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 اول ۀمقدم
 فرق میان مدیریت و ریاست

 

. برل ریاسرت بشردت تمرام     نرداریم « ریاسرت »عنوانی و سمتی بره نرام    یادر اسالم چیزی 

 نکوهیده شده: 

بر حذر باش از ریاست، کسی در  5«:َهَلَك ِإلَّا َأَحٌد َطَلَبَها َفَما الرَِّئاَسَة َو ِإيَّاَك» -6

 صدد آن نیامده مگر هالک شده )= از خط انسانیت خارج شده(. 

 ِمننْ  اْلُمْسِلِم ِديِن ِفي ِبَأَضرَّ ِرَعاُؤَها َتَفرََّق َقْد َغَنٍم ِفي َضاِرَياِن ِذْئَباِن َما» -1

حملۀ دو گرگ درنده به یک گلّه که چوپان هایش از آن غافرل باشرند،    1«:الرَِّئاَسة َطَلِب

 ن نیست. ک تر از طلب ریاست بر دین مسلماخطرنا

 َخْلن َ  النَِّعنا ُ  َخَفَقِت َما اللَِّه َفَو َيَتَرأَُّسوَن الَِّذيَن الرَُّؤَساَء َهُؤَلاِء َو ِإيَّاُكْم» -9

بپرهیزید از این رؤسا که در مقرام ریاسرت قررار مری گیرنرد،       0«:َأْهَلَك َو َهَلَك ِإلَّا َرُجٍل

سوگند به خدا هرگز کفش ها در پشت سر کسی به صدا نیامدند مگر این کره هرم خرود او    

 هالک شده )= از مسیر درست انسانی خارج شده( و هم دیگران را هالک کرده است. 

                                                
 .510ص  13بحار، ج  5

 .501ص  13همان، ج  1

 .513همان، ص  0
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 5و حدیث های دیگر.

برا  ر کدام از گونره هرای متعردد مردیریت     است که ه« مدیریت»آنچه در اسالم هست، 

 آمده است، به شرح زیر:  اصطالح خاص

 .«وقاية الّنفس» -«تقوی»مدیریت خود:  -5

 «. قوّامیت»مدیریت خانواده:  -1

 1«.اَمارت»مدیریت گروه، تیم و سازمان:  -0

                                                
 -13براب  « جهراد الرنّفس  »و: وسائل الشیعه، ابرواب   الّرئاسة.باب طلب  121ص  1به ویژه در کافی، ج  5

البته گاهی ریاست به معنی مدیریت به کار رفته است همان طور که خیلی از الفاظ گاهی به جای همردیگر  

 استعمال می شوند.  

معنری و کراربرد نظرامی آن بره ذهرن هرا        در فرهنگ امروزی با شنیدن واژه های امیر و اَمارت، فوراً 1

 .(السالم علیهم) بیت اهل و متبادر می شود، اما نه منابع لغت این تبادر را تأیید می کند و نه ادبیات قرآن

 ایجاد یک چیز را خواستن. َاْلَاْمر طلب احداث شیئ: لغت:

انجام دادن یک چیز خواسته مری   فعل اَمر صیغه ای است که با آن فعل ااَلْمِر صیغة ُيطلب هبا فعل شیئ:

 شود. 

 است.  «اَمر» یک «اِعطِ» صیغۀ بده، درهم یک من به «درمهًا اعطني» بگوید: قدرتمند فرد یک به گدائی اگر

 این واژه:« صیغۀ مفاعلۀ»و از این ماهیت معنی، ناشی می شود 

 با او مؤامره کرد، یعنی با او مشورت کرد. في َامٍر: شاوره: امرًةؤآمره م

 امیر، )که جمع آن امراء می شود( به معنی مشاور آمده است.  

مجمعی که برای نظر و مشرورت در امرور تشرکیل شرود. ماننرد:       ظر و الّتشاور:جمتمع القوم للّنمؤتمر: 

ر فارسری، در مرواردی بره آن    کره امرروز د  «. مؤتمر علمی»و « مؤتمر ثقافی»، «مؤتمر سیاسی»، «مؤتمر دولی»

 می گوئیم.  « همایش»و در مواردی « مجلس شوری»

 که جمع آن امور است.  « حالت اجتماعی»یا « کار»به معنی « اَمر»و نیز از همین ریشه است 

کاربرد نظامی این واژه که به معنی فرماندهی است، یکی از کاربردهرای فرعری آن اسرت. حتری در ایرن      

برر  « تعبد خرواه بری چرون و چررا    »یک امیر نظامی را مدیر می شناسد نه آمر مستبد و نه کاربرد نیز اسالم 

   خالف سنت تاریخیِ تاریخ غریزه گرا که بر بشر گذشته است، به ویژه بر خالف مراکز نظامی مدرن که
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 «.اِمامت»مدیریت جامعه:  -0

 5والی. تتولی«= والیت»یالت: مدیریت اَ -1

، در اسالم نیست. پاسخ «ریاست»چرا چیزی و عنوانی و سمتی به نام  این مسئله:رائی چ

 تعیین می کند:« هدف»این پرسش را 

شوکت و برترری جروئی فرردی شرخص اسرت. و چنرین حرالتی         ، شأن وهدف از ریاست

و از  1انگیرزش صرررفاً غریررزی دارد و حراکی از عصرریان روح غریررزه برر روح فطرررت اسررت   

نفس »است، نه انگیزش فطری دارد و نه از اقتضاهای روح فطرت یعنی « مّارهنفس ا»اقتضاهای 

 است. « لواّمه

 هدف از مدیریت؛ ادارۀ یک جمع است برای هدفی که از عناصر زیر تشکیل می یابد:

 0عنصر رشاد. -5

 و جهت دادن به آن ها.  و بطالت،« طلهعُ»آزادسازی نیروهای انسانی یک جمع از  -1

و بطالت، و جاری کردن آن  0«طلهعُ»ت مالی غیر منقول و منقول، از آزادسازی امکانا -0

 ا نیاز جامعه. ینیاز جمع  تأمینها در جهت 

 نیل به رفاه فردی و اجتماعی.  -0

 همۀ این عناصر چهارگانه از انگیزش ها و اقتضاهای روح فطرت است. 

اما فطررت دگرر گررا، خرانواده گررا،      است، « خود خواه»، «خود گرا»، «فرد گرا»غریزه 

                                                                                                              
      ی افراد لشکر به محض شنیدن فرمان فرمانده بدون چون و چرا و صد در صرد متعبدانره بره آن عمرل مر

 کنند.  

 در ادبیات اصیل اسالمی، اَمارت یعنی مدیریت.

 .002و  001ص  11بحار، ج  -ط جامعه مدرسین. 001و  005تحف العقول، ص  5

 شرح این موضوع و بیان روح غریزه و روح فطرت خواهد آمد.   1

 شرحش خواهد آمد. 0

عُطلره در نیرروی انسرانی، عُطلره در     عُطله )یعنی عاطل و باطل داشتن یک چیز( در اسالم حرام اسرت؛   0

 زمین و اموال منقول و غیر منقول، عُطله در سرمایه و...
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 جامعه گرا و تمدن ساز است. 

عردم  »و « حضرور »معیار غریزی بودن و فطری بودن یک چیرز عبرارت اسرت از     معیار:

آن چیز در زندگی حیوان؛ آنچه در زندگی حیوان نیست و در زندگی انسان هسرت،  « حضور

 5فطری است. زیرا حیوان فاقد روح فطرت است.

پس معنی سخن  ،ر اسالم چیزی به نام ریاست، و جائی برای ریاست نیستاگر د پرسش:

 1؟-«الصَّْدر َسَعُة الرَِّياَسِة آَلُة»السالم چیست که می فرماید:  ین علیهمؤمنامیرال

متخصصان حدیث شناسی و نیز فقهاء یک قاعده دارند که حردیث را بره دو نروع     پاسخ:

 تقسیم می کند: 

می کند؛ یعنی در مقرام بیران حکمری از احکرام خمسره       «حکمِانشاء »حدیثی که  -5

)مباح، مستحب، واجب، مکروه و حرام( است و در مقام امر و نهی و بیان خوبی هرا و بردی   

 است. « هنجار و ناهنجار»ها است که مبتنی بر 

السالم مری   حدیثی که صرفاً در مقام بیان واقعیت است؛ مثالً همان امیرالمؤمنین علیه -1

 ر می شود.ثهر کس تملک یا قدرت یابد مُستأ 0«:اْسَتْأَثر َمَلَك َمْن»ید: گو

ایثار یعنی از خود گذشتگی و دگر گرائی. اما استیثار یعنی توقع از دیگرران و خواسرتن از   

 دیگران که برای او ایثار کنند؛ از حقوق خود به خاطر او بگذرند. 

اسرت، نره در مقرام    « ر با تملک و قردرت رابطۀ بش»این سخن فقط در مقام بیان واقعیت 

است که بلی: انسران ایرن گونره موجرودی     « انسان شناسی»یک گوشه ای از «. تجویز استیثار»

خود باشد و گرفتار خصرلت اسرتیثار    ۀاست، که باید مواظب هوای نفس و این انگیزش غریز

 نگردد. و با عبارت ساده تر: این یک هشدار است. 

                                                
 شرح در برگ های آینده. 5

 .011ص  11بحار، ج  -031ص  52نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  1

 .025ص  52 ج الحدید، ابی ابن البالغه، نهج 0
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)در امرور   5«:َيْعُضنُدهُ  َذ َّ َمْن َلْیَس َلُه َسنِفیهٌ »می فرمایرد:   السالم امام سجاد علیهو 

او نباشرند.   و کمک می شود )ناکام می شود( کسی که افراد سفیه در خدمت خواراجتماعی( 

برویرد   ،بدیهی است که مرادش این نیست که اگر می خواهید در امور اجتماعی ناکام نشروید 

 ید. لشکری از سفیهان درست کن
 

 

 دوم  ۀمقدم
 انسان شناسی

 

که دربارۀ آن مطرح می شرود ایرن اسرت:     همدیریت از علوم انسانی است، پس اولین مسئل

 انسان چیست؟ 

  است.انسان حیوان برتر از دیدگاه دست اندرکاران علوم انسانی غربی، 

انساان حیاوان   نبوده اند که می گفتنرد:   تأثیرامروزی بی  فیونانیان باستان در این تعری

  است.ناطق 

ان هست که است؟ چه چیزی در درون انس« ناطق» و هرگز روشن نکردند که چرا انسان

 او را ناطق کرده است؟ 

است؟ با این که تحلیرل  « برتر»و غربیان مدرن نیز هرگز توضیح نمی دهند که انسان چرا 

برخورد کردند  متعبدانه، گر، کاوشکار، و تحقیق گرا هستند، در این مسئله در برابر طبیعت

 و می کنند که: آری می بینیم که انسان برتر است و این واضح است. 

اما اگر بنا بود به این گونه واضحات بسنده شود، باید هیچ کاری دربرارۀ علروم تجربری و    

تلقری مری   « توضریح واضرحات  »انسانی، نمی شد و چیزی به نام علم کالً مصداق کوشش برای 

                                                
 .512ص  11بحار، ج  5
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 اقل خود را از هر علمی بی نیاز می دانست. گشت و انسان ع

می گوید: انسان حیوان نیست؛ همان قدر که میان  (السالم علیهم) بیت اهل و مکتب قرآن

حیات باکتریائی با حیات گیاهی فرق است و نیز به همان مقدار که میان حیرات گیراهی برا    

 هست. حیات حیوانی فرق هست، میان حیات انسانی با حیات حیوانی فرق 

این مکتب می گوید: تکامل آری؛ اساساً جهان آفرینش برای تکامل آفریده شده؛ همه چیز 

جهان در تکامل است نه فقط جانداران. اما روند تکامل همیشه تدریجی نیست، یعنی چنرین  

ما قبرل، بروده    ۀدوم کمال دارد، از همان کمال مرحل ۀنیست که موجودی هر آنچه در مرحل

 است. گرفته «قبلی مرحلۀ داشتۀ از خارج» خارج؛ از هم چیزی کمال از مرحله هر در بل است.

محرور کرل هسرتی و     بهتر است مسئله را در ،بحث ما انسان است نظر به این که موضوع

 کائنات، وانهاده و تنها به مسئلۀ تکامل در جانداران بپردازیم: 

ها تردریجی اسرت؛ جرنس گیراه بره      « جنس»این مکتب می گوید: روند تکامل در درون 

های متعدد در می آیرد و در آمرده اسرت. و همچنرین     « نوع»تدریج انشعاباتی را می یابد و به 

 که با روند تدریجی به نوع های مختلف و گونه های متعدد رسیده است. است جنس حیوان 

و « جهرش »تدریجی نبوده برل هرر کردام از آن هرا برر اثرر       اما پیدایش جنس ها با روند 

پیدایش یافته اند: در آن زمان که هریچ اثرری از حیرات در زمرین نبرود، حیرات       « موتاسیون»

باکتری ها به تدریج به گونه ها و نوع  5این اولین جهش در زمین بود؛باکتریائی آفریده شد 

 ب در آمدند. وهای مختلف تا میکر

به برخی از آن ها داده شد که جنس اولیّۀ گیراه از   -حیات دیگر -یگراز نو یک روح د

و گیاه دارای دو روح است و در درون جرنس خرود    و این جهش دوم بود.آن ها پدید آمد. 

 به تکامل تدریجی و انشعابات انواع و گونه ها ادامه می دهد. 

حیوان بره وجرود    دیگر، یک روح سوم به برخی از گیاهان داده شد که جنس ۀدر مرحل

و حیوان دارای سه روح است و در درون جنس خود به تکامل  جهش سوم بود. و اینآمد. 

                                                
 ها و حدیث ها خواهد آمد.شرح بیشتر همراه آیه  5
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 تدریجی و انشعابات انواع مشغول بوده و هست. 

روح چهارم داده شد که بره صرورت    هم روح سوم و هم 5چهارم به یک گیاه ۀدر مرحل

 و این جهش چهارم است.  1در آمد.« نوع انسان»

رخ « نروع »این جهش ها غیر از آن جهش است که ممکن اسرت در میران هرر     :یادآوری

از آن حاکی است؛ در جهش های مندلی روح جدید و حیات جدید در کار « مندلیسم»دهد و 

 نیست. و جهش های مندلی ماهیت جنس را تغییر نمی دهد تنها نوع جدید ایجاد می کند. 

پس در وجود حیوان سه روح فعال است و هر کدام کار خود را مری کننرد. و در وجرود    

انسان چهار روح به کار مشغول هستند، زیرا آن گیاه که منشأ انسان است ابتدا روح غریرزی  

 )روح حیوانی( را دریافت کرد و سپس روح چهارم که روح انسانی است به او داده شد. 

ده است که شرح همه جانبۀ آن و بیران آیره هرا و احادیرث     این مسئله بس فراخ و گستر

مربوط به آن در این مختصر نمی گنجد، در دیگر نوشته ها در حد توانم بره آن پرداختره ام.   

این جا فهرست وار، بل به طور فقط اشاره عبور کرده و عرض می کنم: همین روح چهارم در 

است. و آنچه برای بحث و مسائل این دفترر   انسان« برتر بودن»یا « ناطق بودن»است که علّت 

الزم است، تنها این است که فرق انسان با حیوان این است که: حیوان با روح غریرزه زنردگی   

که همین روح منشرأ خرانواده،    روح فطرتمی کند و انسان یک روح دیگر نیز دارد به نام 

ء و هرر آنچره انسران دارد و    جامعه، تاریخ، زیبا شناسی و زیبا خواهی، اخالق، مدیریت، حیا

 حیوان فاقد آن است، می باشد. 

انسانی بزرگی است که امروز علوم  خألو عدم آشنائی با این روح در انسان شناسی غربی، 

غربی را به بن بست کشانیده است که نه تنها دربارۀ انسان شناسی، روان شناسی و روانشناسی 

و  مدیریت فرد بر خودش،«= مدیریت خود»ه، در اجتماعی عقیم گشته، بل در مدیریت خانواد

در مدیریت جامعه، به ویژه در مدیریت جامعۀ جهانی به بن بست رسیده و سترونی خرود را  

                                                
 توجه: منشأ انسان گیاه است نه حیوان. 5

 است که دارای شعبه ها است.« نوع»ندارد تنها « جنس»توجه: انسان  1
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به طور مسلّم نشان داده است که هنوزهم افراد بر همدیگر، ملت ها بر همدیگر، جامعه هرا  

از زندگی بشر رخرت برر   « نگج»تنها چیزی به نام  نه بر جامعه ها شاخ و شانه کشیده که

 نبسته بل به اولین ابزار رقابت )رقابت منفی و ضد انسانی( مبدل شده است. 

؟! انسرانیت و  -؟! انسان امروزی کجرا، حقروق بشرر کجرا؟    -انسان کنونی کجا، صلح کجا؟

 حقوق انسان نیز ابزار تجاوز، تعدی و جنگ شده است. 

ته است؛ تسرلّطش برر طبیعرت عمیرق ترر و      انسان پیش رفته است و زندگی اش توسعه یاف

گسترده تر شده است، پس چرا به هدف های انسانی نرسیده است؟ چرا به کشرتن همردیگر،   

 حذف خانواده، سلب آسودگی روانی، ذبح احساس صلح خواهی انسان، رسیده است؟ 

برای این که این پیشرفت و توسعه، یک پیشررفت و توسرعۀ صررفاً غریرزی و برر اسراس       

بشری امروز، غیر از له له زدن در پی  ۀب روح فطرت است. معموالً هر فردی در جامعسرکو

غریزیات، کاری ندارد، آنهم با سرعت سرسام آور و بشدت نفس گیر در رقابت های غریزی. 

موجود جنونمندی که طبیعت و محیط زیست خود را نیز به فریاد مظلومانه در آورده است. 

 به شرح می رود بر اساس پایه ها و اصول انسان شناسی غربی نیست.  مدیریتی که در این دفتر

است و به تدریج « بالقوّه»، فعال است اما روح فطرت انسان روح غریزه از همان آغاز تولد

اسرت. امرام   « عقرل »است و ابزار کار فطرت « هوی= هوس»فعلیت می یابد، ابزار کار غریزه 

 1هوی همیشه بیدار و فعال است 5«:َناِئم اْلَعْقُل َو َيْقَظاُن اْلَهَوى»السالم فرمود:  صادق علیه

 لیکن عقل نائم است به تدریج بیدار می شود. 

و « مردیریت خرود  »این روند تدریجی بیداری عقرل از نظرر سررعت و کنردی بسرته بره       

است که روح فطرت به وسیلۀ روح غریزه سررکوب نشرود، یرا برا موانرع      « مدیریت خانواده»

 بزرگ رو به رو نگردد. 

                                                
 .112ص  11بحار، ج  -213، ص 1قسم  13عوالم العلوم، ج  5

ی رود همان طور که غریزۀ حیوان فعال است؛ یک بچه آهو به محض تولد بره سروی پسرتان مرادر مر      1

 گوئی حتی جای آن را که میان دو پای عقب است می داند. حیوان در فعلیت غریزه، قوی تر از انسان است.  



 11ت مقدما -فصل اول
 

 

 

نبوت ها برای تقویت و رشد هر چه بیشتر روند فعال شدن عقرل انسران هرا، آمرده انرد:      

 ُينَذكرُروُهمْ  َو ِفْطَرِتنهِ  ِمیَثناقَ  ِلَیْسَتْأُدوُهْم َأْنِبَیاَءُه ِإَلْیِهْم َواَتَر َو ُرُسَلُه ْمِفیِه َفَبَعَث»

خداونرد   5«:اْلُعُقنو ِ  َدَفناِئنَ  َلُهنمْ  ُيِثرُيوا َو ِبالتَّْبِلیِغ َعَلْیِهْم َيْحَتجُّوا َو ِنْعَمِتِه َمْنِسيَّ

انبیائش را پی در پی به سوی آنان فرستاد تا آنان را پیامبرانش را در میان مردم مبعوث کرد و 

شان مضمر و معهود است برانگیزند، و نعمت ناخودآگاه شان را  فطرتبه ایفای نقشی که در 

به خودآگاه شان بیاورند، و با تبلیغ شان حجت را بر آنان روشن کنند، و دفینه های عقل های 

 شان را شخم زده و به ظهور برسانند.

و این دو روح «. نفس لوّامه»می گوید، و به روح فطرت « نفس اَمّاره»ه روح غریزه قرآن ب

 در وجود انسان همیشه در کشمکش هستند. 

 

 

 سوم ۀمقدم
 اسالم و اُمانیسم

 

معتقرد اسرت.    انساانیت نیست؛ به اصالت انسان قائل نیست، به اصرالت   ، اُمانیستاسالم

« زیباترین قوام شخصیتی»موجود است که هم می تواند دارای « مشروط ترین»زیرا انسان ذاتاً 

 -َتْقنو ٍ  َأْحَسِن يف اْلِإْنساَن َخَلْقَنا َلَقْد»باشد: « رذل ترین شخصیت»می تواند دارای  هم باشد و

سپس به او )امکان و توان(  -ین نظام آفریدیمما انسان را در زیباتر 1«:ساِفلنَي َأْسَفَل َرَدْدناُه ُثمَّ

 برگشت دادیم به سوی پست ترین پست ها. 

در روند تکاملی کل جهان، انسان کامل ترین موجود است، در عرین حرال مری توانرد بره      

                                                
 نهج البالغه، خطبۀ اول. 5

 سورۀ تین.   1و  0آیه های  1
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و:  5«َأَضنل   ُهنمْ  َبنلْ  َكاْلَأْنعاِم ُأولِئَك»بدترین؛ پست ترین و خطرناکترین موجود مبدل گردد: 

 1«.َسبیاًل َأَضل  ُهْم َبْل َكاْلَأْنعاِم ِإالَّ ُهْم ِإْن»

 «اصنالة الّضنالله  »است، انسان جایز الخطاء است لیکن « احسن القوام»اما اصل در انسان 

 نیست. و اشرفیت او بسته به میزان دوام آن احسن التقویم است که در جهت رشد باشد. 

ته می شود و نه به عضویت گروه، تریم و  نه به مدیریت پذیرف ،انسان فاقد نصاب انسانیت

سازمان. اما با حفظ حقوقش )و با حفظ حقوق دیگران در برابر او( می تواند به عنوان عضرو  

 0جامعه زندگی کرده و تحت مدیریت مدیر جامعه باشد.

اُمانیسم یک بینش و گرایش غلط است؛ احساسات محض و غیر عقالنی اسرت؛ برر هریچ    

در عرصرۀ تجربری و عینری    مبتنی نیسرت. و نیرز عمرالً    « انسان شناسی»ش پایه ای از اصول دان

امتحانش را پس داده است: این همه فساد، خون ریزی، تعدی و تجاوز و پایمالی حقروق تروده   

دست اُمانیست های جهان اِعمال گشته و برگرردۀ انسرانیت انسران هرا     ه های مردم، همگی ب

را ژرفرای روز افرزون و گسرترش سرترگ     « فسراد »را متوقرف و  « رشاد»فشار کشنده آورده، 

 پردامنه داده و می دهد. 

اُمانیسم نه فقط یک غلط است بل باصطالح کاله گشادی است که بر سرر جامعره بشرر    

رفته و می رود؛ بمب ها از آن باال بر سر بی نوایان فرو می افتد و در این پائین صرلیب سررخ   

لَت و پاره شده ها آمده است. مصداق آن مَثل مردمی:  زوزه می کشد که بلی: اُمانیسم به سراغ

 بر سر یتیم می کوبد، بر دامنش گردو می ریزد.

 .درنده تر از هر دد و دیوی می گردد ،ی خود نماند«احسن قوام»اگر انسان در آن اصالت 

 و این است که اسالم اُمانیست نیست. 

                                                
 سورۀ اعراف.  512آیۀ  5

 سورۀ فرقان.  00آیۀ  1

مدیریت در چهار زمینه موضوعیت می یابد: گروه، تیم، سازمان و جامعه. فرد فاقد نصاب انسانیت تنها  0

 در عرصۀ چهارم می تواند عضویت داشته باشد.  
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 چهارم ۀمقدم
 (السالم علیهم) بیت اهل و منطق قرآن

 

تدوین می شرود، الزم و ضرروری    «اسالم و مبانی مدیریت»چون این دفتر تحت عنوان 

داشته باشیم و به نظر بنده هرر نوشرته    (السالم علیهم) بیت اهل و است نگاهی به منطق قرآن

ای باید پیش از هر چیز منطق خود را بیان کند تا خواننده برای شناخت او زحمت متردلوژی  

ه خود بار نکند، و یا دستکم در نوعی از سردرگمی نماند کره مطرابق مثرل    ویژۀ نویسنده را ب

 معروف: این نویسنده از کجا می شکند و از کجا صدا می دهد.

در این جا به جزئیات این منطق نمی پردازم و جلسۀ درس منطق تشکیل نمی دهم تنها به 

 اصول آن توجه می دهم: این منطق سه اصل دارد: 

چشم از واقعیات نمی پوشد، واقعیرات را در   5بر خالف منطق ارسطوئی واقع گرائی: -6

 پیش روی اندیشه و دیالوگ می گذارد. 

 موضوع را تبیین می کند؛ آن را شناخت کرده و می شناساند و شرح می دهد.  تبیین: -1

آن گاه ابطال خواهی می کند؛ می گوید: اگر آنچه را که بیان شد نمی  ابطال خواهی: -9

 1«.ِمْثِلنهِ  ِمْن ِبُسوَرٍة َفْأُتوا َعْبِدنا َعلى َنزَّْلنا ِممَّا َرْيٍب يف ُكْنُتْم ِإْن»یری لطفاً آن را ابطال کن: پذ

                                                
بر خالف نظر دکارت و امثالش، منطق ارسطوئی یک منطق درست و کامالً صحیح است و نتیجره هرم    5

نه منطق هستی شناسی، نره منطرق   «. علم مفاهیم«= »لم ذهن شناسیع»می دهد. اما منطق یک علم است به نام 

فلسفه، و نه منطق واقعیات شناسی. خود ارسطو پیش از آن که این منطق را ارائه دهد، فلسفۀ مشّرائی خرود را   

 ارائه داده بود. 

 سورۀ بقره. 10آیۀ  1
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و:.... و  5«.ِبِمْثِلنهِ  َينْأُتونَ  ال اْلُقنْرآنِ  هنَذا  ِبِمْثِل َيْأُتوا َأْن َعلى اْلِجنُّ َو اْلِإْنُس اْجَتَمَعِت َلِئِن»و: 

 حدیث های فراوان در ابطال خواهی.

پس الزم است خوانندۀ محترم با این سبک به این دفتر بنگرد و اگر در مقام ابطال یا نقد 

 برآید موجب امتنان خواهد بود. 

 

 

 پنجم ۀمقدم
 مدیر انسان است و افراد تحت مدیریت نیز انسانند

 

 هر دو طرف آدمی زاد هستند: 
 

 2«الدِّماَء َيْسِفُك َو فیها ُيْفِسُد َمْن فیها َتْجَعُل َأ قاُلوا َخلیَفًة اْلَأْرِض ِفي جاِعٌل ِإنِّي ِلْلَمالِئَكِة َربَُّك قاَ  ِإْذ َو»

 3«َتْعَلُمون ال ما َأْعَلُم ِإنِّي قاَ »
 

فرشتگان گمان می کردند انسان نیز نوعی از حیوان خواهد بود، و چون با اعالمیرۀ ویرژه   

می شود پس دارای ویژگی باالتر و قوی تر در حیوانیت خواهد بود. و بر اساس همرین  آفریده 

 گمان خود پرسیدند: آیا موجودی را در زمین می آفرینی که فساد و خون ریزی کند؟!

 خداوند فرمود: من می دانم آنچه را که شما نمی دانید. 

دو جنبرۀ حیروانی غریرزی و    یعنی قرار نیست این موجود، حیوان قوی تر باشد. بل دارای 

 ُثنمَّ »انسانی فطری خواهد بود؛ او عالوه بر روح غریزه دارای روح فطرت هرم خواهرد برود.    

                                                
 سورۀ اسراء. 22آیۀ  5

 سورۀ بقره. 03آیۀ  1
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 آن گاه آن )آدم( را تسویه کرد و از روح خود بر آن دمید. 5«:ُروِحِه ِمْن فیِه َنَفَخ َو َسوَّاُه

روحی است که مخلوق خداوند است « روح خدا»بر خالف شایعۀ خیال پردازان، مراد از 

پدیرده، و مخلروق   نه روح خود خدا. زیرا خداوند روح ندارد، روح نیز مانند هر شیئ دیگرر  

ه است همان ، اضافه تشریفیّ«من روحی»یا « روحه»خداوند است. و باصطالح ادبی: اضافه در 

 = بیت من= خانه من.1«بیتی»وید طور که به کعبه می گ

ی. چون کعبه یک خانه و بیت ویرژه و از دیگرر بیوترات اشررف     «شرف دادن»ه؛ تشریفیّ

است می گوید: بیتی. و چون این روح که پس از تسویۀ وجود آدم بره او داده شرد، اشررف از    

 روح باکتریائی، گیاهی و حیوانی بود، لذا می گوید: روحی. 

ای نبود، برل ابتردا گیراهی خراص از گِلری      « خلق السّاعه»آفرینش  تسویه: خلقت آدم یک

خاص روئید، آن گاه به محصول آن روح حیوانی )غریزه( داده شد. و این بود تسویۀ آدم. سپس 

انی بره غریرزی حیروانی، و جنبرۀ فطرری انسر      روح فطرت را نیز به او داد که او دارای دو جن

 ع نداشتند. گشت. و این بود که فرشتگان از آن اطال

وا مری   «تبیاین جهاان و انساان   »شرح این مسائل را به دیگر نوشته هایم از آن جملره  

 گذارم و می روم به بحث مدیریت و انسان شناسی:

 

 

 ششم ۀمقدم
 مدیریت و انسان شناسی

 

انسان و مدیریت چه رابطه ای با همدیگر دارند؟ ماهیت این رابطه چیست؟ آیا مدیریت 

 ات انسان دارد؟ یا یک پدیدۀ صرفاً اجتماعی است؟ ریشه در کانون ذ

                                                
 ده.سورۀ سج 2آیۀ  5

 سورۀ حج. 16سورۀ بقره و آیۀ  511در آیۀ  1
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با بیان دیگر: آیا مدیریت از ذاتیات انسان و یک انگیرزش آفرینشری اسرت، یرا محصرول      

 ؟-آگاهی های بشر است؟

 ؟-و با عبارت سوم: آیا اصل و اساس مدیریت یک پدیده مصنوعی است، یا پدیده طبیعی؟

مسائل علمی مدیریت، نیست. سخن در این است سخن در چون و چرا؛ در قواعد عملی؛ در 

که انسان بما هو انسان، و صرفنظر از تفاوت استعدادها، تخصص ها و آگاهی ها، آیا مدیریت 

 ؟ -یک خصلت آفرینشی در نهاد انسان است یا نه؟

و در یک جمله: آیا انگیزش مدیریت، از انگیزه های ما قبرل تجربره اسرت یرا محصرول      

 ؟ -تجربه های بشری؟

انگیزش مدیریت، ذاتی، آفرینشی اسرت و   (السالم علیهم) بیت اهل و از نظر مکتب قرآن

محصول تجربه و آگراهی انسران نیسرت. علرم و آگراهی؛ دانرش و تجربره تنهرا در اِعمرال و          

 چگونگی اِعمال این انگیزش درونی است. 

او )خدا( شما را از زمین آفرید و شما  5«:فیها اْسَتْعَمَرُكْم َو اْلَأْرِض ِمَن َأْنَشَأُكْم ُهَو» قرآن:

 را به آبادانی آن برگماشت. 

و « آبرادگر »ر و موجرود  آیه در مقام بیان آفرینش انسان است، می گوید: شرما را مسرتعمِ  

 ،انسان با طبیعت است که در میران جانرداران   ۀگرا آفریده است. این اولین ریشۀ رابط یآباد

دارد؛ در طبیعت تصرف می کند. و این تصرف دارای جهت  ک رابطۀ ویژه با طبیعتیانسان 

 در جهت آبادانی جریان دارد. و انسان ذاتاً این گونه آفریده شده است. و جهتمندی است و

بَکر. می گویرد انسران را    ت، نه فالن کس، فالن زید یا فالناس« انسان»موضوع سخن آیه 

را الزم گرفته است، و آبادانی « کار»رائی فریده ایم. تصرف در طبیعت و آبادی گآآبادی گرا 

 را الزم گرفته است.  «تعاون»امکان ندارد، پس چیزی به نام  «کار فردی»با 

در این جا می رسیم به یک پرسش دیگر: آیا تعاون از ذاتیات و خصایل آفرینشی  تعاون:

؟ انسان با فکر و اندیشه پی برده است که باید تعراون  -انسان است یا محصول آگاهی های او؟

                                                
 سورۀ هود. 65آیۀ  5
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 در بحثری  و است بدیهی تعاون، لزوم و تعاون کیف و کم در آگاهی داشته باشد؟ نقش اندیشه و

 نه. یا است خلقتی و ذاتی تعاون، به انگیزش اساس و اصل که است ینا در بحث نیست. این

پاسخ این پرسش آسان تر از پرسش باال است. زیرا تعاون را در جانداران دیگر کره فاقرد   

ارگر چگان، زنبوران، شیران شکرعلم و آگاهی و فاقد تجربه هستند نیز مشاهده می کنیم؛ مو

 است. « صرفاً غریزی»به طور متعاون کار می کنند که این رفتارشان  ،و...

اگر بر فرض، همۀ زنبوران جهان از بین بروند و تنها چند تخمه )= الرن( از آن ها براقی  

بماند، وقتی که از تخم در می آیند همان کار و راه و شیوۀ زندگی را در پیش خواهند گرفت 

نتقال تجربه از نسل های پریش، و بردون آگراهی بره چرون و      که اجدادشان داشته اند. بدون ا

چرای این روش. گسست سلسلۀ انتقال داشته ها، آن ها را با غریزۀ شان تنها گذاشته است؛ آن 

 ها هستند و صرفاً غریزۀ شان. 

 پس اصل تعاون حتی در برخی از حیوانات نیز ذاتی و آفرینشی است تا چه رسد به انسان. 

ید خداوند شما را آفرید و به آبادانی زمین برگماشت، مالزمه میان آبادانی آیه نیز می گو

 آفریده است. « موجود متعاون»و تعاون نشان می دهد که خداوند انسان را 

میان تعاون آفرینشی انسان، با تعراون آفرینشری زنبروران و     ویژگی انسان در تعاون:

اساسراً تعراون ندارنرد ماننرد      یا دیگرامثال شان، یک فرق شگفت و عجیب هست؛ جانداران 

غریرزی  »چگران کره تعراون شران     راکثریت جانداران. و یا تعاون دارند مانند زنبروران و مو 

 است. « محض

علیه هر نوع کرار تعراونی    ضد تعاون است؛ غریزه اش او را بر اما انسان از جهت غریزه،

را و همره چیرز را بررای    تحریک می کند؛ انسان از نظر غریزه خود خواه است؛ فردیرت گر  

اقدام می کنرد؛ اقردامی کره     «تعاون بر علیه تعاون»فردیت خود می خواهد. حتی گاهی بر 

زنبوران و مورچگان از آن منزه هستند؛ تعاون بر علیه آبادانی؛ تعاون بر علیه نظم؛ تعاون برر  

 5علیه نسل انسان.

                                                
 حتی در تیم های مافیائی، علم مدیریت را نیز بر علیه نظم انسانی به کار می گیرد. 5
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 کره  اسرت  فطررت  روح رد؟دا ریشه او نهاد کجای در است انسان ذاتی که تعاون آن پس

 حیوان های گونه آن از بود فطرت روح فاقد انسان اگر. انسان ۀغریز روح نه است گرا تعاون

 یعنری . است تعاون علیه بر بل تعاون فاقد شان، زیستی شیوۀ و شان زندگی خصلت که بود می

 تعراون  برا  اش رابطره  بود، فطرت روح فاقد انسان اگر که آموزد می ما به شناسی انسان دانش

 فطرت است تعاون ضد بر انسان ۀغریز. بود می تعاون دشمن بل گشت، نمی نیز زنبوران مانند

 .آن طرفدار انسان

و  زهیر تعاون است؛ در کشرمکش روح غر  یدرون زشیانگ یاما به هر صورت، انسان دارا

 یآبرادان  یبه سرو  یمندروح فطرت با جهت تیریتحت مد زشیو غرا زهیروح فطرت، اگر غر

اش برر فطررتش    زهیر حرکت و کار خواهد کرد. و اگرغر نشیدرست آفر ریکار کند، در مس

 خواهد برود؛  زهیدر خدمت غر زیاو ن یفطر یص ذاتیخصا ،دباشد و آن را سرکوب کن یعاص

 .کار خواهد کرد یتعاون فطر تعاون فطری بر علیه

 .زهیاون در خدمت غرو تع یتعاون فطر د دو نوع تعاون داشته باشد:توان یپس انسان م 

را در  یفطرر  یشر نیخواهرد مواظرب خرود باشرد و تعراون آفر      یقرآن از انسان م قرآن: 

در  5«:َو ال َتعاَوُنوا َعَلنى اْلنِإْثِم َو اْلُعنْدوان    َتعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َو التَّْقوى»: ردینگ زهیخدمت غر

 .دیتعاون نکن یو در جهت گناه و تعد د،یها و تقوا تعاون کن یکیجهت ن

 و. اسرت  طبیعرت  در متصررف  موجود انسان :ندارد امکان مدیریت بدون تعاون

 مردیریت  بدون تعاون و. است تعاون آبادانی الزمۀ و. است آبادانی سوی به جهتمند او تصرف

 .ندارد امکان

 برردار  مردیریت  امرا  اسرت،  همکراری  نیز نفره دو مشترک کار ؛«همکاری»یعنی تعاون 

 خواهرد  متالشری  را همکراری  و بود خواهد تحکم و دادباست عین مدیریتی چنین زیرا نیست،

 .بپذیرد را آن و برود دیگری استبداد بار زیر ها آن از یکی مگر کرد

 و بحث در(. آمد خواهد شرحش «گروه مدیریت» بخش در که است مهم بس مسئله این)

                                                
 سورۀ مائده. 1آیۀ  5
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 کرار  و. برسرد  نفر سه به دستکم ،همکاران عدد که است بحث محور تعاون آن مدیریت علم

. رسرد  نمری ( باید که چنان) انسانی عقالنی نتیجۀ به مدیریت بدون بیشتر، یا نفر سه مشترک

 .مدیریت با مگر ندارد امکان «عقالنی یانسان نتیجۀ منتجِ تعاون» پس

 عصریان  او فطرت روی بر انسان غریزۀ روح اگر شد گفته :غریزی تعاون مدیریت 

 و یمتر  یا گروه یک گیرد،می خدمت به نیز را مدیریت جمله آن از فطرت استعدادهای کند،

 صورت این در و کند می کار مدیریت با نیز دارد غریزی صرفا ماهیت که مافیائی سازمان یا

 ترسرناکتر  زورمندتر، گروه اعضای از کدام هر شود؛ می «زور» آن محور و گردد می غریزی

 :بنابراین. شود می گروه مدیر باشد، قلدرتر و

 که است غریزی: آن گروه گفت توان می آیا فطری؟؟ کدام و است غریزی تعاون کدام -5

 فنون از نیز مافیائی های گروه زیرا است، چنین نه ؟-باشند دانش و علم فاقد آن مدیر و اعضا

 نیز علم و دانش با افراد دارند، هم کارآموزی های دوره کنند؛ می استفاده هنر حتی و علوم و

 5.هست شان جمع در

 و روانشناسری  و خروی  و خلرق  بره  که آن از پیش است بهتر غریزی، تعاون شناختن برای

 تررین  دقیرق  و بهترین هدف کنیم؛ توجه «تعاون هدف» به برویم، آن اعضای شناسی شخصیت

 و دارد غریرزی  ماهیرت  نیرز  گرروه  باشرد،  حیوانی و انسانی غیر هدف اگر. است آن شاخصۀ

 خواهد بود.  1«الدِّماَء َيْسِفُك َو فیها ُيْفِسُد» مصداق

 نباشرد،  کارشران  ۀشریو  در «قتل» نام به چیزی و باشد مسلح غیر غریزی گروه یک اگر و

 هرای  جریران  مانند گرددمی 0«النَّْسَل َو اْلَحْرَث ُيْهِلَك َو فیها ِلُیْفِسَد اْلَأْرِض ِفي َسعى» مصداق

 آفریرده  آن بررای  انسران  که است هدف آن برخالف آن نوع دو هر و. مخدر مواد مسلح غیر

                                                
 گاهی مدیران متخصص نیز دارند در سطح باالی تخصص.   5
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 کشرتزار  نابودی برای و آن، در فساد ایجاد برای زمین در کند می کوشش: جمهتر -بقره سورۀ 131 آیۀ 0
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 5.«فیها اْسَتْعَمَرُكْم َو اْلَأْرِض ِمَن َأْنَشَأُكْم ُهَو» ضد بر یعنی شده؛

 نسرل  و حررث  نرابودی  برای مدیریت یا خونریزی، و فساد ایبر مدیریت نیز آن مدیریت

 .«فساد» مدیریت شود می و است

می  1«َتْعَلُمون ال ما َأْعَلُم ِإنِّي»مصداق پیام  هدف از تعاون، یک هدف فطری باشد، و اگر

حرکت می کنرد، و مردیریت آن    «فیها اْسَتْعَمَرُكْم َو اْلَأْرِض ِمَن َأْنَشَأُكْم ُهَو»شود و در مسیر 

 .«رَشاد»مدیریت فطری در جهت انسانیت و  می شود نیز

تقابل چند چیز با همدیگر پایگاه اصلی  (السالم علیهم) بیت اهل و در ادبیات مکتب قرآن

 علوم انسانی از آن جمله مدیریت است: 

 .امهلوّ نفس اماره نفس= فطرت هغریز -5

هوی= هوس که ابزار کار  هوی= تعقل )که عقل ابزار کار فطرت است( عقل -1

 غریزه است.

 مدیریت هوی و هوسی. مدیریت عقالنی -0

0نتیجه: رَشاد -0
 .فساد 

 دارای است، حیوانی غریزۀ روح دارای اینکه بر عالوه شود می نامیده انسان که موجودی

 داشته تعاون هم تواندمی او جنبۀ دو این از کدام هر فطرت، نام به هست هم دیگر روح یک

 .مدیریت هم و باشد

 نتاایج  و اسات  گرائای  غریازه  مادیر  قاویترین  و ،ترین دانشمند ،باالترین ابلیس

 و ناد کمای  استفاده غریزی های انگیزش از او است؛ رشاد ضد بر و فساد شمدیریت

                                                
 .برگماشت آن آبادانی به را شما و آفرید زمین از را شما او: ترجمه -هود سورۀ 65 آیۀ 5

توضیح: فرشرتگان   -ترجمه: خداوند گفت: من می دانم چیزی را که شما نمی دانید -سورۀ بقره 03آیۀ  1

گمان می کردند که این موجود جدید نیز حیوان است و مفسد و خون ریز خواهرد برود. امرا خداونرد اراده     

 فرموده بود روح فطرت نیز به این موجود بدهد.  

 وضیح داده خواهد شد.این واژه و اصل، در مباحث آتی ت 0
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  .است ریفط های انگیزش سرکوبی کارش

 در غریرزه  برل  است، او وجودی بخش دو از یکی غریزه نیست؛ «مطلق موجود» انسان اما

 آن های انگیزش و غریزه انسان اگر دارد؛ «تقدم» دستکم باشد نداشته اصالت اگر انسان وجود

 بره  هسرتند  ضرروری  هم و الزم هم غرایز پس. کند زندگی ای دقیقه توانست نمی نداشت، را

 فطررت  کره  است درست یعنی شوند؛ اداره جهتمند طور به فطرت مدیریت تحت آنکه شرط

 حقیقرت  در نیرز  غرایرز  سررکوبی  اما او، آفرینش هدف هم و است انسان انسانیت هم گرائی

 5.شود می «فطرت علیه بر فطرت» که است فطرت همان براندازی

 و. باشد فطری فاًصر که شود نمی یافت تعاون هیچ ،«بودن مطلق عدم» همان دلیل به نیز و

 :که این از است عبارت انسانی و صحیح مدیریت شرایط از. باشد نباید

 .فساد یا است رشاد -.فطری یا است غریزی که باشد مشخص و روشن شبرای هدفش -5

 و دارنرد  غریزی های انگیزش هم هستند انسان او مدیریت تحت افراد که کند توجه -1

 (.نیستند مطلق)  فطری های انگیزش هم

 دو هرر  برا  متناسرب  اعتدال ایجاد برای خودش، مدیریت برای اعتدال معیارهای تعیین -0

 .انسان جنبۀ

 او بررای  -شناسری  انسران  علرم  اصول شناخت کم دست -شناسی انسان دانش ،بنابراین -0

 فررق  کرامالً  سرنتی  مدیریت با که است «علمی مدیریت» اول شاخصۀ این و. دارد ضرورت

 .دارد

 در موضروع  این شرح -.مدیریت تحت افراد «روانی پذیری مدیریت» از مدیر شناخت -1

 . آید می زیر مبحث

 شخصیت» محور به سنتی مدیریت :سنتی مدیریت و علمی مدیریت فرق اولین

 چگرونگی  و گرروه  اعضرای  درون شخصریت  چگرونگی  بره  بسرته  گرردد؛  برمی «ناخودآگاه

 نه است؛ «بختگی ااَلّ» اصطالح به ۀشیو یک طرف دو هر از این و است، مدیر درون شخصیت

                                                
 همان طور که مسلک فرقه هائی از صوفیان و بودائیان است.  5
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 .مدیریت تحت افراد رفتاری های آگاهی نه و خورد می درد به مدیر هایآگاهی

 آن اساسری  عنصرر  دسرتکم  نباشرد،  «افرراد  و مدیر رابطه» تامۀ علت «بختگی ااَلّ» این اگر

 مردیر  خرود  تزلرزل  و گرروه  اعضرای  تزلرزل  و شردن  متالشری  به اگر صورت این در و. است

 مدیریت تاریخ طول در لذا و بود، خواهد سقوط موجب وری بهره نرخ در تردیدبی نیانجامد،

 پرایین  نررخ  برا  نیرز  اکنرون  هرم  و بودند، برخوردار وری بهره پایین نرخ از همیشه سنتی های

 .کنند می کار انگیز، تأسف

مردیریت  »برر  « زیست سنتی»به ویژه در این عصر که سنّت ها و باورهائی که در دوران 

 دیگر این کاربرد را ندارند.  می افزودند،« پذیری افراد

برای مدیریت علمی ضرورت اساسی دارد، گرچه در مدیریت « مدیریت پذیری»توجه به 

مردم ژاپن، چرین، و در   -سنتی نیز توجه بیشتری به آن می شد و می شود؛ گفته اند: نژاد زرد

مدیریت پذیرترین مردم جهان هستند. پس کار مدیر  -تعبیر عام: مردمان آسیای جنوب شرقی

 تر از کار مدیر در جوامع دیگر است.  در آن جامعه ها آسان

آنان خود بره قردر کرافی     ثانیاً:بنا نیست همۀ مدیران جمع شده به ژاپن بروند.  اوالً:اما 

 جوامع دیگر نیز نیازمند مدیر هستند پس باید:  ثالثاً:مدیر دارند. 

آگراهی )و دسرتکم هوشرمندی    « شخصریت شناسری  »مدیر در حدی از روان شناسی و  -5

 نسبت به آن( داشته باشد. 

افراد مدیریت پذیر را جمع کرده و به یک مدیر تحویل دهند، بایرد   ۀقرار نیست هم -1

 مدیریت پذیری انسانیتی را در وجود افراد باال ببرد. « رشاد»خود او در خط 

درونی باشد، نه برا تحمیرل. کره     ۀت پذیری کارکنان، باید با ایجاد زمینافزایش مدیری -0

تحمیل به جای رشاد به فساد، و به جای مدیریت پذیری، پرخاشگری فرد تحت مردیریت را  

 به بار می آورد. 

حرکت کند. یعنری رشراد یرک تغییرر      «رشاد»افزایش مدیریت پذیری باید روی ریل  -0

ت است از به فعلیت رسیدن مداوم استعدادهای برالقوّۀ فکرری،   مثبت همه بُعدی است و عبار

 علمی، انسانی حتی در ابعادی که ربطی به مدیریت پذیری ندارد. 
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انسان حیوان نیست، حیوان برتر هم نیسرت برل موجرود     مسؤلیت دانش مدیریت:

مره  خورشید و منظو و فعالیت ابر و باد و مهدیگر و دارای روح فطرت است؛ انسان محصول 

و کهکشان و کل جهان و گل سرسبد کائنات است، اینک گروهری، تیمری و یرا سرازمانی از     

کرل   انسان ها تحت مدیریت جناب مدیر قرار دارند، او نه تنها در برابرر آنران برل در برابرر    

مسؤلیت دارد و باالتر از آن در مقابل خدای جهران و انسران، مسرؤل اسرت. او      ،جهان هستی

 هستی است. امانتداربزرگترین 

 َعَلى اْلَأماَنَة َعَرْضَنا ِإنَّا»امانت، که هیچ موجودی غیر از انسان چیزی به نام امانت ندارد: 

 كنانَ  ِإنَّنهُ  اْلِإْنسنانُ  َحَمَلَهنا  َو ِمْنهنا  َأْشَفْقَن َو َيْحِمْلَنها َأْن َفَأَبْیَن اْلِجباِ  َو اْلَأْرِض َو السَّماواِت

را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، آن ها حمرل آن  « امانت»ما  5«:َجُهواًل َظُلومًا

و  اآن را حمل کرد در حالی که ستم گررا بر نتابیدند و نسبت به آن ناتوان گشتند، اما انسان 

 جهل گرا هم هست. 

مراد از امانت چیست؟ نظریه های بی ربط و معانی بی دلیل آورده اند، مراد ظراهر خرود   

حتی «. امانت پذیر»است و نه « امانت سپار»کائنات هیچ موجودی نه  ست؛ در این جهانِآیه ا

فرشتگان؛ ما هیچ آیه و حدیثی نداریم که بگوید جبرئیرل فرالن چیرز را بره امانرت در نرزد       

آمده بدین معنی اسرت کره او در   « جبرئیل اَمین»میکائیل گذاشت، تنها دربارۀ جبرئیل عنوان 

 طا نمی شود. آوردن وحی دچار خ

هیچ آهوئی چیزی را در نزد آهوی دیگر به امانت نمی گذارد و همچنین هر چیرز و هرر   

موجود جاندار و غیر جاندار دیگر. این فقط انسان است که در زندگیش چیزی به نام امانت 

در خیلری از   متأسرفانه دارد. این فقط انسان است که امانت یکی از روابط زندگیش اسرت و  

هی آن را رعایت نمی کند از آن جمله برخی آموزگاران در کالس و برخی مدیران موارد گا

 در مدیریت خودشان. 

یرا تبیرین یرک     :یا ابلیسی است و یا انسانی. و در عرصۀ نظری و علمری  ،ر عملهمدیریت 

                                                
 سورۀ احزاب. 11آیۀ  5
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و یرا علرم و دانشری اسرت بررای رونرد        ،سری اصول و فروع است برای ریل گذاری راه ابلیس

 نسانیت. متعالی راه ا

مؤمنان کسانی  5«:راُعون َعْهِدِهْم َو ِلَأماناِتِهْم ُهْم الَّذيَن َو»و در شناسائی مؤمنان می گوید: 

 هستند که امانات و تعهدشان را رعایت می کنند )پای مال نمی کنند(. 

بره گذشرتۀ خرویش     -باصطالح برا فررا رسریدن بازنشسرتگی     -شخص مدیر در پایان کار

. و امانتداری خویش خرسند خواهد بود و یا در سوز پشیمانی خواهد سروخت نگریسته یا به 

 جای خود دارد. مسئلۀ آخرت که امر عظیم است،

مری   (السرالم  علریهم ) بیرت  اهل و ور دقیق است، مکتب قرآنمی گویند: وجدان انسان دا

ان زیرر عصری  این که فطرت انسان ممکن اسرت   گوید: فطرت انسان داور دقیق است. و مهمتر

 َتْبنديلَ  ال َعَلْیهنا  النَّاَس َفَطَر الَّيت اللَِّه ِفْطَرَت»غریزه سرکوب شود اما هرگز از بین نمی رود: 

 هیچ خطاکاری نمی تواند از دست فطرت خود فرار کند.  1«.اللَّه ِلَخْلِق

دانش مدیریت برای استثمار نیست، برای مدیریت سازمان تولید بمب اتم نیست، واالتر و 

حیوان چرا مدیریت نردارد؟   ،پرارج تر از آن است که در خدمت تیم مافیائی قرار گیرد، و...

برای این که فاقد روح فطرت است. کندوی زنبوران مدیر ندارد؛ هر کدام از زنبروران و هرر   

 گروه از آن ها صرفاً با غریزۀ خود کار می کنند، حتی به نتیجۀ کارشان آگاهی ندارند. 

مدیریت یک انفعرال   ،در نظر سطحی ؟:«انفعال»است؟ یا « فعل»مدیریت یک 

آن ها برر مری آیرد و بره      تأمیناست: انسان در برابر نیازهای خود منفعل می شود و در صدد 

 است. « انفعال»خاطر آن، گروه، تیم و سازمان تشکیل می دهد. پس مدیریت یک 

است نه انفعال. آیه را « فعل»یت مدیر (السالم علیهم) بیت اهل و اما در بینش مکتب قرآن

و او )خدا( شما را از زمرین آفریرد    «:فیها اْسَتْعَمَرُكْم َو اْلَأْرِض ِمَن َأْنَشَأُكْم ُهَو»از نو بخوانیم: 

 گماشت. شما را به عمران و آبادی آن بر
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انسان یک خصلت ذاتی و یک عنصر آفرینشی اسرت کره در نهراد او    « ال بودنفعّ»کار و 

می پردازد؛ هرر  « بازی»گذاشته شده. کودک به محض این که توان حرکت می یابد به خلقتاً 

فاقرد  »است؛ فعلی نه برر اسراس نیراز آگاهانره؛ فعلری      « فعل»است، یک « کار»بازی او یک 

 خود فعل است.  ،است؛ هدف از فعل« فعل برای فعل»بل «. هدف

 هیچ انسانی نیست که بی کار باشد؛ تنبل ترین انسان ها به اندازۀ فعال ترین افراد، در کارند: 

 گر به عقل و تحقیق بنگری
 

 همره در کارنررد بری کرراران   
 

در کودکی مشغول فعل برای خود فعل است، در بزرگی یا تنبلی کرده به همان فعل بررای  

 را برای هدفی به کار می گیرد. « فعال بودن»فعل ادامه می دهد و یا خصلت ذاتی 

خصلت ذاتی هر جماد، گاز، و هر ماده و انرژی است. و در یک جملره   ،و کار حتی فعل

 ر، کار. می توان گفت: جهان هستی یعنی کا

همه چیز جهان فعل و انفعال فیزیکی و شیمیائی است آیا در این میان اصالت با فعل است 

ه بررسری روابرط عناصرر    یا با انفعال. بدیهی است که اصالت با فعل است. این درسی است کر 

 نیز ما را به آن راهنمائی می کند.  جدول مندلیف

 «فیهنا  اْسنَتْعَمَرُكمْ  َو»باالترین مصداق  مدیریت نیز به محور کار است؛ کار با هدف، که

 است که می گوید ما شما را ذاتاً عمران گرا آفریدیم. 

اگر در شناخت ماهیت گروه های مافیائی، تیم های مجرمانه، سازمان  مدیریت انفعالی:

منشرأ  »باشرند، از  « منفری »های ضد بشری، با دقت بنگرید، می بینید همگی پریش از آن کره   

 تأسیسشی می شوند؛ افراد وامانده و منفعل در برابر اصول و شیوۀ درست انسانی، به نا« منفی

 فیها ِلُیْفِسَد»مصداق  5،«الدِّماَء َيْسِفُك َو فیها ُيْفِسُد»چنین گروه هائی اقدام می کنند و مصداق 

مری  « مدیریت بر علیه مردیریت »می گردند. و مدیریت گروه شان  «النَّْسَل َو اْلَحْرَث ُيْهِلَك َو

 گردد؛ مدیریتی که با هر مدیریت انسانی تضاد دارد. 

انفعال اگرر یرک خصرلت شخصریت درونری       نباید مدیر شود؛« فرد منفعل»بنابراین 
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پذیرش سمت مردیریت   ،نآگردد، یک بیماری و دستکم یک نقص بزرگ است که با وجود 

 ل خطای بزرگ است. یک اشتباه ب

همراه « انسان شناسی»همواره با اصول  -از اول تا آخر -سخن آخر: در این دفتر

یل گذار آن مکترب  رراهی که  خواهیم بود و خارج از این ریل حرکت نخواهیم کرد.

 است.  (السالم علیهم) بیت اهل و قرآن

 

 

 هفتم ۀمقدم
 اسالم و شخصیت جامعه

 

فرد به عنوان یک موجودی که هم جنبۀ فیزیکری دارد و هرم جنبرۀ حیاتمنرد؛ شربهه و      

ش نیست. اما دربارۀ شخصیت جامعره میران دسرت انردرکاران علروم      «شخصیت»تردیدی در 

 انسانی اختالف نظر هست؛ می توان آن ها را تحت سه عنوان قرار داد: 

و « صررفاً قرراردادی  »لیبرالیست های افراطری: در بیرنش اینران جامعره یرک پدیرده        -5

است؛ یعنی هیچ جنبۀ طبیعی ندارد= ریشه در « غیر طبیعی»و « پدیدۀ مصنوعی»باصطالح یک 

 نهاد آفرینشی و ضمیر درونی انسان ندارد. 

 فردیرت » اب اصالت گرچه دارد شخصیت جامعه اینان نظر در: معتدل های لیبرالیست -1

 مدیریت جریان در چه گر نیست قراردادی صرفاً پدیدۀ یک جامعه دیگر: بیان با. است «فرد

 .داد افراد به را اصالت باید مردم،

 برر  «جامعه شخصیت تقدم» به دورکیم. هستند گروه این از ،...و کنت آگوست دورکیم، 

 5.است معتقد افراد، فردی شخصیت

                                                
طایفه، قبیله، فکر می کردند و برای آن کار مری  «= ما»او معتقد بود که انسان های اولیّه تنها به محور  5

 قرار گرفت. « ما»در عرض « من»مفهوم « تقسیم کار»کردند. در مرحلۀ بعدی در اثر 
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 دارای را جامعره  اسرت،  «هگلیسرم » برر  مبتنی مسئله این در که بینش این: مارکسیسم -0

 .داندمی شخصیت ترین اصیل

 حتی. بداند صفر، معنای به شخصیت فاقد را فرد که نیست و نبوده بینشی هیچ است بدیهی

 .ها مارکسیست دربارۀ هم و است منصفانه غیر دورکیم درباره هم سخنی چنین

 حقروق  فاقرد  باشد، مصنوعی پدیدۀ یک صرفاً و طبیعی شخصیت فاقد جامعه اگر :حقوق

 حقروق  منشرأ » یعنری . اسرت  قرراردادی  صررفاً  شود داده جامعه به حقی هر. گردد می طبیعی

 اوست، حق «قرارداد» یک به فرد هر پیوستن: منظر این از 5.است محض، قراردادهای «جامعه

 .است افراد فردی حق همین از ناشی اجتماعی حقوق پس

 جامعره  نره . دهنرد  مری  آن به حقوقی هم و 1کنند می ایجاد را جامعه خود هم قراردادها

 .حقوقش نه و دارد اصالت

 مری  حفرظ  نیز یافته توسعه های جامعه در را «جامعه سبقت» از ای رگه گرچه دورکیم

 .گیرد می قرار افراطی های لیبرال کنار در جامعه حقوق دربارۀ لیکن کند

 مری  طبیعری  و آفرینشری  ۀپدیرد  را آن و است معتقد جامعه شخصیت به اسالم اما :اسالم

 رابطرۀ  کره  طور همان یعنی. آفرینشی سبقت دارد؛ سبقت انسانی افراد های آگاهی بر که ددان

 . است چنین این نیز «اجتماعی زیست» با اش رابطه است، خلقتی رابطۀ یک غذا با انسان

 انسران » در کره  اسرت  خالئی دارد، می باز جامعه شخصیت به باور از را ها لیبرال آنچه

 .«برتر» پسوند با گرچه دانند می حیوان را انسان آنها. دارند «شناسی

 مراهوی  تفاوت با موجودی را آن بل. برتر حیوان نه و داند می حیوان نه را انسان 0اسالم

                                                
 را بر این پایه نوشته است.« قراردادهای اجتماعی»ژان ژاک روسو کتاب  5

یت مرحوم حوزوی )تحت تأثیر رشید رضای مصری( نیز جامعه را چنرین پدیرده   متأسفانه، یک شخص 1

ای می داند، و برخی از شاگردانش امروز فکر او را در این مسئله دنبال می کنند. و معتقدند کره حقروق ایرن    

 پدیدۀ مصنوعی را خداوند تعیین می کند.  

 است.   (السالم علیهم) بیت اهل و مراد مکتب قرآن 0
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 دو دارای انسان: گویند می انسان ماهیت تبیین در و. داند می مستقل ماهیت دارای و حیوان با

 :است روح

 .است انسان غرایز منشأ و هست هم حیوان در که است همان روح این: غریزی روح -5

 خواهی زیبا و شناسی زیبا اخالق، تاریخ، جامعه، خانواده، منشأ روح این: فطرت روح -1

 نکوهش و خویش خویشتن با درگیری) پشیمانی حیاء، نباید، و باید ناهنجار، و هنجار ،(هنر)

 .داند می دارد، انسان و ندارد حیوان آنچه هر و( خویش

 ماننرد ) باشرد  نداشرته  دسترسری  ای جامعه به اگر و است انسان ذاتیات از گرایی جامعه 

 جامعره،  میران  در هرم  و جمرع  میران  در هرم  امرا . کند می گرایی جمع( تاریخی موارد برخی

 و دارنرد  را خرود  اصرالت  همگری  جامعه، حقوق هم و فرد حقوق هم پس. است گرا خانواده

 .کرد رفتار محض، قراردادی صورت به آن ها با نباید

 نیرز  خرانواده  حقوق بین این در است، خانواده از اصیل، حقوق نفی لیبرالیسم، قهری الزمۀ

 رسریده  آن حرذف  بره  برل  خرانواده  تضعیف به لیبرالیسم لذا و گردد می مصنوعی و قراردادی

 .است

 حدی در بدهد اصالت و شخصیت جامعه به کوشد می و کوشیده بینش این :مارکسیسم 

 ترین قوی که دارد را هگل «گرائی تاریخ» عنصر کوشش این در. ندهد فرد به اصالتی هیچ که

 میران  تعامرل  در او بحث این هگل، گرایی تاریخ پذیرش فرض بر لیکن. است آن اتکای نقطۀ

 پس) جامعه در او نظر به که است تاریخ روند با انسان، فرد آگاهانه های تصمیم و ها آگاهی

 هرای  انگیرزش  کره  کنرد  مری  ایجراد  را جبرهرائی  جامعره  تراریخی  روند( جامعه پیدایش از

 رفتار نسبت که است «شناسی رفتار» محور به سخن این. کنند می تعیین را آگاهانه میماتصت

 تراریخ،  و جامعره  پیردایش  ریشۀ به ربطی و دارد نظر در آن، اتتأثیر و تاریخ رفتار با را فرد

 .شود بررسی «شناسی انسان» در باید که است موضوعی این ندارد؛

 ایرن  پاسرخ  در تراریخ؟  نه و دارد جامعه نه حیوان چرا چیست؟ تاریخ منشأ: دیگر بیان با

 بره  کره  نیرز  مارکسیسرم  و. گیرد قرار ها لیبرال جرگۀ در مگر ندارد راهی نیز هگل پرسش

 ؟-لیبرالیسم از غیر یابد می را جایگاه کدام مسئله این در است، فرد اصالت مخالف شدت
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 5؛«واحدة ملة الكفر» :که دارند قرار واحد موضوع در اساسی مسئلۀ این در همگی پس

 .آید می بیرون دودکش یک از ودشاند باشند، متعدد های اجاق صورت به گرچه باطل

 اصرالت  یرا  و فررد  اصرالت  یا: که پذیرد نمی را «دوآلیسم» این طرفین از کدام هیچ اسالم 

 .دارند را خود اصیل حقوق دو هر و دارند اصالت دو هر: گوید می. جامعه

 یرا  گیررد  می قرار مدیر یک مدیریت تحت آنچه :سازمان و تیم گروه، شخصیت اما

 :یدئفرما توجه زیر پاسخ و پرسش دو به اکنون 1.سازمان یا و تیم یا است گروه

 ؟-نه؟ یا دارند شخصیت سازمان، و تیم گروه، آیا -5

 شخصیت رائحۀ از کم دست باید نیز گروه و هستند، شخصیت دارای تیم و سازمان: پاسخ 

 0.باشد برخوردار

 ؟-قراردادی؟ صرفاً و مصنوعی یا است طبیعی ها این شخصیت -1

 لطفراً  امرا  هستند قراردادی شوند؛ می ادهز قرارداد از هستند؛ طبیعی غیر و مصنوعی: پاسخ

 را درسرت  دیوار یک که آجرها ۀمجموع در حتی «صرفاً» این. بردارید آن از را «صرفاً» واژۀ

 در آجرها. سازمان یک یا متی یک مجموعۀ به رسد چه تا ندارد جای نیز دهند، می تشکیل

 در هرا  اتم تعامل است چنین هم نبود، قبالً که کنند می ایجاد را شخصیتی درست، دیوار یک

 آجرهرا  تعامرل  و هرا  اترم  تعامل از که است آفرینش قانون این فیزیکی، پدیدۀ یک ساختمان

 صررفاً  و باشرد  حمنترب  کره  نیسرت  ای مجموعه هیچ پس. آید وجود به دیگر «شخصیت» یک

 .باشد انسان های آگاهی شدۀ ایجاد و محصول

 داشرته  حضرور  باید یا و دارند حضور آفرینشی عناصر نیز سازمان و تیم یک در بنابراین 

 همواره را «انسان هو ما به» انسان آفرینش عناصر که است آن حمنتب و صحیح مدیریت باشند،

 حس فاقد بود، فطری ئیاهمگر فاقد انسان اگر. نباشد غافل آن از هرگز و باشد داشته نظر در
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 شرحش در متن این دفتر خواهد آمد. 1

 شرح در فصل سوم، مبحث تیم. 0
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 نره  و آمدمی وجود به تیمی نه نبود، گرا جامعه بود، جمع برای واحد هدف از ناتوان تعاون،

 .باشد گروه ایجاد به قادر توانست می گرچه سازمانی،

 دارد؟ حقوقی «سازمان و تیم هو ما به» سازمان و تیم شخصیت آیا -0

 عضو فرد. خودش مصنوعی ماهیت مساویِ ماهیت با حقوقی دارد؛ حقوق :لیبرالیسم پاسخ 

 .هدف به معطوف مگر ندارد حقوقی است تیم

 حقروق  «جمع» تنها ندارند، حقوقی فرد، عنوان به سازمان و تیم اعضای: مارکسیسم پاسخ 

 .هدف به معطوف حقوق هم آن دارد

 هردف  بره  معطوف هیچوجه به حقوق این که دارند حقوق اعضا فرد فرد: اسالم پاسخ -0

 حقوق مصنوعی شخصیت یک عنوان به یزن جمع و. است شان انسانی حقوق نیست بل تیم، از

 .است هدف به معطوف حقوق این و دارد

 کره  اسرت  ای ویرژه  و درسرت  شناسی انسان خاطر به دیگر پاسخ دو با اسالم پاسخ تمایز 

 شود می تلقی اخالقی امر یک فرد، هر انسانی حقوق دیگر، پاسخ در است؛ معتقد آن به اسالم

 در ها طلبه ما اصطالح به و است، قراردادها نیز اخالق منشأ زیرا. نیست آور الزام لزوماً که

. دارد «حکومت» اخالقی قراردادهای بر آورد، می وجود به را تیم که قراردادی فقه، اصول علم

 .ماند نمی اخالقی قراردادهای برای جائی دیگر یابد، می انجام تیمی کار قرارداد که وقتی یعنی

 که فردی به نه د،دان می آفرینشی امر یک و انسان فطرت روح را اخالق منشأ اسالم اما 

 بره  نره  و کنرد،  سلب را خود انسانی حقوق که دهد می اجازه پذیرد می را تیم یک عضویت

 آگاهانه امضای به و کرده سلب قرارداد متن در را انسانی حقوق آن که دهد می حق یمت مدیر

 .برساند عضو

 در گرچره  نیسرت،  پرذیر  سلب حقوق، این اساساً :انسانی حقوق سلب و مدیریت

 تردیرد  بری  .اسرت  انسان انسانی طبع سلب مثابۀ به زیرا .باشد آمده مؤکد طور به قرارداد متن

 پس 5.کرد خواهند عمل خود قرارداد خالف بدهند، ها آن سلب به تن تیم اعضای یا عضو اگر

                                                
 شرح در مبحث تیم از فصل سوم. 5
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 حقوق این از فروکاستن صدد در و دنباش داشته لیبرالیستی یا مارکسیستی روحیۀ نباید مدیران

 .داری برده شیوۀ و هتازیان با حتی 5گرفت دنخواه معکوس نتیجۀ که دنباش اساسی

 

 

 هشتم ۀمقدم
 دادوستد: تعاطی

 باشد مبتنی «امرین بین امر» بر که است آن صحیح مدیریت 
 

 اسرت  عامرل  ترین کننده تعیین که هست انسانی علوم عرصۀ در قاعده یک اسالم نظر از 

 :کند می جدا تجربی علوم از را آن که

 انسرانی  علروم  در امرا . کنرد  می تغذیه را خود فرزند مادر همیشه تجربی علوم در :قاعده

 1.کند می فربه و تغذیه را خود مادر گرددمی بر تولد محض به فرزند

 تقویرت  را جهل همان گرددمی بر فوراً شود متولد جهل از «فقر» ای جامعه در اگر: مثال

 0.بالعکس العکس و. کند می

 .بالعکس والعکس. شود ناشی علم از ثروت ای جامعه در اگر است همچنین و

 مطرابق  گرردد  مری  برر  درنرگ  بری  و گیرد، می افراد فطرت از را خود 0شخصیت جامعه

 نرو  از ،افرراد  روحری  رتبۀ شخصیت همین و. دهد می شخصیت افراد همان به خودش ساختار

                                                
 شرح در همان مبحث. 5

می توانید این قاعده را بدین صورت بنویسید: در عرصۀ طبیعت همیشه مادر فرزند خود را تغذیره مری    1

 رصۀ اجتماع فرزند به محض تولد بر می گردد مادر خود را تغذیه و فربه می کند.کند، و در ع

 یعنی اگر جهل از فقر ناشی شود. 0

در یکی از این مقدمه ها گفته شد: هم فرد شخصیت دارد و هم جامعره، هرم فررد اصرالت دارد و هرم       0

 جامعه، هم فرد حقوق دارد و هم جامعه.
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 دَوَران این. …همچنین و پردازد می سازی ساختار به جامعه شخصیتی ساختار در و گردد برمی

 .است کار در دائماً که است

 جراده،  پرل،  هسرت؛  آن، اجتماعی های پدیده و جامعه میان ستد و داد و تعامل این نیز و

 پلریس،  مافیرائی،  هرای  تریم  دادگسرتری،  خردماتی،  مراکرز  تولیردی،  مراکز بیمارستان، مدرسه،

 زاده همرین  اما شوند، می زاده جامعه از که هستند اجتماعی های پدیده همه دولت، وزارتخانه،

 .پردازند می آن در «هائی سازی دگر» به و شده عامل جامعه شخصیت در گردند می بر ها شده

 هرا  پدیرده  دیگرر  در حدی در هرکدام است؛ برقرار نیز ها پدیده خود میان دادوستد این

 .دارند عاملیت

 دچرار  خرودش  اولیرۀ  ماهیرت  در آن، دائمری  رانوَدَ و دادوستد و تعامل این :ها قهرمان 

 کنریم مری  مشاهده عینی تجربۀ با اما. بود خواهد و بوده رانوَدَ در جبراً و قهراً است؛ «جبر»

 فقرر  همان و شده متولد جهل از رقف آن در که ای جامعه: شود می شکسته قهار، ربج این که

 قعرر  به روز به روز ای جامعه چنین که است این دوران این اقتضای ،دمی کن تقویت را جهل

 یافته تحول ها جامعه ،تاریخ در که بینیممی اما. شود اسیر پیش از بیش فقر چنگال در و رفته

 .اند شده مبدل دانش با و ثروت با ۀجامع به و شده خارج جبری دوران این از و

 نامردار  هرای  قهرمران  فقرط  مراد. هستند ها قهرمان جبری، دوران این شدن شکسته عامل

 نیرز  کوچک ظاهر به و مجهول افراد بیشتر بل. نیستند... و نظامی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی؛

 .هستند نظر در

 ارادۀ فررد،  یرک  ارادۀ است؛ «انسان ارادۀ» شکند می را برج این آنچه: جمله یک در و

 همره  از ترر  کننرده  تعیین و سازمان یک ارادۀ تیم، یک ارادۀ گروه، یک ارادۀ خانواده، یک

  5.جامعه یک ارادۀ

                                                
است، یعنی پیردایش شران مقردم برر     « شخصیت طبیعی»انواده و جامعه، در این میان، شخصیت، فرد، خ 5

هسرتند کره همگری از اصرل و     « شخصیت مصنوعی»آگاهی ها است. و شخصیت پدیده های اجتماعی همگی 

 اساس محصول آگاهی های انسان هستند.  
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 نره  اسرت  اجتماعی قاعدۀ یک که این برای شود؟می شکسته چرا و چگونه قهار جبر این

 در اجتماعیرات  همیشه و است طبیعی نیروی و استعداد یک اراده و طبیعی. محض قانون یک

 هم به دست طبیعی های اقتضا و اصول با اراده که وقتی ویژه به هستند شکننده طبیعیات برابر

 .بدهند

 شخصیت با اراده تعاطی باز بگیرد، خود چنبرۀ در را چیز همه مذکور تعاطی رانوَدَ اگر

 میران  تعراطی  همچنرین  و خرانواده،  طبیعری  شخصریت  و هاراد میران  طیتعا نیز و فرد، طبیعی

 .شکند می هم در را اجتماعیات تعاطی چنبرۀ آن اراده، و جامعه طبیعی شخصیت

 در را بشر اجتماعی های ساخته ۀهم و آیدمی که است طبیعی زلزله یک شبیه مسئله این

 .کوبدمی هم

 .بس و است اراده کند، می خارج برج این از را بشر آنچه پس

 پرس . بگیرد تصمیم اگر باشد داشته اراده دتوان می انسانی هر :است نوع دو بر اراده اما 

. گرردد  می متولد درونی های انگیزه از زیرا است، گونه دو بر تصمیم. است تصمیم زادۀ اراده

 .فطری های انگیزش و غریزی های انگیزش: است گونه دو بر نیز درونی های انگیزه

 ایرن  میران  تعامل و یطتعا چگونگی ست،ا کننده تعیین آنچه تعامل، و تعاطی هر ازپیش 

 :دهد می رخ زیر صورت سه با که است انگیزه نوع دو

 برر  اراده شخصریت  بیمراری  هروس  و هروی : حرکت بستر غریزی صرفاً ۀانگیز -5

 .منفیات

 اراده شیکُ غریزه بیماری طبیعت خارق تعقل: حرکت بستر فطری صرفاً ۀانگیز -1

 .منفیات بر

 تعقل: حرکت بستر غریزی و فطری انگیزۀ تعامل و تعاطی از حاصل متعادل، ۀانگیز -0

 .مثبتات بر اراده شخصیت سالمتی طبیعت مطابق

 عاملیرت  -شوند می تقسیم منفی و مثبت نوع دو به جمع در که -ها اراده این از هرکدام 

 .خودش ماهیت مطابق کدام هر شکنند، می هم در را جبر آن و دارند
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 تراریخ  و جامعره  جریان جبری معلول را انسان تصمیمات و انسان که مهگلیس برخالف 

 اهل مکتب داند،می افراد های تصمیم معلول را جامعه که لیبرالیسم بینش برخالف و. داندمی

 و اسرت  انکار قابل جبر این نه .امرین بین امرٌ بل آن نه و این نه: گوید می السالم علیه بیت

 .هستند تعامل و تعاطی در نیز دو هر این که این شگفت و. انسان تصمیم و اراده نه

 سراختارها  با مطلق طور به عاملیت نه ،افراد و( اجتماعی های پدیده) ساختارها میان پس؛

 سراختارها  رابطرۀ  اسرت  همچنرین  و .امارین  باین  امرٌ بل افراد، با مطلق عاملیت نه و است،

 .خانواده با کدام هر رابطۀ است همچنین و. جامعه با( جامعه درون سازمانی های پدیده)

 طرور  همرین  و. است همچنین نیز بالعکس و سازمان و ساختار «عاملیت» که این مهمتر و

 هرم  یعنری . هدف به معطوف نگاه در سازمان، درون افراد ارادۀ قبال در ساختار املیتع است

 قررار  االمارین  باین  امارٌ  خط در سازمان، درون افراد تصمیمات و ها خواسته هم و ساختار

 کراربرد  و نقرش  از نبایرد  و شرد  غافرل  ها اراده از و داد اهمیت ساختار به تنها نباید و دارند

 در اگرر  سراختار،  بره  مطلرق  تکیرۀ . مطلقا نه لیکن دارد عاملیت ساختار .کرد غفلت ساختار

 کمونیسرم  در کره  همرانطور  دهد نمی جواب ها مدیریت دیگر در 5دهد، جواب گری نظامی

 .نداد جواب شوروی

 .باشد مبتنی امرین بین امرٌ بر که است آن صحیح مدیریت: پس

 هسرتند؛  االمرینری  برین  امر موجود( کاری گروه اعضای) انسان خود که داشت توجه باید

 مکدّر اعضاء با را مدیر ۀرابط طرف دو این از کدام هر به توجه عدم و .الفطرة و الغريزة بین

 .است مدیریت ناقض کدورت و. کرد خواهد

 نره  و اجتمراعی،  جبرهرای  با مجبور نه و 1ند،دا می الهی جبر با مجبور نه را انسان اسالم

 َبنْینَ  َأْمنرٌ  َبنلْ  َتْفِويَض َلا َو َجْبَر َلا :جامعه روند و خودش، عمل جبرهای از پذیری اثر بدون

                                                
ن تروجیهی در  برای این که ساختار نظامی گری بر استبداد و دیکتاتوری توجیه شده، مبتنی اسرت. چنری   5

 سازمان دیگر جای ندارد. 

 www.binesheno.com نو بینش سایت« دو دست خدا»شرح بیشتر در کتاب  1
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 .َأْمَرْين

 با کدام طرف است:  اصالتدر پرسش های دو طرفۀ زیر،  چند اصل در چند سطر:

 نره  ایرن  نه: پاسخ ؟-سازد؟ می را ها قهرمان تاریخ یا سازند می را تاریخ ها قهرمان آیا -5

 .امرین بین امر بل آن

 یرا  اسرت؟  کننرده  تعیرین  فررد،  رفترار  در( کراری  اجتماعی، طبیعی، محیط) محیط آیا -1

 .امرین بین امر بل این نه و آن نه: پاسخ برعکس؟

 چگرونگی  یرا  هسرتند؟  شرخص  کراری  رفترار  کننردۀ  تعیرین  تجربه و مهارت علم، آیا -0

 .امرین بین امر بل این نه و آن نه فطرت؟ و غریزه میان تعاطی در او درون شخصیت

 اعضرای  ناآگراه  هرای  اقتضرا  چگرونگی  یا است تر کننده تعیین مدیریت چگونگی آیا -0

 .نه آن، نه این بل امر بین امرین؟ -گروه؟

نه آن، ؟ -مالیمت؟ با اجرای یا است تر سازنده مقررات، قاطع اجرای مدیریت در آیا -1

 .نه این بل امر بین امرین

 چنرین  انسران  کره  زیرا است همین بیاید، ذهن به مبحث این در که«دوآلیسم» هر پاسخ و

 .است یموجود

 تکلیّ انسانی علوم در ای قاعده هیچ و. هستند ریاضی هویت فاقد کلی، قواعد این ۀهم اما

 :زیر پرسش در مثالً. هستند استثناء دچار همیشه بل، ندارد ریاضی

 کره  است کار عامل این یا کند، نشاط ایجاد کار عامل در تواند می کار محیط شرایط آیا

 .نه آن، نه این بل امر بین امرین ؟-دهد؟ نشاط محیط فضای به تواند می

 ایجاد کار، عامل فالن در را نشاطی بی نشاط، شرایط واجد محیط یک است ممکن :استثناء

 .کند نشاط ایجاد نشاط، شرایط فاقد محیط یک فضای در کار عامل یک است ممکن و کند.

 اساتثناء  قاعادۀ  هیچ: که است این نیست پذیر استثناء انسانی علوم در که ای قاعده تنها

 . ندارد وجود انسانی علوم در ناپذیر

 دیگر طرف به نسبت طرف کدام است؛ «اصالت» در بحث باال های مثال همۀ در: تکرار]
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 [.دارد؟ اصالت

 و. دهد می نشان را مدیریت اهمیت و جایگاه که است امرین بین امر همه این :مدیریت

 نیراز  سرخت  نیرز  مدیریت هنر به مدیریت، دانش و علم ضرورت بر عالوه که کندمی روشن

 یا و باشد داشته آفرینشی طور به را آن باید یا مدیر که وقار، و متانت با توأم هنر این. هست

 5.خود تربیت و تمرین اثر در دستکم

 و. باشرد  توانمنرد  نیز عمل در مدیر که است الزم مدیریتی هنر نیست، کافی مدیریت علم

 .است سنگین وزنۀ یک برداشتن نه و است، «نظر صرفاً» و محض علم نه مدیریت گرنه،

 

 

 نهم ۀمقدم
 انصاف 

 مجازات و توبیخ ،تذکر 
 

 .تقصیر قصور، خطاء،: نیست ماهیت سه از خارج انسان منفی رفتار 

 آن در «عمرد » از عنصری هیچ و باشد شخص ناتوانی آن، منشأ که رفتاری: قصور :تعریف

 . نباشد

 :است نوع دو بر قصور

 .است کرده ایجاد را ای حادثه یا فعلی ناتوانی، اثر در کسی یعنی: ایجابی -5

 .است نداده دادهمی انجام باید که را فعلی و کاری ناتوانی اثر در یعنی: سلبی -1

 :است نوع دو بر نیز ناتوانی

 .است ناتوان آن کنترل یا انجام از بشر نوع که آمده پیش موضوعی مثالً: نوعی ناتوانی -5

                                                
 است که در فصل دوم خواهد آمد.« مدیریت خود»و این آخری از اصول  5
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 .باشد ناتوان آن کنترل یا انجام از معین شخص یک که موردی: شخصی ناتوانی -1

 ردیف دوم نیز بر دو گونه است:این 

 یرک  حردوث  دلیرل  بره  نبوده ناتوان موضوع، به نسبت شخص یعنی: موردی ناتوانی :الف

 .است شده ناتوانی دچار( ، محیطیجسمی روحی، فکری،) علت

 5.باشد شخص فکری و جسمی استعداد در که دائمی ناتوانی :ب

 تروبیخ  مسرتوجب  نره  .«تاذکّر » مگرر  ندارد حقوقی آمد پی هیچ قصور :حقوقی آمد پی

 .مجازات مستوجب نه و است

 دکنر  جبرران  را آن باید باشد دیگر مؤسسۀ ای دیگر کس بر مالی ضرر قصور اگر :تبصره

 .«اْلِإْسَلام ِفي ِضَراَر َلا َو َضَرَر َلا» زیرا

 فررد  کره  اسرت  ای مؤسسره  شده، آن متوجه ضرر که ای مؤسسه اگر :تبصره بر تبصره

 کننردۀ  تعیرین  مسائل از یکی این و. نیست جبران به موظف است، آن کاری گروه عضو قاصر

 اسرتخدام  در کرار  آن در قاصر، فرد اگر است همچنین و. است «کار عامل و مدیر رابطه»

 .باشد «دیده ضرر شخص»

 مگر نیست جبران ضامن کار عامل که است این اصل آیا شود می پرسیده گاهی :اصالت 

 اسرت  ضرامن  قاصر فرد که است این اصل یا بگیرد، عهده به را آن ضمانت قرارداد در که این

 ؟-شود؟ قید قرارداد در ضمانت عدم که این مگر

 باطل «قدرت خارج شرط» که این به نظر لیکن. باشد فقهی اختالف مورد تواند می مسئله

 1.گردد می «موضوع بانتفاء سالبه» مصداق صورت دو هر است،

 و قاصرر  فررد  میران  کره  جائی بنابراین،. است قدرت از خارج صورت، هر به قصور زیرا

                                                
 این گونه ناتوانی در گزینش اعضای گروه کاری، قابل توجه است. 5

 و ضمانت ندارد. 1



 اسالم و مبانی مدیریت 11
 

 

 شرمول  از 5«تخصصراً » مسرئله  باشرد،  کار همان به نسبت استخدامی رابطۀ دیده، ضرر شخص

 .نیست جبران به موظف قاصر و است خارج «الضرر» قاعده

 ،خرود  اطالق و عمومیت در الضرر ۀقاعد: دگوی می: است قوت دارای نیز مخالف نظر اما

 نفری  ریشره  از را ضررار  و ضررر  هر جنس و است «للجنس نافیة» که «ال» حرف با ویژه به

 تخصیصراً  یا و تخصصاً را ضرر این ،«استخدام» نام به چیزی که کنیم می شک اینک. کندمی

: ایرن  از براالتر  و. اسرت  خرود  قوت در شمول بقای اصل، ؟-نه؟ یا کند می خارج آن شمول از

 . کندنمی ایجاد شمول، اصل در شکی «استخدام» نام به چیزی اساساً

 ایرن  تکلیرف . خرود  جرای  به حقوقی، و فقهی نظر اختالف و فوق بحث :مدیریت در اما

 دایررۀ » و «مردیریت  دایرۀ» میان زیرا چیست؟ است، «مدیریت مبانی» که ما بحث در مسئله

 مبانی است؛ «جزاء حقوق» دقیق اجرای از غیر کردن، اداره بهتر. است فرق «داغ حقوقی امور

 .دارد فرق حقوق، علم حقوقی مبانی با مدیریت

 .ای نتیجره  هرر  برا  و صورت هر با قصورها از عفو است؛ «عفو» به مأمور مدیر اسالم، در

 دیگرر  در و بخشرد ب او بر خداوند که کند استغفار قاصر فرد برای است مأمور ،عفو بر عالوه

 اهلل )صرلّی  اکرم رسول مدیریت یعنی مدیریت موفقترین دربارۀ دارد؛ باز قصور از را او موارد

 َفظًّا ُكْنَت َلْو َو َلُهْم ِلْنَت اللَِّه ِمَن َرْحَمٍة َفِبما»ول کرد، می فرماید: که جهان را متح (آله و علیه

 َعَزْمنتَ  َفنِإذا  اْلنَأْمرِ  ِفي شاِوْرُهْم َو َلُهْم اْسَتْغِفْر َو َعْنُهْم َفاْعُ  َحْوِلَك ِمْن اَلْنَفضُّوا اْلَقْلِب َغلیَظ

به لطرف و رحمرت خداونرد، بررای آنران نررم و        1«:اْلُمَتَوكرلني ُيِحبُّ اللََّه ِإنَّ اللَِّه َعَلى َفَتَوكَّْل

مهربان شدی، و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو )و از تحت مدیریت تو( پراکنده می 

شدند. پس بر آنان ببخش و برای شان آمرزش بطلب. و در کار ها با آنان مشورت کن، اما به 

                                                
 مشرمول  اصرل  در یعنی: تخصیصی خروج -5: است نوع دو بر قاعده یک شمول از موضوع یک خروج 5

 نبروده  آن مشمول اول از موضوع این یعنی: تخصصی خروج -1. است شده خارج دیگر دلیل وسیلۀ به بوده آن

 .باشد شمول شائبۀ نظر بدو در گرچه. شود خارج آن از تا

 سورۀ آل عمران. 512آیۀ  1
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 ا دوست دارد.وقت تصمیم )قاطع باش( و بر خدا توکل کن که خدا اهل توکل ر

مراد از آمرزش خواهی، صرفاً آمرزش آن قصور نیست. زیررا قصرور اساسراً     -5 توضیح:

مراد آمرزش به  -گرچه در هر واقعۀ منفی جای استغفار هست -گناه نیست تا آمرزیده شود

 عالوۀ توفیق عدم قصور در آینده است. 

نباید مسئله بدون تذکر رها  الزم است. و« با مهربانی توأمتذکر »پس در موارد قصور  -1

 شود. 

 تقصیر یعنی: ایجاد یک رفتار منفی تعمّداً با آگاهی به نتیجۀ منفی آن. تعریف تقصیر:

فرد مقصّر در هر شرایط و در هر صورت، ضرامن پری آمرد کرار خرود       پی آمد حقوقی:

تحق ت و در امور مهرم و برزرگ مسر   اس« توبیخ»است. لیکن در امور ریز و غیر مهم مستحق 

 مجازات است؛ مجازاتی مطابق آن رفتار معین بر اساس نظام حقوقی. 

و نکروهش رقیرق مناسرب آن رفترار، کره       ،با رنجش توأمتوبیخ یعنی تذکر جدی  توبیخ:

 حاکی از عدم عفو قلبی، و حاکی از عفو عملی باشد. 

خطاء عبارت است از رفتار منفی ای که نه عنصری از ناتوانی در َآن باشد  تعریف خطاء:

 5و نه عنصری از تعمد.

 خطاء هیچ پی آمد حقوقی ندارد؛ نه تذکر، نه توبیخ و نه مجازات.  پی آمد حقوقی:

مدیر به جای تذکر، توبیخ و مجازات، باید دلجوئی، استمالت و درحد  پی آمد مدیریتی؛

انسانی با فرد خطا کار برخورد کند. در غیر ایرن صرورت در نظرر اعضرای      اعالی بزرگمنشی

گروه سنگدل شناخته می شود و این عامل لطمه در روابرط کراری مری گرردد و آفتری بررای       

 مدیریت است. 

یرک اعالمیرۀ    «حادیث رفاع  »حدیث معروف به  منشور و اعالمیۀ معروف اسالم:

 َعننْ  ُوِضَع»مبتنی اسرت:  « انسان شناسی»ول حیات بخش اسالم است که با دقت تمام بر اص

                                                
 با اصطالح خطاء در زبان عوام، اشتباه نشود.  5
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 اْضُطرُّوا َما َو ُيِطیُقوَن َلا َما َو َيْعَلُموَن َلا َما َو النِّْسَیاِن َو اْلَخَطُأ :ِخَصاٍ  ِتْسُع ُأمَِّتي

 َما اْلَحَسُد َو اْلَخْلِق ِفي التََّفك ِر ِفي اْلَوْسَوَسُة َو الطرَیَرُة َو َعَلْیِه اْسُتْكِرُهوا َما َو ِإَلْیِه

نُه خصلت از امت من برداشته شده است یعنی در برابرر آن هرا    5«:َيٍد َأْو ِبِلَساٍن ُيْظِهْر َلْم

عملی  -0رفتاری که ندانسته مرتکب آن شوند.  -0فراموشی.  -1خطاء.  -5 -مسؤلیت ندارند

آنچه به  -6. عملی که از شدت ناچاری )اضطرار( مرتکب آن شوند -1که طاقت فرسا باشد. 

طِیرَه: فال بد زدن که گاهی به طور قهری به سراغ هرر کرس مری     -1زور به آن وادار شوند. 

حسد )کره گراهی در هرر انسرانی رخ مری دهرد(        -2وسوسه در اندیشه در آفرینش.  -2آید. 

مادامی که به زبان و دست نرسد. ]یعنی اگر به انگیزش حسد، شفاهاً یرا عمرالً، عمرل شرود،     

 فع نیست[.مورد ر

این منشور می گوید: هیچکدام از این خصائل نُه گانه، نه جرم است و نه بزه، و نره قابرل   

 سرزنش یا نکوهش. 

باالی سر این منشور هم هست، و همان اختالف نظر )دربارۀ خطاء در « الضرر»اما قاعدۀ 

 کاری که فرد عامل به آن استخدام شده( در این جا نیز هست. 

ۀ دست اندرکاران علوم انسانی، از بدو تاریخ تا به امروز جمع شروند، در  اگر هم معجزه:

در رفتارهای انسان، نه می توانند چیزی بر این نُه خصال بیفزایند، و نره  « موارد رفع»شمارش 

 می توانند موردی از آن کم کنند.

 بهتر است از جوّ حقوقی خارج شویم و بحث را در فضرای مردیریت برا    انصاف متقابل:

ادبیات مربوطه اش پی بگیریم: هم مدیر باید اهل انصاف باشد و هم تک تک اعضای گرروه  

بدترین نوع پرتوقعی و ناشری از نرادانی و نشرناختن     ،«توقع عدم اشتباه از انسان»کار، زیرا 

 چنین کسی نه صالحیت مدیریت دارد و نه صالحیت عضویت در گروه. انسان است. و 

 نیست. انصافتوقع عدم اشتباه دربارۀ هر کسی، 

                                                
 ط دار االضواء. 060ص  1کافی )اصول( ج  5
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السرالم فرمرود:    از دیگران نیز انصاف نیست. امام صرادق علیره  « انصاف مطلق»حتی توقع 

منصفانه نیست که از دوسرتان توقرع    «:ِباْلِإْنَصاف اْلِإْخَواِن ُمَطاَلَبُة اْلِإْنَصاِف ِمَن َلْیَس»

 انصاف )مطلق( داشته باشی. 

 مبتنی هستند. « انسان شناسی»توجه: این گونه حدیث ها بر اصول دقیق دانش 

 منشأ پرتوقعی ممکن است فراتر از نادانی باشد، و از بیماری روانی ناشی شود.

ُعْقنَدَة   النَّناسِ  َعِن َأْطِلْق»در عهدنامۀ مالک اشتر می گوید:  «:عقده»پیشگیری از 

به  ،قدۀ هر رنجش را. یعنی نگذار رنجش افراد تحت مدیریتبگشای از مردم ع «:ِحْقٍد ُكِل

 5عقده مبدل شود. و این در دو مرحله است:

را باز بگذار تا رنجش خود را بر تو بگوید واالّ در قلب « بیرون ریزی»پیشگیری: راه  -5

 او می ماند و به کینه مبدل می شود. 

یت خود شود که به عقده مبردل  درمان: اگر مدیر وقتی متوجه رنجش فرد تحت مدیر -1

« بیررون ریرزی  »اشرتن راه  ذشده است، در این صورت باید به گشودن آن عقده بپردازد و بازگ

خطرناک می شود. و این یکی از هنرهای مدیریت است که به طور غیر مستقیم کراری کنرد   

 که عقده از قلب طرف، برود. 

وادار کنرد؛ راه حرلّ آن   « ازگوئی آنبر »رنجش به عقده مبدل شد، دیگر نباید به  وقتی که

« اجازۀ بازگوئی»است واالّ در مواردی چاره ای از « اصل»است. البته این « رفتار غیر مستقیم»

 نیست. 

و  «:ِوْتنرٍ  ُكنلِ  َسنَببَ  َعْنك واْقَطْع»می فرماید:  پیشگیری از احساس مظلومیت:

سبب احساس مظلومیت از تو را قطع کن. ایرن یرک سرخن مسرتقل نیسرت برل شررح همران         

 است و هر دو مرحلۀ مذکور را در بر دارد:« پیشگیری از عقده»

                                                
 و سخن امام طوری قالب ادبی گرفته که شامل هر دو مرحله و هر دو صورت است. 5
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در رابطۀ خود با افراد تحت مدیریت، امکان احساس مظلومیت را قطع و حذف کرن   -5

 تا چنین احساسی رخ ندهد.

ت حاصل شده است، با هنرمندی سربب آن را قطرع   در مرحله ای که احساس مظلومی -1

 کن که ادامه نیابد تا به عقده مبدل شود. 

از هر چه که به صالح  «:َلَك َما َلا َيِصُح ُكِل َعْن َو َتَغاَب»می گوید:  نادیده گرفتن:

ن تو نیست، خود را نادان بنما. زیرا گاهی رفتارها یا گفتارهائی پیش می آید که الزم اسرت آ 

 را نادیده و ناشنیده تلقّی کرد. 

بدیهی است که باید مدیر از اوضاع و احروال فرردی و جمعری     چشم و گوش مدیریت:

افراد تحت مدیریت خود اطالع و آگاهی داشته باشد. اما راه به دست آوردن این آگاهی، بس 

ات خرود  حساس است؛ باید به صداقت گزارش ها و گزارشگران اطمینان داشته باشد؛ اطالعر 

را از آنان که بیماری سخن چینی دارند نگیرد. اما این بدان معنی نیست که هرگزارش را بره  

اتهام سخن چینی، ناشنیده بگیرد؛ باید آن را بشرنود لریکن از تصرمیم زود هنگرام بپرهیرزد و      

ِإْن َتَشنبََّه   َفنِإنَّ السَّناِعَي َغناو  وَ    َسنا ٍ  َتْصنِديقِ  ِإَلى َو َلا َتْعَجَلَن»عجله نکند: 

چرین خرائن اسرت    و در تصدیق گزارش سخن چین عجله مکرن، زیررا سرخن     «:ِبالنَّاِصِحني

خواهان شبیه می کند. یا به شخص مدیر خیانرت مری کنرد و گرزارش     گرچه خود را به خیر

دروغ می دهد و یا به همکار خودش خیانت کرده رفتار درست او را منفی، یا از آن چه کره  

 ر جلوه می دهد. هست، منفی ت

گاهی ممکن است هدفش لطمه زدن به مدیر باشد، و گاهی لطمه زدن بره فررد مقابرل، و    

گاهی به هر دو، و گاهی ممکن است اساساً هدفش لطمه زدن به هیچ کس نباشرد و تنهرا بره    

 نگیزش بیماری درون خود عمل کند.ا
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 دهم ۀمقدم
 فهرستی از مسائل ضروری

 و انسان شناسی اسالم ارائه می گردد مسائل زیر مطابق بینش 
 

 ی این دفتر برای رسیدن به همین تعریف است.محتوا تعریف مدیریت: -6

دیریت و هم مدیریت پرذیر و  انسان موجودی است هم نیازمند م انسان و مدیریت: -1

 دارای توان مدیریت. هم

)مدیریت انسان خویشتن خویش را(: روح فطررت انسران، بایرد روح     مدیریت خود: -9

غریزه اش را مدیریت کند. دیگر جانداران مدیریت می شوند اما هرگرز قرادر بره مردیریت     

 5است که حیوان را مدیریت می کند.« نیازهای غریزی»نیستند ، بل این 

مردیریت  »و « ت گرروه مردیری »، «اندانمدیریت خ»، «مدیریت خانواده»]در این میان، از 

 نیز بحث خواهیم داشت[. «تیم

، جامعره  (السرالم  علریهم ) بیت اهل و مکتب قرآن نظر از سازمان یا گروه همکار: -0

شخصیت دارد شخصیتی متفاوت و متغایر با شخصیت تک تک افراد. یک گروه همکار کره  

شروند و  مبدل مری  « جامعۀ کوچک»در جهت واحد با هدف مشترک کار می کنند به یک 

یک شخصیتی پدید می شود متفاوت و متغایر با شخصیت تک تک افرراد، حصرول و تحقرق    

سازمان بسته به حصول و تحقق این شخصیت است. تا این شخصیت در مجموعۀ گروه حاصل 

نشود، سازمان مصداق نمی یابد. بل یک مجموعۀ متشتت است گرچره در اثرر اجبرار )خرواه     

 ر ناشی از شدت نیاز( به کار مشغول شوند. اجبار استبدادی و خواه اجبا

                                                
 شرح بیشتر در بخش هائی از این دفتر. 5
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ممکن است بدون ایجاد شخصیت جامعه برای گروه، از آنان کار  مدیریت ماشینی: -1

کرار مری    ،میز تولید نوار مدرنیسم، هر کسی در پشتکشید. همانطور که در فرهنگ کاری 

ر فرد ماقبل و کند و در نوبت خود یک عمل را تکرار می کند بدون اطالع از چگونگی و کا

نیست مدیریت ماشینی است؛ ابتدا هر کدام از افرراد را  د خود، لیکن این مدیریت انسانی مابع

سپس از آن ها کار می کشد، جان  -بی جان و بی روح -به یک قطعه از ماشین مبدل می کند

 کار می کنند.  ،ناپیوسته و نامربوط ها

تخصص آری، و نیز تفکیک کاری در عمل و تعیین  افراط در تخصص عملی کاری: -1

اما نباید تخصص و تفکیرک کرار و تعیرین وظرایف بره تفکیرک و جردائی و         وظایف، آری.

 جراحی شخصیت جمع، بیانجامد و به کندوی صرفاً غریزی زنبور عسل، مبدل شود. 

فکرری  که از موهبات برزرگ  « تقسیم کار»الف: در این روند، اصل  مضرّات این افراط:

بشر و نیز منشأ مدیریت است، دچار افراط می شود، قهراً و لزوماً و الزاماً به درون خرانواده  

نیز کشیده می شود و اعضای خانواده ماننرد آجرهرای بردون مرالط در سراختمان و سرازمان       

ی در خرانواده را  عی در گروه کاری، نبود شخصیت جمعنبود شخصیت جمخانواده می شوند؛ 

د؛ چرتکۀ حساب و کتاب میران درآمرد و هزینرۀ زوج و زوجره وارد محریط      نتیجه می ده

 خانواده شده و اعضا را از همدیگر جدا و جراحی می کند. 

در این روند، مدیریت بیشتر مدیریت نظامی و پادگانی یا مردیریت میردان نبررد مری      ب:

 نیسرت،  زیغریر  صرفاً موجود و دارد هم فطرت روح که است موجودی انسانگردد. و چون 

 کند می کاری فطرت روح اساس بر نه زیرا. کند می سقوط زنبور کندوی از تر پائین سطحبه 

 مری  مبردل  سررگردان  روح یرک  به. کند مدیریت را او اش غریزه که شود می موجودی نه و

 بشر هایگرفتاری منشأ بزرگترین این و. باشد داشته قبول قابل مسکن و زیبا لباس گرچه شود

 .است صنعتی پیشرفت اینهمه وجود با مدرنیته عصر در

 قالرب  در گروه مدیریت روند این (:خویش خویشتن مدیریت) خود مدیریت در: ج

 جراحری  از عبرور  از الزاماً،پس و لزوماً و قهراً دیگر هم از روابط گسستن و ماشینی مدیریت
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 و حرذف  را آن ابعاد و کرده جراحی نیز را افراد فردی شخصیت همدیگر، از خانواده اعضای

 آجرهای مانند شده تلنبار های انسان از انبوهی شودمی جامعه.آورد می بار «بُعدی تک» را او

 و تک همگی حال عین در ،هم کنار در شده ردهشف و جمعیت پر افراد کامیون؛ از شده تخلیه

 .هستند تنها

 بایرد  الزاماً و «بزرگ گروه» از است عبارت جامعه مبحث، این در :جامعه مدیریت: د

 هرای  شخصریت  رفتارها، با تک ها، شوندگی تک همان با شود؛ اداره گروه مدیریت همان با

 .خویش خویشتن در شده بعُدی تک نیز و تک، تک

: اسرت  نروع  دو برر  بشری، کالن زیست در نظم :جامعه نظم جای به اجتماعی نظم: اه

 چگونگی است؛ کننده تعیین و مهم گروه، مدیریت چگونگی حیاتمند؛ نظم و گورستانی نظم

 گروهی مدیریت. کندمی تعیین را خود مدیریت و خانواده مدیریت چگونگی ماهیتش، و آن

 ترین منظم نظم کند؛ می ایجاب جامعه در را گورستانی نظم دقیقاً ماشینی، و افراطی ماهیت با

 مردفون  قبرر  به مدفونی هیچ نیز گورستان در. است گورستانی و ماشینی نظم ،اینچنینی ۀجامع

 .کند نمی تجاوز دیگر

 توفنردگی  و هرا  مزاحمرت  از خواهنرد  مری  که وقتی گاو، و اسب پرورندگان و دامداران

 گروهی مدیریت دچار که جوامعی در .کنند می اخته را ها آن شوند آسوده گاونر یا نر اسب

 کننرد  می اخته افراطی، مدیریت همین اثر در را افراد روان و روح ها دولت اند، شده ماشینی

 .آورند می بار به روح بی و مرده اما دقیق نظم یک و

. نیسرت  انسران  سرزاوار  نیرز  چنینی این نظم 5نیست، انسان سزاوار نظمی بی که همانطور 

 شرود؛  می ناشی تفطر روح کانون از که است نظمی و حیاتمند نظم است انسان سزاوار آنچه

 .گردد می حاصل «توسط روح فطرتغریزه  مدیریت» از

 نمای  جراحای  کاه  آیدمی در حالتی به باز شود اگر و شود، جراحی بایدن انسان 

 تنها جراحی این و کرد، مبتنی جراحی بر را گروهی مدیریت مدرنیته: جمله این شرح .پذیرد

                                                
 و این گفتار به معنی ردّ نظم اروپائی و تایید نظم بی نظمی برخی جوامع جهان سوم نیست.   5
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 مردیریت  و خرانواده  مردیریت  جامعره،  مدیریت به و نماند محصور گروه کاری ۀمحدود در

 در لیکن شد، یکنواخت و نپذیرفت را جراحی و جدائی هم باز یعنی. کرد سرایت فردی، خود

 ترک  هرا،  جدائی ها، تفکیک با است آفریده اینگونه نیز آفرینش گوئی منفی، جدید ماهیت

 نه و هست زنبور کندوی در نه که ماهیتی با آنهم ها، بودن تنها و ها زیستی تک ها، نگاریا

 همرین  بررای  که کنندمی گمان افراد مدرنیته، های اجتماع در راستی به و. موریانه زندگی در

 برخروردار  مدرنیتره  از کره  میزانی به «انگاری خود» این دیگر جوامع در و 5.اند شده آفریده

 .رود می پیش شوند،می

 «درکای  خود» و اندیشه و عقل که حدی به دارد عظیم نقش گروه، مدیریت: پس

 .را زندگی مفهوم و معنی همچنین و دکن می عوض را انسان

 یاک  بال  نیسات،  فکاری  و علمای  ۀیافتا  یاک  آن، باه  باور و 1فرد اصالت: نیز و

 ناه  اسات،  گاروه  مادیریت  ماهیات  چگاونگی  نتیجۀ است؛ قهری انفعال و پذیرش

 دانش و علم رب که است ترگسُ تحمیل یک. شناسی جامعه یا شناسی انسان نتیجۀ

 .است شده

 جنرگ  یرا  اسرت  طلرب  صلح انسان آیا :مسلح صلح و انسانی صلح: صلح و انسان -1

 جرانبی  از اسرت؛  نرداده  پرسرش  ایرن  به علمی پاسخ یک غربی انسانی علوم هم هنوز ؟-طلب؟

 ایجراب ( اسرت  نبروده  جنگ بدون هرگز انسان که این ۀمشاهد با) گرائی واقعیت و رئالیسم

 از کسری  اگرر  و .شرود  تعریرف  طلرب  جنرگ  موجرود  یرک  عنروان  بره  انسران  کره  ندکمی

 . است فریب عوام و شعار اهل بدهد، نظر این از غیر انسانی علوم اندرکاراندست

 موجرود  برترین از تعریفی چنین که دهد نمی اجازه متفکری هیچ وجدان دیگر جانبی از

 . شود داده

                                                
 کودک بی پدر متولد می شود. 333/113در جامعۀ امریکا با آمار مسلّم منهای مشکوکات، ساالنه  5

کتراب   اسالم نه به اصالت فرد معتقد است و نه به اصالت جامعه، بل امر بین امرین. رجروع کنیرد بره    1

 بخش آخر.  « جامعه شناسی شناخت»
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 طلرب  صرلح  فطرتراً  و طلرب  جنگ غریزتاً انسان: گوید می پرسش این به پاسخ در اسالم

 روح فطررت  دارای دارد، و هرم  را آن نیز حیوان که است غریزه روح دارای هم انسان است؛

 حیاء، اخالق، تاریخ، جامعه، خانواده، علم، خواهی، صلح منشأ است؛ آن فاقد حیوان که است

 فطرت روح (است آن دارای انسان و ندارد حیوان آنچه هر و) خواهی زیبا و شناسی زیبا حس

 .است

 بره  متکری  نیرز  جامعره  مدیریت باشد، باال در مشروح ماهیت با گروه مدیریت که وقتی

 عبارت جامعه که شود، همانطور می -افراد نیاز اجبار خواه و دیکتاتوری اجبار خواه -اجبار

 قهرراً  کره  هرا  جامعره  مجمروع  از اسرت  عبارت نیز جهانی جامعۀ ها، گروه مجموع از است

 «مسلّح صلح» مگر ندارد صلح برای راهی شود، و هیچمی متکی جنگ و جبر به نیز مدیریتش

 تررس  از گروهری  میران  در کار نیروی فرد یک که همانطور باشد؛ ترس زائیچۀ صلحش که

 .نیاز ترس از یا و کند می کار دیکتاتور

 اسرت،  آور حریرت  و انگیزاننده نیاز است؛ فرق «نیاز ترس» و «نیاز» میان نشود اشتباه و

 بره  اصالت آفرینشری مری دهرد؛    «بردگی به باور» به که است آور بردگی ،نیاز از ترس لیکن

 .مدرن بردگی شکل به یا کهن بردگی شکل

 و هرا  اسرلحه  تولید بنگاههای و بزرگ مراکز در انسانها از بزرگی جمعیت میان این در 

 روانری  سرالمت  دارای انسران  کردام  شروند،  می گروهی مدیریت ها گروه قالب در ،ها بمب

 انگیرزه  نیازی، جبر یا دیکتاتوری، جبر از غیر آیا کند؟ کار بنگاههائی چنین در دارد دوست

 دارد؟ وجود کار این در ای

 :ایم کرده باور همگی :کودک مدیریت -2

 کره  حالی در هست، تباین( اصطالح به) دو این میان و است مدیریت از غیر تربیت: الف 

 مردیریت  بردون  بشرر  زیسرت  ابعراد  از بعردی  هیچ اساساً و است مدیریت نیازمند نیز تربیت

 هم و مدیر هم انسان و است انسان همزاد مدیریت که دید خواهیم دفتر این متن در و. نیست

 .گردد می متولد شونده مدیریت
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 گرروه  مردیریت  نظام همان با «گروهی مدیریت» نِبیّ سنبل از است عبارت کودک مهد 

 کره  شروندگان  مردیریت  جانرب  از نه بار این است، کننده تعیین آن در «نیاز جبر» عنصر که

 .هستند شغل این نیازمند که مدیران جانب از بل هستند، کودکان

 رسد چه تا کنند می احساس را محبت و مهر نیز گیاهان است کرده ثابت شناسی زیست 

 توانرد  نمری  باشرد  انسانی روحیه واالترین دارای گرچه کودک مهد مسئول و مدیر انسان، به

 .کند پر را مادری مهر خأل

 و کرده اعضا میان جراحی دچار را خانواده ماهیت مدرنیته، عصر در گروه مدیریت نظام

 کره  وقتی کودکی چنین. است کرده مبدل گروهی مدیریت به نیز را کودک تربیت مدیریت

 قواعرد  همران  اسراس  برر  نیرز  «خویش خویشتن مدیریت= خود مدیریت» در شود می بزرگ

 دست از را خویش آفرینشی وضعیت طبع آغاز، از چون و کرد، خواهد عمل گروهی مدیریت

 .بود خواهد طبیعی غیر نیز اش مدیریتی خود و خودشناسی نیست، طبیعی انسان اینک و داده

 شخصیت وارونگی این ها، دولت رهبران و ها جامعه سران شخصیت در دقیق نگاه یک 

 یرا  خونخرواران  همۀ تاریخ طول در مدرنیته، عصر در فقط. دهدمی نشان خوبی به آنان در را

 فرهنگ در و. دو هر یا و خانواده مدیریت در یا و اند داشته کمبود اولیه تربیتی مدیریت در

 در نره ) یعقالنر  مقرام  در واقعراً  «مادر و پدر بی» و «مادر بی» و «پدر بی» اصطالح ما عمومی

 .است حقیقت یک( ناسزاگوئی مقام

 ایرن  لریکن  کنرد،  مری  فرق ؛بود مطلوب ،جایگزین شان برای که یتیمانی درباره مسئله این

برا   آنهرم  5هرا،  داراالیترام  در نره  و دارد امکان کودک مهد گروهی مدیریت در نه جایگزین

 .است مدرنیته آورد ره که گروهی مدیریت

 بل الزم غیر را خانواده نام به چیزی اش،«تریلپرو دیکتاتوری» اصل مطابق مارکسیسم -2

 یا دیکتاتوری بصورت عنصر همین و. خانواده مدیریت و تربیت به رسد چه تا داند، می مضر

                                                
توصیه شده ایم. اگرر ایرن   « پذیرش یتیم در خانواده»در اسالم به تأسیس دار االیتام، توصیه نشده ایم، به  5

 پذیرش در فرهنگ عمومی ضعیف باشد، ناچار به تأسیس دار االیتام اقدام می شود و باید بشود.  
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 را خرانواده  مردیریت  و تربیت و خانواده که است لیبرالیسم در عملی اصل یک نیازی، اجبار

 .کند می فلج

 هسرتند،  مدیریت فاقد ها خانواده تر، مدرن های جامعه در :خانواده مدیریت -63

 واقعری  معنری  بره  مردیریت  بره  نیرازی  هیچ و است گشته «خوابگاه صرفاً» شبیه خانه محیط

 .نیست خانواده مصداق مدیریت، بدون خانواده اسالم نظر از اما. ندارند

شرح ایرن موضروع   اینک کدام عضو از اعضای خانواده باید مدیر این نهاد گرانقدر باشند؟ 

 در متن این دفتر.

بره  ذدر بینش و انسان شناسی اسالم، جامعه شخصیت دارد؛ شخصیتی که اقتضاها، جا -55

ها و دافعه هایش هم با اقتضاها، جاذبه ها و دافعه های تک تک افراد فررق هرای اساسری و    

بدون پیونرد، فررق    ماهوی دارد، و هم با اقتضاها، جاذبه ها و دافعه های مجموعۀ تلنبار افراد

اساسی و ماهوی دارد. چون این مسئله را در دیگر نوشته ها شرح داده ام )بل تکرار کررده ام(  

 در اینجا از آن صرفنظر می کنم. 

« جامعه»، مصداق (السالم علیهم بیت اهل و مطابق انسان شناسی اسالم )مکتب قرآن -51

دن شان در یک جهت و هردف واحرد،   با حضور سه نفر در کنار هم و همکاری و همراه بو

محقق می شود؛ یعنی این سه فرد با این شررایط، شخصریتی را بره وجرود مری آورنرد کره برا         

 شخصیت هر کدام از آنان کامالً متفاوت است. 

ات بنیادی چگونگی مردیریت گرروه برر مردیریت خرود، مردیریت خرانواده،        تأثیر -50

 تأثیرمدیریت جامعه، یک طرفه نیست، دقیقاً همانطور این مدیریت ها نیز به مدیریت گروه 

می گذارند. زیرا همانطور که گفته شد ابعاد وجودی و زیستی انسان را نمی توان از همردیگر  

 جدا و جراحی کرد. 

ده های طبیعی همیشه مادر فرزند را تغذیه می کند، اماا در پدیاده   در پدی قاعده:

های انسانی، فرزند به محض تولد بر می گردد ماادر خاویش را تغذیاه و فرباه مای      

اگر فقر از جهل ناشی شود فوراً بر می گردد جهل را تقویت و فربره مری کنرد. و اگرر      کند؛
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و تأثر در  تأثیر ۀهمچنین است رابط 5ند.ا فربه می کرجهل از فقر ناشی شود برمی گردد فقر 

 مدیریت ها.

