این را 
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کنید این جوری زندگی چقدر لذت دارد!  خواسته است...« تصور 

به  را  عالم  ریاست  که  داشت  را  ظرفیت  این  أباالفضل العباس 
اما  أباعبداهلل الحسین)ع(.  سپاه  فرماندهی  تنها  نه  بدهند،  او 
ببینید  بیاور« حاال  برو آب  او فرمود: »عباسم  امام حسین)ع( به 

عباس در آن لحظه، چه احساس قشنگی داشت...

کنی حب مقام نداشته باش تا لیاقت و فهم مدیریت را پیدا 
 خدا إن شاءاهلل ما را جزء ائمۀ زمین قرار بدهد؛ بدون حب مقام، 
کردن بر دیگران. با عشق به  بدون طمع ورزیدن به ریاست پیدا 
با  و  بدهد  ما  به  را  استعداد  این  خدا  بودن،  دیگران  پای  ک  خا
گوشه ای  ِک پای مریدان و مدیران حضرت بودن! در  عشق به خا
بیاید  العسگری)ع(  حجة بن الحسن  ولی  بدهیم  جان  غریبانه 
گر عالمی را به او  که می بینید ا باالی سر ما و بفرماید: این غریب را 

می دادی، اداره می کرد! 

کنارش  کنیم و در  ما می خواهیم این عشق را در خودمان زنده 
کنی  آن همه استعداد را پرورش بدهیم. مدیریت را نخواه تا پیدا 

استعدادهایش را و فهمش را و توانمندی هایش را و لیاقتش را!

)الف2-ن2(
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ظهور است؟

که االن محقق شده است  پنج نمونه از آمادگی های ظهور 
 مردم باید شیوۀ مدیریت را بدانند تا مدیر خوب را از بد، تشخیص بدهند

اینکه یک مدیر فقط »دزد نباشد« کافی نیست!

وضع  اصالح  ظهور،  برای  ما  آمادگی  »آخرین  می گوییم  وقتی 
مدیریت است« یعنی نقص بزرگ ما در اینجاست و در بخش های 
دیگر، آمادگِی نسبی برای ظهور اتفاق افتاده است. این مهم ترین 
کنیم آخرین آمادگی برای ظهور  گر آن را برطرف  که ا نقصی است 

محقق می شود.
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آخرین آمادگی ما برای ظهور »اصالح مدیریت« است و نقص 
بزرگ ما اینجاست!

موضوع بحث ما »آخرین آمادگی برای ظهور« است. چرا می گوییم 
است«  مدیریت  به  پرداختن  ظهور،  برای  آمادگی  »آخرین 
برای  که  آمادگی هایی  از  »یکی  بگوییم  می توانستیم  درحالی که 
»آخرین  می گوییم  وقتی  است...«؟  این  کنیم،  پیدا  باید  ظهور 
آمادگی« یعنی بعد از این، عامل دیگری نیست و قبل از این، سایر 

که برای آمادگی ظهور الزم است، محقق شده است. عواملی 

برای ظهور، اصالح مدیریت  ما  آمادگی  وقتی می گوییم »آخرین 
این  در  حق  به  قیام  اینجاست،  در  ما  بزرگ  نقص  یعنی  است« 
و  آمادگی نسبی  بگیرد، در بخش های دیگر،  باید صورت  بخش 

آمادگی در حد الزم برای ظهور اتفاق افتاده است.

مقدمه  /اولین  می کند؟  آماده  ظهور  برای  را  ما  عواملی  چه 
برای ظهور، به ستوه آمدن از ظلم است 

وقتی از »آخرین عامل« صحبت می کنیم باید درنظر بگیریم چه 
می کند؟  آماده  ظهور  برای  را  ما  که  دارد  وجود  دیگری  عوامل 
که  در اینجا برخی از این عوامل را برمی شماریم: یکی از عواملی 
که ظلم زیاد بشود  زمانۀ ما را برای ظهور آماده می کند این است 
)البته این عامل به آمادگی خوِد ما ربطی ندارد بلکه زمانه را آماده 
می کند( و امروز در جهان می بینید که چقدر ظلم زیاد شده است.

این خیلی ناجوانمردانه است که آدم بگوید ظلم زیاد نشده است! 
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که بر سر مردم یمن  کوچکی از این ظلم ها بمب هایی است  نمونۀ 
در  که  است  قتل عامی  ظلم ها  این  از  کوچکی  نمونۀ  می ریزند، 
کوچکی از این ظلم ها غارت هایی  کشمیر صورت می گیرد، نمونۀ 
صورت  عالم  مستکبران  توسط  دارد  اسالم  جهان  در  که  است 
بودند،  تکفیری ها  و  داعشی ها  ظلم ها  این  از  نمونه ای  می گیرد، 
نمونه ای از این ظلم ها، همین محدودیت هایی است که دشمنان 

ما برای ما ایجاد می کنند و نمی گذارند ما به حق مان برسیم.

نمونه های فراوانی از این ظلم ها وجود دارد و امروز بشریت از این 
ظلم ها به ستوه آمده است. یک نمونه اش مردم فرانسه هستند 
که تظاهرات هفتگی خودشان را هنوز رها نکرده اند و به اعتراض 

خود ادامه می دهند.

گر  اولین مقدمه برای ظهور، به ستوه آمدن از ظلم است. البته ا
کسی ظلم را احساس نکند و دردش نیاید،  ظلم زیاد بشود اما 
این آمادگی برای ظهور محسوب نمی شود. ولی امروزه در جهان 

کرده است. می بینیم به ستوه آمدن از ظلم، تحقق پیدا 

»خأل  یک  به  بشریت  رسیدن  ظهور،  برای  دوم  مقدمۀ 
تئوریک« است

یکی دیگر از آمادگی ها برای ظهور-که از مهم ترین عوامل محسوب 
جوامع  ادارۀ  برای  راه حلی  کسی  دیگر  که  است  این  می شود- 
بشری نداشته باشد. امروز می بینیم که دیگر در دنیا کسی راه حل 
»پایان  می گفتند  که  غربی  اندیشمندان  از  برخی  حتی  ندارد! 
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جهان، دموکراسی است« االن همان ها از حرف خود برگشته اند و 
می گویند »پایان جهان، دموکراسی نیست!« یعنی تئوریسین های 
نظام سلطه هم عقب نشسته اند و یک سکوت مرگباری در جهان 

حکم فرما است!

اولین مقدمه برای ظهور »به ستوه آمدن از ظلم« بود. مقدمۀ 
دیگر  بشریت،  جهان  ولی  هست  ظلم  االن  که  است  این  دوم 
راه حلی برای آن سراغ ندارد! امروز جهان بشریت رسیده به اینکه 
دموکراسی راه حلش نیست، رسیده به اینکه نظام سرمایه داری 
آنها  راه حلش نیست؛ دیگر حرف های  نئولیبرالیزم  و  لیبرالیزم  و 

رونق ندارد.

امروز جهان بشریت به این خأل تئوریک رسیده است و منتظر یک 
جرقه است؛ نه حتی یک انفجار! یعنی منتظر یک ذره امید است. 
الگوی  نیستیم  بلد  که  هم  ما  می گردند،  الگو  یک  دنبال  همه 

خودمان را-با زبان بین المللی- برای آنها توضیح بدهیم!

بین اللملی  زبان  به  دین  پیام  »ارائۀ  در  ما  دانشگاه  و  حوزه 
برای جهانیان« ضعف داشته است

متأسفانه این ضعف دانشگاه و حوزۀ ما و در درجۀ اول »حوزۀ 
که توانایی ندارد پیام دین را به زبان بین اللملی به  علمیه« است 

جهانیان عرضه کند.  

کنیم! ما  که دین مان را برای جهانیان تبلیغ  ما توانایی نداریم 
گر کسی حرف ما را شنید  نباید طوری دین مان را تبلیغ کنیم که ا
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که »اول باید مسلمان بشوی!«  گرفته ایم  کند ما یقه اش را  فکر 
را  خود  دین  نیستند  حاضر  سادگی  این  به  افراد  معمواًل  ُخب 

تغییر بدهند!

از  برخی  با  همچنین  و  روسی  اندیشمندان  از  برخی  با  بنده 
کثرًا مسیحی بودند- گفتگوهایی داشتم،  نخبگان فرانسوی-که ا
گروه در ابتدای این گفتگوها اظهار نگرانی می کردند از اینکه  هر دو 
ما بخواهیم دین خودمان را برایشان تبلیغ کنیم و از آنها بخواهیم 
از  ما  »اصاًل  توضیح دادم  برایشان  بنده  لذا  که مسلمان بشوند! 
که مسلمان بشوید!« و برای این حرفم دلیل  شما نمی خواهیم 

آوردم.

کردیم و شما  گر ما از حجاب صحبت  گفتم: ا مثاًل به عنوان دلیل 
در  زورمان  کردید،  صحبت  حجاب  از  و  شدید  مسلمان  آمدید 
کم می شود چون همه  انداختن فرهنگ حجاب  برای جا  عالم 
شما  گر  ا اما  هستند!«  حجاب  دنبال  »مسلمان ها  می گویند 
گفتید که ما هم حجاب  مسیحی ماندید و بعد به عنوان مسیحی 
می خواهیم، آن وقت زورمان بیشتر می شود، چون این مسئله جا 
که »همۀ ادیان دنبال پوشش مناسب هستند؛ نه فقط  می افتد 
»ببینید  می گوییم  حجاب  دشمنان  به  آن وقت  مسلمان ها!« 
مسخره  را  حجاب  چرا  می خواهند!  را  حجاب  ادیان  همۀ  که 

می کنید؟!«

ارائه  زندگی  سبک  برای  ما  دین  که  راه حل هایی  از  بسیاری 
هر  )با  کسی  هر  است،  تبیین  قابل  عقالنی  به صورت  می دهد، 
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که دارد( می تواند با عقل خودش این راه حل ها را  دین و مذهبی 
که  کند و حتمًا الزم نیست  کند و بفهمد و از آنها استفاده  تحلیل 

کند. مسلمان بشود تا از این راه حل ها استفاده 

را  »والیت«  یعنی  دین  گوهر  زیبارترین  نتوانسته ایم  هنوز  ما 
به عنوان راه حل بین المللی برای حیات بشر عرضه کنیم

حوزۀ علمیه که زیباترین گوهر دین یعنی »والیت« را در دست دارد، 
نتوانسته این را به عنوان یک راه حل بین المللی برای حیات بشر 
کند و زیبایی های آن را بگوید. مثاًل نتوانسته این را توضیح  عرضه 
که »این روش حکومت، مشکل پارادوکس دموکراسی را حل  دهد 
کرده است!« دانشگاه ما هم نتوانسته است با ادبیات دانشگاهی 

کند؛ خب اینها ضعف ما است! تجربی، این را تبیین 

که اسالم در کشورمان رقم زده است)والیت فقیه و  ما همین اتفاقی 
مردم ساالری دینی( را با زبان بین المللی و با ادبیات فرادینی برای 
هم-با  خودمان  دانشگاه های  در  حتی  نداده ایم  توضیح  دیگران 
که این اتفاق و تجربۀ  ادبیات فرادینی و تجربی- توضیح نداده ایم 
از سوی  اخیرًا  البته  آن رسیده ایم، چیست؟  به  ما  که  تاریخی ای 
که جالب  برخی اندیشمندان خارجی یک چیزهایی را می شنویم 
کشور و حکومت ما نگاه می کنند  است! یعنی آنها از بیرون دارند به 
باید  اول  که  می گویند  را  چیزهایی  بعضًا  آنها  کارشناس های  و 
گفته بشود، اما در اینجا خبری نیست! درسش در دانشگاه های ما 

مثاًل برخی از اندیشمندان و تحلیل گران خارجی توضیح می دهد 



| جلسه دوم |
چرا اصالح وضع مدیریت، آخرین آمادگی برای ظهور است؟ 27

را  که جمهوری اسالمی چگونه توانسته است دین و دموکراسی 
باهم تلفیق کند؟ تحلیل های قشنگی در این زمینه ارائه می دهند؛ 
کمیتی! یعنی  آن هم با یک نگاه برون دینی و با یک نگاه برون حا
که  اندیشمندان آنها دارند از وضعیت ما دفاع می کنند و می گویند 

»این علت قدرت ایران است...«

جهان دچار خأل تئوریک است، دنبال راه حل می گردد، راه حلش 
آن  به  جهان  نهایت  در  که  است  راه حلی  این  است،  ما  پیش 
کامل توضیح  را  راه حل  این  برای خودمان  نه  ما  خواهد رسید. 

داده ایم نه برای آنها!

ولّی  به  نسبت  »حسادت  آدم ها  که  است  این  سوم  مقدمۀ 
خدا« نداشته باشند

یکی دیگر از مقدمات و آمادگی هایی که برای ظهور باید پیدا کنیم 
که آدم ها حسادت نسبت به ولیّ  خدا نداشته باشند و  این است 
برای پذیرش والیت ولی ّاهلل االعظم، آمادگی روحی داشته باشند. 
که بتوانند این حسادت را  باید یک آمادگی روحی داشته باشند 
که  کنند؛ یعنی همان قصۀ حسادت تاریخی حیات بشر  ریشه کن 

قابیل به هابیل داشت، باید حل بشود.

قصۀ هابیل و قابیل در آغاز حیات بشر، درواقع همین »حسادت 
نسبت به ولّی خدا« را به ما نشان می دهد. أمیرالمؤمنین)ع( به 
در نامه ای به معاویه فرمود: یک خطی از اول تا حاال بوده است 
را  انبیاء  دانه  دانه  ایشان  خداست.  ولّی  به  حسادت  آن هم  و 
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تا می رسد  را مثال می زند  برادران یوسف  می شمارد و حسادت 
معاویه،  می فرمایند:  و  خودشان  به  نسبت  معاویه  حسادت  به 
َهاِبیَل  َقَتَل  )َقاِبیُل  را داری!  تو هم نسبت به من این حسادت 
ْبَدْیَت َعَداَوَتَك َلَنا َو َحَسَدَك ؛ 

َ
َحَسدًا َفَکاَن ِمَن اْلَخاِسِریَن...َفَقْد أ

الغارات/۱20/۱(

گیر  تاریخ پشت دروازۀ حسادت به ولّی خدا  مردم در طول 
کرده اند کردند!/ االن مردم از این مرحله عبور 

به قول أمیرالمؤمنین)ع( اقوام انبیاء گذشته، پیامبران خودشان 
گذاشتند.  کنار  را سِر همین حسادت نسبت به شخص ولّی خدا 
این مسئله باید در تاریخ حل بشود تا امام زمان بیاید، تا وقتی 
کلید نهایی  این حسادت، حل نشود ایشان نمی آید؛ چون آن 
که  دست ولّی خدا است و تو باید ذاتًا این قدر آدم حسابی باشی 

برتری ولّی خدا را بپذیری!   

متاسفانه مردم در طول تاریخ، پشت دروازۀ حسادت نسبت به 
گیر کرده بودند ولی االن می توانیم این مژده را بدهیم که  ولّی خدا 
کرده اند! اربعین  گذشته اند! مردم رشد  مردم دیگر از این حرف ها 
که مردم چگونه برای احترام به یک ولّی خدا دور حرم  را ببینید 

اباعبداهلل)ع( جمع می شوند!

که  است  این  بر  دلیل  شما  عزاداری  و  روضه  جلسات  همین 
که پشت دروازۀ شوم حسادت متوقف بشود،  بشریت، از دورانی 
کرده است! اربعین شما دلیل دیگری است؛ ببینید  عبور تاریخی 
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چه کار  حسین)ع(  عاشقان  و  عزاداران  برای  اربعین،  در  مردم 
می کنند و چطور به آنها خدمت می کنند! 

توده های  به صورت  این حسادت، هم  که  امروز شما می بینید 
انبوه میلیونی و هم در میان نخبگان در سطح و اندازه های بسیار 
کرده و  از این مرحله عبور  امروز  نابود شده است. بشر  گسترده، 
حاضر است نظام تسخیری را بپذیرد و این قصه هم بازگشت پذیر 
که مردم عالم بخواهند به دوران حسادت برگردند، این  نیست 
برای  دیگر  آمادگی  یک  هم  این  است.  بشر  حیات  تاریخی  رشد 

ظهور است.

چهارمین آمادگی برای ظهور این است که معنویت و دین داری 
مردم به حّد الزم برسد 

آمادگی دیگری که برای ظهور باید پیدا کنیم، معنویت، دین داری، 
که  اخالق و  گناه نکردن مردم است. آیا مردم این قدر دین دارند 
که  امام زمان)ع( بیایند؟ بله، همین مقدار دین داری و معنویتی 
کافی است؛ شما چه انتظاری دارید؟ نکند انتظار  االن مردم دارند 

که همه در حّد آیت اهلل العظمی بهجت)ره( باشند؟! دارید 

»معنویت« یعنی احساس خوب معنوی، محبت به اولیاء خدا، 
اعتقادات دینی و ایمان به خدا و... »دین داری« هم یعنی اینکه 
که همین مقدار  آدم اینها را در عمل نشان بدهد. بنده معتقدم 
که داریم- برای اینکه  دین داری و معنویت-با همۀ آسیب هایی 
آدم جامعه را برای ظهور، آماده ببیند، کافی است! امام زمان)ع( 
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در این باره، انتظار بیشتری از ما ندارد!

کنند، دین داری مردم  گر دولت مردان ما بهتر عمل  همین االن ا
به صورت مضاعف و تصاعدی بهتر خواهد شد. همین االن خیلی 
مال  که  است  اقتصادی  گرفتاری های  از  ناشی  بی دینی ها  از 

بی تدبیری دولت مردان ما است.

مردم ما از نظر دین داری فردی برای ظهور آماده هستند، البته 
کنیم  گناه را ترک  که در مقام موعظه بگوییم: »بیایید  خوب است 
کنند و ظهورشان نزدیک بشود. فرج آقا  تا امام زمان به ما لطف 
گناه ما دور می کند و...« اما این مقدار دین داری ما باوجوِد این  را 
به نظر  کافی  ما  و... در جامعۀ  این موانع دین داری  و  مشکالت 
می رسد. البته بعضی ها دوباره این حرف  را دستمایۀ بی دینی و 
گفت »همین  که فالنی  ترویج بی بند و باری قرار ندهند و نگویند 

مقدار دین داری از سرمان هم زیاد است!«

کنیم و  که »ظهور را تمنا  آمادگی پنجم برای ظهور این است 
برایش ضجه بزنیم«

مثاًل  چیست؟  کنیم،  پیدا  ظهور  برای  باید  ما  که  دیگری  آمادگی 
کنیم. شما آمار زائران جمکران را نگاه  اینکه ما باید ظهور را تمنا 
کنید، گاهی در حد زائران حرم امام رضا )ع( می شود! بعضًا از راه های 

خیلی دور می آیند. یابن الحسن، اینها واقعًا شما را می خواهند!

مگر چقدر باید ضجه زد؟! البته هرچه بیشتر تمنا کنیم بهتر است 
کنید، به  کم ضجه می زنیم، شما به شام و عراق نگاه  گر ما  ولی ا
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کنید، به مردم یمن نگاه  لبنان و بحرین و زندان های بحرین نگاه 
کشمیر زده  که در  که زیر بمباران هستند. بروید ضجه هایی  کنید 
می شود نگاه کنید. ببینید چطور قتل عام می شوند و چطور ضجه 

می زنند!

گفتیم باید در این زمینه ها برای  دربارۀ تمام زمینه های قبلی-که 
حد  در  آمادگی  به  که  معتقدم  بنده  کنیم-  پیدا  آمادگی  ظهور 
ظهور رسیده ایم، البته در همۀ این زمینه ها معتقد هستم که باید 
کنیم،  کنیم و آمادگی پیدا  کند و هرچقدر بیشتر رشد  افزایش پیدا 
کلیدی ما هیچ کدام از اینها نیست! آن  بهتر است ولی آن نقص 
که ما باید در  کلیدی در چیست؟ دو موضوع وجود دارد  نقص 
کنیم؛ یکی از اینها را در مبحث  این دو موضوع هم آمادگی پیدا 
در  امسال  است-  مهم تر  دومی-که  و  کردیم  بیان  گذشته  سال 

همین بحث، بیان می کنیم.

یک آمادگی مهم برای ظهور، رشد مؤمنین در زندگی جمعی 
است / ما در این زمینه نقص داریم!

گذشته دربارۀ آن صحبت  که سال  یکی از آمادگی های بسیار مهم 
زمینه، هنوز  این  ما در  و  با یکدیگر است  رابطۀ مؤمنین  کردیم، 
به حد الزم رشد نکرده ایم و در این زمینه، نقص داریم. ما باید 
گروهی اقتصادی  کارآفرینی، فعالیت های  برای تولید ثروت و برای 
که  جهادی  کار  فقط  نه  خیریه ای!  کار  فقط  نه  باشیم،  داشته 
کنیم و برگردیم! بلکه پول  برویم برخی روستاها را بسازیم و آباد 

درآوردن ما باید باهم باشد.
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کنیم؛ هم در زندگی جمعی برای اصالح  ما باید خودمان را تقویت 
در  هم  مقاومتی،  اقتصاد  برای  جمعی  زندگی  در  هم  معیشت، 

زندگی جمعی برای اصالح فقر در جامعه.

 آقای طلبه و آقای دانشجو! شما در محیط های معنوی خودتان، 
با همدیگر جمع بشوید و یک حرکت اقتصادی راه بیندازید! این 
نشان  اینجا  را  خودتان  دین داری  است!  دین  مهم  بخش  یک 
کار  راه بیندازید و یک  بدهید! باهم جمع بشوید و یک تعاونی 

تولیدی انجام دهید.

کار تولیدی  ما باهم دستۀ عزاداری راه می اندازیم، ولی باهم 
راه نمی اندازیم!

کند و پول در بیاورد، مگر  کار اقتصادی  نیروی دینی و انقالبی باید 
امام صادق)ع( این کار را نمی کرد؟ پس از کجا پول می آورد و بذل و 
بخشش می کرد؟! این یک نقص ما است! ما باهم دستۀ عزاداری 
گروه تولیدی راه نمی اندازیم!  راه می اندازیم، ولی دستۀ تولید یا 
گروهی برای جهاد رفتیم، اما  ما در دوران دفاع مقدس به صورت 

گروهی برای جهاد اقتصادی حرکت نکردیم.  به صورت 

کارآفرینی  که  کسانی  آن  فرمودند،  انقالب  رهبر  که  همان طور 
می کنند رزمنده هستند! امروز این جهاد برای ما وجود دارد و باید 
کنند، کارآفرینی هم طبیعتًا تولید ثروت می کند.  کارآفرینی  بروند 
راه  از  کند  ثروت  تولید  غلط  راه  از  بخواهد  کسی  اینکه  نه  البته 

رانت خواری و دزدی و... اینکه معلوم است!
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کمه شوند! که »کار راه نمی اندازند« هم محا کاش مدیرانی 
اول  موضوع  از  مهم تر  و  داریم  نقص  آن  در  ما  که  دوم  موضوع 
از  صحبت  وقتی  است.  جامعه  در  مدیریت  مسئلۀ  است- 
کارآفرینی  کارآفرینی می شود، خیلی ها می گویند: »ما می خواهیم 
کنیم، اما نمی شود! یعنی مسئوالن این قدر موانع بر سر راه ما قرار 

می دهند که نمی شود!« 

کار، در جهان تقریبًا  کسب و  چرا مملکت ما در سختِی راه اندازی 
که باید  اول است؟ مقام معظم رهبری هم چندبار تذکر داده اند 

کار، برداشته شود. کسب و  کارآفرینی و راه اندازی  موانع تولید و 

که دزدی و  إن شاءاهلل یک زمانی در این مملکت، همان طوری 
کمه  محا و  دستگیر  را  رانت خوار  افراد  و  است  جرم  رانت خواری 
کار راه نمی اندازد را هم دستگیر  که  می کنند، یک روزی  مدیرانی 

کنند. کمه  و محا

جامعه«  در  صالح  »مدیریت  به  نسبت  مردم  همۀ  باید 
کافی داشته باشند  شناخت 

اصالح  جامعه  مدیران  که  است  این  ظهور  برای  آمادگی  آخرین 
بشوند و وضع مدیریت جامعه اصالح بشود. این آخرین آمادگی 
جنس  از  چیزی  او  ظهور  و  زمان )ع(  امام  حکومت  چون  است، 

که برای دعا و ثنا نمی آیند! مدیریت جامعه است. حضرت 

گر مردم ناالیق باشند حضرت از آسمان 3۱3  شما فکر می کنید ا
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بفهمید  نیست  الزم  اصاًل  شما  »مردم،  می گوید  و  می آورد  نفر 
مدیریت یعنی چه؟ اصاًل الزم نیست بفهمید فرق مدیر خوب و 
کارها را  بد چیست؟ من خودم برای شما مدیِر خوب می گذارم و 
کارها این طوری درست بشود  گر بنا بود  درست می کنم!« ُخب ا
درست  را  کارها  علی)ع(  و  پیامبر)ص(  اسالم،  صدر  همان  در  که 

می کردند!

مگر می شود من و شما از مدیریت صالح سر در نیاوریم و 3۱3 نفر 
که آنها بر ما  کنیم  کنند و لیاقت پیدا  مدیر صالح بر ما حکومت 
که طبق روایات، 3۱3 نفر حکام  گفتند  کنند. تا به شما  سروری 
در زمین خواهند شد، شما باید بگویی: »پس من باید بروم درس 
مدیریت بخوانم تا ببینم مدیر صالح کیست؟« باید تک تک افراد 
کافی نسبت به امر مدیریت صالح در جامعه  جامعۀ ما شناخت 
افراد  تک  تک  کنیم  تالش  باید  که  همان طوری  باشند،  داشته 
نماز  باشند  بلد  و  باشند  را بشناسند و خداپرست  جامعه، خدا 

بخوانند و...

که بتوانیم وضع مدیریت  آخرین آمادگی برای ظهور این است 
کافی نیست! کنیم/ دزد نبودن مدیر  را در جامعه اصالح 

مدیریت  وضع  بتوانیم  که  است  این  ظهور  برای  آمادگی  آخرین 
و  مطالبه گری  چهارتا  با  اینکه  اال  و  کنیم  اصالح  جامعه  در  را 
عدالت خواهی، مدیر دزد را بگیریم، این فقط 5درصِد ماجراست! 

دزد  که  مدیری  این  حاال  نیست،  کافی  مدیر  نبودن  دزد  صرفًا 
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نیست، باید چه کار کند؟ آیا برنامه ریزی باید بلد باشد یا نه؟ تدبیر 
کافی است ادعای اینها را داشته باشد  باید بلد باشد یا نه؟ یا فقط 
کافی  و حرفش را بزند! مثاًل اینکه یک مربی فوتبال دزد نباشد، آیا 
کند  کافی نیست، او باید بلد باشد زمین بازی را اداره  است؟! این 

و بازیکنان را درست بچیند و...

مردم باید شیوۀ مدیریت را بدانند تا مدیر خوب را از مدیر بد، 
تشخیص بدهند

باید  است؟  آدمی  چطور  خوب  مدیر  یک  که  بدانند  باید  مردم 
بدون  بدهند.  تشخیص  بد،  مدیر  از  را  شایسته  و  خوب  مدیر 
نفر   3۱3 این  که  بدانند  باید  جهان  مردم  امام زمان)ع(  معرفِی 
شایسته ترین هستند و اینکه چرا شایسته ترین هستند و رفتار آنها 
چرا شایسته است؟ و چرا دیگران غیر از آنها ناشایسته هستند و 
چرا هرکار دیگری و هر روش دیگری غلط است؟ مردم باید اینها را 

خ بدهد. این آمادگی برای ظهور است! بدانند تا ظهور ر

گر ما نخواهیم خودمان مدیر بشویم، باز هم باید مدیریت را  حتی ا
بفهمیم و اال برخی از مدیرها می آیند با پوپولیسم و مسخره بازی، 
ِکی الیق 3۱3 نفر حکام در  ما را بازی می دهند. می دانید بشریت 
کم عادل و الیق با  ارض خواهد شد؟ وقتی تشخیص می دهد حا
گر یک کسی بیاید در  کم ناشایست، فرقش چیست؟! آن وقت ا حا
عرصۀ سیاست و »ف« بگوید مردم می گویند فرحزاد و تا آخرش را 

می خوانند. آن وقت این مردم برای ظهور الیق شده اند.
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مشخص  کجا  جامعه،  مدیریت  وضع  اصالح  در  ما  نقص 
می شود؟

ما باید سر در بیاوریم که شیوۀ مدیریت درست و شیوۀ مدیریت غلط 
چگونه است و باید فرق مدیران درست را از مدیران ناصواب و غلط 
گر این را سر در بیاوریم مدیریت در جامعه درست می شود. بدانیم. ا

گر آن را برطرف کنیم آخرین آمادگی  این مهم ترین نقصی است که ا
برای ظهور محقق می شود. این نقص امروز ما است و نقص ما در 
که  این زمینه بیشتر از همۀ زمینه ها است. اما دلیلش چیست 
ما در این زمینه نقص مان بیشتر از بقیۀ بخش ها است؟ دلیلش 
که امروز امام زمان)ع( در این زمینه از ما انتظاراتی دارد  چیست 
که برآورده نشده است، دلیلش همین وضع رأی دادن مان و این 

وضع مسئولین مان است! 

ِبَصاَلِح   
َّ

ِإال ُة  ِعّیَ الّرَ َتْصُلُح  »َفَلْیَسْت  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
مگر  نمی شود  درست  زندگی شان  مردم  )کافی/353/۸(  ِة« 

َ
اْلُوال

ِباْسِتَقاَمِة   
َّ

ِإال ُة 
َ

اْلُوال َتْصُلُح   
َ

ال »َو  بشوند.  اینکه مسئوالن درست 
را  آنها  مردم  اینکه  مگر  نمی شوند  درست  مسئوالن  و  ِة«  ِعّیَ الّرَ
که  این است  رعیت، خالصه اش  )استقامت  کنند!  درست شان 
باید  لذا ما  کنند(  را درست  باید مسئولین خود  مردم خودشان 
درک دقیقی از مسئولین خوب داشته باشیم و مسئولین خوب 

کار بیاوریم. را سر 

ُه 
َ

َحّق اْلَواِلي  ِإَلی  ُة  ِعّیَ الّرَ ْت 
َ

ّد
َ
أ »َفِإَذا  می فرماید:  ادامه  در  حضرت 

حق  رعیت  که  وقتی  َبْیَنُهْم«  اْلَحّقُ  َعّزَ  َها 
َ

َحّق ِإَلْیَها  اْلَواِلي  ى 
َ

ّد
َ
أ َو 
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کرد و والی هم آدم درستی بود و حق رعیت را داد،  والی را رعایت 
حق بین مردم و مسئولین عزیز می شود. اینکه حق بین مردم و 
مسئولین عزیز می شود یعنی نه مردم پا روی حق می گذارند)این 
در فرهنگ شان است( نه مسئولین پا روی حق می گذارند )این 
از  کسی جرأت نمی کند  در فرهنگ شان است( حق عزت دارد و 
کند. در این صورت بدون نظارت، بدون بگیر و ببند  آن تخطی 
و بدون قانون اضافی، حق عزیز است و هردو )مردم و مسئولین( 

حقوق هم را رعایت می کنند.

زمان  این صورت،  در  َماُن«  الّزَ ِبَذِلَك  »َفَصَلَح  می فرماید:  بعد 
اصالح خواهد شد. به تعبیر ما، یعنی امام زمان ظهور خواهد 
کرد. »َو َطاَب ِبِه اْلَعْیش « زندگی خرم می شود »َو ُطِمَع ِفي َبَقاِء 
ْوَلة« دولت پایدار درست ایجاد خواهد شد »َو َیِئَسْت َمَطاِمُع 

َ
الّد

ْعَداِء« و دشمنان دیگر طمعی نخواهند داشند... اینها همه 
َ ْ
ال

ویژگی های دولت آقا امام زمان )ع( است. 

)الف2-ن2(



| جلسه سوم |
در  خانواده  موضوع  اولویت  و  اهمیت  دلیل 

آخرالزمان

گر یک جامعۀ مستضعف بخواهد قوی بشود، باید خانواده ها قوی  ا
 بشوند

 ضعف جامعه مقابل طواغیت از ضعف خانواده ناشی می شود
که خانواده ها سنتی بودند، وضع خانواده خوب بود؟ آیا در قدیم 

ظلم  یکی  می آید؛  پدید  بزرگ  بسیار  فاجعۀ  دو  آخرالزمان  در 
فسادهای  نتیجه اش  که  خانواده ها  نابودی  دیگری  و  طواغیت 
از  فساد  این  قدر  چرا  حاال  است.  مردان  و  زنان  بین  در  گسترده 
این جنس رواج پیدا می کند؟ چون طاغوِت صهیونیست،  برای 
کشور ما هم  کرده است؛ در  کار  نابودی و تضعیف خانواده خیلی 

کم نگذاشته است!
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گاهی »انحراف« یعنی اینکه به طور نابجا بر یک حرف درست، 
کنیم کید  تأ

از  ک تر  خطرنا و  بدتر  خیلی  »انحراف«  می دانید  که  همان طور 
که یک  نیست  این  به  انحراف  اوقات،  از  گاهی  »اشتباه« است. 
که به طور نابجا بر یک  کسی حرف غلطی بزند، بلکه به این است 
بر این حرف  کید  تأ که زماِن  کند؛ در زمانی  کید  تأ حرف درست 

نیست. اصاًل این روال ابلیس است، مخصوصًا در آخرالزمان!

که »االن اولویت  کردیم  گر ما در جلسۀ قبل، در این باره صحبت  ا
به  پرداختن  که  است  این  دلیلش  است؟«  موضوعی  چه  در 
شما  است.  مهم  و  حساس  فوق العاده  مسئلۀ  یک  روز،  اولویِت 
که آیا واقعًا آخرین آمادگی برای ظهور،  کنید  هم می توانید بررسی 

همین موضوع )اصالح وضع مدیریت جامعه( هست یا نه؟

مآب ها«  »ابوموسی اشعری  و  »اشعث  مآب ها«  هنوز  چرا 
می توانند مردم را فریب بدهند؟

کجاست؟  االن مشکل جامعۀ ما در زمینۀ آمادگی برای ظهور، در 
یکی  کردیم.  مطرح  نقص،  به عنوان  را  موضوع  دو  قبل،  جلسه 
اینکه ما در امر مدیریت، در امر تعیین مدیران و تشخیص مدیران 
خوب و به دست آوردن تعریف صحیح از مدیریت در یک جامعۀ 

اسالمی و انسانی، دچار مشکل هستیم. 

و  مآب ها  اشعث  هنوز  لذا  نکرده ایم؛  پیدا  را  آمادگی  این  هنوز  ما 
این  را فریب بدهند. ما  ابوموسی اشعری مآب ها، می توانند مردم 
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جریان های  داریم.  هم  هنوز  را  امیرالمؤمنین)ع(  زمان  مشکِل 
خوارج مسلک، هنوز می توانند مدیریت ناب علوی را تضعیف کنند. 

ولی  نداریم  را  علی)ع(  زمان  مشکالت  از  یک سری  ما  امروز 
از  یک سری  البته  داریم.  هنوز  را  مشکالت  آن  از  یک سری 
اما  نیست،  باال  بسیار  اهمیتش  درجۀ  داریم،  که  مشکالتی 
یک سری از مشکالتی که داریم، درجۀ اهمیتش بسیار باالست. 

هرچه جلوتر می رویم انحراف ها بیشتر در »تغییر اولویت ها« 
ظاهر می شود

گر کسی آمد یک چیزی را که مهم نیست، مهم جلوه داد و آن چیزی  ا
که مهم است، غیرمهم جلوه داد؛ این در واقع »انحراف« است،  را 
که دچار این  دیگر اسمش »اشتباه« نیست و ما باید مراقب باشیم 
انحراف ها نشویم. در زمان قبل از انقالب یا اوایل انقالب، منحرف 
که طرف، کمونیست می شد و یک سری  شدن معمواًل به این بود 
کنار می گذاشت. ولی هرچقدر جلوتر می رویم، این  از عقاید دینی را 

انحراف تبدیل می شود به تغییر اولویت ها. 

وقتی معنویت دارد قدرت می گیرد و حق دارد آشکارتر می شود، 
کسی نمی تواند به سادگی دم از باطل بزند، از االن به بعد  دیگر 
که  و هرچه جلوتر برویم، فقط در تغییر اولویت ها برای حق است 
انحراف ظاهر می شود. حتی بعد از ظهور امام زمان)ع( هم، تغییر 
که موجب می شود  اولویت ها در موضوع حق و حقایق عالم است 
یک عده ای در مقابل امام زمان)ع( می ایستند و دل امام زمان)ع( 
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َقاَم  ِإَذا  َقاِئَمَنا  )ِإّنَ  قرآن!  از  استفاده  با  آن هم  می کنند؛  خون  را 
ِمْن  ص  اهلِل  َرُسوُل  اْسَتْقَبَلُه  ا  ِمّمَ  

َ
َشّد

َ
أ اِس  الّنَ َجْهِل  ِمْن  اْسَتْقَبَل 

ُل َعَلْیِه ِکَتاَب اهلِل َیْحَتّجُ  ّوَ
َ
ُهْم َیَتأ

ُ
اَس َو ُکّل َتی الّنَ

َ
ِة... أ اِل اْلَجاِهِلّیَ ُجّهَ

َعَلْیِه ِبِه ؛ غیبت نعمانی/ص2۹7(

که باید در جلسات  تشخیص اولویت ها یکی از بحث هایی است 
که در جلسات دینی با اولویت ها  دینی مطرح شود. معنا ندارد 
کاری نداشته باشیم و فقط یک فهرستی از رذایل و فضایل را بیان 

کنیم. کید  کنیم و بر همۀ آنها تأ

بر  »فرقان«  و  »بصیرت«  و  »حکمت«  مثل  تعابیری  با  قرآن 
کید می کند موضوع »تشخیص اولویت ها« تأ

با  کریم،  قرآن  در  اولویت ها  تشخیص  و  اولویت ها  به  پرداختن 
تعابیر مختلفی بیان شده است که در اینجا سه نمونه از این تعابیر 
ُمُهُم اْلِکتاَب َو  را بیان می کنیم؛ یکی مفهوم »حکمت« است »َو ُیَعّلِ
اْلِحْکَمَة« )جمعه/2( یعنی پیامبر)ص( به مردم، کتاب و حکمت 
کدام قسمِت کتاب  که »االن  یاد می دهد. حکمت به آدم می گوید 
کدام قسمِت کتاب خدا باید عمل  کنم؟ االن به  خدا را باید اجرا 
دارم  من  که  شرایطی  با  ارتباط  در  موضوع  کدام  اهمیت  کنم؟ 

بیشتر است؟«

یکی دیگر از مفاهیمی که در قرآن کریم هست و قرآن هم این را وصف 
اِس«  ِللّنَ َبصاِئُر  »هذا  می فرماید:  است.  »بصائر«  می داند  خودش 
)جاثیه/20( بصیرت در واقع همان قدرت تشخیص اولویت هاست.
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»تشخیص  موضوع  به  و  هست  قرآن  در  که  دیگری  مفهوم 
گر  ا می فرماید:  است.  »فرقان«  مفهوم  دارد،  اشاره  اولویت ها« 
اهلَل  ُقوا  َتّتَ )ِإْن  فرقان می دهد  او  به  باشد، خدا  تقوا داشته  کسی 
را  تقوا  دین،  علم  اساس  بر  شما  انفال/2۹(  ُفْرقانًا؛  َلُکْم  َیْجَعْل 

کنید، خدا به شما فرقان می دهد.  رعایت 

هم  قرآن  خود  در  البته  بد«.  و  خوب  »تشخیص  یعنی  فرقان 
که شما  تشخیص خوب و بد را نوشته است، اما فرقان این است 
به صورت مصداقی تشخیص بدهید  و در مقام عمل اجتماعی یا 

کدام عمل اولویت دارد؟ که االن  عمل فردی، بفهمید 

امروز چه موضوعی در صدِر اولویت های ما قرار دارد؟ / یک 
اولویت ما »اصالح مدیریت در جامعه« است

ذهنمان  باید  خیلی  که  است  مسئله ای  اولویت ها،  مسئلۀ 
درگیرش باشد. لذا عنوان این بحث را »آخرین آمادگی برای ظهور« 
قرار دادیم. آنچه امروز در صدر اولویت هاست و حساسیت فراوانی 
یکی موضوع اصالح  آن هست، چه موضوعی است؟  به  نسبت 
کردیم( و ریشۀ  مدیریت در جامعه است)که در جلسه قبل مطرح 
بحث اصالح مدیریت در جامعه و انتخاب مدیران صحیح هم در 
ْرِض 

َ ْ
ذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ال

َ
ْن َنُمّنَ َعَلی اّل

َ
قرآن آمده است: »َو ُنریُد أ

ما می خواهیم  اْلواِرثیَن« )قصص/5(  َنْجَعَلُهُم  َو  ًة  ِئّمَ
َ
أ َنْجَعَلُهْم  َو 

مستضعفین،  که  نمی شود  بدهیم.  قرار  »ائمه«  را  مستضعفین 
در موضوع امامت و مدیریت و سیاست جامعه، قدرت تشخیص 
خوب و بد را نداشته باشند و خدا همین طوری از آسمان چندتا 
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که این مستضعفین را نجات بدهد! فرشته بفرستد 

است؟  کسانی  چه  شایستۀ  امامت  که  کند  درک  باید  بشریت 
عاِم  معنای  به  بلکه  معصوم،  امامِت  معنای  به  امامت  نه فقط 
مدیریت  ما  گر  ا است.  جامعه«  صحیح  »مدیریت  همان  که  آن 
شما  نمی شناسیم!  هم  را  معصوم  امام  نشناسیم،  را  صحیح 
چگونه می خواهید تشخیص بدهید که این امام معصوم، درست 
که تشخیص ندهید و همین جوری سرتان  کرد؟ بنا نیست  عمل 
باالخره خدا  این صورت هم  در  کنید!  و عمل  بیندازید  پایین  را 

کم می آورید.  امتحان می کند و 

می توانیم  و  بدهیم  تشخیص  نیست  الزم  که  نکند  فکر  کسی 
کنیم! آن وقت  گفت، اجرا  سرمان را پایین بیندازیم و هرچه امام 
که دیگر کم می آورید و  امام معصوم به شما یک دستوری می دهد 
کسی نزد امام صادق)ع(  کنید! کمااینکه یک  نمی توانید اجرایش 
تعداد  کنید،  قیام  که  گفت  و  کرد  را  ایشان  یاری  ادعای  و  رفت 
مریدان شما زیاد است! حضرت فرمود: برو داخل تنور! این فرد 
کرد به بهانه آوردن و حضرت فرمود: نمی خواهد بروی! )... شروع 
ْیُتُه 

َ
وِر َقاَل َفُقْمُت ِإَلْیِه َفَرأ ّنُ ُثّمَ َقاَل ُقْم َیا ُخَراَساِنّیُ َو اْنُظْر َما ِفی الّتَ

َکْم  َتِجُد ِبُخَراَساَن   َماُم ع  ِ
ْ

َم َعَلْیَنا َفَقاَل َلُه ال
َ
َج ِإَلْیَنا َو َسّل ُمَتَرّبِعًا َفَخَر

ع/ج4/ آل ابیطالب  مناقب  ؛ 
ً
َواِحدا  

َ
ال َو  اهلِل  َو  َفُقْلُت  َهَذا  ِمْثَل  

او سخت  ص237(  وقتی حضرت یک مقدار در دستور دادن به 
کم آورد.  کرد و  گرفت، او در واقع به اصل امامت شک 
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بحث  از  جزئی  یک  جامعه«  صحیح  »مدیریت  دربارۀ  بحث 
امام شناسی است

جزئی  درواقع  مدیریت«  صحیح  شیوۀ  و  »مدیریت  دربارۀ  بحث 
ما  دینی  آموزش های  متاسفانه  است.  امام شناسی  بحث  از 
از  پس  نه  است  امامت شناسی  از  پیش  امام شناسی،  دربارۀ 
والیت،  و  امامت  اثبات  و  امام شناسی  دربارۀ  امامت شناسی. 
که قشنگ  کنید  کتاب معرفی  کتاب داریم. اما یک  تعداد زیادی 
بگوید »امام چگونه امامت می کند؟ امامت کردن چگونه است؟ 
چه  اساس  بر  است؟  چگونه  امیرالمؤمنین)ع(  امامت کردِن 
آنجا  آنجا فریاد می زند،  اینجا سکوت می کند،  قواعدی، امام در 
که  کتابی می خواهیم  تحمل می کند یا تحمل نمی کند؟« یعنی 

معارِف پس از امامت را بگوید، نه فقط معارف پیش از امامت!

که »امام چگونه امامت می کند و چگونه به  گر شناخته بودیم  ما ا
کنند تا  که در جامعه رشد  نخبگاِن نامرد و خائن فرصت می دهد 
خوِد مردم، با نگاه هوشمندانه و بصیرانۀ خودشان اینها را حذف 
کنند؟« در این صورت ما بسیاری از این مشکالت کنونی را نداشتیم.

از  پیروی  در  می کند«  امامت  چگونه  »امام زمان  ندانیم  گر  ا
کم می آوریم فرمان های او 

که امام، چگونه  ما وقتی می خواهیم امام را بشناسیم باید بدانیم 
گر بشناسیم چگونه امامت می کند، می توانیم  امامت می کند؟ ا
گر  ا می آوریم.  کم  او  فرمان های  پِی  در  اال  و  کنیم،  تبعیت  او  از 
بشناسیم »چگونه باید امامت کرد؟« در این صورت قدر یاران امام 
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را می دانیم و حکام زمین)یعنی آن 3۱3 نفر( را تمکین خواهیم کرد 
کرد.  کرد بلکه آنها را یاری خواهیم  و از آنها فرمانبرداری خواهیم 

امامت  باید شیوۀ  بلکه  بشناسیم،  را  امام زمان )ع(  باید  نه تنها  ما 
ایشان را هم بشناسیم و اینکه »این شیوه در مدیران پایین تر چطور 

اجرا می شود؟ چگونه تکرار می شود؟ و...« اینها را باید بشناسیم. 

اولویت های  از  یکی  این  ببریم!  باال  را  مدیریت مان  دانش  باید 
که  نمی کند  اقدام  هرکسی  دیگر  این صورت  در  است،  ما  زمان 
می داند  چون  بشود!  کاندید  اسالمی  جامعۀ  در  پست ها  برای 
که »او این کاره نیست!« آن وقت شورای  مردم تشخیص می دهند 

نگهبان هم فقط به صورت حقوقی برخورد نمی کند. 

افراد  این  »آیا  ببیند  اینکه  برای  وقت ها  بعضی  نگهبان  شورای 
کاندیداها را ارزیابی  کاندیدا بشوند یا نه؟« یک جوری  حق دارند 
گر خواستگار برای دخترشان  که اعضای شورای نگهبان ا می کند 
می گویند  بلکه  نمی کنند  برخورد  او  با  سرسری  این جور  بیاید، 
»باالخره بحث ناموس ما و دختر ما مطرح است، باید ببینیم این 
که آمده، چطور آدمی است؟« درحالی که مملکت از ناموِس  کسی 

یک نفر مهم تر است. 

اولویت دیگری که در آخرالزمان مطرح است »مسئلۀ خانواده« 
است/ چرا مسئلۀ خانواده در آخرالزمان، اولویت دارد

مدیریت صحیح را باید شناخت، این جزء اولویت های ما است. اما 
اولویت دیگری که در آخرالزمان مطرح است »مسئلۀ خانواده« است. 
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چرا مسئلۀ خانواده در آخرالزمان یک مسئلۀ دارای اولویت است؟ 

کریم نوشته  االن طاغوت جهان صهیونیست ها هستند. در قرآن 
بوده  این  سنت شان  قدیم،  زمان  همان  از  یهودی ها  که  است 
بیندازند!  اختالف  مرد  و  زن  بین  بودند،  بلد  که  ابزاری  با  است 

ُقوَن ِبِه َبْیَن اْلَمْرِء َو َزْوِجِه؛ بقره/۱02( ُموَن ِمْنُهما ما ُیَفّرِ
َ
)َفَیَتَعّل

که برای تسلط بر دیگران،  سنت تاریخی یهودیان این بوده است 
کنند. آنها در این زمینه، حرفه ای هستند؛  خانواده ها را مضمحل 
که بلدند، استفاده  گرفته تا هر فن دیگری  حاال از سحر و جادو 
می کنند تا به این هدف خود برسند. در پروتکل های دانشوران 
هم  دور  پیش  ۱20سال  از  بیش  نوشته اند،  را  این  هم  صهیون 
شیوۀ  سر  یعنی  کنیم؟  اداره  را  جهان  چطوری  ما  که  نشستند 

کردند.  مدیریت جهان، بحث 

صهیون  دانشوران  پروتکل های  در  که  مهمی  اصول  از  چندتا 
کردن خانواده برمی گردد! این سنت را از  نوشته اند، به مضمحل 
قدیم داشتند و در قرآن هم آمده است که اینها سعی می کنند بین 
کار  زن و مرد اختالف بیندازند، االن هم با ترفند های جدید، این 

را انجام می دهند.

این  در  کسی  گر  ا هستند.  صهیونیست ها  جهان  طاغوت  االن 
ببیند  و  کند  مراجعه  ارقام  و  آمار  به  برود  دارد  شک  مسئله 
و  جهان  اداره کنندۀ  زالوصفت  سرمایه داران  و  اداره کنندگان 
در  دموکراتیک  ظاهر  به  کشورهای  سیاسی  احزاب  از  بسیاری 



| جلسه سوم |
دلیل اهمیت و اولویت موضوع خانواده در آخرالزمان 47

جهان چه کسانی هستند؟ انگلستان را چه کسانی اداره می کنند؟ 
که صهیونیست ها دارند اداره می کنند. این دیگر معلوم است 

کنند؟ چرا طواغیت سعی می کنند خانواده را مضمحل 
طاغوت یهود و صهیونیست ها گروه قلیلی هستند که می خواهند 
اینها  ببینید  حاال  کنند!  پیدا  تسلط  مردم  از  کثیری  تعداد  بر 
کارشان چیست و برای سلطه گری از چه ابزاری استفاده می کنند؟ 
حکومت  و  بینداز  »تفرقه  ترفند  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  در 
کن« را به کار می بندند. منتها طبق آیۀ قرآن، اینها »بین زن و مرد 
کارشان را از اینجا شروع می کنند. این  اختالف می اندازند« یعنی 
مسئله هم از همان زمان فرزندان حضرت سلیمان، مطرح بوده 

است و مسئلۀ جدیدی نیست.

جوامع  بر  اینکه  برای  یهود،  طاغوت  خصوصًا  و  »طواغیت«  کاًل 
کنند، چه کار می کنند؟ دوتا خاصیت در میان  بشری تسلط پیدا 
که این طواغیت باید این دوتا خاصیت را  انبوه مردم وجود دارد 

کنند.  بزنند تا بتوانند بر جوامع بشری تسلط پیدا 

می شود  باعث  جامعه  یک  جمعیت  انبوهِی  اول:  دلیل 
ترفندهای طواغیت نابود شود

اال  و  بشود  زیاد  نباید  مردم  نسل  طواغیت،  نظر  در  اینکه  یکی 
کم می آورند. مردم با انبوهِی جمعیت می توانند حق را  طواغیت 
کنند! انسان ها با انبوهی جمعیت می توانند بر باطل غلبه  آشکار 
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کنند، یک جامعه با انبوهی جمعیت خودش می تواند وضع  پیدا 
خودش را به سامان برساند.

البته انبوهی جمعیت عامل مطلق سعادت جامعه نیست، ولی 
یکی از دالئل سعادتمندی، یکی از دالئل طبیعی حرکت به سوی 
انبوهی  است.  جمعیت  انبوهی  جامعه،  برای  سعادت  و  رشد 
بشود.   نابود  طواغیت،  این  ترفندهای  می شود  باعث  جمعیت 
کم باشد. لذا دارند  که تعداد مردم  برای  طواغیت به صرفه است 
تا  می کنند(  کار  هم  اروپا  در  بلکه  اینجا  در  )نه فقط  می کنند  کار 

کثرت نسل پدید نیاید.

کنند؟ باید  کنند باید چه کار  کم  کثرت جمعیت را  وقتی بخواهند 
از دشواری  پر  زننده و یک جایگاه  و  تلخ  را یک جایگاه  خانواده 
و چالش قرار بدهند تا خانواده جای امنی برای زاد و ولد تعداد 
این  به  بیشتر  )بعدًا در بحث خانواده  نباشد.  فرزندان  از  زیادی 
کم  خانوادۀ  یک  در  کودک  یک  تربیت  که  پرداخت  خواهیم 
خانوادۀ  یک  در  کودک  یک  تربیت  از  دشوارتر  بسیار  جمعیت 

پرجمعیت است.(

از ضعف خانواده  دلیل دوم: ضعف جامعه مقابل طواغیت 
ناشی می شود

دلیل دوم برای اینکه طواغیت به خانواده می پردازند چیست؟ 
گر دویست  وقتی در یک جامعه ای خانواده مضمحل شد )حتی ا
جامعۀ  یک  جامعه،  این  باشد(  داشته  هم  جمعیت  میلیون 
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کجا ناشی  ضعیف و زبون است. ضعف جامعه مقابل طواغیت از 
می شود؟ از ضعف خانواده! 

که تعداد زیادی نفوس در یک جامعه  طواغیت ترجیح می دهند 
باشد، ولی این افراد، بی خانواده باشند، ولِد زنا باشند، افراد جامعه 
پاشیده  ازهم  و  کنند، خانواده ها طالق کشیده  زندگی  از هم  جدا 
شد!  مسلط  می شود  آب خوردن  عین  جامعه  این  بر  و...  باشند 
کرد چون افراد  در این جامعه می شود راحت همۀ ترفندها را اجرا 

جامعه مثل احمق ها نمی توانند مقابل طواغیت مقاومت کنند.

دربارۀ  که  را  فرانسوی  اندیشمندان  از  برخی  حرف های  شما 
را  آمریکایی  اندیشمندان  برخی  یا  می گویند،  خودشان  جامعۀ 
کنید. آنها دربارۀ ملت های  دربارۀ خود آمریکا می گویند، مطالعه 
هیچ وقت  و  هستیم  احمقی  مردمان  ما  که  می گویند  خودشان 
وقتی  ندارند!  خانواده  اینکه  به خاطر  چرا؟  شد.  نخواهیم  بیدار 
چیزی  این  و  است.  شده  ضعیف  جامعه  شد،  ضعیف  خانواده 

که متأسفانه به خوبی در جامعۀ ما تبیین نشده است. است 

وقتی خانواده ضعیف بشود جامعه ضعیف می شود
که باید دربارۀ آن فیلم های قوی ساخته شود تا  یکی از حقایقی 
گر خانواده ضعیف بشود  که »ا برای مردم جا بیفتد، همین است 

جامعه ضعیف می شود«

اسالمی  جمهوری  در  روزی  یک  می شود  می کنید  فکر  شما 
مثاًل  که  بشود  تولید  پرجذبه ای-  و  قوی  فیلم نامۀ  سریالی-با 
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نشان بدهد جاسوس ها و فروماسونرها و نفوذی هایی آمده اند و 
کنند تا مقاومت این ملت در مقابل  می خواهند حجاب را ضعیف 
کند؟ و بعد هم عواملی را در مجلس شورای  کاهش پیدا  استکبار 
که نهاد  اسالمی نفوذ می دهند برای ایجاد یک سلسله قوانینی 
خانواده را تضعیف کند و مقدار طالق را افزایش بدهد؛ برای پایین 

آمدن سطح مقاومت جامعه!

آیا می شود یک سریالی شبیه »گاندو« درست شود که نشان بدهد 
یک فرد نفوذی، دارد کار جاسوسی انجام می دهد برای اینکه نظر 
کارشناسی بدهد تا یک سری از آئین نامه ها و قوانین در جمهوری 
که در نهایت منجر به ضعیف شدن  اسالمی یک جورهایی بشوند 

خانواده بشود.  

