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مديريّت اسالمی مبتنی بر جهانبينی دينی است که حاصل مفاهيم قرآن ،نهجالبالغه و فرمايش
اولياء الهی میباشد .از اين روي ،مديران جامعة اسالمی بايد داراي ويژگیهايی باشند تاا بتوانناد باا
استخراج آن مفاهيم و در هم آميختن آنها با توانايیهاي ذاتی و شخصيّتی خود به مديرانی تبديل
گردند که از عهدة وظاي ،و تكالي ،الهای و اجرايای برآيناد .همچناين باياد باا شاناخت آفاات و
آسيبهاي اين مقام ،راه عبور سالم از آنها را يافت و در انجام وظاي ،از آنها دوري کنناد .از آنجاا
که ويژگیهاي منفی مديران ،شخصيّت آنان را فرسوده ،دريچههاي تعامل متقابالِ فای ماا باين را
مسدود نموده است و به حُسن روابط ،خدشه وارد مینمايد .در مقالة حابر به بُعاد شاناخت آفاات
پردا خته شده است و در اين راساتا ،تعريا ،ماديريّت ،مادير و آفات بياان شاده ،سا س بعضای از
آسيبهاي مديريّت از جمله ،تكبّر ،جاهطلبی و  ...مورد بررسی قرار گرفته است .لذا ديدگاه قارآن و
نهجالبالغه مورد توجّه قرار گرفته است و از نقطه نظرات مفسّران عالیمقام و صاحبنظران اساتفاده
شده است.
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مقدّمه
ارزشها و صفات ارزشمند انسانی در مسير رسيدن به قرن الهی با مخاطراتی روبرو میگردد تا
با کوچكترين لغزشها ،انحرافهايی را پديد آورند که به تدريج با توجيهها وکوچاک شامردن عمال
انجام شده ،به کوهی از ناهنجاريهاي اجتماعی ،سياسی و مديريّتی تبديل گاردد .درايان رهگاذر،
ويرو آفات عالوه بر انتقال به ديگر ارکان حكومتی ،شالودة اخالق در ماديران را درگيار و بيماار
مینمايد .ترجي دادن ربايت خلق به ربايت باري تعالی و محترم شمردن هواي نفساانی ،موجاب
خواهد گرديد که فاصلة ارزشهاي معنوي با خواستهاي دنيوي فزونی يافتاه اسات و بازگشات باه
فطرت اوّليّه ناممكن گردد .از اين روي ،بررسی و کنكاش در آفاتی که مديران را ماورد حملاه قارار
میدهد و جايگاه مديريّت آنان را تسخير مینمايد ،براي پرهيز و دوري جساتن از آن الزم باه نظار
میرسد.

آفات مدیر و مدیریّت
در بررسی لغوي مدير به معانی زير برمیخوريم که« :مدير نعت فاعلی از مصدر اداره میباشاد و
در لغت به معناي گرداننده ،آن که میگرداند ،دَوردهنده و از حروف اصلی«دور» میباشد» (دهخدا،
)62699 :6878؛ «مدير :رئايس و فرمانادار» (معلاوف .)922 :6877 ،از نظار اصاطالحی« ،بعضای
گفتهاند :رهبر يا مدير کسی است که میتواند کوشش و فعّاليّتهاي افراد را براي رسيدن باه هادف
يا اهداف معيّنی هماهنگ و به طرز شايستهاي سازمان دهد» (ابراهيمی.)88 :6876 ،
همچنين در بررسی لغوي آفت به اين معنا میرسيم که« :آفت [أوف] :آسيب ،آنچاه کاه باعاث
فساد و تباهی باشد» (افرام بستانی .)8 :6879 ،به نظر میرسد معناي اصطالحی آفت عبارت باشاد
از« :مفسدهاي که از اصابت چيزي عارض میشود .مانند اينكه گفته میشود :آفات علام ،فراموشای
است» (ابنمنظور6868 ،ق ،.ج.)61 : 6
اوصاف مديران برجسته را تنها میتوان با رفتارها و عملكرد آنان در مقابله با کجرويها سنجيد.
به هر ميزان که به خصوصيّات مديري شايسته و حقمدار تكيه میشود ،در عمل با آسيبها و آفات
مذموم و ناشايست بايد فاصله داشته باشد .ابتدا بايد زمينه را از آلودگی و پليدي پاکيزه کرد و آنگاه
با چنگ انداختن به دامان الهی ،رفتار و گفتار مبتنی بر آيات الهی را استقرار بخشيد.
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تکبّر