 

 

 یازدهم ۀمقدم
 مدیریت و انسان

 

 علروم  از علمری  «علرم » یرک  بعنروان  و است، انسانی ۀپدید ،«پدیده» یک بعنوان مدیریت

 جرز  ای چراره  علرم،  ایرن  علمیت سپس پدیده، این ماهیت شناخت برای بنابراین. است انسانی

 پدیرده  این منشأ تا نیست، «شناسی انسان» علم در( اساسی و مبنایی مسائل) مسائلی به پرداختن

 . شود شناخته انسان، وجود کانون در هایش ریشه و انسان با آن رابطۀ چگونگی و

 موجرود  هرر  زنردگی  در یرا  اسات؟  انساان  های خاصّه از مدیریت آیا :اول مسئله

 گروزن  هرا،  فیل. کنیم می مشاهده حیوانی هر زندگی در را مدیریت از نوعی هست؟ جاندار

 بایرد  دیردگاه  ایرن  از... و... و وحشری،  غازهرای  درناها، زنبورها، ها، موریانه ها، مورچه ها،

 میران  مسئله این در که فرقی تنها است، «حیات مطلق» لوازم و ها خصیصه از مدیریت: گفت

 «مدیریتی نظام» حتی. است بشر زندگی در آن تکامل و توسعه هست، جانداران دیگر و انسان

 زیست در ،«شوندگان مدیریت پذیری مدیریت» جهت از هم و «مدیر صداقت» جهت از هم

 کره  انسران  خرالف  بر است، مربوطه هنجارهای دقیق رعایت با و تر منظم و تر دقیق حیوانی

 مشرکل  بزرگتررین  شروندگان،  مردیریت  مدیریتی هنجارهای خالف رفتارهای و شکنی قانون

 مشرکل  آن از کند، می تهدید را مدیر، انسان صداقت که هایی آسیب و آفات. است مدیریت

 .است تر

                                                
 یث استخراج کرده ام. قبالً نیز بحثی در این باره داشتیم.این قاعدۀ اساسی را از آیات و احاد 5
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 تواند میه ن و دارد شوندگان مدیریت به نسبت خیانت از چیزی نه مدیر حیوان :خیانت

 منافع بر مدیر شخص منافع دانستن مقدم از است عبارت یشامجر در خیانت زیرا. کند خیانت

 در آنچره  آیا اینهمه؛ با. ندارد وجود مدیر حیوان رفتار در چیزی چنین و شوندگان، مدیریت

 توانرد  مری  آیا است؟ مدیریت ماهیت و مفهوم معنی، مشمول کنیممی  مشاهده حیوان زندگی

 باشد؟ مدیریت مصداق

 مردیریت ! بلی: گفت باید الزاماً و لزوماً غربی، انسانی علوم اندرکاران دست ۀعامّ نگاه از

 حیوان میان موضوع این در فرقی هر و نیست انسان مختص و است حیات اساسی مالزمات از

 در و باشرد  می تکامل درجات مطابق که است آن جمدرّ درجات از شود می مشاهده انسان و

 انرواع  میان در حتی یابد، می ظهور مدرّج شکالاَ در که دارد واحد ماهیت یک اساس و اصل

 .رسد می عمل منصۀ به متفاوت بشدت درجات با نیز حیوان

 سرنخیت » در یرا  «ماهیرت  وحردت » در غربری  انسانی علوم اندرکاران دست از کسی اگر

 این که ندارد توجه کند، تردیدی انسان، آنجمله از جانداران میان موضوع این «اصلی و اساسی

 .دارد تناقض بل و تضاد بل است، ناسازگار خودش «شناسی انسان اصول» با او بینش

 پسروند  برا  اسرت  حیروان  انسران  اگر: گردد برمی «شناسی انسان» به مسئله جان بنابراین؛

 و اسرت،  مسلّم انسان و حیوان در مدیریت، اساس و اصل سنخیت و ماهیت وحدت متکامل،

 جرائی  سرنخیت  و ماهیرت  وحردت  ایرن  دارد، خلقت و آفرینش در ذاتی فرق یک انسان اگر

 انسانی زیست در آنچه با شود می مشاهده حیوان زیست در آنچه میان ای رابطه هیچ و ندارد

 .دارند را خود خاص ماهیت هرکدام و ندارد وجود شود، می نامیده مدیریت

 کسری  مگرر  است؛ عجیب ظاهراً پرسش این است؟ اجتماعی پدیدۀ یک مدیریت آیا

 :که بطوری! ؟!است اجتماعی پدیدۀ یک مدیریت که دارد شک این در

 5.مدیریت -انسان= اجتماع -انسان

 جهران  کرات از ای کره در که کنید فرض نیست؛ آسانی این با و بداهت این به مسئله اما

                                                
 انسان منهای اجتماع مساوی انسان منهای مدیریت. 5
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 خانواده آن در آیا. باشد داشته وجود انسان از خانواده یک تنها افتاده، دور جزیرۀ یک در یا

 سررجای  مردیریت  اصرل  نیرز،  جامعه فقدان صورت در: گفت باید پس بود؟ نخواهد مدیریتی

 .هست خود

 از بریرده  کرامالً  و تنهرا  ای جزیره جنگلی، یک در فردی یک تنها این؛ از دارتر ریشه و

 در. شرونده  مردیریت  هرم  و اسرت  مردیر  هم خودش دارد؛ مدیریت باز کس؛ همه و جا همه

 مدیریت زیرا ندارد، وجود حیوان زندگی در مدیریت نوع این که دید خواهیم آینده مباحث

 انسران  در امرا  نیست منفرد، حیوان در دوگانگی این و شونده مدیریت و مدیر: دارد طرف دو

 .است «شخصیته دو» موجود یک انسان زیرا هست

 پدیردۀ  یرک  نیرز  و خانوادگی پدیدۀ یک ازدواج: «ازدواج» و مدیریت میان مقایسه یک

 وقت هیچ انسان یعنی. است اجتماعی و خانوادگی فردی، امر یک مدیریت اما است، اجتماعی

  5.نیست مدیریت از فارغ هرگز و

 انسران ( السرالم  علریهم ) بیرت اهل  و قرآن مکتب شناسی انسان نظر از و اسالم، دیدگاه از

 همرۀ  با اساسی فرق یک نیز خلقت و آفرینش در است، جاندار ترین لمتکام اینکه بر عالوه

  رفتارهای ۀهم و گزینش و اراده و حیات: دارد حیوان از بیش روح یک انسان دارد؛ جانداران

 یرک  آن برر  عرالوه  انسران  اما. است «غریزی حیات» حیاتش و غریزه روح محور به حیوان،

 اخرالق،  لبراس،  حیراء،  تراریخ،  خانواده، جامعه، منشأ که «فطرت روح» بنام دارد دیگر روح

 مری ( اسرت  آن فاقرد  حیروان  و دارد انسران  آنچه هر و) مدیریت و زیباخواهی، و زیباشناسی

  0-1.باشد

 هیچگونره  و اسرت  انسران  ذاتری  هرای  خاصّره  از مدیریت مکتب، این دیدگاه از بنابراین

                                                
 شرح بیشتر در مباحث آینده. 5

 مکررر  تکرار برای جائی که ام کرده هم تکرار حتی و ام داده شرح دیگر های نوشته در را مطلب این 1

 .بینم نمی

 مردیر  هم منفرد فرد یک و آورد می بوجود را انسان در شخصیت دوگانگی که است روح دو ینهم و 0

 .آینده در بیشتر شرح شونده، مدیریت هم و شود می



 61ت مقدما -فصل اول
 

 

 

 .ندارد شود می مشاهده حیوان زیست در آنچه با سنخیت و ماهیت وحدت

 هم منفرد انسان اما کند، می اداره را خود نیازهای فقط منفرد حیوان( باال فرض در) لذا و

 دقیرق  نکتره  ایرن  و کند، می مدیریت را خویش خویشتن هم و کند می اداره را خود نیازهای

 در برویژه  نیسرت  «مدیر» مصداق کند، می اداره را خود نیازهای فقط که موجودی زیرا است

 دو بایرد  و کنرد  اداره را دیگرر  شخصریت  شخصریتی  که است آن مدیریت مدیریت، اصطالح

 .کند پیدا مصداق مدیریت تا باشد شخصیت

 مگرر  نردارد  راهری ( آمرد  باال فرض و مثال در که) منفرد انسان :منفرد انسان مدیریت

 .را اش غریزه فطرتش یا و کند مدیریت را فطرتش اش غریزه یا: اینکه

 را اش غریرزه  انسران  فطررت  اسرت  قررار  آن، شناسی انسان مطابق و مکتب این دیدگاه از

 .اند کرده وضع مقرراتی نه و اند آورده پیامی این از غیر نه ها نبوت همۀ و کند؛ مدیریت

 :که شود نمی جدا او از هرگز و است «انسان همزاد» باصطالح دیدگاه، این از مدیریت پس؛

 انسان -انسان= مدیریت -انسان

ماادیریت  مادیریت تاایم،  گااروه، ماادیریت خاانواده،  ماادیریت خااود، مادیریت 

 فررد  یرک  اتفاقراً  اگر مفروض، منفرد فرد آن که نیست چنین :جامعه مدیریت سازمان، و

 مردیریت  از مردیریتش  محرور  کننرد،  زندگی هم با و گیرد قرار او کنار در و شود پیدا دیگر

 از دیگرر  محرور  یک صورت این در بل گردد، مبدل دوم فرد مدیریت به و شود برکنده خود

 خرانواده  دارای او اگر است همچنین و گردد، می پدید برایش قبلی مدیریت کنار در مدیریت

 و گرردد،  مری  محروری  سره  مردیریتش  ریم،بگیر ب نظرر در  «گروه» یک در را او اگر و باشد،

 ُكل ُكنمْ »: فرمرود  کره  بیاوریم بنظر بزرگ ۀجامع یا کالن یک در را او اگر است همینطور

 دربرارۀ  هرکردامتان  و هسرتید  مدیر شما از کدام هر 5:«َرِعیَِّته َعْن َمْسُئوٌ  ُكل ُكْم َو َراٍ 

 .است مسئول خود شوندگان مدیریت

                                                
 .02 ص ،11 ج بحاراالنوار، -552 ص االخبار، جامع -025 ص المرید، منیة 5
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 باشرد  جامعره  در یرا  و گروه در یا خانواده در نباشد، منفرد اگر شما از کدام هر: نفرمود

 هم او ،منفرد مفروض انسان آن حتی است انسان ره شامل سخن این عموم اطالق است؛ مدیر

 خطاب است( آله و علیه اهلل صلی) پیامبر سخن این. دارد مسئولیت خودش شخص مدیریت در

 .است تاریخ طول در و شرایط هر در جا، هر در انسانی هر به

 تحرت  افرراد  همرۀ  کره  اسرت  جامعه مدیر خود که است کسی کالم این: اینکه زیباتر و

 .داند می مدیر را خود مدیریت

 خرود،  مردیریت : هسرت  انسران  برای مدیریت نوع چهار: اینکه به رسیم می مقدمه این با

 .جامعه مدیریت و گروه )شامل تیم و سازمان( مدیریت خانواده، مدیریت

 :شود می تقسیم شاخه چهار و قسم چهار به نوع چهار این از کدام هر و

 
 ای ویرژه  بخرش  در را هرکردام  بایرد  و داریرم  سروکار مبحث 56 با دفتر این در بنابراین،

 و بپردازیم «مدیریت تعریف» به است الزم مباحث این به ورود از پیش لیکن. کنیم بررسی

 علروم  تمرایزات  از یکری  زیررا  .«مادیریت  از هدف» تعیین با مگر ندارد امکان آن تعریف

 بنرام  چیرزی  تجربری  علروم  از هیچکردام  تعریف در است؛ مسئله همین تجربی علوم با انسانی

 هردف  بردون  را کراری  هیچ عاقل انسان گرچه ندارد دخالتی تعریف سقم و صحت در هدف

. اسرت  رفترار  و کار نبودن عقالنی و بودن عقالنی تجربی علوم در هدف نقش. نمی دهد انجام

 برس  مسرئله  ایرن  و. دارد اساسی نقش نیز تعریف صحت برای آن بر عالوه انسانی علوم در اما

 .می گیرد قرار تسامح و غفلت مورد متأسفانه که است مهم

( باصرطالح ) و ذاتی خصیصۀ یک مدیریت شد، گفته که همانطور :مدیریت از هدف

 مثال: مدیریت خود
 امنیتی

 رشدی

 اقتصادی

 اجتماعی
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 یرک  و می خواهد انسان از را آن نیز طبیعت و آفرینش که است چیزی و است انسان همزاد

 خرود  ارادۀ از صررف نظرر   برا  پس. تنفس و خوردن غذا مانند است تکوینی و خلقتی تکلیف

 کره  دارد مردیریت  از هردفی  آفررینش،  خود انسان، خودآگاه ضمیر از صرف نظر با و انسان،

 .کند می ایجاد موسّعی سطح و شده باز نقطه این که است، «خود شخصیت توسعۀ» آن اولیۀ نقطۀ

 رسرد  می «فرزند حفظ» به و کرده باز زاویه ،غریزی صرفاً موجود در «خود حفظ» حسّ

 دیگر برخی در و رسد می( ماده و نر) زوج همیاری به و شده باز بیشتر ها آن از برخی در و

 و موریانه هرا  عسل، زنبوران مانند رسد می نیز 5«اجتماع حفظ» به حتی یافته گسترش بیشتر

 .مورچه ها

 چیرزی  نیست مدیریت ،ظرافت و نظام همۀ با می بینیم غریزی صرفاً موجودات در آنچه

 کرامالً  رفترار  یرک  نیسرت،  «آگراهی » و «علم» بر مبتنی رفتار یک زیرا. است مدیریت شبیه

 مورچگران  اسرت؛  «ناپرذیر  گرزینش » و االختیرار  مسلوب و غریزی کامالً انگیزۀ با و غریزی

 کند می تعیین غریزه نیز را هدفشان. شوند می مدیریت غریزه سلطۀ در بل نمی کنند مدیریت

 روند همان در زنبور کندوی است سال ها میلیون لذا و گزینش، و تغییر توان نوع هر سلب با

 گروهری  زیست که جاندارانی دیگر همچنین و شود نمی مشاهده آن در یتکامل و زده جا در

 .دارند اجتماعی یا

 میرزان  هرر  بره  لریکن  مری کنرد،   حرکت( فی الجمله) تکامل بستر در نیز غریزی موجود

 هرچره  غریزی زیست شود؛ خارج نمی تواند غریزه شدۀ کشی لوله سیستم از باز شود متکامل

 ماهیت از را موجود تواند نمی باز باشد نیز شگفت انگیز و نظام مندتر، دقیق تر، گسترده تر،

 .کند مبدل کننده تمدیری به «مدیریت شونده»

 «مسرخِّر » موجرود  بره  هرگرز  و غریرزه  ۀسرلط  در رمسرخَّ  است؛ «رمسخَّ» غریزی موجود

 آگاهانه تعریف» توان و رمسخِّ که است انسان تنها این. گشت نخواهد مبدل( تسخیرکننده)

                                                
 ناشری  غریرزه  روح از تواند می اجتماع دارد؛ فرق شود می نامیده «جامعه» آنچه با اجتماع نشود؛ اشتباه 5

 .است فطرت روح جامعه منشأ لیکن شود
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 عرام  طبیعرت  برر  هرم  و خرود  طبیعت بر هم گسترده ای طیف در و دارد «گزینشی ارادۀ با

 .می کند تحمیل طبیعت بر را خود ۀگزینشمندان و آگاهانه ارادۀ و می کند حکمرانی

پیشررفته   در می شرود،  اداره طبیعت سلطۀ تحت همیشه غریزی موجود :مونکُ مدیریت

 مری گرردد،   پدیرد  زیستی اش ادارۀ در که تحولی می رسد نظام دقیق ترین به که مرحله ترین

 است «طبع» مدیرش باز که است «کمونی جامع سیطرۀ» به «فردی جامع سیطرۀ» از گذر

 .است آن نمونۀ عسل زنبور کندوی که می کند اداره را او که

 اسرت  «مدیریت شرونده » همیشه و نمی رسد مدیریت مقام به هرگز غریزی صرفاً موجود

 علمیرت  بسرتر  به تا ندارد وجود مدیریت بنام چیزی ذاتش در ،«مدیریت علم» به رسد چه تا

 علرم  بستر در باشد انسان در هرچه و اوست همزاد مدیریت که است انسان فقط این و. برسد

 مرحلرۀ  بره  علرم  رودخانۀ در «ناآگاه هستِ» این و «فطری ذاتی داشتۀ» این و گرفته قرار نیز

 آگاهانره  مسیر در آگاهانه خروج با آنهم بالفعلی، به بالقوگی از خروج)=  «رشاد» و آگاهی

 .رسدمی ( آگاهانه گزینش با آگاهانه هدف و

می  صعود یا نمی زند، درجا نمی شود، «ایستا» هرگز انسانی جامعۀ و فرد :ضالل و رشاد

 کره  ها موریانه اجتماع برخالف تنزل، یا و کند می ترقی اش زیستی شأن یا سقوط؛ یا و کند

 .نزولی نه و دارد صعودی نه می زند، درجا است سال میلیون ها

 مردیریت  خرانواده،  مردیریت  خرود،  مدیریت -مدیریت از هدف :مدیریت از هدف

 از پاایش » آن پایرۀ  اولین و. شد بیان باال در معنایش که است رشاد -جامعه مدیریت گروه،

 .برود بین از سقوط عوامل چیز هر از قبل باید که است «ضالل آفت

 ای: گفت بود مؤمن که کسی 5:«الرَّشاد َسبیَل َأْهِدُكْم اتَِّبُعوِن َقْوِم يا آَمَن الَّذي قاَ »: رَشاد

 .باشم رهنمون رشاد راه به را شما تا کنید پیروی من از من جامعۀ

                                                
 .غافر سورۀ 02 آیۀ 5



 15ت مقدما -فصل اول
 

 

 

 من رهنمون و پیام است بایسته 5:«َيْرُشُدون َلَعلَُّهْم يب ْلُیْؤِمُنوا َو يل َفْلَیْسَتجیُبوا» :رَشاد راه

 .گیرند قرار رشد مسیر در تا کنند اجابت را

 کره  است این از حاکی و آمده مضارع صیغه با که کنید توجه «یرشدون» واژۀ به: توضیح

 از فقرط  مطلرق . مطلق رشاد به رسیدن نه است «گرفتن قرار رشاد مسیر در» است هدف آنچه

 روش ایرن  کره  اسرت  این هدف. بود خواهد رونده و بوده رونده همیشه انسان است، خدا آن

 .سقوط نه و گردد ایستائی دچار نه باشد بالنده

 یا ایستائی بستر در هایش قوّه و انسان بالقوگی باشد؛ رشاد جهت خالف که راهی :ضالل

 اللَِّه َسبیِل َعْن َيُصدُّوَن»: است انسان انسانیت سزاوار که باشد هدفی فاقد و گیرد قرار سقوط

 و خودخواهانره  کوشرش  و دارنرد  می باز خدا راه از 1:«َبعید َضالٍ  يف ُأولِئَك ِعَوجًا َيْبُغوَنها َو

 هسرتند  دور ضرالل  در آنران  دهنرد  جلروه  رکرود  راه را درست راه تا کنند می خودمحورانه

 (.کنند می باز رشاد مسیر از را زاویه دورترین)

 .جائی در اقامت :فیه اقام: باملکان معاجًا و عوجًا عاج :لغت

 .باشد راکد و ایستد باز حرکتش از کننده سیر :وق : السائر عاج: و

 َسنْعُیُهمْ  َضنلَّ  الَّذيَن -َأْعمااًل ِباْلَأْخَسريَن ُنَنبُِّئُكْم َهْل ُقْل»: کهف سورۀ 530 و 530 آیه و

 کره  دهرم  خبرر  شرما  بره  آیرا  بگرو  :«ُصنْنعاً  ُيْحِسنُنونَ  َأنَُّهنمْ  َيْحَسُبوَن ُهْم َو الدُّْنیا اْلَحیاِة ِفي

آنان که کار و تالش شان در بستر  -)و زیان رفتارترین( افراد چه کسانی هستند؟ زیانکارترین

زیست پستی )و خود محورانه( گم و نابود )فاقد هدف انسانی( می شود، با این حال گمان مری  

 مشغول هستند. « زیبا کاری»کنند که به 

 و ده ها آیۀ دیگر از مادّۀ ضالل.

خردایا مرن را از    الرََّشناد:  َأِدلَِّة ِمْن... اْجَعْلِني اللَُّهمَّ َو السالم: امام سجاد علیه

                                                
 سورۀ بقره. و آیه های دیگر. 526آیۀ  5

 سورۀ ابراهیم. 0آیۀ  1
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 5ده که به رشاد رهبری می کنند. کسانی قرار

خدایا... پس بر من منرت گرذار و    ِبالرََّشاد: الضََّلاِ  َقْبَل و ...َقْبَل َعَليَّ اللَُّهمَّ َفاْمُنْن

 ده. 1گمراه ناشده رشادم

 روح هاای  اقتضاا  توقف عدم و بودن فعال و پویندگی یعنی رشاد :رشاد تعریف

  .فطرت

 و بایرد  و ناهنجرار  و هنجرار  اخالق، تاریخ، جامعه، خانواده، منشأ که رفت شرح به قبالً

 آن فاقرد  حیوان و دارد انسان آنچه هر ...و حیاء، گرائی، علم زیباشناسی، و خواهی زیبا نباید،

 .شود می ناشی فطری های انگیزش از است،

 :است نوع دو هاانگیزه این توقف عامل

 .باشد کرده سرکوب را فطرتش اش غریزه شخص؛ خود گرائی غریزه -5

 یرا  فرد به مدیریت که توقفی است جمله آن از شود، تحمیل او به خارج از که توقفی -1

 .کند تحمیل مدیریت تحت افراد

 نظر اما. ضالل راه یا و رشاد راه یا دارد راه دو فقط انسان شد گفته :مهم و دقیق ۀنکت

 محردودۀ  در اگرر  و خداونرد،  مگرر  نردارد  وجرود  ی«مطلرق » هریچ  هسرتی  عالم در اینکه به

ایرن تعبیرر تسرامح     گفرت  بایرد  مطلرق،  احقن را ابلیس و بدانیم مطلق حق را انبیاء ،مخلوقات

 نسربیت  فراز  در دو هرر  بل مطلق، ضالل راه نه و هست مطلق رشاد راه نه زیرا مردمی است.

 حد و دارند، تلضال و رشد از که است درصدی نسبیت آن ،دو این میان معیار و. دارند قرار

 رشد مانع که باشد حدی در ضالل عنصر با آمیختگی اگر است؛ آمیزگی مقدار ،دو این فاصل

 َينَرْوا  ِإْن َو»: گویرد  مری  ،هردف  از منحررفین  دربارۀ ؛شود می نامیده -غیّ سبیل -«غیّ» باشد،

 . کنند می انتخاب راه خودشان برای را آن ببینند را غیّ راه اگر و 0«:َسبیاًل َيتَِّخُذوُه الَغيِّ َسبیَل

                                                
 صحیفه سجادیه، دعای بیستم. 5

 یعنی هیچ وقت نگذار که از رشاد دور باشم. -همان. 1

 سورۀ اعراف. 506آیۀ  0



 10ت مقدما -فصل اول
 

 

 

 هرای  انگیزه و باورها نمی توان زور به 5«:اْلَغيِّ ِمَن الرُّْشُد َتَبیََّن َقْد الدِّيِن ِفي ِإْكراَه ال»: و

 شرده  مبین و مشخص غیّ راه از رشاد راه( پیامبر و قرآن آمدن با) کرد، عوض را کسی درونی

 .است

 .گشت گمراه رشاد راه از: بازماند انسانی هدف از :ضّل: َغّیًا َغَوي :لغت

 را آنران  شران  بررادران  و 1«:ُيْقِصنُرون  ال ُثنمَّ  الَغنيِّ  يف َيُمدُّوَنُهْم ِإْخواُنُهْم َو» :غویّ مدیر

 .آیند نمی کوتاه و برند می پیش ضالل و غیّ در پیوسته

 مسرئلۀ  بره  برگرردیم  دفتر، این مجال خور در است بهتر دارد، ای گسترده دامنۀ بحث این

 :کوتاه کالمی در مدیریت از هدف

 همۀ حدیث، و قرآن مکتب نظر از اما دارد هدفی کاری هر در انسان است بدیهی :هدف

 بره  رشاد راه که هدفی مگر( باشد انسان سزاوار هدفی که ضد) هستند «هدف ضد» ها هدف

 و درسرت  مردیریت : دهدمی مشخصی و قاطع معیار هدف، این تشخیص برای و. رساندمی  آن

 برر  و باشرد  انسان ۀکنند اقناع مدیریت نتیجۀ نباشد؛ «سراب» سرانجامش که است آن یانسان

 َلْم جاَءُه ِإذا َحتَّى ماًء الظَّْمآُن َيْحَسُبُه ِبقیَعٍة َكَسراٍب َأْعماُلُهْم َكَفُروا الَّذيَن َو»: یفزایدن او تشنگی

 در را شان توان و عقل نیرو، وجود، کرده نعمت کفران) ورزیدند کفر که آنان 0«:َشْیئًا َيِجْدُه

 کرویر  یرک  در است سرابی همچون شان های فعالیت( گرفتند کار به رشادی غیر اهداف راه

 در باصرطالح  و) رسرد  می آن به که هنگامی اما پندارد، می آب را آن دور از تشنه انسانکه 

 و ترر  شردید  نیاز با است نیازمند ناهم باز یعنی -.یابد نمی چیزی( شود می موفق اش خواسته

 .بیشتر تشنگی و تر عمیق حرص

 باشرد،  مشرخص  هردف  دارای آغراز  در گرچه باشد، رشاد و رشد عنصر فاقد که مدیریتی

 نسربت  خرواه  و باشد مدیر خود درباره خواه ،سراب جز رسد نمی هدفی به سرانجام در لیکن

                                                
 سورۀ بقره. 116آیۀ  5

 سورۀ اعراف.  131آیۀ  1

 سورۀ نور. 02آیۀ  0
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 .شوندگان مدیریت به

 چشرم  در هرم ( فعلیرت  بره  ها بالقوگی حرکت و) رشاد عنصر مکتب، این نگاه از :نکته

 .نهائی هدف تا فعالیت و کار آغاز از هم و باشد باید نهائی هدف انداز

 بره  هرا  قروه  سریر  و رشراد  مردام  عنصر فاقد جامعه، و گروه خانواده، خود، مدیریت اگر

 خیانت... و خورشید و مه و باد و ابر بر ،جهان کل بر آفرینش، بر مدیری چنین نباشد، فعلیت

 و ماده حرکات و کهکشان تا منظومه، و کره تا مولکول، اتم، از جهان چیز همه است؛ کرده

 انبان که انسان نام به است موجودی شان فعالیت و کار همه این نتیجۀ و اند کرده کار انرژی

 اینرک  اند، شده گرفته کار به بالقوه، استعدادهای این برای جهان ۀقو کل که است استعدادها

 اختیرار  در شرونده  مردیریت  اشرخاص  یرا  شخص صورت به هستی جهان محصوالت همه این

 کرل  جریران  بسرتر . گیررد  کار به ،رشد و رشاد راه در را آنان تا اند گرفته قرار مدیر جناب

 جهان جهان،. نکند منحرف رسد، می ها آن فعالیت و رفتار کار، به که نکته این در را هستی

 تکامل کاروان سرسبد گل بل نیست مستثنی قانون این از فقط نه انسان و است رشد و تکامل

 .باشد چنین باید و است

 تواند می که است مدیر این است، هدفمند و سالم و مستقیم و درست راه هستی جهان راه

 .دهد قرار منحرف و دیگر مسیر در را جامعه یا و گروه یا خانواده خود، فعالیت و رفتار

 راه مردیر،  هرر  و دیگرر  کرس  هرر  یا ابلیس که ندیدم گشتم قرآن در چههر :غویّ مدیر

 هریچ  و ببنردد  را راه کره  اسرت  آن سدّ 5.است «صدّ» از سخن جا همه بل کند، «سدّ» را انسان

 غیر که دیگر راه به را جریان و ببندد را اصلی مسیر که است آن صدّ اما. نگذارد باقی معبری

 .گویندمی انحرافی سدّ صدّها، اینگونه به آب مهندسین. بیندازد است طبیعی

 بره  برل  کننرد، نمری  بیلالسّ مسدود را انسانی ۀجامع یا افراد ،رشادی غیر مدیر هر و ابلیس

                                                
مگر در دو مورد: سد ذوالقرنین و سدی کره انسران در اثرر ترداوم کردارهرای برد بره اطرراف روان و          5

مورد  01شخصیت درونی خود می سازد. در کل قرآن مجموعاً چهار بارکلمه سدّ آمده. اما از واژه صدّ حدود 

 آمده است.



 11ت مقدما -فصل اول
 

 

 

 گیرنرد  می کار به انسانی غیر بستر در را ها استعداد یا که کشانند می ضالل سبیل و غیّ سبیل

 کرل  هردف  و جهت برعلیه شان حرکت یا و. مانند می رکود مغاک در حرکت، عین در که

 هرم  و شرود  می ستمدیده هم دوم گروه لیکن شوند می دیده ستم گروه دو هر است،که جهان

 .جانی معموالً و ستمگر بشدت

(. جامعره  رشراد  و گروه رشاد خود، رشاد) است رشاد مدیریت از هدف شد گفته :عُطله

 فکاری،  نیاروی  گذاشاتن  عاطال : یعنای  عُطلاه . است عُطله رشاد، آفت بزرگترین و اولین

 هار  و اسات  داده قارار  انساان  وجود در آفرینش که استعدادی هر و جسمی نیروی

 .نباشد استفاده مورد خود مناسب کاربری مطابق که ملکی و مالی

 رشاد صدّ و سدّ بزرگترین و است «کفران» مصداق باالترین و است حرام اسالم در عُطله

 شرده  لبسر  شمرالکیت  دارد نگره  عاطرل  دلیرل  بردون  سال سه را زمینی کسی اگر مثالً. است

 1…و کارخانره،  بنگاه، هر است طور همین و. کندمی واگذار دیگر شخص به را آن حکومت

 .دارد مجازات کند عاطل را خود استعداد و وجود که شخصی نیز و

 خواهرد  طلهعُ مصداق االّ و دارد ضرورت وری بهره مدیریت، نوع پنج هر در :وری بهره

 برل  نیست کافی ملک، و مال یا شخص استعداد کارگیری به با تنها عُطله از خروج یعنی بود؛

 .برسد «متناسب اقلّی حدّ ۀاِفاد» به دستکم باید

 .است رشاد صدق معیار عطله از خروج و ،است عطله از خروج معیار وری بهره: پس

 بهرره  فقدان و عطله از ای آمیزه مدیریتش که درصدی هر با و میزان هر به ل،معطِّ مدیر

 قابرل  کره  برسرد  حردی  بره  اگرر  و اسرت  ضعیف مدیریتش میزان همان به باشد، داشته وری

 حتری  اسرت  همؤاخرذ  قابرل  حکومت و خدا نزد در و نیست مدیر او نباشد، «انسانی اغماض»

 .«خود شخصیت مدیریت» دربارۀ

                                                
 شرح و استدالل آن مجال دیگری می طلبد.این مسئلۀ فقهی است و  5
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 دوازدهم ۀمقدم
 و اینک تعریف مدیریت

 

 شرد  گفتره : مردیریت  تعریف به رسیم می مدیریت از هدف دربارۀ فوق طوالنی مقدمۀ با

 و عناوین برخالف باشد تعریف قابل «آن از هدف» به توجه بدون که نیست چیزی مدیریت

 .انسانی علوم عرصۀ در دیگر های مقوله

 از و هسرتند  «گروه مدیریت» محور به همگی اند، شده تدوین مدیریت دربارۀ که متونی

 ناخودآگراه  اعمراق  در که بینش همین و. اند نیاورده میان به سخنی ،مدیریت دیگر نوع چهار

 صرنعتی  و علمری  هرای  پیشرفت آورد ره و ینرییش کرده رسوخ بشدت بشر و امروزی ۀجامع

 .است کرده مبدل دهنده، زجر های آمیزه و جانفرسا تلخی به را بشر عظیم

 موجرب  ،«گرروه  مدیریت» به مدیریت کردن منحصر و چهارگانه های مدیریت از عبور

 و متعرارض،  گاهی و مختلف های تعریف و شوند سردرگم علم این کنندگان تعریف که شده

 و هریچ  علمری  هیچ گفت توان می شود، صادر دانشمندان، این از متناقض احیاناً و متضاد گاهی

 امرر » این زوایای از زاویه یک از هرکسی. است نشده مبتال تعریف، آشفتگی این به ای مقوله

 هریچ  و هسرتند  مشرترک  عنصرر  یرک  در همگری  اما. است گفته سخنانی و نگریسته «واحد

 انسران  گرروه مردیریت  » بر تعریف جای به: آن و ندارند همدیگر با یتناقض و تضاد تعارض،

 .اند داده «گوسفندان گلۀ» مدیریت بر تعریفی ،«ها

 تعریف یک بخواهید حضرات این از آنگاه بنگرید، ها تعریف این به دیگر بار یک لطفاً

 ،دیگرر  بیران  دیگر، سخن توانند می بدهند، آیا شبانان شبانی و گوسفند گلۀ مدیریت برای هم

 بیاورند؟ یدیگر ادبیات حتی

 فوراً بگشایند، اسالم نظر از مدیریت برای بابی اند خواسته دلسوزانه که سروران از برخی



 11ت مقدما -فصل اول
 

 

 

 خرود  اصطالح، همین که اند نکرده توجه ؛«ارزش ضد و ارزش» اصطالح سراغ به اند رفته

 را انسران  زیسرت  کره  است غربیان اصطالح این. است اسالم بینش متناقض و اسالم مبانی ضد

 رشرد  مرانع  فقرط  نره  را ها ارزش اند؛داده قرار ارزش ضد و ارزش بخش در و کرده جراحی

. دنر ندار دنیوی معاش در کاربردی هیچ که کنند می تلقی اموری را ها آن بل اند دانسته مادی

 بشردت  آلرود،  زهرر  زنردگی  ،بشرر  های پیشرفت همه این نتایج شده موجب جراحی همین و

 افراد برای حتی نماند، بشر برای آن از چیزی زدن، له له و دویدن از غیر و شود تلخ و مسموم

 .رفاه اندر عذاب یا عذاب، اندر رفاه مرفّه؛ بس و ثروتمند های خانواده و

 لطفاً است، آمده کجا از معنی این با و بدینصورت «آخرت و دنیا میان تقابل» این دانم نمی

 آخررت  گرردد  محقرق  رشادی زیست اگر باشید، «رشاد» صدد در و کنید صرفنظر آخرت از

 .است آن ۀالزم

 مری  کنیرد،  قیچی آخرت نفع به دنیا از: دگوینمی( السالم علیهم) بیت اهل و قرآن مکتب

 و علمری  پیشررفت  .تلخری  با آمیخته نه و باشد تلخ نه تان زندگی تا نکنید زندگی غلط: گوید

 نیرز  را آخررت  کره  اسرت  صرورت  این در و باشد «طیبه حیات» و شیرین حیات تان، صنعتی

 آور عذاب و تلخ نیز آخرتش ،باشد غلط جامعه و خانواده فرد، زندگی اگر و داشت، خواهید

 .بود خواهد

 َرْهَباِنیَّنةَ  َلا»: است حرام اسالم در راهبان، رهبانیت کاهنان، کهانت مرتاضان، ریاضت

 باصرطالح  «َرْهَباِنیَّنةَ  َلنا » در «ال» حررف : فرمائیرد  توجه ادبی نکتۀ یک به 5«.اْلِإْسَلام ِفي

 و انردازد  مری  برر  بریخ  و بن از و اساس و ریشه از را رهبانیة جنس که است «للجنس نافیة»

 بره  رهبانیرت  تروجیهی  و بهانره  هریچ  با و شرایطی هیچ در و صورت هیچ در دهد نمی اجازه

 . شود وارد انسان زندگی

 مری  تقسیم غلط و صحیح به کند، نمی تقسیم ارزش ضد و ارزش به را زندگی امور اسالم
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 زنردگی  بررای  هرچه است؛ دنیوی زندگی همین معیارهای معیارشان که غلطی و صحیح کند؛

 و صرحیح  اسرت  مفیرد  دنیروی  زنردگی  بررای  چه هر ، واست حرام و غلط است مخلّ دنیوی

 و دهرد  مری  را اخرروی  شریرین  و درسرت  زندگی دنیوی، شیرین درستِ زندگی. است درست

 .دهد می نتیجه را اخروی و تلخ نادرست زندگی نادرست و تلخ دنیوی زندگی

 .دوزخ به رشادی غیر زیست و رساند می بهشت به رشادی زیست

 سزاوار را امروز بشر زندگی تواند می کسی چه اند، شده بیخود خود از که افرادی از غیر

 گروهی، فردی، روانی و روحی های گرفتاری اینهمه .بداند -برتر و مستعد موجود این -انسان

 از کره  است ها مدیریت همین محصول جمعی کشتار های سالح اینهمه و اجتماعی، و صنفی،

 و علرم  پیشررفت  از که آسیب و آفت صدها از گذشته شود. نمی خارج «گلّه مدیریت» قالب

 افتاده فریاد و ناله به)!( دانشمند موجود این دست از طبیعت جائی که تا اند شده ناشی صنعت

 !است؟ زیست محیط و جامعه فساد برای علم آیا است،

 انسران  و شرود  مری  مبدل ابلیسی حربۀ به مدیریت و علم نباشد رشادی مدیریت که وقتی

 ِفني  َسنعى  َتنَولَّى  ِإذا َو» و 5«النَّناسِ  َأْينِدي  َكَسَبْت ِبما اْلَبْحِر َو اْلَبرِّ ِفي اْلَفساُد َظَهَر» مصداق

 هرای  آیره  ومری شرود.    1،«اْلَفساد ُيِحبُّ ال اللَُّه َو النَّْسَل َو اْلَحْرَث ُيْهِلَك َو فیها ِلُیْفِسَد اْلَأْرِض

  ؟-ضالل؟ و فساد در یا کند می زندگی صالح و رشاد در امروزی انسان آیا. دیگر

 ال» جملرۀ  کره  21 و 16 آیره : هسرتند  اعرراف  سرورۀ  در دو هرر  که است آیه دو جالبتر

 آن از بعد نکنید فساد زمین در یعنی است؛ آمده دو هر در «ِإْصالِحها َبْعَد اْلَأْرِض ِفي ُتْفِسُدوا

 اصرالح  کدام آن و است، چیست؟ شده اصالح قبالً زمین اینکه از مراد. است شده اصالح که

 از زمین طوالنی، زمان این طول در ،زنند می تخمین سال میلیارد 6 از بیش را زمین عمر است؟

 عظیمری  تحوالت است؛ کوشیده برسد، انسانی زیست شرایط به که حالتی تا اولیه های حالت

 سرال  میلیاردهرا  است؛ گرفته آغوش در را انسان بنام برتر موجود این تا گذاشته سر پشت را
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 فساد دچار را زمین و بدانید را اصالح این قدر: گوید می قرآن و است کرده اصالح را خودش

 مره  و باد و ابر زمین، خود بر عالوه اجتماعی؛ محیط فساد نه و طبیعی محیط فساد نه نکنید؛

 صرالحیت  و اصالح این که اند کرده کار ای ذره هر و اتم کهکشان، و منظومه و خورشید و

 .بزید انسانی و بیاید انسان تا شده فراهم

 و رئالیسرم  هسرتند،  شرعار  نیستند؛ بیش ای موعظه ها، سخن اینهمه گویند می :رئالیسم

 .گیرد نمی جای بستر این در گرائی واقعیت

 واقعیتری  اسرت،  واقعیرت  نیرز  گرائی واقعیت این «آورِ عذاب» و تلخ نتایج و آورد ره: بلی

. اسرت  کرده آسایش سلب نیز را نشین کاخ حکام حتی را ها انسان ۀهم را، انسان که بزرگ

 براره  ایرن  در بگرذریم  5«.ُمْصنِلُحون  َنْحننُ  ِإنَّما قاُلوا اْلَأْرِض ِفي ُتْفِسُدوا ال َلُهْم قیَل ِإذا»: که

 های آیه نظر از جامعه، و طبیعت در افساد و اصالح محور به ضخیم کتاب که دارد ضرورت

 .شود تدوین قرآن

 علم اندرکاران دست از هائی تعریف (دانشگاه محترم استاد) مقیمی آقای جناب :تعریف

 به و موضوع این در را صورت ترین جامع بنده نظر به و است کرده ردیف غرب، در مدیریت

 :زیر شرح به. است «گروه مدیریت» محور به همگی که است، آورده اختصار طور

 از اسرت  عبرارت  مردیریت  :اند نگریسته کارآئی و وری بهره زاویه از که آنان -6

 کمترین با کار انجام چگونگی و دهند انجام چه که می خواهید دیگران از اینکه دانستن هنر

 .دهید می قرار مشاهده مورد را هزینه و زمان

 از پریش  مدیریت: اینکه از است عبارت و هست تعریف این در زیبائی و امتیاز یک: نقد

 .یممعلّ مانند دقیقاً است هنر باشد علم آنکه

 سرازماندهی،  ریرزی،  برنامره  از اسرت  عبرارت  مدیریت: منظر همان از دیگر تعریف -1

 .سازمان اهداف به بخش اثر و کارا دستیابی برای منابع کنترل و رهبری
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 بل گروه، تشکّل و تشکیل آغاز در فقط نه سازماندهی، و ریزی برنامه است درست :نقد

 تشرکّل،  اسراس  و اصرل  ماننرد  نیرز  جزئیرات  و فروعات زیرا باشد، باید نیز مدیریت طول در

 دهمانر  مغفرول  5 شماره تعریف در نکته این. هستند مداوم سازماندهی و ریزی برنامه نیازمند

 .است شده غفلت تعریف این در هنر عنصر به اشاره از که همانطور است

 .کارها هدایت نه و افراد بهبود از است عبارت مدیریت :مداری انسان ۀزاوی از -9

 تربیت اندرکاراندست  و پزشکان روان و پزشکان کار بل نیست مدیریت دیگر این :نقد

 .است

ی است که با موضوعات زمان و روابرط انسرانی   تخصص یک مدیریت: زاویه همان از -0

 سروکار دارد.

 را دِهرش  ایرن  و داده افرراد  برخری  به آفرینش تخصص بر دو نوع است: تخصصی که نقد:

 دو از یرک  کردام . شود می حاصل دانشگاه و درس از که تخصصی و. است کرده آنان مختص

 برل  نیست کافی مدیریت برای تنهائی به علم است، علم دومی و هنر اولی است؟ مراد تخصص

 .است خالی آمده 5 شماره تعریف در که هنر جای تعریف این در است، مخرب مواردی در

 و هرا  گروه و افراد وسیله به و با کار از است عبارت مدیریت: زاویه همان از هم باز -1

 .سازمانی اهداف تحقق برای منابع سایر

 زیررا . شرد  مری  بهترر  کرد، می مقید «انسانی اهداف» به را «اهداف» اگر تعریف این :نقد

 .باشد فساد منشأ که ابلیسی مدیریت نه است، یانسان مدیریت و انسان ،بحث موضوع

 بود، دیگر زاویه از اگر و. است شده بیان مدارانه، انسان زاویه از تعریف این: کنید توجه

 با مدیر رفتار در تعریف این. شد نمی وارد آن بر ایرادی چنین غرب بر مسلط فرهنگ مطابق

 و انسران  برا  سرازمان  محصرول  رابطۀ لیکن گرفته نظر در را مداری انسان شوندگان، مدیریت

 .است کرده فراموش را انسانی جامعۀ

 .گیری تصمیم یعنی مدیریت :گیری تصمیم زاویۀ از -1

 برا  و گرردد،  نمری  تعریرف  مصداق توجیه، و توضیح هر با و است گنگ تعریف این :نقد
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 .تعریف نه است قصار کلمۀ یک نگاه، ترین خوشبینانه

 منظرور  بره  کارکنران  اقدامات کنترل و گیری تصمیم فرآیند مدیریت: زاویه همان از -1

 .است شده تعیین قبل از اهداف به دستیابی

 ۀکلمر  تنهرا  اسرت،  شرده  تعیرین  پیش از هدف گروه، هر کردن اداره در است بدیهی :نقد

جهتمنرد  »و  «هردایت » کلمره  از «کنتررل » واژه جای به که بود بهتر نیز و. بود کافی «هدف»

 نیرز  بینش ترینانسانی ضد و ترین، مدارانه انسان غیر در حتی لفظ این شد، می استفاده «کردن

 همران  در بشرری  جامعره  بایستمی بود درست شوندگان مدیریت کنترل اگر است؛ نادرست

 .گشت می موفق بایست می شوروی کمونیسم نیز و کامیاب می شد. وسطی قرون( باصطالح)

 هرای  ترالش  کنتررل  و رهبرری  راهنمائی، از است عبارت مدیریت :رهبری منظر از -2

 .مشترک هدف تحقق برای افراد از گروهی

 و حقیقرت  یک از حاکی تواند می و است زیبا خیلی «مشترک هدف» مرکب لفظ :نقد

 شوندگان مدیریت تا بکوشد مدیر شخص که باشد این مراد اگر باشد؛ دهنده انگیزش واقعیت

 .بدانند شریک سازمان هدف در را خود

 5.بود بهتر آمد، می «داشتن نظر زیر» واژۀ «کنترل» لفظ جای به اگر و

 یرک  امرور  اداره شرامل  کره  اسرت  همنظور چند تشکیالتی مدیریت: دیدگاه همان از -2

 .است کار و کارکنان مدیریت و مدیران ادارۀ سازمان،

 ،کننرده  تعریرف  مراد زیرا. آمد می «بعدی چند» عبارت «منظوره چند» جای به باید :نقد

 هردف  کره  هائی سازمان دربارۀ حتی است، سازمانی درون بل نیست، سازمان از نهائی هدف

 .است سازمانی درون ابعاد به تعریف این توجه زبا است، منظوره چند و چندگانه شان نهائی

 سلسرلۀ  به توجه عطف مقام در است؛ «مطلوب به مصادره» نوعی دچار تعریف این: نیز و

 و مردیریت  از بحرث  کره  حرالی  در اسرت،  مردیریت  تحت سازمان متعدد هایبخش ،مراتب

 مردیر  یرک  مردیریت  تحرت  مردیران  آوردن بره  نیازی و است مدیر هر به ناظر آن، تعریف
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 . نیست

 همچنرین  و. اسرت  «کارکنران  مدیریت» عبارت :(دَور مصداق بل) دوم مطلوب به مصادره

 برا  را مردیریت . شرود  می عطف کارکنان به «و» حرف با که است «کار و» عبارت :دوم دَور

 .کند نمی روشن را مجهولی هیچ کردن، معنی مدیریت خود

 اثرر  ۀاسرتفاد  از است عبارت مدیریت :محوری هدف یا محوری نتیجه زاویه از -63

 . سازمان اهداف به دستیابی برای اولیه مواد و انسانی منابع از بخش

 واضرح  توضریح  ایرن  بره  نیرازی  و اسرت  «استفاده» برای مدیریت که است بدیهی اوالً :نقد

. آمرد  مری  «انسانی منابع بخش اثر رسانیدن فایده به» عبارت، این جای به بود بهتر ثانیاً. نیست

 «استفاده» کلمه. است انسانی منابع رفت هدر و آلودگی مانع و بودن مفید عامل مدیریت یعنی

 .نیست «استثمار» عنصر از فارغ

 اهرداف » مانند باشد مقید باید آمده «اهداف» لفظ که تعاریف این از کدام هر در: ثالثاً و

برا   آینرده  مباحرث  در و گذشرت  که همانطور ،«مشروع اهداف» و «انسانی اهداف» ،«رشادی

 مردیریت  برا  ،انسان گروهی مدیریت اساسی فرق های از یکی زیرا. آمد خواهد بیشتری شرح

 . است «هدف» و «نتیجه» همین در گوسفندان، گله

 کره  سرازمانی  داخلری  محیط حفظ و ایجاد از است عبارت مدیریت: منظر همان از -55

 دسرتیابی  بررای  بخش اثر و کارا بصورت توانند می و کنند می فعالیت ها گروه قالب در افراد

 .نمایند تالش سازمان اهداف به

 کردام  هرر  گرروه  یک افراد: اینکه آن و شده توجه مهم یک اصل به تعریف این در :نقد

 مری  کرار  بره  معرین  جهرت  یک در و گرفته قرار هم کنار در وقتی دارند، «فردی شخصیت»

 شخصریت » جامعره  چرون  و آیرد،  می در «جامعه» یک صورت به واقعاً شان گروه پردازند،

 «آن ترداوم » و «جامعه شخصیت» این از حفاظت پس افراد، تک تک شخصیت از غیر «دارد

 .است مدیریت اساس و اصل

 مطلرق  را هدف زیرا است، سازگار نیز ماکیاولیسم بینش با تعریف، این با مدیریت لیکن؛



 20ت مقدما -فصل اول
 

 

 

 .آمد خواهد شرحش که هست ها تعریف این ۀهم در اساسی نقص این است، آورده

 و بینی پیش از است عبارت مدیریت :محوری وظیفه و محوری فرآیند زاویۀ از -61

 .کنترل و هماهنگی، فرماندهی دهی، سازمان ریزی، برنامه

 عنصرر  یک و کند، می آن مداوم حفظ و سازمان ایجاد مسئول را مدیر تعریف، این :نقد

 مرداوم  بطرور  و است لحظه به لحظه و آن به آن امر یک مدیریت زیرا دارد بر در را اساسی

 یرک  در آنی به آن ماهیت این حفظ و است دهی سازمان و ریزی برنامه و بینی پیش نیازمند

 دائمری  حفاظت همین «کنترل» از مراد ظاهراً و. است مدیریت حیات هماهنگ، مداوم روند

 . است

 . خورد می نظامی مدیریت درد به تنها اطالق، این در «فرماندهی» کلمۀ اما

 طریرق  از منرابع  کلیرۀ  سراختن  هماهنرگ  از است عبارت مدیریت: دیدگاه همین از -50

 . شده تعیین اهداف به دستیابی منظور به کنترل و هدایت سازماندهی، ریزی، برنامه فرآیند

 شرامل  لرذا  و «هردف  چگونگی» از غیر است مدیریت عناصر همۀ شامل تعریف این نقد:

 نیز «کنترل» واژۀ مشکل و. گردد می «معذور مأمورال» اساس بر «مأمور مدیر یک مدیریت»

 .هست

 . جا هر در اجرائی رهبری عمل از است عبارت مدیریت -50

 مانند و نیست «تعریف» مصداق بنابراین و ،تفصیل نیازمند و است مجمل تعریف این :نقد

 زیبائی نکتۀ «جا هر» عبارت و. تعریف تا است شبیه بیشتر قصار کلمۀ به قبلی موارد از یکی

 .گیرد می دربر را ها مدیریت انواع و نیست تعاریف دیگر در که است

 هردایت  و سرازماندهی  علم و هنر از است عبارت مدیریت :علم و هنر دیدگاه از -61

 .ها انسان انتفاع برای طبیعی و اولیه مواد از استفاده و نیروها کنترل انسانی،

 عناصرر  شرامل  کره  است تعریف بهترین پانزدهگانه تعاریف این میان در تعریف این :نقد

 ها گروه مدیریت تنها گوئی «اولیه از مواد استفاده» به توجه با اما است، علم و انسانیت هنر،

 .دارد نظر در را صنعتی های سازمان و
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 5.افراد طریق از نتایج به دستیابی هنر از است عبارت مدیریت: نگرش همین از -56

 تعریف دیگر که دارد دربر را نکته یک بودنش، مجمل و اختصار همۀ با تعریف این :نقد

 فاقرد  کره  شروند  می یافت افرادی علم؛ نه است هنر مدیریت ندارند؛ آن به توجهی چندان ها

 بر مبتنی مدیریت یعنی هستند؛ مدیر مادرزاد طور به باصطالح و هستند تحصیلی علم هرگونه

 صرد  و اسرت  ممکن غیر «هنر بدون علم» بر مبتنی مدیریت اما دارد، امکان «علم بدون هنر»

 را مردیریت  بناست اگر لیکن دارد، ضرورت هم کنار در دو هر این تعامل و بودن هم با البته

 .است هنر با اصالت کنیم نامگذاری دو این از یکی با

 پاشرندۀ  هم از عامل علمی چنین بل شود نمی موفق هرگز هنرمندانه، ۀ غیرعالمان مدیریت

 . است هماهنگی کنندۀ متالشی و است سازمان

 همران  از نقرد » مقرام  در نیز مذکور نقدهای و شد آورده نمونه برای باال تعاریف :هدف

 «گوسرفندان  گلرۀ  مردیریت » مصرداق  هرا  آن همۀ گرنه و شد، ارائه «آمده تعریف که زاویه

 را «هرا  انسران  انتفاع» و «انسانی» قید که پانزدهم ردیف حتی. انسانی گروه مدیریت نه است،

 تعیرین  را «مزدور چوپان» یک مسئولیت و وظیفه که کندمی تعریف را مدیریتی است آورده

 . کند می

 :است نوع دو شبانی مدیریت

 گوسرفندان  از اسرتثمارگرانه  منردی  بهرره  هردفش  و است گوسفندان مالک که شبانی -5

 .است

 الزامراً  گلّه مدیریت از هدفش و گیرد می مزد گوسفندان مالک از که مزدور چوپان -1

 او به آن، ماهیت و مالک هدف چگونگی و باشند، قوی و فربه که است «گوسفندان انتفاع»

 .نیست مربوط

 تعریرف  و «انسران » از مراد شود معلوم که است مفید وقتی آن، در «انسان هدایت» قید و

                                                
جردول آورده  بصرورت  « مبانی سرازمان و مردیریت  »کتاب  51جناب مقیمی این تعاریف را در صفحۀ  5

 است.
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 هردایت  شوندگان، مدیریت هدایت از مراد آیا چیست؟ تعریف، این آورندۀ دیدگاه از انسان،

 ؟-؟-همدیگر با توأم فطریات و غرایز بستر در یا است غرایز بستر در

 از نگررش  از غیرر  شرود  مری  مشراهده  گونراگون  زوایرای  از نگرش تعاریف، این همۀ در

 و شروند  نمی خارج «گلّه مدیریت» ۀحیط از ها آن از هیچکدام لذا و «شناسی انسان دیدگاه»

 . ندهست انسان، بر غریزی صرفاً بینش گرفتار بنحوی کدام هر

 شرناخت  در بحث نیست، شود می نامیده ارزش اصطالحاً آنچه یا اخالق، محور به بحث

 یرک  علمیرت  علمری،  مباحرث  در است؛ علمی موضوع یک موضوع است، واقعیات و حقایق

 مبرانی  برر  توانرد  نمری  علمری  مبحرث  یرک  اسرت؛  آن مبانی درست شناخت به بسته موضوع

 . باشد مبتنی نادرست

 و دارد «تاریخ» انسان. باشد مقطعی تواند نمی مدیریت، از هدف و مدیریت علم از مقصود

 عاشرق  فررد  آن هدف شبیه مدیریت، در هدف از مراد است، تاریخ امتداد به ممتد اش زندگی

 از هدف. است ورشکسته و ناکام نرسد اگر و است کامیاب برسد معشوقش به اگر که نیست

 حقروق  مردیران  یا ها بنگاه مالکان های کامیابی نه است «نگر تاریخ مدیریت» یک مدیریت

 مری  را جامعه آن تاریخ جامعه، یک در ها آن اهداف و ها مدیریت مجموع بل ها، آن بگیر

 . سازد

 همانطور. سازند می را جامعه آن ۀآیند تاریخ که هستند جامعه هر های قهرمان مدیران،

 ؟-سرازد؟  می را ها قهرمان که است جامعه یا سازند می را جامعه قهرمانان آیا: اند گفته که

 مری  را جامعه قهرمان: گوید می لیبرالیسم و. سازد می را قهرمان جامعه: گوید می مارکسیسم

 . امرین بین امر بل این نه و آن نه: گوید می اسالم و. سازد

 جرانبی  از مدیران اسالم دیدگاه از و آید می نیز مدیران دربارۀ مسئله و سؤال همین دقیقاً

یند هر مردیریت  آممکن است فر .جامعه ۀسازند علت دیگر جانب از و هستند جامعه معلول

در جای خود و نیز برآیند آن ها در یک جامعه در یک مقطع زمانی، بس موفرق و کامیراب   

و پیشرفت برساند، حتی ممکن است در یک قرن تمام  یندشان جامعه را به توسعهآباشد و فر

 جامعه را به نشاط شگفت انگیز برساند، لیکن آثار منفی آن در قرن های بعدی ظاهر شود.



 اسالم و مبانی مدیریت 26
 

 

است در حدی که مری تروان در تختره سریاه کرالس      « جامعه زیست»انسان یک موجود 

 نوشت: 

 انسان.  -جامعه= انسان -انسان

در درستی یک علرم و نادرسرتی آن اسرت.     ست، بل سخنث در اخالق یا ارزش نیپس بح

موفقیت مقطعی گرچه یک قرنی نیز باشد، دلیل صرحت آن و درسرتی مبرانی و فروعرات آن     

 نیست. 

بلی؛ چنین علمی، علم است، جهل نیست. لیکن خود علم بر دو نوع است: علم انسانی و علم 

 ابلیسی.

دفتر، اینگونه اصطالحات را که بره  چون من یک آخوند هستم ممکن است خوانندۀ این 

کار می برم از سنخ اصطالحات باال منبری تلقی کند. نه چنین است بل واقعاً علم برر دو نروع   

هرم در   ،است؛ علم کوته نگر و نزدیک بین، همان است که ابلیس آن را از انسان می خواهد

ی ندارد. وقتی جامعه بره  هم خانوادگی و هم اجتماعی. و ابلیس غیر از این کار ،زندگی فردی

خود می آید که با همۀ پیشرفت های علمی نه گوشه ای از نگرانی های فرردی اش، برطررف   

شده و نه مشکلی از مشکالت اجتماعی اش، بل علمش تنها ماهیت عوامرل نگرانری و عوامرل    

 ها ریشه دارتر و جانسوزتر شده است. ی مشکالت را عوض کرده است که این بار گرفتار

دست اندرکار دانش مدیریت نمی تواند بگوید: تخصص و رشتۀ علمای مان    یک

مدیریت است نه دانش انسان شناسی و نه علم جامعه شناسی و نه شناخت تااریخ،  

  من در محدودۀ کار و رشتۀ خودم برای مدیریت تعریف می دهم.

 اما باشد، درست تواند می حدودی تا تجربی علوم اندرکاران دست ناحیه از ادعائی چنین

 تفکیرک  و فونکوسیونالیسرم  بیرنش  باصطالح و ندارد جایگاهی انسانی علوم از هیچکدام در

 درست تواند می حدودی تا در علوم تجربی دیگر، علمی های رشته از رشته هر صدی در صد

 کردنرد،  مری  عمل و معالجه بیمارستان در را قلبی بیمار یک ؛پزشکی در( مثالً) ویژه به باشد

 به: گفت معالج تخصص فوق پزشک به داشت بیمار با دوستی ۀرابط گویا که بیمارستان رئیس
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 مرا  نیسرت؛  مربروط  مرا  بره  این: گفت پزشک خانم. کند ترک را سیگار که کنید توصیه او

 پرهیرز  مضرّ چیز همه از که پزشکی چنین. هستیم پزشک فقط ما نیستیم اعتیاد ترک مرکز

 ایرن . کنرد  مری  مسرئولیت  سلب خودش از رسد، می سیگار از پرهیز به که وقتی اما دهد می

 و شریمی  انردرکار  دسرت  آن بره  رسرد  چره  تا. فونکوسیونالیسم به شدن دچار در افراط یعنی

 نتیجرۀ  بره  کرارش  محصول که وقتی کند، کشف را اتمی و اتمی غیر منفجرۀ مواد که فیزیک

 .دهد تشکیل نوبل مؤسسۀ رسید، انسانی ضد

 جامعه و فرد سرنوشت ۀکنند تعیین و استعدادها، همۀ جریان گلوگاه ،مدیریت

 و تعراطی  ایرن . دهرد  می آن به هم و گیرد می جامعه شخصیت از هم ،مدیر شخصیت :است

 دچرار  مردیریت  خرود  کره  شرود مری  مبتنری  علمری  درسرت  مبرانی  برر  و درسرت  وقتی تعامل

 مردیریت » و« خرود  مردیریت » امترداد  در گرروه  مدیریت نگردد؛ جراحی و فونکوسیونالیسم

. باشرد  معطوف جامعه تاریخ و آینده و جامعه مدیریت به ،علمی دقیق باز چشم با و «خانواده

 .باشد مدیریت هدف در باید که «رشاد» معنی است این و

 و زاویره  از هرا  آن از کردام  هرر  و شرد  آورده نمونره  بعنوان که شانزدهگانه تعاریف در

 خرود  شخصریت  چگرونگی  به که نبود تعریفی شان میان در نگرند، می مدیریت به دیدگاهی

 نیرز  هنرر  دارای فرردی  باید مدیر اینکه به تنها که ها آن از برخی در مگر ،کند توجه مدیر

 اسرت  شخصیت ابعاد از بُعدی یک فقط هنر نیست، کافی هرگز این و ، اشاره شده استباشد

 .ابعاد همۀ نه

 :گرایش دو و عموض دو از :گروه مدیریت تعریف اینک

 مردیریت  :حقیقات  از صارفنظر  باا  گرائای  واقعیات  موضاع  از گروه مدیریت -6

 از شرده  ناشری  اسرت  هائی خصلت که خود شخصیتی های داشته کارگیری به از است عبارت

 نظارت سازماندهی، در علم و خلقتی هنر عنصر با همراه خانوادگی، مدیریت و خود مدیریت

 .قبل از شده تعیین ۀاستفاد هدف با استعدادها، و نیروها بر

 عبرارت  مردیریت  :گرائای  واقعیات  و گرائای  حقیقت موضع از گروه مدیریت -1



 اسالم و مبانی مدیریت 22
 

 

 مدیریت از شده ناشی ستا هائی خصلت که) خود شخصیتی های داشته کارگیری به از است

 هردایت  سازماندهی، در علم و هنر خلقتی عنصر با همراه (خانوادگی مدیریت و خود درست

 شده تعیین تاریخی انداز چشم با مثبت استفادۀ هدف با استعدادها، و نیروها بر نظارت انسانی،

 .قبل از

 .کند امضاء را آن انسانی سالم وجدان آنچه: «مثبت» از مراد

بره   تشرابه  از را گرروه  مدیریت باید اینکه بر عالوه هدایت این: «انسانی هدایت» از مراد

 کشی لوله و فونکوسیونالیسم دچار نیز را شونده مدیریت افراد باید کند، خارج گلّه مدیریت

 برزرگ  اسرت  ایرن  و .نه شخص، شخصیت تجزیه اما آری تخصص. نکند شخصیت شدن

 جانرب  از و خواهرد،  می تخصصی کار شوندگان، مدیریت از جانبی از که مدیر یک مشکل

 بره  باید در مدیریت غیر رشادی افراد. کند پرهیز ها شخصیت کردن بعدی تک از باید دیگر

 لولره  شران  شخصریتی  رشراد  و رشد و بیایند در سازه یک های قطعه یا «سازه یک آجرهای»

 اگر و باشد فارغ دیکتاتوری و استبداد از تواندنمی هرگز رشادی غیر مدیریت زیرا. شود کشی

 و «خزنرده  مردرن  دیکتراتوری  و استبداد» دچار نیز جامعه مدیریت باشند چنین ها مدیریت

 مردیریت  کره  نردارد  امکان هرگز زیرا. گردد می ناپذیر اعتراض و مقبول عمالً و نامحسوس

 مردیریت  میران  جراحی باشد، فارغ آن از جامعه و باشد «مقبول استبداد» دچار گروهی های

 اسرت  موجرود  یرک  فقط است؛ انسان فقط انسان و. است محال جامعه مدیریت و ،ها گروه

 . نیست پذیر تفکیک و جامعه، در خواه و گروه در خواه

 حردی  در نبایرد  امرا  کنرد،  رشته رشته و تخصصی را علوم -باید گاهی و -تواند می انسان

 کرردن  تخصصی مدرنیته، مفتخرانه شعار خالف بر. کند تجزیه را انسان رشاد که رود پیش

 اسرت؛  انسان ناچاری و ناتوانی یک از ناشی بل نیست، انسان بزرگمنشی بدلیل هنرها و علوم

 5.است ناچاری روی از سازی چاره یک است؛ «عالج» یک

                                                
 از پرهیرز  حرال  عرین  در و علروم  شردن  رشته رشته لزوم و تخصص درباره بحث است الزم باره این در 5

   دارد ماهیرت  و حقیقرت  یک فقط علم «اْلَجاِهُلون َكثََّرَها ُنْقَطٌة اْلِعْلُم» زیرا. باشم داشته فونکوسیونالیسم،
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 رشرد  مسریر  در دائمراً  ؛«مرداوم  یابی هدایت» معنی به «رُشد» ماده از مصدر رشاد :رشاد

 از دیگرر  عنصرر  لحراظ  بردون  است مصدر صرفاً رشد که است این «رشد» با آن فرق و. بودن

 و اسرت  محردودیت  از آزاد و «قیرد  بری  رشرد » معنری  دارای «ر» فتحرۀ  با رشاد لیکن معانی،

 بُعد هر در و جهت هر در و حیث هر از مداوم بالندگی آنهم «بالندگی» یعنی رشاد باصطالح

 .انسانی استعدادهای ابعاد از

 .سازمانی گروه و ،(ناسیونال) طبیعی گروه: است نوع دو بر گروه گروه و سازمان:

 در شران  قرارگررفتن  علرت  و آنران  جرامع  عامرل  که گروهی :ناسیونال و طبیعی گروه

 «نژاد» یا عامل این باشد؛ آفرینشی و طبیعی عامل یک افراد، میان دهندۀ ربط عامل و کنارهم

 اگرر  کره  قبیلره  و عشریره  برزرگ؛  خانردان  یک مانند. دو هر یا و طبیعی جغرافی یا و است

 مردمی مانند و. هستند عامل دو هر دارای باشند، داشته نیز( زیستگاه) طبیعی جغرافی وحدت

 عامرل  ،زیسرتگاه  و «بوم» وحدت که مختلف های نسل و نژادها از جمعیت کم یا پرجمعیت

 . هستند جغرافی عامل دارای تنها اینصورت در که باشد شان گروهی دهندۀ تشکیل

 و عرام  معنری  بره  «زنردگی  نیازهای» را مدیریت و مدیر هدف گروه، نوع این در :هدف

 عبارت گروهی چنین در هدف. کند می تعیین فرهنگی، و مادی باورهای اساس بر بعدی همه

 . ابعادش همۀ با «زندگی» از است

 در تخصص کند؛ می مدیریت «شخصیتش کل» با ها، گروه نوع این در مدیر شخص :مدیر

. اش وظیفره  و کرار  نه و شده جراحی و تجزیه مدیریتش موضوع نه کند؛ نمی پیدا راه او کار

 گروهی آن در امّیتّ گرچه 5.«امّت» مصداق او مدیریت تحت گروه و است «امّی» مدیریتش

 ضرعیف  حردودی  ترا  دارد، را زیستگاهی جغرافی عامل دارای تنها و است نژاد عامل فاقد که

                                                                                                              
 ترا  اما. آورد می باید و است آورده در مختلف های رشته به را علم ناچاری روی از ناتوانی دلیل به انسان 

 «متعالیره  حکمرت  مبرانی  نقرد » کتراب  اول بخرش  در ویژه به دیگر های نوشته در را موضوع این چون کجا؟

 .کنم نمی تکرار اینجا در ام آورده

 امّت بمعنی لغوی. 5
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 . است

 همدیگر، کنار در شان گرفتن قرار علت و شان، جامع عامل که گروهی :سازمانی گروه

 جهت در ،«اجتماعی صرفاً قراردادهای» باصطالح و قانون اساس بر بل نیست، طبیعی عامل

 هرم  کنار در گردد، می تعیین قرارداد وسیلۀ به یا و شود می ناشی قرارداد از نیز آن که هدفی

 از «کرار » نوع یک بل نیست، ابعادش همۀ با «زندگی» گروهی چنین در هدف. کنند می کار

 شرود،  مری  محسوب نیز زندگی از ای گوشه که است افراد هدف معین، جهت با کارها انواع

 . است گرفته هدف را افراد آن زندگی ابعاد همۀ تأمین «گوشه» این لیکن

 امرا . خرودش  زنردگی  بره  نسربت  سازمان محل در حضور از مدیر هدف است همچنین و

 شرده  تشرکیل  آن به رسیدن برای سازمان که است یدیگر چیز سازمان، بماهو سازمان هدف

 .است

 باشد این سازمان، یک مدیر مدیریت برای مسئله سختترین حال عین در و ترین مهم شاید

 زنردگی  ابعراد  همرۀ  بره  معطروف  که مدیر هدف و اعضا هدف یعنی -هدف دو این میان که

 از کارکنان همۀ زیستی هدف از بریده و منفرد و مشخص امر یک که سازمان هدف و است،

 بری  ماشین به هنرمند و حیاتمند انسان که نباشد حدی به بریدگی -است مدیر شخص آنجمله

 بره  باشرد  موفرق  امرر  این در که میزانی هر به مدیر مدیریت و. گردد مبدل حیات بی و حس

 . بود خواهد رَشاد بستر در میزان همان

 گروه زیستی ابعاد ۀهم شامل که است مسؤلیت وسعت و گسترش در امّی مدیریت مشکل

 آن حرلّ  کره  دارد یمشرکل  لیکن .است آسوده آن از سازمان یک مدیر که یمشکل گردد؛ می

( اجتمراعی ) گروهری  شناسی روان و فردی شناسی روان حتی علم هنر، حذاقت، دقت، نیازمند

 . است

 لریکن  اسرت  «تخصصری  مدیریت» سازمانی مدیریت است، «کالن مدیریت» امّی مدیریت

 کار محیط در ندبتوا تا کند، تخصصی و تجزیه نیز را او شخصیت نباید «مدیر کاری تخصص»

 دلیرل  به. است مشکل بس این و. کند حفظ شدن، یتخصص از را کارکنان شخصیت تخصصی،
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 اسرتعداد  با که است کسی مدیر -سازمانی خواه و امّی خواه -مدیریت هر در ها سختی همین

 آن فاقرد  کره  کسی است؛ واقعی مدیر هر همزاد که است هنر این و باشد شده متولد مدیریت

 .بود خواهد ناتوان مدیریت کار در باشد، برخوردار دانش و علم از که میزان هر به باشد

 را سرواد  کرم  افرراد  برخری  کره  همرانطور  باشرد،  مدیریت عامل تواند می علم بدون هنر

 به هنر بدون علم اما. دننک می مدیریت خوبی به را خود بزرگ شرکت که کنیم می مشاهده

 . آید نمی مدیریت کار

 خصرلت  ایرن  بره  دانشرجو  گرزینش  در مدیریت، ۀدانشکد یک است الزم :مدیر تربیت

 است دسترسی قابل ای دقیقه چند ۀمصاحب یک با خصلت این شناسائی کند؛ توجه مادرزادی،

 . باشد شناسانه روان و شناسانه انسان بینش دارای گر مصاحبه اگر

 

 

 سیزدهم مقدمۀ
 قراردادها و ها پیمان

 

 خرود  کار تواند می کار عامل هستند؛ آزاد پیمان، طرف دو هر ها، قرارداد و ها پیمان در

 نرازلترین  بره  حتری . دهد قرار سازمان و سسهؤم یا فرد یک اختیار در مبلغی، هر برابر در را

 است، باطل سفیه، فرد با ای معامله هر زیرا. باشد سفاهت مصداق او کار این اینکه مگر. مبلغ

 معلروم  سرپس  ببنردد،  را قراردادی سفیه غیر فرد یک اگر نیز و. او قیم و ولی نظارت با مگر

 سرفاهت . شود می باطل قرارداد است، شده سفاهت دچار بخصوص، ۀمعامل این در او که شود

 یدیگرر  امرر  اخالقری  مسائل و. کند می معین را کار، تقاضای و کار عرضۀ میزان ،آن عدم و

 .است

 بره  خواهرد  مری  کره  بهرائی  هرر  به را فرد یک کار ندتوا می سازمان، یا و مؤسسه نیز و

 .شد بیان که باشد آن در سفاهت ۀمسئل مگر. آورد در خود استخدام
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 نروع  ایرن  در عردالت  مسرئولیت  کجاسرت؟  عردالت  جایگراه  صورت، این در پس :عدالت

 ازیرر . است دولت= «جامعه مدیریت» با آن مسئولیت. نیست سازمان مدیر متوجه معامالت،

 :جهت دو از یکی به مگر ندارد یمنشأ اندک، بهای به کار عرضۀ

 نظرام  اصرل  یا صورت این در که است، غلط اساس و اصل از جامعه، اقتصادی نظام یا -5

 نظام اول، صورت در. است نادرست اقتصادی نظام بعد در تنها یا و است غلط جامعه بر حاکم

 . شود عالج فوراً اقتصادی بیماری باید دوم صورت در و. ندارد مشروعیت

 نیرز  صورت این در. شود می «بیکاری» پدیدۀ به منجر که «اشتغال روند ضعف» پدیدۀ -1

 مشرکل  حل به باید که است دولت این و. نیست آن مدیریت و سازمان متوجه مسئولیتی هیچ

 مادیریت » بخش در موضوع این شرح. «کاذب های شغل» ایجاد بدون آنهم بپردازد 5بیکاری

 .آمد خواهد «جامعه

 در هرا،  پیمان اهمیت ندارد؛ اسالم در جائی هیچ شکنی عهد :هستند محترم قراردادها

 مؤمنران  1«:راُعنون  َعْهِدِهْم َو ِلَأماناِتِهْم ُهْم الَّذيَن َو»: هستند ها امانت اهمیت ردیف

 َأْوُفنوا  آَمُننوا  الَّنذينَ  َأيَُّهنا  ينا »: و. کنند می رعایت را عهدشان و ها امانت که هستند کسانی

 قاعدۀ فقها معروف قواعد از یکی و. باشید پایبند کنید؛ وفا ها قرارداد بر مؤمنان ای 0«:ِباْلُعُقوِد

 . است «ِباْلُعُهود َأْوُفوا»

 مای  نامیده «استخدام بدون قرارداد» آنچه یا و موقت، استخدام و دائمی استخدام

مری شرود.    الوفراء  الزم عقرد،  از پس و جایز ماهیت، هر با و صورت هر به قرارداد هر :شود

 باشد. « شرط باطل»مگر شامل عنصر خالف شرع و یا دارای 

هستند که برای افراد کار می یابند و آن « شرکت های واسطه»از جملۀ قراردادهای باطل، 

                                                
مردیریت  »مقدمه های بعدی مشروح این بحث خواهد آمد. و نیز در فصل آخرر ایرن دفترر کره بره      در  5

 اختصاص دارد. « جامعه

 سورۀ مؤمنون. 2آیۀ  1

 سورۀ مائده. 5آیۀ  0
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« ۀو حتی حقوق روزان»می کنند، سپس از حقوق ماهیانه یا هفتگی ها را به محل کار معرفی 

هستند که در اسرالم حررام    «شرکة االبدان»او درصدی می گیرند. این شرکت ها مصداق 

شررکت هرای واسرطه در    «. شریک شدن در نیروی کار بدن هرا »است. شرکت االبدان یعنی 

اسرت. انردکی در ایرن     االبدان شرکةنیروی کار دیگران شریک می شوند که بدترین مصرداق  

 دو نوع است: شرکة االبدانمسئله درنگ کنیم: 

مثالً دو برادر پس از وفات پدر، ماترک او را تقسیم نمی کنند؛ هر دو کار می کنند و  -5

و ممکن است هر دو کار  در محصول نیروی کارشان شریک می شوند بدون حساب و کتاب.

 رکند و دیگری مدیریت امروال مشرترک را بر    فیزیکینند و ممکن است یکی کار کفیزیکی 

رد. این گونه همین امروز هم به شدت رواج دارد و حتی دلیل رفتار پسندیدۀ انسرانی،  گیعهده 

حرام اسرت؛ حررام اجماعراً. ایرن شرریک برودن در        محالی که از نظر اسالتلقی می شود. در 

صورتی صحیح است که درآمد و هزینۀ هر دو با حساب و کتاب باشد. و یا دستکم در پایران  

هر روزکاری، کم و زیاد بودن ها، را عمالً و با نصّ و صراحت به همردیگر حرالل کننرد. و    

 ماخوذ هستند و گناهکار. یت نباشد و یکی از آن ها بمیرد، هر دو در آخرتاگر این حلّ

شرکت های واسطه که در درآمد نیروی کار دیگران شریک می شوند: و ایرن پدیردۀ    -1

جدید حرام است، نه به دلیل جدید بودن ماهیتش. بل بره دلیرل شرریک شردن دو طررف در      

نیروی کار یک طرف، که بدتر از نوع اول است؛ در نوع اول هر دو طررف کرار مری کننرد،     

اسرت. یعنری محصرول کارشران فاقرد      « جهالرت »شان این است که رفتارشان شامل اشکال کار

حساب و کتاب است و مجهول می ماند و مجهول ماندن موجب بطالن می گردد. اما در ایرن  

 پدیدۀ جدید، تنها یک طرف کار می کند. 

کار می کند و برای آن فرد کار پیدا می کنرد؛   زطرف دیگر )شرکت واسطه( نی پرسش:

 کار نیست؟« کاریابی» مگر

بایرد قربالً و    اوالً:دارد. ایرن اجررت   « اجررت »کرار اسرت و اسرتحقاق    « کاریابی» پاسخ:

باید این اجرت یرا  ثانیاً: و «. درصد»پیشاپیش مشخص شود، نه به صورت سهیم شدن با مقیاس 
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نقداً پرداخت شود، و یا در وقت معین، به صورت قسطی هم هیچ اشکالی ندارد. امرا در کرار   

تعیین نمی شود؛ قرار می گذارند تا هر مدتی کره کرار   « وقت معین»این شرکت های واسطه، 

 کند باید فالن درصد را به شرکت بدهد. و این نیز عامل بطالن است. 

 5است.« استثمار» و این مصداق بارز

 

 

 مقدمۀ چهاردهم
 تنظیم عرضۀ کار و تقاضای کار ۀبیت المال پشتوان

 

در مقدمه سیزدهم گفته شد: یک شخصیت حقیقی یا یرک شخصریت حقروقی )سرازمان     

( می تواند سعی کنرد کره نیرروی کرار را ارزان در اختیرار بگیررد و هریچ        دولتی یا خصوصی

 ی کار، ندارد. مسؤلیتی دربارۀ بی کاران، یا ارزان

عدالتی که او موظّف است آن را رعایت کند، این است که هر دو طرف قرارداد، به طور 

 در آن نباشد.« زور»آزادانه به محتوای قرارداد اقدام کنند و عنصری از 

بدیهی است وقتی نیروی کار به طور ارزان بره   تعادل میان عرضۀ کار و تقاضای کار:

رضۀ کار بیشتر و تقاضای آن کمتر باشد. از وظایف اولیۀ دولرت  خدمت گرفته می شود که ع

را به عهده دارد؛ تنظیم عرضه و تقاضای کار است. ناچار در این جرای  « مدیریت جامعه»که 

آمرد بیرت المرال را    ته باشیم: اول: منرابع و مروارد در  داش« بیت المال»بحث باید بحثی دربارۀ 

 بشناسیم که عبارتند از: 

 «طبیعری  منرابع » جهرانی  اصرطالح  در امرروز  که آنچه از فراتر اسالم در انفال انفال: -6

 :بر است شامل است؛ شود،می نامیده

                                                
 نررو بیررنش سررایت« جایگرراه حقرروقی شرررکت هررای کاریررابی در عرصررۀ فقرره »رجرروع کنیررد مقالررۀ  5

www.binesheno.com 
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 .معادن: الف

 طبیعری  جرای  در کره ( جامد مایع، گاز، از اعم)  ماده هر از است عبارت معدن :تعریف

 . باشد داشته اقتصادی و مالی ارزش شود، مصرف آن در انسانی نیروی که آن از پیش خود،

 امرروز  آنچره  هرر  شرامل  اسرت،  مانده پیشینیان از و دارد اقتصادی ارزش آنچه :گنج -1

 .شود می نامیده «باستانی آثار»

 .اند رفته و کرده رها را ها آن شان مالکان که غیرمنقول اموال -0

 . المالک مجهول مال هر -0

 .دارند اقتصادی ارزش و دارند قرار ها دریا های آب زیر در آنچه هر و دریاها -1

 . نیزارها و ها جنگل -6

 .موات اراضی -1

 شخصریت  خرواه  -مردم اختیار در را منابع این( باید شرایطی در و) تواند می دولت :توجه

 و بگیرد را آن از درصدی باید مواردی در. بگذارد -مشروع حقوقی شخصیت خواه و حقیقی

 وضعیت و شرایط به بسته بگذارد؛ آنان اختیار در رایگان طور به را آن ندتوا می مواردی در

 .است جامعه اقشار و جامعه مالی جریان

 .زکات -2

 .خمس -2

 ،«حرق  دارای» یعنری  مسرتحق  اسرت؛  «مسرتحقین » آن از فقرط  و فقرط  منرابع  این محصول

 اللََّه َفاتَُّقوا الرَُّسوِ  َو ِللَِّه اْلَأْنفاُ  ُقِل اْلَأْنفاِ  َعِن َيْسَئُلوَنَك»: است کرده تعیین قرآن را ینمستحق

 پرسند، می انفال دربارۀ تو از 5«:ُمْؤِمنني ُكْنُتْم ِإْن َرُسوَلُه َو اللََّه َأطیُعوا َو َبْیِنُكْم ذاَت َأْصِلُحوا َو

 تران  میران  و بپرهیزید، خدا «حکم این مخالفت از» پس. است رسول و خدا آن از انفال: بگو

 .دارید ایمان اگر کنید اطاعت را پیامبرش و خدا و. کنید اصالح را( تان جامعۀ)

 هرا  آن در کسی و هستند «اهلل بیوت» که مساجد مانند یعنی است، خدا مال -5 :توضیح 

                                                
 آیۀ اول سورۀ انفال. 5
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 …و ها جاده مانند و کنند، می استفاده آن از همگان و ندارد مالکیت

 نشرده  تعیرین  آن مقدار شود، می مصرف عمومی نیازهای به انفال آمددر از بخشی بنابراین

 در فقیرران  تعداد و فقیر، اقشار نیازهای است ممکن است؛ جامعه های اولویت به بسته است،

 کره  ای جامعره  در امرا  شرود،  مری  بیشتر «اهلل سهم» بخش صورت این در باشد، اندک جامعه

 فقرر  خرط  زیرر  در کسری  کره  وقتی تا شود می کمتر سهم این باشند، فقر خط زیر در افرادی

 .نباشد

 تشرخیص  مطرابق  کره  اسرت  «جامعره  مردیریت » سهم یعنی ،«سولالرّ سهم» آن دوم بخش

 آنگاه 5مساجد، های ذنؤم حتی کارگزاران، حقوق اول شود؛ می هزینه عادالنه و کارشناسانه

 …و سازی جاده سازی، بیمارستان قبیل از عمومی های نیاز سپس مستحقین، تأمین

 :دارند را «مستحق» عنوان جامعه، مردم از گروه سه :مستحقین

 اسات؛  انساانی  هار  اولیۀ حقوقسه،  این. هستند مسکن و لباس، غذا، فاقد که آنان -5

 دولرت  باشرد،  مسرکن  فاقرد  یرا  و آبرومند لباسی فاقد یا باشد گرسنه تقصیر، بدون فردی اگر

 می ندهد، گوش او حرف به دولت اگر حتی کند، مطالبه را حقش تواند می او و است مقصر

 .بشورد دولت علیه بر دتوان

 را او مجرازات  حرق  جامعه، قضائی نظام شود، سرقت مرتکب گرسنگی اثر در کسی اگر

 و لبراس  دربراره  مسرئله  اسرت  طرور  همرین  و. شود مجازات باید که است دولت این و. ندارد

 .مسکن

 هیچ باشد، «مضطرّ» قاپ کیف فرد اگر اما. دارد شدید مجازات و است جرم «قاپی کیف»

 .کند مجازات را او تواند نمی کسی

 از نداشرتن  ایرن  و نردارد،  را ازدواج مالی توان و است جنسی شهوت فشار تحت که کسی

 ایرن  البتره . بدهرد  را او ازدواج هزینه که است واجب دولت بر نشده، ناشی او تقصیر یا تنبلی

 ایرن  توانرد، مری  دولت مورد این در. نیست شد، گفته باال در که گانه سه ۀاولی حقوق از مورد

                                                
 .باشد لزوم حد از بیش بایدن دولت های سازمان و کارگزاران تعداد البته، صد 5
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 .کند چنین باید شرایطی، در و. دهد قرار چهارم اولویت در را وظیفه

 و مهرارت  تواننرد  مری  ناچراری  در گرچره  ندارند کار ابزار که کاردان و ماهر افراد -1

. نیسرتند  مقصرر  کار، ابزار نداشتن در و. بروند دیگر کار دنبال کرده رها را خودشان تخصص

 …و مطب بدون پزشک آهنگر، بنا، نجار، مانند کند؛ تأمین را کارشان ابزار بایددولت 

 همرین  برر  و باشرد  جامعره  تقاضای از بیش کارشان عرضۀ و افراد، این تعداد اگر :تبصره

 در را اش وظیفره  کره  اسرت  مسرئول  دولت باز کنند، تأمین را کارشان ابزار توانند نمی دلیل

. اسرت  کررده  رهرا  بُعرد  این در را جامعه نظام و نداده، انجام ص،صختم افراد تولید و پرورش

 .دیگر کار هر یا و باشد، جامعه نیاز از بیش شان انباشت که رشته فالن دانشجویان مانند

 .شوند آزاد دولت هزینه با باید که ها، برده -0

 .ندنیست مقصر شان شدن ورشکست در خودشان که ها، ورشکسته -0

 الرِّقاِب ِفي َو ُقُلوُبُهْم اْلُمَؤلََّفِة َو َعَلْیها اْلعاِملنَي َو اْلَمساكنِي َو ِلْلُفَقراِء الصََّدقاُت ِإنََّما» :قرآن

= بیت ها زکات 5«:َحكیم َعلیٌم اللَُّه َو اللَِّه ِمَن َفريَضًة السَّبیِل اْبِن َو اللَِّه َسبیِل يف َو اْلغاِرمنَي َو

 قلوب جذب که کسانی و هستند، آن کارگزار که کارکنانی و مساکین و فقرا مخصوص المال،

 راه در و هرا،  ورشکسرته  دیرن  ادای بررای  و بردگران،  آزادی بررای  و شرود،  می اسالم به شان

 یرک  ایرن  ، می باشرد. راه در واماندگان و سازی. جامعه و فرهنگی امور= خدا( آئین تقویت)

 .است حکیم و دانا خداوند و. است الهی( واجب) فریضۀ

 اول» گفرتم  مرن  کره  ایرن  اسرت،  کررده  بیران  ترتیرب  بره  را ها اولویت آیه، خود: توجه

 امکران  کرارگزاران،  عملری  اقردام  بردون  ها اولویت همین خود که است بدیهی ،«کارگزاران

 اهتمرام  و اهمیرت  که دکن می معلوم ؛هاست گروه این به توجه اهمیت مقام در آیه و. ندارد

 1.دارد اولویت مساکین، و فقرا به نسبت

 ایرن  دولرت  کره  وقتری  مگرر . ندارنرد  المرال  بیت در حقی هیچ مستحق غیر افراد بنابراین،

                                                
 سورۀ توبه. 63آیۀ  5

 به این مسئله باز خواهیم گشت.« اشتغال و بی کاری»در فصل سوم مبحث  1
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 .بپردازد عمومی نیازهای به تواند می گاه آن بدهد، انجام را وظایف

 در دولرت  کره  شرود  مری  معلروم  باشرد،  کار تقاضای از بیش کار عرضۀ اگر :کار عرضۀ

 فرهنگ در و رفته خطا مصرفی، بودجه و عمرانی ۀبودج هدایت در نیز و المال بیت مصرف

 معرذور  کره  مواردی در مگر. است نکرده عمل خود ۀوظیف و نقش به سازی جامعه و سازی

 .جنگ یا طبیعی حوادث قبیل از است

 مسراوی  طرور  به که است جنگی غنایم المال، بیت درآمد منبع آخرین: جنگی غنایم -53

 قرارداد او با جنگ، ۀجبه به رزمنده اعزام از قبل اینکه گرم شود،می تقسیم رزمندگان میان

 رضرایت  بره  رزمنده خود یا و. شد خواهد داده او به مبلغ فالن ،غنایم عوض در که شود بسته

 . نخواهد را آن از چیزی خودش

 کرد،می تقسیم مردم میان مساوی طور به را المال بیت السالم علیه علی: گویند می که این

 نره  امرا  اسرت  درسرت  سخن این. کرد عمل مساوات تمام به دقت با او غالم و زبیر میان مثالً

 بیرت  در سرهمی  هریچ  میلیاردر زبیر االّ و بود جنگی غنایم درباره فقط المال، بیت کل ۀدربار

 .ندارد المال

 زمرین  آن داد دسرتور  او گشت؛ پدید «خراج» نام به ای پدیده او فرمان به عمر زمان در

 مسرلمانان  میان را ها آن خراج و باشند المال بیت مال اند، شده فتح جنگ وسیله به که ئیها

 وقتری  حتری ) ببرد بین از نتوانست را عمر اتتأسیس از خیلی که امیرالمؤمنین. کرد می تقسیم

 اراضری  خرراج  ،(عمررا  وا عمررا،  وا: کره  کردند تظاهرات مردم کرد، عزل را کوفه قاضی که

 تحمرل  هرم  را آن... و زبیرر  طلحره،  قبیرل  از افرادی که کرد می تقسیم بالسویه هم را مذکور

 .نکردند
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 پانزدهم ۀمقدم
  حجیّت

 است تحجّ متخصص نظر
 

 در ویرژه  بره  هسرتند،  ها واژه ترین فراوان از قرآن، در «علم» مصدر از مختلف های واژه

. «علم بدون نظر ابراز نکوهش» در آنگاه «علم بدون عمل نکوهش» و «علم با عمل ضرورت»

 عرالوه  و کند، می گسیل علم دنبال به را انسان ،قرآن سرتاسر گفت توان می که این بر عالوه

 انسران  جامعره  تعلریم  و علرم  برای تنبو که کند می اعالم قرآن؛ در علم های واژه کثرت بر

 َو اْلِكتنابَ  ُيَعلرُمُكنمُ  َو ُينَزكریُكمْ  َو آياِتننا  َعَلنْیُكمْ  َيْتُلوا ِمْنُكْم َرُسواًل فیُكْم َأْرَسْلنا َكما»: است

 در( فرشرتگان  از نه) خودتان از پیامبری گونه؛ این 5«:َتْعَلُمون َتُكوُنوا َلْم ما ُيَعلرُمُكْم َو اْلِحْكَمَة

 و کتراب  شرما  بره  و کند، پاکیزه را شما و کند، بیان شما بر را ما آیات تا فرستادیم شما میان

 .کند تعلیم شما به دانستید نمی که را آنچه و بیاموزد، حکمت

 َو اْلِحْكَمنةَ  َو اْلِكتنابَ  ُيَعلرُمُهنمُ  َو آياِتنكَ  َعَلنْیِهمْ  َيْتُلوا ِمْنُهْم َرُسواًل فیِهْم اْبَعْث َو َربَّنا»: و

 ِمننْ  َرُسنوالً  فنیِهمْ  َبَعنثَ  ِإْذ اْلُمْؤِمننَي َعَلى اللَُّه َمنَّ َلَقْد» و 1«:اْلَحكیم اْلَعزيُز َأْنَت ِإنََّك ُيَزكریِهْم

 َضالٍ  َلفي َقْبُل ِمْن كاُنوا ِإْن َو اْلِحْكَمَة َو اْلِكتاَب ُيَعلرُمُهُم َو ُيَزكریِهْم َو آياِتِه َعَلْیِهْم َيْتُلوا َأْنُفِسِهْم

 .موضوع این در دیگر های آیه و 0«.ُمبني

 رود مری  پیش مراتب ۀسلسل با و کند می شروع پایگاه و مبنا این از را علم یتحجّ اسالم

                                                
 سورۀ بقره. 515آیۀ  5

 .512همان، آیۀ  1

قرآن، مورد مخصص نیست. یعنی شأن نزول توجه: قبالً نیز گفته شد که در  -سورۀ آل عمران. 560آیۀ  0

 آیه پیام آیه را تخصیص نمی زند.
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 و. داندمی  حجت را متخصص نظر و را علم امور ۀهم در و امور، ترین معمولی به رسد می تا

 ال کُنْتُمْ إِنْ الذِّکْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا: »کند می واجب را «متخصص به مراجعه» امور از امری هر در

 همرین  و. دانید نمی خودتان اگر هستند آگاهی و دانش اهل که آنان از بپرسید پس 5«:تَعْلَمُون

 مسرئله  برودن  حیراتی  و اهمیرت  بره  تا است شده تکرار 1 ۀشمار به انبیاء سورۀ در بعینه آیه

 . دهد توجه

 کتاب و گسترده فرصت نیازمند ها آن به پرداختن که داریم باره این در فراوان احادیث و

 :کنیم می بسنده حدیث چند به تنها. است متعدد های

 اللَّنهَ  ِإنَّ َأَلنا  ُمْسنِلمٍ  ُكلر َعَلى َفِريَضٌة اْلِعْلِم َطَلُب»: السالم علیه صادق امام از -5

 خداونرد  کره  بدانیرد . اسرت  واجرب  فریضۀ مسلمانی هر بر دانشجوئی 1.«:اْلِعْلِم ُبَغاَة ُيِحبُّ

 .کنند رقابت علم در که را کسانی دارد دوست

 َيْحَتناُجونَ  َعمَّنا  اْلَمْسنَأَلةِ  َتنْركُ  النَّاَس َيَسُع َهْل»: پرسریدند  السالم علیه کاظم امام از -1

: فرمرود  0«:َلا َقاَ :» نکننرد؟  پرسش شان، های ندانسته دربارۀ است جایز مردم برای آیا «:ِإَلْیه

 .نیست جایز نگرفتن یاد و نپرسیدن نه؛

 . است پرسش نادانی، درمان 0«:السَُّؤا  اْلِعيِّ َدَواُء»: فرمود باز -0

 ُسْرَعُة َيِزيُدُه َلا الطَِّريِق َغْیِر َعَلى َكالسَّاِئِر َبِصرَيٍة َغْیِر َعَلى اْلَعاِمُل»: فرمود و -0

 رفته؛ عوضی را راه که است کسی مانند کند عمل تخصص بدون که کسی 1«:ُبْعدًا ِإلَّا السَّْیِر

 . را مقصد از دوری مگر افزاید نمی راه پیمایش در سرعتش

 احادیث و فراوان های آیه پیام که عالم، از پرسش بدون و علم بدون عمل از نهی همین و

                                                
 سورۀ نحل. 00آیۀ  5

 .05از رسول اکرم نیز نقل شده است؛ همان ص  حدیث این -االضواء. دار ط 03 ص 5)اصول( ج  کافی 1

 همان. 0

 .03همان، ص  0

 .00همان، ص  1
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 بر این هرا،  دشو می عالوه و است، حجت متخصص تخصصی نظر که ددار داللت است، بسیار

 . دارند داللت متخصص نظر حجیت به مستقیماً که احادیثی و آیات

 اگرر  مهنردس؛  نظرر  بره  مهندسی امور در کرد، عمل پزشک نظر به باید پزشکی امور در

 فررو  سراختمان  کره  زیررا  کنید ترک را جا این: بگوید و شود مکانی یک وارد مهندس یک

 است خودکشی مثابۀ به بمیرد، آوار زیر در و دنکن عمل وا سخن به کسی اگر. ریخت خواهد

 .زندگی از مورد هر در همچنین و. است گناه ترین کبیره که

 در نیسرت،  منحصر است، در فقه متخصص که مجتهد از تقلید به تنها «متخصص از تقلید»

 .کرد عمل مقلدانه ،آن متخصص نظر به باید علمی رشتۀ هر

 و مرذموم  آنچره . کننرد  مری  اشتباه «یادگیری در تقلید»و  «عمل تقلید در» میان ها برخی 

 دانشرمند  نظرر  به باید یا و دبدان خودش باید یا انسان. است یادگیری در تقلید است نکوهیده

 5.کند عمل

 دانشرمند  نظر به نه و آورد دستب را چیزی دانش خودش نه که است نکوهیده تقلید آن

 .کند عمل کسی هر حرف به کورکورانه بل کند، عمل

 بره . اسرت  گناه و حرام امور، از امری هر در آن با مخالفت و است حجت متخصص نظر

. نباشرد  آمیز، غرض نظر ابراز به متهم یا صداقت، عدم به متهم متخصص، شخص که این شرط

 در کره  ایرن  مگرر  بایرد بخرورد.   بخرور،  را ات روزه بگوید بیمارش به متخصص پزشک اگر

 . کندمی مراجعه دیگر پزشک به صورت این در. باشد داشته تردید پزشک صداقت

 توانرد مری  صرورت  این در است الزم حکمت، و تخصص، علم، نیز مدیریت در :مدیریت

 ؛ کراری «کرار » بر خائن است؛ خائن تخصص، بدون مدیر و بگیرد، عهده به را مدیریت سمت

 از را شما او 1«:فیها اْسَتْعَمَرُكْم َو اْلَأْرِض ِمَن َأْنَشَأُكْم ُهَو» است انسان آفرینش علل از یکی که

                                                
و نیز تقلید در مقام آموزش و مسائل علمی )که بدون دلیل، نظر طرف مقابل را بپذیرد( عقالً نکوهیرده   5

 و شرعاً حرام است.  

 سورۀ هود. 65آیۀ  1
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 اترم  فعالیت .آفرینش کل بر است خیانت نیز و. برگماشت آن آبادانی به را شما و آفرید زمین

 سرسربد  گرل  انسران  اسرت؛  انسران  آوردن وجرود  به برای ها کهکشان و منظومه کرات، ها،

 اسرت؛  امانت بزرگترین به خیانت انسان، سرنوشت با متخصصانه غیر برخورد است، آفرینش

 . است …و مه و باد و ابر امانت خدا؛ امانت که انسان

 اما باشد داشته علم کسی است ممکن است؛ «عقل» ،حکمت و است «فهم» ،علم :حکمت

 هشام به که علمی وصیت در السالم( )علیه کاظم امام. نباشد عاقالنه علمش، همان با رفتارش

 . حکمت= عقل+ فهم یعنی. عقل و فهم :«العقل و الفهم»: گویند می حکمت معنی در کند، می

 دانشرمند  افرراد  نیسرتند  کم اما. نیست سفیه حکیم آدم شود؛ نمی جمع تهسفا با حکمت

 کره  افررادی  نیسرتند  کرم  و. حماقرت  برا  حکمت رابطۀ است طور همین. هستند هم سفیه که

 شرده  موجرب  ،موردی های واقعیت همین و. دارند حکیمانه زندگی اما ندارند علمی تخصص

 حالی در. دهند می ترجیح دانشمند مدیران بر را خود سنتی، مدیران ما امروزی ۀجامع در که

 . گردد می جامعه ماندگی عقب موجب و نادرست نیز علم بدون مدیریت که

 و باشرد  داشرته  را خود مدیریت موضوع به مربوط علم هم که است کسی سمت مدیریت

 .بود خواهد «غرض نقص» مصداق او مدیریت نتیجۀ واالّ ،باشد حکیمانه بینش دارای هم

 .حکمت طشر به و صداقت طرش به است حجت متخصص نظر پس؛

 

 

 شانزدهم ۀمقدم
 ؟-انسان؟ برای کار یا است کار برای انسان

 

 صرورت،  ایرن  در «اسرت  انسران  آفرینش علل از یکی کار» شد گفته چهاردهم ۀمقدم در

 ایرن  امرا . است کار برای انسان بنابراین، شود می کار انسان، آفرینش هدف از بخشی یا هدف

 آن از ارجمندتر انسان و «است انسان برای کار» که است این مسئله حقیقت بل نیست چنین
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 . باشد کار برای ابزاری که است

 :کنیم تعریف را کار اول است الزم و است پیچیده خیلی مسئله این

 .طبیعت در خالقانه تصرف از است عبارت کار: تعریف

 هر دیگر؛ بیان با. نیست کار مصداق دیگر بردارید، تعریف این از را «خالقانه» کلمۀ اگر

 ایرن  و. نیسرت  کار حیوان، های فعالیت از فعالیتی هیچ که طور همان. نیست کار انسان، فعل

 . حیوان و انسان میان فرق است

 تمردن  آفرین، آبادی فعالیت و فعل آمده؛ «فیها اْسَتْعَمَرُكْم» عبارت که دیدیم نیز آیه در و

 ،پرداخت می خالقیت بدون استفادۀ به تنها حیوان مانند نیز انسان اگر. دارد نظر در را آفرین،

 یرک  خالقیرتش،  کره  است آیه این نظر مورد کار آن و. نبود کار مفهوم برای زمین در جائی

 از هرائی  نمونره  آن بنرابراین . بدهرد  نتیجره  تمردن،  و جامعره  ماهیرت  در را اجتماعی زیست

 اش نتیجره  زیررا . نیسرت  کرار . شرود  مری  مشراهده  رفتارهایش، برخی در که حیوان خالقیت

  5.گردد نمی جامعه پیدایش

 سرخن  ایرن  نتیجرۀ  زیرا شویم، خارج توانیم نمی مسئله پیچیدگی از نیز بیان این از پس اما

 خرارج  مسرئله  گرداب از هنوز پس. «است خالقانه، فعل معنی به کار برای انسان: »است این

 . ایم نشده

 متمرایز  تجربی علوم از را اجتماعی انسانیِ علوم که ای قاعده قاعده؛ سراغ به رویم میباز 

 :کند می

 نظاام  در اماا  کناد،  مای  تغذیاه  را فرزنادش  مادر همیشه طبیعت نظام در: قاعده

 .کناد  می تغذیه را خویش مادر گردد می بر تولد محض به فرزند اجتماعی، -انسانی

 مری  ترر  فربه را( جهل یعنی) خودش مادر گردد می بر فوراً شود، متولد جهل از فقر اگر مثالً

 و تر عمیق را فقر یعنی خودش مادر گردد می بر شود، متولد فقر از جهل اگر: بالعکس و. کند

                                                
اسب و گاو کار نمی کنند مگر وقتی که انسان آن ها را ابزار کارش کند. در این صورت نیرز فعرل آن    5

 ها کار نیست بل ابزار کار است.
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 . کند می تر گسترده

 اجتمراعی  -انسرانی  مقروالت  از ای مقولره  و امرور،  از امری خود، مشخص تعریف با کار

 انسران  یعنی خودش مادر و گرددمی باز لیکن شود، می صادر انسان از که است فعلی و. است

 .کند می ساز تمدن و توانمند قدرتمند، را

 انسران  همان کار از هدف هم باز اما است، انسان آفرینش علل از یکی کار است؛ درست

 ۀجامعر  و فررد  کمرال  بررای  است «دّهمعِ علّت» کار. است انسان برای کار نتیجه، در و است؛

 .انسانی

 تعریرف  انسرانی  علروم  انردرکاران  دسرت  ۀهمر  ،ام کرده بررسی من که جائی تا متأسفانه

 و اقتصراد  مبحرث  در جمله آن از مباحث از خیلی در لذا و اند، نکرده ارائه کار برای درستی

 که شوند می ناچار آنگاه. ماند نمی انسان، فعل و ماشین فعل حیوان، فعل میان فرقی مدیریت،

 .بزنند اخالقیات به هم تونلی کار، از شان تعریف انسانی ضد روند از فرار برای باصطالح

 گونره  ایرن  و. دیگرر  چیرز  مدیریت و اقتصاد ۀمسئل و است یدیگر چیز اخالقیات، بحث

 استاد حضرت نیست معلوم و. کند می اندرزی صرفاً و علمی غیر را اخالق اخالق، با برخورد

. کنرد  می مونتاژگری علمی، قواعد و اندرزی اخالق میان چگونه مدیریت، دانشمند یا اقتصاد،

 دچرار  را علم دو این اندرکاران دست ،آن به توجه عدم که است اصل همین بل نکته همین و

 مری  پدیرد  مبنائی اختالفات و. دیگر نوع به را دیگری و نوعی به را یکی کند؛ می سرگردانی

 .شوند

 

 

 هفدهم ۀمقدم
 هایش انگیزش و نیازها و انسان

 

 خداونرد  فقرط  نیاز بی ،است نیازمند ذاتاً لذا و است مخلوق و «پدیده» موجود یک انسان
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 حفظ را او که است عواملی نیازمند نیز تکاملش و رشد ء،بقا در ،«ذاتی نیاز» بر عالوه است.

 .ببرند پیش شخصیتی و جسمی تکامل و رشد مسیر در و کرده

 ایرن  و ؟-انساان؟  «های داشته» یا ،هستند انسان «های نداشته» نیازها آیا :پرسش

 .است مهم بس مسئله

 آفریننرده  نیازمنرد  «خرود  آمردن  وجرود  به» در دیگر پدیده هر و انسان :ذاتی نیاز :پاسخ

 پرسریده  تا نداشت وجود ،آمدن وجود به از قبل زیرا .ماًمسلّ است «ای نداشته» نیاز این .است

 .آید می میان به «عدم» پای جا این در چون .نه یا است انسان های داشته از نیاز این آیا شود

 :کرد نگاه نیازها به توان می زاویه دو از باره این در :نیازها دیگر اما

 نداشرته  نیازهرا  ،دیردگاه  ایرن  از «.دارد ضرورت داشتنش که چیزی نداشتن» یعنی نیاز -5

 .آیند دست به باید که هستند هائی

 توانرد  نمری  عراملیتی  هریچ  «عدم» و .هستند «عامل» بنابراین ،هستند انگیزاننده ها،نیاز -1

 ای نداشرته  هریچ  .نداشرته  نره  هسرتند  داشرته  پرس  دانگیزانن می چون نیازها پس .باشد داشته

 .باشد انگیزاننده تواندنمی

 را «نبرود » مواردی در ؛ریزد می هم در را «نبود و بود» ۀمسئل که ،حیات شگفتی است این

 چنرین  کره  چیسرت  «حیرات » ایرن  .گیرد می کار به ها«بود» خیلی از تر قوی بل «بود» مانند

 ۀدربار تو از 5«:َربِّي َأْمِر ِمْن الرُّوُح ُقِل الرُّوِح َعِن َيْسَئُلوَنَك»! ؟!است آفرین اعجوبه و اعجوبه

 چیسرتی  علمری  کشف دنبال به یعنی .است خداوند «امریِ آفریدۀ» روح :بگو ،پرسند می روح

 1.او خلقی فعل نه ،است خداوند امری فعل است؛ خارج علم کار موضوع از زیرا. نروید روح

 و براکتری  از :جانرداران  و جان محور به است بحثی «ها انگیزش» ۀدربار بحث ،بنابراین

 هرای  گونره  حیرات  کره  دهرد  مری  نشران  موضوع این خود .انسان و حیوان ،گیاه تا میکروب

                                                
 سورۀ اسراء.  21ۀ آی 5

البته علرم شریمی    -esheno.comwww.bin نو بینش سایت« دو دست خدا»شرح بیشتر، در کتاب  1

 کار کند، نه در چیستی حیات.« زمینۀ حیات»می تواند در 
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 در هرا  انگیرزه  و نیازهرا . اسرت  متفراوت  جانرداران،  انواع در آن انگیزش زیرا دارد، مختلف

 که موجودی هستند، مدرّج جانداران. آثاری تفاوت هم و دارند ماهوی تفاوت هم جانداران،

 روح یرک  دارای اسرت،  اول ۀدرجر  در روح دارای که این بر عالوه دارد، قرار دوم درجۀ در

 از تر پائین ۀدرج دو روح بر عالوه دارد، قرار سوم درجه در که جانداری و. هست نیز دیگر

 5.هست هم چهارم روح دارای انسان و. هست نیز سوم روح دارای خود،

 انسران : کره  است این شود گرفته نظر در مبحث این در باید که مطلبی اولین اساس، این بر

 .ها انگیزش دربارۀ هم و نیازها دربارۀ هم ؛شد خواهیم انحراف دچار گرنه، و. نیست حیوان

 در را آن و «هایش انگیزه و نیازها و انسان» ۀمسئل به رویم می مقدمه این از پس اکنون 

 :کنیم می بررسی «موقعیت» چندین

 محیط تربیت، از که نیازهائی از صرفنظر با بدانیم خواهیم می :انسان بماهو انسان -6

 هائی انگیزش چه و چیست، انسان اصلی نیازهای شوند، می ناشی اجتماعی، محیط و جغرافی،

  ؟.کنند؟می ایجاد را

( السرالم  علیهم) بیت اهل و قرآن شناسی انسان دربارۀ قبالً آنچه مطابق و باال بحث مطابق

 : شود می تقسیم بخش دو به انسان اصلی نیازهای شد، بیان

 غرذا،  به نیاز قبیل از. است مشترک حیوان با نیازها این در انسان :غریزی نیازهای: الف

 خود «بقاء» برای غریزی نیازهای همۀ …و ایمنی به نیاز مخالف، جنس به نیاز مسکن، به نیاز

 .اوست نسل بقای برای و موجود

 خاواه  -غریازی  طاور  باه  جاندار که است این غریزی نیازهای ماهوی ویژگی دومین 

 اسرت؛  اصل یک این و .کند نمی چیز هیچ فدای را خود قایب -انسان یا و باشد حیوان

 اسرتثناء  دچرار  نرادر  حاالت برخی در است ممکن و دارد، اصالت غریزه، در ویژگی این یعنی

 . بشود هم

 نیازهرای  هست، هم فطرت روح نام به دیگر روح یک دارای انسان :فطری نیازهای: ب

                                                
 گذشت.« انسان شناسی»همان طور که در مقدمۀ  5
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 از دارد، انگیرزش  هرا  آن بره  نسربت  نه و ندک می درک را ها آن نه حیوان که ددار یدیگر

 رشراد  زیبرا خرواهی،   خرواهی،  عردالت  اخالق، حیاء، خواهی، جامعه خواهی، خانواده: قبیل

 ...و حیثیتی، حریم= خواهی احترام و حیثیت طلبی، شکوفائی= خواهی

 را خاود  غریازی  هاای  انگیازش  و نیازهاا  همۀ گاهی که است موجودی: انسان و

 مهم بس انسان، ویژگی این به توجه و 5.کند می خود فطری های انگیزش و نیازها فدای

 برای را مدیریت عرصۀ و کند می باز ما برای ها انگیزش و نیازها شناخت در را راه و است

 مردیریتش  اگرر  کره  دارنرد  مراهیتی  چه او مدیریت تحت افراد بداند که کندمی روشن مدیر

 مردیریتش  اگرر  و. باشد داشته خود مدیریت برای عملی برنامۀ چه است، «انسانیتی مدیریت»

 . داشت خواهد دنبال به را آثاری چه و بکند کار چه باشد، انسانیت منهای

 کرار  ،تولرد  لحظۀ همان در و هستند فطریات بر مقدم زرایغ انگیزش، و «تحرّک» نظر از

 و دیرتر فطری های انگیزش اما ،...و ندک می گریه نیازهایش رفع برای گردد؛ می شروع زرایغ

 فعلیرت  بره  سرالگی  هفرت  در فطریرات  همرۀ  اسرالم  نظرر  مطابق. یابند می تحرک تدریج به

 بره  هنروز ( جنسری  بلروغ )=  خرواهی  مخالف جنس مانند غرایز برخی که حالی در رسند،می

 . است نرسیده فعلیت

 . افتند می تأخیر به غرایز برخی نیز تحرک زمانی تأخر و تقدم در پس،

 مردیر  کرار  و سرر  امرا . دارد اهمیرت  «خرانواده  مدیریت» در تأخرها و ها تقدم شناخت

 و یافتره  انگیزش شان فطریات و غرایز تمام هستند افرادی که است بالغ های انسان با سازمان

 ردیف در و یابد می بیشتری اهمیت اسالم نظر در لباس نیازها، بندی درجه در. است حرکم

 : ترتیب بدین گیرد می قرار مسکن و غذا

 از گرسنگی اثر در شخصی: گویند می. ندارد دیگری انگیزش هیچ گرسنه انسان :غذا: اول

 را احوالش و آمد او پیش به بغل، در نان قرص دو با شیطان بود، افتاده زاری به و درآمده پای

                                                
این فداکاری ها، بل تراریخ منهرای    بل فدای تنها یک نیاز و انگیزش فطری می کند. و تاریخ پر است از 5

 فداکاری ها، مساوی تاریخ منهای تاریخ.



 اسالم و مبانی مدیریت 532
 

 

 رایگان نه اما دهم می تو به را ها نان این: گفت شیطان. میمیرم گرسنگی از: گفت او. پرسید

 در: گفرت  شیطان. بدهم تو به که ندارم چیزی که من: گفت شخص آن. ای معامله یک با بل

 آخرر  در خرورد،  و گرفرت  را هرا  نان و پذیرفت نیز او. بده من به را ایمانت ها نان این ازاء

 را ایمانت مگر است حرفی چه این: گفت شیطان. آمد خود جای سر به ایمانم الحمدهلل: گفت

 نردارد،  ایمران  که گرسنه شخص بدهم؛ تو به تا نداشتم ایمانی من: گفت مرد نفروختی؟ من به

 .آمد خود جای سر به ایمانم شدم سیر که اکنون

 .انسان به رسد چه تا است، مسکن یک صدد در نیز ای پرنده هر :مسکن: دوم

 پوشرش  برای تحرکی هیچ اما کند می گریه غذا خاطر به تولد بدو در انسان :لباس: سوم

. لبراس  نره  اسرت  گرمرا  و سرما رفع اشخواسته لیکن کند می گریه گرما و سرما از او. ندارد

 های انسان رابطۀ. کند می ایجاد برایش خانواده مدیریت که است ای رابطه لباس، با او رابطۀ

 از یکری  چیسرت؟  احسراس  ایرن  چگرونگی  و لبراس،  به او نیاز احساس چیست؟ لباس با بالغ

 : است مسئله همین در نآقر علمی معجزات

 یپاسرخ  غربری  انسانی علوم است؟ خواه پوشش انسان چرا :انسان خواهی لباس و قرآن

 خراطر  بره  انسان: که شوند می بسنده علمی غیر عوامانۀ تلقی همان به و ندارند پرسش این به

 . است شده گرا پوشش گرما و سرما

 ذِلنكَ  التَّْقنوى  ِلبناسُ  َو ريشًا َو َسْوآِتُكْم ُيواري ِلباسًا َعَلْیُكْم َأْنَزْلنا َقْد آَدَم َبين يا» :قرآن

 سرؤات  کره  کرردیم  نازل لباس شما برای آدم بنی ای 5«:َيذَّكَُّرون َلَعلَُّهْم اللَِّه آياِت ِمْن ذِلَك َخْیٌر

 از ایرن . اسرت  خیرر  باشد، گرانه تقوا اگر لباس و. شما برای است زینت و پوشاند، می را شما

 . شوند متذکر آن در اندیشه با تا است خداوند آیات

  :شود داده توضیح باید آیه این در نکاتی

 . است خواه زیبا و شناس زیبا خلقتاً انسان دارد؛ آفرینشی نیاز ،زیبائی به انسان -5

. نردارد  گرمرا  و سررما  بره  ربطری  لباس، با انسان ۀرابط اساس و انسان، اصلی انگیزش -1
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 نیرازی  هیچ گرما و سرما برابر در «محیط با سازش» قانون با نیست، لباس صدد در که حیوان

 . شود می گرمازدگی یا سرماخوردگی دچار ها انسان از کمتر و ندارد لباس به

 دیگران پیش در آن ندنانمای از انسان آنچه» معنی به است «سوئه» جمع صیغه: سؤات -0

 فطرت، روح حکم به( مخرج و تناسلی عضو) عقب و جلو عضو دو. «کند می نازیبایی احساس

 زنران  در و. دانرد  مری  نازیبرا  شدت به و زشت را خود ها آن پوشش بدون انسان است؛ سوئه

 . است ها پستان آن و است چنین نیز سوم عضو

 موجرود  ترین زیبا که انسان برد، می کار به را «سوئه» واژه نیز انسان جنازۀ دربارۀ قرآن

 مراجرای  دربرارۀ . نیسرت  کس هیچ آیند خوش آن به نگریستن میمیرد، که وقتی است، جهان

 که کند می وادار را او قابیل درون از ای انگیزه شود، می کشته هابیل که وقتی قابیل، و هابیل

 گرفرت  یراد  زاغ یرک  از نباشد، منظر در آن تا دکن کاری برادرش،( جنازۀ) سوئه دربارۀ باید

 5.کند دفن را او باید که

. نداشرت  او از ترسری  هریچ  برود،  زنرده  وقتری  کره  حالی در ترسد؟ می مرده از انسان چرا

 انسران  ،اسرالم  شناسری  انسان در. است درونی انگیزش یک میت، از ترس و چندش اشمئزاز،

 .«پرهیز سوئه» و «گریز سوئه» است موجودی

 مرن  و داشت هائی پرسش من از او داشتم، مباحثاتی دانشگاه استاد یک با سوئیس، ژنو در

 جامعره  در عریران  کامالً شما زنان از برخی: پرسیدم جمله آن از داشتم، هائی سوال او از نیز

 چیست؟ برای این شوند، می ظاهر

 . زیبائی ثانیاً است، آزادی اوالً: گفت

 گذارند؟ نمی کنار را انگشتی چهار بند پستان آن و انگشتی سه مایوی آن چرا: گفتم

 . نباشند مردان ۀحمل مورد که این برای است قانون این: گفت

  است؟ زنان حملۀ ترس از نیز این آیا کنند، می استفاده مایو از نیز مردان شما ۀجامع در :گفتم

 .نزد حرفی و رفت فرو فکر به استاد جناب
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 . دارد یدیگر سخن ما قرآن اما: گفتم

 جایز را عریان بودن یهودیت، و مسیحیت برخالف شما قرآن مگر چیست؟ نظرش: گفت

 است؟ دانسته

 و مایو این چرائی در ما بحث نیست، عریان بودن جواز عدم و جواز در ما بحث. نه: گفتم

 نمری  هرگز شما و اند مانده و کرده مقاومت هنوز شما، تبلیغات آنهمه با که است بند پستان

 نمایاندن از که است موجودی انسان: گوید می قرآن. بگیرید انسان از را پوشش دو این توانید

 شردت  بره  را خرود  صرورت،  آن در زیرا کند، می خودداری شدت به جامعه، در عضوها این

 زیبرا  انگیرزۀ  اصرل،  در لبراس  بررای  انگیزش و لباس به نیاز که خواندم را آیه. بیند می نازیبا

 اگر و. است نرسیده کوچک پوشش دو این حذف به تان تبلیغی زور شما. است انسان خواهی

 حملره  از پیشرگیری  قرانون  ایرن  منشرأ  دارید، هم قانون مورد این در که بپذیریم را شما سخن

 گذار قانون انگیزۀ بل. باشد حمله از پیشگیری ،مجلس ۀمصوب در نیز عنوانش اگر حتی نیست

 . است هراسان خود عضوهای این بودن عریان از که است درونی احساس همین نیز

 ایرن . انرد  کرده تکلیف نیز را بدن از هائی بخش دیگر پوشش اسالم، ویژه به ادیان: گفت

  چیست؟ برای

 منفی آثار در چگونه که کنید می مشاهده امروز خودتان خانواده، نهاد حفظ برای: گفتم

 .اید مانده فرو خانواده سقوط

 زیبائی خاطر به که لباس یعنی. است خیر گرانه تقوا لباس گوید می آیه: التقوی لباس -0

 اگرر  کره  اسرت  آن این مفهوم و. است خیر کنید، استفاده گرانه تقوا طور به آن از اگر است،

 در فطرری  انگیرزش  یرک  و 5گردد می مبدل شرّ به انسان خواهی زیبا این باشد، گرانه فسوق

 1.است خانواده سقوط آن خطرناک آثار از یکی و گیرد می قرار غریزه خدمت

                                                
 حتی در قالب پوشش کامل بدن. 5

 نررو بیررنش در سررایت« انسرران و چیسررتی زیبررائی »برررای شرررح بیشررتر رجرروع کنیررد برره کترراب      1

www.binesheno.com- ر آن کتاب و در این جا با کمک حافظه ام نوشته ام.این گفتگو را د 



 555ت مقدما -فصل اول
 

 

 

این آیه برداشت می شود؛ آدم و حوا در  قرآن یک موضوع تجربی را عنوان می کند که از

خوردند، پوشش طبیعی که داشرتند   آن باغ )جنگل طبیعی( می زیستند، وقتی که از آن درخت

فرو ریخت و سوات شان آشکار ماند، به سرعت شروع کردند از برگ های پهن جنگل برای 

در آن جا که نه اجنبی بود و نه نامحرم، چرا با دست  5ت شان پوشش درست می کردند.سوا

و پاچگی در صدد پوشش در آمدند؟ آیا انگیزه ای غیر از فرار از زشرتی و بره دسرت آوردن    

 زیبائی داشتند؟ 

در وضعیت نا ایمن، همۀ استعدادهای انسان متوقف می شود. نیازها فراموش  ایمنی:سوم: 

 زش ها خاموش می شود. حتی میل به غذا نیز در شدت نا امنی متوقف می گردد. و انگی

انسان همیشه دربارۀ خویشتن خویش، داوری مری کنرد؛ دوسرت     چهارم: حیثیت فردی:

ا آشنا می شود، حس ببیند. کودک وقتی که با رنگ ها و شکل ه« با حیثیت»دارد خودش را 

ایرن حرس و انگیرزش در    زی های متنوع می طلبد( تحرّک می یابد )اسباب با زیبا خواهی اش

اولرین جرقرۀ    -یعنی خود را زیبا دانسرتن  -«خود زیبا خواهی»زمان بلوغ به بلوغ می رسد. و 

 است. او در تنهائی نیرز خرود را زیبرا مری خواهرد و زیبراتر مری دانرد. در        « حیثیت خواهی»

عقلری   ۀداند، گرچه در محاسرب آفرینش، کمتر کسی را می یابید که در ته دلش خود را زیبا ن

می داند که در نسبیت، نازیبا است، و در این حالت می کوشد حتی آن نداشتۀ نسبی را نیز برا  

 کند. تأمینامکاناتی، 

او در ناخودآگاهش فاقد هیچ چیزی در زیبائی نیست، این عقل است که ستمگرانه چنرین  

نقصی را در او شناخته و انگشت روی آن گذاشته است. واالّ چنین نقیصه ای در نهاد آفرینشی 

 یک تحمیل است. « خود زیبا کردن برای خود»او جائی نداشته و ندارد. 

نس مخرالف در نوبرت پرنجم تحررک یافتره و      نیاز به ج پنجم: جنس مخالف خواهی:

 تصمیم به آن را ایجاد می کند.  ۀانگیز

است که حیثیت خواهی اجتماعی ظهور کرده حتری   یاین زمان ششم: حیثیت اجتماعی:
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ازدواج را نیز با عنصر حیثیت خواهی آمیخته می کند. در ازدواج یک حسّی وجود دارد کره  

. چون مرد یا زن، همسر را دلیل حیثیت خود می داند، اشتباه می شود« حس مالکیت»گاهی با 

آن را با حیثیتی که ممکن است از مال و ثروت به وجود آید، اشتباه می کند. اوالً هر مالکیتی 

در  -حتی اگر در نظر دیگرران حیثیرت آور نباشرد    -حیثیت آور نیست، اما هر ازدواج موفق

 ۀانسان با هر مال، رابط ۀثانیاً: رابط نظر خود شخص حیثیت آور و مکمل شخصیت اوست. و

 با ازدواج موفق، واحد شدن دو چیز است.  جدو چیز با همدیگر است، اما رابطه یک زو

نیراز بره فعلیرت     -نیازهای ششگانه، نیراز بره شرکوفائی    تأمینپس از  هفتم: شکوفائی:

  به جنبش آمده و می انگیزاند. -رسیدن استعدادهای بالقوّه هر چه تمام تر

 ،نیازهای هفتگانه، نیاز به هستی شناسری  تأمینانسان در صورت  هشتم: هستی شناسی:

 5ندارد.« چیستی ها»او را به شناخت ها می انگیزاند، و پیش از آن چندان کاری با 

با صرفنظر از عوامل توارث، محریط  « انسان بماهو انسان»بنابراین، نیازها و انگیزش های 

 و محیط اجتماعی، را می توان در تصویر زیر، تصور کرد:خانواده، محیط جغرافی، 

 تکامل انسانی

 هستی شناسی  شکوفائی جوئی

 جامعه گرائی  خانواده خواهی

 حیثیت اجتماعی  جنس مخالف خواهی

 حیثیت فردی  خود زیبا خواهی

 = پوشش همه بعدیلباس مسکن غذا

 ایمنی.

کنند(  می کار هم بر تنیده طور به )که فطرت و غریزه روح دو فعالیت با انسان، بماهو انسان

                                                
اشخاص مجرد که ازدواج نکرده اند و در عین حال نسبت به هستی شناسی و چیستی ها می پردازند در  5

 -نرد. واقع نیاز جنسی را با وعده های رؤیائی، برگزار می کنند؛ فهم و دانش را ابزار بهتر ازدواج کردن، می کن

 البته در همۀ موارد فوق، انسان سالم در نظر است؛ کسی که یکی از این نیازها را ندارد، بیمار است.
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 آن ها است.  تأمیناین نیازها، انگیزش های الزم را دارد و سخت در صدد  تأمیندر صدد 

باید از نو یک مجلد ضخیم در  ،را بیاورم انگیزه هااگر آیات و احادیث که به محور این 

انسان شناسی بنویسم و قرار است تنها به محرور مردیریت بحرث کنریم. بررای خرالی نبرودن        

 َربَّ َفْلَیْعُبُدوا»تنها دربارۀ غذا، مسکن و لباس، آیه ای از آیه های فراوان می خوانیم:  ،عریضه

پس باید خدای این بیت )کعبره( را   5«:َخْوٍف ِمْن ْمآَمَنُه َو ُجوٍ  ِمْن َأْطَعَمُهْم الَّذي -اْلَبْیِت هَذا

 خدائی که آنان را از گرسنگی رهانید و از نا امنی ایمن کرد.  -عبادت کنند

کررده برود، سره    « سریّد العررب  »از میان آنهمه نعمت ها که به قریش داده بود و آنان را 

 1غذا و ایمنی شان را.نعمت را گوشزد کرده و منت شان را می گذارد: مسکن شان )مکه( و 

                                                
 دو آیه آخر سورۀ قریش. 5

در جنگ های طوالنی رومیان با ساسانیان، ایران توانسرت برا همکراری ترکران خانرات غربری، جرادّۀ         1

مواجه شردند، زیررا آنران    « بخور»تصادی با مشکل بزرگ ابریشم را قطع کند. اروپائیان عالوه بر مشکالت اق

در عرادت شران نبرود. همرین     « ترن شروئی  »با این که در پر آب ترین بخش جهان می زیستند، حمّام نداشتند و 

امروز اگر به کاخ ورسای فرانسه بروید، راهنما بخش، بخش آن کاخ بس بزرگ را برای تان نشان مری دهرد؛   

مایش و غذا خوری، انبارها، مسکن بردگان و کنیزان، و...، بخش اصطبل هرا، بخرش   خوابگاه ها، سالن های ه

اداره و مدیریتِ کاخ و... همه را نشان داده و دربارۀ هر کدام به شرح و بیان مری پرردازد. در سرالن همرایش     

می گوید: مشاهده می کنید پنجره های استثنائی در دیوارهای اطراف هست، اگر بپرسید این ها برای چیست؟ 

این ها برای خروج بوی بدن حاضرین ساخته شده اند. در جای دیگر محلی را می بینید که به نظرتان عجیرب  

است وقتی که از خوردن سیر می شدند باز هرم  « قیّ گاه»می آید، می پرسید این برای چیست؟ می شنوید: این 

 بتوانند بخورند.   هوس غذا داشتند، می آمدند در این جا قیّ می کردند تا دوباره

 این کاخ بس بزرگ و با عظمت، همه چیز دارد حتی قیّ گاه. اما حمام ندارد.

اروپائیان برای زدایش بوی متعفن خود سخت نیازمند بخورهای آسیا به ویژه هند بودند، با مسدود شردن  

که از طریرق اقیرانوس    میالدی با دولت حبشه پیمان بستند 113جادۀ ابریشم، چاره اندیشیدند: در حوالی سال 

هند، دریای سرخ، ادویۀ بخور را به اروپا برسانند تا محافل بزرگ از آن جمله کلیساها بخور الزم را داشرته  

باشند، برای این هدف، دولت حبشه یمن را که از مستعمرات ایران بود، تصرف کرد و ابرهره برن هردهاد را    

 دم مکه )قریش( مواجه گشت. فلسفۀ وجرودی مکره،   فرماندار آن سرزمین کرد. این طرح با مزاحمت مر
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و فارغ از عوامل « نیازها و انگیزش های انسان بماهو انسان»این بود بحث مختصر دربارۀ 

 خانواده، محیط جغرافی طبیعی، و محیط جغرافی اجتماعی.

انسااان بماااهو موجااود تربیاات پااذیر، و متااجثر از محاایط جغرافاای و  

کره تروارث، خرانواده، و محریط،      این عرصه بس وسیع و گسترده است؛ نیازهائی اجتماعی:

می گذارند و دستکم به  تأثیر ،برای انسان ایجاد می کنند که در نیازهای اولیّۀ مذکور در باال

 آن ها جهت می دهند. 