کردن جامعۀ ما باشد؟ کم حجاب  چرا اسرائیل باید دنبال 
چرا اسرائیل باید دنبال کم حجاب کردن جامعۀ ما باشد؟ شما به 
کنید  کودک کش اسرائیل نگاه  سخنرانی نخست وزیر خبیث رژیم 
که در مجلس انگلیس می گوید: می دانید ایران را چطور باید زمین 
نمی توانیم  نظامی  حملۀ  با  را  ایران  که  می دهد  توضیح  بزنیم؟ 
کنیم  زمین بزنیم، بلکه باید مثاًل این  فیلم ها را پخش برای مردم 

و... حاال شما ببینید ما چندتا پایان نامه در این زمینه داریم؟ 

کتاب هفتصد صفحه ای نوشته و  یک اندیشمند فرانسوی یک 
که نشان می دهد  کرده است  کتاب اسنادی را جمع آوری  در این 
جامعۀ فرانسه را صهیونیست ها هرزه کردند، یهودی ها این هرزگی 
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و بی بند و باری را در فرانسه رواج دادند تا بر آن مسلط بشوند! 

جامعۀ  یک  وقتی  است؟  مهم  آخرالزمان  در  خانواده  چرا 
مستضعف بخواهد قوی بشود باید خانواده اش قوی باشد

یک  اینکه  برای  است؟  مهم  آخرالزمان  در  خانواده  مسئلۀ  چرا 
جامعۀ مستضعف وقتی بخواهد قوی بشود باید خانواده در آن 
جامعه، قوی باشد!  این آمار طالق با جامعۀ منتظر و مهدوی 
با  ولد  و  زاد  کم  تعداد  این  حجاب،  وضع  این  نمی آید!  در  جور 

بیرون آمدن از استضعاف جور در نمی آید. 

گر  مگر مستضعفین نمی خواهند از استضعاف در بیایند؟ خب ا
در  االن  البته  باشد.  قوی  باید  خانواده  بشوند،  قوی  بخواهند 
انتظار  باالیی دارد )مثاًل باالی ۱0( ولی  جامعۀ ما خانواده، نمرۀ 
از ما خیلی بیشتر از این حرف ها است! خانواده باید فربه و قوی 
ضعف  عالمت  خوب  خانواده های  در  ولد  و  زاد  کم بودن  باشد، 
است! این آمار طالق در جامعه، عالمت ضعف است و اینها یعنی 

ضعف جامعه.

البته ما زیاد هم در مقابل دشمنان، ضعیف نبوده ایم؛ اما همین 
مقداری که ضعیف نبودیم، صدقۀ سر خانواده های خوب است و 
کردند. یک جوان  که شیران بیشۀ شجاعت را تربیت  آن مادرانی 
شجاع سلحشور که از زیر بته در نمی آید؛ از یک خانوادۀ مستحکم 
خودمان  جامعۀ  در  ما  که  مشکالتی  این  از  بسیاری  می آید.  در 

می بینیم عالمت ضعف خانواده است.



آخرین آمادگی برای ظهور
اصالح مدیریت در خانواده و جامعه 52

علی)ع(: مدیران خوب از خانواده های خوب، در می آیند
گر بحث مدیریت جامعه هم برای ما مهم است، باید  همچنین ا
بدانیم که أمیرالمؤمنین)ع( فرمود: »مدیران خوب از خانواده های 
ْجِرَبِة َو  ْهَل الّتَ

َ
 ِمْنُهْم أ

َ
خوب)بیوتات  الصالحه( در می آیند« )َو َتَوّخ

اِلَحِة ؛ نهج البالغه/نامه 53(  ْهِل اْلُبُیوَتاِت الّصَ
َ
اْلَحَیاِء ِمْن أ

حل  جامعه  در  را  مدیریت  مشکل  بخواهیم  گر  ا طرف  یک  از 
گر می خواهیم ضعف جامعه را  کنیم، باید سراغ خانواده برویم و ا
کنیم باید سراغ خانواده برویم. از طرف دیگر، منافقین و  برطرف 
کافرین هم وقتی می خواهند جنایت کنند، سراغ نابودی خانواده 
ْرِض ِلُیْفِسَد فیها 

َ ْ
ی َسعی  ِفي ال

َ
می روند. قرآن می فرماید: »َو ِإذا َتَوّل

که  کسی  ْسل « )بقره/205( پیغمبر من، این  َو ُیْهِلَك اْلَحْرَث َو الّنَ
به تو غضب  از بس  تو برمی گردد  از پیش  را قبول ندارد وقتی  تو 
ْسل« کشاورزی و نسل  دارد، چه کار می کند؟ »ُیْهِلَك اْلَحْرَث َو الّنَ
نابود  را  نسل  بخواهند  وقتی  طبیعتًا  کند.  نابود  می خواهد  را 
کنند باید سراغ خانواده بروند. »حرث« هم در اینجا-طبق برخی 
ْسل«  روایات- به معنای ذریه است، لذا هر دو عبارت »اْلَحْرَث َو الّنَ

به مسئلۀ خانواده برمی گردد. 

که دشمن امت پیغمبر می شود، می خواهد خانواده  کسی  چرا 
بیاورد.  پایین  را  نفوس  تعداد  اینکه  برای  کند؟  مضمحل  را 
که  کید داشتند  کرم)ص( این قدر تأ آن وقت نمی دانم چرا پیامبر ا

کنید! فرزندان تان را زیاد 
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اضمحالل  به  آخرالزمان  در  فساد  عالئم  از  نیمی  از  بیش 
خانواده مربوط می شود

است،  ظهور  برای  آمادگی  دربارۀ  که  خودمان  بحث  در  ما  چرا 
از  بیش  چون  می دهیم؟  اهمیت  خانواده،  موضوع  به  این قدر 
پنجاه درصد عالئم فساد در آخرالزمان به فساد در خانواده مربوط 
می شود، در واقع به اضمحالل خانواده مربوط می شود که موجب 

فساد در جامعه است.

وجود  بسیاری  روایات  آخرالزمان  در  باری ها  و  بند  بی  دربارۀ 
که در این روایات، بیان شده است  دارد. مثاًل یکی از تعابیری 
که در آخرالزمان، زن ها می روند جای مردها و مردها  این است 
می روند جای زن ها. زن ها شبیه مردها می شوند، مردها شبیه 
صورت  جابجایی  این  که  است  زشت  خیلی  می شوند!  زن ها 
بگیرد؛ مرد باید نقش مرد را داشته باشد، زن هم باید نقش زن 
که این اتفاق می افتد؟ با  را داشته باشد. حاال چطور می شود 

ضعف بنیان خانواده. 

نابودی  طواغیت 2.  ظلم   .1 آخرالزمان:  در  بزرگ  فاجعۀ  دو 
که منجر به فساد زنان و مردان می شود خانواده ها 

یک  بلکه-در  نمی گیرد،  اوج  کشتار  و  ظلم  فقط  آخرالزمان  در 
جمع بندی می توان گفت که- در آخرالزمان دو فاجعۀ بسیار بزرگ 
که  پدید می آید؛ یکی ظلم طواغیت، و دیگری نابودی خانواده ها 
این  و مردان است.  زنان  بین  گسترده در  نتیجه اش فسادهای 

خالصۀ صدها روایت است!
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چرا آخرالزمان این قدر فساد از این جنس رواج پیدا می کند؟ چون 
کرده  کار  طاغوت صهیونیست،  برای نابودی و تضعیف خانواده 
از سریال های  کم نگذاشته است! برخی  کشور ما هم  است. در 
افزایش  برای  بزرگی  تلویزیون خودمان در این چهل سال، قدم 
طالق در جامعه بودند! از آن طرف، آیا می توانید یک سریال فنی 
که در جهت تقویت بنیاد  عمیق حکیمانۀ دلنشین نشان بدهید 

خانواده باشد؟!

1.پولدار  می آید:  بدشان  خیلی  چیز  دو  از  صهیونیست ها 
شدن مردم 2. تقویت خانواده

صهیونیست ها از دو چیز خیلی بدشان می آید و هرکسی در این دو 
موضوع فعال بشود، خیلی محکم علیه او وارد میدان می شوند 
را  او  مختلف-  ترفندهای  خودشان-با  داخلی  ایادی  توسط  و 
بگویید  که  این است  نابودش می کنند! یک موضوع  یا  تخریب 
در  پول ها  و  ثروت ها  بیشتِر  باید  چرا  بشوند،  پولدار  باید  »مردم 
خیلی  صهیونیست ها  چون  باشد؟!«  صهیونیست ها  اختیار 
جان شان به پول بسته است، دوست دارند همه بی پول باشند 
گر بنا باشد بشریت قدرتمند و  و فقط خودشان پول دار باشند. ا

کسی سواری بگیرند؟! پول دار باشد، پس آنها از چه 

است،  مهم  خیلی  صهیونیست ها  برای  که  دیگری  موضوع 
و  تقویت  جهت  در  بخواهد  کسی  گر  ا است.  خانواده  موضوع 
او  علیه  به شدت  بردارد،  قدمی  جامعه  در  خانواده ها  استحکام 
و  خانواده دار  خودشان،  یهودی ها  درحالی که  می کنند،  اقدام 
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که  کشورهای غربی، همه می دانند  مقید به خانواده هستند و در 
مستحکم ترین خانواده ها را عمدتًا همین یهودی ها دارند.

کسانی  کرده است توسط چه  که در جهان، فساد ایجاد  هالیوود 
اداره می شود؟ توسط صهیونیست ها. اما همین صهیونیست ها 
می کنند،  مضمحل  را  خانواده ها  و  می کنند  فاسد  را  همه  که 
البته  دارند.  مستحکمی  و  خوب  بسیار  خانواده های   خودشان 
که آنها ایده آل هستند، ولی بنیاد خانواده را  نمی خواهم بگویم 
در  بشر  ابناء  همۀ  بر  می خواهند  چون  می دارند  نگه  مستحکم 
کنند، لذا باید خودشان قوی باشند. اما برای  عالم تسلط پیدا 
را  آنها  خانواده های  تا  می نویسند  دیگری  نسخۀ  جوامع،  بقیۀ 

که بتوانند بر آنها مسلط شوند. کنند  کنند و آنها را تضعیف  نابود 

چرا خانواده در آخرالزمان اهمیت دارد؟ شما ببینید در روایات ما 
که عالئم فساد قبل از ظهور را بیان کرده است، چرا این قدر خانواده 
را متالشی و مضمحل نشان می دهند؟ وقتی دلیل این را بفهمیم، 

آن وقت به دلیل اهمیت خانواده در آخرالزمان هم پی می بریم. 

آیا قدیم ها که خانواده ها سنتی بودند، وضع خانواده خوب بود؟
خوب  خانواده  گر  ا که  می گویی  شما  پرسید:  بنده  از  کسی  یک 
حت  بله،  گفتم:  شده ایم؟  نزدیک  ظهور  به  قدم  یک  ما  بشود 
که خانواده وضعش خوب  بیشتر از یک قدم! گفت: ُخب قدیم ها 
خ نداد؟ گفتم:  بود )به همان شیوۀ سنتی( آن زمان چرا ظهور ر

قدیم ها خانواده سنتی بود، ولی خانواده خوب نبود!
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»اخیرًا  اینکه:  هم  آن  دارد،  وجود  خانواده  دربارۀ  ذهنیتی  یک 
که پیش آمده است خانواده تضعیف شده است اما  با فسادی 
قدیم، خانواده وضعش خوب بوده است!« ولی ما این ذهنیت را 

که قدیم وضع خانواده خوب بوده است! نداریم 

که مرد، صاحب  گر آمار طالق باال نبود دلیل بر این بود  قدیم ها ا
اختیار بود. اینکه مرد صاحب اختیار باشد، تا یک حدی خوب و 
معقول است )البته االن مرد هم دیگر صاحب اختیار نیست، بلکه 
هرزگی هایی  هستند،؛با  خانواده  اختیار  صاحب  صهیونیست ها 
صاحب  مرد،  گر  ا قدیم ها  ولی  می کنند!(  منتقل  رسانه ها  از  که 

کم به زن ظلم نمی کرد! اختیار بود، مرد هم 

کرم)ص( چرا جامعه های  جامعۀ أمیرالمؤمنین)ع( و جامعۀ پیامبر ا
خوبی نبودند؟ چون مردها به زن ها ظلم می کردند، آن هم برای 
می خواهیم  ما  که  نکند  فکر  کسی  یک وقت  نیست!  ایده آل  ما 
برگردیم به عصر حجر! البته یک محسناتی در خانواده های قدیم 
بود؛ یکی از آن محسنات-که االن خیلی کم رنگ شده است- این 
که مرد مقتدر بود و  این برای نظام خانواده، محسناتی دارد،  بود 
اما یک عیب بزرگی هم در آن خانواده ها بود و آن اینکه خیلی از 

اوقات، زن در آنجا ظلم می دید.

ما نمی خواهیم به سنت برگردیم بلکه می خواهیم به یک خانوادۀ 
علوی، یک خانوادۀ مهدوی و به یک خانوادۀ والئی برسیم. در 
پدر  هم  است،  عزیز  خودش  جای  سر  مادر  هم  والئی،  خانوادۀ 
جایگاهی  و  موقعیت  یک  هرکدام  است.  عزیز  جای خودش  سر 
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گفته است، ما هنوز به آن نرسیده ایم،  که دین  دارند. آن چیزی 
در  و  اهل بیت)ع(  خانوادۀ  در  فقط  گفته،  دین  که  چیزی  آن 
خانواده های آدم های خوِب خوب بوده است، ما دنبال چنین 

خانواده ای هستیم.

کنیم؛  احیا  را  قدیم  سنت  و  برگردیم  دربست  نمی خواهیم  ما 
قدیم ها هم زیاد وضع خوب نبوده است. ولی محسناتی بوده، 
نیست،  هم  محسنات  همان  االن  است،  بوده  هم  ضعف هایی 
ضعف ها هم بیشتر شده است. ما باید برویم دنبال یک الگویی 

گفته است برسیم. که دین  که در این الگو به آن چیزی  بگردیم 

)الف2-ن2(
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چیست؟

 مهم ترین مشکل خانواده در ایران حل مسئلۀ »مدیریت خانواده« است

بی بندوباری در آخرالزمان، ناشی از مخدوش کردن مدیریت خانواده است

ج مسلکی  کنیم، یک نوع خوار اینکه مدیریت را در خانواده انکار 
همه اش  و  نگیریم  نظر  در  خانواده  در  را  مدیریت  اینکه  و  است 
نه  است!  حماقت  و  سکوالریزم  یک نوع  کنیم،  اخالقی  توصیۀ 
اصل وجود مدیر در جامعه قابل انکار است، ولو فاجر باشد، نه 
گر یک  کنیم؛ چون ا از شیوۀ صحیح مدیریت می توانیم صرفنظر 
باشد،  غلط  مدیریتش  شیوۀ  ولی  باشد  هم  خوبی  آدم  مدیر، 

جامعه را به زمین خواهد زد.
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چرا انسان به مدیریت احتیاج دارد؟  
حیات  در  چرا  می کند؟  پیدا  احتیاج  مدیریت  به  انسان  چرا 
به نام »مدیریت« مطرح  یا فعالیت  بشر، یک عنوان، یک شغل 
داشته  متنوعی  بعضًا  و  متعدد  اهداف  شما  وقتی  است؟  شده 
وقتی شما  باشید،  نیازهای مختلفی داشته  وقتی شما  باشید، 
نفر  چند  شما  وقتی  باشید،  داشته  ابزار  و  امکانات  نوع  چند 
باشید و برای هرکدامتان مالحظات مختلفی داشته باشید، در 
این صورت مجبور هستید برنامه ریزی کنید و اقدامات را شمرده و 
کنید. افراد  حساب شده انجام بدهید و برای افراد، تقسیِم نقش 
کنند.  هم مجبور هستند نسبت های شان را با همدیگر مشخص 

لذا نیاز به حقیقتی پدید می آید به نام »مدیریت«!

نیازها،  تنوع  از  پر  )محیطی  محیط  شناسایی  شامل  مدیریت، 
امکانات، اقتضائات و مالحظات( و به کارگیری انواع امکانات و ابزار 
و سازماندهی افراد برای رسیدن به اهدافی است که آنها هم تعیین 

تکلیف شده اند و در واقع تعیین تکلیف آن اهداف یعنی مدیریت.

و  نیازها  تنوع  به خاطر  است؛  مجبور  مدیریت  به  انسان 
عالقه مندی ها و امکاناتش

گوهر مرکزی در مدیریت، خیلی  روی »تعدد و تنوع« به عنوان یک 
باید توجه و تأمل کرد. چون ما مثل حیوانات، موجودات بسیطی 
نیستیم که یک هدف داشته باشیم. لذا برای حیوانات، مدیریت 
را  مدیریت  از  سطوحی  یک  هم  حیوانات  در  البته  ندارد.  معنا 
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کلی  به طور  ولی  می شود  انجام  غریزی  به صورت  که  می بینیم 
مدیریت، مسئلۀ حیوان نیست. مثاًل زنبور عسل را در نظر بگیرید؛ 
زنبورها یک ملکه ای  برای  گرچه  ا زنبورها یک هدف دارند،  این 
که  است  زاینده  یک  نیست،  مدیر  زنبورها  ملکۀ  اما  دارد  وجود 

موجب تکثیر نسل می شود.

مدیریت، مسئلۀ انسان است؛ چون انسان با تنوع نیازها، با تنوع 
ابزار مواجه است. مثاًل شما  با تنوع امکانات و  عالقه مندی ها و 
یک  چون  کنید؛  مدیریت  هستید  مجبور  خوردن تان  غذا  برای 
نوع غذا نیست و چون یک نوع نیاز به غذا ندارید، نیازهای تان 
کدام نیاز باید بپردازیم، می شود  هم متنوع است. اینکه اول به 

مدیریت. 

به خاطر  است  مجبور  آن  به  انسان  که  است  فرایندی  مدیریت 
که در درون خودش و در بیرون خودش با آن مواجه است.  تنوعی 
گر کسی مدیریت نکرد، حرکتش در زندگی مانند ُسر خوردن  حاال ا
یک قلوه سنگ در رودخانه است، یعنی همین طوری از آن باالی 
رودخانه به سمت پایین می آید و در برخورِد تصادفی با اشیاء به 
یک شکلی در می آید؛ یا خرد می شود یا می شکند یا تصادفًا شکل 

خوبی پیدا می کند.

به  انسان  نیاز  از  نیست؛  خدا  به  ایمان  از  دین داری  آغاز 
مدیریت و برنامه است

خداوند  و  می دهد  قرار  برنامه   با  توأم  را  انسان  زندگی  مدیریت، 
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که بدون مدیریت نمی توانیم  ما انسان ها را طوری آفریده است 
گربه وقتی  اما حیوان ها می توانند! مثاًل می گویند  کنیم،  زندگی 
که همان دوای  مریض می شود میل پیدا می کند به یک چیزی 
خیلی  انسان  نیست؛  این طوری  انسان  دربارۀ  منتها  است.  او 
وقت ها به یک غذایی میل پیدا می کند که اتفاقًا به ضررش است.

که در مسیر رودخانه ُسر می خورد و  حیوان مثل یک قلوه سنگی 
جلو می رود، زندگی می کند، ولی انسان نه! انسان مجبور است 
باید  کرد،  پیدا  میل  چیزی  یک  به  تا  کند.  مدیریت  را  خودش 
که  کن ببینم، من چندتا چیز را دوست دارم؟ من  بگوید »صبر 
کرد،  فقط همین یک چیز را دوست ندارم!« تا به چیزی نیاز پیدا 
کن، من نیازهای دیگری هم دارم!«  باید به خودش بگوید »صبر 
آغاز  است.  دین داری  اول  و  انسانیت  اول  مدیریت،  اوِل  این 

کن« است. دین داری از همین »صبر 

که  است  معنویت  این  نیست.  خدا  به  ایمان  از  دین داری  آغاز 
و  خداست  به  ایمان  فرجامش  و  خداست  به  ایمان  آغازش 
مسیرش سیر و سلوک الی اهلل است. دین یعنی یک نوع برنامه، 
که مثل  که خودش برنامه بخواهد، کسی  کسی  و برنامه هم مال 
که برنامه  کند  آن قلوه سنِگ داخل رودخانه، می خواهد زندگی 

نیاز ندارد! 

بچه های ما در مدرسه چگونه دین داری یاد می گیرند؟
بچه های ما در مدرسه چگونه دین داری یاد می گیرند؟ متأسفانه 
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به یک شیوۀ غلط! اول به او می  گویند »به خدا ایمان بیاور!« یعنی 
معنویت را اول به آنها یاد می دهند و بعد هم بدون اینکه به او 
گفته باشند »تو برنامه می خواهی، تو باید مدیریت بلد باشی، تو 
کنی« به او می گویند: »این  باید خودت را و زندگی ات را مدیریت 
کن و اال می روی جهنم!«  خدا یک دستوراتی داده است، گوش 
که از دین بدش بیاید. حاال ببینید  به این ترتیب، باعث می شوند 
چه  بچه ها  تربیتی،  و  تعلیم  نظام  در  دین  آموزش  شیوۀ  این  با 

برداشتی از دین پیدا می کنند؟!

رابطه ای  ایمان به خدا و دین داری، یک  که بین  حرفی نیست 
انگیزۀ  تقویت  عامِل  مؤثرترین  »ایمان  که  بگوییم  و  کنیم  برقرار 
انسان برای دین داری است« ولی بنده تصور می کنم که دین داری 
را از نیاز انسان به برنامه)که جزئی از مدیریت است( و نیاز انسان 
کنیم و در  به قدرت و هنر مدیریت و نیاز انسان به تدبیر شروع 

کنیم. بازی های بچه ها از مهدکودک، این را شروع 

که برنامه ریزی و مدیریت را  کنیم  بازی هایی برای بچه ها تهیه 
به آنها یاد بدهد

که  بازی هایی  و  بیاورد  بار  »برنامه ریز«  را  انسان  که  بازی هایی 
انسان را مدیر بار بیاورد؛ برای این بازی ها هرچقدر پول بدهید و 
برای بچه های تان بخرید، اشکالی ندارد و بچه ها هم هرچقدر این 

کنند اشکالی ندارد.  بازی ها را اجرا 

می کند!  بازی  قمار  حمار،  نبرید.  قمار  سمت  به  را  بازی ها 
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»مار  مثل  شانسی  بازی های  است!  شانس  چیست؟  قمار 
را  خودت  حرکت  تو  اواًل  اینکه  برای  نکن!  بازی  هیچ وقت  پله« 
برنامه ریزی نمی کنی بلکه »تاس« می اندازی و روی شانس، جلو 
می روی و می گویی »ببینیم چی می آید؟« این اولین قدم برای 
افراد طنزپرداز و  کاش یک  انسانیت است! ای  از  گرفتن  فاصله 
که یک برنامه هایی در تلویزیون برای ما اجرا  کنیم  حکیمی پیدا 

کنیم از شباهت به حیوانات! کنند و ما تنفر پیدا 

چه بسا یک بازی ای مثل شطرنج، خیلی به انسانیت، به تقوا و 
به دیانت نزدیک تر باشد )البته نه اینکه شطرنج را به عنوان قمار، 

کنند( و شما حکم امام)ره( را دربارۀ شطرنج دیده اید. بازی 

این  بدهند،  یاد  را  برنامه ریزی  و  مدیریت  ما  به  که  بازی هایی 
بازی ها دارند ما را آماده می کنند برای وارد شدن به زندگی جدی، 
معلم  می شود  ما،  دینِی  معلم  بهترین  گاهی  دین داری!  یعنی 
یا معلم علوم و ... معلم های مختلف هرکدام می توانند  ریاضی 
گر حساب شده بودن و برنامه ریزی  یک جور معلم دینی باشند؛ ا

و مدیریت را به ما یاد بدهند.

مدیریت  و  هستند  حساب شده ای  آدم های  اساسًا  بعضی ها 
کتاب برخورد  یک نوع حساب گری است. خدا هم بی حساب و 

کتاب نیست! نمی کند، موفقیت ها هم بی حساب و 

در مدرسه چگونه بچه ها را اهل برنامه ریزی و مدیریت بار بیاوریم؟
که معلم بیاید با بچه ها واقعًا مثل آدم  کجاست؟ جایی  دبستان 
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کند؛ مثاًل اینکه اول هفته بگوید »بچه ها بیایید برنامۀ این  برخورد 
هفته مان را تنظیم کنیم« یعنی اجازه بدهد هرکسی برنامه ریزی کند، 
کالس مان را  شما چه کار می کنی؟ شما چه کار می کنی؟ و... برنامۀ 
کنیم؟ یک روز وقت بگذارند برای برنامه ریزی کردن.  چطوری مرتب 
به جای اینکه یک قیفی بگذارند روی سر بچه ها و مدام مطالب را به 
کنند! این جنایت در حق دانش آموز است! یک روز  مغز آنها تزریق 
کنید و وقت را بگذارید برای برنامه ریزی! نترسید با این کار  تعطیل 
دانشمند  شود،  کار  درست  گر  ا بلکه  نمی شوند،  بی سواد  بچه ها 

خواهند شد و از علم شما جلوتر خواهند زد. 

گذشته  دوباره هفتۀ بعد، یک روز وقت بگذارید و بگویید: هفتۀ 
چطوری  تو  نبودیم؟  موفق  را  کجایش  کردیم،  برنامه ریزی  که 
باید  بچه  کرد؟...  برنامه ریزی  چطوری  او  کردی؟  برنامه ریزی 
تمرین  را  برنامه ریزی  و  مدیریت  معلم،  سرپرستی  با  هفت سال 
کنید و بگذارید خودش مدیریت  کند. بعد از هفت سال، او را رها 
این  این صورت  در  تو مشورت می دهم«  به  »من  بگویید:  کند، 
چون  می  شود،  دین  عاشق  انسان  این  می آید.  بار  آدم  بچه، 
می بیند که در دین خیلی برنامه هست! اصاًل آدمی که اهل برنامه 

کند! که دین را درک  نیست فهم این را ندارد 

گرفت مدیریت بقیه را هم یاد  که مدیریِت خودش را یاد  کسی 
می گیرد

چرا آدم به مدیریت نیاز پیدا می کند؟ چون چندجور نیاز دارد، 
گاهی نیز به خاطر  چند نوع عالقه دارد، چندجور امکانات دارد و 
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به  نفرات دیگر  پای  که  آنجایی  تا  البته  نفر هستند.  اینکه چند 
که  کسی  کنم.  مدیریت  باید  را  خودم  من  است،  نیامده  میان 
گرفت مدیریت بقیه را هم یاد می گیرد. لذا  مدیریت خودش را یاد 
توصیه کرده اند که اول مدیریِت خودت را یاد بگیر بعدًا برو دیگران 

کن! را مدیریت 

خانه،  در  افراد  همۀ  آیا  کنیم؟  مدیریت  باید  چطور  خانواده  در 
این طور  اصاًل  ندارند؟!  برنامه  و  هستند  رها  همین طوری 
اتاق های  در  آدم ها  آمد  و  رفت  برای  برنامه ریزی  حتی  نیست! 
ذیَن 

َ
اّل َها  ّیُ

َ
أ )یا  است!  آمده  قرآن  آیۀ  در  زمان بندی اش  و  خانه 

ذیَن َلْم َیْبُلُغوا اْلُحُلَم 
َ
ْیماُنُکْم َو اّل

َ
ذیَن َمَلَکْت أ

َ
ِذْنُکُم اّل

ْ
آَمُنوا ِلَیْسَتأ

اٍت ِمْن َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َو حیَن َتَضُعوَن ِثیاَبُکْم ِمَن  ِمْنُکْم َثالَث َمّرَ
هیَرِة َو ِمْن َبْعِد َصالِة اْلِعشاِء َثالُث َعْوراٍت َلُکْم؛ نور/5۸( بچه ها 

َ
الّظ

ِکی می توانند با اجازه یا بدون اجازه، توی این اتاق بروند؟ در این 
زمان ها اصاًل بچه نباید برود توی این اتاق و... این یعنی رفت و 

آمد در داخل خانه هم برنامه می خواهد.

دین چیست؟ برنامه ریزی برای زندگی
پول،  خرج کردن  برای  زندگی؛  برای  برنامه ریزی  چیست؟  دین 
برنامه ریزی  برای شیوۀ درآمد و.. وقتی در مورد سبک زندگی و 
برای زندگی و معیشت، از منظر دین صحبت می کنیم، خیلی ها 
استیحاش می کنند، چرا؟ برای اینکه حوزۀ علمیه بیشتر مباحثش 

تفکر است، نه تدبر و تدبیر. 
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تدبیر یعنی »چگونه می خواهی بچینی؟ چگونه می خواهی اقدام 
کنی؟« اما تفکر یعنی دالئل را بیاور یک چیزی را حقیقتش را اثبات 
کن. ما در حوزۀ علمیه بیش از هزارسال ضعیف بودیم، چون علما 
را می کشتند و علما می گفتند »در چنین شرایطی ما فعاًل مبانی 
کنیم« لذا در حوزۀ علمیه بهترین فعالیت به نام »تفکر«  را حفظ 
کمتر روی تدبر و تدبیر و برنامه ریزی  وجود دارد. اما حوزۀ علمیه 

کرده است.  کار 

برای زندگی شخصی مان نیاز به مدیریت و برنامه ریزی داریم
ما برای زندگی شخصی مان نیاز به مدیریت و برنامه ریزی داریم. 
نه فقط برنامه ریزی، بلکه به نظارت، کنترل و حتی بررسِی نتیجه 
َطعاِمِه«  ِإلی   ْنساُن  ِ

ْ
ال »َفْلَیْنُظِر  می فرماید:  قرآن  داریم.  نیاز  هم 

یعنی  بخورد؟  کند چه می خواهد  نگاه  باید  انسان  )عبس/24( 
کند.  باید غذاخوردن خودش را مدیریت 

کسی  گر  ا که  است  معروف  گویا  می فرماید:  بهجت)ره(  آیت اهلل 
او  در  خیری  نیابد،  را  خود  صّحت  دوای  و  بشود  ساله  چهل 
گر بعد از چهل سال،  نیست )در محضر بهجت/23۸/3( یعنی ا
پیدا  را  خودت  جسم  قوت  نقاط  و  خودت  جسمی  ضعف های 
با توجه به ویژگی های  را نشناسی، نفهمی  نکنی، طبع خودت 
بدنت چه چیزهایی باید بخوری و چه چیزهایی نباید بخوری و 

چه چیزهایی برای بدنت ضرر دارد، خیری در تو نیست! 

فکر می کنند  اما بعضی ها  کن!«  زندگی  آدم  دین می گوید »مثل 
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کاری  زندگی  با  و  دارد  کار  معنوی  و  آسمانی  امور  به  فقط  دین 
ندارد! شما ببینید چندتا حدیث دربارۀ بهداشت و تغذیه داریم! 
کدام مساجد ما اینها را یاد می دهند؟! آن وقت نتیجه اش  اما در 
که خیلی ها نمی دانند، یبوست ام االمراض است و  این می شود 

کرد! چطور باید با تغدیۀ صحیح، از آن جلوگیری 

چون  می زنیم؟  ناله  پرورش  و  آموزش  دست  از  این قدر  ما  چرا 
جغرافیای  می کنید؟  دارید  چه کار  انسان  این  با  شما  می گوییم: 
یاد  او  به  را  تغذیه  علوم  بدهید،  نشان  او  به  را  خودش  وجود 
بدهید تا بفهمد چه غذایی را با چه غذایی باید خورد؟ چرا امام 
که سبزی نباشد نمی نشینم؟  صادق)ع( فرمود من پای سفره ای 

یعنی موضوع تغذیه این قدر مهم است!

ما وقتی بی برنامه هستیم، بی دین هستیم!
ما می گوییم: قدرت برنامه ریزی کردن را به بچه ها یاد بدهید. 
ما  کسی  وقتی  هستیم!  بی دین  هستیم،  بی برنامه  وقتی  ما 
بار  اهل دین  یعنی  نیاورده  بار  برنامه ریزی  و  اهل مدیریت  را 

نیاورده است. 

کردن. انسان حتی برای دستشویی  مدیریت یعنی برنامه  ریزی 
روایت  چندتا  ببینید  باشد.  داشته  برنامه ریزی  باید  هم  رفتن 
از  از خواب؟ چرا بعد  در مورد دستشویی رفتن داریم؟ چرا قبل 
باید  غذا  کنار  در  چرا  است؟  االمراض  ام  یبوست  چرا  خواب؟ 

سبزی خورد؟
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مدیریت یعنی هرچیزی که می خواهی به آن برسی، با برنامه به آن 
کنی و بگویی »صبر  برسی. اصاًل دوست داشتنی هایت را فهرست 
کنم؟ کدام یک از دوست داشتنی های   کن ببینم می خواهم چه کار 
اصاًل  بردارم؟  قدمی  چه  و  بردارم  قدم  برایش  باید  ِکی  را  خودم 
به  عادت کردن  خوِد  است!  جذاب  خیلی  خودش  مدیریت، 
سطح  دارد  دوست  آدم  که  دارد  جاذبه ای  یک  برنامه ریزی 
مدیریِت  همین  بدهد.  افزایش  را  دقتش  سطح  و  برنامه ریزی 
فردی و برنامه داشتن برای زندگی، شیرینی و زیبایی و جذابیت 
که اصاًل وارد مدیریت نمی شویم! دارد، ولی ما یک فرهنگی داریم 

نفر تقسیم می شود، مدیریت جنبۀ  بین چند  وقتی نقش ها 
اجتماعی پیدا می کند

می شود،  تقسیم  نفر  چند  بین  و  می شود  متفاوت  نقش ها  وقتی 
این  شاهد  خانه  در  مثاًل  می کند.  پیدا  اجتماعی  جنبۀ  مدیریت 
مدیریت هستیم. از همین تفاوت زن و مرد )حتی قبل از اینکه بچه ها 
بیایند( مدیریت شروع می شود. شما دو نفر هستید با خواسته ها 
خواسته های  کنید؛  مدیریت  و  بنشینید  باید  متفاوت،  سالیق  و 
کند، با مدیریت باید از  کنید. مرد باید مدیریت  خودتان را مدیریت 
کند و با مدیریت از  زندگی با زنش لذت ببرد. زن هم باید مدیریت 

مردش لذت ببرد. مرد و زن، باید زبان خود را مدیریت کنند! 

مدیریت چیز عجیب و غریبی نیست! مدیریت از یک نقطه ای از 
گر به آن متقاعد شدی دین داری تا آخر  که ا دین شروع می کند 
گر شما یک مدرسۀ اسالمی راه بیندازید و  برایت راحت می شود. ا
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مدیریت کردن را به بچه ها یاد بدهید، غیرمذهبی ها هم می آیند 
گر این بچه،  بچه های شان را در این مدرسه ثبت نام می کنند. ا
مدیریت را یاد بگیرد، پس فردا زیبایی های دین را می فهمد و از 
کسی َبردۀ دیگران نمی شود، چون آدم  دین، حظ می برد. چنین 

هرزه ای نیست!

بر  تو  مدیریِت  نقش  مثل  جامعه  یک  برای  مدیریت  نقش 
خودت است

حاال  داریم،  توضیح  یک مقدار  دین،  و  مدیریت  رابطۀ  دربارۀ 
که »چرا از مدیریت در خانواده  می خواهیم به این بحث بپردازیم 
جامعه  و  خانواده  در  اخالق  از  چرا  می کنیم؟  صحبت  جامعه  و 
صحبت نمی کنیم؟ چرا از معنویت در جامعه صحبت نمی کنیم؟«  
گردد ِنی ز ُدم« نقش مدیریت  گنده  حکما می گفتند: »ماهی از سر 

برای یک جامعه مثل نقش مدیریِت تو بر خودت است! 

با  گاهی  مثاًل  است؟  مهم  فردی  زندگی  در  مدیریت  چقدر 
و  غذا  بهترین  غذا،  ارزان ترین  به  می توانید  صحیح،  مدیریت 
تو  خود  زندگی  در  مدیریت  نقش  برسید.  غذا  لذت بخش ترین 

چیست؟ نقش مدیر جامعه هم در جامعه همان است.

سیدالشهدا)ع(  که  است  مهم  این قدر  جامعه  مدیریت 
به خاطرش کشته می شود 

سیدالشهدا)ع(  که  دارد  اهمیت  این قدر  جامعه  مدیریت 
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کسی قیام  کشته می شود! امام حسین)ع( در مقابل  به خاطرش 
که شایسته نبود مدیر جامعه بشود. مردم هم از ترس اینکه  کرد 
این قدر  کشتند؛  را  ایشان  نشود،  جامعه  مدیر  امام حسین)ع( 
فهم شان از مدیریت صحیح و مدیریت یک انسان خوب، پایین 
بود! حاال ببینید فهم مدیریت صحیح برای مردم چقدر اهمیت 
دارد. الاقل در ایام شهادت کسی که سر موضوع »مدیریت« شهید 
کنیم و به آن بپردازیم. شده، خوب است دربارۀ مدیریت صحبت 

گفت: همۀ دین یعنی  که می توان  مدیریت این قدر اهمیت دارد 
مدیریت  معنای  همان  درواقع  عربی،  در  تدبیر  )کلمۀ  تدبیر! 
است!  شده  کید  تأ قرآن  در  چقدر  »عقل«  ببینید  شما  دارد(  را 
تدبیر  مانند  عقلی  هیچ  می فرماید:  أمیرالمؤمنین)ع(  آن وقت 
ْدِبیِر« )کافی/20/۸( عالی ترین جلوۀ عقل در   َعْقَل َکالّتَ

َ
نیست! »ال

مدیریت است.

پیامبر)ص(: وقتی سه نفر شدید، یک نفر رئیس بشود 
رسول خدا)ص( می فرماید: وقتی سه نفر شدید، یک نفر رئیس 
فوا« 

َ
ّل
َ
َتأ و  َعَلی اهلِل  لوا 

َ
َتَوّک أَحَدُهم  و  روا  ّمِ

َ
َفأ َثالَثًة  کانوا  »إذا  بشود 

»یک  فرمود  اینکه  از  بعد   )۱754۹ )کنزالعّمال/ج6/ص7۱7/ح 
نفر رئیس بشود« می فرماید »با هم الفت داشته باشید« این یک 
خودتان  برای  که  بود  فرموده  قبلش  اما  است،  اخالقی  دستور 

کنید. )این در آداب سفر ذکر شده است( رئیس و مدیر تعیین 

وقتی چند نفر به سفر می روند و یک نفر را رئیس تعیین می کنند، 
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باهم  باالخره در طول سفر  و  ندارد  کمیت محض  او حا طبیعتًا 
الفت دارند، کمااینکه االن مرسوم است در سفرهای چندنفره، 
اول یک نفر را به عنوان مادرخرج تعیین می کنند و بعد، سفر را 

آغاز می کنند.

ج مسلک ها و هرزه ها! چه کسانی مدیریت گریز هستند؟ خوار
روحیات  است  الزم  می کنیم،  صحبت  مدیریت  دربارۀ  وقتی 
هم  را  صحیح  و  سالم  مدیریِت  ضد  روحیات  و  مدیریت گریز 
»تعرف  بگوییم  هم  را  مقابلش  نقطۀ  باید  چون  کنیم.  بررسی 

االشیاء بأضدادها« 

هرزه ها!  و  ج مسلک ها  خوار هستند؟  مدیریت گریز  کسانی  چه 
گفتند »اصاًل جامعه مدیر نمی خواهد!« اما  ج یک دفعه ای  خوار
کی  کنند، گفتند »حاال  که قیام  وقتی دور همدیگر جمع شدند 
که  که آدم ساده ای بود، گفت: »شما  رئیس باشد؟« یک نفرشان 
تا االن می گفتید جامعه رئیس نمی خواهد، حاال چرا بین خودتان 
حرف  و  باش  کت  سا »تو  گفتند:  می کنید؟«  تعیین  رئیس  دارید 

ج دچار حماقت بودند! نزن!« این قدر خوار

ج نقش عجیب غریبی در ظهور دارند؛ هم در فتنه های قبل  خوار
از ظهور، هم در فتنه های بعد از ظهور! بسیاری از بدی ها تا ظهور 
ج مسلکی! باید  هست و بعد از ظهور ادامه پیدا نمی کند؛ جز خوار

گانه صحبت کنیم. ج مسلکی جدا دربارۀ خوار
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هستند!  ج مسلک  خوار خانواده،  موضوع  در  بعضی ها 
می گویند »خانواده مدیر نمی خواهد!«

تشکیل  خانواده  یک  وقتی  انسان هاست.  ما  نیاز   مدیریت، 
نیازهای  و  نفر،  دو  احساسات  به  نفر،  یک  احساسات  می شود، 
یک نفر، به نیازهای دو نفر تبدیل می شود. وقتی یک نفر شد دو 
کنیم  نفر یا سه نفر یا چهار نفر، اول باید تکلیف مدیریت را روشن 

کیست؟  و اینکه مدیر 

چون  هستند.  ج مسلک  خوار خانواده،  موضوع  در  بعضی ها 
کم نمی خواهد!«  ج هم می گفتند »اصاًل جامعه رئیس و حا خوار
کم می خواهد،  درحالی که أمیرالمؤمنین)ع( می فرمود: جامعه حا
َفاِجٍر؛  ْو 

َ
أ َبّرٍ  ِمیٍر 

َ
أ ِمْن  اِس  ِللّنَ  

َ
ُبّد  

َ
ال ُه 

َ
ِإّن )َو  کمش فاجر باشد  ولو حا

گر  کمش دزد باشد، بازهم ا گر حا نهج البالغه/خطبه 40( حتی ا
مدیریت نباشد، بدتر است! آن موقع یک نفر دزد است، اما وقتی 

مدیر نباشد همه  دزد می شوند و همه چیز به هم می ریزد.

کالس می گویند »خانواده  در روز روشن، برخی آدم های به ظاهر با
چه  سکوالر  دین  می افتد.  ج  خوار یاد  آدم  نمی خواهد!«  مدیر 
روشن  را  مدیریت  تکلیف  هنوز  که  است  دینی  است؟  دینی 
گر بیاید  نکرده، مدام حرف اخالق می زند. همین دین سکوالر ا
در خانواده، یک نوع سکوالریزم را در اخالق خانواده می آورد و 
کند مدام می گوید  بدون اینکه تکلیف مدیریت خانواده را روشن 
خوب  کاًل  باشید،  مهربان  باهم  باشد،  خوب  باهم  اخالق تان 

باشید، به هم ظلم نکنید و...
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ولی  اتوبوس  یک  داخل  فرستاده اند  را  عده ای  یک  کنید  فرض 
راننده را مشخص نکرده اند و می گویند: »فعاًل بروید! همه تان سعی 
کنید مراقبت کنید!« درحالی که این وسط یک گواهی نامه ای الزم 

است و مسئولیت افراد باید مشخص شود.

کنند، ببینید  وقتی 22نفر می روند در وسط زمین فوتبال بازی 
کاپیتان  چند نوع مدیر برای اینها داریم؛ یک مربی داریم، یک 

داریم و یک داور داریم. اینها انواع مدیریت است. 

بی بندوباری در آخرالزمان، ناشی از مخدوش کردن مدیریت 
خانواده است

اخالق  دربارۀ  نکردیم؟  صحبت  خانواده  و  اخالق  مورد  در  چرا  ما 
خانواده حرف زیاد زده شده است و همه هم بلد هستند. آن فسادی 
می آورند،  پدید  خانواده  در  آخرالزمان  که  گفتیم  قبل  جلسۀ  که 

مرکزش این است که مدیریت خانواده را مخدوش می کنند. 

وقتی هرزگی  و بی دینی -در اثر میل نداشتن به مدیریت و اینکه 
کاری دلم خواست بکنم- وارد خانه بشود و  من دوست دارم هر 
در زندگی خانوادگی پدید بیاید، آمار طالق همین چیزی می شود 

که در تهران هست! 

خوب  مدیر  خودمان  شناختیم  را  خوب  مدیریت  وقتی 
پیدا می کنیم

نمی خواهیم  بد«  مدیر  یا  خوب  »مدیر  دربارۀ  ما  باشد  یادتان 
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ع ماجرا است  کنیم. توصیۀ اخالقی کردن به مدیران، فر صحبت 
برای ما »مدیریت خوب«  را حل نمی کند. االن  زیاد هم قصه  و 
که یک  موضوعیت دارد نه مدیر خوب! یعنی می خواهیم ببینیم 
وقتی  است؟  چگونه  خوب  ادارۀ  است؟  چگونه  خوب  مدیریت 
که »مدیریِت خوب، چگونه است؟« آن وقت خودمان  فهمیدیم 

می رویم و برای این ُپست، یک مدیر خوب و الیق پیدا می کنیم.

اوقات،  از  خیلی  اسالمی  جمهوری  در  که  است  این  ما  مشکل 
تعریف نکرده ایم که »مدیریت خوب و اداره کردن خوب یعنی چه؟« 
گاهی اوقات  آن وقت دنبال آدم خوب برای مدیریت می گردیم! لذا 

آدم های خوب ولی ناتوان را در برخی پست ها قرار می دهیم.

مدیری  می خواهیم!  خوب  مدیر  نمی خواهیم؛  خوب  آدم  ما 
که ادارۀ خوب بتواند انجام بدهد. آدم خوبی مثل  می خواهیم 
را در نظر بگیرید! خدا فرمود: می خواهم  لقمان حکیم  حضرت 
هم  پیامبری  )در  چیست؟  نظرت  بدهم،  هم  پیامبری  تو  به 
نوعی مدیریت هست و به قول حضرت امام)ره( اصلش مدیریت 
گفت: خدایا وقتی شما دستور بدهی، من دیگر چه  است( لقمان 
گر من  ا گفت:  بدهی.  نظر  االن می توانی  تو  فرمود:  بگویم؟ خدا 
نظر باید بدهم »من نمی خواهم« خدا فرمود خب باشد! معلوم 
که آقای لقمان، توان مدیریت ندارد. ولی جالب اینجاست  شد 
از  که آقای لقمان خیلی آدم خوبی است، سخنان ایشان بیش 
همۀ پیامبران در قرآن تکرار شده است، اما ایشان مدیر نبود. )َیا 
اِس  ْرِض َتْحُکُم َبْیَن الّنَ

َ ْ
ْن َیْجَعَلَك اهلُل َخِلیَفًة ِفي ال

َ
ُلْقَماُن َهْل َلَك أ
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... ؛عوالي اللئالي/ج 3/ص5۱7( ِباْلَحّقِ

رسول خدا)ص( به ابوذر فرمود: تو برای دو نفر هم رئیس نشو، تو 
ِحّبُ 

ُ
، ِإّنِي أ َبا َذّرٍ

َ
خودت تا آخر خوب هستی، ولی مدیر نشو! )َیا أ

َرّنَ َعَلی اْثَنْیِن؛ امالی  َراَك َضِعیفًا، َفاَل ُتَؤّمَ
َ
ِحّبُ ِلَنْفِسي، ِإّنِي أ

ُ
َلَك َما أ

اما  بود،  امیرالمؤمنین)ع(  سّر  اصحاب  از  کمیل،  طوسی/3۸4( 
از  کمیل یک ُپست مدیریتی داده بود-بعد  به  اینکه  با  حضرت 
اینکه دوبار در مدیریت و تصمیم گیری برای جنگ اشتباه کرد- به 
او فرمود: از این به بعد هرکاری خواستی انجام بدهی، از من اجازه 
َک ُخطَوًة بعَد  بگیر! )فانُظر ال َتغُزَوّنَ َغزَوًة وال َتجُلَوّنَ إلی َحْرِب َعُدّوِ

ی  َتستأِذَننی  فی  ذِلک ؛ مکاتیب االئمه/۱23/2( هذا، َحّتَ

ج  خوار یک جور  کنیم،  انکار  خانواده  در  را  مدیریت  اینکه 
مسلکی است

ما سر نحوۀ اداره کردن و سر اصل مدیریت داریم صحبت می کنیم. 
هرکسی اصل مدیریت و نحوۀ اداره کردن را در خانه نپذیرد و دنبال 
حلش نباشد و دنبال تقسیم کار در خانواده نباشد، نادان است. این 
که هنوز تکلیف مدیریت روشن نشده  هم یک نوع حماقت است 
گر  است؛ مدام حرف اخالقی بزنیم، این یک جور سکوالریزم است! و ا

این مدیریت را انکار بکنیم یک جور خوارج مسلکی است. 

است،  ج مسلکی  خوار کنیم،  انکار  خانواده  در  را  مدیریت  اینکه 
و اینکه مدیریت را در خانواده در نظر نگیریم و همه اش توصیۀ 
نوع  یک  هم  این  است،  سکوالریزم  نوع  یک  کنیم،  اخالقی 
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را در نظر  حماقت است؛ کمااینکه در جامعه نمی شود مدیریت 
 

َ
نگرفت. نه اصل وجود مدیر قابل انکار است، ولو فاجر باشد) ال

ْو َفاِجٍر؛ نهج البالغه/خطبه40( نه از شیوۀ 
َ
َبّرٍ أ ِمیٍر 

َ
اِس ِمْن أ  ِللّنَ

َ
ُبّد

گر  مدیریت می توانیم بگذریم؛ ولو یک مدیر، آدم خوبی هم باشد ا
شیوۀ مدیریتش غلط باشد جامعه را به زمین خواهد زد. 

کنیم؛  که بتوانیم مدیریت و تدبیر  کنیم  ما باید توانمندی پیدا 
هم  جامعه  در  و  یک جور،  خانواده  در  یک جور،  خودمان  برای 

یک جور.

دربارۀ  می گیرند،  دیپلم  وقتی  تا  آن  دخترهای  که  جامعه ای  در 
مدیریت خانواده تقریبًا هیچ درسی نمی آموزند و پسرها تا وقتی 
دیپلم می گیرند، بویی از آموزش مدیریت خانواده به مشام شان 
برای  را  خانواده  در  مدیریت  مسئلۀ  اینکه  از  قبل  و  نمی خورد 
کنند مدام درس اخالق به آنها می دهند، در  بچه های شان حل 

که خانواده دچار مشکل بشود. چنین جامعه ای طبیعی است 

عرضۀ  که  است  این  نباشند  دزد  مسئولین  اینکه  از  مهم تر 
مدیریت داشته باشند!

اول باید تکلیف مدیریت را روشن کنیم که چه کسی، از چه جهتی 
از  بنشینیم  بعد  است،  چقدر  اختیاراتش  حدود  و  است  رئیس 
ادارۀ  شیوۀ  تکلیف  شما  که  نمی شود  کنیم.  صحبت  اخالق 
جامعه را مشخص نکنید و فقط بگویید »نمایندۀ مجلس باید 
که نمی  خواهیم امام جماعت  باخدا باشد، باید دزد نباشد!« ما 
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کنیم! باید ببینیم  کنیم؛ می خواهیم برنامه ریز انتخاب  انتخاب 
این فردی که می خواهد نماینده شود، آیا قدرت برنامه ریزی دارد 
 »SWOT« گر جدول کالن ملی را می فهمد یا نه؟ ا یا نه؟ اهداف 
را جلویش بگذارید، می تواند فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت و 
کوچک برای  کوچک و در یک سازمان  را در یک محیط  ضعف 

گر این طور نبود، طبیعتًا به درد نمی خورد. کند؟ ا شما فهرست 

که قدرت برنامه ریزی و مدیریت دارند.  کسانی باشیم  باید دنبال 
کافی نیست! بیشتر از اینکه اهمیت دارد  همین که دزد نباشند 
که عرضۀ  مسئولین دزد نباشند و رانت خواری نکنند، مهم است 
قدرت  باشند،  داشته  اداره کردن  فهم  باشند،  داشته  مدیریت 
برنامه ریزی راهبردی داشته باشند. طبق کالم أمیرالمؤمنین)ع(، 
بیشتر  مدیر،  این  نبودن  یا  بودن  فاجر  بر  مدریت  اصل  اهمیت 
ْو َفاِجٍر؛ نهج البالغه/خطبه40( پس 

َ
ِمیٍر َبّرٍ أ

َ
اِس ِمْن أ  ِللّنَ

َ
 ُبّد

َ
است )ال

اصل توان اداره کردن مهم تر از سالمت های حاشیه ای است.

در خانواده هم، اول باید تکلیف مدیریت روشن بشود
کنیم و  در دین داری فردی، اول باید تکلیف مدیریت را مشخص 
کنی، نظرت  از خودمان بپرسیم »تو دربارۀ اینکه با برنامه زندگی 
چیست؟« پاسخ به این سؤال، تکلیف دین داری شما را مشخص 
می کند. در خانواده هم، اول باید تکلیف مدیریت روشن بشود که 
»مدیر در خانه کیست؟ و چگونه مدیریت می کند؟« وقتی تکلیف 
مدیریت مشخص شد، بعدش می توانید به نصیحت های اخالقی 
بپردازید، البته در این صورت، دیگر زیاد نصیحت هم الزم نیست.
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اداره کردن در  باید باشد؟ شیوۀ  مدیر در جامعۀ اسالمی چگونه 
این مسئله حل شد،  وقتی  باشد؟  باید  جامعۀ اسالمی چگونه 
بعدش بقیۀ امور درست می شود؛ فرهنگ هم درست می شود، 
را  مدیریت  فهم  که  است  این  مهم  می شود.  درست  همه چیز 

کنیم.  داشته باشیم و ضرورت اصل مدیریت را درک 

مهم ترین مشکل خانواده در ایران حل مسئلۀ مدیریت است
ترویج زندگی  که تالش می کنند-با  صهیونیست ها همان طوری 
صهیونیست ها  بگیرند،  افراد  از  را  مدیریت  قدرت  هرزه وار- 
ج مسلکی-  خوار ترویج  می خواهند-با  که  همان طوری 
هم  همان طوری   ، ببرند  بین  از  جامعه  در  را  مدیریت پذیری 
از  می دهند،  انجام  خانواده  موضوع  در  که  کاری  مهم ترین 

بین بردن مدیریت در خانواده است! 

است،  مدیریت  مسئلۀ  حل  ایران  در  خانواده  مشکل  مهم ترین 
مباحث اخالقی بعد از این مطرح می شود. درصورِت حل نشدن 
کنارش هر توصیۀ اخالقی تقریبًا  مسئلۀ مدیریت در خانواده، در 
فایده ندارد و بعضًا حتی ضرر هم دارد! مثاًل شما توصیه می کنید که 
»مهربان باشید، انعطاف پذیر باشید!« درحالی که اصاًل مدیریت ها 
در خانواده جابجا شده و جایگاه زن و مرد عوض شده است، نقش 
زن را مرد دارد بازی می کند و نقش مرد را هم زن دارد بازی می کند، 
کوتاه آمدِن نابجا،  آ ن وقت انعطاف پذیری ممکن است به صورت 

کند و موجب شود بچه ها ضعیف بار بیایند! ظهور پیدا 
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اینکه در خانه ای دعوا نباشد، دلیل بر خوب بودنش نیست!
و  بزند  که حرف  نمی آید  از دوطرف، چون حوصله اش  یکی  مثاًل 
تو می گویی! ُخب  کوتاه می آید و می گوید: »هرچه  جواب بدهد، 
باشد؛ ول مان کن!« یا از ترس زباِن تند و سم آلوِد طرف دیگر، مدام 
کوتاه می آید! آیا چنین خانواده ای خوب است؟! همین که از دم 
کوتاه بیایی خوب است؟ بچه در این خانه چطوری بار می آید؟ 

گیج و منگ! 

که خوب  که در آن دعوا نبود، دلیل بر این نمی شود  هر خانه ای 
در  ببعی وار  نیست!  خوب  لزومًا  خانه  در  دعوانشدنی  هر  باشد! 
که هنر نیست! بعضی از  کنار همدیگر زندگی کردن و دعوا نکردن 
را در خانه تحکیم  که مدیریت  گفتگوهایی  دعواها، چالش ها و 
می بخشد و تعالی می بخشد و به مدیریت صحیح در خانه ثبات 
می دهد، خیلی بهتر از دعوا نکردن است! لذا اول تکلیف مدیریت 

کرد، بعد به مسائل دیگر پرداخت. را باید در خانواده روشن 

 )الف2-ن2(
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 مدیریت حقوقِی خانه با مرد است و مدیریت عاطفی با زن
کالن با مرد است  مدیریت داخل خانه با زن و مدیریت 

دشمن دارد یک جریان سوءتدبیر را در خانواده تزریق می کند

و نقش های مدیریتی  کند  باید مدیریت  در خانواده، هم خانم 
کالن خانواده با مرد است  خودش را بشناسد، هم آقا. مدیریت 
مدیریت  گفته اند.  هم  روانشناس ها  که  است  چیزی  این  و 
ُخرد)مدیریت در محیط خانه( با زن است؛ در دایرۀ داخلی خانه، 

باالترین  مسئولیت ها و مدیریت ها به عهدۀ خانم است.

