
 

 

 

 

1 

ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی همسر چیست؟ ندارد، وظیفههای یک مدیر را  در مواردی که شوهر شایستگی

 پرسش: 

چوون   ،در حالت عادی باشد شانمنظور احتماالً زن باالتر است، از شوهر جایگاه در مورد اینکه فرمودند

 هوایی را کوه   خوانم  میبین ولی می ،طور هستند شوهرها این ی همه گویم نمیدر اجتماعی که ما هستیم 

 وهوای  نیسوت    هبه فکور زنودگی و ب  و    و فکر است خیلی بیمعتاد نباشد هم شوهر معتاد دارند یا اگر 

اگور بووواهیم    .کنود  ت موی شده مدیری  اش هب   که مثل را خانم تمام مشکالت زندگی و حتّی آن شوهر

آیوا واععواً خوانمی کوه زنودگی      انجوام دهود     بایدهرچه آن شوهر بگوید  آیا طبق احادیث پی  برویم

اجر عظیموی داشوته   تواند  میهای  باید زندگی را ادامه دهد  هاطر ب  خ و به کند خانواده را مدیری ت می

 کند   گناه می باشد یا

 پاسخ:

یعنی به صرف حکمی که ت داشته باشد؛ گیرد باید مقبولی  در یک جایگاهی عرار می مدیر وعتی طبیعتاً

 ؛ یوا اینکوه  باشود قی توانود مودیر مووفّ    این مجموعه باشید نموی  رئیسشما  کهباالتر صادر کرده  ی رده

تواند  کار گیرد و گمان کند که می ی خودش را به  زیرمجموعهبوواهد با زور و تنبیه و امثال اینها افراد 
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ی  یعنوی افوراد زیردسوت در جا بوه     ؛راندمان خوبی هم بدهد. باید مقبول باشد و مقبولی ت داشته باشد

 شوصی ت او باشند.

تور و   داشته باشد یعنی چه  یعنی مون مودیرخ خوودم را دانواتر، عوالم     گوییم کماالت روحی  ام ا اینکه می

تور از   تر از خودم بدانم؛ یعنی آن کمال را داشته باشد و از نظر اخالعی او را خیلوی نیکوخلوق   متوص ص

ی سوجایای اخالعوی    و همه  دوستی خودم ببینم و صداعت، صفا، محب ت، گذشت، تواضع، فروتنی، انسان

بوه خوود مون دارد،     دهد و عملکردهایی که نسبت در رفتارهایی که با خود من انجام می را در او ببینم.

ها واععاً عادالنه است؛ واععاً منطقی است؛ واععاً درست و شایسوته اسوت. ولوو مورا      ببینم که این عملکرد

دای کنود خو   شود و ظالمانه نیست، یوا اگور دارد تشوویق موی     کند این تنبیه به حق انجام می تنبیه می

یا بورد تا کار خالفی را که انتظار دارد ]برای او[ انجام ع کند خواهد مرا با آن تشویق تطمی ناکرده نمی

 ای دارد و رفتارهای درستی با من دارد. های شایسته بینم که واععاً عملکرد بدهم. می

  خوواهم خودای   نموی حسن ظاهر هم واععاً مهم است؛ یعنی مدیر یک مجموعه نامنظّم و ژولیده نباشد. 

هوای آرایو  را بورای خوودش اعموال کنود،        م برود آخورین مودل  یبگویاز آن طرف بیفتیم که ناکرده 

هوا را سووار شوود،     تورین اتومبیول   عیموت  تورین و گوران   ها را بپوشد، آخرین مدل ترین لباس عیمت گران

حسون ظواهر داشوته     خوواهیم  ها را داشته باشد و بگوییم اینها حسن ظاهر است، موی  ترین خانه مجلّل

وجه مصداق بحث حسن ظاهر نیست؛ حسون ظواهر    اینها به هیچ باشیم تا مقبولی ت داشته باشیم! خیر

بینید که تمیز، معطّور، مونظّم و مرتّو      می و ائم ه یعنی همین محس ناتی که شما در پیغمبر