خداي سبحان داراي کبريا است و تكبّر از او پسنديده اسات» (طباطباائی« .)88 :6878 ،فَسَـجَدَ
الْمَلَائِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِیسَ اسْتکبّر وَکَانَ مِنْ الْکَافِرِینَ :در آن هنگام هماة فرشاتگان
سجده کردند * جز ابليس که تكبّر ورزيد و از کافران بود!» ص78/ا« .)78اگر ابلايس اساير نفاس
خود نمی شد و نظر و فكر خود را محصور در چهار ديواري وجود خود نمای سااخت ،هرگاز خاود را
مستقل به ذات نمیديد ،بلكه معبودي مافوق خود مشاهده میکرد که قيّوم او و قيّاوم هار موجاود
ديگري است و ناچار انانيّت و هستی خود را در برابر او باه طاوري ذليال مایدياد کاه هاي گوناه
استقاللی در خود سراغ نمیکرد و به ناچار در برابر امر پروردگار خاباع شاده ،نفاس او باه طاوع و
رغبت تن به امتثال اوامر او میداد ،ليكن او اينطور فكر نكرد ،حتّی اين مقادار هام رعايات ادن را
نكرد که در جوان پروردگارش بگويد« :بهتري من مرا از سجده بر او بازداشت» ،بلكه با کمال جرأت
و جسارت گفت« :من از او بهترم» تا بدين وسيله هم انانيّت و استقالل خود را اظهار کارده باشاد و
هم بهتري خود را امري ثابت و غير قابل زوال ادّعا کند و به عالوه ،رساتر تكبّر کرده باشد .از همين
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انسان همواره به داشتههاي دنياي خود مینازد و از آن براي پيشبرد اهاداف و مقاصاد خاويش
استفاده مینمايد .تمام رذائل از غرور (عزّت نَفس) و خصايص مثبت و قابل قبولی نشأت گرفته است
و با مباهات به شجاعت ،دليرمردي ،خاندان و عشيره ،علم و دانش و خصايل انسانی که در راساتاي
اهداف الهی قرار است باشد ،آغاز میشود تا براي مرعون نمودن دشامن کاافر و مناافق و ياا باراي
ترغيب آنان به هدايت به کار گرفته شود .مباهات و فخرفروشی در صورت عدم کنترل ،به زمينههاي
غيرخدايی آلوده میگردد و به کبر و خودبزرگبينی تبديل میشود و انسان را رها نخواهد کارد .در
واقع« ،تكبّر عبارت است از اينكه کسی بخواهد خود را ما فوق ديگري و بزرگتر از او جلوه دهد و لذا
وقتی کسی در گفتار و رفتار خود قيافه بگيرد و بخواهد با تصانّع در عمال و گفتاار ،دل ديگاران را
مسخّر خود نمايد ،در دلها جا کند و بخواهد به ديگران بقبوالند که او از آنان شري ،تار و محتارمتار
است ،به چنين کسی میگويند تكبّر ورزيد و ديگران را خوار و کوچک شمرد .نيز از آنجايی که هي
موجودي از ناحية خود داراي احترام و کرامتی نيست ،مگر اينكاه خاداي تعاالی او را باه شارافت و
احترامی تشري ،کرده باشد ،از اين جهت بايد گفت تكبّر در غير خداي تعالی ا هر که باشد ا صفت
مذمومی است ،براي اينكه غير او ،هر که باشد ،از ناحية خودش جز فقر و مذلّت چيزي نادارد .آري،
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جا معلوم میشود که در حقيقت ،اين ملعون به خاداي تعاالی تكبّار ورزياده ناه باه آدم» (هماان:
86ا.)82
تكبّر از شيطان پذيرفتنی نيست و با اين خصلت با وجود عبادات شش هزار ساله رانده میشاود
و اين مجازات در مقابل يک سرپيچی و تكبّر ورزيدن به مخلوقی که خالقِ او آفريده ،سنگين به نظر
میرسد .میتوان توجيه نمود که ابليس بادون هاي اغواکننادهاي و طماع باه دسات آوردن متااع
دنيوي ،مستحق اين تنبيه گرديده ،در حالی که هريک از انسانهاي کُرة خاکی در طول عمار خاود
بسيار تكبّر میورزند و بدين صورت با آنان برخورد نمیگردد يا حتّی میتوانند مجاازات خاود را باا
توبه خنثی نمايند .در اين صورت است که شيطان وسوسهگار کاه خاود آسايبديادة تكبّار اسات،
انسانها را به سويی سوق میدهد که براي غرور و خودپسندي و تكبّري که میورزند ،توجياههاايی
قايل شوند يا در حالی که در اين وادي غوطهورند ،خاود غافال از آن باشاند و هنگاامی کاه چشام
میگشايند ،در وادي حسرت گرفتار باشند.
از آفتهاي رياست ،افتادن در دام تكبّر است .رياستطلبان هنگامی که باه خواساتههااي خاود
میرسند و داشتههايی را ذخيره میکنند ،راه و تفكّرشان به سوي هار چاه بزرگتار شادن سايطرة
قدرت ايشان سوق داده میشود .آنگاه است که فكر میکنند همه چيز را میدانند و از روي تكبّر به
خواستههاي ديگران وقعی نمینهند .از اين روي ،افكار استكباري و استعماري آنان را احاطه میکند
و با هياهو و جنجال ،ديگران را مرعون ندانستنهاي خود مینمايند ،چرا که غارور و تكبّار ،موجاب
انسداد مجاري فكري و انديشههاي نو میگردد.
اميرالمؤمنين علی ،عليهالسّالم ،در مقام مذمّت تكبّر میفرمايد« :وَ إِنَّ مِنْ أَسْخَ ِ،حَالَااتِ الْوُلَةا
عِنْدَ صَالِ ِ النَّا ِ ا أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ ا وَ يُوبَعَ أَمْرُهُمْ عَلَی الْكِبْرِ ا وَ قَدْ کَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ جَالَ
فِی ظَنگكُمْ أَنگی أُحِبُّ الِِْطْرَاءَ ا وَ اسْتِمَاعَ الثَّنَاءِ وَ لَسْتُ بِحَمدِ اللَّهِ کَذَلِکَ ا وَ لَوْ کُنْاتُ أُحِابُّ أَنْ يُقَاالَ
ذَلِکَ ا لَتَرَکْتُهُ انْحِطَاطاً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ا عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَظَمَة وَ الْكِبْرِيَاء» (نهجالبالغه /خ
 .)861در واقع« ،از بدترين حاالت زمامداران در نزد صالحان آن است که گمان برده شود ،آنان فخر
و مباهات را دوست داشته و کارشان صورت خودستايی به خود گيرد ،من از اين امر ناراحتم کاه در
گمان شما چنين خطور کند که از تمجيد و تعري ،زياد خوشم میآيد ،ولای خاداي را سا ا کاه
چنين نيستم و اگر هم دوست میداشتم که مرا تمجيد کنناد ،باه دليال خضاوع در برابار عظمات
وکبريايی پروردگار ،که ويژة اوست ،آن را ترک میکردم» (بحرانی.)77 :6879 ،
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چنين به نظر میرسد که غرور و کبر در اخالقيّات بشر به صورت خفتاه و نهاديناه وجاود دارد،
لكن در افرادي که در جامعه مهمّ و واال تلقّی میشوند ،بيشتر ظهور يافته و نمايانتار اسات .گااهی
ديده شده است در مناطق دورافتاده که کمترين ارتباط را با اصحان قدرت و ثاروت داشاتهاناد ،باا
اندکی استطاعت آنچنان در محدودة خانوادة خود مغرورانه و متكبّرانه رفتار ماینمايناد کاه اماراي
واليات بزرگ به گردشان نمیرسند و آنچنان کلبة محقّر خود را بزرگ مایپندارناد کاه فرماان باه
داخل شدن و يا بيرون راندن افراد خانوادة خود صادر مینمايند.
«وَالَ تَمْشِ فِی األَرْ ِ مَرَحًا إِنَّکَ لَن تَخْرِقَ األَرْ َ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوالً :و روى زمين باا
تكبّر راه مرو! تو نمىتوانى زمين را بشكافى و طول قامت تو هرگز به کوهها نمىرسد» (اإلسراء.)87 /

جاهطلبی
مسند مديريّت به دليل اينكه مرکز توزيع امكانات و محلّ جمعآوري مناابع و اعماال دساتورات
است ،بيشترين انگيزههاي مديران دنياطلب را بيدار کرده است و جلوهنمايی میکند .کمتر مردماان
و از جمله مديران را میتوان يافت که از دام اين نوعرو هزار داماد خالصی پيدا کنند .براي دست
يازيدن به مرتبة رياست سازمان ،بسياري هستند که خصائل انسانی و معنوي خود را زير پا گذاشته،
تحقير ،ذلّت و فريبكاري را به جان میخرند تا پلّهاي ترقّی و مسندي را تصاحب نمايند.
اينگونه رفتارها به کرّات در ارکان و اجزاي مديريّتی مشااهده مایشاود و چناد صاباحی مادير
منصون در اين عرصه قدرتنمايی و از امكانات برخوردار میگردد تا نوبت به ديگري برسد ،غافال از
آنكه تصاحب اين جايگاه به فردي تعلّق داشته که شايستگیهايش او را از پا پايش نهاادن باینيااز
مینمايد و شايسته است که در پی اين بزرگان باشيم تا آناان را از گوشاهنشاينی بيارون آورده ،باا