چرا انسان به مدیریت احتیاج دارد؟  
وقتی می خواهیم برای فرایند رشد و ترقی خودمان برنامه ریزی 
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کار را در خأل انجام دهیم؛ چون اصاًل ما در  کنیم، نمی توانیم این 
که  خأل نیستیم؛  بلکه یک سلسله واقعیت ها پیرامون ما هست 
با ما در حال جنگ و مبارزه است، ما در متن این درگیری ها و 
که دارد با منافع ما می شود، باید از خودمان دفاع  دشمنی هایی 

کنیم و به رشد خودمان بپردازیم. 

که حضرت آدم )ع( آفریده شد در متن یک درگیری  از روز اول هم 
قرار گرفت؛ این درگیری ناشی از وجود ابلیسی بود که با او دشمنی 
آدم  حضرت  به  درگیری  متن  این  هم  اول  روز  همان  از  می کرد، 
معرفی شده بود و او باید در برنامه ریزی خودش برای رشد، وجود 
این دشمن پلید را در نظر می گرفت، اما یک لحظه، دشمنی او را 

کرد و ضربه خورد.  فراموش 

که ما می خواهیم خودمان را رشد بدهیم و آخرین مقدمات  االن 
کنیم، طبیعتًا باید در متن  ظهور را در خودمان و در جامعه فراهم 
درگیرِی زمان خودمان و در متن دشمنی هایی که با ما هست، این 
کار را انجام بدهیم، باید ببینیم ما در چه زمانه ای زندگی می کنیم؟

»تئوریزه  می کند  القاء  دارد  سلطه  نظام  که  فرهنگی  و  فکر 
شدۀ هوا پرستی« است!

ِإلَهُه  َخَذ 
َ
اّت َمِن  ْیَت 

َ
َفَرأ  

َ
»أ می فرماید:  که  هست  قرآن  در  آیه ای 

که هوای نفس را خدای  کسی را  َهواُه« )جاثیه/23( آیا دیدی آن 
گر بت پرست  گر او خداپرست نیست یا ا خودش قرار داده است؟ ا
نیست، در عوض »هوا پرست« است! باید عمیقًا به معنای این 
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کنیم.  آیه توجه 

تفکر  و  غرب  تمدن  که  می کنیم  زندگی  زمانی  در  ما  االن 
تئوریزه شدۀ هوا پرستی  از تمدن غرب در واقع  پشتیبانی کننده 
از همین  ناشی  آنچه در تمدن غرب می بینیم، عیوبش  و  است 
که  که می گویند »انسان هرچیزی  هوا پرستی است. مثاًل آنجایی 
می خواهند  اصاًل  اوست!«  حِق  این  و  دارد  حق  بخواهد،  دلش 
خوب  دل بخواهی های  »یک سری  اینکه  در  نشوند  قائل  مرزی 
بهتر؛  به تعبیر  یا  داریم«  بد  دل بخواهی های  یک سری  و  داریم 
نمی خواهند تشخیص بدهند که ارزش بعضی از دل بخواهی های 
انسان  و  است  باالتر  دیگر،  دل بخواهی های  بعضی  از  انسان 
دل بخواهی های  از  ارزشمند ترش  دل بخواهی های  نفع  به  باید 

کنند.  بی ارزش ترش بگذرد! این را نمی خواهند قبول 

نیست،  هم  غرب  تمدن  حتی  اصلی مان  مواجهۀ  دیگر  ما  البته 
که نظام  بلکه بهتر است بگوییم »نظام سلطه«. فرهنگ و فکری 
سلطه دارد القاء می کند، تئوریزه شدۀ هوا پرستی است! ما االن 
با این پدیده مواجه هستیم؛ همۀ دستورات ما در درگیری با این 

ابلیس وارۀ زمان باید تنظیم بشود! 

ابلیس  این  ابلیس است؛  از همین  ناشی  از تمدن غرب  بخشی 
کند رفته است غرب را نابود  قبل از اینکه بخواهد شرق را نابود 
گر  ا کاًل مردم اروپا  کرده است. مردم فرانسه، آلمان، انگلستان و 
به حال خودشان رها شده بودند و یک جریان صهیونیستی بر 
فکر و فرهنگ آنها غالب نبود یک  راه دیگری می رفتند، قطعًا این 
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کردند را انتخاب نمی کردند. این درد  که امروز انتخاب  زندگی ای 
همان چیزی است که فرانسوی ها هر هفته دارند برایش تظاهرات 
گر در غرب هنوز بیشتر از این، آشوب نشده است برای  می کنند و ا
که راه جایگزین برایش تصور نمی کنند، امیدی ندارند  این است 
پیدا  جایگزینی  راه  گر  ا بدهند،  تغییر  را  اوضاع  بتوانند  اینکه  به 
کنند، اوضاع را تغییر خواهند داد. به همین دلیل دربارۀ حوادث 
بعد از ظهور امام زمان)ع( گفته شده است، آن قومی که به سهولت 
به  چون  هستند؛  اروپایی  همین  می شوند،  امام  آخرین  تسلیم 

که می روند غلط است. که این راهی  این نتیجه رسیده اند 

»مدیریت  است:  این  سِر  ما  با  سلطه  نظام  دشمنی  محور 
کنید« نکنید« یا »بد مدیریت 

امروز فرهنگ و تمدن غرب )البته منظور ما بخش  نارسایی های 
دقیقًا  می کند،  القاء  دارد  سلطه  نظام  که  فرهنگی  و  است(  آن 
دارد با چه چیزی دشمنی می کند؟ محور دشمنی اش را سِر چه 
که ما باید نسبت به آن موضع بگیریم؟  موضوعی قرار داده است 

محور دشمنی و اغراض اصلی  نظام سلطه علیه ما، به دو موضوع 
مدیریت  و  نکنید  مدیریت  آدم ها،  »ای  می گوید:  یا  برمی گیرد؛ 
کرده است  بشوید« یعنی مدیریت نکردن و منفعل بودن را تبدیل 
به یک ارزش، به یک مد و به یک چیز جذاب! یا اینکه می گوید: 

کن!«  گر مدیریت می کنی، بد مدیریت  »ا

رواج  را  هرزگی  نکن«  مدیریت  »اصاًل  می گوید  ما  به  که  آنجایی 
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می کند.  توصیه  آدم ها  به  را  زندگی کردن  هردمبیل  می دهد، 
ندارد!  را  سلطه  نظام  با  مقابله  قدرت  هم  ما  پرورش  و  آموزش 
که نکند درس های آموزش  اصاًل گاهی از اوقات آدم شک می کند 
که قدرت مقاومت در  و پرورش ما یک جوری تنظیم شده است 

مقابل نظام سلطه را نداشته باشیم!

در  سلطه،  نظام  نکند  که  می کند  شک  آدم  وقت ها  بعضی 
می خواهد  و  است  کرده  نفوذ  ما  درسی  برنامه ریزی های 
کباب!  نه  بسوزد  سیخ  نه  که؛  باشند  خنثی  این قدر  درس ها 
وقتی می گوییم: »ُخب یک کمی درس ها را از حالت خنثی بودن 
کار  این  که  می گویند  بعضًا  درسی  برنامه ریزان  بیاورید!«  در 
»حساسیت اجتماعی« به دنبال دارد! این حرف یعنی چه؟! تو 
مدرسه  وارد  باید  آموزش  این  و  گاهی  آ این  که  داری  دانش  گر  ا

کن! بشود، سِر حرفت بایست و از دانش خودت دفاع 

پیشنهاد دین، سخت ترین نوع مدیریت است
که اواًل کسی خودش  االن مدیریت نظام سلطه دنبال این است 
را  اقتصاد  شما  که  است  این  یک نمونه اش  نکند،  مدیریت  را 
گر اقتصادت را مدیریت نکنی،  مدیریت نکنی. درحالی که شما ا

اقتصاد مقاومتی به دست نمی آوری. حال دین چه کار می کند؟ 

دین  است.  مدیریت  نوع  سخت ترین  حتی  دین،  پیشنهاد 
پیچیده ترین،  باید  بلکه  کنی،  مدیریت  باید  نه تنها  می گوید: 

هوشمندانه ترین و سخت ترین مدیریت ها را انتخاب کنی!
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سخت ترین نوع پول درآوردن این است که دسته جمعی پول 
در بیاوریم 

کار و تولید ثروت  که بیایید  گفتیم  گذشته در همین جلسه  سال 
کنیم و به طور مصداقی  و تالش را برای خودمان، یک ارزش تلقی 
که  است  این  درآوردن  پول  نوع  سخت ترین  که  کردم  عرض 
راه  تعاونی  اینکه  مثاًل  و  بیاوریم  در  پول  بخواهیم  دسته جمعی 

بیندازیم. 

کشور، 25درصد سهم اقتصاد ما باید  بر اساس برنامۀ پیشرفت 
اقتصاد تعاونی باشد. اما در این سال ها هیچ وقت از 6 الی 7درصد 
بیشتر رشد پیدا نکرده است. برای اینکه دولتی ها و مجلسی ها، 
هم  ما  مردم  بیندازند،  راه  را  تعاونی  اقتصاد  که  نیستند  رجالی 
هرکدام  بلکه  نیندازند،  راه  تعاونی  که  است  راحت تر  برایشان 
کاری  کسب و  که برای خودشان یک  بیشتر دنبال این هستند 
راه بیندازند یا اینکه پول خودشان را به صورت مضاربه در بانک 

بگذارند.

نظام  تبلیغ  کنند«  ثروت  تولید  »مردم  بگوییم  اینکه 
سرمایه داری و لیبرالی نیست

سعی  عدالت خواهی-  به نام  گذشته-بعضًا  سال  که  کسانی  آن 
که این خط،  می کردند این بحِث ما را بزنند، حواس شان باشد 
را  خط  این  بی بی سی،  تئوریسین  است؛  بی بی سی  از  ریشه اش 
می دهد که »االن این موضوعات، حساسیت دارد و شما می توانید 
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که  این تفکر را این طوری بزنید...« و از طرف دیگر، سایت هایی 
بعضًا ادعای حزب اللهی گری می کنند، این خط را ادامه می دهند. 

ما هیچ وقت نظام سرمایه داری و لیبرالی را در اینجا تبلیغ نکردیم، 
کنید و پول در بیاورید؛ مثاًل از طریق  کار  گفتیم »بیایید باهم  بلکه 
و  سرمایه داری  اقتصاد  اینکه  مساجد«!  در  انداختن  راه  تعاونی 
لیبرالی نیست! اما بعضی ها عمدًا می خواهند یک قسمت هایی 
گوش ندهند؛ لذا حرف آنها ناشی از شبهه و سؤال  از حرف ما را 

گوش می کردند. کافی بود بقیۀ صحبت بنده را  نیست چون 

که  گذشته، برجسته ترین مثال بحث ما این بود  در بحث سال 
که  می گذارید  بانک  در  مضاربه  به صورت  را  خودتان  پول  »چرا 
کنید. پول تان  کار  سِر ما پول بگیرید؟ بروید خودتان با این پول 
را بردارید و باهم جمع بشوید و مثاًل از یک صنعت دانش بنیان 
به  را  جوان های تان  این  و  بیندازید  راه  تعاونی  کنید،  حمایت 
آیا  است؟!  لیبرالی  اقتصاد  مال  حرف،  این  آیا  کنید«  وادار  کار 
ذره ای  که  کسی  است؟!  سرمایه داری  اقتصاد  تئوریزه کردن  این 
و  اشرافیت  تئوریزه کردن  را  ما  این حرف های  باشد،  بلد  اقتصاد 

کرد.  سرمایه داری تلقی نخواهد 

مدیریت  اقتصادی،  کارهای  در  مدیریت  نوع  سخت ترین 
دسته  جمعی و مدیریت تعاونی است

می گوید  نه تنها  اسالم  که  می دهد  نشان  فوق  مثال  همین 
نوع  بلکه می گوید سخت ترین  کنی  را مدیریت  زندگی ات  باید 
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برای  کنی! سخت ترین نوع مدیریت  انتخاب  باید  را  مدیریت 
برای  تعاونی  مدیریت  و  دسته  جمعی  مدیریت  معیشت، 
کار، عقب ترین نوع  کارهای اقتصادی است و این سخت ترین 

اقتصاد در مملکت ما محسوب می شود!

در قانون اساسی، سه نوع اقتصاِد دولتی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد 
اقتصاد  بر  تعاونی،  اقتصاد  اتفاقًا  و  است  شده  بیان  خصوصی، 
هیچ وقت  تعاونی  اقتصاد  ولی  است،  شده  مقدم  هم  خصوصی 
)یعنی  25درصد!  به  برسد  چه  است  نرسیده  هم  درصد  ده  به 
گرفته  نظر  در  برایش  که  به سهم 25درصدی  نتوانسته  کنون  تا
شده، برسد( چرا؟ چون در اقتصاد تعاونی، رانت خواری ها کاهش 
پیدا می کند، در اقتصاد تعاونی، کارآفرینی افزایش پیدا می کند، در 

اقتصاد تعاونی، مقاومت و اقتصاد مقاومتی بیشتر می شود. 

مدیریت  خودت  را  »زندگی ات  که  می کند  توصیه  ما  به  دین 
کن« / باید فرزندانمان را در مدرسه »مدیر« بار بیاوریم

بلکه  بشویم،  معیشت  و  اقتصاد  بحث  وارد  نمی خواهیم  االن 
اینکه  به  می کند  توصیه  را  ما  دین،  که  بگوییم  می خواهیم 
مدیریت،  موضوع  در  دین  توصیۀ  کن«  مدیریت  را  »زندگی ات 
برای  مدیریت  نوع  این  لذا  است  مدیریت ها  نوع  سخت ترین 

تنبل ها نیست! 

ما باید بچه های مان را در مدرسه، مدیر بار بیاوریم، توانمند برای 
که  مدیریت بار بیاوریم؛ مثاًل توانمند برای مدیریِت پول خودش 
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که از  کند. الاقل همان پول توی جیبی را  می خواهد در ماه خرج 
کند. بابایش می گیرد، با مدیریت درست، خرج 

در یک مدرسه ای -که ما یک مقدار با آنها هم فکری می کنیم- برای 
کرده اند و به بچه ها  خودشان یک نوع پول رایج مدرسه درست 
کردن،  کنید با این پول، باهم خرید و فروش  می گویند: »شروع 
کند، چقدر خرج می کنی؟  کسی باید پول خودش را مدیریت  هر 
نمی خواهی  چه  بخری؟  می خواهی  چه  نمی کنی؟  خرج  چقدر 
کن  که پولت را مدیریت  بخری؟...« اصاًل این دستور دین است 

و هرزه خرجی نکن. 

را  ما  همۀ  خودش  تا  نکنیم  مدیریت  ما  می خواهد  دشمن 
کند اداره 

مدیر  »کسی  می کند:  کار  مسئله  این  روی  دارد  امروز  ما  دشمن 
نباشد، من اداره ات می کنم!« این شیوۀ نظام سلطه است، این 
شیوۀ صهیونیستی است، این روش نظام سرمایه داری زالوصفت 
که در مملکت ما هم هست. درواقع حرفش این است  غرب است 
که »بروید در خانه های تان بنشینید و پولتان را در بانک بگذارید، 
آن وقت رانت خوارها حساب همه تان را می رسند. یک پوِل بخور 
و نمیر هم به تو می دهند!« این روش نظام سرمایه داری است 

کرده است. ولی متاسفانه در بین ما هم جاری شده و رواج پیدا 

بروند  باید  می آید،  دردشان  سرمایه داری  نظام  از  که  آنهایی 
که  ما  توصیۀ  به  بگیرند  ایراد  اینکه  نه  کنند،  درست  را  بانک ها 
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گفتیم: »جوان ها بلند شوید دور همدیگر جمع بشوید و کار کنید!«

باید  می گوید:  دین  است/  »منفعل پرور«  سرمایه داری  نظام 
کنید خودتان مدیریت 

نظام سرمایه داری نوکرپرور است، نظام سرمایه داری، منفعل پرور 
خودش  ُرعایای  به  نمیر  و  بخور  نان  سرمایه داری  نظام  است، 
گر زورش برسد، همان را هم نمی دهد و رعایای  می دهد، البته ا
چقدر  که  می بینید  دنیا  در  )کمااینکه  می کند  خفه  را  خودش 
گر زورش نرسد با یک کمی  کرده است( ولی ا کارتن خواب درست 
مرفه کردِن کارمندهای خودش، آنها را منفعل می کند و می گوید 
را  آنها  بنشین  فقط  تو  هستند،  مدیر  چندتا  نکن،  مدیریت  »تو 

کف بزن!« کن و برایشان  تماشا 

کنی، بلکه باید جمع  اما دین می گوید: »نه تنها تو باید مدیریت 
کنید!« البته این خیلی سخت است، اما  بشوید باهم مدیریت 
خیلی هم قشنگ است. اصاًل جوهر انسان به انجام فعالیتی است 
بازی  می خواهند  وقتی  بچه ها  حتی  باشد.  سخت  یک کمی  که 
کنند، بازی های خیلی آسان را انتخاب نمی کنند و االن معمواًل 

که یک مقدار سخت باشند.  بازی هایی پرفروش می شوند 

فرهنگ نظام سلطه به مردم القا می کند »مدیریت نکن« یا 
کن«  »بد مدیریت 

سلطه(  نظام  ما)یعنی  دشمن  که  می کنیم  زندگی  زمانی  در  ما 
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گر بخواهی مدیریت کنی می گوید »بد  می گوید »مدیریت نکن« یا ا
کردن را به  مدیریت کن« یعنی با روش های مختلفی، بد مدیریت 
کنید در خیلی از این روش های  گر دقت  آدم ها یاد می دهد، مثاًل ا
که در برخی  موفقیت، حرف های خوبی هست )حرف های خوبی 
اینکه  بدون  و  برمی دارند  را  دارد  وجود  اهل بیت)ع(  روایات  از 
بگویند »این روایت است« آن را با تعابیر دیگری بیان می کنند( اما 
گر مردم  که ا در بعضی از روش های موفقیت، حرف هایی هست 

کرد! کنند، مثل برده ها زندگی خواهند  به آن حرف ها عمل 

مدیریت،  خراب کردن  برای  سلطه  نظام  پیشنهاد  مهم ترین 
در بخش خانواده است

یا  نباش«  »مدیر  می گوید  یا  سلطه  نظام  تفکر  و  فرهنگ 
مهم ترین  است.  بد  مدیریت  برای  می دهد،  که  پیشنهادهایی 
کدام  در  مدیریت  خراب کردن  برای  سلطه  نظام  پیشنهادهای 
بخش است؟ در بخش خانواده است. هرچه آدم دقت می کند، 
که اینها چقدر دقیق زده اند! خودشان صریحًا می گویند:  می بیند 
برای اینکه مدیریت در جامعه فشل بشود و در مجموع، بتوانیم 
خراب  را  خانواده  در  مدیریت  باید  بکشیم،  بردگی  به  را  جامعه 
بد  یا در خانواده مدیریِت  نباشد،  یا در خانواده مدیریت  کنیم؛ 

باشد!

عنصر  یک  خانواده  مدیریت  باب  در  می خواهیم  جلسه  این  در 
از  تا  چند  می خواهیم  بعد،  جلسات  در  و  کنیم  حل  را  کلیدی 
کنیم  مرور  هم  با  را  خوب  مدیریت  یک  در  کلیدی  ویژگی های 



| جلسه پنجم |
مدیریت خانه با مرد است یا زن؟ ۹۱

یعنی  خوب؛  مدیریت  یک  برای  بشویم  آماده  إن شاءاهلل  تا 
خانواده  مدیریت  خود،  مدیریت  مشترک  »اصول  می خواهیم 
که سیاست ما عین  کنیم تا ببینید  و مدیریت جامعه« را بحث 
دیانت ما است! سیاست عین اخالق است و اخالق عین سیاست 
است؛  قرآن  تربیتی  تفسیر  عینًا  هم  قرآن  سیاسی  تفسیر  است. 

تفاوتی نیست.  

به مرور زمان، این مباحثات سیاسی در جامعه کم خواهد شد
اْلَعْقِل ُحْسُن  َغَزاَرِة  َعَلی   َشْي ٍء 

ُ
َدّل

َ
امیرالمؤمنین)ع( می فرماید »أ

برای هوشمندی یک  بهترین دلیل  )غررالحکم/3۱5۱(  ْدِبیِر«  الّتَ
انسان و برای تیزِی عقل یک انسان، حسن تدبیر است! 

که به مرور زمان این مباحثات سیاسی در  به شما مژده می دهم 
از این مواضع مختلف سیاسی  کم خواهد شد. بسیاری  جامعه 
مربوط به دوران جاهلیِت ما است و اال خیلی از اینها اصاًل رأی گیری 
می خواهیم  »ما  بگوید:  کسی  ندارد  معنا  کمااینکه  نمی خواهد؛ 
یا  شود  بلند  این طرفی  باند،  روی  هواپیما  که  کنیم  رأی گیری 
آن طرفی بلند شود؟« آن وقت یک ُمشت فرصت طلب هم وسط 
بیایند و جنجال راه بیندازیند و با برخوردهای ُپُپلیستی، این و آن 
کنند و... برای چه؟ برای اینکه می  خواهیم هواپیما را  را تخریب 
کنیم یا از آن طرف؟! درحالی که این اساسًا  از این طرف باند بلند 
از  باید  از این طرف آمد، هواپیما  یک بحث فنی است؛ وقتی باد 
تکلیف  تعیین  مهندس ها  را  این  بالعکس!  و  شود  بلند  آن طرف 
که شما می بینید در انتخابات ها اثری  کرده اند. یک روزی می رسد 
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از دعوا نیست و آن جامعه، جامعۀ امام زمان)ع( است. 

افزایش  خودمان  بین  را  مدیریت  دانش  »بیایید  می گوییم  چرا 
بدهیم، تا معلوم بشود خیلی از این دعواهای سیاسی بیخود و 
بیهوده است! اصاًل همین که شروع می کنند به دعوا راه انداختن، 
سِر  دعواها  این  چون  کرده اند!  فرض  احمق  را  مردم  واقع  در 

مباحث تخصصی است و نیازی به این جنجال ها نیست. 

به مرور، نه تنها دعواهای سیاسِی مضحک، حذف خواهد شد، 
حذف  هم  مضحک  فرهنگِی  موضع گیری های  و  دعواها  بلکه 
کسی نمی تواند بگوید »در فالن موضوع  خواهد شد. مثاًل دیگر 
مسائل،  این  مگر  اصاًل  است...«  این  من  سلیقۀ  فرهنگی، 
سوت  و  دعوا  و  منازعه  با  مسائل  این  مگر  است؟!  سلیقه ای 
کف، باید حل بشود؟! این مسائل هم تخصصی است و باید  و 
کنند؛ حتی اینها غالبًا با دانش  متخصصین این حوزه، آن را حل 
بشری هم قابل حل است و نمی خواهیم بگوییم که لزومًا با دین، 

حل بشود! 

بعضی ها منازعات مدیریتی، را به منازعه برای تخریب رقیب 
تبدیل می کنند

و دانش  از منازعات مدیریتی، جوابش در دانش سیاسی  خیلی 
مدیریت، مشخص شده است، اما بعضی ها این مسائل را تبدیل 
می کنند به یک منازعاتی برای رأی گیری و تخریب رقیب! این افراد، 
کرده اند.  اواًل خودشان احمق هستند، ثانیًا مردم را احمق فرض 
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افراد، جز  این  از بین خواهد رفت و یک روزی  این منازعات هم 
موجودات تحقیرشدۀ تاریخ، اسمی از آنها باقی نخواهد ماند.

گر به مردِم منصف بگویند »اینکه دخترها به ورزشگاه بروند  االن ا
خوب است یا نه؟« مردم منصف می گویند: »چرا جنگ و دعوا راه 
می اندازید؟! ُخب چهارتا متخصص بیایند عوارض مثبت و منفِی 
کنند و نظر بدهند. چهارتا میزگرد علمی الزم  این مسئله را بررسی 
که اندیشمندان حوزه و دانشگاه دور همدیگر بنشینند و  است 
نظر بدهند و مسئله حل بشود.« چرا روی موج این چیزها سوار 

می شوید؟! چرا مردم را نادان فرض می کنید؟! 

کرده ام که در خیلی از منازعات اصاًل  بنده بارها به انقالبیون عرض 
کند؛  وارد نشوید، چون جواب این مسائل را دانش باید معرفی 

که نزاع ندارد. حتی دانش تجربی! اینها 

بسیاری از مباحث سیاسی مان باید تبدیل بشود به مباحث 
تخصصی مدیریت

تبدیل  سیاسی مان  مباحث  از  بسیاری  اینکه  به  داریم  نیاز  ما 
که  است  غلط  حرف  این  مدیریت!  تخصصی  مباحث  به  بشود 
و  بشود  مدیریت  باید  این گونه  است  معتقد  گروه  »این  بگوییم 
که آن گونه باید بشود!« این حرِف امروز هم  گروه معتقد است  آن 
که داری  نیست. أمیرالمؤمنین)ع( به ابوموسی اشعری فرمود: تو 
ک قرار بده، نمی خواهد  کره می روی، عقل و تجربه را مال برای مذا
ک  مال را  تجربه  و  عقل  گر  ا ولی  بدهی!  قرار  ک  مال را  من  موِضع 
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ِمَن  ُاوِتَی  ما  َنفَع  ُحِرَم  َمن  ِقَیّ 
ّ

الَش )إَنّ  هستی!  شقی  ندهی  قرار 
جِرَبِة؛ نهج البالغه/نامه7۸( حضرت در واقع دارد به او  الَعقِل و الَتّ
کاری نداشته باش، فقط عقل و تجربه  می فرماید: به موضِع من 

ک قرار بده!   را مال

آیا این مسئله مربوط به تفاوت موضِع سیاسی حضرت با دیگران 
موضع  و  بود  این  علی )ع(  حضرت  سیاسی  موضع  یعنی  بود؟ 
سیاسی ابوموسی اشعری، آن بود! مثاًل ابوموسی اشعری موضع 
نداشت؟!  صلح طلبانه  موضع  علی)ع(  اما  داشت  صلح طلبانه 
حضرت درواقع این بازی های فریبکارانه را جمع کرد و فرمود »من 
ک قرار بده!« علی)ع( غریب واقع شد،  می گویم عقل و تجربه را مال
که همه، عقل و  خ بدهد، آن روز، روزی است  که ظهور ر تا روزی 

ک قرار می دهند. تجربه را مال

کسی سراغ حسن التدبیر رفت اما به نتیجه ای غیر از حرف  گر  ا
دین رسید، تکلیف چیست؟

کسی رفت سراغ  گر  االن بحث ما سر »ُحسُن التدبیر« است! حاال ا
حسن التدبیر، اما با عقل و تجربه اش به یک نتیجۀ دیگری رسید، 
گر کسی با  که دین رسیده است، آن وقت چطور؟ ا غیر از نتیجه ای 
ک های عقالنِی تدبیر رفت به نتیجه ای رسید که دین یک چیز  مال

کرد؟ گفته است، حاال باید چه کار  دیگری را 

اصاًل آیا این سؤال، سؤال خوبی است؟ نه، اصاًل سؤال خوبی 
نیست! چرا سؤال خوبی نیست؟ این سؤال، درواقع نان دانی 
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برای  سؤال  همین  با  بعضی ها  است!  دین  علیه  بعضی ها 
خودشان مغازه باز کرده اند لذا وقتی می گویید »این سؤال خوب 
بیاورند؟!  نان در  کجا  از  بروند بمیرند! دیگر  باید  آنها  نیست« 

نصف صفحات روزنامه شان خالی می شود!

و  عقل  رشد  این  با  االن  نیست؟  خوبی  سؤال  چرا  می دانید 
گر بشر با عقل و تجربه  تجربۀ بشری، بیش از ۹۹درصد موارد، ا
دین  نتایج  همان  به  کند  قاضی  را  خودش  کاله  و  بنشیند 
می رسد. لذا این سؤال خوبی نیست، این سؤال، دغددغه و 

مسئلۀ بزرگ ما نیست.

بیشترین  امکانات،  کمترین  از  که  است  دانشی  مدیریت، 
بهره برداری را می کند؛ دین هم همین است!

ُکُه  ْقِدیِر َو ِماَل امیرالمؤمنین)ع( می فرماید:  »ِقَواُم اْلَعْیِش ُحْسُن الّتَ
خوب  با  تقدیر،  حسن  با  )غررالحکم/6۸07(  ْدِبیِر«  الّتَ ُحْسُن 
خوب  به  نیاز  کردن-که  برنامه  ریزی  خوب  با  مدیریت کردن، 

مدیریت کردن دارد- زندگِی ما زندگی درستی خواهد شد. 

ْدِبیِر  الّتَ ُسوُء  َو  اْلَماِل  َقِلیَل  ُیْنِمي  ْدِبیِر  الّتَ »ُحْسُن  می فرماید:  و 
کم  پوِل  تدبیرکردن،  خوب  )غررالحکم/4۸33(  َکِثیَرُه«  ُیْفِني 
می کند.  نابود  هم  را  زیاد  پول  تدبیرکردن  بد  و  می کند  زیاد  را 
کم ترین امکانات، بیشترین  که از  درواقع مدیریت دانشی است 
دین  نیست؛  این  جز  چیزی  دین  اصاًل  می کند.  را  بهره برداری 

کمترین امکانات بیشترین بهره را ببرید.  می گوید از 
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بیشترین  زمان  کمترین  از  است؛  زندگی  معمای  راهنمای  دین 
لذا  می کند.  را  بهره برداری  بیشترین  توان،  کمترین  از  و  فایده 
که بهترین دلیل بر هوشمندی یک انسان،  أمیرالمؤمنین فرمود 
اْلَعْقِل ُحْسُن   َشْي ٍء َعَلی َغَزاَرِة 

ُ
َدّل

َ
کردن است! )أ خوب مدیریت 

بیشترین  امکانات،  کمترین  از  چون  غررالحکم/3۱5۱(  ْدِبیِر؛  الّتَ
استفاده را می برد.

دشمن دارد یک جریان سوءتدبیر را در خانواده تزریق می کند
کارهایی  دشمن در جریان سوء تدبیر چه کار می کند؟ دشمن یک 
کارهایی برای سوء تدبیِر  برای سوء تدبیر در جامعه می کند، یک 
فرد انجام می دهد )که معمواًل با این دو بحث آشنا هستید و در 
جای خود باید به تفصیل بیان بشود( کار سوم دشمن این است 
که یک جریان سوءتدبیر را دارد در خانواده تزریق می کند، آن هم 
اینکه جای نقش زن و مرد را عوض کند. یا اینکه نقش ها را مساوی 

کیست؟  کند! لذا مدیریت خانه معلوم نیست دست  اعالم 

کردند به  اما در این زمینه، برخی از روانشناس های غربی شروع 
اساس  بر  بعضًا  حتی  رسید ه اند؛  جالبی  نتایج  به  و  بررسی کردن 
داده اند!  نظر  اسالمی  دیدگاه های  از  تندتر  روانشناختی،  تجربۀ 
االن می خواهم بخشی از دیدگاه های روانشناس های خارجی را 
کارکردگرایی  بخوانم؛ مثاًل »تالکوت« یک چهرۀ برجسته در مکتب 
کار جنسیتی بین زن و شوهر  در روانشناسی است، او برای تقسیم 
و  درآمد  کسب  که  را  الگو  »این  و  است  کرده  ارائه  تحلیلی  یک 
کدبانو  رهبرِی خانواده بر عهدۀ مرد است و وظائف خانه داری و 
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که  گری به عهدۀ زن می باشد را بهترین الگو دانسته است« این را 
دیگر اسالم نگفته است!

نظر برخی اندیشمندان غربی دربارۀ مدیریت در خانواده
گفته اند: »چنانچه زن نقش نان آوری را به عهده  یا مثاًل این طور 
وحدت  برای  امر  این  می آید،  پدید  شوهر  با  رقابت  خطر  گیرد، 
نظری  همان  این  است!«  زیان آور  بسیار  خانواده  هماهنگی  و 
گفتم تندتر از اسالم است. چون اسالم می گوید اشکالی  که  است 
که زن، پول در بیاورد. ولی االن بعضًا روانشناس ها و برخی  ندارد 
علوم  و  اجتماعی  علوم  مختلف  شاخه های  در  اندیشمندان 
که دیگر نیازی نیست  تجربی، دارند به یک حرف هایی می رسند 
می توانیم  راحت  خیلی  بلکه  است«  این  اسالم  »نظر  بگوییم 
آقای  است!«  همین  هم،  غربی   اندیشمندان  »نظر  بگوییم 
جوادی آملی فرمودند که دانش دینی و غیردینی نداریم، هرحرفی 

که درست باشد دینی است! حاال از هر طریقی به دست بیاید.

که قطعی  وقتی یک فقیهی، یک حکمی را در می آورد، حکمش 
کردم نظرم این  که بررسی  نیست، بلکه می گوید: »من تا آنجایی 
یک  اینکه  نباشد)البته  دقیق  حکمش  است  ممکن  است...« 
گانه ای است( خب  حّجیت شرعی برای مکلف دارد، بحث جدا
آن روانشناس هم همین را می گوید! او هم می گوید: من بر اساس 
را  حرف  این  علمی  یافته های  آخرین  اساس  بر  یا  تجربه  آخرین 
می زنم. حاال هرکدام که حرفشان درست بود، دانِش دینی است. 

که این دوتا دارند به هم می رسند! اما جالب اینجاست 
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که  در زمینۀ »مدیریِت خود« هم حرف های روانشناس ها را ببینید 
چقدر به مفهوم مبارزه با هوای نفس یا »کنترل تمایالت«  رسیده اند!  

نام »میشل« چنین می گوید: »در  اندیشمندان غربی به  از  یکی 
انسانی می باید سلسله مراتب وجود داشته  هر نظام و سازماِن 
باشد و این سلسله مراتب در خانواده ضروری بوده، می بایست 
فردی از اعضای خانواده در نقش اول و در نقش فرماندهی باشد 
کند« این را اندیشمندان علم مدیریت هم  و خانواده را مدیریت 
نگفته اند بلکه این سخن روانشناس ها است. در ادامه می گوید: 

گر این گونه نباشد، روح زن و مرد به هم می ریزد« »ا

کنند!  نمی  خواهند تفاوت مرد و زن را قبول 
ً

بعضی ها اصال
گرفته  در علوم شناختی می گویند: »طبق پژوهش های صورت 
در علوم شناختی، بین زنان و مردان به لحاظ ساختار، کارکرد 
حل  نحوۀ  عواطف،  درک  هیجانی،  حافظۀ  شناخت،  در  مغز 
مسائل و تصمیم گیری، تفاوت هایی وجود دارد.« این دیگر فرقی 
که آدم مال این فرهنگ باشد، یا مال آن فرهنگ باشد،  ندارد 

دین دار باشد یا بی دین باشد و...

این  اساس  بر  متفاوتی  نقش های  مرد،  و  زن  برای  ما  گر  ا حاال 
ما  حرف های  علیه  می آیند  افراد  برخی  کنیم،  بیان  تفاوت ها 
که اصاًل نمی  خواهند  کسانی هستند  موضع گیری می کنند؛ اینها 

کنند.  تفاوت مرد و زن را قبول 

کودکان زیر پنج سال انجام  یک مطالعات و بررسی هایی بر روی 
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که در آن، فرق بین دختر و پسِر زیر پنج سال بررسی  شده است 
کودِک  این  که  است  این  هم  مطالعات  این  ُحسن  است.  شده 
تربیت شده باشد.  کدام فرهنگ  زیر پنج سال، مهم نیست در 
می گوید: »نتایج نشان می دهد که پسرها به طور معناداری انگیزۀ 
دختران  درحالی که  دارند.  دختران  از  بیشتری  اجتماعی  سلطۀ 
باالتری  نمرۀ  و خودتنظیمی  اجتماعی  در مهارت های عاطفی، 

کسب کرده اند.«

گر  گذاشته است! حاال ا باالخره خدا یک فرق هایی بین زن و مرد 
پشتیبانی  ما  از  خودشان  حرف های  با  که  نبودند  روانشناس ها 
کنند، می دانید بعضی ها به خاطر همین یک جمله، چه برخوردی 
ما چه می کردند! بی بی سی چی ها راه می افتادند و علیه این حرف 

موضع گیری می کردند! 

نتایج بررسی روان شناسی فوق نشان می دهد: »دخترها ترجیح 
دوست  معمواًل  و  کنند  بازی  کوچک تر  گروه های  در  می دهند 
این  ترجیح شان  پسرها  ولی  دارند،  شده  درجه بندی  صمیمِی 
گروه به طور یکسان  کنند، به اعضای  گروه بزرگ بازی  که در  است 
نگاه می کنند و زیاد طبقه بندی بین دوست هایشان نمی کنند« 

اینها مال زیر پنج سال است.

گروه  که یک نقشی در  پسرها در بازی های خود ترجیح می دهند 
که ممکن است به درگیری بین آنها بیانجامد،  به عهده بگیرند 
ولی دخترها ترجیح می دهند باهم یک بازی ای را انجام بدهند 
و درگیری ایجاد نشود. پسرها ترجیح می دهند دور از خانه بازی 
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کنند  کنند، دخترها دوست دارند در حضور یک بزرگ تر فعالیت 
کنند.  و بازی 

به  توجه  لزوم  یعنی  این  نیست!  دینی  حرف  دیگر  که  اینها 
شناختی  علوم  در  که  تفاوت هایی  و  روانشناختی  تفاوت های 

دختر و پسر وجود دارد. 

را  پسر  و  دختر  بین  تفاوت  باید  تربیتی  و  آموزشی  نظام  در 
لحاظ کرد

که از سال اول ابتدایی تا آخر،  وای بر آن نظام آموزش و پرورشی 
داریم  ما  این صورت  در  نکند!  لحاظ  را  پسر  و  دختر  تفاوت های 
تربیت  دخترها  عین  بعضًا  را  پسرها  می سوزانیم،  را  استعدادها 
می کنیم، دخترها را بعضًا عین پسرها تربیت می کنیم. بعد هم در 
که در آخرالزمان مردها شبیه زنان می شوند،  روایت ها می بینیم 

زنان شبیه مردها. 

هم  کریم  قرآن  در  است.  طبیعی  امر  یک  مرد،  و  زن  تفاوت های 
است،  آمده  توضیحاتی  قرآن  آیات  در  است.  شده  بیان  اینها 
َبْعض «  َعلی   َبْعَضُکْم  ِبِه  اهلُل  َل 

َ
َفّض ما  ْوا  َتَتَمّنَ »َو ال  مثاًل می فرماید: 

به هرکدام تان دادم، یک  که  تمنا نکنید ویژگی هایی  )نساء/32( 
ویژگی ها و برتری هایی به مرد دادم، یک ویژگی ها و برتری هایی به زن 
دادم، انگار از قدیم هم این بوده است که مردها هوس داشتند مثاًل 
برخی از امتیازهای زن ها را بردارند، یا غصه می خوردند، یا حسادت 
می خواستند  هم  زن ها  بکنند.  انکار  می خواستند  یا  می کردند، 
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بعضی از امتیازات مردها را بردارند، یا غصه می خوردند، یا حسادت 
می کردند، یا سرش دعوا می کردند یا انکار می کردند. 

ا  ساِء َنصیٌب ِمّمَ ْکَتَسُبوا َو ِللّنِ ا ا جاِل َنصیٌب ِمّمَ بعد می فرماید: »ِللّرِ
کسب می کنند،  که  ْکَتَسْبن « مردان نصیبی دارند از آن چیزهایی  ا
زن ها هم نصیبی دارند از آن چیزهایی که کسب می کنند، »َو ْسَئُلوا 
اهلَل ِمْن َفْضِلِه« از فضل خدا تقاضا بکنید. در تفسیر المیزان ببینید 
عالمۀ طباطبائی ذیل این آیه چه مطالبی نوشته است. آدم ها 

بعضی وقت ها نمی خواهند نقش های خودشان را بپذیرند.

َساِء« مردان مسئولیت  الّنِ َعلَی  اُموَن  َقّوَ َجاُل  »الّرِ بعد می فرماید: 
کنند. این مدیریت هم یعنی  دارند نسبت به زنان و باید مدیریت 
مسئولیِت حفظ و پشتیبانی و هدایت. نه اینکه مردان صاحب 
مرد  که  نیست  مطلق  مدیریت  هم  مدیریتش  هستند!  زنان 

کند؛ نه!  بخواهد در جزئیات خانه هم مدیریت 

آشکار  این قدر  مرد،  و  زن  بین  روانشناختی  تفاوت های  االن 
کل نگرتر هستند، زن ها جزءنگرتر  اینکه مردها  شده است! مثاًل 
چه  برای  او  است،  خوب  بیشتر  کاری  چه  برای  این  هستند. 
که  هست  هم  مردی  یک  البته  و...  است  خوب  بیشتر  کاری 
خصلت های زنانه اش بیشتر است، گناه هم نیست. یک زنی هم 
گر بخواهند  که خصلت های مردانه اش بیشتر است. ولی ا هست 
بتوانند  هنرمندانه  باید  کنند  ایفا  نقش  بچه های شان  برای 
نقش فرهنگی و جا افتادۀ اجتماعی خودشان را برای بچه های 

کنند.  خودشان بازی 
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و  است  مرد  با  حقوقی  مدیریت  کیست؟/  با  خانه  مدیریت 
مدیریت عاطفی با زن

عالمه  کیست؟  با  خانه  مدیریت  ساء«  الّنِ علی  قواموَن  جاُل  »الّرِ
کیست  محمدتقی جعفری می فرماید: اینکه مدیریت خانواده با 
گر بگوییم مدیریت با زن است، این نه ممکن  سه حالت دارد؛ ا
نه دلیل شرعی.  برایش داریم  نه دلیل عقلی  نه مطلوب.  است 
اینکه مدیریت با هیچ کسی نباشد و مشارکتی باشد، اینکه دیگر 
با مرد  اینکه مدیریت  این هم معقول نیست.  مدیریت نیست، 

باشد، این درست است، شرایطش هم اینها است...

حقوقی،  »مدیریت  می گویم:  که  است  این  بنده  تعبیر  حاال 
که جنبۀ سرپرستی  که جنبۀ پشتیبانی دارد، مدیریتی  مدیریتی 
با مرد  کلی دارد؛ این مدیریت  که جنبۀ هدایت  دارد، مدیریتی 
کسی از نظر عاطفی  است. اما مدیریت عاطفی، با زن است« چه 
که زن! چه کسی باید دلش در  در خانه رئیس است؟ معلوم است 
گفت  خانه رعایت بشود؟ زن، نه مرد! هیچ وقت نباید به بچه ها 
گفت »مواظب  »مواظب باش دل بابایت را نشکنی!« بلکه باید 
باش غرور بابایت را نشکنی!« چون آن جنبۀ مدیریت با او است، 

گفت »مواظب باش دل مادرت را نشکنی!« ولی باید به بچه ها 

گر در خانواده ای، خانم یک غذایی دلش خواست، آقا هم یک  ا
کی  کی رئیس است؟ حرف  غذای دیگری دلش خواست، اینجا 
این  است.  وسط  دل  پای  چون  خانم!  حرف  باشد؟  جلو  باید 
که وقتی خانم مجبور بشود به میل  حرف به حدی مهم است 



| جلسه پنجم |
مدیریت خانه با مرد است یا زن؟ ۱03

»منافق!«  می گوید  مرد  این  به  روایت  در  بخورد،  غذا  شوهرش 
که  غذایی  یعنی  می خورد؛  غذا  خانمش  میل  به  که  مردی  اما 
دوست ندارد ولی خانمش این غذا را دوست دارد، می فرماید این 
ُکُل 

ْ
ُکُل ِبَشْهَوِة ِعَیاِلِه، َو اْلُمَناِفُق َیأ

ْ
عالمت مؤمن است! )اْلُمْؤِمُن َیأ

ْهُلُه ِبَشْهَوِته؛ وسائل الشیعه/542/2۱(  وقتی پای دل در میان 
َ
أ

است، حرف خانم باید جلو باشد، اما وقتی پای مسائل حقوقی و 
که بیان شد- در میان  کالن- در همان چندتا موضوعی  مدیریت 

باشد، حرف آخر را آقا باید بزند.

کسی باید بزند؟ حرف آخر را در خانه، چه 
که »حرف  کنند  بعضی ها می خواهند مدیریت را این طوری ترجمه 
که پای دل در میان است  کی باید بزند؟« آنجایی  آخر را در خانه 
که پای مدیریت حقوقی در میان است بابا. حاال  مامان، آنجایی 
خودتان ببینید که مدیریت با کی است؟ ما که نمی  خواهیم با کلمات 
کنیم. بروید در علم روانشناسی  کنیم، باید واقع بینانه عمل  بازی 
که دوست دارد یک مردی داشته  ببینید ویژگی های زن چیست 
باشد با قدرت باال، با قدرت پشتیبانی باال. باید روی این موضوعات 

بررسی های روانشناسی انجام شود و ببینند خانم چه می خواهد؟ 

که شوهرش او را دوست داشته باشد.  برای خانم  این مهم است 
گوش بدهد ولو  که بخواهد شوهرش حرف او را  این طور نیست 
اینکه او را دوست نداشته باشد! کمااینکه برای مرد هم مهم این 
گوش بدهد ولو اینکه خیلی هم او را  که خانمش حرف او را  است 

دوست نداشته باشد.



آخرین آمادگی برای ظهور
اصالح مدیریت در خانواده و جامعه ۱04

کند، زن هم  که همسرش از او اطاعت  مرد برایش این مهم است 
که مردش به او عالقه داشته باشد، دلش  برایش این مهم است 

گر این عالقه نباشد. باید این تفاوت ها را ببینیم!  می شکند ا

رد)مدیریت در محیط 
ُ

مدیریت کالن با مرد است و مدیریت خ
خانه( با زن

پس مدیریت کالن در خانه با مرد است، مدیریت خرد در خانواده 
خانه.  محیط  در  مدیریت  یعنی  ُخرد  مدیریت  است؛  زن  با  هم 
که انجام می شود چیست؟  کارهایی  حاال در محیط خانه، یکی از 
و  مهم  به قدری  انسان«  »تربیت  یعنی  کار  این  انسان!  تربیت 
به  بکشد،  زحمت  هم  سال  صد  مرد،  این  گر  ا که  است  باارزش 

شرِف کار این زن نمی رسد! 

کنیم، سریال های مان را در تلویزیون  ما بلد نیستیم اینها را تبلیغ 
معلوم  است،  کرده  پیدا  کاهش  فرزندان  تعداد  گر  ا کنید!  نگاه 
می شود که صدا و سیما نتوانسته تا حاال ارزش مادری را مشخص 
که مادر می آورد  که هر تعداد فرزندی  کند، نتوانسته نشان بدهد 
چقدر برای شوهرش عزیزتر می شود و هرچقدر این شوهر آدمیت 

داشته باشد، برای زن خودش دست بوس تر می شود! 

اینکه بمب می ریزند و مهدکودک ها و بچه های بیگناه را می کشند، 
که بمب های 2030 در  ظلم است ولی از آن ظلم بدتر این است 

فرهنگ ما می ریزند! 
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این طور  آقا/  هم  کند  مدیریت  باید  خانم  هم  خانواده،  در 
که مرد مدیر باشد و زن منفعل باشد نیست 

الّنساء« چرا رجال باید »قوامون« باشند؟  جاُل قّواموَن علی  »الّرِ
نوعی  معنای  به  نیست،  مطلق  کمیت  حا معنای  به  قوامون 
خانواده  کالن  مدیریت  کردیم  عرض  همین که  است؛  مدیریت 
که تندترش را روانشناس ها هم  با مرد است و این چیزی است 
بدون  و  بی مسئولیت  هیچ وجه  به  خانم  اینکه  ضمن  گفتند. 
و  ُپست ها  باالترین  خانه،  داخلی  دائرۀ  در  نمی شود،  مدیریت 

مسئولیت ها و مدیریت ها به عهدۀ خانم است.

را  خودش  مدیریتی  نقش های  و  کند  مدیریت  باید  خانم  هم 
بشناسد.  را  خودش  مدیریتی  نقش های  باید  آقا  هم  بشناسد، 
که مرد مدیر است و زن منفعل  اصاًل ما در این صحبت نگفتیم 
توانمندی های  از  برخی  زن  باشد!  مدیر  باید  هم  زن  است! 
مدیریتی  اش قطعًا از مرد بیشتر است، مثاًل در موضوع رابطۀ بین 
زن و مرد در جامعه، قدرت مدیریت زن بیشتر است! به همین 
دلیل مسئولیت حجاب را به زن دادند و حجاب ابزاری است برای 
زن برای اعمال مدیریت رابطۀ بین زن و مرد! چون مرد در این 
کند، قرآن این  زمینه ضعیف است و نمی تواند خودش را جمع 
کن!« یعنی با  که »تو مدیریت  را می فرماید، لذا به خانم می گویند 

همان حجاب! در واقع حجاب ابزار مدیریتی زن است.

از  نوعی  می گوییم:  بلکه  نمی کنیم؛  نفی  زن  از  را  مدیریت  ما 
مدیریت  است.  زن  با  مدیریت  از  نوعی  است،  مرد  با  مدیریت 
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عاطفه در جامعه به عهدۀ زن است. در خانه هم مدیریت عاطفی 
با زن است و این اصل ماجرا است.

بچه ها  به  و  کنند  تقویت  را  زن  عاطفی  مدیریت  باید  پدرها 
بگویند »دل مادر را نشکنید!«

ائمۀ هدی)ع( سنبل نهایی مدیریت عاطفی در جامعه و در دین 
هستند. لذا امام رضا )ع( وقتی می خواهد بفرماید »امامت یعنی 
ِفیُق  الّرَ ِنیُس 

َ ْ
ال َماُم،  ِ

ْ
)ال است!  مادر  مانند  امام  می فرماید:  چه« 

ِغیر« )کافی،  ُة ِباْلَوَلِد الّصَ ّمُ اْلَبّرَ
ُ ْ
ِقیُق َو ال

َ
ُخ الّش

َ ْ
ِفیُق َو ال

َ
َو اْلَواِلُد الّش

کنند  ج۱، ص200( و پدرها باید این مدیریت عاطفی زن را تقویت 
و به بچه ها بگویند »دل مامان تان را نشکنید!« بچه باید این را از 
کنارش،  بابا بشنود تا وقتی بزرگ شد، امام شناس بشود! البته در 
که احترام بابای تان را حفظ  مامان هم باید به بچه ها یاد بدهد 
کن«  حفظ  را  بابایت  »احترام  گفت  بچه  به  مامان  وقتی  کنید، 
بچه،  این  می افتد؟  اتفاقی  چه  شد  بزرگ  این طوری  بچه ای  و 
امام شناس می شود، اصل والیت و اصل دین برایش جا می افتد. 

گر  ا معتقدم  بلکه  نیستم،  خانواده  اخالق  بحث  به  معتقد  بنده 
مدیریت خانواده درست بشود، اخالق خانواده هم درست می شود.

کند،  یک اصل ساده برای تربیت فرزند: آقا به خانم محبت 
خانم هم احترام و اطاعت شوهر را نگه دارد!

یک پدر و مادر جوان، آمده بودند می گفتند ما می خواهیم بچه دار 
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بشویم اما نمی دانیم آماده هستیم برای تربیت فرزند یا نه؟ خیلی 
که  دشوار است! گفتم اصاًل سخت نیست، یک اصل ساده دارد 
و  احترام  هم  خانم  کند،  محبت  خانم  به  آقا  کنید:  رعایت  باید 
ج بنهد،  اطاعت شوهر را نگه دارد! آقا مدیریت عاطفِی خانم را ار
ج بنهد.  کالن آقا را برای خانواده ار خانم هم مدیریت حقوقی و 
گر این را در خانه از شما ببیند، درست تربیت می شود، هیچ  بچه ا

کار دیگری هم نمی خواهد بکند!  

گر والیت داشته باشی  در دین هم همین است، چرا می فرماید: »ا
درست  والیت  گر  ا هم  جامعه  در  می شود؟«  درست  همه چیز 
کم شد و  گر والیت مداری تثبیت شد و ولی اهلل االعظم حا شد و ا
مردم قدر والیت را دانستند، همه چیز اصالح خواهد شد. اصلش 

همین است! 

)الف2-ن2(
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 در خانواده رعایت »ادب« بر »محبت« تقدم دارد
 برای اینکه بچه ات درس خوان بشود، عزتش را ِله نکن!

چرا تئاتر بازی کردن برای بچۀ  دبستانی الزم است؟

که در اختیار  که مدیر با قدرتی  مهم ترین آفت مدیریت این است 
کند! لذا اصل اول در مدیریت  دارد، کرامت و عزت انسان ها را له 
عزِت  و  کرامت  مدیر،  که  است  این  نیست؛  هدف«  به  »رسیدن 
مختلف  سطوح  در  کند.  حفظ  را  خود  زیردست  افراد  و  خود 
مدیریت، باید »کرامت مردم«، »کرامت خانواده« و »کرامِت خود« 

حفظ بشود.
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چرا انسان به مدیریت احتیاج دارد؟  
که اراده و اختیار دارد، قبل از  قبل از اینکه انسان متوجه بشود 
کند، قبل  که می تواند از ابزار استفاده  اینکه انسان متوجه بشود 
که می تواند با دیگران ارتباط برقرار  از اینکه انسان متوجه بشود 
کند و در این ارتباط ها تأثیر بگذارد و تأثیر بپذیرد؛ یعنی در دورانی 
کم کم دارد متوجه  که انسان  گفته می شود  که مثاًل آغاز نوجوانی 
این  از  قبل  حتی  و  می شود  خودش  توانایی های  و  دارایی ها 

دوران، انسان باید با مدیریت آشنا بشود.

کند و  که »خواسته های خودش را باید مدیریت  انسان باید بداند 
کند و ابزار و امکانات را هم باید مدیریت  روابطش را باید مدیریت 
کند« و اال انسان تبدیل می شود به یک موجود جذب شونده؛ یک 
موجودی که با ترس، منفعل می شود و به هر سو کشیده می شود.

یا مدیر هستی یا منفعل!/در فرهنگ غرب، رام و منفعل بودن 
یک امتیاز محسوب می شود

کلمه ای که در مقابل کلمۀ مدیریت می توان به کار برد، شاید کلمۀ 
منفعل بودن باشد. یا مدیر هستی یا منفعل! یکی از تفاوت های 
فرهنگ  در  که  است  این  دقیقًا  غرب  فرهنگ  با  اسالم  فرهنگ 
غرب، انساِن رام و منفعل بودن یک امتیاز است. گاهی از اوقات 
احساس می شود که آموزش و پرورش ما هم می خواهد انساِن رام 
و »منفعل« تربیت کند که این هم غلط است. یعنی این اثر تربیتی 

در فرایند تعریم و تربیت، غلبه دارد.
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کند و در مرحلۀ  هرکسی باید مدیر باشد؛ اواًل خودش را مدیریت 
که انسان باید  اتفاقًا این موضوع  کند.  بعد، دیگران را مدیریت 
انسانی  علوم  در  که  است  موضوعی  کند،  مدیریت  را  خودش 
کرده اند. در روانشناسی  به ویژه در روانشناسی خیلی به آن توجه 
که  کرد توانمند می شود  که خودش را مدیریت  می گویند: کسی 
که محیط را هم  کند و توانمند می شود  روابطش را هم مدیریت 

کند و در زندگی اش موفق خواهد بود. مدیریت 

گرایش های متفاوت خودمان را  »مدیریِت خود« یعنی اینکه 
کنیم مدیریت 

کنیم،  مدیریت کردن دیگران یعنی اینکه چند نفر آدم را مدیریت 
خودمان  متفاوت  گرایش های  اینکه  یعنی  خود  مدیریِت  اما 
را  اهدافت  یعنی  ج  خار عالم  در  مدیریت  می کنیم.  مدیریت  را 
که اهداف متعدد و متنوعی  کنی. وقتی انسان می بیند  مدیریت 
یا مالحظات متعددی  افراد متعدد  یا  دارد  متنوعی  ابزار  یا  دارد 
کند، این  وجود دارد، و بعد سعی می کند بین اینها ارتباط برقرار 

یعنی دارد مدیریت می کند.