نبوت ها آمده اند که به این جهت دهی کمک کنند تا انسان از مسیر طبع آفرینش خرود  

همران طرور کره در     -ک نیازمند است. زیراخارج نشود. خانواده و جامعه، شدیداً به این کم

 میان انگیزش های غریزی و« کشمکش درونی»انسان همیشه در  -مباحث قبلی به شرح رفت

کار کند و این است تحت مدیریت فطرت  ،فطری قرار دارد، و قرار است غریزه انگیزش های

 فرق انسان با حیوان. 

 ماإّن و الفطرِة على ُدوَلُي ٍدلََو كل»فرمود:  (آله و علیه اهلل رسول اکرم )صلّی خانواده:

 مرادرش  و پدر این و شود،می متولد انسانی فطرت با انسان هر 5«:رانهينّص و دانهيهّو أبواه

 .کنند می نصرانی و یهودی را او که هستند

 . است تحریفی مسیحیت و یهودیت مراد -5 :توضیح

 و تفطرر  راه از انحرراف  هرر  است، آمده مثال عنوان به شدن، مسیحی و شدن یهودی -1

 هگلیسرم،  مارکسیسرم،  قبیرل،  از هائی«ایسم» جمله آن از گرا، غریزه بینش هر به گرایش هر

 مسریر  از کره  مسرلمانانی  حتری  هسرتند،  حدیث این مشمول پوپریسم، به برسدو... تا  یسموبر

                                                                                                              
        کعبه بود وگرنه محیط طبیعی آن واجد شرایط پیدایش یرک شرهر نبرود. کعبره ای در یمرن سراختند و

همگان را به زیارت آن فرا خواندند. مکیان افرادی را فرستاده و کعبۀ ابرهه را لوث و آلروده کردنرد، او برا    

ای انهدام شهر مکه و کعبه لشکر کشی کرده، خودش و لشکرش در ماجرای حبشی، بر -فرمان ائتالف رومی

 ابابیل منهدم شدند. آیه های مذکور در این باره سخن می گویند.  

 .011ص  02بحار، ج  5
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 .اند شده خارج فطرت

 .است خانواده ،«والدین= ابواه» از مراد -0

 مری  را نیازهائی خود درون در آید، می خود به( باصطالح) و شده بزرگ انسان که وقتی 

 . ها انگیزش هم و اند شده دستکاری نیازها خود هم دهند؛ می انگیزش او به که بیند

 هرا  خرانواده  از کره  جامعره  است، «جامعه واحد» خانواده :اجتماعی محیط عوامل

 :ثانیااً  و. دارد سروکار شده، دستکاری موجودات با درون در تردید بی :اوالً شود، می تشکیل

 مردیریت » اتترأثیر  ویرژه  به. کند می ایجاد ها آن در را یدیگر های دستکاری جامعه، خود

 «فرردی  موجودیرت » در کره  انسان و. کندمی ایجاد دستکاری اندر دستکاری «دولت= جامعه

 مری  ترر  پیچیرده  شردت  به جامعه و خانواده تأثیر تحت است، پیچیده بس یموجود خودش،

 . شود

 شخصریت فررد   باشد، فطرت مسیر در نتواند (جامعه مدیریت یا و جامعه یا) خانواده اگر

 انسرانیت  و گرفته قرار غریزه خدمت در نیز فطرت نیروی گیرد، می قرار غرایز سلطۀ تحت

 .است مسئله این گواه تاریخ و گردد می غرایز فدای انسان

 گررا  غریرزه  اگرر  -مردیریت  تحت خواه و باشد مدیر خواه اجتماعی، انسان :شکوفائی

 برابرر  در چمروش  خرواه،  خود محور، خود بود؛ خواهد مسیر همان در نیز شکوفائیش باشد،

 آترش  شربیه  غرایز زیرا نشونده می شود، راضی نشونده و قانع ناپذیر، مدیریت حقوق، و قانون

 می طلب زیاده و داده سر «مزید من هل» اش شعله شود، داده آن به بیشتر هیزم چه هر هستند

 کره  چیرزی  همران  برود؛  خواهد خانواده نهاد علیه بر باشد، بیشتر چه هر او شکوفائی. گردد

 جنگ اش جامعه. گردد می تضعیفافراد  گرائی جامعه حس نیز و. بینیم می غرب در امروز

 ۀجامعا  مدیریت» در آتش این دود و. بود خواهد استثمارگر و استعمارگر ریز، خون طلب،

 . کند می امروز و کرد خواهد نمائی خود دیگر چیز از ترزفرا «جهانی

 نیرز  پیشرینیان  اسرت،  جدید علم یک مدیریت علم :کارکنان رضایت و مدیریت

 بررده » و «خراص  داری بررده » نظام نداشتند؛ مدیریت دانش به نیازی هیچ اما داشتند مدیریت
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 جرای  بره  آثرار  چرین،  دیوار مصر، اهرام. تازیانه و سرنیزه: داشت را خودش ابزار «عام داری

 کره  دهرد  مری  نشران  را کارآمد و قوی مدیریت یک ،...و مدیترانه، یدریا دورادور در مانده

 .کرد می برآورده را قدرتمندان غریزی های خواسته

 امرا . نبرود  کرار،  نیرروی  و «کارکنران  رضایت» برای جائی تازیانه، و سرنیزه مدیریت در

 ای چراره  انرد،  گذاشرته  کنرار  را تازیانه و سرنیزه مدیران و است علمی که امروزی مدیریت

 جرای  خرود،  مدیریت برنامۀ در مدیریتی عنصر یک عنوان به را کارکنان رضایت که ندارند

 اما. دارند اختالف «رضایت تأمین» چگونگی در مدیریت دانش اندرکاران دست لیکن. دهند

 عرصرۀ  در نظرر  اخرتالف . اسرت  «حیرت» نیست، «علمی اختالف» این که است این حقیقت

 و سرترون  شرود،  می ناشی حیرت از که اختالفی اما. است علمی رشد موجب و طبیعی ،علمی

 . است عقیم

 حتری  و «دروغ» بره  همیشره  «جامعه دموکراتیک تیمدیر» در که است دلیل همین به و

 در تخصرص » معنری  به دقیقاً را «سیاست» که انکار، قابل غیر و واقعی نیاز هست، نیاز فریب

 همرین  و. اسرت  کرده واقعیت و حقیقت را این معنی کرده و فریبکاری، در تخصص و «دروغ

 هرگز گرا غریزه جامعۀ در «کارکنان رضایت تأمین» یا «رضایت جلب» که است منفی اصل

 . باشد نیرنگ و دروغ بدون تواند نمی

 چرارۀ  و برود  خواهرد  جهتمند جهت، این در مدیر، هنر باالترین شرایطی، چنین در :هنر

 و شرکوفائی  به نیاز دارد، می دوست را کارکنان نادانی و جهل مدیریتی، چنین. نیست دیگری

 حیوانی غریزی شکوفائی مسیر در را آن دستکم نکند، خفه اگر را کارکنان شکوفائی انگیزش

 نه در مسیر رشاد. (ها مدیریت ترین موفق در )حتی داد؛ خواهد قرار

 خود ناخن و گرفته دست به را ناخنگیر که وقتی انسان :کارش نتیجۀ با انسان رابطۀ

 از که حالی در. دارد محبت یک اندازد، می دور که ای تراشه آن به نسبت کند، می کوتاه را

 سرخت  خود کار محصول و نتیجه به نسبت طور همین. گردد می مشمئز اندیگر ناخن تراشۀ

  دارد؟ درونی واکنش چه دیگران کار محصول به نسبت اما. دارد محبت
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 .نگررد  مری  تفراوت  بی نگاه با دستکم حسادت، دیدۀ با آن به نسبت غریزی انسان :پاسخ

 را آن اسرت  سرالم  فطررت  دارای کره  انسرانی  اما. است «گریز دگر» و خواه خود غریزه زیرا

 . کرد خواهد تحسین

 بره  هم شود، می ایجاد آسانی به هم فطرت، اهل جمع در افزائی هم بنابراین، :افزائی هم

 بره  توسل از را آن و دهد می قرار حالت ترین راحت در را مدیریت و. دهد می نتیجه آسانی

 مبردل  جمعری  شکوفائی به را فردی شکوفائی انگیزش هم و. کند می نیاز بی نیرنگ و دروغ

 ته از ،بیند می جامعه از ای گوشه در را خود سازمان محصول کارگر یک که وقتی. کند می

 برترری  بررای  بل دل ته از نه که است حسادتی تفاخر از غیر این و. کند می افتخار آن به دل

 . دارد می ابزار خود غریزی جوئی

. کنرد  منزّه «کار نیروی روانشناختی عناصر با بازی» از را خود مدیریت، دانش باید امروز

 و تبیرین  مدیریت علم در را «صداقت» نقش و جایگاه شناسانه، انسان گرفتن بازی به جای به

 و پژوهشرگران  کره  صرداقتی  حرد  در کنرد؛  ترر گسترده تناسب، کمال با را آن ۀعرض عرصۀ

 مردیریت،  علرم  اندرکاران دست خود در صداقت این متأسفانه. دارند تجربی علوم کاوشگران

 . پیچند می مدیریت برای که هائی نسخه به رسد چه تا ندارد حضور

 سرازمانی  کرار  محرل  بره  ورود موقع که هستند کارکنان از نفر چند جهان کل در امروز

 عردم  دهنردۀ  نشران  ایرن  و 5«.ِصنْدقٍ  ُمْخنَرجَ  َأْخِرْجين َو ِصْدٍق ُمْدَخَل َأْدِخْلين َربِّ»: بگویند

 از ناشری  و کاذب رضایت باشد هم رضایتی اگر و. شود می نامیده «رضایت» که است چیزی

 . انسان انسانیتی رضایت نه است، چارگی بی

 1«.الصَّاِدقنَي َمَع ُكوُنوا َو اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها يا»

 َو اْلُمنْؤِمننيَ  َو اْلُمْسنِلماتِ  َو اْلُمْسِلمنَي ِإنَّ»: است سالم ۀجامع مشخصات از یکی صداقت

 اْلخاِشنعنيَ  َو الصَّاِبراِت َو الصَّاِبريَن َو الصَّاِدقاِت َو الصَّاِدقنَي َو اْلقاِنتاِت َو اْلقاِنتنَي َو اْلُمْؤِمناِت
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 َو ُفنُروَجُهمْ  اْلحناِفظنيَ  َو الصَّناِئماتِ  َو الصَّناِئمنيَ  َو اْلُمَتَصدِّقاِت َو اْلُمَتَصدِّقنَي َو اْلخاِشعاِت َو

 5«.َعظیما َأْجرًا َو َمْغِفَرًة َلُهْم اللَُّه َأَعدَّ الذَّاِكراِت َو َكثريًا اللََّه الذَّاِكريَن َو اْلحاِفظاِت

 در این آیه ویژگی های افراد سالم و جامعۀ سالم شمرده شده:

 مردان مسلمان و زنان مسلمان. -5

 مردان مؤمن و زنان مؤمن. -1

 مردان پذیرای دستور حق، و زنان پذیرای دستور حق.  -0

 مردان با صداقت و زنان با صداقت. -0

 مردان بردبار و زنان بردبار. -1

 مردان فروتن و زنان فروتن. -6

 مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده )انفاق: همدردی مالی با مستمندان(. -1

مردان روزه دار و زنان روزه دار. )آنان که اهل روزه نیستند، از مدیریت خود ناتوانند  -2

 .(و حیله و نیرنگ« زور مضمر»رسد به مدیریت سازمان، مگر با توسل به تا چه 

 مردان و زنانی که شهوت جنسی خود را کنترل و مدیریت می کنند. -2

 مردانی که به یاد خدا هستند و زنانی که به یاد خدا هستند. -53

بتوانرد  و علوم انسانی اسرت کره    یآن کدام دانشمند انسان شناس تحدّی و ابطال خواهی:

؟ و بحث در اصرول سرالمتی   -اصل از این اصول بکاهد صل بر این اصول بیفزاید، یا یکیک ا

 نی انسان است، نه در فروع آن.ورشخصیت د

وقتی که ما این مسائل را عنوان می کنیم، برخی ها می گویند: چنین جامعره   ایده آلیسم:

باورشران صرداقت هرم دارنرد، زیررا      ایدۀ دست نیافتنی. بعضی از اینران در ایرن    ؛ای ایده است

ماهیت تاریخ و جامعه را طوری ساخته و بر انسان تحمیل کرده که برخی از اهالی  ،کابالیسم

فکر کنند. اما قرآن می گوید:  جامعه ای، نمی توانند غیر از اینچنین  تأثیرعلم و دانش تحت 

ج شده، و انسانیت پیرروز  زمانی می رسد که افسار تاریخ و جامعه از دست کابالیست ها خار
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 َكَفنُروا  الَّنذينَ  َيْنَفنعُ  ال اْلَفْتِح َيْوَم ُقْل -صاِدقنَي ُكْنُتْم ِإْن اْلَفْتُح هَذا َمىت َيُقوُلوَن َو»خواهد شد: 

می گویند: این پیروزی کری   5«:ُمْنَتِظُروَن ِإنَُّهْم اْنَتِظْر َو َعْنُهْم َفَأْعِرْض -ُيْنَظُروَن ُهْم ال َو إمياُنُهْم

بگو: روز پیروزی، ایمان آوردن، سودی به حرال کرافران    -خواهد بود اگر راست می گوئید؟!

از آنان روی بگردان و منتظر باش که آنان نیز  -نخواهد داشت، و به آنان مهلتی داده نمی شود

 منتظرند.

نشان می دهند که منتظر امروز کابالیسم و جهان استکبار با صراحت و بدون پرده پوشی 

ظهور منجی )منجی ای که موعود همۀ ادیان است( هستند و در تکاپوی پیشگیری از آن دست 

امروز به بزرگترین واقعیت جهان مبردل شرده    ،و پا می زنند. آنچه به ایدئالیسم متهم می شد

 1است.

 

 

 مقدمۀ هجدهم
 توکّل -ریسک

 

 3«للََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكرلنَياللَِّه ِإنَّ اَفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى »
 

هر چه در قرآن و حردیث   ؟-مدیریت خطر پذیری )ریسک(، یا: مدیریت توکلی؟

گشتم و از نو بررسی کردم چیزی در تأیید ریسک نیافتم؛ برخالف نظر رایج، اسالم ریسرک  

توصیه  «توکّل»پذیری را هرگز توصیه نمی کند نه در مدیریت و نه در هر امر دیگر. بل به 
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 می کند. مدیریت خطری، جائی در اسالم ندارد. چرا؟ 

همرۀ علرل و عوامرل کرار در      5؛«رابطۀ انسان با کار»د به چرائی این مسئله بر می گرد

اختیار انسان نیست زیرا نه جریان طبیعت به طور کلّی در اختیار انسان اسرت و نره جریران    

اجتماع؛ حتی وضعیت و تحوالت پیکر و روح خود نیز به طور کلی در اختیار او نیست. پس 

یا کمتر. عالوه بر هر علت و عاملی که  است؛ نگرانی با درصدی بیشتر« نگران»در هر کاری 

مانع موفقیت باشد، خود همین نگرانی در کارهای بزرگ و مهم، یکی از بزرگترین عوامرل و  

موانع موفقیت است که اگر قدری تحرک کند همت و ارادۀ انسان را مخدوش می کند و در 

برای دفرع و رفرع ایرن     این صورت نه علم و دانش به درد می خورد و نه فعالیت کمّی و کیفی.

 عامل باز دارنده یا باید ریسک را پذیرفت و یا باید توکل کرد. 

اکنون کدامیک از این دو بهتر است و با آفرینش درونی انسان مناسب و سازنده ترر و در  

 حفاظت از ارادۀ انسانی، مؤثرتر است؟؟؟ 

مات هرر کراری نره    هم ریسک و هم توکل، هر دو در مرحلۀ پایانی قرار دارند؛ در مقد

 ریسک جای دارد و نه توکل، بل پس از طی چند مرحله نوبت به یکی از این دو می رسد: 
 شناخت و شناسائی آن کار.  -5
 دالیل ترجیح آن به کارهای دیگر. -1
 دالیل ترجیح اقدام به آن بر ترک آن.  -0
 بررسی توان خود بر آن کار.  -0
 آن ها. بررسی موانع و چگونگی عبور از  -1

این مراحل پنجگانه مقدمات هر کاری هستند که در آن ها نه جائی برای ریسک هست 
و نه برای توکل؛ همگی مراحل تعقل و عقالنیت هستند. ریسک یا توکرل در ایرن مقردمات،    

 1است که ضد عقالنی ترین رفتار است.« تهوّر»مصداق 

                                                
 هر کاری؛ از آن جمله مدیریت.   5
و تهوّر در اسالم از محرّمات مسلّم است و تعقل و عقالنیت از اصول اولیّۀ انسرانیت اسرت کره قررآن      1

 وحدیث بر لزوم آن بشدت تاکید، و مسامحه در آن را بشدت نکوهش کرده و غیر انسانی دانسته اند.  
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که بررای دفرع و یرا رفرع آن      در مرحلۀ ششم و پایانی، نوبت به ریسک یا توکل می رسد

 است که به شرح رفت. « نگرانی»

، و می تواند تا حدودی از آن نگرانی بکاهد اما آن را ریشه «خطر پذیری»یعنی  ریسک؛

و نیرز  « باال تر از سیاهی رنگی نیست»کن نمی کند، زیرا در ماهیت ریسک، عنصری از مَثَل 

 ، موارد زیر را الزم گرفته است: هست. و این« هر چه بادا باد»عنصری از مَثَل 

 در این خطر پذیری عنصری از تهور وجود دارد که عقالً مذموم است.  -5

 داشت.  خواهد کار جریان در تعقل با هائی مزاحمت همواره ریسک، در موجود تهوّر عنصر -1

هر بخش از کار، مقدمه ای است برای بخش بعدی؛ مواظبت از این که عنصر تهور از  -0

 حد خود خارج نشود و موجب لطمه به بخش متاخر نشود، بسی دشوار است. 

ریسک، آن نگرانی را ریشه کن نمی کند تا آرامش کامل بره جرای آن قررار گیررد؛      -0

 خطر پذیری است نه دفع خطر یا رفع خطر.

مبدل می کند؛ به تکلیف انسانی. وقتی کره عقرل و   « تکلیف»اما توکّل، کار را به  توکّل:

تعقل لزوم یک کار را امضا کند و دستکم جواز آن را صادر کند، عمل بره آن، تکلیرف مری    

هم محرّم  5است و عُطله از محرّمات است؛« عُطله»شود. انسان مکلّف به کار است و بیکاری 

ُهنَو َأْنَشنَأُكْم ِمنَن اْلنَأْرِض َو     »نی و هم محرّم شرعی که می فرماید: عقلی، و هم محرّم وجدا

 خدا شما را از زمین آفرید و شما را به آبادانی آن برگماشت. 1«:اْسَتْعَمَرُكْم فیها

پس کار یک تکلیف است؛ بل اولین تکلیف و یکی از اهداف آفرینش انسان اسرت. کرار   

 یابرد  می انجام تکلیف به عمل عنوان به که کاری تکلیف. به عمل یعنی عبادت و است «عبادت»

 شود.  نمی همراه رفت، شرحش که «نگرانی اراده شکن» آن با باشد همراه ای نگرانی هر با اگر

توکل یعنی: خدایا من به تکلیف آفرینشی خود عمل می کنم و وظیفه ام را که عقل، تعقل 

نیست زیرا پیش « شکست»و شرع آن را تعیین کرده اقدام می کنم. در این صورت جائی برای 

                                                
 شرح کامل این مسئله در مباحث آینده.   5

 سورۀ هود. 65آیۀ  1
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از آن که رسیدن به نتیجۀ کار، هدف باشد، عمل به وظیفۀ انسانی هدف است. و در صرورت  

و « دوام اراده»مواجره نمری شرود، و الزمرۀ ایرن،      « شکست مطلرق »، با نرسیدن به نتیجۀ کار

است که او را به کار دیگر وادار می کند و به او می گویرد:  « محفوظ ماندن اعتماد به نفس»

 کار را، عمل را از نو شروع کن.  5«:اْلَعَمل اْسَتْأِنِ »

در هم می ریزد و اعتمراد   اما ریسک این آثار را ندارد؛ در صورت شکست، دوام اراده را

 به نفس را مخدوش می کند. 

تجربۀ عینی نشان داده که افراد متوکّل در برابر شکست، خود را نمی بازند و از نو همان 

کار یا کار دیگر را شروع می کنند، اما افراد غیر متوکل در همران شکسرت اول بره یرأس از     

گاهی نیز به افسردگی شردید دچرار مری     و« بد بینی»خود می رسند بل در مواردی به روحیۀ 

 شوند. 

همزاد انسان است، توکل به دنبال هر اُفت، یک خیزش دیگرر  « اُفت و خیز»به اصطالح، 

 می آورد. 

مورد، سخن از توکل آمده است، این بدان معنی نیسرت کره خداونرد     03در قرآن بیش از 

زمنرد نیسرت، توکرل را بره خراطر      سهمی از اراده و کار انسان می خواهد، او به هیچ چیز نیا

 سالمت روح و روان، عقل و تعقل، و سالمت اراده و اعتماد بنفس انسان، می خواهد. 

اما این مطلق نیست، بل مشروط است؛ کم نیستند « به دانش دل پیر برنا بود»درست است: 

رنرا  ب 1دانشمندانی که در دوران پیری دچار سقوط فکری، علمی و شخصریتی درون شرده انرد.   

بودن دل پیر به وسیلۀ دانش، مشروط به توکل است. و صد البته همان طور که قبالً گفته شد 

قواعد علوم انساانی نیسات    قاعده ای از هیچو در فصول بعدی این دفتر نیز خواهد آمد؛ 

 تنها خود همین قاعده است که استثناء پذیر نیست.  که استثناء پذیر نباشد.

 ویژگی دارای که رسد می پایان به دفتر این مقدماتی بخش اینجا در :مقدماتی بخش پایان

                                                
 است که دربارۀ هر عبادت آمده و کار نیز عبادت است.   پیام احادیث فراوان 5

 در تاریخ دانشمندان، افرادی از قبیل اگوست کنت فراوان هستند.  1
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 : بود زیر های

 اسالم» بحث موضوع اینکه با حتی. شد برگزار خالصه و مختصر بس جهت، یک از -5

 . شد واگذار دوم بخش عرصۀ به و خودداری حدیث و آیه آوردن از است «مدیریت مبانی و

 تحرت  لرذا  و گشرت  خرارج  «مقدمه» معنی از و انجامید طول به بسی دیگر جهت از -1

 . گرفت قرار «مقدمه ها» عنوان

 مردیریت  خرود،  مردیریت  ترا  بود «گروه= مدیریت سازمان مدیریت» محور به بیشتر -0

 بحرث  نویسرنده،  نظرر  بره : اوالً زیرا جامعه. مدیریت و خانواده مدیریت گروه، مدیریت تیم

 . کند می باز بهتر را ها مدیریت دیگر باب که است کلیدی سازمان مدیریت

 و تعراطی  صرحنۀ  در -مرا  عصرر  در سرازمان  مدیریت بویژه -سازمان مدیریت نقش: ثانیاً

 خرودش،  جانرب  یرک  در کره  حساس دارد نقشی مدیریت، چهارگانۀ های گونه میان تعامل

 تا که را جامعه مدیریت دیگرش جانب در و دارد را خانواده مدیریت و( خود) فرد مدیریت

 .است همدیگر به جانب دو هر عبور پل و وصل حلقۀ: گفت توان می حدودی

 ها ذهن مدیریت، لفظ شنیدن محض به که است این در همگان ذهنی زمینۀ آمادگی: ثالثاً 

 محوریرت  در موضروع  این کرد می ایجاب واقعیت این شود، می معطوف سازمان مدیریت به

 .گیرد قرار بحث

مردیریت   هرای  ماهیرت  و هرا  گونره  از کدام هر بررسی و دوم بخش به رویم می اینک 

و  .السرالم  علریهم  بیت اهل و قرآن مکتب نظر از خود، مدیریت خانواده و مدیریت خاندان،

سپس به مدیریت گروه= همراهران، مردیریت تریم، مردیریت سرازمان، مردیریت محریط، و        

 مدیریت جامعه، می پردازیم.



 اسالم و مبانی مدیریت 510
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 
 

 

 

 مدیریت خود

 

 مدیریت خانواده

 

 مدیریت خاندان
 



 اسالم و مبانی مدیریت 516
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول
 مدیریت خود

 

 1«اْهَتَدْيُتْم ِإَذا َضلَّ َمْن َيُضرُُّكْم ال َأْنُفَسُكْم َعَلْیُكْم آَمُنوا الَّذيَن َأيَُّها يا»
 

 علریهم ) بیرت  اهرل  و در عرصۀ انسان شناسی و جامعه شناسی؛ از دیردگاه مکترب قررآن   

بل امرٌ بین امرین. امرا در عرصرۀ    ،«اصالة جامعه»درست است و نه  «اصالة فرد»نه  (السالم

بر دیگر مدیریت ها مقدم اسرت و  « مدیریت خود»دانش مدیریت، اصالت با فرد است؛ یعنی 

 دارد. « یتعلّ»ه آن ها نسبت ب

 را آن «نیتکو کتاب» هم ها طلبه ما قول به قرآن؛ حکم هم و است طبیعت حکم هم این

 ال َأْنُفَسنُكمْ  َعَلنْیُكمْ  آَمُننوا  الَّنذينَ  َأيَُّها يا»: فرماید می که «تشریع کتاب» هم و دکنمی اعالم

 را خرود ) باشرید  خرود  مراقرب  ایرد  آورده ایمان که کسانی ای «:اْهَتَدْيُتْم ِإَذا َضلَّ َمْن َيُضرُُّكْم

 نمری  شرما  بره  ضرری دیگران گمراهی باشید، هدایت مسیر در تان«خودِ» اگر( کنید مدیریت

 . رساند

 مردیریت  آفرت  و آسیب چند خود، مدیریت تقدم اصل بر عالوه آیه این در -5 :توضیح

 : کند می معرفی نیز را خود،

 ِإىل َتعاَلْوا َلُهْم قیَل ِإذا َو»: فرماید می ماقبل آیه در: تقلید از است عبارت اول آسیب :الف

                                                
 سورۀ مائده. 531آیۀ  5
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 َيْعَلُمنونَ  ال آبناُؤُهمْ  كنانَ  َلْو َو َأ آباَءنا َعَلْیِه َوَجْدنا ما َحْسُبنا قاُلوا الرَُّسوِ  ِإَلى َو اللَُّه َأْنَزَ  ما

 بره  و کررده  نرازل  خدا چه آن سوی به: شود می گفته آنان به که گاه آن «:َيْهَتُدون ال َو َشْیئًا

 شان پدران اگر آیا. است بس را ما ایم یافته خود پدران از آنچه: گویند می بیائید، رسول سوی

 !.؟(کرد خواهند لیدتق آنان از باز) باشند هدایت فاقد و دنباش ندانسته چیزی

 کنرار  در خواهرد  مری  فرردی  هرر  اسرت؛  اجتماعی موجودی انسان: «تنهائی» از ترس :ب

 و نیراز،  انگیرزش،  ایرن . اسرت  بشرر  فطرری  خصلت یک این و باشد جامعه و فامیل خانواده،

 از شردن  طررد  و مانردن،  تنهرا  و تنهرائی  از را انسران  ،طبیعی و کلی صورت در فطری اقتضای

 و شرود  همگرن  و همرراه  دیگرران  برا  که دکن می وادار را او و دانترس می جامعه، و خانواده

 . نماند عقب قافله از باصطالح

 الزم و( غریرزی  نه) است فطری انگیزش یک خود اصل در انگیزش این: گوید می مکتب

 از را فرد بودن، دیگران با اگر. نکند عمل «کلّی» بطور و باشد جهتمند باید لیکن است، زیبا و

 خود نفع به را آن که است فطری انگیزش این بر غریزه سلطۀ نشانگر ،دارد باز خود مدیریت

 . گیردمی خدمت به

 بره  که وقتی اما است الزم خود جای در و است غریزی انگیزش یک ترس: گوید می آیه

 َمننْ  َيُضنرُُّكمْ  ال» زیررا  نترسید تنهائی از. شود می منفی و مضر ،کند غلبه فطری های انگیزش

 مسریر  در فررد  تنهرائی  گذارد نمی و کرده خداوند که است تضمینی این و «.اْهَتَدْيُتْم ِإَذا َضلَّ

 یدیگرر  ضرر یا و مالی ضرر است ممکن گرچه. باشد داشته ضرر انسان انسانیت بر هدایت،

 سررانجام  است خداوند سوی به «:َجمیعًا َمْرِجُعُكْم اللَِّه ِإَلى»: فرماید می ادامه در. باشد داشته

 .کند می دعوت «اندیشی سرانجام» به را انسان. تان همۀ

 خانواده از تقلید شامل کند می نکوهش را فامیلی، و نسلی نژادی، تقلید ها، آیه این در -1

 . اجنبی فرهنگ از تقلید و دیگران از تقلید به رسد چه تا شود می نیز

 زیررا  دارد، اجنبی فرهنگ از تقلید با مهم فرق یک خانوادگی، و نژادی و نسلی تقلید -0

 تقلیرد  زشتی کند، می نفی را تعصبی تقلید که وقتی لذا و. است «عصبیت» قوی عنصر بر مبتنی



 512مدیریت خود  -فصل دوم
 

 

 

 .است تر روشن اجنبی فرهنگ از

 آیات و احادیث فراوان در نکوهش تقلید داریم که مجال دیگری را می طلبد.

 

 

 اولین اصل در مدیریت
 

شامل مدیریت خود، مدیریت خرانواده   -در نظر بگیریم« اشتمال کلّی»اگر مدیریت را با 

 -جهرانی  ۀمدیریت جامعه و مدیریت جامعر  مدیریت تیم، مدیریت سازمان، مدیریت گروه،

 است بر دیگر مدیریت ها.« تقدم مدیریت خود»اولین اصل در مدیریت 

 چند اصل ردیف دومی در اینجا شناسائی می شود: 

 لزوم و مفید بودن ترس از تنهائی و ترس از مطرود شدن. -5

یک انگیزش صرفاً  ،«ترس فاقد جهت»زیرا «. هائیترس از تن»لزوم جهتمند بودن اصل  -1

 غریزی و فدا کردن انسانیت بر انسان است. 

 ،و حفاظت آن از تقلید؛ از هر تقلیدی. زیررا تقلیرد  « پایش فکر و اندیشه»خودپائی و  -0

قررار مری دهرد و انسران را از     « الک الکپشرتی »بار آورده و در « قالبی»فکر و جان انسان را 

 می دارد.  باز« تعقل»

کوتراه مردت   »دعوت می کند و از کوتره فکرری و از   « سرانجام اندیشی»انسان را به  -0

 نهی می کند.« گرائی

اسالم یک دین جامعه گرا و آئینی است که هم بره شخصریت    اهمیت پیام این آیه ها:

ی گیرر ه جامعه معتقد است و هم آن را بقدر شخصیت فرد، مهم و مقدس می داند، و لذا کنار

کولی گرری را بشردت نکروهش کررده     و « زَم»رهبانیت و حتی  ،نکوهش کردهاز جامعه را 

اصرل و   «للجننس  نافیة الء»باصطالح ادبی با حرف  که 5«اْلِإْسَلاِم ِفي َرْهَباِنیََّة َلا»است: 

                                                
 اصل مسلّم اعتقادی و اجماعی مسلمانان. 5
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اساس رهبانیت را از ریشه برکنده و ممنوع کرده است. رهبانیت یعنری دیرر نشرینی و تررک     

شری کررده   جامعه و ترک ازدواج، همانطور که در مسیحیت هست و راهبان هرم غریرزه کُ  

 ند. رهبانیت ضد جامعه گرائی است. ند و هم از جامعه کناره گیری می کنازدواج نمی کن

 کولی گری را نیز تحریم کرده است.  و« سیّاحی»گرائی، رای اهمیت جامعه و ب

بودیسم را نیز محکوم کررده اسرت ترا لطمره ای بره      « سکوت»و همچنین گوشه نشینی و 

 تبادل افکار و فشردگی شخصیت جامعه نخورد. 

 َو ِسَیاَحٌة َلا َو َرْهَباِنیٌَّة ُأمَِّتي ِفي َلْیَس آِله(: َو َعَلیِه اللَُّه )َصلَّي اللَِّه َرُسوُ  َقاَ »

 و زمّ یعنی سکوت، نیست. احةرهبانیة، سّیدر امت من  5«:ُسُكوٌت َيْعِني َزم  َلا

امیرالمؤمنین )صلوات اهلل علیهما( می گوید: عثمان بن مظعون از اصحاب پیامبر و از یاران 

 َفنِإنَّ  -ُعْثَمنانُ  َينا  َتْفَعْل َلا َقاَ  َأْخَتِصَي َأْن اللَِّه َرُسوَ  َيا َأَرْدُت»به پیامبر گفتم: 

تصمیم گرفته ام خود را خصّی )اخته( کنم. فرمود: ای عثمان ایرن   1«:الصَِّیاُم ُأمَِّتَي اْخِتَصاَء

 کار را نکن، اختصاء امّت من، روزه گرفتن است. 

 ِبالصَِّیاِم َفَعَلْیُكْم َتْسَتِطیُعوُه َلْم َفِإْن ِباْلَباِه َعَلْیُكْم الشََّباِب َمْعَشَر َيا»و نیز فرمود: 

ای جوانان ازدواج کنید، و اگر امکانات آن را نداشرتید روزه بگیریرد زیررا     0«:ِوَجاُؤُه َفِإنَُّه

 0روزه فرو نشانندۀ شهوت جنسی است.

پس غریزه کشی نیز در اسالم محکوم و ممنوع شده، آنچره اسرالم مری خواهرد جهتمنرد      

 است. کردن و مدیریت غرایز

« اصرالح جامعره  »و « جامعه سرازی »عالوه بر اصل جامعه گرائی، تکالیف مهمی دربارۀ 

                                                
 .0، ح 5وسائل، کتاب الحج، ابواب اداب السفر، باب  5

 .1ح  0المندوب، باب  وسائل، کتاب الصوم، ابواب الصوم 1

 .5همان، ح  0

 در مباحث آینده نیز به این حدیث ها بر خواهیم گشت. 0
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و نهی از منکر است. و نیز اصول تشریع کرده است که فراز ترین شان تکلیف امر به معروف 

دیگر از قبیل صلۀ رحم، انفاق برای دیگران، محبرت برین المرؤمنین، و یراری مظلومران و... و      

 در راه حفاظت از شخصیت جامعه.باالخره جهاد 

مدیریت خود، را بر همه چیز و بر همه کس و برر هرر    ،مورد بحث ما ۀآی ،اما با اینهمه

تکلیف فردی و اجتماعی، مقدم می دارد. پس مدیریت خود، اصل اصیل و پایگاه همۀ اصول و 

 همۀ گونه های الزمِ مدیریت است. 

است، در ابعاد کوچک پیکرش، جهانی  شگفت یانسان موجود انسان در فردیت خود:

 السالم(: جای گرفته است و بقول امیرالمؤمنین )علیه

 َصِغرٌي ِجْرٌم َأنََّك َتْحَسُب َو
 

 5اْلَأْكَبر اْلَعاَلُم اْنَطَوى ِفیَك َو 
 

شارحان در شرح این بیت گفته اند: جهان طبیعت بطور تلخیص شده در وجود انسان جای 

اما باید گفت نه فقط جهان طبیعت، بل خالصه ای از خانواده و اجتماع نیز در  1گرفته است.

وجود هر فرد )بطور بالقوّه( قرار دارد. این پیکرر کوچرک عرصرۀ برزرگ و گسرترده ای از      

 مدیریت است. 

نامیده می شود، مدیر کیست؟ و مدیریت شرونده کیسرت؟   « فرد»در یک پیکر واحد که 

رای دو شأن متضاد باشد؟ بدیهی است مدیر یک شخص است و مگر ممکن است یک چیز دا

مدیریت شونده شخص دیگر، مقولۀ مدیریت هم از نظر مفهومی و نظری و هم از نظر عملری،  

قابل تصور نیست و نمی تواند حقیقت و واقعیرت داشرته باشرد، یرک فررد      « دوگانگی»بدون 

خرارج از وجرود    یلحراظ امرر   آنهم بردون  ،چگونه می تواند هم مدیر و هم مدیریت شونده

 ؟ -، باشدخود

نه تنها این دوگانگی بطور  (السالم علیهم) بیت اهل و از دیدگاه انسان شناسی مکتب قرآن

درون انسان هست، بل اصرل و اسراس امتیراز انسران از دیگرر جانرداران در همرین         در واقعی

                                                
 .511دیوان منسوب، ص  5

 شرح این موضوع مجال دیگری می طلبد. 1
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 دوگانگی درون است.

اسرت: روح غریرزه و روح فطررت. دیگرر     قبالً نیز اشراره شرد کره انسران دارای دو روح     

 جانداران فاقد روح فطرت هستند و تنها بر اساس روح غریزه زندگی می کنند.

حضور دارند: کس غریزی و کس « دو کس»است اما در درون او « کس»یک انسان یک 

 فطری.

 دو آیره را «. امره نفس لوّ»است و نام دیگر روح فطرت « ارهنفس امّ»نام دیگر روح غریزه 

 1«.اللَّوَّاَمة ِبالنَّْفِس»و  5«ِبالسُّوِء َلَأمَّاَرٌة النَّْفَس ِإنَّ»در کنار هم ببینید: 

قرار است روح فطرت، روح غریزه را مردیریت کنرد، در مرواقعی نیرز او را محاکمره و      

می شود در بستر و جهرت رَشراد. واالّ در    شخصیتی مت کند. در این صورت شخصیت فرد،مال

 ضالل خواهد بود. بستر و جهت 

دقت شود: قرار است روح فطرت روح غریزه را مدیریت کند، نه آن را سرکوب کنرد. و  

 زاویه پدید آمده، لذا نیازمند دقت است. ،چون در این مسئله میان مکتب و فرهنگ عمومی

در فرهنرگ   متأسفانهیک چیز دیگر. « جنگ با خود»مدیریت خود، یک چیز است و 

ید شده و بشدت رواج یافته است که هیچ ربطی به اسالم ندارد: اصطالح عمومی اصطالحی پد

جنگ با خود، هرگز به نتیجۀ مثبت نمی رسرد؛ روح فطررت در نبررد برا روح      جهاد اکبر.

خرود چنرین    .غریزه بی تردید شکست می خورد؛ نباید درون انسان به میدان رزم مبدل شرود 

ذارد، و خطرناکترین حالت است. آنچه مطرابق  حالتی بدترین اثر را در شخصیت انسان می گ

 در هر حالت است. « آشتی با خود» ،انسان شناسی مکتب است

از باب مثال: گاهی طلبه ها و دانشجویان از من می پرسند: چه شیوه ای در مطالعره بهترر   

است؟ می گویم: شرط اول موفقیت در مطالعه، آشتی با خویشتن خویش اسرت؛ هرگرز نبایرد    

یک متن را بر خود تحمیل کرد بل باید برای آن ایجاد شوق نمود و نیز هر وقت کره   ۀمطالع

                                                
 سورۀ یوسف.   10آیۀ  5

 سورۀ قیامت. 1آیۀ  1
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یک متن خسته شدید همانجا یک کاغذی بگذارید و کتاب را ببندید و بره سرراغ    ۀاز مطالع

روزی از نرو شروق    ،گر مطالعرۀ آن کتراب الزم باشرد   ادیگر بروید، تردید نداشته باشید  یمتن

خواندن آن را خواهید یافت و از همان جا که کاغذ گذاشته اید مطالعه را از سر می گیریرد.  

 و نیز... ...

دربارۀ تنظیم اقتضاهای غریزی و فطری در یک مسیر سالم، شرط اول آشتی با خود است؛ 

یک پدیده  ،براصطالح جهاد اک«. کینه ورزی با خود»نه « درد دل کردن با خود»همدردی و 

 غیر مکتبی است که از یک افسانه ناشی شده است.

 

 

 افسانۀ جهاد اکبر
 

اصطالحی با عنوان جهاد اکبر نه در قرآن آمده و نه در حدیث، از یک افسانه ناشی شده 

است هرگز به جهاد « شخصیت غریزی»است، بدیهی است کسی که شخصیت درونی اش یک 

جهراد در راه   ۀمقدم جهاد نیست؛ تزکیه و مدیریت نفس قنمی رود و اگر برود کارش مصدا

خدا است و هرگز مقدمه از ذی المقدمه، اکبر نمی شود گرچه نسبت به آن علیّت دارد؛ اکبر 

 بودن غیر از علیّت است. 

و علت زمینه ساز جهاد، جهاد نیست بل مدیریت درون است؛ در جنرگ درون پیرروزی   

 ن را نتیجه دهد. ای نیست تا اقدام به جنگ بر برو

 (آلره  و علیره  اهلل در متون برادران اهل سنت آمده است: روزی رسول اکرم )صلّی افسانه:

 ِبَقْوٍم َمْرَحبًا»گروهی را به جهاد فرستاده بود، وقتی که آنان پیروزمندانه برگشتند، فرمرود:  

با بر گروهی که جهاد اصغر را انجام مرح «:اْلَأْكَبر اْلِجَهاُد َبِقَي َو اْلَأْصَغَر اْلِجَهاَد َقَضُوا

جهراد اکبرر    «:اْلنَأْكَبر   اْلِجَهنادُ  َمنا »دادند اما جهاد اکبر برای شان مانده است. پرسیدند 

 جهاد با نفس خود. «:النَّْفس ِجَهاُد»چیست؟ فرمود: 
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های رزمی رخ داده اسرت؟ آن گرروه    یتمأمورمعلوم نیست این داستان در کدام یک از 

چه کسانی بوده اند و به کدام جنگ اعزام شده بودند. یک داستان مجمل، بدون هر توضریح،  

 یکی از پایه های بزرگ فرهنگ عمومی شده است. متأسفانهمجهول و بی سروته است که 

شرده،  پیام و محتوای این حدیث، متناقض است؛ اگر جهاد آنان کره جهراد اصرغر نامیرده     

گذشته و دارای  نپس البد مردانی بوده اند که در راه خدا از جا ،است« مرحبا»مقبول و قابل 

صداقت در این راه بوده اند یعنی درون خود و نفس خود را اصالح کرده بوده اند و به آنچره  

 اْلِجَهاُد َعَلْیِهُم َبِقَي»جهاد اکبر نامیده شده عمل کرده بوده اند. در اینصورت چه جائی برای 

 ؟باقی می ماند «اْلَأْكَبر

 َبِقنيَ »و اگر افرادی بوده اند با درون آلوده و شخصیت تزکیه نشده در حدّی که مصداق 

پس جهادشان نیز جهاد مقبول نبوده است، در ایرن صرورت    ،بوده اند «اْلَأْكَبر اْلِجَهاُد َعَلْیِهُم

چیست؟ زیرا با این وصف جهراد اصغرشران    «ْلَأْصَغرا اْلِجَهاَد َقَضُوا ِبَقْوٍم َمْرَحبًا»معنای 

 ت، بوده است. مقبول نیست که مبتنی بر هواهای نفسانی و بدون خلوص الزم در نیّ

توجه کنید؛ این لفظ حاکی از آن است که آنان هیچ کاری در تزکیه نفس « بقی»به کلمه 

و تزکیرۀ  « خرود سرازی  »رۀ نکرده بوده اند؛ بت پرستان تازه مسلمان شده که هیچ کاری دربا

« ضرعف درون »درون نکرده بوده اند و همچنان درون شان آلوده مانده و یا در حردّی دچرار   

 درباره شان صدق کند.« بَقی»ه کلمه کبوده اند 

گریز، از زمانی که حسن بصری )بنیانگذار تصوف در میران  این افسانه برای صوفیان جهاد

د اکبرر  جها ۀخوبی گشت که به بهان ۀمحکوم کرد، بهان مسلمانان( جهادهای امیرالمؤمنین را

 پرهیز کنند. (خودشان از هر جهاد اصغر )باصطالح

صوفیان که غیر از مفتخواری و تن پروری کاری نداشتند، برای توجیه جهراد پرهیرزی و   

این افسانه را ترویج کردند. بویژه در  ،جهان وطنی، و حتی ترک شریعت اعم از جهاد و غیره

برا  « بهارسرتان »و « نوبهرار »دوم هجری که امواج تصوف شرقی از منبع دو معبرد برودائی    قرن

 تصوف عربی حسن بصری تالقی کرد. 
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در قرون متمادی که تصوف سراسر امپراتوری مسلمانان را فرا گرفته بود، جهاد از دایررۀ  

قیقراً ماننرد   اسالم حذف شد و نتیجۀ آن اختصاص میدان رزم به امرا و پادشاهان گشت که د

 پیش از اسالم در خدمت زورگویان قرار گرفت. 

حقیقت این است: آنان که از حضور در جهاد می ترسیدند و مری ترسرند، ایرن افسرانه را     

 برای توجیه خود ترویج داده و می دهند.

کتراب   ،«وسائل الشیعه»مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب عظیم القدر  در متون شیعی:

نامیرده و بخرش دوم را بره     «جهاد العدو»الجهاد را به دو بخش تقسیم کرده: بخش اول را 

 256را که بالغ بر حدود « مدیریت نفس»حدیث های  ۀموسوم کرده و هم «جهاد النفس»

 آورده است. « جهاد اکبر»تحت همین باب یعنی  5حدیث می شود

مردیریت  »خواهد آمد( همگی دربرارۀ   )غیر از سه مورد که ها همۀ این حدیث توضیح:

هستند و در عین حال بار معنائی مهمی در انسان شناسی، روان شناسی، شناخت روابرط  « نفس

 خانوادگی و اجتماعی، نیز دارند. 

در میان متون حدیثی و فقهی مهم ما این فقط وسائل الشیعه است که این براب را برا    نقد:

جائی که بنده تحقیق کرده ام پیش از آن کسی از بزرگان  آورده است، تا« جهاد النفس»عنوان 

« جهاد الرنفس »مثال؛ اصطالح و دانشمندان شیعی چنین اصطالحی را به کار نبرده اند. از باب 

ب اربعه )کافی، من ال یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار( نیامده و مرحوم کلینری، شریخ   در کت

 در این کتاب ها، نیاورده اند.  صدوق و شیخ طوسی این عنوان و اصطالح را

نیاورده و نیز محقق حلّی در  «مبسوط»همچنین شیخ طوسی در آثار فقهی اش از آنجمله 

و دیگرر   «قواعاد »، عالمّه حلّی در «شرح لمعه»شهید ثانی در « لمعه»، شهید اول در «شرایع»

 سی شیعه. در متون اصلی و اسا« جهاد النفس»آثارش، و... این است جایگاه اصطالح 

افسرانۀ فروق    اما بصورت حدیث )نه اصطالح و ناه بعناوان یاک بااب از اباواب(:     

                                                
 به حساب ارقام متسلسل که در چاپ بیروت )بیست جلدی( آمده است. 5
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با  5بصورت حدیث، در متون ما نیز آمده است؛ کلینی )قدس سره( آن را در کافی آورده است

 این سند و متن: 

 )َعَلینهِ  اللَِّه َعْبِد َأِبي َعْن السَُّكوِنيِّ َعِن النَّْوَفِليِّ َعِن َأِبیِه َعْن ِإْبَراِهیَم ْبُن َعِليُّ

 ِبَقْوٍم َمْرَحبًا َقاَ  َرَجُعوا َفَلمَّا ِبَسِريٍَّة َبَعَث آِله( َو َعَلیِه اللَُّه )َصلَّي النَِّبيَّ َأنَّ السََّلام(

 َو َعَلینهِ  ُهاللَّ )َصلَّي اللَِّه َرُسوَ  َيا ِقیَل اْلَأْكَبُر اْلِجَهاُد َبِقَي َو اْلَأْصَغَر اْلِجَهاَد َقَضُوا

 .النَّْفِس ِجَهاُد َقاَ  اْلَأْكَبُر اْلِجَهاُد َما َو آِله(

« اصل»است و بهیچوجه نمی تواند بعنوان یک « خبر واحد»اوالً این حدیث  -5 توضیح:

 از اصول باشد که جهاد را به دو نوع تقسیم کند.

 کند. تأسیسدر برابر اصل اساسی جهاد، « جهاد اکبر»و چیزی بنام 

دارد که در باال بیان شد، و با این وصف نمری توانرد واجرد    « اقض در محتواتن»مشکل  -1

 شرایط پذیرش باشد. 

او را یک فرد سنّی می دانند و این « متون رجالی» ۀاشکال سندی دارد: سکونی که هم -0

 السالم، نقل می کند. یک موضوع مسلم است، این حدیث را از امام صادق علیه

نیسرت، لریکن   « جعرل حردیث  »د و متهم به وششناخته نمی « جعّال»فرد کونی با اینکه س

بودن، « خبر واحد»همگان احادیث او را ضعیف نامیده اند؛ یعنی حدیث مورد بحث در عین 

 ،ضعیف هم هست تا چه رسد که یک عنوان بزرگ و یک اصرطالح اساسری برر مبنرای آن    

 درست باشد. 

بوده و زمینۀ ذهنی اش با فرهنرگ سرنیان سراخته    بدیهی است سکونی که یک فرد سنّی 

شده، اگر تعمّد هم نداشته باشد، رسوبات ذهنی اش موجب گشته که اشتباهاً این سخن را بره  

 السالم نسبت دهد. امام صادق علیه

 که این خوشبینانه ترین صورت مسئله است، لیکن در نگرش واقعگرایانه باید گفت: کسی

                                                
 ط دار االضواء. 51ص  1کافی، ج  5
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پذیرد و از او استفاده های علمی می کند اما مذهب امرام را نمری   شاگردی محضر امام را می 

 از خیانت نیز نمی تواند خودداری کند.  ،پذیرد

چرا چنین حدیثی که )در صورت صحت( یکی از کاربردی ترین پیرام هرا را دارد، از    -0

 طریق شاگردان صدیق امام وارد نشده است؟!

وسائل الشیعه را « کتاب الجهاد» ین حدیث فلجشیخ حرّ عاملی )قدس سرّه( با تکیه بر چنی

گذاشته است که بسری جرای تأسرف    « جهاد النفس»به دو بخش تقسیم کرده و عنوان باب را 

 است. 

 تأویلحدیث باال اصل و اساس و منشأ این اصطالح است که زمینه را برای  حدیث دوم:

 َعْن ِإْبَراِهیَم ْبُن َعِليُّسند: معنی چند حدیث دیگر نیز فراهم کرده است؛ در حدیث دیگری با 

 َعننْ  اْلِمْنَقِريِّ َداُوَد ْبِن ُسَلْیَماَن َعْن ُمَحمٍَّد ْبِن اْلَقاِسِم َعِن َجِمیعًا اْلَقاَساِنيِّ ُمَحمٍَّد ْبِن َعِليِّ َو َأِبیِه

در ایرن حردیث    «اْلِجَهناِد....  َعننِ  السَّنَلام(  )َعَلینهِ  اللَِّه َعْبِد َأَبا َسَأْلُت: َقاَ » ِعَیاٍض ْبِن ُفَضْیِل

 آمده است.  «َنْفَسُه الرَُّجِل َفُمَجاَهَدُة»طوالنی عبارت 

با صرفنظر از ضعف و اشکاالت سندی، متن این حدیث خود نشان می دهد که مراد امرام  

است، نه معنی اصرطالحی آن  « جهاد»از تقسیم جهاد به اقسام متعدد، تقسیم معنی لغوی کلمۀ 

عنی جنگ و رزم است که شاهد بارز آن بخش پایانی این حدیث طوالنی چنین است: که به م

 َو َفاْلَعَمنلُ  ِإْحَیاِئَهنا  َو ُبُلوِغَهنا  َو ِإَقاَمِتَها ِفي َجاَهَد َو الرَُّجُل َأَقاَمَها ُسنٍَّة َفُكل »

 اللَُّه )َصلَّي اللَِّه َرُسوُ  َقاَ  َقْد َو ُسنٍَّة ِإْحَیاُء ِلَأنََّها اْلَأْعَماِ  َأْفَضِل ِمْن ِفیَها السَّْعُي

 اْلِقَیاَمِة َيْوِم ِإَلى ِبَها َعِمَل َأْجر َمْن َو َأْجُرَها َفَلُه َحَسَنًة ُسنًَّة َسنَّ َمْن آِله( َو َعَلیِه

 5«.ءَشْي ُأُجوِرِهْم ِمْن ُيْنَقَص َأْن َغْیِر ِمْن

اسرت، نره جنرگ و    « سرعی و کوشرش  »معنری لغروی و   « جهاد» ۀدر این بیان مراد از واژ

                                                
از ابرواب جهراد    1حر عاملی )قدس سرره( ایرن حردیث را در براب      -ط دار االضواء. 2ص  1کافی، ج  5

 العدوّ، آورده است.
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رزمیدن؛ در این کالم حتی نماز، روزه، طهارت و بهداشت و همۀ ابرواب فقره از طهرارت ترا     

مرردم را بره   « مردیریت نفرس  »دیات، مصداق جهاد می شود. و این دلیل نمی شود که دربرارۀ  

 جنگ مبدل کنیم. ه را به میداندعوت کنیم و هر سین« خویشتن خویش جنگ با»

به این حدیث اشاره مری   «َعَلْیه َيُد   َما َتَقدََّم َو»با عبارت  باب اول،مرحوم حرّ عاملی در 

 و برداشت نادرست.  تأویلتی بر مقصود او ندارد مگر با لکند، که هیچ دال

: اسرت  آورده( سرره  قردس ) رضی سید یفتأل «النبویّه مجازات» کتاب از و :سوم حدیث

 معنری  برر  حمرل  پرذیرش  صورت در سند، فقدان بر عالوه 5«.َنْفَسه َجاَهَد َمْن اْلُمَجاِهُد»

 . شود می لغوی

 آمرده  لفرظ  به لفظ( سنیان) اول حدیث همان محتوای نیز حدیث این در :چهارم حدیث

 . کند می نقل السالم علیه کاظم امام از را آن اسماعیل بن موسی نام به شخصی که است

 : هستند اسماعیل بن موسی نام به نفر چند روایات، اسناد در

 از کررده  روایت چه هر شخص این: السالم علیه جعفر بن موسی بن اسماعیل بن موسی -5

. است نکرده نقل بالواسطه السالم علیه کاظم امام خود از چیزی و کرده نقل اسماعیل پدرش

 . نیست او هست، حدیث این سند در که آن بنابراین

 . است ابیهخطّ منحرف فرقۀ از: السّورکی اسماعیل بن موسی -1

 علیره  کراظم  امام از هم چیزی که نشده توثیق و مجهول شخصیت: اسماعیل بن موسی -0

 . است نکرده نقل السالم

 طور به حدیثی نیز و. است نشده توثیق و مجهول شخصیت: زیاد بن اسماعیل بن موسی -0

 1.است نکرده نقل طاهرین ائمه از مستقیم

 علیه کاظم امام به واسطه بدون و مستقیماً را آن که حدیث این اول راوی صورت؛ هر به

 اصرطالح  و عنروان  تروان نمی ها نقل گونه این با و نیست شناسائی قابل دهد، می نسبت السالم

                                                
 .53وسائل، همان باب، حدیث شماره  5

 ، چاپ پنجم.13 -52ص  13ج « معجم رجال الحدیث»دربارۀ این اشخاص رجوع کنید:  1
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 . نامید «خود با جنگ» معنی به «النفس جهاد» را «نفس مدیریت» و «درون تزکیۀ»

 جرامع » و «مجرالس » از را آن حرر  شریخ  کره ) حردیث  این منبع اصل در که این بر عالوه

 . است سخن و حرف جای( است کرده نقل «االخبار

 اْجَعنلْ » جملره  آن در کره . است سند سقط دارای یعنی «مرفوع» حدیث :پنجم حدیث

 آمده است.، «ُتَجاِهُدُه َعُدّوًا َنْفَسَك

 

 

 خود مدیریت در اول اصل خود، با آشتی
 

 براره  ایرن  در را ها حدیث از نمونه چند است، خود با آشتی خود، مدیریت در اصل اولین

 دیرد،  خرواهیم  دفترر  این در که حدیثی هر: است الزم نکته این تذکر آن از پیش و آورم، می

 هرا  حردیث  مرتن  در عناصر این به توجه است، شناسی انسان علم از عناصری بر مبتنی همگی

 :است مفید و مهم بس

 َأْقَبَلنتْ  َفنِإَذا  ِإْدَبناراً  َو ِإْقَباًلنا  ِلْلُقُلنوبِ  ِإنَّ»: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اکرم پیامبر -5

 5«.ِباْلَفِريَضِة َفَعَلْیُكْم َأْدَبَرْت ِإَذا َو َفَتَنفَُّلوا

 َأْقَبَلنتْ  َفنِإَذا  ِإْدَبناراً  َو ِإْقَباًلا ِلْلُقُلوِب ِإنَّ»: فرمرود ( السالم علیه) عسکری امام -1

 روی» هرا  قلرب  1«:اْلَفَراِئض َعَلى َفاْقُصُروَها َأْدَبَرْت ِإَذا َو النََّواِفِل َعَلى َفاْحِمُلوَها

 هر و. کنید وادارشان مستحبات به آوردند روی وقت هر پس دارند، «آوری روی» و «گردانی

 .کنید اکتفاء واجبات به و آمده کوتاه شان دربارۀ شدند، گردان روی وقت

 : هست حدیث این در دقت قابل نکتۀ چند :توضیح

                                                
 ر االضواء.ط دا 010ص  0کافی، ج  5

 .11ص  0مستدرک الوسائل، ج  1
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 درونی شخصیت که است موجودی -انسان هر -انسان: فرماید می: شناسی انسان نکتۀ -5

 . دارد یکمتر کشش گاهی و بیشتر کشش گاهی ها نیکی به نسبت 5اش

 بررسری  را خرود  و دریابید را تان درون حالت و وضعیت خود، مدیریت در بنابراین، -1

 .کنید

 تحمیرل  آن برر  ندارد، مستحبات برای را کافی آمادگی و الزم نشاط که ددیدی هرگاه -0

 . نکنید دعوا باصطالح آن با هرگز کنید؛ یعنی مدارا آن با و نکنید

 ،(النراس  حرق ) مرردم  حقروق  اصول و نماز، مانند عبادی واجب های اصل است بدیهی -0

 . شود عمل باید و است واجب حال هر در و همیشه

 َو َشْهَوِتَها ِقَبِل ِمْن َفْأُتوَها ِإْدَبارًا، َو ِإْقَباًلا َو َشْهَوًة ِلْلُقُلوِب ِإنَّ» :البالغه نهج -1

 ادبار و اقبال دارند؛( تمایل و گرایش) شهوت ها قلب 1«:َعِمي ُأْكِرَه ِإَذا اْلَقْلَب َفِإنَّ ِإْقَباِلَها،

 تحمیرل  قلرب  بر چیزی که وقتی زیرا. کنید رفتار شان تمایل راه همان از ها آن با پس. دارند

 . گردد می کور شود،

 واضرح  را مسرئله  «شهوت» کلمۀ آوردن با و هست هم حدیث این در باال نکات :توضیح

 قلب بکنید، زورگوئی تحکّمی، تحمیلی، رفتار خود، مدیریت در اگر: افزاید می و. کند می تر

 ،نادرسرت  شایع فرهنگ اساس بر متأسفانه که «خود با جنگ» به رسد چه تا شود، می کور

 .است گرفته خود به را« نفس با جهاد» مقدس عنوان

 دارد؛ شناسری  انسان در معنائی دقیق و بزرگ بار که است شگفت قدری به: شود می کور

. گرردد  می کور شود، میوه است قرار که ای شکوفه و گل آن مانند صورت این در قلب یعنی

                                                
 درون شخصریت  چگونگی -.درون شخصیت یعنی قلب السالم، علیهم بیت اهل و قرآن ادبیات در: قلب 5

 چهرارم  مجلد اوایل در بیشتر شرح. شود می حاصل فطرت، و غریزه حرو دو میان تعادل و تعامل چگونگی از

 .دارد نیز یدیگر های کاربرد قلب واژۀ ادبیات، این در البته ،«سجادیه صحیفۀ در انسانی علوم و انسان»

 ط 520 قصرار  550 ص فریض؛  -الترراث  دار ط ،55 ص 52 ج ،522 قصار الحدید، ابی ابن البالغه، نهج 1

 .فقیه انتشارات



 505مدیریت خود  -فصل دوم
 

 

 

 کند، پالسیده را ها گل و بیاید شدید سرمای اگر دارند، باغداران و کشاورزان را اصطالح این

 .نرسیدند میوه به و شدند کور ها گل: گویند می

 در کره  افررادی  دربارۀ ناپسند؛ تعبیر با گرچه دارند اصطالحی دانشجویان :علم تحصیل

 فالنی: گویند می ،«علمی درک و فهم» به نه دهند می ذهنی حفظ کمیت به را اصالت مطالعه

 نیز قبالً که همانطور. رسد نمی دانشمندی مرحله به هرگز ای شیوه چنین. کند می خوانی خر

 .است خود با آشتی اول شرط نیز مطالعه در شد اشاره

 هرا  کمیرت  باشرد،  مسراعد  درونری  تمایل و اشتیاق اگر مطالعه نوع همان در است درست

 . آورند می بار به را ها کیفیت

 ُفُتورًا َو َنَشاطًا َو ِإْدَبارًا َو ِإْقَباًلا ِلْلُقُلوِب ِإنَّ»: فرماود  السالم علیه رضا امام -9

 َو ِإْقَباِلَهنا  ِعْنندَ  َفُخُذوَها َملَّْت َو َكلَّْت َأْدَبَرْت ِإَذا َو َفِهَمْت َو َبُصَرْت َأْقَبَلْت َفِإَذا

 سستی و نشاط دارند؛ ادبار و اقبال ها قلب 5«:ُفُتوِرَها َو ِإْدَباِرَها ِعْنَد اْتُرُكوَها َو َنَشاِطَها

دارنرد،   ادبرار  کره  وقتری  و. کننرد  می درک و فهم و شوند می بینا دارند اقبال که وقتی. دارند

و  کودن و ملول می شوند. پس آن ها را بوقت اقبال و نشاط شان به کار بگیرید. و بوقت ادبار

 سستی شان، واگذارید. 

 را خرود  و دهد؛ می معکوس نتیجۀ خود، با صمیمانه غیر و دوستانه غیر رفتار -5: توضیح

 . کند می متالشی بل مضطرب

 انسران  کره  دارنرد  داللرت  ،«خرودش  و فرد میان آشتی» لزوم بر عالوه 1ها حدیث این -1

 دو» فررد  هرر  اسرت؛  عجیرب  «دوگانگی» یک دارای خود فردی درون در که است موجودی

 . دارد «انگیزش کانون

 تررین  سالم در شود، می حاصل فطرت، و غریزه روح دو تعامل چگونگی از که شخصیت

                                                
 .11ص  0مستدرک الوسائل، ج  5

 در هرا  آن از برخری  کره  دیرد  خرواهیم  را ها آن از برخی مراحل این طی در که دیگر حدیث ها ده و 1

 .فطرت روح و غریزه روح: هستند نصّ روح، دو داشتن و انسان، درون دوگانگی
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 نوسرانات را  شخصیت این باز کند، می مدیریت را شان غریزۀ روح شان فطرت روح که افراد

 در فررد . شرود  مری  سستی دچار گاهی و دارد بیشتر های خوبی برای الزم آمادگی گاهی دارد؛

 . نگردد شونتخ درگیر خویش خویشتن با و کند دقت باید خود مدیریت

 آغاز از طاهرین، ائمه أکید سفارشات از یکی که است دقت قابل و مهم بحدی مسئله -0

 صرلوات ) عسرکری  حسرن  امام تا اکرم رسول از ،(فرجه تعالی اهلل عجلّ) امام آخرین غیبت تا

 .بوده است (اجمعین علیهم اهلل

 

 

 دوم اصل

 انسان آفرینش جهتمندی شناخت و انسان توانمندی شناخت
 مدیریت و ژن تقابل

 

 بره  قبلی نسل از که است ژنتیکی آثار دارد چه هر و غریزی، صرفاً است موجودی حیوان

 اشاره نیز قبالً. کند مدیریت خود، اقتضاهای ژنتیکی علیه بر تواند نمی هرگز لذا و. رسیده او

 مدیریت را او طبعش طبیعت که است شونده مدیریت بل شود مدیر تواند نمی حیوان که شد

 . کند می مدیریت خود، هدف جهت در را او نیز انسان طبیعت، بر عالوه مواردی در. کند می

 جریران  ترابع  فطرری  خصرایل . اسرت  مدیریت منشأ که است فطرت روح دارای انسان اما

 حتری . دهرد  تغییرر  را فطرری  اقتضاهای و ها انگیزش تواندنمی ژن نیست، ها نسل در ژنتیک

 نرد توانمری   فقط بل ببرند، بین از را فطرت آن توانند نمی نیز منفی های مدیریت و ها تربیت

 اللَّنهِ  ِفْطَرَت َحنیفًا ِللدِّيِن َوْجَهَك َفَأِقْم»: شود نمی مبدل غریزه به فطرت کنند؛ سرکوب را آن

 آئرین = حنیرف  دیرن » سوی به را خود توجه پس 5«:اللَِّه ِلَخْلِق َتْبديَل ال َعَلْیها النَّاَس َفَطَر الَّيت

 بره  ؛الهری  فطررت  اقتضرای  بره  دار پرا  به آن جهت در را خود گرایش و «شده پاالیش و پاکی

                                                
 سورۀ روم. 03آیۀ  5
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 . دهد نمی رخ لیتبدّ خدا آفرینش این در کرده، فطرتمند آن، با را ها انسان خداوند که فطرتی

 اْسَتَطْعَت َفِإِن َعْشٌر اْلَمَكاِرُم»: فرمود( السالم علیه) صادق امام. نیستند یثتوار فطریات

 ِفني  َتُكنونُ  َو َوَلِدِه ِفي َتُكوُن َلا َو الرَُّجِل ِفي َتُكوُن َفِإنََّها َفْلَتُكْن ِفیَك َتُكوَن َأْن

 َو اْلَبنْأسِ  ِصْدُق :اْلُحرِّ ِفي َتُكوُن َلا َو اْلَعْبِد ِفي َتُكوُن َو َأِبیِه ِفي َتُكوُن َلا َو َوَلِدِه

 َو السَّناِئلِ  ِإْطَعنامُ  َو الضَّنْی ِ  ِإْقَراُء َو الرَِّحِم ِصَلُة َو اْلَأَماَنِة َأَداُء َو اللرَساِن ِصْدُق

 5«:اْلَحَیناءُ  َرْأُسنُهنَّ  َو ِللصَّاِحِب التََّذمُُّم َو ِلْلَجاِر التََّذمُُّم َو الصََّناِئِع َعَلى اْلُمَكاَفَأُة

 باشرند،  تو شخصیت در ها آن که توانستی اگر است، تا ده( انسانی های کرامت اصول) مکارم

 در و باشرند  کسی در ها آن است ممکن زیرا(. بکوش شان آوردن دست به در) کن اقدام پس

 بررده  در اسرت  ممکرن  و. و در پدرش نباشند باشند فرزند در است ممکن و نباشند، فرزندش

 :نباشد «برده غیر فرد» در باشند

 اینکره  به باور و خود توانمندی شناخت و شناسی خود: توانائی تصدیق :البجس صدق -6 

 . توانی می

 «اللسران  صردق » با زیرا نیست درست که آمده«ق النّاسصد» بصورت ها نسخه برخی در

 .شود می بیهوده تکرار مصداق آید، می که

 .البأس: القّوةلغت: 

 را برساند. « انسانی ۀاستعداد بالقو»و « توان بالقوّه»امام کلمۀ بأس را آورده تا معنی 

 واند به توانائی مدیریت خود پی ببرد.ن توان، روح فطرت است که انسان بتمنشأ ای

نه امانت پذیر، و  حیوان )موجود صرفاً غریزی( نه امانت سپار است و اداء االمانة: -2

 َعَلنى  اْلَأماَننةَ  َعَرْضنَنا  ِإنَّنا »این تنها انسان است که هم امانت پذیر است و هم امانت سرپار:  

 كنانَ  ِإنَّنهُ  اْلِإْنسنانُ  َحَمَلَهنا  َو ِمْنهنا  َأْشَفْقَن َو َيْحِمْلَنها َأْن َفَأَبْیَن اْلِجباِ  َو اْلَأْرِض َو السَّماواِت

                                                
 .15ص  1الخصال، ج  5
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ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، آن ها حمل آن را  5«:َجُهوال َظُلومًا

نپذیرفتند و از آن عاجز و ناتوان شدند، اما انسان آن را حمل کرد، انسانی که ستم گرا و جهل 

 1گرا هم هست.

 دیگرر  طرف از هست، گرا جهل و ستمگرا آن اثر در و غریزه روح دارای طرفی از انسان

 ضرد  خصرلت  این منشأ که است شده پذیری امانت و داری امانت نام به چیزی پذیرش محل

 .است فطرت روح غریزی،

 خرود  فرزنرد  به نسبت دتوان می تنها ندارد، وجود حیوان در توان این :الّرحم صلة -3

 نیرز  تروان  ایرن  منشأ. را فامیل معنی نه و فهمد می را خاندان معنی نه آن از فراتر و کند صله

 .است فطرت روح

 .است فطرت روح منشأش که پذیری مهمان و مهمان دعوت :الّضی  اقراء -۴

 ایرن  در نکاتی. «سائل اطعام: »فرماید می «دیگران اطعام» گوید نمی :السائل طعاما -۵

 : شود توجه باید که هست سخن

 منفری  و غریزی های انگیزه با است ممکن نیست؛ انسانی کرامت از حاکی اطعام هر: اول

 . باشد

 روح انسران  در آن منشرأ  نردارد،  وجود حیوانی عالم در دیگران، به خود طعام دادن: دوم

 .است فطرت

 را فطرری  اقتضراهای  و کرده سرکوب را او و شود می مسلط فطرت بر غریزه گاهی: سوم

 .گیرد می خود خدمت در نیز

 آفرت  یک تنها و شود نمی آلوده غریزی های انگیزه با که است «سائل اطعام» این: چهارم

                                                
 سورۀ احزاب. 11آیۀ  5

است در حالی که از جانرب دیگرر والیرت    « والیت امیرالمؤمنین»می گویند: مراد از امانت در این آیه  1

چیز )زمین کوه و...( پذیرفته اند. این سخن از یک جهت درست اسرت، زیررا والیرت آن    آن حضرت را همه 

 حضرت باالترین مصداق امانت است.  



 501مدیریت خود  -فصل دوم
 

 

 

 .دارند زیادی آفات دیگر های اطعام اما است «ریاء» که دارد

این  عوض دادن و باصطالح جبران نیکی های دیگران. :الصنايع على ملكافأتو ا -6

 نیز منحصر به انسان است.

 5روح فطرت است.« زبان»این هم منحصر به انسان است و منشأ  و صدق اللسان: -7

 نسبت به همسایه.« ذمّه داشتن»تعهد و  الّتذمم للجار: -8

 .دیگرلغت: تذمّم: در پناه هم بودن: دفع ضررها از همدیگر و جلب منافع نسبت به هم

است؛ جامعه که منشأش روح فطرت است اولین ریشه اش تذمّم « جامعه»این خشت اول 

 است.

 است.و تذمم نسبت به دوست، که بدیهی  و التذمم للصاحب: -9

است که هم منشرأش روح فطررت   « حیاء»و رأس همۀ این ها  و رأسهّن احلیاء: -11

و هم معیار انسانیت انسان، و نشان دهندۀ سررکوب نشردن    -و حیوان فاقد حیاء است -است

 َحَیاَء َلا ِلَمْن ِإمَياَن َلا»روح فطرت است. و عدم حیاء حاکی از عدم کرامت های انسانی است: 

 1«.َله

 و مکترب قررآن   در «خود شناسی انسران »اصول دهگانه، اصل و اساس انسان شناسی و  این

است. و هیچ دانشمند علوم انسانی نه می تواند مروردی را بره آن هرا     (السالم علیهم) بیت اهل

 موردی از آن ها را حذف کند. یک معجزۀ علمی است.  و نهبیفزاید 

اصول، و در جهت این اهداف باشد، و نباید عدم باید با چشم انداز این « مدیریت خود»و 

مدیریت خود را به حساب تروارث ژنری گذاشرت. زیررا انسران بردلیل داشرتن روح فطررت،         

 بس قوی و قدرتمند است.  یموجود

                                                
انسران و علروم انسرانی در صرحیفۀ     »بخش انسان شناسی، و « تبیین جهان و انسان»شرح بیشتر در کتاب  5

 www.binesheno.com نو بینش سایت«. سجادیه

 دار االضواء. ط 536ص  1کافی، ج  1
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السالم( می گوید: خودت را مدیریت کن و بدان که توان این مدیریت را داری؛  امام )علیه

د و میرراث  نباشر « جبرر غریرزی  »یستند که محکروم بره   اصول کرامت های انسانی، غریزی ن

 باشند. « جبر ژن»ژنتیکی نیستند که مشمول 

 

 

 اصل سوم

 حیوان مفسد نمی شود اما انسان مفسد می شود
 

 ۀهمر  و شوجرود  شود، نمی خارج غریزه حکم از نمی شود؛ هرگز« مفسد»حیوان هرگز 

. کنرد  می ایفا خوبی به را خود ینشیآفر نقش این و است الزم طبیعت تعادل برای رفتارهایش

 نیز را خود غریزی زیست محیط حتی گردد می مفسد شود، خارج فطرت سبیل از اگر انسان

 کره  چیرزی  کنرد؛  می تباه نیز را خود نسل انسان 5«.النَّْسَل َو اْلَحْرَث ُيْهِلَك َو»: برد می بین از

 1.است هزّمن آن از حیوان

 امرور  یعنی گویند، می «اخالقیات»غربیان به این اصول  ،«خود مدیریت» اهمیت است این

 در سخن نه و شود می شناخته آن منشأ نه که اخالقی ما؛ اخالق اساتید مانند دقیقاً. علمی غیر

 می دانند «اعتباری صرفاً» را آن غربیان بل انسان، وجود کانون در آن داشتن ریشه و «اصالت»

 غربری  شناسی انسان به آن. شوند نمی ،آن اصالت عدم و اصالت مبحث وارد اساساً ما اساتید و

 .نیست مبتنی ای شناسی انسان هیچ به این و داند، می حیوان را انسان که است مبتنی

 جنبۀ در است؛ جنبه دو دارای و «روحه دو» موجود انسان: شود دانسته است کافی

 رشااد  و ابازار  زنادگی  دوم جنباۀ  در و است هدف زندگی و است ابزار غرایز ،اول

                                                
 سورۀ بقره. 131آیۀ  5

بحرث مشرروح آورده   « دانش ایمنی در اسالم»از نظر اسالم، در کتاب « حفاظت محیط زیست»دربارۀ  1

 ام، آیات و احادیث مربوطه نیز آمده است، در اینجا تکرار نمی کنم.
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 سررکوب،  نه مدیریت، البته .کند مدیریت را غریزه روح فطرت، روح باید. است هدف

 اسرت  حرام اسالم در نیز -کُشی غریزه -«کشی نفس» باصطالح و غریزه روح کردن سرکوب

کُشی حرام است، برل رهبانیرت در سرطحی     غریزه فقط نه. است حرام که «خودکشی» مانند

 نیز حرام است.ترین صورتش 

 برا  جهراد  و هسرتند  ضعیف که دیدیم کردند می توصیه را کشی نفس که را هائی حدیث

 آن تروانیم مری  براز  وجود، این با. نیست درست باشد ما فقه «الجهاد کتاب» از بخشی که نفس

 کنریم  معنری  درست طور به را ها آن و نشویم «حدیث حذف» دچار و بپذیریم را ها حدیث

 علاوم  و انساان » از سروم  مجلد در که همانطور. نباشند اسازگارن «خود با آشتی» اصل با که

 حردیث،  حرذف  از پرهیرز  و هرا  حدیث این پذیرش اساس بر «در صحیفۀ سجادیه انسانی

 . ام کرده بحث

 یرک  از هرایش  انگیرزش  برا  غریزه همیشه هست؛ «مداوم درگیری» یک انسان درون در

 را آن نرام  توان می حتی که هستند مصاف در دیگر طرف از هایش انگیزه با فطرت و طرف،

 . است کارزار این صۀعر انسان درون که گذاشت «درون جنگ»

 جنگ، این طرفین از هیچکدام و است، انسان آفرینشی ماهیت این که کرد توجه باید اما

 و انسران  «خرود » برل  فطررت،  نره  و است انسان تام مصداق غریزه نه زیرا نیست، انسان خود

. آن کرل  نه است انسان از بخشی غریزه است؛ دو این تعادل و تعامل حاصل «انسان شخصیت»

( السالم علیهم)  بیت اهل و قرآن ادبیات در .آن کل نه است انسان از بخشی فطرت همچنین و

 : دارد کاربرد و معنی چهار نفس واژۀ

 . امّاره نفس= غریزه یعنی نفس -5

 .لوّامه نفس= فطرت یعنی نفس -1

 . نفر= فرد= کس یعنی نفس -0

 . خود= من= انسان شخصیت= شخص= کس یعنی نفس -0

 کره  خودش، با شخص خود میان نه است، فطرت نفس و غریزه نفس میان درون، درگیری
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 . است چهارم معنی

 درگیرری  ایرن  طررفین  از هیچکردام  نامیم، می «من» باصطالح یا «شخص» یا «خود» آنچه

 دو هرر  کند؛ عمل دو آن میان در «عادل داور» و «مصلح» مقام در باید بل. باشد نباید و نیست

 .کند مدیریت عادالنه درست مسیر در را

 زیرا کنیم می تأویل را ها آن ،«احتیاط» و مذکور های حدیث از پرهیز مقام در: بنابراین

 برس  «خرود  شخص» و «خود» معنی به نفس و نیست؛ سازگار مکتب مسلم اصول با ظاهرشان

 کره  ارزش کرم  نه و است حقیر نه است؛ مخلوقات اشرف است؛ انسان است؛ عزیز و گرامی

 نیست، جنگیدن و کشتن مستحق نیز غریزه معنی به نفس حتی. باشد کشتن و جنگیدن سزاوار

 کره  اسرت  مدیریت است الزم آنچه. استثناء بدون هستند الزم انسان زندگی برای غرایز ۀهم

 .کند مدیریت را ها آن باید «خود»

 ایرن  که بگیریم لغوی معنی به ها آن در را جهاد واژۀ که است این به تأویل این برگشت

 . طلبدمی را مداوم «خودپائی» و نظارت با دائمی و مجدانه کوشش ،مدیریت

 بره  توجره  با( رفت شرح به که مسلم اصول بر عالوه) کنیم؛ نمی سرانه خود را تأویل این

 میران  نه دهد می قرار فطرت و غریزه میان را درگیری این که السالم علیه صادق امام حدیث

 و عقرل  لشرکریان  :«اجلهنل  جننود  و العقنل  جنود» را آن نرام  و خودش، با انسان خود

 . گذارد می جهل، لشکریان

 غریرزه : است الزم مکتب، شناسی انسان اصول از ییک توضیح ،حدیث این مشاهدۀ از پیش

=  «میرل » غریرزه  کار ابزار اما است الزم بشر زندگی برای که است هائیه انگیز منشأ و منبع

 فاقرد  حیروان  که همانطور ندارد عقل با کاری غریزه و.است هوس،= هوی= «درونی خواسته»

 . است عقل

 و اسرت،  الزم انسان انسانی زندگی برای که است دیگر هایه انگیز منشأ و منبع فطرت و

 . است عقل ،فطرت کار ابزار

 در «جهل» ۀواژ دوگانه کاربرد باشد، توجه مورد باید حدیث این درباره که دومی نکتۀ و

 : است مکتب این ادبیات
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 .عقل کردن بایکوت و کردن تعطیل یا. العقل عدم: جهل -5

 . چیزی تنندانس= العلم عدم= جهل -1

 َفُأولِئنكَ  َقرينبٍ  ِمننْ  َيُتوُبنونَ  ُثمَّ ِبَجهاَلٍة السُّوَء َيْعَمُلوَن ِللَّذيَن اللَِّه َعَلى التَّْوَبُة ِإنََّما»: قرآن

 است کسانی برای تنها خدا، سوی از توبه پذیرش 5«:َحكیمًا َعلیمًا اللَُّه كاَن َو َعَلْیِهْم اللَُّه َيُتوُب

 خداونرد  1کننرد،  مری  توبره  تأخیر بدون سپس دهند، می انجام جهالت روی از را بد عمل که

 . است حکیم و دانا خدا و پذیرد می را آنان توبه

 جهالت اثر در که گناهی موارد به کرده منحصر را توبه پذیرش «انّما» لفظ با آیه این در

 دهرد،  می رخ نادانی و العلم عدم معنی به جهل اساس بر که عملی هر که حالی در. دنشو واقع

 بره  معرروف ( آلره  و علیره  اهلل صرلی ) اکررم  پیرامبر  منشرور  و اعالمیه که. نیست گناه اساساً

 مؤاخرذه  آنهرا  بررای  و شرده  برداشرته  چیرز  2 مرن  امّت از است هکرد اعالم ،«رفع حدیث»

 آن مرتکب جهالت با و ندانسته که عملی هر یعنی. است «يعلمون ماال» یکی شد، نخواهند

 . نیست گناه شوند،

 اسرت  این آن حلّ و است، شده مفسرین برای بزرگی مشکل آیه این در «جهالة» واژۀ این

 زدن کنرار » معنری  بره  «العقل عدم» بل نیست، «العلم عدم» آیه این در جهالت این از مراد که

 فرمایش سخن این بارز شواهد از یکی و. است آن خالف بر عمل و «آن کردن بایکوت و عقل

 . است «جهل جنود و عقل جنود» حدیث در( السالم علیه) صادق امام

 .است آمده جهل کلمۀ بار دو مشروح، و مفصل حدیث این در

 عردم  و عقرل  زدن کنرار  معنری  بره  که ،«جهل جنود» جمله با حدیث نام و عنوان در -5

 . است آن از پیروی

 عدم معنی به که است شمرده «جهل» را ها آن از یکی جهل، جنود شمارش هنگام به -1

 .است نادانی اساس بر عمل و ندانستن و العلم

                                                
 سورۀ نساء. 0آیۀ  5

  توبه همیشه قابل پذیرش است.بدون تأخیر، شرط پذیرش فوری است. واالّ«= من قریب»قید  1
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 حردیث  مرتن  بره  برویم فطری، های انگیزش و غریزی های انگیزش شناسائی برای اکنون
 مری  فطررت  برای انگیزه 11 و غریزه برای انگیزه 11 حدیث این: الجهل جنود و العقل جنود
 مرورد  یک بتواند که است انسانی علوم دانشمند کدام آن: گفت باید تحدّی مقام در و. شمارد

 .کند کم آن از یا بیفزاید گانه 11 موارد این بر
 
  

 حدیث جنود العقل و جنود الجهل
 

را تکررار  « گرائری »و « گررایش »]توجه: از اینکه در ترجمۀ فقرات این حدیث دو لفرظ  
 کرده ام، پوزش می طلبم. و چرائی این تکرار را در آخر همین مبحث خواهم آورد.[ 

 : السالم ، از امام صادق علیه50حدیث  -کتاب العقل و الجهل -5کافی )اصول( ج 
 

 جنود جهل  جنود عقل

: خیر گرائری کره   اْلَخْیُر َو ُهَو َوِزيُر اْلَعْقل -5

 وزیر عقل است.
 

: شرر گرائری کره    َو ُهَو َوِزيُر اْلَجْهل رّشال -5

 .وزیر جهل )هوی( است

 )کفر گرائی(.  الکفر -1  )ایمان گرائی(.  االيمان -1

  )گرایش به تصدیق حقایق(.  الّتصديق -0
)مقاومررت گرائرری لجوجانرره در  ودحنناجل -0

 برابر حق(. 

 )نومیدی گرائی(.  القنوط -0  )امید گرائی(.  ّرجاءلا -0

 . (ستمگرائی): اجلور -1  .(عدالت گرائی): العد  -1

)روحیررۀ رضررایتمندی از رونررد  الرضنناء -6

 زندگی و نعمت های الهی(. 
 دگی(. ن)رنجناک بودن از روند ز الّسخط -6 

 )روحیۀ قدر ناشناسی نعمت ها(.  الکفران -1  )شکر گرائی(.  الّشکر -1

 . الیأس -2  . الطمع -2



 515مدیریت خود  -فصل دوم
 

 

 

 

این طمع به معنی حرص و آز نیست، بل به معنی طمرع داشرتن در رحمرت خردا      توضیح:

مشرروح همرراه   بطرور   «سرجادیه انسان و علروم انسرانی در صرحیفۀ    »مواردی از است که در 

 56و  «َو اْدُعوُه َخْوفًا َو َطَمعًا»سورۀ اعرراف:   16که پیام آیه های  حدیث های مربوطه آمده

، و آیه های دیگر است. و مقابل آن، بیماری یرأس  «َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َو َطَمعًا»سورۀ سجده: 

و فررق ایرن    ه اسرت بره شررح رفتر    مجلدات آن از رحمت و نعمت خداوند است که این نیز

 آمده، همین است.  0که در ردیف « قنوط»با « یأس»
 

 )آز(. احلرص -2  . التّوّکل -2

 )قساوت قلب و سنگدلی گرائی(. القسوة -53  )نرمدلی گرائی(.  الّرأفة -53

 .الغضب -55  )دلسوزی(.  الّرمحة -55

 .اجلهل -51  . العلم -51
 

است و یک امر عردمی اسرت، از جنرود جهرل     « عدم العلم»این جهل که بمعنی  توضیح:

« جهرل »می باشد. در ادبیات قررآن دو لفرظ   « هوی= هوس= انگیزش غریزی»است که بمعنی 

 آمده، یکی در مقابل عقل که امر وجودی است، و دیگری در مقابل علم که امر عدمی است. 
 

  )توان درک و تحلیل(. الفهم -50 
)حماقررت= عرردم درک و عرردم  احلمننق -50

 توان تحلیل مسائل(. 

 )بی مباالتی(. الّتهتک -50  )خودپائی از پلیدی ها(.  العّفة -50

)پرهیزگرائی از رسیدن به غرایز  الّزهد -51

 از راه نامشروع(. 
 

)پیروی از تمایالت غریزی بدون  الّرغبة -51

 قاعده و قانون(.
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  )مدارا با هر شیئ و با انسان ها(.  الّرفق -56
)درندگی؛ دریدن آداب و رسروم   اخلرق -56

 5در برخورد با دیگران(

  )شناختن آفت ها و آسیب ها(.  الّرهبة -51
)تهور و بی مباالتی دربارۀ آفرت   جرأت -51

 جریئ بودن( -ها و آسیب ها

 .الکرب -52  .  الّتواضع -52

)شروع و ادامۀ هر کاری با ترأنّی   التُّؤدة -52

 و اندیشه(. 
 

)شرروع و ادامرۀ هرکراری برا     نسّر  الّت -52

 شتابزدگی بدون اندیشۀ کافی(.

 .(سفاهت): الّسفه -13  )بردباری(.  احللم -13
 

اسرت. و  « عدم یا کمبود درک و فهرم »دیدیم که حماقت به معنی  50در ردیف  توضیح:

گفته اند: ممکن است جنون معالجه شود لیکن حماقت هیچ معالجه ای نردارد. یکری از فررق    

های سفاهت با حماقت همین است کره ممکرن اسرت سرفاهت معالجره شرود و معالجرۀ آن        

: اگرر حلریم و بردبرار نیسرتی     1«ْن َحِلیمًا َفَتَحلَّْمِإْن َلْم َتُك»است که فرموده اند: « تحلّم»

خودت را به بردباری بزن. یعنی اگر این روش را در پیش بگیری باالخره بردبار می شوی. اما 

: اگر استعداد فهم و درک نداری خودت را به فهیم بودن «ن کنت غیر فهیم فتّفهما»نگفته اند 

 د بل حماقت را عمیق تر می کند. بزن. زیرا این کار نه تنها فایده ندار

اسرت، و سرفاهت بمعنری بری عقلری و بری       « عدم الحلم»اصل معنی سفاهت در منابع لغت 

 علمی، از کاربردهای ردیف های بعدی آن است. 
 

 )ورّاجی و بیهوده گوئی(. اهلذر -15  )خودداری از بیهوده گوئی(. الّصمت -15 

   )حق گرائی و پذیرش حق(. ستسالماال -11
)مقاومررت در برابررر حررق و  االسننتکبار -11

 شانه خالی کردن از پذیرش حق(.

                                                
 را نیز شرح داده ام.« موضوع کار»و « ابزار کاری»رفتار رفق آمیز با « دانش ایمنی در اسالم»در کتاب  5

 .522فیض  130نهج البالغه، حِکَم؛ ابن ابی الحدید  1
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فرق میان استکبار و کبر: کبر یک خصیصۀ روانی است، اما استکبار رفترار زور   توضیح:

 مدارانه است خواه از کبر ناشی باشد و خواه از ارادۀ محض. 
 

 )دودلی گرائی(.  الّشّک -10  )تسلیم گرائی(. التسلیم -10
 

سرالم  »معنی لغوی آن است که مصدر باب تفعیل است به معنی « تسلیم»مراد از  توضیح:

یعنی انسان باید هر موضوع و هر مسئلۀ مشرکوک را ترا بردانجا کره تروان دارد بره       «. کردن

مرحلۀ یقین برساند و هر مشکوک را همچنان رها نکند. روح غریزه نه علم گرا است و نره  

 فطرت است که علم گرا و یقین طلب است. یقین گرا، تنبل است، و این روح
 

  )تحمّل و پایداری(.  الّصرب -10
)برری تررابی کررردن در برابررر     اجلننز  -10

 نامالیمات(.
 

گذشت، این است کره حلرم در    13فرق میان صبر و تحمل با حلم که در ردیف  توضیح:

و « بری ترابی  »تقابل با شتابزدگی )خواه در تصمیم و خواه در رفتار( است. اما صبر در تقابل با 

: دور 5«ِإيَّاَك َو اْلَكَسَل َو الضََّجر»فرمرود   السالم است. که امام کاظم علیه« زاری کردن»

 و بی تابی. باش از تنبلی 
 

 )انتقام جوئی(. االنتقام -11  )گذشت و عفو گرائی(.  الّصفح -11

 )نیازمندی گرائی(.  الفقر -16  )بی نیازی گرائی(.  الغني -16
 

کسانی هستند که برای هر چیز احساس نیاز مری کننرد، و کسرانی هسرتند کره       توضیح:

 نسبت به خیلی از چیزها احساس بی نیازی می کنند. 
 

 )ناهوشمندی و حواس پرتی(.  الّسهو -11  )هوشمندی و حواس جمعی(. التذّکر -11

 )تن به فراموشی دادن(.  النسیان -12 )اهمیرت دادن بره حفرظ و یراد      احلفظ -12

                                                
 ط اسالمیه. 21ص  1کافی، ج  5
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 داشتن امور حتی با یادداشت کردن در دفتر(. 

 )گرایش به قطع روابط(. القطیعة -12  )با عاطفه بودن(. الّتعّط  -12

 )آز(.  احلرص -03  )قانع بودن(.  القنو  -03
 

آمده، و در اینجا دوباره ذکر شده و در « توکّل»در تقابل با « حرص» 2در ردیف  توضیح:

 آمده و این نیازمند شرح است: « قانع بودن»برابر 

حرص و آز بیماری است. این بیماری یک منشأ دارد و یک درمان؛ منشأ آن عصیان روح 

های غریزی سر از افراط در می  هبر روح فطرت، که خودسری هر کدام از انگیز غریزه است

آورد و شخص را دچار بیماری روانی می کند. پس این بیمراری از شکسرت فطررت در برابرر     

 که از انگیزش های اصیل فطرت است از بین می رود. « قانع بودن»غریزه ناشی می شود و 

زمند کمک است تا تقویت شود و غریزه را مهرار  فطرت شکست خورده، در این حال نیا

کند تا این بیماری از بین برود. و در این حال برای این بیماری خاص، هیچ کمک و مددکاری 

 و بس. « توکّل»نیست مگر 

و بقای حرص است که اگر توکل « دوام حرص»آنچه در تقابل با توکل آمده  2در ردیف 

در تقابل با حرص آمده که « قانع بودن»ند. و در اینجا نباشد بیماری حرص همچنان خواهد ما

منشأ این بیماری را مشخص می کند؛ یعنی اگر انسان قنوع نباشد دچرار بیمراری حررص مری     

 گردد. و قنوع بودن از اقتضاهای روح فطرت و عقل گرائی است. 
 

 ی(. )خودداری از همدردی و همیار املنع -05  )همدردی و همیاری(.  املواسات -05

 )کینه توزی(. العداوة -01  )دوستی گرائی(.  املوّدة -01

 )نیرنگ، نارو(.  الغدر -00  . الوفاء -00

 .املعصیة -00  )عمل به اوامر و نواهی حق(.  الطاعة -00

 گردن کلفتی(.  -)زیاده طلبی الّتطاو  -01  )به حق خود قانع بودن(. اخلضو   -01

 )بال جوئی(. البالء -06  )سالمت جوئی(.  الّسالمة -06
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 . البغض -01  . احلّب -01

 . لکذبا -02  . الّصدق -02

 )باطل گرائی(. الباطل -02  )حق گرائی(.  احلق -02

 )خیانت گرائی(.  اخلیانة -03  )روحیه امانتداری(.  االمانة -03

  )خلوص افکار، نیّات(.  االخالص -05
)آمیختگری افکرار و ناخالصری     الّشوب -05

 نیّات(. 

 )بی همّتی(.  البالدة -01  )همّت داشتن(.  الّشهامة -01

 )کودنی(.  الغباوة -00  )زکاوت و زیرکی(.  5الَفِطَنة -00

  )شناخت گرائی(.  املعرفة -00
)نکره گرائی؛ اهمیت ندادن بره   االنکار -00

 شناخت(. 

  )سماحت و صرفنظر کردن(.  املداراة -01
)عدم سماحت و باصطالح تره   املکاشفة -01

 هر ماجرا را در آوردن(. 

)پشت سر دیگرران رفترار   سالمة الغیب  -06

 سالم داشتن(. 
 

)در ظاهر کسان، خوب بودن و  احملاکرة -06

 در غیاب شان مکر کردن(. 

 . افشاء -01  )رازداری برای خود و دیگران(.  الکتمان -01

 )ضایع کردن نماز(. االضاعة -02  )محافظت از نماز(.  الصالة -02

 : روزه خواری. االفطار -02  : روزه. الّصوم -02

 )ترس بازدارنده از حق(.  النکو  -13  )شجاعت برای دفاع از حق(.  اجلهاد -13
 

 .َنَکَل: َجُبَنلغت: 

 . نبذ املیثاق -15  .احلّج -15

                                                
 سرت نیسرت، همرانطور کره در علرل الشررایع،      الفهم آمده که در ،«الفطنة»در برخی نسخه ها به جای  5

 . 551ص  5آمده است. ج  الفطنة



 اسالم و مبانی مدیریت 516
 

 

 

حج میثاق است با خداوند، و ترک آن ترک میثاق است. گفته اند: حج تجدیرد   توضیح:

است که ذرّه های همۀ انسان ها در عالم ذر گفتند. این سخن به جرای خرود. امرا    « بلی»همان 

نظر به آنچه که می گویند حج بیعت با خداوند است و حجر االسود بمنزلۀ دست خدا است، 

است با خداونرد؛ آنران کره در مراسرم حرج      « صیت جامعهشخ»می توان گفت که حج میثاق 

حاضر می شروند مجموعرًا نمراد و نماینردۀ جامعرۀ بشرری هسرتند )از هرر قروم و نرژادی( و           

شرح بیشتر دربارۀ نقرش حرج و کعبره در     -بنمایندگی از کل بشر با خداوند میثاق می بندند.

 . «جامعه شناسی کعبه»کتاب 
 

 )سخن چینی(.  النمیمة -11  خن(. )مواظبت در س صون احلديث -11

 .العقوق -10  برّ الوالدین. -10

 .  الّرياء -10  )حقیقت گرائی در اعمال(.  احلقیقة -10

 )منکر گرائی(. املنکر -11  )معروف گرائی(.  املعروف -11

)خررودداری از برره رخ کشرریدن   السِِّننتر -16

 پیکر و اندام بدن(.
 

)پیکرر و انردام خرود را بره رخ      الّتربج -16

 به پیکر خود بالیدن(. -دیگران کشیدن
 

است. در آیۀ حجاب عالوه « خودنمائی»است؛ برج بارزترین نماد « برج»تبرّج از  توضیح:

َو ال »تبرّج هم تحرریم شرده اسرت     ،بر اینکه ابراز زینت های طبیعی و پیرایه ای تحریم شده

د مانند خودنمرائی پیکرری دوران جاهلیرت.    خودنمائی پیکری نکنی 5:«اْلجاِهِلیَِّةَتَبرَّْجَن َتَبرَُّج 

از نظر پوشرش مروارد زینرت، کراماًل محجبره اسرت، لریکن شریوۀ          دگاهی خانمی را می بینی

حرکات و راه رفتنش که همراه با نوعی بالندگی به پیکرش است طروری افکرار را بره خرود     

 د این قدر مشغول نمی کرد.مشغول می کند که اگر بی حجاب بو

پرهیز از بالیردن بره جسرم و    »پوشش لباسی نیست، بل « سِتر»سَتر، یعنی پوشش لباس. اما 

 . «هو ال يستتر من اهلل بِستر»است. همانطور که می گویند « پیکر
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)رازداری سیاسی برای حفظ خود  الّتقیة -11

 و مکتب(. 
 )پخش اسرار(.  اِلاذاعة -11 

)عرردالت گرائرری فررارغ از    االنصنناف -12

 تعصب(. 
 )تعصب گرائی جاهالنه(.  احلمّیة -12 

 

انصاف سخت تر از عدالت است؛ یک قاضی وقتی که با دو نفر نا آشنا روبره رو   توضیح:

می شود، اِعمال عدالت برایش آسان است. اما وقتی کره یکری از طررفین از بسرتگانش باشرد،      

 رهائی از چنگال تعصب برایش سخت است. 
 

)روحیۀ کوشرش بررای انسرجام     الّتهیئة -12

 نظام جامعه(.
 

سرهم   -تجزیۀ جامعه )گرایش به البغي -12

 خواهی از جامعه(. 

 )آلودگی و چرکینی گرائی(.  القذر -63  )بهداشت و تمیزی گرائی(. النظافة -63

 )بی حیائی(.  اجللع -65  . 5احلیاء -65

رعایررت  -)روحیررۀ میانرره روی القصنند -61

 حدود(.
 

)روحیۀ تجاوز از حد، خواه به  العدوان -61

 طرف افراط و خواه به طرف تفریط(

 )اضطراب و استرس روانی(. الّتعب  -60  )آرامش روانی(.  الراحة -60

 )روحیۀ سختگیری(.  الصعوبة -60  )روحیۀ آسان گیری(.  الّسهولة -60

)روحیۀ برداشت و بهرره منردی    الربکة -61

 کامل از عمر و زندگی(. 
 

)روحیۀ هدر دادن عمر و نعمرات   احملق -61

 زندگی(. 

 )بال جوئی(.  البالء -66  )دوری جوئی از بالء(. العافیة -66
 

سالمت در تقابل با بالء آمده، و در اینجا عافیت برا برالء متقابرل     06در ردیف  توضیح:

                                                
در مباحث گذشته بحثی دربارۀ حیاء داشتیم و به شررح رفرت کره منشرأ حیراء روح فطررت اسرت و         5

 موجود غریزی )حیوان( حیاء ندارد.  
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 -رفتاریشده. فرقشان، فرق بهداشت با درمان است؛ عافیت جوئی یعنی پیشگیری از بالء و گ

خواه گرفتاری جسمی و بدنی باشرد، و خرواه گرفتراری روحری و روانری، و خرواه گرفتراری        

است، یعنی شخص از اصل گرفتاری معاف باشرد.  « معاف بودن»و « عفو»عافیت از  -اجتماعی

اما سالمت اعم از عافیت است؛ به درمان شدن، و عالج شدن و بر طرف شدن گرفتراری نیرز   

 . سالمت گفته می شود

برخی «. رها شدن از بال»و سالمت یعنی « رها ماندن از بالء»و با بیان دیگر: عافیت یعنی 

ها به عکس این معنی معتقد هستند. و بره هرر صرورت، میران ایرن دو ردیرف فررق اسرت. و         

 بالجوئی به هر دو صورت، بیماری است. 
 

)امکانات زندگی را برای برپرائی   القوام -61

 زندگی دانستن(
 

امکانرات   -)چشم و همچشرمی  املکاثرة -61

زنرردگی را برررای برره رخ دیگررران کشرریدن   

 دانستن(. 

)گرایش به جدّی گررفتن امرور    احلکمة -62

 زندگی فردی و اجتماعی(.
 )گرایش به سرسری گرفتن امور(.  اهلوي -62 

 

به دو معنی به کار رفتره  « اهوی»، لفظ السالم در ادبیات قرآن و اهل بیت علیهم توضیح:

 است: 

است که ابزار و « عقل»هوی= هوس، که ابزار و راهکار غریزه است. و در مقابل آن  -5

که هم اکنون به شمارش جنرود  « جهل»راهکار فطرت است. هوی در این کاربرد یعنی همین 

کره  « معدم العل»آن مشغول هستیم. و این جهل یک امر وجودی است، بر خالف جهل بمعنی 

 از جنود همین جهل است. 

َو َأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِّنِه  »در آیات و احادیث فراوان، به این معنی آمده است از آنجمله 

 . 5«َو َنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهوى
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َو ما » ۀسرسری رفتار کردن در گفتار و کردار؛ مانند همین ردیف از این حدیث، و آی -1

 -: این پیرامبر بطرور سرسرری سرخن نمری گویرد      5«ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوحى -وىَيْنِطُق َعِن اْلَه

 نیست آن مگر وحی که بر او نازل می شود. 

البته هوی بمعنی دوم نیز برگشتش به هوی بمعنی اول است و لذا از جنود جهل شمرده می 

 شود نه از جنود عقل. 
 

 )سبکی گرائی(.  اخلفة -62  )سنگینی گرائی(.  الوقار -62

 خیره سری(.  -)شقاوت جوئی الّشقاوة -13  )سعادت جوئی(. الّسعادة  -13

  )بازگشتن از گناه(.  الّتوبة -15
)عدم بازگشت و ادامه دادن به  االصرار -15

 گناه(. 

)روحیررۀ عفررو خررواهی و    االسننتغفار -11

 معذرت خواهی(. 
 

)روحیررۀ غرررور کرره از عفررو  االغتننرار -11

 خواهی و معذرت خواهی باز دارد(.

)حفاظررت از خررود و از همرره  احملافظننة -10

 چیز(. 
 

کار  -)سستکاری و سهل انگاری الّتهاون -10

 «(. اَالّ بختکی»
 

دانرش حفاظرت، ایمنری و    »همان حفاظت که امروز در کنار ایمنی و بهداشت، علمی بنام 

 را تشکیل می دهد. « بهداشت
 

 )روی گردانی از دعاء(. االستنکاف -10  )راز و نیاز با خدا(.  الّدعاء -10

 )افسردگی گرائی(.  الکسل -11  )بشاشت گرائی(.  الّنشاط -11
 

در یکی از مباحث گذشته و نیز در همین مبحرث، در   یک مشکل در این حدیث:

آن کادام دسات انادرکار متخصاص در علاوم      مقام تحدّی و ابطال خواهی، عرض کردم: 

انسانی است که بتواند یک مورد بر این موارد هفتاد و پنجگاناه بیفزایاد یاا از آن    

                                                
 سورۀ نجم. 0و  0آیه های  5
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 زوده شده: اتفاقاً در ادامۀ خود حدیث، نه یک مورد بل سه مورد بر آن اف کم کند.
 

 -)شرادمان برودن، اخمرو نبرودن     الفنرح  -16

 داشتن شخصیت شاد(. 
 

)اخمروئی، داشرتن شخصریت غرم      احلزن -16

 خواه(. 
 

برخی ها غم خواه می شوند؛ شاعرانی خطاب به معشوق گفته اند: غرم ترو را برا     توضیح:

 هیچ شادی ای عوض نمی کنم.
 

داشرتن شخصریت    -)مردمی بودن ااِللفة -11

 مردمی(
 

مررردم گریررز  -)مردمرری نبررودن فرقننةلا -11

 شخصیت مردم گریزداشتن(.  -بودن

 )شخصیت بخیل داشتن(.  البخل -12  )داشتن شخصیت با سخاوت(.  اُلسخاء -12
 

، و 11در آغاز حدیث سه بار نصّ کرده است کره جنرود عقرل     السالم با اینکه امام علیه

جند رسیده است. و ایرن شرمارش برا همرین      12جند است، در شمارش به  11جنود جهل نیز 

 صورت هم در کافی و هم در علل الشرایع صدوق)ره( آمده است. 

 11پرس از شرمارش    السرالم  بی تردید سقطی در حدیث رخ داده است؛ باید گفت امام علیره 

 مورد، سخنی گفته و سپس این سه مورد را آورده است که آن سخن از متن حدیث افتاده است. 

مورد علّت )و  11مورد و این سه مورد، معلوم می شود که آن  11با یک نگاه دقیق به آن 

علّت ها( هستند، و این سه مورد معلول )و معلول ها( هستند و این تفاوت اساسی و ماهوی را 

 گر دارند. با همدی

مثالً )و فرضاً( امام فرموده باشد: اولین ثمره ای که جنود عقل و جنرود جهرل مری دهنرد     

 عبارت است از: 
 

 ثمرۀ جنود جهل  ثمرۀ جنود عقل

 . احلزن -5  . الفرح -5

 .الفرقة -1  . ااِللفة -1

 . البخل -0  .السخاء -0
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داشتن بشاشت روحی و شادمانی مستمرّ روانی، و نیز مردم گرائی و جامعه گرائری و نیرز   

سخاوت، از انگیزش های درونی انسان نیستند، بل نتیجه و محصول انگیزش های مثبت درونی 

هستند. و با بیان دیگر: از ویژگی های شخصیت انسان هستند، نه از عوامل سازنده شخصریت؛  

 ت. معلول هستند نه علّ

و همچنین غم گرائی و غمگینی مستمرّ روانی و جامعه گریزی، از ویژگی های شخصریت  

هستند، نه از عوامل سازندۀ شخصیت. نتیجه و محصول انگیزش هرای منفری درونری هسرتند،     

 معلول هستند نه علّت. 

 5«تاهوات و احملّبعلة الطبائع و الّش»مرحوم صدوق)ره( این حدیث را تحت عنوان 

نیستند و البد سقطی در اینجا رخ داده است. هم نصّ امام « علّت»است. اما این سه مورد  آورده

تأکید کرده، و هم ماهیت معلول بودن این سه مرورد، تردیردی در ایرن     11که سه بار به رقم 

 سقط باقی نمی گذارد. 

دانشمند محترم مرحوم علی اکبر غفّاری کره نسرخۀ کرافی )چراپ دار      تصحیح مصحّح:

 الضواء( با تصحیح وی چاپ شده است، در ذیل اوایل حردیث، آنجرا کره امرام صرادق علیره      ا

را ذکر می کند، در پری نرویس مری گویرد:      «ینعاخلمسة و الّسب»، برای سومین بار رقم السالم

: آنچره در  «جندا و لكنه قد تكرر ذكر بعض اجلنود فنافهم  املذكور فیما يلي مثانیة و سبعون»

ند است لیکن برخی از جنود تکرار شده است، پس بدان. یعنی اگرر تکررار   ج 12پی می آید 

 بر می گردد.  11به رقم  12گیریم رقم نشده ها را در نظر 

آن هم  -را تعیین کند 11چرا باید گوینده ای برای شمارش فقرات سخنش، رقم  اما اوالً:

!؟! -برساند 12ر، رقم را به سپس در مقام شمارش در اثر تکرا -سه بار بر این رقم تأکید کند

 هیچ کسی چنین کاری نمی کند تا چه رسد به امام. 

اسرت، برل   « تکررار قبریح  »اینگونه تکرار )باصطالح دانش معرانی و بیران( از نروع     ثانیاً:

                                                
 .551 -550ص  5الشرایع، ج  علل 5
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 است و امام منزّه از آن است. « تکذیب خود»

وقتی لفظ و مفهومی، در تقابل با لفظ و مفهومی دیگر قرار گیررد، در صرورتی مری     ثالثاً:

دو بار ذکر « حرص»توان به آن تکرار گفت که هر دو طرف تقابل، تکرار شوند. مثالً کلمۀ 

ایرن تکررار نیسرت برل دو     «. قنروع »بار دیگر در مقابل « توکّل»شده لیکن یک بار در مقابل 

اراده شده است. اگر حرص را در هر دو مورد به « حرص»ت از لفظ کاربرد و دو معنی متفاو

یک معنی واحد حمل کنید، باید توکّل و قنوع نیز یک معنی واحد داشته باشند. بدیهی است 

 که چنین معنائی غلط است. 

، «استسالم»و « تسلیم»اگر اینگونه نگریسته شود، موارد تکرار بیشتر می شود؛ مثالً  رابعاً:

 و... « افشاء»و « تهتّک»

درست است سه کلمۀ یأس، حرص و بالء، بطور صرریح و عینراً دو برار در مرتن      خامساً:

حدیث آمده اند، و این رقم سه با سه مورد که در آخر آمده مساوی می شود، امرا نبایرد ایرن    

فکر ما را منحرف کند. همانطور که در توضیحات شرح دادم هیچکدام از اینهرا   ،تساوی رقم

 رار نیست.تک

در این حدیث، در دو مرحلره سرخن گفتره اسرت؛      السالم باید توجه داشت که امام علیه

منحصرر کررده، سرپس در     11مرحلۀ علّت ها و مرحله معلول ها؛ شمارۀ علّت ها را در رقم 

 معلول ها سه محصول اولیۀ این علّت ها را شمرده است.  ۀمرحل

 له دارد: بحث در این موضوع انسان شناسی، پنج مرح

 مرحلۀ اول: بحث دربارۀ روح غریزه و روح فطرت در وجود انسان. 

 مرحلۀ دوم: بحث در اقتضاهای هر کدام از این دو روح. 

هر کدام است؛ کره ابرزار و راهکرار    « راهکار»مرحلۀ سوم: بحث در ابزار کار، و آنچه 

 است، و ابزار و راهکار فطرت، عقل است.  5«هوی= جهل»غریزه 

ۀ چهارم: بحث در انگیزش ها و نیروهائی که هر کدام از ایرن دو روح دارای آنهرا   مرحل

                                                
 که به شرح رفت.« یامر وجود»جهل بمعنی  5
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 هستند و آنها را در اختیار دارند. 

 مرحلۀ پنجم: نتایج و محصول کار هر کدام از دو لشکر. 

مورد، در مرحلۀ چهارم بحث می کند. و امرام در   11در شمارش  السالم امام صادق علیه

، و مرحلۀ پنجم عرصۀ اخرالق اسرت، نره    «درس اخالق»نه در مقام مقام انسان شناسی است 

 عرصۀ انسان شناسی. 

، و «اخالق و خُلرق شناسری  »بحث در مرحلۀ پنجم نیز می تواند به دو گونه برگزار شود: 

کند و بقول قرآن  می که چگونگی تکوّن و تشکّل شخصیت شخص را بیان« شخصیت شناسی»

 . 5دهد می شخص را شرح« شاکلۀ»

و بخرل، معلرول چگرونگی     فرقةسخاوت به دیگران، الفت با دیگران، و فرح، و یا حزن، 

«. اخالق شناسی»شاکلۀ هر شخصی هستند و در انتهای مراحل قرار دارند، حتی پس از مرحلۀ 

کره همرۀ آیرات انسران     « اخالق گرائی غیر علمری »قبالً نیز عرض کرده ام: اَمان از دست این 

جامعه شناسی، تاریخ شناسی و شناخت ماهیت تاریخ، و در یک جملرۀ   شناسی، روان شناسی،

کلی: همۀ آیه های علوم انسانی را به اخالق، آن هم اخالق صرفاً موعظه ای، پندی و اندرزی 

)مانند اندرزهای مادر بزرگ بر سر کرسی های زمستانی قردیم( تفسریر کررده انرد، اسرالم و      

 یک دین صرفاً اخالقری و موعظره ای   مانند مسیحیت، مکتب علمی قرآن و اهل بیت را دقیقاً

 کرده اند. نه آیه ای از دست اینان در امان مانده و نه حدیثی. 

، که در ترجمۀ فقرات این «روحیه»و « جوئی»، «گرائی»، «گرایش»چرائی الفاظ 

، یرا  «سرعادت جروئی  »، بنرده ترجمره کررده ام    «السعادة»امام فرموده است  حدیث آوردم:

را بره  « التصدیق»، «بهداشت گرائی»را به  «النظافة»، یا «روحیّۀ آسان گیری»را به  «هولةالّس»

 و ...، ترجمه کردم. « گرایش به تصدیق حقایق»

این الفاظ را خود سرانه آورده و بر سخن امام تحمیل کرده ام؟ نره چنرین    -نعوذ باهلل -آیا

ین حدیث در مقام شمارش ابرزار هرای در   در مقدّمۀ ا السالم است )والحمدهلل( خود امام علیه
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دست جهل است. نه در مقام شمارش نتایج این ابزارهرا، و   در دست عقل، و شمارش ابزارهای

. 5بقول صدوق)ره( در مقام شمارش علّت ها است، نره در مقرام شرمارش معلرول هرا و نترایج      

است، نه « سعادت جوئی»، «سعادت» بنابراین هر کسی با دقت بنگرد می داند که مراد امام از

خود سعادت، زیرا خود سعادت همانطور که گفته شرد از نترایج و معلروالت اسرت. و بررای      

مخاطبان آگاه هیچ الزم نبود که من مرتب این الفاظ را تکرار کنم، لیکن چون برخی ها بره  

 جان مطلب توجّه نکرده اند، ناچار از این تکرارها شدم. 

 و «مصلح» مقام شان، فرمانده و لشکر دو این میان باید انسان، «منِ» انسان، «خودِ» -انسان

 جریران  بره  آفرینش اهداف و آفرینشی مسیر در را طرف دو هر و باشد «مصالح کنندۀ تعیین»

 دارد براز  فطررت،  علیره  بر طغیان و عصیان از را آن و کند فطرت پیرو را غریزه یعنی. اندازد

 مردیریت . غریرزه  برر  فطرت مدیریت یعنی این و. کند لغو را او فرماندهی سمت اینکه بدون

 از عمرل،  در نیرز  غرایرز  ترا  کنرد  تأمین او برای را مدیریت این ،«خود» مگر شود نمی فطرت

 ماهیرت  و شده خارج ،«عقالنی غیر» مسیر در فعلیت= جهلی ماهیت= «هوسی صرفاً» ماهیت

 .باشند داشته عقالنی

 

 

 چهارم اصل

 ندارد پایانی انسانی توان خود، مدیریت در
 

 این اصل در و. اند آفریده «الکفر ممکن» حتی ،«الخطاء ممکن» و «الخطاء جایز» را انسان

 ایرن  اسرت،  نداشته آن در دخالتی که زیرا نیست مذمّتی و نکوهشی هیچ انسان برای «امکان»

 این از پس و هست، خارج و بوده خارج انسان ارادۀ و اختیار از که است «جبر» یک مصداق

 .است خود مدیریت و گزینش توان اختیار، اراده، دارای انسان ،مرحله

                                                
 و دقیقاً نظر مرحوم کلینی)ره( نیز همین است.  5
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 است حکیم هم و است آفریده را موجودی چه که داند می و است علیم هم انسان آفرینندۀ و

 خواهد.  می انسان از چیزی چه که داند می و است عادل و است آفریده چنین چرا که داند می

نیست، بل می خواهد که بکوشرد حتری   « خطا نکردن»خداوند از انسان می خواهد آنچه 

عبارت است از به کارگیری و « حتی االمکان»االمکان مرتکب خطا نگردد و معیار برای این 

نیاز بطاور   « استفادۀ کامل»و جالب این است که این . کامل از توان های فطری ۀاستفاد

است که این نیز « تقصیر»ست فو است، آنچه قابل عفو نیقابل ع« قصور» حتی االمکان است.

 بی پایان دارد.  یاست. پس انسان برای مدیریت خود توان ه قابل حلبا توب

برای خاطر برخی ها که در اثر تقلید از غرب بحث مذهبی و دینی را غیر علمی می دانند، 

 عبارت باال را عوض می کنم و می گویم: 

نسان می خواهد، یا: آنچه انسانیت از انسان می خواهد، و یا: آنچه آنچه ماهیت انسان از ا

 نیست....... تا آخر عبارت باال.« خطا نکردن»داشته های وجودی انسان از انسان می خواهد 

زحمات و هزینه های بسیاری برداشته اسرت و آنچره    و علوم انسانی غربی بسی پیشرفته،

یت ویژه در مدیریت خرود، مردیریت خرانواده، مردیر    ب -امروز آن ها را به بن بست کشانیده

و نقص( اساسی آن در انسان شناسی است که انسران را   خأل) لنگی -جامعه و مدیریت جهانی

و از روح فطرت و از پیام همین حدیث جنود عقل «. متکامل»حیوان می داند گرچه با پسوند 

 و جنود جهل غافل است. 

به یأس برسد. زیرا که فطررت تضرعیف مری شرود و      انسان در مدیریت خود، هرگز نباید

گاهی مورد سلطۀ غریزه قرار می گیرد و در نتیجه غریزه عقرل را از دسرت فطررت مصرادره     

دیگر مبردل   یکرده و در خدمت خود می گیرد. اما فطرت هرگز نمی میرد، ماهیتش به چیز

 نمی شود: 

کنید: اولری دربرارۀ پیرروی از    توجه  5وم پشت سر هم آمده اندبه سه آیه که در سورۀ ر

 غرایز، و دومی دربارۀ توانمندی فطرت و سومی دربارۀ بازگشت از پیروی غرایز است:
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 ِمننْ  َلُهْم ما َو اللَُّه َأَضلَّ َمْن َيْهدي َفَمْن ِعْلٍم ِبَغْیِر َأْهواَءُهْم َظَلُموا الَّذيَن اتََّبَع َبِل» آیۀ اول:

ظالمان )آنان که به خود ظلم کردند( از هوی )= هوس( های خود پیرروی کردنرد،    «:ناِصريَن

بدون علم. پس چه کسی می تواند آنان را که خدا گمراه شان کرده هدایت کند؟! و برای آنان 

 هیچ یاوری نخواهد بود. 

انسان در اثر پیروی از هوی و هوس که ابزار کار غریرزه اسرت گمرراه مری      -5 توضیح:

 زیرا مسیر غیر عقالنی را برگزیده است.شود. 

خداوند چنین کسی را گمراه می کند؛ یعنی خدا این چنین آفریده است که اگر کسری   -1

 فطرتش را سرکوب و عقلش را بایکوت کند و از هوس پیروی کند، او گمراه می شود.

ر هرر دو  بغیر علم: فرد گمراه یا فاقد علم است و یا علمش در خدمت غرایز است و د -0

صورت راهی که برگزیده راه علمی نیست؛ علمش به جای اینکه در خردمت فطررت انسرانی    

 است که ابلیس عالمترین عالم ها است.  «علم ابلیسی»باشد، در خدمت غرایز است و این همان 

اسرت؛ یعنری اگرر    « خود یتمدیر»ما لهم من ناصرین: این جمله در مقام بیان اهمیت  -0

 را در او پر کند.  خألدش را مدیریت نکند، هیچ کس دیگری نمی تواند این خو ،انسان خودش

 اللَِّه ِلَخْلِق َتْبديَل ال َعَلْیها النَّاَس َفَطَر الَّيت اللَِّه ِفْطَرَت َحنیفًا ِللدِّيِن َوْجَهَك َفَأِقْم» آیۀ دوم:

مکترب  »پس ای انسان روی خرود را متوجره    «:َيْعَلُموَن ال النَّاِس َأْكَثَر لِكنَّ َو اْلَقیُِّم الدِّيُن ذِلَك

کن، این است فطرت الهی که انسان ها را بر اسراس آن تفطیرر کررده اسرت، در ایرن      « خالص

آفرینش )فطرت( تبدیل نیست. این است مکتب استوار ولی اکثر انسان هرا ) ایرن واقعیرت را(    

 نمی دانند. 

وید: حال که گمراهی در اثرر پیرروی از غریرزه    می گ «َأِقْمَف»در « فر»حرف  -5 توضیح:

 است، تو رویت و جهتگیری ات را در جهت فطرت قرار ده.

یعنی ناس و انسان ها را با فطرت آفریده، نه همۀ جانداران را، برا ایرن    ؛«النَّاَس َفَطَر» -1

 عبارت مشخص می کند که حیوان فاقد روح فطرت است. 

انسان هرگز مانند حیوان فاقرد فطررت نمری شرود، و     فطرت هرگز از بین نمی رود و  -0
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دیگر مبدل نمی شود و در بدترین حالت تنهرا سررکوب مری گرردد. و      یروح فطرت به چیز

 امکان نیرومند و فعال شدنش هست اگر فرد به مدیریت خود توجه کند.  میشهه

دانش علم انسان شناسی ندارند، زیرا که در علروم   اکثر مردمان َيْعَلُموَن: ال النَّاِس َأْكَثَر -0

 انسانی از قرآن و اهل بیت )علیهم السالم( استفاده نمی کنند.

ی تان را با رو «:اْلُمْشِركنَي ِمَن َتُكوُنوا ال َو الصَّالَة َأقیُموا َو اتَُّقوُه َو ِإَلْیِه ُمنیبنَي» آیۀ سوم:

برگردانید، و نماز را بر پرا داریرد و نباشرید از     حالت بازگشت )از پیروی غریزه( به سوی او

 مشرکان.