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

ممكن است افراد متكبّر بر اسا شرايطی دست از تكبّر خود بردارند و فروتنی اختيار نمايناد و
لحظاتی ديگر به حالت ذاتی خود که بر اسا مصال و منافعی از آن دوري جسته اناد ،بااز گردناد.
اينان به هر اندازه که در طول زندگیشان تكبّر ورزيدهاند ،در زمرة متكبّرين قلمداد میگردناد و در
دنياي اُخروي با آنان با وعدههاي داده شده رفتار خواهد گرديد .دردناکتر اينكه متكبّرين در مواجهه
با زورگويان و گردنكشان عصيانگر و يا در مقابل حوادث روزگار اسبان فخرفروشی و خودپساندي را
رها میکنند ،افتادگی و فروتنی ظاهري از خود بروز مایدهناد کاه در گاذر زماان باا افساردگی و
شكست در زندگی ،راه روان پريشان را براي خود برمیگزينند.
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اختياراتی فزونتر ،در راه ساختن زيربناي مستحكم و دور از فساد سازمانی ياري نماييم .بايد به اين
امر نيز التفات داشت که چه بسا افرادي پاکدست و کارساز باه کاار گماارده شاوند ،ولای در دوران
مديريّت خود چنان شيفته اين جايگاه گردند که نتايج بس زيانبارتري از خود به جاي گذارند.
«تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْ ِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِـینَ:
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(آرى )،اين سراى آخر تو را (تنها) براى کسانى قرار مىدهيم که ارادة برترىجويى در زمين و فسااد
را ندارند و عاقبت نيک براى پرهيزگاران است» (القصص.)28 /
«معناي اينكه فرمود« :نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا :قرارش میدهيم باراي
کسانی که نمیخواهند در زمين گردنفرازي کنند ،و فسااد انگيزناد» ايان اسات کاه ماا بهشات را
اختصاص به چنين کسانی میدهيم و منظور از گردن فرازي اين است که بر بندگان خدا اساتعالء و
استكبار ورزند ،و منظور از فسادانگيزي اين است که خواستار گناهان و نافرمانی خدا باشاند ،چاون
خداي تعالی شرايع خود را که انسانها را به آنها مكلّ ،فرموده ،بر اسا آنچه که فطارت و خلقات
آنان اقتضاء دارد ،بنا نهاده ،و فطرت انسان تقابا ندارد مگر آن کار و آن روشی را که موافق با نظاام
اتمّ و احسن در حيات زمينی انسان هاست .پس هر معصيتی بی واسطه و يا باواساطه در فسااد ايان
زندگی اثر دارد ،از اينجاا روشان مایشاود کاه علوخاواهی يكای از مصااديق فساادخواهی اسات»
(طباطبائی ،6878 ،ج .)666 :61
مظاهر بيرونی رياستطلبی با اشاراتی بيان گرديد .امّا مديرانی در عرصههاي سياسای ،نظاامی،
فرهنگی و اقتصادي نيز يافت میشوند که حبّ مقام و تسلّط بر جان و مال مردمان برايشاان بسايار
عزيز است و هرگاه اين تسلّط را میبينند ،غرق در بزرگترين لذّتها میشوند ،هرچند که بهرهاي از
مواهب دنيايی نبرند .همواره اين گفته زبانزد مردمان است که قدرت فساد میآورد که با کمی تأمّل
در آن بدين صورت قابل نقد است که حفظ قدرت ،فساد میآورد نه به دسات آوردن آن .امّاا ناه در
مورد پرهيزگاران که با قاطعيّت میتوان گفت که در هي زمانی زمين خالی از نيكان و پرهيزگااران
نخواهد بود.
«تَبَذَّلْ وَ لَا تَشَهَّرْ [تَشْتَهِرْ] وَ وَارِ شَخْصَکَ وَ لَا تُذْکَرْ وَ تَعَلَّمْ وَ اعْمَلْ وَ اسْكُتْ تَسْلَمْ تَسُارُّ الْاأَبْرَارَ وَ
تَغِيظُ الْفُجَّار :امير مؤمنان علی ،عليهالسّالم ،فرمود :از جلوهگري دست بدار و شهرت مجوي ،و خاود
را زبانزد مردم مساز ،و علم بياموز و پنهان دار ،و خاموشی گزين تا سالم بمانی ،و بدين وسيله نيكان
را شاد کنی ،و بَدان را به خشم آوري» (نراقی.)661 :6871 ،
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«از مفاسد حبّ جاه اين است که هر که اين صفت بر دل او غالب و مستولی شود ،هماة همّات
خود را بر مراعات جانب خلق مقصور میکناد ،و هماواره منافقاناه و از روي رياا در گفتاار و کاردار
دوستی خود را با ايشان ظاهر میسازد و پيوسته متوجّه اين است که در نظر آنان منزلت او بيفزايد،
و همين توجّه تخم نفاق و ريشة فساد است و ناگزير کارش به سهلانگاري و رياکااري در عباادات و
روي آوردن به انواع معاصی و محرّمات براي به دست آوردن دلها میانجامد و از اين رو رساول خادا
(ص) جاهطلبی و مالدوستی و فساد آن دو را به دو گرگ درنده تشبيه نمود و فرمود :دوستی جاه و
مال نفاق را در دل میروياند ،چنانکه آن گياه را میروياند» (همان.)667 :