یک  کند،  مدیریت  را  خودش  انسان،  اینکه  و  خود«  »مدیریِت 
که در علوم انسانی  اصطالح نسبتًا رایج است و جزء نکاتی است 
کرده اند؛ از این جهت، باید به علوم انسانی  جدیدًا به آن توجه 

تبریک بگوییم. 
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در »مدیریِت خود« هم مثل مدیریت جامعه، نیاز به شناسایی 
توانایی ها و دارایی های خود داریم

نیاز  شما  کلمه،  اجتماعِی  معنای  به  مدیریت  در  که  همان طور 
به  نیاز  هم  خودتان  مدیریِت  در  دارید،  امکانات  شناسایی  به 

شناسایی امکانات، توانایی ها و دارایی های خودتان دارید.

برنامه ریزی  و  مدیریت  در  را   »SWOT« جدول  که  همان جوری 
ضعف،  نقاط  قوت،  نقاط  یعنی  می گیرید،  نظر  در  راهبردی 
انسان  یک  را  همین  می گیرید،  درنظر  را  فرصت ها  و  تهدید ها 
کسی بدون توجه به  کند. نباید  هم باید برای خودش فهرست 
کسی بدون توجه به تهدید ها  تهدیدها از خانه بیرون برود، نباید 
در خانه تنها بماند، نباید کسی بدون توجه به نقاط قوت خودش 
به ظاهر  نفر  چهار  مثاًل  است  ممکن  چون  برود.  بیرون  خانه  از 
موفق تر از خودش ببیند، و منفعل یا مرعوب بشود. نباید انسان 
برنامه ریزی  به  کند  شروع  خودش  فرصت های  دیدن  بدون 
گر فرصت ها را در نظر نگیری، مأیوس می شوی. همان  ا کردن! 
که در مدیریِت موفق جامعه می افتد، همان اتفاق ها  اتفاق هایی 

در »مدیریت خود« می افتد.

یک مدیر خوب در مقابل هر حرفی، اول می گوید »بگذارید 
کنم« بررسی 

که االن وقتش هست  من هرچیزی را خواستم، اول باید ببینم 
کنم یا نه؟ این یعنی مدیریت! یک  این خواستۀ خودم را برآورده 
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مسائل  را-دربارۀ  شما  خواستۀ  یا  پیشنهاد  وقتی  خوب،  مدیر 
که می زند این است  مربوط به مدیریتش- بشنود، اولین حرفی 

کنم« که »بگذارید من بررسی 

َتَواَضَع«  ِفیُع  الّرَ َه 
َ

َتَفّق »ِإَذا  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع( 
)غررالحکم/404۸( تواضع یک کسی که رفعت و مقامی دارد، به این 
کند یا  کرنش  که دستش را بگذارد روی سینه اش و مدام  نیست 
سرش را پایین بیاورد. وقتی همۀ مسائل را خوب بررسی بکند، یعنی 
کرده است، اما وقتی بررسی نکند و بدون بررسی تصمیم  تواضع 

بگیرد، یعنی تواضع نکرده است و متکبرانه دارد مدیرت می کند.

در »مدیریِت خود« هم همین طور است، وقتی خودت را مدیریت 
کن بررسی  می کنی، هرچه دلت خواست اول باید بگویی »صبر 

کنم« اصاًل همین، یک قدم فوق العاده در مدیریِت خود است.

مبارزه با هوای نفس، چیزی جز مدیریِت خود نیست
 مبارزه با هوای نفس هم چیزی جز مدیریت خود نیست، مبارزه 
گرایش های بی ارزش چیزی جز مدیریت خود نیست و مدیریت  با 
که ما به طور مطلق در مقابل لذت ها  خود، معنایش این نیست 
بایستیم، بلکه باید برنامه ریزی کنیم تا به باالترین لذت ها را برسیم. 

به خاطر  ندارد،  را  دینی  اصیل  ادبیات  از  برخی  ظرفیت  جامعه 
اینکه جامعۀ ما به شدت تحت تأثیر عوام زدگِی منحط فرهنگ 
گفت؛ با اینکه  غربی است لذا بعضی چیزها را نمی شود در جامعه 

دربارۀ این موضوعات، حدیث و آیه هم وجود دارد.
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خوب/  لذت  به  رسیدن  برای  برنامه ریزی  یعنی  مدیریت 
کنیم؟« مدیریت یعنی »چگونه با رنج، برخورد 

کورباش«!  که فقط به لذت بگویی »دورباش  مدیریت این نیست 
برنامه ریزی  برای رسیدن به لذِت خوب  که  این است  مدیریت 
نابی در دین ما وجود دارد!  کنی. در این زمینه، چه دستورات 
و  گرفته  مسخره  به  را  همه چیز  که  غرب  فرهنگ  این  منتها 
را  کند، محیط  کند و حتی فکر  نمی خواهد اصاًل کسی مدیریت 
کرد. کرده است لذا خیلی از این حرف ها را نمی شود مطرح  خراب 

کنم؟« مثاًل در  برخورد  رنج چگونه  با  اینکه »من  یعنی  مدیریت 
حوادث  هنگام  در  پزشکی  فوریت های  برای  اولیه  توصیه های 
که »خونسردی خودتان را حفظ  گوار، اولین توصیه این است  نا
کنید« این یک اصل مدیریتی است، درواقع معنایش این است 

کنی« که »رنج را باید مدیریت 

که در مواجهۀ با رنج، اول خونسردی  کافی است آدم ها یاد بگیرند 
کنند! این قدم اول مدیریت است. بعدًا چه کار  خودشان را حفظ 
آرام باش، شاید این  ع نکن،  ع نکن، فز کنیم؟ بی تاب نشو، جز

رنج برایت مفید باشد. 

بخشی از دین دارِی مرد وابسته است به اینکه با چه زنی ازدواج 
می کند/ مردان تحت تأثیر مربی گری مدبرانۀ زنان خود هستند

کردیم. حاال  تا اینجا یک اجمالی را دربارۀ »مدیریت خود« بیان 
کنیم: مدیریت  یک اجمال دیگر هم دربارۀ مدیریت خانواده بیان 
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خانه-که  داخل  مدیریت  است،  مرد  با  طبیعتًا  خانواده  کالن 
مهم ترین بخش آن یعنی بحث تربیت، در همان مدیریت داخل 
خانه است- برعهدۀ خانم است؛ حتی تربیت مردش! بخشی از 

دین دارِی مرد وابسته است به اینکه با چه زنی ازدواج می کند. 

را  این  هستند،  خود  زنان  مدبرانۀ  مربی گری  تأثیر  تحت  مردان 
دربارۀ   ایشان  گفت.  می توان  أمیرالمؤمنین)ع(  کالم  اساس  بر 
حضرت زهرا)س( می فرماید: »ِنْعَم اْلَعْوُن َعَلی َطاَعِة اهلل « )مناقب 
برای  کمک بسیار خوبی است  ایشان  آل ابیطالب)ع(/356/3( 
کاًل این گونه است، نه اینکه حضرت  بندگی خدا! یعنی زن خوب 
اوج  در  زهرا)س(  حضرت  البته  باشد،  این طور  فقط  زهرا)س( 
است. هرچند ما بگوییم که علی بن ابیطالب)ع( نیازی به مدیریت 
این  این قدر  ولی  ندارد  زهرا)س(  حضرت  توسط  تربیت شدن  و 
که امیرالمؤمنین)ع(  به صراحت بیان می کند،  قصه مهم است 
بروم  اینکه من  برای  کمکی است  می فرماید فاطمۀ من، خوب 

کنم. ببینید چقدر زیباست! خدا را بندگی 

بخش های حساس تر مدیریت در خانواده با زن است
بخش های  بلکه  نمی شود  سلب  زن  از  مدیریت  هیچ وجه  به 
کالن با  حساس تر مدیریت در خانواده با او است، و اینکه مدیریت 
مرد هست، هیچ فضیلتی برای مرد محسوب نمی شود. آیۀ قرآن 
جاِل  َل اهلُل ِبِه َبْعَضُکْم َعلی  َبْعٍض ِللّرِ

َ
ْوا ما َفّض می فرماید: »َو ال َتَتَمّنَ

)نساء/32(  ْکَتَسْبن «  ا ا  ِمّمَ َنصیٌب  ساِء  ِللّنِ َو  ْکَتَسُبوا  ا ا  ِمّمَ َنصیٌب 
موقعیت های همدیگر را تمنا نکنید، هرکسی در موقعیت خودش، 
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کند.  کار خودش را قشنگ اجرا  کارکردن و سعی کند  کند به  شروع 

را هم  یاد بگیرد، نقش پذیری  را  کودکی، مدیریت  از  گر  ا بچه 
می آموزد

باشد،  گرفته  یاد  را  مدیریت  کودکی،  دوران  همان  از  گر  ا بچه 
کنند به  گروه شروع  نقش پذیری را هم یاد می گیرد، بچه ها باید در 
کارکردن باهمدیگر و هر دفعه یک نقشی را  فعالیت کردن و تقسیم 
بپذیرند. لذا تئاتر بازی کردن برای بچه های دبستانی فوق العاده 

ضروری و الزم است.

می خواهد  اینها  »مگر  نگویید  کنند.  بازی  تئاتر  باید  بچه ها 
وقتی  مگر  دارد؟  ربطی  چه  هنرپیشگی  به  بشوند؟!«  هنرپیشه 
بروند  می خواهند  می کنند،  توپ بازی  مدرسه  حیاط  در  بچه ها 
کثرشان می خواهند  فوتبالیست بشوند یا عضو تیم ملی بشوند؟ ا
بروند مهندس یا دکتر یا طلبه و.. بشوند اما توپ بازی هم دارند 

می کنند، پس چرا توپ بازی می کنند؟

چرا تئاتر بازی کردن برای بچۀ دبستانی الزم است؟
گر بچه ها تئاتر بازی کنند، ارزشش خیلی باالتر از توپ بازی است.  ا
که در  کرد، یعنی یک نقشی پیدا می کند  کسی تئاتر بازی  وقتی 
او  به  کارگردان  بعد،  و  می دهد  انجام  را  رفتاری  یک  نقش،  این 
می گوید: »حاال از این نقش بیرون بیا و برو توی نقش بعدی!« 
او هم می رود توی نقش بعدی و دوباره یک نقش دیگر را تجربه 
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که برای  گر از یک طلبه ای مثل بنده  بخواهند  می کند. آن وقت ا
این بچه ها دربارۀ نماز صحبت بکنم، من یک جلسه می روم به 
آنها می گویم: »بچه ها وقتی که رفتید سر نماز، حس عبد بگیرید!« 
را دارند  این حرف  توان درک  کرده اند،  بازی  تئاتر  که  بچه هایی 
که تئاتر بازی نکرده است، اصاًل نمی فهمد اینکه  اما آن بچه ای 
»حس عبد بگیرید« یعنی چه؟ آن وقت شما چطور می  خواهید 

این را به بچه بفهمانید؟!

که بچه ها بتوانند در  بچه باید نقش بپذیرد! حتی خوب است 
مثاًل  کنند؛  اجرا  دوباره  و  کنند  عوض  نقش  چندبار  تئاتر،  یک 
یک بار نقش پدر، یک بار نقش پسر، یک بار نقش معلم و... بعد 
این  البته  می گیرند؟  قرار  خودشان  نقش  توی  چطوری  ببینند 
کثراً بنا نیست در حد تیم ملی، بازیگر بشوند! یعنی بنا  بچه ها ا
نمی  خواهیم  هم  ما  و  بدهند  ادامه  کار  این  به  حرفه ای  نیست 
کنیم! این بچه  کار بازیگرها و تئاتری ها و سینمایی ها دخالت  در 
که در حیاط مدرسه فوتبال بازی می کند، دارد تئاتر  همان طوری 
هم بازی می کند ولی برایش مفید تر است از اینکه دنبال یک توپ 

قل قلی بیفتد و به نتیجۀ خاصی هم نرسد! 

که  دارد  وجود  هم  بهتری  خیلی  ورزش های  فوتبال،  به جای 
فوتبال  در  البته  می کنم.  پیشنهاد  را  کوهنوردی  بنده  طبیعتًا 
که در آنجا نقش پذیری-به یک  کار جمعی وجود دارد  هم یک 
نوعی- هست، منتها به هیچ وجه اثرش به اندازۀ نقش پذیری در 

تئاتر نیست.
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ما در جریان مدیریت، نقش پذیری را هم تمرین می کنیم
می کنیم،  تمرین  هم  را  نقش پذیری  مدیریت،  جریان  در  ما 
کردیم و بعد به یک محیطی رفتیم  وقتی نقش پذیری را تمرین 
چون  کند،  مدیریت  که  می پذیریم  او  از  بود،  مدیر  یک کسی  که 
همین  باید  هم  مدیر  یک  و  است  مدیر  االن  »او  که  می دانیم 
گر خود  ا یا  کارمند هستم...«  االن  و من  انجام بدهد  را  رفتارها 
باید  چگونه  خودمان  کارمندهای  با  می دانیم  شدیم،  مدیر  ما 

برخورد کنیم.

آموختن مدیریت یک توامندی فوق العاده است، در خانه مدیریت 
که داخل خانه هست، برعهدۀ  کالن برعهدۀ مرد است و مدیریتی 
کرده ایم-و  که از منابع دینی پیدا  خانم است. در واقع به تعبیری 
اخیراً این تعبیر را برخی از اندیشمندان علوم انسانی هم گفته اند- 

که »مدیریت عاطفی در خانه با زن است«  این است 

اینکه مدیریت عاطفی با زن است؛ یعنی بر مرد هم مدیریت دارد
هم  مرد  بر  یعنی  است،  زن  با  عاطفی  مدیریت  خانه  در  اینکه 
و دیدند  آمدند  امام حسین )ع(  به دیدن  مدیریت دارد. عده ای 
گفتند:  است،  گذاشته  ُپشتی  و  پرده  خانه اش،  در  حضرت  که 
شما  پدر  خانۀ  درحالی که  شده،  پررونق  خیلی  شما  خانۀ  وضع 
خیلی زاهدانه تر بود. حضرت فرمود: همسرم این طوری دوست 
دارد )امام صادق)ع(: َدَخَل َقْوٌم َعَلی اْلُحَسْیِن ْبِن َعِلّيٍ ع َفَقاُلوا َیا 
ْشَیاَء َنْکَرُهَها َو ِإَذا ِفي َمْنِزِلِه ُبُسٌط 

َ
اْبَن َرُسوِل اهلِل َنَرى ِفي َمْنِزِلَك أ
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َساَء َفُنْعِطیِهّنَ ُمُهوَرُهّنَ َفَیْشَتِریَن َما  ُج الّنِ ا َنَتَزّوَ
َ
َو َنَماِرُق َفَقاَل ع ِإّن

گفت  ِشْئَن َلْیَس َلَنا ِمْنُه َشْي ٌء ؛کافی/476/6( در اینجا می توان 
که خانم امام حسین)ع( دارد ایشان را مدیریت می کند. 

که ایشان تقریبًا لباس  کسی به دیدن امام باقر )ع( آمد و دید  یک 
قرمز پوشیده است، گفت: چرا این لباس قرمز رنگ را پوشیده اید؟ 
حضرت فرمودند: این رنگ را خانمم دوست دارد؛ من هم برای 
َعَلی  )َدَخْلُت  نپوشیدم.  که  بیرون  برای  پوشیدم،  خانه  داخل 
اْلُحْمَرِة...؛  َشِدیَدُة  َجِدیَدٌة  َحْمَراُء  ِمْلَحَفٌة  َعَلْیِه  َو  ع  َجْعَفٍر  ِبي 

َ
أ

کافی/447/6( یعنی خانم می گوید من این را دوست دارم و دارد 
رفتار مردش را مدیریت می کند و مردش هم امام معصوم است! از 
کمک خوبی برای بندگی  نظر معنوی، یک همسر خوب می تواند 
خدا باشد »ِنْعَم اْلَعْوُن َعَلی َطاَعِة اهلل « از نظر زندگی عادی هم این 

مدیریت را توسط خانم در خانه می بینید.

گاهی مرد و زن باهم، بچه ها را مدیریت می کنند
مدیریِت  مقصودمان  فقط  خانه«  در  »مدیریت  می گوییم  وقتی 
گاهی مرد و زن باهم، بچه ها را مدیریت  مرد نیست، ضمن اینکه 
می کنند. شاید یکی از حکمت ها یا دالئل اینکه مرد و زن باید دو 
که اصاًل تربیت  نفر باشند تا بچه داشته باشند، به خاطر این باشد 
بچه با تئاتر خیلی بهتر ممکن است! این مامان و بابا نقش بازی 

می کنند و این بچه تربیت می شود! 

گر خانواده ای فقط یک فرزند دارند و پدر و مادر می بینند  مثاًل ا
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نیست،  بلد  عذرخواهی  و  می آورد  در  ُقدبازی  بچه  شان  که 
باهمدیگر،  و  بگذارند  خودشان  بین  برنامه ای  یک  می توانند 
کنند. مثاًل این خانم  نقِش عذرخواهی کردن را جلوی بچه، بازی 
معذرت  واقعًا  می خواهم،  معذرت  »من  می گوید  آقا  به  مدام 
می خواهم« او هم می گوید »ُخب اشکال ندارد، من بخشیدم« 
معذرت  من  »واقعًا  می گوید  آقا  دیگر،  دقیقه  چند  دوباره 
می خواهم...« این بچه یک بار به پدر نگاه می کند و یک بار به 
مادر نگاه می کند و می بیند که اینها چقدر از همدیگر عذرخواهی 
می کنند! یکی دو هفته بعد، کم کم خودش هم شروع می کند به 

عذرخواهی کردن.

را  بچه  رفتار  و  می کنند  بازی  نقش  همدیگر،  با  مادر  و  پدر 
مدیریت می کنند

بازی می کنند  با مشارکت همدیگر، نقش  گاهی پدر و مادر  یعنی 
تربیت بچه  بهترین شیوۀ  البته  را مدیریت می کنند.  رفتار بچه  و 
که بچه های دیگری هم  در این خانواهد باشند و بعد  این است 
که در خانه می افتد، بچه ها  در درگیری بین بچه ها و اتفاق هایی 
یاد می گیرند. وقتی در یک خانواده  را  به خود خیلی چیزها  خود 
که مادر یا پدر دارند برنامه ها  چندتا بچه باشند و بچه ها ببینند 
هم  خودشان  کم کم  می کنند،  مدیریت  را  بچه ها  خواسته های  و 

مدیریت را یاد می گیرند.

گربه  کاًل مدیریت گریز هستند، آنها البد با سگ و  البته بعضی ها 
سختی  کار  آدم،  مدیریت کردن  باالخره  چون  می کنند.  زندگی 
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کنند، لذا به سراغ برخی  است و آنها می خواهند از این سختی فرار 
حیوانات می روند.

وقتی از مدیریت در خانواده صحبت می کنیم، هم مدیریت مرد 
را می گوییم و هم مدیریت زن را. البته نسبت این دوتا مدیریت 
آن  به  االن نمی خواهیم  که  باهمدیگر بحث بسیار مفصلی دارد 
کالن  که »مدیریت  کتفا می کنیم  بپردازیم، فقط به همین جمله ا
خانواده با مرد است و مدیریت داخل خانه و مدیریت عاطفی با 
به جای خودش  که  این یک تقسیم مدیریتی است  زن هست« 
محفوظ است. ولی هردوی اینها مدیر هستند، هردوتا باید رفتار 
خودشان و روابط شان و اتفاق هایی که در خانه می افتد را مدیریت 

کنند و البته در این زمینه، ما در جامعه مان ضعف زیاد داریم.

برای مدیریت جامعه الاقل دو سطح قائلیم: 
را  خانواده«  »مدیریت  و  خود«  »مدیریت  بحث؛  اینجای  تا 
که  می ماند  دیگر  بخش  یک  فقط  و  دادیم  توضیح  یک مقدار 
»مدیریت جامعه« است. برای مدیریت در جامعه هم الاقل دو 
سطح قائل هستیم )البته در اینجا صرفًا در حد بحث خودمان 
این تقسیم بندی را مطرح می کنیم و اال بحث مدیریت، خودش 

کارشناسی ارشد و دکترا نیاز دارد(  به یک دورۀ 

و  سازمان ها  »مدیریت  دارد:  سطح  دو  الاقل  جامعه،  مدیریت 
نهادها و...« مثاًل مدیر یک مدرسه، مدیر یک دانشگاه، مدیر یک 
کالن  کارخانه و... یکی دیگر هم مدیریت های  اداره، مدیر یک 
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بگویند  مدیرانش  به  است  ممکن  اصطالحًا  که  است  اجتماعی 
»مقامات سیاسی«؛ مثاًل استاندار، رئیس جمهور، رهبر، نمایندۀ 
مجلس و...وقتی از »مدیریت در جامعه« صحبت می کنیم، هر دو 

نوع یا هر دو سطح این مدیریت را در نظر می گیریم. 

و مدیریت جامعه، اصول  مدیریِت خود، مدیریت خانواده 
مشترکی دارند

که »اصول  گفتگوی ما دربارۀ مدیریت، این است  راز این بحث و 
و  خانواده  مدیریت  خود،  مدیریت  برای  دارد  وجود  مشترکی« 

مدیریت جامعه )در هر دو سطح(. 

اولین اصل مهم در مدیریت چیست؟ بگویید اولین و مهم ترین 
در  که  اصلی  اولین  بگویم  بنده  تا  چیست،  مدیریت  آسیب 
که در جریان  مدیریت باید رعایت بشود چیست؟ اولین لطمه ای 
که  مدیریت، به انسان ها یا جامعۀ انسانی وارد می شود چیست 

معمواًل کسی حواسش به آن نیست؟ 

کسی چاقوی تیز می دهند و می گویند »این میوه  وقتی به یک 
که  می گویند  کن« اولین چیزی  را پوست بکن یا این پیاز را خرد 
که »مراقب باش دستت را نبری؛ این چاقو خیلی تیز  این است 
است!« اولین ضرری که چاقو می تواند بزند، این است که ممکن 
که »مواظب  است دست آدم را ببرد، لذا اولین توصیه این است 

باش، این چاقو دستت را نبرد«
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کرامت و عزت انسان است اولین اصل در مدیریت، رعایت 
مدیریت در واقع یک جور قدرت، یک جور برتری، یک جور اختیار 
است،  اجتناب ناپذیر  هم  این  و  می آورد  پدید  اداره کردن،  برای 
کنند. اولین  که انسان ها بدون مدیریت، باهم زندگی  نمی شود 
اولین  یا  توصیه  اولین  که  است  چیزی  همان  مدیریت،  آسیب 
عزت  و  کرامت  »رعایت  آن  و  می دهد  شکل  را  مدیریت  اصل 

انسان« است.

کنی؟ مثاًل می گوید:  که مدیر شده ای، می خواهی چه کار  آقایی 
ُخب  باشد...«  داشته  را  تولید  این  کارخانه ام  »می خواهم 
یک وقت به خاطر اینکه کارخانه  ات این تولید را داشته باشد، کارگر 
کارگرها، هرجوری  کرامت او را ِله نکنی! از این  را له نکنی؛ عزت و 

کاِر کارخانه ات راه بیفتد!  استفاده نکنی تا به هر قیمتی 

کرامت و عزت مردم  در مدیریت جامعه هم اولین اصل، حفظ 
است

آقای سیاست مدار! یک وقت برای اینکه جامعه را به هدفی که مد 
نظر داری-که نمی دانم هدفت خوب است یا بد- برسانی، عزت 
کرامت مردم  کرامت انسان ها را از بین نبری! باید عزت و  جامعه و 

کنی! را حفظ 

جریان  در  اما  شد،  کاندیدا  انتخابات  برای  رفت  یک کسی  گر  ا
که  بود  یک جوری  برخوردش  سبک  و  تبلیغات  کاندیداتوری، 
عزت جامعه و عزت مردم را لکه دار می کرد، او شایستگی حضور 
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که خیلی راحت  کالن جامعه را ندارد. مثاًل کاندیدایی  در مدیریت 
بی بی سی  عین  و  می گوید  دروغ  می کند،  تخریب  و  می ایستد 
خبیث رفتار می کند، این فرد باید از جریان انتخابات کنار گذاشته 
حفظ  را  جامعه  عزت  اینکه  برای  چرا؟  نداریم!  که  تعارف  شود؛ 

نکرده است! 

باالخره در هر سطحی از مدیریت، اصل اول »به هدف رسیدن« 
اول،  اصل  بلکه  است،  نظرشان  مد  معمواًل  مدیران  که  نیست 
حفظ کرامت و عزت انسان است. رسول خدا)ص( و ائمۀ هدی)ع( 
گر  در جریان مدیریت جامعه، این اصل را رعایت می کردند. حاال ا
کنی، اما ضربه خوردی یا مسخره ات  خواستی این اصل را رعایت 
کردند، تکلیف چیست؟ اشکالی ندارد، کمااینکه نمونه هایش در 

زندگی انبیاء و اولیاء وجود دارد.

کرامت و عزت است در خانواده هم اصل اول مدیریت، حفظ 
حاال ببینیم در خانواده، اصل اول مدیریت چیست؟ پدر و مادر 
عزیز، شما که می خواهی بچه ات را مدیریت کنی. بعضی ها کرامت 
هر  به  می خواهند  و  نمی کنند  رعایت  را  بچه های شان  عزت  و 
کنکور برود قبول بشود!  که شده، بچه شان در فالن رشتۀ  قیمتی 
که درست نیست. بعضی ها بچه شان را می سوزانند،  این طوری 
بچه شان را پنهان کار می کنند، بچه شان را ذلیل می کنند، برای 
اینکه به نتیجۀ خاصی در اهداف تربیتی برسند، درحالی که نباید 
گر می خواهید بچه شما نمازخوان بشود، باید  کار را بکنید! ا این 
گر می خواهد درس خوان بشود، با حفظ  کرامت باشد، ا با حفظ 
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کرامت باشد، هر افتخاری را برای خانواده می خواهد تأمین بکند، 
کرامت بچه باشد.  باید با حفظ 

طبیعتًا  بله،  است!«  تربیت  اصول  جزء  »اینکه  بگویید:  شاید 
کمااینکه  است؛  تربیت  بحث  خانواده،  در  مدیریت  از  بخشی 

»مدیریت خود« هم درواقع همان خودسازی است. 

در »مدیریِت خود« هم اولین اصل، رعایت عزت و کرامت است
که باید در نظر  گر خواستی خودت را مدیریت بکنی، اولین اصلی   ا
بگیری همان »عزت« است! مگر در مدیریِت خود، اولین ضرری 

که ممکن است به آدم برسد، عزت است؟ بله! 

شما در مدیریت یک مدرسه، چندتا دانش آموز را داری مدیریت 
می کنی، در مدیریت خانه هم، چند نفر را داری مدیریت می کنی، 
در  می کنی  مدیریت  را  کارگر  عده  یک  هم  کارخانه  مدیریت  در 
کالن تر هم به شرح ایضًا. اما در مدیریت خودت  مدیریت جامعۀ 
را  داری چه کار می کنی؟ در مدیریت خودت، چندتا »خواسته« 
گر به حرف شرترین و شلوغ کننده ترین  داری مدیریت می کنی. ا

خواسته های خودت گوش بدهی، آنها ذلیلت می کنند. 

هر موقع خواستی هر خواسته ای را جواب بدهی، اول به آن بگو: 
علمای  پیش  ببرید  را  حرف  این  شما  بشوم«  ذلیل  نباید  »من 
کتاب  های تهذیب نفس  که همۀ  کسانی  اخالق، اساتید عرفان یا 
و تزکیۀ نفس را خوانده اند، بگویید: »آیا این الاقل جزء اولین ها 

کن!« کرامت خودت را حفظ  هست یا نه؟« اینکه »عزت و 
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ْن َتُکوَن َلُه َرْغَبٌة 
َ
ْقَبَح ِباْلُمْؤِمِن أ

َ
امام صادق)ع( می فرماید: »ما َما أ

که  انسان مؤمن  برای  )کافی/320/2( چقدر زشت است  ُه« 
ُ
ُتِذّل

که این میل، او را ذلیلش بکند.  یک میلی داشته باشد 

مادرها وقتی می خواهند بچه های شان را باحیا بار بیاورند چه کار 
بچه  به  بروند،  مهمانی  به  می خواهند  وقتی  مثاًل  می کنند؛  را 
که  کردی  پیدا  میل  خیلی  شیرینی  یا  میوه  به  گر  »ا می گویند: 
بخوری، آبروی ما را نبری! بگذار من خودم به تو می دهم، یا صبر 
شما  که  است  مهم  خیلی  این  کند...«  تعارف  میزبان  خوِد  کن 
کنترل نفسش؛ این یعنی  بتوانی بچه ات را مدیر بار بیاوری برای 

گفته می شود.  همان »مبارزه با هوای نفس« که 

نفس  عزت  و  کرامت  حفظ  برای  بازدارنده  عامل  مهم ترین 
»حیا« است

یکی از عوامل بازدارنده »حیا« است؛ حیا مهم ترین عامل بازدارنده 
گر خواستی خودت  کرامت نفس و عزت نفس است. ا برای حفظ 
کن و بعدش  را رعایت  کنی، اول عزت نفس خودت  را مدیریت 
گوش  به حرف های دوست داشتنی ها و دل بخواهی های خودت 
کرامت  و  عزت  )رعایت  اصل  این  رعایت  با  نتواند  که  کسی  کن. 
گر او را رئیس  کند، پس فردا در جامعه ا نفس( خودش را مدیریت 
مدیریت  هم  کارخانه  یک  در  نمی تواند  بگذارید،  کارخانه ای 

صحیح انجام بدهد.

خودتان  نفس  عزت  کنید،  مدیریت  را  خودتان  خواستید  گر  ا
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نفس  »عزت  دربارۀ  دارید.  نگه  اولیه-  اصل  یک  را-به عنوان 
دروغ  که  کسی  مثاًل  زد؛  مثال  می شود  خیلی  فردی«  زندگی  در 
کرده است. تو حق نداری  می گوید خودش را پیش خودش ذلیل 
که  خودت را پیش خودت ذلیل بکنی! این قدر اثرات بدی دارد 
را نشان می دهد، حتی  آثارش  گر روی مغزت سنسور بگذارند،  ا
روی جسمت و روی قیافه ات هم آثارش را نشان می دهد، چون 
ما  درون  در  مملکتی  یک  کرده ای!  بدی  کار  می فهمی  خودت 
می توانند  راحت  خیلی  بگذارند،  سنسور  چندتا  گر  ا لذا  هست! 
که طرف دروغ می گوید، چون او دارد خودش را داغون  بفهمند 

می کند و آثارش معلوم می شود.

در  خرابی اش  اال  و  نکنید  رها  استغفار  بدون  را  گناهی  هیچ 
وجودتان می ماند

که  استغفار پیش پروردگار عالم یکی از آثار بسیار مهمش این است 
اما  کرده ای،  را پیش خودت ذلیل و داغون  می گوید »تو خودت 
احترام  تو  به  و  می دارم  دوستت  من  کن،  استغفار  من  پیش  بیا 
گناه  می گذارم تا این خرابکاری ات جبران بشود« پس نگذار این 
گناهی را بدون استغفار رها نکنید و اال خرابی اش در  بماند. هیچ 

وجودتان می ماند.

نفس  عزت  خود،  مدیریِت  مقام  در  و  کرد  مدیریت  را  خود  باید 
می کند؟  چه کار  دارد  غرب  فرهنگ  حاال  می شود.  حفظ  انسان 
که می گوید »هیچ چیزی بد  که می کند این است  کارهایی  یکی از 
نیست، خودت را خالص کن! این کار که مغایر عزت نفس نیست! 
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آن هم مغایر عزت نفس نیست...« البته اندیشمندان غربی هم 
کار که مخالف  کم کم دارند از این حرف برمی گردند و می گویند »این 

کار، روحش داغون می شود و...«  عزت نفس است... با آن 

»حیا« یکی از جلوه های رعایت عزت نفس است
یک  واقعًا  نفس  عزت  اصل  رعایت  خودمان،  مدیریِت  مقام  در 
کلیدی است، رعایت اصل عزت نفس، یکی از جلوه هایش  اصل 
در حیا است. رسول خدا)ص( فرمود: یک حرفی از انبیاء گذشته 
اقوام  همۀ  و  ضرب المثل  به  است  شده  تبدیل  که  مانده  باقی 
َما  َفاْصَنْع  َتْسَتْحِی  َلْم  »ِإَذا  می گویم:  را  آن  هم  من  هستند،  بلد 
گر حیا نداری دیگر هرکاری دلت می خواهد انجام بده! در  ِشْئَت« ا
کاری نمی توانم بکنم. )َلْم َیْبَق  این صورت مِن پیغمبر هم برایت 
اِس ِإَذا َلْم َتْسَتْحِی َفاْصَنْع َما ِشْئَت؛   َقْوُل الّنَ

َّ
ْنِبَیاِء ِإال

َ ْ
ْمَثاِل ال

َ
ِمْن أ

امالی صدوق/5۱0( 

که آدم از خودش خجالت  در روایت دارد؛ نهایِت حیاء این است 
اْلُمْؤِمُن ِمْن َنْفِسه ؛ 636۹( در  ْن َیْسَتْحِیَي 

َ
أ بکشد! )َغاَیُة اْلَحَیاِء 

از  کنترل، یکی  و  که حساب کتاب و محاسبه  مدیریت می دانید 
که  اصول یا اقدامات بسیار مهم مدیریتی است، جالب اینجاست 
که فرموده اند: »َحاِسُبوا  در بحث »مدیریِت خود« هم می بینید 

ْن ُتَحاَسُبوا« )غررالحکم/474۱( 
َ
ْنُفَسُکْم َقْبَل أ

َ
أ

امکان  اصاًل  بیرونی، بدون حساب کتاب  که مدیریت  همان طور 
در  کنیم،  کتاب  و  حساب  باید  هم  خود«  »مدیریِت  در  ندارد 



آخرین آمادگی برای ظهور
اصالح مدیریت در خانواده و جامعه ۱2۸

است.  یکی  اینها  یعنی  است؛  همین طور  هم  خانواده  مدیریت 
کالن هم  وقتی یگانگِی اینها را دیدیم، دیگر در حد و اندازه های 
را  کسی  هر  آن وقت  نمی دانیم،  جدا  هم  از  را  دیانت  و  سیاست 
کجا  سیاست مدار یا مدیر نمی کنیم، بلکه می بینیم او خودش را 
که  ساخته است؟ آیا »مدیریِت خود« را درست انجام داده است 

کند؟ حاال بخواهد دیگران را مدیریت 

بگویند  خودشان  به  که  »ارزشی«  نیروهای  گفتند  ما  به 
»واقع بین!«

اینها بحث ارزشی نیست، إن شاءاهلل شما به زودی خواهید دید 
که اینها یک روزی به بحث های فنِی اجتماعی تبدیل می شود و 
که از ادبیات غرب آمده است  دیگر به این حرف های بیهوده ای 
توجهی نمی کنیم؛ مثاًل بحث بر سِر »ارزش ها« و »واقعیت ها«! به 
گفتند نیروهای »ارزشی« که به خودشان بگویند »واقع بین!«  ما 
گفتیم  که به ما احترام بگذارند! ما هم  و اال قصدشان این نبود 
هستیم!«  ارزشی  نیروهای  ما  پس  است  خوبی  چیز  که  »ارزش 

نخیر؛ ما نیروهای واقع بین هستیم.

بزرگ  ترین  است.  واقعیت  همه اش  داریم،  هرچه  هم  اسالم  در 
واقعیت، خود خداست، تقرب به خدا بزرگ ترین منفعت را ایجاد 
که برخی  می کند و اینها همه واقعیت است. اصاًل ارزش چیست 
می گویند »ما باید ارزش ها را پاس بداریم!« یا »ارزش های اخالقی 
را پاس بداریم!« ما یک سلسله واقعیت ها داریم، مثاًل اینکه شما 
وقتی دروغ می گویید به صورت فیزیولوژیک، روی شما اثر دارد، 
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ک  از خودت غضبنا را هم  اثر وضعی دارد، خدا  آینده ات هم  در 
کرده ای! ُخب اینها همه اش واقعیت است، چرا می گویید »راست 
این  زیر  از  عده ای  یک  می گذارید  چرا  است«؟!  ارزش  دروغ،  و 
نیستیم!«  ارزشی  زیاد  ما  »حاال  بگویند  و  کنند  فرار  واقعیت ها 
ما  که  است  واقعیت هایی  اینها  نیستی!  واقع بین  شما  نخیر، 
باید با آنها درگیر بشویم، و در بین این واقعیت ها، واقعیت های 
ضررزننده را کنار بزنیم و واقعیت های سودرساننده را جلو بیاوریم.

خانواده،  در   / می زند  را  اول  حرف  »کرامت«  خانواده  در 
»ادب« بر »محبت« تقدم دارد

در »مدیریِت خود« کرامت یک اصل است، در مدیریت خانواده 
کرامت یک اصل است. حاال یک مقدار به مدیریت خانواده  هم 
می پردازیم. در خانواده، کرامت حرف اول را می زند؛ یعنی کرامت و 
عزت نفس در خانواده مقدم بر محبت است، یعنی ادب واجب تر 

از محبت است!

که تخطی  کثر دستورات اسالم، حداقل ها را تضمین می کند  ا  
نکنیم. شرعیات تنظیم کنندۀ آداب است. لذا رسول خدا)ص( 
وقتی می خواهد بفرماید که من علی بن ابیطالب را بر اساس دین 
بار آورده ام، می فرماید: »علّیٌ أدیبی« علی  ادب شدۀ من است 
ِدیِبی « )مکارم االخالق/۱7( ادب یعنی آن 

َ
ِدیُب اهلِل َو َعِلّیٌ أ

َ
َنا أ

َ
»أ

که »دوست داری یا دوست نداری« باید رعایتش  حداقل هایی 
بکنی. در خانواده ادب مقدم است بر محبت! کرامت انسان ها 

باید حفظ بشود.
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َدَبُهم « )مکارم االخالق/222( 
َ
ْحِسُنوا أ

َ
َدُکْم َو أ

َ
ْوال

َ
ْکِرُموا أ

َ
می فرماید: »أ

کرام کنید بچه های خودتان را و خوب آنها را مؤدب بار بیاورید. پس  ا
گر شما محبت را  محبت چه می شود؟ محبت مرحلۀ دوم است. ا
این فرد وقتی  اتفاقی می افتد؟  جای ادب بگذاری، می دانی چه 
نداشت  محبت  وقتی  می دهد!  ناسزا  و  فحش  نداشت،  محبت 

بی اعتنایی می کند، قهر می کند و رفتار زشت انجام می دهد! 

در خانه، محبت اول نیست، بلکه آرامش اول است!
دارد  نوسان  محبت  چون  بگذاری،  ادب  جای  را  محبت  وقتی 
کسی بیشتر عالقه مندتر می شود،  )کم و زیاد دارد( وقتی به یک 
به او ابراز محبت می شود و تبعیض ناروا در خانه می آید. در خانه، 
محبت اول نیست، بلکه آرامش اول است! »و ِمن آیاته« از آیات 
که از نفس شما یک زوجی برای شما آفرید؛ برای  الهی این است 
کنی  کنار او آرامش پیدا  مرد زن، برای زن مرد، »ِلَتسُکنوا إلیها« تا 
کنار او عشق و عاطفه پیدا بکنی!( آرامش با احترام  )نه اینکه در 
توهین  من  به  هیچ وقت  »این  که  است  این  با  آرامش  است، 
نمی کند، هیچ وقت عیب من را پشت سر من نمی گوید، هیچ وقت 
من را خراب نمی کند، هیچ وقت به من خیانت نمی کند« هدف 
تشکیل خانواده، اول آرامش است، آرامش هم با ادب است، ادب 

کرامت نفس و همین عزت.  یعنی همین 

گرفتند اصل اول،  کنار همدیگر قرار  وقتی در یک خانواده افراد در 
را  اما خیلی ها مدام می گویند: »با محبت، همدیگر  ادب است، 
نمی شود!  زوری  که  دوست داشتن  اواًل  باشید«  داشته  دوست 
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 َو ِإْدَبارًا« )نهج البالغه/حکمت 3۱2( گاهی 
ً

ثانیًا »ِإّنَ ِلْلُقُلوِب ِإْقَباال
آدم دوست ندارد، گاهی آدم دوست دارد. قلب انسان این گونه 
که دوست دارد، بعضی وقت ها زیاد خوشش  است؛ چیزهایی را 
گریه  شب  یک  دارید؛  دوست  را  حسین)ع(  امام  شما  نمی آید. 
گریه نمی کنید. اما هرشب به هیئت می روی و  می کنید، یک شب 

گر نروم! ماه محرم است...« می گویی »بی ادبی است ا

کرامت نفس ادب یعنی احترام و احترام یعنی رعایت اصل 
کرامت نفس. من  ادب یعنی احترام و احترام یعنی رعایت اصل 
کنم، احترام همسر باید حفظ بشود،  باید احترام بچه ام را حفظ 
دوست  به خاطر  شدن  والدین  عاق  برود.  بین  از  نباید  احترام 
نداشتن بابا و مامان نیست؛ ممکن است یک کسی بابا و مامانش 
گر هم دوست ندارد، بی ادبی نباید  را دوست نداشته باشد، ولی ا

کرامت و اصل حرمت انسان، اصل اول است. بکند، چون اصل 

مثاًل یک وقت ممکن است مامان در خانه ناراحت شده باشد، ولی 
ل«  کنترل بکند. فضیلت زن در »حسُن الَتَبّعُ باید زبان خودش را 
ل؛  َبُعّ ِة ُحْسُن الَتّ

َ
کردن )ِجَهاُد اْلَمْرأ است؛ یعنی خوب شوهرداری 

سخت  زن ها  برای  کردن  شوهرداری  حکمت۱36(  نهج البالغه/ 
و  نوعًا یک مقدار شلختگی دارند  آقایان  اینکه  برای  است، چرا؟ 
هستند،  بی عاطفه  هم  یک مقدار  نمی کنند،  جزئیات  در  دقت 
یک مقدار هم کج سلیقه و بی ذوق هستند، لذا کفر این خانم را در 
کند. می فرماید: »ِجَهاُد  می آورند و این خانم، باید او را تحملش 
ل« )نهج البالغه/ حکمت۱36( شما نمی خواهد  َبُعّ ِة ُحْسُن الَتّ

َ
اْلَمْرأ
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تو  تو همین شوهر محترم  بجنگی، صدام  با صدام  بروی  جهاد 
کن!    است، او را رعایتش 

زن،  گر  ا ُخب  است.  کردن  شوهرداری  خوب  ل«  الَتَبّعُ »حسُن 
بی ادب باشد، تا رفتار غلطی دید، شمشیِر اخم را می کشد و در قلب 
او می زند. بچه هم این رفتارها را می بیند و می گوید »وای، چه مادر 
میرغضبی!« این بچه معمواًل خوب بار نمی آید. گاهی اوقات وقتی 

کنایه! خانم ناراحت می شود، زبان را باز می کند به نیش و 

هم  هدی )ع(  ائمۀ  و  زده اند  حرفی  یک  این باره  در  روانشناس ها 
به خانم ها  روانشناس ها  که خیلی شبیه هم است.  کالمی دارند 
که وقتی آقای تان به خانه آمد، تا ده دقیقۀ اول  توصیه می کنند 
)یا بیست  دقیقۀ اول( هیچ حرف منفی ای نزن، هیچ خواسته ای را 
مطرح نکن، حرف های منفی را کنار بگذار؛ هیچی عیبی نگیر، هیچ 
انتقادی نکن و... اهل بیت)ع( هم به خانم ها فرموده اند: همان 
ْن  َتْسَتْقِبَلُه ِعْنَد َباِب 

َ
کن. )َو أ که آقا به خانه آمد، اظهار عشق  اول 

برخورد  این طوری  زن  گر  ا مکارم االخالق/2۱4(  ِبِه؛  َب  َفُتَرّحِ َبْیِتَها 
که همان اول  کند، طبیعتًا مرد خیلی آرام می شود. این طور نباشد 

که آمد بالفاصله مثاًل بگوید »چرا فالن چیز را نخریدی و...«

همین  کند  رعایت  ادب  و  کند  حفظ  حرمت  خانم،  این  وقتی 
رعایت کردن احترام، موجب می شود بچۀ آنها متعالی بار می آید. 
ل« است، در حسن الّتبعل هم  کار خانم »حسُن التبّعُ مهم ترین 

که زبانش را نگه دارد.   کارش این است  مهم ترین 
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در مدیریت خانواده، اصل اول »احترام« است
کنی، رعایت ادب و احترام،  گر می خواهی اطرافیان را مدیریت  ا
اصل اول است، این اصل به هیچ وجه نباید مخدوش بشود. آقا 
هم وقتی می خواهد مدیریت بکند، باید احترام خانم را رعایت 
کند. در رسالۀ حقوق امام سجاد)ع( آمد است: »َعَلْیَك َفُتْکِرَمَها َو 
ْوَجب « خیلی صریح می فرماید: 

َ
َك َعَلْیَها أ

ُ
َتْرُفَق ِبَها َو ِإْن َکاَن َحّق

کنی و باید  کرام و ارفاق  آقا، حق تو بر خانم بیشتر است ولی باید ا
رفق و مدارا با همسرت داشته باشی؛ باید احترامش را حفظ کنی! 
گر حق تو بیشتر است هرکاری دلت خواست می توانی  فکر نکن ا

انجام بدهی! 

در مدیریت خانواده، اصل اول، احترام است. وقتی بچه به بابا 
و مامان بی احترامی می کند، البد بابا و مامان یک جایی جلوی 

گذاشته اند؛ به ویژه مامان! کم  بچه ها، در ادب 

کرامت را در مدیریت جامعه رعایت  پیامبر)ص( این قدر اصل 
که به ایشان ظلم می کردند می کرد 

بررسی  آنجا  در  را  اصل  این  و  برویم  جامعه  مدیریت  سراغ  حاال 
کنیم. یک منافقی بود، که می آمد پیش پیغمبر)ص( می نشست و 
جاسوسی می کرد؛ یعنی اخبار و اطالعات را می گرفت و به منافقین 
رسول  داد.  خبر  پیغمبر)ص(  به  آمد  امین  جبرئیل  می داد. 
خدا)ص( صدایش زد و گفت: آقای فالنی، شما از ما پیش دیگران 
جاسوس،  فرد  )آن  نمی کنم!  را  کار  این  نه  گفت:  می بری؟  خبر 

که جبرئیل امین به پیامبر)ص( خبر داده است( فهمید 
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کار را نمی کنی؟ گفت:  رسول خدا)ص( به او فرمود: واقعًا تو این 
نه. حضرت با او برخورد بدی نکرد و فرمود: من حرف تو را قبول 
کار را نکن.  که باالخره این  کردم، ولی از باب نصیحت به او فرمود 
گفت: رسول خدا چقدر دهن بین  این فرد، پیش منافقین رفت و 
گفته بود که من جاسوس هستم، اما  است، با اینکه جبرئیل به او 
کرد! آیه نازل  کار را نمی کنم، از من قبول  که این  گفتم  وقتی من 
ُذُن َخْیٍر 

ُ
ُذٌن ُقْل أ

ُ
ِبّيَ َو َیُقوُلوَن ُهَو أ ذیَن ُیْؤُذوَن الّنَ

َ
شد؛ »َو ِمْنُهُم اّل

ایشان ساده لوح  )توبه/6۱(  ِلْلُمْؤِمنیَن «  ُیْؤِمُن  َو  ِباهلِل  ُیْؤِمُن  َلُکْم 
نیست، اما با شما ساده برخورد می کند.

رسول خدا)ص( در ریاست و در مدیریت خودش، این قدر احترام 
کردند!  که به ایشان ظلم  می گذاشت و این قدر ادب رعایت می کرد 
شما این حّد را داشته باشید و ببینید که پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( 
کثرًا  ا از نور بوده و  ُپر  چقدر رعایت می کردند. خانۀ ائمۀ هدی )ع( 
می شود  هم  آنها  بین  در  باالخره  اما  بودند  خوب  اطرافیان شان 
نمونه هایی را پیدا کرد؛ مثاًل یک نفر از فامیل های امام صادق )ع( بود 
که او نزد امام  که در نهایت هم عامل قتل امام صادق)ع( شد. هربار 
صادق)ع( می آمد، حضرت به او محبت می کرد. یک نفر به حضرت 
کیست! او خبرچیِن شما است، آخرسر  که می دانی او  گفت: شما 
می ترسیم که موجب قتل شما هم بشود، حضرت فرمود: می دانم!

وقتی ابن ملجم ملعون ضربت به فرق أمیرالمؤمنین)ع( زد و بعد 
تو  به  از همه  آیا من بیش  او فرمود:  به  آوردند،  نزد حضرت  را  او 
ی َجاَزْیَتِنی  َماُم ُکْنُت َلَک َحّتَ ِ

ْ
ِبْئَس ال

َ
محبت نکردم؟ گفت: چرا! )أ

ْحَسْنُت 
َ
ُکْن َشِفیقًا َعَلْیَک َو آَثْرُتَک َعَلی َغْیِرَک َو أ

َ
 َلْم أ

َ
ِبَهَذا اْلَجَزاِء أ
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ْیُت 
َ
 َلْم َیُکْن ُیَقاُل ِلی ِفیَک َکَذا َو َکَذا َفَخّل

َ
ِإَلْیَک َو ِزْدُت ِفی ِإْعَطاِئَک أ

ِبیَل َو َمَنْحُتَک َعَطاِئی؛ بحاراالنوار/2۸7/42( َلَک الّسَ

ببینید حد احترام در مدیریت، چقدر است!
ببینید حد احترام در مدیریت، چقدر است! یک بار امام سجاد)ع( 
آمدند پشت در و چند بار در زدند اما غالم ایشان در را باز نکرد، غالم 
که آمد دِم در، آقا فرمود:  را صدا زدند ولی غالم نیامد. بعد از مدتی 
نمی شنیدی؟ گفت چرا! فرمود: پس چرا نیامدی؟ گفت خسته 
کردند و عرضه داشتند: خدایا ممنونت  بودم! حضرت خدا را شکر 
او  از  زیردست هایش  که  ندادی  قرار  کسانی  جزء  مرا  که  هستم 
بترسند و حساب ببرند. شبیه این ماجرا دربارۀ امیرالمؤمنین)ع( 
َتْیِن  َمّرَ ّنَ َعِلّيَ ْبَن اْلُحَسْیِن ع َدَعا َمْمُلوَکُه 

َ
نیز نقل شده است. )أ

 َما َسِمْعَت َصْوِتي 
َ
اِلَثِة َفَقاَل َلُه َیا ُبَنّيَ أ

َ
َجاَبُه ِفي الّث

َ
َفَلْم ُیِجْبُه ُثّمَ أ

ِذي 
َ
ِ اّل

ِمْنُتَك َقاَل اْلَحْمُد هلِلَّ
َ
َقاَل َبَلی َقاَل َفَما َباُلَك َلْم ُتِجْبِني َقاَل أ

ي  ؛ الرشاد مفید/۱47/2( )َدَعا ع ُغاَلمًا َلُه ِمَرارًا  َمّنِ
ْ
َجَعَل َمْمُلوِکي َیأ

َج َفَوَجَدُه َعَلی َباِب اْلَبْیِت َفَقاَل َما َحَمَلَك ِإَلی َتْرِك  َفَلْم ُیِجْبُه َفَخَر
 ِ

ِمْنُت ُعُقوَبَتَك َفَقاَل اْلَحْمُد هلِلَّ
َ
ِإَجاَبِتي َقاَل َکِسْلُت َعْن ِإَجاَبِتَك َو أ

َمُنُه َخْلُقُه ؛ مناقب آل ابیطالب)ع(/۱۱3/2(
ْ
ْن َیأ ِذي َجَعَلِني ِمّمَ

َ
اّل

کنی! مدیر باید  که آدم ها را له  مهم ترین آفت مدیریت این است 
کند. در مدیریت،  کرامت افراد زیردست خود را حفظ  مواظب باشد 
باید »کرامت مردم«، »کرامت خانواده« و »کرامِت خود« حفظ بشود. 

)الف2-ن2(
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مردم است

 نمی تواند جامعه را 
ً
کند، قطعا که نتواند هوس های خود را مدیریت  کسی 

 مدیریت کند

طبق آیۀ قرآن، چند قطبی کردن جامعه، یک روش فرعونی برای تسلط بر 

 جامعه است

گرفتاری های فرهنگی است رعایت نکردن عزت مردم، آغاز همۀ فسادها و 

کرامت و عزت انسان  اولین اصل در مدیریت فرد و جامعه، رعایت 
است و طبق آیۀ قرآن »فرعون« به عنوان یک مدیر فاسِد مفسد، 
برای اینکه بر مردم مسلط شود، همین اصل را زیر پا می گذاشت؛ 
ببینید در  کنند! حاال  را اطاعت  او  تا  را خوار می کرد  یعنی مردم 

زمان ما نمونه های این »استخفاف« چیست؟
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کافی  جامعۀ ما در موضوع »مدیریت« هنوز به آمادگی و رشد 
نرسیده است  

انتخاب  را  »مدیریت«  موضوع  جلسات  سلسله  این  برای  ما 
کرده ایم چون تصور می کنیم درک صحیح از مدیریت و به کارگیری 
آن در زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی، آخرین مقدمه سازی 
ظهور  مقدمات  دیگر  اینکه  برای  می شود.  محسوب  ظهور  برای 
کافی برای پذیرش حکومت حقۀ حضرت  غالبًا فراهم آمده و رشد 
که  کافی« این نیست  به دست آمده است؛ البته منظور ما از »رشد 
که در دوران  کرده اند، ولی آن مقداری  همه، در همۀ زمینه ها رشد 
غیبت، با این امکانات و شرایط، مقدور بوده که مردم در زمینه های 
کرده اند. اما در موضوع »مدیریت« هنوز  کنند، رشد  مختلف رشد 
ما به رشد کافی و نتایج خوبی نرسیده ایم و واقعًا در آغاز راه هستیم.

بااینکه ما نسبت به خیلی از اقوام جهان، قومی پیشتاز هستیم، 
که  اما در بین ما هنوز برخی منکرهای عجیب و غریب وجود دارند 
کسی جرأت امر به معروف و نهی از منکر  معروف تلقی می شوند و 

در آن زمینه ها را ندارد.

اصول مدیریت در جامعه با اصول مدیریت در زندگی فردی و 
خانوادگی، یکی است

فرج  مقدمات  مدیریت،  موضوع  در  بشویم  آماده  اینکه  برای 
»هم  و  فردی«  زندگی  در  »هم  را  مدیریت  باید  کنیم،  فراهم  را 
و  کنیم  معنا  اجتماعی«  زندگی  در  »هم  و  خانوادگی«  زندگی  در 

کنیم.  اصولش را درک 
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چرا این سه را در کنار همدیگر قرار می دهیم؟ چون سال ها است که 
بین سیاست و دیانت جدایی افتاده است؛ یعنی دیانت و معنویت 
را یک چیز دیگر!  را یک چیز حساب می کنند و سیاست  و اخالق 
درحالی که بر اساس عقل، دانش بشری و دستورات دینی، اصول 
مدیریت در جامعه با اصول مدیریت در زندگی فردی و خانوادگی، 
از مدیریت صحیح در زندگی فردی  یکی است و انسان می تواند 

خودش، برای زندگی خانوادگی و اجتماعی الهام بگیرد. 

 
ً
قطعا کند،  مدیریت  را  خودش  هوس های  نتواند  که  کسی 

کند نمی تواند جامعه را مدیریت 
بهتر  افراد  اینکه  مثاًل  دارد،  زیادی  نتایج  و  فوائد  تقارن،  این 
می توانند بشناسند چه مدیری صالح است و چه مدیری فاسد 
هر  بلکه  نیست،  ظاهری  فسادهای  این  به  هم  فساد  است؟ 
که  گونه ای است  که زندگی شخصی و خانوادگی اش به  مدیری 
کند، او قطعًا نمی تواند  نمی تواند هوس های خودش را مدیریت 
کند، او توانایی و درک الزم برای برنامه ریزی،  جامعه را مدیریت 
ارزشی  بحث  یک  این  ندارد.  را  کنترل  و  هدایت  سازماندهی، 

کاماًل علمی و فنی است! نیست، یک بحث 

کند یا در خانواده ای  کسی در خانواده نتواند درست مدیریت  گر  ا
که درست مدیریت می شود، رشد نکرده باشد، طبیعتًا در جامعه 
هم نمی تواند مدیر باشد. جاهایی مثل شورای نگهبان، وقتی در 
را تشخیص بدهند بیشتر  افراد  انتخابات می خواهند صالحیت 
نه  کنند؛  از هرچیزی به »صالحیت های مدیریتِی آن فرد« نگاه 
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تحت  که  موهومی  حرف های  به  نه  بپردازند،  عقائد  تفتیش  به 
عنوان منازعات سیاسی مطرح می شود، بلکه ببینند این انسان 

شایستگی مدیریتی دارد یا نه؟

در  ناتوانی  از  خورده ایم  ضربه  هرچه  انقالب،  طول  در 
مدیریت بوده است

از  فقط  خورده ایم  ضربه  هرچه  انقالب،  طول  در  کنون  تا  ما 
ناحیۀ ناتوانی در مدیریت بوده است؛ نه چیز دیگر! این ناتوانی 
البته همچنان ادامه دارد و طبیعتًا در انتخابات های بعدی هم 
خودش را نشان خواهد داد، چون هنوز درک صحیح عمومی از 

اصول یک مدیریت صحیح در جامعه، وجود ندارد. 