رویت را به سوی دین خالص  «:َوْجَهَك َأِقْم»در آیۀ اول با صیغۀ مفرد فرمود:  -5 توضیح:

 انسان است؛ ای انسان، کل انسان.  «َأِقْم»بگیر. مخاطب این 

...«. مُنیبرینَ »گویرد  همین آیه سوم است که با صیغۀ جمع می « عمومیت خطاب»دلیل این 

اول با صیغۀ مفرد آورده زیرا که صرفاً انسان شناسی را در نظر داشت، سپس برا صریغۀ جمرع    

 و جامعۀ اعالی فطرتی را در نظر می گیرد.« جامعه شناسی»آورده زیرا که 

 عقرل و فطررت و پیرروی از    شررک، کنرار زدن   اولین نطفۀاْلُمْشِركنَي:  ِمَن َتُكوُنوا ال -1

 غریزه پرست می شود. ،غرایز است که انسان عمالً به جای خدا پرستی هوس و

 دانرد؛  مری  گرائری  غریزه از ناشی نیز را شدن فرقه فرقه و تحزّب حتی بعد، ما آیۀ در -0

 دچار را شان دین شرک همین اثر در که آنان از گوید می ادامه در د،ینباش مشرکین از فرمود

 از «:َفِرُحنون  َلنَدْيِهمْ  ِبما ِحْزٍب ُكل  ِشَیعًا كاُنوا َو ديَنُهْم َفرَُّقوا الَّذيَن ِمَن»: نباشید کردند تفرقه

 آنچه به شان حزب هر و شدند، تحزب دچار و کرده تفرقه دچار را شان دین که نباشید آنان

 می باشد.  شادمان )بغلط( دارد نظر در

 در هم را فطرت به توجه و غریزه از پیروی مسئلۀ( قرآن آیات همۀ مانند) ها آیه این -0

 و نکررده  جراحری  را بحرث  محرور  و 5جامعره،  شخصیت در هم و دارند نظر در فرد فردیت

                                                
 اصالت نه به لیکن پذیرد، نمی را لیبرالیسم و است معتقد «جامعه شخصیت» به اسالم که شد گفته قبالً 5

 .امرین بین امر بل فرد، اصالت به نه و است معتقد جامعه
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 . زنند می کنار را فونکوسیونالیسم روش
 از پرس  بایرد  کنرد،  اراده انسان که وقت هر شدنش فعال توان و فطرت بقای و دوام به بنا

 غریرزی،  هرای  انگیرزش  مقابرل  در یشکسرت  هرر  از پس نیز و انحرافی و خطائی اشتباهی، هر
 اصطالح در «مدیریت کردن شروع نو از» این عنوان و نام د،نکر شروع نو از را خود مدیریت

 .است «استئناف» حدیثی

 

 

 خود مدیریت در پنجم اصل

 استئناف
 

 :است استئناف مانع چیز پنج

 خرودش  ضررر  بره  کره  رفتاری و کار در آن اثر در انسان که است حالتی: سری خیره -5

 .دهد ادامه و رود فرو همچنان هست

 . گرائی غریزه به دادن ادامه در دیگران، با خود، با کردن لجاجت: لجاجت -1

 غریرزه  به و است پستی و دنائت دچار نیست قائل خودش به ارزشی که کسی: دنائت -0

 . داد خواهد ادامه گرائی

 . خود برابر در حیاء عدم -0

 .غریزی زندگی به بودن مشعوف -1

 : باشیم داشته بحثی موانع این درباره استئناف مسئلۀ به ورود از قبل است بهتر

 این از یکی به تنها کسی است ممکن یعنی است؛ برقرار تعاطی 5گانه، پنج عوامل این میان

                                                
 بحرث  در وگرنه شود می فراز گانه پنج عوامل این دارد، شناختی روان جنبه بیشتر اینجا در بحث چون 5

 «الجهرل  جنرود  و العقرل  جنود» حدیث در که گانه پنج و هفتاد های انگیزش و عوامل همۀ شناسی باید انسان

 .  شوند برده نام دیدیم

 .است ها انگیزه شمارش دربارۀ آنجا در و است، «استئناف موانع» سر بر بحث اینجا در: دیگر بیان با
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 .بیاورد خود با نیز را دیگر یبرخ ها این از برخی به ابتال است ممکن و باشد، مبتال ها

 کردام  هرر  دربرارۀ  دفتر این مجال باقتضای است بسیار عوامل، این ۀدربار احادیث و آیات

 :شود می ذکر هائینمونه 

 ُنْطِعنمُ  َنُك َلْم َو -اْلُمَصلرنَي ِمَن َنُك َلْم قاُلوا -َسَقَر يف َسَلَكُكْم ما» -5 :سری خیره دربارۀ

 عاملی چه: پرسند می دوزخ اهل از آخرت روز در 5؛«اْلخاِئضنَي َمَع َنُخوُض ُكنَّا َو -اْلِمْسكنَي

 بودیم و ندادیم غذا مسکینان به و منبودی گزاران نماز از: دنگوی می بکشانید؟ دوزخ به را شما

 . روندگان فرو با رفتیم می فرو

 فرو تا واگذار را آنان 1؛«ُيوَعُدوَن الَّذي َيْوَمُهُم ُيالُقوا َحتَّى َيْلَعُبوا َو َيُخوُضوا َفَذْرُهْم» -1

 روزی آن ترا ( بپردازنرد  است انسانی هدف فاقد که رفتارهائی و کارها به) کنند بازی و روند

 .شده داده وعده شان برای که کنند مالقات را

 تکرذیب  برر  روز آن در وای 0«:َيْلَعُبوَن َخْوٍض يف ُهْم الَّذيَن -ِلْلُمَكذربنَي َيْوَمِئٍذ َفَوْيٌل» -0

 . کنند می بازی «را زندگی» و روند می فرو باطل در که آنان -کنندگان

 در رفرتن  فررو  سررانه  خیرره  و فطرری  غیرر  و عقالنری  غیر زیست ها آیه این در :توضیح

 .اند شده نامیده حقیقت، تکذیب و شرک عین غریزیات،

 . طلبدمی یدیگر مجال که مربوطه احادیث و. غیره و «خوض» مادۀ از دیگر های یهآ و

 اراده و تصرمیم  برا  لجاجرت  کره  اسرت  این در لجاجت و سری خیره میان فرق :لجاجت

 مشخّص؛ ارادۀ و تصمیم هرگونه بدون است «غریزه افسار کردن رها» سری خیره لیکن است،

 .است فکری بیماری هم و شخصیت بیماری هم لجاجت اما است شخصیتی بیماری سری خیره

 دانستن ارزش بی با توأم سری خیره ولی است تکبر با توأم لجاجت که است این دیگر فرق و

 . است خود

                                                
 سورۀ مدّثّر. 01تا  01آیه های  5

 سورۀ معارج. 01و نیز آیۀ  -سورۀ زخرف 20آیۀ  1

 سورۀ طور. 51و  55آیه های  0
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 َلنمْ  َكنَأنْ  ُمْسنَتْكِبراً  ُيِصنرُّ  ُثنمَّ  َعَلْینهِ  ُتْتلنى  اللَّنهِ  آياِت َيْسَمُع -َأثیٍم َأفَّاٍك ِلُكلر َوْيٌل» -5

 مری  شود، می تالوت او به که را خدا آیات -ورز گنه اندیش معکوس هر بر وای 5«:َيْسَمْعها

 . است نشنیده را آیات آن گوئی ورزد می اصرار( خود انحراف بر) متکبرانه سپس شنود

 َأصاِبَعُهْم َجَعُلوا َلُهْم ِلَتْغِفَر َدَعْوُتُهْم ُكلَّما ِإنِّي َو»: گوید می خود قوم دربارۀ نوح حضرت -1

 دعروت  را ها آن وقت هر من و 1«:اْسِتْكبارًا اْسَتْكَبُروا َو َأَصرُّوا َو ِثیاَبُهْم اْسَتْغَشْوا َو آذاِنِهْم يف

 شران  هرای  گوش در را خویش انگشتان بیامرزی، را آنان تو( و بیایند راست راه به) که کردم

 اصررار  و( نشرنوند  مررا  های پیام تا) کشیدند صورت و سر به را شان های لباس و دادند قرار

 . گرفتند خود به متکبرانه حالت و ورزیده

 . لجاجت یعنی عبارات، قبیل این در اصرار -5 :توضیح

 : است نهفته مهم ۀنکت سه آیه این در -1

: کنرد  شرروع  نرو  از را خرود  مردیریت  و برگرردد  انحرافری  مسیر از تواند می انسان: الف

 . استئناف

 :کنرد  مری  صررفنظر  اش گذشرته  انحرافرات  از و پرذیرد  مری  نیز خداوند برگردد اگر: ب

 َلُه. َذْنَب َلا َكَمْن الذَّْنِب ِمَن التَّاِئُب

 َفاْسنَتْغَفُروا  اللَّنهَ  َذَكنُروا  َأْنُفَسنُهمْ  َظَلُموا َأْو فاِحَشًة َفَعُلوا ِإذا الَّذيَن َو»: مؤمنران  دربارۀ -0

 وقتری  آنران  و 0«:َيْعَلُمنون  ُهْم َو َفَعُلوا ما َعلى ُيِصرُّوا َلْم َو اللَُّه ِإالَّ الذ ُنوَب َيْغِفُر َمْن َو ِلُذُنوِبِهْم

 هرای  کجرروی  بررای  و افتند می خدا یاد به کنند، ستم «خود» به یا شوند شتیز عمل مرتکب

 برر  دانسرته  بطور و ببخشد؟ را گناهان که خدا از غیر کیست و. کنند می آمرزش طلب خود

 . ورزندن اصرار خود گناه

 نیرز  دیگرران : هست ظریف ای نکته «اللَُّه ِإالَّ الذ ُنوَب َيْغِفُر َمْن َو» جملۀ در -5 :توضیح

                                                
 سورۀ جاثیه. 2و  1آیه های  5

 سورۀ نوح. 1آیۀ  1

 سورۀ آل عمران. 501آیۀ  0
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 کس هیچ خدا از غیر گوید می جمله این اما بخشند، می و ببخشند را گناهان برخی توانند می

 . ببخشد را گناه تواند نمی

 حرق  از تنهرا  آنران  اسرت؛  گنراه  آثار و اثر لب نیست، گناه خود بخشند، می دیگران آنچه

 اساس و اصل بخشد می خدا که وقتی اما هست، خود جای سر گناه آن و گذرند می خودشان

 آویزه فروریختن یعنی اصطالح این در تکفیر. گردد می «تکفیر» مصداق و رود می بین از گناه

 . اند شده آویزان «انسان شخصیت» بر که منفی های

 پنجره  میران  در را آن های برگ و بگیرد اش پنجه در را درخت شاخه کسی اگر :مثال

 درخرت  هرای  بررگ  کره  فرق این با تکفیر شودمی این بریزد،( پایین به باال از کشیدن با) اش

 اللَّنهُ  َو َسنیِّئاِتُكمْ  ِمْن َعْنُكْم ُيَكفرُر َو»: شوندمی ریخته منفیات ،گناهان تکفیر در نیستند، منفی

 و 1«.َسیِّئاِتُكْم َعْنُكْم ُيَكفرَر َأْن َربُُّكْم َعسى َنُصوحًا َتْوَبًة اللَِّه ِإَلى ُتوُبوا» و 5.«َخبري َتْعَمُلوَن ِبما

 .دیگر های آیه

 می کامالً ندنک لجاجت و اصرار انسان اگر که دهند می توضیح روشنی به آیات قبیل این

 را انسران  خداونرد  تنهرا  نره  کنرد،  شرروع  نرو  از را خود مدیریت و( کند توبه) برگردد دتوان

 هرای  بدی این؛ از باالتر و کند، می اصالح را او گذشتۀ نیز خودش بل آفریده پرتوان اینگونه

 َمننْ »: فرماید می که است «بالحسنات یئاتالسّ مبدل» او که کند می مبدل ها خوبی به را او

 0«.َحَسناٍت َسیِّئاِتِهْم اللَُّه ُيَبدُِّ  َفُأْولِئَك صاِلحًا َعَماًل َعِمَل َو آَمَن َو تاَب

 کرردن  شرروع  نرو  از» مسرئلۀ  ابعراد  کره  مرا  مکترب  شناسی انسان و خداشناسی است این

 . دهد می توضیح اینگونه را «خود مدیریت

 عنصرر  لجاجرت  در هسرت،  «اراده ضرعف  و تصمیم ضعف» عنصر سری خیره در :دنائت

 مقرام  نشرناختن  و «بینی کم خود» عنصر دنائت در و هست، بینی بزرگ خود بیماری و تکبر

                                                
 سورۀ بقره. 115آیۀ  5

 سورۀ تحریم.   2آیۀ  1

 سورۀ فرقان.  13آیۀ  0
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 . است خود ارج درک عدم و انسانیت

 کسرانی  ماننرد  5«:اْلفاِسُقون ُهُم ُأولِئَك َأْنُفَسُهْم َفَأْنساُهْم اللََّه َنُسوا َكالَّذيَن َتُكوُنوا ال َو» -5

 آنران  کررد،  دچرار  «فراموشری  خرود » به را آنان نیز خدا و کردند فراموش را خدا که نباشید

 . فاسقانند

 «فراموشری  خرود » اش نتیجره  و خدا، کردن فراموش با است مالزم گرائی غریزه :توضیح

 فرد یک گرچه انگارد می پست و «دنی» را خود و ماند می خبر بی خود فطرت از که است

 . باشد فرد ثروتمندترین یا و دانشمند

 و غریرزه  میران  که روان میانه گرایان، غریزه: کند می تقسیم بخش سه به را ها انسان -1

 بیشرتر  فطرری  امور به غریزه حقوق حفظ با که ایثارگرایان و کنند، می رفتار عادالنه فطرت

 َو ِلَنْفِسنهِ  ظناِلمٌ  َفِمْنُهْم»: کند می معرفی «خود به کننده ستم» را گرایان غریزه و. پردازند می

 کند، می ستم خویش خویشتن بر که کسی است بدیهی 1«.ِباْلَخْیراِت ساِبٌق ِمْنُهْم َو ُمْقَتِصٌد ِمْنُهْم

 اسرت  دنائرت  و ستیپ دچار کسی چنین کند؛ نمی درک را انسان مقام و خود وجودی ارزش

 . باشد آراسته هم خیلی زندگی ظاهری یّز در گرچه

 آیه این اما شده، نامیده «نفس به ظلم» نیز موردی، گناه هر و اشتباهات قرآن، در :توضیح

 بررای  روش انتخراب  و مسریر،  و راه سه بیان مقام در بل ندارد، نظر در را موردی های لغزش

 . است عمر، کل

 0.نیست بهشت در دنیّ فرد هیچ :َدِني  اْلَجنَِّة ِفي َلْیَس -6: حدیث

 0.ندارد وجود دنی فرد مؤمنان میان در :َدِني ِفیِهْم َلْیَس َو اْلُمْؤِمِننَي -1

                                                
 سورۀ حشر. 52آیۀ  5

 سورۀ فاطر. 01آیۀ  1

 .111ص  11بحار، ج  0

 .516ص  61همان، ج  0
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 نفرس  5:الرََّغاِئنبِ  ِإَلنى  َساَقْتَك ِإْن َو َدِنیٍَّة ُكلر َعْن َنْفَسَك َأْكِرْم نهج البالغه: -9

 سروی  بره  را ترو  دنائرت  آن گرچره  دار، نگره  دور دنائتی هر از و بدار بزرگوارتر را «خود»

 .برساند خواسته

 هزینه در تو زیرا :ِعَوضًا َنْفِسَك ِمْن َتْبُذُ  ِبَما َتْعَتاَض َلْن َفِإنََّك: دهد می ادامه سپس

 «خرود  کرامرت » قیمرت  بره  چیرزی  هریچ  یعنی .رسی نمی عوضی هیچ به خود، کرامت کردن

 . نیست

 : است آمده متناقض ظاهر به عبارت دو «احلکمغرر » در

 باشد ارجمند شبرای نفسش که کسی :ِباْلَمْعِصَیِة ُيِهْنَها َلْم َنْفُسُه َعَلْیِه َكُرَمْت َمْن: الف

 . کند نمی پست معصیت با را آن

 مری  پسرت  را نفسرش  بردارد،  گرامی را خود نفس کس هر :َأَهاَنْته َنْفَسُه َأْكَرَم َمْن: ب

 . گرداند

 «خرود » اول عبرارت  در نفرس  از مرراد  نیست؛ عبارت دو این میان تناقضی حقیقت در اما

 کره  اسرت  «غریرزه = امّراره  نفس» دوم عبارت در نفس از مراد و. رفت شرح به قبالً که است

 . داد اهمیت غریزی های هوس به مدیریت بدون نباید

 که کسی 1:َشْهَوُته َعَلْیِه َهاَنْت َنْفُسُه َعَلْیِه َكُرَمْت َمْن: است آورده نیز دیگر حکمت

 بری  نظررش  در( غریرزی  صررفاً  هرای  خواسرته ) شهوت باشد، ارجمند شبرای( خودش) نفسش

 .شوند می اهمیت

                                                
 لتّراث.ط دار احیاء ا 20ص  56نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج  5

 ُتنَؤثررُ  َلنا  اْلَكِرمَينةُ  النَّْفُس»البته حکمت های دیگر نیز آورده است. از آن جمله  -.105غرر الحکم ص  1

خرود پسرت   »بزرگمنش اثر نمی کنند. مفهوم این کالم این اسرت کره   « خودِ»گرفتاری ها در  «:النََّكَباُت ِفیَها

 می شود.  در برابر هر گرفتاری کوچک و بزرگی متزلزل« منش
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 و اکنون: استئناف
 

 پایران  بری  تروان  دارای انسان و است استئناف «خود مدیریت» در پنجم اصل که شد گفته

 . بپردازد خود مدیریت به نو از و برگردد انحراف، خطا، اشتباه، هر از پس تواند می است؛

 شناختیم، را تر مؤثر عامل چند و پرداختیم هستند استئناف ۀبازدارند که ملیعوا به آنگاه

 توجره  براره  ایرن  در دیگرر  ۀمقدم یک به است الزم باز استئناف، خود سراغ به برویم اینک

 : شود

 . دارد برگشت توان انحراف، مراحل از مرحله هر در و حال هر در انسان

 مری  نره  اسرت  رجیم که است شیطان این و. شود نمی رجیم هرگز انسان: دیگر عبارت با

 در تنهرا  انسان. ندارد وجود استئنافی ابلیس، برای شود؛ می قبول برگشتنش نه و برگردد تواند

 ابلیس ماهیت به ش«خود» ماهیتش؛ واقعاً که است وقتی آن و برگردد تواند نمی مرحله یک

 5.کابالیسم سران هستند جمله این از. شود مبدل

 «توبه» کلمۀ با «برگشتن» این از قرآن :خود مدیریت سرگرفتن از دوباره و استئناف

 توبره  خود، مدیریت در پنجم اصل» بنویسم توانستم می هم بنده. کند می تعبیر آن مشتقات و

 هرا  حردیث  اوالً زیرا. کردم استفاده آمده احادیث در که تعبیری از مبحث این در اما. «است

 بره  نرو  از» قالرب  در اسرت  مدیریت ما بحث موضوع چون: ثانیاً. هستند قرآن تفسیر مقام در

 .بود مناسبتر استئناف واژۀ لذا «برگشتن مدیریت

 : توبه دربارۀ بحثی ابتدا

 . است «علمی اصل» یک بل نیست، «ارزشی صرفاً امر» یک توبه :توبه چیستی

 هجر تو است رایج ای جامعه هر ادبیات در امروزها که «ارزش» معنای به است الزم ابتدا

                                                
 «.کاباال و پایان تاریخش»شرح بیشتر در کتاب  5
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 شخصریت  که کردند ایجاد «دین برابر در عصیان» از طوفانی رنسانس عصر در اروپائیان شود؛

 و است دانشمند و عالم میزان همان به ،باشد دینی های توصیه و دین ضد بیشتر هرچه متفکر

 برودن  دیرن  ضرد  باشرد،  دانشرمند  و متفکر نشان ،اندیشه درستی و دانش و علم که آن از بیش

 . بود بودن، علمی و فکری شخصیت معیار

 دیرن  ایرن  برابرر  در عصیانگران و بود عصیان این عامل خود کلیسا رفتار و روش البته صد

 حرق ( بودنرد  شرده  مبردل  شراهان  شراه  به و بزرگ های فئودال به مدیرانش که) شده تحریف

 کره  انجامید انگیزاسیون های دادگاه به دین و علم میان جنگ شوند؛ عاصی آن رب که داشتند

 .سوزانیدند آتش در را دانشمندان برخی

 رد و محکروم  توانسرتند،  را مسریحیت  هرای  توصریه  از هرچه طوفان، این در گرایان علم

 نادیرده  را هرا  آن توانسرت  نمری  کسری  و نبرود  رد قابل آن فروع و اصول از برخی اما. کردند

 .گذاشتند «ارزش» را ها آن نام لذا بگیرد،

 . ندارد علمی پایه لیکن است خوب و نیکو که چیزی یعنی اصطالح، این در ارزش

 ارزش: کردنرد  برقررار  رابطه چنین این انسان، و ها ارزش میان :ارزش با انسان ۀرابط

 و باشاد  بناد  پاای  آن به دتوان می فرد هر و «اجتماعی اصل» نه «فردی» است چیزی

 اسات  دلبخواهی امر یک ،ارزش. نکند مسئولیت احساس آن برابر در تواند می هم

 «خانواده» های پایه بر بینش، این برانداز ریشه ضربۀ و لطمه اولین .ضروری و الزم اصل نه

 .نمود متزلزل را آن و کرد برخورد

 و کرد نفوذ جهان سرتاسر به ااروپ از مدرنیته امواج بهمراه معنائی، بار این با اصطالح این

 قبیرل  از مردمران  دیگرر  میران  در پرذیرش  ایرن  شراید . شرد  پذیرفته علمی محافل و مراکز در

 ۀجامعر  درون بره  آن نفروذ  اما. باشد پذیر توجیه بومیان، بومی مذاهب و هندوئیان، بودائیان،

 از ای مجموعره  و علم ضد دین یک نیز اسالم گوئی است؛ عجیب مسلمان، مردمان و اسالمی

 فکر و عقل نپرس؛ چیزی و کن عمل و بشنو: که است «تحکّم» بر مبتنی و تعبدی های توصیه

 علمی غیر های ارزش سری یک تواند می تنها نیز اسالم دین. ندارد جائی دین ۀعرص در علم و
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 دربارۀ نه نیستند، آور مسئولیت الزاماً و لزوماً لیکن است خوب ها آن به عمل کند؛ توصیه را

 . اجتماعیات دربارۀ و نه خانوادگی روابط دربارۀ نه و فرد خود

 و تررین  علمری  و تررین  اساسری  و تررین  اصولی از یکی نیست، ارزش اصطالح، این با توبه

 . است مدیریتی و سیاستی، تربیتی، اجتماعی، فردی، اصل ترین سازنده

 «فرردی  امر» یک اول تلقی در انحرافی های خصلت و راه از برگشتن و توبه است درست

 مالزمرۀ  یک دقیقاً د،نساز می را جامعه شخصیت که لیکن شخصیت همین فردها است است

 باشرد  داشرته  رواج آن در «فردی توبه» که ای جامعه هست؛ جرم و توبه میان دقیق و درست

 پلیسری،  تشرکیالت  اینهمه به و شود، می کاسته آن در جنایت و جرم آمار از میزان همان به

 . گردد نمی محتاج... و قضائی

 التَّاِئُب :است شخصیت و روان شستشوی شناسی، شخصیت و شناسی روان دیدگاه از توبه

 نشده مرتکب را خالفی اساساً گوئی که است کسی کننده توبه :َلُه َذْنَب َلا َكَمْن الذَّْنِب ِمَن

 . است

 .ندارد توبه با کاری هرگز که است کسی ای حرفه بزهکار

 اللََّه ِإنَّ َعَلْیِه َيُتوُب اللََّه َفِإنَّ َأْصَلَح َو ُظْلِمِه َبْعِد ِمْن تاَب َفَمْن»: مائده سورۀ 02 آیۀ :قرآن

 برر  او طرف به نیز خداوند پس کند، اصالح و برگردد ستمش از پس که کسی «:َرحیم َغُفوٌر

 .است مهربان و بخشنده خداوند که گردد می

 به و کرد عصیان کرد، اشتباه کرد، خطا که آن از پس یعنی ؛«ُظْلِمِه َبْعِد ِمْن» -5 :توضیح

 . گردد بر کرد، ستم خویش خویشتن

 را خرود  رفتار و روش کند، اصالح را خود شخصیت و فکر کند؛ اصالح و: «اصلح و» -1

 . کند مدیریت را خود و برگردد. کند اصالح

 منحررف  و گناهکار بندۀ بر است؛ مهربان و آمرزنده خداوند «:َرحیم َغُفوٌر اللََّه ِإنَّ» -0

 .است «دلسوز» باصطالح خود،

 .دلسوزی از عنصری با همراه مهربانی: رحمت: لغت
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 ِإَلنْیِهمْ  َأْرَسنْلنا  َو ِإْسنرائیلَ  َبين میثاَق َأَخْذنا َلَقْد»(: یهود دربارۀ) مائده سورۀ 15 و 13 آیه

 َأالَّ َحِسنُبوا  َو -َيْقُتُلنونَ  َفريقناً  َو َكنذَُّبوا  َفريقًا َأْنُفُسُهْم َتْهوى ال ِبما َرُسوٌ  جاَءُهْم ُكلَّما ُرُساًل

 ِبمنا  َبصنريٌ  اللَّنهُ  َو ِمنْنُهمْ  َكثرٌي َصمُّوا َو َعُموا ُثمَّ َعَلْیِهْم اللَُّه تاَب ُثمَّ َصمُّوا َو َفَعُموا ِفْتَنٌة َتُكوَن

 یپیرامبر  وقرت  هر فرستادیم، آنان سوی به رسوالنی و گرفتیم پیمان اسرائیل بنی از «:َيْعَمُلوَن

 مری  را دیگر برخی و کردند می تکذیب را برخی آورد، می شان نفس هوای خالف بر چیزی

 کرر  و شردند  کرور  پرس  شود، نمی گرفتاری موجب( کارشان این) کردند می گمان و -کشتند

 شدند کر و شدند کور شان اکثریت نو از برگردانید، آنان بر را رحمتش خداوند سپس شدند،

 . است بصیر کنند می عمل آنچه به خداوند و

 اجتمراعی  و فرردی  محاسربات  در کردند؛ می گمان «:ِفْتَنٌة َتُكوَن َأالَّ َحِسُبوا» -5 :توضیح

. شرود  نمری  اجتمراعی  و فرردی  گرفتراری  منشأ پیامبران، پیام از سرپیچی که کردند می گمان

 هرائی  ارزش فقرط  دینری  های توصیه که کردند می گمان رنسانس عصیانگرایان که همانطور

 بره  مدرنیتره  اینرک  شرود،  نمری  اجتمراعی  و فرردی  گرفتاری موجب ها آن ترک که هستند

 .است شده مبدل بشر برای منجالبی

 . اجتماعی یا یفرد گرفتاری: گرفتاری: فتنه :لغت

 و «غریرزی  صررفاً  هرای  انگیزش= نفس هوای» از پیروی نتیجۀ «اندیشی معکوس» این -1

 «آزادی» را آن نرام  مدرنیتره  کره  اسرت،  «فطرت مدیریت» حذف و ،غریزه افسار کردن رها

 5.گذاشت

 انگشت بر بزرگترین اشتباه بشر است.  ،«ِفْتَنٌة َتُكوَن َأالَّ َحِسُبوا َو»جملۀ 

انسران  »محاسبات علمی دربارۀ انسان، شخصیت انسان، فررد و جامعرۀ انسران، بردون      -0

و عدم توجه به روح فطرت، غیر از نتایج غریزه گرایانره، ره آوردی نخواهرد   « شناسی درست

                                                
 غرایرز  آزادی بره  محردود  زیررا  اسرت،  محرال  اساساً و است تناقض دچار «غریزه آزادی» بمعنی آزادی 5

هستی » مقاله به کنید رجوع .است واقعی آزادی «فطرت آزادی» اما. آزادی نه است محدودیت است؛ دیگران

 www.binesheno.com نو بینش سایت «اسالم و چیستی آزادی از نظر
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سعه داشته باشرد، علرومی کرور و دانشری کرر      داشت. و علوم انسانی هر چه هم پیشرفت و تو

 خواهد بود.

و هر چره از مسریحیت را کره نتوانسرتند     ) داتفاقاً آنان که بر کورۀ دین ستیزی دمیدن -0

یهودیان بودنرد؛ ره آوردهرای ضرد انسرانی مدرنیتره       (نامیدند« ارزش غیر علمی»حذف کنند، 

فاً کار علمی کردند و روحیۀ دین محصول فعالیت یهودیان بود و هست؛ حتی یهودیانی که صر

 ستیزی نداشتند مانند جناب انیشتین بنیانگذار سالح اتمی و امثالش، همگی یهودی بودند. 

 منشرأ مدرنیته از جهاتی بس پیشرفته و ارزشمند است، امرا از جهراتی برس خطرنراک و     

 مشکالت بی عالج بشر شده است.

 الشَّنَهواتِ  اتََّبُعنوا  َو الصَّنالةَ  َأضناُعوا  َخْلٌ  ِدِهْمَبْع ِمْن َفَخَلَ »سورۀ مریم:  63و  12آیه 

 ُيْظَلُمنونَ  ال َو اْلَجنَّنةَ  َيْدُخُلوَن َفُأولِئَك صاِلحًا َعِمَل َو آَمَن َو تاَب َمْن ِإالَّ -َغیًّا َيْلَقْوَن َفَسْوَف

 -به دنبال شان نسل بعدی شان آمدند نماز را تباه کرده و از شهوات پیرروی کردنرد و   «:َشْیئًا

ند، مگر کسی که برگردد و ایمان آورد برخورد می ک« غیّ»بزودی به  -اشدهر مردمی چنین ب

 و عمل صالح انجام دهد، چنین کسانی وارد بهشت می شوند و هیچ ستمی بر آنان نمی شود. 

 : گمراه شد: مغبون گشت.لّ: خابَغَیَّ: ض -5 توضیح:

 گمراه و پیروی کننده از هوی.  الغیّان: الّضاّ  و املنقاد للهوي:

 ابزار کار غریزه است و عقل ابزار کار فطرت است. « هوی= هوس»پیشتر بیان شد که 

خواسته های صرفاً غریرزی، و پری ریرزی     تأمیندر محاسبات اولیه، زندگی غریزی و  -1

غریّ و  « فسروف= پری آمرد آن   »ریزی، چیز خوب و از افتخارات بشر است، اما تمدن صرفاً غ

 مغبونی و خسارت بشر است. 

هوت ثروت، شهوت ریاسرت و  شمانند شهوت جنسی،  -شهوت در گونه های مختلفش -0

انگیزش غریزی است و در اصل و اساس چیز بدی نیست، اگر بد بود خداوند آن را  -مقام و...

است؛ یعنی واپس زدن انگیزش « تبعیّت از شهوات»ار نمی داد. آنچه بد است در ذات انسان قر

مردیریت فطررت برر    »غفلرت از   ن از انگیزش های صررفاً غریرزی.  های فطری و پیروی کرد
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خرواه در فرردیتش و خرواه در     ،است که برای انسان خطرنراک اسرت  « خواسته های غریزی

 جامعه اش. 

ر قرآن دربارۀ توبه و برگشت بره مسریر درسرت و    آیه د 20و آیه های دیگر که حدود 

 آمده است. « مدیریت خود»

ش «خرود »برگردد؛ یعنری  « مدیریت خود»استئناف: در این آیه ها دیدیم که اگر انسان به 

بتواند میان روح غریزه و روح فطرت یک تعاطی سالم برقرار کند بطوری که روح فطررت و  

آیره   20خدا نیز به سوی او بر می گردد و او را یاری می کند.  5روح غریزه را مدیریت کند،

ت خود را یبرگردد و مدیر یدر قرآن به انسان توصیه می کند که از هر اشتباه، خطا و انحراف

 استئناف است: ،در بیان احادیث «از نو مدیریت کردن»از نو شروع کند که نام این 

بگیریم عوامل و وسایل این برگشت، چیسرت؟  چگونه برگردیم و مدیریت خود را از سر 

حدیث هائی که در زیر می آیند هم اصل استئناف را بیان می کنند و هم علل، عوامل و وسایل 

 استئناف را:

 اْلُجُمَعَة َأَتى َمْن آِله: َو َعَلیِه اللَُّه َصلَّي اللَِّه َرُسوُ  َقاَ » 1:الفقیه الیحضره من -5

 احتساب، و ایمان با شود حاضر جمعه نماز در کس هر «:اْلَعَمَل اْسَتْأَنَ  ًااْحِتَساب َو ِإمَيانًا

 . کند می شروع نو از را عمل

 از تروان  جمعره  نماز که باشد داشته ایمان یعنی اعتناء؛ و اهمیت با: احتساباً: الف :توضیح

 . دهد می او به را خود مدیریت کردن شروع نو

 می شخصیتی روحی بازسازی را شخص که است عواملی از یکی جمعه نماز در حضور: ب

 . است مجانی نیز امتحانش باصطالح .کند

 َيْومناً  ِعْشِريَن َو َخْمَسًة َصاَم َمْن ..... َو»: فرمود السالم علیه باقر امام: تهذیب -1

                                                
 ، مدیریت می کند و نتیجۀ این مدیریت، مدیریت فطرت بر غریزه است.  «من»خود و شخصیت و  5

 ط دار االضواء. 5112ح  110ص  5فقیه، ج  1
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بر  بگیرد روزه را رجب ماه زا روز 11 کسی 5«:َلَك ُغِفَر َفَقْد اْلَعَمَل اْسَتْأِنِ  َلُه ِقیَل ِمْنُه

 . ای شده بخشوده که زیرا کن شروع نو از را عمل: (گویند می فرشتگان) شود می گفته او

 ترأمین  علرل  و عوامل از یکی گرفتن روزه که دید خواهیم دیگر های حدیث در :توضیح

 .است خود نوین مدیریت برای آدمی شخصیت کنندۀ

 ْبننِ  اْلُحَسْیِن ِزَياَرَة ُيِريُد َمْنِزِلِه ِمْن َخَرَج َمْن»: السالم علیه صادق امام: تهذیب -0

 َو َحَسَنًة ُخْطَوٍة ِبُكلر َلُه اللَُّه َكَتَب َماِشیًا َكاَن ِإْن السََّلام َعَلیِه َطاِلٍب َأِبي ْبِن َعِليِّ

 َقَضنى  ِإَذا َو اْلُمْفِلِحننيَ  ِمننَ  اللَّنهُ  َكَتَبُه َباْلَحاِئِر َصاَر ِإَذا َحتَّى َسیَِّئًة َعْنُه ِبَها َحطَّ

 َرُسوُ  َأَنا َلُه َفَقاَ  َمَلٌك َأَتاُه اِلاْنِصَراَف َأَراَد ِإَذا َحتَّى اْلَفاِئِزيَن ِمَن اللَُّه َكَتَبُه َمَناِسَكُه

 1«:َمَضى َما َلَك ُغِفَر َفَقْد اْلَعَمَل اْسَتْأِنِ  َلَك َيُقوُ  َو السََّلاَم ُيْقِرُئَك َربَُّك اللَِّه

 پیراده  اگرر  شرود،  خرارج  السالم، علیهما علی بن حسین زیارت بقصد منزلش از کس هر: 

 مری  فررو  او را سریّئۀ  یرک  آن بوسریلۀ  و نویسد، می ای حسنهاو  قدم هر برای خداوند د،رو

 زیارت مراسم که آنگاه و. نویسد می رستگاران از را او خداوند ،حائر به برسد وقتی ریزاند،

 او پیش به ای فرشته کند مراجعت ۀاراد که زمانی نویسد، می فائزین از را او آورد جای به را

 را عمرل : گویرد  می و فرموده سالم تو بر که هستم پروردگارت فرستاده من: گوید می و آمده

 . است بخشیده برایت را تا گذشته همۀ خداوند که زیرا کن استئناف

 هسرت،  «منرزلش  از» عبرارت  حردیث  این در است درست ؛«پیاده= ماشیاً: »الف :توضیح

 حائر از ای فاصله در اگر ،ندارند را طوالنی مسافت در روی پیاده توان که کسانی برای لیکن

 در کره  شرود  می هم کسانی شامل حدیث این زیرا. هستند حدیث این مشمول باز روند، پیاده

 . ندارد آن با چندانی فاصلۀ و هستند ساکن حائر نزدیکی

 بلرد » داخرل  در الحررام  مسرجد  و الحررام،  مسجد داخل در کعبه که همانطور: حائر: ب

                                                
 ط دار االضواء. 036ص  0تهذیب، ج  5

 .00ص  6تهذیب، ج  1
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 شهر در نیز السالم علیه حسین امام ضریح است، حرم حرایص داخل در مکه و «مکه= الحرام

 و محریط  یعنری  حرائر . شرود  می نامیده حائر که است مشخص صحرای داخل کربال و کربال

 .زننده دور چیزی؛ اطراف به ای دایره کننده؛ احاطه

 مری  آن امروز محدودۀ و است، آن در حسین امام مبارک مدفن که است زمینی در حائر

 . آن حومۀ و کربال شهر: شود

 برود،  5نینروا  دیگررش  نام و کربال شد، شهید آن در امام که سرزمینی نام: دیگر عبارت با

 .آمد پدید آن در کربال شهر سپس گفتند، حائر ،دشت همان به حضرت آن شهادت از پس

 ِمننْ  َفَراِسنخَ  َخْمنسُ  السََّلام َعَلیِه اْلُحَسْیِن َقْبِر َحَرُم»: است آمده ها حدیث در

 .است فرسخ پنج در فرسخ پنج السالم علیه حسین قبر حرم 1«:اْلَقْبر َجَواِنِب َأْرَبَعِة

 حسرین  قبر حرمة 0«:َجَواِنِبه َأْرَبَعِة ِمْن َفْرَسٍخ ِفي َفْرَسٌخ اْلُحَسْیِن َقْبِر ُحْرَمُة»: و

 . جانب چهار از است فرسخ یک در فرسخ یک السالم علیه

 ُمَكسَّرًا ِذَراعًا ِعْشِريَن ِفي ِذَراعًا ِعْشُروَن السََّلام َعَلیِه َعِليٍّ ْبِن اْلُحَسْیِن َقْبُر»: و

 صرورت  بره  ذراع 13 در ذراع 13 السالم علیه حسین امام قبر «:اْلَجنَِّة ِرَياِض ِمْن َرْوَضٌة

 . بهشت های باغ از است باغی دایره،

 1/12× 1/12 حردود ) فرسرخ  پرنج  در فرسرخ  پنج از است عبارت حائر حدود است بدیهی

 باسم اجُلْزِء َتْسِمَیة» یا «القسم باسم املقسم ةتسمی» امثالش و دوم حدیث از مراد و. (کیلومتر

                                                
 شران  اصرلی  پایتخرت  که شمالی نینوای: داشتند نینوا بنام شهر دو آشوریان است؛ آشوری واژۀ یک نینوا 5

 برار  چنردین  زمرین  از نقطره  آن در. بود آنان قشالقی پایتخت و کوچک نسبتاً شهری که جنوبی نینوای و بود

= «اِلره  کربرد » عنوان آشوریان که بطوری است رفته بین از طبیعی حوادث وسیله به و شده پا بر تمدن و شهر

 نرداد  تمکرین  تمردنی  هریچ  به سرزمین این. است شده خدا غضب دچار همیشه یعنی نهادند؛ آن بر خدا غضب

 .حسینی تمدن به مگر

 .503ص  5مزار شیخ مفید ج  -111کامل الزیارات، ص  1

 .503ص  5مزار شیخ مفید، ج  -همان. 0
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 .است «الُكل

 مردیریت » اعرالی  الگروی  و شرجاعت  سمبل انسانیت، مرد ابر زیارت که است بدیهی :ج

 زنردگی  مسریر  و تقویت، را فرد هر ارادۀ ضعف و ترمیم، را یکس هر شخصیتی نواقص ،«خود

 . است طبیعی واقعیت یک این و دهد می قرار هدایت سوی به را یکس هر

 غیرر  برزرگ  اشرخاص  کره  انسانی، های شگفتی پدر و علی فرزند السالم علیه حسین امام

 اسوۀ را او ،...و... و گاندی مثل همت با مدیران و کنند می ستایش را او تولستوی مانند مسلمان

 .دانند می خود

 شخصیت و شخص وجود در انحرافی زندگی آثار به بیشتر «:َسیَِّئَته َعْنُه َحطَّ» جملۀ :د

 های بدی او از» یعنی «َسیَِّئَته َعْنُه» و. ریزاند می ریزاند؛ فرو می یعنی طّحَ: است ناظر درون،

 و انرد  شرده  پدید گرائی غریزه از که منفی آثار و لطمات( السالم علیه) حسین زیارت. «را او

 شرکوفا  نو از فطرت و زداید می را منفیات آن همۀ است، شده بایکوت فطرت روح نتیجه در

 .سربگیر از: کن شروع نو از: العمل فاستن: گوید می حدیث لذا و شود می

 اللَّنهُ  َكَتَبنهُ » عبارت« اْلُمْفِلِحنَي ِمَن اللَُّه َكَتَب» عبارت جای به «الزیارات کامل» در: هر

 5.است آمده [«اْلُمْنِجِحنَي اْلُمْفِلحنَي] اْلُمْنَتَجِبنَي اْلُمْصِلِحنَي ِمَن

 .جامعه کنندگان اصالح و خود کنندگان اصالح: کنندگان اصالح: مصلحین

 خودشران  برای را زندگی: اند رسیده «سهولت» و «آسانی» به زندگی در که آنان: منجحین

 . اند کرده راحت و آسان

 شیرین، استئناف اهل برای زندگی باید گفت: اما. است دردسر زندگی: گویند می اروپائیان

 را شران  روح دو هرر  شران «خرود » و چون اند رهیده غریزه سلطۀ از زیرا است، سهل و آسان

 در انسران  و. گیررد  می قرار شان فطرت مدیریت تحت غرایزشان نتیجه در د،کن می مدیریت

 فرد دانشمندترین حتی و ثروتمندترین گرچه داشت خواهد یدردسر پر زندگی ،مسیر این غیر

 .باشد

                                                
 .501کامل الزیارات، ص  5
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 َو ِإمَيانناً  َعَلنيَّ  َصنلَّى  َمننْ »(: آلره  و علیه اهلل صلّی) خدا رسول :الشیعه وسائل -9

 را عمرل  بفرسرتد،  صلوات حسابگرانه و باور با من بر کس هر 5«:اْلَعَمل اْسَتْأَنَ  اْحِتَسابًا

 . کند می استئناف

 مری  پیدا «آگاهی خود» حالت فرستد می صلوات دل ته از که کسی است روشن :توضیح

 . آید می خود مدیریت صدد در و دکن

 َلُه ِقیَل َرَجٍب ِمْن َيْوَمْیِن َصاَم َمْن .....»: السالم علیه باقر امام :الشیعه وسائل -0

 بگیرد، روزه را رجب ماه از روز یک که کسی 1«:َمَضى َما َلَك ُغِفَر َفَقْد اْلَعَمَل اْسَتْأِنِ 

 دادی انجرام  گذشرته  در آنچره  که( کن شروع نو از) کن استئناف را عمل: شود می گفته او به

 . شده بخشوده همگی

 یک روزه: گفت باید بود، آمده روز 11 روزۀ آن در که اول حدیث به توجه با :توضیح

 می تر مستحکم و بهتر باشد روز 11 اگر و کند می فراهم را مدیریت سرگیری از زمینۀ روز

 . شود

 َشنْهرُ  َو َشنْهِري  َشنْعَبانُ »(: آلره  و علیره  اهلل صرلّی ) اکرم پیامبر :الشیعه وسائل -1

 َصاَم َمْن َو -اْلِقَیاَمِة َيْوَم َشِفیَعُه ُكْنُت َشْهِري ِمْن َيْومًا َصاَم َفَمْن اللَِّه َشْهُر َرَمَضاَن

 َشْهِري ِمْن َأيَّاٍم َثَلاَثَة َصاَم َمْن َو َذْنِبِه ِمْن َتَقدََّم َما َلُه اللَُّه َغَفَر َشْهِري ِمْن َيْوَمْیِن

 ماه از روز یک که کسی خدا، ماه رمضان و است من ماه شعبان 0«:اْلَعَمل اْسَتْأِنِ  َلُه ِقیَل

 روزه آن را از روز دو که کسی و. قیامت روز در بود خواهم او شفیع من بگیرد، روزه را من

 او بره  بگیررد  روزه را آن از روز سره  کس هر و. شود می بخشیده اش گذشته گناهان بگیرد

 . بگیر سر از را عمل: شود می گفته

                                                
 .2322ح  521ص  1وسائل، ج  5

 .50220ح  010ص  53وسائل، ج  1

 .50206ح  020ص  53وسائل، ج  0
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 َيْومناً  َثَلناِثنيَ  َصاَم َمْن »…(: آله و علیه اهلل صلّی) اکرم رسول :الشیعه وسائل -1

 َفَقْد َجِديدًا َعَمًلا اْلَعَمَل اْسَتْأِنِ  َهَذا َيا اْلَعْرِو ُقدَّاِم ِمْن َجْبَرِئیُل َناَداُه -َشْعَباَن ِمْن

 ُذُنوُبنكَ  َكاَنْت َلْو َيُقوُ  َجلَّ َو َعزَّ اْلَجِلیُل َو ُذُنوِبَك ِمْن َتَقدََّم َو َمَضى َما َلَك ُغِفَر

 َأيَّاِم َو الثََّرى َو الرَّْمِل َعَدَد َو اْلَأْشَجاِر َوَرِق َو اْلَأْمَطاِر َقْطِر َو السََّماِء ُنُجوِم َعَدَد

 او رشعر  پیشگاه از جبرئیل بگیرد، روزه را شعبان روز سی که کسی 5«:َلَك َلَغَفْرُتَها الدُّْنَیا

 گنراه  از آنچره  که باش داشته عمل نوین ۀبرنام بگیر؛ سر از را عمل شخص ای: دهد می ندا را

 نجروم  عردد  بره  گناهانرت  اگر: گوید می جلیل خداوند و شد بخشوده همگی تو بود، ۀگذشت

 روز عردد  و خراک،  و ریرگ  عدد و درختان، های برگ و ها، باران های قطره و ها، آسمان

 . بخشیدم تو بر باشد، جهان عمر های

 .دیگر های حدیث و

 

 

 تحدّی
 

 علروم  در عملری  راهری  چه بزه، و جرم اشتباه، خطاء، آثار از جان و روح شستشوی برای

 روانکراوی  دارید؟ سراغ را روانکاوی و شناس روان ،شناس انسان کدام یابید؟ می غربی انسانی

 هرای  یرجکاک و ها کجفکری درمان برای!است،؟ مبتنی غرایز گسیختگی افسار که بر فروید

 کردام  اش، آینده در او کاری درست و یاندیش راست برای و دارید؟ سراغ راهی چه فرد یک

 روان نتیجۀ بی سخنان کردن سرهم از غیر شناسید می غربی انسانی علوم در منتج عملی ۀبرنام

جهران   ایرد؟  شرنیده  چیرزی  چره  کنرد،  می روانی نیز را خودشان شان روند همین که شناسان

 پر شده از مجرم، جنایت کار و بزهکار. ،پیشرفته

                                                
 .50211ح  022ص  53وسائل، ج  5
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 بررای  هم و درمان برای هم عملی و زیبا ۀبرنام چه السالم علیهم بیت اهل و قرآن مکتب

 صرلوات  5خوانردن،  نماز صداقت، با گرفتن روزه: است داده شده، درمان فرد برای سازی بستر

 . ها نیکی پیامبر بر صادقانه

  دارد؟ امکان ای نسخه ای، برنامه این از غیر هست؟ راهی این از غیر آیا

 را کسری  هیچ است؛ پرور بنده و مهربان رحیم، قدر چه بکتم این خدای: اینکه مهمتر و

 . است «توّاب» اش اسامی از یکی و شود می تائب نیز او باشد تائب بنده اگر. کند نمی محروم

 نبایرد  شرده،  مواجره  شکسرت  با «خود مدیریت» در یا نکرده، مدیریت را خود که کسی

 باید. نیست( افتاده دور) رجیم خدا مهربانی و رحمت از کس هیچ ابلیس از غیر شود؛ مأیوس

 .کرد شروع نو از را خود مدیریت و کرد استئناف

 زنادگی  محور به فقط دفتر این در من موضوع: کردم عرض نیز پیشتر: آوری یاد

 .  محترم و محفوظ خود جای سر آخرت و است دنیوی

 ایرن  بره  بررم؛  مری  پایران  به جا این در را «خود مدیریت» دربارۀ بحث :بخش این پایان

 زنردگی  مکترب  ایرن  دیردگاه  از موضوع این جزئیات و فروعات وارد و مکن می بسنده اصول

 .نیامد گفتار به نیز اصول از برخی حتی گرچه مشو نمی ساز،

 برا  «خرود  مردیریت » از ما مکتب اصطالح در: است این شود گفته باید پایان این در آنچه

 : شود می بسنده حدیث یک به تنها. است شده تعبیر نیز «النَّْفس ِصَیاَنِة»

 َطنْرحِ  َو اْلُقْدَرِة ِعزِّ َو النَّْفِس ِصَیاَنِة ِإَلى َتْجَمُع اْلَقَناَعُة» :السالم علیه رضا امام

 نفس صیانت برای( را انسان نیروهای همۀ) که است خصلتی بودن قانع 1«:اِلاْسِتْكَثاِر َمُئوَنِة

 .زند می کنار را طلبی زیاده( درون آور رنج اهتمام) هزینۀ و کند می جمع منزلت، عزت و

                                                
 متأسفانه نتوانستم همۀ حدیث ها از جمله حدیث هائی که نماز را نسخه می دهند بیاورم. 5

آمرده کره هرم فاقرد سرند      « تجتمع»، «تجمع»همان مجلد به جای  002و در ص  -010ص  11بحار، ج  1

 د. است و هم معنی مناسبی ندار
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 مدیریت خانواده
 

 واحاد  خاانواده و  خرانواده  واحرد  فررد ( السالم علیهم) بیت اهل و قرآن مکتب نظر در

 هم و دارد شخصیت فرد مه مکتب این دیدگاه از که شد گفته قبلی بخش در و .است جامعه

 . است شخصیت دارای نیز خانواده میان این در و. جامعه

  :شود می بررسی جهت دو از مبحث این در «شخصیت» :شخصیت تعریف

 . دارد جاذبه و دافعه که است آن شخصیت: ماهوی و یچیست محور -5

 : دارد محور دو نیز این

 از برخری  حتی و حیوان را این: خود وجود و جان حفظ برای طبیعی جاذبۀ و دافعه: الف

 . دارند نیز گیاهان

 دارای کره  اسرت  مطررح  انسران  دربرارۀ  تنها موضوع این: حقوقی صرفاً جاذبۀ و دافعه: ب

 .باشد داشته اجتماعی و خانوادگی فردی، حقوقی نظام ایدب و است جامعه و خانواده

 برابرر  در ششخصریت  لریکن  دارد شخصریت  فرد: گوید می مارکسیسم: «اصالت» محور -1

 . ندارد اصالت جامعه شخصیت

 چیزی جامعه و است شخصیت نوع هر فاقد اما دارد وجود جامعه: است معتقد لیبرالیسم

 در ای ریشره  هریچ  و اسرت  قرراردادی  صرفاً پدیدۀ یک جامعه ؛«افراد مجموع» از غیر نیست

 . ندارد انسان یوجود کانون

 می قراردادی صرفاً ۀپدید را آن و رسند می وحدت به خانواده دربارۀ دو هر میان، این در

 . شود می خارج دودکش یک از دودشان که هستند اجاق دو دانند؛
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 ماهیرت  بودن قراردادی صرفاً و «جامعه شخصیت عدم» و «خانواده شخصیت عدم» ۀالزم

 و مختلرف  های ناهنجاری بروز و اجتماعی و فردی زندگی گسست و اضطراب و تزلزل شان،

 . است سوز جان

 که مارکسیسم، در «جامعه شخصیت برابر در فرد شخصیت اصالت عدم» است همچنین و

 را افرراد  و فررد  ،«ترری پرول دیکتراتوری  مردیریت » برا  رسماً «خود مدیریت» جای به اًحریص

 . ندارد «خود بر فرد خود مدیریت» بنام چیزی به نیازی هیچ مارکسیسم. کند می مدیریت

 و پنرد  کنرد؛  مری  بسرنده  انردرز  و پنرد  به تنها خود، بر فرد خود مدیریت برای لیبرالیسم

 وضرع  برا  را فررد  مرادی  نظر از. نیست مبتنی شناسی انسان در علمی مبنای هیچ به که اندرزی

 . دهد می او به مطلق آزادی غرایز نظر از و کند می محدود( مالی حقوق) سنگین قوانین

 یرک  ارائرۀ  توان دیگر و اند رسیده بست بن به انسانی علوم همۀ در امروز بینش، دو هر

 خأل. ندارند ،بشر جهانی ۀجامع مدیریت و جامعه مدیریت ،گروه مدیریت در درست نسخۀ

 انساان » در اسرت  برزرگ  خرأل  یرک  کشیده، بست بن به را بینش دو هر این آنچه :بزرگ

 داننرد  مری  حیروان  را انسران  و هسرتند  غافل انسان درون در فطرت روح وجود از ؛«شناسی

 . متکامل پسوند با گرچه

 ایثرار،  صنعت، هنر، خواهی، زیبا شناسی، زیبا اخالق، تاریخ، جامعه، خانواده، زبان، منشأ

  5.است فطرت روح است، آن فاقد حیوان و دارد انسان آنچه هر و خنده، و گریه حیاء،

 نرام  بره  چیرزی  دیگرر  نشرود،  شناخته جامعه واحد عنوان به خانواده اگر :جامعه واحد

                                                
 هرچره  دارنرد  مأموریرت  کابالیسم سران طرف از که( غیره و دورانت ویل مانند) نویسندگان از برخی 5

 دیگرر  در. انرد  آورده حیروان،  خواهی زیبا و شناسی زیبا از هایی نمونه بکوشند، انسان بودن حیوان در بیشتر

 زیبرا  نره  اسرت  «گرائی کمیت» ها آن همۀ که ام کرده روشن «انسان و چیستی زیبائی»از جمله در  ها نوشته

 کره  کرالغ  دربارۀ و. نر بوقلمون ژست یا ماده، طاووس برابر در نر طاووس ژست مانند خواهی زیبا یا شناسی

 آن درخشرندگی  مزاحمرت  رفرع  بررای  را کار آن که ام داده توضیح کند، می جمع را درخشنده و براق اشیاء

 ترا . آویزنرد  مری  درخت از( دی سی) فشرده لوح پرندگان داشتن نگه دور برای باغداران امروز. کند می اشیاء

 .دهد فراری را پرندگان آن درخشندگی
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 در و 5.جامعره  نره  اسرت،  «اجتمراع » هسرت  آنچره  باشرد،  داشرته  وجود تواند نمی «جامعه»

 لیبرالیسرم  بره  باور عین در که شناسانی جامعه ۀاندیش روال و کار است آور خنده اینصورت

 نره  نامنرد  مری  «شناسری  جامعه» را کارشان موضوع و گذارند می فرق اجتماع و جامعه میان

 . «شناسی اجتماع»

 دافعره  و جاذبره  کره  ی«معرین  شخصیت» فاقد و است «افراد مجموعۀ» همان جامعه اگر

 نره  اسرت  اجتمراع  شمراهیت  باشرد،  افرراد  شخصریت  دافعۀ و جاذبه با مغایر و متفاوت هایش

 . جامعه

 نیرز  جامعره  عضروهایش،  ترک  تک شخصیت با متفاوت دارد شخصیت خانواده :حقوق

 خرانواده،  حقوق و فرد، حقوق پس. هایش خانواده و افراد شخصیت از متفاوت دارد شخصیت

 . دارند او فطرت روح یعنی انسان کانون در ریشه و هستند اصیل همگی جامعه، حقوق و

 . امرین بین امرٌ بل آن نه و این نه ؟-خانواده؟ یا است اصیل فرد آیا

 .امرین بین امرٌ بل آن نه و این نه ؟-جامعه؟ یا دارد اصالت فرد آیا

 . امرین بین امرٌ بل آن نه و این نه ؟-جامعه؟ یا دارد اصالت خانواده آیا

 . ندارند جایی ها لیسمآدو اینگونه( السالم علیهم) بیت اهل و قرآن مکتب در

 هرم  خرود  جرای  در سره  هر و.جامعه اول خشت خانواده و است خانواده اول خشت فرد

 . را خود به مخصوص مدیریت هم و را، خود حقوق هم و دارند را خود به مربوط اصالت

 خرانواده،  مردیریت  خود، مدیریت در) مدیریت از هدف که شد اشاره نیز پیشتر :هدف

 1.است رشاد( جهانی جامعۀ مدیریت جامعه، مدیریت گروه، مدیریت

                                                
 جامعره  یک خودش برای یا است اجتماع یک فقط «گروه» آیا: آمد خواهد «گروه مدیریت» بخش در 5

 را آن اگرر  و. طلبرد  می مدیریت نوع یک کنیم فرض اجتماع را گروه اگر دارند؛ فرق هم با دو این و است؟؟

 .خواهد می را مدیریت از یدیگر نوع بدانیم جامعه

 در بخش قبلی آیه های مربوط را دیدیم و در آینده آیات و احادیث دیگر خواهد آمد. 1
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 رفترار  و عمل یک مدیریت و. است آفریده کننده رشد و بالنده متکامل، را انسان خداوند

 همران  جهرت  در را شروندگان  مردیریت  بایرد  اوالً که است مداوم و منظم، عقالنی، موزون،

 سرر  از را ها مزاحمت و موانع ثانیاً و. دهد قرار آفریده، آن برای را انسان آفرینش که رشدی

 . بردارد رشد این راه

 . شود می حاصل رشاد امر، دو این تحقق با

. «کرردن  رشد» یعنی است «فعل مصدر» رشد دارد؛ فرق «رشد» با که است ای صیغه رشاد

 «حرکرت » عنصر. مزاحم و مانع هر از رها و آزاد ؛«آزاد رشد» و «بالنده رشد» یعنی رشاد اما

 .اند نهفته رشاد ۀکلم معنی در «بودن بالمانع و رهائی» عنصر و

 برا  مگر ندارد امکان نیز رشاد است؛ خود متناسبِ نیروی نیازمند حرکتی هر است بدیهی

 .فطری خواه و باشد غریزی نیازهای خواه انسان، متناسب نیازهای تأمین

 : شناختیم را خانواده مدیریت اصول از اصل سه اینجا تا

 . فطری و غریزی نیازهای تأمین -5

 . رشدی حرکت جهت تعیین -1

 انسران  زیرا شود مبدل «رفع» به دفع است ممکن همیشه که ها، مزاحمت و موانع دفع -0

 . است الخطاء جایز موجود

 او بدانرد،  خرانواده  آسرایش  و رفراه  را هدفش خانواده، مدیر اگر :هدف در نگیوراو

 هسرتند،  رشراد  ابزار که را نیازها تأمین است؛ کرده ابزار را هدف و داده قرار هدف را ابزار

 حتری  شرده  وارونگری  این دچار غربی انسانی علوم متأسفانه. است داده قرار هدف جایگاه در

 .است داده قرار نیازها تأمین در گرایی یتکم جهت در را رشد برای کوشش
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 چهارم اصل

 ؟باشد خانواده مدیر باید کسی چه

 1«النِّساِء َعَلى َقوَّاُموَن الرِّجاُ »
 

 و قررآن  مکتب. مادر یا و بگیرد، عهده به را خانواده مدیریت پدر باید یا که است روشن

 َعَلى َقوَّاُموَن الرِّجاُ »: است پدر عهده به مسئولیت این: گوید می( السالم علیهم) بیت اهل

 . هستند زنان برپادارندۀ مردان «:النِّساء

 جران  میران  گرذاری  ارزش مقرام  در اسرت؛  مسئولیت بل نیست، مرد برای امتیاز یک این

 َأْو َنْفنسٍ  ِبَغْینرِ  َنْفسناً  َقَتَل َمْن»: فرمایدمی  که آنجا است نگذاشته فرق مؤنّث، و مذکر آدمی

 «.نفسًا مؤنثًا» یا «نفسًا مذّکرًا» است نگفته 1،«َجمیعًا النَّاَس َقَتَل َفَكَأنَّما اْلَأْرِض ِفي َفساٍد

 شرتر  پنجراه  نره  و اسرت،  مرد جان بهای و قیمت شتر یکصد نه دیه؛ مسئلۀ است همچنین

 َقَتنلَ  َفَكَأنَّما» را زن خواه و بکشد را مرد خواه «َنْفسًا َقَتَل َمْن» است؛ زن جان بهای و قیمت

 و خرأل  تررمیم  برای تنها هدی. است ها انسان کل قیمت انسان فرد یک قیمت «.َجمیعًا النَّاَس

 مررگ  در اقتصرادی  خأل این چون و. آید می پیش قتل اثر در که است اقتصادی و مالی آسیب

 . شود می زن دیۀ برابر دو مرد دیه است، بزرگتر مرد،

 از خانواده مدیریت متولی مادر او، رشد فقدان یا پدر وفات دلیل به اینصورت در :پرسش

 چررا . باشرد  مسراوی  مرد دیۀ با زنی چنین دیۀ باید پس. شود می آن مالی امور مدیریت جمله

  است؟ نیامده اسالم حقوقی نظام در تبصره عنوان به مورد این

                                                
 سورۀ نساء. 00آیۀ  5

 سورۀ مائده. 01آیۀ  1
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 بره  کره  ای تبصرره : اسرت  نروع  دو بر نیز تبصره است، مشاجرات رفع برای قانون :پاسخ

 خواه شود می دیگر مشاجرات منشأ که ای تبصره و. کند می کمک مسئله ابعاد کردن روشن

 .آن بدون خواه و بُعد یک کردن روشن بهمراه

 مرورد . بپرهیرزد  اسرت،  دیگرر  مشاجرات منشأ که هائی تبصره آوردن از باید قانونگذار

 آن کره  اسرت  حکومرت  عهده به دارد، بعهده را خانواده مدیریت که زنی قتل دربارۀ مذکور

 .پرکند مدیریتی، نظر از هم و اقتصادی نظر از هم را خأل

 مسرئولیت  اسرت؛  داده قررار  طبیعرتش  در کره  خواهد می را آن موجودی هر از آفرینش،

 در و است گذاشته مرد عهدۀ به را خانواده مدیریت مسئولیت و زن عهدۀ به را «شدن آبستن»

 یرک  و تکروینی،  و آفرینشری  چرائی یک است؛ کرده بیان را مسئولیت این چرائی آیه همان

 : است آورده تشریعی چرائی

 برخری  که است آن بخاطر مسئولیت این «:َبْعٍض َعلى َبْعَضُهْم اللَُّه َفضََّل ِبما»: یتکوین -5

 . است داده برتری دیگر یبرخ بر را آنان از

 برر  را مرردان  که آن برای «:النَِّساِء َعَلى الرَِّجاَ  َفضََّل ِبما» گوید نمی: الف :دقیق نکات

 معیار و هستند متفاوت همدیگر با متعدد جهات از ها انسان: گوید می. است داده برتری زنان

 کره ) باشرد  مررد  برا  مدیریت سمت ای خانواده هر در که نیست چنین. است ها تفاوت همین

 .است داده قرار مسئله دلیل را فضل و آورده کلّی قالب در را سخن( آمد خواهد شرحش

 .است کرده تعیین مسئولیت این برای «آفرینشی برتری» را معیار: ب

 زنان که هست نیز مواردی یعنی بماند؛ باز مسئله دیگر جوانب تا آورده کلی را قاعده: ج

 . دارند برتری ها آن در

 هزینره  خودشان اموال از مردان که این خاطر به «:َأْمواِلِهْم ِمْن َأْنَفُقوا ِبما َو»: تشریعی -1

 .کنندمی

. نیسرت  تشرریعی  صرد  در صرد  علت یک بیان نیز، آوردن دلیل و چرائی این: الف :نکات

 ۀعهرد  بره  خرانواده  ۀهزینر  اینکره  بررای  بگیرد؟ عهده بر را مدیریت مسئولیت مرد باید چرا
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 و هرا  مسرئولیت  زن گرردد؛  مری  برر  آفرینش و تکوین به نیز هزینه مسئولیت چرائی. اوست

 . ستنی سازگار هزینه، مسئولیت با که دارد هائی مشغولیت

 ۀپدیرد  یک انسان ژورنالیستی؛ فاز در نه شود، گرفته نظر در علمی فاز در باید مسئله: ب

 از هردف  نیرز  و. اسرت  شرده  خالصره  او وجرود  در آفرینش کل بل است، آفرینشی و طبیعی

 دچرار  از مسرئله  ایرن  بررسی در باید پس. است رشاد انسان، از هدف و است انسان آفرینش،

 : شود پرهیز چیز دو به شدن

 . موجود اجتماعی عرصۀ در( مؤنث خواه و مذکر خواه) انسان به نگاه: الف

 اطمینران  قابل یچوجهه به( اجتماعی و خانوادگی فردی، روابط چگونگی و) اجتماع زیرا

 اثرر  در کره  مواردی نیست کم باشد؛ مسئله این در ها داوری معیار و مبنا تواند نمی و نیست

 و هنجرار  حقیقی جایگاه اجتماعی، های پدیده نادرست روند و ها فرهنگ ،رسوم ها، عادت

 بایرد  کره  اسرت  انسران  آفرینشری  و طبیعی ماهیت این. شود می معکوس بل مخلوط، ناهنجار

 .کند تعیین را او ناهنجار و هنجار و حقوقی، اجتماعی، ماهیت

 است انسان تصرف کند، تصرف طبیعت در و شود حاکم طبیعت رب انسان بناست اگر: ب

 معکروس  از بایرد  نیز نکته این در. خود آفرینش طبیعی اصول در انسان تصرف نه. طبیعت در

 . شود پرهیز گرین

 ما به» باید انسان است؛ همین «رشادی غیر رشد» و «رشادی رشد» اساسی های فرق از یکی

 پیشررفت  و رشرد  فردای  را انسران  آفرینشی ماهیت که پیشرفتی و رشد ؛«کند رشد انسان هو

 گشرته  دچرار  بره آن  مدرنیته که انحرافی است همین و. است شده خارج رشاد مسیر از کند،

 .است

 خرانواده  مردیریت  در فقرط  ایرن . مردیریت  در است زن «قوّام» خانواده در مرد :قوّامون

 قوّام. دارد برتری مسئولیت این برای مرد مورد این در و زندگی ابعاد از بعدی هر در نه است

 . توان این بر تأکید برای مبالغه صیغۀ با «دارنده برپا» یعنی

 اسرت  بیرد  درخت نیازمند خود، ایستادن برپا و قوام برای مو تاک یک طبیعت، در: مثال
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 هرا  درخرت  و ها درختچه ها، علف زیر در گرنهو. دهد ثمر و رود باال کند، تکیه آن به که

 . رسد نمی آفرینشی هدف جودش نیز بهو بل دهد نمی ثمر فقط نه ماند می

 بیرد  درخرت  و اسرت  کرارآترین  و زیبراترین  گیاهران،  مفیدترین از مو تاک که حالی در

 .نیست امقوّ برتری دلیل امقوّ به نیاز. ندارد ای فایده چندان

 حتری  ریاضی اتومسا زیرا. «مرد و زن حقوق تساوی» طرفدار نه و هستم فمنیست نه من

 آیه این در که «َبْعٍض َعلى َبْعَضُهْم َفضَّْلنا» تکلیّ برخالف و نیست درست نیز مردان میان در

 غیرر  نادرسرت،  زنان، خود میان مساوات و مردان میان اتومسا که همانطور. باشد می آمده،

 و عقالنری  غیرر  و علمری  غیر نادرست، نیز مرد و زن میان مساوات است، عقالنی غیر و علمی

؛ مساوات میان نامسراویان، خرالف عردالت    ساختند کاری بهر را کسی هر. است طبیعت ضد

 است.

 

 

 رشد پنجم اصل 
 

 بپرذیرد؛  را مسرئولیت  ایرن  تواند نمی واالّ باشد «شخصیتی رشد» دارای باید خانواده مدیر 

 در. دهرد  قرار رشاد سوی به را خانواده حرکت جهت بتواند تا باشد رشاد مسیر در خود باید

 عهرده  بره  خانواده آن مدیریت باشد، رشد فاقد نیز او اگر مادر، به رسد می نوبت صورت این

 .است حکومت

 :خودش مال بر شخص مدیریت حتی است، اول شرط رشد مسئولیتی، هر در اسالم در

 ِإَلنْیِهمْ  َفناْدَفُعوا  ُرْشنداً  ِمنْنُهمْ  آَنْسنُتمْ  َفنِإنْ  النِّكناحَ  َبَلُغوا ِإذا َحتَّى اْلَیتامى اْبَتُلوا َو»قرآن: 

یتیمان را آزمایش کنید تا زمانی که به بلوغ جنسی برسند، اگر در آنان رشد یافتید  5«:َأْمواَلُهْم

 اموال شان را در اختیارشان بگذارید.

                                                
 سورۀ نساء. 6آیۀ  5
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 مالی امور در را آنان یعنی. است «کنید گرفتار» کلمه این اصلی معنی: «ابتلوا» -5 :توضیح

 . بدهند نشان را خود توان تا کنید مواجه مشکالتی و مسائل با

 ایرن  جلسرۀ  پایران  و دارد ادامره  برسد، جنسی بلوغ به که سنی تا آغاز از آزمایش این -1

 در را خرود  مالی مدیریت تواند نمی ،باشد رشد دارای نیز آن از پیش اگر است، بلوغ امتحان،

 نیز نطفه در غریزه روح: است شکننده و تُرد بلوغ از قبل رشد اینکه برای چرا؟. بگیرد اختیار

 از غریرزه  روح: نیرز  و 5.رسرد  مری  او به جنین ماهگی چهار در فطرت روح اما دارد، حضور

 1.گرردد  مری  شکوفا تدریج به فطرت روح اما کند، می شروع را خود فعالیت تولد آغاز همان

 مردیریت  از فطرت و 0است حتمی بلوغ، تا فطری های انگیزش بر غریزی های انگیزش تفوّق

 مردیریت  بررای  کافی رشد دارای فرد این که شود می معلوم بلوغ وقت در. است ناتوان غریزه

 . نه یا هست خود اموال

 ال َو»: فرمایرد  مری  و نامرد  مری  «سفاهت» را آن از پس و بلوغ ۀمرحل در رشد فقدان -0

 َقنْوالً  َلُهنمْ  ُقوُلوا َو اْكُسوُهْم َو فیها اْرُزُقوُهْم َو ِقیامًا َلُكْم اللَُّه َجَعَل الَّيت َأْمواَلُكُم السَُّفهاَء ُتْؤُتوا

 شرما  با آن مدیریت خدا حکم به که یموالا نگذارید سفیهان اختیار در را اموالتان 0«:َمْعُروفا

 شایسرته  گفتار آنان با و. بدهید شان پوشاک و خوراک را؛ آنان زندگی هزینه آن از و. است

 . باشید داشته
 .باشد عقلی و فکری رشد فاقد که است کسی سفیه -5: توضیح

 مرراد  کره  حالی در است، آورده «تان اموال= اموالکم» ،«شان اموال= اموالهم» جای به -1
 برای این است که: عبارت تغییر این. است سفیه شخص خود اموال

: شرود  مری  تقسریم  بخرش  دو بره ( مالکیرت  ماهیت) مالکیت اسالم، حقوقی نظام در: الف
 امرا  دارد رقبره  مالکیرت  رشرید  غیرر  فررد . «مرال  در تصرف مالکیت» و «مال رقبۀ تیکمال»

                                                
 شرح حدیث های این موضوع مجال دیگری می طلبد. 5

 به محور این موضوع نیز همان طور. حدیث ها 1

 این نیز همچنان. 0

 سورۀ نساء. 1آیۀ  0
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 یعنری  است؛ موضوع این توضیح «ِقیامًا َلُكْم اللَُّه َجَعَل الَّيت» جملۀ و. ندارد را تصرف مالکیت
 در نره  داده، قررار  شرما  اختیار در را آن مدیریت و آن در قیام خداوند که سفیه شخص اموال
 .دیدیم اول آیۀ در که است قوّام همان جنس از «قیام» این 5.سفیه خود اختیار

. است خود مال و کار مالک کسی هر و است محترم مالکیت اسالم، حقوقی نظام در: ب

 تضرییع  را خرود  مال ندارد حق کسی لذا و هست، هم جامعه مال مالی هر حال، عین در لیکن

 مجازات و است کبیره گناهان از اسراف: نیز و. کند هزینه عقالنی غیر امر یک در یا و کند

 مری  بخواهرد  را تصررفی  هرر  خود مال درباره کس هر که غربی حقوقی نظام خالف بر. دارد

 دفترر  در نیرز  را وقرف  سند و کند وقف سگ یا گربه یک به را خود اموال مثالً بکند، تواند

 . برساند ثبت به رسمی اسناد

 رشرد  و عقرل  سرر  برر  تذکر با و باشد مستمر، طور به مال تضییع خصلت دچار که کسی

 آیه مطابق و کرده محروم شاموال در تصرف از را او حاکمیت و است سفیه مصداق او نیاید،

 . شود می رفتار او با باال

 مادر عهده به مدیریت باشد، رشد فاقد پدر اگر است رشد معیار نیز خانواده مدیریت در

 میران  این در اگر و. رسد می حاکمیت به نوبت باشد نداشته کافی رشد نیز مادر اگر و. است

 او عهدۀ به را خانواده مدیریت که است واجب حاکمیت بر باشد، رشد دارای و بالغ فرزندی

 «ینمؤمنال صالح» به را خانواده آن مدیریت تواند می رشید، فرزند فقدان صورت در و. بگذارد

 نبایرد  منین،ؤالمر  صرالح  وجود امکان صورت در البته. بپردازد آن به مستقیماً خود یا و بسپارد

 1.کند اقدام مستقیماً خود

                                                
 متأسفانه خیلی ها در معنی این جمله به خطا رفته اند. 5

 و مشرروح،  بحرث  نیازمنرد  کردام  هر که آورم می دفتر این در را موضوعاتی و مسائل گاهی: دانم نمی 1

 اگرر  یرا  و ننویس یا: گویم می خود به گاهی. شوم نمی ها آن وارد من و داریم، حدیث ها ده کدام هر دربارۀ

 کره  همرانطور  زیررا . کرنم  می عمل «ُكل ه ُيْتَرُك َلا ُكل ُه ُيْدَرُك َلا َما» قاعدۀ اساس بر اما. بنویس کامل نویسی می

 هرر  و نیست همدیگر از علمی موضوعات جراحی روش و فونکوسیونالیسم روش ما مکتب روش گفتم پیشتر

 .عاجز هستم بشری زیرا ندارم تجزیه جز ای چاره کنم چه است، وصل دیگر موضوع به موضوعی
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 تکلیرف  یرک  رشرد،  فاقرد  فرد دربارۀ «َمْعُروفًا َقْواًل َلُهْم ُقوُلوا َو» جملۀ: سوم توضیح -ج

 با یا تحکم، با نباید گردد، می محروم خود مال مدیریت از که کسی با. کند می تشریع واجب

 داده، دسرت  از را خرود  حقروق  از حق یک اگر زیرا. شود رفتار احترامی بی با یا اعتنائی، بی

 5.شود پسندیده رفتار او با باید.هست خود سرجای اش انسانی حقوق دیگر

 

 

 است مدیر با تصمیم: پنجم اصل

 ایثار عنصر از گیری بهره 
 

 که زیرا. دارند متفاوت گزینۀ دو اساسی مسائل در گاهی و دارند سلیقه دو انسان، دو هر 

 هرای  انگیرزش  دارنرد؛  فکر طرز دو شخص دو است؛ این «بودن شخص دو= دوگانگی» الزمۀ

 . دارد فرق همدیگر با شان شناسی زیبا حتی است متفاوت هم با نیز شان درونی

 سالیقه  و هاا  خواساته  کاردن  همجهات  و همسو یعنی خانواده مدیریتتعریف: 

 .رشادی زندگی نیازهای تجمین در خانواده اعضای های

 شرود  نمری  ایرن  و. «ها آن میان تزاحم رفع» یعنی ها، خواسته کردن همسو :مشکل اولین

 آن از کردام  هرر  از هرائی  گوشره  یرا  ای گوشه یعنی تعدیل و ها آن میان تعدیل نوعی با مگر

 . شود حذف( ها آن از برخی از تنها یا) ها خواسته

 در امرا . اسرت  رشراد  مسریر  در و آسران  مسرئله  باشند ها غلط شود، می حذف آنچه اگر

 متفراوت  عرین  در تسراوی  حالت با که برخوردارند درستی از تا حدودی ها آن ۀهم مواردی

 تررجیح  که آید می پیش «حینالالص بین تعارض» مصداق صورت این در. همراه است بودن

 یکی گزینش از غیر ای چاره مدیر شخص لیکن گردد می «مرجح بال ترجیح» دیگری بر یکی

 . ندارد را دو آن از

                                                
 چیست؟ باز مجال دیگری می طلبد.« معروف»رفتار پسندیده و  5
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 شده، گذاشته کنار شنظر که آن به نسبت دیگری، انتخاب و یکی گذاشتن کنار تردید بی

 . بود خواهد رشاد خالف عمل

 نهراد  در که فطری عنصر این ایثار؛ از خانواده مدیر باید که است مواردی چنین در :ایثار

 نه شود، گذاشته او ایثار حساب به عضو یک ۀخواست گذاشتن کنار تا دکن استفاده است انسان

لطمره   شرونده،  مدیریت فرد نظر به ، زیرا تحکم و بی اعتنائیاعتنائی بی نه و شود تلقی تحکم

 . صغیر یا باشد بالغ فرد ،عضو آن خواه او، «رشد» بر است ای

 نروع  نیازمنرد  خود و دارد را خود اصول تربیت. تربیت در نه است، مدیریت در ما بحث

 نرد ک مری  عمرل  یافتره،  انجام قبالً که تربیتی مبنای بر خانواده مدیر. است مدیریت از یخاص

 هرای  داشرته  ،تربیتری  مردیریت  مبرانی . باشرند  هم کنار در مدیریت دو هر مواردی در گرچه

 داشرته  بر عالوه خانواده مدیریت ابزار و مبانی اما است، شونده تربیت فرد آفرینشی و طبیعی

 بایرد  چگونره » صردد  در تربیتری  مدیر. هست نیز تربیت از حاصل های داشته آفرینشی، های

 اسراس  برر  بیشرتر  آنهم است «باشیم باید چگونه» صدد در خانوادگی مدیریت و است، «باشد

 . «قبلی باشدهای» همان

 فراز  در همسروئی  و تناسب ایجاد برای ای خواسته هر تراشیدن عضو، یک ۀخواست حذف

 آن برا  متناسرب  و بشناسد را اعضا ایثارگری خدمت میزان مدیر شخص که گرفته الزم ایثار،

 . ندهد رخ «اعتنائی بی احساس» یا «شخصیت به لطمه» بنام چیزی تا کند عمل

 و مهرر » از منردی  بهرره  برا  پیشرنهادها،  و هرا  خواسته تعارض موارد در خانواده مدیریت

 مربوط طبیعی پیوند به گرچه خانواده اعضای میان محبت و مهر زیرا. ندارد اصالت ،«محبت

 شکننده تفکرها، طرز ها، بینش ها، سلیقه تضاد و تعارض برابر در طبیعی پیوند این اما است،

 درونری  قسرمت  دارد اصرالت  آنچره . دارد می مقدم «ما» بر را «من» همیشه غریزه روح است؛

 . آگاهانه محبت و مهر منشأ هم و است طبیعی پیوند کنندۀ تقویت هم که است ایثار

 برا  را مدیریت باشد، او ایثار کاربرد توان از بیش اگر نیز ایثار ۀروحی از مدیر مندی بهره

 مردیر . گردد می متفاوت اعضا نظرهای خانواده مسائل از بسیاری در. کند می رو به رو خطر

 از دلیرل  بردون  رویپیر . بگیرد خودش را نهایی تصمیم اما شنود،ب یا بداند را ها نظر ۀهم باید
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 بردون  و کلری  خیلری  گاهی دلیل این. باشد داشته دلیلی باید پس. نیست درست ها، آن از یکی

 بصرورت  برل  «پیرروی » بصرورت  نره  امرا  بشود، با توضیح همراه باید گاهی و شود می توضیح

 خرودش  برل  نیسرت  مردیر  دیگرر  کنرد  پیرروی  مدیر اگر. خود تشخیص بر تکیه با «انتخاب»

 . است شونده مدیریت

 اسات  مادیریت  حق این و است مدیر با نهائی تصمیم که شود مسلّم باید همیشه

 5.دارد که سنگینی مسئولیت برابر در

 مطررح  بایرد  مسرئله  شرود؛  می نظر اختالف مورد گاهی منزل از خارج در زن کار :مثال

 و دادگراهی  ماهیرت  بسرتر  در نه گردد، جاری صمیمیت بستر در و شود شنیده ها سخن شود؛

 بره  نوبرت  نشرود،  حرل  هرا  بینش بیان با اگر. نیست دادگاه خانواده که زیرا. قضائی کشاکش

 «خانره  از بیررون  در زن کرار » خرواه . شرود  عمرل  باید او نظر مطابق و رسد می مدیر تصمیم

 . مرد ۀخواست خواه و باشد زن ۀخواست

 و دارد اسرتثناء  یرک  اسرت،  او با نهایی تصمیم که مدیر حق این اما :استثناء در استثناء

 : زیر بشرح. است «استثناء در استثناء» این

 اینصرورت  در باشد، خانواده رشادی مدیریت برای کافی رشد فاقد مرد ای خانواده در اگر

 او حرق  و او برا  نهایی های تصمیم صورت آن در و گیرد می عهده به را مدیریت زن ،استثنائی

 حرق  مروارد  برخری  در اوسرت  برا  نهرایی  تصمیم خانواده امور ۀهم در که مخان این اما. است

 یرک  مررد ( فقهری  باصرطالح ) زیررا . منرزل  از خارج در او کار است آنجمله از ندارد تصمیم

 هرم  احمرق  یا و سفیه اگر حتی مرد. است زن، «عبض» بر مالکیت آن و دارد «خاص مالکیت»

 زن خروج یلمتح. باشد حساس خود مالکیت به نسبت دارد حق و است زن عبض مالک باشد

 آنچه اساس و اصل نقض یعنی نقض این و است مالکیت این نقض بیرون، در کار برای خانه از

 مردیریت  اصرل  بکنرد  را تحمیل این اگر است خانواده مدیر که زنی ؛شود می نامیده خانواده

 که نیست ای خانواده دیگر یعنی کند، می «موضوع بانتفاء سالبه» را آن و برده بین از را خود

                                                
 در آینده بحث کامل خواهد آمد.« تصمیم با مدیر است»دربارۀ  5
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 . کند مدیریت را آن او

 گرچه است مرد با تصمیم باشد، مربوط مالکیت این به که یدیگر مسئلۀ هر در بنابراین

 . است منتفی اساس از مسئله واالّ ،بماند پابرجا خانواده که باشد قرار اگر. باشد رشد فاقد

 اسرتثنای  بره  اوست با نهایی تصمیمات و است مدیر استثناءً زن استثنائی، ۀخانواد چنین در

 . عضب مالکیت به مربوط های تصمیم

 یعنری . آورده کلری  قالرب  در را 5«النِّسناءِ  َعَلى َقوَّاُموَن الرِّجاُ » عبارت آیه جهت بهمین

 ایرن  و. رود نمری  بین از کلی طور به مرد امیقوّ باز باشد خانواده امقوّ زن که مواردی در حتی

 . وجودش آفرینش در انسان ماهیت است

 مرد عضب به نسبت نیز زن زن، عضب به مرد حساسیت برابر در :گویند می ها فمینیست

 و اسرت  زیرر  صورت سه از یکی به بحث این سرانجام که کرد توجه باید اما. دارد حساسیت

 : ندارد چهارمی صورت

 . زن بر مرد مدیریت -5

 .مرد بر زن مدیریت -1

 . خودش عضب به نسبت کدام هر مدیریت -0

 جان که است ویرانگر عامل همین و. خانواده ماهیت حذف با است مساوی سوم صورت

 .است کشته بل رسانده احتضار به را مدرن غرب در خانواده

 از را زن ندارند، را ها آن انجام توان مردها که ها مسئولیت این اهمیت و سنگینی برای و

 : است داشته معاف اجتماعی های مسئولیت برخی

 ُجُمَعٌة َلا َو ِإَقاَمٌة َلا َو َأَذاٌن النَِّساِء َعَلى َلْیَس»: السالم علیه صادق امام -5 :حدیث

 . نیست جماعت، نماز و جمعه نماز اقامه، و اذان زن، برای 1«:َجَماَعٌة َلا َو

                                                
 قبالً به شرح رفت. -سورۀ نساء 6آیۀ  5

 .6ح  50االذان و االقامه، باب وسائل الشیعه، ابواب  1
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 . است اش خانه زن، مسجد 5«:مسجد املرئة بیتها»: -1

 بررای  مسجد بهترین 1«:اْلُبُیوت ِنَساِئُكُم َمَساِجِد َخْیُر»: السالم علیه صادق امام از -0

 . است شان های خانه تان، زنان

 َكَفْضنلِ  َبْیِتَهنا  ِفني  َوْحَدَها اْلَمْرَأِة َصَلاُة»: (آله و علیه اهلل صلّی) اکرم پیامبر از -0

 نماز فضیلت دارای اش خانه در زن نماز 0«:َدَرَجًة ِعْشِريَن َو َخْمسًا اْلَجْمِع ِفي َصَلاِتَها

 . برابر 11 ضریب با است جماعت

 اعرالن  نیرز  اقامره . نمراز  به بلند صدای با مردم فراخواندن و اعالن یعنی اذان -5 :توضیح
 از کیفیرت،  این با دو هر این. برسد نماز محل جای همه به که صدائی با است نماز شدن برپا
 و اذان نروع  ایرن  اول حدیث در «النَِّساء َعَلى َلْیَس» عبارت و. نیست زنان برای اساس و اصل
 . گوید می را اقامه
 مری  دراج برن  جمیرل  کره  السرالم  علیه صادق امام از حدیث در «ال» کلمۀ همچنین و -1

 بررای  آیا 0.«:َلا َفَقاَ : ِإَقاَمٌة  َو َأَذاٌن َعَلْیَها َأ اْلَمْرَأِة َعِن»: پرسیدم حضرت آن از دگوی

 . نه: فرمود است؟ تکلیف اقامه و اذان زن

 جایز دیگران، به اعالن برای نه خودش، برای و خودش ۀخان در زن برای اقامه و اذان -0

 َفَقنا َ  ِللصَّنَلاةِ  ُتنَؤذرنُ  اْلَمْرَأِة َعِن»: پرسیدند السالم علیه صادق امام از: است مستحب و

 َأنَّ َو اللَُّه ِإلَّا ِإَلَه َلا َأْن َتْشَهَد َأْن َو ُتَكبَِّر َأْن َأْجَزَأَها َتْفَعْل َلْم ِإْن َو َفَعَلْت ِإْن َحَسٌن

 اگرر  و بگوید، اگر است بهتر: فرمود بگوید؟ اذان زن است جایز آیا 1«:اللَّه َرُسوُ  ُمَحمَّدًا

 .بگوید را شهادتین و اکبر اهلل که است کافی برایش نگوید

                                                
 ط قدیم. 012ص  1المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ج  روضة« خیر مساجد املرئة البیوت» 5

 .1ح  03همان، ابواب احکام المساجد، باب  1

 .1همان، ح  0

 .0ح  50وسائل، ابواب االذان و االقامه، باب  0

 .5ح  50همان، ابواب االذان، باب  1
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 مدیریت خاندان
 

 «نیرائی  نطفرۀ » یرک  در کره  خرانواده  چنردین  یرا  چنرد  از است عبارت خاندان :تعریف

  5.باشند مشترک

 دنیرای  در حتری  اسرت،  نژادی و نسلی ناسیونالیسم مقتضی انسان، غریزی طبیعت و ماهیت

 از یکی نژاد و نسل است؛ الملل بین حقوق های منشأ از یکی نسل و نطفه امروزی دمکراتیک

 مردیریت » از سخن که وقتی پس. است «مرزها بر مبتنی حقوقِ» و مرزها کنندۀ تعیین عوامل

 چیرز  یرک  برل  گرفرت،  نظرر  در «راکرد  قالب» یک در را آن نباید یدآ می میان به «خاندان

؛ در حد مدیریت خاندان نمری مانرد پریش مری رود؛     است «بالمالزمه حرکت» دارای «سیّال»

را تعیرین  « مدیریت جامعه»نوشت تکلیف و سر« سلطنت»فرزندش بنام  آبستن است می زاید؛

 می کند. 

ناخته نشده ترا مردیریتی بررای آن در نظرر     شبه رسمیت « خاندان»در اسالم چیزی به نام 

نره بره خرود خانردان و نره بره       ) صۀ حقوقی هیچ حقی به محور خاندانگرفته شود. و در عر

  به افرادی که در آن قرار دارند( تعیین نشده است.ه خانواده هائی که عضو آن هستند و ن

، میان محورهای حقوق و مدیریت، تطرابق برل   (السالم علیهم) بیت اهل و در مکتب قرآن

هست، یعنی هر جا که حق و حقوقی هست، در آن جا مدیریت هرم هسرت. و در   « وحدت»

 هرجا که حقوقی نیست، مدیریت هم نیست. 

                                                
بوده اند، چنین می شود: خاندان عبارت است « مادر ساالر»این تعریف دربارۀ برخی قبیله های نادر که  5

 مشترک باشند.  « رحم مادری»از چند یا چندین خانواده که در یک 
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 بارت است از: محور حقوق ع ،در این مکتب

 هر فرد انسانی حق و حقوقی دارد، مدیریتش نیز با خودش است.  فرد: -6

خانواده است، و خانواده یک پدیدۀ صرفاً قراردادی نیست برل  « واحد»فرد  خانواده: -1

 مردیریت  و اسرت  حقوق، و «شخصیت»ریشه در روح فطرت انسان دارد، پس خانواده دارای 

  5.است «وامیقِ مرد» اسالم در خانواده -رفت شرح به که طور همان -زیرا است پدر با آن

 حقروق  ذی هرای  خرانواده  از کره  جامعره  و اسرت،  «جامعه واحد» خانواده :جامعه -9

 نره  و است درست جامعه اصالت نه مکتب این دیدگاه از. است حقوق دارای یابد می تشکیل

 و حقوق دارای اصالت این اساس بر و اصالت دارای دو هر ؛«امرین بین امر» بل. فرد اصالت

 . هستند مدیریت دارای حقوق همین اساس بر

 در سره  هرر  یعنری . جامعره  و خانواده و. خانواده و فرد میان در مسئله است طور همین و

 در برل  نیسرت،  دیگری اصالت معارض و مزاحم هیچکدام اصالت و دارند اصالت خود جای

 لیسرم آدو نیسرت؛  «انگاری لیسمآدو» به جایی هیچ و. هستند همدیگر مکمل و همدیگر طول

 و ایرن  یا: که برسد «یا» حرف به الزاماً و لزوماً که باشد تعارض و تزاحم که هست جائی در

 . نیست «یا» برای جائی هست، تزاحم نه و تعارض نه تناقض، نه که جائی در اما. آن یا

 نیسرت؛  «جامعره  واحد» خاندان( السالم علیهم) بیت اهل و قرآن مکتب در :خاندان اما

 آن مالزمرۀ  در و باشرد  داشرته  حقروقی  ترا  شود نمی شناخته رسمیت به خاندان نام به چیزی

 . باشد «مدیر» دارای

 حقروق  هم فطرت، روح دارای هم و است غریزه روح دارای هم فرد :مسئله چرائی این

 است غریزه روح هم آن منشأ که است ای پدیده نیز خانواده. فطری حقوق هم و دارد غریزی

 . است خانواده فاقد است تفطر روح فاقد حیوان چون و .فطرت روح هم و

 و دارد حیروان  از بریش  حرو یک انسان که است «شناسی انسان» به مسئله برگشتِ یعنی

 ،(قربح  و حُسرن ) نباید و باید ناهنجار، و هنجار حقوق، تاریخ، جامعه، خانواده، منشأ روح این

                                                
 نه مرد ساالری و نه زن ساالری. 5



 132مدیریت خاندان  -فصل دوم
 

 

 

 می است، آن فاقد حیوان و دارد انسان آنچه هر و پشیمانی، حیاء، خواهی، زیبا و شناسی زیبا

 .باشد

 فطررت  روح ناحیرۀ  از جهرت  این از و دارد «غریزی صرفاً ماهیت» خاندان نام به چیزی

 نام به ای پدیده فطریات میان در ندارد؛ فطرت با ای رابطه هیچ آن ذات بل شود نمی پشتیبانی

 یتشخص غریزی، های انگیزش گرچه است فطری تشخصی فاقد خاندان ندارد؛ وجود خاندان

 . اند کرده جاری شاهنشاهی و سلطنت بستر در را تاریخ و اند داده که باشند داده آن به

 نیرز  مردیریت  فاقد پس هست، هم حقوق فاقد است، فطری شخصیت فاقد خاندان چون و

 . هست

 حقروق  و حرق  نرام  به چیزی حیوانی عالم در لذا و است فطرت روح حقوق، و حق منشأ

 .کند می تعیین «زور» را چیز همه ندارد؛ وجود

 و متعرارض  مترزاحم،  جامعه حقوق با حقوق این دارد، حقوقی نیز خاندان شود فرض اگر

 خاندان از که است نهادی سلطنت که است بشر تاریخی ۀتجرب یک این و. گردد می متناقض

 علیره  برر  کره  زیررا . اند کرده محکوم را سلطنت عاقالن همۀ امروز و گردد می متولد گرائی

 فررد،  حقروق  علیه بر در بینش اسالم نیز و 1است، افراد حقوق علیه بر و 5است جامعه حقوق

  0.است جامعه و خانواده

 خود به حقوقی لباس که است نامشروع و( حیوانی) غریزی صرفاً پدیدۀ یک خاندان پس

 . گیرد می

 ضرد  زنردگی » یرک  ای قبیلره  زندگی و «ای جامعه زندگی» یک شهری زندگی اسالم در

 شرده  تأسریس  «سازی جامعه» برای اجتماعی بزرگ بس اصل یک و شده شناخته «ای جامعه

 عنوان با قبیله به شهر از هجرت و. مدنیت و شهر به قبیله از هجرت ؛«هجرت» نام به است

                                                
 در بینش اصالت جامعه که هگلیسم و مارکسیسم طرفدار آن است. 5

 الیسم.در بینش لیبر 1

 و لذا امروز سلطنت با اجماع همۀ بینش ها، مردود و نامشروع شناخته شده است. 0
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 برزرگ  جنایات ردیف در یعنی است؛ شده شناخته کبیره گناه یک «اْلِهْجَرِة َبْعَد التََّعرُُّب»

 بررای  استحقاقی نه و است حقوق دارای نه وریفمن موضوع چنین. است گرفته قرار قتل مانند

 . است جرم یک نیز آن مدیریت بل ،دارد مدیریت

 َيْعَلُموا َأالَّ َأْجَدُر َو ِنفاقًا َو ُكْفرًا َأَشدُّ اْلَأْعراُب»: گوید می شناسی جامعه مقام در و

دیگرران اسرت و    از شردیدتر  عشرایر  در نفاق و کفر 5«:َرُسوِلِه َعلى اللَُّه َأْنَزَ  ما ُحُدوَد

 سازگارتر است.نادرک قرآن که خداوند نازل کرده  ایزمینۀ فکری آنان بر

ن آئرین را  قرآن در عشایری ترین جامعه آمده اما مدنی تری 1اسپانیائی؛« اوالگوئه»به قول 

 آورده است. و این یکی از بزرگترین امتیازات اسالم است. 

آمده همگی بدون استثناء در « اعراب»آیه از قرآن واژۀ  53اَعراب یعنی عشایر: در حدود 

نکوهش قبیله گرائی است که در هر کدام، خصلتی از خصرایل زنردگی عشرایری آمرده کره      

نگرش نکوهش آمیز و تحقیر آمیز بره آن زنردگی   الزمۀ آن گونه زیستن است و یا همراه با 

 است.

 ِمنْنُكمْ  َيَتَفقَّْه َلْم َمْن َفِإنَُّه الدِّيِن ِفي َتَفقَُّهوا»السالم فرمود:  امام صادق علیه حدیث:

به دین شناسی بپردازید، زیرا کسی از شما که در دین به شناخت  0«:َأْعَراِبي َفُهَو الدِّيِن ِفي

 نپردازد، او اعرابی و عشایری است. 

برر شرما براد     0«:َأْعَرابناً  َتُكوُنوا َلا َو اللَِّه ِديِن ِفي ِبالتََّفق ِه َعَلْیُكْم»باز می فرماید: 

 کوشش در شناخت دین خدا، و همسنخ اعراب و عشایر نباشید. 

ه حدیث ها، قبیله گرائی را مانع شناخت گرائی و مانع علرم و دانرش مری داننرد.     این گون

                                                
 سورۀ توبه. 21آیۀ  5

 «.هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسالمی در اسپانیا»ایگنا سیو اوالگوئه، در کتاب  1

 ط دار االضواء.  05ص  5کافی )اصول( ج  0

 همان. 0
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برای هر متخصص جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی روشن است که خاندان گرائی یکری  

 از موانع رشد فکری و علمی است. 

است، مدیریت عشایری نه تنهرا فاقرد   « رشاد»مدیریت  به شرح رفت که هدف از رشاد:

چوبه ای از تعصبات قالب د رشاد است؛ عشیره را در یک چهاراست بل ذاتاً و ماهیتاً ضرشاد 

آنان را نیز )همان طور که در آیه دیدیم( قرالبی برار مری آورد؛     ۀگیری می کند، فکر و اندیش

 عرصۀ اندیشه تنگ می گردد، برای رشد فکری، علمی، هنری و صنعتی فرصتی نمی ماند. 

باالترین و قدرتمندترین و توسعه یافته ترین جامعۀ قبیله ای جامعه فرعرونی مصرر اسرت    

 َسنبیلَ  ِإالَّ َأْهنديُكمْ  منا  َو َأرى منا  ِإالَّ ُأريُكنمْ  منا  ِفْرَعْوُن قاَ »که فرعون مدعی رشاد برود:  

ما را مگر آنچه بینش خودم است و هدایت نمی کنم ش دهمراهی به شما ارائه نمی  5«:الرَّشاد

 مگر به راه رشاد. 

از امرر   دروی کردنر پیر  1«:بِرَشرید  فِرْعَروْنَ  أَمْرُ ما وَ فِرْعَوْنَ أَمْرَ فَاتَّبَعُوا»می گوید:  آن گاه

عشیره خود برای خویش قوانین صررفاً طبیعری    فرعون در حالی که امر فرعون فاقد رشاد بود.

 دارد قوانینی که امکانی برای قوانین مدنی نمی دهد. 

زندگی شهری به هر صورت، زندگی مدنی است، اما از نظر بافرت و   خاندان در شهر:

 نظام بر دو نوع است: 

احد خانواده، و خانواده واحد قبیله، فرد و بافت و نظام اجتماعی که در آن، جامعه با -5

ننرد  تراریخ بروده انرد، و ما    ۀو قبیله واحد جامعه باشد. مانند همه شهرهائی که در قرون اولی

اکثر شهرهائی که در قرون وسطی و مانند خیلی از شهرهائی که پس از آن بوده اند و امرروز  

نیز می توان نمونه هائی برای آن یافت. مکه و جامعه مکه در عصر نزول قرآن همین ماهیت 

 را داشت و قبایلی از قبیل: بنی هاشم، بنی امیّه، بنی زهره و.... واحد آن بودند. 

شرافت و کرامت هر کس را شرافت و کرامت قبیله اش، تعیین مری کررد؛   شرف و کرم؛ 

                                                
 سورۀ غافر. 12آیۀ  5

 ۀ هود.سور 21آیۀ  1
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 کسی برتر بود که فردی از قبیلۀ پرجمعیت، پر ثروت و پر زور باشد. 

 اللَِّه ِعْنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ»برانداخت: « واحد جامعه»قرآن آمد و خاندان و قبیله را از سلسلۀ 

 و زد خدا برا تقرواترین شرما اسرت، از هرر تخمره؛ نطفره،       با کرامت ترین شما در ن 5«:َأْتقاُكْم

 خاندان باشد و یا اساساً مانند بالل حبشی برای او هیچ خاندانی شناخته نشود. 

اسالم، فرد را واحد خانواده و خانواده را مستقیماً واحد جامعه قرار داد بدون نقشری کره   

 به خاندان بدهد. 

و کرامت خاندانی و قبیله ای را چنان تحقیر می کند که دربارۀ بزرگان شان که به دوزخ 

عذاب دوزخ را بچش تو کره )در زنردگی    1«:اْلَكر  اْلَعزيُز َأْنَت ِإنََّك ُذْق»می روند می گوید: 

 ب آمدهلهدنیوی( خود را عزیز و با کرامت می پنداشتی. در قرآن یک سورۀ مستقل دربارۀ ابو

بنی هاشم بود. آیا در میان آن مردم بدتر از  -(آله و علیه اهلل که از خاندان خود پیامبر )صلّی

ای حذف خانردان از  این بر ؟-سورۀ مستقل آمده؟ب کسی نبود، چرا فقط دربارۀ او یک لهابو

 است.  واحد جامعه بوده

الخره هرر قبیلره ای   قبیله گرائی هرگز نمی تواند از توتم بی نیاز باشد؛ با توتم پرستی:

است؛ آرم ها به صورت بت ها مجسم می گشتند، نره فقرط در   « نشان»و « آرم»نیازمند یک 

فاقرد تروتم نبروده؛ در میران مردمران       ،هیچ مردمی در جهران  ،میان عرب جاهلی بل در تاریخ

ایرانیان پیش از اسالم از این جهت بهترین مردمان بوده انرد   ،مختلف که در تاریخ می شناسیم

که بت را نمی پرستیدند اما آنان نیز بت پرستی تلطیف شده ای داشتند؛ آن گراو بالردار و آن   

؟ هخامنشیان -عقاب پر هیبت چیست که در سرستون های تخت جمشید جا خوش کرده اند

 0یت شان بود، در آن جا جمع کرده بودند.نماد هر قوم و قبیله را که تحت حکومت و مدیر
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 5همین امروز هم پرچم هر جامعه ای یک نماد، یک بت تلطیف شده و یک توتم است؛

 عشیره ای نیست.  ۀ شاناین که بافت اجتماعی و نظام جامع با

است که نه مرزها را به رسمیت می شناسد و نه « واحد جهانی ۀجامع»اما اسالم در صدد 

مردمران   ۀما تو را نفرستادیم مگر بررای همر   1«:ِللنَّاِس َكافًَّة ِإالَّ َأْرَسْلناَك ما َو»پرچم ها را: 

واحرد جهرانی اسرت، و     ۀجهان. و جامعۀ آرمانی اسالم در ظهور امام زمان)عج( یک جامعر 

اینک همۀ دانشمندان جامعه شناس و تحلیل گرانِ روند تاریخ، اجماعاً باور دارند کره مرردم   

د و از آن جمله است نوشته های آلروین ترافلر   نواحد پیش می رو ۀوی یک جامعجهان به س

گیرری  بحث را در آخررین فصرل ایرن کتراب پی    که خود از وابستگان کاخ سفید است. ما این 

 خواهیم کرد و در این جا همین قدر کافی است. 

خورد اسرالم برا خانردان، برخرورد     با این همه، بر یک مسئولیت بدون مدیریت:

د و اشتراک نسلی را از ریشه برکَند. بل کره چیرزی از   نیست که تبری به دست بگیر« بریت»

خاندان باقی می گذارد؛ اثری از انگیزش غریزی نگه می دارد که همان اثر در خدمت فطرت 

انسانی باشد. یعنی در مرحلۀ خاندان باز غریزه را نادیده نمی گیرد بل بره عنروان ابرزار از آن    

 طری استفاده می کند. برای امور ف

قبیله گرائی و ملوک الطوایفی را نمی پذیرد؛ هیچ فردی را به عنوان مدیر یا رئیس خاندان 

 به رسمیت نمی شناسد. اما فامیل های نزدیک هر فرد را در رفتارهای آن فرد مسئول می داند. 

بر آن فرد ندارنرد، برا ایرن حرال در      یاین فامیل های نزدیک، هیچ ریاست یا مدیریت اوالً:

 برابر برخی از رفتارهای او مسئول هستند: مسئولیت بدون مدیریت. 

ت یاین مسئولیت متوجه یک فرد نیست تا روند آن موجب زمینۀ ریاست و مردیر  ثانیاً:

 آن فرد بر فرد دیگر، گردد. 

دیه ها است؛ اگر فرردی  این مسئولیتِ بدون مدیریت، تنها دربارۀ نوعی از  دیه بر عاقله:
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 شود، دیۀ مقتول به عهدۀ فامیل های نزدیک قاتل است. چرا؟ « قتل خطائی»مرتکب 

چوبه های خاندان و قبیله را از ریشه و اساس برنمی کَند؛ در جامعه سازی و اسالم چهار

 امرروز . گرردد  جامعه ماهیت علیه بر دچار افراط نمی شود تا ماهیت جامعه یرینفمدنیت آ

 و گشرته،  رنجرور  جامعره  شخصریت  روح اند، رفته افراط به دموکراتیزه در که جوامعی در

 مردم و ها همسایه وقتی میمیرد، شخود آپارتمان در فردی گردد؛ می تهی شخصیت از جامعه

 داشرت،  حقوق بود، انسان این. است شده فراگیر تعفنش بوی که شوند می خبردار او مرگ از

 ای جامعره  چنین شخصیت پس. است شده مبدل متعفن جیفۀ به اینک داشت، آبرو و حیثیت

 .است بیماری دچار

 در و -معموالً خطائی قتل. همدیگر بر فامیل نظارت است؛ «نظارت» یک عاقله، بر دیه 

 افرراد : گویدمی شود. اسالم می ناشی قاتل فرد گری ابالی ال از -موارد اتفاق به قریب اکثریت

 نیفترد؛  انحرراف  ایرن  بره  آنران  از فردی تا باشند داشته نظارت همدیگر بر باید فامیل نزدیک

 آنهرم  مدیریت، نه است نظارت این البته... و بدهند اندرزش و پند کنند؛ هدایتش دهند؛ تذکر

 یکری  کره  جانبره  یک نه است متقابل و دوجانبه یعنی است؛ همدیگر بر متعدد افراد نظارت

( دیگرران  یا) دیگری و است مدیر یکی که مدیریت برخالف. نظر تحت دیگری و باشد ناظر

 . مدیریت بدون مسئولیت: شود می آن عنوان لذا. او مدیریت تحت

 صرادر  کسری  هرر  از است ممکن دیگر های جرم اینکه برای اوالً :قتل؟ در تنها چرا اما

 َقَتنلَ  َفَكَأنَّما اْلَأْرِض ِفي َفساٍد َأْو َنْفٍس ِبَغْیِر َنْفسًا َقَتَل َمْن»: است جرم باالترین قتل: انیاًث شود،

 . است نشده عنوان تعبیر این با جرمی هیچ 5«.َجمیعًا النَّاَس

 عمرد  قترل  دیرۀ  اگر است، قتل از پیشگیری هدف که این برای :خطاء؟ قتل در تنها چرا

 از را خرود  زیررا  پرردازد  مری  متعردد  های قتل به راحتی به قاتلی هر باشد فامیل عهدۀ به هم

 .داند می مصون دیه یا قصاص

 ریشره  کلری  به را «تباری مشترک ۀنطف» و لنس ،اسالم :دوم مدیریت بدون مسئولیت
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 «غررض  نقرض » مصداق مدنیت روند و دوش جامعه ماهیت علیه سازی جامعه تا کند نمی کن

 احسراس » بردون  همردیگر  بره  نسربت  و خبر بی همدیگر احوال و حال از ها انسان و گردد

 دیگرر  اصرل  یرک  به همین جهت .شوند امروزی سوئد ۀجامع مانند همدردی بدون ،«انسانی

 . رحم صلۀ: نام به دارد

 فامیرل ) عاقلره  آیرا  که هست نظر اختالف فقهاء میان عاقله بر دیه مسئلۀ در :رحم صلۀ

 در امرا  ؟-اسرت؟  پردری  فامیرل  محور به فقط یا هست هم مادری های فامیل شامل( نزدیک

 ۀنطفر  ۀمسرئل  دارد، عهرده  برر  را اساسری  نقرش  «رحرم » واژۀ که طور همان رحم صلۀ ۀمسئل

 شرامل  هرم  کره  دارد قررار  رحرم  آن جای به بل نیست محور پدری مشترک تبار و مشترک

 .مادری فامیل هم و شود می پدری فامیل

 و درد از باشرند؛  داشرته  اطرالع  همدیگر احوال و حال از فامیل افراد باید یعنی رحم صلۀ

 داشرته  مدیریت یا ریاست همدیگر بر که این بدون نباشند، غافل همدیگر مشکالت از و رنج

 .باشند

محدودۀ  ابراز شده اما باید گفت: معیارِ یشعاع این دایرۀ رحم تا کجاست؟ نظرهای متعدد

تعیین می کند، وقتی که گسرترۀ فامیرل   « خاندان»است؛ شعاع رحم را « طایفه»این رحم، مرز 

 اق خاندان تجاوز کند و به طایفه برسد، دیگر این اصطالح رحم بر آن صدق نمی کند. از مصد

که در این جا بحرث مری شرود غیرر از آن     « خاندان»و صدالبته باید توجه داشت که این 

 هستۀ« نطفۀ تبار پدری»خاندان است که در سطرهای باال عنوان می شد، زیرا در این اصطالح 

 در هستۀ موضوع است. موضوع نیست. بل رحم ما

« عررف »عدد و رقم معین داد، بهترین تعیین کننردۀ آن   ،نمی توان برای افراد مشمول رحم

 است.

با سالمت شخصیت روانی( سه محور بررای دلسروزی    در زندگی انسانی )انسان دلسوزی:

 هست: 

 َأْزواجناً  َأْنُفِسنُكمْ  ِمْن َلُكْم َخَلَق َأْن آياِتِه ِمْن َو»دلسوزی اعضای خانواده به همدیگر:  -5



 اسالم و مبانی مدیریت 156
 

 

و از نشانه های  5«:َيَتَفكَُّرون ِلَقْوٍم َلآياٍت ذِلَك يف ِإنَّ َرْحَمًة َو َمَودًَّة َبْیَنُكْم َجَعَل َو ِإَلْیها ِلَتْسُكُنوا

او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنارشان آرامش یابید، و در 

 داد، در این، نشانه هائی است برای افراد اندیشمند. و دلسوزی قرارمیان تان مودت 

را « شخصریت »خانواده ای که اساس آن مبتنی بر دلسوزی نباشد، خانواده نیست یعنری آن  

زنردگی  » ندارد مانند آنچه امروز در زندگی اکثریرت مرردم سروئد مشراهده مری کنریم کره       

پدیدۀ صرفاً قراردادی و صررفاً غریرزی   یک  ، خانواده نیست، بل«مشترک در زیر یک سقف

 1است و لذا متزلزل و بی دوام است.

دلسوزی انسان ها بر همدیگر: دلسروزی هرر انسران برر هرر انسران دیگرر )دلسروزی          -1

ان اسرت،  ه، دلسوزی از انگیزش های فطری انسر اجتماعی(: انسان موجودی دلسوز، آفریده شد

دیگران بی اعتنا باشد. سمبل اعرالی انسران پیرامبر     انسان سالم نمی تواند نسبت به درد و رنج

 ۀاست که نه فقط بر کل عالم انسران دلسروز اسرت برل برر همر       (آله و علیه اهلل اسالم )صلّی

 ما َو»نیز دلسوز است:  -و در معنی اتم بر محیط زیست -عالمیان حتی بر عالم گیاه و حیوان

 ِبِكتاٍب ِجْئناُهْم َلَقْد َو»و اساساً قرآن برای دلسوزی آمده است:  0«.ِلْلعاَلمني َرْحَمًة ِإالَّ َأْرَسْلناَك

 َلُهنمُ  ِلُتَبنیِّنَ  ِإالَّ اْلِكتاَب َعَلْیَك َأْنَزْلنا ما َو»و  0،«ُيْؤِمُنون ِلَقْوٍم َرْحَمًة َو ُهدًى ِعْلٍم َعلى َفصَّْلناُه

 1«.ْؤِمُنونُي ِلَقْوٍم َرْحَمًة َو ُهدًى َو فیِه اْخَتَلُفوا الَِّذي

 و آیه های دیگر.

دلسوزی و رحمت در فاصله دو ردیف فوق: در فاصله خانواده با جامعه، یرک دایررۀ    -0
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 دیگر باز کرده به نام دایرۀ رحم.

 اسالم همیشه دو اصل را در نظر دارد:

اعرم از   -فررینش انسران  آاصول  ۀنگفته است؛ هم« نه»هرگز به اصول طبیعت انسان،  -5

باید محفوظ باشند لریکن مری گویرد: انگیرزش هرای غریرزی بایرد تحرت          -فطریاتغرایز و 

 مدیریت روح فطرت، جهتمند باشند، نه بدون جهت و هرزه گرد.

 صرلۀ  ،کنند می اقناع را آن هم با و هماهنگ ریزهغ روح و فطرت روح که مواردی از یکی

 آن.  مخالف غریزه و است آن طالب فطرت که اجتماعی های دلسوزی خالف بر است. رحم

مری دهنرد، تعریفری اسرت برر      « عقالنیرفتار »آن تعریفی که آقایان پاراتو و ماکیاول، بر 

کار غریزه  کار روح فطرت است، و ابزارِ زیرا که عقل ابزارِ ،نه رفتار عقالنی« رفتار غریزی»

 تعبیر می کند. « هوای نفس»است که اسالم از آن با « هوس»

رحم یک مسئولیت است بدون ریاست و بردون مردیریت شرخص    مسئولیت صلۀ  نتیجه:

 صله کننده بر شخص صله شده.

حقوق، انسان شناسی، روان  منشأ ۀاکنون که در این فصل )مدیریت خاندان( سخن به عرص

مخاطبان این جرزوه برا رشرته هرای      به شناسی اجتماعی و سرانجام به جامعه شناسی، رسید و

این که تا حدودی بحث مان در خرارج از مردیریت نیرز     تخصصی دیگر مربوط گشت، برای

در مقدمرۀ  « دیه بر عاقله»کامل شود، احساس می کنم که الزم است مقاله ای را که با عنوان 

به تصحیح این جانب، نگاشته ام، در ایرن جرا بیراورم گرچره بحرث      « جامع الشتات» 2مجلد 

 اختصاصی حقوقی باشد نه مدیریت: 

 

 

 دیه بر عاقله 
 

در مقدمۀ این مجلد الزم بود مطالب متعددی بیان شود، اما چرون همرۀ آن هرا    
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جراحااتی  »، و بحثری در  «دیه بر عاقلاه »در یک مقدمه نمی گنجد تنها به شرح 

، و «اجرای حدود در عصر غیبت»، و «که دیۀ آن ها از ناحیه شرع تعیین نشده

 بسنده می شود:  «خذ مبا خال  العاّمة»نیز بحثی به محور قاعدۀ 

را نردارد، شخصریت   « حکمرت احکرام  »با این که فقیه مسؤلیت  دیه بر عاقله:

سخن گفته اند؛ « حکمت تشریع دیه بر عاقله»های مهم و متعددی از فقهاء دربارۀ 

أن العشرية كانت متنع عن القاتل بالسی  يف »می گوید:  5مبسوطدر  )ره(شیخ

نه باملا ، فلهذا مسیت عاقلة، و قا  أهل اجلاهلیة، فلما جاء اإلسالم منعت ع

اللغة العقل الشد، و هلذا يقا  عقلت البعري إذا ثنیت ركبته و شددهتا، و مسي 

ذلك احلبل عقاال فسمى أهل العقل عاقلة ألهنا تعقل اإلبل بفناء وىل املقتو  

  «.و املستحق للدية

شیر دفاع می کررد.  ترجمه: در عصر جاهلیت، هر قبیله از فرد قاتل خود، با شم

وقتی که اسالم آمد )قبیله موظف شد که( با مال از او دفاع کند. لذا این نوع دفراع  

و لرذا  «. بسرتن، بنرد کرردن   »یعنی « عقل»نامیده شد. و اهل لغت گفته اند: « عاقله»

و «. شتر را عقل کردی»وقتی که زانوی شتر را جفت کرده و ببندی، گفته می شود 

امیده شده است. و به عاقله، عاقله گفتره انرد؛ چرون آنران )بره      ن« عقال»آن طناب 

حضور اولیای مقتول رفته و( شتر را در درگاه ولّی دم که مستحق دیه اسرت، زانرو   

 می بندند.
 متأسرفانه را گفته و نوشته انرد.   )ره(کم نیستند بزرگان دیگری که مانند همین کالم شیخ

ست. و به صراحت عرض می کنم نه تنها حکمت در این جا چاره ای از یک بحث طلبگی، نی

                                                
 ط المرتضویه. 510ص  1ج  5
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این تشریع، چنین نیست، بل تقنین این قانون هم به هیچوجه ربطی به سنّت جراهلی نردارد. و   

، جان مسئله را برای «مدرنیته»است. و گذشت زمان و پیدایش « ی مستقلتأسیستشریع »یک 

اعی را ندیده بودند. و تنهرا  ما روشن می کند، فقهای بزرگ پیشین، چنین زمان و شرایط اجتم

دچار شگفتی می شردند و   -سورۀ انعام. 560آیه  -«َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى»در برابر آیۀ 

 اسالم آمد دفاع شمشیری را به دفاع مالی تبدیل کرد.  ؛می گفتند: خوب

« عاقلره  دیه بر»ابتدا، ماهیت آن چه در جاهلیت مرسوم بوده، بررسی شود. سپس ماهیت 

 بیان شود: 

 این سنت جاهلی از عناصر زیر تشکیل شده بود:  ماهیت سنّت جاهلی:

عنصر جغرافیِ سرزمین: برای شرح این موضوع الزم است منطقۀ جغرافری ایرن سرنت     -5

جاهلی را بشناسیم: عرب پیش از اسالم به دو بخش تقسیم شده بود؛ عررب قحطرانی و عررب    

 عدنانی. 

کره  « ظهران»شبه جزیره عرب را در نقشه مالحظه کنید و خطی از الف: عرب قحطانی: 

که در نزدیکی دریای سررخ اسرت بکشرید. ایرن خرط      « ظهران»در جنوب شرقی آن است به 

تقریباً مرز میان سرزمین عرب قحطانی و عدنانی را مشخص می کند. بخش جنوب آن )یمرن(  

. قحطانیران از قردیم و در دیرینرۀ    سرزمین قحطانیان است و بخش شمال آن سرزمین عدنانیان

تاریخ، دارای دولت مرکزی به عنوان یک جامعۀ قانونمند، در حد قانونمندی جوامع معاصرر  

خودشان بودند. سنن و قوانین حقوقی مدنی داشتند. و سرنت مرورد بحرث مرا در میران قبایرل       

رد مجرم خود قحطانی وجود نداشت. گرچه در طول تاریخ و حتی امروز گاهی طایفه ای از ف

 دفاع می کند. اما این غیر از آن است که در میان قبایل عدنانی بود.

منحصرر بره سررزمین عردنانی و     « قرانون رسرمی  »این سنت جاهلی به عنوان یک  نتیجه:

 منحصر به قبایل عدنانی، بوده است.

هراً عرب عدنانی فاقد دولت مرکزی بود. در نتیجه هر قبیله ق«: ملوک الطوایفی»عنصر  -1

داشت؛ یعنی هر قبیله یک جامعه بود و سررزمینش نیرز یرک    « جامعۀ مستقل»ماهیت یک 
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 محسوب می شد. مرزهای جغرافی انسانی و جغرافی سرزمینی معینی داشتند.« کشور»

 -«دارالنّردوه »هر قبیله یا یک رئیس و حاکم داشت که آن را اداره می کرد، یا یرک   -0

 امور قبیله تصمیم گرفته و به اجراء می گذاشت.داشت که دربارۀ  -مجلس مشورتی

بود. نه یرک قرانون رسرمی در    « بین القبائل»سنت دفاع از مجرم، یک امر مربوط به  -0

درون قبیله. و قتل های خطائی درون قبیله ای، و حتی گاهی در موارد عمد نیز، برا خونبهرا و   

 مصالحه، فیصله می یافت.

بود، دفاع از مجرم، حمایت، عصبیت، کمک و یاری « عدفا»سنت مذکور، ماهیتاً یک  -1

 به مجرم. 

مردم قبیله، و بهتر است بگوئیم: جامعۀ قبیله، هم در قتل عمد از مجرم دفاع می کرد  -6

 و هم در قتل خطاء. 

بس نادر کره برا    یدفاع از مجرم نیز صرفاً دفاع نظامی و شمشیری بود. مگر در موارد -1

 مال فیصله می یافت.

از  -قتل عمد، شبه عمد، خطا، تسبیب محرض  -در سنت جاهلی عصبه در هر نوع قتل -2

 قاتل دفاع می کرد.

حقاوق باین   »و دایارۀ   هنتیجه: سنت جاهلی مورد بحث، یک قانون بود در عرص

جمعیت یک قبیلۀ عدنانی آن روز در مواردی بریش   زیرا هر قبیله یک ملّت بود.«. الملل

 قل امروزی )مثالً لوکزامبورک و امثال آن( بود.از جمعیت فالن کشور مست

 عناصر این قانون به شرح زیر است:  بررسی ماهیت دیه بر عاقله:

به اعتراف همۀ اندیشمندان بزرگ )از آن جمله اگناسیو اوالگوئه اسپانیائی در کتراب   -5

ن جامعره،  ، اسالم در میان قبایلی ترین و بردوی ترری  «(هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسالمی»

 شهری ترین و مدنی ترین نظام حقوقی را آورده است.

است، نه « قانون بشرط»دیه بر عاقله، مانند هر قانون حقوقی و جزائی، باصطالح یک  -1

 و مرکزی حاکمیت و مرکزی دولت وجود به است مشروط یعنی «.ال بشرط» نه و «بشرط ال»
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 شد.  خواهد روشن «عاقله» معنی در که ندارد نقشی آن در «عشیره» و «قبیله» نام به ای مقوله

حقروق  »قرار دارد، و ربطری بره   « حقوق درون جامعه»دیه بر عاقله، در عرصه و متن  -0

 ندارد. « بین الملل

دیه بر عاقله، منحصر به قتل خطاء است. و شامل قتل عمرد نمری شرود. زیررا در ایرن       -0

 صورت قاتل جریئتر شده و به کشتار می پردازد.

را ندارد، نه دفاع، نه حمایت، نه عصبیت و نره  « دفاع»دیه بر عاقله به هیچوجه معنی  -1

 کمک و یاری به مجرم. 

اسرت، در عصرر جراهلی نبروده و از     « بازدارنرده »که بره معنری   « عاقله»لفظ و عنوان  -6

 ات اسالم است. یعنی فامیل باید بازدارنده باشد. تأسیس

 نامیده می شد نه عاقله.« هعصب»آنچه در جاهلیت بود،  -1

اسرت. کره   « بازدارنردگی »قانون دیه بر عاقله برای پیشگیری از جرم اسرت. و بررای    -2

 شرحش خواهد آمد.

کره از هرم نپاشرد. ایرن نیرز در      « نهاد خرانواده »دیه بر عاقله عاملی است برای حفظ  -2

 سطرهای پائین بیان خواهد شد.

کشد، دیۀ او بر عاقله است مطلقا، یعنری دربرارۀ   اگر یک مجنون )دیوانه( کسی را ب -53

 مجنون، قتل عمد، غیر عمد و تسبیب فرق ندارد. 