بدگمانی
فكر و ذهن انسان با واژههايی که میشنود و يا تصاويري که میبيند ،داراي سازمانی از تخيّالت
و افكاري میگردد که با درآميختن پيشزمينههاي ذهنی که در محفظة ادراکات او جااي دارد ،باه
مخلوقاتی تبديل میگردد که براي فرد غريبه و ناآشنا میتواناد باشاد ،چراکاه دساتگاه شانوايی و
بينايی انسان با دريچههايی که خارج از کنترل و سياستگذاريهاي انسان است ،فعّاليّت مینمايد.
مديران در سازمانهاي تحت نفوذ خود همواره درگير معضالت و مشكالتی هستند که نيااز باه
تصميمگيري دارند .بديهی است خواستار آنند که با بيشاترين اطّالعااتِ درسات و واقعای ،بهتارين
تصميمها را در جهت منافع سازمان اتّخاذ نمايند .هر چه دامنة بحرانهاي درونی و بيرونی ساازمان
گستردهتر گردد و تصميمها اثربخشی خود را در مواجهه با رفع تنگناها از دست میدهناد ،ذهان و
فكر مديران متوجّه افرادي میگردد که اطّالعات آنان منشأ بروز نابسامانیها گردياده اسات .از ايان
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از آنجا که آفت مقام و رياست ،از بزرگترين آفات مجموعة خصوصيّات مديريّتی است ،نمیتوان
به سادگ ی و از روي اغماض و يا تغافل بر کساانی مهار تأيياد زد کاه اطميناان باه صاحّت نيّاات و
عملكرد ايشان نيست .بايد توجّه داشت که برخی از ماديران حكاومتی باا انتخاباات و آراء مردمای،
برگزيده و با احترام به آراء اکثريّت به کار گمارده میشوند .در ايان راساتا ،گااهی افاراد باه سابب
صالحيّتهاي اخالقی و حسن شهرت برگزيده میشاوند و در پاارهاي از مواقاع انتخاانشادگان بار
اسا توانايیها و تخصّص خود شانس تكيه زدن بر مسند مديريّتی از باالترين تا پايينترين مراتاب
آن را به دست میآورند که در صورت وجود برخی از کاستیها و آفتهاي جاهطلبی ،چه از پيش در
شخص وجود داشته باشد و يا بعداً ايجاد گردد ،آسيبهايی جدّي بار پيكارة وجاودي ساازمان وارد
میآيد که قابل جبران نخواهد بود.
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روي ،گمان میبرند که توطئهاي در کار است .هر چه وابستگی مديران به جايگاهشان بيشتر باشاد،
ترديد و بدگمانی آنها ابعاد گستردهتري به خود میگيرد .الجرم انعكا اين بدگمانیها بار ذهان و
انديشة زيردستان منتقل شده ،آنان نيز نسبت به مديران خود به سبب در خطر ديدن جايگاه شغلی
ايشان (امنيّت شغلی) ،بدبين و ناچار به عكسالعمل میگردند.
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْـضَ الظَّـنِّ إِثْـمٌ :...کساانى کاه ايماان
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آوردهايد! از بسيارى از گمانها ب رهيزيد ،چرا که بعضى از گمانها گناه است ( »...الحجرات.)68 /
«و سوء ظنّ منشأ بسياري از مفاسد می شود؛ مانند غيبت و سُستی در اکرام و احتارام طارف و
کوتاهی در اداء حقوق او و به نظر تحقير نظر نمودن به او و خود را بهتر از او دانستن ،عالوه بر اينكه
کاش ،از خبث سريرت و باطن است؛ زيرا اغلب کسانی که مرتكب کبائر و اعمال زشت مایشاوند و
داراي اخالق رذيله هستند ،گمان میکنند ديگران نيز چنين میباشند .پس سزاوار است اگار ساوء
ظنّی نسبت به برادرت پيدا نمودي ،بر آن ترتيب اثر ندهی و در دل نگيري ،بلكه بر خالف آن با وي
رفتار نمايی تا از اين صفت نكوهيده بر کنار شوي» (طيّب.)882 :6872 ،
مديران در تالطم اوجگيري و يا سقوط بازدة فعّاليّت خود که برخای باه علّات عوامال خاارج از
کنترل و بحرانهاي بيرونی است ،نمایتوانناد خرساندي ياا ناخشانودي خاود را پنهاان نمايناد و
موفّقيّت خويش را مرهون تصميمهاي مدبّرانة خود قلماداد نماوده ،فارو افتاادن سازمانشاان را باه
ديگران نسبت میدهند تا جايی کاه آفات بادگمانی ساراپاي انديشاه و تفكّارات ايشاان را احاطاه
مینمايد و هر توصيه و نصيحت کارشناسانه را توطئاهاي باراي پاايين کشايدن خودشاان از اريكاة
قدرت میدانند.
گمان بد تا هنگامی که در ذهن جاي نگرفته ،يعنی همان گونه که آمده به زودي خاارج گاردد،
مشروط بر آنكه کسی را که ظنّ نادرست بر او در ذهن وارد شده ،بار گنااه کبيارهاي ماتّهم نشاده
باشد ،قابل اغماض و چشمپوشی است .گمان بد هنگامی تبديل به گناه نابخشوده میگردد که وجه
بيرونی آن جلوهگري و در عرصة آبرو و محروميّات از شاغل و حقاوق اجتمااعی زيردساتان نماياان
گردد.
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«وَ قَالَ (ع) إِذَا اسْتَوْلَی الصَّلَا ُ عَلَی الزَّمَانِ وَ أَهْلِهِ ا ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ
فَقَدْ ظَلَمَ اا وَ إِذَا اسْاتَوْلَی الْفَسَاادُ عَلَای الزَّمَاانِ وَ أَهْلِاهِ ا فَأَحْسَانَ رَجُالٌ الظَّانَّ بِرَجُالٍ فَقَادْ غَارَّر»
(نهجالبالغه.)668 /
«هرگاه نيكوکاري بر روزگار و مردم آن غالب آيد ،اگر کسی به ديگري گمان باد بارد ،در حاالی
که از او عمل زشتی آشكار نشده ،ستمكار است و اگر بدي بر زمانه و مردم آن غالب شود و کسی به
ديگري خوشگمان باشد ،خود را فريب داده است» (دشتی.)196 :6876 ،

مديرانی که حاصل کارشان به سرانجامِ بدگمانی ختم میشود ،سوء ظنّ زيردستان را نسبت باه
خود میخرند .اصال امور در چنين وبعيّتی که اعتماد متقابل چه در ذهن و چه در عمل از رئيس
و مرئو مشاهده نمیگردد ،امكانپذير نخواهد بود و در اندکزمانی سازمان مضمحل و باا ويرانای
آن تمامی عوامل دچار خسارت میگردد و سرماية ملّی نيز آسيب خواهد ديد.