از  یکی  هم-به عنوان  خانواده  مدیریت  اصالح  میانه،  این  در 
مقدمات ظهور- بسیار اهمیت دارد؛ برای اینکه وقتی یک جامعه 
کنند و  کنند، سعی می کنند خانواده را خراب  را بخواهند خراب 
در جامعۀ ما خراب کردن خانواده آسان است. بی نمازکردِن افراد 
آسان نیست، بی حسین و بی ایمان و بی اعتقادکردِن مردم، زیاد 
آسان نیست، اما طالق در خانواده ها بسیار است و خانواده هایی 
کم-که یکی از شاخصه های عدم وجود مدیریت صحیح  با فرزند 

در خانواده است- بسیار هستند.

اصول  رعایت  به  نیست؛  اخالق  درس  به  خانواده  اصالح 
مدیریت در خانه است

دشمنان هم دالئلی دارند برای اینکه وقتی می خواهند جوامع 
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کنند. اصالح  بشری را تحت سلطه بیاورند، خانواده ها را خراب 
به  هم  خانواده  اصالح  بلکه  نیست،  اخالق  درس  به  خانواده 
رعایت اصول مدیریت است؛ هم در مقام تربیت فرزند هم در مقام 

ارتباط زوجین با یکدیگر. 

که اصول  گر اصول مدیریت را مشترک می دانیم و معتقدیم  ما ا
مشترک  جامعه،  مدیریِت  و  خانواده  مدیریت  خود،  مدیریِت 
است، باید ببینیم چه اصولی برای اعتالی خانواده ضروری است 
و چه اصولی برای اعتالی جامعه ضروری است و چه اصولی برای 
کنار  در  را  مورد  سه  این  است؟  ضروری  خودمان  مدیریت کردن 
کنیم؛ از  همدیگر بررسی می کنیم و سعی می کنیم عقالنی بحث 
آیات و روایات هم برای تقویت عقل خودمان استفاده می کنیم، 

کنیم. یعنی نمی خواهیم از آیات و روایات، بهره برداری تعّبدی 

گر می خواهی به خواسته هایت برسی، باید خواسته هایت  ا
کنی را مدیریت 

همان طور که در جلسه قبل بیان شد، اصل اول که برای مدیریِت 
خود، مدیریت خانواده و مدیریت جامعه باید در نظر گرفت »اصل 

کرامت و عزت« است!

باید  برسانی،  خواسته هایت  به  را  خودت  می خواهی  گر  ا  
که در مدیریِت خود،  کنی و اولین اصلی  خواسته هایت را مدیریت 
کنی و اال  که عزت خودت را مراعات  باید در نظر بگیری این است 
از چیزی  کنی، دیگر  در درازمدت دیگر نمی توانی درست زندگی 
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لذت نمی بری، دیگر به منافعت نخواهی رسید و خدا را دشمن 
گر این اصل  گر به خدا هم معتقد نباشی؛ ا کرده ای. حتی ا خودت 
را رعایت نکنی، ساختار ذهنی و روحی ات به هم خواهد ریخت و 

لذت دنیایی هم دیگر نخواهی برد.

کسی که بدون عزت، دنبال لذت بردن است، سطح لذت بری 
کاهش داده است خود را 

حیا  می شود،  جلوه گر  »حیا«  لفظ  در  اوقات  از  گاهی  عزت،  این 
یعنی »نمی خواهم ضایع بشوم، می خواهم  یعنی چه؟  می کنم 
عزت خودم را حفظ کنم!« حیا انگیزۀ درونی و خودبازدارنده برای 
که خیلی هم  حفظ عزت است و در واقع آن روی سکۀ عزت است 

زیبا است. 

بدون  و  نکرد  حفظ  خودش  پیش  را  خودش  عزت  انسان  گر  ا
رعایت اصل عزت، به دنبال لذت هایش رفت و خواسته هایش را 
که دیگر از هیچ چیزی  کرد، او کم کم به جایی می رسد  بد مدیریت 

لذت نمی برد.

عزت یک فاصله ای بین انسان و لذت ایجاد می کند؛ اما فاصله ای 
که لذت بردن  که موجب می شود انسان بیشتر لذت ببرد. آنهایی 
را منهای عزت قرار می دهند، در واقع دارند سطح لذت بردِن خود 
کاهش می دهند! شما حتی بدون دین و با دانش »مدیریِت  را 

کنید. خود« هم می توانید سر این موضوع بحث 
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در مدیریت خانواده هم اصل اول، رعایت عزت است
باید  اول  اصل  به عنوان  خودت«  »مدیریت  در  هم  عزت،  اصل 
رعایت شود هم در »مدیریت خانواده« و هم در مدیریت مدرسه! 
کنند، اول باید  اعضای خانواده اول باید عزت همدیگر را حفظ 

کنند. رعایت حرمت و رعایت ادب 

خانواده  اهالی  عزت  حفظ  هم  خانه  مدیریت  در  اصل  اولین 
است؛ چه مدیریت مرد برای زن، چه مدیریت زن برای مرد، چه 
مدیریت پدر و مادر برای فرزندان و حتی برعکس؛ چون بعضی 
مادر،  و  پدر  با  را  رابطۀ خودشان  بچه ها مجبور هستند  وقت ها 

مدیریت کنند.

چرا فرموده اند پدر موقع ورود به خانه، با سر و صدا وارد شود؟
در روایت هست؛ پدر وقتی می خواهد وارد خانه بشود باید با سر و 
صدا وارد خانه بشود تا اهل خانه متوجه ورود او بشوند نه اینکه 
یک دفعه ای و بی خبر، وارد خانه بشود. چرا؟ چون ممکن است 
که دوست ندارند پدر خانواده،  اهالی خانه در یک وضعی باشند 
آنها را در این وضع ببیند. مثاًل بچه در خانه، خیلی راحت نشسته 
پدر،  مقابل  در  باید  پدر،  حرمت  حفظ  برای  درحالی که  است 
ْهِلِه َو ِإَذا َدَخَل 

َ
ُجُل ِإَذا َدَخَل َعَلی أ ُم الّرَ محترمانه بنشیند. )ُیَسّلِ

ُه َقْد َجاَء 
َ
ّن

َ
ی ُیْؤِذَنُهْم أ َیْضِرُب ِبَنْعَلْیِه َو َیَتَنْحَنُح َو َیْصَنُع َذِلَک َحّتَ

 َیَرى َشْیئًا َیْکَرُهُه؛ جامع االخبار/ص۸۹(
َ

ی ال َحّتَ

که پدر خانواده، بخواهد یواشکی وارد شود  این درست نیست 
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که »من هدف  تا ببیند اهل خانه چه کار می کنند؟ حتی نگویید 
او  می کند،  خطایی  کسی  گر  ا ببینم  می خواهم  و  دارم  تربیتی 
اهالی  عزت  باید  اول  است.  غلط  روش  این  کنم!«  اصالحش  را 

خانواده حفظ بشود و این کار، مغایر اصل عزت است!

کنیم، این قدر نصیحتش  کسی را نصیحت  گر در خانه خواستیم  ا
که  که عزتش لکه دار بشود، جلوی جمع نصیحتش نکنیم  نکنیم 
که عزتش از بین برود!  عزتش از بین برود، او را مقایسه اش نکنیم 
که از این خانه در می آید، آدم عزیزی باشد، آدمی باشد  باید کسی 

که عزتش را در خانه لکه دار و لگدمال نکرده اند.   

و  فسادها  همۀ  آغاز  مردم،  کرامت  و  عزت  رعایت  عدم 
گرفتاری های فرهنگی است

در مدیریت جامعه چطور؟ در مدیریت اجتماعی هم اولین اصل، 
رعایت عزت است. حاال این مدیریت ممکن است سطح سازمانی 
داشته باشد یا سطح کالن اجتماعی داشته باشد؛ فرقی نمی کند. 

باالخره عزت مردم باید حفظ بشود. 

و  فسادها  همۀ  آغاز  این  نشود،  حفظ  مردم  کرامت  و  عزت  گر  ا
گرفتاری های فرهنگی است.  بی بند و باری ها است و آغاز همۀ 

سیاسیون عهده دار حفظ این عزت هستند. 

قرار  عزت  و  کرامت  را  اصل  اولین  چرا  که  گفتیم  قبل  جلسۀ  در 
آسیب  اولین  اینکه  یکی  کردیم؛  بیان  دلیل  تا  دو  می دهیم؟ 
کرامت  که  است  این  دیگران،  بر  کردن  پیدا قدرت  و  مدیریت 
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کرامت   انسان ها را در نظر نگیریم، دوم اینکه در مدیریت، حفظ 
انجام  مدیریت  در  کاری  هر  باشد،  اول  هدف  باید  انسان ها 
چون  بدهیم  انجام  انسان ها  کرامت  حفظ  با  باید  می دهیم 

ارزشمندترین قسمت ماجرا اینجا است.

ما  که  است  این  برای  گفته،  سخن  فرعون  از  قرآن  وقتی 
فرعون های زمان خود را بشناسیم

جامعه،  مدیریت  در  انسان ها  کرامت  و  عزت  اصل  دربارۀ  حاال 
کنیم: می خواهیم یک مثال برجستۀ قرآنی بیان 

و فقط مربوط  قرآن، یک سخن جاودانه است  کالم خداوند در 
فرعون  از  قرآن،  در  خداوند  گر  ا لذا  نیست.  خاص  زمان  یک  به 
که شما فرعون های زمان خودتان  گفته، برای این است  سخن 
گر شما نتوانید فرعون زمان خود را بر اساس قرآن  را بشناسید. ا
ما  برای  فایده ای  چه  قرآن  در  فرعون  داستان  این  بشناسید، 

دارد؟!

»اصاًل  می گویند:  بعضی ها  دارد؛  وجود  فکری  نحلۀ  دو  االن 
مثاًل  داد«  تطبیق  خومان  زمان  به  را  قرآن  مطالب  نمی شود، 
که در قرآن می خوانی، چرا تطبیق می دهی؟  می گویند: »فرعون را 
این طور  گر  ا بدهیم!« ُخب  تطبیق  بتوانیم  ما  که  نیست  معلوم 
که باید بگوییم بسیاری از آیات قرآن، عبث است! مگر قرآن  باشد 
که  کتاب باستان شناسی است؟! این توهین به قرآن است  یک 
یک کسی بگوید: »شما نمی توانی، فرعون را-که در قرآن آمده- به 
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زمان خودت تطبیق بدهی!« اتفاقًا همۀ مردم باید بتوانند تطبیق 
هرکسی  نیست،  تخصصی  فوق العاده  کتاب  یک  قرآن  بدهند. 
زمانۀ  نیاز  و  نیاز خودش  به قدر  برسد، می تواند  قرآن  به محضر 
که انس بیشتری  کسانی  کند. البته  خودش از قرآن بهره برداری 
کار را  کار را بهتر انجام می دهند، اما وقتی این  با قرآن دارند، این 
که اینها  که اینها معصوم نیستند- ما باید بفهمیم  کردند-از آنجا 
درست می گویند یا نه؟ لذا ما هم خودمان به عنوان عوامی که پای 

قرآن می رویم، باید یک چیزی از قرآن بفهمیم.

خدا  کالم  است،  خدا  کالم  »این  می گویند:  هم  دیگر  برخی 
گفت! کالم خدا، خیلی  بفهمی چه  تو  که  از آن است  مقدس تر 
می گویند:  برخی  کمااینکه  است!«  ما  فهم  از  فراتر  است،  بلند 
»دربارۀ رفتار أمیرالمؤمنین)ع( امروز نباید حرف بزنیم، علی کجا ما 
کرد و  کاری  کجا؟! علی یک آدم خاص استثنائی بود، ایشان یک 
که نمی دانیم! علی خیلی باال است، دست  غرضی داشت ولی ما 
و  اسالم  تاریخ  باشد،  این طور  گر  ا نمی رسد...«  او  به  هیچ کسی 

قرآن، به چه درد ما می خوَرد؟!  

آنها  بر  تا  می کرد  خوار  را  قومش  که  بود  این  فرعون  روش 
مسلط شود

کنیم. در قرآن  حاال سراغ قرآن برویم و آن مثال برجسته را بیان 
کریم، »فرعون« یک مثال واضح برای یک مدیر فاسِد مفسد و یک 
مدیر ظالم و ستمگر است. بر اساس آیات قرآن، می بینیم اولین 
یعنی  است؛  عزت  به  مربوط  می گذارد،  پا  زیر  فرعون،  که  اصلی 
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کرامت مردم را نابود می کند تا بر آنها مسلط شود. فرعون، عزت و 

طاُعوُه« 
َ
 َقْوَمُه َفأ

َ
قرآن دربارۀ روش فرعون، می فرماید: »َفاْسَتَخّف

کردند!  کرد، پس مردم او را اطاعت  )زخرف/54( قومش را خوار 
کند؟  کند، باید چه کار  که بخواهد به روش فرعون عمل  کسی  لذا 

کرامت و عزت قومش را حفظ نکند.  طبیعتًا باید 

کردند.  اطاعت  را  او  که  کرد  استخفاف  را  خودش  قوم  فرعون 
گر  حاال ببینید در زمان ما نمونه های این استخفاف چیست؟ ا
کهنه نشده-که قطعًا همین طور  گر قرآن  دوران قرآن نگذشته و ا
توسط  قومه«   

َ
»فسَتَخّف جدیِد  روش های  بگویید  شما  است- 

فرعون های زمان چیست؟ آیا اینها مسائل زمان ما نیست؟! چرا 
چیست؟  معنایش  امروز  قومه«   

َ
»فسَتَخّف بگویید  پس  هست. 

کسانی دارند این گونه رفتار می کنند؛ در  کجاست؟ چه  مصداقش 
جهان و در جامعۀ ما.

در  را  ایران  قوم  کرامت  و  عزت  سیاسیون،  باشید  مواظب 
مقابل غربی ها از بین نبرند

کرامت جامعه و قوم ایران را،  مواظب باشید سیاسیون، عزت و 
اطاعت  مقدمۀ  استخفاف  این  نبرند!  بین  از  غربی ها  مقابل  در 
که امروز  از فراعنۀ جهانی است. من رفتارهای سیاست مدارانی 
را عرض  کار می کنند  کم هستند و در جهت استخفاف ملت  حا
نمی کنم تا بحث ما به صورت مصداقی، سیاسی نشود. اما یک 
وقتی  که  دیدید  شما  می کنم؛  بیان  »عزت«  دربارۀ  روشن  مثال 
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تمام  گرفتند،  را  انگلیسی ها  کشتی  و  زدند  را  آمریکایی ها  پهباد 
کردند!  جهان عزت و افتخار ما را تحسین 

بروید  شوند؟  ملت  این  استخفاف  موجب  می کنند  سعی  چرا 
که وقتی یک جامعه ای حقیر شد، چقدر  کنید و ببینید  بررسی 
کار و تولید، در  دزدی، رشوه خواری، بی رحمی و بی انگیزگی برای 

این قوم افزایش پیدا می کند! 

انگیزۀ فرهنگی ندارد،  رواج فسق می شود،  هرکسی موجِب 
انگیزۀ فرعونی دارد

ُهْم کاُنوا َقْومًا 
َ
طاُعوُه ِإّن

َ
 َقْوَمُه َفأ

َ
در ادامۀ آیه می فرماید: »َفاْسَتَخّف

یک  پذیرفتند؟  را  استخفاف  آنها  چرا  )زخرف/54(  فاِسقیَن« 
کرد؛ تو چرا این را پذیرفتی؟ فسق و علنی شدن  کسی تو را خوار 
از  بعضی  چرا  بپذیری!  را  استخفاف  که  می شود  موجب  گناه، 
جریان های سیاسی طرفدار رواج فسق و فجور هستند؟ بعضًا در 
که فسق هست،  حد عالی ترین رجل های سیاسی، در جلساتی 

حضور پیدا می کنند و مرّوج آن هستند، چرا؟ 

ندارد،  فرهنگی  انگیزۀ  می شود،  فسق  رواج  موجِب  هرکسی 
اصاًل  است،  فرعونی  جریان های  اینها  دارد،  فرعونی  انگیزۀ 
مسئله ارزشی نیست. اینها راه های استخفاف یک قوم است. 
کودک کِش اسرائیل  بروید حرف های نخست وزیر خبیِث دولت 
کنید که می گوید »بی بند و باری را در ایران رواج بدهید  را گوش 
فرهنگی  بحث  یک  دیگر  این  بکنید!«  غرب  تسلیم  را  آنها  تا 
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نیست، اینها بحث های فنی مدیریت است و بعضی ها هم این 
را خوب بلد هستند.

فرعونی  روش  یک  جامعه  قطبی کردن  چند  قرآن،  آیۀ  طبق 
برای تسلط بر آن است

چنین  فرعونی  مدیریت  و  فرعون  دربارۀ  قرآن  دیگر  آیۀ  یک  در 
فرعون  )قصص/4(  ْرِض« 

َ ْ
ال ِفي  َعال  ِفْرَعْوَن  »ِإّنَ  می فرماید: 

)در  داشت.  مفسدی  و  فاسد  مدیریِت  یک  و  کرد  برتری جویی 
ُه کاَن ِمَن اْلُمْفِسدین « یعنی فرعون 

َ
آخر همین آیه می فرماید »ِإّن

مفسد بود و فاسد می کرد(

فرعون،  ِشَیعًا«  ْهَلها 
َ
أ »َجَعَل  می فرماید  بود؟  چه  فرعون  روش 

کند »چند قطبی« کرد!  که می خواست بر آنها تسلط پیدا  قومی را 
چند قطبی کردن جامعه یکی از رفتارهای فراعنه برای تسلط بر 

جامعه است.

مثل  مقوله ای  گر  ا ما  جامعۀ  در  سیاست مداران  از  برخی 
اصاًل  نباشد  اصول گرا«  و  اصالح طلب  به  جامعه  »دوقطبی کردن 

حیات سیاسی نخواهند داشت. 

کاماًل متأسفم!  گروه که این دوقطبی را پذیرفتند  بنده برای هردو 
گر کسی انقالبی بوده و به او گفتند »اصول گرا« حتمًا اشتباه کرده  ا
کمک  جامعه  »ِشَیعًا«شدِن  به  چون  است؛  پذیرفته  که  است 
کرده و این یعنی ضعیف شدن جامعه و امکان سلطه بر جامعه 

توسط فراعنه.
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دست  یا  بوده  نادان  افراد  دست  یا  ابتدا  از  دوقطبی سازی،  این 
دشمنان دانا. صهیونیست ها تمام دنیا را به این شیوه دارند اداره 
کرده اند و مردم را  می کنند، یعنی جامعه را پاره پاره و قطب بندی 
که »یک دفعه  به این طرف رأی بده، یک دفعه   کار می گذارند  سر 
که تِه هر دو قطب هم  به آن طرف رأی بده!« جالب اینجاست 

خودشان هستند!

کنند  البته در جامعۀ ما نتوانستند این طرح را واقعًا خوب اجرا 
گیج اجرا شده است. همین  و این طرح در جامعۀ ما، به شدت 
رئیس جمهور ما یک زمانی جزء رئوس جریان اصول گرایی بود و 
همیشه اسمش در لیست ها بود ولی حاال آمده است این طرف! 

یا آن یکی می رود آن طرف و...

چرا در کشور ما نمی توانند این دوقطبی سازی را خوب اجرا کنند؟ 
چون اینجا یک جریان مدیریتی صحیح به نام »مدیریت والیی« 
وجود دارد. اما وقتی ببینند بازی شان به نتیجه نمی رسد، یک 
هم  بی بی سی چی  روزنامه های  می کنند.  درست  دیگر  دوقطبِی 
سعی می کنند همه چیز را دو قطبی کنند؛ همان طور که بی بی سِی 

کار را می کند! خبیث این 

گر دعوا بشود، مادر از حق خودش می گذرد  بین مادر و نامادری ا
گر هردو طرِف دعوا نامادری باشند چه؟  تا بچه سالم بماند، ولی ا
دارند  صهیونیست ها  که  است  طرحی  این  می شود!  شّقه  بچه 
آمریکا و اروپا را با آن اداره می کنند؛ ُخب چرا همین را در ایران اجرا 
باهوش  خیلی  ما  سیاست مدارهای  می کنید  فکر  شما  نکنند؟! 
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که بازی نخورند! هستند 

االن شما ببینید در مسائل مختلف موضع اصول گرا یا اصالح طلب 
موضع  بانک ها،  مورد  در  مثاًل  می کند؟  باهم  فرقی  چه  واقعًا 
چه  کارآفرینی  مورد  در  می کند؟  فرقی  چه  اصول گرا  اصالح طلب 

فرقی می کند؟ در مورد آموزش و پرورش چه فرقی می کند؟!

موجب  اصول گرا  و  اصالح طلب  دوقطبی  به  رسمیت دادن 
خفقان روانی در جامعه شده است

رسمیت  اصالح طلب بازی«  »اصول گرا  کثیف  بازِی  این  به  ما 
داده ایم و این موجب خفقان روانی در جامعه شده است؛ چون 
هرکسی می خواهد حرفی بزند اول انِگ اصول گرا یا اصالح طلب به 
او می زنند تا نگذارند آن طایفۀ مقابل، حرفش را بشنود. وقتی دو 
گفتگو باقی  گروه به همدیگر ناسزا می گویند؛ نه جای اظهار نظر و 

می ماند نه جای نقد علمی! 

گروه، ُضعفای آنها باال  این خفقان موجب شده است در هر دو 
او  از  باید  و  است  ما  آدِم  باالخره  »این  می گویند:  چون  بیایند، 
عصر  اینجا  مگر  است!«  خطر  در  آبرویمان  ِاال  و  کنیم  طرفداری 

جاهلیت است؟!

کرد، آن  با امت خودش قهر  تاریخ اسالم فقط یک بار پیامبر  در 
که »عبداهلل  بن ُابی« مردم مدینه را به دو قسمت  هم زمانی بود 
باید  انصار  »ما  گفت  کرد.  کید  تأ انصار  و  مهاجر  شقاق  بر  و  کرد 
کنیم، آنها ما را قبول ندارند و ما آنها را قبول  علیه مهاجرین قیام 
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آن قدر  رسید  پیغمبر)ص(  گوش  به  حرف  این  وقتی  نداریم!« 
کسی حرف نزد. )َفَساَر َرُسوُل  که یک روِز کامل، با  ک شد  غضبنا
سورۀ  قمی/ 36۹/2(  تفسیر  َحٌد؛ 

َ
أ ُمُه  ُیَکّلِ  

َ
ال ُه 

َ
ُکّل َیْوَمُه  ص  اهلِل 

منافقین هم در این باره نازل شد.

که مخالفش  گروهی را  فرعون مردم را چندقسمت می کرد و 
بودند، تضعیف می کرد

طاِئَفًة  َیْسَتْضِعُف  ِشَیعًا  ْهَلها 
َ
أ َجَعَل  »َو  می فرماید:  آیه  ادامۀ  در 

ِمْنُهم « )قصص/4( فرعون ها مردم را چند قسمت می کنند و بعد 
گروه را که مخالف خودشان هست، تضعیف می کنند. فراعنۀ  یک 
کوچک هم از همین روش ها استفاده می کنند و شما می توانید 
»آن  می گویند:  مثاًل  ببینید؛  جامعه  فضای  در  را  روش  ها  این 
گروه، فالن طور هستند و...« و شروع می کنند به توهین و تحقیر 
گفتگو و نقد علمی باقی می ماند نه  و تمسخر. آن وقت نه جای 
فرصتی برای اظهار نظر باقی می ماند! این یکی از راه های تسلط 

فراعنه بر جوامع بشری است.

ْبناَءُهْم َو َیْسَتْحیي  ِنساَءُهْم« پسران را سر 
َ
ُح أ بعد می فرماید: »ُیَذّبِ

کاربرد زن  می بریدند و زنان را-برای فساد- نگه می داشتند! آنها 
را همین می دانستند. آیا االن می توانیم این را به زمانۀ خودمان 
قصۀ  یک  صرفًا  این  یعنی  ندهیم  تطبیق  گر  ا بدهیم؟  تطبیق 
و  کنید  بررسی  بروید  شما  ندارد!  مصداق  االن  و  است  تاریخی 

که آیا این در زمان ما، مصداق دارد یا نه؟ ببینید 
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را  که رأی مجلس  این است  راه های استخفاف ملت  از  یکی 
کنند! پنهان 

که رأی مجلس را پنهان  یکی از راه های استخفاف ملت این است 
اینکه  به  می دهند  رأی  مجلس  نمایندگان  کثریت  ا چرا  کنند! 
»رأی نماینده ها نباید شفاف باشد«؟ آیا ملت را خوار و بی مقدار 
می دانند؟ بعد هم برخی به صورت بسیار جاهالنه و احمقانه ای 

می گویند »مگر می خواهید تفتیش عقائد کنید؟!« 

مگر شما در مجلس به عقائد رأی می دهید؟ شما بیخود می کنید 
کاِر کارشناسی رأی  بر اساس عقائد رأی بدهید، شما باید بر اساس 

بدهید نه بر اساس عقائد! 

باید  بر وکالی خودشان مسلط باشند. مردم  باید بتوانند  مردم 
برای چه رأی  و  آنها به چه چیزی رأی داده  که نمایندۀ  بدانند 
کاری به عقیدۀ شما نداریم، می خواهیم شعور و  داده است؟ ما 

کارشناسی شما را بفهمیم! درک 

آی مجلس شورای اسالمی، چه کسی به شما حق داده که شفاف 
رأی ندهید و شفاف رأی دادن را تفتیش عقائد بدانید؟ بگویید 

چه چیزی را دارید از ملت پنهان می کنید؟

که در مجلس هستند و نامرد نیستند، تا وقتی رأی ها  مردهایی 
شفاف نشده، در هر رأی گیری رأی خودشان را صریحًا اعالم کنند و 
اال دارند از این فرصِت پنهان کاری سیاسیون َجَلب، سوءاستفاده 
گر یک موضوع امنیتی مطرح بود، طبیعتًا باید  می کنند. البته ا
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پنهان باشد اما نه همۀ رأی گیری ها!

که دیگر  ایجاد می کنند  بی بی سی چی ها فضایی در جامعه 
کسی جرأت انتقاد پیدا نکند

آن  که  این است  و تحقیر یک قوم،  از مصادیق استخفاف  یکی 
که  شرایطی  در  ببینید  حاال  کنند.  چندقطبی  و  پاره پاره  را  قوم 
کنند و هر  روزنامه ها و رسانه ها سعی می کنند جامعه را دوقطبی 
آیا می شود  ناجوانمردی در رسانه ها مواجه هستیم،  این  با  روز 

کرد؟! مدیر شایسته انتخاب 

بی بی سی چی ها در جامعۀ ما این گونه عمل می کنند؛ مثاًل یک 
کنند و  عده ای یک مراسمی برگزار می کنند و می خواهند انتقاد 
کنند، اینها برای همایش خودشان  نگرانی خود را از برجام اعالم 
»ما  می گذارند  را  اسمش  و  می گردند  لطیف  اسم  یک  دنبال 
دلواپس هستیم!« نه می گویند ما منتقد هستیم، نه می گویند ما 

معترض هستیم و...

تبدیل  جامعه  در  را  »دلواپسیم«  همین  بی بی سی چی ها  اما 
گذشته  می کنند به یک فحش! سال ها است از بدبختِی برجام 
کسی  است، اما هنوز هم دست از این فحش برنمی دارند؛ تا دیگر 

جرأت نکند انتقاد بکند!  

ج  حاال ببینید شیوۀ أمیرالمؤمنین)ع( چگونه بود؟ ایشان با خوار
هدایت  اما  کند،  هدایت شان  کرد  سعی  خیلی  البته  جنگید؛ 
أمیرالمؤمنین)ع(  از  برد.  بین  از  را  آنها  نهایت  در  لذا  نشدند 
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انسان های  اینها  نه  فرمود:  بودند؟  دنیا طلب  اینها  پرسیدند: 
زاهدی بودند! از ایشان پرسیدند: اینها منافق بودند؟ فرمود: نه 
اینها مؤمن بودند! گفتند: ولی اینها جلوی شما ایستادند! فرمود: 
کردند! یعنی حضرت حاضر نشد چیزی بیشتر از  بله؛ آنها اشتباه 
ِبیِه ع َقاَل: ِإّنَ َعِلّیًا َلْم َیُکْن َیْنُسُب 

َ
این بگوید. )َعْن َجْعَفٍر ع َعْن أ

ُه َکاَن َیُقوُل  َفاِق َو َلِکّنَ  ِإَلی الّنِ
َ

ْرِک َو ال ْهِل َحْرِبِه ِإَلی الّشِ
َ
َحدًا ِمْن أ

َ
أ

ُهْم ِإْخَواُنَنا َبَغْوا َعَلْیَنا؛ قرب السناد/۹4ـ وسائل الشیعه/۸3/۱5(

برخی از انتقادها و حرف های درست، در زیر سایۀ »دیکتاتوری 
روانی« پنهان شده است

سنگین  سایۀ  زیر  در  درست،  حرف های  و  انتقادها  از  برخی 
روانی  دیکتاتوری  است؛  شده  پنهان  روانی«  »دیکتاتوری 
ناصواب«  »تقسیم های  با  جامعه،  در  بعضی ها  فرعون مسلکانه! 
می برند،  بین  از  را  گفتگو  امکان  و  می کنند  درست  روانی  خفقان 
اینها روش بی بی سی است! آنها با همین روش ها دارند دنیا را اداره 

می کنند و بر جوامع بشری حکومت می کنند؛ با استخفاف قوم! 

گر  در روایتی آمده است؛ امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر فرمود که ا
خواستی یک مسئول انتخاب کنی از یک خانوادۀ بامروت انتخاب 
رفتار  بی بی سی چی  ندارند،  سیاسی  مروت  که  کسانی  نوعًا  کن. 
می کنند و به استخفاف قوم می پردازند، نوِع این افراد)نمی گوییم 
بزرگ  بدجایی  و  نیستند  صالحی  خانواده های  از  آنها(  همۀ 
شده اند درحالی که أمیرالمؤمنین)ع( می فرماید: افراد را از بیوتات 
ْهِل 

َ
ْحَساِب َو أ

َ ْ
صالحه انتخاب کن! )ُثّمَ اْلَصْق ِبَذِوي اْلُمُروَءاِت َو ال
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َجاَعِة َو 
َ

ْجَدِة َو الّش ْهِل الّنَ
َ
َواِبِق اْلَحَسَنِة ُثّمَ أ اِلَحِة َو الّسَ اْلُبُیوَتاِت لّصَ

ْهِل 
َ
ْجِرَبِة َو اْلَحَیاِء ِمْن أ ْهَل الّتَ

َ
 ِمْنُهْم أ

َ
َماَحة ... َو َتَوّخ َخاِء َو الّسَ الّسَ

اِلَحِة ؛ نهج البالغه/ نامه53( اْلُبُیوَتاِت الّصَ

)الف2-ن2(
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در جامعه

کریم، چگونه مدیریت می کند؟  یک مدیر 
کار را فراهم می کند، دارد به مردم عزت می دهد که زمینۀ   دولتی 

که در انتخابات، عزت رقیبش را حفظ نکند، شایستۀ مدیریت   کسی 
نیست

و  نباشد  کریم  جامعه،  مدیر  و  سیاست مدار  یک  وقتی 
لودگی  حرف هایش  در  مثاًل  بدهد؛  انجام  غیرکریمانه  رفتارهای 
آغاز  دومینویی  یک  باال  آن  از  و...  دربیاورد  شارالتان بازی  و 
که آخرش می شود انواع فسادها؛ هم فساد اقتصادی،  می شود 
کارخانه ها و...هم فساد فرهنگی، افزایش  رانت خواری و تعطیلی 
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آمار طالق و حتی بی حجابی!

که به خودش ظلم می کند، مدیر موفقی  کسی  طبق روایت، 
نخواهد بود  

ُپست مدیریتی در جامعه -به ویژه، پست های کلیدی- جایگاهی 
یعنی  بشوند؛  حاضر  آن  در  باظرفیت  بسیار  افراد  باید  که  است 
کریم باشند، ثانیًا کرامت مردم را حفظ  که اواًل خودشان  کسانی 
که بیان شد؛ در »مدیریِت خود« هم اصل اول را  کنند. همان طور 

باید »کرامت و عزت نفس« قرار بدهیم.

که به خودش ظلم می کند به  امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: کسی 
نکند.  ظلم  دیگران  به  نمی تواند  کرد؛  خواهد  ظلم  هم  دیگران 
که بر خودش ظلم روا می دارد، او حتمًا به دیگران هم ظلم  کسی 

ْظَلَم ؛ غررالحکم/۸606( 
َ
می کند. )َمْن َظَلَم َنْفَسُه َکاَن ِلَغْیِرِه أ

بحث های  به  هستیم،  موفق  مدیر  دنبال  »ما  که  نگوید  کسی 
به  نباید  مدیر  »یک  می گوییم  اینکه  داریم؟!«  چه کار  اخالقی 
بحث  یک  بلکه  نیست  اخالقی  بحث  یک  کند«  ظلم  خودش 
مدیر  می کند،  ظلم  خودش  به  که  کسی  یعنی  است؛  مدیریتی 
به دیگران  که  کسی است  موفقی نیست، چون مدیر موفق آن 

ظلم نکند. 

این مسئله درواقع به تعریف های تخصصی در مدیریت، مربوط 
و  »تعهد  بحث  حتی  ارزشی.  و  اخالقی  مسائل  به  نه  می شود، 
گذشته است. ما االن  تخصص« هم دیگر قدیمی شده و دورانش 
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فقط از یک مدیر، »تخصص« می خواهیم؛ یعنی باید در مدیریت 
خودش-به معنای واقعی- تخصص داشته باشد و همۀ اصول 

کند. مدیریت را رعایت 

اخالقی  بحث  یک  کند«  برخورد  کریمانه  باید  »مدیر  اینکه 
نیست؛ یک بحث مدیریتی است

کسی که خودش کریم نیست و کرامت جامعه را رعایت نمی کند، او 
مدیر موفقی نیست و نمی تواند جامعه را به حد مطلوب برساند؛ 
بحث حزب اللهی و غیرحزب اللهی یا بحث دین دار و غیردین دار 

هم نیست. 

کار  گفته بود: »من چلوکباب می خورم، خوب هم  یک فرمانداری 
از مردم آن  که خیلی  او فرماندار یک جایی بود  اتفاقًا  می کنم!« 
کنند چه برسد به  منطقه، به سختی می توانند »گوشت« تهیه 
کنار تو مردِم محرومی وجود دارند و تو-به عنوان  کباب! وقتی در 
مدیر جامعه- چنین غذاهایی می خوری، دیگر آن عقل و هوش 
باشی؛  داشته  برنامه ریزی  قدرت  بخواهی  که  نداری  را  کافی 

کارکردِن بدون عقل و تدبیر هم به درد مدیریت نمی خورد!

وقتی به یک مدیر می گوییم »پرخوری و بدخوری نکن و با مردم، 
کن« این یک توصیۀ اخالقی یا یک بحث سیاسی  کریمانه برخورد 
نیست، اینها بحث های فنِی مدیریت است! حتی این طور نیست 
انقالبیون چه می خواهند؟  انقالبیون باشد! مگر  این موضِع  که 
مدیریت  که  کرده اند  انقالب  اصاًل  می خواهند،  درست  مدیریِت 
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درست انجام بگیرد. مدیریت درست چیست؟ اصل اولش این 
است که عزت و کرامت انسان رعایت بشود! علوم انسانی هم دارد 

کرامت نزدیک می شود.  قدم به قدم به این بحث 

را  اجازه ندهیم سیاست بازها، مسائل مدیریتی و تخصصی 
کنند به مسائل سیاسی تبدیل 

نباید اجازه داد برخی از سیاسیون یا سیاست بازها، یک مسئلۀ 
مسئلۀ  یک  به  کنند  تبدیل  بیخودی  را،  تخصصی  و  مدیریتی 
باند  روی  از  هواپیما  بلندشدن  جهت  که  همان طور  سیاسی! 
به  را  این  ندارد  معنا  و  است  تخصصی  مسئلۀ  یک  فرودگاه، 
از مسائل تخصصی در مدیریت  رفراندوم بگذارند، دربارۀ خیلی 
هم همین طور است. اما برخی از جّهال-که بنده آنها را به عنوان 
را  مباحث  از  خیلی  سیاستمدار-  نه  می شناسم  سیاست باز 
که اینها مباحث فنی و مدیریتی است و  سیاسی  کرده اند؛ درحالی 
پاسخش معلوم است، اینها مباحثی نیست که درباره اش بگویند: 
»چند موضع وجود دارد، بگذارید همۀ سیاسیون درباره اش نظر 
که سیاسیون  بدهند!« دربارۀ مباحث علمی و فنی، معنا ندارد 

بخواهند نظر بدهند. 

به  باید  را  مسئله  »این  بگویند  که  است  این  احمقانه تر  آن  از 
رفراندوم بگذاریم!« درحالی که این یک مسئلۀ تخصصی است! 
که مردِم یک  کنید؟! مثل این است  آیا می خواهید عوام فریبی 
محله ای رأی بدهند سِر اینکه »چه کسی قلب این بیمار را جراحی 
کسی  کند نه هر  کند؟« قلِب بیمار را باید متخصص قلب، جراحی 
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که مردم به او رأی بدهند!

برخی از سیاسیون، شارالتان بازی  در می آورند و یک بحث فنِی 
اینکه  را تبدیل می کنند به یک مسئلۀ سیاسی! برای  مدیریتی 
کثیف سیاسی می کنند؛ مثل  از جامعه سواری بکشند، کارهای 

دوقطبی کردن جامعه!

برخی بحث ها را باید از بین مباحث سیاسی بیرون بیاوریم و 
در بین مباحث فنی قرار دهیم

که »شفافیت موجب  یکی از بحث های فنی مدیریت این است 
علوم  و  گفته  را  این  تجربی  علوم  می شود«  رانت خواری  کاهش 

دینی هم به دالیل مختلف، این عقالنیت را می پذیرد. 

بیاوریم و  از بین بحث های سیاسی در  باید  را  از بحث ها  بعضی 
ببریم در بین مباحث فنی قرار بدهیم. بعضی ها می گویند »این 
یعنی سیاست زدایی از عرصۀ ادارۀ جامعه!« درحالی که معنایش 
باید  دانش  که  جایی  از  سیاست زدایی  یعنی  این  نیست،  این 
درباره اش نظر بدهد؛ نه قدرت سیاسی. قدرت های سیاسی هم 

باید خدمتگزار دانشمندان باشند.

شنیده  مدیریت  عرصۀ  در  دانشی  حرف های  این  اینکه  برای 
گروه بندی  با  و  می افتند  راه  خبیث  بی بی سی چی های  نشود، 
کردن جامعه، یک فضای ُپر از خفقان در جامعه ایجاد می کنند. 
کسی صدای   اینها خفقان روانی ایجاد می کنند و اصاًل نمی گذارند 

منتقدان و حرف های درست آنها را بشنود. 
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کنند به بحث  عناصر سیاسی نباید بحث فنِی مدیریتی را تبدیل 
را به بحث فرهنگی و اخالقی و دینی و  نباید آن  سیاسی؛ حتی 
کنند، بحث تخصصِی مدیریت، به دین و عقیده  عقیدتی تبدیل 
نباشیم،  هم  مسلمان  ما  گر  ا اصاًل  دارد؟!  ربطی  چه  ایمان  و 
کاهش  کشورها، موجب  که »شفافیت در برخی  می توانیم ببینیم 
رانت خواری شده است« و این ربطی به دین و ایمان آنها ندارد؛ 

این یک بحث مدیریتی است.

بعضی از موضوعات اصاًل سیاسی نیست؛ باید اندیشمندان جامعه 
کمک کنند و این بحث ها را از بین مباحث سیاسی بیرون بکشند و 
کنند، نگذارند این بحث ها  به صورت فنی و علمی روی آنها بحث 

که با آن، مردم را فریب بدهند. بیفتد دست سیاست بازها 

کرامت می گذارند خیلی وقت ها در خانه، محبت را جای 
کرامت  حفظ  مدیریت،  در  اول  اصل  شد،  بیان  که  همان طور 
رعایت  هم  انسان،  یک  نفس  عزت  و  کرامت  رعایت  هم  است! 

کرامت و عزت نفس افراد خانواده.

خیلی وقت ها در خانه، محبت را جای کرامت می گذارند. محبت، 
 به آن خواهیم پرداخت؛ محبت را نباید 

ً
که بعدا اصل دومی است 

کرامت بگذاریم. کرامت چطوری خودش را نشان می دهد؟  جای 
نشان  را  خودش  چطوری  محبت  حقوق.  رعایت  با  و  ادب  با 
کلمات  دیدار،  از  شادی  کاری،  فدا دلسوزی،  گریه،  با  می دهد؟ 

محبت آمیز و...
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که برای افراد قائل هستیم، افراد  ادب، نشان دهندۀ احترامی است 
کنند. خیلی وقت ها در خانواده،  اواًل باید در خانواده ادب را رعایت 
کسی می خواهد رفتار بچه اش را  کنار می گذارند. مثاًل یک  ادب را 
کند، ولی او را با بی ادبی بزرگ می کند؛ البته این بی ادبی،  درست 
ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. چه بسا مادری که به خاطر 
هردلیلی  به  که  پدری  چه بسا  یا  کند!  بی ادبی  پدر  به  بچه اش، 

ناراحت شده است و در مقابل بچه ها به مادر، بی ادبی می کند.

کریم، چگونه مدیریت می کند؟ یک مدیر 
دربارۀ  قبل،  جلسۀ  در  برویم.  جامعه  در  مدیریت  به سراغ  حاال 
»مدیر بد« و مثال برجستۀ آن در قرآن-که همان فرعون است- 
مدیر  یک  باشد،  »کرامت«  گر  ا که  ببینیم  حاال  کردیم.  صحبت 

چگونه مدیریت می کند؟ 

ا َنْرَغُب ِإَلْیَك ِفی َدْوَلٍة َکِریَمٍة« از بین 
َ
ُهّمَ ِإّن

َ
در این دعای مشهور »الّل

کرده  همۀ صفات دولت امام زمان )ع( صفت »کریمة« را انتخاب 
است و این خیلی معنا دارد.

که بحث بوروکراسی یا دیوان ساالری و بحث دربارۀ  از آن زمانی 
شیوۀ مدیریت یک سازمان، به صورت خیلی جدی مطرح شد، 
کس وبر« آمد و حرف هایی زد؛ مثاًل اینکه »باید  یک کسی مثل »ما
ضابطه را جای رابطه بگذاریم« جلسۀ بعد، دربارۀ اشتباه بودن 
صحبت  بشود«  حذف  نباید  انسانی  »رابطۀ  اینکه  و  حرف  این 
می کنیم. )البته منظور ما از »روابط« همان رفیق بازِی یکی دو نفر 
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باهم یا باندبازی علیه دیگران نیست(

نه  هستند،  اصل  سازمان«  افراد  »تک تک  کریمه  دولت  در 
فقط منافع سازمان

سازمان  منافع  »اصل،  که  است  این  کس  ما حرف های  از  یکی 
این باره  اما دین در  بگیرند«  قرار  باید در خدمتش  افراد  و  است 
افراد  تک تک  »اصل،  می گوید:  و  می زند  حرف  عقالنی تر  خیلی 
کریمه به دیوان ساالرِی مرسوم اعتنا  سازمان هستند« لذا دولت 
کریمه، حتی احترام منافقین را حفظ می کند ولو  نمی کند. دولت 

اهداف امت اسالمی مخدوش بشود. 

گر جامعه را به مثابه یک سازمان بزرگ در نظر بگیرید و بخواهید  ا
جریان  »در  می گوید:  کریمه  دولت  کند،  پیشرفت  جامعه  این 
کارتن خوابی زیاد  کلی جامعه، مواظب باشید بیکاری و  پیشرفت 
نشود.« اما بعضی ها رسمًا می گفتند: »ما باید جامعه را پیشرفت 
 با بیمۀ 

ً
بدهیم ولو تعدادی هم فقیر ایجاد بشود مهم نیست؛ بعدا

بیکاری و... به آنها رسیدگی می کنیم« یعنی همان تفکرات لیبرالی 
که ما قبولش نداریم، بلکه می گوییم: »باید یک جوری جامعه را 
کارآفرینی و...- تک تک افراد  که-با  به قدرت اقتصادی برسانی 
کنند تا عزت نفس و  کار و یک نقشی در جامعه پیدا  جامعه یک 
کرامت  کرامت شان حفظ شود« حاال ممکن است رعایت عزت و 
شرکت های  ایجاد  با  یا  باشد  تعاونی ها  ایجاد  با  افراد  تک تک 

دانش بنیان و شرکت های سهامی و بورس و...
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رفاه  به  فارس  خلیج  جنوب  کشورهای  مثل  نمی خواهیم  ما 
برسیم اما ذلیالنه! االن بعضی ها دارند همین را تبلیغ می کنند. 
که ذلیل است و در جامعه هم افراد ذلیل، زیاد  یعنی جامعه ای 
هستند اما سرمایه گذاری شده است و اقتصادشان ظاهرًا رونق 

ک بر سر این رونق! دارد؛ خا

معیشتی  فعالیت  و  اقتصاد  در  را  عزت  و  کرامت  باید  دولت 
مردم هم بیاورد

باید  دولت  این  یعنی  می کنیم،  صحبت  کریم«  »دولت  از  وقتی 
کرامت و عزت نفس را در اقتصاد و در فعالیت معیشتی مردم هم 
بیاورد؛ حتی عزت روستاها باید حفظ بشود. باید به سراغ اقتصاد 
نباید  و  بشود  حفظ  باید  مناطق  همۀ  عزت  برویم،  منطقه ای 
کشور،  برخی مناطق، فدای مناطق دیگر بشوند. ولی ما االن در 

یک سری مناطق محروم داریم و یک سری مناطق برخوردار.

امام صادق)ع( یکی از رفقایش را دید )مثاًل در حدود ساعت ده 
کن! گفت آقا عزت چیست؟  صبح بود( به او فرمود: عزتت را حفظ 
فرمود  کن؟  را حفظ  که می گویید عزتت  مگر طوری شده است 
ي ُجِعْلُت  َو َما ِعّزِ َك َقاَل  ِعّزَ چرا سِر کار نرفتی؟ »َیا َعْبَداهلِل اْحَفْظ 
ْکَراُمَك َنْفَسك « )تهذیب االحکام/ َك ِإَلی ُسوِقَك َو ِإ ِفَداَك َقاَل ُغُدّوُ

ج7/ص4( یعنی همین که سِر کار می روی، درواقع داری خودت 
کرام می کنی. را ا

در روایت دیگری، امام صادق)ع( به یکی از دوستانش می فرماید: 
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که سراغ عزت  چرا عزت خودت را حفظ نکردی؟ چرا امروز می بینم 
خودت نرفته ای؟ گفت: منظورتان چیست؟ فرمود: چرا نرفتی سِر 
کرده بودم... )َما ِلي  کار؟ گفت: امروز در یک تشییع جنازه شرکت 
ْحَضَرَها َقاَل َفاَل َتَدِع 

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
َك َقاَل َجَناَزٌة أ َك ِإَلی ِعّزِ َراَك َتَرْکَت ُغُدّوَ

َ
أ

حضرت  کالم  این  تهذیب االحکام/ج7/ص4(  ك؛  ِعّزِ ِإَلی  َواَح  الّرَ
کرامت. که سِر کار رفتن، مساوی است با عزت و  نشان می دهد 

عزت  مردم  به  دارد  می کند،  فراهم  را  کار  زمینۀ  که  دولتی 
کریم، به »کارآفرینی« بها می دهد می دهد/ دولت 

دولتی که کار تولید می کند و زمینۀ کار را برای مردم فراهم می کند، 
او دارد عزت مردم را پدید می آورد. حاال این روش، از نظر اقتصادی 
می گویند:  اقتصاددان ها  از  بعضی  رسمًا  نه؟  یا  هست  به صرفه 
گر شده با سرمایه گذاری خارجی  »خودت را معطِل مردم نکن! ا
از  بعدش  و  کنی  پولدار  باید  را  جامعه  و...  بزرگ  کارخانه های  و 
صدقه سِر اینها، به بقیۀ مردم هم یک چیزی می رسد، مثاًل با انواع 
بیمه های بیکاری و...« این جور افکار ممکن است بعضی وقت ها 
مردم را قلقلک بدهد و بعضی ها بگویند: »ُخب اینکه بد نیست! 

یک پولی هم به ما بدهند، بقیه اش مهم نیست!« 

ثروت  تولید  ثروت صحبت می کردیم، منظورمان  تولید  از  که  ما 
کرامت و عزت انسان ها است، نه اینکه ثروِت بادآورده  به اضافۀ 
که به  کریم، دولتی است  به دست بیاوریم و بیکار باشیم! دولت 

کارآفرین باشد. »کارآفرینی« بها بدهد و خدمتگزار افراد 
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جزو  باید  کار،  و  کسب  ایجاد  سختِی  در  ما  کشور  چرا 
سخت ترین کشورها باشد؟!

کار، باید جزو سخت ترین  کسب و  کشور ما در سختِی ایجاد  چرا 
کشورها باشد؟ این یعنی کرامت نیست. مجلس برای این منظور، 

کرده است؟ چه کار 

دزد  جامعه،  مدیران  که  است  این  اصلی شان  دغدغۀ  خیلی ها 
که مدیران جامعه، بی عرضه  نباشند، اما دغدغۀ بنده این است 
که  کمه شوند، هم مدیرانی  باید محا نباشند. هم مدیران دزد 

کار نمی کنند. برای مردم، درست 

»شغل  که  است  این  کرامت  معنای  یک  جامعه،  مدیریت  در 
ایجاد بشود« و همان طور که رهبر انقالب فرمود: اقتصاد مقاومتی 
که مردم در آن مشارکت فعال داشته باشند.  شرطش این است 
بانک ها یک تحولی  باید در  بیفتد،  اتفاق  این  اینکه  برای  شاید 
پیدا بشود و بانک ها باید صرفًا بنگاه نگهداری پول باشند؛ مثل 

خیلی از کشورهای دیگر.

چه موانعی بر سِر راه ایجاد شغل، سرمایه گذاری و تعاونی ها  
وجود دارد؟

سال،  در  و  می گذارند  بانک  در  را  خودشان  پول  بعضی ها  االن 
گر این فرد بخواهد با پول خودش  مقداری سود می گیرند. حاال ا
کارخانه ای راه بیندازد)مثاًل به همراه دوستانش( چه موانعی  یک 
که  سر راهش هست؟ یکی اینکه به دوستانش اعتماد نمی کند 
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کارخانه بزنند. حتی خیلی  کنند و  سرمایه های خودشان را جمع 
از مذهبی ها هم در این زمینه، به همدیگر اعتماد نمی کنند. 

کند. مثاًل ما   دوم اینکه دولت نمی آید از این سرمایه ها حمایت 
یک سری سازوکار قانونی نداریم که از تعاونی های حقیقی حمایت 
گر من پولم را در  که مردم بگویند: »ا بشود، یعنی این طور نیست 
یک تعاونی بگذارم و شکست بخورم، دولت جبران می کند« االن 
ج،  گرفته و از خار دولت چه کار می کند؟ مثاًل یک کسی از بانک وام 
به  را  پول  که  »ندارم  می گوید  االن  ولی  است،  کرده  وارد  خودرو 
بانک برگردانم!« دولت هم می گوید: »ُخب ندارد دیگر! باید صبر 
که چهارتا تعاونی  کنیم« ما می گوییم: همین صبر را برای قرضی 
گرفته اند و االن دچار مشکل شده اند، انجام می دادید، نه برای 

که صرف واردات خودرو می شود. پس گرفتن پولی 

تک  اقتصادِی  عزت  که  است  وقتی  پایدار«  اقتصادی  »رشد 
تک افراد رعایت بشود

تک  تک  اقتصادِی  عزت  که  است  وقتی  پایدار  اقتصادی  رشد 
چه  جامعه  مدیران  ببینید  صورت،  این  در  بشود،  رعایت  افراد 
کنند؟ نمایندگان مجلس چه روحیه ای باید  روحیه ای باید پیدا 

داشته باشند؟  

می دهند-  ضرر  دارند  دولتی-که  کارخانه های  از  بعضی  االن 
بناست به فروش گذاشته بشوند، ولی مثاًل در برخی موارد می گویند 
اینکه  »نمایندۀ مجلس نمی گذارد« می گوییم: »چرا نمی گذارد؟ 
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خوب است؛ شهرش آباد می شود، چون بخش خصوصی حتمًا 
کارخانه را بهتر اداره می کند« می گویند: فالن نماینده نمی گذارد، 
گر این کارخانه دولتی باشد، آن نماینده تعدادی از آدم های  چون ا
کارخانه خصوصی  گر این  کارخانه می کند و... ا خودش را وارد این 
بشود، رانت خواری هایش را چطوری انجام بدهد؟ او دارد نفوذ 
کارخانۀ دولتی انجام می دهد، لذا  اجتماعی اش را از طریق این 

که خصوصی بشود. اجازه نمی دهد 

مدیریت  درد  به  و  نیستند  کریم  شخصیتًا  افراد،  این گونه 
نمی خورند. یک مدیر خوب، باید چه روحیه ای و چه شخصیتی 
اینکه مثل داور در زمین فوتبال باشد، دوم  داشته باشد؟ یکی 
اینکه مثل مدیر  اینکه مثل مربی برای تیم فوتبال باشد، سوم 
گل  خودشان  اینها  از  هیچ کدام  باشد.  تیم  پشتیبانی کنندۀ 
نمی زنند، بلکه بچه ها را پرورش می دهند و پشتیبانی می کنند تا 
بچه ها بتوانند گل بزنند. یک فرماندار، یک استاندار، یک نمایندۀ 
مجلس و یک وزیر هم باید این طوری باشند. این یک روحیه و 

یک رویه است!

هر مشکلی می بینیم ناشی از بی شخصیتی برخی از مدیران 
مملکت است  

برای  ما  که  می گوید  »دولت  می گویند:  کارخانه دارها  از  برخی 
می دهیم  ضروری  وارداِت  برای  فقط  نمی دهیم،  ارز  هرچیزی 
کاِر کارخانه ها راه بیفتد« اما وقتی برای همان واردات ضروری  تا 
می رویم در صِف گرفتن ارز قرار می گیریم، موانع زیادی سِر راه ما 
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کار داریم و باید ارز را-از  که با دالل ها سر و  قرار می گیرد و می بینیم 
گران تر است و... که  دالل ها- بخریم 

که  دولتمرد باید مثل یک پدر دلسوز باشد، باید مأمور بگذارد 
برود  باید  دولت  خود  چیست؟  کارخانه دارها  مشکل  ببیند 
کارخانه دارها و ببیند نیازهای ضروری آنها چیست؟ باید  دنبال 
کند. اما چه شخصیت هایی باید این  به مشکالت آنها رسیدگی 

کار را بکنند؟

مدیران  از  برخی  بی شخصیتی  مال  می بینید  مشکلی  هر 
و  است  حل  قابل  ما  مملکت  مشکالت  واقعًا  است،  مملکت 
کارخانه های مان قابل توسعه است. ما خودمان می توانیم رونق 
اقتصادی ایجاد کنیم و این ربطی به تحریم ها ندارد؛ اما چه چیزی 
کشور را الزم دارد.  کریمانۀ مدیریت اجرایی  الزم دارد؟ شخصیت 

کریم« دست مردم است؛ هم برای  سِر نخ انتخاب »مدیران 
دولت و هم برای مجلس

کریم، از کجا به دست می آیند؟ یک سِر نخش دست  حاال مدیران 
که باشخصیت  کنید  مردم است. نماینده های مجلسی انتخاب 
رعایت کنندۀ  هم  و  باشند  کرامت  اهل  خودشان  هم  باشند؛ 
کرامت مردم باشند. سر نخ دیگرش هم باز در دست مردم است؛ 
مردم  کرامت  تأمین کنندۀ  و  کرامت  اهل  کریم،  رئیس جمهوِر 
گفتارش شارالتان بازی در  که در  کنید. هر سیاستمداری  انتخاب 

بیاورد، کریم نیست. 
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وقتی سیاستمدار، یک رفتار غیرکریمانه و فرعون مسلکانه انجام 
که آخرش می شود  بدهد، از آن باال یک دومینویی آغاز می شود 
بی حجابی!  حتی  و  فرهنگی  فساد  حتی  و  رانت  رشوه،  فساد، 
رفتار  از  بعضًا  که  و حوزۀ علمیه متأسف هستم  برای مذهبی ها 
و  مشکالت  از  بسیاری  عامل  )که  جامعه  مدیران  غیرکریمانۀ 
کف خیابان  فسادهاست( انتقاد نمی کنند و صرفًا به بی حجابی 

اعتراض می کنند.