میت چوبۀ قبیله هرا را از رسر  وک الطوایفی را از بین برد، چهاراوالً: اسالم آمد مل شرح:

 چوبه ها را بر هم زد. انداخت، و تا می توانست چهار

یک امر سرتوده و  « هجرت»ن را تحت عنوان کوچ کردن از عشایر و شهرنشین شد ثانیاً:

 در حد امکان، واجب دانست. 

بره شردت    «تعّرب بعند اهلجنره  »کوچیدن از شهر و گرویدن به عشایر را با عنوان  ثالثاً:

 شمرد. گناهان کبیرهنکوهش کرد و آن را از 

این مدنیت گرائی و تمدن خواهی را به طور افسار گسیخته و بری حردّ و مررز رهرا      اما:
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از هرم  « خرانواده »برسد و در نتیجه نهاد برس گرانقردر و انسرانی     «اصالة الفرد»نکرد که به 

بپاشد. همان طور که در جوامع غربی از هم پاشیده و جهان مدرنیته به کمونیسم جنسی مبتال 

 شده است.

زیررا  «. امر بین االمرین»بل  «فرد لةاصا»معتقد است و نه به  «اصالة جامعه»ه اسالم نه ب

فرد )لیبرالیسم( بره حیوانیرت منجرر مری شرود. و       لةاصاجامعه )مارکسیسم( و هم  اصالةهم 

 خانواده در هر دو از بین می رود. 

شری  بایرل و عشرایر، و متال  در جامعه سازی مدنی اسالم، در هم ریخرتن ق  اصل بس مهم:

پیش می رود و در آن جا توقرف مری کنرد.    « اصل رَحِم»چوبه های تعرّبی، تا مرز شدن چهار

رَحِم یک اصل بزرگ، مهم و سازنده در برنامۀ جامعه سازی اسالم است کره ماننرد حصرار    

 کشیده شده و از آن حفاظت می کند.« نهاد خانواده»بس محکم به اطراف 

مه چیز با دولت، پلیس، دادگاه و مجازات ه بحث نزدیک می شویم: ۀاینک به هست

حل نمی شود. پیش از آن باید عوامل تربیتی، اجتماعی و عوامل بازدارنرده از جررم و برزه، در    

 جامعه عملی گردد.

دیه بر عاقله، نه برای حمایت از مجرم، بل فامیل را مسؤل و موظف می کند که بر افرراد  

زمینۀ برروز جررم، یرا فرراهم آمردن زمینرۀ سرهل         و اعضای فامیل، نظارت داشته باشد. و از

 انگاری، یا از فراهم آمدن زمینۀ روحی الت بازی در روان و فکر عضو فامیل، پیشگیری کند. 

در این صورت، و اگر این قانون به خروبی رعایرت شرود، هریچ الت و یرا الت برازی، در       

برازی هرا و قلردرم بی هرا     جامعه پیدا نمی شود، که اکثر زمینه های قتل خطائی همرین الت  

 است.

، در این جا به یکی از عناصر مهم این قانون می رسیم که دیه بر عاقله حمایرت از  بنابراین

یل است که بر همدیگر نظرارت داشرته   مجرم نیست، بل گذاشتن یک مسئولیت بر گردن فام

 رد.دا یباشند. حتی یک درهم از خود قاتل نمی گیرد، تا فامیل بفهمد مسئولیت مهم

و به عبارت دیگر: تا حدودی می توان گفت که اسالم یکی از منشأهای جرم و قتل را بی 
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توجهی فامیل به رفتار اعضای خود، می داند. و می خواهد نظارت فامیل را بر همدیگر، یکری  

 قرار دهد.« جرم زدائی»از عوامل بس مؤثر 

« رَحِرم »هر میزان عنروان  در یک بررسی جامعه شناسانه، به خوبی روشن می شود که به 

از هم می گسلد، به همان میزان بر جرم ها افزوده می شود. زیرا به قول قدیمی ها، همواره از 

افزوده « آدم های بی خانواده و بی ریشه»کاسته می شود. و به « آدم های با خانواده و با ریشه»

 می شود.

بیست روز از بوی تعفرن مری   در جوامع غربی، شخصی در آپارتمان خود می میرد، پس از 

فهمند که مرده است. تنهائی، بی کسی، به چه حدّی رسیده است. البته سری هم به آسایشرگاه  

 ما هم بدان سوی می رویم. متأسفانهرا ببینید. « اُمانِ اُومانیسم»سالمندان بزنید، تا عاقبت 

خانواده، تا حدودی  در جامعۀ ما در مقایسه با جوامع غربی هنوز رَحِم و فامیل و :سؤال

 قوت دارد. اما آمار جرم اگر از غرب بیشتر نباشد کمتر نیست.

است دچار اضطراب می شود، اضطرابی کره  « حال گذر»همیشه جامعه ای که در  پاسخ:

باالتر از پیشینه و باالتر از آینده می شود. در جامعه ای  جرم منشأ جرم و بزه می شود و آمار

 ار جرم و بزه باال می رود.که در حال گذر است آم

فوراً قضاوت نکنید، و نگران نباشید، دچار تناقض نشده ام که بگوئید: این که در جوامرع  

غربی آمار جرم بیش از جامعۀ ما نیست، این ناقض مطالبی است که در سطرهای باال گذشت 

 و اگر ما هم مرحلۀ گذر را پشت سر بگذاریم از آمار جرم کاسته خواهد شد. 

است. شما هر چه حقروق  « حقوق»لی، این درست است. اما جرم چیست؟ جرم در برابر ب

حق خدا و »را براندازید، به همان میزان جرم معنی خود را از دست خواهد داد. از باب مثال: 

وقتی که شرابخواری را آزاد کنید، جرمهای مربوط « جامعه است که هیچ کسی شراب نخورد

، زنا حرام «نهاد خانواده»صومانه تبدیل خواهند شد. یا: برای حفاظت از به آن نیز به رفتار مع

و ممنوع و جرم است، وقتی زنا جایز و یک کار معصومانه دانسته شود، جرمهای مربوط بره  

 آن نیز امور معصومانه تلقی می شوند. و به همین قیاس جرم های پرشمار دیگر. 
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ۀ ما است، لیکن جرم شناخته نمری شروند. و   آمار جرم در جوامع غربی صدها برابر جامع

 بهای این انگارش، از بین رفتن نهادهائی مانند خانواده و فامیل است. 

مری   مصررف به یک مرد سوئدی گفتم: چرا پس انداز نمی کنی؟ و هر چره درآمرد داری   

کنی؟ گفت: برای چه پس انداز کنم من که نمی دانم فرزند از خود من است یا خانم از کرس  

 اجتماعی هستم. تأمینآورده است. خودم هم تا روز مرگ  یدیگر

اجتماعی هم )که خیلی مهم و حیاتی است( باید طوری نظاممندی شرود کره    تأمینببینید: 

بزرگ بشر این اسرت؛   هر حیث بی نیاز نکند. مشکل انسان را از خانواده و اوالد و فامیل، از

جامعه سازی و دمکراتیزه کردن بشر تا چه حد مفید است؟ براندازی قبیله و عشیره و تبار تا 

 اجتماعی چگونه و با چه آثار روانی و شخصیتی باشد؟ و...؟ و...؟ تأمینچه حد باید باشد؟ 

سد، بسی مبارک خواهد بود. و اگر به اگر جامعۀ ما از مرحلۀ گذر به مرحلۀ اسالمی بر

جامعۀ غربی برسد، با هزاران مصیبت رو به رو خواهد گشت. و اگر برا عینرک تحقیرق بره     

زندگی غیرر از دردسرر چیرزی    »جامعۀ غربی نگاه کنید براستی خواهید دید به قول خودشان 

 «. نیست

اسالم بررسی کررد. آن  موضوع و عنوان حقوقی دیه بر عاقله را، باید در جامعۀ مورد نظر 

« ی مستقلتأسیستشریع »بل یک وقت معلوم می شود که نه رابطه ای با سنت جاهلیت دارد )

 و نه جای تعجب دارد که چرا باید فامیل غرامت جرم مجرم را متحمل شود.  است(

قتل عمد عملی اسرت کره مرتکرب آن،    که  اما دیه بر عاقله در قتل عمد نیست، چرا

ست که نظارت فامیل، درد او را درمان نمی کند. و از جانب دیگر، او افرراد  دارای شخصیتی ا

هدف خود را بررسی می کند، در هر موردی که گمان کند اولیای دم قصاص نخواهند کرد و 

به دیه راضی خواهند شد، و اگر دیه هم به عهده فامیل باشد، اقدام به قتل مری کنرد. پرس در    

منشأ جرم و تجرّی کسی که شخصیتاً ل جرم زدائی نمی شود بل این صورت، دیه بر عاقله عام

 جرم است، می گردد. ۀآماد

چنین حادثره ای طبعراً و قهرراً از     نیست، زیرا« قتل تسبیبی محض»و نیز دیه بر عاقله در 

 دارندگی، خارج است.موضوع نظارت و باز
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ر عاقلره برودن، اعتبرار    علما )رضوان اهلل علیهم( در این که آیا نسبت مرادری د  نکتۀ مهم:

اختالف دارند اکثرشان آن را معتبر نمی دانند و تنها نسبت پدری را معتبر مری  ؟ -دارد یا نه؟

دانند. و اقلیتی هم هر دو نسبت را معتبر می دانند، و برخی نسبت پدر و مادری را بر نسربت  

 تنها پدری، مقدم می دارند.

را اکثریت هیچ دلیل شرعی برای رأی شران  ت باید گفت که حق با اقلیت است. زیأبه جر

و بر سخن اهل لغت تکیه می کنند. و این تمسک شان اشرکال هرای   « قول لغوی»ندارند مگر 

 اساسی دارد: 

مطابق نظر اکثریت، قول لغوی در فقه و اسرتخراج احکرام، حجرت نیسرت. گرچره       اوالً:

 هستند کسانی که با شرایطی به حجیت آن قائل هستند. 

نشران مری دهرد کره قرول لغروی       « عاقله»این است که خواهیم دید همین مسئلۀ  و جالب

 حجت نیست. و از موارد و شواهد تعیین کننده در این مبحث است.

همان طور که گفته شد )و از عبارتی که از شیخ قدس سرّه نقل کردیم نیز ظاهر می  ثانیاً:

نوان، در عصر جراهلی نبروده. مرردم    ات اسالم است. و این عتأسیساز « عاقله»شود(، اصطالح 

 می گفتند. « عصبه»و به حمایت کنندگان « عصبیت»جاهلی به آن دفاع و حمایت از مجرم، 

و ماهیت و شخصیت و حدّ مرز سرزمینی هر قبیله با نسب پدری تعیین می شد. و نسبت 

ازدواج مری  مادری هیچ نقشی در آن نداشت. و اگر کسی از یک قبیله با زنی از قبیلره دیگرر   

کرد، مانند ازدواج هائی که امروز میان یک مرد از یک کشور و یرک زن از کشرور دیگرر    

می شود، به طور قهری زن تبعیت قبیلۀ شوهر را می پذیرفت و باید می پذیرفت. و فرزنردان  

 آن زن در هنگام دفاع از مجرم قبیله، به راحتی فامیل های مادری را می کشتند. 

نه کتاب لغت داشتند و نه کتابت می دانستند، پس از حدود یک قرن  مردم عرب عدنانی

از آمدن اسالم به لغت نویسی پرداختند. و چون در لغت، اصرالت و حجیّرت برا اسرتعماالت     

عشایری است در همه جا، بر اساس پیشینۀ زمینۀ ذهنی عشایر، عاقله با همان عصربۀ جراهلی   

 ی هیچ جایگاهی در آن نداشت. مساوی و مترادف دانسته شد که نسبت مادر
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دربارهای خالفت نیز همیشه در زنده نگه داشتن این فرهنگ جراهلی مری کوشریدند. از    

 باب مثال؛ شعر معاویه در این باره معروف است: 
 

 و بناتنننننا ،بنونننننا بنننننو أبنائنننننا 
 

 
 

 .أبناء الرجنا  األباعند   بنوهّن
 

 ما  دختران و پسرانمان، پسران هستند ما پسران
 

 
 

 پسران شان پسران دیگران هستند.
 

 

 سررال، همیشرره ایررن فرهنررگ را ترررویج  633خالفررت بنرری امیرره و بنرری عبرراس در طررول 

و قومیت بود. ثانیاً اگر نسب مادری ارزش و « بنی»می کردند. زیرا اوالً پایه حکومت شان بر 

 کاربرد می یافت، به نفع آل فاطمه سالم اهلل علیها می گشت.

هرم داد و عاقلره را برا عصربۀ      دست عوامل با زمینۀ پیشین عصر جاهلی دست بهاین قبیل 

قرن تکرار کردند. زیرا که  6را در طول  و مترادف کرد و اهل لغت نیز همین جاهلی مساوی

 لغت نویس تابع فرهنگ مردم است.

 و چنین است که مسئلۀ ما یکی از موارد واقعی تاریخی است که یک دلیل دیگر بر ادلّرۀ 

 اکثریت که قول لغوی را در فقه حجت نمی دانند، می افزاید.

 حررق بررا آن اقلیررت اسررت کرره خویشرران مررادری را نیررز در درون عاقلرره قرررار   بنررابراین

می دهند. و به ویژه حق با آنان است که فامیل پدر و مادری را در عاقله بر فامیل فقط پدری، 

 مقدم می دارند.

دیگر در ماهیت عاقله است کره نشران مری دهرد ایرن       و این نتیجۀ آخری نیز یک عنصر

 قانون نه تنها ربطی به عصبۀ جاهلی ندارد، بل از همۀ ابعاد بر ضد آن است.

آخرین اصل در این مسئله که دقّت در آن، به فهرم فلسرفۀ تشرریع ایرن      اصل مهم دیگر:

است نه حکومت  -ای دینیاقلیت ه -عاقلۀ ذمّیان»قانون، کمک می کند، این است که 

هست، اما نظر به ایرن کره مسرئولیت    « عاقله= بازدارنده»یعنی دربارۀ آنان نیز  .«فامیل شان

مدیریت آنان به عهدۀ حکومت است، و سروکار مردم در این گونره امرور برا دولرت اسرت،      

را بپردازد. زیرا صدور خطا از آنان می تواند از ضعف نظارت  ندولت باید تاوان خطاهای آنا

شی شود، پس جریمۀ آن را نیز باید دولت بپردازد. و از جانب دیگر، اسالم در امرور  دولت نا
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داخلی اقلیت ها دخالت نمی کند تا برای شان عامل بازدارنده از درون خودشان تعیین کند. و 

، در جائی است که یک فرد ذمّی فرد مسرلمانی  «حکومت عاقلۀ ذمّیان است»اینکه گفته شد 

 رسیدگی می شود.  ذمّی باشند، مطابق قوانین خودشانو مقتول هر دو  را بکشد. اگر قاتل

 ی مستقل استتأسیساین آخرین اصل نیز نشان می دهد که قانون دیه بر عاقله یک قانون 

 همران  بره  نیز مسیحی عرب قبایل جاهلی، سنت آن در زیرا ندارد. جاهلی سنت به ربطی هیچ و

 متعردد  قبایرل  و -داری تمیم قبیلۀ -«الدار بنی» و «نجرانیان» جمله آن از کردند، می عمل سنت

 واقرع  در و «قبرایلی  بررون » سنت یک جاهلی سنت این اساساً شد؛ گفته که طور همان بل دیگر.

 مروارد  در مگر شد نمی اجرا قبیله درون در هرگز و بود، المللی بین حقوق عرصۀ در قانون یک

 هست. و بوده مردمی هر میان در اتفاقی و نادر موارد این که اتفاقی، و نادر

ای است، و اقلیرت هرا از آن مسرتثنی    اما در اسالم، دیه بر عاقله یک قانون درون جامعه 

 هستند. یعنی کامالً بر عکس سنت جاهلی. 

این کتاب در آخرین صفحات جامع الشتات، در پاسرخ سرؤالی، بره ایرن      در )ره(محقق قمی

 و کررده  اشراره  «دیه برر عاقلره  »ت خالصه به حکمت تشریع مسئله پرداخته و در یک عبار

 عصربۀ » بره  را آن باز لیکن کرده بیان را حکمت اصل که بل شده، نزدیک مسئله جان به خیلی

 مجلد اواخر در متفرقه( مسائل )باب 553 شماره مسئلۀ به کنید رجوع است. داده ربط «جاهلی

 است.  دانسته جاهلی سنت بر فرع را آن مجلد همین 2 شمارۀ مسئلۀ در اما دهم.

 کره  برود  «عرضری  خانردان » دربارۀ گذشت آنچه :طولی خاندان و عرضی خاندان

 آن تعریرف  در که دهند تشکیل را خاندان یک همدیگر عرض در و هم کنار در ها خانواده

 تبرار،  و نیرا  یرک  در کره  خانواده چندین یا چند مجموعۀ از است عبارت خاندان: شد گفته

 . باشند مشترک

 یرک  یا فرد یک خانوادگی سلسله از است عبارت طولی خاندان: تعریف :طولی خاندان

 . خانواده

 : زیر شرایط با و زیر شرح به است قائل ارزش طولی خاندان به اسالم
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 اسنت.  5«.َأْتقناُكمْ  اللَّنهِ  ِعْنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ»(: رفت شرح به قبالً که طور همان) اساسی اصل

 تقروای  برا  و متقری  یعنری  هسرتند؛  اصرل  این دارای همگی که بگیرید نظر در را افرادی اکنون

 هسرتند  سطح یک در تقوی در دو هر که کنید فرض را نفر دو مثال باب از یا. هستند مساوی

 نیرز  اش خرانواده  هرا  آن از یکری  اما داد ترجیح را یکی دو آن میان جهت این از توان نمی و

 یرا  و تریم  مردیر  یرک  یا گروه مدیر یک اکنون. ندارد خانوادگی ۀشناس دیگری و بوده قیمتّ

  دهد؟ ترجیح را نفر دو این از کدامیک کند، استخدام را فردی خواهد می سازمان مدیر یک

 ُثنمَّ »: داند می خانواده شناسۀ استخدام، در را ترجیحات از یکی اشتر مالک عهدنامۀ در

 «:اْلَحَسَنِة السََّواِبِق َو الصَّاِلَحِة اْلُبُیوَتاِت َأْهِل َو اْلَأْحَساِب َو اْلُمُروَءاِت ِبَذِوي اْلَصْق

ای مالک: پیوند کاری داشته باش با حسبمندان و اهل خانواده های صالح و دارای سوابق زیبا. 

 اْخِتَیارًا َفاْسَتْعِمْلُهُم ُعمَّاِلَك ُأُموِر ِفي اْنُظْر ُثمَّ»و در فراز دیگر از عهدنامه می فرمایرد:  

 َو اْلِخَیاَننةِ  َو اْلَجنْورِ  ُشَعِب ِمْن ِجَماٌ  َفِإنَُّهَما َأَثَرًة َو ُمَحاَباًة ُتَولرِهْم َلا َو[ اْخِتَبارًا]

 اْلِإْسَلاِم ِفي اْلَقَدِم َو الصَّاِلَحِة اْلُبُیوَتاِت َأْهِل ِمْن اْلَحَیاِء َو التَّْجِرَبِة َأْهَل ِمْنُهْم َتَوخَّ

 َو[ ِإْشَراقًا] ِإْشَرافًا اْلَمَطاِمِع ِفي َأَقل  َو َأْعَراضًا َأَصحُّ َو َأْخَلاقًا َأْكَرُم َفِإنَُّهْم اْلُمَتَقدَِّمِة

 را آنان کارگزارانت، امور در کن دقت گاه آن مالک، ای «:َنَظرًا اْلُأُموِر َعَواِقِب ِفي َأْبَلُغ

 بره  خود، شخصی تمایالت با گزینش بدون و تردهگُ طور به را آنان و گزینش، با کن استخدام

 از است ی«آمیزشگاه( »استخدام در شخصی تمایل و کاری ترهگُ) دو این زیرا نگمار، بر کاری

 اهرل  حیراء،  اهرل  تجربره،  اهرل  که را مردم از افرادی کن طلب و. خیانت و ستم های عبهش

 کرامرت  دارای اینران  زیررا . باشرند  داشرته  اسرالم  در ریشه و قدمت که صالحه های خانواده

 هنگرام  و( داننرد  نمی روا خود بر را ننگ که) تر سالم ناموس و( اخالقی بزرگواری) اخالقی

 ،امرور  «اندیشریِ  نتیجره » و دورنگرری  در و دارنرد،  را طمرع  تررین  انردک ( مقام به) دسترسی

 . دارند را بینش رساترین

                                                
 سورۀ حجرات. 50آیۀ  5
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 : شمارد می را اصل شش مدیریت تحت افراد استخدام در مدیر برای :توضیح

 . باشد عقالنی ،گزینش و استخدام -5

 . نباشد مدیر شخصی احساسات و تمایالت و گرایشات بر اساس استخدام -1

 . دهد ترجیح را تجربه اهل -0

 . برگزیند را حیاء با و «مندحیا» افراد -0

 . کند انتخاب صالحه های خانواده از را فرد -1

 .دارد رجحان است دارتر ریشه اسالم در که خانواده آن صالحه، های خانواده میان در -6

 : دارند را زیر امتیازات افراد گونه این زیرا

 . کنند می پرهیز پست رفتارهای از -.دارند بزرگوارانه اخالق -5

 َصُغَرِت َنْفُسُه َعَلْیِه َكُرَمْت َفَمْن» و دهند، می اهمیت خود حیثیت به و هستند آبرومند -1

هر کرس کره خرودش بررایش      5«:َعْیِنه ِفي الدُّْنَیا َكُبَرِت َنْفُسُه َعَلْیِه َهاَنْت َمْن َو َعْیِنِه ِفي الدُّْنَیا

باشرد   نداشته خودش برایش ارزش که ارجمند باشد، دنیا در نظرش حقیر می شود، و هر کس

 دنیا در نظرش ارجمند می گردد.

 . شوند می قانع خود مقرر حقوق به یعنی -دارند را طمع ترین اندک -0

 حقروق  همران  بره  دارد را طمرع  ترین اندک که کسی دارد، طمع مال به نسبت انسانی هر

 .شود می راضی خود

 و جامعره  عرصرۀ  از «خانردان  حرذف » دربرارۀ  کره  احادیرث  و آیه همه آن با :بیوتات

امیرالمرؤمنین   مرراد  دیردیم،  کره  گرائی قبیله نکوهش و «بودن جامعه واحد» از آن براندازی

  چیست؟ سخن این در «وتاتبی» از( السالم علیه)

 داده، توجه نیز «بیت اسالمِ قدمت» به چون و. خاندان نه است، خانواده= «بیت» از مراد

 از نیرز  آن که باشد ۀ صالحهخانواد از فردی اگر گردد؛ می نیز ها خانواده طولی سلسلۀ شامل

 شررایط  همان با قبلی ۀخانواد از نیز خانواده همان و باشد، آبرومند و متقی و صالحه خانوادۀ

                                                
 .532جامع الخبار )للشعیری( ص  5
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 .دارد رجحان باشد،

 هرا  برخری  متأسفانه که -بگیریم خاندان معنی به سخن، این در را «بیوتات» کلمه اگر و

 آمد، خواهند دفتر این پایانی فصل در که احادیثی و مذکور آیات با -اند کرده معنی گونه این

 . گردد می متناقض بل معارض،

 و دارد خرانوادگی  شناسرۀ  و ریشه یکی ،باشند مساوی تقوی میزان در که فرد دو اگر پس

 . است راجح و مقدم اولی ندارد، دیگری

 را ای شناسه ریشۀ این اسالم و نباشد ترجیح این اگر که است این مهم اصل بل :مهم ۀنکت

 کره  حالی در است، کرده مهم غیر و ارزش بی را «تربیت اصول» واقع در کند، تلقی ارزش بی

 . است گسترده و عمیق بس( السالم علیهم) بیت اهل و قرآن مکتب در آن اصول و تربیت

 در کره  هرائی  خانواده از فارغ است، نظر مورد خانواده، یک طولی سلسلۀ ،مسئله این در

 ۀمشترک هسرتند. خرواه خرانواد    سلسله آن با تبارشان در و باالتر نیای در و هستند آن عرض

 همعرض داشته باشند یا نداشته باشند. 

السرالم(   ابراهیم، خانواده اسحاق، خانواده یعقوب، خانواده یوسرف )علریهم   ۀخانواد مثال:

یک سلسلۀ خانوادگی هستند که در طول هم جریان دارنرد و دارای رجحران هسرتند. خرواه     

د و خواه خانواده یوسرف کره یرازده خرانواده در     بو« تک خانواده»ابراهیم که یک  ۀخانواد

 عرض آن قرار داشت. 

بعدها نسل یعقوب )بنی اسرائیل= یهودان( این امتیاز طولی را به امتیاز عرضی مبدل کردند 

دانسته و به نژاد پرستی دچار گشتند که هم خودشان را در طول تراریخ  « قوم برتر»و خود را 

که ننگین تررین  « صهیونیسم»و هم پدیده ای به نام  5ردندسال منفور جهانیان ک 0133حدود 

 پدیدۀ اجتماعی بشر است از این تبارگرائی پدید گشت.

، حتی کهکشان ها، منظومره  چیز گوناگون و با همدیگر متفاوت استدر این جهان همه 

                                                
دگرر  »ر جهان، بدون این که با دیگر مردمران  سال نیز به صورت آوارگان پخش شده د 1133به مدت  5

 داشته باشند با تعصبات زیستند و هر حقارت را بر خود تحمیل کردند. « گرائی
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 جهتِ واحد قرار دارند. خاندان هرا و ها و کرات، اما در عین حال در یک نظام واحد و در 

نسل ها نیز با همدیگر در برخورداری از هوشمندی و استعداد ها تفاوت دارند، اما کرل بشرر   

 باید در نظام واحد انسانی قرار بگیرند، انسان که از اتم، ستاره و سیّاره کم ارج نیست. 

قوم یهود که به قول قرآن برتری هائی داشتند )آن همه پیرامبران در میران شران مبعروث     

عامل با مردمان جهان، برتری های شان را ابزار تضاد با دیگران کردند؛ هرم  گشت( به جای ت

مردم جهان و هم در نظر قرآن به بردترین، مشرمئزترین، نکوهیرده تررین مرردم       ۀدر نظر هم

نطفره  »و « خرود محروری  »، «انسان محوری»شدند؛ در روح و جان شان به جای  مبدل جهان

همه نبوت ها را بی نتیجه بل به ابرزار ضرد انسرانی     جای گرفت. نژاد پرستی شان آن« پرستی

 مبدل کرد. 

خاندان های طولی در میان هر مردم و هر جامعه ای، به وجود می آیند  طلوع و غروب:

و افول می کنند؛ طلوع کرده و غروب می کنند، آنچه همیشگی و ماندگار است جامعه است. 

طولی پدید مری گشرت از آن جملره اسرت      ۀدر میان بنی اسرائیل نیز هر ازگاهی یک خانواد

 خانواده داود سپس سلیمان که قرآن هر دو را پیامبر می داند. و یا مانند زکریا و یحیی و... 

ظهور می یابد مانند خانواده ابراهیم، و خرانواده موسری   « تک خانواده»و گاهی نیز یک 

 علیهما السالم. 

پس چرا شریعه   ،اگر خاندان گرائی مذموم است «:علیهم اهلل صلّی»خاندان رسول 

 است؟ « خاندان گرا»این قدر 

السرالم( بره هیچوجره     دربارۀ حضرت فاطمه و ائمه )علریهم « خاندان»به کارگیری واژۀ 

را به « اهل بیت»درست نیست، زیرا اصل مسئله را قرآن معین و مشخص کرده و واژه مرکّب 

که در کالم امیرالمؤمنین دیدیم. که سلسلۀ بیت است و کار برده است؛ بیت به همان معنائی 

که بره  « خاندان طولی»اگر کسی دوست دارد دربارۀ آن واژه خاندان را به کار ببرد، با معنی 

 شرح رفت، می تواند به کار برد.

 اللَّنهُ  ُيريندُ  ِإنَّما»آمده اسرت:  « اهل بیت»اصل و اساس این مسئله در قرآن با لفظ  قرآن:
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 (آلره  و علیره  اهلل که پیامبر اکرم )صرلّی  «.َتْطهريًا ُيَطهَِّرُكْم َو اْلَبْیِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم ِهَبِلُیْذ

بارها و بارها، در پیش چشم افراد و اصحاب، یک کساء می آورد و خود و علری و فاطمره و   

وس و ملمروس  تا به طور محسر  5حسن و حسین )صلوات اهلل علیهم( را در زیر آن قرار می داد

به امت بفهماند که اهل بیت او فقط همین ها هستند نره فامیرل و خانردان بنری هاشرم و نره       

و نه دیگران. و عمالً می کوشید که روشن و ثابرت   1خاندان بنی عبدالمطلب، و نه همسرانش

 است نه خاندان. « خانواده»کند که مسئله محدود به 

عباس، اوالد زبیر پسر عبردالمطلب و... و اوالد   همۀ خانواده های همعرض )از قبیل: اوالد

خرودش در خرارج از کسراء و    می ماند تنها یک خرانواده. ابتردا    زده می شوند و هاشم( کنار

ن کساء فریاد می زد: مردم اهل بیت من که قرآن از تطهیر آنان سخن گفته است ورسپس از د

 فقط همین ها هستند. 

آمرده، مطرابق    (آلره  و علیه اهلل ی پیامبر )صلّی«قربی»در چند آیه که دربارۀ  ذی القربی:

مکتب اهل بیت و نظر شیعه، مراد همان خانواده است که در مراجرای مکررر کسراء آمرده     

است، و لذا در نظر شیعه بخشی از خمس فقط حق آن خانواده است که در زیر کسراء بروده   

بره  « خانردان طرولی  »ن سلسلۀ خانواده است که در مبحث اند و خانواده های ائمّۀ دیگر هما

 شرح رفت.

در این جای بحث یک نکته بل یک اصل هست: ما در بینش و مکتب شیعه  یک نکته:

منحصر اسرت، امرا    سلۀ خانواده و فارغ از خاندان،نیز می بینیم که: گرچه امامت در یک سل

ندان آن خانواده مری شرود کره در    در مسئلۀ خمس کامالً مشاهده می کنیم که خمس مال خا

زیر کساء مشخص شده اند. و این خانداِن علری و فاطمره )علیهمرا سرالم( اسرت کره همگری        

 استحقاق آن را )با شرایطی( دارند. 

                                                
 این موضوع گزارش اجماعی شیعه و سنی است. 5

اکثریت قریب به اتفاق محدثین سنی نیز به این موضوع تصریح کرده اند مگر افراد مغرض که مغررض   1

 نیان نیز ثابت است.بودن شان برای س
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 خمس به دو بخش تقسیم می شود:  پاسخ:

سهم اهلل که اختیار و اجرا و مدیریت آن فقرط در دسرت امرام اسرت، کره آن را در       -5

 اکمیت مصرف می کند. نیازهای ح

سهم رسول: این بخش نیز فقط در اختیار امام است لیکن بایرد آن را بررای نیازمنردان     -1

 مصرف کند. « اهل بیت»خاندان همان 

پس اختیار آن و تصرف در آن تنها در انحصار سلسلۀ طولی آن خرانواده اسرت و برس. و    

« خاندان»اما باالخره محل مصرف آن د. ندار ی در آنخاندان به عنوان خاندان هیچ حق تصرف

 است. 

حذف کرده، از نو « واحد جامعه بودن»از  را اسالم که خاندانچرا  چرائی این موضوع:

 آن را مجدداً احیاء کرده است؟  ،دربارۀ خمس

نیست، آنان نیز در همۀ حقوق فردی و اجتماعی با دیگران « احیاء مجدد»این  پاسخ: اوالً

چ موردی نیست که یک امتیاز حقوقی به آنان داده شود، غیرر از مسرئلۀ   مساوی هستند، و هی

 خمس. 

شرناخته نمری   « واحرد جامعره  »پس این احیاء مجدد نیست و آن خاندان هرگز به عنوان 

شان مستقیماً )در کنار دیگرر خرانواده هرا( واحرد      ۀشوند. بل فردشان واحد خانواده و خانواد

 جامعه است. 

ر گیبه سادات می رسد و د« خمس غنایم»نیز باید توجه کرد که تنها دربارۀ خمس  ثانیاً:

یعنری همگری مرال امرام      5منابع خمس همگی مال امام یعنی مال حکومت و بیت المال است.

است. قرار نبود که همیشه در میان مسلمانان و مردم جهان جنگ باشد و غنایم یک درآمرد  

خاندان برسد. اما رونرد تراریخ مطرابق نظرر      جاری باشد و همواره بخشی از خمس آن به این

                                                
شرح داده ام. و اگر امروز مری بینیرد کره مراجرع تقلیرد      (« 1خمس )حلقات »این مسئله را در کتابچۀ  5

بخشی از خمس دیگر منابع را نیز به سادات می دهند، یک رفتار والئی و حکومتی اسرت و صرد البتره بایرد     

 چنین بکنند.
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 اسالم پیش نرفت. 

اما باز بخشی از پرسش باال سرجای خود هست؛ پرسش: به هر صورت باز چیزی و مرالی  

در شبکۀ حقوقی شریعه بررای یرک    « حق خاص»تعلق می گیرد و یک « خاندان»برای عنوان 

 ؟ -خاندان مختص می شود

« جامعه شناسری کرالن تراریخی   »و « شناخت تاریخ»و « انسان شناسی»پاسخ این پرسش به 

 «ندانش را مای خاورد  زفر ،انقالب»مربوط می شود؛ یکی از مسلّمات تاریخ این است که 

برای امور مادی نبروده   صرفاً« ستثنائیحق ا»اگر بالجمله هم نخورد، فی الجمله می خورد. این 

این مال نشان دهرد   گیری از آن اصل مسلم تاریخی است که اختصاص و نیست، بل برای پیش

 که آل رهبر انقالب نباید سرکوب شوند. 

تخصیص این حق بیش از آن که یک نقش مادی و مالی داشته باشد، یک نقرش اجتمراعی   

 اسالم بود. « جامعه سازی»داشت، و اصلی از اصول « روان شناختی جامعه»و « فهم جامعه»در 

مه کشت و کشتار و قتل عام ها و در به دری ها که متوجه نسل همان خانواده )اهل این ه

بیت زیر کساء( گشته، اگر نبود آیۀ تطهیر و آیه های ذی القربی و اختصاص بخشی از خمس، 

 5نسل رسول را از ریشه می کندند و انقالب آن حضرت همۀ نسل او را می خورد.

را گسترش داده و آن « ذی القربی»از برخی ها واژه با این همه، ب یک واقعیت تاریخی:

را که غیر از « آل»معنی کردند و شگفت تر این که واژۀ « خاندان هاشم یا عبدالمطلب»را به 

الرّضای مان آل   »معنی ندارد به همان گستردگی معنی کردند و شعار قیرام خراسران   « اوالد»

ن ال داده شد. یعنی واژۀ آل نیز به خاندبود، که خالفت به آل عباس به عنوان آل رسو «محمد

 شناخته شد.« خاندان همعرض»حکومت نیز حق  معنی شد. و« خاندان عرضی»نی آنهم به مع

و حاکمیت است بره تکمیرل   « مدیریت جامعه»ما در آخرین فصل این دفتر که به محور 

 این مسائل خواهیم پرداخت.

                                                
قالب فرزندانش را مری خرورد، اصرول انسران شرناختی و      در برخی نوشته ها، توضیح داده ام که چرا ان 5

 روان شناختی آن را توضیح داده ام و در این جا تکرار نمی کنم.



 101مدیریت خاندان  -فصل دوم
 

 

 

مّه طاهرین، به افضلیت و اَعلمیت آنان همۀ افراد جامعۀ معاصر ائ واقعیت تاریخی دوم:

معتقد بودند، و در اعصار بعدی متفکرانی از جوامع دیگر نیز به آن معتقد شدند. و امروز هیچ 

اندیشمند و دانشمندی پیدا نمی شود که با آنان آشنا باشد و از علم و دانش آنران شرگفت زده   

ند، نه در دانشگاهی یا حوزه ای تحصیل مدرسه ای از مدارس را دیده بود نه نباشد؛ افرادی که

اهلل  آينة شخصریت مری گویرد: مرن      نلم را از کجا آورده بودند؟!! فرال کرده بودند، این همه ع

 السالم( را دریافته ام. العظمی هستم، چرا؟ برای این که بخشی از علوم جعفر صادق )علیه

لوم کرالم، تفسریر، علرم    این تنها منحصر به فقه و حقوق نیست، بل در روند سنتی شامل ع

اخالق و... می شود. و در روند مدرن رشته های کیهان شناسی، اصول فیزیک، اصرول شریمی،   

زیست شناسی، انسان شناسی، روان شناسی فرردی، روان شناسری اجتمراعی، جامعره شناسری و      

وم شناخت تاریخ و موتور محرّکۀ تاریخ، را نیز دربر گرفته و هر روز می رود که در این علر 

 دامنه اش گسترده تر گردد.

 بنده نیز به عنوان یک طلبه کوچک افتخار دارم که از سفرۀ عظیم علوم اهل بیت )علیهم

السالم( کتاب های تبیین جهان و انسان، قرآن و نظام رشته ای جهان، با دانشجویان فیزیک و 

و « ی زیبرائی انسران و چیسرت  »کیهان شناسی و مقراالت متعردد را در اصرول علروم تجربری، و      

سرانی، در حردّ   و کتاب های دیگرر را در علروم ان  « علوم انسانی در صحیفۀ سجادیه»مجلدات 

 .توان خودم تقدیم کرده ام

 ۀروی از ایرن خرانواد  خی و امروزی، تأسّی از آنان و پیآیا با وجود این واقعیت مسلّم تاری

 سلسله ای، سزاوار نیست؟ واجب وجدانی نیست؟ اقتضای انسانیت انسان نیست؟ 

خانردان  »خداوند چرا چنین کرده اسرت؟ چررا یرک     اکنون پرسش بزرگتر می شود:

 را این گونه امتیاز داده است؟ این اعطای امتیاز با عدل الهی سازگار است؟ « طولی

اوالً: همۀ انسان ها بر تفضل و برتری میان افراد معتقد هستند و این یک موضروع   پاسخ:

طبیعی مسلّم و محسوس است؛ اخرتالف افرراد در اسرتعدادها، در هوشرمندی هرا، در عقرل و       

عقالنیت، در سجایای روحی و شخصیتی از قبیل: قدرت استقامت، تحمل و بردباری، شجاعت 
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، ایرن پرسرش   بنرابراین عمولی و رایج و اصل مسلّم طبیعی است. و مروّت و... یک امر عادی، م

 نیست. « اهل بیت»منحصر به 

خداوند این حق را بر خود محفوظ می دارد که هر چه را برای هر کسی خواسرت   ثانیاً:

اسرت؛ اگرر    «اعطاء مافوق عدل»فضل  «.عدل»است نه  «فضل»بدهد. و آن دهش بر اساس 

ر یکروزه استخدام کنید، در آخر روز حق همه را طبق قرارداد شما هفت نفر کارگر برای کا

و مطابق عدالت بپردازید در آن میان به یکی از آن ها مبلغی نیز بیشتر بدهیرد، آن شرش نفرر    

 دیگر حق اعتراض ندارند. زیرا آن افزوده را از فضل تان داده اید. 

ه او هیچ کاری را بدون اساس حکمت الهی است ک ای فضلی خدا برو صد البته که اعطاه

 حکمت نمی کند. 

 5«.اْلَعظیم اْلَفْضِل ُذو اللَُّه َو َيشاُء َمْن ِبَرْحَمِتِه َيْخَتصُّ اللَُّه» -5 قرآن:

 1«.َيشاُء َمْن ُيْؤتیِه اللَِّه ِبَیِد اْلَفْضَل ِإنَّ ُقْل» -1

 0«.اْلَعظیم اْلَفْضِل ُذو اللَُّه َو َيشاُء َمْن ِبَرْحَمِتِه َيْخَتصُّ»باز می فرماید:  -0

 0«.َعلیم واِسٌع اللَُّه َو َيشاُء َمْن ُيْؤتیِه اللَِّه َفْضُل ذِلَك»باز می فرماید:  -0

 1«.اْلَعظیم اْلَفْضِل ُذو اللَُّه َو َيشاُء َمْن ُيْؤتیِه اللَِّه ِبَیِد اْلَفْضَل َأنَّ»باز می فرماید:  -1

 6«.َيشاُء َمْن ُيْؤتیِه اللَِّه َفْضُل ذِلَك»و نیز:  -6

 آمده اند.« اجتبی»و آیه های دیگر از آن جمله آیه هائی که دربارۀ پیامبران با واژۀ 

 ِإْبراهیَم آَ  َو ُنوحًا َو آَدَم اْصَطفى اللََّه ِإنَّ»می گوید: « یشاء»بر اساس همان فضل و همان 

                                                
 سورۀ بقره. 531آیۀ  5

 سورۀ آل عمران. 10آیۀ  1

 سورۀ آل عمران. 10آیۀ  0

 سورۀ مائده. 10آیۀ  0

 سورۀ حدید.   12آیۀ  1

 سورۀ حدید.   15آیۀ  6
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 5«.اْلعاَلمني َعَلى ِعْمراَن آَ  َو
 َو آَتْیُتنكَ  منا  َفُخْذ ِبَكالمي َو ِبِرسااليت النَّاِس َعَلى اْصَطَفْیُتَك ِإنِّي ُموسى يا»و می گویرد:  

 1«.الشَّاِكرين ِمَن ُكْن

 ِفني  ِإنَّنهُ  َو الندُّْنیا  ِفي اْصَطَفْیناُه َلَقِد َو َنْفَسُه َسِفَه َمْن ِإالَّ ِإْبراهیَم ِملَِّة َعْن َيْرَغُب َمْن َو»و: 

چه کسی از آئین و فرهنگ ابراهیم روی گردان می شود مگر کسی  0«:الصَّاِلحني َلِمَن اْلآِخَرِة

 ؟-که خودش نفس خودش را دچار سفاهت کند

 0«.َيشاُء َمْن اْلِحْكَمَة ُيْؤِتي»و آیه های دیگر. به ویژه اعطای علم و دانش و حکمت: 

آشنا  (السالم علیهم) یتب اهل و و امروز باید گفت: آن چه کسی است که با مکتب قرآن

 باشد و از آن روی بگرداند مگر کسی که خودش نفس خودش را به سفاهت دچار کند. 

اهل بیت؛ سلسلۀ خانوادۀ پیامبر، علی، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امرام  

 زمران و امرام   صادق، امام کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام هادی و امام حسن عسرکری 

 انسانیت به عنوان هدیه بزرگ الهی داده اند. ۀامام را به جامع 51علیهم السالم: که 

السالم پسران متعدد داشت که مجموع اوالدشران یرک    سلسلۀ طولی نه عرضی؛ علی علیه

خاندان عرضی را تشکیل می دهند اما جریان امامت فارغ از آن هرا جریران دارد. اوالد امرام    

فراوان که جریان امامت فرارغ از آن   یجمعیت زیادی بودند با خانواده هاالسالم  حسن علیه

ها جاری گشت، و همچنین خانواده های متعدد و خاندان های عرضی از اوالد دیگر امامران،  

 که از این جریان خارج هستند.

 اللَّنهَ  لِكننَّ  َو اْلَغْینبِ  َعَلنى  ِلنُیْطِلَعُكمْ  اللَُّه كاَن ما َو»و  1«.ِرساَلَتُه َيْجَعُل َحْیُث َأْعَلُم اللَُّه»

                                                
« خاندان طرولی »سلسلۀ خانواده است که ما آن را « آل»عمران. در این آیه نیز مراد از سورۀ آل  00آیۀ  5

 نامیدیم، واالّ همین قرآن یهودیان را که از نسل ابراهیم هستند بشدت نکوهش می کند.

 سورۀ اعراف. 500آیۀ  1

 سورۀ بقره. 503آیۀ  0

 سورۀ بقره. 162آیۀ  0

 سورۀ انعام. 510آیۀ  1
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قرار نبود که خداوند شما را به غیب آگاه کند، لریکن خداونرد    5«:َيشاُء َمْن ُرُسِلِه ِمْن َيْجَتيب

پیامبران خود را )برای آگاهی از غیب( بر می گزینرد، )و ایرن سرمت را( بره هرر کسری کره        

 خواهد می دهد. ب

ۀ آن اعطا است که بر پیامبر اعطا شده. و این ادعا نیست بل عینیرت  ادام ،امامت اهل بیت

وجود، زندگی، عینیت علم و دانش آنان این ادامه و تداوم را به طور کامالً مشهود و ملمروس  

 نشان می دهد و هیچ نیازی به استدالل دیگر نیست. 

چاره ای « خاندان»ل آخر این دفتر می آوردم، اما نظر به مبحث این مبحث را باید در فص

در آن فصل خواهد  مبحث نبود تا ذهن برخی خوانندگان محترم مشوش نگردد. و تکمیل این

 آمد. 

                                                
 رۀ آل عمران.سو 512آیۀ  5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 

 

 مدیریت گروه

 

 

 مدیریت تیم

 

 

 مدیریت سازمان  



 اسالم و مبانی مدیریت 103
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت گروه 
 

 فرمود:  (آله و علیه اهلل رسول خدا )صلّی
 

 1اذا کان ثالثة في سفر فلیؤّمروا احدهم
 : هرگاه سه نفر همسفر شدند، از میان خود یک نفر را به امیری برگزینند

 

، زیررا پیرامش یرک    این حدیث را در این باب به صرورت ترک و بره طرور فرراز آوردم     

بزرگ است دربارۀ اهمیت مدیریت در اسالم، و پایه اساسری در نظرام   « منشور»و « اعالمیّه»

مدیریتی گروه، تیم، سازمان و مدیریت جامعه است. وقتی که اسالم همراهی سه نفر را بدون 

جمعی روشن ه مدیریت دوست ندارد، تکلیف دیگر همراهی ها و همکاری ها و کارهای دست

 ست. ا

« تیم»است که ویژگی « همکاری افرادی»در این بحث، « گروه»مراد از  چیستی گروه:

اگر نگاهی به فرق میان تیم و « ف االشیاء با ضدادهاعرتُ»را ندارند. پس بمصداق « سازمان»و 

هر دو را به نظر بیاوریم، تعریف گروه روشن مری   یگروه داشته باشیم؛ داشته ها و نداشته ها

 شود: 

اشته های هر دو: هم گروه و هم تیم هر دو دارای افرراد، اعضراء، همراهری و همکراری     د

                                                
« مجمع»هیثمی در  -1132ابو داود در مسندش:  -51113کنز العمال، ح  -053ص  1، ج احلکمةمیزان  5

 دربارۀ این حدیث می گوید: رجاله رجال الصحیح. 116/1
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 هستند. 

تیم عبارت است از گروهی که نقش هر کدام از اعضاء مشخص  -5تیم:  ۀداشته های ویژ

 و معین است. و هر عضوی مسئولیت نقش خودش را به عهده دارد. 

 تقسیم کار: تقسیم کار بر دو نوع است: -1

 و غیر مربوط به همدیگر.  الف: تقسیم کارهای مجزّا

 میان اعضا. « کار واحد»ب: تقسیم بخش های یک 

 ردیف الف در گروه هست اما ردیف دوم ویژۀ تیم است. 

سرایت: در همکاری تیمی، جنبه های مثبت )مانند مهارت و...( و نیز جنبه های منفی  -0

سرایت می کند. زیرا این تقسریم کرار بره خراطر      نقش یکی از اعضا به نقش اعضای دیگر نیز

 است. « نتیجۀ واحد»

 هدف واحد در کار واحد.  -0

 توان ها و مهارت ها در کار تیمی متناسب با نقش هر عضو، در نظر گرفته می شود.  -1

 این ردیف های پنجگانه نداشته های گروه است. 

آن معین نیسرت، زیررا ممکرن    اکثر داقل مصداق گروه سه نفر است و حدح عدد اعضاء:

همراه یا در کنار هم کرار کننرد.   « ماهیت گروهی»است افراد بسیاری در قالب یک گروه با 

مانند )مثالً( خیل مسافران در یک جاده، یا گروه مسگران هر کدام در دکان خود و... که هر 

 کدام کار خود و هدف خود را دارد. 

 گروه بر دو نوع است: 

یعت کارشان و موقعیت اجتماعی شان، تعدادشران را تعیرین مری کنرد،     گروهی که طب -5

نیز گفته می شود و هرر کردام از   « صنف»مانند گروه مسگران در فالن بازار سنّتی که به آن 

 آنان کار خود را مدیریت می کند. 

و یرا  « تریم »]اتحادیه ها و سندیکاها از این بحث خارج هستند. زیررا آن هرا از مصرادیق    

 ن هستند[.سازما

گروهی که تعیین اعضاء در اختیار خودشان است. در این صورت بهتررین عردد بررای     -1



 100مدیریت گروه  -فصل سوم
 

 

 

گروه چهار نفر، و باالتر از هفت نفر مکروه است مگر علت ملزمه داشته باشد: رسول اکرم 

 5«:َلَغُطُهْم َكُثَر لَّاِإ َسْبَعٍة َعَلى َقْوٌم َزاَد َما َو َأْرَبَعٌة اللَِّه ِإَلى الصََّحاَبِة َأَحبُّ»فرمرود:  

ش از هفرت  خوش آیندترین گروه در نظر خدا چهار نفر است، و هیچ گروهی نیست کره بری  

 ناهماهنگی شان بیشتر می گردد.  نفر باشد مگر این که

مشکل ترر مری شرود،     ،گروه باالتر رود، مدیریت هماهنگی آن بنابراین هر چه عدد افراد

 شبیه یک سازمانی که فاقد تقسیم کار و فاقد تقسیم نقش ها باشد.

نداشرته باشرد،   « جمع گروهی»ی به یک حرکت، رفتار و کار اگر نیاز نیاز به گروه:

جمع شدن برای آن، عقالنی نیست. و در آن که به گروه نیازمند است، اقدام بدون گروه غیرر  

 َشْیَطاَناِن اْثَناِن َو َشْیَطاٌن َواِحٌد»السالم در این باره فرمود:  یهعقالنی است؛ امام صادق عل

یک نفر شیطان است، دو نفر دو شیطان است، سه نفر  1«:ُرَفَقاُء َأْرَبَعٌة َو َصْحٌب َثَلاٌث َو

 مصاحبان، و چهار نفر رفیقان هستند. 

می است که شریطان آن را  آنچه در آن نیاز به گروه است، اِقدام بدون گروه اقدا توضیح:

دوست دارد، زیرا غیر عقالنی است. حداقل گروه سه نفر است که حداقل رابطرۀ همراهری و   

شران   ۀبطر اهمکاری میان شان حاصل می شود که مصاحبت است. و اگر چهار نفرر باشرند ر  

 محکم تر می گردد و به حد رفاقت می رسد. 

کره قهرراً برا عنصرری از      اسرت « همردم برودن  » ،مصراحبت  فرق مصاحبت و رفاقات: 

در « تقسیم کار»است. اما در رفاقت عنصر همکاری قوی تر می شود، گرچه  توأم« همکاری»

 آن نباشد.

( ی هسرت یک دقت انسان شناسانه در اصول مشرترک روان شرناختی )کره در هرر انسران     

 حکمت زیبای این حدیث را نشان می دهد. 

                                                
 .030ص  2کافی، ج  5

 .031همان، ص  1
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گر سه نفر در راه سرفر همرراه باشرند الزم    از حدیث آموختیم که ا ،و در اول این مبحث

شان را به عنوان مدیر انتخاب کنند، و بدیهی است اگر یک کاروان باشند انتخاب  یاست یک

نقطرۀ  »مدیر به طریق اولی لزوم می یابد. گروه مسگران )از باب مثال( نیرز الزم اسرت بررای    

 داشته باشند.  5یک مدیر« تالقی کار و منافع شان

ویژۀ گروه: یک عضو گروه هر وقت و هر لحظه بخواهد می تواند گروه را تررک  داشتۀ 

و در این ترک هیچ مسئولیتی متوجه او نمی شود زیرا نره وحردت    1کند و این آزادی را دارد

 کار وجود دارد و نه وحدت هدف و نه وحدت نتیجه و نه سرایت. پس: 

نیستند و « کار ماهیتاً واحد»در  گروه عبارت است از همراهان و همکارانی که تعریف:

فارغ از تقسیم کار با تناسب نقش ها و بدون جریان کار بره   ،اگر در کار ظاهراً واحد باشند

 سوی هدف واحد و در نتیجه بدون سرایت مثبتات و منفیات اعضاء، کار می کنند. 

ی و معافیتی به مردیر نمر   مدیریت گروه هیچ امتیاز اولین شاخصۀ مدیریت گروه:

خالف مدیریت تیم و سرازمان کره    مدیر یکی از رفقا است. بر «االمیر احد الرّفقة»دهد: 

 شرحش خواهد آمد. 

آن سه نفر که موضوع حدیث هستند، کدام یک را از میان خودشان به  شرایط مدیر:

 مدیریت برگزینند؟ آن کس را که دارای دو شرط زیر باشد: 

 بره  شفکرر  تنهرا  که فیزیکی غیر کاری در حتی ،باشد داشته را مدیریت جسمی توان -5

 و گردد می اندیشه صحیح جریان از مانع جسمی بیماری یا نقص زیرا. جسمش نه رود می کار

                                                
عنروان رئریس و ریاسرت    در این مبحث خودداری می کنم. زیرا در اسالم « رئیس»از به کارگیری واژۀ  5

نگاهی به گوشه ای از نظرام  »نداریم. میان ماهیت ریاست و مدیریت فرق زیادی هست. رجوع کنید به مقالۀ 

 و در فصل مقدمات این دفتر نیز شرحی گذشت. www.binesheno.com نو بینش در سایت« امامتی

باشرند و دقیقراً در ماهیرت گرروه      غیر از گروه تبهکاران که اگر تقسیم کار و تقسیم نقش هم نداشرته  1

باشند، کناره گیری یک فرد از گروه را تحمل نمی کنند و او را مجازات می کنند. و صد البته چنین گروهری  

 است نه گروه.« تیم»که به مجازات عضو خود معتقد باشد، نوعی 
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 . است مؤثر تصمیمات در

 .باشد داشته را آن مدیریت و کار آن به مربوط دانش و فهم -1

 گریرز » خصلت اثر در اسرائیل بنی دهد؛ می یاد ما به بقره سورۀ 101 آیه را شرط دو این

 هرا  سرال  از پرس  .رفرت  بین از شان دولت داشتند که «همدیگر با تضاد» روحیۀ و «مرکز از

 را او کره  -پیرامبری  پریش  ،«جامعره  مردیریت » فقردان  و «دولتی بی» مشکالت و آثار تحمل

 فرمانردهی  مرا  بررای  5«:اللَِّه َسبیِل يف ُنقاِتْل َمِلكًا َلنا اْبَعْث»: گفتند و آمده بودند کرده منزوی

 طرالوت  خداوند: گفت شان پیامبر کنیم، جهاد خدا راه در( او مدیریت تحت) تا کن انتخاب

 . است برگزیده فرمانده عنوان به شما برای را

 اْلُمْلنكُ  َلنهُ  َيُكوُن َأنَّى»: گفتند داشتند که روانی اریستوکراسی و گرائی اشراف مطابق آنان

 مری  او بره  فرماندهی سمت چگونه «:اْلما  ِمَن َسَعًة ُيْؤَت َلْم َو ِمْنُه ِباْلُمْلِك َأَحقُّ َنْحُن َو َعَلْینا

 . ندارد زیادی ثروت او و تریم، شایسته او از ما که این با رسد

 را او خردا  «:اْلِجْسنمِ  َو اْلِعْلنمِ  ِفي َبْسَطًة زاَدُه َو َعَلْیُكْم اْصَطفاُه اللََّه ِإنَّ»: گفت پیامبرشان

 1.بدنی توان و جسمی ۀسع هم و داده دانش و علمی وسعت هم او به( که زیرا) است برگزیده

 بررای  الزم علمری  تروان  و الزم جسمی سالمت و توان که کسی مدیریت به خداوند یعنی

 هرگرز  دارایری  و ثروت یا اجتماعی شوکت و شأن نیست؛ راضی ندارد، را کار یک مدیریت

 . باشد مدیر یک مدیریت توجیه نباید

                                                
 سورۀ بقره. 106آیۀ  5

 آن در کره  اسرت  «نظرامی  مدیریت» در آیه که بویژه است خاص مدیریت نوع یک فرماندهی :پرسش 1

 و موضوع. باشد شرط جسمی توان مدیریتی هر در که شود نمی دلیل این و دارد بیشتری اهمیت جسمی نیروی

 .  است «خاص» آیه مورد

 اینجا در و .«نیست مخصص مورد: »گوید می و است اجماعی که داریم قاعده یک قرآن تفسیر در :پاسخ

 آن و هسرت  گرری  نظرامی  بررای  خاصری  عنصرر  یک آیه این پیام در البته. نداریم تخصیص برای دیگری دلیل

 هرر  در کره  «جسرمی  بسرط » اصرل  نه ،«اجلسم في بسطة زاده» گوید می که است «جسمی بسط در زیادت»

 .است آن دلیل نیز آیه همین خود و است الزم مدیریتی
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 بپرذیرد،  را مردیریت  اگرر  باشد، دو آن از یکی فاقد یا مذکور، شرط دو فاقد کسی اگر و

 .است نگشته معلوم کارش نتیجۀ هنوز گرچه است مجرم

 : مرحله سه در و است نوع دو مدیر مسئولیت :گروه مدیر مسئولیت

 بره  براال  در کره  را شرط دو آن آیا است مسئول او: مدیریت پذیرش از قبل مسئولیت -5

 مسئولیت به نوبت سپس و شود واگذار او به مدیریت اول که این نه ؟-نه؟ یا دارد رفت شرح

 .برسد او

 سره  آن موضروع  که( آله و علیه اهلل صلّی) پیامبر حدیث در: تصمیم از پیش مسئولیت -1

 دیگرر  فررد  دو با تصمیم از قبل امور همۀ باید. هستند انسان نیستند، گوسفند ها آن است، نفر

  5«.َبْیَنُهْم ُشورى َأْمُرُهْم َو»: یابد انجام «مشورت» و شود گذاشته میان در

 قبل ۀمرحل در مگر. است خود تصمیمات نتایج مسئول ،مدیر: تصمیم از پس مسئولیت -0

 تصمیم یک ،تصمیم عمالً یعنی کند؛ مسئولیت سلب اعالم( مدیریت سمت حفظ با) تصمیم از

 گرچره  اسرت  مردیریت  ماهیرتِ  از خارج صورت این و. باشد مشترک مسئولیت با مشترک

 . باشد سمت حفظ با ظاهراً

 سرازمان،  یرا  و تیم گروه، اعضای است، مدیر حق( منحصراً بلی) منحصراً تصمیم :تصمیم

را  تصرمیم  در برودن  سرهیم  توقع نباید خود نظر ابراز و مشورت از پس و ندارند آن در سهمی

 سرهم  یعنری  بغری  شرده؛  نامیرده  «بغی» ما احادیث و قرآن در خواهی سهم این و باشند، داشته

 که دفتر این آخر فصل در موضوع این مشروح. ندارد آن در سهمی که چیزی از کسی خواهی

 او، برا  نیرز  مسرئولیت  و اسرت  مردیر  با تصمیم .آمد خواهد است «جامعه مدیریت» محور به

 . دارد را آن مسئولیت که است کسی حق تصمیم

                                                
 سورۀ شوری. 02آیۀ  5



 101مدیریت گروه  -فصل سوم
 

 

 

 در مسرئولیتی  هیچ دهند، می ارائه را خود مشورتی آرای تصمیم، از پیش که گروه اعضای

در کرار برا آنران     5«:اْلنَأْمرِ  ِفني  شناِوْرُهمْ  َو»: است مشورت به مأمور مدیر. ندارند «نتیجه»

 مشورت کن.

 1«.َبْیَنُهْم ُشورى َأْمُرُهْم»به مشورت هستند:  مأموراعضاء نیز 

 عوامرل  از یکی روانی، و علمی فکری، افزائی هم بر عالوه مدیریت تحت افراد با مشورت

 احسراس » یرک  ،مشرورت  زیررا  ؛(رفرت  شررح  به اول فصل در) است «رشاد» ساز زمینه مهم

 در و کند می ایجاد گیرد، می قرار مشورت طرف که شخصی در -وجدانی- «فطری مسئولیت

 و صرمیمیت  برر  و کنرد  مری  ایجراد  «افزائری  خود» و تفکر برای انگیزه او درون در حال عین

 در کره  رشراد  از ای عمرده  بخرش  یعنری  این و. افزاید می نیز هدف، و کار به نسبت دلسوزی

 .است مدیر مهم مسئولیت

 می معکوس تأثیر روشن، و «واضح» موارد در ویژه به مورد، بی نظرخواهی و مشورت اما

 جناب که کند می احساس مقابل طرف زیرا گردد می فساد رشاد، جای به اش نتیجه و گذارد

 . است کرده ملعبه و گرفته بازیچه به را او مدیر

 صرداقت،  برا  شخص و است «صداقت» مدیریت کار در الزم شرایط از یکی دیگر بیان با

 . کند نمی مورد بی مشورت

 بردبرار  کس هر و 0«:اْلُأُمور َعْزِم َلِمْن ذِلَك ِإنَّ َغَفَر َو َصَبَر َلَمْن َو»: گذشت و بردباری -0

 . است امور کارسازترین و محکمترین و مهمترین از( این که بدانید) باشد کننده عفو و
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 شرایط مدیریت گروه، تیم و سازمان
 

 در شرایط یعنی مدیریت؛ شرایط اما بود، مدیر شرایط در باال بحث :مدیریت شرایط

 :از است عبارت کاری، مدت طول و حین

 خرانواده  مردیریت  در رشراد  با و باشد، «هدف به معطوف رشاد» باید البته که :رَشاد -6

 را رشراد  بُعدی همه مسئولیت سازمان، و تیم گروه، مدیر. دارد فرق گذشت قبلی فصل در که

 کاری تخصص و مهارت رشد و کار به معطوف باشد آن صدد در باید او که رشادی بل ندارد

 افراد ۀتجرب تعالی باعث هم و علمی تعالی موجب هم که 5است کار، هدف به توجه عطف با

 .گردد مدیریت تحت

 صداقت مشورت، در صداقت که است بدیهی گذشت؛ باال در که شرحی به :صداقت -1

 معطوف» نه و است بردار تقسیم نه صداقت زیرا را الزم گرفته است .را رفتار در دیبُع همه

 . است تصور قابل آن در «خاص سوی و سمت به بودن

 اول صرداقت  اما است فعل و مسئولیت یک رشاد که است این صداقت و رشاد میان فرق

 شارایط  از هم صداقت: دیگر بیان با و. است رفتار و فعل یک سپس و درونی خصلت یک

 .مدیریت شرایط از هم و است مدیر شخص

 کرار  محرور  به که ها حدیث و حرف همۀ و چیز همه برای باید مدیر :شنوا گوش -9

 : است نوع دو بر شنوائی. باشد داشته شنوا گوش است، -سازمان کار یا و تیم کار یا -گروه

 کره  هرایی  حدیث و حرف باشد؛ طبیعی جریان با باید مدیر شنوائی: مستقیم شنوائی :الف

 «اعضراء  آوردن در زبران  بره » برای خود. بشنود را شود می صادر اعضا زبان از طبیعی طور به

                                                
اسرت،  « ارتقای رشاد معطوف به کار»را ندارد و تنها مسئول « ارتقای همه بعدی رشاد»مدیر مسئولیت  5

لیکن نباید روندی را در پیش گیرد که ابعاد دیگر رشاد فدای رشاد معطروف بره کرار، گرردد. او ایرن چنرین       

 مسئولیت همه بعدی را دارد. 
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 . التماست و دلسوزی موارد در مگر نکند، سازی زمینه

 و اسرت  فسراد  های گونه از یکی گروه، میان در گذاری جاسوس: مستقیم غیر شنوائی :ب

 نیازمنرد  کره  کنرد  احسراس  مردیر  یرک  اگر. کند می وادار آمیز فساد واکنش به نیز را اعضا

 ماهیرت  و اسرت  رفته خطا به گروه اعضای گزینش اصل در که دبدان است، گذاری جاسوس

 . جاسوسی نه است، یدیگر تصمیم نیازمند بیماری این الحاص و. است ویران بیخ و بن از گروه

 شنوا گوش حدی به اکرم رسول است؛ قرآن تعبیر این است، «خیر گوش» مستقیم، شنوائی

 : گرفتند ردهخ او بر منافقین که( دیگر موارد در خواه و ها مشورت در خواه) داشت

 ُيْؤِمُن َو ِباللَِّه ُيْؤِمُن َلُكْم َخْیٍر ُأُذُن ُقْل ُأُذٌن ُهَو َيُقوُلوَن َو النَِّبيَّ ُيْؤُذوَن الَّذيَن ِمْنُهُم َو» :قرآن

 گوینرد  می( او سر پشت) و کنند می اذیت را پیامبر که هستند افرادی منافقین از 5«:ِلْلُمْؤِمنني

 برر  دارد اعتمراد  و خردا  بره  دارد ایمران  است؛ «خیر گوش: »بگو. است «محض گوش» او که

 . مؤمنین

 گردد می غفلت موجب هم شنوا، گوش عدم و مدیریت، تحت افراد احوال از آگاهی عدم

 «یرابی  صحت» حس با همراه و سنجش باید ها شنیده اما. کند می کور را مدیریت ۀشیو هم و

 . باشد مسئولیت و

 نره  اسرت،  «مدیریت مبانی و اسالم» دفتر این موضوع که این به نظر :رفتاری اخالق -0

 گاه آن شود بررسی( السالم علیهم) بیت اهل و قرآن دیدگاه از اخالق اول است الزم مدیریت،

 : رسد می مدیریت رفتاری اخالق به نوبت

 :«خُلق» یک و دارد «خَلق» یک انسان هر است؛ «خُلق» جمع صیغۀ اخالق

 جسرمی  هرای  انردام  و جوارح و اعضا نظاممندی چگونگی از است عبارت لقخَ :تعریف

 .انسان

 پرازل  یرک  کره  انسران  یک درونی شخصیت نظاممندی چگونگی از است عبارت :خُلق

 .باشد می فطری و غریزی های انگیزش از متشکل

                                                
 توبه. سورۀ 65آیه  5
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 شخصیت» فطرت، روح و غریزه روح میان تعامل چگونگی :دیگر بیان با خُلق تعریف

 . کند می تعیین را رفتارها چگونگی درون، شخصیت چگونگی و سازد، می را «درون

 مری  جرا  ایرن  در بسا چه) نیست مکانیکی و جبری قهری، روند یک دوم تعریف از مراد

 توانمند یموجود انسان زیرا (کاربرد به رفتار و شخصیت دربارۀ را «مکانیسم» اصطالح توان

 نرد توا مری  نیرز  و. کنرد  تغییر ایجاد خود، روح دو میان تعامل در ندتوا می لحظه هر و است

 از یکری  تروان،  ایرن  و. کنرد  متحول -الجمله فی دستکم نباشد بالجمله اگر -را خود شخصیت

 حردودی  تا جهت این در نیز حیوان گرچه است، حیوان و انسان میان تفاوت ها ترین اساسی

 . دارد محیط طبیعت و خود طبیعت در تصرفاتی و نیست جهان شیمیایی و فیزیکی نظام اسیر

 تعراملی  ترکیرب  هستند؛ شخصیت سازندۀ عناصر ها خُلق :منفی اخالق و مثبت اخالق

 از شخصریت  میزان همان به باشد، فطری اقتضاهای و «انسانیت» جهت در میزان هر به ها آن

 شخصریت  میرزان  همان به باشد غریزی جهت در میزان هر به و. است برخوردار مثبت جنبۀ

 . داشت خواهد منفی جنبه

 خرود » و «گررا  فررد » غریرزه  زیررا . دارد سرزائی ب اهمیت ،مدیریت در ویژه به مسئله این

 قهرراً  گررا  غریرزه  فررد  اسرت،  -سرازمان  و تریم  -گرروه  با مدیریت سروکار و است «محور

 .است مدیریت قابل غیر و «چموش»

 نسربتی  هرر  با باشد؛ حیوانی خوی از فارغ تواند نمی گرا غریزه مدیر دیگر؛ جانب از و

 ،حیوانیرت  جانب میزان همان به دارند، غلبه فطری های انگیزش بر غریزی های انگیزش که

 قرار ندارد، صالحیت نیز گوسفندان ۀگل مدیریت برای حتی مدیری چنین. شود می تر سنگین

 . دارد اساسی نقص انسانیت در که موجودی یک نه کند اداره انسان یک را گله است

 دربارۀ هم اخالق، به ندادن اصالت و اخالق به توجه عدم :اخالق به اعتنا بی مدیریت

 در و مردرن  ارترش  در آنهرم ) نظامی جنگ میدان و پادگان در تنها گروه، دربارۀ هم و مدیر

 گرفتره  نادیرده  دو، هر انسان فطرت هم و انسان غریزۀ هم که دارد کارآئی( کالسیک ارتش
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 5شوند؛ می مبدل پازل جان بی های تکه به گروه افراد و شود می تلقی یکن لم کان و شود می

 بره  چره؟  برای چرا؟. چرخند می راست سمت به «راست راست، به» صدای شنیدن محض به

 . کنند حرکت وار ماشین باید نیست، مربوط ها آن

 دقیقره  برل  شرمار  سراعت  شمار، روز دارند، قرار یمدیریت چنین تحت که گروهی اعضای

 و غریزه سرکوبی» این از و رسید خواهد پایان به تحمیل و فشار دورۀ کی که شوند می شمار

 صرداقت » برای جایی نه و 1«کار با صمیمی ۀرابط» برای جایی نه. شد خواهند آسوده «فطرت

 بینش هیچ با گردد توجیه نوعی به مارکسیسم بینش با اگر وضعیتی چنین و. ماند می 0«طرفین

 .نیست قبول قابل یدیگر

 برد » و «اخرالق  خروش » اصطالح مردمی محاورات و زبان در :عوام اصطالح در اخالق

 بد «برخورد بد» افراد به و گویند می اخالق خوش «برخورد خوش» افراد به هست؛ «اخالق

 . اخالق

 -عمرومی  فرهنرگ  در ای گسرترده  منفری  آثرار  اخرالق،  دربرارۀ  بینش گونه این متأسفانه

 است «رفتار» بل نیست اخالق این: اوالً. گروهی کار و مدیریت به رسد چه تا دارد، اجتماعی

 .گردد مخلوط «شناسی رفتار» با «شناسی اخالق» میان مرز نباید و

 دو هرر  این و گردد می نیز تملّق و زبانی چرب شامل اخالقی خوش اصطالح، این در: ثانیاً

 جانب در خواه باشند و مدیریت جانب در خواه روانی، بیماری نوعی و هستند شخصیتی نقص

 داشرت؛  مثبرت  ۀنتیجر  انتظرار  و زیادی توقع نباید بیماران مجموعۀ از و. مدیریت تحت افراد

 در حتری  کره  اسرت  ورشکسرتگی  باصطالح و گسیختگی هم از به محکوم ای مجموعه چنین

 . نداد جواب نیز شوروی سوسیالیستی نظام

 خواهد را ی«کار تعهد» جای جانب، دو هر از ظاهرسازی، صداقت، عدم ریاکاری،: ثالثاً

 . دارد درون شخصیت در ریشه که است چیزی تعهد و. گرفت

                                                
 در مبحث مدیریت سازمان به این موضوع برخواهیم گشت. 5

 در مباحث آینده به محور این دو موضوع بحث خواهد شد. 0و  1
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 خطرنراک  و منفری  های خُلق دارای که فردی ممکن است عوامانه، اصطالح این در: رابعاً

 مخدرها، و الکل به اعتیاد دروغگوئی، خصلت سرقت، خوی شود؛ نامیده اخالق خوش ،است

 در گرروه  کرار  ۀنتیجر  بره  انداز چشم بدون همکاران، حقوق ؛«کار حقوق» پایمالی به عادت

 و گرروه  اعضرای  برای هم و مدیر برای هم است خطرناک بس این و... و... و جامعه پیشرفت

 ای گوشره  مجموعره  این است قرار که جامعه برای هم و شود می نامیده «گروه» آنچه به هم

 . بردارد را آن گلیم از

 . دارند ها خُلق در ریشه رفتارها .کرد اشتباه «رفتار» با را «اخالق» نباید پس

 غریزی عناصر

 عناصر فطری

ترا چره رسرد بره تریم و       -هیچ گروهی نیست که بدون هرم افزائری باشرد،    هم افزائی:

هم افزائی الزمۀ قهری و جبری هر گروه است. لیکن هم افزائری در سره صرورت     5،-سازمان

  ن می یابد:تکوّ

 هم افزائی مثبت. -5

 هم افزائی منفی. -1

 هم افزائی در فاز نسبیت میان مثبت و منفی. -0

همه چیز )غیر از خدا( در فاز نسربیت قررار دارنرد از آن جملره      الزم به یاد آوری است؛

مطلق فقط خداونرد اسرت. هرم     ،نیست« مطلق»انسان و خُلق ها و رفتارهای انسان، هیچ چیز 

اسرت  « نصراب »افزائی مثبت نیز نمی تواند فارغ از نسبیت باشد؛ مراد از مثبت در این جا آن 

منفی آن نصاب منفی اسرت کره مرورد توقرع از انسران      که از انسان انتظار می رود. و مراد از 

 نیست. و مراد از ردیف سوم آن است که نه به نصاب مثبت برسد و نه به نصاب منفی.

                                                
توجه: گرچه هم افزائی در کار، در گروه نیست و از ویژگی های تیم و سازمان است، امرا هرم افزائری     5

پیماید با مسافری که با چند نفرر طری سرفر مری     روحی و روانی در گروه هم هست؛ مسافری که تنها راه می 

 کند، فرق مهم و اساسی دارد.

 رفتار چگونگی شخصیت چگونگی اخالق چگونگی دو این میان تعامل چگونگی 
--< 
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شاق  »تشبیه شده است. و ایجاد خدشره در آن   «عصا»هم افزائی مثبت در احادیث ما به 

عصا نمی دانرد، در   نامیده شده و جالب این است که خدشه در هم افزائی را در عرض 5«عصا

شکستن عصا، می گویرد شرق عصرا کره بره      «= کسر عصا»طول آن تصویر می کند، نمی گوید: 

 منشق شدن عصا در درازایش تشبیه می کند.

م افزائی منفی وقتی که همگرائی گروه منشق گشت باز بدون هم افزائی نخواهد بود، بل ه

ان طور که گفته شد، هرگز و در هریچ  ی مثبت را خواهد گرفت. زیرا همفوراً جای هم افزائ

لحظه ای گروه بدون هم افزائی نمی شود، بل هم افزائی منفی بر علیه هم افزائی مثبت که قبالً 

 بود شکل می گیرد. 

؛ اگر خانواده ای دچرار انشرقاق   «خانواده»و نهاد « گروه»در این جا یک فرق هست میان 

ن را هم افزائی منفری نمری گیررد و مسرئله بره      شد و هم افزائی مثبت را از دست داد، جای آ

تا  1«َأْهِلها ِمْن َحَكمًا َو َأْهِلِه ِمْن َحَكمًا َفاْبَعُثوا َبْیِنِهما ِشقاَق ِخْفُتْم ِإْن َو»می رسد: « حکمیت»

رده و خانواده را به روند قبلری براز گرداننرد و اگرر برا      نمایندگان دو طرف مشکل را حل ک

 ل می گردد. پیمان خانوادگی با طالق، منحردد نگ حکمت نیز حل

می شود؛ بحرران  « بحران در گروه»اگر شق عصا رخ دهد، نتیجه اش  مدیریت بحران:

همیشره بره طرور     -و نیز تیم و سازمان -با درصدی کم یا زیاد. و مهم این است که هر گروه

 :بالقوه در معرض بحران است. و بحران ناشی از ضعف یا نقص مدیر است، پس

ه شرایطی باید داشته چآن کدام مدیر است که در مدیریت او بحران پیش نمی آید؟ مدیر 

 باشد تا در گروه تحت مدیریت او بحرانی رخ ندهد؟ 
 ست که اگر در مدیر باشند گروهش دچار بحران می شود: چند خُلق منفی ه

 خُلق خشن. -5

                                                
 01بحرار، ج   -ط دار احیاء التراث العربری.  00ص  50و: ج  153ص  0نهج البالغه )ابن ابی الحدید( ج  5

 .105ص 

 سورۀ نساء. 01آیۀ  1
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 عدم خُلق دلسوزی. -1
 5خُلق سنگدلی. -0

 ست که اگر مدیر دارای آن ها باشد از بحران آسوده می شود: مثبت هو چند خُلق 

 1لِینَت رفتاری= نرمخوئی معطوف به هدف. -5

دلسوزی: افراد تحت مدیریت نه سنگ هستند و نه گیاه و نره حیروان، حتری گیراه و      -1

 حیوان نیز نیازمند دلسوزی هستند. 
کسی باشد و  سنگدلی در شخصیتار است که خلق ن بسی دشوکپرهیز از سنگدلی: لی -0

یک رفتار است و سرنگدلی یرک خصرلت درونری؛     « پرهیز»او بتواند از آن پرهیز کند، زیرا 
 جای پرهیز نیست. ،خصلت درونی را باید اصالح کرد و این جا

 اساساً فرد سنگدل نباید در سمت مدیریت قرار گیرد حتی در سمت مدیریت جنگ.

 باز هم معطوف به هدف.  -عفو و بخشش اشتباه و خطا -0

و این بس مهم است و  0-باز هم مشورت معطوف به هدف -مشورت با اعضا در امور -1

 را دارد.  تأثیردر پیشگیری از بحران باالترین 

 َفاْعُ  َحْوِلَك ِمْن اَلْنَفضُّوا اْلَقْلِب َغلیَظ َفظًّا ُكْنَت َلْو َو َلُهْم ِلْنَت اللَِّه ِمَن َرْحَمٍة َفِبما»قررآن:  

 ُيِحنبُّ  اللَّنهَ  ِإنَّ اللَّنهِ  َعَلنى  َفَتَوكَّنلْ  َعَزْمنتَ  َفنِإذا  اْلنَأْمرِ  ِفني  شناِوْرُهمْ  َو َلُهْم اْسَتْغِفْر َو َعْنُهْم

 1همۀ خُلق های پنجگانۀ باال در این آیه آمده اند. 0«.اْلُمَتَوكرلني

                                                
ا در مرواردی دلسروزی   فرق است میان سنگدل بودن و دلسوز نبودن، ممکن است کسی سنگدل نباشد ام 5

 هم نکند.  

 نه نرمخوئی که آفت هدف باشد.   1

 البته فرض بر این است که هدف نیز انسانی باشد.   0

ترجمه: در اثر رحمت خدا، برای شان نرمخو و مهربان شدی، و اگر خشرن   -سورۀ آل عمران 512آیۀ  0

بر آنان بربخش )عفرو را یکری از اصرول     و سنگدل بودی از اطراف تو )از مدیریت تو( پراکنده می شدند، پس 

رفتاریت قرار ده( و برای شان آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن. اما هنگامی که تصرمیم گرفتری   

 )قاطع باش( و بر خدا توکل کن که خداوند اهل توکل را دوست دارد. 

 سروری جهان رسانید. این است عناصر آن مدیریتی که عرب های امّیِ بی سواد و بی تمدن را به 1



 111مدیریت گروه  -فصل سوم
 

 

 

بحران نیز هستند. لیکن  نیل آن ها، اصول مدیریت بحران در حعماو همین خصلت ها و اِ

 عمال شود و آن عبارت است از: بحران یک عامل ششم نیز باید در موضع خودش، اِ ۀدر مرحل

حکمیت: اگر در حرل بحرران، اصرول پنجگانرۀ فروق، سرازگار نگشرت، نوبرت بره           -6

 می رسد. اما حکمیت بر دو نوع است:  حکمیت

در جانرب دیگرر نماینرده )یرا      الف: حکمیت یکجانبه: در یک جانب خود مدیر باشرد و 

نمایندگان( گروه. چنین حکمیتی باید در حضور گروه یا اکثریت گروه انجرام یابرد. زیررا در    

این مرحله، عرصه برای بدگمانی ها و شک های منفی، در حادترین صورت آماده می شود. و 

 شردید اگر این حکمیت بدلیل بدگمانی های اعضا نسبت به جلسۀ حکمیت، شکست بخورد، 

د روب رفته به جوی مر ن آیگردانیدن اارد می شود و دیگر برترین لطمه به روح افزائی الزم و

نظر مدیریت، بس دشوار، بل گاهی غیر ممکن می شود. و در صورت ادامۀ کرار گروهری بره    

طور روز افزون شدیدتر خواهد شد. و مدیریت این بحران از مدیریت اصل بحران دشوارتر و 

 تر خواهد بود. دست نیافتنی 

ب: حکمیت دو جانبه: این بهترین نوع حکمیت است؛ که نماینده یا نمایندگان گرروه برا   

 ت را تشکیل دهند. ینماینده یا نمایندگان شخص مدیر، جلسه حکم

از نهاد دیگر یرا از   ندگان شخص مدیر. نه نماینده ایتأکیداً تکرار می شود: نماینده یا نمای

ای که اصل گروه ذاتاً وابسرته بره آن    مؤسسهز شرکت یا شخص و یا دیگر، حتی نه ا مؤسسۀ

است. زیرا در این صورت اساس مدیریت مدیر متزلزل شده و ادامۀ کار برایش سخت دشروار  

و گاهی غیر ممکن خواهد بود؛ همواره چشم گروه از روی مدیر پل زده و به آن مرکز دیگر 

 شود، دیگر مدیر نیست.  دوخته خواهد شد. مدیری که از رویش پل زده

دیگر  مؤسسۀو اگر شرایط طوری باشد و شقاق در حدی عمیق باشد که ضرورت دخالت 

را ایجاب کند، بهتر است مدیریت در حین بحران یا پس از مدت کوتاهی پس از حل بحرران  

 عوض شود. 

یران  م»و به هر صورت، حکمیت آخرین ره چاره است و نباید اولین ره چاره یا ره چارۀ 
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 5ی باشد.«بحران

وقار و صبر، و پرهیز از خودباختگی، ضرروری تررین و    سازنده ترین عامل در بحران:

از مروارد   ،به هر معنی« پرهیز»سازنده ترین عامل در مهار بحران است. و نکته این است که 

ارادی بشر است، اما وقار و صبر دو خُلق شخصیتی هستند و کسی که ضعف شخصریتی داشرته   

پس مدیر باید ذاتاً و شخصیتاً اهل وقار و  .د، فاقد ارادۀ پرهیز از خود باختگی خواهد بودباش

 صبر باشد تا دچار خود باختگی نباشد. این عامل از شرایط وجودی شخص مدیر نیز هست. 

 الزََّلاِزِ  ِفي»دربارۀ فرد متقی )= پرهیز کننده از خطا و اشتباه( می گوید:  نهج البالغه:

در بحران ها با وقار است و در پیش آمدهای ناگوار صبور  1«:َصُبوٌر اْلَمَكاِرِه ِفي َو ٌرَوُقو

 است. 

بر شرما براد وقرار و پرهیرز از      0«:اْلَوَقاِر َو ِبالدََّعِة َعَلْیُكْم»السالم فرمود:  امام صادق علیه

 درگیری. 

مدیر فاقد وقار، خود ندانسته به آتش بحران دامن خواهد زد. رفتارش بره جرای درمران،    

 نمک به روی زخم خواهد بود. 

 0«:َوقارا ِللَِّه َتْرُجوَن ال َلُكْم ما»وقار از صفات مدیر کل کائنات یعنی خداوند است 

 چه شده بر شما که از خداوند توقع وقار ندارید. 

                                                
بود. امرا پیرامش برر اسراس دو     « خانواده»آیه حکمیت را در سطرهای باال مشاهده کردیم که در مورد  5

 نیز می شود:  -تیم، سازمان -قاعده شامل مدیریت گروه

ممکرن باشرد،   « الغراء خصوصریت  »قاعدۀ اول: در قرآن، مورد مخصص نیست. قاعدۀ دوم: در مواردی که 

 پیام عمومیت می یابد.  

 .520فیض  -.526نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خطبۀ  1

 ط دار االضواء. 1ص  2کافی، ج  0

 سورۀ نوح. 50آیۀ  0
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خدایا  5«:اْلَوَقاَر َو اْلِعزَّ َلِبَس َمْن ُسْبَحاَن»الم در دعا می گوید: الس و امام صادق علیه

 منزهی تو که دارای صفت عزّ و وقار هستی. و پاک

 با اخالق الهی متخلق شوید.  1«:اللَّه ِبَأْخَلاِق َتَخلَُّقوا»و به ما فرموده اند: 

 کرردن  فروکش از پس ۀمرحل برای باید فوق، پنجگانۀ خصایل :بحران از پس مدیریت

 یرا  طمرع،  انگیرزش  عامرل  که حدی در نه اما گردد، اعمال زیاد، قوت و بیشتر عمق با بحران،

 از یکای  هنار  زیرا است، مدیر هنرمندی به بسته این و. گردد گروه اعضای در توقع افزایش

 صداقت عدم و سازی ظاهر ریاء، بر که هنری نه انسانی، هنر .است مدیریت اساسی اصول

 .وری بهره نرخ آمدن پائین یا و است دیگر بحران یا سرانجامش که باشد مبتنی

 داشته کارایی صداقت عدم ،(روزه چند یا و) ساعته چند ۀرابط و کار یک در ستا ممکن

 عرالوه  ایرن  و. رسید نخواهد نتیجه به هرگز مدت دراز و مدت میان مدیریت در لیکن باشد،

 .است صداقت عدم و ریا نادرستی اصل بر

 حرد  در ترا  گشرت  خواهیم باز مسائل این به( سازمان مدیریت مبحث) آینده مباحث در

 .شود بررسی کامل و جانبه همه طور به مسائل امکان

 برا او  متوجره  نیرز  مسئولیت و است مدیر حق تصمیم که شد گفته :شورائی مدیریت

 :صورت آن در زیرا نداریم، «شورائی مدیریت» اسالم در. تنها و هیکّ است

 .شود می منهدم بل تضعیف مسئولیت :اوالً

 .گردد می باز مسئولیت از گریز برای ها بهانه راه :ثانیاً

 و اسرت  ایلحظه گاهی و فوری تصمیم نیازمند( زیادی موارد در بل) گاهی مدیریت :ثالثاً

 .شد شوری جلسۀ منتظر توان نمی

 امرر  یرک  روح این و است کار روح «کاری جریان» شود، نمی «جریان» بدون کار :رابعاً

                                                
 ط دار االضواء.  061ص  0کافی، ج  5

 .512ص  12بحار، ج  1
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 .باشد بردار مونتاژ تا یستن «مرکب» ماهیت یک و است طبسی

 مری  «اجزاء دارای ترکیبی ماهیت» دچار را جریان قهراً ؛است متعدد اعضای دارای شوری

 کاری، مونتاژ و گرائی مونتاژ دارد؛ پی در جبراً را کار لنگی و است جریان بیماری این و کند

 .شود می تزلزل موجب

 .تصمیم است همچنین و. نیست بردار ترکیب و است بسیط نیز 5مدیریت، روح

 اصرل  در همگری  تصرمیم،  روح و مسرئولیت  روح کرار،  جریران  روح مدیریت، روح پس

 .باشد مونتاژی -سازمان یا و تیم یا -گروه کار موضوع گرچه هستند بسیط خویش ماهیت

 ِفني  َمنرَّةً  السََّلام َعَلیِه اللَِّه َعْبِد َأُبو اْسَتَشاَرِني»فضیل بن یسار می گوید:  حدیث:

امام صادق  1اْسَتَشْرُتَك(: ِإَذا َنَعْم َقاَ  ِمْثِلَك َعَلى ُيِشرُي ِمْثِلي اللَُّه َأْصَلَحَك َفُقْلُت َأْمٍر

بره مقامرت بیفزایرد؛     خداوند السالم( دربارۀ یک امری از من مشورت خواست. گفتم: )علیه

کسی مثل من به شخصی مثل تو نظر مشورتی بدهرد!؟ فرمرود: بلری؛ وقتری کره مرن مشرورت        

 بخواهم.

 َيْسَتِشرُي َكاَن آِله َو َعَلیِه اللَُّه َصلَّي اللَِّه َرُسوَ  ِإنَّ»السالم( فرمود:  امام رضا )علیه

با اصحابش مشورت  (آله و علیه اهلل پیامبر خدا )صلّی 0«:ُيِريُد َما َعَلى َيْعِزُم ُثمَّ َأْصَحاَبُه

 می کرد، آنگاه مطابق آنچه اراده می کرد تصمیم قاطع می گرفت. 

السالم دربارۀ امری از ابن عباس نظر مشورتی خواست، اما بره نظرر او    امیرالمؤمنین علیه

بر تو است که نظر  0«:َفَأِطْعِني َكَخاَلْفُت َفِإَذا َعَليَّ ُتِشرَي َأْن َعَلْیَك»عمل نکرد، فرمود: 

 مشورتی ات را به من ابراز کنی، لیکن وقتی که مخالف نظر تو عمل کردم، از من اطاعت کن.

 و حدیث های دیگر.

                                                
 است.« روح مدیر»روح مدیریت، یعنی روند مدیریت، و این غیر از  5

 .10، باب العشرةوسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب  1

 همان. 0

 همان. 0
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 مسرلم  اصل یک تجربی، و علمی فکری، افزایی هم و شوری گاه شوری و مشورت:جای

 اما بایرد توجره داشرت کره     دارد یمعین جایگاه مدیریت در مسلم اصل این و. است اسالم در

 .است تصمیم از پیش مرحلۀ در مشورت

 هسرتند  مأمور نیز اعضا و. کند مشورت گروه اعضای با تصمیم از پیش است مأمور مدیر

 فقرط  ایرن  ،گیرری  تصرمیم  به هنگام اما. دهند قرار مدیر اختیار در را خود مشورتی نظرهای

 َفِبمنا »: بخروانیم  دوبراره  را آیه. دهد پس را آن مسئولیت و بگیرد تصمیم باید که است مدیر

 اْسنَتْغِفرْ  َو َعْنُهْم َفاْعُ  َحْوِلَك ِمْن اَلْنَفضُّوا اْلَقْلِب َغلیَظ َفظًّا ُكْنَت َلْو َو َلُهْم ِلْنَت اللَِّه ِمَن َرْحَمٍة

 اثرر  در 5«:اْلُمَتنَوكرلني  ُيِحنبُّ  اللَّنهَ  ِإنَّ اللَّنهِ  َعَلنى  َفَتَوكَّْل َعَزْمَت َفِإذا اْلَأْمِر ِفي شاِوْرُهْم َو َلُهْم

 از) ترو  اطراف از بودی سنگدل و خشن اگر و شدی، مهربان و نرمخو شان برای خدا، رحمت

 قررار  خرود  رفتراری  اصول از یکی را عفو) ببخش آنان بر پس شدند، پراکنده می( تو مدیریت

 گرفتی تصمیم که هنگامی اما. کن مشورت آنان با کارها در و بخواه زشآمر شان برای و( ده

 .دارد دوست را توکل اهل خداوند که کن توکل خدا بر و( باش قاطع)

 .دهد می قرار مدیر شخص انحصار در را تصمیم آیه این -5 :توضیح

 مردیریت  در دیگرر  یرک اصرل   را تصمیم در قاطعیت ،«عَزَمتَ» تعبیر با :قاطعیت -1

  می مدیریت در تزلزل موجب سستی و تردید ای ذره که است این آن مفهوم و. کند می معرفی

 آمیختاه  و سست تصمیم از بهتر نرسد، هم مطلوب نتیجۀ به اگر قاطع تصمیم: گردد

 «موردی ناکامی» زیرا .برسد نیز مطلوب نتیجه به مواردی در حتی اگر است تردید، با

 و کنرد  مری  براز  «بختگی ااَلّ کار» برای را راه تزلزل این است؛ مدیریت روحی تزلزل از بهتر

 . کند می مبدل جاری شیوۀ و هرویّ یک به آن را قهراً

 خرام  آن مقردمات  که بگذارد اجرا به را تصمیمی که نیست این توکل معنی :توکل -9

 .است

                                                
 سورۀ آل عمران. 512آیۀ  5
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 کره  برنرد  مری  کرار  به جائی در را توکل معموالً عامه فرهنگ در: تر مشروح بیان در و

 اصطالح به و. باشد مبتنی بختگی ااَلّ عنصر بر الجمله فی یا بالجمله باشد؛ خام تصمیم مقدمات

 غیرر  اقردام  هرر  اسرالم  نظر از اما. باشد متکی «شانس» به ،عقالنیت و اندیشه جای به تصمیم

 .است عقالنی مقدمات طی از پس توکل و است گناه عقالنی

 غرایرز  از ای غریرزه  هریچ  و اسرت  غریرزه  روح های انگیزش از یکی ترس :توکل معنی

 و شرده  جهتمند فطرت روح مدیریت تحت که این شرط به نیست منفی و الزم غیر و بیهوده

 دور و تعقرل  اندیشره،  بره  وادار را انسران  کره  اسرت  کار یک سرانجام از ترس. شوند جاری

 5.گردد می آمیز تهور و مهابا بی انسان کارهای نباشد ترس اگر کند، می اندیشی

 1اما تهوّر نه.توکّل آری، 

 .باشد قاطعیت معارض نباید اما آری، احتیاطو: 

 است، گاه تکیه یک نیازمند نیز تصمیمات ترین روشن در که است موجودی انسان لیکن

 بشرر  همرزاد  نگرانری  و اسرت  انسان اصلی غرایز از یکی ترس ،شد گفته که طور همان چون

 . است

ن روشر  در حتری  سرت ه شکست احتمال همیشه نیست، کسی هیچ دست در جریان جهان

 در را واقعیرت  و حقیقرت  ایرن  اگرر  انسران  و. هرا  تصرمیم  تررین  پختره  و ترین عقالنی ترین،

 .کند می احساس را آن همیشه ناخودآگاه طور به دستکم ،ندندا خود تصمیمات

 مری  تنهرایی  این از را او توکل ترسد؛ می تنهایی از همواره و همیشه انسان: دیگر بیان با و

 یرار  بهترین خدا البته صد و. کند می متکی «خدا لطف» نام به عظیمی نیروی به را او و رهاند

 آیره  03 حردود . نیست روانی خأل یک پرکنندۀ صرفاً توکل و است کننده کمک و همراه و

 کند توکل بنده اگر که تعبیرها زیباترین و ها بیان ترین صمیمی با آمده توکل دربارۀ قرآن در

 همدم و یار و دوست را خدا که «یُحبُّ» کلمه به آیه همین در گذارد، نمی تنها را او خداوند

                                                
 و بزدلی بیماری است.« جُبن»اصل ترس، بیماری شخصیتی نیست،  5

 ل، گذشت.در مقدمۀ هجدهم، شرحی دربارۀ ریسک و توک 1
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 .کنید دقت کند، می معرفی کننده توکل فرد

 تصمیم نباید یعنی این آورد. می را توکل ،تصمیم مقام در مشورت، به توصیه از پس :نکته

 و بگیررد  تصمیم تنها او بل. باشد گروه اعضای ۀهم یا و اعضا، برخی و او میان مشترک مدیر

 .کند پر توکل با را تنهایی احساس آن

 ُأْعِطنيَ  َمننْ  َثَلاثًا ُيْمَنْع َلْم َثَلاثًا ُأْعِطَي َمْن»السرالم(:   از امام صادق )علیه حدیث:

 التََّوك نلَ  ُأْعِطنيَ  َمننْ  َو الزَِّياَدَة ُأْعِطَي الشُّْكَر ُأْعِطَي َمْن َو اْلِإَجاَبَة ُأْعِطَي الدَُّعاَء

 َفُهَو اللَِّه َعَلى َيَتَوكَّْل َمْن َو -َجلَّ َو َعزَّ اللَِّه ِكَتاَب َتَلْوَت َأ َقاَ  ُثمَّ اْلِكَفاَيَة ُأْعِطَي

کسی کره سره    5«:َلُكْم َأْسَتِجْب اْدُعوِني َقاَ  َو َلَأِزيَدنَُّكْم َشَكْرُتْم َلِئْن َقاَ  َو َحْسُبُه

چیز به او داده شود، از سه چیز محروم نمی گردد: کسی که توفیق دعا به او داده شود، اجابت 

آن نیز به او داده می شود. و کسی که خصلت شکرگزاری به او داده شود، افزایش نعمت نیرز  

برایش داده می شود، و کسی که توفیق توکل داشته باشرد، کفایرت خردا بره او مری رسرد )=       

اوند یاری اش می کند(. سپس فرمود: کتاب خداوند عزیز و جلیل را خوانرده ای؟ آن جرا   خد

و آن جا که مری  «. هر کس به خدا توکل کند، خداوند برایش کفایت می کند»که می گوید: 

مررا  »، و آن آیه که مری گویرد:   «اگر شکرگزار باشید نعمتم را بر شما افزون می کنم»گوید: 

 «.را اجابت می کنمبخوانید خواستۀ تان 

در هر سه )توکل، دعا و شکر( مراد عناصر روان شرناختی و شخصریت شرناختی     توضیح:

. شته باشد، این نتایج را خواهد داشتاست؛ یعنی اگر کسی این خصایل روانی و شخصیتی را دا

که مثالً گاهی هم یادی از شکر بکند، نیست گرچه این گونه « یک شکر گوئی موردی»مراد 

 نیز بی فایده نیست. و همچنین است توکل و دعا. شکر 

و احادیث فراوان دیگر دربارۀ توکل که خود گستره ای از انسان شناسری و دیگرر علروم    

                                                
سورۀ ابراهیم.  1سورۀ طالق. آیۀ  0و آیه ها به ترتیب: آیۀ  -ط دار االضواء. 61ص  1کافی )اصول( ج  5
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 انسانی را به همراه دارد. 

انسرانی گذشرته اسرت،     ۀبزرگترین اشتباهات تاریخی: در واقعیتِ تاریخ و آنچه بر جامعر 

ی، در مواردی رخ داده که مردیران و پادشراهان تصرمیم    بزرگترین خطاها و اشتباهات مدیریت

هائی را به اجرا گذاشته اند که مشترک میان خود و مشاوران بوده است. در تصمیم هائی که 

)پس از مشورت( با تشخیص و ترجیح فکری خودشان، با عزم و قاطعیرت گرفتره انرد بیشرتر     

ند. و البته موفقیت های اسرتبدادی و  موفق بوده اند. اینک بزرگان تاریخ در پیش چشم ما هست

عمر کوتاه مدت داشته اند. و تصمیم شخصی مردیر برا شررحی کره      ،مخالف هم افزائی فکری

 گذشت، غیر از استبداد است. پس: 

 5شوری آری، اما تصمیم مشترک و مونتاژی نه.

که دیدیم در ایجاد هماهنگی، و جلوگیری از تشتت،  -5 و نقش مدیر گروه: تجثیر

 گفته می شود.« طلغ»ان حدیث به آن زب

 ژه ها با اصول روان شناسیرابطۀ وا»باید نام آن را  که لغط: در زبان شناسی مبحثی هست

دور انداختن، که هر دو از یک حرروف تشرکیل   «= رجم»و « جُرم»نامید؛ میان واژۀ « انسان

براز  «= السَّرفر »و میران   ضرعیف العقرل.  «= سخیف»ضعیف العقل. و «= فسیخ»شده اند. و میان 

مسافرت و باز کرردن خرود از محردوده خانره. عناصرری از      «= السَّفر»کردن و شرح دادن. و 

رابطه روانی انسان با گزینش حروف مشاهده می شود. و این موضوع اگر بسط داده شود یک 

 علم وسیع می گردد. 

 خود دارد. دارد؛ لغط عنصر غلط بودن را در « غلط»ط نیز یک رابطه با لَغ

 ایجاد هماهنگی بر دو محور است: 

 الف: ایجاد هماهنگی در بینش ها و نظرهای مختلف آگاهانه.

 ب: ایجاد هماهنگی روانی و گرایش های ناخودآگاهانه.

روح فطررت را فعرال مری کنرد، و     « دگرگرائی»مدیریت و رهبری واحد گروه، حس  -1

                                                
 این بحث در دو فصل آتی تکمیل خواهد شد.  5
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 مهار می شود. « دگر گریزی»غریزۀ 

 ی حاصل می شود.همگرائ -0

توضیح: این ردیف عین ردیف دوم نیست، بل محصول آن است؛ ممکرن اسرت ردیرف دوم    

محقق گردد لیکن نسبت به ردیف سوم عقیم و سترون باشد. این وقتی اسرت کره همگروهری    

 باشد اما همگرائی نباشد. نقش مدیر همگرائی را به وجود می آورد. 

 آفات و خطرها را تقویت می کند. وجود رهبری و مدیریت، نیروی دفع  -0

یا رخ نمی دهد و یرا در حرد کرافی    هدف های شان، اشتباهات اعضای گروه نسبت به  -1

 مهار می گردد. 

 حاصل می گردد.« مشورت»زائی فکری در قالب فهم ا -6

 و دیگر فوایدی که قبالً به شرح رفت و نیاز به تکرار نیست. 

اعضرای  «: حادثره ای »تشرکل   د می کنند:عواملی که اثر بخشی گروه را تهدی

یا با بررسی گزینش می شوند و یا به طور اتفاقی و حادثه ای در کنرار هرم قررار مری      5گروه

 دید می کند.هگیرند. صورت دوم )در فاز احتماالت( اثر بخشی را ت

خصائلی که باید در گزینش اعضاء مورد توجه قرار گیرند واالّ اثر بخشی گروه  گزینش:

 ید خواهد شد: تهد

حیراء در انسران،    منشأحیاء: در مباحث قبلی و در فصل مقدمه ها، به شرح رفت که  -5

 روح فطرت است. حیوان چون فاقد روح فطرت است فاقد حیاء هم هست.

ا تهدید می کند تا یک عضو گروه اگر فاقد حیاء باشد، حضورش و رفتارش اصل گروه ر

 بخشی گروه.چه رسد به اثر

البته عقل گرائی نبایرد از لطافرت   «. احساسات گرائی»عقل گرائی و خصلت پرهیز از  -1

 روحی و از شوخ طبعی )در حد الزم(، مانع گردد. 

 .به طور کلّی صداقت در رفتار با اعضای گروه، و صداقت در رفتار -0

                                                
 نباشد.  « سازمان»یا « تیم»آن است که « گروه»در این جا مراد از  5
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 (.الصنائع على المکافات)= احساس جبران نیکی با نیکی  -0

 امانتداری.  -1

 د: روحیۀ همگرائی محبت آمیز نسبت به همراهان یا همکاران. تودّ -6

 احساس نیاز به گروه معطوف به هدفِ شخصی خودش. -1

 خصلت رعایت حقوق دیگر اعضاء. -2

 «.اِفساد المال»نه « اصالح المال»خصلت  -2

 دارند[. ی]ردیف ششم و نهم در گروه های اقتصادی، اهمیت و ضرورت بیشتر

هردف   1گفتره شرد کره گرروه     5تعارض، تضاد و تناقض میان هدف های اعضاء:عدم  -53

واحد ندارد و هر کدام از اعضا هدف مخصوص به خود را دارند. این هدف ها بی تردیرد برا   

دارند اما این تباین نباید در حد تعارض، تضاد و تناقض باشد. اگر عنصرری از  « تباین»همدیگر 

 ان باشد، عامل تهدید اثر بخشی گروه است. در می -گرچه خیلی ضعیف -این ها

 بایرد  دارد؛ ممترازی  حرق  ضرعیف  فرد گروه، میان در :گروه مدیریت در اصل آخرین

 بره  برل . باشرد ن آن در تررحم  یرا  تحقیر از عنصری که طوری به شود گرفته نظر در او ضعف

 . باشد «او حق» عنوان

 .است گروه امیر ضعیف فرد 0«:الرِّْفَقة أمري الضَِّعیُ »: فرمود اکرم رسول

 طور همان زیرا. است ضعیف فرد آنِ از گروه مدیریت سمت که نیست این مراد :توضیح

 است این مراد. گردد می تعیین اعضاء ۀهم انتخاب با گروه مدیر دیدیم مبحث این اول در که

 .ایثار نه و ارفاق نه است وظیفه این و کند، رعایت را ضعیف حال است موظف گروه که

 . است استعاری تعبیر ،«امیر» واژۀ با تعبیر و

                                                
 ، از ابواب آداب السّفر، وسائل الشیعه، برداشت شده اند.  20این خصائل، از حدیث های باب  5

 گروه، نه تیم و نه سازمان. 1

، «ضرعیف »باب حج، بره جرای    «لطانیةاحکام الّس»ماوردی در  -«.احلج حتلیل و الية» 0الغدیر، ج  0

 آورده که در بحث ما فرقی نمی کند.« المضعف»
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 مقوّمرات  از «ها نقش تقسیم» و «کار تقسیم» زیرا ندارد، سازمان و تیم در جائی حق، این

 آن نباید دارد ضعف نقش، یک ایفای به نسبت که فردی: اوالً پس. هستند سازمان و تیم اصلی

 گرزینش » بخش بیماری از نشان شود، داده فردی چنین به نقشی و کاری اگر :ثانیاً و. بپذیرد را

 نیرز  ایرن  که شود می تحمیل آن بر انتصابات که آن ضعف از یا و. است «کار نیروی جذب و

 .است بیماری یک باالخره



 اسالم و مبانی مدیریت 166
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تیم مدیریت
 

 غیرر  گراهی  و مشرکل  اوالً ،مسرائل  جراحری  و جداسازی تجزیه، انسانی، علوم مسائل در

 و نیسرت  پسرندیده  شریوۀ  یرک  «فونکوسیونالیسرم » اساساً هاغربی قول به ثانیاً و است، ممکن

 .بهتر میزان همان به کمتر ها جراحی هرچه

 هرا  آن ۀهمر  کره  شرد  بیان «گروه مدیریت» مبحث در مدیریت فروع و اصول از یمسائل

 است الزم آنچه و نیست، ها آن تکرار به نیازی و هستند نیز «تیم مدیریت» در استثناء بدون

 هرا  ویژگی این خوشبختانه نیست؛ گروه مدیریت در که هست تیم مدیریت در هائی ویژگی

 .هستند مثبت اکثراً

 :دارای که گروهی از است عبارت تیم: تیم تعریف

 . باشد اعضا بین دقیق کار تقسیم -5

 ها نقش تقسیم بر گاهی و شود می نقش تقسیم بدون گاهی کار تقسیم: ها نقش تقسیم -1

 .گردد می مبتنی

 کار تقسیم جا هر که نیست چنین اما. هست هم کار تقسیم هست، ها نقش تقسیم جا هر

 . باشد هم نقش تقسیم باشد

 هردف  جهت در اعضاء ۀهم و دارد واحد هدف که است گروهی تیم: هدف وحدت -0

 .کنند می نقش ایفای و کرده کار واحد

 یرک  مردیر  بررای  :کناد  می گروه، مدیریت از تر آسان را تیم مدیریت که عاملی

 را مشکل این تیم مدیر اما. است «نظم ایجاد» مسئله، دشوارترین و ترین ضروری اولین، گروه،
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 نقرش  تقسریم  است؛ کرده ایجاد را ضروری حالت این خود به خود ها نقش تقسیم زیرا ندارد

 رو و رشاد عنصر با است نظم جریان حفظ و اندازی راه مدیر نقش و است، نظم ایجاد عین ها

 .نظم بیشتر چه هر تقویت به

 عبارتند عوامل این :کنند می گروه مدیریت از دشوارتر را تیم مدیریت که عواملی

 :از

 دیردیم  کره  طرور  همران : اعضراء  انتخاب در ها تخصص عقالنی و علمی دقیق، بررسی -5

 ُتَولرِهْم َلا َو[ اْخِتَبارًا] اْخِتَیارًا َفاْسَتْعِمْلُهُم»: گوید می مالک به( السالم علیه) امیرالمؤمنین

 گررایش  برا  و گُترره  طرور  بره  نره  برگرزین،  بررسی و شناسایی با را آنان 5«:َأَثَرًة َو ُمَحاَباًة

 .خودت شخصی احساساتی

 یرا  چیرزی  دربرارۀ  شرناخت  و معلومرات  و اطالعات معنی به است «خبر» مادۀ از اختبار

 .کسی

 انسران : »اند گفته اش درباره حق به و -است «پیچیده موجود» یک انسان که این به نظر

 . است مدیر مشکل اولین تیم اعضای تک تک دربارۀ اختبار -«ناشناخته موجود

 زیررا  اش، معرین  نقرش  به نسبت حوزه هر «هنری» استعداد سنجش و اختبار: مهارت -1

 .هنر و تخصص جماع یعنی مهارت. نیست هنر از نیاز بی کاری هیچ

 ای مرحلره  هریچ  در تقسریم  ایرن  تا ،«شده تقسیم های نقش دقیقِ استمرار» از حفاظت -0

 :است الزم زمینه دو در این و. نگردد نقض دچار

 .اعضاء ناخودآگاه ضمیر در استمرار این حفاظت: الف

 طول در و ای«المرحله بین» یا «آنی» های تصمیم و ها اراده ها، آگاهی در آن حفاظت: ب

 .کار جریان

 امرر  یک «وحدت» زیرا مستمر؛ بالندگی طور به «هدف وحدت» ماهیت از حفاظت -0

                                                
 نهج البالغه، عهدنامۀ مالک اشتر. 5
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 وحردت،  بره  کره  اسرت  آن صحیح مدیریت. باشد داشته ضعف و قوت دتوان می است؛ مدرج

 .ببخشد قوت

 بررای  مسرئولیت  منشأ نیز و 5نیستند، اساسی اصول از گروه، مدیریت در ردیف، چهار این

 اما الزم هستند. .نیستند مدیر

 مگرر  آید نمی وجود به تیم اساساً: است حیاتی پایۀ ،تیم مدیریت در کاری، افزائی هم -1

 .که تنها هم افزائی روحی و روانی دارد ماند می «گروه» ماهیت در واالّ افزائی، هم خاطر به

 حفاظرت  هرم  آن؛ بره  تعهرد  یعنری  نقرش،  یرک  پذیرش: اعضا تعهد بر بخشی استمرار -6

 وحردت،  ماننرد  نیرز  تعهد زیرا آن، مداوم تقویت هم و دارد ضرورت «اعضاء تعهد احساس»

 . است مدرّج

 و یابند، می لزوم تسامحات، با آمیخته و رقیق طور به نیز گروه مدیریت در ردیف دو این

 . کنند می مدیر متوجه نیز را رقیق مسئولیت یک

 توانرد  مری  زمرانی  فقرط . دهرد  اسرتعفا  خواست دلش که زمان هر تواند نمی تیم مدیر -1

محردودیتی نردارد    چنرین  الزامراً  گروه مدیر اما. نخورد کار روند به ای لطمه که دهد استعفا

 داشته باشد.  1گرچه لزوماً

 است؛ «بالفعل» طور به آن به نسبت مدیر تعهد و گروه مدیریت در 0رشاد اصل: رشاد -2

 اعضاء بالقوۀ استعدادهای رساندن فعلیت به صدد در اعضا مدیریت در که ندارد تعهد او یعنی

 .باشد

 عضرو  هر) است زمانی تداوم فاقد گروه، همکاری و همراهی که این به نظر: دیگر بیان با

 نمری  مردیر  پرس ( اعضراء  همۀ همچنین و کند ترک را گروه ندتوا می خواست زمان که هر

 بره  آنچره  بره  تنهرا  او. کند ریزی برنامه اعضا، علمی و تجربی فکری، رشد ارتقای برای تواند

                                                
 مدیریت تیم و سازمان.بخالف  5

 «.اخالقاً»یعنی  1

 در فصل های اول و دوم به شرح رفت. 0
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 .پردازد می است فعلیت شرف در یا رسیده فعلیت

 رشراد  مرشدِ اما. هست شیوه، و راه کنندۀ تعیین معنی به مرشد گروه مدیر: سوم بیان با و

 5.نیست

 فاقرد  لیکن باشد داشته را کاری شرایط همۀ فردی است ممکن: همگرائی شناسی روان -2

 ترا  باشرد  داشرته  نظرر  در نیرز  را روانشناسری  اصرل  دو که است مدیر بر. باشد همگرائی روح

 :گردد محقق مذکور های«استمرار»

 .عضو هر «فردی شخصیت» با رابطه: الف

 .«تیم شخصیت» با رابطه: ب

روشرن   ،و وحردت آن  مدیریت محور «دوئیت» تا داریم مشروحی نسبتاً بحث جا این در

 شود:

 گذشرت،  اول فصرل  از هفرتم  مقدمرۀ  در که طور همان :جامعه شخصیت و اسالم 

 ماننرد  نه و پذیردمی را فرد اصالت لیبرالیسم مانند نه است، معتقد جامعه شخصیتِ به اسالم

 نره : گوید می و داند می مردود را دوآلیسم این اساس دارد؛ باور جامعه اصالت به مارکسیسم

 را خود حقوق کدام هر و جامعه، هم و دارد اصالت فرد هم ؛«امرین بین امرٌ بل» این نه و آن

 .دارند

 شخصریت  دارای بایرد  یرا  و اسرت  شخصریت  دارای و است «جمع» یک نیز سازمان و تیم

 کره  اسرت  مردیر  برر  پس. انسان آفرینش زاده نه است، قرارداد زادۀ شخصیت این لیکن. باشد

 از اعرم  -را آن هزینرۀ  و را آن حقروق  و دهرد  قرار دائماً مد نظر را شخصیت این از حفاظت

 بپروراند. را شخصیت آن باید بل ؛کند تحمل -معنوی و مادی هزینه

 تعریرف  مردیریت،  هردف اصرلی   را آن جرا  ایرن  تا که رَشاد :تیم شخصیت پرورش

 : کند می نمائی خود ،هم از جدا گونه دو به جا این در کردیم،

 بره  معطروف  و انسان، انسانی جهت در اعضاء بالقوۀ استعداد رسانیدن منظور به رشاد -5

                                                
 به معنی رشاد که در فصل اول و دوم گذشت توجه شود. 5
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 . هدف

 بره  معطروف  و انسان، انسانی جهت در اعضاء بالقوۀ استعداد رسانیدن منظور به رشاد -1

 .آنان انسانی حقوق

 .است کاری نشاط عامل دوم، جهت در رشاد این

 خواهرد  را رفتارهرا  و هرا  حالرت  از یکری  اصخ رشاد این به نسبت مدیر: دیگر شرح به

 :داشت

 نبایرد  صرورت  ایرن  در. آنران  خود به معطوف انسانی حقوق به تفاوت بی و اعتنا بی: الف

 .باشد داشته کاری نشاط توقع

 ب: توجه غیر جدّی به آن: در این صورت باید توقع نشاط نیز غیر جدّی باشد. 

 .کرد خواهد ایجاد کامل حدّ در را کاری نشاط که است توجه این آن؛ به جدی توجه: ج

 از گرائی جامعه ،(السالم علیهم)  بیت اهل و قرآن مکتب نظر مطابق :مسئله این چرائی

 و گرائری  جامعره  از ای بهرره  نیز گرائی تیم= «گرائی جمع» پس است، انسان آفرینش ذاتیات

 ذاتی خصلت این کند می ایجاب نیز «جوئی سود» نادرست منطق حتی. دارد را آن از عناصری

 .است سود با معارضه آن، با معارضه و شود گرفته کار به انسان

 تواننرد  مری  وقتری  نیسرتند،  دیوار یک جان بی آجرهای سازمان، و تیم گروه، یک اعضاء

 آسریب  تنهرا  نره  شان آفرینشی های انگیزش و ذاتی های گرایش که باشند داشته کاری نشاط

 کره  شد خواهند مرده مبدل جان بی آجرهای به باشد لعکساب اگر و. شود پرورانده بل نبیند

 .داشت نخواهند کاری نشاط از اثری

 کند مبدل جامعه طبیعی شخصیت به را جمع، مصنوعی شخصیت که است آن موفق مدیر

 .کند نزدیک آن به باال نسبت به یا

 کرودنی  و جهالرت  خواستار او یعنی است؛ استجهال رشاد، بر مدیر اعتنائی بی :استجهال

 بالفعرل  آنچه به و دهد می اهمیت شان «نقش کاری» در آنان مهارت به تنها و است کارکنان
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 هدف، کیفیت و کمیت رشد از 5«اول منظور به رشاد» به نسبت استجهال اما. است قانع دارند

 برا  فررد  هر صمیمیت و همگرائی صداقت، به ،«دوم منظور به رشاد» به نسبت و. دارد می باز

 .کند می روح فاقد را «کار با کار عامل» رابطۀ و زند می لطمه خودش، نقش و کار

 وجود محصول» به نسبت که شده آفریده طوری انسان :کار با کار عامل انسانی رابطه

 کنرار  و بریده گیر ناخن با را آن که خودش ناخن تراشۀ به حتی دارد؛ محبت نوعی «خودش

 پرورش را درختانی هک کشاورز خصش به رسد چه تا. دارد صمیمیت احساس نوعی گذاردمی

 .است داده پرورش را هائی دام یا است، داده
 کرارگر . بودنرد  رفتره  دولتی دامپروری مراکز از مرکز یک به بازرسی برای نفر دو: مثال

 به خطاب ضمن در و گریست های های و ترکید بغضش باصطالح آنان مشاهدۀ با پرورشگاه
 اینرک  ام، داده پررورش  سرالگی  دو و ،زایش جنینی، دورۀ از را ها این من: گفت می بازرسان
 .شود تعطیل بخش این و بفروشند را ها این آمده دستور

 به خدماتی یا زراعی بخش در دیگر کار شوی، نمی کار بی که تو: گفت بازرسان از یکی

 .داد خواهند تو
 بگرویم  چره : گفرت  و احسراس،  بری  ظالم به مظلوم کردن نگه کرد؛ او به نگاهی کارگر
 این تعطیلی ببینید و کنید زیبا های حیوان این به نگاهی یک اما هستی، ها آن از هم جنابعالی

 !نیست؟ من زحمت و کار و من بر ستم بخش

 چنرین  توانرد  نمری  صنعتی کارگر یک یا خصوصی، بخش یا دولتی اداری کارمند یک آیا

 رابطه چنین خود محصوالت نوع آن با فقط انسان آیا باشد؟ داشته کارش محصول با ای رابطه

 از ای رابطره  دسرتکم  یا و -ای رابطه چنین یا باشند؟ جاندار گاو یا درخت مانند که دارد ای

 مری  خرود  کراری  محصرول  هر با بلی؛ دارد؟ خود کاری محصول هر با -رقیق گرچه سنخ این

 جران  بی تراشۀ از تر ارزش بی جان بی کاری محصول مگر. باشد داشته ای رابطه چنین تواند

 ؟!است ناخن

 بره  مصرروف  انرژی و برد می بین از را انسانی رابطۀ ،«دوم منظور به رشاد» به اعتنائی بی

                                                
 آمد. 5آنچه در باال در ردیف  5
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 نره  این افزایش و. افزاید می رابطه این در و داده قرار «دستمزد با رابطه» جهت در فقط را آن

 .هدف نفع به نه و است مدیریت نفع به

 برر  هزینره  آن اِعمال و دارد او وجود در جایگاهی انسان گرایش و حس هر: دانست باید

 نشرود،  صررف  ،محصرول  برا  «انسانی ۀرابط حس» در کار عامل وجودی هزینۀ این اگر است،

 در شرود  گرفتره  آن مجراهای از یکی راه اگر که است آبی مانند بل. ماند نمی عاطل و خنثی

 یآفتر  ایرن  و. گیررد  مری  قرار دستمزد با او ۀرابط مجرای در و شود می جاری یدیگر مجرای

 .است مدیریت در خطرناک

 و کنرد  مری  سررکوب  را حرس  ایرن ( انسانی فطرت روح از غافل و) غریزی قدرتمند مدیر

 «دستمزد با کار عامل ۀرابط» در آن ریشۀ که شود می موجب بوته این بریدن که ندارد توجه

 .زند جوانه

 کرار،  توسرعۀ  خرود،  یافترۀ  توسرعه  فرهنرگ  برا  مدرنیتره  عصرر  :تیم مکانیکی نظام

 برابرر  در بشریت که حدی در است آورده را سازمانی و تیمی دقتمند نظام کاری، محصوالت

 نقرص  بری  و جانبره  همره  تنها نه که ای توسعه است؛ گشته مبهوت و مات خودش آوردۀ این

 کند؟ نمی اقناع را انسان چرا پس. است انتظار و توقع هر از باالتر بل کند می جلوه

 .نیست شونده قانع موجود انسان: یند گو می که شود می شنیده گاهی پاسخ در

 هرای  کرامرت  از وضع، یک در زدنن جا در و حد، یک به نشدن قانع و است درست این

 انسران  آیرا  کررد  توجه باید لیکن. باشد بیشتر توسعۀ و رشد صدد در همیشه باید است؛ انسان

 نشردن  قرانع » یرک  صرورت،  دو ایرن  از کردام  هر ؟-انسان؟ برای توسعه یا است توسعه برای

 .رزالت و ضاللت دیگری و است کرامت دو، آن از یکی و. دارد را «خود به مخصوص

در توسعه ای که مدرنیته آورده عمالً انسان برای توسعه است؛ تیم هرای کراری، سرازمان    

مانند اجزای پازل بی جان در جمع کراری   5های کاری، همگی به صورت و ماهیت مکانیکی

                                                
گرچه غربیان در این اواخر می کوشند عناصر روان شناختی را در علم مدیریت دخالت دهند، امرا ایرن    5

 اقدام نمی تواند ماهیت آن را بطور کلّی عوض کند. 



 اسالم و مبانی مدیریت 110
 

 

چیرده شرده و   « صررفاً تعبردی  »قرار می گیرند؛ مانند گروه نظامی مدرن در پادگان ها بر نخ 

 ماشین بی جان به کار و ایفای نقش مشغول هستند.  مانند اجزای یک

در  5مراکز کاری، گروه ها، تیم ها و سازمان ها اجزای تشرکیل دهنردۀ جامعره هسرتند،    

 مری  زائیرده  جان بی نظام این از که ای توسعه و گردد. می جان بی ماشین شبیه نیز جامعه نتیجه

 شود.  نمی کننده قانع و کننده سیراب هرگز که گردد می مبدل «سراب» به انسان برای شود،

این توسعه بر اساس یکی از دو جنبۀ انسران، و مبتنری برر یکری از دو روح انسران اسرت؛       

 صرفاً غریزی است.

انسان ها به عنوان موجودات صرفاً غریزی در محیط کار حاضر نمی شوند، آن ها موجود 

حیروان   ودات غریرزی )= حیروان  فطری هم هستند. اما مدرنیته آنان را فقط به عنوان موجر 

 به کار می گیرد.« برتر

شدن غریزی است که نقانع نشدن جهانی که امروز شامل همۀ جوامع است، قانع  آسایش:

بعدی سیراب خواهد شد  ۀد در مرحلحله بگذرد گمان می کنغرایز سیری ناپذیرند؛ از هر مر

 می گردد. « دو به دنبال غرایز سگ»و همچنین الی االبد....، آسایش انسان فدای باصطالح 

است، روح فطرت همیشه مری کوشرد توسرعۀ بشرر در      یاما قانع نشدن فطری چیز دیگر

 ۀمسیر انسانی باشد؛ در هر مرحله سیراب می شود؛ آسایش را می یابد آنگاه به دنبرال مرحلر  

 بعدی که آن نیز آسایش آفرین است می رود. 