ستایشپذیری
بسياري از اعمال ناروا و مذموم که از انسان سر میزند ،در ابتدا زمينة آن باا ظااهري آراساته و
توجيهپذير جلوهگري مینمايد .افراد در پی انجام خدماتی که ازحادّ وظااي ،ايشاان فزونتار اسات،
انتظار تشويق ،پاداش يا حدّاقل شنيدن تشكّري را دارند .اين امر در ذهن عقالنی به نظر مایرساد.
اين س اسگزاريها موجب بالندگی فرد و تمنّاي او براي بهتر ديده شدن میشود .بعضی مديران اين
مراحل را پشت سر گذارده ،به جايی میرسند که تشكّر و س ا آنان را رابی نمینمايد.
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مديران بخشهاي مختل ،بايد با نگرشی عميق زيرمجموعة خود را به لحاظ موقعيّت اجتمااعی
و فرهنگی به صورت جمعی و انفرادي مورد ارزيابی قرار دهند تاا در هنگاام مواجهاه باا عملكارد و
گفتار آنان ،با کمترين لغزشی و يا ظنّ نادرستی به قضاوت نشينند و چه بسا گمان باد را باه افاراد
صال نسبت داده يا گمان خون را به کسان ناشايست اطالق ننمايند .بديهی است دياد مادير ياک
مجموعة دانشگاهی و فرهنگی بايد به افراد تحت نظر خود مثبت و آکنده از اعتماد و صداقت باشاد
و بالعكس مدير يک مجموعة اصال و تربيت همچون زندانها بايد نگااهی مملاوّ از تردياد و شاک
داشته باشد .از اين روست که در صورت تعميم هر يک از اين گونه محيطها به کلّيّت يک جامعاه و
نظام فرماندهی آن درمیيابيم که همواره اصل بر برائت نيست و برائت مختصّ درستكاران و صالحان
است.
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«مد و تمجيد و ثناخوانی نسبت به ديگران بر دو گونه است :گونهاي از آن مثبات و ساازنده و
سبب دلگرمی خادمان و يأ خائنا ن و پيشارفت جامعاه اسات .بخاش ديگاري ،سابب تخرياب و
عقبافتادگی و تقويت شوکت ظالمان است .قِسم اوّل داراي سه شرط است :نخست اينكه آن کاس
که سزاوار مد و ثناست ،مد و ستايش شود .شرط دوم اين است کاه ماد از حاد تجااوز نكناد.
شرط سوم اينكه هدف گوينده ،تقرّن به شخص ممدو و رسيدن به منافع نامشاروع خاود نباشاد.
بمناً اين نكته را نبايد از نظر دور داشت که بايد ظرفيّت شخص ممدو در نظر گرفته شود تا مبادا
مد و ستايش سبب غرور او گردد و از مسير حق منحرف شود .بیشک در صاورتی کاه هماة ايان
جهات در نظر گرفته شود ،مد و ستايش نشانة قدردانی ،حقشناسی و سبب تشاويق نيكوکااران و
صالحان میشود» (مكارم شيرازي ،6866،ج818 :2ا.)818
ستايشکنندگان منفعتطلب ،از آنجايی که میدانند مديران جامعه با عزل و نصبها میآيناد و
چند صباحی بر اريكة قدرت هستند و آنگاه میروند ،باه فراسات و تيزهوشای از نحاوة رفتاار آناان
درمیيابند که تمايلهاي نفسانی ايشان به چه سمت و سويی متمايل است .بيشترين توجّه مديران،
خصوصاً وقتی که بدانند عمر مديريّتی آنان کوتاه است ،به حرکتهايی معطوف است کاه باربتی و
زودبازده باشد .از ايان روي ،باراي پای باردن باه درجاة موفّقيّات ايشاان چشام باه بازخوردهااي
تصميمهايشان دارند .در اين راستا ،متملّقان و ستايشگران در عرصههااي منفعاتطلبای وارد عمال
می شوند و هر حرکت مدير را شاهكار و هر فكر او را الهامی از طرف کاينات برمیشمارند .پاذيرفتن
ستايش ديگران ،ابتداي بايعة از خداگريزي و خودبينی خواهد بود .بايد دانست که هر مقدار مادير
به سال عقل ،ايمان ،تزکيه ،تعهّد و اخالص مجهّز نباشد ،باه نيكای مایتاوان در چشامانش بارق
ربايتمندي و امتنان از اين ستايش را ديد .چه بسا عربة ستايشهاي غيرمساتقيم همچاون نشار
گفتار و نوشتههاي مدير در جزوهها و نوشتارها و يا نقل قولهايی از مدير به عنوان واژگانی باديع و
يكتا ،خطرناکتر و هالککنندهتر باشد.
بايد باور داشته باشيم که انسان فی نفسه وسيله است .اگر خدمتی میتواند بكناد ،آن توانساتن
از آنِ او نيست ،بلكه دستی ديگر او را هدايت مینمايد و توفيق عمل شايسته را به او میدهد .اين از
کرامات خداي متعال است که به انسان عطا میشود .زمينة اين حرکت بايد رباي حق تعاالی را در
خود داشته باشد .در غير اين صورت ،مد انسان به توانايیهايی که از او نيست و مالكيّات آن از آنِ
خداي زمين و آسمانها است ،خالف توحيد و خداپرستی میباشد.
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«الَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّیُحِبُّونَ أَن یُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ یَفْعَلُـواْ فَـالَ تَحْسَـبَنَّهُمْ
بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ :گمان مبر آنها که از اعمال (زشت) خود خوشحال مىشوند و
دوست دارند در برابر کار (نيكى) که انجام ندادهاناد ،ماورد ساتايش قارار گيرناد ،از عاذان (الهاى)
برکنارند( ،بلكه) براى آنها عذان دردناکى است» (آلعمران.)622 /

مد مدّاحان بايد براي اراده و حرکت انسان صورت پذيرد ،چرا که مشايّت و قضاا و قادر الهای
است که منجر به شدن و يا نشدن کاري میگردد .گاهی دامنة اين ستيزهجويیها با منشااء خلقات
بدانجا میرسد که ستايشگران ،پرستشگران هِرَم قدرت میگردند که هم خاود هاالک و در ورطاة
تباهی گرفتار میآيند و هم بزرگان جامعه را با خود به زير میکشند.
اميرالمؤمنين علی ،عليهالسّالم ،در دوري از ستايشپذيري میفرمايند« :وَ رُبَّمَا اسْاتَحْلَی النَّاا ُ
الثَّنَاءَ بَعْدَ الْبَلَاءِ ا فَالَ تُثْنُوا عَلَیَّ بِجَمِيلٍ ثَنَاءٍ ا لِِِخْرَاجِی نَفْسِی إِلَی اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِلَيْكُمْ مِانَ التَّقِیَّةة ا
فِی حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وَ فَرَائِضَ لَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا» (نهجالبالغه /خ .)861
«بسيار میشود که ماردم ساتودن افاراد را باه جهات تاالشهايشاان (در اداي حاق) شايرين
میشمرند (ممكن است اين امر براي شما ايرادي نداشته باشد ،ولی من از شما میخواهم که) مرا با
سخنان زيباي خود به جهت اينكه در پيشگاه خداوند و نزد شما به سبب احسا مسائوليّت الهای
حقوق شما را ادا کردهام  ،نستاييد( ،چرا که) هناوز از اداي آنهاا باه طاور کامال فراغات نيافتاهام و
واجباتی که بر عهده دارم ،کامالً باه مرحلاة اجارا درنياماده اسات» (مكاارم شايرازي ،6866،ج :2
818ا.)816