چرا برخی علما با مشروطه مخالف بودند؟ چون راه حضور 
کشور باز می کرد تان های نفوذِی انگلیس را به ادارۀ  شارال

آقای بهجت)ره( می فرماید: بعضی ها عجب هوشی دارند، عجب 
اینها  گفتند:  شد،  مطرح  »مشروطه«  تا  دارند!  آینده نگری ای 
مشروطه،  درحالی که  کنند!  بی حجاب  را  مملکت  می خواهند 
اصاًل ربطی به حجاب نداشت؛ اما برخی از علمای آن دوره، این را 
که چند سال بعد از مشروطه، رضاخان آمد  گفته بودند و دیدید 
و بی حجابی را رواج داد. آقای بهجت)ره( این مطلب را چندبار با 
که آن علما، چطوری این  کرده و می فرماید  تعابیر مختلف بیان 

را فهمیده بودند؟

البته »مشروطه« از یک جهاتی خوب است، باالخره یک عده ای 
نوشته  اساسی  قانون  و  به مجلس می روند  و  انتخاب می شوند 
می شود و پادشاهی مشروط می شود، یعنی به ظاهر چیز خوبی 
بودند؟ چون  گرفته  ایراد  به مشروطه  آن علما،  است، پس چرا 
مشروطه راه حضوِر شارالتان های سیاسی و نفوذی های انگلیس 
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کشور باز می کند، لذا آخرش یعنی فساد!  را در ادارۀ 

آیت اهلل بهجت)ره( یک مثال دیگر هم در این باره مطرح می کند 
کنند، شیخ فضل  اهلل  و می فرماید: تا مشروطه را خواستند شروع 
گفتند:  ایشان  از بین می برند! به  را  اینها آخوندها  نوری فرمود: 
مشروطه را خوِد آخوندها امضا کردند؛ مثل آخوند خراسانی! آقای 
بهجت)ره( می فرماید: شیخ فضل اهلل نوری باهوش بود و درست 
اعدام  یکی یکی  کردند  شروع  بعد  سال  چند  بود.  شده  متوجه 

کردند! کردند و از خود شیخ فضل اهلل نوری هم شروع 

در  فساد  دومینوی  نکنند،  برخورد  کریمانه  سیاسیون،  گر  ا
جامعه آغاز می شود

شاخِص  حاال  باشد؛  »کریم«  باید  جامعه  مدیران  و  سیاسیون 
کرد.  خواهیم  بیان  مدیریت  بعدی  اصل  در  را  کریم بودن  این 
در  مثاًل  نکند،  برخورد  کریمانه  و  نباشد  کریم  سیاسی،  یک  گر  ا
صحبت هایش چرت و پرت بگوید، لودگی و مسخره بازی دربیاورد 
که فساد اقتصادی و تعطیلی  و... یک دومینویی شروع می شود 
آمار طالق  که  آنها است! یکی دیگر این است  از  کارخانه ها یکی 
افزایش پیدا می کند! اما فهمیدن ارتباط این چیز ها با هم، نیاز 

به فهم عمیق دارد.

َما 
َ
ِإّن »َو  می فرماید:  اشتر  مالک  عهدنامۀ  در  امیرالمؤمنین)ع(   

ِة«  ّمَ
ُ ْ
ُة ِمَن ال ْعَداِء اْلَعاّمَ

َ
ُة ِلأْل

َ
یِن َو ِجَماُع اْلُمْسِلِمیَن َو اْلُعّد ِعَماُد الّدِ

)نهج البالغه/نامه53( ستون دین، قدرت امت اسالمی و قدرت 
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کوچه و بازار هستند، »َفْلَیُکْن ِصْغُوَك  اسالم، همین مردم عادی 
ِتَك  ْبَعَد َرِعّیَ

َ
َلُهْم َو َمْیُلَك َمَعُهْم« پس دلت با اینها باشد »َو ْلَیُکْن أ

اِس  الّنَ ِفي  َفِإّنَ  اِس  الّنَ ِلَمَعاِیِب  ْطَلُبُهْم 
َ
أ ِعْنَدَك  ُهْم 

َ
ْشَنأ

َ
أ َو  ِمْنَك 

ِمْنَها«  َعْنَك  َغاَب  ا  َعّمَ َتْکِشَفّنَ  َفاَل  َسَتَرَها  َمْن  َحّقُ 
َ
أ اْلَواِلي  ُعُیوبًا 

کسی باشد؟ تو به عنوان مدیر، باید از چه  دورترین آدم از تو چه 
که عیب مردم را پیش  کسی  کسی بیشتر از همه بدت بیاید؟ از 
که عمود خیمۀ دین هستند و  تو می گوید! البته همین مردمی 
عماد و تکیه گاه دین هستند، یک عیب هایی هم دارند اما چه 
کسی باید عیب های مردم را بپوشاند؟ والِی جامعه، باید عیب ها 

کنی! را بپوشاند، نباید این عیب ها را آشکار 

َما َعَلْیَك َتْطِهیُر َما َظَهَر َلَك« هرچیزی از این 
َ
بعد می فرماید: »َفِإّن

پیش  سؤال  این  )حاال  بپوشان!  تو  شد،  ظاهر  برایت  عیب ها 
را  زیرآب من  که  پنهان شد  از من  این عیب ها  گر  ا می آید: ُخب 
که دیگر هیچ کسی پیش تو عیب  کردی  کاری  گر یک  می زنند!( ا
کردی، زبان چرِب عیب جویان  کریمانه برخورد  نمی گوید و از بس 
و عیب گویان را بریدی، در این صورت، طبیعتًا یک چیزهایی از تو 
مخفی می ماند! ولی می فرماید: »َو اهلُل َیْحُکُم َعَلی َما َغاَب َعْنَك« 

آنها را به خدا بسپار، خدا خودش با آنها برخورد می کند.

اما  کنم،  را به شما معرفی  پیامبر)ص(: می توانستم منافقین 
کردم! کریمانه برخورد 

ْن 
َ
أ َجْبَرِئیَل  ْلُت 

َ
»َسأ زد:  صدا  غدیر،  خطبۀ  در  خدا)ص(  رسول 

ِقیَن  ِة اْلُمّتَ
َ
اُس ِلِعْلِمي ِبِقّل َها الّنَ ّیُ

َ
َیْسَتْعِفَي ِلي َعْن َتْبِلیِغ َذِلَك ِإَلْیُکْم أ
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ْساَلِم  ِ
ْ

ِثِمیَن َو َخْتِل اْلُمْسَتْهِزِءیَن ِبال
ْ

َو َکْثَرِة اْلُمَناِفِقیَن َو ِإْدَغاِل ال
جبرئیل  از  من  )احتجاج/5۹/۱(  ِکَتاِبِه«  ِفي  اهلُل  َوَصَفُهُم  ِذیَن 

َ
اّل

کند از اینکه والیت علی بن ابیطالب)ع(  که من را معاف  خواستم 
کثرِت منافقین و قّلت متقین. و  کنم؛ به خاطر  را به شما معرفی 
که نمی گذارند علی)ع( بر  بعد می فرماید: یک آدم هایی هستند 

مسند بنشیند.  

ْن 
َ
ْیُت- َو أ ْسَماِئِهْم َلَسّمَ

َ
َي ِبأ َسّمِ

ُ
ْن أ

َ
و بعد می فرماید: »َو َلْو ِشْئُت أ

ي َو اهلِل   َعَلْیِهْم َلَدَلْلُت َو َلِکّنِ
َ

ُدّل
َ
ْن أ

َ
ُت َو أ

ْ
ْوَمأ

َ َ
ْعَیاِنِهْم ل

َ
وِمَي ِإَلْیِهْم ِبأ

ُ
أ

گر می خواستم، می توانستم همین  ْمُت« من ا ُموِرِهْم َقْد َتَکّرَ
ُ
ِفي أ

گر  االن در بین جمعیت، نشان بدهم چه کسانی منافق هستند و ا
می خواستم، همین االن دلیلش را هم می گفتم و روشن می کردم 

کردم! کریمانه برخورد  کسی منافق است. اما به خدا، من  چه 

کریمانه  انتخابات  از  بعد  و  انتخابات  در  ما  رئیس جمهور 
برخورد نکرد!

کریمانه برخورد  رئیس جمهور ما در انتخابات و بعد از انتخابات 
فرعون چه ها  روش  که  قطبی سازی  دو  به  نه تنها  ایشان  نکرد! 
کار  کرد عیوب را آشکار بکند، یک  کرد و نه تنها سعی  است اقدام 
می خواهند  »اینها  گفت:  زد!  هم  تهمت  داد؛  انجام  هم  بزرگ تر 
او  بکشد.  دیوار  نمی خواست  کسی  درحالی که  بکشند«  دیوار 
کریم هیچ وقت مسخره نمی کند!  کرد؛ درحالی که آدم  تمسخر هم 
با این برخوردهای غیرکریمانه، اقتصاد مملکت درست نمی شود، 
فرهنگ هم درست نخواهد شد، رانت خواری هم زیاد می شود! 
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شورای نگهبانی هم نداریم که مثل داور فوتبال، وسط زمین کارت 
قرمز بدهد، نمی دانم قانونش را نداریم یا اینکه اجرا نمی کنیم؟ 

کریمانه برخورد نمی کنند.  بعضی ها هم به عنوان حزب اللهی گری 
که  گر این طور بود  بنا نیست ما به روش غیرکریمانه، دزد بگیریم! ا
کش پیدا نمی کرد!  اصالح امور زیاد سخت نبود و مسئله این قدر 

که  نکند  برخورد  کریمانه  می خواست  گر  ا هم  أمیرالمؤمنین)ع( 
کند! حضرت می فرماید: »َو  راحت می توانست اوضاع را درست 
ْیُف« )ارشاد مفید/2۸۱/۱(  ِذي ُیْصِلُحُکْم ُهَو الّسَ

َ
ّنَ اّل

َ
َلَقْد َعِلْمُت أ

که شما را درست می کند شمشیر است!  من می دانم آن چیزی 
کافی بود،  چند  )البته نه اینکه همۀ مردم را با شمشیر بزند، بلکه 
َصاَلَحُکْم  یًا  ُمَتَحّرِ ُکْنُت  َما  »َو  می فرماید:  بعد  بزند(  گردن  را  نفر 
بخواهم  اینکه  برای  نمی کند  فاسد  را  َنْفِسي« من خودم  ِبَفَساِد 
ُط َعَلْیُکْم بْعِدي ُسْلَطاٌن َصْعٌب 

َ
کنم. »َو َلِکْن َسُیَسّل شما را درست 

 ُیْکِرُم َعاِلَمُکْم« ولی به این 
َ

 َیْرَحُم َصِغیَرُکْم َو ال
َ

ُر َکِبیَرُکْم َو ال  ُیَوّقِ
َ

ال
و  احترام  که  شد  خواهند  مسلط  شما  بر  یک کسانی  زودی ها 
کرامت شما را رعایت نمی کنند و آن وقت خواهید دید چطور با زور 

شمشیر بر شما حکومت می کنند... 

االن برخی فرعون چه ها با »عملیات روانی« زورگویی می کنند
بگوید،  زور  شمشیر،  با  بخواهد  که  نداریم  فرعون چه ای  ما  االن 
بکنند.  را  کار  این  روانی  جنگ  با  که  داریم  فرعون چه هایی  اما 
او  که  بدانید  دیدید،  سیاست مدار  یک  در  روانی  عملیات  گر  ا
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اهمیت  »زبان«  موضوع  به  این قدر  چرا  حاال  است!  پلیدی  فرد 
ذیَن 

َ
َها اّل ّیُ

َ
که می فرماید: »یا أ می دهیم؟ یک آیه ای در قرآن داریم 

که  کسانی  ای  )احزاب/70(  َسدیدًا«  َقْواًل  ُقوُلوا  َو  اهلَل  ُقوا 
َ
اّت آَمُنوا 

بزنید!  باشید و درست حرف  را داشته  الهی  تقوای  ایمان دارید 
در  را  قرآن  آیۀ  این  جمعه  هر  خدا)ص(  رسول  که  می شود  گفته 
کمیت اسالمی این  خطبۀ نماز جمعه بیان می کردند؛ یعنی در حا

کلیدی و مهمی است.  آیۀ قرآن، آیۀ 

کرامت و عزت نفس را در ادارۀ جامعه ادامه بدهیم، هم  گر رعایت  ا
صحنۀ سیاسی قشنگ می شود، هم ادبیات و رفتار سیاسیون، 
عالی  هم  جوان ها  برای  کردن  کارآفرینی  نحوۀ  می شود،  درست 
دولت،  هفتۀ  در  انقالب  رهبر  که  است  سال  چند  شد.  خواهد 
وقتی هیئت دولت نزد ایشان می روند، پدرانه و مشفقانه به آنها 

کنید«  کید می کنند: »کارآفرین ها را تشویق  تأ

ویژه ای  شخصیت   ، اسالمی  جامعۀ  در  مدیر  یک  شخصیت 
است؛ این مدیر خیلی به شخصیت تک تک افراد جامعه احترام 
با  و  می نشست  االعظم)ص(  رسول اهلل  که  به حدی  می گذارد، 
مسخره  را  آنها  از  هیچ کدام  و  می کرد  گفتگو  بی مقدار  آدم های 
نمی کرد، درحالی که منافقین و  مخالفیِن حضرت هم در بین آنها 
فکر  اصاًل  دیگران  که  می گذاشت  احترام  آنها  به  این قدر  بودند، 
که  نمی کردند این فرد، عیبی هم دارد. شیوۀ حضرت این طور بود 
کسی یک عیبی دارد )یک مرضی در قلبش هست( خود مردم  گر  ا

باید بفهمند و او را بشناسند.
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که در انتخابات، عزت رقیبش را حفظ نکند، شایستۀ  کسی 
مدیریت نیست

گر  شیوۀ رسول خدا)ص( آن طور بود، ولی متاسفانه در جامعۀ ما، ا
کنید،  گر رهایشان  کسی ببینند، چه کار می کنند؟ ا یک عیبی در 
سر همدیگر را می َکنند و رسانه های خبیث بی بی سی چی، اصاًل 
می گویند:  می دانند!  خود  رسانه ای  و  حرفه ای  کار  جزو  را  این 
کار حرفه ای در رسانه است! یعنی این را حرفه ای گری  این شیوۀ 
می دانند و کسی هم نهی از منکر نمی کند! بعضی ها هم به عنوان 

حزب اللهی گری می آیند از همین روش ها استفاده می کنند. 

اینها اصول مدیریت است، مدیریت باید کریمانه باشد و باید عزت 
کسی عزت رقیبش  گر در انتخابات دیدید  کند. ا آدم ها را حفظ 
کنار برود و از  کسی شایسته نیست و باید  را حفظ نکرد، چنین 

عرصۀ رقابت، حذف بشود.

)الف2-ن2(
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کند نه اینکه شقاق  یک سیاستمدار باید در جامعه همدلی ایجاد 
کند!  ایجاد 

کند، اول باید خودش را  هرکسی می خواهد خودش را مدیریت 
 دوست داشته باشد

که در 7ساِل اول به بچه ثابت نمی کنند  وای بر پدر و مادرهایی 
»عاشق او هستند!«

»امامت«  شما  الگوی  روی  از  بچه ها  محترم!  مادرهای  و  پدر 
امام  که  می فهمند  مادر،  مهربانی  الگوی  روی  از  می فهمند،  را 
خدا  که  می فهمند  مادر  مهربانی  الگوی  روی  از  است،  مهربان 

مهربان است و حسن ظّن به خدا پیدا می کنند.
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در مدیریت رعایت کردن اصل عزت و کرامت، هزینه دارد و باید 
هزینه اش را بپذیریم

کرامت است و اهمیتش  اصل اول در مدیریت، اصل حفظ عزت و 
که رعایت این اصل، هزینه دارد و ما باید هزینه اش را  در این است 

بپذیریم. اینکه می گوییم »هزینه دارد« معنایش چیست؟

گر اعضای خانواده  کنی-مثاًل ا یعنی هرکسی را خواستی مدیریت 
کرامتش را حفظ  گر بخواهی عزت و  کنی- ا را خواستی مدیریت 
کنی، اواًل دیرتر به اهدافت می رسی، ثانیًا ضربه می خوری؛ چه بسا 
ممکن  اصل،  این  رعایت  ثالثًا  جبران ناپذیر!  به ظاهر  ضربه های 

است دیرتر موجب تغییِر رفتار زیردستان بشود. 

ما می گوییم »عیبی ندارد؛ هرسه تا هزینۀ فوق را می پذیریم« اما 
در دانش مدیریت این حرف، زیاد پذیرفته نیست، حتی برخی 
که اصاًل اعتنا نمی شود! ما هم  از اساتید رشتۀ مدیریت می گویند 
نمی کنیم  مرور  باهم  را  مدیریت  دانش  خودمان،  بحث  این  در 
که یا جزء نواقص دانش مدیریت  بلکه نکاتی را مطرح می کنیم 
گر جزء دانش مدیریت هم باشد، به شدت  محسوب می شود، یا ا
همه  که  را  مسائلی  آن  یعنی  است،  غفلت  مورد  جامعه،  در 

می دانند و دارند اجرا می کنند، مطرح نمی کنیم.

کرامت، هزینه دارد یعنی چه؟  اینکه می گوییم رعایت این اصل 
اعضای  احترام  یا  کنی  رعایت  را  کارمندت  احترام  تو  گر  ا مثاًل 
کنند.  کنی، ممکن است از آن سوءاستفاده  خانواده ات را رعایت 
یا ممکن است دیرتر به نتیجه  برسی، مثاًل دانش آموز دیرتر متقاعد 
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شود به درس خواندن و... اما اشکالی ندارد؛ بگذار دیرتر بخواند، 
که دارد می خواند  اما وقتی یک روزی خواند، دیگر خودش است 

و با احترام، دارد می خواند.

کارآمدی است مدیریت امتحانی، مدیریت نا
گسترده و متنوع است، مثاًل  این بحث، خیلی  دائرۀ مثال های 
)یعنی  پرورش،  و  آموزش  درس های  در  گرفتن  امتحان  بنده 
به  توهین  به نوعی  نمره ای(  و  ترمی  حفظی،  امتحان های  این 
شخصیت دانش آموز است. این هم یک بحث ارزشی و اخالقی 
نیست، بلکه یک بحث واقع بینانه و دینی است. در روانشناسی 
می گویند »وقتی برای امتحان، پاداش و جزا می گذارید، این بچه 
او  به  اما وقتی  کند«  را حل  کند و مسئله  نمی تواند درست فکر 
نه  می دهم،  تو  به  نمره ای  نه  من  کن،  حل  »خودت  می گویی: 
تشویقت می کنم نه تنبیه« آن وقت بهتر دربارۀ حل مسئله فکر 
کارآمدی است. این  می کند! پس مدیریت امتحانی، مدیریت نا

سخن، می شود سخن دینی.

که »این  قباًل بعضی ها این حرف های بیهوده را مطرح می کردند 
یک حرف دینی و ارزشی است... آن یک حرف عقالنی است!« 
درحالی که عقل هم همان حرف دین را می زند، دین و عقل اصاًل 

یکی است و باهم فرق نمی کنند.  

االن هم برخی از جریان هایی که بنده به آنها می گویم »شارالتانیزم 
مثاًل  می کنند؛  درست  دوقطبی هایی  یک  می آیند  سیاسی« 
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می گویند: »اینها ارزشی هستند، ولی ما واقع بین هستیم!« خب 
گر »ارزشی« به معنای »دینی« باشد، ُخب  این حرف دروغ است، ا

دین هم می گوید »واقع بین باش!« 

و  دروغ گویی  بر  سیاسی  افراد  برخی  فکری  شخصیت  بنای  گر  ا
که وارد  دروغ بستن به دیگران باشد، چرا اینها باید مجاز باشند 

عرصۀ سیاست بشوند؟

بی دینی  مردم،  بین  االن  بودیم،  کرده  تبلیغ  قرآن  طبق  گر  ا
مساوی با نادانی بود

کسی بی دینی  گر یک  که ا کنیم  ما باید یک جوری دین را تبلیغ 
که بی دینی می کنی؟« ولی  کرد، به او بگویند »مگر نادان هستی 
نه؛  بودن؟  نادان  با  است  مساوی  بی دینی  آیا  مردم،  بین  االن 
این طور نیست! ُخب این یعنی ما طبق قرآن، تبلیغ نکرده ایم 
کردیم، این یعنی ضعف حوزۀ علمیه در  و با ادبیات غلط تبلیغ 
کسی بی  دینی  آموزش دین. درحالی که قرآن فرموده  است: چه 
َمْن   

َ
ِإاّل ِإْبراهیَم  ِة 

َ
ِمّل َعْن  َیْرَغُب  َمْن  »َو  نادان؟!  آدم  می کند، جز 

مساوی  را  بی دینی  مردم،  االن  ولی  )بقره/۱30(  َنْفَسُه«  َسِفَه 
و  هوشمندی  با  مساوی  را  دین داری  و  نمی دانند  حماقت  با 

عقالنیت نمی دانند.

همین ماه محرم، درواقع زمان تأمین منافع ملت و زمان اجرای 
جان  امام حسین )ع(  اصاًل  است.  جامعه  مدیریت  در  عقالنیت 
داد برای اینکه جامعه باید عقالنی اداره بشود و اال مسئله بر سِر 
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مشکل  ایشان  نمازخواندن  با  کسی  نه  نبود!  که  نمازخواندن 
که  می دانید  شما  کرد!  قیام  بی نمازی  علیه  ایشان  نه  داشت، 

حتی شمر هم نماز می خواند! 

کار  که برای بچه ها شغل آفرینی و  مسجد خوب، مسجدی است 
هنِر  که  به طوری  کند  فربه  کارکردن،  در  را  بچه ها  و  کند  آفرینی 
با  نرفتن، مساوی  کار  و سِر  بیکاری  باشند.  پول درآوردن داشته 
ذلیل شدن است و اسالم این را نمی خواهد، استقالل اقتصادی 
و  رشد  آغاز  نفس،  عزت  این  و  است  نفس  عزت  با  مساوی  هم 
شکوفایی یک فرد و یک ملت است، دین هم، همین را می خواهد.

ایجاد  ارزشی!/   
ً
صرفا نه  است  عقالنی  مقولۀ  یک  حجاب 

دوقطبی »ارزشی-عقالنی« نوعی شارالتانیزم است
گر یک کسی دستش  حجاب هم یک مقولۀ عقالنی است. مثاًل ا
دقیقه  چند  بیمارستان،  جلوی  و  بگذارد  ماشین  بوق  روی  را 
که »چرا مریض ها را اذیت  بوق بزند، مردم به او اعتراض می کنند 
را ُخرد می کنی؟« یعنی به عنوان یک رفتار  می کنی و اعصابشان 

اجتماعِی غلط، مردم جلوی این فرد را می گیرند. 

که دارد حقوق دیگران را  بی حجابی هم تفسیری جز این ندارد 
پایمال می کند و روان ها را اذیت می کند. ولی ادبیات دینِی رایج 
که این را برای مردم جا نینداخته  در جامعۀ ما یک جوری است 
این  از  دارند  هم  شارالتان  سیاسیوِن  از  برخی  آن وقت  و  است 

مسئله سوءاستفاده می کنند.
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بیندازند،  راه  عقالنی«  »ارزشی  دوقطبی سازی  بیایند  اینکه 
اسمش شارالتانیزم است، چون دین چیزی جز عقالنیت نیست. 

عقالنیت هم در تأمین منافِع کوتاه مدت و بلند مدت است. 

کریمانه در درازمدت، موفقیتش بیشتر است مدیریت 
کنیم، یک  کرامت افراد را رعایت  اینکه می گوییم در مدیریت، باید 
بلکه یک بحث مدیریتی است. چون در  بحث اخالقی نیست، 
گر  ا کریمانه بیشتر است. مثاًل  درازمدت، موفقیِت این مدیریت 
شما به نیروی زیردست خودت فحش بدهی یا به او بی احترامی 
کار  و  کند  گوش  را  تو  حرف  است  ممکن  کوتاه مدت  در  کنی، 
یا جامعه فلج  اما در درازمدت، این سازمان  سازمان راه بیفتد، 

می شود و دزد در آن زیاد می شود! 

هرچه شما به افراد سازمان یا افراد جامعه ات شخصیت بدهی، 
بهتر به نتیجه می رسی؛ البته دیرتر! یعنی نتیجۀ مدیریت کریمانه 
کوتاه مدت معمواًل این نتیجه  در دراز مدت، خوب می شود و در 
به دست نمی آید. افراِد سوءاستفاده چی هم در همه جا هست و 
کند، اذیت می شود لذا باید  کریمانه برخورد  که بخواهد  مدیری 

تحملش زیاد باشد.

از نمایندگان مجلس، در بیان دالئل عدم شفافیت،  برخی 
کردند به ملت توهین 

منکر  از  نهی  محکم،  این قدر  شفافیت،  موضوع  سر  بنده  چرا 
خ  ر که  است  عقالئی  قطعی  امر  یک  مجلس  شفافیت  کردم؟ 
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گروِه موجود هم لیاقتش را نداشته باشد،  گر این  خواهد داد، ا
کار را بکند. اما فریاد بنده به دلیل  گروه بعدی مجبور است این 
توهین هایی بود که برخی اعضای هیئت رئیسۀ مجلس- در بیان 

کردند.  دالئل عدم شفافیت- به ملت 

گفتند: »مردم هنوز رشد الزم را پیدا  که  یکی از توهین ها این بود 
را  اینکه مردم  به ملت است. یکی دیگر  توهین  این  نکرده اند!« 
گروه فشار! تهمت زدن به مردم تحت عنوان  تقسیم می کنند به 
کردن مردم، توهین به  »گروه فشار« و فرقه فرقه و شعبه شعبه 

مردم نیست؟! 

گر رأی ما علنی باشد،  گفتند: »ا که  یکی دیگر از توهین ها این بود 
به  توهین  آیا  بشویم!«  نماینده  نمی گذارد  دیگر  نگهبان  شورای 
که باالی سر شما است تا مبادا  شورای نگهبان، توهین نیست 
که  ندارد  اشکالی  آیا  کنید؟!  تصویب  را  قانونی  یک  بی دین، 

نمایندگان مجلس به منتقدین خودشان توهین کنند؟

گفتار سیاسی مسئوالن است؛ ولو  مفاسد مالی ناشی از آرا و 
خودشان دست کج نباشند/ دیدگاه غیرعقالنی موجب عدم 

موفقیت در مدیریت می شود
که دنبال شفافیت هستند، اهداف سیاسی  می گویند: »آنهایی 
»شفافیت  می گویند:  نیست؟!  ملت  به  توهین  این  آیا  دارند« 
مربوط به مسائل مالی است نه مسائل رأی!« اتفاقًا مفاسد مالی 
آنها  سیاسی  گفتار  و  مسئوالن  سیاسی  افکار  و  آراء  از  ناشی  هم 
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است؛ ولو خودشان دست کج نباشند. 

آمدند  ولی  بودند،  ک  دست  پا خودشان  زاهد،  ج  خوار مثاًل 
و  کردند  تضعیف  را  علوی  عدالت  و  کردند  قیام  عدالت  علیه 
خروج  نوع  هر  کردند.  آماده  پلید  رانت خوارهای  برای  را  زمینه  
فتنۀ۸۸  ج مسلک گونۀ  خوار خروج  مثل  ج مسلک گونه ای،  خوار
و  داخل  از  فراوان  بدبختی های  و  رانت ها  و  فسادها  موجب 
ج می شود. آیا این حرف صرفًا  بدبختی ها و هجوم فراوان از خار
یک حرف دینی و انقالبی است یا یک حرف عقالنی است؟ این 

حرف، کاماًل عقالنی است! 

کردی، آن وقت دیگر صدتا  شما وقتی ساختارهای نظام را ُشل 
و  نمی آیند  بر  رانت خواری ها  کنترل  عهدۀ  از  هم  قضائیه  قوۀ 
کرد. دیدگاه غیرعقالنی موجب عدم موفقیت  نمی شود جمعش 

در مدیریت می شود! 

اصل دوم در مدیریت »محبت و ایجاد همدلی« است/ یک 
سیاستمدار باید همدلی ایجاد کند نه اینکه شقاق ایجاد کند!
و  محبت  چیست؟  است  کم  حا مدیریت،  در  که  دیگری  اصل 
ایجاد همدلی. یک فرد مسئول و سیاست مدار باید بتواند همدلی 

کند! کند نه اینکه شقاق ایجاد  ایجاد 

کنند،  مسئولین مملکت، باید روحیۀ همدلی را در جامعه ایجاد 
گر جامعه هم چندپاره  کنند؛ حتی ا نه اینکه جامعه را چندپاره 
این جور  »نه،  بگویید:  باید  مسئول-  شما-به عنوان  باشد، 
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نیست، إن شاءاهلل درست است، او هم غرضی نداشته، این هم 
کسی، غرضی هم نداشته باشد،  گر  غرضی نداشته...« ولی االن ا
که غرض دارد! اختالف افکنی و فتنه گری و... چه  اینها می گویند 

که بعضًا دیده می شود؟! آدابی است 

که مبتال  کسانی  کند و  شورای نگهبان باید به پروندۀ افراد نگاه 
گرفتن  به کار  و  ملت  کردن  شقه شقه  مثل  اموری  به  هستند 
کسانی  تعبیرات سخیف دوقطبی سازی، جنگ روانی و... چنین 

که بیایند در رئوس مملکت قرار بگیرند!   کند  را نباید تأیید 

کار را به جایی برساند که محبوب باشد، نه  یک سیاست مدار باید 
اینکه فقط مقبول باشد و به او رأی بدهند. آقای رئیس جمهور 
24میلیون رأی آورد؛ این رأی دلیل مقبولیت ایشان بود، اما دلیل 
کرد  درخواست  مردم  از  وقتی  کمااینکه  نبود.  ایشان  محبوبیت 
کثریت  که »بیایید خودتان در ثبت نام یارانه ها انصراف بدهید« ا

گوش نکردند! قریب به اتفاق مردم، حرفش را 

که خودش هم عاشق  »محبوبیت« برای مدیری پیش می آید 
مردم باشد  

جامعه اش  سیاسی  فضای  جامعه-که  یک  در  داریم  دوست  ما 
حکومت  باشد.  محبوب  رئیس جمهور،  یک  است-  درست 
رفتار  یک جوری  جامعه،  در  مدیر  که  است  این گونه  مهدوی 
دارند!  دوستش  مردم  که  می زند  حرف  یک جوری  و  می کند 
که چند میلیارد فاصله  ان شاءاهلل بعد از ظهور حضرت، می بینید 
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هست بین محبوبیت فرمانداران حضرت، تا این مقبولیت های 
دموکراسی شدۀ امروز!

که  کسی  برای  می آید؟  پیش  کسی  چه  برای  محبوبیت  این 
خودش هم عاشق مردم است! کمااینکه پیامبر گرامی اسالم)ص( 
ِباْلُمْؤِمنیَن  َعَلْیُکْم  »َحریٌص  می فرماید:  قرآن  بود!  مردم  عاشق 

َرُؤٌف َرحیٌم« )توبه/۱2۸(

کسی می تواند عاشق مردم باشد؟ کسی مثل شهید چمران  چه 
گفت: دیگر  کرده بود و به خانمش  که در لبنان، یک یتیم خانه باز 
ما غذای متفاوت با غذای بچه ها نمی خوریم، ما هم مثل این 

بچه ها، مستمندانه غذا می خوریم.

عرصۀ  بود/  نخواهد  موفق  مدیریت  نباشد،  محبت  گر  ا
مدیریت، عرصۀ عاشقی است

موفق  مدیریت،  می شود؟  چه  نباشد  محبت  این  گر  ا حاال 
»محبت  می گویند  مدیریت،  مباحث  در  بعضی ها  بود!  نخواهد 
در  بگیرد،  را  روابط  جای  ضوابط،  می خواهیم  بگذارید!  کنار  را 
گر  غیر این صورت، رفیق بازی می شود!« ُخب این اشتباه است! ا
رفیق بازی به این معنا باشد که »یک مدیر، رفیق همۀ مردم باشد 
و به این رفقایش نامردی نکند« این خوب است! در مرام رفاقت، 
این نامردی است که شما با شکم سیر بخوابید و رفیق شما گرسنه 
که مدیر این قدر با آنها رفیق است  گر مردم ببینند  باشد. حاال ا
گرسنه است، او هم غذا نمی خورد، آن وقت  کسی  که وقتی ببیند 
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کار جامعه راه  کار سازمان و  مردم همکاری می کنند برای اینکه 
بیفتد! رفاقت به این معنا، در مدیریت چیز بدی نیست و خیلی 
هم خوب است؛ پس چرا ما این رفاقت را در مدیریت، کنار بگذاریم 

و ضوابط را جایش بگذاریم؟!

ُد اْلَقْوِم َخاِدُمُهْم« )من الیحضره الفقیه/37۸/4(  می فرماید: »َسّیِ
یک  ببینند  گر  ا مردم  است!  بقیه  نوکر  می شود،  رئیس  هرکسی 
کسی دارد خوب به آنها خدمت می کند و صبور هم هست و واقعًا 

دارد نوکری می کند، به او محبت و عشق پیدا می کنند.

عرصۀ مدیریت، عرصۀ عاشقی است، همان طور که خانواده محل 
َرْحَمًة«  َو  ًة 

َ
َمَوّد َبْیَنُکْم  َجَعَل  »َو  قرآن می فرماید  و  عاشقی است 

حق  بخواهد  هرکسی  که  نیست  این  جای  خانواده  )روم/2۱( 
که نمی شود  خودش را از حلقوم دیگری بیرون بکشد! این طوری 

کرد. زندگی 

عالقه  خودت  به  باید  خود«  »مدیریِت  و  خودسازی  برای 
داشته باشی!

به خودش  باید  انسان  و »مدیریِت خود« هم  برای خودسازی 
داشته  عالقه  خودت  به  این قدر  باید  شما  باشد.  داشته  عالقه 
خودت  که  باشی  داشته  دوست  را  خودت  این قدر  و  باشی 
ضربه  و  کند  حمله  تو  به  دشمن  ندهی  اجازه  و  نکنی  تباه  را 
بزند. ببینید خدا چطوری ما را تربیت می کند؛ مثاًل می فرماید: 
ِخُذوُه 

َ
َفاّت َعُدّوٌ  َلُکْم  ْیطاَن 

َ
الّش »ِإّنَ  است  تو  دشمن  شیطان، 
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مقابل  و  باش  خودت  دوست  تو  یعنی  این  )فاطر/6(  ا«  َعُدّوً
که مقابل دشمن خودش بی عار  دشمن خودت بایست! کسی 
و بی سپر باشد و دشمنش را نزند و او را رصد نکند یعنی خودش 

را دوست ندارد! 

کوفه  به مردم  أمیرالمؤمنین)ع(  را دوست داشته باش.  خودت 
کردم برای  فرمود: من هیچ کاری برای شما نکردم، من هرکاری 
خودم بوده است! خودم را روز قیامت می خواهم نجات بدهم. 
! َفَرَفَع الّناُس ُرؤوَسُهم  )ع(  َیومًا: ما أحَسنُت إلی  أَحٍد َقّطُ )قاَل َعِلّیٌ
ُتْم َفَلها ؛ نثر 

ْ
َسأ

َ
ْنُفِسُکْم َو ِإْن أ

َ
ْحَسْنُتْم ِل

َ
ْحَسْنُتْم أ

َ
: ِإْن أ

َ
بًا، َفَقَرأ َتَعّجُ

الدّر: ۱/ 2۹3(

مؤمن، عاشق خودش است و خدا این را دوست دارد
که  دارد  دوست  خدا  و  است  خودش  عاشق  مؤمن،  درواقع 
است.  داده  او  به  خدا  که  باشد  دارایی هایی  عاشق  انسان 
قدر  که  را  کسی  کند  رحمت  خدا  می فرماید  امیرالمؤمنین)ع( 

 َعَرَف َقْدَره ؛ غررالحکم/5204(
ً
خودش را بداند. )َرِحَم اهلُل اْمَرأ

کند!  را فراموش  که آدم خودش  الهی این است  از بالهای  یکی 
کار  ْنُفَسُهْم« )حشر/۱۹( دیگر به نفع خودش 

َ
ْنساُهْم أ

َ
»َنُسوا اهلَل َفأ

کار می کند و برایش مهم نیست!  نمی کند، بلکه به ضرر خودش 
کند، وقتی به خودش لطمه  کرد، نمی رود توبه  گناه  مثاًل وقتی 
زد، نمی رود بگوید »ظلمُت نفسی« اصاًل یکی از موعظه های اولیاء 
خدا برای ما این است: »تو چقدر به خودت بی رحم شده ای! چه 
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کرده است؟...« چیزی شما را به خودتان بی رحم 

توجه  خیلی  »شفقت«  مفهوم  به  اخیرًا  هم  روانشناسی  در 
نباید  تو  باشی.  داشته  دوست  را  خودت  اینکه  و  کرده اند  پیدا 
حرف  منفی  خودت،  علیه  و  کنی  سرزنش  را  خودت  این قدر 
بزنی! قسمت های مثبت وجود خودت را ببین! هیچ کسی نباید 
کید می کند،  که این قدر بر توبه تأ خودش را این قدر بزند. خداوند 
کن، من حّس  درواقع معنایش این است »بیا پیش خودم توبه 
و  بروی  فرو  خودت  در  تنهایی  اینکه  نه  می دهم«  تو  به  مثبت 

مالیخولیا بگیری!

که می داند پیش خدا عزیز است، زیاد توبه می کند کسی 
دوست  را  خودش  و  باشد  مثبت  خودش،  به  نسبت  باید  آدم 
که یک کسی بگوید »من  کلمات زشت است  داشته باشد. این 
که بدبخت هستم! من آشغال هستم و اصاًل به درد نمی خورم، 
حرف ها  این  و...«  هستم  زنده  چه  برای  نیست  معلوم  اصاًل 
که می گویی؟ چرا به خودت توهین می کنی؟! تو برای  چیست 

خدا عزیز هستی.

که می داند پیش خدا عزیز  کسی  کسی زیاد توبه می کند؟ آن  چه 
گنهکارها می فرستد! مثاًل  است. ببینید خدا چه پیام هایی برای 
کرده ای، اما  گناه  اینکه غصه نخور، البته تو عیب و نقص داری و 
کسی حق ندارد پشت سر تو حرف بزند و آبرویت را ببرد! اینکه در 
َنا« )خصال/63/۱( همین   ِمَن الِزّ

ّ
َشُد

َ
روایت می فرماید: »اْلِغیَبُة أ
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معنا را دارد منتقل می کند.

چرا در مدیریِت خود، باید خودت را دوست داشته باشی؟ / 
آیا خودخواهی بد است؟!

دوست  را  خودت  باید  خود،  مدیریِت  در  و  خودسازی  در  چرا 
گر خودت را دوست نداشته باشی، نمی روی  داشته باشی؟ چون ا
»خودخواهی  می گویند  فارسی  زبان  در  کنی.  تأمین  را  منافعت 
بد است« ولی این در زبان عربی و ادبیات دینی ما نیست. اصاًل 
که من  »خودخواهی بد است« یعنی چه؟ آیا معنایش این است 

خودم را نخواهم و بگویم »بگذار بروم به جهنم«؟! 

َرَجاِت؛ 
ّ

الَد ِفی  »َفَتَناَفُسوا  می فرماید:  شیعیان  به  امام صادق)ع( 
امالی طوسی/2۹6( بروید باهم مسابقه بگذارید و از هم جلو بزنید 
خودخواهی  مسابقه،  در  آیا  درجه ها!  باالترین  به  رسیدن  برای 
ذی َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحیاَة 

َ
نیست؟! خداوند در قرآن می فرماید: »اّل

ْحَسُن َعَماًل«)ملک/2( من شما را امتحان می کنم 
َ
ُکْم أ ّیُ

َ
ِلَیْبُلَوُکْم أ

که ببینم کدام تان بهتر هستید؟ 

بندگان  بهترین  را  من  خدایا  می خوانیم:  هم  کمیل  دعای  در 
ْحَسِن َعِبیِدَك َنِصیبًا ِعْنَدَك َو 

َ
خودت قرار بده... »َو اْجَعْلِني ِمْن أ

ِهْم ُزْلَفًة َلَدْیك « )بلداالمین/۱۹۱( در کربال  َخّصِ
َ
ْقَرِبِهْم َمْنِزَلًة ِمْنَك َو أ

َ
أ

بقیۀ  که  دارد  مقامی  أباالفضل العباس  بود؛  فرق  شهدا  بین  هم 
کربال به حالش غبطه می خورند. شهدای 
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هرکسی می خواهد خودش را مدیریت کند، اول باید خودش 
را دوست داشته باشد

کند باید خودش را دوست  هرکسی می خواهد خودش را مدیریت 
را  ابلیس  وسوسۀ  این  بداند.  قیمتی  را  خودش  و  باشد  داشته 
که آدم نمی شوی!« تا شروع می کنی  که می گوید: »تو  گوش نده 
به عبادت و توبه، ابلیس خبیث می گوید: »حاال بس است دیگر، 
تو هم می خواهی با این نماز شب و... یک شبه مثل آقای بهجت 

بشوی!« به ابلیس تو دهنی بزن! 

محبت  است.  فوق العاده  »محبت«  اصل  مدیریت کردن،  در 
اینکه  از  از درون. شما عشق می کنید  یک عشق است؛ عشق 
ْنساِن  ِ

ْ
تی  َعَلی ال

َ
خدا شما آفریده است یا نه؟ می فرماید: »َهْل أ

نعمِت  از  )انسان/۱(   » َمْذُکوراً َشْیئًا  َیُکْن  َلْم  ْهِر 
َ

الّد ِمَن  حیٌن 
کنید و خودتان را دوست داشته باشید  وجود خودتان، عشق 
گذاشته،  که خدا بر شما منت  تا وقتی این آیۀ قرآن را شنیدید 

کنید! از خدا تشکر 

وقتی خدا می فرماید »ای انسان، من تو را آفریدم!« با یک عشقی 
که من را آفریدی...« کسی  بگو: »جانم به خدا! ممنونت هستم 
که اینجا بگوید: »حاال که چی؟ می خواستی نیافرینی!« این نشانۀ 
ک است. هیچ وقت، این  یک روحیه و اخالق خیلی زشت و خطرنا

حرف را نگو!
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باید عاشق خلقِت خودت باشی تا بگویی »خدایا ممنونت 
که من را آفریدی« هستم 

َخَلَقُکْم«  ذي 
َ
اّل ُکُم  َرّبَ اْعُبُدوا  اُس  الّنَ َها  ّیُ

َ
أ »یا  فرمود  خداوند 

)بقره/2۱( بندگی کنید آن کسی را که شما را آفرید... تو باید عاشق 
که  هستم  ممنونت  من،  »خدای  بگویی  تا  باشی  آفرینش  این 
که عاشق  کسی می تواند بگوید؟ کسی  من را آفریدی« این را چه 

خلقت خودش است!

که من  که من را آفریدی، دوستت دارم  بگو: »خدایا تشکر می کنم 
که دیگر نمی خواهی من تا ابد از بین  را دوستم داری، به حدی 
بروم!« این شکوه و جشن و زیبایی در دل تو هست. بعضی ها 
اینها معنای این شادی و  کجاست؟!«  می گویند: »شادِی دین 

شکوه-به خاطر دوست داشتن خلقت- را درک نکرده اند.

یُن ُحبوٌر« )غررالحکم/67( دین، سرور قلب آدمی  می فرماید: »الّدِ
رقاصی ها  و  هرزگی ها  از  خیلی  متدینین،  چرا  می دانید  است. 
این  به  نیازی  اصاًل  است؛  شاد  جگرشان  بس  از  ندارند؟  را 
که نیاز دارند به اینکه از بیرون به  مسخره بازی ها ندارند. آنهایی 
کنند، دنبال لهو و لعب می روند،  خودشان شادی و سرور تزریق 

که از تِه دل، شاد است، نیازی به این چیزها ندارد. کسی  اما 

بین دوست داشتِن خود با دوست داشتن »خواستنی های بِد 
خود« فرق هست

اال  و  عاشق خودت باش! محبت در مدیریت نفس، الزم است 
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کجای این نفس را  »منفعل« می شوی و مدام می گویی: »حاال 
کنم؟ اینکه اصاًل درست شدنی نیست!«   درستش 

البته بین دوست داشتن خود با دوست داشتن »خواستنی های 
را  بدی  دوست داشتنی های  بعضی ها  هست؛  فرق  خود«  بِد 
دوست دارند و خودشان را فدای آن دوست داشتنی های بد و کم 
که بد است و اال  ارزش می کنند. این محبِت هوای نفس است 
به آن قسم خورده  که خدا  ارزش دارد، به حدی  تو خیلی  جان 
که این  کسی  اها« )شمس/7( قسم به آن  است »َو َنْفٍس َو ما َسّوَ

نفس و این جان آدمی را زیبا آفریده است! 

باید به خودت عالقه داشته باشی و مراقب خودت باشی، خودت را 
ارزان خرج نکنی و نگذاری لگدمال شیطان بشود، یک ذره اش هم 
کلمه- دوست  نباید هدر برود. آدم تا خودش را -به معنای درست 
نداشته باشد، نمی  تواند خودش را بسازد، لذا خودش را رها می کند. 

کنند که عاشق  پدر و مادر در هفت سال اول باید به بچه ثابت 
او هستند 

در مدیریت خانواده هم محبت، اصل مهم است. در هفت سال 
که بچه دارد خودش را پیدا می کند، به پدر و مادر فرموده اند  اول 
ٌد َسْبَع  که او بفهمد ارباب است! )اْلَوَلُد َسّیِ که مثل غالِم او باشید 
ِسِنیَن َو َعْبٌد َسْبَع ِسِنیَن«)وسائل الشیعه/476/۱( وای بر مامان 
که عاشق  که در هفت سال اول به بچه  ثابت نمی کنند  و باباهایی 

او هستند! این بچه باید آخِر کیف باشد!
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برخی از مادرها مدام به بچه می گویند »دیگر دوستت ندارم ها!« 
چرا بچه را تهدید می کنی؟! ُخب این بچه یادش می ماند و می گوید 
که به همین سادگی، مادرم می تواند من را  »من موجودی هستم 
را بکش!  به بچه ات نگو. مّنتش  را  این  دوست نداشته باشد؟« 
کار را نکن...« مدام  که تو را دوست دارم، این  این طوری بگو: »من 

به او بگو دوستت دارم، بگذار این بچه، وجودش ُپر بشود.

گر مادر به بچه  حضرت امام)ره( سخنرانی هایی دارد دربارۀ اینکه ا
کند، این برای بچه، عقدۀ روانی می شود و بعد این را  بی مهری 
که تحت تربیت مادر نباشد،  کرد. )بچه  ای  بعدًا نمی شود جمع 
کرد. این عقده  ها منشأ  محبت مادر را نچشد، عقده پیدا خواهد 
همه مفاسد است. دزدیها از این عقده  ها پیدا می  شود؛ آدمکشیها 
از این عقده  ها پیدا می  شود؛ خیانتها از این عقده  ها پیدا می  شود؛ 
بچه ای  او  می گویند:  صدام  دربارۀ  امام/ج  7/ص445(  صحیفه 
که  گفته بود  کرده و مادرش بعد از زایمان  که پدرش فوت  بوده 
»من این بچه را نمی خواهم!« حدود 3سال از مادرش دور بوده 
که  را بپذیرد. ُخب این بچه ای  او  و بعد مادرش حاضر می شود 
که  محبت مادرش را ندیده، وقتی بزرگ شد، این طوری می شود 

عین آب خوردن آدم می کشد و جنایت می کند.

محبت در خانه، بیشتر باید به خانم و دخترها برسد
محبت در خانواده غوغا می کند! محبت در خانه، بیشتر باید به 
که دختر  خانم و دخترها برسد. امام رضا)ع( می فرماید: هر مردی 
یا خانِم محرم خودش را )مثل خواهر، مادر، همسر یا دخترش( 
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کرد  کرد!  را شاد خواهد  او  روز قیامت  کند، خداوند متعال  شاد 
ُکوِر َو َما ِمْن َرُجٍل 

ُ
ُف ِمْنُه َعَلی الّذ

َ
ْرأ

َ
َناِث أ ِ

ْ
)اهلَل َتَباَرَک َو َتَعاَلی َعَلی ال

َحُه اهلُل َتَعاَلی َیْوَم   َفّرَ
َّ

ٍة َبْیَنُه َو َبْیَنَها ُحْرَمٌة ِإال
َ
ُیْدِخُل َفْرَحًة َعَلی اْمَرأ

اْلِقَیاَمِة؛ کافی/ج6/ص6(

عجیب  خیلی  که  هست  خانواده  به  محبت  دربارۀ  عبارت هایی 
روز  را  کسی  یک  می فرماید:  اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  است. 
که بشود با آن،  کار خوبی نکرده است  قیامت می آورند و او هیچ 
ببرید  بهشت  به  را  او  می فرماید  متعال  خداوند  برود.  بهشت  به 
تي  ُجِل ِمن اّمَ چون با خانواده اش مهربان بوده است. »ُیؤتی ِبالّرَ
ّبُ َتعالی:  ُة، َفَیقوُل الّرَ َیوَم الِقیاَمِة و ما َلُه ِمن َحَسَنٍة ُترجی َلُه الَجّنَ
ُه کاَن َیرَحُم ِعیاَله « )کنزالعمال/ ج ۱6/ص 37۹(

َ
َة، َفِإّن أدِخلوُه الَجّنَ

ی اهلُل َعَلْیِهْم-
َ
ْنِبَیاِء-َصّل

َ ْ
ْخاَلِق ال

َ
امام صادق)ع( می فرماید: »ِمْن أ

که خانمش را دوست داشته  َساِء« )کافی/320/5( کسی  ُحّبُ الّنِ
می فرماید:  پیامبر)ص(  است!  الهی  انبیاء  اخالق  از  این  باشد، 
اینکه به خانمت بگویی دوستت دارم، تا آخر عمر یادش نمی رود 
ِمْن  َیْذَهُب   

َ
ال ِك  ِحّبُ

ُ
أ ِإّنِي  ِة 

َ
ِلْلَمْرأ ُجِل  الّرَ َقْوُل  اهلِل ص  َرُسوُل  )َقاَل 

؛ کافی/56۹/5(
ً
َبدا

َ
َقْلِبَها أ

مادر مثل توپ پخش کِن تیم، در خانه باید »محبت« پخش کند
در خانواده نه تنها باید به خانم محبت بشود، بلکه خانم و مادر 
محبت  خانه  وسط  در  است؛  تیم  توپ پخش کِن  مثل  خانواده، 
نباید حالت حقوقی  با بچه ها،  برخورد  پخش می کند، خانم در 
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کند، بلکه باید دلبری  به خودش بگیرد و مثل فرمانده ها رفتار 
کار را بکنید من دلم  گر این  کند! مثاًل به بچه ها بگوید: »بچه ها، ا
را  مامان تان  »دل  که  بدهد  یاد  بچه ها  به  هم  بابا  و  می سوزد« 

نشکنید« این ها اساس خانواده است.

که مرد از بیرون، می آید وارد خانه می شود،  مثاًل خیلی از اوقات 
که بیرون خانه داشته است،  گرفتاری ها و درگیری هایی  به دلیل 
شرایط مناسبی ندارد، اما قدرت روحِی زن، باال است و در روایت 
َتْسَتْقِبَلُه  ْن  

َ
أ )َو  کند  عشق  اظهار  شوهرش  به  خانم  که  هست 

اْلِعْشِق  )ِإْظَهاُر  مکارم االخالق/2۱4(  ِبِه؛  َب  َفُتَرّحِ َبْیِتَها  َباِب  ِعْنَد 
العقول/323(  َعْیِنِه؛ تحف  ِفي  َلَها  اْلَحَسَنِة  اْلَهْیَئِة  َو  ِباْلِخاَلَبِة  َلُه 

کند! کار چقدر می تواند او را اصالح  همین 

در مدیریت خانواده، محبت خیلی اهمیت دارد. قرآن می فرماید: 
ًة َو َرْحَمًة« )روم/2۱( مودت آن محبتی است 

َ
»َو َجَعَل َبْیَنُکْم َمَوّد

کنند!  که اثرش ظاهر بشود، رحمت هم یعنی اینکه به هم رحم 

»امامت«  شما  الگوی  روی  از  بچه ها  محترم!  مادرهای  و  پدر 
امام  که  می فهمند  مادر،  مهربانی  الگوی  روی  از  می فهمند!  را 
خدا  که  می فهمند  مادر  مهربانی  الگوی  روی  از  است!  مهربان 

مهربان است و حسن ظّن به خدا پیدا می کنند.

فرمانداری که شیشلیک می خورد، دلش با مردِم محروم نیست
برای مدیریت جامعه هم محبت الزم است. این بحث اشرافی گری 
نشانۀ چیست؟ یک مدیر یا فرمانداری که برای یک منطقۀ نسبتًا 
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هم  کار  و  می خورم  شیشلیک  »من  بود  گفته  بود،  هم  محروم 
گرسنه هستند،  که آدم های  گر شما در جایی هستی  می کنم!« ا

این کار خیلی غلط است، تو باید دلت پیش این مردم باشد.

در  مسئول شدن  که  می بینید  کنید،  نگاه  روایت ها  به  وقتی 
زندگی  راحت  می خواهد  که  کسی  است.  سخت  خیلی  جامعه، 
کند، نباید برود مسئول بشود.  کند و حتی در حد متوسط زندگی 
البته بنده مخالف نیستم که یک آدم پولدار برود و مسئول بشود، 
که این فرد با اینکه خودش پولدار است  اما واقعًا نامردی است 

وقتی مسئول شده، باز هم آنجا حقوق بگیرد!

آدم مسئول با آدم غیرمسئول، فرق دارد؛ حتی به امام صادق)ع( 
زندگی  سخت  و  زاهدانه  خیلی-به ظاهر-  چرا  شما  می گفتند: 

نمی کنید؟ ایشان می فرمود: من مسئول )مدیر جامعه( نیستم!

 
ً

کند، اصال که طاقت ندارد مطابق اضعف مردم زندگی  کسی 
نباید مسئول بشود!

کند، اصاًل نباید  که طاقت ندارد مطابق اضعف مردم زندگی  کسی 
به  عشق  سر  از  می شود،  مسئول  که  کسی  بشود!  مسئول  برود 
که می بیند  کند؛ وقتی  مردم، اصاًل نمی تواند خیلی راحت زندگی 

بخشی از مردم در سختی و رنج، زندگی می کنند. 

ْیِف  َة َکاَنْت  ِبالّسَ َمّیَ
ُ
ّنَ ِإَماَرَة َبِني أ

َ
 َما َعِلْمَت أ

َ
امام صادق)ع( فرمود: »أ

ِة  ِقّیَ الّتَ َو  اْلَوَقاِر  َو  ِف 
ُ
ّل
َ
أ الّتَ َو  ْفِق  ِبالّرِ ِإَماَرَتَنا  ّنَ 

َ
أ َو  اْلَجْوِر  َو  اْلَعْسِف  َو 

َو  ِدیِنُکْم  ِفي  اَس  الّنَ ُبوا  َفَرّغِ ااِلْجِتَهاِد  َو  ِع  اْلَوَر َو  اْلُخْلَطِة  ُحْسِن  َو 
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شمشیر  با  بنی امیه  حکومت  ِفیِه«)خصال/355/2(  ْنُتْم 
َ
أ ِفیَما 

و زورگویی و همه جور ستمی همراه بود، ولی امامت ما با رفق و 
دوستی و محبت و وقار و بزرگواری همراه است. 