شناخت درست و تعریف درست از انسان نردارد، افرراد   « انسان شناسی»مدرنیته چون در 

انسان، خانوادۀ انسان، اعضای گروه و شخصیت گروه، تیم و سازمان را به اجرزاء ماشرین بری    

 جان مبدل می کند. 

بجز افررادی کره خرود دچرار      دست اندرکاران علوم انسانیهمگان )همۀ  که و این است

« آسایش»اجماع دارند که آنچه  (هستند« تک کفه»ری هستند و شیفتۀ این مدرنیته نوعی بیما

نامیده می شود، در عصر مدرنیته چندان فرقی با قرون اولیه ندارد، بل مدرنیته به اضرطرابات  

                                                
 این دو با هم فرق دارند. « واحد جامعه»نه  5
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کمتر از طبقۀ  ،در میان مرفهین برخوردار« خود کشی»درونی بشر افزوده است. چیزی به نام 

 مدرنیته است.« تک کفۀ» ۀن که خودکشی طبقۀ پائین نیز از آثار توسعپائین نیست با ای

 شخصیت انسان مانند ترازو دارای دو کفه است: کفۀ غریزه و کفۀ فطرت.  تک کفه:

فطرت گرائی محض، انسان را تارک دنیا کرده و فعل و فعلیت را از او سلب می کنرد. و:  

 َزم  َلنا  َو ِسَیاَحٌة َلا َو َرْهَباِنیٌَّة ُأمَِّتي ِفي َلْیَس»و فرمود:  «.اْلِإْسَلاِم ِفي َرْهَباِنیََّة َلا»

نیست. غریزه گرائی « روزۀ سکوت»در امت من رهبانیت، کولی گری و  5«:السُُّكوت َيْعِني

محض نیز موجب تشنگی مداوم و سیراب نشدن انسان می گردد و هرگز روی آسرایش نمری   

ران سریع و نفرس گیرر مری پرردازد؛ همیشره اضرطراب،       وَبه دَ ،بی حد« دور»بیند و در یک 

 و.... ره، همیشه در بی اعتمادی به فرداهمیشه دله

میان دو کفۀ شخصیت انسان، تعادل الزم است و این تعادل وقتی حاصل مری شرود    تعادل:

و این اولین مدیریت اسات  فطرت مدیریت شود، نه سرکوب.  ۀکه اقتضاهای غریزی بوسیل

 1ت انسانی.در زیس

باشد که هست، دچار یک غفلت بزرگ گشته که تنهرا یرک   « ماشین گرا»مدرنیته اگر 

سوپاپ این ماشین را به کار گرفته و سوپاپ دوم را عاطل گذاشته است. این کالهی است که 

فطرت گرائی نه تنها موجب  ،بر سر مدرنیته و توسعۀ مدرنیته رفته است. بر خالف نظر عوام

 0ت بل عین رشد و رشاد، و عامل سرعت در رشد است.عدم رشد نیس

 کفره  تک را انسان تنها نه مدرنیته شتابزدگی است، غرایز از یکی عجله و شتاب :عجله

 رفرت  می پیش تر سریع گرفت، می کار به را روح دو هر اگر بل کرده، آسایش مسلوب و ای

                                                
 .5وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب السفر، باب  5

 بود به شرح رفت.  « یریت خودمد»در اولین مبحث مدیریت که  1

بر فرض اگر موجب تأنّی و درنگ باشد، درنگ عقالنی است، که از جنون غریرزه گرائری جلروگیری     0

 می کند.
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 . کرد می ایجاد را آسایش از ای مرحله هرگامش سرعت، این در و

 «زیست محیط براندازی» با توسعه که شده موجب مدرنیته در عجله سترگ عنصر همین

 از غیر) بینش ترین خوشبین در اینک خورده را چیز همه که ای توسعه ؛بیابد مساوی یماهیت

 . خورد می را انسان که رسیده جائی به( بیمار داران سرمایه بینش

 کره  محصوالتی است؛ شده و شود می «پیشرفت علیه بر پیشرفت» ،ای کفه تک پیشرفت

 جمعری  دسته کشتار برای جنگی محصوالت اما. اند شده سترون است، آسایش ها آن از هدف

 .است رسیده اتم بمب به ها انسان ذات نابودی و

هم قرار بگیرنرد و هرر کردام نقرش      اعضای تیم و سازمان باید مانند اجزاء پازل در کنار

 اما نه به صورت اجزاء بی جان.خود را ایفا کنند، 

متکی است؛ زور مستقیم اما  «زور»نظام کاری مدرنیته در تیم سازی و سازمان سازی، به 

نامرئی، نه با خنجر سر می برد و نه با پنبه، بل ابتدا کرۀ زمین را از دسرت انسران گرفتره، و    

نگراه ایرن موجرود    آ ،ش را بریرده «نان شرب »امکانات طبیعت را از او سلب کرده؛ باصطالح 

 «.اِثمار»طر را به کار دعوت می کند. استبداد اعالم نشده؛ استثمار در لباس ضم

حقوق فردی افراد را سلب می کند، لیبرالیسم با روند مدیریت  ،عالم رسمیامارکسیسم با 

ن شران نمری   تک کفه ای و بدون سرو صدا همان کار را می کند. و در نتیجه هیچ فرقری میرا  

قرار می گیررد: مارکسیسرم برا اعرالن رسرمی و      « خانواده»پیش روی  مین سرنوشتماند. و ه

اخرراج  « دنواحد جامعره برو  »را از موضع « خانواده»لیبرالیسم با روند مرموز خود و هر دو 

 5مال می کنند. دود هر دو اجاق از یرک دودکرش خرارج مری شرود:     کرده و حقوق آن را پای

 جه می دهند. یتدر هر قیافه و ماهیت باشد همگی یک ن باطل یا کفر «مّلة واحده الباطل»

باز می رسیم به هم افزائی، بدیهی است اگر هم افزائی هم غریزی باشد و هم  هم افزائی:

فطری؛ یعنی اعضاء با شخصیت آفرینشی شان در جمع حاضر باشند، هم افزائی شان نیرز همره   

 ( خواهد بود. بعدی )به ویژه در بُعد صداقت و دلسوزی نسبت به هدف

                                                
 نهاد خانواده در جامعۀ لیبرال سوئد بیش از جمهوری های شوروی سابق، تضعیف شده است. 5
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 علریهم ) بیرت  اهرل  و قررآن « انسان شناسریِ »دیگر از  ۀدر این جا الزم است به یک مسئل

 توجه شود: (السالم

 در این مکتب معانی و کاربردهای متعدد دارد: « نفس»واژۀ 

هرر کرس، کسری را     5«:َجمیعناً  النَّناسَ  َأْحَیا َفَكَأنَّما َنْفسًا..... َقَتَل َمْن»«: کس»نفس=  -5

 بکشد مانند آن است که همۀ مردم را کشته است.

هر کس از حدود خدا تجاوز  1«:َنْفَسُه َظَلَم َفَقْد اللَِّه ُحُدوَد َيَتَعدَّ َمْن َو»«: خود»نفس=  -1

 ش ستم کرده است. «خود»کند، به 

 0«.ِبالسُّوء َلَأمَّاَرٌة النَّْفَس ِإنَّ»اره= روح غریزه: نفس امّ -0

 0«.اللَّوَّاَمة ِبالنَّْفِس ُأْقِسُم ال َو»نفس لوّامه= روح فطرت:  -0

 اْلَجنََّة َفِإنَّ -اْلَهوى َعِن النَّْفَس َنَهى َو َربِِّه َمقاَم خاَف َمْن َأمَّا َو»نفس= شخصیت درون:  -1

را از « شخصیت درونرش »و اما کسی که از مقام خدایش خوف داشته باشد و  1«:اْلَمْأوى ِهَي

چگرونگی ایرن    -گاه او خواهد برود. پس بهشت جای -د )و عقل گرا باشد(هوی گرائی باز دار

 ح غریزه و فطرت، حاصل می شود. ونفس از چگونگی تعامل دو ر

 و کارآمردترین  ن،زیبراتری ( گرائری  عقرل  بشرط) نفس این با جمع در گروه اعضای حضور

 این مدرنیته، کاری نظام در .اندازد می جریان به و کرده ایجاد را افزائی هم ترین بخش نتیجه

 روابرط  از( اسرت  اتقروی  اعضاء جانب از و است رشاد همان مدیر، جانب از که) گرائی عقل

 «هردف  بره  معطروف  غیرر » تکلیف یک رشاد ،مدرنیته نگرش با زیرا شود، می حذف کاری

 معطوف غیر تکلیف هم و است مشکل هم تقوی معیار با اعضاء گزینش نیز و. مدیر بر است

                                                
 سورۀ مائده. 01آیۀ  5

 سورۀ طالق. 5آیۀ  1

 وسف.سورۀ ی 10آیۀ  0

 سورۀ قیامت. 1آیۀ  0

 سورۀ نازعات. 05و  03آیه های  1
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 .بس و است «سود» فقط مدرنیته فرهنگ هدف و. است هدف، به

 مردت  ترین کوتاه در و آور ودس کاری ،بنگاه مالک و مدیر برای روش این است درست

 انسان» و رسانیده بست بن به را جهانی ۀجامع امروز که است روش همین اما. است ده نتیجه

 .«انسانیت علیه بر انسان» به رسد چه تا است گشته «انسان علیه بر

 هرای  گرروه  ۀهمر  گروئی  اسرت؛  انسان براندازی برای افزائی هم غریزی، صرفاً افزائی هم

 .بردارند زمین روی از را انسان نسل که دارند یتمأمور ها سازمان و ها تیم کاری،

 نیاز  هادف  ایان  بایاد  باشاد،  هادف  به معطوف چیز همه دارد ضرورت اگر پس

 .باشد «انسان کل نفع» یعنی دیگر، هدف به معطوف

 نه باشند هم طول در توانند می هدف دو این اسالم، مدیریت و اسالم شناسی انسان نظر از

 .همدیگر مزاحم یا معارض نه و همدیگر عرض در

 هردف  به معطوف و باشد اَبتر 5«فردی گرائی سود= هدف» اگر :تبلیغاتی های بنگاه

 ویرژه  بره  بررد،  مری  بین از را انسانیت جمله یک در و صداقت، اخالق، فرهنگ، ؛نباشد دوم

 تبلیغرات  اصرلی  هسرتۀ  و پایه ،«استحماق» و کند، می سلب جامعه، نیز و افراد از را عقالنیت

 جمهروری  سریمای  و صدا با حتی آید می «مردم کردن احمق» خدمت به چیز همه گردد؛ می

 :ببینید. اسالمی

 اگر است، تومان هزار 113 آزاد بازار در آشپزخانه ظروف سرویس این قیمت: گوید می

 522 آن قیمرت  و شرود  می ارسال حضورتان به تخفیف با بگیرید، تلفنی تماس اکنون هم شما

 .شود می هزار

 رقرم  یک تا تومان هزار 133 گوید نمی چرا. باشد درست تبلیغی گفتار این ۀهم فرض بر

 «غریرزۀ  روح رمنردگی  و رَمرش » از ترا  کنرد  مری  حذف را تومان هزار یک آن ؟-باشد ندرُ

 باشرد  کرم  آن از چیرزی  اگرر  است سنگین هزار 133 ندرُ رقم شنیدن ماند؛ کنار به مخاطب

 بره  نزدیرک  گرچره  دهد می قرار هزار صد یک ردۀ در را آن باشد تومان هزار فقط گرچه

                                                
 و یا دولتی. 5
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 .باشد هزار 133

 ،مخاطرب  درون شخصریت  دادن قرار بازیچه و جامعه، عقالنیت عملی سرکوب یعنی این

 .«ها انسان استحماق» نام به است جنایت یک و است «ها انسان تحمیق» این عمالً

. است جرم نیز آن -سازمان و تیم -گروه در عضویت و است جرم بنگاهی چنین مدیریت

 .است جرم هم سیما و صدا از آن پخش و

 عنوان به «فردی سود» پیشگاه در انسان که مدرنیته آئین و مسلک مسیر، راه، است این و

 .گردد می ذبح قربانی

 جرم کار این چرا شود؛ می زده شگفت است، «جرم» این که خواند می یا شنود، می وقتی

 و! ؟!؟!اسرت؟  کار این در «حق سلب» کدام و دیکتاتوری کدام و استبداد کدام زور، چه ؛است

 انسان که است کرده چنین مدرنیته تربیت زیرا. کشند می صف ذهنش در سوال های عالمت

مستقیم و عریان را بشناسند و از شناخت  یها دیکتاتوری استبدادها، زورها، ها، ستم فقط ها

 گونه های ابلیسی آن غافل بمانند.

« جامعره خرواهی  » و« انسران محروری  »انگیزش صرفاً غریزی است، امرا  « خود محوری»

انگیزش فطری است و انسان باید هر دو را در طول هم داشته باشد؛ روح فطرتش روح غریزه 

 گذشت. « مدیریت خود»اش را به طور جهتمند مدیریت کند که در فصل اول در مبحث 

 را «دنیا» نیز جائی در اگر و کند می محکوم را «گرائی دنیا» اسالم :گرائی دنیا و انسان

 گذاری منت اینهمه. دنیا های نعمت و دنیا خود نه است گرائی دنیا همان مراد کرده نکوهش

 دنیروی  هرای  نعمرت  اساسری  اهمیت و ارزش خاطر به آمده، حدیث و قرآن در که ها نعمت

 نره  و کنرد  مری  نکوهش را دنیا نه اسالم: خواندم ای مقاله یک در زیبائی عبارت یک. است

 ارجمنردتر  را خود که برد می باال را انسان ارزش بل آورد، می پائین را آن های نعمت ارزش

 .باشد شهوت و شکم قیمتش که ببینند آن از

 بره  معطروف  مردیریت  کرد، مدیریت باید و. «سود» هدف به معطوف کرد، کار باید پس

 باشرد،  معطوف( انسان کل) انسانی جامعه سود یعنی دوم هدف به اگر هدف همین اما. «سود»
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 صرحیح  کرارش  نه باشد، اَبتر و کند توقف اول هدف همان در اگر و است اسالم خواستۀ عین

 هرا،  پیشررفت  و هرا  توسعه ها، فعالیت همۀ صورت این در زیرا کار، آن مدیریت نه و است

 مسریر  این در. بود خواهد انسان، براندازی جهت در سپس و انسانیت، براندازی مسیر در ابتدا

 و وجود زیرا. ندارد فرقی هیچ یدیگر گروه هر با سازی اتم بمب -سازمان و تیم -گروه یک

 بره  نیراز  کره  سرازند  می طوری را زمینه و جهانی جامعه جوّ که است دیگر های گروه کار

 رابطره » متخصرص  یرک  و اجتمراعی،  شناسری  روان متخصص یک و. یابد می توجیه اتم بمب

 تعلّ» ۀرابط این خوبی به «اجتماعی شناس پدیده» یک و کاری های بنگاه روابط در «شناسی

 روابط چگونگی معلول را آن و بیند می روشنی به اتم بمب نام به ای پدیده در را ی«معلول و

 .داند می مدیریتی و کاری

در بینش ادیان پیشین و نیز سنیان، دجال یک شخص اسرت. امرا برا     دجال تک چشم:

یک نگرش تحقیقی در احادیث شریعه، دجرال یرک شرخص نیسرت، یرک فرهنرگ اسرت؛         

فرهنگ تک چشم که فقط آنچه می بیند غریزه و غرایز اسرت و از فطریرات غافرل اسرت؛     

 نگرش و بینشی که بر کلّ جامعۀ جهانی مسلط می شود.



 

 

 

 

 

 

 

 سازمان مدیریت
 

 در هماهنرگ  طرور  بره  کره  متعردد  های تیم ۀمجموع از است عبارت سازمان :تعریف 

 5.کنند می کار واحد هدف یک جهت

 بره  ها، نقش تعیین ریل روی کار تقسیم براساس که است آن تیم که دیدیم تیم مبحث در

 بیان با. نیستند مستقل هدف دارای سازمان نظام در ها ریل این کند، حرکت واحد هدف سوی

 .هستند واحد، نهائی هدف برای ابزاری بل نیستند نهائی ها هدف این دیگر

 منع  اللَّنه  َيندُ »: فرمرود  آلره  و علیره  اهلل صرلی  اکررم  رسرول  :سازمان اهمیت و ارج

 .است جماعت همراه به خدا دست 1«:اجلماَعة

 کره  دیدیم گروه مبحث آغاز در که طور همان. است نظاممند جماعت ،مراد است بدیهی

 همکراران  و همراهان جماعت پس. پذیرد نمی مدیریت، بدون را نفر سه همکاری و همراهی

 مردیریت  بردون  سرازمان  که گوید می نیز انسان طبیعت. پذیرد نمی هرگز را بدون مدیریت

 .باشد داشته سازمانی ماهیت تواند نمی

 مردیریت : شرد  گفتره  گرروه  مدیریت مبحث در :سازمان مدیریت شاخص اولین

 معراف  گرروه،  اعضای کار همسنخ کار از را او نه و شود می مدیر برای امتیاز منشأ نه گروه

                                                
فرق های اسالم برا دیگرر بیرنش هرا در دورتررین مبرانی       »تعریف دقیق و تبیین شدۀ سازمان، در مبحث  5

 خواهد آمد.  « مدیریت

 .13005کنز العمال، ح  -106ص  1ج  احلکمة،میزان  1
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 از یکی گروه مدیر «:الرِّفَقة األمري أحد»: کند کار عضو، یک مانند باید نیز او بل کند می

 .است رفقا

است و پرداختن به کار دیگرر نراقض   « مدیریت»اما در مدیریت سازمان، کار مدیر فقط 

 مدیریت است. 

« پدیردۀ مصرنوعی  »یرک   کره  سازمان واقعاً شخصیت دارد با ایرن  شخصیت سازمان:

انسان متولد می شود و مانند شخصیت جامعه یا شخصیت خرانواده   یاست، یعنی از آگاهی ها

. همان طور که در باشدو آفرینشی « پدیده طبیعی»آن نهاد درون انسان و یک  نیست که منشأ

 فصل مقدمات به شرح رفت. 

شخصیت حاصل فعالیت متعامل سلول هرا، آن گراه حاصرل فعالیرت      تعریف شخصیت:

 5است؛ اندام های روحی روانی و جسمی. امتعامل اندام ه

ت سازمان دقیقراً بره خراطر یرک     اولین خاصّۀ شخصیت، دافعه و جاذبۀ آن است؛ شخصی

به وجود می آید. یعنری دافعره و جاذبره دارد. و ایرن اسرت مرراد از       « بایدها و نبایدها»سری 

 «. شخصیت»

بنابراین می توان گفت بخشی از مدیریت را، خود شخصیت سازمان انجام می دهد و کار 

 مدیر آسان تر می شود. 

را قوام بخشیده و به وجود مری آورنرد،   « ماهیت سازمان»عواملی که  مات سازمان:مقوّ

 عبارتند از: 

 تقسیم کارها.  -5

 تقسیم نقش ها.  -1

 هندسۀ سازمان مطابق اصول زیر:  -0

 نسالن یعنی: جریان بی مزاحم کار.  ؛«نَسالن»اصل  الف:

                                                
که روشن شود سازمان باید یک روح حراکم برر انردام هرایش داشرته       در این سطرها سعی بر این است 5

 باشد.
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ب را در نظر بگیرید؛ یکی در بستری بردون هرر نروع مرزاحم و بردون      آمثال: دو جریان 

حرکت نسالنی است. و  یک ه ای تالطم ایجاد کند، حرکت می کند. اینرآن ذعاملی که در 

 یک اشیائی تنش پیدا می کند و دچار تالطم ریز یا درشت می شود. این با در جریانش یدیگر

 حرکت فاقد نسالن است. 

برا آرامرش؛ آرامرش از آفرات      تروأم ، حرکرت  «حرکت روان»با بیان دیگر: نسالن یعنی 

 که موجب سکون در کار باشد.  یشجریان. نه آرام

یک نوع تنش و مزاحمت هست که ویژۀ جریان کار است و در جریان آب رخ نمی دهد 

ب و... ترا   ۀاست؛ آن بخش از آب که در نقطۀ الف بستر هست با آب نقط« تنش طولی»و آن 

هیچ تنشی ندارد. زیرا آبی که در نقطۀ الف است نه توجهی به نقطره هرای بعردی     نقطۀ آخر

ئری و چنرین   «عطف هرا »دارد و نه کاری با آن ها دارد. اما در جریان کار ممکن است چنین 

 برخوردهائی باشد که باید زمینۀ آن یا وجود نداشته باشد و یا از بین برود. 

شد؛ در نقطۀ واپسین گلوگاهی باشد که نقطه تنش معکوس با ،ممکن است در جریان آب

در جریان کار هم رخ بدهرد. امرا    ممکن است قرار دهد، و این تأثیرهای پیشین را نیز تحت 

 تنش غیر معکوس، ویژۀ جریان کار است. 

پیمایند، برا گرروه   که قرار است مسافتی را پیاده ب گروه پیادگان نسالن فکری و روانی:

نسالن جسمی کافی است. اما گروه یک تریم   ،ق دارند. دربارۀ پیادگانیک تیم یا سازمان، فر

ن عالوه بر نسالن جسمی، نیازمند نسالن فکری و روحی هم هستند؛ یعنی فکرر  ایا یک سازم

و روح شان نیز باید فارغ از امور دیگر بوده و تنها به کار مورد نظر معطروف گرردد. افکرار    

اء و امور دیگر، عالوه بر این که به جریان کرار لطمره   متشتت، اهتمام و توجه روحی بر اشی

 5می زند، خطرناک هم هست.

                                                
؛ دگمۀ لق یا سالم در آستین لباس با رونرد کرار ناسرازگار باشرد هرم مزاحمرت       «دگمه»حتی اگر یک  5

« دانش ایمنی در اسالم»جسمی و فیزیکی خواهد داشت و هم مزاحمت فکری و روحی. شرح بیشتر در کتاب 

 www.binesheno.com نو بینش سایت
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ۀ فیزیکی با اشیاء محریط  و در یک جمله: نسالن بر دو نوع است: نسالن جسمی در رابط

 نسالن فکری و روانی. و هر دو ضرورت دارد. و  کار،

 ی، فکری و روانی.نسالن یعنی فراغت از هر مزاحم ریز و درشت فیزیک تعریف نسالن:

 اصل نسالن را از حدیث ها یاد می گیریم که آن را توصیه می کنند: 

حرکرت   5«:َعَلْیُكْم َأَخ ُّ َفِإنَُّه اْنِسُلوا َو ِسرُيوا»السالم فرمرود:   امام صادق علیه -5

 کنید حرکت نسالنی، این برای تان سبکتر است.

آمدند و از خسرتگی شران    (آله و علیه اهلل گروه پیادگان به حضور رسول اکرم )صلّی -1

 َنِشنُطوا  َفَكَأنََّما اْلِإْعَیاُء َعْنُهُم َفَذَهَب َفَفَعُلوا ِبالنََّسَلاِن َعَلْیُكْم»شکوه کردند. فرمرود:  

نسالن داشته باشید. پس آنان به سخن آن حضرت عمل کردند و خستگی شران   1«:ِعَقاٍ  ِمْن

 برطرف شد و گویا از بند رسته بودند. 

 و حدیث های دیگر. 

تحمل پذیر بودن هندسه: مهندسی سازمان باید در باالترین حرد ممکرن بکوشرد کره      ب:

 سهل و آسان باشد.  ،تحمل کمیت و کیفیت هندسه برای گروه کار

ۀ تسهیل مدیریت: اگر هدف از سازمان نتیجۀ حاصل کار باشد، که هست. بایرد  هندس ج:

به همان میزان تسهیل مدیریت آن برای مدیر در نظر گرفته شود. تا مدیریت بتواند از استبداد 

و دیکتاتوری و زورگوئی پرهیز کند. اما در غیر این صورت قهراً از این خصرلت هرا اسرتفاده    

 خواهد کرد. 

مکرّر: اگر هندسۀ سازمان درست و بی نقص و انسانی باشد، مدیریت هیچ نیازی به با بیان 

 نیز هست.« سودگرائی»استبداد، دیکتاتوری، قلدری و زور ندارد. و این حتی به نفع 

گزینش گروه و گرروه هرای    مقوّم چهارم از مقومّات سازمان، گزینش است؛ گزینش: -0

                                                
 .15وسائل الشیعه، کتاب الحج باب  5

 همان. 1
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پرس از   باید گزینشیعنی  سازمان است؛ ۀعملی هندس یم نظری وپس از تنظ ۀکاری، در مرحل

زیرا در آن که هندسه از ذهن به روی کاغذ و سپس از کاغذ به روی زمین پیاده شود، باشد. 

 سازمان، اصالت هندسه با اصالت مدیریت و اصالت عوامل کار، هموزن است. 

کننرده دقیقراً برا     اصل اول در گزینش: ردیف باال الزاماً ایجاب می کند که شخص گزینش

 هندسۀ سازمان آشنائی و شناخت کامل داشته باشد. 

 5اصل دوم: تناسب روانی فرد با کار مورد نظر، باید رعایت گردد.

 اصل سوم: تناسب جسمی.

 نیز در نظر باشد.  ،اصل چهارم: تخصص و در کنار آن توان هنری عامل

 این اصول و فروع مقوّم های شخصیت سازمان هستند. 

همۀ اصول و فروع باال دربارۀ تریم هرای درون سرازمانی، نیرز بردون کرم و کاسرت الزم        

 1هستند.

نظم تر باشد، بدون مبدیهی است هر چه هندسه و شخصیت سازمان دقیق تر و  مدیریت:

مدیریت توانمند، به جائی نمی رسد؛ توانمند در دانش مدیریت، در هنرر مردیریت و اجررای    

 ین موضوع با چگونگی خلقتی شخص است که از درون بجوشرد، برا  مدیریت. که اصالت در ا

 نیست.  تأثیرسود کافی ندارد گرچه بی  ،تربیت و تمرین وجود ناتوانی خلقتی، علم و دانش و

بهترین مدیر آن است که توانمندی خلقتی و هنرمندی خلقتی در او با علم آموزشی و هنر 

 آموزشی جمع شوند. 

 مدیر با عوامل کار:  ۀرابط

السالم در وصیتش خطاب به امام  امیرالمؤمنین علیه نظم سازمانی و نظم مدیریتی:

 َمْن َو َأْهِلي َو َوَلِدي َجِمیَع َو ُأوِصیُكَما»حسن و امام حسین )علیهما السالم( می فرماید: 

                                                
 تعهد کاری از این جمله است. 5

 همین طور در تیم های منفرد و غیر سازمانی. 1
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شما و همۀ فرزندان و کسانم را و هر کسی کره   5«:َأْمِرُكْم َنْظِم َو اللَِّه ِبَتْقَوى ِكَتاِبي َبَلَغُه

 این وصیت من به او برسد، به تقوای خدا و نظم در کارهای تان، سفارش می کنم.

می آید مهمترین امرور   وصیّت هم طبع وصیت و هم از دیدگاه شریعت، آنچه در توضیح:

 سالم.ال و ضروری ترین مسائل است به ویژه در وصیتنامۀ شخصیتی مانند علی علیه

 َعننِ  اْلَحِديَث َو َيْأِتي َما ِعْلَم ِفیِه ِإنَّ َأَلا»و در خطبه اش دربارۀ قرآن، می فرماید: 

بدانید که در آن است علم آینده، و سرخن از   1«:َبْیَنُكْم َما َنْظَم َو َداِئُكْم َدَواَء َو اْلَماِضي

 یان شما )جامعه( هست. گذشته، و دوای درد شما، و )قواعد و اصولِ( نظم هر آنچه در م

نظم طبیعی: خداوند که آفرینندۀ جهان است آن را بر اسراس   -5 نظم بر سه نوع است:

یک نظم ظریف و در عین حال عظیم، آفریده است و برر اسراس همران نظرم نیرز کائنرات را       

مدیریت می کند. نظم در ذرات )اتم ها(، نظم در اندام های کیهانی )کهکشان هرا و منظومره   

 ، نظم در مجموعۀ آن ها.ها(

 و نیز نظم در حیاتمندان از باکتری تا گیاه، از حیوان تا انسان.

 ،طبیعرت  خرود  قروانین  از اسرتفاده  با و کند می تصرف طبیعت در انسان: هندسی نظم -1

 منظم، ساختمان منظم، باغ یک مانند دهد، می نظم ها آن به و کند می احداث را هائی پدیده

 .است طبیعت نظم جزء طبیعی های پدیده رفتن بین از و شدن پدید ؛...و

 از اسرتفاده  اسراس  برر  هم یعنی. طبیعی نظم علیه بر و است طبیعت بر عارض هندسی نظم

 و شرده  فرسوده طبیعی نظم همان ۀوسیل به لذا و. است آن از اجنبی هم و است طبیعت قوانین

 ماهیتراً  و دوام بری  و میررا  و پرذیر  آسیب شدت به هندسی نظم جهت این از 0.رود می بین از

 .است آن انهدام بل نیست هندسی نظم جزء هندسی های پدیده رفتن بین از. است موقتی

                                                
 .01نهج البالغه، کُتب،  5

 .511، فیض 512نهج البالغه، ابن ابی الحدید، خطبۀ  1

 نرررو بیرررنش سرررایت -اول.بخرررش « نقرررد مبرررانی حکمرررت متعالیررره »شررررح بیشرررتر در کتررراب   0

www.binesheno.com .و در فصل اول این دفتر نیز به اشاره گذشت 
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 می تقسیم آگاهانه، رفتارهای و ناخودآگاه، رفتارهای به رفتارها: انسانی رفتار در نظم -0

. هندسی نظم اساس بر نه و است طبیعی نظم اساس بر نه ،انسان ۀآگاهان نا رفتارهای اما. شوند

  چرا؟

 چیزی بل نیست، طبیعت جزء او روح اما است، طبیعت نظم تابع انسان جسم اینکه برای

 زیررا  نیسرت  علمری  شناخت قابل روح یچیست حتی. شود می سوار بشر و طبیعت رب که است

 یرک  کره  اسرت  علرم  موضوع از خارج روح و است طبیعی های پدیده شناخت ،علم موضوع

 5.طبیعی پدیدۀ نه است «ایجادی پدیدۀ»

 مشرمول  نه و است طبیعی نظم مشمول نه ،انسان «ناخودآگاه اما ارادی» رفتارهای بنابراین

 .است آگاهی مولود هندسی نظم زیرا هندسی، نظم

 متشرتت  نباشرد،  هندسری  نظم با توأم گاه آن و آگاهی با توأم که انسانی رفتار هر :نتیجه

 انگیزش دائمی کشمکش این، بر کنید عالوه. گردد می مضطرب اندر مضطرب متشتت، و اندر

 مصرداق  هندسری،  نظم بدون انسان پس. را انسان درون در فطری های انگیزش و غریزی های

 و مضرر  کائنرات  و هسرتی  جهران  ۀهمر  برر  وجودش و شود می «الدِّماَء َيْسِفُك َو ِفیها ُيْفِسُد»

 .خویش خویشتن بر رسد چه تا شود، می خطرناک

 حیوانرات  دیگرر  و شیران آهوان، مانند نیست؛ «طبیعت های چرخه» مطیع و پیرو انسان

 مردیریت  موجودات دیگر با تعادل در را او و کند کنترل را او طبیعت، های چرخه تا نیست

 یرا  ایرن خرروج   در. است کرده خارج چرخه این از را خود که است موجودی انسان بل. کند

 و مصلح بودنش بدون آگاهی و نظم هندسی غیر ممکن است. . مصلح یا و شود می مفسد

                                                
 خداوند دو نوع کار دارد: ایجادی و خلقی:  5

 ایجادی: خداوند آن مادّۀ اولیّۀ جهان را از چه چیز خلق کرده است؟ 

کرده است؛ ابداء کرده است؛ نه از چیزی آفریده و نه از عدم. روح و حیات را نیرز  « ایجاد»پاسخ: آن را 

 ایجاد کرده است. 

خلقی: خلق یعنی پدید آوردن چیزی از چیز دیگر. کار علم و موضوع علم، پدیده های خلقی است و علم 

 راهی به شناخت پدیده های ایجادی ندارد. 
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 منشرأ  که است «مصنوعی پدیدۀ» یک سازمان شد گفته :سازمانی نظم و مدیریتی نظم

 هندسری  نظم هر چون و. دارد هندسی ماهیت مصنوعی چیز هر و است انسان های آگاهی آن

. کنرد  پیشرگیری  آن فرسرودن  از که است مدیریتی نظم نیازمند پس است فرسایش به محکوم

 .آن استمرار حافظ و سازمان نظم حیات استمرار بر نظارت یعنی مدیریت پس

 بره  آن معمراری  در کره  ای هندسه و ساختمان فیزیکی صرفاً نظم نظم، از مراد جا این در

 سیسرتم  که است نظم آن مراد نیست، خارج بحث موضوع از نیز این گرچه نیست، رفته کار

 مصرنوعی  نظرم  یرک  نیرز  خود که است آمده وجود به آن، ایجاد برای آن ساختار و سازمان

 .است

 هرای  نقش ترین سخت از یکی ها، آسیب از آن حفاظت و نظم استمرار حفاظت بنابراین

 و انسران  خرود  کره  اسرت  انسرانی  زیسرت  ثمررۀ  واالترین و باالترین دیگر جانب از و انسان،

 .است …و منظومه و کره و اتم و خورشید و مه و باد و ابر کار ۀنتیج و ثمره زیستش،

. دیردیم  السرالم  علیه امیرالمؤمنین بیان از که طور همان است آمده نظم برای قرآن اساساً

 .نظم یعنی دین

 را آن سرازمان  ساختار که نظمی و کند، می اِعمال را آن مدیریت که نظمی میان :اصالت

 شود؟ داده اهمیت بیشتر باید یک کدام به است؟ کدام با اصالت 5کند، می اِعمال

 و «نبایرد  و بایرد » دیدگاه از. دارند اصالت دو هر. امرین بین امر بل آن نه و این نه :پاسخ

 واقرع  دیردگاه  از امرا . باشرند  برخروردار  مسراوی  کافی کارائی از دو هر باید نظری دیدگاه از

 ۀهندسر  چگونگی به بسته ساختار کارائی و. است مدیر توان به بسته مدیریت کارائی گرائی،

 .است سازمان

 هرائی  رگه یا رگه کند؛ عبور ساختار روی از گاهی از هر که است این مدیر اشتباه اولین

 1مهره یک برداشتن که گمان کند و کند؛ ای«السّاعه خلق» امور فدای را سازمان شخصیت از

                                                
 نه وجود نظم بدون اِعمال.« اِعمال»توجه:  5

 یعنی یک نیروی کار، یا یک ابزار کار. 1
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 .زند نمی سازمانی نظم جان به آسیبی ساعته، یک و موقت طور به ساختار جان از

 بره  اسرت  تبرری  ساختار، نظم از خویش، مدیریتی نظم برای مدیر وامگیری: دیگر بیان با

گرچره   اسرت  حیاتی وجودش که است ای رشته کردن پنبه مصداق و. خودش مدیریت ریشه

 با توجیهاتی باشد.  توأم

هماننرد آن زن نباشرید کره     5«:َأْنكاثًا ُقوٍَّة َبْعِد ِمْن َغْزَلها َنَقَضْت َكالَّيت َتُكوُنوا ال َو» قرآن:

 رشته های تابیدۀ خود را، پس از استحکام، دوباره پنبه می کند. 

 قررآن  در شرد،  گفتره  قربالً  که طور همان :اوالً اما است «شکنی عهد» آیه این نزول شأن

 و. اسرت  مراعی اج ۀقاعرد  ایرن  و. شود می مصداق، موارد ۀهم شامل و «نیست مخصّص مورد»

 سراختار  همران  نظم از هم و کند، کار سازمان ساختار مطابق هم که است متعهد مدیر :ثانیاً

 .است تعهد این خالف ،وامگیری این و. کند حفاظت

 : داشت خواهد را موقعیت سه از یکی ساختار، نظام و نظم به نسبت مدیریت

 دارای سرازمان  کره  شرد  گفتره . باشرد  آن رشد و ساختار بالندگی موجب او مدیریت -5

 .باشد بالنده ندتوا می شخصیت و است شخصیت

 .باشد ساختار الصاستی و رکود موجب مدیریت -1

 .گردد ساختار فرسودگی موجب مدیریت -0

 را خرود  بیماری که است بیماری دچار سوم و دوم ردیف نوع از مدیریت که است بدیهی

 . دهد می سرایت ساختار به

 بایرد  انسان است؛ «زمانی نظم» نماز، وجودی ۀفلسف عناصر از یکی اسالم در :زمانی نظم

. دهرد  نظرم  آن، مطرابق  را کارهرایش  و باشرد  داشته توجه زمان حرکت به همواره و همیشه

 را نظم عنصر ترین اصلی گذراند، می مقیاس بدون و معیار بی را خود زمان و وقت که فردی

 مهم و آورد. می در صدا به را هشدار زنگ ساعت چند هر ۀفاصل در نماز. دهد می دست از

 آن در جزئری  خلرل  یرک  اگر که است داده قرار نظم دقیق ریل روی را نماز خود که این تر

                                                
 سورۀ نحل. 21آیۀ  5
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 نرو  از بایرد  دهرد،  رخ آن( ارکران ) اصول در خللی یک اگر و شود، ترمیم فوراً باید آید پدید

 .شود اعاده

 .بگیرد جای فعال طور به او درونی شخصیت در زمان، با انسان ۀرابط که دارد یسع اسالم

 برار  چنرد  روزانره : گوینرد  می است، ژورنالیستی و سطحی شان، تربیت که آنان از برخی

 برس  فرردی،  زیسرت  در نظرم  ایجراد  رفت، شرح به باال در که طور همان ندارند توجه ؟!نماز

 .سازمان و تیم گروه، نظم به رسد چه است مشکل و سخت

 را مکان در ناموزون حرکات پذیرد؛ نمی نیز مکانی نظم بدون را نماز اسالم :مکانی نظم

؛ عایت کندررا دقیقاً  مکان نظم کس هر باید نیز( جماعت) گروهی نماز در و. داند می مردود

 گاه خود، با نظم دقیق. به حدیث زیر توجه کنید: قیام هر کس در جای

 ِبَها ُيَسوِّي َكَأنََّما َحتَّى ُصُفوَفَنا ُيَسوِّي آِله َو َعَلیِه اللَُّه َصلَّي اللَِّه َرُسوُ  َكاَن»

 َفنَرَأى  ُيَكبَِّر َأْن َكاَد َحتَّى َفَقاَم َيْومًا َخَرَج ُثمَّ َعْنُه َغَفْلَنا َقْد َأنَّا َرَأى َحتَّى اْلِقَداَح

 َبنْینَ  اللَّنهُ  َلُیَخناِلَفنَّ  َأْو ُصنُفوَفُكمْ  َسنوُّونَ َلُت اللَّنهِ  ِعَبنادَ  َفَقاَ  َصْدُرُه َباِديًا َرُجًلا

صفوف ما را طوری منظم می کرد که گوئی میله هائی را  ،رسول خدا در نماز 5«:ُوُجوِهُكم

)در کنار هم( مرتب می کند، تا آن که دید ما از آن )نظم مورد نظر او( غافل شده ایم. سرپس  

االحرام بگوید کره دیرد مرردی سرینه اش را      تکبیرةروزی )برای نماز( بیرون آمد و خواست 

ود را منظم کنید وگرنه خداوند شما را از جلو آورده است. فرمود: ای بندگان خدا، صفوف خ

 همدیگر رو گردان می کند. 

 را نمراز  در نظم عدم ،(کند می گردان رو همدیگر از را شما خداوند وگرنه) اخیر جملۀ

 پرس . داند می( جامعه) امّت و سازمان تیم، گروه، «پاشیدگی هم از» منشأ و اختالف موجب

 و فردی تربیت عامل -دیگر اخروی و دنیوی عنصر هر بر عالوه -جماعت نماز ویژه به نماز

 مردیریت  و زمرانی  مردیریت  پایگراه  اسرت  این و. است مکانی و زمانی نظم جهت در جمعی

                                                
 .162ص  51، ج احلکمةمیزان  -161ص  1تنبیه الخواطر، ج  5
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 .السالم علیهم بیت اهل و قرآن مکتب در یمکان

 وهندسۀ مکانی و زمرانی   مطابق ،کاری گروه از فرد هر مکانی و زمانی جایگاه باید پس

 .نشود تخطی آن از هرگز و باشد معین ساختار، شخصیتی

 احادیرث  و آیرات  جامعره،  و سرازمان  مردیریت  و گرروه  مدیریت خود، مدیریت دربارۀ

 جزئیرات  و ابعاد بیان و شرح و است، «مدیریت مبانی» تنها دفتر این موضوع اما. داریم فراوان

 شران  بررای  و. گرامیران  آن کوشرش  و کار امید به گذارم، می وا رشید جوان طالب به را آن

 علروم  احادیرث  و آیرات  ۀهمر  آنران  زیرا نکنند، پیروی مفسرین روش از که کنم می وصیت

 . اند کرده تفسیر علمی، غیر اندرزی و ای موعظه صرفاً اخالق هم آن «اخالق» به را انسانی

 برا  بازسرازی  و مرداوم  نظارت بوسیله آن شخصیت رشد یعنی سازمان، بالندگی :بالندگی

 در و انسانی نیروی در کیفی تکامل و( گسترش) کمّی تکامل تکامل؛ جهت در و الزم شرایط

 .ساختار کارآئی
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 داد و ستد
 و

 اصالت
 

 1و نیروی کار: ،ساختار 5مثلث مدیریت،

 

 

 

این مثلث عبارت است از سازمان، که هر کدام از ضلع ها نباشند، مثلث )یعنی سازمان( به 

 وجود نمی آید.

 ضرلع  دو برا  ها آن از کدام هر میان بل شخصه؛ به هیچکدام با است؟ ضلع کدام با اصالت

 کدام هیچ مدیریت و ساختار ضلع مثالً. است امرین بین امر مصداق که هست ستد و داد دیگر

. دارنرد  اصالت خود موقعیت در دو هر یعنی. امرین بین امر بل ندارد اصالت یدیگر به نسبت

 . مدیریت با کار نیروی و کار، نیروی با ساختار است همچنین و

نرام   بره  چهرارم  0ۀمقول که کنید مالحظه پایین سطر در را «کار حال در سازمان» اکنون

                                                
 مدیریت، نه مدیر. زیرا این بحث به سوی هدف خاصی می رود. 5

 نیروی کار، نه افراد و اشخاص کار کننده. 1

 الح فلسفی نیست، صرفاً یک استعاره است برای ادای منظور.  اصط« مقوله»مراد از  0

 

 

 نیروی کار مدیریت

 ساختار
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 :شود می افزوده آن به «سرمایه و امکانات»
 

 

ترتیب مهم نیست می توانید جای هر کردام از مقولره هرای چهارگانره را      ،در این چینش

 عوض کنید. 

 آن را تکرار می کنیم: ،دیگر ۀبا توجه به دو مقول
 

 

خط های تیره در فاصله مقوله هرا هریچ معنرائی نردارد مگرر مشرخص کرردن آن هرا از         

له های چهارگانه مجموعراً  است: مقو« می دهد»یعنی « دِهش»مت عال (همدیگر. اما فلش )

 می دهند کار را و کار می دهد هدف را.« هم افزائی»و با 

در این مبحث هیچ کاری با عینیت فیزیکی مقوله ها، نرداریم برل موضروع بحرث      توجه:

هر کدام از آن ها است که از چگونگی عینی آن ها ناشی می شرود. و جران   « روح»و « جان»

 د. به طرح زیر:را در فاز داد و ستد تقویت می کنهر کدام از چهار مقولۀ اول جان دیگری 

 

 

 

 

 

ی را نیز در داخل کادر قرار داد و میان او برا هرر کردام از مقولره هرا     « کار»آیا می توان 

 و ستد، ترسیم کرد؟ چهارگانه دو فلش داد

و میران او برا پرنج مقولرۀ      ر قررار داد درا نیز در داخل کا« هدف»و همچنین آیا می توان 

 دیگر داد و ستد را تصور کرد؟

هم فلرش هرا را دارنرد. زیررا کرار و      ر دهمان طور که در خارج کا هست،« ستد» پاسخ:

 هدف محصول چهار مقوله ما قبل خود هستند. 

 
 

 .کار نیروی سرمایه و امکانات ساختار مدیریت

 هدف. کار کار نیروی سرمایه و امکانات ساختار مدیریت 

 هدف.

 

 کار

 نیروی انسانی 

 

 

 مدیریت 

 ساختار  امکانات و سرمایه
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این در مکتب قرآن و اهل بیت )علیهم السرالم( پاسرخ مثبرت دارد و     «:دِهش»و « داد»اما 

فلش های دِهش را نیز تصویر کررد. امرا در بیرنش     ،قبل ۀ مااین دو و چهار مقول توان میانمی

 های دیگر، امکان ندارد. چرا؟

انگیزش  ۀبرای این که در بینش های دیگر، انسان حیوان است گرچه با پسوند برتر. و هم

بره عنروان    یچیزی و نیرروی دیگرر   ،غیر از غریزه در این بینش های او غریزی هستند، چون

 وجود ندارد.« نهاد انگیزش»

است و هر رفتار و کارش برای فردیت خود، اسرت. در  « خود خواه» و ،«فرد گرا»غریزه 

 نتیجه:

 هندسه می گیرد.« رفتار با ماهیت غریزی»ساختار نیز بر اساس غریزه و  -5

نگررش  دارد. و همچنین است « کار بی جان فیزیکی»مدیریت نیز دیدگاه معطوف به  -1

 به هدف.

نردارد، نگراهش فقرط بره دسرتمزد      « کار»روحی، روانی با  ۀنیروی کار نیز هیچ رابط -0

 معطوف است. و همچنین است نگرشش به هدف.

درست است؛ غریزه یک روح است و عامل حیات. لیکن رابطه اش با محصروالت کراری   

 خودش، فاقد عنصر حیاتی است.

انسانی و عاطفی یرک کشراورز برا درخترانش و دام      ۀدر مباحث گذشته صحبت از رابط

ر کشراورزی  با عواطف و احسراس انسرانی اسرت. ایرن رابطره د      توأمبه شرح رفت که  شهای

 تضعیف می شود. فرق میان صنعتی و سنتی آن در دو چیز است: صنعتی و دامداری صنعتی،

انسان را واپرس  غلبه می یابد و انگیزش فطری  در صنعتی حاکمیت غریزۀ سود جوئی، -5

 می زند.

زیبا شناسری و  »غریزه کمیت گرا است. زیرا همان طور که در فصل مقدمات بیان شد  -1

مبنرای غریرزه چیرنش مری شرود،       ات انسان است، وقتی که همه چیز براز فطری« زیبا خواهی

 زیبرائی کرار و   در این صورت، معنایی غیر از زیبایی ندارد از دور خارج می شود. که کیفیت

و نه برای ماهیت ساختار،  زیبائی هدف، نه برای مدیریت جاذب است و نه برای نیروی کار،
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است برای مدیریت و جانب سررمایه.  « سود» فقط و نه برای صاحب سرمایه. آنچه مهم است

 است برای نیروی کار. « دستمزد»و 

... بررای  اگر چنین است، اینهمه غوغرای زیبرائی محصرول، زیبرائی بسرته بنردی و       :پرسش

 چیست؟ 

کره شردید و افراطری هرم هسرت،      « زیباگرائی»خیلی روشن و واضح است که این  پاسخ:

و هریچ نقشری    استخدام زیبا شناسی و زیبا خواهی روح فطرت انسانی در خدمت غریزه است،

اِعطای خدمت در قالب زیبا، اما باطنش نوعی خیانت به فطرت زیبا  شدر هدف ندارد. ظاهر

 است. خواه انسان 

نیست، مرکب است؛ از دو جنبه ترکیب مری یابرد: سرود و    « بسیط»در مکتب ما، هدف 

زیبائی. یعنی زیبائی ابزار هدف نیست بل یکی از دو عنصر اساسی هدف است. در این صورت، 

اسرت و همچنرین هردف. او    « وقمعشر »د و کارگر، محبوب است و گاهی کار در نظر کارمن

 رد نیاز مردم را تحویل مردم می دهد؛ محصول زیبا.لذت می برد که یک محصول مو

داد و  ۀمی کند برا او رابطر   برقرار کار و هدف، جان می یابد و با جان نیروی کار رابطه

 5.سرمایه و ساختار ،هدف ،کار ،مدیر ستدی برقرار می کند. و همچنین است مسئله درباره

را اخالقیرات نامیرده و آن   « عناصر روابطی»دست اندرکاران علوم انسانی غربی این گونه 

ها را به خارج از محیط کار حواله می کنند. اما مکتب قرآن و اهرل بیرت )علریهم السرالم(     

نرد.  ریشه در فطرت آفرینشی بشر می دا اخالق را نیز ناشی از نهاد درونی انسان و دارای اوالً:

اساً عدالت شناسی و عدالت خواهی، حیثیت شناسی و حیثیت خواهی، زیبا شناسری و  اس ثانیاً:

چگونگی »اخالق عبارت است از  این زیبا خواهی بشر و... را در اصل از اخالقیات نمی داند؛

است؛ روش است نه اصل و اساس این انگیزه های « شیوه»اخالق  این ؛«برخورد با این فطریات

 درونی.

                                                
 نشراط  برا  کار نیروی تلف، بدون سرمایه تر، امنیت با ساختار تر، آسان صورت این در مدیریت، قدرچ و 5

 میان مقوله های ششگانه برقرار می گردد. یتر می شود. و چه تعاطی و داد و ستد و تعامل حیات بخش
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اعالم شد و آیه و حدیث آن را نیرز در  « رَشاد»دفتر، یکی از ارکان مدیریت  و لذا در این

 مواضع متعددی مشاهده کردیم.

صرفاً غریزی، خود نشان می دهد کره   و استخدام فطریات )مثالً زیبائی( در خدمت هدفِ

« وحدت ماهوی»با هدف « ابزار»زیبا خواهی انسان یک انگیزش غریزی نیست. زیرا هرگز 

 .ندارد
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 رشاد و ایستائی
 تنوع گرائی و تفنن خواهی انسان

 

انسان موجود تنوع گرا و تفنن خواه است؛ این یک اصل آفرینشی اسرت کره برر آگراهی     

 در ذاتراً )حتری  « تکررار مکرررات  »، «در جا زدن»، «ایستائی»های انسان مقدم است. انسان از 

 مرحلۀ پیش از رسیدن به آگاهی ها( بیزار است.

است؛ « طوفان»انگیزش تنوع گرائی به حدی قدرتمند است که در طبع طبیعی خود، عامل 

 نباشد.« ایستا»چوبه ای در حالت د که انسان در هیچ محدوده و چهارفشار می آور

ودکان به خوبی مشاهده می کنید؛ اگر ناتوانی و نارسائی جسمی کودک نبود، این را در ک

قردرت   ،چه کارها که نمی کرد. یک کودک را فرض کنید که بره میرزان یرک مررد قروی     

باصطالح سرنگی را روی   ؛گاه تنوع گرائی او را در ذهن تان تصور کنیدجسمی داشته باشد، آن

 ای تنوع گرائی خود گردد.کند که خود نیز فدبل اقداماتی می  سنگی باقی نمی گذارد،

می دانند کره عامرل   « انگیزش کنجکاوی»برخی روان شناسان این انگیزش درونی ذاتی را 

رشد فکری و عقلی کودک می گردد. اما حقیقت موضوع فراتر از این است؛ کنجکاوی تنهرا  

 کنجکراوی  ت برل های آن است؛ یعنی این انگیزش مساوی کنجکاوی نیسر «برون داد»یکی از 

علت و معلول است، آنهرم   ۀتنوع گرائی با حس کنجکاوی، رابط ۀیکی از آثار آن است. رابط

 یک علت تنها با یکی از معلول های خودش.  ۀرابط

می نامند، دوست نردارد؛ ایرن ور، آن ور مری    « دنج ۀگوش»کودک آنچه را که اصطالحاً 

ات می گردد، او در صدد تعویض محیط بر پرد. وقتی که همین پریدن ها مصداق تکرار مکرر
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ویم در در. شادی آمیزترین حالت می آید؛ وقتی مادر با زبان مادرانه می گوید: می خواهیم بر

 دست می دهد. او به

آگاهی به تدریج به سراغ انسان می آید که هر گامش محردودیتی را   در مرحلۀ آگاهی:

عردم آزادی را احسراس مری کنرد.      ومحردودیت   ، خشرت اول می آورد. در همران گرام اول  

«: کشرمکش »جاست که اولرین برارزه ای از یرک چیرزی را در درون خرود در مری یابرد:        این

 کشمکش میان انگیزش تنوع گرائی و تعقل.

تعقل بار سنگینی است در نهاد انسان و تحمل آن گاهی طاقرت فرسرا گشرته و شخصریت     

 انه شو که دیوانگی هم عالمی دارد.ید: دال دیوآشخص را از پای در می آورد که می سر

براستی واپس زدن تعقل هرگز بی لذت نیست. رباعیات منسوب به خیام مشتریان جهرانی  

گ اسرت  نامیده اند. زوزه فریاد سر « انسانزوزۀ »یافته است که برخی از اروپائیان نام آن را 

نالۀ سرگانه. بره نظرر    در اثر درد و رنج حاصل از ضربه ای که به او وارد می شود؛ ناله است 

 سرنخ زوزه هائی از  می کند، آنان انسان در اثر فشار و رنجی که آگاهی ها و تعقل بر او وارد

 رباعیات خیام سر می دهد.

البته این تعبیر آن ها است. از نظر اسالم چنین تعبیری در مورد افرادی درست اسرت کره   

اسرت انسران، سرختی، فشرار و      باشند و فطرت شان سرکوب شده باشد. درسرت « غریزه گرا»

آن یکی از «دهدابرون »اما  5«.َكَبد َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنساَن يف»سنگینی این کشمکش درونی را دارد: 

دو چیز است: زوزه، و فالح. اگر شخصیت درونی، برر پایره غرایرز محرض، باشرد و فطررت       

غرایزش تحرت   کند. و اگرسرکوب شده باشد، راهی ندارد مگر از دست آگاهی و تعقل ناله 

مدیریت فطرت جهتمند باشد، بازده این فشار و سنگینی، فالح می گردد؛ شریرین و دل انگیرز   

 می شود.

حالت اول، بیماری است. حالت دوم صحت است که مطابق آفرینش فطری انسران اسرت.   

                                                
 سورۀ بلد. 0آیۀ  5
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َقنْد َأْفَلنَح   »ویرد:  دربارۀ حالت دوم می گ و 5«.ُقُلوِبِهْم َمَرٌض يف»دربارۀ حالت اول می گوید: 

 برای زوزه نیست. جائی و اگر فالح باشد 1«.َمْن َتَزكَّى

َقنْد   -َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواهنا  -َو َنْفٍس َو ما َسوَّاها»و دربارۀ هر دو حالت، می گوید: 

ا تسرویه کررده   و سوگند به نفس و به آنچره آن ر  0«:َو َقْد خاَب َمْن َدسَّاها -َأْفَلَح َمْن َزكَّاها

کره هرر کرس آن را تزکیره کنرد       -سپس فجور و تقوای آن را به آن الهام کرده است -است

 و هر کس آن را مدفون کند مغبون می گردد. -رستگار و مفلح می شود

روح فطرت است. که هر کس آن را پاک نگه دارد مفلح «= نفس لوّامه»، «نفس»مراد از 

 0کند مغبون است. را مدفون )سرکوب(است و هر کس آن 

                                                
 در آیه های متعدد از سوره های متعدد. 5

 سورۀ اعلی. 50آیۀ  1

 سورۀ شمس. 53تا  1آیۀ  0

ت و صراحت اعالم کرد اما با أدر تفسیر این آیه ها نظر مفسرین درست نیست. این سخن را باید با جر 0

حیاتمنرد   هرا  چیز سوگند خورده اسرت هریچ کردام از آن    0دلیل و استدالل: از آغاز سورۀ شمس، خداوند به 

و به آنچه آن را بنا کرده  «َو ما َبناها»آسمان، می گوید:  مر، شب، آسمان. و به دنبال سوگندنیستند: شمس، ق

« مرا »خداوند است که آسمان را بنا کرده است. در حرالی کره حررف    « ما»است. مفسرین می گویند: مراد از 

 به کار می رود.« مَن»جود حیاتمند عاقل، واژۀ یاتمند به کار می رود، و دربارۀ موحدربارۀ اشیاء غیر 

برد را کن باید قرینره ای باشرد و ایرن کرار    استعمال می شود لی« مَن»نیز به معنی « ما»درست است گاهی 

اثبات کند. می گویند قرینه وجود دارد زیرا خداوند آسمان را بنا کرده است. این که خداونرد همره چیرز از    

« بنرا کننرده  »در این آیه سخن از آفرینندۀ آسمان نیست، سخن از  اوالً:، مسلّم. اما جمله آسمان را آفریده است

را برای برپا داشتن آسمان بر گماشته اسرت.   ها آسمان است که قوانینی هستند که خداوند آن« برپا دارندۀ»و 

 خدا باشد.« ما»و این قرینه نمی شود که مراد از 

نیرز  این که پیش از آن، به اشیاء بی جان سوگند خورده قرینه، بل دلیل قاطع است که در ایرن آیره    ثانیاً:

اسرت نره   « آنچره »خود به کار رفته است و معنری آن   در معنی اصلی« ما»مورد سوگند غیر حیاتمند است و 

 بنا شده است.ی که آسمان بر اساس آن ها ین فیزیکی و )باصطالح( کیهان؛ سوگند به آن قوان«آنکه»

     یرن تعبیرر   اسرت. ا  دربارۀ خداوند، بری ادبری محرض   « نچهآ»گیری واژۀ است که بکار اصل این ثالثاً:
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حرکت، ایستائی در هرر   اما انسان؛ انسان سالم نیز از ایستائی مکان، ایستائی زمان، ایستائی

 ،زار است. زیرا گفته شد انسان سالم آن است که غرایز او تحت مدیریت روح فطرتچیز، بی

، مدیریت و جهتمند شود، نه این که غرایز او سرکوب شود. کسی که غرایزش سررکوب شرود  

 بیماری اش کمتر از کسی نیست که فطرتش سرکوب شود. 

صرفاً غریزی است؟ بلی در اصل چنین است اما در حد  ۀآیا انگیزش تنوع طلبی یک انگیز

انگیزش بچه گربه ها به بازی با همدیگر. آنچه انسان بیش از آن دارد، در اثرر تمراس هرای    

 روح فطرت با روح غریزه است که آن کشمکش درونی رخ می دهد. ۀاولیّ

تنروع   انگیزشو چون در انسان سالم غرایز سرکوب نمی شوند بل جهتمند می شوند، پس 

                                                                                                              
 یند است تا چه رسد به خداوند.  دربارۀ انسان ها ناخوشا 

 سوگند به نفس و به آنچه آن را تسویه کرده اسرت. مرراد   «:َو َنْفٍس َو ما َسوَّاها»و همچنین است در آیه 

 ویه، تنظیم و قوام یافته است.انینی است که نفس بر اساس آن ها تسآن فرمول ها و قو« آنچه»از 

«= نفرس امّراره  »و گاهی بره معنری   « کس»نفس گاهی به معنی  ۀدر مباحث گذشته به شرح رفت که واژ

محصرول  کره  « شخصریت درون »فطرت. و گاهی نیرز بره معنری    «= نفس لوّامه». و گاهی به معنی آمده غریزه

 چگونگی تعامل و تعاطی میان دو نفس غریزه و فطرت است.

توان گفت به معنی شخصیت است. اما بره  در این آیه، ترجیحاً باید گفت به معنی روح فطرت است.و می

نیست. بل همان غریزه است که بر فطرت عاصی شده و آن را سررکوب  « کس»هر صورت، به معنی غریزه و 

 غریزی مدفونش می کند. کرده و زیر انگیزش های

به نفس  ست؟ می گویند: خداوند است؛ که می گویدچی «َأْلَهَم»فاعل  ،«َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها»در آیه 

 ور را و هم راه تقوی را.هم راه فج الهام کرده ام

 «.به خورد دادن چیزی به چیزی است»خورانیدن و باصطالح  ،«َأْلَهَم»اما معنای اصلی 

 به او؛ به خورد او داد. خورانید : ابلعه اّياه:ءَأْلَهَم الشي لغت:

را در آن نفرس   قروی م خلقت و فرمرول هرائی کره فجرور و ت    سوگند به نفس و به آن نظا :در آیه یعنی و

نهادینه کرد. نظام و فرمول هائی که خود مخلوق خداوند هسرتند. و خداونرد در مروارد متعردد از قررآن بره       

رمول های آفرینش که مظهر قدرتش هستند سوگند خورده است: والفجر، و القلم، و مایسرطرون، و  قوانین و ف

 النجم، و الصبح. 
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 گرائی غریزی در او هست. 

از انگیزش های اساسی فطرت انسان « تکامل خواهی»مهمتر این که  تنوع گرائی فطری:

زار است. و لذا تنوع طلبی انسران خیلری   بی« ایستائی»ری نیز از انگیزش فطاست، پس انسان با 

 فراتر از تنوع طلبی حیوان است و با آن قابل مقایسه نیست. 

بنابراین، هر دو روح انسان، او را به تنوع طلبی بر می انگیزاننرد بره حردی کره ایسرتائی      

رخری از زنردان هرای    ایستائی آن است وگرنره در ب  ،است و اولین عیب زندان« زندان انسان»

 امروزی همۀ امکانات در حد لزوم وجود دارد. 

، و در (مانند جایگراه کراری  )انسان هر چه بتواند سعی می کند از ایستائی در یک مکان 

هر زمان )مانند زمان های معین روزانه(، و در هر حالت )مانند یک حالت مداوم کراری( و  

 از تکرار مکررات، فرار کند.

چه کند؟ او مری   ،نیروی کاربارۀ این حس قدرتمند درونی رد؟ مدیریت درپس چه باید ک

اکتفرا کنرد. و    به آن استفاده کرده و چون آنان مجبورند کار کنند،« نیاز مادی افراد»تواند از 

، کره رنرج درون را بره همرراه دارد؛ افسرردگی      «ظاهراً مُضمر» این یعنی استبداد و دیکتاتوریِ

را می گیرد گرچه کار مانند دوران برده داری پیش بررود، لریکن   « نشاط کاری»درونی جای 

سراختار   ،از بین مری رود و در نتیجره  « جان مدیریت»، «جان نیروی کار»، «جان کار»همان 

ه آن تعاطی که در مبحث قبلری بره شررح    سازمان نیز یک هندسۀ صرفاً ریاضی می گردد و ب

 رفت لطمه می خورد. 

این است موضوع و مسئله ای که اکثریت سرمایه داران بره آن توجره ندارنرد، برل نمری      

و فطرت شان سرکوب و مدفون شرده   است ت شان غریزییتوانند توجه کنند. زیرا که شخص

 است. 

ان یک عامل قوی شرناخته شرود،   اگر عنصر رشاد به عنو رشاد؛پس مدیر چه باید بکند؟ 

عامل کار همیشه نوعی تکامل فکری، تجربی، علمی و شخصیتی در وجود خود احسراس مری   

مری شرود آهنرگ روابرط،     کند و حس تنوع طلبی اش با انسانی ترین روال اقناع می گردد. و 
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آهنگ کار بی جان، جان رشادی به خود می گیررد؛ صرداقت، امانرت، زیبرا      آهنگ رشادی.

ول، را احساس شیرین از کمیت و کیفیت محصر  ی، کمک به ساختار و ساختمان سازمان،کار

ندارد، ایجاد می کند؛ بلی محبت به کار و سود  ۀ عامل کار که هیچ سهمی هم در سوددر ذائق

 صاحب سرمایه و مدیر کار.

 ه در نو به نو شدن اسرت. ایرن برود   ی جریان می دهد؛ جریانی که همواررشاد به روح آدم

است، گفته شد. اما « معشوق عامل کار»که در مباحث پیشین به آن کار محبوب و کاری که 

برخی ها چنین چیزی را مصداق ایده آلیسم و غیر قابل تحقق می داننرد. اینران خرود غریرزی     

هستند، و برخی دانشمندان نیز این گونه می اندیشند، زیرا انسان را موجود صرفاً غریرزی مری   

ایرن   نادرستیجهانی،  ۀه ها و جامععاماندگی و به بن بست رسیدن مدیریت جامدانند لیکن و

 تعریف از انسان را ثابت کرده است.

که عین همان تنوع گرائری   -انسان« نو طلبی»رشاد عالوه بر این که حس تکامل گرائی و 

، حس تنوع گرائی غریزی را نیز همجهت برا حرس   را اقناع بخشیده و نشاط آور است -است

 فطری جهتمند می کند. و هر دو حس آفرینشی پاسخ خود را می یابند.

بعنروان یکری از اصرول جرای      ۀ گزینشآنچه امروز در عمل، در برنام گزینش عوامانه:

گرفته است، این است: باید افراد پر نشاط گزینش شوند. ولی نشاطمندی روز گرزینش )حتری   

طلبد؛ دقیقاً مانند نیاز طراوت درخت بره  داری می ریشه دارترین خصلت فرد باشد( نگهاگر 

توجه و مهارت باغبان. واالّ طولی نمی کشد که در اثر ایستائی، جای خود را به خمودگی برل  

 به افسردگی کاری، می دهد. 

در گزینش علمی، نشاط بالفعل، چندان اهمیت ندارد، آنچه مهم است استعداد بالقوّۀ فررد  

 نسبت به نشاط است. 

تشخیص این استعداد بالقوه، خیلی مشکل نیست، تنها کافی است نُرمرال   ص:معیار تشخی

بودن شخصیت فرد و عدم ابتالی َآن به آفت، محرز شود. زیرا انسران نرمرال و سرالم همیشره     

 و این خصلت ذاتی و آفرینشی اوست.  ت بر نو، نو شدن در روی ریل رشاد،مستعد اس
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وا َو اتََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّماِء َو اْلَأْرِض َو لِكْن َكذَُّبوا آَمُن َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى»

اگر اهل جامعه ها ایمان می آوردند و تقروی مری ورزیدنرد،     5«:َفَأَخْذناُهْم ِبما كاُنوا َيْكِسُبون

نرد، مرا هرم    کرذیب کرد برکات آسمان و زمین را بر آنان می گشودیم، ولی آنان حقیقت را ت

 مد اعمال شان گرفتار کردیم. آنان را به پیا

 : جمع قریه. اقُری

کوچک باشد، یا قصبه، یرا شرهر، یرا یرک      ۀقریه: مجتمع زیستی انسان. خواه یک دهکد

 جامعه. 

اعم از کانی ها، هر محصول کشاورزی، « چیز مستعد نفع»برکت: بهره وری کامل از یک 

مدیریت اگر عنصر رشاد را در  شیوۀ انسانی. نیروی انسانی با ازصنعتی، بویژه بهره وری کامل 

خود داشته باشد برکت در کار و برکرت در نیرروی انسرانی و برکرت در هردف را خواهرد       

 داشت. 

 از سلطۀ غرایز بر شخصیت. « خودپائی»: زندگی مطابق اقتضاهای روح فطرت، و اتقوی

 دگی مطابق روح فطرت.مسیر شریعت الهی برای زن ایمان: انتخاب بستر و

یک اصل اسرت   «معطوف به سود»رشاد در مدیریت  یک نکتۀ مهم دربارۀ رشاد:

، یکری از اصرول نیسرت برل     «معطوف به انسان و جامعره »از اصول مدیریت. اما در مدیریت 

 است که باید همۀ اصول و فروع مدیریت به خاطر آن و در جهت آن باشند.  هدف

بارۀ موسی که در نظرشان او یک شاهزادۀ خطا کرار برود،   مؤتمر )مجلس سنای( مصر در

 رکآلروده بره شر    ۀجلسه ای ویژه تشکیل داده بود، از میان سناتورها تنها یک نفر که اندیش

، از ای قروم مرن   1«:يا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْهِدُكْم َسبیَل الرَّشاد»نداشت در پایان نطقش گفرت:  

 کنم شما را به راه رشاد.  روی کنید که هدایت میپیشنهاد من پی

به آیه های سورۀ غافر در این باره توجه کنید؛ ایرن مررد بررای تغییرر مردیریت جامعره،       

                                                
 سورۀ اعراف.  26آیۀ  5

 سورۀ غافر. 02آیۀ  1
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 نشاط کاذب، یا خطرناک
 

تغذیۀ ویژه، تهویه خاص، خیرال   موسیقی،« مثالً»تحریک نشاط در محیط کار به وسیله 

آوری خراطرات، هیچکردام از مصرادیق رشراد     با هر وسیلۀ دیگر از آن جمله یراد انگیزی، و 

قرار می گیرند، هیچ نتیجۀ « مخدّر»نیست. این قبیل وسایل، در این مبحث همگی تحت عنوان 

د. اگرر  نر کنرا فشرده کرده و در کوتاه مدت مصرف مری  « داشته های فرد»د بل نرشادی ندار

بهتر یا بیشتر کار کند، از نیروی کراری فرردایش، کاسرته     ،امروز در اثر این نشاطنیروی کار 

 خواهد شد. 

اما این قبیل وسائل پس از حضور عنصر رشاد، در یکی از دو صورت می تواند اثرر مثبرت   

 بدهد: 

فقرط  صورت اول: وسائل مذکور عامل تحریک غرایز گردد. در این صرورت، نشراط نره    

از فطریات است و غرایز انسان بر علیه کرار اسرت؛   « کار»کاذب بل خطرناک می شود. زیرا 

 هیچ کسی از کار خوشش نمی آید. و چنین نشاطی با رشاد تضاد دارد.  ۀغریز

 صورت دوم: تحریک فطریات انسان با وسائل مذکور: این نیز بر دو نوع است: 

 الف: تحرّک همراه با آرامش.

متضاد با آرامش. این نوع نیز خطرناک است هم برای کار، هم برای رشراد و  ک ب: تحرّ

 هم برای خود عامل کار.

. «غیرر طررب انگیرز   »و « طرب انگیرز »و لذا در اسالم موسیقی به دو نوع تقسیم می شود 

 توجه کنید: « طرب»اولی حرام و دومی حالل است. لطفاً به معنی 

                                                
 شرح بیشتر در فصل مدیریت جامعه.   5



 031رشاد و ایستائی  -فصل سوم
 

 

 

از حالت طبیعی خارج شد خواه به  فرحاً او حزناً: لغت: طَرِب طرباً: اهتزّ و اضطراب

 سوی شادی باشد و خواه به سوی حزن. 

طرب یعنی خروج از حالت نرمال طبیعی و قرار گرفتن در حالت مصنوعی که به وسریلۀ  

خواه این حالت تخدیری مصنوعی، شادی «. حالت تخدیری»موسیقی ایجاد می شود. و این یعنی 

 باشد و خواه غم.

ان منهرای  انسر  از انسان را دگرگون کند، حررام اسرت.   ارادۀظر اسالم هر چیزی که از ن

آورد حررام اسرت و هرم     تخدیری هم موسیقی ای که نشاط مصنوعی 5نمی ماند. اراده، انسان

 بیاورد. تخدیری موسیقی ای که حزن مصنوعی

فقرط در   تبصره: از این نوع موسیقی ها، تنها موسیقی حماسی نظامی حرالل اسرت آن هرم   

 میدان دفاع.

آرامش شخصیت را برهم نزند )طرب آور نباشد( حالل است و می توانرد   که موسیقی ای

 روند رشاد نیز باشد. کنندۀ کمک

دارد و آن را روان  تأثیردامداران می گویند: نوعی موسیقی هم در جریان شیر پستان گاو 

موسیقی از نوع آرام آن است وگرنه گاو می کند و هم به کمیت آن می افزاید. اوالً: حتماً این 

 را دیوانه می کند. و ثانیاً: انسان گاو نیست، فطرت هم دارد.

سازمان یعنی پیوند نظاممند چندین بخش جامد و بی جان با همردیگر از یرک طررف، و    

گاه پیونرد ایرن   ، آنهمدیگر از طرف دیگرمتعدد با  پیوند انسان های متعدد با بخشمندی های

آمرد و برا مرواد بری جران       مدیگر؛ دقیقاً شبیه زمانی که حیاتجامد و جاندار با هدو طرف 

چیزی به نام نظم آن هرا   و گشت تماس گرفت و جهان مجموعه ای از جامدها و حیاتمندها

را به همدیگر ربط داده است. اگر رشاد نباشد، اصالت با طرف بی جان و جامد خواهد برود.  

                                                
حتی شطرنج به عنوان شطرنج حرام است نه به عنوان آلت قمار. هر چیز می تواند آلت قمار باشد حتی  5

حبه های قند و چوبه های کبریت. آلت قمار آن است که فقط برای قمار ساخته شوند. شرطرنج از ایرن قبیرل    

 نیست. ولی چون مخدّر است، حرام است.  
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طرف حیاتمندان خواهد بود؛ حیاتمندانی که هم تعقرل دارنرد و    اما اگر رشاد باشد اصالت با

 هستند.« یانسان»احساس های اصیل  دارای هم

 رشاد به کل مجموعۀ سازمان حیات می بخشد حتی به آجرهای بی جانش.

داشرته باشرد: مسریر    « حرکت کاری» ،بنابراین یک سازمان می تواند در یکی از دو مسیر

 «.غیّ»رشاد و مسیر 

َو »: در فرهنگ مدرنیته، غریزه گرایی غلبه می کند و راه غیّ برگزیده می شود: فانهمتأس

اگر با راه رشرد   5«:ِإْن َيَرْوا َسبیَل الرُّْشِد ال َيتَِّخُذوُه َسبیاًل َو ِإْن َيَرْوا َسبیَل الَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسبیاًل

مواجه شوند آن را برر   غیّبا راه ر می کنند، و اگنرو شوند آن را به عنوان مسیر انتخاب روبه

 1«.َفاتََّبُعوا َأْمَر ِفْرَعْوَن َو ما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرشید»می گزینند. 

زمانی اهرام مصر را به وجود آورد، امروز نیز بمب اترم را سراخته    ،درست است راه غیّ

وغ هرزاران نفرر   است. در آن زمان جان هزاران انسان فدای ساختن اهرام شد، و امروز هم نب

و بره  ه است؛ اگرر در افسرانه هرا جران دیر     هزینۀ آن می شود و جان جهانیان را به مویی بست

 به فشار یک دکمه بسته است. ها شکستن یک شیشه بسته بود، امروز جان انسان

 نگراهش  نردارد،  انسان ۀجامع و انسان فرد به اندازی چشم هیچ که است غریزه راه غیّ راه

 از ترر  پسرت  برل  است، آن های ماشین و سازمان ساختمان آجرهای به نگاه همان کار، افراد به

 آن.

َأْن َيْهِدَيِن َربِّي ِلَأْقَرَب  َو اْذُكْر َربََّك ِإذا َنسیَت َو ُقْل َعسى»راه رشاد تکامل بی وقفه است: 

آور و بگرو  ای انسان، هر گاه خدا را فراموش کرردی دوبراره او را بره یراد      0«:ِمْن هذا َرَشدًا

 برتر رشاد. ۀبه درج د)معتقد باش که( امید است پروردگارم هدایتم کن

                                                
 سورۀ اعراف.  506آیۀ  5

 هود. سورۀ  21آیۀ  1

 سورۀ کهف. 10آیۀ  0



 

 

 

 

 

 

 

 شناخت روابط
 

یک کارمند یا کارگر، سوار خودرو خود شده در سازمان حاضر مری شرود و کرارش را     

 شروع می کند.

از قرارداد  ها«مالکیت»است. زیرا « قراردادی»رابطه با خودرو: این رابطه یک رابطۀ  -5

سران  های اجتماعی ناشی می شوند، لیکن رگه ای از طبیعت و آفرینش در آن هست، چرون ان 

 است. اً مالکیت خواهذاتاً و ماهیت

رابطه با جاده ای که می پیماید: انسان موجود مکانمند است و رابطره اش برا مکران،     -1

مکان باشد. جاده نیرز مکران اسرت لریکن مکران       ۀ موجودی اوست هرگز نمی تواند بیرابط

 نرام ایرن   معینی برای یک نیازی، که تعیّنش قراردادی و پدیدۀ صرفاً اجتماعی است نه طبیعی.

 «.رابطۀ اجتماعی»رابطه را می گذاریم 

یک قرارداد دو  ازدر آن جا  حضور او رابطه با محل کار: سازمان نیز مکان است، اما -0

گرچه « رابطه دو جانبه»جانبه ناشی می شود. نه قرارداد عامّۀ اجتماعی. نام این را می گذاریم 

 می گنجد.« روابط اجتماعی»در قالب اصطالح 

است و قراردادها هریچ دخرالتی   « شخصی»با کار: این رابطه دقیقاً یک رابطۀ  رابطۀ او -0

است نه رابطره برا   « رابطه با کار»اما موضوع این بحث  در آن ندارند مگر در تعیّن نوع کار.

 نوع کار.

با یک تسامح می توان گفت: کار، عین وجود او است. و دستکم کار ثمرۀ وجود او است 

 ۀاین رابطه هستند. و این اصیل ترین رابطر  ۀذکور در سه ردیف باال ثمربه طوری که روابط م
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 وجود اوست. ۀانسان است زیرا یکی از دو طرف رابطه وجود خود و دیگری ثمر

 5ی در فرمول های زیر مشاهده کنیم.اکنون فرق این رابطه ها را در شکل ریاض

 رابطه با جاده= انسان. -انسان

 کاسته نمی شود و انسان بدون جاده امکان وجود دارد.چیزی از وجود او  زیرا

 خودرو= انسان. -انسان

 به همان شرح باال.

 محل کار به نام سازمان= انسان. -انسان

 به همان شرح.

 انسان. -کار= انسان -انسان

 است، موجود حیاتمند بدون فعل امکان وجودی ندارد. « فعل»کار 

کند که رابطه با کرار را  رابطۀ غیر رشادی، میان انسان و کارش، چنان بیگانگی ایجاد می

سه ردیف اول مبدل می کند. یعنی بخشی از وجرود او را از او جردا    سنخبه یک رابطه ای از 

 می کند. عامل کار به یک ماشین بی جان مبدل می گردد:

 کار= ماشین. -ماشین

 م چیزی از ماشین بودن او کم نشده. و نمی توان نوشت:ماشینی که خاموش است باز ه

 ماشین. -ماشین خاموش= ماشین

 :ال دیدیم می توان )بل باید( نوشتاما همان طور که در با

 انسان. -کار= انسان -انسان

ی است که میان «غیّ» ۀرامسس دوم با مهندسان و کارگران سازندۀ هرم، یک رابط ۀرابط

 «.کج کاری»گانگی می کرد. غیّ یعنی کج اندیشی، کجروی و آنان و کارشان ایجاد بی

از چه چیزی کج شده است؟ از طبع طبیعی و آفرینش انسان. و لذا هیچ سودی برای مالک، 

عرصۀ سررایش خرافره    ،مدیر، سازمان و عوامل کار، نداشته و ندارد. تنها برای باستان شناسان

                                                
 این فرمول ها از راست به چپ خوانده می شوند. 5
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 فراهم کرده است. های آنان و تحقیرشان و بیهوده کاری شان، را

« غریزۀ خود خواهی فرعون»از دیدگاه غریزه، این کار فرعون بیهوده نبود؛ پاسخی بود به 

انسان با کارش، توجه  ۀرابط به قیمت براندازی انسانیت و انسان ها. و مدیرانی که به حقیقت

انگیرزش هررای غریرزی خررود    تررأمینهسرتند کرره در صردد    یندارنرد، فرعررون هرای کرروچک  

َو ما َأْمُر ِفْرَعنْوَن  »گرچه محصول کارشان نیازی از نیازهای انسان ها را برطرف کند. هستند.

 روش فرعون روش رشد نبود. 5«:ِبَرشید

به نیاز صرفاً غریزی  او یک فرق میان رامسس دوم و مدیران مدرنیته هست؛ ایجاد نیاز:

دچار یک تسلسل بی پایان  فراعنۀ مدرنیته در شتاب غریزه گرائی خود اما خود پاسخ می داد،

می شوند؛ ناچارند برای جامعه نیاز های دیگر ایجاد کنند سپس برای پاسخ بره ایرن نیازهرای    

است. غررض از فعرل و کرار    « نقض غرض»سازمان دیگری راه بیاندازند و این مصداق  ،کاذب

اسرت.   رفرع نیراز انسران    -خواه مدیر باشد و خواه مالک سازمان و خواه عوامل کرار  -انسان

ناقض این غرض است. و باالخره مری رسرد بره برانردازی کرار طبیعرت و محریط         ،ایجاد نیاز

 زیست، کار انسان بر علیه انسان می گردد.

پس، کار فرعون های ریز و کوچک بیهوده نیست بل هوده ای دارد و آن براندازی انسان 

فساد، خشکی هرا و دریاهرا را    1«:َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِسَظَهَر اْلَفساُد ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر ِبما »است: 

دسرت   اقیانوس هرا نیرز از   0ت خود انجام داده اند، فراگرفته.در اثر کارهائی که مردم به دس

به طور روز افزون  تون های ریز که منشأ اکسیژن حیات هستند،بشر به فریاد آمده اند پالنک

 زمان ها خسته شده و اعدام می شوند.محصوالت سا زباله های صنعتی ودر زیر 

                                                
 سورۀ هود. 21آیۀ  5

 سورۀ روم. 05آیۀ  1

 لغت: ظهر علیه: حاز فوقه: آن را فرا گرفت. 0
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َو ِإْن َيَرْوا َسبیَل الرُّْشِد ال َيتَِّخُذوُه َسبیاًل َو »آیا راه دیگری نبود؟ بلی بود و هست، و لیکن: 

 5«.ِإْن َيَرْوا َسبیَل الَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسبیاًل

وا ِبنَربِِّهْم َأْعمناُلُهْم َكَرمناٍد    َمَثُل الَّذيَن َكَفُر» ساخته که از مهار آن ناتوان است: یانسان غول

 1«:ٍء ذِلَك ُهَو الضَّنالُ  اْلَبعیند  َشْي َيْوٍم عاِصٍ  ال َيْقِدُروَن ِممَّا َكَسُبوا َعلى اْشَتدَّْت ِبِه الرِّيُح يف

مَثَل آنان که بر )راه( پروردگارشان کفران کردند، مثل خاکستری اسرت در برابرر تنردباد در    

ن کمترین توانائی در کنترل آن چه خود کسب کرده اند، ندارنرد. ایرن اسرت    روز طوفانی، آنا

 همان گمراهی دور و دراز ریشه دار.

مرراد   چرا به خاک تشبیه نمی کند، به خاکستر تشبیه می کند؟ برای این که -5 توضیح:

 خاکستر مصنوعی و حاصل کار انسان است.  از خاکستر،

نۀ محصوالت مردیریت غریرزه گررا برر عرصرۀ      طوفانی: هجوم طوفان گو«= عاصف» -1

 محیطی که خود آن را به وجود آورده، واقعاً طوفان است؛ طوفان مدرنیته.

 غریزی بر آنچه خود به وجود آورده توان کنترل ندارد.  ۀمدرنیت -0

َو َذُروا ظاِهَر »م است؛ جرم در پوشش خدمت؛ جرم اعالم نشده. رمدیریت غیر رشادی ج

جرم های آشکار و غیرر   0«:باِطَنُه ِإنَّ الَّذيَن َيْكِسُبوَن اْلِإْثَم َسُیْجَزْوَن ِبما كاُنوا َيْقَتِرُفوناْلِإْثِم َو 

آشکار )پوشش دار( را رها کنید، زیرا کسانی که منافع جامعه )و سرنوشت انسران( را فردای   

 خود خواهی خود می کنند به زودی به سزای عمل شان خواهند رسید. 

 بر قوم )جامعه( ستم کرد.  ف قرفًا علي القوم: بغي علیهم:قر لغت:
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 «اعراض»اصل 

 خوش روئی

 هم افزائی روانی
 

 باصرطالح  و سریما  زیبرائی  روئری  خروش  از مراد. است خوشروئی مدیریت اصول از یکی

 .شد خواهد اشاره آن به «شرکت» باب در که است مؤثر نیز این البته نیست، خوشگلی

 ای نقطره  اسرت؛  دومی شروع ۀنقط اولی دارد؛ تفاوت نیز برخوردی خوش با روئی خوش

 عنصری روئی خوش: دیگر بیان با و. هندسی معنی به نقطه خالف بر دارد، حضور آخر تا که

 .باشد باید آخر تا که عنصری است؛ برخوردی خوش عناصر از

 :هست افزائی هم نوع دو گروهی کار در

  گذشت. هایی بحث باره این در: تجربه و فکری مهارتی، جسمی، نیروی در افزائی هم -5

 اَخرم،  یرا  و روئی خشک روئی، ترش وجود با هرگز افزائی هم این: روانی افزائی هم -1

 مرادی  لطرف  کنرد،  نمری  پر را آن جای یدیگر نیکوئی هیچ که این مهمتر و. شود نمی حاصل

 مری  لقایش به را عطایش توانستم می اگر: گویند می دل در اما کنند، نمی رد را رو ترش مدیر

 .بخشیدم

 قراموس  در اسرت،  خرواهی  زیبرا  و شناسری  زیبرا  انسان، انسانیت عناصر از یکی شد گفته

 آن دنبرال  بره  بایرد  هرا  حرف دیگر. است الف حرف روئی خوش 5انسان، همگرائی ی«الفبا»

 . بیایند

 دو هرر  بره  ناظر را آن( باید بل) توان می که داریم السالم علیه صادق امام از حدیث یک

                                                
 جامعه گرائی، از فطریات انسان است.  گفته شد همگرائی، دگرگرائی و باالخره 5
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 َينداً  َعنْنُهمْ  َيُكن ُّ  َفِإنََّما النَّاِس َعِن َيَدُه َكَ  َمْن»: فرماید می دانست، افزائی هم نوع

 می دریغ دیگران از را خود همکاری دست که کسی 5:«َكِثرَية َأْيِديًا َعْنُه َيُكف وَن َو َواِحَدًة

 دریرغ  او از بسریاری  های دست ،آن برابر در لیکن است، داشته دریغ را دست یک فقط دارد،

 . شد خواهند

 . است مدیریت تحت افراد با مدیر ۀرابط حدیث، این سازندۀ مصادیق از یکی

ا شک روئری بر  خ 1«:َِمْكَسَبٌة ِلْلَعَداَوِة النَّاس ِمَن اِلاْنِقَباِض»در حدیث دیگر فرمود: 

بر مدیر است که نبایرد برا    -غیر از کینه ها ندارد وردیدستا -مردم خیزشگاه کینه ها است.

روئی بداند. زیرا این کینه  را مستغنی از خوش افراد تحت مدیریت، خود« نیاز مادی»تکیه بر 

 یت و یا کیفیت کار نشان خواهد داد.کمها باالخره خود را در 

ن نباشد در آ« عدم صداقت»عنصری از  محبت ها می گردد که منشأوقتی اما خوش روئی 

که نتیجه اش منفی تر از ترشروئی می گردد؛ زیرا طرف مقابل احساس می کند شخصریتش را  

مری یابرد   « تملّرق »به بازیچه گرفته اند. و نیز خوش روئی در صورت عدم صرداقت، ماهیرت   

ست )مدیر( نسبت به فررد زیرر دسرت، ابرراز مری گرردد. و تملرق        گرچه از جانب فرد باال د

صرالحیت   ،ه دار می کند و شخص بی حیثیت یا با حیثیرت خدشره دار  حیثیت مدیر را خدش

 مدیریت را ندارد.

روئی به حدی باشد که حیثیت را تضعیف کنرد.   در صورت صداقت نیز نباید خوش حتی

 ِلَیْجَتِمْع»و این یکی از دشواری های مدیریت است که امیرالمؤمنین علیه السالم می فرمایرد:  

ِتَقاُر ِإَلى النَّاِس َو اِلاْسِتْغَناُء َعْنُهْم َفَیُكوَن اْفِتَقناُرَك ِإَلنْیِهْم ِفني ِلننِي     اِلاْف َقْلِبَك ِفي

 0«:َكَلاِمَك َو ُحْسِن ِبْشِرَك َو َيُكوَن اْسِتْغَناُؤَك َعْنُهْم ِفي َنَزاَهِة ِعْرِضَك َو َبَقاِء ِعزَِّك

                                                
 .31وسائل الشیعه، کتاب احلج، ابواب احکام العشرة، باب  5
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و بی نیازی از دیگران؛ نیاز به آنران   باید در قلب تو دو چیز با هم جمع شوند: نیاز به دیگران

ز آنان در حفظ پاکیزگی حیثیت، و در ادر نرمی کالم و زیبائی برخوردت باشد. و بی نیازی 

قلرب   «:َوْحِشیٌَّة َفَمْن َتَألََّفَها َأْقَبَلْت َعَلْینهِ  الرَِّجاِ  ُقُلوُب»بقای عزتت باشد. و فرمود: 

 5.؛ هر که با آن ها ایجاد الفت کند به سویش می آیندمردان )انسان ها( رمنده هستند های

این که: گرچه انسان فطرتاً  دهد برتا توجه را به کار برده است « وحشیّه»واژۀ  توضیح:

گر گریزی او با خوش روئی مواجه گردد، آن گرا است اما غریزتاً دگر گریز است. اگر دگرد

 د.گر گرائی است، فعال می شوی شخصیتش که فطرت درو

اول باید خاک را کنار زد تا به گنج رسید؛ اول باید رمش غریزه را برطررف کررد ترا از    

 زیبائی های فطرت بهره مند گشت.

ِبَذِلَك َفِإنَُّه َأْثَبُت  َرُجًلا َفَأْخِبْرُه ِإَذا َأْحَبْبَت»امام صادق علیه السالم فرمود:  صداقت:

از دوست داشتنت آگاه کن، زیرا ایرن   را دوست داری او راوقتی که کسی  «:ِلْلَمَودَِّة َبْیَنُكَما

 مودت میان شما را تحکیم می بخشد.

نرد یرک   کنان را برآورده کنرد. امرا مری توا   هیچ مدیری نمی تواند خواسته های همۀ کار

 َلننْ  َيا َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِإنَُّكْم»شان را برآورده سازد؛ رسول اکرم فرمود:  ۀروحی هم ۀخواست

المطلب شما نمری  ای اوالد عبد 1«:َتَسُعوا النَّاَس ِبَأْمَواِلُكْم َفاْلَقْوُهْم ِبَطَلاَقِة اْلَوْجِه َو ُحْسِن اْلِبْشِر

توانید توقعات مردم را با مال تان برآورده کنید، پس با آنان با سیمای باز و روی زیبا برخورد 

 کنید.

در مدیریت مواردی پیش می آید که خوش روئی نتیجه نمی دهد، آیا در  «:اِعراض»اصل 

ترش روئی یا خشک روئی داده شود؟ یا همچنران   این صورت الزم است جای خوش روئی به

 خوش روئی ادامه داده شود؟ هب

                                                
 .01فیض، قصار  -02نهج البالغه، ابن ابی الحدید، قصار،  5
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یعنی در برخرورد شرفاهی، بررسری مری     « گفتمان»و « گفتگو»این مسئله را دربارۀ  پاسخ:

« رفتار عملری بردون شرفاه   »است. آن گاه نتیجه خواهیم گرفت که در « زبانی رفتار»کنیم که 

 نیز چنین است.

می شرود  « راءمِ»گو با خوش روئی نتیجه ندهد، ادامه دادن آن مصداق ادامه: وقتی که گفت

که در اسالم به شدت از آن نهی شده است و احادیث مربوطه اش خواهد آمد. پس نبایرد آن  

 کرد. «اعراض»اید از آن شخص را ادامه داد و ب

 اعراض بر سه گونه ممکن است:

 اعراض به خاطر ناتوانی فکری طرف. -5

 اعراض به خاطر مشکل روانی و شخصیتی طرف. -1

 اعراض به خاطر مخالفت عمدی طرف. -0

باید بی نتیجه بودن گفتگو علت یابی شود، و شخص مدیر این توانائی تحلیل فکری و  یعنی

ته باشد که در ضمن روند گفتگو علت آن را تشخیص دهد آن گاه دربارۀ ردیرف  علمی را داش

برا آنران    5«:ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر ِباْلُعْرِف َو َأْعنِرْض َعنِن اْلجناِهلني   »اول با پیام این آیه عمل کند: 

 دعوت کن و از نادانان اِعراض کن. یشه کن و به نیکی ها پکن و عفو را  امدار

تار مدارا آمیز و عفو آمیز، دو اصل عمومی هستند، یعنی با همرۀ افرراد تحرت    رف توضیح:

دربرارۀ افررادی    «اْلَجناِهِلنيَ  َعننِ  َو َأْعِرْض»مدیریت باید این دو اصل رعایت شوند. و جملۀ 

 توانی فکری دارند. است که نا

بدهرد؟  آیا در این اعراض، باید خوش روئی جای خود را به ترش روئی یا خشرک روئری   

 پاسخ منفی است. زیرا طوری که گفته شد عفو و مدارا برای عموم است.

و دربارۀ ردیف دوم نیز باید گفتگو قطع شود، با این فرق که در این جا طرف از مصرادیق  

عملی گردد که هیچ جائی « قول میسور»= است، باید اعراض از او با گفتاری مالیم « مستمند»

َو ِإمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبِتغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوها َفُقْل َلُهْم َقنْواًل  »برای ترش روئی نمی ماند: 

                                                
 سورۀ اعراف. 522آیۀ  5
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و هرگاه از آنان اعراض کنی؛ اعراض برای این که از رحمت خدا امید داشته باشی  5«:َمْیُسورًا

 که به آنان کمک کنی، پس با کالم نرم لطف آمیز اعراض کن. 

اثر نارسائی روانی دچار سماجت و لجاجت است کره امیردی بره    اگر طرف در  توضیح:

 ،کمک به اصالح شخصیت درون او نباشد، پس اشتباه در اصل گزینش چنین همکار ناسازگار

 است. 

نامیده می شود در ذهن مدیر متقوّم شود، زیرا گفته شد که  «اخراج»پس نباید فوراً آنچه 

است و شخصیت سازمان را  «جراحی»ک اخراج به هر صورت ی سازمان شخصیت دارد.

بسته می کند. امید به تداوم کار را متزلزل می کند؛ دسرت هرا بره کرار      -مخدوش و شکسته

 گرم نمی شوند و روحیه ها با کار اُخت نمی شوند. 

جراحی در صورتی است که هیچ درمان و عالجی برای اصرالح شخصریت طررف نباشرد.     

نکرده ایم این جا سازمان کار، است. زیرا  دایر« وان درمانیر»در این جا مرکز  نباید گفت: ما

با فرد سالمی که تنها به اصالح نیازمند است. مگرر مکررر   « فرد روان پریش»فرق است میان 

 مدیریت است؟  لوازمیکی از  «رشاد»بیان نشد که 

درست است؛ ممکن است فردی باشد روان پریش هم نباشد، لریکن قابرل اصرالح و رشراد     

 اشد. در این صورت چاره ای جز جراحی نیست تا به سرطان همه گیر مبدل نگردد. نب

 ۀدر گفتگو صداقت ندارد؛ خواست 1و دربارۀ ردیف سوم: فردی که متعمداً ناسازگار باشد؛

 نامشروع دارد و مشخص شود که قابل رشاد نیست، باز چاره ای جز جراحی نیست. 

و رها کردن خوش روئری نیسرت،   « ابراز رنجش»ه در هیچ جائی و در هیچ صورتی نیاز ب

 مگر مشخص شود که ابراز رنجش به اصل رشاد کمک خواهد کرد. 

 گفتگوی بی نتیجه:  ۀادام ۀاحادیث دربار

                                                
 اسراء.سورۀ  12آیۀ  5

در این مباحث، فرض بر این است که سرازمان دارای سراختار مشرروع و سرالم باشرد و مردیریت نیرز         1

 نباشد.« حق به جانب»مشروع و سالم باشد و دچار بیماری 
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ِإيَّاُكْم َو اْلِمَراَء َو اْلُخُصوَمَة َفِإنَُّهَما ُيْمِرَضناِن  »السالم فرمود:  امیرالمؤمنین علیه -5

در گفتگو،  درگیریبپرهیزید از مراء و  5«:ِإْخَواِن َو َيْنُبُت َعَلْیِهَما النَِّفاُقاْلُقُلوَب َعَلى اْل

 . نفاق می روید ،چرا که این دو، قلب ها را دچار بیماری می کنند، و بر این دو

 َعزَّ َو َجنلَّ ِبِهننَّ   اللََّه َلِقَي َمْن َثَلاٌث»فرمرود:   (آله و علیه اهلل رسول اکرم )صلّی -1

َدَخَل اْلَجنََّة ِمْن َأيِّ َباٍب َشاَء َمْن َحُسَن ُخُلُقُه َو َخِشَي اللََّه ِفي اْلَمِغیِب َو اْلَمْحَضِر 

هر کس با آن ها خدا را مالقرات   که سه خصلت است 1«:َو َتَرَك اْلِمَراَء َو ِإْن َكاَن ُمِحّقًا

ن خلرق داشرته باشرد، و    در آن که بخواهد؛ کسی کره حسر   هر کند، داخل بهشت می شود از

 خشیت از خدا داشته باشد در آشکار و نهان، و مراء را ترک کند گرچه حق با او باشد. 

َحِلیمًا َو َلا َسِفیهًا َفِإنَّ اْلَحِلیَم َيْقِلیَك  َلا ُتَماِرَيَن»السالم فرمود:  امام صادق علیه -0

نه با شخص سفیه، زیرا حلیم از ترو مری   نه با شخص بردبار مراء کن و  «:َو السَِّفیَه ُيْؤِذيك

 0رنجد و سفیه تو را اذیت می کند.

 و احادیث دیگر. 

 

 

 ؟ -اصول اخالقی یا اجرائی؟
 

اصولی که در مدیریت اسالمی به نوعی با انسانیت )رشاد( ربط دارد، را اصول  ۀغربیان هم

صرفاً اخالقی و غیر اجرائی، بل غیر الزم االجراء، بل غیر ممکن االجراء، مری داننرد. و صرد    

 ، قهرراً مردیریتی پری ریرزی     «حیوان برترر »آنان و تعریف انسان با « انسان شناسی»البته مطابق 

                                                
 ط دار االضواء.  033ص  1کافی )اصول( ج  5

 همان. 1

 در فصل چهارم )مدیریت جامعه( به اصل اِعراض بر می گردیم و بحث کامل تر می شود.   -همان 0
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یت اجرائی آن، جائی برای این اصول نیست، برل ایرن اصرول واقعراً در آن     د که در ماهشومی 

مدیریت، مانع کار و مانع نیل به هدف می گردد. سازمانی که نه مالکش و نه مردیرش و نره   

باید همان  ،«برتر»افراد تحت مدیریتش، هیچ فرقی میان انسان و حیوان نمی دانند مگر پسوند 

 تر خارج شوند، مدیریت شان مخدوش و بی فایده می شود. راه را بروند و اگر از آن بس

اما همان مدیریت است که امروز در پیمایش نهرائی خرود بره برن بسرت رسریده هرم در        

بست غیر بن مدیریت فرد، هم در مدیریت خانواده و جامعه ها و به ویژه جامعۀ جهانی. این 

 ارد. از ماهیت غریزی سازمان، ساختارها و مدیریت ها، علتی ند

اگر این اصول که آنان آن ها را اصول صرفاً اخالقی )آنهم اخالق قراردادی نه فطری( می 

پریش   دند، چنین بن بست خفه کننرده ای دانند، فطری شناخته می شدند و به اجراء در می آم

 روی انسان و علم و دانش، ایجاد نمی گشت. 

 

 

مبانی مدیریت، فرق های ماهوی اسالم با دیگر بینش ها در دورترین 

 یعنی هستی شناسی و شناخت شناسی
 

به نظر من آنچه در مقدمه های قبلی آوردم، برای شناخت ویژگی هرای مکترب قررآن و    

السالم( کافی است و نیازی به مقایسه با دیگر بینش هرا نیسرت. امرا کتراب      اهل بیت )علیهم

انشمند گرامی جنراب دکترر   د ۀنوشتۀ ماری جوهچ و ان ال. کانلیف. ترجم -«نظریّۀ سازمان»

آن را در پریش رویرم گذاشرتند و گفتنرد:      02و  01را باز کرده و صرفحه   -حسن دانائی فرد

نسبت میان اسالم با این نحله های سه گانه چیست؟ آیا یکی از آن ها را تأیید می کند؟ یا برا  

 همۀ شان تفاوت دارد؟ 

 در مهلتی پاسخ تان را آماده کنم. گفتم: کتاب را بگذارید و )باصطالح( تشریف ببرید تا

محتوای آن صفحه را )که یک جردول زیبرا اسرت( بعینره، در پریش روی       ،اینک من هم

 خواننده محترم قرار می دهم آن گاه به بحث می پردازم: 
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 پست مدرنیسم تفسیری -نمادین مدرنیسم

 هستی شناسی

باور به واقعیتی  -عینی گرایی

خارجی و عینی که وجودش 

مسررتقل از دانررش مررا از آن  

 است.

 هستی شناسی

باور به این که  -ذهنی گرایی

ما نمی توانیم از یک واقعیت 

خارجی و عینری صررفنظر از   

آگاهی ذهنی مرا از آن آگراه   

باشیم؛ باور به این که آنچره  

وجود دارد، چیزی است کره  

 بر وجود آن توافق داریم.

 هستی شناسی

باور بره ایرن    -پست مدرنیسم

ان از طریق زبان، ظاهر که جه

می شود و در گفتمران متجلری   

می شود؛ واقعیت چیزی است 

که از آن سخن گفته می شود، 

هر چیزی که وجرود   بنابراین

دارد متنرری اسررت کرره بایررد   

 خوانده یا اجرا شود.
 

 پست مدرنیسم تفسیری -نمادین مدرنیسم

 شناخت شناسی

ما حقیقرت را   -اثبات گرایی

سازی معتبرر  از طریق مفهوم 

و اندازه گیری پایا که به مرا  

اجازه می دهرد دانرش را در   

یررک جهرران عینرری آزمررون  

کنیم، کشف می کنیم؛ دانرش  

انباشته می شود، به انسان هرا  

اجازه می دهد پیشرفت کنند 

 و تکامل یابند.

 شناخت شناسی

همررۀ دانررش   -تفسرریر گرایرری 

نسبت به مُدرک )پژوهشرگر(  

از نسبی است و فقط می توانرد  

منظررر افرررادی کرره برره طررور   

مسررتقیم درگیررر عمررل هسررتند  

درک شود؛ حقیقت به صورت 

اجتمرراعی از طریررق تفسرریرهای 

چندگانررۀ ابررژه هررای دانررش    

ساخته می شود و در گذر زمان 

سرراخته، تغییررر جهررت داده و  

 تغییر می کند.

 شناخت شناسی

دانرش نمری    -پست مدرنیسم

توانرررد شررررح صرررحیحی از 

 حقیقررت ارائرره دهررد زیرررا 

معانی نمی توانند ثابت باشند، 

هیچ گونره واقعیرت مسرتقلی    

وجررود نرردارد؛ هرریچ گونرره  

واقعیتی وجرود نردارد، فقرط    

تفسرریرهایی وجررود دارنررد؛  

دانررش نرروعی بررازی قرردرت  

 است.
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 پست مدرنیسم تفسیری -نمادین مدرنیسم

 سازمان ها

عینری   -موجودیت های واقعی

هسرتند کره در جهران واقعری     

وقتی به خروبی  عمل می کنند. 

طراحرری و مرردیریت شرروند   

سیستم هایی از تصمیم و کنش 

هستند که عقالنیت، کارایی و 

اثر بخشی اهداف از قبل تعیین 

 شده به پیش می روند.

 سازمان ها

برره طررور پیوسررته برره وسرریلۀ 

اعضاء خرود از طریرق تعامرل    

نمادین ساخته و باز سازی می 

شرروند. سررازمان هررا واقعیرراتی 

ورت اجتماعی هستند که به ص

سرراخته مرری شرروند و در آنهررا 

معانی از طریرق فهرم خرود و    

دیگرررران کررره درون بسرررتر  

سازمان رخ مری دهرد ارتقراء    

 داده می شوند.

 سازمان ها

مکان هایی برای وضع روابرط  

قدرت، سرکوبی، بری عقلری و   

تخریب ارتباطرات هسرتند یرا    

حوزه ای مضحک و مزخرف 

هستند. سازمان ها مرتن هرای   

وسریله و از طریرق    تولیدی به

زبانند؛ ما مری تروانیم آنهرا را    

بازنویسرری کنرریم طرروری کرره  

خودمان را از حماقت و پستی 

 انسانی برهانیم.
 

 پست مدرنیسم تفسیری -نمادین مدرنیسم

 کانون تمرکز سازمان

یافتن قوانین، شیوه ها و فنرون  

جهان شمول کنتررل سرازمان؛   

مطلرروب بررودن سرراختارهای  

رویرره هررای عقالنرری، قواعررد، 

استاندارد شده و فعالیت هرای  

 روتین.

 کانون تمرکز نظریۀ سازمان

توصرریف معنابخشرری و نظررم  

دهرری افررراد برره تجربرره هررای 

خود، درون بسترهای ویرژه از  

طریررق شررکل هررا، فراینررد و   

 اعمال تفسیری و نمادین.

 کانون تمرکز نظریۀ سازمان

شرررالوده شرررکنی مرررتن هرررای 

سررازمانی، برری ثبررات کررردن    

ایدئولوژی های مدیریتی و مدل 

های مدرنیسرت سرازماندهی و   

تئرررروریزه کررررردن اسررررت؛  

آشکارسازی دیردگاه هرای بره    

حاشیه رانده شرده و سررکوب   

شده با تشویق انعکاس گرری و  

شکل های جامع تئوریزه کردن 

 و سازماندهی.
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بدان معنری نیسرت کره     ندر هستی شناسی، عین گرا است، و ای 5اسالم هستی شناسی:

ع علرم  ومی داند: موض« موضوع»هیچ ارزشی به ذهن نمی دهد. بل بدین معنی است که عین را 

موضوع علم نیست. اما در برآینرد عرین و ذهرن در حصرول     « مذهون ذهنی»عین است. و هیچ 

 1«.امرٌ بین امرین»بل را به عین می دهد و نه به ذهن،  علم، نه اصالت

لیکن آنچه  0این جدول، مورد تأیید اسالم است، بینش مدرنیسم در مقایسه با مدرنیسم:

تعبیر شده، مبهم مانده است: آیا در حصول علم اصالت با عین است، یا با ذهرن، یرا   « دانش ما»

؟ آنچه من می دانم همۀ بینش های غربی در همۀ مسائل، از امرر برین   -؟-امر بین امرین است؟

ر از مکتب اهل بیت، نیرز از آن غفلرت   امرین غافل هستند، حتی نحله های فکری اسالمی غی

 دارند.

آنچه در جدول آمده درسرت امرا نراقص اسرت؛ مرراد از       تفسیری: -مقایسه با نمادین

بنرابراین؛   اسرت. « علرم » گراهی یرک   آ چیست؟ مگر غیر از این است که هر« آگاهی ذهنی»

 است.« دور صریح»، واقعاً یک «از آن آگاه باشیم»عبارت 

آگاهی ذهنی می تواند علت آگاهی دیگر باشد. لیکن سخن در آگراهی  درست است؛ یک 

 اول است که خود آن محصول چه چیز است؟

صول آگاهی اصالت با عین است یا با بر این بینش الزم است که توضیح دهد آیا در حیعنی 

به صورت سوم است؟ و اگر صورت سوم درست است، چگونه است؟ و اگرر ایرن    یا ؟-ذهن؟

 ندهد، به ذهن گرایی یونان باستان و یا به ذهن گرایی بودیسم سقوط می کند. توضیح را

چوبه و بستر این تفسیر چیست؟ هرر  مبنای این تفسیر، حد، حدود، چهارتفسیر، آری. اما 

من اطالع دارم، طرفرداران  تفسیری قواعدی را می طلبد، قواعد این بینش چیست؟ تا جایی که 

                                                
 است. (السالم علیهم) بیت اهل و مراد مکتب قرآن 5

 نرو  بیرنش  سرایت  نوشته این جانرب، ط موسسرۀ کیهران. و در:   « جامعه شناسی شناخت»شرح بیشتر در  1
www.binesheno.com 

 شماره چهارم از فصل اول گذشت. همان طور که در مقدمۀ  0
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خ و نه امروز، هیچ قاعده ای برای اندیشه شان تعریف نکرده انرد.  ش نه در گذشتۀ تاریاین بین

 پردازی و سرایش های ذهنی شان، بستری بدون قاعدۀ مشخص، شرح داده اند. ذهنبلی برای 

 به دو جمله در این بین که در جدول آمده اند، توجه کنید:

هنری مرا از آن   ما نمی توانیم از یک واقعیت خارجی و عینی، صرف نظر از آگاهی ذ» -5

ین اصالت را به ذهن ندهرد، و  رست است به شرط این که در برابر عاین جمله د«. آگاه باشیم

 امر بین امرین را در نظر داشته باشد که ندارد.

ن جملره دربرارۀ   ایر «. آنچه وجود دارد، چیزی است که بر وجرود آن توافرق داریرم   » -1

 د منظورهای زیر را داشته باشد؛مدیریت می توان

بنویسیم. این درسرت  « مسلّمات»الف: نسخۀ مدیریت )اصول و قواعد آن( را باید بر اساس 

 است.

ب: باید در شناخت و دانش اصول و فروع مردیریت از آنچره مرورد توافرق مران هسرت،       

خارج نشویم. گمان نکنم منظور این باشد که اندیشه و علم را به ترمز بکشاند. لیکن موضوع 

 افزائی دربارۀ مدیریت است. بحث ما علم و دانش

ج: مراد این است که دانش مدیریت را نباید از اصول اولیۀ هستی شناسی بیگانه کنیم باید 

« توافرق داریرم  »نسب آن به آن اصول برسد. این نیز درسرت اسرت، لریکن برا عبرارت       ۀسلسل

 ها می شود.«پیش مرحله»سازگار نیست و نتیجه به ترمز کشیدن علم و اندیشه در 

د: اگر منظور یک معنی فلسفی باشد بدین معنی که: آنچه ما دربارۀ آن به توافق نرسیدیم 

دربرارۀ مروارد عردم توافرق،      در این صورت هر پرژوهش و تحقیرق   وجود ندارد و عدم است.

 است.« عدم»پژوهش بیهوده و بوسه زدن بر 

 دارد:« رشپ»و « عبور»آنچه در جدول آمده در سه جا  مقایسه با پست مدرنیسم:

در جدول آمده از روی  بیان زبانی از یک واقعیت، محصول علم و آگاهی است، آنچه -5

 پرش کرده است.« ق علممرحله تحقّ»

است یا هر واقعیتی کره باشرد   « حقیقت»مطابق با  چیست؟ واقعیتِ« واقعیت»مراد از  -1
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 خواه مطابق حقیقت و خواه مخالف و متضاد با حقیقت.

البته این نقص اساسی در همۀ بینش های غربی هست؛ همگی واقعیت را مسراوی حقیقرت   

می دانند. و این در علوم تجربی کامالً درست است. اما در علوم انسرانی واقعیرت برا حقیقرت     

دارد: یعنی هر واقعیت، حقیقت نیسرت. و هرر   « عموم و خصوص من وجه»ت بسن)باصطالح( 

از واقعیت ها حقیقت هم هستند و برخی دیگر خالف بل  حقیقت هم واقعیت نیست. برخی

 ضد حقیقت هستند.

 مدیریت از مسائل علوم انسانی است، نه از علوم تجربی. ۀو مسئل

د. آیا ایرن واقعیرت   د و دلش می خواهد فالن کس را بکشفالنی واقعاً و واقعیتاً دوست دار

مری گویرد: بلری ایرن خواسرته      وجود او هست، حقیقت هم هست؟ علوم تجربی  که واقعاً در

حقیقتًا در وجود او هست. اما علوم انسانی )براسراس هرر بیرنش و مکترب( مری گویرد: ایرن        

سخن می گوید، و علروم  « هست و نیست»واقعیت، حقیقت نیست. زیرا علوم تجربی بر اساس 

 «.باید و نباید»انسانی به محور 

 چیزی نیست.« ایدباید و نب»همین مدیریت که موضوع بحث است، غیر از 

سرخن در   است، زیررا « مصادره بمطلوب»مصداق « هر چیزی که وجود دارد»عبارت  -0

؟ و بحرث در ایرن اسرت کره     -این است که چه چیزی وجود دارد و چه چیزی وجود ندارد؟

زبان ها در ظاهر کردن جهان، نتایج متفاوت می دهند، کدام یرک واقعیرت را گرزارش مری     

 کنند؟

ها، آسوده کرده است و خود را مسئول آن نمی «چه باید کرد»ود را از پست مدرنیسم، خ

است. نطفه و ریشۀ این بینش به ماکس وبر بر « چه باید کرد»داند. در حالی که مدیریت عین 

می گردد، که اواًل راه را برای ماکیاولیست ها و پاراتوئیسرت هرا براز مری کنرد. و ثانیرًا بره        

هریچ عنصرری در خرود     5«زور»بینش هرا غیرر از    ر اساس اینپوپریسم می رسد. و مدیریت ب

 ندارد.

                                                
 زور مستقیم یا غیر مستقیم با فراهم کردن زمینۀ ناچاری برای عامل کار. 5
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این بینش ها که هر کدام یک اجاق مستقل از دیگری هستند، سررانجام   ۀهم اصلی: خأل

که به مدیریت می رسد، دودشان تنها از یک دودکش خارج می شود: مدیریت یعنی چگونره  

 باید از انسان ها در جهت سود بیشتر کار کشید؟

مبتنری   «انسان حیوان است»بر « انسان شناسی»که پایگاه اصلی علوم انسانی غربی در  وقتی

بینش ها به نتیجۀ واحد می رسند گرچره در سربک و    ۀهم -گرچه با پسوند: برتر -می شود

 شیوه های هستی شناسی با همدیگر تفاوت داشته باشند.

اسری در ردیرف اول   به نظر من بهتر بود در این جدول، شرناخت شن  شناخت شناسی:

اسرت، شرناخت مقردم    قرار می گرفت، چگونگی هستی شناسی محصول چگرونگی شرناخت   

است چون علّیت دارد. و همین عدم رعایت تقدم، موجرب گشرت کره سرخن مرن در هسرتی       

 شناسی آمیزه ای از شناخت شناسی داشته باشد.

، سرانجام باید به مرحلۀ «عمل شناخت»تردیدی نیست که هر نوع  مقایسه با مدرنیسم:

اثبات برسد؛ اثبات برای خود شناسنده و اثبات به دیگران. لیکن هر موضوع شناخت نیازمنرد  

نیست؛ موضوعاتی هستند که برای انسان خود به خود شرناخته شرده انرد؛ از    « عمل شناخت»

بر  بل عمل شناخت ندارد. نه فقط ذاتاً بدیهی است به هیچ نیازی« من هستم»باب مثال: گزارۀ 

 پایه یک سری بدیهیات دیگری نیز است که آن ها نیز نیازمند عمل شناخت نیستند.

قرار داده، مصرداق یرک   « چون فکر می کنم هستم من»فلسفه اش را  ۀدکارت پای که این

« فکرر مری کرنم   »تردید باشد، جائی بررای تکیره برر    « من»اگر در هست و نیست  دور است؛

 است. « من فکر می کنم»عین تردید در  «من»ست، تردید در ا« من»معلول « فکر»نیست. زیرا 

یا در صغرایش هست و یا  شدکارت بر منطق ارسطوئی اشکال می گیرد که: نتیجۀ قیاسهای

نمری   دیجدیر  ۀای نمی دهد. اما این سخن خودش نیز هریچ نتیجر   ۀ تازهدر کبرایش، هیچ نتیج

 است.« من»تکرار همان  دهد و

هر چره در ایرن   »، «من شناخت می کنم»، «من فکر می کنم»بنابراین گزاره هائی از قبیل 
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 5«ی هر چیز یک شناخت دست و پرا کرنم  باید برا»، «جهان هست موضوع شناخت من است

 و... هیچ کدام نیازمند عمل شناخت نیستند.

ات فردی و اجتماعی انسان حضرور  و از جانب دیگر: موضوعاتی هستند که طوری در حی

دارند که اگر آن ها از انسان منها شوند نتیجه مساوی می شود با غیرر انسران، از قبیرل: خردا     

در جامعه زیست، قبح ذاتی برخی رفتارها و حسرن ذاتری    یدهست، خانواده ضرورت دارد، با

آن هرا را نیازمنرد    مری نامرد و   0«معلوم بالفطره»را  1ی دیگر. اسالم این قبیل گزاره هابرخ

شان، نمی داند، و مسلّم بودن شان را مورد توافق همۀ « هست و نیست»عمل شناخت در اصل 

 انسان های سالم می داند. و هرگز در مقام اثبات آن ها بر نمی آید. 

انرد؛ انحرراف در اثرر نقرص و     به زیر سوال رفتن این معلومات بالفطره را انحرراف مری د  

 در روند علمی. و یا انحراف بیماری

ع گیری اثباتی در این مسیر نیز موض«. ظرات علمیاثبات در محاورات و منا»ماند  می پس

موضروع  هر  تبیینع واقع گرایی به اساس همان بدیهیات اولیه از موض را دوست ندارد، بل بر

 و جنگ نظرها هم پرهیز می کند و هم« مراء»می پردازد، آن گاه ابطال خواهی می کند. از 

ن داده که به تاریخ علم نشا ۀپرهیز می دهد. زیرا این درگیری به نتیجه ای نمی رسد، و پروند

جهانی  ۀبن بستی که امروز گریبان گیر مدیریت جامعه ها و جامع و 0جائی هم نرسیده است

 شده بهترین و فرازترین گواه آن است.

پیش ببررد ترا او خرود بره     سقراط نیز این متد را داشته است که دست طرف را بگیرد و 

واقعیت برسد. اما این شیوه را تنها در علوم انسانی و مسرائلی کره برا سوفسرطائیان در آن هرا      

                                                
اصطالح دست و پا کنم؛ به خاطر این است که انسران در مروارد بسریاری حرس شرناخت خرود را برا         5

 خرافات اقناع می کند.  

 می داند.« خود درکی»عادل را م« خدا درکی»را. و نیز « من هستم»و در رأس آن ها  1

اسرت  « معلومات برالغریزه »می نامد فرق دارد. مراد او تنها « معلومات قبل از تجربه»این با آنچه کانت  0

 می آمیزد. او فطرت را نمی شناسد.« معلومات بالفطره»گرچه گاهی با 

 توجه: در علوم انسانی. 0
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از شرناخت اجتماعیرات زاده مری شرد و مری       او درگیر بوده به کار می گرفت؛ هستی شناسی

ل بیت اما در متد شناخت قرآن و اه 1…گفت: پس جهان واقعیت دارد، انسان واقعیت دارد و

های اولیۀ علوم انسانی از علوم تجربی زاده می شوند. و لذا قرآن اولین و )علیهم السالم( گزاره

ارجمندترین جایزه را به دانشمندان تجربی می دهد و در میران علروم تجربری اولویرت را بره      

ه مقدم بر دیگر پدیده هرائی هسرتند کر    ،می دهد. زیرا این دو« زمین شناسی»و « مواد شناسی»

َأ َلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأْنَزَ  ِمَن السَّنماِء مناًء َفَأْخَرْجننا ِبنِه     »توانند موضوع پژوهش تجربی شوند: می

َو ِمنَن   -َثَمراٍت ُمْخَتِلفًا َأْلواُنها َو ِمَن اْلِجباِ  ُجَدٌد بیٌض َو ُحْمٌر ُمْخَتِلٌ  َأْلواُنها َو َغرابیُب ُسود

 آیرا نمری   1«:اْلَأْنعاِم ُمْخَتِلٌ  َأْلواُنُه َكذِلَك ِإنَّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلمناءُ  النَّاِس َو الدََّوابِّ َو

بینید خداوند از آسمان آبی فرو فرستاده که به وسیلۀ آن میوه های مختلف )از زمرین( بررون   

تلرف و گراه بره    های مخ آورده، و از کوه ها نیز الیه هائی آفریده شده سفید و سرخ و رنگ

ی با رنگ هرا و گونره هرای    و از انسان ها و جنبندگان و چهارپایان انواع -کامالً سیاهرنگ 

ت )سرزاوارترین  خشری مختلف نیز این چنین. از بندگان خدا تنهرا دانشرمندان در برابرر خردا     

 خشیت( را دارند.

چرائری  »بره  آنچه در ایرن دو آیره شرمرده شرده انرد،       ۀتوضیح: با توجه به این که در هم

 آن ها توجه می دهد، اهمیت مواد شناسی و زمین شناسی بیشرتر مری شرود. و نیرز    « گوناگونی

جسمی و فیزیولوژیک می چرخد و در این جا هیچ مسئله  سخن در انسان نیز به محور مسائل

 ای راجع به علوم انسانی مطرح نیست.

تبیین دچار اشرکال و انحرراف    حتی همین دو آیه، تبیین را می خواهند، نه اثبات را. اگر 

 نباشد، ثبوت را می دهد و جائی و نیازی برای اثبات نمی ماند.

کره نمراد آن    جرا مطلبری هسرت کره نبایرد از آن گذشرت: اثبرات گرائری ای         ایناما در 

                                                
ما معرفی می کند، و اگر او سربک اندیشرۀ دیگرری    البته این دربارۀ آن سقراط است که تاریخ علم به  5

 داشته و به ما گزارش نشده، چیز دیگر است.

 سورۀ فاطر. 12و  11آیه های  1
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  ودش، منافاتی با متد اسالم ندارد.تیویسم است، با ماهیت خپوزی

تعبّرد  »بود در برابر « واکنش دوم»این اثبات گرائی  تیویسم:ماهیت اثبات گرائی پوزی

سرا  کلیکلیسا که از انسان ها می خواست همه چیز را به طور چشرم بسرته از زبران    « گرائی

 بشنوند و بپذیرند.

، طوفران حرس   «بریکن »واکنش اول: پس از نهضت رنسانس به ویژه با رواج منطق و مترد  

می کرد، بل می رفت همۀ جنبه های انسانی را از  تعبدگرائی کلیسا را محکوم نه فقط گرائی،

 زیست انسان حذف کند.

اگوست کنرت و همفکررانش موضرع گرفتره و     واکنش دوم: در برابر واکنش اول بود که 

گفتند: می توان علوم انسانی را نیز با متد واقعگرائی تحلیل کررد و موضروعات انسرانی را بره     

 ، تفسیر، تحلیل و مستدل کرد.غیر بیکن گونه نیز طور غیر متعبدانه و

تیویسم، این شیوه با شیوۀ منطق و متد قرآن و اهل بیرت  با صرف نظر از برخی ابعاد پوزی 

 علیهم السالم، در اصل واقعگرائی، سازگار است.