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

«از اين آيه ممكن است ،استفاده شود که فر و سرور در برابر کار نيكی که انسان توفيق انجاام
آن را يافته (اگر به صاورت معتادل باشاد و ماياة غارور و خودپساندي نگاردد )،نكوهياده نيسات.
همچنين عالقه به تشويق و تقدير ،در برابر کارهاي نيكی که انجام شده ،آن هم اگر در حدّ اعتادال
باشد و انگيزة اعمال او نباشد ،مذموم نخواهد بود؛ زيرا اينها غريزي انسان اسات .امّاا باا ايان حاال،
دوستان خدا و افرادي که در سطو عالی ايمان قرار دارند ،حتّی از چنان سارور و چناين تقاديري
خود را به دور می دارند .آنها همواره اَعمال خود را ناچيز و کمتر از ميزان الزم مایبينناد و خاود را
مقصّر در برابر عظمت پروردگار احسا میکنند» (مكارم شيرازي ،6878 ،ج .)866 :8
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اگر باورمان باشد که در نماز يوميّه حدّاقل سی و چهار بار باه ساوي خاالقِ ساتوده و پرساتيده
سجده میکنيم و آية «إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ» را دَه بار تالوت میکنيم ،آنگاه اسات کاه باه
هي بشري چه در حرکات و چه در گفتار تعظيم نخواهيم کرد و اگر به درستی تربيت يافتة مكتاب
اسالم راستين باشيم ،همچون آن حكيم و عارف خداجوي خاواهيم باود کاه باا غوطاهور شادن در
بمير نفسانی خود به هنگام نماز ،قادر نخواهيم بود که آية مذکور را تالوت کنيم ،بلكه براي رسون
در ذهن و نهادينه شدن آن در وجودمان ،بايد در هر رکعت از نماز آن را صد بار تكرار نماييم.

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

ترس و اضطراب
در امور مديريّتی نياز به تصميمگيري در زمان مناسب ،ايجان میکند کاه ماديران بار اساا
شرايط خاصّی که بر موبوع مترتّب است ،تصميم اتّخاذ نمايند و بر اجراي آن نظارت داشته باشاند.
هرگاه تمامی جهاتی که منجر به تدبير اموري همانند مشورت و آيندهنگاري اسات ،رعايات گاردد،
نتيجة قرين به صحّت خواهد بود.
همانگونه که افراد بشر در خصوصيّات فردي و ژنتيكی متفاوتند ،مديران نيز از اين دستهبنادي
جدا نيست و هر يک با توجّه به خصوصيّات ذاتی خود در امور يكسان به گوناههااي متفااوت عمال
مینمايند .دستة اوّل مديرانی خطرپذير هستند که تصميمهاي خود را به گونهاي اتّخاذ ماینمايناد
که درصد موفّقيّت و شكست يكسان بوده ،تا جايی که در صورت به بار نشساتن نتاايج ،انادازههااي
بهرهمندي و کسب منافع بسيار بزرگ و باا عادم نتيجاهگياري ،شكسات و زياان ماالی و اعتبااري
سنگينی بر سازمان تحميل ماینمايناد .دساتة ديگاري هساتند کاه از روشهااي مياناه اساتفاده
مینمايند تا در صورت موفّقيّت و يا عدم موفّقيّت ،منفعت و زيانی متعارف و قابل جبران باه دسات
آيد .گروه ديگري نيز هستند که با کمترين تصميمها و احاله نمودن بسياري از راهكارهاي مديريّتی
به ديگران کمترين خطرپذيري را از خود بروز میدهند که البتّاه سازمانشاان از تالطامهااي اتّخااذ
تصميمهاي خطردار دور است و از رشد اندکی برخوردار مایگاردد .ايان گاروه عمومااً باا کمتارين
مخالفان و موافقان مواجه هستند و اصطالحاً به اينگونه از مديران بار اساا ديكتاة نانوشاته نمارة
بيست تعلّق میگيرد.
«الْجُبْنُ مَنْقَصَة» (نهجالبالغه/

)8؛ «تر

نقصان است» (دشتی.)189 :6876 ،
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«افراد ترسو هرگز نمیتوانند از قابليّتها ،شايستگیهاا و اساتعدادهاي خاود اساتفاده کنناد و
نتيجة آن عقبماندگی در زندگی است ،بلكه هنگامی که دين و جان و نامو و کشور آنها به خطر
بيفتد ،از جهاد اِبا دارند و به جاي اين که در ص ،مجاهدان باشند ،در صا ،قاعادان و بيمااران و از
کارافتادگان و کودکان قرار میگيرند .هرگز هي آدم ترسويی به مقاامی نرسايده اسات ،ناه کشا،
مهمی کرده ،نه پيروزي چشمگيري به دست آورده اسات و ناه باه قلّاههااي کماال رسايده اسات.
سرچشمة جُبن و تر  ،سوءِ ظن به ذات پاک پروردگار است؛ زيرا میدانيم خداوند به افراد با ايمان
وعده داده که من شما را تنها نمیگذارم ،به جنگ مشكالت برويد و از من يااري بطلبياد» (مكاارم
شيرازي ،6866 ،ج .)86 :68

«نهراسيدن از مشكالت ،نباختن خود در مقابل دشمنان ،ريسک کردن در مواقع لازوم و اتّخااذ
تصميمهاي معقوالنه در مواقع بحران ،از خصوصيّات انسانهاي بزرگ و بااراده است .تحوّلآفرينی از
انسانهاي کماراده و ترسو ساخته نيست ،چنانکه اجراي طر هاي بزرگ از عهادة کساانی سااخته
است که از مشكالت نهراسند و از جنگ با سختیها شانه خالی نكنند .انسانهاي باشهامت به وباع
موجود بسنده نكرده ،در تبديل آن به وبع مطلونتر از فشار و مخالفاتهاا ،اتقااد و بایمهاريهاا،
خيانت و جفاها هراسی به دل راه نمیدهند» (سيّد قريشی.)27 :6827 ،
در صورتی که تر از عدم موفّقيّت موجب گردد که مدير در گوشههاي تاريک و زواياي دياده
نشدة فازهاي اجرايی امور تحت مديريّت خود ،تفحّص بيشتري مبذول دارد و با باازنگري و سا ردن
آن به مشاورين مجرّن ،سعی بر آن داشته باشد که نقاط بع ،و کاستیهاي فنّی و ابزاري را مرتفع
نمايد ،اين تر پسنديده است و با رفع معايب پروژههاي در دست اقدام ،زايل میگردد و جاي خود
را به اميد و شجاعت در اجراي کار خواهد داد.
«الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَالَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ :آنها کسانى هساتند
که ايمان آوردهاند و دلهايشان به ياد خدا مطمئنّ (و آرام) است .آگاه باشيد که تنها با ياد خدا دلهاا
آرامش مىيابد» (الرّعد.)82 /

فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

حال مديرانی که همواره به دليل عُلقة شديد به مقام رياستی و وزارتی خاود و تار  ،از اتّخااذ
تصميمهاي صري و شفّاف و يا بيان حقّ و اجراي عادالت دوري مایگزينناد ،اباطران را در خاود
پرورش میدهند و با بيان مطالب کلّی و مبهم در حفظ جايگاه خاود باه عناوان فاردي در صاحنه
میکوشند.
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فصلنامة علمی ا ترويجی سراج منیر
سال  ،8شمارة  ،68زمستان 6868

«يكی از شايع ترين بيماريهاي قرن حابر ،اباطران و افساردگی اسات .شاخص مضاطرن از
شروع در کارها نگران است و احسا تر و تنهايی میکند .شخص مضطرن نگران آن اسات کاه
آينده چه خواهد شد .اين حالت را می توان با توکّل بر خدا و پشتكار درماان کارد .چاون در بعضای
کارها ناکام شده است ،نگران است که شايد در تمام امور به اين سرنوشت مبتال شود .چون بر افاراد
و قدرت هاي ناپايدار تكيه دارد ،با تزلزل آنها دچار ابطران می شود و خالصه اموري همچاون عادم
قدردانی مردم از زحمات آنها ،گناه ،تر از مرگ ،تلقين هاي خانواده به اينكه نمیدانی و نمیتوانی،
قضاوت هاي عجوالنه ،توقّعات نابجا و تصوّرات غلاط ،علّات بساياري از افساردگی هاا و اباطران هاا
می باشد که با ياد خدا و قدرت و عفو و لط ،او می توان آنها را به آرامش و شادابی مبادّل سااخت»
(قرائتی ،6828 ،ج 888 : 1ا.)888
ابطران مديران ناشی از تر آنها از عواقب احتمالی و به نتيجه نرسيدن فعّاليّت آنان میباشد
که اين امر میتواند بر سالمتی جسم و جانشان تاأثير ناامطلون گاذارد و در انادک زماانی صاحنة
مديريّت را ترک و خود را بازنشسته نمايند .اگر رفتار ماديران خاالی از هاواي نفساانی و باه دور از
جاهطلبی و حفظ موقعيّت بوده ،ترسشان ناشی از برخی از عوامل درونی و ذهنيشان باشد ،با توکّال
و استمدادجويی از عوالم ماوراءالطّبيعه و در نهايت ،ذکر نام خدا ،آن هم با قلبی سليم ،میتوانند بار
تر نابجا و بيش ازحادّ خاود غلباه کنناد و شاجاعت کنتارلشاده و بادون عُجاب و غارور را در
تصميمهاي خود پياده نمايند.
«إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِيهِ ا فَاِِنَّ شِةََّ َ تَوَقگياهِ أَعْظَامُ مِمَّاا تَخَاافُ مِنْاهُ» (نهاجالبالغاه/

)679؛

«هنگامی که از چيزي میترسی ،خود را در آن بيفكن؛ زيرا گااهی ترسايدن از چيازي ،از خاود آن
سختتر است» (دشتی.)117 :6876 ،
«بارها اين مطلب تجربه شده است که انساان هنگاامی کاه از چيازي مایترساد ،پيوساته در
ابطران و ناراحتی و پريشانی است ،امّا هنگامی که انسان خود را در آن میافكند ،مایبيناد بسايار
راحتتر ازآن بود که فكر میکرد .دليل اين مشكل روانی روشن است؛ زيرا اوّالً تا انسان وارد چيازي
نشده ،پيوسته در پريشانی و وحشت به سر میبرد و اي بسا روزها و هفتهها ايان درد و رناج اداماه
يابد .امّا هنگامی که خود را در آن افكند ،ممكن است در چند دقيقه پايان يابد .ثانيااً تاا انساان باه
سراغ مطلبی که از آن میترسد ،نرود ،احتمالهاي گوناگون میدهد که بسياري از آن احتمالها در
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آن بيش از واقعيّتی است که در آن امر مخوف وجود دارد .به همين دليل ،درد و رنج انسان افزايش
میيابد» (مكارم شيرازي ،6866 ،ج .)867 :68
اعتدال در همة امور و شئونات تصميمگيري ،به نحوي که افراط و تفريط در پاسزميناة رفتاار
سازمانی ديده نشود و به موفّقيّتهاي درازمدّت با رشد مطلون برساد ،غلباه بار تار و اباطران
مزاحم و بيش از حدّ و يا شجاعت و دليري کاذن را ممكن میسازد و در پرتو عنايات باري تعالی به
آرامش قلبی که خواستگاه بشريّت در جهان پرتالطم و ماشينی امروزه است ،دست میيابد.