مردم  به  علی  )ع(  أمیرالمؤمنین  می فرماید:  باقر )ع(  محمد  امام 
کوفه نان و گوشت می داد و بعد به خانه برمی گشت و خودش نان 
که نان را با روغن، چرب  کمی روغن )فوقش این بود  می خورد با 
و  الخبز  بالکوفة  الّناس  یطعم  الّسالم-  علیه  علّي-  )کان  می کرد( 
کان ]له [ طعام علی حدة، فقال قائل من الّناس: لو نظرنا  الّلحم و 
إلی طعام أمیر المؤمنین ما هو؟ فأشرفوا علیه و إذا طعامه ثریدة 
کانت العجوة تحمل  کان ذلك طعامه، و  بزیت مکّللة بالعجوة، و 

الیه من المدینة ؛ الغارات/۸5/۱(

اینکه مردم ببینند مسئول جامعه به خودش سخت می گیرد، 
کار حکومت می شود موجِب بهتر پیش رفتن 

با  برو  فرمود،  آقا  أمیرالمؤمنین)ع(  خانۀ  رفتم  می گوید:  شخصی 
کار دارم. حضرت مشغول شد به نماز  حسنین غذایت را بخور من 
را بدهید. دیدم یک  فرمود: کیسۀ من  و  آمد  و بعدش  خواندن 
که درش را مهر زده است. گفتم: غذای خودتان  کیسه ای هست 
کسی به آن دست نزند؟ فرمود: آن را مهر زدم  که  را مهر زده  ای 
که فرزندانم این را باز نکنند تا این نان را روغن بزنند! گفتم: خب 
کنند؟!  چه اشکالی دارد این نان خشک و سفت را یک کمی نرم 
فرمود: من باید به خودم سخت بگیرم تا دیگران از من یاد بگیرند 
حضرت  کنند...  رفتار  این طوری  باید  شدند  مسئول  وقتی  که 
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درواقع این را به عنوان یک اصل مدیریتی توضیح می دهد. چون 
رفتار  این جوری  جامعه  کم  حا و  مسئول  که  ببینند  وقتی  مردم 

کار حکومت می شود.  می کند، این موجِب بهتر پیش رفتن 

گر آن روزی  کوفه می گفت: اى مردم، ا امیرالمؤمنین)ع( به مردم 
که از پیش شما می روم، جز اثاث خانه ام و چارپایان و غالمم چیز 
که خائن هستم )یا أهل الکوفة إذا  دیگرى با خود داشتم، بدانید 
فأنا خائن؛  بغیر رحلي و راحلتي و غالمي  أنا خرجت من عندکم 
از بیت المال، یک آجر روی  گر من  ا الغارات/6۸/۱( به تعبیر ما، 
گذاشتم، من خائن هستم. وقتی علی)ع( بگوید این خائن  آجر 

کنیم؟ که االن می بینیم، چه کار  کسانی  است، آن وقت ما با این 

طرف  کنیم؟  چه کار  اهل بیت)ع(  احادیث  این  با  باید  ما  االن 
خودش پولدار است و بعد می آید مسئول می شود و حقوق هم 
می فرماید:  اشتر  مالک  نامۀ  در  علی )ع(  أمیرالمؤمنین  می گیرد! 
 

َ
ال َو  ِبِهْم  ْطَف 

ُ
الّل َو  َلُهْم  َة  اْلَمَحّبَ َو  ِة  ِعّیَ ِللّرَ ْحَمَة  الّرَ َقْلَبَك  ْشِعْر 

َ
أ »َو 

ْکَلُهم « )نهج البالغه/نامه 53( 
َ
أ َتْغَتِنُم  َتُکوَنّنَ َعَلْیِهْم َسُبعًا َضاِریًا 

کن؛ رحمت به مردم  مواظب باش، مدام به قلب خودت تلقین 
را، مهربانی به مردم را، محبت به مردم و لطف به مردم را! با آنها 
که  گرگ به جان اینها نیفتی  بد برخورد نکن )یا به تعبیر ما؛ مثل 

بخواهی اموالشان را بخوری و ببری(

ا َنِظیٌر َلَك  یِن َو ِإّمَ ٌخ َلَك ِفي الّدِ
َ
ا أ ُهْم ِصْنَفاِن ِإّمَ

َ
بعد می فرماید: »َفِإّن

گروه هستند؛یا برادر تو هستند در دین،  ِفي اْلَخْلِق« این مردم دو 
یا اصاًل دین ندارند اما نظیر تو در خلق هستند. 
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آمد  حضرت  پیش  یهودی  مرد  یک  بود،  کم  حا علی)ع(  وقتی 
موقع  و  گرفت  را  او  دست  حضرت  پرسید.  سؤال  تا  چند  و 
کردن، مدام می گفت: »یا أخ الیهود... یا أخ الیهود...«  صحبت 
چرا  یهودی...«  برادر  »ای  یعنی  می داد.  پاسخ  او  سؤاالت  به  و 
این طوری برخورد می کرد؟ برای اینکه ایشان مسئول بود و باید 

همه را تحویل می گرفت.

اینها مباحث فنِی مدیریت است؛ مباحث اخالقی و ارزشی و دینی 
و انقالبی نیست، اصاًل انقالب و دین چیزی جز عقالنیت نیست، 
گر واقعًا اخالق باشد- چیزی جز عقالنیت نیست.  و اخالق هم-ا
که اینها مباحث اخالقِی مدیریت است و بعد هم آدم ها  نگوییم 
را ببریم در چهارچوب های مدیریتی غیرعقالنی و شخصیت شان 

کنیم! را ِله 

گی را داشته باشد... امام باقر)ع(: مدیر باید این سه ویژ
َثاَلُث  ِلَرُجٍل ِفیِه   

َّ
ِإال َتْصُلُح   

َ
َماَمَة ال ِ

ْ
امام باقر )ع( می فرماید »ِإّنَ ال

باید  مدیر  )خصال/۱۱6/۱(  اْلَمَحاِرِم«  َعِن  َیْحُجُزُه  ٌع  َوَر ِخَصاٍل 
را  خودش  قباًل  باید  مدیر  باشد،  داشته  نفس  کنترل  قدرت 
َغَضَبُه«  ِبِه  َیْمِلُك  ِحْلٌم  »َو  می فرماید:  بعد  باشد!  کرده  مدیریت 
کر  و  کور  اال  و  نشود،  ک  غضبنا تا  باشد  داشته  حلم  باید  مدیر 
کند و نمی تواند درست برخورد  می شود و نمی تواند برنامه ریزی 
ی  َحّتَ َي  ُوّلِ َمْن  َعَلی  اْلِخاَلَفِة  ُحْسُن  »َو  بفهمد.  نمی تواند  و  کند 
که مثل یک  ِحیِم« باید این قدر مهربان باشد  َیُکوَن َلُه َکاْلَواِلِد الّرَ

پدر مهربان باشد!
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گر مثل یک پدر مهربان نباشد،  یک فرِد مسئول و مدیر جامعه، ا
کاِر مدیریتش جلو نمی رود. االن شما مردم، آیا از فرماندارها، از 
مدیران  همۀ  و  شهردار  فرماندار،  و  وزراء  از  مجلس،  نمایندگان 
مهربان  پدری  یک  مانند  اینها  که  است  این  تلقی تان  جامعه، 
هستند؟ آیا تلقی شما از »امام جمعه ها« این گونه است؟ )چون 

امام جمعه هم باالخره یک جایگاِه مسئولیتی است(

شبیه  ک،  پوشا و  ک  خورا در  باید  جامعه  مدیران  علی)ع(: 
ضعیف ترین افراد جامعه باشند

وا  ّسَ
َ
ِة الَحّقِ أن َیَتأ أمیرالمؤمنین علی )ع( می فرماید: »ولِکن َعلی أِئّمَ

)تذکره الخواص/۱۱0(  باِس«  َوالّلِ کِل 
َ
ال ِفي   

ً
حاال ِتِهم  َرِعّیَ ضَعِف 

َ
ِبأ

برایشان  هستند،  حق  مسیر  در  که  مدیرانی  و  درست  مدیراِن 
که تأسی بکنند به ضعیف ترین رعیت خودشان؛ از  واجب است 
نظر حال خودشان در خوردن و در لباس باید شبیه ضعیف ترین 
که االن بعضی هایشان چه پول هایی  ببینید  )اما  شما  بشوند. 

کت و شلوارشان می دهند!( برای لباس و 

زوَن َعَلیِهم ِبَشي ٍء ال َیقِدروَن َعَلیِه؛ ِلَیراُهُم  بعد می فرماید »وال َیَتَمّیَ
الَفقیُر َفَیرضی َعِن اهلِل َتعالی ِبما ُهَو فیِه، وَیراُهُم الَغِنّيُ َفَیزداُد ُشکرا 
که ضعیف ترین مردم نتوانند  وَتواُضعا« نباید یک چیزی بپوشد 
نگاه  را  اینها  وقتی  فقیر  کنند!  تهیه  خودشان  برای  را  آن  مثل 
که یک چنین آدمی مسئول  می کند، بگوید خدایا راضی هستم 
من است و آدم های غنی و ثروتمندها هم وقتی این مسئولین را 
که  که به ما دارایی و امکانات دادی  ببینند، بگویند خدایا شکر 
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که مسئول شده  کنیم. )ولی این فردی  می توانیم از آن استفاده 
کند( است، نمی تواند از این امکانات استفاده 

کاندیدای  گر طاقت زندگِی سخت ندارید، نگذارید پدرتان  ا
مجلس یا وزیر بشود!

را  این  باید  مسئولین،  آقازاده های  و  مسئولین  خانواده های 
گر طاقت زندگِی سخت ندارید، نگذارید بابای شما برود  بدانند: ا
وزیر بشوند. خانم ها،  برود  نگذارید  یا  کاندیدای مجلس بشود! 
معمولی  طلبگی  زندگِی  یک  و  ندارید  سخت  زندگی  طاقت  گر  ا
بروند  حتی  شما  شوهرهای  نگذارید  می خواهید،  متوسط  و 

امام جمعه بشوند. 

ایشان  که  زمانی  آن  در  می فرمود:  آزاده،  ابوترابِی  مرحوم  آقازادۀ 
که  نمایندۀ مجلس بود، یک نفر آزاده یا ایثارگر، به ایشان می گوید 
»من وام می خواهم تا خانه ام را بسازم« ایشان می گوید: بیا من نامه 
که از بانک، وام بگیری. او می گوید: این وام را بدون نامۀ  می نویسم 
که بنای ساختمان  شما هم می دهند، اصاًل من این قدر پول ندارم 

که این وام به من تعلق بگیرد! را تا سقِف اول برسانم 

یا  شب ها  ایشان،  که  است  مدتی  یک  دیدیم  ما  می فرمود:  بعد 
بررسی  به خانه می آید.  کی  لباس خا با  و  سحرها، خیلی خسته 
در  ایثارگر،  آقای  آن  به  می رود  ایشان  که  شدیم  متوجه  و  کردیم 
این  می کند...  بنایی  برایش  و  می کند  کمک  خانه اش  ساختِن 
هم  را  سختی ها  این  باید  شده ام،  مردم  نمایندۀ  که  من  یعنی 
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کنم. به خاطر مردم، تحمل 

مثل  گر  ا شده ای،  رئیس  و  مسئول  منطقه ای  یک  در  که  شما 
رئیس  که  کردی  اشتباه  نمی کنی،  زندگی  منطقه  آن  فقرای 
کرد؟ این بحث  کسی باب  شده ای! اصاًل این زندگی اشرافی را چه 

اخالق نیست، این بحِث جلوگیری از رانت خواری است.

کردند   طلحه و زبیر آمدند نزدیک أمیرالمؤمنین)ع( شدند و فکر 
که همان رفاقت دوران قبل را می توانند در زمان حکومت علی)ع( 
که حضرت، شمعی  هم با ایشان داشته باشند. اما وقتی دیدند 
کرد)چون آنها بحث خصوصی  که مال بیت المال بود را خاموش 
دل  به  را  علی)ع(  کینۀ  و  شدند  ناراحت  یک دفعه ای  داشتند( 

گرفتند و با ایشان جنگیدند و می خواستند حضرت را بکشند.

کرد،  که امامت این انقالب را شروع  حضرت امام)ره( از آن وقتی 
زهدش بیشتر شد. حتی در آن سال های قبل از پیروزی انقالب 
پنکه  ایشان  برای  عراق،  هوای  گرمای  آن  در  بود،  نجف  در  که 
کنید، االن مردم ما  که پنکه را خاموش  آوردند، ولی ایشان فرمود 

در ایران، مگر همه شان پنکه دارند؟!

یک مدیر عاشق و بامحبت، بین مردم همدلی ایجاد می کند/ 
یک معلم عاشق هم بین دانش آموز هایش همدلی ایجاد می کند
گر بگویم،  که ا خاطراتی دربارۀ زندگِی مقام معظم رهبری هست 
کی ها  خیلی ها مبالغه آمیز تلقی می کنند. ایشان از خیلی از خورا
مردم،  کثر  ا که  معمولی  کی های  خورا برخی  حتی  دارد؛  پرهیز 
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کنند و بخورند، ایشان پرهیز می کند و نمی خورد.  می توانند تهیه 
کند، طبیعتًا عاشق مردم  وقتی یک مدیر جامعه این قدر رعایت 

کند. می شود و می تواند همدلی ایجاد 

یک مادر عاشق، بین بچه هایش همدلی ایجاد می کند، یک معلم 
عاشق، بین دانش آموز هایش همدلی ایجاد می کند. این همدلی، 

اصل اول یا اصل بسیار مهم در موفقیت پایدار است. 

الفت بین دل ها  با محبت توأم باشد، همدلی و  مدیریت وقتی 
در  را  خودش  والیی،  مدیریِت  از  جلوه  یک  االن  می کند.  ایجاد 
همدیگر  برای  مردم  است!  خبر  چه  ببینید  داد؛  نشان  اربعین 
را  بهشت  اربعین،  پیاده روی  مسیر  این  در  شما  می میرند. 
ولی عصر)ع(  حضرت  ظهور  دربارۀ  که  را  چیزهایی  آن  می بینی، 
همدیگر  برای  مردم  می بینی؛  جاده  این  در  شما  می گویند، 

کاری می کنند. فدا

)الف2-ن2(
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کشور بودن  مدیریِت انقالبی یعنی با عقالنیت دنبال منافع 
 آیا با برجام به منافع مان رسیدیم؟

مسئولی که برای تعطیلی کنسرت بیشتر از تعطیلی کارخانه ها سینه 
ک می کند، آیا عاقل است؟ چا

انقالبی ها  ما  به  کسی  یک وقت  عقالنیت؛  یعنی  انقالبی گری 
نگوید »اینها نیروهای ارزشی هستند«! نه، اتفاقًا ما می خواهیم 
انقالب فرمود: »سازش  با همه چیز، عقالنی برخورد بشود. رهبر 
هزینه دارد و مقاومت هم هزینه دارد. اما هزینۀ سازش بیشتر از 
کاماًل عقالنی است نه یک  هزینۀ مقاومت است« این یک حرف 

حرف ارزشی!
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کشور ما بیهوده  از تنش ها و بحث های سیاسی در  بسیاری 
است و باید حذف شود 

اساسًا  ما  کشور  در  سیاسی  بحث های  و  تنش ها  از  بسیاری 
کنیم،  بیهوده و بی فایده هستند و ما باید این تنش ها را حذف 
اما چگونه؟ بنده در اینجا یک راه حل عرض می کنم؛ سرمنشأ این 
راه حل هم در بیانات رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان در ماه 
دانشجویان؛  دیدار  در  )بیانات  می شود.  دیده  امسال،  رمضان 

  )۹۸030۱

در  جوان ها  خودجوش  فعالیت  دربارۀ  زمانی  یک  انقالب  رهبر 
کردند. در  عرصه های فرهنگی از تعبیر »آتش به اختیار« استفاده 
کردند و بعد هم  کید  گام دوم انقالب، باز هم بر جوان ها تأ بیانیۀ 
کردند. ایشان جدای از این  بحث »دولت جوان انقالبی« را مطرح 
حرف ها، یک فضای جدیدی را ایجاد کردند؛ یعنی در شرح بیانیۀ 
کشور، معرفی  گام دوم، ایشان حدود هفت راهکار برای آبادکردن 
بدنۀ  و  کشور  سیاسی  فضای  از  عبور  راه ها،  این  همۀ  که  کردند 
کشور هست؛ یعنی با استفاده از ظرفیت های اجتماعی  مدیریتی 

کنند. و قانونی، باید جوان ها وارد عرصه شوند و مشکالت را حل 

گر پیشنهادهای رهبر انقالب، اجرا بشود، خیلی از این بحث های  ا
و   رانت  با  که  کسانی  از  خیلی  می رود،  کنار  بیهوده،  سیاسِی 
پارتی بازی، در ُپست ها و مسئولیت های انتصابی و انتخابی قرار 
نصیحت  به  نیاز  دیگر  و  می شوند  حذف  خودبه خود  گرفته اند، 

اخالقی برای آنها نیست!
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مدیریت باید در جایگاه فنِی خودش قرار بگیرد
برای  راهکار  تا  هفت  حدود  اینکه  از  بعد  رهبری  معظم  مقام 
کردند، فرمودند:  کشور و ایجاد تمدن بزرگ اسالمی ذکر  آبادکردن 
)بیانات/  کرد«  پیدا  می شود  راهکار  تا  پنجاه  قبیل،  این  »از 
گر این راهکارها اجرا شود، یک نتیجۀ بسیار مهمش  ا  )۹۸030۱
می گیرد،  قرار  خودش  فنِی  جایگاه  در  مدیریت  که  است  این 
کاماًل فنی است نه سیاسی!  بسیاری از مدیریت ها، مدیریت های 

کار را انجام بدهی.  یعنی شما باید بلد باشی این 

کارها را انجام بدهیم، دیگر اساسًا برای مان فرقی نمی کند  گر آن  ا
کی  کی باشد؟ نمایندۀ مجلس  کی باشد؟ استاندار  که فرماندار 
که  باشد و چه خط و خطوطی داشته باشد؟ حتی فرقی نمی کند 
کی باشد؟ چون دیگر همۀ اینها در دایرۀ خدمت به  امام جمعه 
مردم قرار می گیرند و راهی جز این ندارند. ضمن اینکه قوانین و 
که اصاًل امکان سوءاستفاده  آیین نامه ها را باید به سمتی ببریم 
کم بشود؛ یعنی آئین نامه ها و مقررات، خودبه خود سخت گیری را 

بر مسئولین، باال ببرد. 

بود:  اینها  کردند  معرفی  انقالب  رهبر  که  راه هایی  از  برخی  مثاًل 
فعالیت های  برای  بدهند  تشکیل  کاری  گروه های  جوان ها، 
جهادی، برای فعالیت های فرهنگی و برای فعالیت های سیاسی؛ 
البته فعالیت های سیاسی نه به معنای حزبی و جناحی، بلکه 
فعالیت های سیاسِی مستقل برای اینکه ادارۀ امور، بهتر صورت 
گروه تشکیل بدهند برای مطالبه گری و  بگیرد. همچنین جوان ها 
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پیگیری مطالبات مردمی...

این  تحصیل کرده-  و  فرهیخته  جوان های  جوان ها-به ویژه 
و  کنند  مطالعه  را  کردند  معرفی  انقالب  رهبر  که  راهکارهایی 
را  خود  طرح های  و  بدهند  طرح  کشور،  مشکالت  حل  برای 
مشکل  فالن  طرح،  »این  بگویند  و  دهند  قرار  سامانه ها  روی 
مملکت را حل می کند...« آن وقت، مسئولین مجبور هستند 

که جواب بدهند. 

کشور  ادارۀ  در  دوم،  گام  بیانۀ  اساس  بر  می توانند  جوان ها 
فعال بشوند

رهبر  که  شرحی  دوم-و  گام  بیانیۀ  اساس  بر  می توانند  جوان ها 
کشور، فعال بشوند.  گام دوم دادند- در ادارۀ  انقالب، برای بیانیۀ 
گر  مثِل همین موجی که برای مطالبۀ شفافیت ایجاد شده است، ا
جوان ها این موج را ادامه بدهند، مجلس مجبور است سریع تر آن 
کند تا علت اصرار بر پنهان کاری آراء نمایندگان، کم کم  را تصویب 
که مسئله چه بوده است؟  خودش را نشان بدهد و مردم بفهمند 
آنها  آراء  باید  فعاًل  که  کنند  چه کار  می خواهند  نمایندگان  مگر 

بی سروصدا باشد؟

گر پیگیری ها و مطالبات، صورت بگیرد، شما جوان ها به اتکاء  ا
گام دوم، می توانید فعالیت های فراوانی را انجام بدهید،  بیانیۀ 
عمومِی  افکار  این  به  باید  بشود  مسئول  بیاید  هرکسی  آن وقت 
فرهیخته  و  فهمیده  جوان های  که  افکاری  این  و  سامان یافته، 
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کند. مگر می شود در یک شهری  دارند اداره اش می کنند، توجه 
جوان ها دور همدیگر جمع بشوند و از پیشکسوت ها  هم استفاده 
و  مجلس  نماینده  و  فرماندار  اما  برسند،  طرحی  یک  به  و  کنند 
امام جمعه به آن طرح، تن ندهند؟ این مسئولین از هر حزب و 
جناحی که باشند، مجبورند این طرح های خوبی که ارائه می شود 
را بپذیرند. االن جامعه دیگر از این بازی های جناحی و باندی، 
به  بیانیه های شان،  در  صریحًا  هم  انقالب  رهبر  و  است  گذشته 
البته به مسئولین تذکر می دهند و توصیه  جناح ها تکیه ندارند 
که مسئولیتشان را انجام دهند، اما  می کنند و از آنها می خواهند 

تکیه بر جوان ها است!

جوان ها باید به طور سازمان دهی شده، دور هم جمع شوند 
کنند برای ادارۀ جامعه تالش 

شما جوان ها االن با این امکانات و فضایی که موجود است و با این 
امکانات اینترنتی و شبکه های اجتماعی و ارتباط های قوی ای که 
می توانید با همدیگر داشته باشید، فقط وقت خودتان را به تکه 
پرتاب کردن به مسئولین و مطالبه گرِی صرف در فضاهای مجازی 
نگذرانید، بلکه بیایید به صورت سازماندهی شده دور هم جمع 

کنید.  که باید شهر را اداره  کنید  بشوید و احساس 

فعالیت  و  حرکت  با  دارد،  اولویت  که  را  طرح هایی  از  خیلی 
خودتان، رو بیاورید و جلو بیندازید، آن وقت مسئولین هم زودتر 
کرد. بسیاری از این مسئولین  به این طرح ها رسیدگی خواهند 
کمتر از شما  کشور وارد شدند، سن شان  کهنه کار، وقتی در ادارۀ 
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بوده است. االن هم در شهرهای مختلف، جوان های شایسته ای 
کارها را انجام دهند و این راهی است  که می توانند این  هستند 
کردند، رهبر انقالب به هیچ وجه، آباد  که مقام معظم رهبری باز 
کشور را محدود به پست های دولتی و مجلسی نمی دانند،  کردن 
این را در سخنرانی شان فرمودند و بعد هم برایش راهکاِر جزئی 

کردند.  گام دوم هم روشن  ارائه دادند و در بیانیۀ 

گام دوم هم رهبر انقالب در بیانات خودشان  حتی قبل از بیانیۀ 
که فقط مردم پای  فرموده بودند مردم ساالری دینی این نیست 
کنند، بلکه مردم  صندوق های رأی بروند و در انتخابات شرکت 
که مردم  ایشان مثال زدند  باید در همۀ عرصه ها فعال بشوند. 
کنند و این مشارکت مردم در  باید در فعالیت اقتصادی مشارکت 
اقتصاد«  عرصۀ  در  دینی  »مردم ساالری  می شود  اقتصاد،  عرصۀ 

)بیانات در دیدار بسیجیان ؛ 03/0۹/۱3۹5( 

جوان ها چطور می تواند در اقتصاد و ادارۀ کشور مشارکت کنند؟
کشور مشارکت  ادارۀ  اقتصاد و  حاال جوان ها چطور می توانند در 
گر دور همدیگر  که دور هم جمع بشوند. ا کنند؟ راهش این است 
کشور، شبکه تشکیل بدهند و از همدیگر خبر  جمع بشوند و در 
را می توانند انجام بدهند. مثاًل در  کارها  از  داشته باشند، خیلی 
جزیرۀ هرمز، یک تعدادی از جوان ها دور هم جمع شدند و با همت 
خودشان، فقر را در آن منطقه، از بین بردند؛ آن هم بدون اینکه 
گرفتند و  کار، سرمایه ای داشته باشند! فقط باهم تصمیم  در آغاز 

کردند.  کردند و از خالقیت خودشان استفاده  از نرم افزار استفاده 
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سیاسِی  مشکالت  از  خیلی  می توانند  همدیگر،  با  جوان ها 
از نمایندگان مجلس  کنند. بسیاری  را برطرف  کشور  موجود در 
که متواضعانه  و مسئولین، آدم های خوب و فهمیده ای هستند 
که جوانان فرهیخته و افراد دلسوز، ارائه  حاضرند به طرح هایی 
کنند.  اجرا  و  بررسی  را  طرح ها  این  و  بدهند  گوش  می کنند، 
از  بعضی  شد،  مطرح  نمایندگان  آراء  شفافیت  بحث  وقتی  مثاًل 
که ما حاضریم آراء خود را به صورت شفاف روی  گفتند  نمایندگان 

که همه ببینند. سایت قرار بدهیم 

کارگران قطع شد، از حقوق  گر حقوق  یک طرح پیشنهادی: ا
کارگران بدهند مسئولین بردارند و به 

که  پیشنهاد می دهم  نمونه، یک طرح  به عنوان  اینجا  در  بنده 
کند: کمک  کارگران  می تواند به حل مشکل برخی از 

کارخانۀ  در  یا  هفت تپه  در  کارگران  برای  مشکالتی  اینکه  برای   
است  ممکن  که  جاهایی  نیاید)یعنی  پیش  و...  ک  ارا هپکوی 
مقصر  هم  دولت  است  ممکن  یا  باشد،  مقصر  حدی  تا  دولت 
کند( یک سامانه  را حل  و مشکل  کند  باید رسیدگی  اما  نباشد 
کنند و حقوق تمام استاندارها و فرماندارها و حقوق تمام  درست 
نمایندگان مجلس و حقوق تمام وزرا و معاونین و رده های پایین تِر 
مدیریتی-هرچقدر می شود، پایین تر بروند- از این سامانه عبور 
گر یک وقت در جایی مثاًل کارگرهای یک معدن، یک ماه  کند. بعد ا
حقوقشان را نگرفتند، ماه دوم به طور خودکار، حقوِق مسئولین از 
کارگرها واریز شود تا  خزانه برداشت شود و این پول به حساب این 
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کارگرها برطرف بشود. مشکل حقوق 

نیامده  حقوقشان  که  ببینید  ارشد،  مدیران  و  مسئولین  وقتی 
طبیعتًا  و  دارد  وجود  مشکلی  یک  که  می شوند  متوجه  است، 
کارگرها را برطرف  دنبال رفع مشکل می  روند، بعد هروقت مشکل 
گر حقوق  کردند، حقوق خودشان هم درست خواهد می شود. ا
یا نمایندۀ مجلس قطع بشود، چه اشکالی پیش  یک استاندار 
کنید حقوقش سِر ماهش نرسیده و بچه اش  می آید؟ مثاًل فرض 
در بیمارستان بستری است. باالخره این فرد مسئول، یک مقدار 
گر بچۀ  ا کند، ولی  اعتبار دارد و می تواند مشکل خودش را حل 
کارگر معدن در بیمارستان بستری باشد و حقوقش نیاید، خیلی 

دچار مشکل خواهد شد.

کنترل، ایجاد انگیزه و نظم وجود  این قدر از این مکانیزم ها برای 
که  کارگر نمی کشد  کار به داد و فریاد  گر اجرا شود، دیگر  که ا دارد 
کارگر،  کند! اصاًل الزم نیست این  بخواهد به قوۀ قضائیه مراجعه 
عقب  حقوقش  ماه  یک  گر  ا بزند!  فریاد  خودش  حق  برای  دیگر 
حقوق  از  بعد،  »ماه  می گوید:  چون  است  راحت  خیالش  افتاد، 
این نوع  گر  ا می دهند«  را  ما  حقوق  و  برمی دارند  مسئولین، 
کشورمان فعال بشود، دیگر هر آدِم بی ظرفیتی-که  مکانیزم ها در 
عاشق مردمش نیست- نمی رود نمایندۀ مجلس بشود یا مسئول 

گر بخواهد برود، خانواده اش نمی گذارند! بشود! خودش هم ا

گر حقوقش را برداشتند  مدیر باید عاشق مردم باشد، به حدی که ا
بگوید  دل  صمیم  از  باید  دادند،  هفت تپه  کارگرهای  به  مثاًل  و 
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»نوش جانشان!«

کار بلد نبودِن مسئولین  که نباید هزینۀ مدیریِت بد و  مردم 
را بدهند!

شورای  سِر  کم کم  بیفتد،  راه  طرح ها  و  مکانیزم ها  این گونه  گر  ا
نگهبان هم خلوت می شود و در ایام انتخابات، کاِر شورای نگهبان 
کاندیدا بشود،  کم و سبک می شود، دیگر هرکسی نمی آید  خیلی 

چون می بینند واقعًا سخت است.

از  بعضی  اینکه  مثاًل  کرد؛  ارائه  می شود  خیلی  طرح ها  این  از 
کشور می دهند، ضمانتش خود  که مسئولین برای  راهکارهایی 
گر در اجرای آن، شکست خوردند و ضرر و زیان  مسئولین باشند و ا
را خوِد مسئولین بدهند؛  کشور وارد شد، این خسارت  مالی به 
ک خودشان و نزدیکانشان را بفروشند تا ضرر  مثاًل خانه ها و امال
کار بلد نبودن  که نباید هزینۀ مدیریت بد و  ملت را بپردازند. مردم 
تجربه های ناموفق مسئولین را بدهند! به عنوان مثال، شما مگر 
که یک دفعه ای قیمت دالر این  قدر  برای دالر برنامه ریزی نکردید 

باال و پایین شد؟! خب ضرر ملت را هم خودتان بدهید!

از این طرح ها و مکانیزم ها، بحث آقازاده ها هم  با اجرای برخی 
خودشان  اشرافی ،  و  تن پرور  آقازاده های  دیگر  می شود،  تمام 
از  که خیلی  نمی گذارند پدرشان مسئول بشود، چون می بینند 

امکانات را از دست خواهند داد!
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با فشار افکار عمومِی سازمان یافته، می توان طرح های خوب 
کرد کشور اجرایی  را در 

عمومِی  افکار  فشار  با  و  کارشناسانه  بررسی  با  طرح ها  این 
کشور اجرایی و فعال بشوند. البته نه  سامان یافته، می توانند در 
کار  این  روزنامه های حزبی و جناحی بخواهند  و  اینکه حزب ها 
روانی  نباید به چهارتا استاد جنگ  که  را  ببرند؛ سیاست  را جلو 
که هرکسی اهل جنگ روانی بود بیاید  سپرد! نباید این طور باشد 
که برخی از اساتید جنگ روانی، وارد  در عرصۀ سیاست! از وقتی 
کشور اتفاقًا بیشتر شده است. عرصۀ سیاست شده اند، مشکالت 

بنده واقعًا به آیندۀ کشور، امیدوار هستم. راه  های عبور از مشکالت 
را مقام معظم رهبری نشان دادند و با یک امید قاطع حدود هفت 
راهکار و پیشنهاد دادند. خیلی از این پیشنهادها، بدون دولت و 
مجلس، توسط جوان ها قابل اجرا شدن است! راه باز است و ما 
کارکردن، خسته بشویم. دولتی ها و مسئولین را هم باید  نباید از 
که واقعًا در خدمت مردم قرار  در یک مکانیزم هایی قرار بدهیم 

کنند. بگیرند و مشکالت را حل 

بودیم،  کم  حا ما  گر  ا فرمود:  اصحابش  به  امام صادق)ع( 
کار می کردید و غذای ساده می خوردید شبانه روز باید 

کنار  در  داشتم  و  بودم  امام صادق)ع(  با  من  می گوید:  مفضل 
چرا  فرمود:  و  کرد  نگاه  من  به  حضرت  می کردم.  طواف  ایشان، 
کم  که حا غمگین هستی؟ گفتم: من نگاه می کنم به بنی العباس 
که این امکانات باید دست شما بود!  هستند و غصه می خورم 
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کم باشید. شما باید حا

که حکومت دست من  گر این جوری بود  امام صادق)ع( فرمود: ا
بود، می دانی تکلیف تو چه می شد؟ شب باید تا صبح می نشستی 
کار می کردی  و با هم برنامه ریزی می کردیم، صبح تا شب هم باید 
و نان خشک )غذای ساده( باید می خوردی و لباس خشن باید 
گر این طوری نبودی،  می پوشیدی؛ شبیه أمیرالمؤمنین)ع( و اال ا
َما َلْو َکاَن َذِلَك َلْم َیُکْن 

َ
ُل أ

َ
جای تو در جهنم بود. )...َفَقاَل َیا ُمَفّض

اْلَخِشِن  ُلْبُس  َو  اْلَجِشِب  ْکُل 
َ
أ َو  َهاِر  الّنَ َو َسَباَحُة  ْیِل 

َ
الّل  ِسَیاَسُة 

َّ
ِإال

اُر؛ غیبت نعمانی/2۸7(   َفالّنَ
َّ

ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع َو ِإال
َ
ِشْبَه أ

گر حکومت دست من بود، تو باید این طوری  حضرت می فرماید: ا
زندگی می کردی و اال جای تو در جهنم بود! حاال شما ببینید جای 
چند نفر از مسئولین ما در جهنم است؟ بعضی ها این مسائل را 
شوخی می گیرند! و بعد فرمود: حاال که حکومت دست ما نیست، 
ُکُل َو 

ْ
ا َفِصْرَنا َنأ داریم غذای مان را می خوریم و... )َفُزِوَي َذِلَك َعّنَ

َنْشَرُب ؛ همان( ما داریم می رویم به ظهور برسیم، مسئولین بروند 
کنند و اال خودبه خود عوض می شوند! زودتر خودشان را عوض 

مسئوالن باید عاشق مردم باشند و این در رفتارشان مشخص 
بشود

کردیم. اصل اول  تا اینجای بحث، دوتا اصل را در مدیریت بیان 
این  است؛  همدلی  و  محبت  دوم،  اصل  و  است  عزت  و  کرامت 
محبت هم دوطرفه است؛ هم محبت مردم به مدیر و هم محبت 
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این محبت و همدلی مطرح  برای  به مردم. یک مثال هم  مدیر 
از شدت محبت، مردم  که  یعنی جایی  بود،  »اربعین«  که  کردیم 

کاری می کنند.  برای همدیگر فدا

کنند.  ایجاد  همدلی  و  محبت  باید  جامعه  مدیران  و  مسئوالن 
رفتارشان مشخص  این در  و  باشند  باید عاشق مردم  مسئوالن 
و  شدند  مریض  که  داشتیم  خوبی  بسیار  مسئولین  ما  بشود. 
اما قبول  بروید«  کشور  ج  که »برای درمان به خار گفتند  آنها  به 
بین  در  هم  این  از  قشنگ تر  اتفاق های  خیلی  البته  نکردند. 
کند.  تبلیغ  را  اینها  سیما  و  صدا  باید  داشته ایم؛  مسئولین مان 
گر رفتار خوب برخی از مسئولین در تلویزیون تبلیغ بشود، مثل  ا
سریال گاندو، به آن هم حمله خواهند کرد و می گویند »چرا اینها را 
نشان می دهید؟« چون این باعث می شود که مسئولیِن بد پیش 

مردم، ضایع بشوند.

محبت مردم به مسئولین و محبت مسئولین به مردم یک اصل 
بی نظیر است. اندیشمندان غربی می گویند که این شدنی نیست 
ولی ما می گوییم که می شود و ما این را اجرا خواهیم کرد؛ کمااینکه 
یک نمونه اش را در دفاع مقدس دیده ایم. در دفاع مقدس، واقعًا 

بچه ها به فرمانده ها عشق می ورزیدند! 

اصل سوم در مدیریت »عقالنیت و جامعیت« است/ مدیر 
باید عاقل و جامع نگر باشد

باید  مدیر  است.  جامعیت  و  عقالنیت  مدیریت،  در  سوم  اصل 
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تمام  و  انقالبی گری  تمام  باشد!  جامع نگر  و  باشد  داشته  عقل 
حزب اللهی گری در همین است! 

عقل چقدر مهم است؟ مثاًل ببینید در زندگی فردی، عقل چقدر 
 

َ
 ِدیَن ِلَمْن ال

َ
ُه ِباْلَعْقِل َو ال

ُ
َما ُیْدَرُك اْلَخْیُر ُکّل

َ
مهم است؛ می فرماید »ِإّن

َعْقَل َلُه« )تحف العقول/54( همۀ خوبی ها با عقل درک می شود 
امیرالمؤمنین)ع(  که عقل ندارد، دین ندارد! همچنین  کسی  و 

یُن« )غررالحکم/6۱۸3( می فرماید: »َعَلی َقْدِر اْلَعْقِل َیُکوُن الّدِ

کشور بودن انقالبی گری یعنی عقالنیت و دنبال منافع 
کسی به ما نگوید »اینها نیروهای ارزشی هستند«! نه،  یک وقت 
اتفاقًا ما انقالبی ها می خواهیم با همه چیز، عقالنی برخورد بشود. 
بارها فرموده اند: سازش هزینه دارد و مقاومت هم  انقالب  رهبر 
است.  مقاومت  هزینۀ  از  بیشتر  سازش  هزینۀ  اما  دارد.  هزینه 
مثاًل  ارزشی!  حرف  یک  نه  است  عقالنی  کاماًل  حرف  یک  این 
کمتر از عربستان سعودی، قدرت  که ما با هزینه ای بسیار  ببینید 

کردیم.  منطقه ای مان را افزایش دادیم؛ چون مقاومت 

هستند  انقالبی  کشور،  در  گروهی  یک  نکنید  تصور  یک وقت 
هم  عده ای  یک  و  کنند،  ایستادگی  و  مقاومت  دارند  دوست  و 
نفع مان  به  چیزی  چه  ببینیم،  باید  »ما  می گویند  که  هستند 
است؟« اتفاقًا انقالبی گری یعنی اینکه دقیقًا ببینیم چه چیزی به 

نفع مان است و دنبال همان برویم.
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ایمان میوۀ عقالنیت و علم است
بخوانیم.  شخصی،  زندگی  در  عقالنیت  دربارۀ  دیگر  روایت  یک 
ْنَظُرُهْم ِفی اْلَعَواِقب« )غررالحکم/3367( 

َ
اِس أ ْعَقُل الَنّ

َ
می فرماید: »أ

هرکسی بیشتر به عاقبت نگاه می کند، عاقل تر است! مثاًل کسانی 
که  کسی  که به معاد می اندیشند عاقل تر هستند. معمواًل دربارۀ 
به معاد و آخرت می اندیشد، می گویند »او خیلی مذهبی و مؤمن 
که او  و معتقد است!« درحالی که طبق این روایت، باید بگوییم 
که به عاقبتش فکر  گر عقل او موجب شده باشد  عاقل تر است )ا

کند، پس او خیلی عاقل است(

متاسفانه »ایمان« برای بعضی ها، بد ترجمه شده است. درواقع 
ایمان میوۀ عقالنیت و علم است. قدیم ها می گفتند »ایمان و علم، 
نباید  هستند...«  بال  دو  عقل،  و  »ایمان  یا  هستند...«  بال  دو 
اینها را هم عرض قرار بدهیم، بلکه باید بگوییم: ایمان میوۀ علم و 
که در  عقل است. ذهنیِت بعضی ها از ایمان، همان ایمانی است 
که در این صورت، یک  قرون وسطای مسیحی تعریف شده است 
را نتیجۀ  موضوع خرافی هم می  تواند ایمان باشد! ولی ما ایمان 

عقل می دانیم.

روایتی دربارۀ عقالنیت در مدیریت خانواده
حاال  کردیم،  صحبت  کمی  فردی،  زندگی  در  عقالنیت  دربارۀ 
زندگی  در  عقل  رعایت  دربارۀ  خانواده.  در  عقالنیت  به  بپردازیم 

خانوادگی هم روایات بسیاری داریم.
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می فرماید:  حسن)ع(  امام  به  نامه ای  در  أمیرالمؤمنین)ع(  مثاًل 
نورز،  غیرت  بیهوده  نیست،  غیرت  جای  که  جایی  در  فرزندم 
اْلَغْیَرِة«  َمْوِضِع  َغْیِر  ِفي  َغاُیَر  الّتَ َو  اَك  »ِإّیَ است.  بد  اثرش  این 
گر یک جایی، بدی ای دیدی  )کافی/537/5( و بعد می فرماید: ا
بدی  واقعًا  نیست  معلوم  که  جایی  یک  ولی  کن،  برخورد  آن  با 

باشد، سخت برخورد نکن.

درحالی که  می کنند،  سرزنش  را  بچه ها  خیلی  مادرها  از  بعضی 
باعث  رفتار  این  نکنید،  سرزنش  را  بچه  خانواده،  در  فرموده اند 

می شود بچه لجباز بشود.

گی باید داشته  طبق روایت، مرد برای مدیریت خانه سه ویژ
باشد: 

که برای  همچنین دربارۀ اصول مدیریت خانواده و ویژگی هایی 
این مدیریت الزم است، فرموده اند: »ِإّنَ اْلَمْرَء َیْحَتاُج ِفي َمْنِزِلِه َو 
ُفَها َو ِإْن َلْم َیُکْن ِفي َطْبِعِه َذِلَك ُمَعاَشَرٌة 

َ
ِعَیاِلِه ِإَلی َثاَلِث ِخاَلٍل َیَتَکّل

)تحف العقول/322(  ٍن «  ِبَتَحّصُ َغْیَرٌة  َو  ِبَتْقِدیٍر  َسَعٌة  َو  َجِمیَلٌة 
یک مرد باید سه ویژگی داشته باشد و خانه را با این سه ویژگی 
مدیریت کند، ولو این ویژگی ها جزء اخالقش نباشد، مجبور است 
کار را بکند و اال فضای خانواده را خراب می کند )باالخره شما  این 
گر  کنید، حتی ا وقتی مسئول خانواده شدی، باید اینها را رعایت 

این خصلت ها در اخالق شما نباشد(

زیبا  این  کنی،  برخورد  زیبا  باید  َجمیلة«  »ُمعاَشَرٌة  اول:  ویژگی 
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برخورد کردن، خیلی در خانواده مهم است دوم: »َو َسَعٌة ِبَتْقِدیٍر« 
یعنی  )تقدیر،  باشد  داشته  برنامه  اما  نگیرد  سخت  مالی  نظر  از 
مقدار داشته باشد( ریخت و پاِش الکی نباشد، ولی سخت گیری 
ٍن« نسبت به حفظ خانواده  هم نکند. ویژگی سوم: »َو َغْیَرٌة ِبَتَحّصُ
یک غیرتی و یک احساس مسئولیتی داشته باشد و این احساس 
مسئولیت را نشان بدهد. این سه ویژگی را باید مرد داشته باشد 

و به سمت تنبلی و بی عاری و خصلت های دیگر نرود. 

کردی، سخت نگیر و بگذار  طبق روایت؛ وقتی جوانت را عتاب 
گر خواست بهانه بیاورد ا

در روایت دیگری، باز هم در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان 
می فرماید: »إذا عاَتبَت الَحَدث َفتُرک َله َموضعًا ِمن َذنبه« وقتی 
گر خواست  کردی دیگر سخت نگیر و بگذار ا یک جوانی را عتاب 
یک بهانه ای بیاورد )مثاًل اینکه بگوید: نه آخر این جوری شد... و 
الُمکاِبرة«  کردم...( »َیحِمَلُه الخراج علی  شما بگو: باشد، قبول 
او زور می گویی و بعد  کند داری به  که احساس  کاری نکن  یک 

یک دفعه ای از یک جای دیگری بیرون بزند.

خفه اش  که  می گذارند  فشار  تحت  این قدر  را  بچه  بعضی ها 
در  بشوی...«  درست  باید  »تو  می گویند:  زور  به  می کنند! 
این صورت این بچه، یا پریشان می شود، یا دروغگو می  شود، یا 
عقده ای می شود، یا افسرده می شود، یا خودکم بین می شود یا... 

همۀ اینها، نشان می دهد در مدیریت خانه، عقالنیت و جامعیت 
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کنم؟ سخت  الزم است. حاال سؤال این است: »من االن چه کار 
شما  به  نمی تواند  فقیهی  هیچ  تقریبًا  را  این  آسان؟«  یا  بگیرم 
باید  و  باشی  داشته  مدیریت  عقِل  باید  خودت  بدهد!  جواب 

قدرت برنامه ریزی داشته باشی، نکته اش همین است. 

مدیر باید عاقل باشد. عقل یعنی چه؟ عقل یعنی اینکه بین دوتا 
کدام بدتر  کدام خوب تر است؟ بین دوتا بد ببینی  خوب ببینی 
اْلَعاِقَل َمْن  َوَلِکَنّ  ِرّ 

ّ
الَش ِمَن  اْلَخْیَر  َیْعِرُف  َمْن  اْلَعاِقُل  )َلْیَس  است؟ 

ْین؛ میزان الحکمه/ح ١٣٦٠٢( فرق عقل با علم،  َرّ
ّ

الَش َیْعِرُف َخْیَر 
این است. 

کاظم)ع(: خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد مگر اینکه  امام 
عاقل بود!

انتظار  و  لزوم عقالنیت در مدیریت صحبت می کنیم  از  ما داریم 
گر  اسالم هم چیزی جز عقالنیت در مدیریت نیست! این حرف را ا

به  ضدانقالب های منصف هم بگویید، قبول می کنند. 

 
َّ

ِإال َقّطُ  َنِبّیًا  اهلُل  َبَعَث  »َما  می فرماید:  موسی بن جعفر )ع(  امام 
َعاِقاًل« )محاسن/۱۹3/۱( خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث نکرد 
ْرَجُح ِمْن 

َ
یَن أ ِبّیِ مگر اینکه عاقل بود! بعد می فرماید: »َو َبْعُض الّنَ

َبْعض « بعضی از پیامبرها عقل شان بیشتر از بعضی های دیگر بود. 
َو  َعْقَلُه  اْخَتَبَر  ی  َحّتَ ُسَلْیَماَن  َداُوُد  اْسَتْخَلَف  َما  »َو  می فرماید:  و 
اْسَتْخَلَف َداُوُد ُسَلْیَماَن َو ُهَو اْبُن َثاَلَث َعْشَرَة َسَنة« حضرت داود، 
کرد، سلیمان فقط  سلیمان را به خاطر عقلش جانشین خودش 
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به خاطر  چرا؟  شد.  داود  جانشین  که  داشت  سن  سیزده سال 
اینکه خیلی عاقل بود.

که »برجام« خوب است یا نه؟ بر اساس عقل، ببینید 
به ما می گویند »نیروهای ارزشی!« درحالی که ما دنبال چیزی جز 
که برجام خوب  عقل نیستیم! مثاًل شما بر اساس عقل، ببینید 
گر در برجام، منافع مان را به دست  که ا است یا نه؟ باید ببینیم 
کارها باید انجام  آوردیم، پس برجام خوب است و باز هم از این 
گر در برجام نتیجه ای نگرفتیم، عقل به ما می گوید  بدهیم ولی ا
انقالبی گری  و  ارزش ها  بحث  یعنی  نکنیم.  را  کار  این  دوباره  که 
ببینیم  اینکه   و  است  عقالنیت  بحث  بلکه  نیست،  مطرح  و... 
منافع خودمان را به دست آوردیم یا نه؟ البته باید »همۀ منافع 
که فقط یک بخش  خودمان« را در نظر بگیریم و این طور نباشد 
که یک سیاست مدار  کوچکی از منافع را درنظر بگیریم، به حدی 
چه  شدند  حاضر  هواپیما،  تا  چند  به خاطر  اینها  بگوید:  غربی 

تعهدی را بپذیرند!

که  را چهار چیز خراب می کند/ مسئولی  علی)ع(: دولت ها 
ک  برای تعطیلی کنسرت بیشتر از تعطیلی کارخانه ها سینه چا

می کند، آیا عاقل است؟
در روایات ما دربارۀ مدیریت و برنامه ریزی خیلی مطالب بیان شده 
َوِل 

ُ
 َعَلی ِإْدَباِر الّد

ُ
است، مثاًل امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »ُیْسَتَدّل

)غررالحکم/۱0۹65(  ِباْلُغُروِر...«  ُك  َمّسُ الّتَ َو  ُصوِل 
ُ ْ
ال َتْضِییُع  ْرَبٍع 

َ
ِبأ
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دولت ها را چهار چیز خراب می کند؛ یکی اینکه چیزهایی که مهم تر 
که فرعی تر است بپردازی. است، کنار بگذاری و به چیزهایی 

»تعطیلی  مثل  مهم،  امور  برخی  برای  مسئولین  متاسفانه 
ک نکردند که برای »تعطیلی کنسرت«  کارخانه ها« این قدر سینه چا
کنسرت  گر  کردند! ُخب این بی عقلی نیست؟ حتی ا ک  سینه چا
جزء مستحبات هم باشد و ثوابش از روضۀ أباعبداهلل الحسین)ع( 
هم بیشتر باشد، اشتباه می کند مسئولی که برای تعطیلِی کنسرت، 
کارخانه ها-که باعث بیکاری  ک می کند اما برای تعطیلی  سینه چا

ک نمی کند!  هزاران نفر می شود- سینه چا

که امیرالمؤمنین)ع( می فرماید این است: »َو َتْقِدیُم  نکتۀ بعدی 
پست تر  که  آدم هایی  یعنی  )همان(  َفاِضِل« 

َ ْ
ال ِخیُر 

ْ
َتأ َو  َراِذِل 

َ ْ
ال

که توانمندتر هستند را عقب  هستند، جلو بیندازید، و آدم هایی 
بیندازید.

کنید، به  کشور، مالیات جمع  گر بیش از آبادکردن  علی)ع(: ا
مملکت ضربه زده اید

ِفي  َنَظُرَك  ْلَیُکْن  »َو  می فرماید:  اشتر  مالک  به  أمیرالمؤمنین)ع( 
 

َ
ال َذِلَك  ّنَ 

َ
ِل  ِ اْلَخَراِج  اْسِتْجاَلِب  ِفي  َنَظِرَك  ِمْن  ْبَلَغ 

َ
أ ْرِض 

َ ْ
ال ِعَماَرِة 

 ِباْلِعَماَرِة« )نهج البالغه/نامه53( بیشتر از اینکه بخواهی 
َّ

ُیْدَرُك ِإال
آباد  مملکت  تا  کن،  همت  مملکت  آبادانِی  بر  بگیری،  مالیات 
گر از مردم مالیات بگیری،  نشود، کسی نمی تواند مالیات بدهد. ا

کرده ای، مملکت را خراب می کنی! که آباد  بیشتر از آن مقداری 
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اول باید آبادانی ایجاد بکنی، بعد مالیات بگیری؛ همت تو برای 
کردن.  کردن باید بیشتر باشد از همت تو برای مالیات جمع  آباد 
گر بیشتر از آبادانی، مالیات جمع بکنی به مملکت ضربه زده ای.  ا

آیا اینها چیزی جز عقالنیت است؟! 

َو  اْلِباَلَد  ْخَرَب 
َ
أ ِعَماَرٍة  ِبَغْیِر  اْلَخَراَج  َطَلَب  َمْن  »َو  می فرماید:  بعد 

که خراج  َقِلیاًل« )همان( کسی   
َّ

ِإال ْمُرُه 
َ
أ َیْسَتِقْم  َلْم  َو  اْلِعَباَد  ْهَلَك 

َ
أ

کرده باشد و رونق اقتصادی ایجاد  بگیرد بدون اینکه جایی را آباد 
)یک  بدهد  ادامه  نمی تواند  و  می کند  نابود  را  مردم  باشد،  کرده 

کوتاهی می تواند ادامه بدهد( مدت 

برخی با ایجاد خفقان روانی و رسانه ای، جلوی امر به معروف 
و نهی از منکر را می گیرند

و  »عقل  مسئولین  که  است  این  مهم  عقالنیت!  یعنی  اینها 
که طرف  تجربه« را زیر پا نگذارند و اال برای ما هیچ فرقی ندارد 
رسانه های  و  سیاسیون  برخی  منتها  باشد؟  جناح  کدام  مال 
تهمت  کنند  ایجاد  روانی  خفقان  اینکه  برای  بی بی سی چی 
انِگ  با  یعنی  است!«  جناح  فالن  مال  فرد  »این  که  می زنند 
جناحی زدن به منتقدین، خفقان روانی ایجاد می کنند و این 
خفقان منجر می شود به عدم بیان حق و منجر می شود به خفه 

کردن امر به معروف و نهی از منکر. 

بنده به برخی از دوستان می گویم: »چرا فالن حرِف حق را بیان 
گر بگویم، جناحی می شوم! یعنی  نمی کنید؟« می گویند: »چون ا
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اینکه ماِل فالن جناح سیاسی است!«  را متهم می کنند به  من 
متاسفانه فضا االن این جوری است! من تارکین امر به معروف و 
که جلوی  کسانی  نهی از منکر را لعنت نمی کنم، اما لعنت می کنم 
امر به معروف و نهی از منکر را با خفقان روانی و رسانه ای می گیرند!

یارانش  به  را  امام حسین)ع(  کالم  شبیه  هم  امام زمان)ع( 
خواهد فرمود...

برقرار  حکومتی  اینکه  برای  کرد  حرکت  أباعبداهلل الحسین )ع( 
»هرکسی  فرمود:  یارانش  به  عاشورا  شب  لذا  نشد.  اما  کند، 
کشته می شود« از بین اصحابش، فقط  امشب اینجا بماند فردا 
کارها و از خودگذشته ها ماندند. شبیه این حرف  جوانمردها و فدا
گفت؛  خواهد  یارانش  به  هم  العسکری)ع(  حجة بن الحسن  را 
اصحاب  از  که  را  کسی  هم  زمان)ع(  امام  تفاوت.  مقدار  یک  با 
چون  نمی دارد؛  نگه  خودش  پیش  باشد،  کمتر  امام حسین)ع( 
از  کمتر  کنند،  تحمل  باید  امام زمان)ع(  یاران  که  سختی هایی 
شهیدشدن نیست. آبرویت را باید بدهی، پولت را باید بدهی و 

کنی...  سختی ها را باید تحمل 

شب عاشورا شب آرزوهای ما هم هست؛ فکر کنید که امام زمان)ع( 
»هرکسی  بگوید:  آنها  به  و  کند  جمع  خودش  دوِر  را  اصحابش 
می خواهد برود، برود، هرکسی می خواهد بماند بماند!« آنهایی 
فقط  بمانند،  حضرت  رکاب  پای  کشته شدن  برای  حاضرند  که 

کرد! همان ها خواهند ماند و خدمت خواهند 
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کوفه حرکت می کرد، یک  وقتی امام حسین)ع( داشت به سمت 
گفتند: »وای! حسین دارد  که مردم به هم  کردند  جّوی درست 
می آید و دوباره می خواهد حکومت علی)ع( را راه بیندازد، برویم 
او را بکشیم!« البته ترس از لشکر یزید هم بود، اما ببینید چطوری 
تِه  مردم  که  ترساندند  حسین)ع(  علوِی  حکومت  از  را  مردم 
کشیدند؟ درحالی که خیلی هایشان-از  کنار  دل شان خالی شد و 

نظر اخالقی- دوست نداشتند حسین)ع( را بکشند.