شناخت شناسی مکتب قرآن و اهل بیرت علریهم    «:تفسیری -نمادین»مقایسه با بینش 

همره  «: نسربیت » ۀتوضیح داده ام. اما مسرئل  5«ناختجامعه شناسی ش»را در کتاب  السالم

شناختیِ انسان با هر چیرز نیرز نسربی     ۀچیز نسبی است اعم از تجربیات و اجتماعیات. و رابط

 است. مطلق فقط خداوند است و علم او.

ت در رابطۀ فرد با هر موضوعی که روی آن فکر می کند و به یرک ادراک و  یو این نسب

 نیز نسبی است.« شناخت تاریخی بشر» فرد نیست، بل مخصوصشناخت می رسد، 

با بیان دیگر: هر فرد به یک شناخت نسبی می رسد، مجموع شناخت های افراد در یرک  

 -«انسران  ۀعلرم جامعر  » -«علم بشرر »جریان تاریخی )کوتاه مدت یا دراز مدت( آنچه را که 

ی است و هرگرز بره مطلقیرت    نامیده می شود، به بار می آورد، که خود این علم بشر نیز نسب

فقط خدا و علم خدا است که عرین ذاترش    می رسد. همان طور که گفته شد مطلقنرسیده و ن
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 است.

 روند تکامل همرراه اسرت،  مهم این است: علم بشر در جریان تاریخی خودش با  اما مسئلۀ

اهمیت  در عین حال با غلط ها و ابطال ها رو به رو بوده و هست. آنچه برای شناخت شناسی

 غیرگذاشت. نسبیت « نسبیت»اول را دارد این است که غلط ها و ابطال ها را نباید به حساب 

از رتبه ها و درجات سلسله وار در یک جهت مستقیم )حتی می توانید بگوئید: در روی یک 

درجره   23در حالی که غلط و ابطال در خطی است که یا با  خط افقی مستقیم( معنائی ندارد.

 بر آن عمود آمده و قطع می کند یا با درجه های زاویه ای دیگر.

 میان دو گزارش زیر: فرق است

 شناخت انسان از واقعیت ها، در رسیدن به ذات آن ها، نسبی است. -5

با جهل است، بل جهل نقطه شروع شناخت اسرت، اگرر جهرل نبرود،      توأمعمل شناخت، 

این نیست کره شرناخت در کرار فرردی، و رونرد       عمل شناخت شروع نمی گشت. و سخن در

پشت سر می گذارد، و چون هرگرز   لحظه درجه ای از درجات جهل را تاریخی خودش، هر

به مطلقیت نخواهد رسید، پس همیشه جهل هم خواهد داشت. نسبیت بره ایرن معنری کرامالً     

 درست است.

 ی آمده.جدول دربارۀ شناخت شناسی نمادین و تفسیر در عین عبارتی که -1

این گزارش، نسبیت را در پژوهش افراد پژوهشگر، در خطوط متقاطع قرار مری دهرد، و   

دو در ایرن   در روند اجتماعی و تاریخی شناخت، در خط مستقیم می بیند. در حرالی کره هرر   

ند، بل غلط ها و خطاهای جامعه هنگفت تر از غلط های افرراد  موضوع کامالً مشترک هست

 .است

 ها حوادثی هستند که بر هر دو عارض می شوند. غلط ها و ابطال

غلرط   عنصرر »نبایرد   -و بازدارنده باشند گرچه بزرگ -های موردی را نقصحادثه ها و 

شان، در زمرۀ آن درجه «ابطال»می آیند اما با  قاطعدانست. غلط ها به طور مُ« علم بشر ۀکنند

 ست.های جهل قرار می گیرند که علم آن ها را پشت سر گذاشته ا

 جهل دو نوع است: با شرح دیگر:
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« جهرل بسریط  »جهل طبیعی: این جهل به طور طبیعی با انسان هست. اصطالحاً به این  -5

 گفته می شود.

غلرط   می نامند کره « جهل مرکب»را اصطالحاً جهل زائیده شده از پژوهش: این نوع  -1

دو چیز کرامالً جردا از    میان این جهل با علم هیچ نسبتی نیست بل .های پژوهشی انسان است

 عارض می شوند.« روند نسبی علم»هم هستند. غلط ها آفت ها و آسیب هائی هستند که بر 

 اما جهل طبیعی در همان نوار نسبیت علم جای دارد.

آمده، باید بررسی شود؛ « صورت اجتماعی»که دربارۀ  یآن تغییر جهت«: تغییر جهت»و اما 

از عبارت جدول بر می آید که این تغییر فقرط در رونرد اجتمراعی شرناخت اسرت و ظراهراً       

 اصالت را در سیر و حرکت شناخت به جامعه می دهد.

امر بین امرین. جامعه  در مکتب ما در این تغییر نه اصالت با جامعه است و نه با فرد، بل

 د به جریان شناخت تغییر دهد. همان طور کره قربالً  کار پژوهشی فردی افراد، نمی توانن بدو

پاسرخ  « دد، یا تاریخ قهرمان ها را می سراز آیا قهرمان ها تاریخ را می سازن»شد در سوال  گفته

جامعه می دهند و جامعه نیرز   پژوهشگران به نه آن و نه این بل امر بین امرین؛این است که 

قاطع خودشان نسبیت دارند؛ فالن خطا نسربت بره   می دهد. خطا ها نیز در آن خط مُبه آنان 

رونرد علرم و    فالن خطای دیگر، بزرگتر است. لیکن این خط غیرر از خرط مسرتقیم و افقریِ    

 شناخت، است.

« دو خط مستقیم و مقاطع»اشتباه بزرگ این بینش در همان  مقایسه با پست مدرنیسم:

و نوع جهل که در باال بیان شد، غافل است. نتیجه اش براندازی ارزش است که از عدم تمییز د

است که همان هررم سوفسرطائیان را روی سرطح دیگررش      علم است و الزمه اش نیز سوفیسم

 آورده است.  ینهاده و تصور می کند که قاعدۀ جدید

و این نه مدرنیسم است و نه پست مدرنیسرم، برل یرک ارتجراع اسرت. محتروای کتراب        

 هرا  قررن  که پوپر را ببینید آنگاه به یک بیت از ابوالعالی معرّیی «س ها و ابطال هاحد»

 کنید: توجهپیش می زیست، 
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 ِاّنما اّما الیقین فال يقیَن
 

 وَاحدسا اظّن َان اجتهادي اقصي 
 

من )سعی بشر( این است که گمان کرنم  نهایت سعی  —یقینی امکان ندارد اما یقین، هیچ 

 .و حدس بزنم

 

 سازمان ها:
 

آنچه در جدول در تعریف سازمان از دیدگاه مدرنیست ها آمرده،   مقایسه با مدرنیسم:

نامیده می شود. عقالنیت « عقالنیت»با تعریفی که اسالم می دهد مطابقت دارد مگر در آنچه 

 چیست؟ و یعنی چه؟

به نظر بنده، می توان گفت: مدرنیست ها همیشه در تعریف عقالنیت مغالطه کرده انرد،  

« نفع فردی فرد»ایتالیائی داده است: فعل عقالنی آن است که غیر از  پاراتوصریح ترین بیان را 

 5هیچ انگیزه و عنصری در آن نباشد، منشأ جامعه نیرز سرود طلبری هرای فرردی افرراد اسرت.       

خدمت به نوع، و ایثار باشرند، رفتارهرای عقالنری     ،ا انگیزش دلسوزی، رأفترفتارهائی که ب

 نیستند. 

ماکیاول )همشهری پاراتو( می گوید: اگر هدف عقالنی باشد، الزم نیست مقدمات عملری  

 آن عقالنی باشد. فرق میان بینش او و پاراتو، در موارد زیر است: 

د: عقالنری و غیرر عقالنری. امرا ماکیراول      پاراتو رفتارها را به دو قسم تقسیم مری کنر   -5

عقالنیت را در انحصار هدف می داند و در مقدمات جائی برای عقالنی و غیرر عقالنری براقی    

 نمی گذارد. 

ماکیاول رفتارهای فاقد هدف را بیهوده و قابل بحث علمی نمی داند، و در رفتارهای با  -1

ن کنندۀ عقالنری برودن مقردمات مری     هدف نیز اصالت را به هدف می دهد، بل هدف را تعیی

 داند. 

                                                
 متأسفانه آن که افکارش الگوی حوزه علمیّۀ ما شده و نیز شاگردش، این بینش را دربارۀ جامعه دارند.  5
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به نظر او رفتارهای مقدماتی، اجزائی هستند که یک مرکب را تشکیل مری دهنرد و    -0

آن مرکب، عقالنیت هدف را نشان می دهد. و این مرکب است که یا عقالنی است و یا غیرر  

 عقالنی. اگر هدف عقالنی نباشد مقدماتش نیز عقالنی نیستند. 

سرایت عقالنیت از نتیجه به مقدمات( را ندارد. گرچره  « )= معکوس اندیشی»ن پاراتو، ای

« نفرع شخصری فررد   »واحد دارند و رفتارهائی که بره محرور    یهر دو در معنی عقالنیت بینش

 عقالنی نمی دانند.  را نباشد

غربیان هسرت، حرق برا پراراتو     « انسان شناسی»البته اگر تعریف انسان همان باشد که در 

دیگر غربیان که شعار انسان دوستی می دهند؛ حرف از ایثار، دلسوزی، رأفت، خدمت  است و

به نوع، و... می زنند، روش و بینش شان غیر علمی است. زیرا انسان حیوان است و حیوان هر 

 کاری بکند برای نفس فردی خود است حتی همکاری حیوانی. 

 (السرالم  علریهم ) بیرت  اهرل  و قرآنمکتب « انسان شناسی»اما اگر انسان آن است که در 

یک روح دیگر است به نرام روح  تعریف شده و انسان موجودی است غیر از حیوان و دارای 

خانواده، جامعه، تراریخ، زیبرا شناسری و زیبرا خرواهی، حیراء،        ، و منشأ-لوّامهنفس  -فطرت

هائی «باید نباید» دلسوزی، خدمت به نوع، رفتار معطوف به آیندۀ تاریخ، ایثار، رشاد، به ویژه

که به محور هر کدام از این ها است، همین روح فطرت است و این همره رفتارهرا انگیرزش    

 . ( در این صورت تعریف از عقالنیت فرق خواهد کردهای آفرینشی دارند

هنجرار   -ها«باید و نباید»این بحث ها بر می گردد به اخالق؛ آیا اخالق و  ۀهم اخالق:

ها یک سری امور صرفاً قراردادی هستند که با اعتبار محض، معتبر می شوند؟ یرا   -و ناهنجار

 ریشه در درون و نهاد انسان دارند که در آفرینش شان در درون شان گذاشته شده؟ 

دست اندرکاران علوم انسانی غربی چون از روح فطررت غافرل هسرتند و انسران را یرک      

ا پدیدۀ قراردادی محض می دانند. در این صورت موجود بسیط مثل حیوان می دانند، اخالق ر

رفتارهرای  »قری،  برای رفتارهای اخالقری نمری مانرد، و رفتارهرای اخال     یهیچ انگیزش معقول

ی، عقالنی نیست بل در بیشتر موارد ضرد  می شوند و بدیهی است که رفتار احساس« احساساتی
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 است.  تعقالنی

آمده، هنجاریت و عقالنیرت   «عقالنیتهنجارهای »آنچه در جدول با عبارت  بنابراین

صرفاً غریزی را در نظر دارد. لیکن اسالم اساس غریزه گرائی را هم منشأ هر ناهنجرار و هرم   

 غیر عقالنی، می داند.  رفتار منشأ هر

 

 
 

های غریزی در زیر خط افقی نوشرته شرده، بررای ایرن کره در بقرای        انگیزش -5 توضیح:

 حیات هستند.  ۀانسان، اصالت با غرایز است؛ غرایز عوامل ادام

که این تنیدگی را عاملیت و انگیزش هر دو، به طور تنیده در همدیگر کار می کنند،  -1

 زیگ زاگی ترسیم کردم. تسامحاً با دو خط

یدگی، غلبه با غرایز باشد، به هدف غریزی مری رسراند. و اگرر    اگر در این تعامل و تن -0

روح غریزه تحت مدیریت روح فطرت کار کند، به هدف فطری می رسراند. بره نظرر اسرالم     

 همین نوع رفتار است که عقالنی است.

زیرا انسان شناسی مکتب ما می گوید: ابزار کار روح فطرت، عقل است. و ابزار کار روح 

فطرت عصیان کنرد و آن را بره خردمت خرود در      است. اگر غریزه بر« سهوی= هو»ریزه غ

نمی شود، بل چون عقل را نیز با خود دارد هم فریبنده است و هم « رفتار صرفاً غریزی»بیاورد 

 خطرناک تر از رفتار صرفاً غریزی.

رفتار صرفاً غریزی، عامل فساد نیست. همان طور که گفته شد هیچ حیوانی مُفسد نیسرت  

غریزه بر  ۀهر حیوانی نقش خود را در این طبیعت ایفاء می کند. اما رفتار انسان که با غلب بل

فطرت باشد، مفسد و مسفک می شود که اینک کرۀ زمین را تهدید می کند هم برا تخریرب   

می گویند برای انهدام کرۀ زمین، چندین برابر قدرت  که محیط زیست و هم با بمب های اتم

 دارند.

)با عطف توجه به محتوای این جدول( چنین مری   از دیدگاه اسالم تعریف سازمان بنابراین

 

 کانون و درون انسان

 

 

 رفتار
 های فطری انگیزش

 انگیزش های غریزی
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عینی هستند که در جهان واقعی عمل می کنند، وقتری بره    -شود: سازمان ها موجودیت واقعی

سیستم هائی از تصمیم و کنش هستند که بر اساس هنجارهای  راحی و مدیریت شوندخوبی ط

طرت و اثر بخشی اهداف از قبل تعیرین شرده بره پریش مری      عقالنیت با تعیین کنندگی روح ف

 روند.

ین الفاظ و عبارت نویسندۀ محترم دربارۀ سازمان از نظر مدرنیسم توجه: در این تعریف ع

 بر آن افزوده شده.« با تعیین کنندگی روح فطرت»آمده، تنها جملۀ 

را « روح فطرتتعیین کنندگی »اگر همان عنصر  «:تفسیری -نمادین»مقایسه با بینش 

به تعریفی که در متن جدول آمده بیفزائید، مطابق اسالم می شود. لیکن من بدون این کره بره   

 -طراحی و متن این جدول، ایراد بگیرم، می گویم: تعریفی که برای سازمان از بیرنش نمرادین  

تره  داده است، و این در مدرنیسرم نیرز نهف  « حرکت سازمان»تفسیری آمده، بیشتر توجه را به 

 -است لیکن به عنوان یک عنصر. یعنی مدرنیسم اصالت را بره سراختار مری دهرد، و نمرادین     

 تفسیری، به چگونگی حرکت.

؟ -اینک از اسالم می پرسیم: آیا اصالت با چگونگی ساختار است یا با چگونگی حرکت؟

اختار یعنی هر دو به یک میزان اصرالت دارنرد؛ سر    بل امر بین امرین.پاسخ: نه این و نه آن 

 بدون حرکت، بیهوده است و حرکت بدون ساختار، بی فایده.

پست مدرنیسم در همره جرا، و در هرر مسرئلۀ پایره ای و       مقایسه با پست مدرنیسم:

است؛ زوزه ای است از درد واماندگی. چون علروم  « انفعال»است؛ « واکنش»فرعی، فقط یک 

جهانی به بن بست رسیده و باصطالح کفگیرش به ته دیرگ   ۀانسانی غربی در مدیریت جامع

و دست آوردش بردتر   مان را نیز به ازخراف کشانیدهو علم و مدیریت و ساز اندیشهرسیده، 

 گشته است.« پاراتوئیسم»از 

ی. در «فعرال »و « فعرل »معتقد هستیم، اما نه انفعالی، بل کامالً « پست مدرنیسم»ما نیز به 

نظر شیعه، این تاریخ که بر بشر گذشته، تاریخی است که تا امروز روی پست مدرنیسم مورد 

ریل غریزه گرائی حرکت کرده است، اکنون به بن بست رسیده، ریلش را عوض خواهد کررد  
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و حرکتش را روی ریل فطرت، آغاز خواهد کرد و هم اکنون مراحل تعویض آن شروع شرده  

فرا رسیدن صبح جامعه،  5«.َس الصُّْبُح ِبَقريبَأ َلْی»است؛ فجرش آمده و صبحش فرا می رسد؛ 

 مل و درنگ و حوصلۀ خود را دارد.أت

استکبار به شدت  یاین صبح، طوری واضح و آشکار گشته که سران کابالیسم و قدرت ها

 دست و پا می زنند تا اندکی آن را به تأخیر اندازند.

یالدی( به تدریج طالیه )م 5253گفته شد پست مدرنیسم یک واکنش است، از  واکنش:

همرۀ پیشررفت هرایش از    های واماندگی و ناتوانی علوم انسانی غربی پدیدار گشت که علم با 

سرالح اتمری    جهانی عاجز است؛ دو جنگ جهرانی رخ داد؛  ۀو مدیریت جامع مدیریت انسان

 د.نیز به کار گرفته شد. واکنش و انفعال در برابر این واقعیت، سرانجام به پوپریسم رسی

علوم انسانی غربی از آغاز در همان رنسرانس، ماهیرت منفعرل     ریشۀ کهن این واکنش:

که با فکر انسان به طور تعبدی برخورد می کرد که « تعبّدیات کلیسا»داشت؛ انفعال در برابر 

بود؛ فاقد هر نوع تبیین و توضیح. مسیحیت آن روز یک آئرین  « بشنو و بپذیر»روش و متدش 

ه همۀ کلیات و جزئیات زندگی انسان را تعیین می کرد بردون کروچکترین   همه بُعدی بود ک

 تنها یک جمله داشت: خدا گفته، یا عیسی گفته پس باید بپذیری. ،تبیین

غربی به شدت تشنۀ چون و چرا بود؛ اندیشه دیگر تحمل تعبردگرائی را نداشرت    ۀجامع 

که رنسانس آمد؛ دیوارهای زندان تعبد فرو ریخت، این زندانی آزاد شده مانند سیلی کره سرد   

را شکسته باشد طوفانی به راه انداخت با همۀ خاصیت افراط و تفریطی طوفان. به حدی کره  

. و انسران تعریرف شرد: حیروان     یینات و تحلیل علمی، شناخته شدنیز به عنوان تب« توصیفات»

 1برتر.

انسران  »در انسان شناسی و علوم انسانی، بومیان وحشی فالن جزیرۀ دور افتاده بره عنروان   

                                                
 سورۀ هود. 25آیۀ  5

که در تعریف یونرانی  « حیوان ناطق»در « حیوان برتر»رویکرد رنسانس ابتدا به سوی یونان باستان بود؛  1

 بود، ریشه داشت. 
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شناخته شد، داروینیسم فرهنگی و فرویدیسم از آن متولد گشت. زیرا باید به سرعت و « اصیل

 ر می شد. به زودی جای خالی تعبدیات کلیسا پ

در اثر تعریف نادرست از انسان و غفلرت از روح فطررت، علروم انسرانی غربری از آغراز       

و مری کوبرد کره امرروز      مضطرب بود و هست، خود را به این دیواره و آن دیواره می کوبید

 سرانجامش پست مدرنیسم گشته است.

اما آنچه برای ما مهم و حیاتی است ایرن اسرت کره پژوهشرگران و دانشرمندان مرا بایرد        

اسرالم   خارج کنند. زیرا اسالم یک دین تعبدی نیست؛ برل  خودشان را از فضای انفعالی غربی

هر باور بدون تبیین را مردود و باطل می داند، آن همه آیه های قرآن دربارۀ عقرل و فکرر، و   

در قرآن آمده. در نظر اسرالم نکوهیرده تررین و     کوهش پذیرش تعبدی کهآنهمه آیه ها در ن

 است. « بشنو و بپذیر»منفورترین سخن همان 

نیست، دربارۀ همه چیز به اندیشه، علم و شرناخت  « پذیرش تعبدی»در اسالم جائی برای 

انسان. و دعوت می کند. عالوه بر قرآن، نهج البالغۀ اسالم سرتاسر تبیین است؛ تبیین جهان و 

علیه »همچنین است احادیث دیگر شخصیت های اهل بیت )علیهم السالم(، حتی همین عبارت 

 که من همیشه به دنبال عنوان اهل بیت می آورم.« السالم

تعبدگرا است آنهم اوالً بیشتر در بخش عبادات، و ثانیاً تعبردی  « فقه»اسالم فقط در مورد 

متنفرر و   م انسانی و نیز علوم تجربی، از تعبدر دیگر علواست که پشتوانۀ علمی تبیینی دارد، د

 زار است.بی

کس وبر برای تنظیم برنامۀ عملی، اما ما طبیعی است که علم برای عمل است؛ ایدئولوژی:

در شیپور جهانِ  را« نمی دهد علم ایدئولوژی»ر آمد و علم را از این مسئولیت آزاد کرد و شعا

 اما بدون ایده. علم دمید؛ علم عمل را می دهد

را می دهد اما برای جامعه ایده نمی دهد. مبنای این سخن « ایدۀ فردی»این سخن یعنی علم 

 است که نادرست است.« انکار شخصیت جامعه»همان 

با این که بر خرالف   شگفت است؛ این شعار با استقبال گرم محافل علمی رو به رو گشت

که علم را سرترون و علمرا را افرراد بری خاصریت، و      بدیهیات اولیه بود. چرا؟ چرا این شعار )
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زحمات کار علمی را بیهوده گرائی می کرد و سرنوشت انسان و جامعه را به دست جراهالن  

 می سپرد( مورد استقبال همان علما قرار گرفت؟

آیا این شعار ماکس وبر جامعه شناس، خود نیازمند یرک جامعره شناسری در جامعرۀ آن     

روزی به ویژه جامعۀ پژوهشگران، چه شرایطی و وضعیتی داشت که  آن ۀروز نیست؟ جامع

شعار ماکس وبر، برای شان به مثابۀ مائدۀ آسمانی گشت؟ چه چیزی در آن بود؟ کدام مشکل 

 فکری اهل علم را حل می کرد؟

می رهانید؛ هرم   سرافکندگیعلم و علما را از  ین پرسش ها آسان است؛ این شعار،پاسخ ا

راهی برای  ندبود و هم علما زیرا عمالً و به طور محسوس و روشن نتوانسته بود سرافکندهعلم 

شعار ماکس وبر  د، علم شکست خورده بود.نمدیریت انسان و جهان در پیش روی بشر بگذار

 فرار دانش و دانشمند از مسئولیت مدیریت.بود؛ « فرار قهرمانانه»یک 

نۀ اجتمراعی را بررای چنرین فرراری     های مختلف و شکست همۀ آن ها زمی«ایسم»تجربۀ 

 در تاریخ علم. «انفعال بزرگ»آماده کرده بود؛ زمینۀ 

دیرپائی این شکست و تداوم آن موجب می گشت که هرازگاهی دستی به سر و صرورت  

به عقیم بودن و سترونی علم، به  بشر، ۀآن شعار کشیده شود؛ ابرام ها در آن رخ دهد تا اندیش

نیسرت، از  « علرم عقریم  »نحوی باور کند. و نیز دانشمند را که در ذات و نهاد او جرایی بررای   

علوم انسانی را انکار کررد و   تسواالت باز دارد. سرانجام نوبت به پوپر رسید که اساساً علمیّ

 دیگران را حتی از زحمت اخته کردن علم نیز معاف داشت.

غریزۀ اسرتکباری مسرتکبرین    پست مدرنیسم به این معنی را، کسینجر برد؛ راه برایبهرۀ 

بلدوزری به نرام علرم نیرز راهرش      ، راهی که در سرتاسر تاریخ بشر باز بود و اینک باباز شد

 د.ومی ش پذیرتر بازتر و توجیه

رای هم عقیم گشت و هم نتیجه بخش، تناقض شگفتی! علم برای انسانیت عقریم امرا بر    علم

سلطه و ستم برای انسان ها نتیجه بخش!!! علمی که نسبت بره مردیریت انسرانی، سرترون امرا      

 نسبت به مدیریت سلطه، خیلی هم کارساز!!!
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درست است، زیررا علرم   « فی الجمله»علم آن است که ابطال پذیر باشد. این سخن به طور 

نروعی   با پس علم همیشهنخواهد رسید، فقط علم خدا مطلق است، « مطلق»بشر هرگز به حد 

« ابطال فری الجملره  »از نقص و جهل همراه خواهد بود و پویائی علم یعنی همین. اگر انسان از 

ابطال پرذیری بره   »فارغ باشد، علم ترمز می کند و از پویائی باز می ماند. لیکن پوپر خواستار 

 ن می برد. اساس علم و اندیشه را از بی ،است؛ به نام اندیشه و علم« طور بالجمله

و جان فرسرا   نامیده می شود، سنگین« اندیشه»ه تحمل پوپریسم برای چیزی ک فوکویاما:

یرد  بود، فوکویاما آمد و گفت: علم، علم است و نتیجه بخش هم هست، و این ما هستیم که با

همین است که همین نتایج را داده است و بیش از این نباید توقع  توقع مان را محدود کنیم. علم

 داشت: پایان تاریخ.

پریش   یاو می گوید: دورۀ پست مدرنیسم نیز بره سرر آمرده اسرت، و دیگرر دورۀ دیگرر      

 نخواهد آمد و تاریخ در این جریان به پایان خود رسیده است.

سرافکندگی دانش و دانشمند در ناتوانی مدیریت انسان و جامعۀ انسرانی، و   هانتینگتون:

 ۀمداوم، نره بره وسریل   ر های عریض و طویل و جنگ های بزرگ و کوچک؛ کشت و کشتا

وبریسم و نه به وسیله زائیچه هایش از آن جمله پوپریسم، از بین نرفت. هرانتینگتون آمرد و   

ت دارد؛ جنگ یکی از ابزارهای مهرم  یّگفت: اساساً جنگ چیز الزم و در پیشرفت انسان علّ

 مدیریت است. 

غیرر از واکرنش و انفعرال، و سررانجام      پست مدرنیسم )با گونه های پیشنهادی مخرتلفش( 

 پذیرش شکست علم و اندیشه و توجیه آن، چیزی نیست.

« پیامبر و عوام فریرب »بر و از آن روز که او سخنرانی که از زمان ماکس و -ندای دیگر

این است کره: گرزاره    و آن، به این روند طوالنی مدت انفعال کمک کرد و می کند -را کرد

 و نمی توان روی آن ها کار علمی کرد. های دینی مطلق است 

این ندا دربارۀ مسیحیت درست است، اما اسالم از انسان مری خواهرد همرۀ گرزاره هرای      

اصلی و فرعی دین را با اندیشه و علم بررسی کند، و در این صورت است که اوالً آن ها را برا  

ره ها نیز مدرّج است یام گزاصورت و ماهیت علمی می پذیرد. و ثانیاً حتی شناخت ماهیت پ
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 ش پایانی ندارد. پایانش فقط علم خداوند است. و درجات

وقتی که این دستور را به پیامبرش که اعلم انسان ها است،  5«.ِعْلمًا ُقْل َربِّ ِزْدين» قرآن:

 می دهد راه دیگران مشخص تر می شود. 

پروردگارا به من علم و دانش برده و مررا    1«:ِبالصَّاِلحني ُحْكمًا َو َأْلِحْقين َربِّ َهْب يل»و: 

 0به صالحان ملحق کن.

؛ علمی که یقرین  است «یقین خالی از ظن و حدس»حکم در این آیه، به معنی  -5 توضیح:

 آور باشد. 

 صالحین: آنان که زندگی شان بر اساس یقینیات باشد نه حدسیات. -1

                                                
 طه. 550آیۀ  5

 اء.  سورۀ شعر 20آیۀ  1

؛ گرزارۀ  «بایردها و نبایردها  »، در «هست هرا و نیسرت هرا   »یعنی داوری عقالنی در « حکم»در این آیه  0

 نیز از این ریشه است.« حکمت»صحیح صادر کردن در شناخت. و 





 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت محیط
 

می گویند؛ محیط « مکان»و « محل»مراد از محیط در این جا، همان است که عرفاً به آن 

کار فردی، و محیط کار سازمانی. دربارۀ هر کدام از این محیط ها حتی دربارۀ اصول و فروع 

بحرث کررده ام و در ایرن جرا      «ی در اسالمدانش ایمن»شهر سازی و جاده سازی، در کتاب 

تکرار نمی کنم. خواستاران می توانند به آن کتاب مراجعه کنند. و البته همۀ مباحث مرن در  

است، جزئیات مدیریت را به محققین جوان حوزۀ علمیه وا مری گرذارم. و   « مبانی مدیریت»

ه است و امید اسرت  حمد خدای را که امروز حوزۀ علمیه یک شکوفائی عظیم را شروع کرد

 به نتایج سزاوار اسالم برسد. 

مردیریت دارنررد، و   ۀو امیردوارم دانشرگاهیان گرامرری و ارجمنرد کره تخصررص در رشرت     

 و که این رشته را انتخاب کرده اند، نظام مدیریت مطلروب مکترب قررآن    یدانشجویان عزیز

تا بره یرک دانرش مردیریتی     گیری کنند را بر این مبانی و پایه ها، پی (السالم علیهم) بیت اهل

مبانی را در این دفتر آورده ام. کاری است  ۀهم شرح کافی کامل برسیم. و من مدعی نیستم که

 که در حدّ توانم انجام داده ام. 
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 جامعه مدیریت
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 مدیریت جامعه
 

 :(السالم علیهم) بیت اهل و باز هم باید تکرار شود: از نظر مکتب قرآن

 جامعه ریشه در نهاد و درون ذات انسان دارد.  -6

 منشج جامعه روح فطرت است.  -1

 فرد واحد خانواده است. -9

 فطری است.خانواده نیز مانند جامعه  -0

 خانواده واحد جامعه است.  -1

 منجر می شود. « جامعۀ غریزی»خاندان واحد جامعه نیست، زیرا به  -1

اسات کاه جامعاه را کاالً باه      « جامعه ساز»با توجه به ردیف ششم، اسالم  -1

 روند طبیعی خود نمی سپارد. 

دیاه  »و « صلۀ ارحام»، دو اصل «واحد جامعه بودن»در عین حذف خاندان از  -2

گریازی  نگاردد و روحیاۀ دگر  « فرد گرائی»ر را )برای این که جامعه دچا« بر عاقله

 کید شدید حفظ می کند. جدر شخصیت درونی افراد، پدید نیاید( همچنان با ت

 مقطاع اسات؛ و اگار تااریخ در یاک     « تاریخ»جامعه در حال حرکت، همان  -3

 معین در نظر گرفته شود همان جامعه است. 

نیست. « مجموع افراد»دارد، و شخصیتش مساوی همان « شخصیت»عه جام -63

 نیز نیست.  « مجموع خانواده ها»حتی مساوی 
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« واقعیات »جهانی به جامعاه هاای متعادد، یاک      ۀبخش، بخش شدن جامع -66

 نیست. تعدد جوامع منشج صرفاً غریزی دارد. « حقیقت»است اما 

ده است، و جامعاه باه محاور    پست مدرنیسم: مدرنیسم به پایان خود رسی -61

 بر خواهد گشت و هم اکنون این برگشت را شروع کرده است. « فطرت»

 

 

 جامعه شخصیت دارد
 

بررای   ی توضیح و شرناخت شخصریت جامعره، در کرالس    در سال های پس از انقالب برا

ایران را مثال می آوردم: مری بینیرد مرردم در صرف نران،       ۀطالب و دانشجویان، عینیت جامع

نفت، و...، و نیز در داخل اتوبوس، تاکسی، کوچه و خیابان، همره نرق مری زننرد و از آنچره      

امرا در روز قردس سریل     یچیده شکوه و ابراز رنجش مری کننرد،  انقالب به دست و پای شان پ

 .روانه می شودمردم به طرف دانشگاه 

حیرت زده می شوند: همه جا و همه کس  ،مشاهدۀ این حرکت شگفت سطحی اندیشان با

؟ بررای شران تحلیرل مسرئله     -نق می زند، پس این همه مردم از کجا آمده اند، کجا بوده انرد؟ 

 سخت دشوار بود. 

اما بینش و اندیشۀ علمی می گوید: این مردم همان افراد هستند که نق می زنند؛ روح فردی 

الیه می کند، اما روح اجتماعی شان به شدت طرفدار انقالب است، تک تک افراد شکوه و گ

 وگرنه این همه مردم از آسمان که نیامده اند. 

گلره دارنرد و    سطحی اندیشان اگر تنها دربارۀ خود می اندیشیدند، می دیدند که خود هم

 هم در میان همان سیل مردم هستند. 

شان برود، و   «فردی ۀجاذبه و دافع»طابق شان و م« شخصیت فردی»نق های افراد، ناشی از 

 شان بود. « جاذبه و دافعۀ اجتماعی»آمده از حرکت سیل آسای شان بر

اسرت، واقعیرت و    ینیسرت، چیرز دیگرر   « مجموع افرراد »بنابراین: اوالً جامعه مساوی با 
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 دارد.  یحقیقت دیگر

دارد؛ پس نره   ثانیاً: این شخصیت جامعه اصالت دارد، همان طور که شخصیت فرد اصالت

اصالت فرد و غیر اصیل بودن جامعه، و نه اصالت جامعه و غیر اصیل بودن فرد، بل امرر برین   

 امرین؛ هر دو اصالت دارند و هر دو حقوق خود را و هر دو مدیریت خاص خود را دارند. 

را آسان می کند و هم روشن تررین و کوتراه تررین    « ت جامعهیشخص»مثال باال هم درک 

 برای شناخت شخصیت جامعه.راه است 

نیز می داند که هر جامعه ای در مقطعی « اَجل»و « تولد»اسالم شخصیت جامعه را دارای 

 از تاریخ متولد می شود و در اجل معین خود میمیرد. و مرگ جامعه ها بر دو نوع است:

و آکد جامعه ای میمیرد و از بین می رود. مثال: امروز چیزی از مردم سومر )= ثمود(  -5

 )= عاد( نمانده است. 

دیگر از روح اجتماعی آنان پدید  ۀجامعه ای میمیرد و افرادش می مانند و یک جامع -1

از بین رفت و مردم ایران جامعه زردشتی را بره   5می آید. مثال: جامعه میترائیست هخامنشی

 زردشتی رفت و جای خود را به جامعۀ اسالمی داد.  ۀو جامع 1ند.دوجود آور

هرر   0«:َو ِلُكلر ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال َيْسنَتْأِخُروَن سناَعًة َو ال َيْسنَتْقِدُمون   » قرآن:

جامعه ای را اَجل هست، و هنگامی که اجل شان فرا رسد، نه ساعتی به تأخیر می افتند و نه 

 ساعتی بر آن پیشی می گیرند. 

 ده است.سورۀ یونس آم 02عین همین آیه در آیۀ 

َو َلْو ُيؤاِخُذ اللَُّه النَّاَس ِبُظْلِمِهْم ما َتَرَك َعَلْیها ِمْن َدابٍَّة َو لِكْن ُينَؤخُِّرُهْم  »و نیز می فرماید: 

و اگر خداوند مردم  0«:َأَجٍل ُمَسمًّى َفِإذا جاَء َأَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخُروَن ساَعًة َو ال َيْسَتْقِدُمون ِإىل
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م شان، )بی درنگ( مجازات می کرد، جنبنده ای را بر روی زمرین براقی نمری    را به خاطر ظل

گذاشت، لیکن آنان را تا زمان معینی به تأخیر می اندازد، و هنگامی که اجل شان فرا رسرد،  

 نه ساعتی تأخیر می کنند و نه ساعتی پیشی می گیرند. 

اریش به تردریج رسروخ   در این آیه توجه می دهد که: جامعه بیمار می شود، بیم توضیح:

 میرد. صاب مرگ برسد، آن گاه جامعه می می یابد تا به حد ن

 و آیه های دیگر نیز در این موضوع هست. 

 

 

 مدیریت آسان و مدیریت دشوار
 جامعه شخصیت در انقالب و بازسازی و آن، در انقالب نیز و سازمان شخصیت بازسازی

 

ادارۀ یک جامعه وقتی آسان است که روح اجتماعی با آن همنوا و پشتیبان آن باشد، خواه 

 روح فردی افراد با آن موافق باشد و خواه بر علیه آن نق بزند. 

 را. «مخالفرت »را به کار می برم، نه واژۀ « نق»]توجه: در این مبحث و مبحث قبلی، واژۀ 

زیرا مخالفت واکنش روح اجتماعی است؛ اگر همه یا اکثریت افراد مخالفت کننرد، نشران از   

 مخالفت روح جامعه است[.

که مدیر جامعه است( که روح جامعه از آن حمایت کند، مانردگار   ی)دولت یهر حاکمیت

 و پاینده است، و العکس بالعکس.

اعی از او بود، در حالی که عامل شکست حضرت مسلم در کوفه، عدم حمایت روح اجتم

روح فردی همۀ افراد طرفدار او بودند. فرزدق با احساس شاعری خود این واقعیت را دریافتره  

السالم در یکی از منازل راه، او را دید که از کوفه می آید پرسید: مردم  بود؛ امام حسین علیه

سُُّیوُف َفَمَع َبِني َعَك َو َأمَّا الَأمَّا اْلُقُلوُب َفَم»کوفه را نسبت به من چگونه دیدی؟ گفت: 
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 قلب ها با تو است و شمشیرها بر تو.  5«:ُأَمیََّة

یعنی روح فردی افراد طرفدار تو است، اما اگر حرکت اجتماعی به راه بیفتد بر علیره ترو   

 خواهد بود.

او گذاشته است، اما « عصبیّت»نام این پشتیبانی روح اجتماعی را  «مقدمه»ابن خلدون در 

ملقب است این نامگذاری را مطابق تربیت و فرهنگ خرود  « پدر جامعه شناسی»که به لقب 

ی لیکن نشان از محیط اجتماعی و فکر وشمندی او دارداب کرده است، گرچه نشان از هانتخ

او نیز هست. او می گوید: حسین که می دید عصبیتی او را پشتیبانی نمی کند، نبایرد قیرام مری    

 تر رفته و به امام درس امامت می دهد. کرد. خیلی باال

مری گویرد: مرن     1دکتر شریعتی )جامعه شناس برجسته؛ یک فرد شیعه اما شیعۀ وصایتی(

کاری با علم غیب ندارم، اما کسی که این گونه از مدینه خارج شود و این گونه در مکه بماند 

و سپس با آن وضعیت از مکه به طرف عراق حرکت کند، روشن است که برای شهادت قیام 

السرالم( بره    و امام حسرین )علیره   0کرده است، مگر قیام برای شهادت هدف کوچکی است؟!

 رسیده و شکست نخورده است.  هدف خود

وم )مردیریت سرازمان(   در فصرل سر   فرق میان شخصیت سازمان و شخصیت جامعه:

گفته شد که سازمان شخصیت دارد اما شخصیتش مصنوعی است؛ یعنی سازمان زائیدۀ آگراهی  

بشر است. اما جامعه گرائی انسران و پدیرد آمردن جامعره، محصرول       ها و اراده ها و تصمیم

های انسان، سبقت دارد. مانند غذا خرواهی، خرود    ذاتی انسان است و بر آگاهی انگیزش های

خواهی و خود دوستی. با این فرق که منشأ این هرا روح غریرزه اسرت و منشرأ جامعره، روح      

 فطرت است.
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 به قول دورکیم؛ شخصیت جامعه با خیلی از خواسته های اساسی فردی انسان، مغایرت بل

خن را از تعبیر اسالم بیان کنیم چنین می شود: انگیزش ها و گرایش مخالفت دارد. اگر این س

های فطری )مانند خانواده گرائی و جامعه گرائی( بر روح غریرزۀ انسران تحمیرل مری شرود؛      

 می کند. اعمال تحمیلی که روح فطرت آن را

 رسد، سقوط می کند.اَجل دارد، وقتی که اجلش فرا  شخصیت سازمان نیز

از آیه ها که اجل جامعه را بیان می کنند، به  جامعه با اجل سازمان:فرق میان اَجل 

روشنی بر می آید که اَجل جامعه از درون خودش فرا می رسد. با بیان دیگر: در فرا رسریدن  

اَجل جامعه عوامل درونی اصالت دارد، و معموالً هیچ جامعه ای در اثر عوامل خارجی سقوط 

زرد آلو در روی درخت، می رسد و آمادۀ سقوط می شرود،   نمی کند. جامعه مانند یک میوۀ

 تنها به یک نسیم نیازمند است که بیفتد.

هخامنشی ایران از درون پوسیده بود که برا وجرود سرپاه صردها هرزار نفرری، در        ۀجامع

از سپاه اندک اسرکندر شکسرت خرورد و سرقوط کررد. در ایرن        -نزدیک اربیل -«وگملگِ»

ش همران نسریم را دارد. و   اسکندر از برون، نقر  ۀون است که حملسقوط اصالت با عوامل در

 سقوط جامعۀ ساسانی ایران در برابر حملۀ عرب. همچنین است

اما در سقوط سازمان ها، عوامل بیرونی نیز می توانند اصرالت داشرته باشرند. مثرال: یرک      

ر قردرت، یرا د  سازمان با مدیریت سالم و صحیح و با ساختار صحیح، در اثر رقابت رقیب پرر  

 مشتری باشد، و سقوط کند. ، عَرضه اش بی«تقاضا»اثر تغییر 

 در جامعه ها کمتر رخ داده است. سنخسقوط از این 

که خرود رشراد یرک تغییرر     « رشاد»و به همین دلیل، در مدیریت سازمان عالوه بر اصل 

 جاری است، دو تغییر دیگر نیز الزم است: 

نامیرد  « نگهداری ساختار»تغییر ساختار با توجه به بازسازی طبیعی که باید نام آن را  -5

تا پوسیده نشود. که گفته اند: آبی که راکد بماند فاسد می شود. شخصیت سازمان باید همواره 

 با نوعی بازسازی همراه باشد. 

ن سرازمان، الزم  در بیرو« تقاضا»تغییر در هدف: با عطف توجه به شرایط اجتماعی و  -1
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ف در شخصیت سازمان باشد، گاهی با تزریق و صرفاً با انعطاف منعطاست همواره یک روح 

« تغییرر انقالبری  »ها، مطابق نیاز خارج، متغیر گردد. گاهی نیز بنا بر عوامل عقالنری نیازمنرد   

 است که اساساً کار، جریان کار، و ماهیت هدف تعویض گردد. 

سازمان ساقط شده و شخصیت دوم جای آن را می گیرد که  اما در صورت دوم: شخصیت

 الزمۀ ضروریش تغییر و تعویض مدیریت است.

را « امّت راکرد »تغییر از نوع ردیف اول، دربارۀ جامعه نیز پیشنهاد اسالم است، بل اسالم 

 محکوم به سقوط می داند.

تعردد  »یررا اسرالم بره    اسالم ندارد. ز در جائی اما تغییر از سنخ ردیف دوم دربارۀ جامعه

َو ما َأْرَسنْلناَك ِإالَّ  »را به رسمیت می شناسد: « واحد جهانی ۀجامع»باور ندارد و « جامعه ها

واحد  ۀپیدایش جامع است، و هنوز از« ان در عرصۀ حقیقتآرم»اما این یک  5«.َكافًَّة ِللنَّاِس

جامعره هرائی در بررون از     اسالمی، با ۀ، واقعیت این است که فالن جامعفاصله داریم جهانی

خود، مواجه است و در آغاز نیز مواجه بوده است. در این صورت، تغییر از سنخ دوم نیز الزم 

میان سازمان و جامعه فرق اساسی و ماهوی هسرت، بره شررح    « تغییر انقالبی»است. لیکن در 

 زیر:

اسرت. پرس   گفته شد شخصیت سازمان، مصنوعی و محصول آگاهی ها و اراده هرای بشرر   

 همان آگاهی ها و اراده ها می تواند در ساختار آن و هدف آن تغییر انقالبی ایجاد کند.

اما جامعه شخصیت آفرینشی دارد که از طبع درون انسان انگیزش یافته و حتی آگاهی ها 

انقالب در آن نیز ماهیت طبیعی  بنابراینو اراده ها را قهراً و جبراً به خدمت خود می گیرد. 

هیچ کس و هیچ کسانی، به وجود نمی آید؛ جامعه ماننرد یرک کروه در درون     ۀرد و با اراددا

 خودش پر از انرژی شده و در زمان معین طبیعی خود )اَجل( فوران و آتش فشانی می کند.

اسرت. و هرر   « معنی درسرت  بهانقالب »آن تغییر جامعه که با این ماهیت باشد، مصداق 

ک فرد، یا یک گروه، یا یک دولت به وجود آید انقالب نیست، بل تغییری که در اثر ارادۀ ی
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است. انقالب سفید شاه « فساد»است و در صورت نادرستش « اصالحات»در صورت صحیحش 

 5در ایران به هیچوجه انقالب نبود.

ور کره در  طر دارد. زیرا )همران  « موقت »شخصیت سازمان، مصنوعی است، پس ماهیت  

مباحث گذشته اشاره شد( نظام طبیعت همیشه برر علیره نظرام هرای مصرنوعی اسرت، و هرر        

بس  و اینک می رسیم به مسئلۀ اما جامعه همیشه هست.سازمانی در مدتی از بین می رود، 

 مهم زیر:

 

 

 آیا دولت یک سازمان است؟ 
 

یرنش هرائی کره برر     دولت که مدیریت جامعه را به عهده دارد، یک سازمان است؟ در ب 

، می اندیشند، پاسخ این پرسش، مثبت است. زیرا «انسان شناسی غربی»اساس تعریف انسان در 

بر این اساس، خود جامعه یک سازمان است تا چه رسد به دولت که مدیریت آن را به عهده 

 دارد.

اما در انسان شناسی و جامعه شناسی اسالم، همران طرور کره خرود جامعره یرک پدیردۀ        

از نگاه اسالم دولت سرازمان   ؛وعی نیست، دولت نیز نباید یک پدیدۀ مصنوعی باشد، پسمصن

 نیست گرچه باید ساختار آن بر اساس آگاهی ها تنظیم شود.

اندکی درنگ « سازمان» ۀاین موضوع نیازمند شرح و توضیح است و الزم است دربارۀ واژ

 کنیم:

اص همران اسرت   خر  معنی زمان بهسا و سازمان به معنی عام: سازمان به معنی خاص

که تا این جا دربارۀ آن بحث کردیم. اما سازمان به معنی عام در طبیعیات و فیزیکیرات نیرز   

و تنها شامل اجتماعیات نمی شود. پیکر و اندام یک درخت، یک حیوان، یک کروه،   هست،
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بره آن   یک کره، یک منظومه و... همگی دارای سازمان هستند که در تقابل با معنری اخرص،  

 نیز گفته می شود.« ساختمان»

کند که سرازمان   جامعه سازمان طبیعی خود را دارد، و از آگاهی ها و اراده ها طلب می

نیز مطابق میل و اقتضاهای او ساخته شوند. یعنری اجتماعیرات بایرد مطرابق      ها به معنی اخص

 اقتضاهای طبع طبیعی جامعه سازمان یابند.

شان نسبت به این اقتضای مراهوی جامعره، متفراوت هسرتند:      سازمان ها در موارد نسبیت

، و حتی برخی بر علیه این اقتضای طبیعی از آن بسیار دور برخیبرخی خیلی به آن نزدیک و 

 شخصیت جامعه هستند.

 منشرأ و طبیعری اسرت و   « مرادری »می گوید؛ یعنری امّری،=   « امت»قرآن به جامعه  امّت:

مرورد ردّ   ۀخواه جامعۀ مورد نظر اسالم باشد و خواه جامع دارد و مصنوعی نیست، یآفرینش

و  اسرت « امّت ضالل»ریزی انسان باشد آن باشد. اگر شخصیت جامعه بر اساس ذات و نهاد غ

 است.« امّت رشاد»اگر بر اساس ذات و نهاد فطرت انسان باشد 

نهاد آفرینش آمده از ی نامد، یعنی مانند خود جامعه برم« امامت»قرآن دولت را  امامت:

است. و اگر برر اسراس   « امامت ضالل»انسان ها است. اگر بر اساس نهاد غریزی انسان باشد، 

َو َجَعْلنا » 5«.َو َجَعْلناُهْم َأِئمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر»است: « امامت رشاد»روح فطرت انسان باشد، 

 0«.ِئمََّة اْلُكْفِرَفقاِتُلوا َأ» 1«.ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرنا

برر غریرزه گررائیش     کره ماهیتراً فطررت گرائری آن     یدر فاز نسبیت: هرر امرت و امرامت   

غریرزه   چربد، به همان مقدار ماهیت انسانی دارد. و هر امت و امامتی که ماهیتاً)باصطالح( ب

 چربد به همان میزان ماهیت حیوانی دارد.گرائیش به فطرت گرائیش ب

 فقط خداوند است.« مطلق»مطلق گرا نیست، زیرا معتقد است که و صد البته اسالم 
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جامعه یک پدیدۀ آفرینشی است خواه بر اساس اقتضاهای فطری باشد و خرواه   بنابراین:

 بر اساس اقتضاهای غریزی.

آوردن یرک  هردف از آن برر   اجتماعی یعنی مصرنوعی اسرت خرواه    و سازمان یک پدیده

 خواستۀ فطری باشد. برآوردن یک آن،خواستۀ غریزی باشد و خواه هدف از 

« تعامل این دو»و فرق اساسی و ماهوی شان این است که جامعه از فطرت و غریزه و یا از 

 شروع می شود. اما سازمان به سوی غریزه و فطرت می رود؛ به شرح نمودار زیر:

 
 جهت حرکت شان مخالف همدیگر است.

نامیده می شرود کره   « هدایت»دولت تنظیم حرکت جامعه )در نمودار باال( است که  کار

غرایز و فطریات کار  تأمیناگر درست کار کند سازمان ها لزوماً پدید می شوند و در جهت 

 ند.می کن

و هم از جانب ماهیت کار، و هم از جهت هدف، با سازمان « منشأ»دولت هم از جانب 

 اجتماعیِ صرفاً مصنوعی نیست. ۀدولت یک پدید متفاوت است. پس

اگر بخواهید دولت را یک پدیده اجتماعی بنامید )کره مری نامنرد( بره فررق اساسری و        و

 ماهوی آن با دیگر پدیده های اجتماعی توجه کنید.

باید به صراحت و بدون هر تسامحی گفت: اسرالم تعیرین امامرت را فقرط از آن      نبوت:

یعنری براور بره ایرن کره       باور بره نبروت   5«.اللَُّه َأْعَلُم َحْیُث َيْجَعُل ِرساَلَتُه»خداوند می داند: 

 انسان ها دو نوع رابطه دارد:  خداوند با

 رابطۀ آفریننده و آفریده. -5

 رابطه نبوّتی. -1

اللَُّه َأْعَلُم َحْینُث  »وتی اعالم می کند کره:  و در رابطۀ نب معنائی ندارد. ،غیر از این« دین»و 
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خداوند دانا تر است که رسالتش را در چه کسی قرار می دهرد. و ایرن دقیقراً     «:َيْجَعُل ِرساَلَتُه

 مانند آفرینش، در اختیار خداوند است.

بدون امامت، بی فایرده مری شرود. و هرر      تبۀ اجرائی نبوت است، زیرا که نبوامامت جن

هم باشند مانند موسری و هرارون، در    دو پیامبر در کنار که پیامبری امام است مگر در جائی

این صورت تنها یکی شان سمت امامت را دارد و دیگری سمت معاونت دارد و امرام نیسرت.   

 ین امام نیز هست.شامل تعی «اللَُّه َأْعَلُم َحْیُث َيْجَعُل ِرساَلَتُه»پس آیه 

این بود اشاره ای به پایه ای ترین اصل دربارۀ امامت. در مباحث آینده به ماهیت امامت  

و نسبت آن با آزادی انسان، و نیز به ماهیت گونه هرای دیگرر دولرت )سرلطنت، جمهروری:      

تاریسم( می پردازیم. اما پریش از ورود بره آن مباحرث الزم اسرت     م و پارلمانجمهوری مستقی

 بحثی داشته باشیم:« ضرورت و عدم ضرورت دولت»ربارۀ د

 

 

 ضرورت و عدم ضرورت دولت 
 

در جامعه شناسی که خود یکی از علوم جوان شناخته می شود، گاهی از جانب برخی ها  

دولت عالوه بر این که آزادی ها را سلب  دولت چه لزومی دارد؟این پرسش عنوان می شود: 

 نیز داشته است از قبیل:همواره فسادهائی  می کند،

« جامعه در جامعه»با هر بهانه ای بر شاخ و برگ دولت افزوده شده و دولت مصداق  -5

 می گردد.

 حضور یک جامعه در درون جامعه موجب تعارض منافع میان شان می گردد. -1

 د.کنانگلی، از جیب مردم تغذیه می  د موجودیدولت مانن -0

م، و برای اجرای وظایف دولت مصرف می شود، تضرییع آن  نیروی انسانی که برای قوا -0

 بیش از بازدهی های آن است. 

 رانت خواری، رشوه گیری، از خصیصه های دولت است. -1
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دولت که فلسفۀ وجودیش، حفاظت از حقوق مردم است، خود به ابزار پرارتی برازی    -6

 مبدل می شود و عامل تضییع حقوق می گردد.

نپردازد، بیمار است. و اگر بپردازد بی تردیرد فرهنرگ   « عه سازیجام»اگر دولت به  -1

 دلخواه یک گروه را بر جامعه تحمیل می کند.

 ریز و درشت دیگر. و مفاسد

شود؛ حماقت مستقیم در دموکراسری   بنابراین، دولت چیزی است که از حماقت ناشی می

در  (عی نهفتره اسرت  که عوامرل آن در چگرونگی شررایط اجتمرا    )ها، و حماقت غیر مستقیم 

 سلطنت های پیش از دموکراسی. پس:

مفاسد و تضییح حقوق در جامعۀ بدون دولت، هرگز بیش از جامعاۀ باا دولات،    

 نمی شود. 

این پرسش که اساس و ذات دولت را به زیر سروال مری بررد، در جامعره شناسری چنردان       

یرنش در تراریخ اسرالم    قدمتی ندارد، زیرا خود جامعه شناسی یک علم جوان است. امرا ایرن ب  

مسلمانان را دچار مشکالت کرده اسرت. و شرگفت    ۀجامع نیت یافته و سال ها بل قرن هاعی

و فرهنگری، ایرن پرسرش عنروان      هیچ جامعره  است؛ تا جائی که من بررسی کرده ام در تاریخِ

 تا چه رسد که عینیت یابد، غیر از تاریخ مسلمانان. نگشته

نه حرفی داشته اند و نه ادعائی. بر خرالف آنچره   « لتحذف دو»خوارج غیر از  خوارج:

بوده و اهل اندیشه و تحلیل نبروده انرد( آنران    « خشک مقدس»شایع شده )که خوارج مردمی 

مشخصات جامعه شناختی،  و جامعه شناسانه با عناصر ۀاندیشمندانی بودند و اتفاقاً یک اندیش

ا در سابقۀ ذهنی شان داشتند، برا مشراهدۀ   ر 5داشته اند. آنان زندگی بدون دولتِ عرب عدنانی

                                                
اگر خطی از ظهران به ظهران در روی نقشۀ شبه جزیرۀ عرب بکشرید و آن را بره دو بخرش شرمالی و      5

است قحطانیان دسرت  « عرب قحطانی»و بخش جنوبی آن « عرب عدنانی»ن جنوبی تقسیم کنید، بخش شمالی آ

عدنانی از آغاز، فاقد دولرت بروده انرد و     های کم از حوالی سه هزار سال پیش دارای دولت بوده اند. اما عرب

 اولین دولت که تجربه کردند دولت اسالم بود.
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حوادثی بزرگ؛ قیام بر علیه عثمان و کشته شدن او، قیام ناکثین بر علیه امیرالمرؤمنین )علیره   

السالم( و پدیدۀ سهمگین جنگ جمل، تمرّد معاویه و رخداد بس هولناک جنگ صفین، بره  

حکومتی نیست )و نبایرد   :ِإلَّا ِللَِّه َلا ُحْكَم اسالم آری اما دولت نه.این نتیجه رسیدند که: 

 باشد( مگر از آن خدا.

 میان محور اندیشۀ خوارج با آنچه در جامعه شناسی امروز مطررح مری شرود یرک فررق     

« مفاسد درون دولت»می اندیشیدند با صرفنظر از « ذات دولت»اساسی هست؛ خوارج دربارۀ 

 که در باال به شماره رفت. 

معاویره و خروارج، امتیراز بزرگری بره       ۀسالم در مقایسه میان جبهر ال امیرالمؤمنین علیه 

َلنا َتْقُتُلنوا اْلَخنَواِرَج    »خوارج می دهد و دربارۀ آنان که قاتل خودش نیز بودند می گوید: 

بعرد از مرن    5«:َكَمْن َطَلَب اْلَباِطنَل َفَأْدَرَكنهُ   َفَأْخَطَأُه اْلَحَق َطَلَب َمْن َبْعِدي َفَلْیَس

ج را نکشید، زیرا کسی که در پی رسیدن به حق بوده و خطا کرده، مانند کسری نیسرت   خوار

 که در صدد به دست آوردن باطل بوده و آن را به دست آورده. 

خوارج، منحرف و گمراه بودند، اما گمراهان فکری و اندیشه ای. معاویره و طرفردارانش   

 در صدد به دست آوردن قدرت نا مشروع و باطل بودند. 

در محکوم کردن حکمیّت که از  «ِإلَّا ِللَِّه َلا ُحْكَم»برخی ها گمان کرده اند که شعار 

پیشنهاد شده بود، است و آنان در این شعار فقط ماجرای حکمیرت را   خوارج نیزطرف خود 

یک فرعی بود که برر انکرار   د توجه کرد که محکومیت حکمیت محکوم می کردند. اما بای

گشت؛ آنان اساس دولت را نفی می کردند تا چه رسد به حکمیت کره   اصل دولت متفرع می

 از دولت ناشی شده بود. 

ِإلَّنا   َلنا ُحْكنمَ  »السالم در پاسخ شعار  علی علیه دولت از دیدگاه علی امیرالمؤمنین:

سخن حقی اسرت لریکن مرادشران از آن،     «:يراد هبا الباطل كلمة حّق»می فرمود:  ،«ِللَِّه
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[ َو ِإنَُّه َلا ِإنَُّه َلا ُحْكَم ِإلَّا ِللَِّه َو َلِكنَّ َهُؤَلاِء َيُقوُلوَن َلا ِإْمَرَة ]ِإلَّا ِللَِّهَنَعْم »باطل است. 

بلی درست است؛ حکم نیسرت مگرر از آن خداونرد،     5«:ِمْن َأِمرٍي َبرٍّ َأْو َفاِجٍر ُبدَّ ِللنَّاِس

است )ضروری است(  وند. در حالی که البدالیکن اینان می گویند دولت نیست مگر از آن خد

 دولت فاجر و نامشروع. یا تی؛ دولت نیکوکار و مشروع،لبرای مردم وجود دو
 یعنی حتی دولت فاجر بهتر از بی دولتی است.

بدون دولت، متشتت است؛ مجرا و  ۀزیرا سلب آزادی، نا اَمنی، و هر فساد دیگر، در جامع

ان، شناخته شده نیست. و این عالوه بر نفس ظلم و جور، خیزشگاه و گونۀ آن در مکان و زم

فکری می آورد که مرگ را بر زندگی راجح می کنرد، امرا در    و گیجی روانی ،یک آوارگی

دولت فاجر )به هر صورت( مجاری ستم ها، سلب آزادی ها و فساد ها، تا حدودی مشخص و 

 اعی را در پی ندارد. شناخته شده می شود و آن آوارگی و گیجی روح فردی و اجتم

این که: بی دولتی، ضرورتاً و قهراً با محرومیت از تمدن و مدنیت، مالزم اسرت.   و مهمتر

عرب عدنانی که مورد توجه خوارج بود قرن های مدید از مدنیت محروم بودنرد، برا ظهرور    

 دولت اسالم هم به تمدن رسیدند و هم منشأ تمدن عظیم گشتند. 

خروارج   ۀدر تاریخ و سرگذشت ادیان، یک عنصر قوی از اندیشر  دین آری، اجراء نه:

کره سرنوشرت    -بوده است؛ خوارج می گفتند: حکم از آن خداوند است خواه حکم تکروینی 

و خواه حکم تشریعی. و نتیجه می گرفتند که مردم  -تاوسهمه چیز و همه کس در اختیار 

یازمند مدیریت با ماهیرت دولرت،   در عمل به احکام تشریعی و رفتارهای فردی و اجتماعی ن

 نیستند. 

اما دربارۀ امّت های پیشین، آنچه بعینه مشهود است، این است که امّت ها می گفتند: دین 

آری، و حکم و احکام در اختیارات خداوند است. و نتیجه می گرفتند که اجراء و مردیریت  

ا نیز به دست دیرن و خردا   که اجراء ر 1جامعه، از آن خودمان است. و بسیار اندک رخ داده
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تفسریر شرود. و   « قردرت »بسپارند. بدیهی است که در این صورت، دین باید مطرابق تمرایالت   

 برآیند دین با این چنین دولتی، غیر از تحریف دین فرآیندی نخواهد داشت و نداشته است. 

 و بردون طرفرداری از دیرن، و از دیردگاه صررفاً      هرا،  با صرفنظر از گررایش هرا و بیرنش   

انسان در عینیات تااریخ باه طاور کاامال      ، باید گفت: «حقیقت»نه از دیدگاه « واقعیت»

 کرده است.  هم دین را پذیرفته و هم آن را ردعمل کرده است؛ « متناقض»

سخن بگویرد   یمعتقد باشد؛ دربارۀ هر چیز« عدم ضرورت دولت»هیچ دینی نمی تواند به 

تنها دربارۀ مدیریت جامعه، ساکت باشد. چنین چیزی دربارۀ ادیان، امکان ندارد، مگرر ایرن   

بردهیم؛ نادرسرتی کره بره      ارائره  که خودمان را فریب دهیم و یک تعریف نادرسرت از دیرن  

صررفاً  »نادرستی آن آگاهیم، و این دیگر تناقض نیست، خود فریبی است، آنهم نه خود فریبری  

 بل خود فریبی شخصیت جامعه است که در این موضوع هیچ صداقتی با خود ندارد.  ،«فردی

اگر انسان ها هیچ دینی را نمی پذیرفتند دچار این تناقض عظیم و خود فریبی سترگ نمری  

 شدند. 

انسان هنوز هم در کشمکش است؛ کشمکش روح غریزه با روح فطررت؛ انگیرزش هرای    

می کند، و انگیزش های غریزی او را از عمل به دین، باز مری  او را دین گرا و دین دار  ،فطری

 دارد. و همیشه دربارۀ دولت، غلبه با روح غریزه بوده است. 

را بره  « دین نظری»مشاهده می کنیم که  -کم یا بیش -حتی در فردیت خودمان هر کدام

اما در عمل خوبی )و با شیرینی، شوق و شعف که در درون مان احساس می کنیم( می پذیریم، 

از همین عنصر غریرزی کره همرۀ مران داریرم،      « دولت غیر امامتی»از آن فاصله می گیریم. و 

 نشأت می یابد. 

عرض کردم این بحث با صرفنظر از گرایش ها، بینش ها و بدون طرفداری از دین، و فقط 

مان داز دیدگاه واقعیت و شناخت واقعیت ها، بررسی می شود ؛ این یک واقعیت است که مر

پذیرفترۀ  »جهان در طول تاریخ دین را پذیرفته اند. و این نیز یک واقعیت است که به همران  

 فرصت عمل دربارۀ دولت نداده اند.« خودشان
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محترم است که کردامیک از ایرن دو    ۀاین دفتر نیست، با خوانند ۀاکنون داوری با نویسند

قرار گیرد در واقرع   که ن این قضیّهدر هر کدام از طرفی می نامد.« خطای بشریت»ت را واقعی

  انسان را محکوم کرده است.

َو َجَعُلوا َلُه ِمْن ِعباِدِه ُجْزءًا ِإنَّ اْلِإْنسناَن  »قرآن در جانب روح فطرت ایستاده و می گوید: 

آن ها در برابر خدا برای بندگانش جزئی )حقی( قائل شدند، انسران کفرر ورز    5«:َلَكُفوٌر ُمبني

 آشکار است.

مرا در   1«:َأْكَثُر النَّناِس ِإالَّ ُكُفنورا   هَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلر َمَثٍل َفَأىب َو َلَقْد َصرَّْفنا ِللنَّاِس يف»و: 

این قرآن، برای مردم از هر چیز نمونه ای آوردیم، اما اکثریرت مرردم )در برابرر آن( غیرر از     

 0«.ورِإنَّ اْلِإْنساَن َلَكُف»کفران موضعی نگرفتند. و: 

َو ِإذا َمسَُّكُم الضُّرُّ ِفني  »و یک مثال تجربی برای انگیزش روح فطرت آورده و می گوید: 

و  0«:اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ِإالَّ ِإيَّاُه َفَلمَّا َنجَّاُكْم ِإَلنى اْلَبنرِّ َأْعَرْضنُتْم َو كناَن اْلِإْنسناُن َكُفنوراً      

یرد، کسانی را کره )بررای حرلّ مشرکالت تران( مری       در دریا گرفتاری شما را بگ هنگامی که

شما را به خشکی نجرات دهرد، روی    خوانید، فراموش می کنید مگر خدا را، اما هنگامی که

و انسران بسریار کفرران     1«:ِإنَّ اْلِإْنساَن َلَظُلنوٌم َكفَّنار  »بر می گردانید. و انسان کفور است. و: 

 کننده است. 

است که حاکی از حالت درونی می باشرد بره معنری     صفت مشبهه« کفور»واژۀ  توضیح:

صیغۀ مبالغۀ اسم فاعل است، بره عمرل و کرردار و رفترار     « کَفّار»شخصیت درونی ناسپاس. و 

 شناسی ناظر است، یعنی عمالً بسیار ناسپاس است. 
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 آزادی
 

، دومین مسئله ای که باید به آن پرداخته «ضرورت و عدم ضرورت دولت»مسئلۀ  از پس

به ویژه مدیریت جامعه نباید آزادی انسان ها را از برین   یاست. زیرا هر مدیریت« آزادی»شود 

 و این دشوارترین و پیچیده ترین مسئله است. 5ببرد،

ربی، پاسخ روشن و درسرت  هیچ کسی از دست اندرکاران علوم انسانی غ آزادی و انسان:

به این پرسش نداده است، طوری با تسامح در این مسئله سخن گفته اند که معلوم نمی شود آیا 

؟ اگر یک مقولۀ حقوقی اسرت پرس یرک امرر     -آزادی یک مقولۀ آفرینشی است یا حقوقی؟

ه را عر است زیرا اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان علوم انسانی غربری، جام « صرفاً قراردادی»

می دانند، در این صورت حقوق نیز که تبعی از جامعه و زائیردۀ  « صرفاً قراردادی»یک پدیده 

 جامعه است، قراردادی و فاقد ماهیت آفرینشی می گردد. 

َعْبَد  َلا َتُكْن»اما اسالم با صراحت تمام اعالم می کند که آزادی یک امر آفرینشی است: 

 عبد دیگران مباش زیرا که خداوند تو را آزاد آفریده است.  1«:لَُّه ُحّرًاال َو َقْد َجَعَلَك َغْیِرَك

غربیان می گویند: انسان در هر چه بخواهرد و اراده کنرد آزاد اسرت، و     تعریف آزادی:

 آزادی هر کس تا جائی است که مزاحم آزادی دیگران نباشد. 

محادودیت  »خیلی روشن و واضح است که این تعریف آزادی نیست بال تعیاین   

 است؛ آزادی هر کس به آزادی دیگران محدود است. « انسان

اما اسالم )مکتب قرآن و اهل بیت( می گوید: سخن از آزادی انسان است نه حیوان، پرس  

                                                
است، و فرق نمی کند مخراطبش اسرالم را   « اسالم و مبانی مدیریت»و فراموش نکنیم؛ موضوع این دفتر  5

 رد یا نپذیرد. این یک اسالم شناسی است برای هر کسی.بپذی

 .05نهج البالغه، کتب، کتاب  1
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 این جا دو گزاره هست:  جنبۀ انسانی انسان است، نه جنبه حیوانی آن. بنابراین در برایآزادی 

آزادی غریزی: چنین آزادی ای را نه آفرینش تأیید می کند و نه عقل. عقل نمی پرذیرد   -5

دربارۀ هر هوس خود آزاد باشد و هر چه می خواهد بکند. پس انسان بمرا هرو    یکه هر کس

روح  غرایز انسران تحرت مردیریت   موجود غریزی، هیچ آزادی ندارد و نباید داشته باشد. باید 

 جهتمند و مدیریت شوند.  فطرت،

آزادی فطری: انسان در اقتضاهای فطری خودش آزاد اسرت مطلقرا و بره هریچ چیرزی       -1

محدود نیست نه از نظر آفرینش و نه از نظر عقل. چرا که هیچ اقتضاء و انگیزش فطری یک 

تمرانعی   فرد، با هیچ اقتضاء و انگیزش فطری شخص دیگر نه تعارض می یابرد و نره برخرورد   

 دارد. 

مهم بل اصل مهم در انسان شناسری اسرالم ایرن اسرت کره روح فطررت در آفررینش         ۀنکت

خودش جهتمند است و نیازی به جهتمند شدنش توسط نیروی دیگر نیست لیکن روح غریرزه  

و باید «( خود محوری»و « خود خواهی»در آفرینش خودش هیچ جهتمندی ندارد )مگر جهت 

 مند گردد.بوسیله روح فطرت جهت

اقتضاهای غریزی افراد با همدیگر متعارض و متناقض و متمانع هستند؛ او می خواهد ایرن  

غذا را بخورد، دیگری نیز همان را می خواهد و همین طور است در انگیرزش هرای جنسری،    

ثروتی، ریاستی و... اما اقتضاهای فطری افراد چنین نیستند؛ یکی می خواهد کار نیکری بکنرد؛   

انی بسازد، برای دیگران دلسوزی کند، از ضعیفان دستگیری کند. و... و...، دیگران هرم  بیمارست

 می توانند همین اراده ها را داشته باشند و هیچ تمانعی در میان شان نیست. 

انسان در همۀ خواسته های فطری اش آزاد است مطلقا، اما در همۀ خواسته های  تعریف:

 5گران و هیچ آزادی ای ندارد.وق دیغریزی اش محدود است به حق

 

                                                
 «.هستی و چیستی آزادی از نظر اسالم»شرح بیشتر در مقالۀ  5
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 آزادی و دولت 
 

به خرود دیرده اسرت؛ سرلطنت،      یتاریخ، دولت های مختلف با ماهیت ها و عناوین مختلف

تاریستی، و امامت. کدام یک از این ها ماهیتاً می ، جمهوری ریاستی، جمهوری پارلمانکودتائی

 دیگران و به ویژه از تعدی خود دولرت تواند حریم آزادی های مردم را حفظ کند، از تعدّی 

، حتی در فاز نسبیت؛ یعنی حفظ آزادی ها در حرد قابرل قبرول، نره حفاظرت      جلوگیری کند

 مطلق. 

 است؛ یعنی رفتار هر دولت بر دو نوع است: « صادرات ماهیت»بحث در  توجه:

که نمی صادرات ماهوی: هر ماهیت بنابه اقتضاهای ذاتی خود، آثاری را بروز می دهد  -5

تواند بروز ندهد. زیرا جبری و قهری هستند. مانند آتش که نمی تواند نسوزاند. دولت ها نیز 

 مطابق ماهیت شان یک سری رفتارها را از خود صادر می کنند که نمی توانند صادر نکنند. 

صادرات مشترک: دولت ها با ماهیت های مختلف می تواننرد رفتارهرائی را از خرود     -1

حتی برا   یباب مثال؛ هر دولتی با هر ماهیتکه می توانند آن ها را صادر نکنند. از  صادر کنند

 اقدام کند، یا دست به اصالحاتی بزند. « آبادانی»ماهیت کودتائی می تواند به نوعی 

مهم این است که صادرات مشترک )به قول نظامی ها( گلوله های توپ هستند که خررج  

رند؛ بردشان و چگونگی بردشران، همران قردر و بره همران      شان را از صادرات ماهوی می گی

گونه خواهد بود که ماهیت شان ایجاب می کند. اگر ماهیت شان غریرزی باشرد اصرالحات    

شان نیز غریزی خواهد بود و اگر فطری باشند اصرالحات شران نیرز فطرری خواهرد برود. و       

 شان، و حتی عوامل درونی شکست شان. ۀهمچنین است توسع

اکنون مطابق ترتیب تاریخی که دولت ها پدید آمرده انرد،    اسی سلطنت:جامعه شن

 ابتدا به بررسی ماهیت دولت سلطنتی بپردازیم: 
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 ۀسلطنت عبارت است از قدرتی که مدیریت جامعه را بره عهرده دارد، و رابطر    تعریف:

 وجودی اش با جامعه، یک رابطه طبیعی است نه اجتماعی. 

امالً طبیعی است. این سخن نیازمنرد توضریح اسرت و بایرد     بنابراین، سلطنت یک پدیده ک

 داشته باشیم: « منشأ سلطنت»بحثی در 

، بحثری در  «مدیریت خانردان »در فصل دوم، مبحث  جامعه شناسی منشج سلطنت:

مجموعه ای از خرانواده هرا   جریان طبیعی پیدایش سلطنت داشتیم که خاندان عبارت است از 

تبار نزدیک، مشترک باشند و قبیله عبارت است از مجموعه ای از خاندان ها کره در   که در

ده؛ سلطان شتبار دور، مشترک باشند. و سلطان یعنی رئیس قبیله. لیکن آنچه در اصطالح رایج 

، اشتراک قبایل در یک تبار دورتر است. و اگر کسی «اتحاد»یعنی رئیس قبایل متحد. مراد از 

اسرت.  « امپراترور »م باشد که در تبار دورتر مشترک نباشند، سلطان نیست، بل بر قبایلی حاک

 «.= شاهنشاهشاهان شاه»می گفتند و به امپراتور « شاه»که در اصطالح ایرانیان قدیم به سلطان 

 پس سلطنت بر دو نوع است: 

سلطان: کسی یا قدرتی که مدیریت یک جامعۀ متشکل از قبایل همتبرار را بره عهرده     -5

 دارد. 

متشکل از قبایل ناهمتبار را به عهده  ۀامپراتور: کسی یا قدرتی که مدیریت یک جامع -1

 دارد. 

سلطنت به هر دو معنی، در اصل خود، از یک روند طبیعی پدید می آید، لریکن از رونرد   

 و نطفه پرستی و نژاد پرستی از عناصر ذاتی آن است.  بیعی غریزی )نه روند طبیعی فطری(ط

« موجود مصنوعی»د و طبیعت، جدا نشود، واالّ به یک است انسان از طبع طبیعی خو قرار

مبدل می شود. اما قرار هم نیست که انسان محکوم طبیعت باشد. و این است مسئلۀ بس مهرم  

هام از طبیعات جادا نشاود و هام محکاوم طبیعات        که چگونه باید مدیریت شود که 

 و همین مسئله است که علوم انسانی غربی پاسخی به آن ندارد.  نباشد؟

امروز سلطنت با نظر اجماع محکوم و مردود شده است، اما نه به دلیرل ماهیرت ذاتری و    
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است؛ منشرأ قرانون در سرلطنت،    « قانون»غریزی بودن منشأ آن، بل بدلیل اثری از آثار آن که 

پدید آمد « سنا»ار روح فطرت، چیزی به نام شخص شاه بود، آن گاه تحت فش ۀخواست و اراد

 نطفرۀ سرنا   .شخص شاه و اعضای مجلس سنا ۀکرد؛ ترکیبی از اراد« مرکّب»که منشأ قانون را 

در همان دوران خاندان ها نیز بود که رئیس خاندان با برخی از افراد خانردان هرر از گراهی    

ست قبایل )سلطنت( به مروازات  مشورت می کرد، این نطفه در ریاست قبیله و آن گاه در ریا

کراسی و اشرافیت رسید، به شرح لیکن در روندی که به آریستو یت می یافتکمیت خود، کم

 زیر: 

داشتند، زیرا خاندان بر همان  حضور در خاندان نیز 5املی که خانواده را پدید آوردند،عو

ی خانردان هسرتند، نره    خانواده ها مبتنی است، لیکن این عوامل تنها به عنوان شررط الزم بررا  

تفکیرک  »که از درون خانواده شروع می شود، در خاندان به « تقسیم کار»شرط کافی. چون 

منجر می گردد، این جاست که عامل دیگری ضرورت و لرزوم خرود را نشران مری     « مالکیت

تعیین کننده می شود؛ در روند طبیعی غریزی، ریاست خاندان از آن کسی می « ثروت»دهد و 

 ثروتمندترین شان باشد. شود که

آنچه در عینیت تاریخ آمده؛ ابتدا اعضای مجلس سنا، سران ثروتمند قبیله ها بودند، که باز 

دایرۀ تنگ رؤسای قبایل به دایررۀ   روح فطرت انسان به آن نیز قانع نشد و حق عضویت را از

أ قانون را از دایررۀ  نسبتاً گستردۀ سران خاندان ها مبدل کرد. باز هم به آن قانع نگشت و منش

را به « سلطنت مشروط»اقشار جامعه، گسترش داده و  ۀدایرۀ نمایندگان هم سران ثروتمند به

 قانون، سه دوره را طی کرده است.  منشأوجود آورد. بنابراین سلطنت در بُعد 

 دوره استبداد محض. -5

 دوره استبداد سلطان و سنا. -1

 قانون. یتدورۀ حذف ارادۀ سلطان از منشئ -0

گشته، بل این پدیدۀ صرفاً غریزی محترم ندر هر سه دوره، ذات و ماهیت سلطنت محکوم 

                                                
 گذشت.« مدیریت خانواده»در مبحث  5
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 بوده است. « قانون منشأ»نگه داشته شده است. همۀ تغییرات تنها در 

وری نره تنهرا یرک پدیردۀ     توری بود )و هست(؛ امپراتدر هر سه دوره، امپرا وری:تامپرا

هریچ مردمری راضری     ۀزیرا غریرز  .هم هست« علیه غریزهغریزه بر »فطری نیست، بل مصداق 

 نیست که زیر غریزۀمردم دیگر پایمال گردد.

انگیرزش آن نیرز    متأسفانهجمهوریت نیز یک انگیزش دارد و یک بستر.  جمهوریت:

قانون را در نظر داشرت. بسرترش نیرز همران      منشأبود و تنها « تک بُعدی»مانند مشروطیت، 

غریرزه برر   »اگر بستر حرکت امپریالیسم  آن جاری می شد و می شود.غریزه بود که در  بستر

 گشت.« طبیعت انسان بر علیه طبیعت انسان»بود )و هست(، بستر جمهوریت « علیه غریزه

از « قدرت منشأ»تعجب نکنید، اجازه دهید کمی به همراه هم پیش برویم: جمهوریت در 

از طریق غریزه پدید نمی آید. و ربطی  بستر جریان غریزه خارج گشت؛ قدرت و دولت در آن

 هم به روح فطرت ندارد. پس؛ از هر حیث با طبع طبیعی انسان اجنبی است. 

جمهروری شرده    ،نقش روح فطرت از آغاز پیدایش دولت تا به امروز که ماهیرت دولرت  

ن بستر بود که انسان ها را می شورانید، لیک ایی است، تنها تقالی درونی و انگیزانندۀ ناشناخته

ۀ سلطنت منشرأ قردرت را   یر غریزه قرار می گرفت؛ در سه دورن باز در مسآشورش و هدف 

، تنها منشأ قانون را تعویض می کرد. و جمهوریت منشأ قدرت را نیرز از دسرت   داشته محترم

غریزه گرفت. و انسان هم از جهت غریزه و هم از جهت فطررت، برا طبیعرت خرود و طبرع      

 ، نه فقط آرامش درون خود را از دست داد بل به تخریرب طبیعرت  طبیعت عام، اجنبی گشت

« توسعه بر علیره توسرعه  »، و مصداق ط زیست خودش را نیز به تباهی کشاندو محی پرداخت

 گشت. 

توسعه و پیشرفت انسان بود، و انسان نمی توانرد   برای آفرینش )بدلیل وجود روح فطرت(

یکن همواره فطرت مورد سرکوبی قرار گرفت پیشرفت نکند و این یک جبر آفرینشی است، ل

 و توسعه با ماهیت منفی حرکت کرد. 

از نظر قرآن پیشرفت و تمدن دو نوع است؛ هرر کرس برا نظرر سرطحی قررآن را        قرآن:
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مطالعه کند می بیند این کتاب )نعوذ باهلل( ضد تمدن، مدنیت و پیشررفت اسرت؛ همره جرا از     

دولت( را آن چنران قلرع و    ۀ)سومر اولین پدید آورندبراندازی تمدن ها سخن می گوید؛ ثمود 

سراختیم، آشرور )اصرحاب اخردود( را آن طرور       قمع کردیم، آکد )عاد( را بردان گونره نرابود   

برانداختیم، و...، این کتاب چه عداوتی با تمدن دارد آنهم بویژه با مردمرانی کره بنیانگرذاران    

 اولین تمدن ها بودند!؟!

َأ َو َلْم َيسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفَیْنُظُروا َكْیَ  »مردم عصر مبعث، می فرمایرد:   ببینید، خطاب به

كاَن عاِقَبُة الَّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم كناُنوا َأَشندَّ ِمنْنُهْم ُقنوًَّة َو َأثناُروا اْلنَأْرَض َو َعَمُروهنا َأْكَثنَر ِممَّنا          

ت کسرانی را کره قبرل از آنران بودنرد      چرا سیر نمی کنند در زمین تا ببینند عاقبر  5«:َعَمُروها

چگونه گشت، آنان نیرومندتر از اینان بودند و زمین را )برای زراعت و آبادانی( بیش از اینان 

رفته و متمدن تر بودند و خداونرد تمردن شران را از    ن ساختند و آباد کردند. یعنی پیشدگرگو

 بین برد. 

برر  « باد دور»ای  0«:َأال ُبْعدًا ِلعاٍد َقْوِم ُهود»و:  1«.ُذرَو ُن َكذََّبْت عاٌد َفَكْیَ  كاَن َعذايب»و: 

 آکد، قوم هود. 

یک اصطالح است برای اعالم نفرت و بیزاری. با این کره آکردیان )=   « باد دور» توضیح:

 عادیان( دومین بنیانگذار و توسعه گران تمدن بودند.

ٍء َأَتنْت َعَلْینِه ِإالَّ َجَعَلْتنُه    ما َتنَذُر ِمنْن َشنيْ    -اْلَعقیَمعاٍد ِإْذ َأْرَسْلنا َعَلْیِهُم الرِّيَح  َو يف»و: 

نگام که تنردبادی عقریم )کرامالً    و در سرگذشت عاد )آکد( عبرتی هست در آن ه 0«:َكالرَّمیِم

 که بر هیچ چیز نمی گذشت مگر این که آن را مانند پودر می کرد. -ر( بر آنان فرستادیممض

                                                
 سورۀ روم.  2آیۀ  5

 سورۀ قمر. 52آیۀ  1

 سورۀ هود.  63آیۀ  0

 سورۀ ذاریات. 01و  05آیه های  0
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امرا سرومر پرس بره وسریله نیرروی        5«:َفَأمَّا َثُموُد َفُأْهِلُكوا ِبالطَّاِغَینة »و دربارۀ سومریان: 

 سرکش هالک شدند. 

هر کدام دو بار بر همدیگر حکومت کرده اند، در هر کدام  و آکدیان سومریان توضیح:

 یا با بالی طبیعی سقوط کرده اند و یا با حملۀ دشمن. 

آیا ماجرای  1«:ِمْن َقْبِلِهْم َقْوِم ُنوٍح َو عاٍد َو َثُموَد َو َقْوِم ِإْبراهیَم... َأ َلْم َيْأِتِهْم َنَبُأ الَّذيَن»و: 

کسانی که پیش از آنان بودند به آنان نرسیده است؟ ماجرای قروم نروح، آکرد، ثمرود، و قروم      

 و... 0ابراهیم

 حضرت ابراهیم در میان قوم سومر در دورۀ دوم حاکمیت آکد به دنیرا آمرده و   توضیح:

 یعنی آکدیان در دوره دوم حاکمیت شان.  «قوم ابراهیم» مراد آیه از با دولت آکد درگیر شد.

 تأسریس را « تمردن بردون دولرت   »قوم نوح، ساکنان دره های مدیترانه بودنرد کره اولرین    

  0کردند.

پاسخی که یک مطالعه کنندۀ سطحی نگر، در این مسئله برای خود مری یابرد ایرن اسرت:     

نتابید و نابودشان کرد. گروئی  بودند، غیرت خدا وجود آنان را برچون آن مردمان بت پرست 

 خدا نیز یک موجود مخلوق مانند انسان است که نمی تواند بت پرستی مردمان را تحمل کند.

چرا قرآن این همه روی اولین تمدن ها باصطالح مانور می دهد؟  و پرسش دیگر این است:

در پاسخ این نیز سخنان سخیف و غیر علمی گفته می شود که نه الیق قرآن اسرت و نره عقرل    

پرسش کننده را قانع می کند. مثالً می گویند قرآن چون در خاورمیانه نازل شده تنهرا بره آن   

 داخته است.تمدن ها که در خاورمیانه بوده اند پر

اسالم است و می گوید: تمردن  « تمدن شناسی»پاسخ هر دو پرسش باال در  تمدن شناسی:

                                                
 سورۀ حاقّه. 1آیۀ  5

 سورۀ توبه.   13آیۀ  1

 این نمونه هائی از آیات قرآن که در نگرش سطحی حاکی از تمدن ستیزی است.  0

 www.binesheno.com نو بینش در سایت« کاباال و پایان تاریخش»شرح بیشتر در کتاب  0
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غریزی سزاوار انسان نیست، و طبیعت جهان هستی نیز بر علیره آن اسرت. طبیعرت در برابرر     

تصرفات فطری انسان، رام و مانند آغوش مادر است. اما در برابر تصررفات غریرزی کره روح    

ت را نیز به خدمت خود بگیرد، از خود دفاع می کند و تمردن غریرزی را از   غریزه روح فطر

ن، و یرا برا عراملی از درون    بین می برد یا با عاملی از درون جوّ زمین، یا با عراملی بررون از آ  

 و خداوند جهان را این چنین آفریده است. 5جامعه.

شران را   غریزی بودن شروع می کند تا ماهیترا از بررسی تمدن های اولیه  قرآن سخنش

 نشان دهد.

 طبیعت با تصرفات غریزی دو نوع است: ۀرابط

تصرفات غریزی و بسیط: این همان تصرفاتی است که حیوان در طبیعت می کند، کره   -5

 طبیعت است. چرخه های نه تنها بر علیه طبیعت نیست بل در کمک و در جهت یاری

ی کره نیرروی فطررت را نیرز در     تصرفات غریزی مرکب: تصرفات برا اهرداف غریرز    -1

خدمت گرفته باشد. این نوع تصرفات بر خالف ماهیت آفرینشی طبیعت است که تنها مردتی  

قابل تحمل طبیعت است. تمدن های اولیه از این قبیل بودند که ساقط شدند یا با عوامل صررفاً  

 طبیعی یا با عواملی اجتماعی که منشأشان همان طبیعت بوده است.

با همان روال که نظرام جامعره هرا و دولرت هرا، از       مانی طبیعت:الزّواکنش آخر

دایره های تنگ به دایره های گسترده منتقل می گشت )و در براال بره شررح رفرت( حوصرلۀ      

ایرن   و به تمدن ها مهلت بیشتری داد و داده اسرت کره امرروز    طبیعت نیز فراخ تر می گشت

و انسران برا بری    نیز تباه می کند. و انسران   تصرفات مرکب، به حدی رسیده که الیه اُزون را

پیش می رود؛ یخ ها آب شده و اقیانوس ها خشکی ها را به تردریج   اعتنائی به واکنش طبیعت

 …فرا می گیرد، و

توسعۀ کمیت گرا که ویژگی تمدن غریزی است، انواع بیماری هرای جدیرد، و گسرترش    

پیش شناخته شده را در پی می آورد، این همه سرطان ها، بیماری های خراص،   از یبیماری ها

                                                
 برتابد؟  طبیعتی که حضور دایناسورها را برنتابید، حضور تمدن مفسد را چگونه  5
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 ؟-شان تغذیه های غیر طبیعی است، مگر معنائی غیر از واکنش طبیعت دارد منشأکه  ...و

واکنش طبیعت درون انسان: با گستردگی دایره های مذکور، و گسترش حوصله طبیعرت،  

 تمدن غریزی دو ویژگی می یابد:طبع درونی انسان نیز توسعه می یابد و 

 عمر طوالنی می گردد. -5

 نیروی غریزه خسته می شود. -1

 یش قیام خواهد کرد.ودر نتیجه، انسان بر علیه غریزه گرائی خ

تمدن غریزی با انگیزش فطرت به وجود می آید اما در بستر غریزه جاری می شود، لیکن 

 غریزه و افسار گسیختگی آن. ۀدنه در بستر طبیعی غریزه، بل در بستر طوفان ز

تمدن غریزی، بیمار است، و مطابق سنت تاریخ باید از بین برود، اما نظر به توسعۀ درونی 

انسان، از بین نخواهد رفت، بل که عصیان فطری انسان بر علیره آن شروریده و قیرام خواهرد     

 در این مرحله.انسان است « شخصیت اجتماعی»کرد. و این نیروی نهفته و انباشت شده در 

طبیعت، زاده می شود، چون طبیعتش «= امّیت»سلطنت از  رفتار مدیریت جمهوری:

از استبداد زاده می شود یا اسرتبداد از  و استبداد رفتار می کند. آیا زور « زور»غریزی است، با 

بگذاریم، استبداد از قدرت متولد می « قدرت»زور، لفظ  ؟ اگر در این پرسش جای لفظ-زور؟

 داد متولد می شود.باشد، در این صورت زور از استب« یزور رفتار»د. و اگر مراد از زور، شو

رفتار جمهوریت )دستکم در عرصۀ نظر( فارغ از زور و استبداد است، زیرا برای رهائی از 

و حفاظت از آزادی ها آمده است، اکنون ببینیم به راسرتی جمهوریرت توانسرته و مری      آن ها

 ی باشد؟تواند حافظ آزاد

کردام آزادی را مری   «حاکمیت اکثریت آراء»و « هر کس یک رأی»جمهوریت بر اساس 

را در محور وظیفرۀ خرود دارد.   « آزادی مورد نظر اکثریت»تواند حفظ کند؟ بدیهی است که 

 اینک باید دید اکثریت کیست؟ و آزادی مورد نظرش چیست؟

ن آن جامعه و اقلیتش عالمانش مسئله نسبی است و در این نسبیت، اکثریت جامعه جاهال

کند خواه جامعه در مدارج عالی علم باشد یا عقب مانده تر باشد. زیرا هرم  هستند. و فرق نمی
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 علم جامعه. علم افراد مدرج است و هم

حفاظت کند. و البته ایرن در صرورتی اسرت    « آزادی جاهالن»جمهوریت موظف است از 

 بدون فساد، عملی گردد. که جریان اخذ آراء بدون عیب و ایراد و

مسئله عنوان می شود: امکان جریان صحیح و سالم اَخرذ آراء. و آزادی   پس در این جا دو

ای که جمهوریت ماهیتاً باید از آن حفاظت کند. مسئلۀ اول را با فرض صحت، رد می شرویم  

 فرض محال هم محال نیست. اند که گفته

می شود، جمهوریت هرگرز نتوانسرته از آزادی   دوم: عمالً و در عینیت مشاهده  ۀاما مسئل

و غیار قابال    بازرگ باس  و این یاک واقعیات   اکثریت و حقوق اکثریت حفاظت کند. 

و روشرن مری کنرد کره      جمهوریات اسات.   بودن لیستیایدئاانکار است که حاکی از 

 جمهوریت یک خیال گرائی و ایده پروری است، نه واقعیت گرائی.

ماهیت جمهوریت است، زیرا در جمهوریت قررار اسرت    ، در درونبزرگو این واقعیت 

 کره  قدرت را نخبگان در دست بگیرند، نه آنان که از سنخ همان اکثریت هستند. و نخبگری 

شرط است، نخبگی علمی نیست، صرفاً سیاسی است؛ سیاسی غیر علمی. براز هرم آنچره تعیرین     

لیه می شرود، و جمهوریرت   کننده است همان عوامل تعیین کننده در عضویت سناهای قرون او

دیگر می شود. با این فرق که آن آریستوکراسی قدیم از شررف   یآریستوکراسی دیگر، در لباس

 غریزی برخوردار بود، این آریستوکراسی مشروط به آن نیز نیست.

واقعیت عینی و ملموس نشان می دهد جمهوریت که روی ریل دموکراسی پدیرد آمرده و   

حتی در نسبیت قابل  «حکومت مردم بر مردم»ف خود یعنی کند، هرگز به هدحرکت می

 انتظار، نیز نرسیده است.

بدیهی است یک رئیس قبیله در سنا، نسربت بره مرردم خرود دلسروزتر از یرک نماینرده        

و نمایندگی اش را یک حرق طبیعری    بود، یا بوده است گرچه او ریاست دموکراتیک خواهد

اعطرائی از جانرب   »ریاسرت یرا نماینردگی اش را     .دموکراتیک ۀغریزی می دانست، و نمایند

 می داند.« مردمش
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اسرت کره اوالً   « قوای سه گانره »جمهوریت تنها یک ره آورد روشن دارد و آن تفکیک 

« قردرت »سلطنت مشروطه هم آن را دارد و ثانیاً همین تفکیک نیز در عمرل بره چگرونگی    

د و به اصل تفکیک وفرادار نمری   جهت گیری می کن عمالًوابسته است و با نوسانات قدرت، 

 ماند.

 و باشند. آیا براستی این است« مردم »قانون در جمهوریت قرار است  منشأقدرت و  منشأ

 تا کجا محقق می گردد؟

و از همۀ آنچه نیچه بر علیه دموکراسی اقامه می کند و آن را )با صرفنظر از همۀ این ها 

قرانون در جمهوریرت    منشأقدرت و  منشأقعاً فرض کنیم که وا (حاکمیت دکانداران می نامد

به راستی اکثریت مردم است. اما باید پرسرید بره چره دلیلری چنرین قردرت و چنرین قرانونی         

و  ، یرک محکومیرت  ت را خفه کرردن مشروعیت دارد؟ تحمیل نظر اکثریت بر اقلیت و اقلی

 بدون داوری است. مجازات

کنرد. آن کردام قاعردۀ علمری اسرت کره       خواستۀ اکثریت، خواستۀ اقلیت را محکوم مری  

خواسته اکثریت را در کرسی قضاوت می نشاند؟ فرار از استبداد نبایرد فررار از علرم و دانرش     

 باشد.

دموکراسی و جمهوریت وقتی می تواند درست و الیق انسانیت باشد که همیشره اکثریرت   

علف هرز نیسرت کره    عالم تر از اقلیت باشد، اما واقعیت مسلم خالف این است، علم و دانش

 همگان به آن دست یابند.

سرتند غیرر از سرنوشرت    ه« حجرت »ها در هر جا و در هر چیز، تخصص  تخصص ها:

دموکراسی هم تخصص پرست است و هم عوام پرست. و این پرستش عوام  )!!!( عمومی جامعه

 شخصریت  است؛ همان عوام فریبی که مراکس وبرر معتقردان بره    « عوام فریبی» منشأاست که 

جامعه را به آن متهم می کند. آن کدام کاندیدای دموکراسی است که از عوام فریبری پرهیرز   

 او است.  کار کند؟ بل برعکس؛ عوام فریبی عنصر اصلی

نامساوی ها، عدالت نیست بل عین ظلم است. تا چه رسرد بره    مساوی دانستن مساوات:
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مساوات هرم نیسرت و تنهرا بره      ام بر اقلیت دانشمند. دموکراسی حتیترجیح نظر اکثریت عو

مساوی بودن رأی عالم و جاهل، اکتفا نمی کند بل رأی نادان را بر رأی دانشمند تررجیح مری   

 دهد.

آیرا   5«:َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن َيْعَلُموَن َو الَّنذيَن ال َيْعَلُمنونَ  »قرآن با ندای پر فروغ می گوید: 

 دانشمندان با غیر دانشمندان مساوی اند؟!

ها مدعی هستند که  فرار از استبداد آری اما سقوط به جهل نه. دموکرات بۀ عینی:تجر

سرعتمند پریش بررده    یبشری را با شتاب ۀدر عینیت جامعه مشاهده می کنیم دموکراسی جامع

است؛ جامعه ها و جامعۀ جهانی را توسعه داده است. این درست است اما سرخن در سررعت   

خن در صحت و سالمت این سرعت اسرت. بره مثابرۀ مثرل     توسعه و عدم سرعت آن نیست س

شتابی که بیمار است زود به بن بست مری  « تب شدید زود عرق می کند»فارسی که می گوید 

هر جامعره و جامعرۀ جهرانی را بره شردیدترین      و  رسد. پیشرفت و توسعه ای که هر فرد را

خواه مدیریت خود، خواه  -ودنامیده می ش« مدیریت»تنگنای تاریخ رسانیده به ویژه در آنچه 

شرده  « از چاله درآمدن و به چراه افترادن  »مصداق  -خانواده و خواه مدیریت جامعه مدیریت

است؛ آسایش جسمی است اما همراه با له له زدن در رقابت های کمرشکن مادی، آنهرم اگرر   

 ۀهمخواند. همگان الح عوام باید بر سر گورش فاتحه جنگ نباشد. آسایش روحی که باصط

ساعت های عمرشان به دنبال اخبار سیاسی دلشوره آمیز و اخبار اقتصادی نفس گیرر و شرتاب   

 شده آسایش انسان است. طلب، هستند. آنچه در این میان گم

مدرنیته آسایش فدای رفراه   در اصل طبیعت قضیه، رفاه برای آسایش است، اما در واقعیتِ

 «.سراب»و سترون. این یعنی  است؛ همه چیز فراهم است برای رفاه لیکن رفاه عقیم

َو الَّذيَن َكَفُروا َأْعماُلُهْم َكَسراٍب ِبقیَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن ماًء َحتَّى ِإذا جاَءُه َلْم َيِجنْدُه  » قرآن:

فتند، رفتارشان همچون سرابی است در یک کویر کره  آنان که راه کفران به پیش گر 1«:َشْیئًا
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انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد، اما هنگامی که به آن می رسرد، آن را چیرزی نمری    

 یابد. 

کراسی نیاوردم و آیه نیرز در آن مقرام نیسرت، در مقرام بیران      واین آیه را برای تکفیر دم

ت بسر ع آفرینشی خود انسان، و کفران نبکفران است؛ روش و زندگی کفران آمیز نسبت به ط

مرال  ؛ پای«بره هردر دادن  ». کفران یعنی به آفرینشی که خداوند آن را به جریان انداخته است

 کردن. 

؟ و آیرا قابرل انکرار    -آیا قابل انکار است که انسان مدرنیته در باالترین حدّ تشنگی است

راه »؟ حتی یک -، وجود ندارداست که در مدرنیته هیچ امکان سیراب شدن برای این تشنگی

نیز پیشنهاد نشده است. وقتی که قرار شد که علم ایدئولوژی را ندهد، چره جرائی   « پیشنهادی

م برا انکرار شخصریت جامعره،     ؟! وبریسوجود دارد نهاد یک نسخه برای این تشنگیبرای پیش

 شخصیت جامعه را آواره، سرگردان، پیمایشگر هر بی راهه و هر خارستان کرد. 

انسان مدرنیته مست است؛ از حیطرۀ   مستی و طغیانگری انسان بر علیه انسان:

عقالنیت خارج و در تحیّری که آن را با مسیر درست اشتباه گرفته، پریش مری رود برا قلرب     

 و بینش معکوس.  ،وارونه، و شخصیت درون واژگون

ُطْغیناِنِهْم   ِمُننوا ِبنِه َأوََّ  َمنرٍَّة َو َننَذُرُهْم يف    َو ُنَقلرُب َأْفِئَدَتُهْم َو َأْبصاَرُهْم َكما َلنْم ُيؤْ » قرآن:

و ما قلب ها و چشم های آنان را واژگونه می سازیم که در آغاز راه شران بره آن    5«:َيْعَمُهون

)حقیقت( ایمان نیاوردند، و آنان را به خودشان وا می گذاریم ترا در طغیران شران سررگردان     

 بمانند. 

و انسان را این چنین آفریدیم که هرر کرس و هرر جامعره ای راه     یعنی ما جهان  توضیح:

درست را انتخاب نکند، دچار طغیان شده و سرگردان شود. و این یکی از جبرهرای طبیعری و   

 نیز یکی از جبرهای اجتماعی است.
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به جان تو سوگند کره ایرن هرا در مسرتی خرود       5«:َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهون َلَعْمُرَك ِإنَُّهْم َلفي»و: 

 سرگردانند.

ِإنَّ الَّنذيَن ال  »خبرند زیرا دچار بیمراری شریفتگی هسرتند    اما خود از سرگردانی خود بی

آن کسانی و آن جامعه ای کره بره آخررت     1«:ُيْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة َزيَّنَّا َلُهْم َأْعماَلُهْم َفُهْم َيْعَمُهون

د، رفتارهای نادرست شان را در نظرشان زیبا جلوه می دهیم تا در سرگردانی ناشباور نداشته ب

 فرو بروند.

 و آیه های دیگر.

من نمی گویم مدرنیته به آخرت ایمان ندارد. زندگی که در مسیر غریزه گرائری   توضیح:

محض باشد، سرانجامش نفی آخرت است که در ایرن اواخرر جنراب پراپ اعرالم کررد کره        

وجود ندارد تا مردم بیش از پیش در غریزه گرائری سررگردان شروند. میران زنردگی      « جهنم»

زمۀ قهری و جبری هست؛ یا انکار رسرمی و  زده و انکار آخرت، یک مال دموکراسیغریزی 

 ی. ملیا دستکم انکار ع

مهرارت   و وقتی که سرنوشت جامعه را بینش اکثریت تعیین کند و تخصص ها، دانش ها،

حرکت به سوی آنچه نظر اکثریت تعیین کرده شتابمند می شود. در  ،ها در استخدام آن باشند

که  می شود ی از آنچه اکثریت تعیین کرده،پیرو بهکراتیک علم و دانش محکوم وجامعۀ دم

می گردد. و این است درآمدن از « علم در خدمت جهل»بل « ر علمعلم در خدمت غی»مصداق 

 چالۀ استبداد و فرو غلطیدن در چاه اکثریت. 

 قرآن پیروی از اکثریت را هرگز نمی پذیرد:  قرآن:

و اگرر از اکثریرت مرردم     0«:ل وَك َعْن َسبیِل اللَّنهِ َو ِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي اْلَأْرِض ُيِض» -5

 روی کنی تو را از راه مورد نظر خدا منحرف می کنند. جهانی( پی ۀروی زمین )اکثریت جامع
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این است آئین زندگی؛ آئرین قریّم و    5«:ذِلَك الدِّيُن اْلَقیُِّم َو لِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمون» -1

 ست انسانی، و لیکن اکثر مردم نمی فهمند.برپا دارندۀ زی

دموکراسی برای فرار از استبداد، انسان را از مسیر خلقت خود خارج می کند، امرا در   -0

َفَطنَر   ِفْطَرَت اللَِّه الَّيت»خارج از مسیر خلقت، مسیر دیگری نیست مگر سرگردانی و طغیران؛  

فطرت الهی  1«:ذِلَك الدِّيُن اْلَقیُِّم َو لِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُمونالنَّاَس َعَلْیها ال َتْبديَل ِلَخْلِق اللَِّه 

که خداوند مردم را بر اساس آن آفریده است، تبدیل و جایگزین برای آن نیسرت، ایرن اسرت    

 دین استوار و استواری بخش، لیکن اکثریت مردم نمی دانند )علم ندارند(.

آیه، اکثریت را موظف کرده که از اقلیت  13در بیش از بدون مسامحه باید گفت: قرآن 

 دانشمند پیروی کنند به ویژه دربارۀ مسائل جامعه و مدیریت جامعه.

 خرأل حجیت رأی اکثریت در جامعۀ غربی، از همان  حجیت رأی اکثریت: منشج

فاً غریرزی تعریرف   وقتی که انسان یک موجود صرر  ناشی می شود.« انسان شناسی»بزرگ در 

حجت می شود و علم و دانش در خدمت آن استخدام می شود. هر کردام   ، هوی و هوس،شود

م شان افزوده شود، شرعله اش بیشرتر مری شرود و     و هر چه بر هیز از غرایز مانند آتش هستند

سر می دهد؛ و این است سراب تررین سرراب هرا. آنچره جران آدمری را       « هل من مزید»ندای 

 ن است فرق حیوان و انسان.سیراب می کند فطریات است. و ای

 

 

 امامت
 

راه نجات از استبداد، دموکراسی نیست. زیرا هر دو بر اقتضا ها و انگیرزش هرای غریرزی    

کررّ  »و « دور»صداق یک محض، مبتنی هستند، غریزه نمی تواند غریزه را مدیریت کند، این م
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 است. راه رهائی از استبداد، امامت است. 5«علی مافّر

فت که اسالم می گوید، خداوند دو بار با انسان )باصرطالح( سررو کرار دارد:    قبالً اشاره ر

و برار دوم   تکروینی اسرت.   ۀاست که یرک رابطر   بار اول آفرینش است که در دست خداوند

 ۀمی دهد. و این رابطر « جامعه سازی» ۀبرنام خداوند است که 1«شخصیت جامعه»چگونگی 

خواه کسی آن را  0دین یعنی همین.خدا می داند. دست این را نیز در  که اسالم تشریعی است

 بپذیرد و خواه نپذیرد.

شران نیرز    ۀخداوند همان طور که در آفرینش انسان ها وکیل آنان است، در تنظیم جامع

ی وکالت پیرامبر )صرلّ   خداوند وکیل شان است. در این دو مورد هیچ کسی وکیل کسی نیست.

َو منا  »برر همردیگر:    انکند تا چه رسد به وکالت دیگرمیاهلل علیه و آله( بر دیگران را نفی 

که در چندین آیه در قرآن تکرار شده است. انسران هرا در تنظریم نظرام      0«َأْنَت َعَلْیِهْم ِبَوكیل

 اجتماعی یک وکیل دارند و جائی برای وکالت دیگر نیست:

 1«:ٍء َوكیلُكلر َشْي ٍء َفاْعُبُدوُه َو ُهَو َعلىَشْي ذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو خاِلُق ُكلر» -5

خالق همه چیرز اسرت. او را    این است خداوند که پرورندۀ شما است، نیست خدائی مگر او،

 بپرستید و او وکیل همه چیز است.

« تجربره دینری  »ون و امثال شران،  سُگبرچه که هایدگر، صرفاً آن مراد از پرستش، توضیح:

نیست که یک واکنش مثبت به انگیزش خدا جوئی و خدا خواهی بشر است، مراد می نامند 

ین هم برای پاسخ مثبت به آن انگیزه آورده و هرم  است که د ای ریزی ویژه ین به برنامهتمک

                                                
 یعنی فرو غلطیدن به درون آنچه می خواست از آن فرار کند.  5

 که اسالم جامعه ساز است.در اوایل این فصل اشاره شد  1

دین هائی که برای هر چیز برنامه می دهند و دربارۀ نظام اجتماعی سرکوت مری کننرد تحریرف شرده       0

 هستند و بدیهی است تفکیک نظام اجتماعی از دیگر ابعاد زندگی هم نادرست است و هم غیر ممکن.
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کره انسران در همره چیرز بگویرد:       ،برای تنظیم امور زندگی از آن جمله تنظیم نظام جامعره 

 5«.اْلَوكیل َحْسُبَنا اللَُّه َو ِنْعَم»

َو ِللَِّه منا ِفني   »خداوند هم وکیل تکوینی مردم است و هم وکیل شان در تشریعیات:  -1

للََّه َو السَّماواِت َو ما ِفي اْلَأْرِض َو َلَقْد َوصَّْیَنا الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َو ِإيَّاُكْم َأِن اتَُّقوا ا

َو ِللَّنِه منا ِفني     -ِه ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفي اْلَأْرِض َو كاَن اللَُّه َغِنیًّا َحمیدًاِإْن َتْكُفُروا َفِإنَّ ِللَّ

از آن خداوند است آنچه که در آسمان ها و  1«:ِباللَِّه َوكیاًل السَّماواِت َو ما ِفي اْلَأْرِض َو َكفى

آسمانی داده شده بود و نیز ما به آنان کتاب شآنچه در زمین است. و ما به کسانی که پیش از 

به شما توصیه کردیم که از نافرمانی خدا بپرهیزید، و اگر نافرمانی کنید )ضررش به خودتان 

می رسد نه به خدا زیرا( از آن خداوند است آنچه در آسمان ها و آنچره در زمرین اسرت، و    

چه در زمین است از آن خداوند است آنچه در آسمان ها و آن -خداوند بی نیاز و ستوده است.

 )اما بدانید که( خداوند به عنوان وکیل، کافی است.

سره برار    «َو ِللَِّه ما ِفي السَّماواِت َو ما ِفني اْلنَأْرضِ  »در این دو آیه عبارت  -(5 توضیح:

جلرب منفعرت بررای خردا      تکرار شده تا مخاطب بداند که نبوت و ارسال شریعت به جهت

سود غیر مادی از قبیل ریاست یا تحکّم برر انسران. برل     ب سود مادی و نه جلبنیست؛ نه جل

 که به خاطر نفع، آرامش، رفاه و آسایش انسان است.

می گوید خداوند حمید است، یعنی خواه انسان ها او را پرستش بکننرد یرا   «: حمید» -(1

 هست و نیازی به ستایش بندگان ندارد.« ستوده»نکنند، او در مقام خودش 

نیازمند است؛ عالوه بر نیاز وجودی خود، و نیازهای مادی خرود، نیازمنرد   اما انسان  -(0

« خود کفراء »بیاید؛ انسان در این مسئله  شبرنامۀ زندگی است که باید از جانب خداوند برای

 نیست و خدایش وکیل است.

تنهرا بررای فردیرت فررد، دیرن       خردا  برخی ها، بل خیلی ها می گویند: دو بینش دیگر:
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و امور اجتماعی و در رأس شان تنظیم نظام اجتماعی و مدیریت جامعره را بره    فرستاده است

و نسبت به  عهدۀ خودمان گذاشته است. )نعوذ باهلل( چه خدای خسیسی که بخشی را می دهد

 د.بخش دیگر خسّت می ورز

 در قیافرۀ حمایرت از دیرن مری گوینرد. گروئی      « تجربۀ دینری »آنچه طرفداران  بینش دوم:

گاه روحی است. اگر او هیچ دخالتی در زندگی انسان ندارد، پس چه یک تکیه خداوند صرفاً

معنائی برای تکیه گاه می ماند!؟! آیا تنهرا در مواقرع درمانردگی قابرل یرادآوری اسرت؟ آنهرم        

 یادآوری بی فایده و بدون دخالت او.

 بینش اول به حکم عقل مردود است و حتی قابرل بررسری هرم نیسرت، بیرنش دوم      قرآن:

 عالوه بر ردّ عقلی، مورد نکوهش سخت قرآن است که:

َفِإذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلصنَي َلنُه الندِّيَن َفَلمَّنا َنجَّناُهْم ِإَلنى اْلَبنرِّ ِإذا ُهنْم        » -5

هنگامی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخالص تمام می خوانند، اما هنگامی  5:«ُيْشِرُكون

 ه خدا آنان را به خشکی رساند و نجات دهد، باز مشرک می شوند.ک

َو ِإذا َغِشَیُهْم َمْوٌج َكالظ َلِل َدَعُوا اللََّه ُمْخِلصنَي َلُه الدِّيَن َفَلمَّا َنجَّاُهْم ِإَلى اْلَبنرِّ َفِمنْنُهْم   » -1

)در سفر دریا( موجی ماننرد الیره    هنگامی و 1«:ُمْقَتِصٌد َو ما َيْجَحُد ِبآياِتنا ِإالَّ ُكل  َختَّاٍر َكُفور

های ابر آنان را فراز آید، خدا را با اخالص می خوانند، امرا وقتری کره خداونرد آنران را بره       

گیررد )و اکثرشران راه   خشکی رسانده و نجات دهد، تنها بعضی از آنان راه اعتدال را پیش می

و ناسرپاس  « فاسد الفکرر »کسی که گیرد مگر ما را نادیده نمی تغفلت پیش می گیرند( و آیا

 باشد.

 و آیه های دیگر.

این قبیل آیه ها در عین نکوهش اینگونه دینداری و اینگونه خداشناسری، فطرری    توضیح:

 کنند.بودن توحید و خداشناسی را نیز تبیین می
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نیامده اما در بحث ما بیش از هر آیه ای به وکالرت خردا   « وکیل»آیه ای که در آن واژۀ 

ۀ مدیریت جامعه داللت دارد، همان آیه ای است کره قربالً خوانردیم و اینرک دوبراره      دربار

َو »بهتر است آیه را از اول تا آخر مشاهده کنیرد:   5«.اللَُّه َأْعَلُم َحْیُث َيْجَعُل ِرساَلَتُه»: مبخوانی

ُرُسُل اللَّنِه اللَّنُه َأْعَلنُم َحْینُث َيْجَعنُل      ِمْثَل ما ُأوِتَي  ِإذا جاَءْتُهْم آَيٌة قاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤتى

و هرر گراه    «:ِرساَلَتُه َسُیصیُب الَّذيَن َأْجَرُموا َصغاٌر ِعْنَد اللَِّه َو َعذاٌب َشديٌد ِبما كاُنوا َيْمُكُرون

که آیه ای برای آنان بیاید، می گویند: ما هرگز نمی پرذیریم مگرر اینکره هماننرد آنچره بره       

شده، به ما هم داده شود. خداوند آگاه تر است که رسالتش را در کجا قرار دهد.  پیامبران داده

 آنان که مرتکب جرم می شوند، بی درنگ دچار پستی و ذلّت می شوند، در اثر مکرشان.

 در این آیه چند مطلب را باید باز کرد: توضیح:

 رسالت: -6

 نبوت= احکام و قوانین.

 .امامت= اجرای آن احکام و قوانین

 نبوت+ امامت= رسالت.

می گویند اگر در تنظیم امور اجتمراعی، همره چیرز را     سهم خواهی در برابر خدا: -1

 خدا تعیین کند، پس به ما چه می رسد؟ ما چه کاره ایم؟

این خواسته، گاهی به طور رسمی از زبان و فکر برخی ها اعرالم مری شرود، و در مروارد     

 با روند عملی ابراز می گردد.« نیبینش درو»و « احساسی»بسیار به طور 

در همرین مسرئله اسرت،    « اسالم شیعی»و « اسالم تسنن»میان  ترین و فراز ترین فرق اصلی

 «آریستوکراسی سقیفه»گویند تعیین امام و مدیریت جامعه در اختیار خودمان است و آنان می

و مدیر جامعه با خداوند ان می گویند: تعیین امام عه می دانند. و اینخاستگاه مدیریت جام را

 است، و همین آیه یکی از ادلّۀ شان است.
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گرفته انرد، کروچکترین   « حقارت»را به معنی « صغار»خیلی از مفسرین واژۀ  صَغَار: -9

 به خود نداده اند که به کاربرد لغوی آن توجه کنند: یزحمت

 د. پست و ذلیل ش َصُغَر ِصغرًا و ُصغرًا و َصغارًا: هاَن و ذّ : لغت:

 «:حقیر بودن»و « پست بودن»فرق است میان 

 پستی: حقارت ذاتی= خصلت درونی.

 حقارت= ضعف ظاهری اجتماعی.

 در کاربرد مجازی گاهی هر دو به جای همدیگر به کار می روند.

بی درنگ  ۀمضارع است که به آیند حرف« سیصیب»در « سر»حرف  حرف مضارع: -0

 دور داللت دارد. ۀاست که به آیند« سوفَ»و زودرس، داللت می کند. و در مقابل آن کلمۀ 

 ارت و عرذاب در حقر را « غار و عرذاب ص»مراد از  باز هم مفسرین، پستی و عذاب: -1

سازگار نیست. و دربارۀ عذاب « سر»مضارع آخرت دانسته اند. اما این معنی با کاربرد حرف 

 5«.َو َسْوَف َيْعَلُموَن حنَي َيَرْوَن اْلَعذاَب َمْن َأَضل  َسنبیالً »می آید مانند:  «سوف»اخروی کلمۀ 

الَّذيَن َكذَُّبوا ِباْلِكتاِب َو ِبمنا َأْرَسنْلنا   »و  1«.ِلَیْكُفُروا ِبما آَتْیناُهْم َو ِلَیَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َيْعَلُمون»و: 

 و آیه های دیگر. 0«.ِبِه ُرُسَلنا َفَسْوَف َيْعَلُمون

دربارۀ آخرت نیز آمده است. و آن در جائی است که آیره بره مسرئلۀ    « سر»گاهی حرف 

از دیدگاه خداوند، توجه دارد کره زمران طروالنی در نظرر خداونرد، بسری کوتراه و        « زمان»

مفسررین   اما در آیه مورد بحث ما نه چنین زمینره ای هسرت و نره قرینره ای.     زودرس است.

آمرده، آن را بره معنری عرذاب     « عرذاب »فرهنگی شان در هر آیه ای که لفرظ   مطابق تربیت

اخروی گرفته اند، در حالی که خود قرآن هرم از عرذاب دنیروی نرام بررده و هرم از عرذاب        
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 5«.َفَأمَّا الَّذيَن َكَفُروا َفُأَعذرُبُهْم َعذابًا َشديدًا ِفي الدُّْنیا َو اْلآِخَرِة»اخروی: 

، پسرتی شخصریت درون و نیرز عرذاب در     «صغار و عذاب»مراد از  مورد بحث ما ۀدر آی

زندگی دنیوی است، یعنی همین زندگی غریزه گرایانه که مدرنیته برای مان آورده است؛ همۀ 

امکانات رفاهی فراهم، لیکن آنچه نیست عظمت درون انسران و آرامرش درونری اسرت؛ آیرا      

جنگری، ابزارهرای خرونریزی، تخریرب      انسان مدرنیته با این همه جنگ طلبی، آمادگی های

محیط، فقدان صداقت در مدیران )حکومت های( جامعه که مانند گاو شراخ و شرانه بره رخ    

های کم زور،  همدیگر می کشند ، غیر از پستی معنائی دارد؟ قلدری دولتهای زورمند بر دولت

و  پروچی  ؛و... و زندگی در زیر چتر مدیریت اینان دارای آرامش درونری الیرق انسران اسرت؟    

ان نیست، و به بن بست اندرکاران علوم انسانی، سزاوار انس اجماع دست هرزگی که امروز به

 1رسیده است.

کبیر « شخصیت فرد»افراد انسان، صغیر زائیده می شوند و سپس کبیر می شوند؛  0والیت:

این «. قیّم»و « ولیّ»است و نیازمند  همیشه صغیر« شخصیت جامعه»می شود. اما از نظر اسالم 

اسالم )= مکتب قرآن و اهل بیت علریهم السرالم(. و   « جامعه شناسی»و « انسان شناسی»است 

 0کند. این اصل را بپذیرد و یا رداست  آزاد یهر محقق

واقعیرت برا بیرنش     ۀدربارۀ این اصل به شرح و بسط مسائل نظری نمی پرردازم، در عرصر  

جهانی حقایق و واقعیت های پرشماری پریش روی   ۀرئالیسم، می گویم: امروز وضعیت جامع
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پست مدرنیسم از نوع فوکویامائی اش می گوید: واقعیت همین است و بشر راهی غیرر از ایرن نداشرت.     1

 را بر پیشانی انسان می کوبد.« صَغار»فوکویاما مهر 

هستم، اگر به نقد بیرنش هرای دیگرر مری     « اسالم شناسی»من در این مباحث فقط در صدد شرح و بیان  0

 است.« ف االشیاء باضدادهاتعر»پردازم به خاطر اصل 

لطفاً از این سخن استیحاش نکنید، در آغاز مدرنیته و آنگاه در اوج آن، انسان گمان کرد که جامعه اش  0

دیگر بالغ شده و با پیشرفت علمی، نیازی به نبوت ندارد. اما اکنون علروم بشرری رسرماً نراتوانی و درمانردگی      

 می کند. خود را در مدیریت جامعۀ انسانی، اعالم 
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بشر گذاشته است که همگی درماندگی انسان به ویژه درماندگی متولیان علروم انسرانی را بره    

 وضوح اعالم می کنند: پس یکی از دو گزارۀ زیر درست است:

 بدون ولی و قیم حرکت کرد و به این سرنوشت غیر انسانی رسید. یبشر ۀجامع -5

 همین است و غیر از این راهی نداشت.انسان  -1

پست مدرنیسم فوکویامائی گزارۀ دوم را صرحیح مری دانرد. پسرت مدرنیسرم شریعی )برل        

آرمانی معتقد است که آن سزاوار انسان خواهد برود.   ۀ( به جامعاز نظر کل ادیان اسالمی، بل

تدریج به  به آرمانی که طالیه های آن آشکار شده و جامعۀ جهانی آبستن آن است و ۀجامع

آرمانی تحت والیت و قیمومیت ولری و قریّم، کره امامرت      ۀجامع 5شود؛زایمانش نزدیک می

 رهبری و قوام مدیریت آن را به عهده خواهد داشت.

طالیه هائی که قدرت های بزرگ جهان را به تکاپو انداخته و سرخت مضرطرب کررده    

ی، واقعیت و واقعیرات نیسرتند؟   است. آیا این واقعیت های بزرگ، محسوس و ملموس و تجرب

 ها را انکار کند. آن کدام رئالیست تند مزاج است که این واقعیت

اللَّنُه َوِلنيُّ الَّنذيَن آَمُننوا     »مدیریت جامعه در اصل، از آن خداونرد اسرت:    والیت خدا:

و( ایمران دارنرد،   خداوند ولی کسانی است که )به والیت ا 1«:ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظ ُلماِت ِإَلى النُّوِر

 آنان را از ظلمات اجتماعی خارج کرده و در مسیر نور قرار می دهد.

َو الَّنذيَن َكَفنُروا َأْوِلیناُؤُهُم الطَّناُغوُت ُيْخِرُجنوَنُهْم ِمنَن النُّنوِر ِإَلنى         »در ادامه می گویرد:  

ه )طراغوت  است کر و آنان که )به والیت اهلل( تن نمی دهند ولی های شان طاغوت  «:الظ ُلماِت

 ها( آنان را از نور خارج کرده و در ظلمات قرار می دهند.

یا خردا خواهرد    گز بدون ولیّ نخواهد بود؛ ولی اشآیه می گوید: جامعه هر -5 توضیح:

بود یا طاغوت. یعنی مسئله به شعار و به نظریه پردازی های صرفاً نظری، نیازمند نیست، ایرن  

واقعیت ملموس و مشهود عینی تاریخ است که جامعۀ انسانی همیشه تحت والیت و قیمومیت 
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 بوده و هست و خواهد بود. والیت خدا، یا والیت ابلیس.