انحصارطلبی

مديران و کارگزاران حكومتی به سبب علقههاي شديدي که به جايگاه خود پيدا مایکنناد ،باه
منظور جلوگيري از نفوذ رقيبان داخلی و بيرونی در مراتب و مراحل حوزة مديريّتی خود حفاظهاي
امنيّتی ايجاد نموده تا ديگران از دسترسی به آنچه که در سازمان اتّفاق میافتد ،محاروم گردناد .در
اين رهگذر تمامی عوامل انسانی ،تجهيزات و سرمايههاي سازمان را به خدمت خود درمیآورد و هار
اتّفاق و خطايی را که در سازمان رخ میدهد ،در جهت تقويت جايگاه خود ناديده میگيرد و عوامال
آن را وامدار خويش و تحت تسلّط خود درمیآورد.
انحصارطلبی ظلم و ستمی است که از طريق استعمار و تجاوز به حقوق ديگران ظاهر شده است
و تكامل و بالندگی افراد را سرکون و اجازة بروز و طار باه آناان نمایدهاد .هماواره زيردساتان و
مديران ميانی ،بیاختيار و فقط عامل اجاراي دساتورات مادير هساتند و هرگااه ايادهاي را مطار
نمايند ،بايد به مديريّت عربه کرد تا مدير انحصارگر با نام و پشتيبانی فكر خود ،آن را ارائه نمايد.
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در فرآيند شكلگيري شخصيّت و اخالق انسان از بدو تولّد تا زمان مرگ به سبب تعلّقهايی کاه
به ظواهر و جلوههاي مادّي پيدا میکند ،مالكيّت برايش باه عناوان اصالی جدانشادنی از وجاودش،
ملكة ذهن و تفكّر او میگردد و پس از خوي گرفتن نسبت به آن تعصّب میورزد و به عنوان عضوي
الينفکّ از مرام ،شخصيّت و داشتههاي خود تلقّی مایکناد و باه آن مایبالاد .ايان خصوصايّات در
صورتی که با پادزهري به عنوان پوچی دنياي زمينی و پايداري دنياي آخرت درمان نگاردد ،زهاري
کشنده و مهلک خواهد گرديد که آرامآرام در پوست و گوشت و استخوان اثر خواهد نماود و فارد را
در جهالت و نادانی به سراي نيستی میکشاند.
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از اين روي ،انحصارگري آفتی است که عالوه بر سرکون فكر و انديشاههااي ناوين ،مادير را در
هالهاي از خودشيفتگی و خودپسندي گرفتارمینمايد که در ميان مادّت و باه تادريج در درازمادّت
موجب بايع شدن اموال و سرمايه و قلع و قمع نيروي انسانی میگردد.
«وَقَالَتِ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَیْء وَقَالَتِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلَى شَیْء وَهُمْ
یَتْلُونَ الْکِتَابَ کَذَلِکَ قَالَ الَّذِینَ الَ یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الَِْیَامَةةِ فِیمَـا
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کَانُواْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ :يهوديان گفتند« :مسيحيان هي موقعيتى (نزد خدا) ندارند» ،و مسيحيان نيز
گفتند« :يهوديان هي موقعيتى ندارند (و بر باطلند)»؛ در حالى که هر دو دسته ،کتاان آسامانى را
مىخوانند (و بايد از اين گونه تعصبها برکنار باشند)افراد نادان (ديگر ،همچون مشرکان) نيز ،سخنى
همانند سخن آنها داشتند! خداوند ،روز قيامت ،در باره آنچه در آن اختالف داشتند ،داورى مىکند»
(البقره.)668 /
«در آيات گذشته گوشه اي از ادّعاهاي بیدليل جمعی از يهود و نصاري را ديديم .آية مورد بحث
نشان می دهد که وقتی پاي ادّعاي بی دليل به ميان آيد ،نتيجه اش انحصارطلبی و آنگاه تضّاد اسات.
بمناً آية فوق به مسلمانان دلگرمی میدهد که اگر پيروان اين مذاهب به مبارزه با آنها برخاستهاناد
و آيين آنها را نفی میکنند ،هرگز نگران نباشند ،آنها خودشان را هم قبول ندارناد ،هار ياک چاون
نفی بر ديگري می زند و اصوالً جهل و ناادانی سرچشامة تعصّاب و تعصّاب سرچشامه انحصاارگري
است» (قرائتی ،6828 ،ج  628 :6و .)861
حرص و ولع در مالاندوزي ،دنيادوستی ،رفاهطلبی و سلطهجويی بر منابع و استيال بر فكر و آراء
مردم آنچنان انسان را حريص در بقاء مینمايد که انحصارطلبی را براي حفظ و تقويت عاليق دنيوي
خود دستمايه قرار میدهد و در اين راه براي سلب حقوق ديگران از بر پا کردن طوفانها ،جنگها و
خونريزيها هي گونه ابايی نخواهند داشت.
در سال سی و هفت هجري در صفّين ،شخصی از طايفة بنایاساد از اماام علای ،علياهالسّاالم،
پرسيد :چگونه شما را از مقام امامت که سزاوارتر از همه بوديد ،کنار زدند ايشان در پاسخ فرمودند:
«يَاأَخَا بَنِی أَسَدٍ إِنَّکَ لَقَلِقُ الْوَبِينِ ا تُرْسِلُ فِی غَيْرِ سَدَدٍ ا وَ لَکَ بَعْدُ ذِمَامَةُ الصِّهْرِ وَ حَقُّ الْمَسْأَلَة ا وَ
قَدِ اسْتَعْلَمْتَ فَاعْلَمْ ا أَمَّا الِاسْتِبْدَادُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ ا وَ نَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَ الْأَشَدُّونَ بِالرَّسُاولِ (ص)
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نَوْطاً ا فَِِنَّهَا کَانَتْ أَثَرَ شَحَّتْ عَلَيهَا نُفُو ُ قَوْمٍ ا وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُو ُ آخَرِينَ ا وَ الْحَكَمُ اللَّهُ وَ الْمَعْوَدُ
إِلَيْهِ الْقِیَامَةُ» (نهجالبالغه /خ .)618
«اي برادر بنی اسدي! تو مردي پريشان و مضطربی که نابجا پرسش میکنی ،لايكن تاو را حا ّ
ق
خويشاوندي است و حقّی که در پرسيدن داري و بیگمان طالب دانستنی .پس بدان کاه آن ظلام و
خودکامگی که نسبت به خالفت بر ما تحميل شد ،در حالی که ما را نسب برتر و پيوند خويشاوندي
با رسول خدا (ص) استوارتر بود ،جز خودخاواهی و انحصاارطلبی چياز ديگاري نباود کاه گروهای
بخيالنه به کرسی خالفت چسبيدند و گروهی سخاوتمندانه از آن دسات کشايدند ،داور خداسات و
بازگشت همة ما به روز قيامت است» (دشتی.)869 :6876 ،

نتیجهگیری
صفحات تاريخ بيانگر اين واقعيّت است که با توسّالهاا وميازان قارار دادن شاخصاههااي واالي
کارگزاران حكومتی و دوري جستن از رذايل و پستیهايی که ممكن است در کوتاهمدّت به پياروزي
ختم گردد ،ماندگاري و اصالتی خواهد داشت که در قرنهاي متمادي چراغ راه آيندگان میشود و با
تمسّک جستن انسانها به آن روشها ،حقّانيّت آن اثبات خواهد شد ،هرچند که با پيروزي مقطعای
همراه نبوده باشد .لذا توجّه داشتن به اينكه شيطان با جلوههايی که به آفات میبخشد ،آن را دل ذير
و فريبنده مینمايد و هر اندازه که برايش موفّقيّت حاصل گردد ،دراين عرصه جوالن میدهد .باشاد
که انسانهاي قدرتمند و باايمان راه رستگاري را در اقامة دستورهاي حضرت حق بيابد و آنچه راکاه
با پليدي و پلشتی همراه میگردد ،برنتابند.
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اين امر که خواستگاه هر انسانی رسيدن به قلّههاي رفيع قدرت ،مكنت ،توانايی و داناايی اسات،
پسنديده به نظر میرسد .دستهاي از آنها ،جهتِ اعاتالي حاقّ و توزياع آن در باين ماردم اساتفاده
مینمايند و دنيايی ديگر را به سبب ايمانی که دارند ،خريداري میکنند و گروه ديگر از آنها براي بر
هم زدن توازن قسط و عدل ،خالف جهت ربوبيّت گام بر میدارند و در اين مسيرکافر میشوند .اگار
نباود تاااريخ گذشاتگان و عباارت زنادگی سااالطين و خونخاواران ،کااه در مساير کسااب ملزومااات
انحصارگرايی ناديده انگاشته میشود ،انحصارطلبان گروهی و فردي هي جنبندهاي را بدون يوغ رها
نمینمودند.
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