وصی ات را دارد ریاست او بودند. حسن ظاهر واععاً مؤثّر است؛ یعنی وعتی شما رئیسی دارید که این خص

هوم ریوتوه! ایون     ی بوه  ی نامنظّم نامرتّ ، با عیافه تر است تا یک مدیر ژولیده برای شما خیلی دل س 

 نظم ظاهری هم واععاً اثر دارد.
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خواهم مدیر یک مجموعه باشم بایود   فهمیم که اگر من می حال مصادیق اینها وعتی باز شود می ای  علی

تور،   العمول  تور، صوادق   امرم باشم و آنها مرا عبول کرده باشند؛ مرا داناتر، متولّقی تحت  مقبول مجموعه

 کند. تر از خودشان بدانند؛ اینهاست که مقبولی ت ایجاد می نزاکتبا تر و تر، منظّم مرتّ 

به همسر و فرزندان نق  والیت دارد، باید اینهوا را داشوته    حاال فرض کنید اگر شوهر در خانواده نسبت

ی بواالتر   د و اینها را کس  کند؛ و اگر کسی ندارد مثل یک مدیر تحمیلی اسوت کوه بوا حکوم رده    باش

اند. البتّه برای اینکه سوازمان ]از   های مدیری تی او را به این سازمان تحمیل کرده رغم نداشتن لیاعت علی

بورود و اصوالً کسوی     هم[ نپاشد نباید طوری رفتار کرد که اساساً نظام مدیری ت در آن مؤس سوه از بوین  

مدیر را تحویل نگیرد و کاری به کار او نداشته باشد. خیر! باید حرمت او را حفظ کرد تا اصل مودیری ت  

و جایگاه مدیری ت )نه این مدیر خاص( در سازمان نشکند؛ تا اگور فوردا او را برداشوتند و مودیر الیقوی      

د و اعتباری ]برای آن[ عائل نیست آن مدیر گذاشتند، چون دیگر کسی به جایگاه مدیری ت اعتنایی ندار

خوب هم نتواند بیاید و این مجموعه را مدیری ت کند. لذا با همین مدیر بد هم باید جووری رفتوار کورد    

 که جایگاه مدیری ت نشکند.

هایی دارد اصالح کنیم  این هم بحث دیگری است که عبالً عرض  توانیم مدیری را که کاستی چطور می

سه چیز :ٌُمْسِلمٌ ٌٌاْمِرئٌ ٌٌقَ ْلبٌٌٌَُعَلْيِهنٌ ٌٌالٌيُِغلٌ ٌٌَثالثٌ که فرمودند: ی  منسوب به پیغمبراکرمکردم. فرما

شود؛ آن  دچار کاستی و انحراف نمی ؛شود است که عل  انسان مسلمان در مورد آنها دچار اختالل نمی

کند نه برای رضایت خلق و نه برای  کار میاینکه فقط برای خدا  :ْخالُصٌاْلَعَمِلٌِلل هٌِِاٌ سه چیز چه بود 

ِةٌاْلُمْسِلِمينٌَالن ِصيَحُةٌاِلٌَ منافع نفسانی خودش؛ دوم َوٌالل ُزوُمٌ ها؛ سوم خیرخواهی برای رهبران مسلمان :ِئم 

روی  تکروی نکردن، سر از مدیری ت باز نزدن، نافرمانی نکردن و خط و جریان جدایی روبه 1:ٌِلَجماَعِتِهمٌْ
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های بسیار مهم ی است که  مدیر در سازمان ایجاد نکردن و امثال اینها؛ این سه نکته، نکته جریان

منسوب به حضرت است و تأکید کردند که اگر کسی مسلمان باشد علب  نباید در این سه مورد دچار 

ٌمشکل، انحراف و اختالل باشد.