هم  ایشان  اخالق  چون  نمی آید؟  زمان)ع(  امام  چرا  می دانید 
شبیه اخالق أباعبداهلل الحسین)ع( است. اباعبداهلل)ع( به یارانش 
هم  االن  می شوید!«  کشته  بمانید  اینجا  گر  ا »بروید!  می فرمود: 
کارتان برسید، مزاحم تان  امام زمان)ع( انگار به ما می فرماید: به 
خو  غربت  این  به  دیگر  که  ما  بعد،  برای  باشد  حاال  نمی شوم، 
گر کسی هم بگوید »آقا، بگذارید بیایم کمکتان کنم!«  کرده ایم... ا
کنم!«  می فرماید: »سخت است، برو عزیزم، نمی خواهم اذیتت 
برود،  است  گرفتار  هرکسی  است.  ایشان  منش  و  اخالق  این 

هرکسی به فکر خودش است برود...

امشب  هرکسی  می شود!  امضا  عشاق  شهادت نامۀ  امشب 
که  بزند  ناله  یک طوری  بماند،  حضرت  خیمۀ  در  می خواهد 
امام زمان)ع( او را بپذیرد. چون االن امام زمانت باید تو را بپذیرد! 
پس بگو: یا أباعبداهلل، امشب از خیمۀ تو بیرون نمی روم تا وقتی 

مهدی فاطمه اسم من را هم جزء یارانش بنویسد...

)الف2-ن2(
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 »تقوا« در مدیریت چه نقشی دارد؟
کسی که طمع ریاست دارد نمی تواند اصول چهارگانۀ مدیریت را 

 اجرا کند
گرگ ها  طبق روایت، ضرر ریاست طلب ها برای مردم، بیشتر از ضرر 

گله است!  برای 

داشته  کارکردن  برای  مضاعف  انرژِی  و  باشد  تالشگر  باید  مدیر 
که نمی تواند الاقل دوبرابِر  باشد؛ مدیِر تنبل، مدیر نیست! کسی 
گر دیدید، یک  کار کند، او را نباید مدیر بگذارند! ا یک آدم معمولی 
که  کار می کند، بدانید  کارمند عادی  مدیری فقط به اندازۀ یک 

کاّلشی است و دارد از موقعیتش سوءاستفاده می کند. آدم 
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جامعه  افراد  همۀ  نیاز  مدیریت،  مسئلۀ  به  نسبت  گاهی  آ
است نه فقط مدیران!

گاهی نسبت به مسئلۀ مدیریت، منحصر و محدود به مدیران  آ
یک  شایستگی های  و  مدیریت  به  توجه  بلکه  نیست،  جامعه 
افراد  همۀ  نیاز  مدیریت«  برای  »تربیت شدن  حتی  و  مدیر 
گر بگوییم »فهم فیلم، فقط مورد نیاز  جامعه است؛ کمااینکه ا
هنرمندان و فیلم سازان است« حرِف درستی نیست، چون فهم 
فرهنگی  محصول  این  مصرف کنندگان  همۀ  نیاز  مورد  فیلم، 
که یک فیلم  است. یعنی همه تا حدی باید اطالع داشته باشند 
چگونه ساخته می شود و یک فیلم نامه چگونه تهیه می شود؟ 
گر مردم خبر نداشته باشند، در مصرف این محصول فرهنگی  ا

دچار مشکل می شوند.

گر مردم یک جامعه از »مدیریت« خبر نداشته باشند، خودشان  ا
مهارت های الزم مدیریتی برای زندگی شخصی، زندگی خانوادگی 
و زندگی جمعی نداشته باشند، طبیعتًا توسط کسانی که دوست 
کنند-که تعداد این  دارند ُپست های مدیریتی جامعه را تصدی 
کم نیست- فریب خواهند خورد و اداره خواهند شد.  افراد هم 
که در اقتصاد هم مردم باید از مسائل اقتصادِی کالن،  همان طور 
دربارۀ  بلکه  خشک،  نظرِی  مباحث  از  نه  البته  بیاورند؛  در  سر 
که به طور  مسائل عینی، مثاًل باید از محصوالِت داخلی یا خارجی 
روزانه استفاده می کنند خبر داشته باشند، مثاًل بدانند که گردش 
که این را وارد می کنند  مالِی این محصوالت چقدر است؟ کسانی 
کل  تعداد  در  وقتی  پول  این  می کنند؟  کسب  درآمد  چقدر 
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مشتریان ضرب بشود، چه درآمد هنگفتی می شود؟ و مسائلی 
از این دست.

اینکه امکاناتی  امروزه در زندگی اجتماعی خودمان-علی رغم  ما 
در  اطالع رسانی  و  اجتماعی  شبکه های  و  موبایل ها  مثل 
اختیارمان هست- متأسفانه سبک زندگی مان به گونه ای است 
کالِن  کلیدی و  که عموم مردم تقریبًا غرق در بی خبری از مسائل 
باید  هستند،  سیاسی  و  مدیریتی  و  هنری  فرهنگی،  اقتصادی، 
در  حتی  کند.  پیدا  افزایش  این باره،  در  مردم  دقیِق  اطالعات  
آموزش های  زمینه ها  این  در  باید  مدرسه ها هم یک دانش آموز 
که به هیچ دردی نمی خورد،  بهتری ببیند؛ البته نه آموزش هایی 
که برای زندگِی روزمره اش  کاربردی از جزئیاتی  بلکه آموزش های 
گفتگوهای اجتماعی از  مفید است و این دانش آموز می تواند در 
که از  که مثاًل پدِر این دانش آموز ببیند  کند به حّدی  آن استفاده 
فرزنِد خودش در این اطالعات -که نیاز روزمرۀ زندگی اش است- 
کند خودش را به او برساند، مثاًل بگوید  عقب افتاده است و سعی 

کتابت را بده من هم بخوانم...« »پسرم، این 

توانمندی برای مدیریت در زندگی فردِی ما، یک نیاز قطعی است
سیاسی  عرصۀ  در  که  مسائلی  ویژه  مدیریت-به  زمینۀ  در  باید 
اطالعات مان  و  باشد  زیاد  گاهی مان  آ است-  تعیین کننده 
دقیق باشد، ضمن اینکه در زندگی فردی هم، نیاز به مدیریت، 
کنترل داریم. توانمندی برای مدیریت در  برنامه ریزی، هدایت و 

زندگی فردِی ما، یک نیاز قطعی است.
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اینکه ما دربارۀ امور شخصی، مثل خودسازی و مبارزه با هوای 
استفاده یک  این  استفاده می کنیم،  تعبیر »مدیریت«  از  نفس، 
استفادۀ بسیار دقیق است و به ویژه در علوم انسانی اخیرًا از این 
کسی می خواهد مبارزه با  تعبیر، بیشتر استفاده می کنند. وقتی 
هوای نفس بکند، باید به او بگوییم »تو داری تمایالت خودت 
بلکه  ِبُبری،  سر  را  تمایلی  هیچ  نیست  بنا  می کنی،  مدیریت  را 
و  اولویت  می کنی،  مشخص  زمان  خودت،  تمایالت  برای  داری 
کنترل می کنی« این طرز نگاه،  را  آنها  ترتیب مشخص می کنی و 
کم می کند. تعبیر مدیریت  حرص آدم ها را به رفتار معصیت آلود 
و  دقیق ترین  از  یکی  خود،  مدیریت  و  تمایالت  مدیریت  نفس، 
که انسان را تشجیع می کند در اینکه  برجسته ترین تعابیری است 
اداره کردن  و  خودکنترلی  به  کند  شروع  و  بشود  برنامه  این  وارد 

خواسته های خودش. در این زمینه، روایات هم فراوان است.

چرا دربارۀ خانواده از تعبیر »مدیریت خانواده« استفاده می کنیم؟
دیگری  بخش  خود«  »مدیریِت  و  جامعه«  »مدیریت  از  غیر 
به  نیاز  هم  خانواده  در  که  است  این  ما  بحث  جهت گیری  از 
مدیریت  تکلیف  باید  اول  هم  خانواده  در  داریم.  مدیریت 
بشود،  معین  باید  مراتب  سلسله  بشود،  مشخص  خانه  در 
نقش های مدیریتِی متفاوت باید دیده بشود و بعد از آن، برویم 

سراغ یک سلسله اخالقیات.

که دربارۀ خانواده، از تعبیر مدیریت استفاده  خیلی خوب است 
نمی گوید  زن  دیگر  هست،  زن  با  عاطفی  مدیریت  وقتی  کنیم. 
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که »من مرئوس هستم« چون زن، مدیر عاطفِی خانواده است 
از  برخی  در  اصاًل  هست.  هم  جامعه  عاطفِی  مدیر  زن،  اساسًا  و 
موضوعات، مدیریت به زن داده شده است، نمونه اش این است 
گفته می شود »حجاب را تو به عهده بگیر« یعنی  که وقتی به زن 
کن. واقعًا در این زمینه،  غربی ها  را مدیریت  رابطۀ زن و مرد  تو 
مدیریت  اینکه  برای  کردند  ایجاد  مکارانه ای  و  بزرگ  فریب  یک 
از زن بگیرند و به دست مردها بدهند، چون  رابطۀ زن و مرد را 
بدلباس  که زن ها  از مردها دوست دارند  این صورت، خیلی  در 
گر زن ها واقعًا بخواهند رابطۀ زن و مرد را  وارد جامعه بشوند. ولی ا

کنند، مسئله خیلی متفاوت خواهد بود.  مدیریت 

در هر جامعه ای شما می توانید با مراجعه به آراء عمومی، نحوۀ 
کنید  این نقش آفرینِی زن در مدیریِت رابطۀ زن و مرد را بررسی 
و-متناسب با هر فرهنگی- به نتیجۀ مطلوب برسید. وقتی زن 
کلیدی و  که مدیر عاطفی خانه است، می تواند به نقش  بداند 
حساس خودش در ادارۀ شوهر و نحوۀ ادارۀ او، همچنین در ادارۀ 

بچه ها و نحوۀ ادارۀ آنها، پی ببرد.

و  خانواده  مدیریت  خود،  مدیریِت  برای  مشترکی  اصول 
مدیریت جامعه، وجود دارد

مدیریت  خود،  مدیریِت  برای  شد،  بیان  قباًل  که  همان طور 
خانواده و مدیریت جامعه، یک سری اصول مشترک وجود دارد. 
کنیم،  کنترل  را  خودمان  نفس  هوای  باید  فردی،  زندگی  در  ما 
گرایش های َپست و بی ارزِش ما رو بیاید، فقط به  یعنی نگذاریم 
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گرایش های َپست خودمان بها بدهیم و  اندازۀ الزم و ضروری، به 
گرایش های َپست و بد را هم باید از بین ببریم؛ مثل  البته بعضی از 

گرایش »حسادت« و »تکبر«. 

کنیم،  در اندازه های اجتماعی هم باید با هوای نفس، مبارزه 
و  فرعون ها  همان  درواقع  جامعه،  در  نفس  هوای  از  منظور 
که در زندگی فردی  طواغیت هستند. به همان شدت و حدتی 
حدت،  و  شدت  همان  به  کنیم،  مبارزه  نفس  هوای  با  باید 
که می خواهند بر ما مسلط بشوند،  باید با هوای نفِس کسانی 

کنیم. مبارزه 

که به طاغوت می گوییم:  در مبارزه با طاغوت، منطق ما این است 
که سوار من بشود،  »من به هوای نفِس خودم، میدان نداده ام 
که سوار من بشود؟!« یعنی  حاال به هوای نفِس تو میدان بدهم 
نفسی  هوای  با  مبارزه  منطق  همان  طاغوت،  با  مبارزه  منطق 

که در وجود خودت داری. است 

منطق مردم داری هم، همان منطق خانواده داری است و همان 
منطق شفقت و دلسوزی برای خودت است؛ یعنی اینکه نگذاری 

توانمندی هایت، ضایع بشود.

مشترک بودن »اصول اساسِی مدیریت موفق« در مدیریِت خود، 
مدیریت خانواده و مدیریت جامعه، خیلی برکات دارد و حقایق 

هرکدام از اینها را قشنگ تر به آدم نشان می دهد.
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درخانواده  چرا   / کرد  رعایت  باید  را  مدیریت  اصول  ترتیِب 
کنیم؟ کرامت( مقدم  نباید »محبت« را بر ادب )حفظ 

کردیم و در  تا اینجای بحث، سه تا اصل را برای مدیریت، مطرح 
این جلسه، یک اصل دیگر را )به عنوان اصل چهارم و آخرین اصِل 

مورد بحث در این جلسات( بیان می کنیم.

کرامت بود، هم در  کردیم، اصل  که در مدیریت بیان  اولین اصلی 
کنیم، هم در مدیریت  کرامت خودت را حفظ  مدیریِت خود، باید 
کند؛ چون احترام  خانواده باید سطح احترام و ادب، افزایش پیدا 
گر کسی در خانواده، محبت را  کرامت و عزت است. ا و ادب وسیلۀ 
کرده است.  قبل از ادب)مقدم بر ادب( قرار دهد، همه چیز را نابود 
گر آن  درست است که محبت، یک اصل برای مدیریت است ولی ا
را قبل از ادب بگذاریم، این طوری می شود که بچه می گوید »وقتی 
من دوستت ندارم؛ دیگر الزم نیست ادب را هم رعایت بکنم!« 
درحالی که ادب را باید قبل از محبت بگذارید؛ در این صورت، با 

که دل پیدا می شود، این ادب سِر جایش می ماند.  نوساناتی 

طبیعتًا افراد خانواده با هم راحت هستند، اما مقدار و محدودیِت 
این راحت بودن، کرامت و عزت است، از این بیشتر نباید راحت 
پس  کنند.  حفظ  باید  را  همدیگر  عزت  و  کرامت  یعنی  باشند؛ 
کرامت و عزت  رعایت ترتیب این اصول هم مهم است؛ اصل اول 

است و اصل دوم، محبت است.
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کرامِت مردم، بر اصول دیگر اولویت دارد در جامعه هم حفظ 
یعنی مدیریت  اول است.  کرامت اصل  در مدیریت جامعه هم، 
کرامت و عزت آحاد مردم اولویت  که  گونه ای باشد  جامعه باید به 
کرامت تک تک افراد، از ثروتمندشدن و رفاه  داشته باشد. حتی 

کلی جامعه هم مهم تر است.

جامعه  کلیت  باید  »ما  می گفتند:  خود  نظریه های  در  بعضی ها 
از  تعدادی  یک  وسط  این  حاال  بدهیم،  توسعه  و  کنیم  آباد  را 
یک  هم  آنها  به  می شوند؛  بیچاره  و  بدبخت  هم  جامعه  اقشار 
لیبرالی  جوامع  نظریۀ  همان  درواقع  این  می دهیم!«  صدقه ای 
که پایدار هم نیست. یعنی نه اینکه ما از نظر ارزشی  غربی است 
گر نظام سرمایه داری  این را نمی پسندیم، بلکه از نظر عقالنی هم ا
کرامت تک تک  کّلیت جامعه را پیش ببرد اما  در جامعه بخواهد 
از مدتی متالشی می شود؛  بعد  این جامعه  را حفظ نکند،  افراد 
که االن دچار مشکل شده اند و در آینده، بیشتر  مثل جوامع غربی 

شاهد متالشی شدن آنها خواهیم بود.

مروری بر اصل دوم مدیریت: »محبت«
محبت  اصل  شد-  بیان  که  درمدیریت-همان طور  دوم  اصل 
است؛ هم در مدیریت شخصی، هم در مدیریت خانواده، هم در 

مدیریت جامعه، محبت یک موضوع بسیار مهم است.

و  با عشق،  از حقوق مردم  اشرافی گری، مراقبت کردن  با  ضدیت 
که امروز  ایجاد رابطۀ عاشقانه بین مردم، از اصول مدیریت است 
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کتاب های  از  البته در خیلی  جامعۀ بشری دارد به آن می رسد. 
لحاظ  را  را  محبت  اصل  مدیریت،  دانش  به  مربوط  درسِی 
کرامت را هم زیاد لحاظ نمی کنند،  نمی کنند. ضمن اینکه اصل 

کرد.  درحالی که این دو اصل، تحولی در مدیریت ایجاد خواهد 

کسی  کار بلد باشد، چنین  که عاشق مردم نباشد و صرفًا  کسی 
حتمًا در دلش عشق به یک چیزهای دیگری وجود دارد، لذا او  یا 

کرد. کرد یا به مردم خیانت خواهد  خطا خواهد 

مروری بر اصل سوم: »عقالنیت و جامعیت«
یک  یعنی  است.  جامعیت  و  عقالنیت  مدیریت،  در  سوم  اصل 
مدیر فقط کافی نیست، کریم باشد و عاشق مردم باشد، بلکه باید 
کند! لذا مدیر باید عاقل و  بلد باشد تصمیم بگیرد و برنامه ریزی 
جامع نگر باشد؛ هیچ اصِل دینی یا اصل انقالبِی دیگری هم الزم 
کردیم برای اینکه عقل  کنید. اصاًل ما انقالب  نیست به آن اضافه 
کم باشد، امام زمان)ع( هم وقتی می آید، دست روی سر مردم  حا
می کشد و عقلشان باال می رود لذا همه راحت زندگی می کنند. 
)ِإَذا َقاَم َقاِئُمَنا َوَضَع اهلُل َیَدُه َعَلی ُرُءوِس اْلِعَباِد َفَجَمَع ِبَها ُعُقوَلُهْم 
ْحاَلُمُهم ؛ کافی/25/۱( خود امام زمان)ع( هم عقل 

َ
أ ِبِه  َکَمَلْت  َو 

کل است! 

کم  کردیم تا جهل حا انقالبی گری هم یعنی عقالنیت؛ ما انقالب 
چه کاره  میان،  این  در  دین  پس  باشد.  کم  حا عقل  و  نباشد 
است؟ دین راه اندازندۀ عقل یا هدایت کنندۀ عقل است. خیلی از 
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که وقتی  گر دین برای ما نگفته به خاطر این است  جزئیات را هم ا
کلیات را بیان می کند، خودمان باید عقل خود را به کار بیندازیم و 

جزئیات را در بیاوریم. 

بزرگی  انقالبی ما، نقص های  ادبیات  ادبیات دینی و حتی  البته 
خودبه خود   ، شده  ادبیات  این  وارد  که  کلماتی  از  بعضی  دارد! 
کلمۀ »ارزش ها« یا »اخالق«!  سوءتفاهم برانگیز شده است؛ مثل 
کلمۀ »عقالنیت« و ادبیات  گر بجای همۀ اینها از  درحالی که شما ا

کنید، خیلی از سوءتفاهم ها برطرف می شود.  عقالنی استفاده 

تعبدیات هم امور عقالنی هستند / دین راهنمای عقل است
عقالنی  امور  هم  ما  تعبدیات  اینکه  به  ندارند  توجه  خیلی ها 
غیرعقالنی  رفتار  یک  عبادت،  که  می کنند  فکر  شاید  و  هستند 
است! درحالی که در روانشناسی می گویند »اینکه شما اعتقاد به 
خدا داری یا نه، مهم نیست، درهرصورت، مناجات با یک خدا، 
گر عقل تو، به  خیلی برای روح انسان مفید است« ضمن اینکه ا
که »خدا هست« طبیعتًا همین عقل هم به تو می گوید  تو بگوید 

»ارتباط با این منبع نور و انرژی، الزم است.«

غیر از اصل عبادت، در جزئیات آن هم این عقالنیت هست. مثاًل 
نماز  رکعت  دو  باید  صبح  »اینکه  می فرمود  بهجت)ره(  آیت اهلل 
بخوانیم یا ظهر چهار رکعت و... عقل انسان این را هم می تواند 
لذا  بفهمیم،  را  چیزها  این  که  نمی کند  کار  عقل مان  ما  بفهمد« 
می گوییم چون خدا گفته است باید این طوری نماز بخوانیم! حاال 
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که وقتی عقل ما همۀ اینها را بتواند بفهمد، پس  سؤال این است 
این وسط، دین چه نقشی خواهد داشت؟ دین »راهنمای عقل« 
برای  و »عقل«  آیت اهلل بهجت)ره( می فرمود: »دیانت«  می شود. 

کفایت می کند. )در محضر بهجت/ ج2/ص43( کرۀ زمین  ادارۀ 

که به تجربه بی اعتنا باشد »شقی« است طبق روایت، مدیری 
است.  مدیریت  در  ضروری  و  مهم  اصول  از  یکی  »عقالنیت« 
در  ایشان  نمایندۀ  اشعری-که  ابوموسی  به  أمیرالمؤمنین)ع( 
ِقَیّ 

ّ
کره با معاویه بود- نامه نوشت و به او فرمود: »إَنّ الَش جریان مذا

جِرَبِة« )نهج البالغه/نامه7۸(  َمن ُحِرَم َنفَع ما ُاوِتَی ِمَن الَعقِل و الَتّ
که از عقل و تجربه بهره برداری نمی کند!   کسی است  شقی 

که به تجربه اش بی اعتنا باشد، شقی است. بنابراین، یک  کسی 
گر به تجربه بی اعتنا باشد، طبیعتًا »شقی« خواهد بود.  مدیر هم ا
امروز هم حرف انقالبیوِن جامعه همین است؛ می گویند »چرا به 
تجربه، اعتنا نمی کنید؟« چون أمیرالمؤمنین)ع( که امیر انقالبیون 

که تجربه را رعایت نمی کند!  کسی است  است، می فرماید شقی 

هزینۀ   / است  انقالبیگری  در  واقعی  عقالنّیت  انقالب:  رهبر 
سازش بیشتر از هزینۀ مقاومت است

گر به ادبیات مقام معظم رهبری به ویژه در این پنج سال اخیر  ا
که ایشان مکرر این را توضیح داده اند، مثاًل  کنید، می بینید  نگاه 
می فرماید: بعضی ها بین عقالنیت و انقالبی گری فاصله نیندازند، 
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)بعضی در مقابل شعارهای  انقالبی گری یکی است!  و  عقالنیت 
انقالب، عنوان و مفهوم عقالنّیت را مطرح می کنند؛ کأّنه عقالنّیت 
عقالنّیت  است!  خطا  این  نه،  است؛  انقالبیگری  مقابل  نقطۀ 
امام خمینی؛  حرم  در  بیانات  است؛  انقالبیگری  در  هم  واقعی 

) ۱4/03/۱3۹6

دینی  ادبیات  با  نه  را  استکبار  مقابل  در  مقاومت  انقالب،  رهبر 
توضیح  عقالنی  به صورت  با  بلکه  انقالبی،  نه  می دهند  توضیح 
می دهند و می فرمایند: »مقاومت هزینه دارد اما هزینه ی سازش و 
تسلیم، از هزینۀ مقاومت به مراتب بیشتر است.« پس به نفع مان 
گر بخواهید با عدد و رقم، مبلغش  کنیم. شما ا که مقاومت  است 

که هزینۀ سازش بیشتر است.  کنید، می بینید  را هم حساب 

را  سعودی ها  هزینۀ  مبلغ  می خواهم،  عزیز  دانشجوهای  از  من 
ُبردی  )با توجه به  کنند  کنند، مبلغ هزینۀ ما را حساب  حساب 
کرد؟  که در منطقه داشتیم( ببینید آل سعود چقدر در یمن خرج 
آمریکا  به  چقدر  کرد؟  خرج  منطقه  تروریست های  برای  چقدر 
کرد و نفت خودش را در اختیار آنها  مستقیم، باج داد؟ چقدر خرج 
که ما یک صدِم  کنید، می بینید  گر همۀ اینها را حساب  قرار داد؟ ا
آن را هم انجام ندادیم، ولی االن جلوتر هستیم! با این حساب، 
کدام آدم عاقلی مقاومت را کنار می زند و سازش را انتخاب می کند؟ 

که مقاومت یک مسئلۀ عقالنی است. معلوم است 

کید دارند و معلوم  همچنین رهبر انقالب بر »اقتصاد مقاومتی« تأ
گر دشمن  است که اقتصاد مقاومتی، یک امر عقالنی است! حتی ا
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داشت  خواهیم  رقیب  اقتصاد،  عرصۀ  در  باشیم،  نداشته  هم 
اقتصاد  باشیم.  اقتصاد مقاومتی داشته  اینکه  به  داریم  نیاز  لذا 
مقاومتی، اقتصاد مردمی است و اجزای این اقتصاد، استحکام 

دارند و این یک امر عقالنی است.

نقش »تقوا« در مدیریت، چه می شود؟
که ممکن است-در این قسمت از بحث- مطرح شود این  سؤالی 
که نقش »تقوا« در مدیریت چه می شود؟ با توجه به اینکه  است 
کردیم، اصل دوم  ما اصل اول مدیریت را »کرامت و عزت« عنوان 
را »محبت و همدلی« و اصل سوم را »عقالنیت و جامعیت« اما در 
کدام از این اصل ها، مفهوم تقوا را مطرح نکردیم، پس تقوا  هیچ 

در مدیریت چه نقشی دارد؟

ْقَوى َعِن اْلَعْبِد َما   َیِقي ِبالّتَ
َ

امام باقر )ع( می فرماید: »ِإّنَ اهلَل َعّزَ َو َجّل
ْقَوى َعْنُه َعَماُه َو َجْهَله « )کافی/52/۸(  َعَزَب َعْنُه َعْقُلُه َو ُیْجِلي ِبالّتَ
جبران  را  آن  تقوا  نکند،  کار  یک جایی  عقلش  بنده ای،  یک  گر  ا

گر جهل داشته باشد، تقوا آن را جبران می کند. می کند و ا

تقوا   / ندارد  برنامه ریزی  قدرت  باشد،  بی تقوا  که  مدیری 
قدرت فهم و برنامه ریزی آدم را باال می برد

اینکه می گوییم »تقوا برای مدیران الزم است« به خاطر دین دار 
بلکه  نیست،  هم  ما  انقالبی بودِن  به خاطر  نیست،  ما  بودِن 
به خاطر موفقیت در مقام برنامه ریزی است! ما برای برنامه ریزِی 
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تقوا،  و  داریم  جامع نگری  و  عقالنیت  به  نیاز  دقیق،  و  درست 
خطاپوش  تقوا  می برد.  بین  از  را  جهل  تقوا  است،  عقل آفرین 
َلُکْم  َیْجَعْل  اهلَل  ُقوا  َتّتَ »ِإْن  می فرماید:  قرآن  است،  عیب پوش  و 
و  »بینش«  تو  به  خدا  باشی  داشته  تقوا  گر  ا )انفال/2۹(  ُفْرقانًا« 

»قدرت تشخیص خوب و بد« به تو می دهد.

می برد.  باال  را  آدم  فهم  قدرت  و  برنامه ریزی  قدرت  تقوا 
ندارد!  برنامه ریزی  قدرت  باشد،  بی تقوا  مدیری  یک  گر  ا
که  رساندند  شهادت  به  دلیل  این  به  را  أباعبداهلل الحسین )ع( 
گر وارد عرصۀ مدیریت جامعه می شد، دیگر  ایشان تقوا داشت و ا
که  نمی گذاشت  باقی  بی عقل  و  بی شعور  آدم های  برای  جایی 

بخواهند مسندهای قدرت را بگیرند. 

ُس ُکّلِ ِحْکَمٍة« )تحف العقول/5۱2( 
ْ
ْقَوى َرأ در روایت هست: »الّتَ

که حکمت آفرین  تقوی در رأس حکمت است، یعنی آن چیزی 
است تقوا است! 

/برخی  می دهد  افزایش  را  عقل  تقوا،  و  تجربه  و  علم 
سیاستمدارها به علوم تجربی هم پشت پا می زنند!

و تجربه هم عقل  بلکه علم  زیاد می کند  را  آدم  تقوا عقل  نه تنها 
َتِزیُد  َغِریَزٌة  »اْلَعْقُل  می فرماید:  امیرالمؤمنین)ع(  می کند!  زیاد  را 
َجاِرِب« )عیون الحکم/52( عقل یک توانایی غریزی در  ِباْلِعْلِم َو الّتَ

که علم و تجربه، آن را افزایش می دهد. انسان است 

به  واقع دارند  که در  از سیاست مدارها هستند  برخی  متاسفانه 
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با لودگی و راه انداختِن  اینها  علوم تجربی هم پشت پا می زنند، 
سعی  و...-  آزادی  بهانۀ  سیاسی-به  فضای  در  روانی«  »جنگ 
اینها، نه دانش  را جا بدهند! پشتوانۀ حرف  می کنند خودشان 
است، نه فلسفه است، نه روانشناسی و نه جامعه شناسی است 
بلکه فقط به دلیل اینکه ُپست سیاسی دارند و پشت شعار آزادی 
و یک باند سیاسی مخفی شده اند، هر حرف زشتی را در فضای 

جامعه مطرح می کنند. 

اصل چهارم در مدیریت، مجاهدت و مقاومت است/ مدیِر 
تنبل، مدیر نیست!

کنیم،  آن صحبت  از  که می خواهیم در مدیریت،  اصلی  آخرین 
این است که مدیر باید »مجاهدت و مقاومت« داشته باشد؛ مدیِر 
که »آدم را  تنبل، مدیر نیست! یکی از نتایج مجاهدت این است 
باصفا می کند«، ضمن اینکه مجاهدت، عقل آدم را راه می اندازد، 
مجاهدت آدم را شجاع می کند و شجاعت هم آدم را خوش فهم 

کج فهم می کند.  که ترس، آدم را  می کند؛ همان طور 

که تا ۹صبح بخوابد و بعدش آرام آرام بلند شود و برایش  مدیری 
صبحانه بیاوند و بالفاصله بعد از ظهر هم به استخر برود و تفریح 
به  بخواهد  روز  هر  که  مدیری  نیست!  مدیر  دیگر  اینکه  کند... 
استخر برود و غذاهای آن چنانی بخورد، چطوری می خواهد به 
کند؟! برخی از این مدیران می گویند: »من باید به  مردم خدمت 
خودم برسم که بتوانم مدیریت بکنم!« این حرف درستی نیست؛ 
شما باید با جهاد و خستگِی تن در راه خدمت به مردم، به خودت 
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برسی نه با تن پروری و راحت طلبی! 

می شود؟  حاصل  نتایجی  چه  مجاهدت،  با  ببینید  شما  حاال 
داشتند،  تحمیلی  جنگ  در  ما  رزمندگان  که  خالقیت هایی  آن 
که باعث شد یک جنگ جهانِی  ناشی از مجاهدت و مقاومت بود 
هشت ساله را علیه ایران با سربلندی پشت سر بگذارند و االن هم 
می دهند،  کشوری  هر  به  سخت افزارش(  را)نه  نرم افزارش  صرفًا 
با  کل جهان بایستد! رزمندگان ما  کشور می تواند در مقابل  آن 
مجاهدت و سختی کشیدن به این خالقیت و موفقیت رسیدند نه 

با خوردن و خوابیدن و استخر رفتن و... 

به  باید  برویم  زمان )ع(  امام  حکومت  سمت  به  بخواهیم  ما  گر  ا
و  مدیران  به  امام زمان)ع(  چرا  بگیریم.  سخت  جامعه  مدیران 
ظرفیت  این  مردم  چون  می گیرند؟  سخت  خود  فرماندارهای 
چرا  بفهمند.  را  سخت گیری ها  این  دلیل  که  داشت  خواهند  را 
مردم  چون  بگیرد؟  سخت  زیاد  نمی توانست  أمیرالمؤمنین)ع( 

زمان ایشان، ظرفیتش را نداشتند.

م و 
ّ

مجاهدت و مقاومت در »مدیریِت خود« یک اصل مسل
قطعی است

امِر  یک  خود«  »مدیریِت  و  شخصی  زندگی  در  مجاهدت  لزوِم 
در  که  است  نفس«  با  »جهاد  همان  و  است  قطعی  و  مسّلم 
زندگی  در  هم  مقاومت کردن  ضرورِت  است.  شده  بیان  روایات 
شخصی، کاماًل معلوم است. بچه ها را باید در مدرسه، مقاوم بار 
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آورد. از هفت سالگی محیط مدرسه برای بچه ها یک مقدار شبیه 
پادگان بشود)از نظر اهمیت دادن به نظم و رعایت آداب( و بچه ها 
کنند. بچه در دوران دبستان  کار و تالش را تجربه  سخت کوشی و 
باید  حتمًا  کند،  نانوایی  باید  حتمًا  کند،  آشپزی  باید  حتمًا 
که می خورد یا این نانی  که این میوه ای  کشاورزی بکند و بفهمد 

که می خورد، با تحمل سختی های فراوان، به دست آمده است.

خوب است برای بچه در دوران دبستان، این امکان فراهم شود 
بکارد و خودش به  یا یک درخت  گیاه  بتواند یک  که یک جایی 
کند تا میوه بدهد و... برای اینکه  آن آب بدهد و از آن نگهداری 
کارها چقدر زحمت دارد. بچه باید بفهمد مثاًل  بفهمد انجام این 
کند،  باید چند سال صبر  اینکه یک درخت، میوه بدهد،  برای 
کار را انجام دهد، همراه این درخت میوه،  وقتی بچه خودش این 
پیر می شود و پخته می شود. حاال این آدم باشعوِر تربیت شده با 
گر پس فردا مدیر بشود، یک مدیر خوب و  مقاومت و مجاهدت، ا

درست خواهد شد.

مجاهدت در »مدیریِت خود« یک امر حتمی و ضروری است؛ ما 
بگوییم  آنها  به  باید  یعنی  بگوییم،  راست  بچه های مان  به  باید 
هم  و  کنید  مجاهدت  باید  هم  بکشید،  سختی  باید  »شما  که 
کسی؟ در مقابل دشمن!  کنید« مقاومت در مقابل چه  مقاومت 
ِتی َبْیَن َجْنَبْیک « 

َ
َک َنْفُسَک اّل ْعَدى َعُدّوِ

َ
پیامبر)ص( می فرماید: »أ

که  )مجموعۀ ورام/5۹/۱( دشمن ترین دشمنان تو نفس تو است 
بین دو پهلوی تو است! 
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که بر  برخی از اندیشمندان غربی می گویند: ما اشتباه می کردیم 
کید می کردیم بلکه باید روی  »شکوفایی استعدادها« این قدر تأ
که  کید می کردیم! این یعنی همان سخنانی  »تحمل سختی« تأ

ائمۀ هدی)ع(-در روایات مختلف- بیان فرموده  بودند. 

مجاهدت و مقاومت در »مدیریت خانواده« هم یک اصل است
لزوِم مجاهدت و مقاومت در مدیریِت  بیان شد،  که  همان طور 
است.  معلوم  و  مشخص  کاماًل  شخصی،  زندگی  در  و  خود 
مجاهدت و مقاومت در مدیریت خانواده هم همین طور است. 
َسِبیِل  ِفی  َکاْلُمَجاِهِد  ِعَیاِلِه  َعَلی   

ُ
»اْلَکاّد فرموده اند:  اینکه  مثاًل 

که زحمت می کشد تا برای خانواده و  اهلِل« )کافی/۸۸/5( کسی 
بچه هایش پول در بیاورد مانند مجاهد فی سبیل اهلل است.

حاال دربارۀ لزوم مقاومت در مدیریت خانواده هم چندتا روایت 
َتْظِلْمُهْم  َلْم  ِإْن  کنیم. رسول خدا)ص( می فرماید: »َثاَلَثٌة  را مرور 
گروه  سه  )محاسن/6/۱(  َخاِدُمَك«  َو  َزْوَجُتَك  َو  ِفَلُة  الّسَ َظَلُموَك 
آنها به تو ظلم  آنها ظلم هم نکنی  گر به  ا که  یا سه فرد هستند 
گر با او معاشرت داشته باشی  که ا می کنند، یکی آدم نادان است 
کنی. یکی  و به او ظلم نکنی او به تو ضربه می زند و باید تحملش 

دیگر هم همسرت است و دیگر هم خادمت )منشی یا نوکر یا...( 

اینکه  ُخب  است!«  کرده  ظلم  من  به  »همسرم  می گوید:  طرف 
خواسته  می شود  تو  به  که  ظلم هایی  از  بخشی  است،  طبیعی 
این  منظور  البته  بود.  خواهد  خانواده ات  سوی  از  ناخواسته  یا 
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که »پس برویم ظلم پذیر باشیم!« نه، ما توصیه می کنیم  نیست 
کرامت و محبت و عقالنیت  که به همدیگر ظلم نکنیم. )اصاًل اصل 
گر مثاًل  که به دیگران ظلم نکنیم( ولی ا نتیجه اش این می شود 
کرد، همه چیز را خراب نکن و خانه را به  همسرت یک ظلمی به تو 

آتش نکش! این چه وضع آمار طالق است؟!

بدون مقاومت )صبر و تحمل( نمی شود خانواده را مدیریت کرد
هر  گر  ا کرد؟!  مدیریت  را  خانواده  مقاومت،  بدون  می شود  مگر 
کند و هرچیزی  کسی در خانه ناراحت شد بخواهد دهانش را باز 

دلش خواست بگوید، اینکه دیگر خانه نیست!

ْهِلي 
َ
أ ِمْن  َو  َهَذا  ُغاَلِمي  ِمْن  ْصِبُر 

َ َ
ل »ِإّنِي  می فرماید:  باقر)ع(  امام 

اِئِم  ُه َمْن َصَبَر َناَل ِبَصْبِرِه َدَرَجَة الّصَ
َ
َمّرُ ِمَن اْلَحْنَظِل ِإّن

َ
َعَلی َما ُهَو أ

ٍد ص «  اَم ُمَحّمَ
َ

ِذي َقْد َضَرَب ِبَسْیِفِه ُقّد
َ
اّل ِهیِد 

َ
اْلَقاِئِم َو َدَرَجَة الّش

و  خودم  غالم های  این  اذیت  برابر  در  من  )ثواب االعمال/۱۹۸( 
که تلخ تر از حنظل است )حنظل یک  خانواده ام، صبری می کنم 
میوۀ بسیار تلخ است( هرکسی این جوری در مقابل سختی های 
خانوادگی صبر کند، با صبرش به کجا می رسد؟ به درجۀ روزه داری 
عبادت  صبح  تا  و  است  بیدار  شب ها  و  می گیرد  روزه  روزها  که 
کسی در مقابل رنج  گر  می کند و به درجۀ شهید می رسد؛ یعنی ا
خانواده اش مقاومت کند اجر شهیدی را خواهد داشت که جلوی 

پای پیغمبر)ص( شهید شده است.
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در »مدیریت جامعه« هم مجاهدت و مقاومت الزم است
در امر مدیریت جامعه هم مجاهدت و مقاومت الزم است. کسی 
کار کند، او را نباید مدیر  که نمی تواند الاقل دوبرابِر یک آدم معمولی 
کارکردن  برای  مضاعف  انرژی  و  باشد  تالشگر  باید  مدیر  بگذارند! 
بودنش  دنیایی  به واسطۀ  باشد،  دنیایی  گر  ا مدیر  باشد.  داشته 
به خاطر  است،  آخرتی  هم  گر  ا و  کند  کار  برابر  چند  دارد  انرژی 
گر دیدید، یک مدیری  کند. ا کار  معنویتش انرژی دارد چند برابر 
کاّلش  که او فردی  کار می کند، بدانید  کارمند  فقط به اندازۀ یک 
است و دارد از موقعیت خود-به عنوان مدیر- سوءاستفاده می کند.

یک مدیر، درواقع دارد به انسان ها خدمت می کند و زیر دسِت 
گر این مدیر، اهل دنیا است و  او هم انسان ها قرار دارند؛ حاال ا
دنبال حّب مقام است برای اینکه بگویند »تو عجب مدیر خوبی 
گر هم اهل آخرت  هستی!« چند برابِر دیگران باید بدود و کار کند! ا
کار  دیگران  برابر  چند  باید  امام زمان)ع(  و  خدا  به خاطر  است، 
کند و زحمت بکشد. کمااینکه امام صادق)ع( به یکی از اصحاب 
که تو باید شب تا صبح  گر حکومت دسِت من بود  خود فرمود: ا
َیا  برنامه ریزی می کردی و صبح تا شب، کار می کردی! )...َفَقاَل 
َهاِر...؛  ْیِل َو َسَباَحُة الّنَ

َ
 ِسَیاَسُة الّل

َّ
َما َلْو َکاَن َذِلَك َلْم َیُکْن ِإال

َ
ُل أ

َ
ُمَفّض

غیبت نعمانی/2۸7(

نکته ای دربارۀ »پذیرش مدیریت«
کنیم. پذیرش در  دربارۀ »پذیرش مدیریت« هم نکته ای را بیان 
»مدیریِت خود« یک امر قطعی است؛ یعنی همه باید »مدیریِت 
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نیست،  انتخابی  امر  این یک  انجام بدهند،  و  بپذیرند  را  خود« 
بلکه تو مجبور هستی مدیریت خودت را انجام بدهی.

که باید به استقبالش برویم.  »مدیریت خانواده« هم امری است 
می شوند  پیدا  راحت طلب  و  تنبل  افراد  یک سری  االن  هرچند 
در  خانواده  مسئولیت  گرفتن  به عهده  و  خانواده  مدیریت  از  که 
می روند! البته بعضی وقت ها هم پدر و مادرها به بچه های شان 
مثاًل  پسر،  آقا  این  یعنی  است!«  زود  تو  برای  »حاال  می گویند 
25سال سن دارد، اما هنوز نمی خواهد، تشکیل خانواده بدهد و 

مسئولیِت یک خانواده را بپذیرد.

پیامبر)ص(: ما به کسی که درخواسِت مدیریت داشته باشد، 
مدیریت نمی دهیم

پس »مدیریت خود« قطعی است، »مدیریت خانواده« هم امری 
جامعه،  مدیریت  دربارۀ  اما  بروی،  استقبالش  به  باید  که  است 
این طور نیست، یعنی نباید به استقبالش بروی! در این باره فقط 

چند روایت می خوانیم:

رنا یا رسول اهلل« یک  ّمِ
ُ
گفت: »ا یک نفر نزد رسول خدا)ص( آمد و 

نفر دیگر هم چنین حرفی زد. حضرت به آنها فرمود: »إّنا ال ُنَوّلی 
که درخواسِت مدیریت داشته باشد،  کسی  هذا َمن َسأَل« ما به 
بده«  ُپست  ما  »به  گفتی  شما  چون  یعنی  نمی دهیم!  مدیریت 
پس دیگر به شما ُپست نمی دهیم!  بعد فرمود: »َو ال َمن َحَرَص 
گر نیاید  که حریِص ُپست گرفتن باشد )حتی ا علیه« یعنی هرکسی 
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که او حریص است پست بگیرد( به  کند، ولی ما بدانیم  درخواست 
او هم ُپست نمی دهیم. )دانشنامه قرآن و حدیث/ج 6/ص 444(

أراَدُه«  َمن  َعَمِلنا  َعلی   َنسَتعِمَل  »ال  فرمودند:  رسول خدا)ص( 
)حکمت نامه پیامبر اعظم/ج 4/ص4۸۸( ما کارهای مملکت و امور 
مدیریتی را به کسی نمی دهیم که آن را اراده کرده باشد و به آن میل 
که  کسی  کارها را می دهند؟ به  کسی این  داشته باشد. )پس به چه 

دیگران التماسش کنند که بیاید و این مدیریت را بر عهده بگیرد(

کمیته های  کل  کنی، در ابتدای انقالب، مسئول  آیت اهلل مهدوی 
مسئول  ملتهب،  فضای  آن  در  هم  کمیته ها  این  و  بود  کشور 
بحرانی  شرایط  آن  در  ایشان  بودند.  کشور  در  امنیت  برقراری 
یک  در  لذا  می داد  انجام  به خوبی  را  مهم  کار  این  انقالب،  اول 
کشور  که وزیر  کنند  جلسه ای، می خواستند از ایشان درخواست 
بشود، شهید بهشتی و مقام معظم رهبری و برخی از شخصیت ها 
که مسئولیت  در آن جلسه، از آقای مهدوی با اصرار می خواستند 
کشور را بپذیرد، ولی ایشان مخالفت می کرد و حتی در آن  وزارت 
بپذیرم«  ُپست  نمی خواهم  »من  که  بوده  ریخته  اشک  جلسه، 
گرفتِن ُپست، برود ده  مدیر باید این طوری باشد، نه اینکه برای 

کند یک ُپست مدیریتی به او بدهند! نفر را ببیند و تالش 

اصل  چهار  این  نمی توانند  دارند  ریاست  طمع  که  کسانی 
کنند مدیریت را اجرا 

َس َمْلُعوٌن َمْن َهّمَ ِبَها 
َّ
امام صادق)ع( می فرماید: »َمْلُعوٌن َمْن َتَرأ
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کسی  َث ِبَها َنْفَسُه« )کافی/2۹۸/2( ملعون است 
َ

َمْلُعوٌن َمْن َحّد
کند برود  که هّمت  کسی  که زور بزند رئیس بشود، ملعون است 
که پیش خودش بگوید »کاش  کسی  رئیس بشود، ملعون است 
که این روایت ها را ببیند، آیا جرأت  من بروم رئیس بشوم!« کسی 
باید  بشود؟!  و...  مجلس  نمایندگی  کاندیدای  برود  می کند 
کنند، نه اینکه خودش برای رسیدن به این  دیگران التماسش 

ُپست ها، شیرجه بزند!

مردم  است،  پیغمبر)ص(  بالفصل  وصِی  که  امیرالمؤمنین)ع( 
کرد! البته دربارۀ این رفتار  کردند تا قبول  این قدر به ایشان اصرار 
أمیرالمؤمنین)ع( علت های دیگری هم وجود دارد )مثاًل اینکه آن 
که نباید  مردم الیق نبودند و...( ولی به هرحال آدم برای ریاست 
شیرجه بزند! اما بعضی ها می روند خانه می فروشند یا پول قرض 

می کنند و چه خرج هایی می کنند تا رئیس بشوند! 

کردیم،  ما در این بحث خودمان، چهارتا اصل مدیریت را بیان 
از  و  دارند  ریاست  که طمع  کسانی  را  این چهارتا اصل مدیریت 

کنند. ریاست، خوششان می آید، نمی توانند اجرا 

ضرر  از  بیشتر  مردم،  برای  ریاست طلبان  ضرر  روایت،  طبق 
گله است! گرگ ها برای 

که حّب  کسی هست  پیش امام موسی بن جعفر)ع( گفتند: یک 
َق  ریاست دارد، حضرت فرمود: »َما ِذْئَباِن َضاِرَیاِن ِفي َغَنٍم َقْد َتَفّرَ
َئاَسِة« )کافی/2۹7/2( دوتا  َضّرَ ِفي ِدیِن اْلُمْسِلِم ِمَن الّرِ

َ
ِبأ ِرَعاُؤَها 
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بیفتند،  ندارد،  چوپان  که  گله ای  یک  جاِن  به  گر  ا درنده  گرگ 
به  گرگ ها  می زنند!  ضرر  و  می کنند  خرابکاری  چقدر  می دانید 
را  گوسفندها  از  خیلی  بلکه  نمی خورند  خودشان  سهم  اندازۀ 
گله ای بیفتند  گرگ در یک  بیهوده، تکه پاره می کنند. اینکه دوتا 
کمتر از ریاست طلبی برای مردم  کنند، ضررش  و آنها را پاره پاره 

گرگ هستند. است! یعنی این افراد ریاست طلب هم مثل 

کافی نیست کشور ما هست،  که در  این سازوکار انتخاباتی 
انتخابات  برای  فکری  باید یک  اواًل  تکلیف چیست؟  ُخب حاال 
کشور ما  که در  گرگ ها باال نیایند. این سازوکار انتخاباتی  که  کرد 
کافی نیست، بلکه ما باید در شیوۀ انتخاب کردن رشد پیدا  هست 
که بعضًا  کسانی صحنه گردان انتخابات هستند  کنیم. متاسفانه 
از  و  بی بی سی چی  آدم های  یا  هستند  روانی  جنگ  استادهای 
این قبیل افراد هستند. بساِط دوقطبی سازی و جنگ روانی در 
تبلیغات انتخاباتی-به شیوۀ بی بی سِی خبیث- باید جمع بشود.

همان طور  کند؟  چه کار  باید  نگهبان  شورای  شرایطی  چنین  در 
کسی قلِم پای حریف را بزند، او را از  گر یک  که در زمین فوتبال ا
گر دید یک کسی  زمین بازی اخراج می کنند، شورای نگهبان هم ا
گر  ا مثاًل  کند!  اخراج  را  او  می گوید،  دروغ  انتخاباتی  تبلیغات  در 
کارت قرمز نشان بدهد.  کرد، به او  به دروغ، یک کسی را تخریب 
کنی؛  کسی را متهم  که نباید به دروغ  به خاطر اینکه رئیس بشوی 

کرد؟ تو پس فردا با مملکت چه کار خواهی 
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کارها دست مدیران نیست و نباید این گونه باشد همۀ 
کارها هم، دست مدیران نیست و نباید این گونه  ثانیًا اینکه همۀ 
دست  به  باید  را  کارها  از  خیلی  خودشان  مردم  یعنی  باشد؛ 
خودشان بگیرند. مردم و به ویژه جوان های جهادی، باید برای 
کشور فعال بشوند، یعنی با اجرای طرح ها و ساختارهایی،  ادارۀ 
امکان  جلوی  بگیرند،  را  رانت خواری  امکان  جلوی  باید  مردم 
را  خبیثانه  حزب بازی های  و  پارتی بازی  و  رفیق بازی  و  دزدی 

بگیرند، جلوی اینکه آدم های ناشایست باال بیاید را بگیرند.

کنیم.  که مردم و جوان ها باید داشته باشند، توجه  به این نقشی 
که امام زمان)ع(  شیوۀ حکومت امام زمان)ع( هم این طور نیست 
بیاید و بفرماید: »مردم، شما راحت دنبال زندگی تان بروید، من با 
کارهای تان را انجام می دهم! شما اصاًل نمی خواهد  3۱3 نفر همۀ 
این طور  ابدًا  امام زمان)ع(  حکومت  بدهید!«  تشخیص  چیزی 
که مردم  نیست! سازوکاِر حکومت امام زمان)ع( به گونه ای است 

در صحنه هستند و جوان ها در جامعه، فعال هستند.

رهبر انقالب می فرماید: »بسیج، تحّقق مردم ساالری دینی است. 
اسالمی،  مردم ساالری  یا  دینی  مردم ساالری  می گوییم  که  ما 
بعضی خیال می کنند این مردم ساالری فقط پای صندوق رأی 
و انتخابات است؛ آن ]تنها[ یکی از جلوه های مردم ساالری دینی 
است. مردم ساالری یعنی بر اساس دین و بر اساس اسالم، ساالِر 
زندگِی جامعه، خود مردمند؛ مردم ساالری یعنی این؛ این معنای 
مظهر  عرصه ها  همه ی  در  بسیج  است.  اسالمی  مردم ساالری 
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گرچنانچه  ا است.  اسالمی  مردم ساالری  و  دینی  مردم ساالری 
)بیانات  مردم ساالر«  میشود  اقتصاد  بشود،  اقتصاد  وارد  بسیج 
که  البته منظور این نیست  در دیدار بسیجیان؛ 03/0۹/۱3۹5( 
که  است  این  منظور  بزند؛  اقتصادی  نهاد  برود  بسیج  سازمان 
و  انقالبی  مجاهدانه،  مردمی،  جوشش  و  حرکت  یک  در  مردم 
ایثارگرانه، بیایند دست به دست همدیگر بدهند و بسیجی وار، کاِر 
اقتصادی کنند؛ آن وقت است که اقتصاد ما »مردم ساالر« می شود 

نه سرمایه ساالر!

که ما عرض  ایشان در ادامه، می فرماید: »این اقتصاد مقاومتی 
کند، می شود  گر بتواند از قّوت و قدرت بسیج استفاده  کردیم، ا
در  است،  همین جور  علم  در  مردم ساالر؛  مقاومتی  اقتصاد 
سیاست  در  است،  همین جور  اجتماعی  گون  گونا پیشرفتهای 
باز  است!«  بسیج  دینی،  مردم ساالری  مظهر  است؛  همین جور 
سیاست  وارد  بیاید  بسیج  سازمان  که  نیست  این  منظور  هم 
شود، بلکه منظور، همان حقیقت بسیج است، یعنی سیاست 
را به دست احزاب و باندهای مخوف در عرصۀ سیاسی نسپارید، 

کلمه، دست خودم مردم باشد. بلکه سیاست به معنای واقعی 

لزوم شکل گیری یک حلقۀ میانی بین دولت و مردم
برداشت بنده از این بیانات رهبر انقالب-که به عنوان یک توضیح، 
بین  میانی  حلقۀ  یک  به  نیاز  ما  که  است  این  می کنم-  بیان 
به صورت  را  گر ساختار جامعه  ا و مردم داریم.  کمیت(  دولت)حا
و  دولت ها  معمواًل  هرم  این  رأس  در  بگیریم،  نظر  در  هرم  یک 
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قرار  مردم  عموم  طبیعتًا  هم  هرم  پایین  هستند،  کمیت ها  حا
باید  مردم  و  دولت  بین  میانی  حلقۀ  یک  میان،  این  در  دارند. 
که اینها چندتا ویژگی باید داشته باشند؛ مثاًل اینکه  شکل بگیرد 
جوان و پرشور و انقالبی باشند، پرتحرک باشند، فعالیت شان از 
از خود  و  ایثارگر  باشند،  زندگی عادی مردم بیشتر باشد، دلسوز 
کمیت )دولت( و مردم  گذشته باشند و... این حلقۀ میانی بین حا

باید قرار بگیرند. 

این حلقۀ میانی، چندتا کارکرد مهم دارد: یکی از کارکردهایش این 
که این افراد، مردم را سازماندهی می کنند، استعدادهای  است 
مردم  می کنند،  متصل  همدیگر  به  می کنند،  شناسایی  را  مردم 
که  نمی گذارند  اینها  می آورند.  باال  را  مردم  و  می کنند  قوی  را 
گرسنه و نان خوِر دولت و بیمه گیر و صدقه خوِر  مردم، ضعیف و 
خوِد  از  که  جوان  و  میانی  حلقۀ  این  بشوند.  سرمایه دارها 
و  می کنند  سازماندهی  را  مردمی  استعدادهای  هستند،  مردم 
خودشان باهمدیگر شبکه ایجاد می کنند و برای مدیران محلی 

تصمیم سازی می کنند.

که توسط جوان ها دارد اجرا می شود: ح هایی  دو نمونه از طر
االن در برخی از شهرستان های استان تهران، جوان های محله ها 
که در این طرح، جوان های بسیجِی  یک طرحی راه انداخته اند 
محله، دور هم جمع می شوند و می گویند »بیایید مشکالت محله 
کنیم« این جوان ها برای حل مشکالِت محله و  را خودمان حل 
شهر خود، افرادی مثل دادستان، فرماندار، استاندار یا مسئولین 
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شهری را به جلسات خودشان دعوت می کنند و مشکالت را یکی 
پاسخگو  که  می خواهند  آنها  از  و  می کنند  مطرح  آنها  برای  یکی 

کنند. باشند و برای رفع این مشکالت، تالش 

طرح،  این  در  که  است  افتاده  راه  دیگری  طرِح  یک  همچنین 
شبکه ای از جوان های فعال، باهم ارتباط پیدا می کنند و باهم 
که »ظرفیِت منطقۀ  گفتگو می کنند و مثاًل به این نتیجه می رسند 
که این شغل را نیاز دارد...« و بعد هم  زندگی ما به گونه ای است 
از نیروهای جوان )مثاًل جوان های دبیرستانی( استفاده می کنند 
محصولشان  این  و  کنند  تولید  را  محصولی  یک  اینکه  برای 
عزتمند  این کار  با  جوان ها  اواًل  بیاورند.  در  پول  و  بفروشند  را 
کشور  گروه ها در سراسر  گر این  کار یاد می گیرند و ثانیًا ا می شوند و 
به همدیگر متصل بشوند، زنجیره های مردمِی شرکت های فروش 
گر شما روی این سبک زندگی  مواد غذایی راه می افتد. آن وقت ا
که این واقعًا یک زندگی دیگر است! در این  کنید، می بینید  تأمل 
زندگی، فرهنِگ مسئولیت داشتن، بسیار قوی و ُپررنگ است، در 
این زندگی، جوان ها می گویند: »شهر را بدهید دست خودمان، ما 

شهر را اداره می کنیم...« 

اربعین  ببینید،  را  زندگی  سبک  این  عالِی  نمونۀ  خواستید  گر  ا
امام حسین)ع( را نگاه کنید. اربعین را از دست ندهید؛ هرطوری که 
می توانید، در اربعین شرکت کنید و یک نقشی در آن داشته باشید.

)الف2-ن2(
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