ن می یابرد و یرک پدیردۀ طبیعری     ز طریق غریزه تکوّت جامعه است که امدیری ،سلطنت

هرای آگاهانرۀ افرراد     غریزی است. دولت جمهوری مدیریت جامعره اسرت کره از خواسرت    

ر مقدمه هرا و  مصنوعی غریزی است، به شرحی که هم د ۀجامعه، پدید می آید. و یک پدید

کوّن می یابد . امامت مدیریت جامعه است که بر اساس روح فطرت تهم در این فصل گذشت

اجتماعی، است لیکن رابطه اش با طبیعت گسسته نیسرت زیررا    -و یک پدیدۀ کامالً تشریعی

 که روح فطرت، طبیعت و آفرینش انسان است.

کسی که به ضعف  امامت را بفهمد و درک کند؟ فکری اش، ۀتواند در زمینچه کسی می

ُخِلنَق  »خرود بره پیرام آیرۀ     « ناسیانسان ش»مدیریت جامعه، پی ببرد. و در بینش  ۀبشر دربار

در چیسرت؟ در   شبرسد. انسان عظیم تررین مخلروق خداونرد اسرت، ضرعف      5«اْلِإْنساُن َضعیفًا

 است.« ماهیت دولت»مدیریت جامعه است. در پدید آوردن 

را درک کنرد.  « صغیر بودن جامعه»کدام جامعه به لزوم امامت می رسد؟ جامعه ای که 

 ده و می رسد.و امروز به این درک رسی

برا وجرود همرۀ     -جهرانی را  ۀچه ظلماتی باالتر از ظلماتی که امروز جامعر  ظلمات: -1

 فرا گرفته است؟ -امکانات رفاهی

و به هر صرورت   1این واژه، جای حرف هستاصیل بودن  در عربی زبان در طاغوت: -9

عامرل  « رأس»باشد، اسرت. و مرراد از   هر آنچه در رأس ضاللت «= رأس ضاللکلّ »به معنی 

یرک فررد انسران باشرد و خرواه یرک شرورائی از افرراد ماننرد           مدیریت جامعه است، خواه

                                                
 و مدیریت جامعه است.« تکلیف»آیه دقیقاً دربارۀ  -سورۀ نساء. 12آیۀ  5

 دخیل در عربی دو نوع هستند: یواژه ها 1

« شرموئیل »کره معررّب   « اسرماعیل »فارسی اسرت. و   و = کلوخ«سنگگل»که « سجّیل»معرّب: مانند الف: 

 عبری است.  

 عبری ابداع شده است.« شاؤل»که به جای « طالوت»ب: ابداعی: مانند 

 دانسته اند.  « طغی یطغی»ظاهراً طاغوت نیز ابداعی غیر اصیل است، گرچه برخی ها آن را از ریشۀ 
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که مجلس شورای کفار قریش بود، و خواه ابلیس باشد، و خواه یک توتم= « دارالنّدوۀ قریش»

 بت.

 را در این باره بخوانیم:« اقرب الموارد»بهتر است عبارت لغت نامه 

ضال  و األصنام و كل معبنود منن    رأس و كل و الشیطان هنکل معتد، و الكاالطراغوت:  

 .دون اهلل

اسرت و معرانی   درست « ابلیس»آیه مورد بحث، چون سخن از والیت است، تنها معنی  در

کند که جامعه یا تحت والیرت خداونرد   ابلیس هستند. آیه اعالم می دیگر همگی ابزار دست

 است و یا تحت والیت ابلیس.

نسبیتی وجود دارد؟ مثالً جامعه ای فرالن درصرد تحرت والیرت      آیا در این میان نسبیت:

چنرین نسربیتی   « فررد »؟ همان طور که دربارۀ -خدا و فالن درصد تحت مدیریت ابلیس باشد

من و ؤمن و فرد فاسق، افراد بالنّسبه مر ؤهست زیرا که ایمان مدرّج و نسبی است و میان فرد م

 دربارۀ جامعه نیز چنین است؟ بالنسبه فاسق هستند. آیا 

و نره  « شخصیت تک تک افرراد »است نه « شخصیت جامعه»در این پرسش، مراد  پاسخ:

زیرا مکرر به شرح رفت که شخصیت جامعه غیر از شخصیت افراد است. و «. مجموع افراد»

 5نیست.« مجموع افراد»جامعه مساوی نیز 

مورد بحث ما، با وضوح تمام بر می آیرد کره مطرابق انسران      ۀاز بیان قرآن به ویژه از آی

شناسی و جامعه شناسی قرآن، چنین نسبیتی در شخصریت جامعره نیسرت، جامعره یرا تحرت       

والیت خدا قرار دارد و یا تحت والیت شیطان. و جامعۀ بینابین، امکان ندارد. آن نسبیتی کره  

 ن ها است.در برخی جامعه ها دیده می شود نسبیت میان افراد آ

جامعره   فرد و بینابین ندارد؛ ولیِّ یا و است است؛ عدد یا زوج« تقابل ریاضی»آیه در مقام 

اللَُّه َوِليُّ الَّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الظ ُلمناِت  »یا خدا است و یا شیطان. آیه را دوباره بخوانیم: 

                                                
معتقرد هسرتند، مرادشران همرین     « خصیت جامعره ش»این تنها نظر اسالم نیست، همه دانشمندانی که به  5

 است، که شرحش گذشت.
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 «.لطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر ِإَلى الظ ُلماِتِإَلى النُّوِر َو الَّذيَن َكَفُروا َأْوِلیاُؤُهُم ا

آمده، اما دربارۀ والیت ابلیس برا  « ولّی»در این آیه والیت خدا با صیغۀ مفرد  نکتۀ مهم:

آمده. برای این که والیت شریطان در گونره هرا و نظرام هرای متعردد، و       « اولیاء»صیغۀ جمع 

همۀ شان به یرک   می آیند، گرچهعمل  ۀظهور و عرص ماهیت های ظاهراً متفاوت، به منصّۀ

شران از   ۀکفر اجاق های متعدد است که دود هم 5«:الكفر ملة واحدة»نوع بر می گردند 

 یک دودکش بیرون می آید.

آمده است که شرامل  « الّذین»صیغۀ جمع موصول « امّت»و به همین جهت، به جای کلمۀ 

 هر نوع امّت تحت والیت شیطان، باشد.

 1اعالم می کند. «شناخت مدیریت جامعه»و این است آنچه اسالم دربارۀ 

 از نظر اسالم، مشخص شد:« مدیریت جامعه»تا این جا سه مبنای اساسی در  نتیجه:

برخالف شخصیت افراد، شخصیت جامعه همیشه صغیر است گرچره پیشررفته تررین     -5

 جامعه باشد.

 م است.جامعه نیازمند ولی و قیّ -1

 جامعه یا خداوند است و یا ابلیس. ولی -0

قدرت و دولت در نظام مورد نظر اسالم از والیت خدا که در محتروای   «:قدرت» منشج

نبوت مشخص می شود، ناشی می گردد. و در نظام های دیگر گاهی از غریزۀ خانردان گرائری   

رای طبقره  از آ گراهی  ، مانند سرلطنت، و ناشی می شود با زور ثروت یا زور نظامی گری توأم

 اشراف و خواسته های شان که خواسته های عمدتاً غریزی است، ماننرد آریستوکراسری، و یرا   

زیرا که دانش و دانشرمند را کنرار    -این نیز عمدتاً غریزی است ،از آرای جمهور مردم گاهی

 مانند نظام های دموکراتیک. -زده و به رأی اکثریت اصالت می دهد

                                                
 .11صوارم المهرقه، ص  -526ص  1متشابه القرآن، ج  5

 و مهم شناختن این نظر اسالم است، پذیرش و عدم پذیرش آن از ناحیۀ هر کسی، بحث دیگر است.  1
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 ا به دو بخش تقسیم می کند:اسالم قوانین ر قانون: منشج

، این در اختیار خدا است که از طریق نبوت «باید ها و نباید ها»احکام یعنی  احکام: -6

بره ایرن بخرش در     5این در اجتماعیات معنائی نردارد.  غیر از تآن ها را اعالم می کند. و نبو

ضرمن آن   می گوئیم که مستحبات و مکروهرات نیرز در  « حالل ها و حرام ها»عرف مردمی 

 است.

امرور یعنری کارهرا، و     امور یعنی آنچه که در خارج و عینیت باید محقق شود؛ امور: -1

قوانینی که چگونگی عمل کردن و چگونگی انجام دادن کارها را تعیرین مری کننرد، از براب     

طور هزینه کنیم. و با بیان روشن تر: قوانین امرور یعنری   فالن مبلغ بودجه داریم آن را چ مثال:

از قبیل اولویت ها، مهندسی تولید، مهندسی توزیع، مهندسری  « برنامه ریزی عملی در هر کار»

 مصرف و...، امور یعنی اجرائیات و چگونگی اجراها.

چه » منشأ 1«.َبْیَنُهْم َو َأْمُرُهْم ُشورى»امور و وضع قوانین برای آن، در اختیار شوری است: 

شوری است. بر امرام اسرت کره امرور را بره مشرورت       ، «چگونه باید کردها»و « باید کردها

 0«.َو شاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمر»بگذارد: 

در فصل دوم به شرح رفت که از نظر اسالم، تصمیم نهائی برا مردیر اسرت، نظرر      تبصره:

شوری تنها یک نظر پیشنهادی است، فقط مدیر تصمیم می گیرد و مسئولیت نیز فقط به عهدۀ 

یر تصمیم گرفت، افراد تحت مدیریت، یا جریان های تحت مدیریت، مدیر است. وقتی که مد

ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اللَُّه َو َرُسوُلُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن »موظف به اجرای آن هستند: 

سرول در آن  ، در امری کره خردا و یرا ر   مؤمنو زن  مؤمن برای مرد 0«:َلُهُم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِهْم

 تصمیم می گیرند اختیاری و انتخابی نیست در امرشان.

                                                
 نبوت: در دو محور است: محور هستی شناسی، و محور اجتماعیات. 5

 سورۀ شوری. 02ۀ آی 1

 سورۀ آل عمران. 512آیۀ  0

 سورۀ احزاب. 06آیۀ  0
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و فرقی نمی کند شخص مدیر معصوم باشد یا غیر معصوم.  5«.شوری»این تبصره ای است بر 

اگر مدیر صالحیت مدیریت را نداشته باشد، حق مدیریت ندارد. و اگرر صرالحیت دارد، او   

است. خواه در مدیریت کالن باشد و خرواه   تصمیم گیرنده است و او نیز مسئول تصمیم خود

 در مدیریت بخش. 

کنم و گرنه، من کاری با وضعیت موجرود در  به عنوان مثال عرض می مجلس شوری:

 وجمهوری اسالمی ایران ندارم، هدف من فقط شرح مبانی مدیریت در اسالم اسرت؛ امرروز د  

در اسالم نیسرت، ابتردا   مجلس داریم؛ مجلس شوری و مجمع تشخیص مصلحت. این دوگانگی 

ها میران مجلرس و   «گیر»شد و سپس برای حل مشکالت و )باصطالح(  تأسیسمجلس شوری 

گشت و این گونه تعریرف شرد کره: مجمرع      تأسیسشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 

بره   پیشانهاد تشخیص مصلحت، بازوی رهبری است. یعنی نتایج مشورتی خود را بره عنروان   

 ی دهد، و رهبر مکلف نیست که حتماً به آن ها عمل کند. حضور رهبری ارائه م

این تعریف در واقع تعریف مجلس شوری در اسالم اسرت، نره تعریرف مجلرس دیگرر در      

عرض آن. و این مجلس شوری است که مصوباتش فقط ماهیت پیشنهاد دارد، و اجرائی شردن  

سی آمده: هر آنچه مجلس سااست، که این تنفیذ در قالب قانون ا «تنفیذ رهبری»آن نیازمند 

 اعضای شورای نگهبان باشد، واجب االجراء است. امضای و مورد تصویب کند

به نام مجمع تشخیص، به وجود آمد؟ برای ایرن پدیرده دو زمینره     یپس چرا مجلس دیگر

 وجود داشت:

جایگاه و نقش شورای نگهبان به طور دقیق روشن نشرده اسرت؛ آیرا     در قانون اساسی، -5

فقیره  »نظرر بدهنرد، یرا بعنروان     « فقره شناسری  »شورای نگهبان به عنوان متخصرص در   اعضای

ندارد؛ آنران   ی؟ در صورت اول فتوای شخصی آنان، در این مسئله هیچ کاربرد و حجیت-؟«مفتی

کنند. و دست براال   فقهای تاریخ فقه مخالفت دارد، ردتنها می توانند مصوباتی را که با اجماع 

 کنند. و هرگرز نظرر فقهری    باشد، رد ی مشهور تاریخ فقه، مخالفهاوافت باآن مصوبات را که 

                                                
 جائی ندارد. « مدیریت شورائی»در فصل دوم به شرح رفت که در اسالم  5
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 شخصی خودشان را دخالت ندهند.

چهار نوع نظر فقهی داریم: اجماعی، مشهور، نظر نسبتاً مساوی الطرفین، نظر نرادر. مسرلم   

سخن در ایرن   است که اگر مصوبه ای با هیچ کدام از این چهار نظر موافق نباشد مردود است.

است آیا موافقت با نظر نادر، کافی است، گرچره مطرابق نظرر مشرهور یرا مسراوی الطررفین        

 ؟-نباشد؟

قانون اساسی در این هر دو مورد ساکت است، هم دربرارۀ نظرر شخصری اعضرای شرورای      

 نگهبان و هم دربارۀ مطابقت با نظر نادر. 

گهبان مطابق نظرر  در قانون اساسی مشکل بزرگی پیش آورده بود، چون شورای ن خألاین 

شخصی خودشان با مصوبات مجلس برخورد می کردند، تقریباً مجلس در موارد زیادی فلج می 

 گشت.

میران ایرن    سرنخیّت عمومی دربارۀ مجلرس شروری، یرک     فکر از جانب دیگر، زمینۀ -1

مجلس و مجالس دنیای دموکراتیک بود، و نیز یک شباهت ذهنی میان این مجلس با مجلرس  

گاهی در موارد جزئی از عمل خود خارج می گشت و  ۀت بود، مجلس نیز از دایردوران سلطن

، بره  شدمی « قوانین احکام»است، خارج شده و وارد دایرۀ « قوانین امری» که خود دایره نقش

 ویژه مطابق خواسته ها و ایده های جناب آقای هاشمی رفسنجانی.

مشکل بزرگ و پیچیده شده برود، بره ویرژه فیلترر شرورای       پیدایش این دو زمینه موجب

نگهبان هیچ مجالی به ایده های آقای هاشمی نمری داد. و بررای گشرایش ایرن مشرکل، مجمرع       

 گشت؛ یک نقش، یک وظیفه، و یک نهاد، در قالب دو نهاد، پدیدار گشت. تأسیستشخیص 

و کراربرد   هسرت  رایرج « مصرالح مرسرله  »در فقه اهل سنت، اصطالح  مصالح مرسله:

 آن ها را در اختیار مردم گذاشته است. رد. مصالح مرسله یعنی اموری که خداوندوسیعی دا

بل همران طرور   « مصالح مرسله»این معنی در فقه شیعه هم هست اما نه در قالب اصطالح 

در  وانین احکام و قوانین امور. دومری قوانین به دو بخش تقسیم می شوند: ق که به شرح رفت؛
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که به « تنفیذ»و همان « تبصره»اختیار مسلمانان است؛ آزاد و مرسل و رها. لیکن با قید همان 

 شرح رفت.

اصطالح مصالح مرسله هیچ زمینۀ قرآنی و حدیثی ندارد، نظرر بره اینکره سرنیان در      منشأ

تعیین خلیفه به آریستوکراسی عمل کردند، دایرۀ اختیارات مردمی خیلی گسترده تر گشرت و  

 مرسله گشت. وارد دایرۀ قوانین احکام هم شد و نیازمند اصطالح مصالح

مجمع تشخیص مصلحت، به طور دانسته یرا ندانسرته، بروئی از بهرره گیرری از       تأسیسدر 

 اصطالح مصالح مرسله، هست.

نبود، نیازی به مجمع تشرخیص نبرود، زیررا مجلرس      خألو اگر قانون اساسی از اول دچار 

 خیص مصلحت.شوری یعنی مجمع تش

در ایرن مباحرث مشرخص شرد کره از نظرر اسرالم،         مجلس شورای دموکراتیک:

 مدیریت جامعه نیازمند شوری است. اما شوری به سه صورت می توانست محقق گردد:

طبقراتی و حاکمیرت    ۀمشورت امام با بزرگان امت: این یعنی آریستوکراسی و جامعر  -5

 اشراف.

این نیازمند بود که بررای هرر امرری     صین آن کار:ام در هر کاری با متخصمشورت ام -1

 مجلس تشکیل شود.

وچک )کمیسیون( خرود را  جمعی از متخصصان که هر امری مجمع ک مشورت امام با -0

 این در قالب یک مجلس ممکن بود و شده است. داشته باشد:

ردم مر  ۀنمی تواند با تک تک هم مماااما ماهیت دموکراتیزۀ این مجلس: بدیهی است که 

پدید آورد؛ هر بخشری از  « برای مشورت مشورت»مشورت کند. پس بهتر است او یک روند 

 امت با مشورت شان نماینده ای انتخاب کنند برای مشورت با امام.

این برنامه به صورت و ماهیت دموکراسی غربی، مورد قبول مکتب قرآن و اهل بیرت   اما
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را نداشرته باشرد؛ نره    « ضد دانش بودن»و « کشیدانش »باید ماهیت  )علیهم السالم( نیست. بل

 «.تخصص کُش دموکراسی»دچار آریستوکراسی شود و نه دچار 

در انتخاب نمایندگان، نباید امت به بخش های مکانی تقسیم شرود، برا بیران دیگرر نبایرد      

اصالت به مکان های جغرافی داده شود و مکان ها تعیین کننده باشند. باید اصالت به تخصص 

 مکان ها. به شرح زیر: ۀداده شود با مالحظها 

نام دیگرر کره    و یا با هر -،در هر بخش از کشور، هر صنف از اصناف، هر قشر از اقشار

خود را انتخاب کرده و به  متخصص ۀمطابق تخصص کاری خودش نمایند -نامیدمی خواهید ب

 شوری بفرستد.

اتراق  »در این صورت، دیگر جائی برای مجموعه های همعرض نمی ماند؛ چیرزی بره نرام    

و سندیکاها نمی ماند. و هیچ نیازی به این همه بروکراسی بیهروده و  « ارگرکخانه »، «اصناف

م و پیچ های مرزاحم  ند و این همه خبرچیده میشو نمی ماند و همگی باقی سسات همعرضؤم

همره  می کننرد.   کم حم مدیریت، باصطالح شرشان را از سر جامعهتولید، مزاحم توزیع، مزا

 می گردد. چیز در مجلس شوری حل و فصل

شود و این بدان معنی نیست که بر کمیت اعضای مجلس افزوده شود، بل چیزی افزوده نمی

 حتی ممکن است کاسته شود. 

کل نظاام  قدرت، و  منشجقانون، و  منشجمدیریت ها، و  منشجاین است فرق میان 

از زمین تا آسمان با دموکراسی داناش کُاش و ضاد علام غربای       اجتماعی اسالم، که

مبتنای نمای   « مساوی کاردن نامسااوی هاا   »فرق دارد. و این نوع انتخابات هرگز به 

در فقره اسرالمی مری گنجرد؛     « احکام وکالت»و این چنین نمایندگی است که در قالب  شود.

د نمایندگی دمکراتیزه را نیز در قالب آن قلمداد کنند. چیزی که در مشروطیت سعی می کردن

در حالی که وکالت در امور جامعه و مدیریت جامعه، با وکالت در امور شخصی هرر فررد،   
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فرق ماهوی دارد. و باید برای وکالت در سرنوشت امور جامعه و مدیریت جامعه، فقه ویرژه  

 با بدعت خودسرانه.  بر اساس همان روند و ادلّۀ فقهی نه ،ای تدوین شود

 

 

 تعیین امام 

 اِصطفاء، تعیین و تعیّن
 

اصرطفاء=  »نیسرت. رسرول از جانرب خردا     « تعیرین »در نظام اجتماعی اسالم جائی بررای  

می شود، پیشتر آیه هائی دربارۀ اصطفاء خوانردیم. بررای بیران فررق میران      « انتخاب= گزینش

 و واژه توجه شود:تعیین و اصطفاء بهتر است به معنی و کاربرد این د

کاری، صالحیت دارنرد،   د چیز که همۀ آن ها برای یک امری یااگر از میان چن تعیین:

 یکی از آن ها )به هر دلیلی( انتخاب شوند، تعیین است.

هست؛ تعیین یعنری یکری را در نظرر گررفتن و     « واپس زدن»در تعیین، همیشه عنصری از 

 دیگری را واپس زدن.

نیست؛ این طور نیست که از میان افرادی که صالحیت رسرالت را   یرسالت رسول، تعیین

فروق   سرمت اسرت؛ یرک   « اعطاء»داشته اند، از میان شان فردی تعیین شده باشد. رسالت یک 

است و هریچ انسرانی آن را   « خدا فضل»است؛ یک « استثناء»داشته های انسان ها است؛ یک 

 ران واپس زده شوند.میان آنان یکی برگزیده شود و دیگ نداشته تا از

بنابراین، اصطفاء گزینش است، اما نه گزینش تعیینی. و عنصر واپس زدن در آن  اصطفاء:

 نیامده است.« عَیَّنَ»نیست. و لذا در قرآن هیچ واژه ای از 

به دلیل داشرته هرای خرودش، فرازترر      اگر چیزی یا کسی از میان همگنان خودش، تعیّن:

گاه این واژه و کاربرد آن در نظام مدیریتی جامعه، و جای -یابد.خود به خود تعیّن می  گردد،

 چیستی آن، خواهد آمد.
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صرطفائی هسرتند. برا    گفته شد که رسالت دو جنبه دارد: نبوت و امامت. هر دو ا امامت:

به پایان می رسد، زیرا تبیین اصول هسرتی شناسری، خداشناسری و انسران      رحلت رسول، نبوت

انجام یافته است. اما امامت هرگز پایان نمی یابد. و این بدان معنی وحی،  ۀشناسی از سرچشم

نیست و تنها سمت اجرائی محرض دارد. زیررا در ایرن صرورت     « تبیین کننده»نیست که امام 

کار رسول را  نات نبوت دچار فرسودگی فکری شده و از بین می رود. امام در عمل هر دویتبی

راء را. و تنها فرقی که با رسول دارد، اتصال به سرچشمۀ را و هم اج انجام می دهد؛ هم تبیین

 وحی است که رسول آن را دارد و امام ندارد.

چون مسئولیت تبیین به عهدۀ امام است، پس باید عالم ترین فرد امّت باشد، آنهم نره علرم   

وحی را هم برازخوانی   ۀسرچشمنات فرا آمده از یدارای علمی باشد که تبی معمولی بشری، بل

علرم  »کند و هم با توسعۀ جامعه، آن ها را توسعه علمی دهد. یعنی علمش باید از سنخ همران  

باشد که دیگران آن را ندارند و نخواهند داشت. و لرذا سرمت امرام، یرک سرمت      « اصطفائی

مگرر   5:«َأْم َلُهْم َنصیٌب ِمَن اْلُمْلِك َفِإذًا ال ُيْؤُتنوَن النَّناَس َنقنريا   »تعیینی نیست که می فرماید: 

سهمی در حکومت هست، اگر چنین بود )همه چیز را در انحصار خود می گرفتند(  برای آنان

 و کمترین حقی به مردم نمی دادند. 

 چند اصل از اصول انسان شناسی در این آیه آمده است: توضیح:

 ندارد. را هیچ انسانی حق حکومت بر انسان دیگر -5

 دیگر را بپذیرد.هیچ انسانی نباید حاکمیت انسان  -1

 حاکمیت که نیاز ضروری جامعه است، هیچ کسی سهمی در آن ندارد. -0

نیست تا دیگران نیرز سرهمی در آن داشرته باشرند. ]یعنری      « ملک= سلطه»حاکمیت،  -0

 سالبه به انتفاء موضوع است[.« سهم»چیزی به نام 

سرهم خرود    اگر بر فرض، حاکمیت، ملک و سلطه بود، در این صورت هیچ کسی بره  -1

داشت، حاکمیت را در انحصرار خرود    یتوانست و زور بیشترمی که راضی نمی شدو هر کس
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 5گرفت و چیزی به دیگران نمی داد. می

و چون حاکمیت حق هیچ کسی نیست و هریچ کسری هرم سرهمی در آن نردارد، پرس        -6

ْحُسنُدوَن  َأْم َي»است که به دنبال همران آیره مری فرمایرد:     « فضل»است؛ « اصطفاء»حاکمیت 

ما آتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َفَقْد آَتْینا آَ  ِإْبراهیَم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمنَة َو آَتْینناُهْم ُمْلكنًا     النَّاَس َعلى

= امامان از عصر آدم تا به امروز( دربارۀ آنچره خردا از   )یا این که نسبت به مردم  1«:َعظیمًا

 ند؟ ما به آل ابراهیم، کتاب و حکمت عظیم داده ایم.به آنان داده، حسادت می ورز« فضلش»

 چند اصل نیز در این آیه آمده است:  توضیح:

. عردالت آن  باشرد « عردل »است، فضل یعنی چیزی که فراتر و باالتر از « فضل»امامت  -5

ان راء شود. فضل، اعطائی است که همگر است که حقوق مساوی افراد، با عدالت میان شان اج

 دارند. همان طور که امامت رسول نیز فضل است.در آن حقی ن

مثال: سازمانی چندین مهندس را به کار گرفته است، حقوق همۀ آنان را به طور عادالنره  

پرداخت کرده است، آن گاه به یکری از آنران چیرزی اضرافه مری دهرد، بره هرر دلیلری کره           

 دلبخواهش است، این می شود فضل. 

کره در آیره براالتر گفرت:      -یرا سرهم خرواهی اسرت    « اصل امامت»دخالت افراد در  -1

و یا حسادت است. بدیهی است حسرادت در جرائی اسرت کره      -حاکمیت سهام بردار نیست

  .شخص حسود، نسبت به چیزی که هیچ حقی در آن ندارد، انگیزش درونی منفی داشته باشد

به معنری  « مردم» اول مراد از آن ۀآمده، در آی« الناس»در این آیه ها دو بار کلمۀ  توجه:

به معنی اصطالحی است. اوالً: در اصطالح رایرج  « مردم»لغوی است. و مراد از آن در آیۀ دوم 

نیز وقتی که مشاهده می کنند کسی به مال دیگری دست اندازی می کند، می گویند: چه کار 

بران  داری با مال مردم. در حالی که صاحب مال مردم نیست تنها یک نفر است. و قرآن برا ز 

                                                
قبالً به شرح رفت که سلطنت مبتنی است بر زور مستقیم و حاکمیت دموکراتیک مبتنی است برر زور   5

 غیر مستقیم.
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 امّی= مردمی آمده است.

ثانیاً: نظر به این که امامان از زمان آدم تا زمان نزول آیه و تا به امرروز، افرراد بسریار و    

 از آنان یاد می کند. « ناس»فراوان بوده اند، با لفظ 

 5«.الَّذيَن قاَ  َلُهنُم النَّناُس ِإنَّ النَّناَس...   »گفته شده: « ناس»حتی در قرآن به یک نفر نیز 

 دربارۀ خبری است که یک فرد آن را از مکه به مدینه آورده بود. 

امامت و حاکمیت، سلطۀ صرفاً قدرتی و زوری نیست، اما سلطۀ علمی، حکمتری و   دقت:

ه باشرد کره   عاست. یعنی کسی باید امام جام« ملک عظیم»تبیینی هست، و این ملک نیست، 

علم عظیم و حکمت عظیم داشته باشد. ملک سلیمان و داود، امامت بود؛ اول تسلط بر علرم و  

 دانش بود سپس بر اساس آن، مدیریت جامعه بود. 

َو َأْنَزَ  اللَُّه َعَلْیَك اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو َعلََّمَك ما َلنْم َتُكنْن   »خطاب به رسولش می گویرد:  

و خداوند، کتاب و حکمت بر تو نازل کرد، و آنچه را  1«:َفْضُل اللَِّه َعَلْیَك َعظیمًا َتْعَلُم َو كاَن

 نمی دانستی به تو آموخت، و فضل خدا برای تو )همواره( عظیم است. 

و حتی ممکرن اسرت بیرنش     -ممکن است خوانندۀ این سطرها، نویسنده را تجربۀ عینی:

تهم کند، اما اگر به یک واقعیت عینی توجه کند، در به نوعی ایدئالیسم م -تشیع در امامت را

« علرم لردنی  »و باصطالح معرروف دارای  « علم اصطفائی»می یابد که امامان شیعه واقعاً دارای 

کوشیده که علم  0جریان کابالیسم تاریخی (آله و علیه اهلل بوده اند. از روز رحلت رسول )صلّی

م به این واقعیت عظیم آگاه نباشند، گاهی با شرعار  و دانش ائمه را در پوشش نگه دارد تا مرد

جهران اسرتکبار    ،و امرروز هرم   1«.حسنبنا الّنحنو  »و گاهی با شعار  0،«حسبنا کتاب اهلل»
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کرده و به شدت می کوشد تا در میان  تأسیسکابالیسم، مراکز متعدد با سرمایه های هنگفت 

سرلمانان از علرم و دانرش اهرل بیرت      مسلمانان، یونان زدگی و بودا زدگی را ترویج کند، ترا م 

به  آنهمه آثار یونانی و بوداگرائی را« استراسبورگ»السالم( بی خبر بمانند. تنها مرکز  )علیهم

چاپ و منتشر کرده، و هر از گاهی در گوشره ای از جهران بزرگداشرت     عنوان متون اسالمی

ه های مسلمان افرادی این گرایش ها می گیرند، و در هر بخشی از جامع صهائی برای اشخصا

 را در این روند و روال به خدمت می گیرند و...

آنان بهتر می دانند که اگر علوم اهل بیت در محافل علمی به کرسی بنشیند، جرائی بررای   

 قدرت و استکبارشان نمی ماند.

بره مترون    همچنران  مرا  و علم اهل بیت در قالب مجلدات، در قفسه ها خاک می خورد،

شان به تمیم داری کابالیست و کعب االحبار کابالیست و... مری رسرد،    ۀتفسیری که نسل هم

 مشغول هستیم. 

این جعفر صادق کیست که این همه علم دارد، علمی که اگر به روی میرز محافرل علمری    

می بیاید، جهان علم و دانش را از بن بست خفه کننده ای که امروز با آن مواجه است نجات 

اهلل العظمی هستم، که فقط به گوشه کوچکی  کیست که فالن آقا می گوید من آیت دهد. این

 از علم او دست یافته است. 

ه اند، چه اعترافات جسته و گریخته ای که خود غربیان دربارۀ علم این امامان، ابراز کرد

، نره دانشرگاه و نره    آنان که نه مدرسه دیده بودند« فضلی»ی از علم می تواند باشد، مگر حاک

 حوزۀ علمیه.

 

 

 بیعت
 

بوده است که بیعت کننردگان  « پیمان اعطائی»آنچه در تاریخ به نام بیعت، رخ داده، یک 

با بیعت شان سمت حاکمیت را به یک فرد اعطاء می کردند، مگر دربارۀ پیرامبران از قبیرل   
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« معطی سمت»داود، سلیمان و پیامبر اسالم )صلوات اهلل علیهم( که بیعت با آنان به هیچوجه 

 بر دو نوع است:  نبود. پس بیعت

از این جمله است بیعرت برا ابروبکر در سرقیفۀ بنری       بیعتی که معطی سمت است: -6

 ساعده، که بیعت کنندگان سمت خالفت را به ابوبکر اعطاء کردند. 

برادران سنی این بیعت را کامالً مشروع، و سمت خالفت ابوبکر را نیز کامالً مشرروع و  

ما برادران شیعه مطابق بحثی که در مبحث قبلی بیان شد، مری  مطابق قرآن و اسالم می دانند. ا

فاقد شریئ  »ت ندارد، و گویند: قرآن به طور نص می گوید: هیچ کسی سهمی و حقی در حاکمی

 نمی شود؛ بیعت کنندگان در این موضوع چیزی نداشتند که به ابوبکر بدهند. «معطی شیئ

 َأْشَهُد َأْنارد؛ وقتی که مردم می گویند را د« اَشهد»این بیعت کاربرد  بیعت تقریری: -1

را در بیان شان و قلب شان تقریر می سمت الوهیت را به خدا نمی دهند، بل آن  ،ِإلَّا اللَّه َلا ِإَلَه

سمت نبروت را بره پیرامبر     ،اللَِّه ُمَحمَّدًا َرُسوُ  َأْشَهُد َأَنکنند. و همچنین وقتی که می گویند: 

ه آن شهادت داده و تقریر زبانی و قلبی می کنند. و همچنین است وقتی که برا  نمی دهند، بل ب

که با بیعت شان هیچ سمتی را به آن حضرت نمری   بیعت کردند؛ (آله و علیه اهلل پیامبر )صلّی

 دادند بل به آن سمت، اقرار و تقریر می کردند. 

ابروبکر اعطرا    در روز رحلت آن حضرت، اکثریت مردم با بیعرت شران، خالفرت را بره    

یعنری شرما سرهمی و حقری در حاکمیرت       .اللَّنهِ  َعِلّیًا َوِلُي َأْشَهُد َأَنکردند. اما عده ای گفتنرد:  

نداشتید تا آن را به ابوبکر بدهید. امامت، والیت است، والیت بر جامعه نیز فقط از آن خدا 

و  5«.ْینُث َيْجَعنُل ِرسناَلَتهُ   اللَّنُه َأْعَلنُم حَ  »است که آن را به برخی افرراد تفرویض مری کنرد؛     

 ند.ستآریستوکراسی سقیفه را مشروع نمی دان

این حق امام است که کارگزاران، اسرتانداران و فرمانرداران    استان داران و فرمانداران:

خود او اسرت. در مباحرث گذشرته،    کند، و مسئولیت آن نیز در پیشگاه خدا با « اصطفاء»را 

امت به شرح رفت، و گفته شد که پس از مشرورت، تصرمیم    گاه شوری و مشورت امام باجای
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سازمان، که تصمیم  و نهائی با امام است. و همین طور است در دیگر مدیریت های گروه، تیم،

جائی در « مدیریت شورائی». و نیز بحث شد که ستبا مدیر است و مسئولیت هم به عهدۀ او

 اسالم ندارد. 

اولیّه در نظام اجتمراعی اسرالم نیسرت، برل یرک       قاعدۀغیبت امام یک  در عصر غیبت:

 حادثه؛ یک واقعه است که در اثر تمرّد جامعه، یا تمرّد جریان غالب جامعه، واقع می شود. 

امام همان طور که در عصر حضور و با بسط ید و حکومت، استانداران و فرمانرداران را  

یبت نیز همین کار را مری کنرد،   اصطفاء می کند و مدیریت آنان را تنفیذ می کند، در عصر غ

بخرش هرا را تعیرین مری کنرد و در عصرر غیبرت،         با این فرق که در عصر حضور کارگزارانِ

 )َعجَّنلَ مدیریت کل جامعه را. آنهم با اصطفای کلّی بدون تعیین شخص معین، که امام زمران  

َفاْرِجُعوا ِفیَهنا ِإَلنى ُرَواِة َحنِديِثَنا     اْلَواِقَعُة َو َأمَّا اْلَحَواِدُث»فرمود:  َفَرَجه( َتَعاَلى اللَُّه

اما پیش آمدها و رخردادها: در آن هرا رجروع     5«:َفِإنَُّهْم ُحجَِّتي َعَلْیُكْم َو َأَنا ُحجَُّة اللَِّه

 کنید به راویان )متخصص و واجد شرایط( حدیث های ما.

رای مردیریت  این تنفیذ مدیریت جامعه است، لیکن با بیان کلّی که شخص مشخصری را بر  

می سپارد؛ یعنری یکری از افررادی     «تعیّن»جامعه نه اصطفاء می کند و نه تعیین. بل آن را به 

« نتعیّ»دیگر می شوند، خودش برای این سمت  ۀکه مصداق حدیث باال و احادیث دیگر و ادلّ

 می یابد. 

« هیر والیرت فق »را با عنوان خودش بررسی کنیم کره   باال بهتر است بحث والیت فقیه:

گرامی توقع دارم این بحث مرا به امور و مسائل ایران که  است. اما پیش از آن از خوانندگان

شروع شده و تا امروز ادامه دارد، ربط ندهند، بل که مباحثم را فقط از عینک  5001از سال 

 بنگرند، خواه با نظام جمهوری اسالمی موافق باشند و یا مخالف، و یا نسبت به« شیعه شناسی»

 تعصبی. یچآن نقاًد شکوه گر باشند. باور کنند که با صداقت تمام شیعه شناسی می کنم بدون ه
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کلمرۀ فقره در    5نیسرت.  «.تخصص در احکام خمسره »مراد از فقه در این مبحث به معنی 

آمده است، آنچه علم فقه )به محرور  « اسالم شناسی»آیات و احادیث، همه جا به معنی لغوی 

 ده می شود، یک اصطالح و نامگذاری محض است. احکام خمسه( نامی

هستی شناسری، خداشناسری، انسران شناسری، و علروم       یعنی دین شناسی؛ الّتفقه في الدين:

آن گاه نوبت مری رسرد بره     -که همگی به اصول دین مربوط هستند -مبتنی بر انسان شناسی،

 که فروع دین است و اصطالحاً فقه نامیده می شود. « احکام شناسی»

بنابراین، فقیه کسی است که در همۀ این علوم مجتهد باشد، برا ایرن توضریح کره در فقره      

اصطالحی )احکام خمسه( باید متخصص در جزئیات نیز باشد و با اصطالح امروزی در سطح 

اسرالم  »باشد. اما دانش او در علوم دیگر در حدی باشرد کره بتروان گفرت او     « فوق تخصص»

ا کامالً مری شناسرد. و لزومری نردارد در جزئیرات مرثالً روان       و مکتب اسالم ر است «شناس

 شناسی و امثال آن، متخصص باشد. 
است. ولی فقیه بایرد  « همه بعدی ۀفلسف»است؛ یک « جهانبینی»با بیان دیگر: اسالم یک 

کامالً به این جهانبینی و فلسفه، عالم باشد و )به نظر من( نباید آن را با دیگرر جهرانبینی هرا،    
« شرناخت هسرتی  »اسرت، نره از جهرت    « دین کامل»فلسفه ها و ایسم ها، آمیخته کند. اسالم 

ت های پیشین اسرت  ، بل حتی خاتم نبو«شناخت جامعه و اجتماع»ناقص است و نه از جهت 
 تا چه رسد به بینش های بشری. 

در احکرام   متخصرص »مطابق آنچه در باال بره شررح رفرت، اگرر بره       شرایط ولی فقیه:

به افرادی که در دیگرر رشرته هرای     باید -و باید هم گفته شود -، فقیه گفته می شود«خمسه

گرذاری هرم واجرب    اسالم تخصص دارند نیز فقیه گفته شود که گفته نمی شرود و چنرین نام  

ی مثل هشام برن  السالم( اشخاص نی و عملی ائمّه )علیهمینیست، اما باید دانست که در رفتار ع

و...، اهمیت و ارزش شران   0الطاق، جابربن حیان، مؤمن 1بن سالم، مفضّل بن عمر، حکم، هشام

                                                
 احکام خمسه: واجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح. 5

 صاحب توحید مفضل. 1

 عنوان جابر.  « معجم رجال الشّیعه»رجوع کنید  0



 اسالم و مبانی مدیریت 033
 

 

تر کمتر از اشخاصی که تخصص شان در احکام خمسه بوده، نبوده است، بل در مرواردی بیشر  

بوده است. لیکن نظر به این که تفقه در احکام خمسه، نتیجۀ نهائی عملی اسالم است، و بدون 

 آن هر علمی بی فایده است، متخصصان آن نیز اهمیت دیگر می یابند. 

را بررسی کنیم: اسالم در هر  ،مردم با فقیه به معنی متخصص در احکام خمسه ۀاول رابط

سیاسری، روان   علوم داند؛ در معماری، مهندسی، پزشکی،رشته ای نظر متخصص را حجت می 

شناسی و...، و به غیر متخصصان واجب می کند که از نظر آنان تقلید کنند، که مردم عمالً در 

زندگی شان می کنند. در احکام خمسه نیز باید به نظر متخصص که اصطالحاً فقیه نامیده می 

نباید با تقلیرد منفری   اصطالحاً تقلید گویند که شود، عمل کنند. به این عمل به نظر متخصص، 

 شود. اشتباه 

اْلُفَقَهاِء َصاِئنًا ِلَنْفِسِه َحاِفظًا  ِمَن َكاَن َفَأمَّا َمْن»السالم(:  از امام حسن عسکری )علیه

اما کسی از فقها که  5«:ِلِديِنِه ُمَخاِلفًا َعَلى َهَواُه ُمِطیعًا ِلَأْمِر َمْوَلاُه َفِلْلَعَوامِّ َأْن ُيَقلرُدوُه

نفس خود را مدیریت کند، حافظ دین خود باشد، مخالف هوا و هوس خود باشد، مطیرع امرر   

موالیش )خدا( باشد، پس بر عوام )افراد غیر متخصص در فقه( واجرب اسرت کره از او تقلیرد     

 کنند. 

عقلری و   این گونه حدیث ها که راه یادگیری و عمل به احکام را در نظر دارند، یک امر

روشن را اعالم می کنند، یعنی اگر چنین حدیث هائی نبودنرد، براز بره حکرم عقرل، تکلیرف       

به آن است تا بهانه « ارشاد»شیعیان همین تقلید بود؛ این گونه دستورها، تأکید بر حکم عقل و 

نداشته باشند که حتی امروز هرم افررادی برا ایرن     « عمل بدون تخصص»جویان، بهانه ای برای 

 تفکر یافت می شوند.طرز 

آیا این گونه حدیث ها، اجراء احکام را نیز در عصر غیبت، به عهدۀ این متخصص  اجراء:

ها در احکام، می گذارند؟ در ظاهر بیان شان چنین معنائی وجود ندارد. اما باید توجه داشت 

یات نیز احکام هستند؛ چگونه اجراء کردن هر حکم، خود یک حکم دارد. و ئاجرا اوالً:که 
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در متن خود احکام  ثالثاً:یاد گرفتن احکام امور اجتماعی، بدون اجراء، بیهوده می شود.  ثانیاً:

 بکنیرد، آن طرور   عمرل  این طور»اجتماعی، حقوقی، تربیتی و مدیریتی، همواره آمده است که 

 ، نکنید. غیر از اجراء معنائی ندارد. این بکنید«. نکنید عمل

نمی شود، حتی اجرای احکام در یک روستا، بره  « دولت»اما بدیهی است که اجراء بدون 

معنی دولت است و همین طور است در میان یک طایفه، یا در میران افرراد و خرانواده هرای     

 شیعه که در یک شهر در خالل مردمان غیر شیعه زندگی می کنند.

بررسی شود تا ماهیت اجراء نسربت بره شررایط    « شرایط جامعه»، باید مسئله در بنابراین

مختلف، مشخص گردد؛ جامعه نسبت به اجرای احکام شیعی، یکی از چهرار صرورت را مری    

 تواند داشته باشد: 

 السالم. عصر حضور با وجود دولت شیعی: مانند دوره خالفت امیرالمؤمنین علیه -5

 : مانند عصر دیگر امامان.عصر حضور بدون دولت -1

 عصر غیبت بدون دولت: مانند قرن هائی که بر شیعه گذشته است.  -0

و  5عصر غیبت با وجود دولت: مانند دولت سربداران، دولرت شراه طهماسرب صرفوی     -0

 دولت جمهوری اسالمی. 

 اکنون به همان ترتیب باال، جایگاه اجراء از نظر شیعه:

ن است که امام امامت می کنرد و مردیریت جامعره را بره     مسئله دربارۀ ردیف اول، روش

 عهده می گیرد.

مرورد  »دربارۀ ردیف دوم )عصر حضور بدون دولت(، تکلیف شیعه در اجراء به صرورت  

مشخص شده است؛ یعنی مدیریت امور اجتماعی شان به صورت غیر متمرکز، و بره  « به مورد

 قضراوت  است که اصطالحاً بره آن  صورت پراکنده مطابق پراکندگی رخدادها، مشخص شده

                                                
م برده می شود که از جانب فقهرا یرا   نه دولت همۀ شاهان صفوی. در این شمارش تنها از دولت هائی نا 5

فقیه جامع الشرایط، تنفیذ شده اند. و دیگر دولت های شیعی مانند آل بویه، حمردانیان، قاجاریران و...، تنفیرذ    

 نشده اند. 
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 می گویند. «قاضی تحکیم»

ان، همران  مامکان وجودی قضاوت تحکیم به صورت یک سازمان یا تشکیالت شبیه ساز

دولرت در آن   تأسریس است، در حالی که بحث در جامعه ای است که « امکان وجود دولت»

ت اسرت. بردیهی اسرت    امکان ندارد. پس قاضی تحکیم فاقد سازمان، فاقد کوچکترین تشکیال

باشرد. در  « مورد به مورد»چنین قضاوتی نمی تواند فراگیر باشد. و امکاناً نمی تواند خارج از 

هر رخداد، و در هر شکایت و دادخواهی به سراغ یک فقیه، و در رخرداد دیگرر بره سرراغ     

 فقیه دیگر باید رفت، یا می توان رفت، بدون تمرکز.

 قاضی تحکیم و شرایطش:

قاضی تحکیم قاضی فقیه واجد شرایط است کره طررفین دعروی بره حکمیرت او       تعریف:

 راضی شوند. 

مشروعیت قضاوت قاضی تحکیم و شرایط شخص او: در این باره، مشروح تر و مبیّن ترین 

السالم( آن است که عمر بن حنظله باکنجکاوی دقیق، و پرسش های همره   دستور ائمّه )علیهم

السالم می پرسد و جواب هر گوشه از گوشره هرا و صرورت هرای      بعدی، از امام صادق علیه

اول متن این حدیث را که مورد قبول اجمراعی همگران اسرت،     است مسئله را می شنود. الزم

 آن را ببینیم:  ۀمشاهده کنیم، سپس ترجم

َبْیَنُهَمنا ُمَناَزَعنٌة ِفني َدْينٍن َأْو     َأْصنَحاِبَنا   ِمْن َرُجَلْیِن َعْن -السََّلام َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه َعَلیِه

َباِطٍل  ِمرَياٍث َفَتَحاَكَما ِإَلى السُّْلَطاِن َو ِإَلى اْلُقَضاِة َأ َيِحل  َذِلَك َقاَ  َمْن َتَحاَكَم ِإَلْیِهْم ِفي َحقٍّ َأْو

ْحتًا َو ِإْن َكاَن َحّقًا َثاِبتنًا ِلَأنَّنُه َأَخنَذُه    َفِإنََّما َتَحاَكَم ِإَلى الطَّاُغوِت َو َما َيْحُكُم َلُه َفِإنََّما َيْأُخُذ ُس

َو  ُيِريُدوَن َأْن َيَتحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت ِبُحْكِم الطَّاُغوِت َو َقْد َأَمَر اللَُّه َأْن ُيْكَفَر ِبِه َقاَ  اللَُّه َتَعاَلى

َقاَ  َيْنُظَراِن ِإَلى َمنْن َكناَن ِمنْنُكْم ِممَّنْن َقنْد َرَوى       ُقْلُت َفَكْیَ  َيْصَنَعاِن َقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه

َعَلْیُكْم َحِديَثَنا َو َنَظَر ِفي َحَلاِلَنا َو َحَراِمَنا َو َعَرَف َأْحَكاَمَنا َفْلَیْرَضْوا ِبِه َحَكمًا َفِإنِّي َقْد َجَعْلُتُه 

ْنُه َفِإنََّما اْسَتَخ َّ ِبُحْكِم اللَِّه َو َعَلْیَنا َردَّ َو الرَّادُّ َعَلْیَنا الرَّادُّ َحاِكمًا َفِإَذا َحَكَم ِبُحْكِمَنا َفَلْم َيْقَبْلُه ِم

ِضَیا َعَلى اللَِّه َو ُهَو َعَلى َحدِّ الشِّْرِك ِباللَِّه ُقْلُت َفِإْن َكاَن ُكل  َرُجٍل اْخَتاَر َرُجًلا ِمْن َأْصَحاِبَنا َفَر
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َقاَ  اْلُحْكُم  -ِفي َحقرِهَما َو اْخَتَلَفا ِفیَما َحَكَما َو ِكَلاُهَما اْخَتَلَفا ِفي َحِديِثُكْم َأْن َيُكوَنا النَّاِظَرْيِن

ْحُكُم ِبِه َما َحَكَم ِبِه َأْعَدُلُهَما َو َأْفَقُهُهَما َو َأْصَدُقُهَما ِفي اْلَحِديِث َو َأْوَرُعُهَما َو َلا َيْلَتِفْت ِإَلى َما َي

ُقْلُت َفِإنَُّهَما َعْدَلاِن َمْرِضیَّاِن ِعْنَد َأْصَحاِبَنا َلا ُيَفضَُّل َواِحٌد ِمْنُهَمنا َعَلنى اْلنآَخِر َقناَ      اْلآَخُر َقاَ  

َك َفَقاَ  ُيْنَظُر ِإَلى َما َكاَن ِمْن ِرَواَيِتِهْم َعنَّا ِفي َذِلَك الَِّذي َحَكَما ِبِه اْلُمْجَمنَع َعَلْینِه ِمنْن َأْصنَحابِ    

ِبِه ِمْن ُحْكِمَنا َو ُيْتَرُك الشَّاذ  الَِّذي َلْیَس ِبَمْشُهوٍر ِعْنَد َأْصَحاِبَك َفِإنَّ اْلُمْجَمنَع َعَلْینِه َلنا    َفُیْؤَخُذ 

ِكٌل ُينَردُّ  ْمنٌر ُمْشن  َرْيَب ِفیِه َو ِإنََّما اْلُأُموُر َثَلاَثٌة َأْمٌر َبیٌِّن ُرْشُدُه َفُیتََّبُع َو َأْمٌر َبیٌِّن َغیُُّه َفُیْجَتَنُب َو َأ

آِله َحَلاٌ  َبنیٌِّن َو َحنَراٌم َبنیٌِّن َو     َو َعَلیِه اللَُّه ِعْلُمُه ِإَلى اللَِّه َو ِإَلى َرُسوِلِه َقاَ  َرُسوُ  اللَِّه َصلَّي

َتَكنَب  ُشُبَهاٌت َبْیَن َذِلَك َفَمْن َتَرَك الشُُّبَهاِت َنَجنا ِمنَن اْلُمَحرََّمناِت َو َمنْن َأَخنَذ ِبالشُّنُبَهاِت ارْ      

اْلُمَحرََّماِت َو َهَلَك ِمْن َحْیُث َلا َيْعَلُم ُقْلُت َفِإْن َكاَن اْلَخَبنَراِن َعْنُكَمنا َمْشنُهوَرْيِن َقنْد َرَواُهَمنا      

ِبنِه َو  الثرَقاُت َعْنُكْم َقاَ  ُيْنَظُر َفَما َواَفَق ُحْكُمُه ُحْكَم اْلِكَتاِب َو السُّنَِّة َو َخاَلَ  اْلَعامَّنَة َفُیْؤَخنُذ   

َكناَن   ُيْتَرُك َما َخاَلَ  ُحْكُمُه ُحْكَم اْلِكَتاِب َو السُّنَِّة َو َواَفَق اْلَعامََّة ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َأ َرَأْيَت ِإْن

ِة َو اْلآَخَر ُمَخاِلفًا اْلَفِقیَهاِن َعَرَفا ُحْكَمُه ِمَن اْلِكَتاِب َو السُّنَِّة َو َوَجْدَنا َأَحَد اْلَخَبَرْيِن ُمَواِفقًا ِلْلَعامَّ

َقُهَمنا  َلُهْم ِبَأيِّ اْلَخَبَرْيِن ُيْؤَخُذ َقاَ  َما َخاَلَ  اْلَعامََّة َفِفیِه الرََّشاُد َفُقْلنُت ُجِعْلنُت ِفنَداَك َفنِإْن َوافَ    

َو ُيْؤَخُذ ِباْلآَخِر ُقْلنُت   َفُیْتَرُك اْلَخَبَراِن َجِمیعًا َقاَ  ُيْنَظُر ِإَلى َما ُهْم ِإَلْیِه َأْمَیُل ُحكَّاُمُهْم َو ُقَضاُتُهْم

َحتَّى َتْلَقى ِإَماَمنَك َفنِإنَّ اْلُوُقنوَف     َفِإْن َواَفَق ُحكَّاُمُهُم اْلَخَبَرْيِن َجِمیعًا َقاَ  ِإَذا َكاَن َذِلَك َفَأْرِجِه

 5ِعْنَد الشُُّبَهاِت َخْیٌر ِمَن اِلاْقِتَحاِم ِفي اْلَهَلَكاِت.

السالم می گویرد: از   ظله از دانشمندان شیعه در عصر امام صادق علیهعمر بن حن ترجمه:

برای  ید، می روندآاو پرسیدم میان دو شخص از شیعه دربارۀ قرضی، یا ارثی، منازعه پیش می 

 قضاوت به سلطان یا قضات سلطان مراجعه می کنند. آیا این مراجعه حالل است؟ 

مراجعره کررده   « طاغوت»، مراجعه کند، به گفت: هر کس به آنان دربارۀ حقی یا باطلی

است. اگر آن قاضی به نفع او حکم کند، آنچه می گیرد پلید و حرام است گرچه حق ثابرت  

او باشد، چون او حق خود را به حکم طاغوت گرفته است در حالی که خداوند در قرآن امر 
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َلنى الطَّناُغوِت َو َقنْد ُأِمنُروا َأْن     ُيريُدوَن َأْن َيَتحاَكُموا ِإ»کرده که از حکم طاغوت تمرّد شود: 

می خواهند برای داوری به نزد طاغوت و حکّام باطل بروند با این که بره آنران    5«:َيْكُفُروا ِبِه

 دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. 

 پس چه کنند؟  گفتم:

بنگرند به کسی از میان خودتان، از افرادی که در روایرت احادیرث مرا تخصرص      گفت:

دارند، و در حالل و حرام ما صاحب نظر هستند، و شناخت )کافی( به احکام مرا دارنرد، آن   

گاه به او به عنوان قاضی راضی شوند، که من چنین کسی را برای شما قاضی قررار مری دهرم،    

رد، کسی که قضاوت او را نپذیرد، در واقرع حکرم خردا را    وقتی که او به حکم ما قضاوت ک

کررده   تحقیر کرده، و حکم ما را رد کرده، و کسی که حکم ما را رد کند، حکم خردا را رد 

 است. و این در حدّ شرک است. 

اگر هر کدام از آنان )طرفین دعوی( یک شخص معین را برگزیند و هر دو راضری   گفتم:

ن دو قاضی در داوری، اختالف کننرد )یرک نظرر واحرد ندهنرد( و      شوند به نظر آن دو، اما آ

 )در این صورت چه کنند؟(. 1اختالف شان، اختالف در حدیث شما باشد.

در این صورت، حکم آن است که عادل ترین شان، و فقیه ترین شان، و صادق ترین  گفت:

آنچه آن دیگری حکم کررده، کنرار    و 0با تقواترین شان، حکم کرده است. شان در حدیث، و

 گذاشته می شود.

هر دوی شان عادل و مورد رضایت میان دوسرتان مرا )شریعیان( هسرتند؛ یکری برر        گفتم:

                                                
 سورۀ نساء. 63آیۀ  5

 یکی مطابق یک حدیث، و دیگری مطابق حدیث دیگر نظر دهد. 1

 در فقه، صداقت در اجتهاد، و تقوی. تحکیم عبارت است از: عدالت، تخصصبنابراین، شرایط قاضی  0

چیست؟ مگر ممکن است کسی عادل و با تقوی باشد، اما صادق نباشد؟ مراد « صادق بودن»توجه: مراد از 

« و فتروی  فرق میران حکرم  »است که در مبحث « توان تطبیق حکم کلی با مصداق معین خارجی»، «صدق»از 

 خواهد آمد.



 031مدیریت جامعه  -فصل چهارم
 

 

 

 ؟-دیگری ارجحیت ندارد

به آنچه آن دو از ما روایت می کنند در آنچه که حکم مری کننرد،    دقت می شود گفت:

ان شما )علما( باشد، اخذ می شود، و دیگری و مورد اجماع یار« مجمع علیه»نظر هر کدام که 

و نادر است، کنار گذاشته می شود. زیرا که مجمع علیه بی شائبه است. و امور یکی « شاذّ»که 

 از سه ماهیت را دارند:

، واضح است[. از این آن روشن است ]یعنی در جهت هدایت بودن آن 5امری که رَشَد -5

 روی کرد.امر باید پی

 آن روشن است، که باید از آن اجتناب شود. 1«غیّ»اَمری که  -1

است که علم آن به خدا و رسولش واگذار می شود. ]یعنی در ایرن  « مشکل»امری که  -0

گونه امور به خود ما مراجعه کنید[. رسول خدا فرمود: یا حالل بیّن است، یا حرام بیّن، و یرا  

یابرد. و  از محرمرات نجرات مری     و است، و هر کس شبهات را ترک کند،شبهات میان این د

مرتکب محرمات می شود و به طور ندانسته به هالکرت مری    کسی که به شبهات عمل کند،

 افتد.

اگر تکیۀ هر دو به حدیثی باشد که از شما رسیده و هر دو حدیث مشهور باشرند   گفتم:

 ؟ -که اشخاص موثق از شما نقل کرده اند

حدیث، مطابق قررآن و سرنت باشرد، و نیرز      نگریسته می شود؛ هر کدام از آن دو گفت:

 اخذ کرده و دیگری را ترک می کنند. آن را مخالف عامه باشد،

فقیه حکم خرود را از قررآن و سرنت گرفتره      دو فدایت شوم، اگر هر کدام از آن گفتم:

 باشد، اما یکی شان موافق عامه و دیگری مخالف عامه باشد، کدام را باید اخذ کرد؟

 در آن است. 0«رشاد»است پذیرفته می شود. زیرا لف عامه آن که مخا گفت:

                                                
 است که در دو فصل قبلی، یکی از شرایط مدیریت بود.  « رشاد»رَشَد: این همان  5

 غیّ: در آن دو فصل به شرح رفت که غیّ مقابل رشاد است؛ یعنی چیزی که در جهت هدایت نیست.   1

 ه شرح رفت.تکرار: این همان رشاد است که در دو فصل قبل به عنوان یکی از شرایط مدیریت، ب 0
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 اگر هر دو حدیث موافق عامه باشد چطور؟ گفتم:

مورد تمایل بیشتر حکرام و قضرات عامره     ،نگریسته می شود، کدام یک از آن دو گفت:

 باشد، آن را ترک کرده و آن دیگری اخذ می شود.

 نظر، موافق باشند، چه کنیم؟ اگر حکام عامه با هر دو حدیث و با هر دو گفتم:

اگر چنین شد، توقف کن )به هیچکدام عمل نکنید( تا با امام خودت مالقات کنی،  گفت:

 زیرا که توقف در موارد شبهه بهتر است از فرو رفتن در هلکات.

 این بود قاضی تحکیم و شرایطش در عصر حضور بدون دولت.

ننده ای را دچار شربهه نکررده   ه هیچ خوادر پایان این حدیث، برای اینک حاشیه در متن:

الزم است دو مطلب را دربارۀ این حدیث توضیح دهم گرچه خارج از بحرث مردیریت    باشم

 باشد، و گرچه در نوشته های دیگر آورده ام و این جا تکرار می شود:

 که در این حدیث، مکرر آمده، معنایش چیست؟« عامّه»واژۀ  مطلب اول:

 -از روز رحلت رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله -بیت علیهم السالم پاسخ: در ادبیات اهل

هسرت و نره   « سرنّی »گفته شده است؛ در این ادبیات نه کلمره  « عامّه»یا « ناس»به اهل سنت 

سنت »این دو اصطالح را مهدی سومین خلیفۀ عباسی، ایجاد کرد و مرادش از آن «. اهل سنت»

و قبرل از آن در هریچ متنری از مترون، و در هریچ گفتمران        بود نه سنّت پیامبر. «مردمی پیشین

 5یعیان، چنین اصطالحی نیامده است.شفاهی یا کتبی، نه از سنیان و نه از ش
« سلسرلۀ وصرایت  »عباسیان که مدعی خالفت بودند، برای مشروعیت ادعرای شران یرک    

ش ابو هاشم نیز درست کرده بودند که: محمد حنفیه وصیّ امام حسین )علیه السالم( بود، پسر
 وصیّ او، ابراهیم عباسی نیز وصیّ ابو هاشم، تا می رسید به عبداهلل سفّاح.

به حرکت در آمرد؛  « الرّضی من آل محمد»خراسان بزرگ، با شعار  1قیام شیعیان وصایتیِ

                                                
 نررو بیررنش سررایت« نقرردهای عالمرره طباطبررائی بررر عالمرره مجلسرری     »شرررح بیشررتر در کترراب    5

www.binesheno.com 
شیعه در طول تاریخ دو جریان بود: شیعیان والیتی، و شیعیان وصایتی. برای شرح بیشتر رجوع کنیرد بره    1

 www.binesheno.com نو بینش در سایت« مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی»کتاب 
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خالفت را به کسی از آل محمد خواهیم داد که مورد رضایت مان باشد.  ،یعنی پس از پیروزی

ین شعار، زید شهید بود. او که مدعی خالفت نبود بر اساس این شرعار از پیرروان و   بنیانگذار ا

 یارانش بیعت گرفت.

پس از مرگ منصور پسرش مهدی به خالفت رسید، او هر چه به عملکرد پدر و عمویش 

نگاه می کرد غیر از کشتار آل محمد چیزی نمی دید، آن همره خرون هرا کره پردرش از آل      

( ریخته بود، نه جائی برای سلسلۀ وصایت شان باقی گذاشته بود و نه جائی فاطمه )علیها سالم

ا تعیین کرد کره: مر   یناچار برای خالفت و مشروعیت آن، سکوی دیگر«. الرّضی»برای شعار 

برا بیعرت مرردم     …بر اساس سنّت پیشینیان، خلیفه شده ایم؛ همان طور که ابوبکر، عمر و نیز

سنّت مردم برود  « سنّت»بیعت مردم ناشی شده است. مرادش از خلیفه شدند خالفت ما نیز از 

 نه سنّت پیامبر )صلّی اهلل علیه و آله(.

را باطرل و   ز آغاز تا آخر امویران عباسیان پیش از این اعالمیۀ مهدی، خالفت همۀ خلفا ا

را بره   هرا  نامشروع می دانستند غیر از خالفت علی )علیه السالم(. اما با این اعالمیه همرۀ آن 

 رسمیت و مشروعیت شناختند. 

مهدی با این کار با همگان آشتی کرد اما خیلی از خراسانیان که شیعه وصایتی بودند از او 

رنجیدند. قیام هائی در خراسان پدید آمد و به تدریج خالفت را تهدید می کررد کره هرارون    

تکیه ه پدر بود با مون که همراأناچار به سوی خراسان لشکر کشید و در طوس درگذشت. م

را احیاء نمود و اعالم کرد که خالفت را « الرّضی»از نو شعار  5بر این که مادرش ایرانی است

 واگذار خواهد کرد. برای این منظور از امام رضا )علیه السالم( دعوت کرد. « الرّضی»به 

را  «رضاا »کرد. وصرایتیان لقرب    پذیرفت، اما پیشنهاد خالفت را ردامام سفر به مرو را 

 می دانستند.« رضیّ»دربارۀ امام به عنوان مصداق همان 

پیش آمرد،  « واقفیه»پس از شهادت امام کاظم علیه السالم، جریان  چرائی پذیرش امام:

اکثریت عمده ای از شیعیان در آن جریان قرار گرفتنرد و امامرت او را نپذیرفتنرد؛ باصرطالح     

                                                
 مادر مأمون، از اسرای ترک و از مردم ساحل سیحون و آن سوی جیحون بود. نه ایرانی.  5
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یی مری گشرت. امرام برا مسرافرت بره خراسران        درب امامت بسته شد که باید از نو بازگشرا 

رودخانه ای از امامت به راه انداخت؛ در هر شهری چند روزی اقامت می کرد و فوارۀ علم و 

ملقرب   «عالم آل محمد»می آورد به طوری که مردمان سنّی او را به  در دانش را به حرکت

 کردند. و امامت امام رضا علیه السالم، و تشیع والیتی از نو احیاء شد. 

در این حدیث و حدیث هرای دیگرر، یکری از ممیّرزات حردیث صرحیح از        مطلب دوم:

است. چرا در تعارض میران دو حردیث، آنچره مخرالف     « مخالفت با عامّه»حدیث مخدوش، 

 عامّه است قوی تر است؟

برگزار کررده و از آن عبرور مری کننرد،     « تعبدی»امح صرفاً برخی ها این موضوع را با تس

حدّی با سنیان دشمنی داشته اند، که  برخی نیز گمان می کنند که اهل بیت )علیهم السالم( به

مخالفت با آنان را یک اصل از اصول شیعه قرار داده اند. اما مسئله غیر از ایرن اسرت؛ یرک    

 انی می کند. به شرح زیر:علمی محکم، این موضوع را پشتیب ۀپشتوان

نکررد؛  « ستأسری »برخورد  ،مد، با جامعۀ جاهلیاسالم وقتی که آ امضائی؟: ؟ یایسیتجس

یعنی براندازی نکرد؛ همه چیز جامعه، و همۀ ابعاد فرهنگ جامعه را از بین نبرد بل که برا  

د منفری آن  کرد؛ موارد و ابعاد درست آن را امضاء کرد و موارد و ابعرا « امضائی»آن برخورد 

را  5نکاح را امضاء کررد، سرفاح و اخردان   را حذف کرد؛ بیع را پذیرفت، ربا را تحریم کرد، 

 …حرام کرد. و

نداشتند، نقش شان نظارت بر جریان علمی،  در اختیاره طاهرین که مدیریت جامعه را ائمّ

هر جرا   برخورد می کردند؛« امضائی»فرهنگی و حقوقی جامعه بود و با متن جامعه با روش 

روی آن انگشت می گذاشتند و به اصالح آن اقدام علمی می  که اشتباه یا انحرافی رخ می داد،

برخالف  . بنابراین، هر جا که حدیث شانکردند. مخالفت های شان با عامّه در این موارد بود

                                                
« خانواده»سفاح یعنی زندگی مشترک یک مرد و یک زن با انگیزۀ صرفاً غریزی که نمی تواند ماهیت  5

سوئد رایج و تقریباً همه گیر شده است. اخدان نیز همان است کره   ۀهمان که امروز در جامع ،را داشته باشد

 نامیده می شود.« دوست دختر و دوست پسر»امروز با عنوان 
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 است. پرس در جرائی  « اسالم شناسی»آنان باشد، نشان از اصالح است که حفاظت از اسالم و 

قوی ترر اسرت زیررا کرار      متعارض شوند، آنچه مخالف عامّه باشددو حدیث با همدیگر  که

اصلی و نقش اساسی ائمه نظارت و اصالح است. و آن دیگری ضعیف است، زیرا یا تحت نفوذ 

 بینش عامّه است و یا )مثالً( منشأش تقیۀ امام یا تقیۀ راوی است.

اسرت؛ کتراب   « حاشریه نویسری  »ای علمری  با بیان دیگر: در اصطالح فقهاء یکی از کارهر 

محقرق   «شنرايع االسنالم  »شهید ثانی)ره( حاشیه ای است برر مرتن    «هاممسالک االف»

ه است. ادحلی)ره(؛ یعنی تنها به توضیح مواردی از آن، پرداخته و همۀ محتوای آن را شرح ند

آمدند و بر آن حاشریه  ه مرحوم سید یزدی است، فقیهانی بعد از او رسالۀ عملیّ« عروۀ الوثقی»

نوشتند؛ یعنی فقط به مواردی از آن پرداخته اند که با فتوای سید موافق نبوده اند، آن را مطابق 

 نظر خودشان تحریر کرده اند، و مواردی را که با آن موافق بوده اند، واگذاشته اند.

ی. و مکتب جاهل ۀجامع بود بر متن« نویسی حاشیه»با این اصطالح باید گفت: اسالم یک 

اهل بیت )علیهم السالم( نیز حاشیه نویسی است بر روند جاری علمی و فکری عامّره، هرم در   

اصول و هم در فروع. گرچه در موارد موافقت نیز به ترویج علم و رشد فرهنگ برا تبیینرات   

 حیاتبخش، پرداخته اند.

تبیرین   اکنون برگردیم به موضوع خودمان یعنی مدیریت؛ حردیث مشرروح و   مدیریت:

دیدیم، این حدیث و امثرالش، در  « قاضی تحکیم»گر عمر بن حنظله را به عنوان نمونه دربارۀ 

است اما برنامره ای اسرت بررای    « عصر حضور و عدم دولت»صدد یک برنامۀ مدیریتی برای 

 و ناچاری.« اضطرار»

ه در این باره بحث گسترده ای نداریم؛ مدیریت در این دور عصر غیبت بدون دولت:

 نیز همان است که مدیریت در عصر حضور و بدون دولت، است.

عجرل  »برخی از فقهاء معتقدند که تا ظهور امام زمان  عصر غیبت با وجود دولت:

غیرر شریعی. عردم     خواه دولتی مشروع نیست، خواه دولت شیعه باشد و هیچ اهلل تعالی فرجه(

این نظر مساعد کرده است. این عدم  موفقیت دولت های شیعی در تاریخ نیز زمینۀ ذهنی را بر
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 موفقیت ها در دو جهت بوده است:

 . دولت مستعجل بودند، و دیرپا نبودند -5

عدم دوام حرکت شان در خط تشیع و عدالت شیعی، در دولت های نسبتاً دیرپا، مانند  -1

 دولت طهماسب صفوی که پس از او به تدریج به استبداد محض سلطنتی منجر گشت. 

آن  تأسریس رخی دیگر از فقهاء نه تنها دولت در عصر غیبت را مشروع می دانند، بل ب اما

شود. اینان مری گوینرد:    تأسیسمی دانند که در هر زمان ممکن باشد باید « تکلیف واجب»را 

بابی از ابواب فقه، فارغ از عنصر اجرائی نیست، نه فقط ابواب حدود، قصاص، تجرارت،  هیچ 

، صوم، زکات، خمرس و... نیرز فرارغ از عنصرر اجرراء      صلوةب طهارت، قضاوت و....، بل ابوا

 . و هر بابی از ابواب بدون اجراء یا ناقص می شود و یا کالً لغو می گردد.ندنیست

لمعرۀ  »شهید اول، فقیره نامردار و کرم نظیرر، کتراب       5سید بن طاووس از این گروه است،

را در زندان دمشق برای مدیریت جامعه، برای سربداران نوشت و عمالً دولت آنران  « دمشقیه

را تنفیذ کرد. محقق کرکی دولت طهماسب صفوی را تنفیذ کرد که کتیبه ای در براالی درب  

. همران زمران فاضرل قطیفری برر او      ۀ تبریز، از آن تنفیذ، هنوز هرم وجرود دارد  یّمدرسه طالب

قاطعنة اللجناج فني حنّل     »محقق کرکی رسرالۀ   شوریده و رساله هائی در ردّ نظر او نوشت.

 را در پاسخ او نوشت.  «اخلراج

 تأسیسدولت در عصر غیبت، به حدیث هائی تکیه می کنند که موافقین  تأسیسمخالفین 

هستند، فاقرد  « اِخبار»ند: این حدیث ها می نامند و می گوی« حدیث اِخباری»دولت آن ها را 

هستند، یعنی این حدیث ها هیچ حکمی را انشراء نمری کننرد؛ در مقرام ایجراد      « اِنشاء»عنصر 

 تکلیف یا نفی تکلیف نیستند. و این حدیث ها دو گروه هستند:

 گروه اول: حدیث هائی هستند که دربارۀ قیام های برخی از آل فاطمه )سرالم اهلل علیهرا(  

زید، محمرد برن عبرداهلل    امام نبودند و با حضور امام ادعای امامت کردند، مانند یحیی بن  که

و  محض، برادر او ابراهیم، و.... که هر از گاهی شیعیان وصایتی در اطرراف آنران جمرع شرده    

                                                
 ، فصل اعمال مربوط به سیزدهم ربیع االول.15االقبال، ص  -او خود را ولی فقیه زمان خود می داند 5
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هر کسی از ما )آل فاطمره علیهرا    أئمّه می گفتند: تا قیام قائم ما 5قیامی را به راه می انداختند.

 م( قیام کند به نتیجه نخواهد رسید.سال

دولرت. و   تأسریس  است، نه محکوم کردن« یام هاخبار از سرنوشت آن قاِ» ها این حدیث

دولت با حضور امام معصوم، انکار حق معصوم هم هست، اما این حدیث ها  تأسیسصد البته 

 دهند.با صرف نظر از مشروعیت و نامشروعیت آن ها، خبر از عدم موفقیت آن ها می 

دارند؛ ظاهر بیان شان عرام  « کلّی»گروه دوم حدیث هائی هستند که صورت  گروه دوم:

و بدون حضور امام را نیز شامل می شود؛ و ظاهراً نشان می دهند که هیچ  است و عصر غیبت

 حکومتی قبل از ظهور موفق نخواهد شد.

 :دولت، در برابر این حدیث ها چند دلیل می آورند تأسیسطرفداران 

 نیستند و دچار ضعف هستند. -صحیح اصطالحی -«صحیح»سند این حدیث ها  -5

 «.تکلیف»معارض هستند با اصل  -1

 هستند. « اجراء»معارض هستند با همۀ ابواب فقه که همه آن ها نیازمند  -0

 هستند و هیچ حکم تکلیفی را انشاء نمی کنند. « اِخبار»در عین حال  -0

 َسنِفیهٌ  َلُه َلْیَس َمْن َذَ »مثال برای اِخبار و انشاء: امام سجاد )علیه السالم( می فرماید: 

 خوار می شود کسی که سفیه )یا سفیهانی( ندارد که یاری اش کنند.  1«:َيْعُضُده

؟ مراد امام -آیا مرادش این است که بروید افراد سفیه را جمع کنید که قلچماق شما باشند

؛ هیچ حکرم تکلیفری را بیران نمری کنرد.      «حقیقت»است نه بیان « واقعیت»این سخن بیان در 

، خبر از غیرب، یرا   می دهند حدیث هائی که خبر از عدم توفیق مطلوب دولت پیش از ظهور

است و محورش واقعیت است، نه حقیقت، و « جامعه شناسی»و « انسان شناسی»خبر بر اساس 

 نه تکلیف. 

                                                
از آنان یاد « راه سرخ تشیع»عۀ وصایتی بود با اینان همان هائی هستند که دکتر شریعتی که خود یک شی 5

 می کند. و توجه ندارد که شیعۀ والیتی فقط دو بار قیام کرده و آن قیام خونین کربال و انقالب اسالمی است.

 .512ص  11بحار، ج  -ط بنی هاشمی. 550ص  1کشف الغمّه، ج  1
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خبر از  ،هستند که با بیان تأیید یحدیث ها، حدیث یا حدیث های خاص در مقابل این -1

قیام های محبوب امامان، می دهند و حتی در یکی از آن ها سرانجام یک قیام به ظهور منتهی 

 5می شود.

 

 

 تعیّن ولیّ فقیه
 

گفته شد که ادلّۀ والیت فقیه، شخص خاص و فرد مشرخص را  «. تعیین»، نه «نتعیّ»توجه: 

نکرده است، تنها به صورت کلّی است و شامل هر فقیه می شود. و نیز گفته شد کره در   معین

اسالم حکومت شورائی )حتی مدیریت شورائی( جائی ندارد. بنرابراین در زمرانی کره چنردین     

 فقیه جامع الشرایط وجود داشته باشند، کدامیک از آن ها حاکم و مدیر جامعه می گردد؟ 

داشرته  « فرق میران فتروی و حکرم   »ابتدا الزم است بحثی دربارۀ  برای پاسخ به این پرسش

 باشیم:

و قبل از این نیز باید توجه شود که سره اصرطالح برا واژۀ     فرق میان فتوی و حکم:

 حکم داریم: 

 حکم= حکومت= مدیریت جامعه. -5

«. حکرم »داریم و یرک  « موضوع»در هر مسئلۀ فقهی یک «: موضوع»حکم در مقابل  -1

که بر آن بار مری  « حرام»است و حکم « شراب»موضوع « شراب حرام است»گزاره  مثالً در

 شود. در این اصطالح همۀ فتواها حکم هستند. 

 حکم در مقابل فتوی: در این اصطالح نیازمند تعریف هر دو هستیم: -0

، ماننرد  «موضروع کلّری  »فتوی عبارت است از نظر تخصصی و اجتهادی فقیه، دربارۀ یرک  

و یک مفهوم کلّی « شراب غیر معین»، که موضوع عبارت است از «راب حرام استش»گزارۀ 

                                                
 تکون قبل قیام القائم )عج(.، باب ماجاء فی العالمات التی 521، 515غیبت نعمانی، ص  5
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 ذهنی است. 

فقیه در یک موضوع معین خارج از  از اعالم نظر تخصصی و اجتهادیحکم عبارت است 

 «. این مایع که در این ظرف هست، شراب است و حرام»ذهن. مانند گزارۀ 

و به مرحلۀ دیگر می رسد؛ وقتری کره مری     در این اصطالح، حکم از مرحلۀ فتوی گذشته

هم فتوی دربارۀ شراب به معنی کلی، صادر شده و « این مایع معین شراب است و حرام»گوید: 

 هم شراب بودن آن مایع معین، اعالم شده است. 

گاهی بدون این که موضوع از کلیّت خود خارج شود مصداق حکم می گردد، مانند آنچه 

. در «امروز مصرف تنباکو بمنزلۀ جنگ با امام زمران اسرت  »کرد که میرزای شیرازی اعالم 

این اعالمیه، موضوع )یعنی تنباکو( در کلیت خود باقی است و یرک تنبراکوی معرین در نظرر     

 نیست. 

رایرج و شرایع شرده،    « فتروی »؟ در زبان ها به عنوان -یا این اعالمیه، فتوی است یا حکم؟آ

از آن یاد می کننرد. امرا بایرد گفرت     « ی میرزای شیرازیفتوا»همه جا و همه وقت با عبارت 

چنین نیست. این اعالمیه یک حکم است. زیرا گرچه موضروع در همران کلّیرت خرود براقی      

« حکرم ثانویره  »را حرام می کند. حکم است که  5اما اعالمیه ای است که یک حالل ،است

اسراس حکرم ثرانوی.    نامیده می شود. فتوی نیست، بل حکومت و مدیریت جامعه اسرت برر   

 حکم بر دو نوع است:  بنابراین

همان که در تعریف باال گذشت )= حکم آن است که بر یک موضوع معین خارج از  -5

 بار شود(. 1ذهن،

حکمی که فتوی را دربارۀ یک موضوع کلّی بایگانی کند و برا عنروان ثانویره، فتروای      -1

 دیگر را اعالم کند. 

 ثانویه، نظری را ابراز کند، نظرش حکم است نه فتوی.هر کس بر اساس عنوان 

                                                
 آن روز همۀ فقهاء اجماعاً مصرف توتون و تنباکو را جایز می دانستند.   5

 در اصطالح فقهی به آن می گویند: موضوع جزئی. 1



 اسالم و مبانی مدیریت 050
 

 

و تعیین حکم شرعی « عنوان ثانویه»در این جا مسئله قدری پیچیده می شود، چرا که خود 

آن )از احکام خمسه( خود موضوع بحث در درس های فقهی می شود و فتواهرا و نظریره هرا    

حکم  آن شرایطی می توان بر اساسویه چیست؟ و در چه ارۀ آن ابراز می گردد؛ عنوان ثاندرب

 کرد؟ 

با عبارت ساده تر: فتوی عبارت است از نظر شخصی و اجتهادی یرک فقیره دربرارۀ یرک     

موضوع؛ فتوی ابراز نظر است و هر فقیهی در ابراز نظر آزاد است، و هر فقیهی مری توانرد برا    

 فتوای فقیه دیگر مخالفت کند. 

ه فقهائی الفت با حکم فقیه دیگر را ندارد. آنهمقیهی حق مخاما حکم، نافذ است و هیچ ف

که با میرزا همعصر بودند و مصرف تنباکو را حالل می دانستند، قلیان های خود را شکستند. 

 زیرا اطاعت از حکم، برای همگان واجب است. 

 حق ندارد حکم قاضی جامع الشرایط یکی از مصادیق حکم، قضاوت است؛ هیچ قاضی ای

 د. دیگر را نقض کن

و مهم ترین و بزرگترین مصداق حکم، حکم در امور اجتماعی و مدیریت جامعره اسرت،   

بر همۀ فقهاء واجب است که از حکم های فقیهی که حکومت می کند اطاعت کنند گرچه 

 در مواردی فتوای شان بر خالف حکم او باشد. 

ه جاامع  در زماانی کاه چنادین فقیا    پس از مقدمۀ باال می رسیم به پاسخ پرسش کره:  

  الشرایط وجود داشته باشند، کدامیک از آن ها حاکم و مدیر جامعه می گردد؟

 فقیه حاکم به دو صورت تعیّن می یابد: 

دایرره را   رمیرزای شیرازی که تنها در یک موضوع حکم کرده بود، اگ تعیّن اقدامی: -6

جامعه می شد و گسترده می گرفت و در اکثر امور جامعه حکم صادر می کرد، عمالً حاکم 

کره حکرم کررد:     5فقهای دیگر باید از او پیروی می کردند، که مصداق آن امام خمینی است،

                                                
تکرار می کنم: من در این دفتر، کاری با موافقین و مخالفین جمهوری اسالمی ندارم )عقاید خودم بررای   5

 هستم.  « اسالم شناسی و شیعه شناسی»دد خودم محفوظ( تنها در ص
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 «.شود تأسیسشاه باید برود و حکومت اسالمی باید »

اگر کسی نباشد که اقداماً تعیّن یابد، فقهای دیگر )فقیه به معنای لغروی   تعیّن کشفی: -1

به معنای فقه اصطالحی( جمع می « هفقه در احکام عملیّمت»باشد نه فقط « متفقه در دین»که 

شوند و کسی را که واجد شرایط و صالحیت حکومت و مدیریت جامعه است، شناسائی می 

 می گوئیم.« کشف»کنند. این شناسائی را اصطالحاً 

با بیان دیگر: اعضای مجلس خبرگان، کاشف هستند، نه انتخاب کننرده. همران طرور کره     

نیستند. آنران  « معطی سمت»می گویند و « اشهد»به شرح رفت آنان « بیعت»ث پیشتر در مبح

م؛ شناختیم که ترو دارای آن والیرت هسرتی.    یهیچ سمتی را به او نمی دهند، بل می گویند: یافت

ابی ی است و نه دموکراسی، و نه نصب که اصطالحاً انتصکار مجلس خبرگان نه آریستوکراس

 گفته می شود. 

است، نه تعیین. حتری امرام خمینری در انتخابرات ریاسرت جمهروری مرحروم        و این تعیّن 

دعوت می کررد. او دقرت مری کررد کره فررق ایرن        « تعیّن رئیس جمهور»رجائی، مردم را به 

انتخابات را با دیگر انتخابات دنیا، حفظ کند. و لذا در پاسخ پرسش پرفسور حامد الگار کره  

همین است که تشکیل داده اید؟ گفت: نه. ما مری  پرسید: آن حکومت اسالمی مورد نظر شما 

 رویم که به ماهیت اصلی حکومت اسالمی برسیم. 

 و شرایط فرد داوطلب، اصالت دهد نهمی خواست به استعداد « تعیّن»او با استفاده از واژۀ 

تعیّن شخصیت می گذاشت و رأی مردم را فرع آن قرار مری داد. برا    بر . اصل رادموکراسیبه 

در نظام اسالمی رئیس جمهور حاکم نیست، رئیس کرارگزاران اسرت، آنهرم نیازمنرد      این که

 جانب ولی فقیه است.  زتنفیذ ا

و من فقط بحث صرفاً نظری می کنم، و اگر دربارۀ جمهوری اسالمی ایران سرخنی گفتره   

 ام، تنها به عنوان مثال است.
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 کاریاشتغال و بی
 

در جامعۀ اسالمی به عهدۀ کیست؟ در این دفتر، مدیریت هرا   مسئولیت اشتغال و بیکاری

مردیریت   5در شش محور قرار گرفته و دربارۀ هر کدام به طور جداگانه بحرث شرده اسرت:   

خود، مدیریت خانواده، مدیریت گروه، مدیریت تیم، مدیریت سازمان، و مدیریت جامعه )= 

 دولت(.

 سه منشأ دارد:  بیکاریتوجه شود:  بیکاریأ برای پاسخ به پرسش باال، باید ابتدا به منش

عطله یعنی عاطل و باطل کردن؛ عاطل و باطرل نگره داشرتن. خرواه در نیرروی       عُطله: -6

انسانی باشد، و خواه در سرمایه باشد و خواه در اموال غیر منقول، و خواه در نیرروی فکرری،   

 اسالم حرام است. عُطله )به هر نوع و به هر معنی( در  1علمی و حتی نویسندگی.

یعنی همان چیزی کره   -ی«فراغت بین کار»را از  (آله و علیه اهلل قرآن رسول اکرم )صلّی

و تا چه رسرد   بیکارینهی کرده است تا چه رسد به  -نامیده می شود« اوقات فراغت»امروز 

 به انسان های دیگر. می گوید: 

 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

( َو َرَفْعننا َلنَك   3)الَّذي َأْنَقنَض َظْهنَركَ  ( 2)َو َوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك( 1)َنْشَرْح َلَك َصْدَرَكَأ َلْم 

َربِّنَك   ( َو ِإىل7)َفِإذا َفَرْغنَت َفاْنَصنبْ  ( 6)ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا( 5)َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا( 4)َرَكِذْك

آن براری   -و بار سنگین تو را از تو برنداشرتیم؟  -ت فراخ نکردیم؟آیا سینۀ تو را برای َفاْرَغْب:

                                                
 گرچه در خیلی از مبانی مشترک هستند.   5

خانه ای را خالی نگه داشتن، باغی را به طور بی مصرف رها کردن، خودرو و هر چیز دیگرر را عُطلره    1

مره  یعنی عطلره در سررمایه، جری  « گنج»کردن، حرام و قابل مجازات است. و تعیین جریمۀ آن با قاضی است. 

 دارد؛ جریمه اش زکات است.
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 -«آسرانی »هست « سختی»پس با  -و پیام تو را بلند آوازه نکردیم؟ -که برایت کمر شکن بود

و به سروی   -پس هر وقت فارغ شدی خودت را به کار وادار کن -)بلی( با سختی است آسانی

 )جلب رضایت( پروردگارت جهت گیری کن.

گسترده ای را می طلبد، آنچره بره بحرث مرا مربروط اسرت        ۀبحث دربارۀ این سوره دامن

 ردیف های زیر است: 

 نعمت های الهی نباید عاطل بماند. -(5

باشد، بل بایرد برر   « راحت طلبی»موفقیت در به دست آوردن نعمت ها نباید موجب  -(1

 انگیزۀ کار بیفزاید. 

زاده « سرختی »از یرک دشرواری و   « آسرانی »که هر در آفرینش این جهان مقرر شده  -(0

 است.« قانون هستی»شود، این 

را پشت سر هم تکرار کرده تا اهمیرت آن را بیران   « مقدر»و « مقرر»در دو آیه این  -(0

 کرده باشد. 

آنگاه نتیجه گیری می کند: حال که آسانی ای نیست مگر این که از سختی زاده شود،  -(1

 . کن خودت را به سختی کار وادار پس هر وقت فارغ شدی،

را در نظر داشته باش حتری در غرذا    -نیت قربة الي اهلل -و در هر کاری رضایت خدا -(6

 خوردنت، فرزند پروریت، حتی در امور جنسی، تا چه رسد به کارهای دیگر. 

یک تکلیف عبادتی بر آن حضرت واجب است و بر امت واجب نیست، و آن نماز شرب  

چیز بر آن حضرت جایز نیست لیکن برای امت جایز است و آن فراغت اسرت.  است. و یک 

 «. کم کاری»برای همگان حرام است و همین طور است  بیکاریاما 

باید در صدد اشتغال خود بکوشد، و اشتغال یکری  « مدیریت خودش»بنابراین، هر کس در 

ل اعضرای خرانواده نهایرت    از اصول مدیریت خود است. مدیر خانواده نیز باید در صدد اشتغا

اهتمام را داشته باشد و بداند که اشتغال اعضاء از اصول مدیریت اوست. و تررک ایرن اصرل،    

یکی از تفاوت های نظام حقوقی اسرالم برا   « جرم و مجازات»جرم است و قابل مجازات. این 

 هر نظام دیگر است که شرحش خواهد آمد. 
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به عهدۀ مدیریت جامعره )=   بیکاریمسئولیت نادرستی نظام اقتصادی: در این صورت  -1

 اری و نارسائی های نظام اقتصادی را اصالح کند. مدولت( است که باید بی

ناتوانی مدیریت جامعه: بر دولت واجب است که با مشاهدۀ اولین نشانه های ناتوانی،  -0

بدیل نیز ناتوان باشد، ا این ترمیم و تبخود را ترمیم و ناتوانی را به توانمندی مبدل کند. و اگر 

 مشروعیت خود را از دست می دهد، مگر در دو صورت که شرحش خواهد آمد. 

مسرئولیت دارنرد:    بیکاریبنابراین، از شش نوع مدیریت، تنها سه نوع آن دربارۀ اشتغال و 

خانواده، و مدیریت جامعه. و سه نوع دیگر آن یعنی مدیریت گروه،  مدیریت مدیریت خود،

 ندارند.  بیکاریم، و مدیریت سازمان، هیچ مسئولیتی دربارۀ اشتغال و مدیریت تی

 5مثال: اگر مدیر یک سازمان دولتی یا بخش خصوصی، با انگیزۀ مشغول کردن بی کاران،

نکررده برل بره     بیکراری او نه تنها کمکی به حلّ مشکل  استخدام فرد یا افرادی اقدام کند،به 

بیمراری مرزمن   »را بره یرک    بیکراری به وجود آورده و  «اشتغال کاذب»دامن زده و « عطله»

 1مبدّل کرده است.« جامعه

 چنین اقدام انسان دوستانه ای، تنها در دو صورت، ستوده است:

فقدان دولت: همان طور که شیعه قرن ها بدون دولرت در خرالل جامعره هرای غیرر       -5

 شیعی زیسته است.

ایرانری خرود، دولرت مشرروع      ۀامعر فقدان دولت مشروع: همان طور که شریعه در ج  -1

 نداشت.

می یابد؛ صردقه ای در پوشرش   « صدقه»در این دو صورت، آن اقدام مدیر سازمان، عنوان  

                                                
 با نیت انسان دوستانه یا با ترحم. 5

در دورۀ دوم مجلس شورای اسالمی، یکی از نمایندگان، راننده ای به خردمت نگرفتره برود، راننردگان      1

مجلس و رانندگان شخصی نمایندگان به او می گفتند: چرا دوست نداری کسی راننده تو باشد و از ایرن بابرت   

د؟ گمان می کردند که او به حدّی خسیس و نسبت به بیکاران بی اعتنا است که نمی خواهرد کسری   نان بخور

از این کار به نوائی )از بیت المال( برسد. او در طول چهار سال ناچار بود هر از گاهی بره ایرن پرسرش آنران     

 پاسخ دهد، پاسخی که هرگز به جائی نرسید.  
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 کار.

مسئولیت اشتغال و بیکاری به عهدۀ مدیریت جامعه )= دولت( است که این وظیفه را در  

 دو محور انجام می دهد:

است و یکی از اصول جامعره  « جامعه ساز»مرحلۀ جامعه سازی: گفته شد که اسالم  -5

 ۀسازی پیشگیری از عطله است، با فرهنگ سازی و تربیت اجتماعی. و اگر مسرئله از مرحلر  

 پیشگیری عبور کرده باشد، به درمان آن بکوشد؛ کوششی که به نتیجه برسد.

 ، عطله نباشد، منشائی غیرر بیکاری منشأمرحلۀ مدیریت اجتماعی اجرائی محض: اگر  -1

ندارد. و دولت ضعیف مسئول ضعف خود است؛ یا نظام اقتصرادی اش غیرر   « ضعف دولت»از 

 اسالمی است، یا اگر اسالمی باشد دچار بیماری است.

 تواند بر ناتوانی خود تکیه کند و خود را معذور بداند مگر در دو صورت:دولت نمی

 گیر. حوادث بزرگ طبیعی مانند خشکسالی همه -5

بزرگی که دشمن خارجی به وجود آورده باشد؛ با جنگ نظامی یا با جنرگ  حوادث  -1

پذیرفته نیست و اگر دشمن در جنگ فرهنگی موفق  قتصادی. اما جنگ فرهنگی دشمن، عذرا

 ۀشود بی تردید به دلیل ضعف ماهوی دولرت اسرت، زیررا نشران از ضرعف دولرت در مرحلر       

 اْلِإْسنَلامُ »ن اسالم معتقد است کره:  است )که در سطرهای باال گذشت( چو« جامعه سازی»

ها فراز می آید و هیچ فرهنگی برر اسرالم    اسالم بر همۀ فرهنگ 5«:َعَلْیه َيْعُلو َو َلا ُيْعَلى

 فراز نمی شود.

اسرت و ممکرن اسرت در    « قدرت»در جنگ نظامی و اقتصادی، آنچه تعیین کننده است  

مین، دولت مشروع اسالمی باشرد و نسربت بره    یک مقطعی از تاریخ، یا در قطعه ای از کرۀ ز

صۀ فرهنرگ، امکران   دولت های دیگر دچار ضعف در قدرت باشد. لیکن چنین ضعفی در عر

ماهوی دولت در جامعه سازی. دولتی که رسول اکرم )صلی اهلل علیره و   ندارد مگر در ضعف

ت، در اثرر  کرد، با همۀ کوچکی و ضعف نظامی و اقتصرادی کره داشر    تأسیسآله( در مدینه 
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شتاب فرهنگی که به آن داده بود، بر همۀ جامعه ها و دولت هرای دیگرر فرراز آمرد. و ایرن      

ی است که فرهنگ اسالم «امتحان»شعار نیست، یک واقعیت تجربی تاریخی است و مصداق 

 داده و موفق گشته است.

اهیرت  م»در این مبحث، بی درنگ و بدون اطالۀ کالم، برویم به بررسی  نظام اشتغال:

که امروز عمالً در همه جای جهان، پذیرفته شده است. این نظام کراری، پرر از   « نظام اشتغال

است، و کاذبیت عنصر ماهوی آن است که به هر بهانه ای یرک کرار را بره    « اشتغال کاذب»

را نقش کار می دهرد. نتیجرۀ آن   « بیکاری»کارهای متعدد تقسیم می کند، و در مواردی یک 

دار است که امروز جامعه بشری را گرفتار کرده است. عرالوه برر    هدامن« یبوروکراس»یک 

 آن، عنصر عطله در همه جای تار و پود این نظام اشتغال، حضور دارد؛ عطله در پوشش کار.

وقتی که خواننده این سطرها را می خواند، فوراً به ذهنش می آیرد: پرس چررا ایرن نظرام      

 اشتغال، جامعه های غربی را به حد اعالی توسعه رسانیده است؟ 

این نظام شغلی با تکیه  استعمار.معه های غربی نهفته است: پاسخ این پرسش در همان جا

 توسرعه گشرته اسرت، امرروز کره کفگیرر      بر استعمار و استثمار جامعه های دیگر، موجرب  

رسیده و چیزی برای غارت نمانده، هم نظام شغلی و هرم   استعمار به ته دیگ جوامع مستعمر

 نظام اجتماعی آنان دچار اضطراب شدید شده است.

بررای شران لولره کشری شرده،      « سازمان ملل»لوله ای از  که در این اضطراب، کشورهائی 

ا در هر کدام از آن ها بخشی از سازمان ملرل، حضرور دارد؛   دیرتر مضطرب خواهند شد. زیر

مانند سازمان انرژی اتمی در اترریش و در کنرار آن سرازمان برین المللری ُاپرک و امثرالش. و        

 درآمدهای کالن برای آنان است. منشأکه  5سازمان های متعدد در سوئیس و...،

نابع کمتر برخروردار هسرتند زودترر    و کشورهائی مانند یونان، ایرلند و ایتالیا که از این م

بع گردشگری بریش از اترریش و امثرالش    ادچار اضطراب می گردند و گشته اند، گرچه از من

                                                
و «. Internationl labour organization (ALO)»از آن جمله، سازمان بین المللی کرار   5

 صلیب سرخ و مرکزیت ژنو برای مذاکرات بین المللی و...
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 برخوردار هستند.

اروپای شرقی در اثر کمونیسم، دچار شغل کاذب نگشت، گرچه کمونیسم، اصل انگیزه و 

 روسریه بره محرض سرقوط شروروی     و لذا اشتیاق به کار را عمالً ذبح کرده و از بین برده بود. 

زمین خورد اما توانست برخیزد و حال و وضعیتش بهتر از جوامع غربی اروپا گردد؛ به قرول  

که از نو بیدار شده و از غار بیرون آمده و در برابرشان غرش می کند.  ی استخودشان خرس

رند، دچار بدامحفوظ  انهای غربیتورو اگر دیگر جوامع اروپای شرقی بتوانند خودشان را از 

 زیرا از میکروب اشتغال کاذب تا حدودی آسوده اند. اضطراب مذکور نمی شوند،

جامعه های آسیای شرقی با این که تا حدودی دچار اشتغال کاذب هستند،  آسیای شرقی:

و « روحیۀ بسنده بودن»آن که دارند و در کنار « روحیۀ مدیریت پذیری ویژه»لیکن به دلیل 

 ۀکننرد و نتیجر  ، جدی ترین مردم جهان در کار هسرتند. آنران کرار مری    «عدم مصرف گرائی»

 این بار در تور استعمار سیاسی هستند. 5رود.کارشان به جیب غربیان می

دو عامل است که دوران اضطراب و تنش درونی غرب را طوالنی می کنرد و   خاورمیانه:

 سقوطش را به تأخیر می اندازد:

خاورمیانه که به دلیل عدم استقالل شان نمی توانند به مرردم  عدم استقالل دولت های  -5

 خودشان متکی باشند.

 گردشگری غیر عقالنی که درآمد و نتیجۀ کارشان را به جامعه هرای غربری سررازیر    -1

 د.نمی کن 

از آثار عینی استعمار نظامی و استعمار فرهنگی هستند. که به حردّی ریشره    این دو عامل،

هستند که بزرگترین عامل سرنوشت ساز را در دستان مرردم خاورمیانره،   دار و سرطان گونه 

ذوب می کنند؛ امروز جان جهان، جان توسعه، جان سرنوشت جهران در دسرتان خاورمیانره    

ستمگرانۀ غرب در مدت چند روز فرروکش   ۀاست، اگر نبود دست نشاندگی دولت ها، توسع

                                                
در فروشگاه های بیرمنگام انگلیس به هر کاالئی نگاه می کردم، اکثرشان محصول کرار آسریای شررقی     5

 بود.  
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 کرده و سقوط شان فرا می رسید.

َأ َفَلنْم َيسنرُيوا ِفني    »اسالم به گردشگری تشویق می کند:  نی:گردشگری غیر عقال

َمى اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبها َأْو آذاٌن َيْسَمُعوَن ِبها َفِإنَّها ال َتْعَمى اْلَأْبصاُر َو لِكْن َتْع

ا قلب هرائی داشرته باشرند کره     چرا سیر و سفر نکردند در زمین ت 5«:ِفي الصُُّدور اْلُقُلوُب الَّيت

آن، حقایق را بشنود؟! چشرم هرا    هائی داشته باشند که با حقایق را با آن درک کنند، یا گوش

 نمی شوند لیکن قلب های درون سینه کور می شوند. کور

گردشگری عقالنی که لغو و بیهوده نیست؛ پاسخی است به اقتضا های فکرری و   این است

سرکوب  اً غریزی باشد، نشان می دهد که فطرتز گردشگری صرفعقالنی انسان. اگر هدف ا

 شده و قلب )= شخصیت درون( کور گشته است.

و « هسرتی شناسری  »و « خدا شناسری »قرآن گردشگری را یکی از عوامل مهم و سازنده در 

ِإنَّ ذِلَك َعَلى اللَّنِه َيسنرٌي    َأ َو َلْم َيَرْوا َكْیَ  ُيْبِدُئ اللَُّه اْلَخْلَق ُثمَّ ُيعیُدُه»می داند: « معاد شناسی»

ُكنلر   ىُقْل سرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َكْیَ  َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَُّه ُيْنِشُئ النَّْشَأَة اْلآِخَرَة ِإنَّ اللََّه َعلن 

آغاز می کند. سپس براز مری گردانرد.    آیا نمی بینند چگونه خداوند آفرینش را  1«:ٍء َقديٌرَشْي

بگو: در زمین بگردید، و بنگرید خداوند چگونه آفررینش را   -این کار برای خدا آسان است.

آغاز کرده است، )تا بفهمید که( جهان آخرت را نیز می آفریند. یقیناً که خدا برر هرر چیرز    

 توانا است.

مطالعه در جغرافیای طبیعی جهان، در جغرافی اجتماعی جامعه ها با انگیرزۀ فطررت، ره   

کودک هر چیز  -عظیم علمی و شناختی می آورد. و مسافرت با انگیزه کودکانه غریزیآورد 

غریرزی بزرگسرالی،    ۀیرا برا انگیرز    -تازه دیده را دوست دارد اما هیچ بهرۀ علمی از آن ندارد

 ارمغانی غیر از مقال های لغو و سرایش های پوچ و لذائذ شهوانی، نخواهد داشت.

می کند به « حقارت عمیق»گردشگر را دچار  زی، شخصکه گردشگری غری و مهمتر این

                                                
 سورۀ حج. 06آیۀ  5
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مسافری حتی بدی هرا و منفیرات   ویژه اگر گردشش در جامعه های توسعه یافته باشد؛ چنین 

 را مثبت خواهد دید، که چشم دارد بینا، اما شخصیت درونش کور است. 5آنان

 مسرافرت کنیرد ترا    1«:تَغْنَمُاوا سَافِرُوا تَصِاحووا وَ  »از پیامبر اسالم نقل شده که فرمود: 

بیابید و به غنیمت برسید. مراد از ایرن حردیث چیسرت؟ آیرا تنهرا صرحت جسرمی و         صحت

عینی نشان می دهد که افراد معمّر و  ۀسالمتی از بیماری های جسمی است؟ در حالی که تجرب

اند. اگرر  دارای عمر طوالنی، معموالً کسانی هستند که از محیط جغرافیایی خود خارج نشده 

در این حدیث، صحت و سالمت فکری و علمی مقصود اصلی نباشد دستکم بخشری از مقصرود   

 است. زیرا در این صورت است که حدیث مطابق آیه ها می شود.

دهد که هم در گردشگری هدفمند به اهداف فطری، غنایم عظیم از معلومات به انسان می

مطالب محسروس و   ،شناسی شناسی و جامعههستی شناسی و هم در خداشناسی و هم در انسان

 ند.دارملموس و تجربی 

تشویق کند یا تسهیالت به  غریزیمدیریت جامعه )= دولت( نباید مردم را به گردشگری 

 آن بدهد. این هر دو جرم است و خیانت. 

از جانب دیگر: دولت حق ندارد به دلیل ایرن کره مسرافرت کسری را مصرداق مسرافرت       

داده، او را از سفر منع کند. زیرا سفر کردن حق مسلم هرر فررد اسرت. پرس     غریزی تشخیص 

وظیفه اش چیست؟ وظیفه اش جامعه سازی است؛ با آگاهی بخشری؛ برا امامرت کره معرادل      

کراری، و چشرمه هرای    « ریرز چشرمه هرای   »آمد ت است؛ با فرهنگ سازی. وگرنه، درهدای

 اجنبری ودخانره ای بره درون جامعره    اشتغالی، به جویبارهائی می ریزند و سپس به صورت ر

. و در این صورت، نه استقالل مری توانرد فایردۀ مطلروب داشرته باشرد و نره        سرازیر می شوند

 اشتغال. 

بنابراین؛ هدف نه در اشتغال محدود می شود و نه در تولید. هدف نهرائی بره هردر نررفتن     

                                                
 بدی ها و منفیاتی که خود آنان را کالفه کرده و عیش شان را با تلخی های عمیق آمیخته است. 5

 .51062کنزالعّمال، ح  -032ص  1، ج احلکمةمیزان  1
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رمایه ها، یکی از عوامل شگری غریزی با هدر دادن سدنتایج کار و اشتغال است. بی تردید گر

و آفت بزرگ اشتغال است. اما گردشگری فطری علم آور، فکر آور و تقویت  بیکاریبزرگ 

 کنندۀ اندیشه و کار آفرین است.

تا ببینید چه  بیاندازید جۀ دولت فرانسهدنامه ریزی بوکافی است )مثالً( یک نگاهی به بر

امعره هرا بره ویرژه مردمران هنرد و       گردشگری غریزی مردمان دیگر ج حاصلمقدار از آن 

خاورمیانه است. این مانند غارت منابع معدنی نیست که در اثر عدم استقالل دولت های مبدأ 

اسرت؛   «دو دساتی تقادیم کاردن   »به سوی آنان سرازیر می شود، این غارت مصرداق برارز   

 5جامعه سازی ناشی می شود. خألاز بیماری فکری و فرهنگی است که 

 

 

 جامعه در عصر ظهورمدیریت 
 

می گویند. قرآن آن را « ثوره»، انقالب می گویند، عرب ها به آن «قیام جامعه»ایرانیان به 

می نامد. در این گفتار مشکلی برای خودم ایجاد می کنم که به نظرر خرودم   « زلزله اجتماعی»

« زلرزال »ممکن است برخی ها آن را تکلّف بدانند، و آن تفسریر سرورۀ    است اما یک تکلیف

 است که من آن را برخالف نظر دیگران تفسیر می کنم: 
 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم

َيْوَمِئٍذ  (3)َو قاَ  اْلِإْنساُن ما َلها (2)َأْخَرَجِت اْلَأْرُض َأْثقاَلهاَو  (1)ُزْلِزَلِت اْلَأْرُض ِزْلزاَلهاِإذا 

َفَمنْن   (6)ْشتاتًا ِلُیَرْوا َأْعماَلُهْمَيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأ (5)َلها ْوحىِبَأنَّ َربََّك َأ (4)ُتَحدُِّث َأْخباَرها

 ْثقاَ  َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه.َو َمْن َيْعَمْل ِم (7)ِمْثقاَ  َذرٍَّة َخْیرًا َيَرُهَيْعَمْل 

 -یک نمونه از ترجمه ها را می آورم: به نام خداوند بخشندۀ بخشایشرگر  رایج: ۀترجم

                                                
 و البته انتظار جامعه سازی از یک دولت دست نشانده نیز انتظار لغو و بیهوده است.   5
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و انسران   -و زمین بارهای سنگینش را خارج سرازد  -نگامی که زمین شدیداً به لرزه در آیده

 را در آن روز زمین تمام خبرهایش -می گوید: زمین را چه می شود )که این گونه می لرزد(؟!

در آن روز مردم بصورت گروه  -چرا که پروردگارت به او وحی کرده است -بازگو می کند

پرس هرر کرس     -قبرها( خارج می شوند تا اعمال شان به آنها نشان داده شودهای پراکنده )از 

و هر کس هموزن ذرّه ای کار برد کررده    -رّه ای کار خیر انجام دهد آن را می بیندذهموزن 

 آن را می بیند. 

ارشری از  ه گزفسیر مبتنی است بر این کره ایرن سرور   این ت -5 اشکال ها بر این تفسیر:

راسم محشر نیز در روی کرۀ زمین برپرا خواهرد شرد. در حرالی کره      احوال قیامت است و م

مطابق آیه ها )بل مطابق چند سوره از سوره های مکی( کرۀ زمرین در انفجرار عظریم از برین     

 خواهد رفت. 

انحرافات فکری برخی از متفکران نیز شده است؛ آن آقرای فیلسروف    منشأاین بینش،  -1

هفتگی در تلوزیون دارد، در یکی از همان برنامه ها می گویرد:   ۀارسطوئی صدروی که برنام

 محشر کجاست؟ کرۀ زمین که از بین خواهد رفت، پس محشر در قلب انسان است. 

ی می رسد که نه جسمانی است و نه روحانی، برل یرک   «معاد»این جناب با این تفکر به 

 معاد صرفاً خیالی می شود. 

امدار که امروز الگوی طالب جوان در تفسیر شده اسرت  و نیز بر همین اساس آن مفسر ن

از  دربارۀ جایگاه بهشت می گوید: انسانی که در نشئۀ مادی عنصری زندگی می کند بسریاری 

غۀ عنصری و مادی دارد. او برای هر چیز، جا و مکران مرادی   داوری ها و انتظارات او هم صب

و مکان طبیعی می نگرد. حال اگر از او  تصور می کند و فرآیند همۀ امور را در راستای زمان

 5کجاست خواهد گفت.... 1+1=0ۀ مسئل یپرسیده شود جا

السرالم اسرت،    این جناب از معاد جسمانی که از مسلّمات مکتب قرآن و اهل بیت علیهم

معتقرد شرده   « معاد مفهومی»عبور کرده، آنگاه از معاد روحانی منحرفان نیز فراتر رفته و به 
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 5یک مفهوم صرفاً ذهنی می گردد که وجود خارجی ندارد.است؛ معادش 

می گوید: این زلزله، زلزلۀ موضعی نیست، بل زلزله ای است کره کرل   « زلزالها»کلمۀ  -0

کرۀ زمین را فرا می گیرد، پس مراد یک زلزله ای است کره جهرانی اسرت. و چنرین زلزلرۀ      

َزْلَزَلنَة  »آن را  قرآن بین می رود وطبیعی کرۀ زمین، پایان عمر آن است که متالشی شده و از 

و در آیه های متعدد به داغان شردن آن   1«.ٌء َعظیم......ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْي»نامیده:  «السَّاَعِة

 تصریح کرده است. اما مطابق تفسیر آقایان، محشر نیز در روی همین کرۀ زمین برپا می شود. 

گرزارش مری کنرد کره      «:َلها ِبَأنَّ َربََّك َأْوحى»می کند: زمین اخبار خودش را بازگو  -0

 پروردگارت به او وحی کرده است. 

الی کره  ، در حر «چرا که پروردگارت به او وحی کرده اسرت »در ترجمه باال آمده است: 

 را بدهد.« چرا»، تا معنی «تعلیل»است نه حرف « تعدیه»حرف « بانّ»در « بر»

خروج از قبر، آمده؟ نه واژۀ قبر هست و نه واژۀ خرروج،   در کجای این سوره عبارت -1

 است که معنی اش خواهد آمد.« صدور»بل آنچه هست 

 آمده؟ « پراکنده»در کجای این سوره سخن از  -6

 و اشکاالت دیگر. 

تفسیر این سوره به پایان عمر زمین و معاد، هرگرز درسرت نمری شرود،      زلزلۀ اجتماعی:

همۀ انقالب های اجتماعی، موضعی  ،ی جهانی است؛ تا آن تاریخموضوع سخنش زلزلۀ اجتماع

هستند اما این یکی جهانی خواهد بود که همۀ کرۀ زمین را فرا خواهد گرفرت. بره آیره هرا     

 توجه فرمائید:

 زمانی که زمین با زلزلۀ همه جائی و ویژۀ خود، لرزیده شود. ِإذا ُزْلِزَلِت اْلَأْرُض ِزْلزاَلها:

 ی زمین متزلزل و دچار انقالب گردد. رو ۀیعنی جامع

                                                
 نرو  بیرنش  در سرایت « تبیرین جهران و انسران   »رجروع کنیرد بره کتراب     « جایگاه بهشرت »برای مسئلۀ  5
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 و خارج کند زمین وزنه های خودش را.  َو َأْخَرَجِت اْلَأْرُض َأْثقاَلها:

د که تا آن روز شرناخته  یعنی در آن زلزلۀ اجتماعی، شخصیت های بزرگی ظاهر می شون

 ان هم رهبران آن انقالب خواهند بود و هم مدیران آن.نینبودند. ا

 روی زمین؟  ۀانسان ها از همدیگر می پرسند: چه شده بر جامع اْلِإْنساُن ما َلها:َو قاَ  

سرتاسر زمین خبرهای خود را رد و بدل کرده و سررایش   روز آن َيْوَمِئٍذ ُتَحدُِّث َأْخباَرها:

 می کند. 

یعنی جامعه پر از خبر شده، ومسئلۀ مهم روز، اخبار خواهد بود؛ انقالب به کجا رسیده؟ 

 ا را فرا گرفته؟ چه حادثه هائی رخ داده؟ و...کج

 به )محور( این که پروردگارت به آن وحی کرده است.  َلها: ِبَأنَّ َربََّك َأْوحى

و بر پایه نبوت و نبوت « انقالب وحیی»یعنی محور خبرها این است که این انقالب، یک 

 ها است. 

 پس؛ این انقالب دو ویژگی دارد: 

 جهانی است. -5

 وحیی است.  -1

آن روز مردم به صورت گروه هائی صرادر مری    َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتاتًا ِلُیَرْوا َأْعماَلُهْم:

 شوند که )برنامه( عملی شان به آنان ارائه شود. 

یعنی از هر منطقه و ناحیه ای گروه هائی به مرکز می روند تا از نزدیک برنامۀ مدیریتی 

 یل بگیرند. منطقه شان را تحو

صدور گفتره  « خروج از زیر زمین»صدور یعنی حرکت از جائی به جای دیگر. هرگز به 

 نمی شود، تا معنی خروج از قبرها را معنی دهد. 

پس هر کس هموزن ذرّه ای عمل خیر داشته باشد، سرزای   َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَ  َذرٍَّة َخْیرًا َيَرُه:

 آن را خواهد دید. 

داشته باشرد سرزای آن    و هر کس هموزن ذرّه ای عمل شر َمْل ِمْثقاَ  َذرٍَّة َشرًّا َيَرُه:َو َمْن َيْع
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 را خواهد دید.

فرراز   ی مهدوی )عجل اهلل تعالی فرجه(واحد جهان ۀرا در جامع« عدالت»این دو آیه اصل 

می کنند که در آن جامعه حق هیچ کسی ضایع نمی شود؛ قدرها شناخته می شوند؛ صالحیت 

ها برای همگان روشن شده و کارها به کاردان ها سپرده می شود؛ جائی برای پارتی بازی هرا  

 نمی ماند. فقط ایمان و تخصص معیار می گردد. و این ویژگی سوم آن انقالب است. 

است که کلمرۀ  « و تقدیر تأویل»ست است؛ تفسیر بنده نیازمند یک در :تجویلتقدیر و 

کل کرۀ زمین، معنی می کنم. اما تفسریر   ۀرا به معنی جامع« ارض»را مقدر کرده و « جامعه»

هرا و تقردیرهای    تأویرل آقایان عالوه بر این که با اصل و اساس معاد سازگار نیست، نیازمند 

 متعدد است: 

 از زیر زمین.  صدور به خروج تأویل -5

ا به مواد، خراک، سرنگ و آب کررۀ زمرین،     یوحی به وحیی که به کرۀ زمین  تأویل -1

 شده است. نه وحی به معنی دین، مکتب و نبوت. 

اخبار به اخباری که زمین بی جان و بی زبان، آن ها را سرایش می کند. درست  تأویل -0

 برداشرت  است اگر خداوند بخواهد زمین هم می تواند بره سررایش اخبرار بپرردازد امرا ایرن      

 نیازمند قرینه و قراینی است که این معنی را اثبات کند. واالّ نمی توان این گونه معنی کرد. 

 اصل مهم در این بحث این است که رسول خدا )صرلّی  جهانی:واحد  ۀقضاوت در جامع

َو  ِباْلَبیَِّنناتِ  َبْینَنُكمْ  ِإنََّمنا َأْقِضني  »به ظاهر حکم می کرد و می فرمود:  (آله و علیه اهلل

داوری می کرنم. امرا امرام     من در میان شما بر اساس شهادت شاهدها و سوگندها 5«:اْلَأْيَماِن

فرجه( به باطن امور قضاوت خواهد کرد، جائی برای ریاکاری و استتار  زمان )عجل اهلل تعالی

پس از ظهور که دو  ۀخیانت ها نخواهد بود. و این پیام حدیث های فراوان است دربارۀ جامع

َو َمنْن َيْعَمنْل ِمْثقناَ      -َفَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَ  َذرٍَّة َخْیرًا َيَرُه»آیه آخر به این اصل توجه می دهند: 
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ها و استتارها،  بازی و اگر چنین نباشد و باز هم عرصه برای ریاکاری ها، پارتی «رٍَّة َشرًّا َيَرُهَذ

 آن روز خواهد بود؟ ۀامروز جهان با جامع ۀباز باشد چه فرقی میان جامع

که وعدۀ همۀ ادیان، و امروز مورد یقین قدرت های مسرتکبر شرده و بره    « منجی»مسئلۀ 

فلسفۀ وجودی این مسئله و فلسفه  ظهور موعود پیشگیری کنند، و نیز شدت می کوشند که از

وجودی خود شخص منجی، غیر از برچیدن ریا و استتارها، و ادعاهای نامشروع، چیز دیگری 

بردون حرذف ریرا     «ظُلْمااً وَ جَاوْراً   قِسْطَاً وَ عَدْلًا کَما مُلِئَتْ یَمْلَاءُ االرْضَ» و پیام نیست.

 رها، امکان عملی ندارد. کاری ها و استتا

 ۀمطابق تفسیر آقایان زلزلرۀ معرادی و زلزلر    است که موضوع سخن سورۀ زلزال حدیث:

بینریم  ب جهانی است. اکنونۀ اجتماعی جامع ۀمادی کره زمین است، و مطابق تفسیر بنده، زلزل

 کدامیک از این دو تفسیر مورد تأیید احادیث هستند؟ 

حدیث دربارۀ این سوره آمده اسرت، در هیچکردام از آن هرا     13« نور الثقلین»در تفسیر 

ِإنَّ »بره آیره    هرا  طبیعی است یا اجتمراعی، برخری از آن   تعیین نشده که مراد از زلزله، زلزلۀ

ناظر هستند، نه به این سوره. در برخی دیگر دربارۀ محاسربۀ محشرر سرخن     «َزْلَزَلَة السَّاَعِة...

ۀ اعمال محاسبه خواهد شد. بدیهی ه ذرّشده که در محشر ذریر شاهد آورده آمده و دو آیه اخ

اسرت کره   « استشهاد»است که مصداق اعالی این دو آیه محاسبات محشر خواهد بود. اما این 

حدیث برای محاسبات محشر، این دو آیه را شاهد می آورد و نمی فرماید که مراد از این آیه 

 ها فقط چگونگی محاسبات محشر است. 

السالم آمده که می فرمایرد: ایرن مرنم کره آن روز بره       ث از امیرالمؤمنین علیهو دو حدی

زمین خواهم گفت: چه شده است بر تو؟ و زمرین خبرهرایش را سررایش خواهرد کررد. ایرن       

ندش مهردی اسرت نره شرخص     زحدیث ها تفسیر بنده را تأیید می کنند؛ مراد آن حضرت، فر

السرالم( را   است که امام کارهای ائمّه )علریهم خودش. این تعبیر در حدیث های متعدد آمده 

 به خودش نسبت می دهد. 
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اما باید گفت: رجعت و سؤال قبر معنی می کنند. « رجعت»برخی ها این حدیث ها را به 

عقیده از عقاید مسلّم شیعه است، لیکن در کمّ و کیف این دو موضوع هیچ چیزی نمی دانیم  دو

دلیل، نادرست اسرت. مطرابق ایرن دو حردیث، مرراد از      و تفسیر هر حدیث به رجعت، بدون 

در آیه، امام است که بر وضعیت موجود جامعه اعتراض کرده و می گوید: چه شرده  « انسان»

بر تو؟ چرا چنین هستی؟ باید وضعیتت عوض شود. انقالب را به راه می اندازد و همه جرا پرر   

 از اخبار انقالب می گردد. 

السالم بر باطن امور حکومت و داوری خواهد کررد،   علیهاگر خود امام زمان  پرسش:

استانداران، فرمانداران و دیگر مجریان امور که توان علمی او را ندارند چگونه به باطن امور 

 حکم خواهند کرد؟

خداوند در زمان قیرام قرائم مرا بره سرمع و بصرر       »پاسخ این پرسش را حدیث داده است: 

ی دهد؛ قائم با آنان سخن می گوید و آنان می شرنوند و بره او   شیعیان ما، امکان برد بیشتری م

عصر رایانه های پیشرفتۀ  وعصر ا 5«.نگاه می کنند بدون این که پیکی در میان او و آنان باشد

ریز و درشت خواهد بود و برنامه های اجرائی مدیران در سامانه هرا حتری مرورد بره مرورد      

مشخص خواهند بود. زمانی غرب زده های مردعی روشرنفکری ایرن باورهرای شریعه را نمری       

د و پذیرفتند، اکنون عالوه بر حضور عینی رایانه ها، خود قدرت های مستکبر به آن باور دارن

 ، هستند. «عدالت»در صدد پیشگیری از این جامعۀ جهانی مبتنی بر 

 

 

 واحد جهانی ۀمدیریت مدیران در جامع
 

عهدنامۀ مالک اشتر را شرح دهرم، امرا احسراس     «مدیریت جامعه»می خواستم دربارۀ 

کردم با وجود شرح های متعدد، نیازی به باز نویسی نیست، گرچه شرح های موجود بیش از 

                                                
 ، ط دار االضواء.135کافی )روضه( ص  5



 005مدیریت جامعه  -فصل چهارم
 

 

 

پرداخته اند آنهم اخالق صرفاً اندرزی، نه علمی. یعنی « اخالق»آنچه در متن عهدنامه آمده به 

های اخالقی اندرزی آن افرزوده شرده.   از جنبه های اجرائی و مدیریتی کاسته شده و به جنبه 

درست است اخالق خیلی مهم است و انسان منهای اخالق، مساوی انسان منهرای انسران. امرا    

را کرامالً  « اخالق مردیریتی »باید در این عهدنامه اخالق به معنی عام، و اخالق به معنی  اوالً:

خالق مردیریتی اسرت.   به طور مشخص از همدیگر تفکیک کرد، زیرا محور اخالق در آن، ا

 اصول و نکته های مهم و اساسی ای در آن آمده اند که در قلم شارحان فراز نشده اند.

مرادم انتقاد از شارحان نیست، بل عظمت نهج البالغه این است که حدود یکصد شرح بر 

آن نوشته شده و این داللت دارد که همیشه ناگفته هائی در آن ها بوده که دانشمندانی همرت  

 کرده و از نو آن را شرح کرده اند، و باز هم باید شرح هائی نوشته شوند. 
 

 مرتضی رضوی 

 هر ق 56/1/5002

 هر ش 50/2/5026