سوه نکتوه را در موورد او در نظور      شود در محیط خانواده ایون  شوهر هم اگر یک رهبر و ولی  است، می

ی خانواده شووم، بووواهم    طلبانه وارد چرخه اگر منخ همسر بوواهم عدرت ؛ْخ الُصٌاْلَعَم ِلٌِلل  هٌِاٌِگرفت. او ل 

را  دست بگیرم، عین این است که اصحاب سقیفه کودتا کردند و امیرالمؤمنین ریاست خانواده را به 

طلبانوه وارد   دست بگیرنود. زنوی هوم کوه در خوانواده عودرت       به  نشین کردند تا خودشان عدرت را خانه

ٌدر او نیسوت. دوم  ْخ الُصٌاْلَعَم ِلٌِلل  هٌِاٌِکننده باشد،  شود و عصدش این است که خودش رئیس و تعیین می

اینکوه  یعنی برای او خیرخواه باشد، از سور خیرخوواهی بوا او رفتوار کنود، نوه        ؛ِئم ِةٌاْلُمْس ِلِمينٌَالن ِصيَحُةٌاِلٌَ

دل بگیرد و بوواهد تالفی کنود، او را خورد و لوه کنود و از میودان بیورون کنود؛ بلکوه          ی او را به  کینه

َوٌالل  ُزوُمٌهوای او برطورف شوود. سووم      آید که کاستی دوست  دارد و از سر دوست داشتن درصدد برمی

 آن همسر را اصالح کند.کند  کند و سعی می به آن همسر سرکشی نمی این زن نسبت ؛ٌۡ  ِلَجماَعِتِهم

یواد گرفوت کوه     های دیگوری  ای و بحث های مشاوره های اصالح او چیست باید در بحث حاال اینکه متد

هوای خیلوی ظریو      تواند کسی را که باالدست ]اوسوت[ اصوالح کنود. ایون از آن نکتوه      چطور فرد می

کند؛ بدون اینکه شوصوی ت   تواند رئیس خودش را اصالح مدیری تی است؛ یعنی گاهی اوعات کارمند می

های بسیار زیبوایی را   تواند شیوه آن رئیس را شکسته باشد؛ بدون اینکه او را تحقیر کرده باشد؛ ولی می

ی باالتر  باشد؛ یعنی همین کارمند زیردست، آن رده ِئم  ِةٌاْلُمْس ِلِمينٌَالن ِص يَحُةٌاِلٌَدر پی  بگیرد که مصداق 

خیلی کار ظری  و دعیقی اسوت؛ چوون اگور کموی انحوراف در آن       از خودش و رئیس  را ساخت. این

، کنود و امثوال اینهوا    کند و بر او ریاست می کند ]کارمند[ دارد او را تحقیر می باشد، رئیس احساس می

 رود. خورد و امکان اصالح از بین می آن فضا به هم می لذا
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ای باید وارد این عملکرد شد و کاری  ی هکنم تا حدودی پاسخ داده شد که با چه روح حال گمان می هر به

محفوظ بماند، حرمت  محفوظ بماند؛ نه اینکه بگووییم او هوم   هم کرد که او اصالح شود و جایگاه  

دهم و امور و نهوی    ام دستور می ی دیگری است که من باید او را اداره کنم و چون به ب  ه مثل یک ب  ه

ار دهم و شوصی ت او را در حد  یک ب  وه در فضوای خوانواده    کنم او را هم مورد امر و نهی خودم عر می

بسوا او را در انحرافوات     کند و چوه  ای نیست و او را اصالح نمی پایین بیاورم. عطعاً اینها کارهای سازنده

بوه   اش را نسبت شود از فضای خانواده بریده شود و عالعه بوشد یا سب  می کند و سرعت می تشدید می

های دیگر و رفقای ناصالحی که در فضوای بیورون از    واده از دست بدهد و به محیطهمسر و محیط خان

ها یا رفتارهای نادرستی که هم به زیان خانواده اسوت هوم    بندوباری یخانواده دارد یا خدای ناکرده به ب

 به زیان آن شوص، روی بیاورد.

د، بودون اینکوه تحقیور شوده     بنابراین خیلی ظری  است که ما چطور رفتار کنیم که شوهر اصالح شوو 

باشد، بدون اینکه والیت  را از او گرفته باشیم و احساس کند کسی که عرار بود رئیس باشود مرئووس   

 عرار گرفته است، و امثال اینها.

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ


