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: قال رسول اللّه

»َمن َحِفَظ مابَیَن لِحَییه ... َدَخَل الَجنَّة«

هرڪه حفظ کند آنچه میان دو فڪ اوست )زبان( ... وارد بہشت مےشود.

ڪنزالعمال، ج ۱۵، ص 80۶.

انسـان وقتے مےخواهد صحبت ڪند، باید زبان مملوك او باشـد و بر زبان خودش 

سـلطنت داشـته باشـد؛ نه اینڪه شـیطان بر نفس او و بر زبان او تسـلط یابد، و 

حرف هـا، چماق هـا و اسـلحه هایے باشـد ڪه از اسـلحۀ صدام بُرنده تر اسـت.

صحیفۀ امام خمینے ،ج ۱4، ص ۱44و۱4۵.

تقـوا ڪـه نبـود، دسـت و زبان انسـان بـاز اسـت؛ مے تواند همه چیز بگویـد، خالف 

واقع بگوید، تہمت بزند، دروغ بگوید، نقض تعہدات بڪند، دلبستگے به دشمناِن 

رصاط مسـتقیم پیدا ڪند. وقتے تقوا نبود، این مے شـود.

مقام معظم رهربی، خطبه هاے نماز جمعۀ تہران،  ۱۳88/0۶/20.



آن روز حال رییس گرفته بود؛ بودجۀ پژوهشگاه به صورت عجیبے ڪاهش پیدا ڪرده و بدجور به دردرس افتاده بود. 

ڪرمے، دفرتدارش، را خیلے قبول داشـت و همیشـه دربارۀ مشـڪالت پژوهشـگاه با او درد دل مے ڪرد. آن روز بعد از 

نماز ڪه در نمازخانۀ مجموعه ڪنار هم نشسته بودند، به او گفت: »ڪرمے! نیروها رو احتامالً باید تعدیل ڪنم؛ 

دسـتور از بـاال اومـده و مـن فعـالً مقاومت ڪـردم. دعا ڪن بتونم مقاومت ڪنـم. دلم نمیاد هیچ ڪـدوم از این 

بچه ها بیڪار بشه«.

برادرِ ڪرمے، آقا مسعود، در بخش خدمات ڪار مے ڪرد و ڪرمے مے دانست ڪه احتامالً از نیروهاے تعدیلے 

خواهـد بـود. بـا خود فڪر ڪـرد ڪه زودتر خرب را به مسـعود برسـاند تا به 

فڪـر ڪار دیگـرے باشـد. در راه بازگشـت به خانـه، خرب را به مسـعود داد. 

مسـعود خشـمگین شـد و روز بعـد، خـرب را به چنـد نفر دیگـر از بچه هاے 

واحدهاے مختلف، رساند. ولوله اے برپا شد و همه در دفرت مدیریت تجمع 

ڪردنـد و مسـعود بـا لحن خیلے بدے با رییس درگیر شـد. 

رییـس بـه گزینـش دسـتور داد تا مسـعود را اخراج ڪنند و ڪرمـے را نیز 

توبیخ ڪـرد... .

در اسفند ماه، برنامۀ تعدیل نیرو با رسیدن بودجۀ ڪمکے دولت، از دستور خارج شد و این فقط مسعود 

بود ڪه بیڪار شد. روز بعد از تعطیالت، رییس ڪرمے را فراخواند و گفت: 

»ڪرمـے! تـو ڪـه اهل ایامنـے، ایـن رو باید بدونے ڪـه اطالعات 

مجموعه مثل امانته؛ نباید از زبان تو به هیچ وجه خارج بشـه. 

ایـن حدیث پیامـرب را البد شـنیدے ڪـه مے فرمایند: 

»مجالس ]خصوصِے[ مردم براے افراد آن یك امانت است 

]و تا مجاز نباشند، نباید آن را بازگو نمایند[. فاش ڪردن راز 

بـرادر دینـے، خیانت به شـمار مے آید«.۱ به مسـعود بگو 

فـردا بیاد پیش مـن و فراموش نڪن ڪه حریم مجموعه 

حڪـم مے ڪنه هر ڪسـے ڪـه از نقاط ضعـف و قوت 

مجموعـه خـربے داره، اون رو در هیـچ فضایـے بازگـو نڪنـه تا 

امنیـت و آرامـش روانے اون مجموعه به خطر نیفته«.

حرفهایـئبرای
نگفتن
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راهـــکار

اگر شـخصے در چارچوب دوسـتے، اطالعات 

سـازمانے و محرمانـۀ بخـش خـود را بـه مـا 

گفـت، آن را ماننـد امانـت نزد خـود نگاه داریـم. امام 

ُث ِباألَمانـِه  سـجاد مے فرمایـد: »المؤِمـُن الیُحـدِّ

األَصِدقـاءَ«2؛ امانتـے ڪه به مؤمن سـپرده اند، ]حتے[ 

حرفـے از آن را  بـا دوسـتان خـود در میـان نمے گـذارد.

هـر مجموعـه اے در اجـراے سیاسـت هاے دراز 

مدت خود، از مرحلۀ طراحے تا پیاده سـازے، نیازمند 

فضاے آرام، منطقے و بدون چالش اسـت. چه بسـا بسـیارے 

از مباحـث ڪالن، در هـان مرحلۀ طرح متوقف مے شـوند و 

بـه اجرا نمےرسـند. اگـر از اخبار اطاق فڪـر مجموعه -به هر 

نحوے-مطلـع شـدیم، بـا امانـت دارے و حفاظت گفتـار، به 

مجموعـه اجـازه دهیـم مباحـث ڪالن را در فضایـے آرام به 

بحـث و گفت وگـو بگذارند.
بـه همـڪاران خـود اعتـاد داشـته باشـیم 

و در فضایـے مثبـت همـڪارے ڪنیـم. 

امام علے مے فرماید: »ُحسـُن الظَّـنِّ راَحُة الَقلِب 

َو َسـالَمُة الَبـَدِن«3؛ خوش بینـے، مایـۀ راحتـے جـان و 

سـالمتے تـن آدمـے اسـت.اما این اعتـاد، به معناے 

اطمینان ڪامل داشـن نیسـت! سـعے ڪنیـم از در 

میان گذاشـن مسـائل ادارے و سـازمانے 

غیـررضورے بپرهیزیم.

پخش ڪردن اطالعات سازمانے هر بخش، براے سایر 

بخش هـاے مجموعـه، ماننـد ایجـاد روزنـۀ اطالعاتے 

است. موضوعات این چنینے را وارد گفت وگوهاے روزمرۀ خود 

نسازیم.

مشورت گرفن در فضاے درون مجموعه، به معناے 

در اختیـار قـرار دادن تمـام اطالعـات سـازمانے بـه 

فـرد مقابل نیسـت. اگـر در چنین فضایے قرار گرفتیـم، حداقِل 

اطالعـات را -ڪـه ارائۀ آن بدون اشـڪال اسـت- در اختیار وے 

قـرار دهیم.
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پے نوشت ها:

۱. »املَجالُِس ِباألَمانَِه َو إفشاُء رِسِّ أخیَک 
خیانٌه« )بحاراألنوار: ج٨٩/٧٧(.

2. تحف العقول:٢٨٧.
۳. رشح  غررالحڪم: ج٣/۳84.



- آقاے رییس ڪجا سـڪونت دارند؟ ببینم ایشـون رانندۀ شـخصے دارند؟ مدیر مالے چطور؟ سـاعت ڪارشون با شام 

یڪیـه؟ هامیـش بعدے مرڪز دربارۀ چه موضوعیه؟ مے تونم بپرسـم باالیے ها چه بودجه اے بـراش در نظر گرفنت؟

سـؤال پشـِت سـؤال و عالقـۀ بے حـد و حـر به حرف زدِن شـما، آن هم نه دربارۀ موضوعاتے ڪه شـما بـه آن عالقه 

دارید، بلڪه دربارۀ موضوعاتے ڪه شـما هیچ عالقه اے به طرح آنہا ندارید، نشـانۀ یك انسـان ڪنجڪاو اسـت! حس 

ڪنجڪاوے، نیرویے بسـیار قوے در فرد اسـت ڪه او را وادار مے ڪند به هر طریقے، به دنبال یافنت اطالعاتے ڪه 

خواهان آن اسـت، برود. این حس، درسـت مانند گرسـنگے و تشـنگے، 

فـرد را بـه تـالش وامے دارد تا به هدفش دسـت یابد. همیشـه 

هم شـخص ڪنجڪاو، میـان دارِ پرهیجـاِن مڪالمه 

بـا شـام نیسـت؛ گاهے بـا حالت هـاے صـورت و 

ڪمرتین هیجان، به ڪنجڪاوے در اطالعات 

و دانسـته هاے شـما مے پردازد.

انگیزه هـاے ڪنجڪاوانـه در محیـط 

ڪار، از سـوے اربـاب رجـو؏ و حتـے همـڪار، بـراے شـام همیشـه 

آشڪار نیست. پشت حس ڪنجڪاوے آدم ها، دنیاے ناشناخته اے 

اسـت ڪه براے شـما هیچ گاه رسزمین آرامش و اطمینان نخواهد بود. 

انسـان ها در مورد مسـائلے ڪنجڪاو هستند ڪه غالباً سود و منفعت 

خاصـے از آن مے برند. شـناخت شـام از انسـان ڪنجڪاو، مے توانـد اندازۀ 

میـدان مڪالمـه بـا او را تعیین ڪند. اگر این شـناخت وجود نداشـته باشـد، 

طبیعتـاً نباید به بازے ناشـناختۀ او تـن داد و در میـدان او بازے ڪرد. بر اسـاس 

ـبَْهِة«۱؛ ریشـۀ دوراندیىش، باز  روایتـے از امـام علـے: »أْصُل الَحزِم الوُقوُف ِعنَد الشُّ

ایسـتادن در هنگام شـبہه است«.

پشِتدیواِر
کنجکاوی
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راهـــکار

نیازے به بدبینے و خوش بینے نسبت به ڪنجڪاوے 

اربـاب رجو؏ نیسـت؛ بـراے هر ارتباط ڪالمـے خود با 

دیگران، ڪانالے تعریف ڪنیم ڪه ایمنے اطالعات ما را تضمین 

ڪند. 

وجـود یك حفره و یا مشـڪل امنیتـے، مے تواند 

مجموعـه را بـه روش هـاے متفاوتے تحت تأثیر 

قـرار دهـد. آشـنایے بـا عواقب خطرناڪ حفرۀ امنیتـے در 

مجموعـه و شناسـایے مہم تریـن تهدیـدات امنیتـے كـه 

مے تواند حیات مجموعه را با مشـكل مواجه نماید، براے 

سـڪوت و هوشـیارے ما در برابر فرد ڪنجڪاو، بہانه و 

دلیـل قابل قبولے اسـت.

چـه در برابـر فـرد ڪنجـڪاو و چـه در برابـر فـرد 

عـادے، خـود را قانـع ڪنیـم ڪـه چـرا و به چه 

دلیلے اجازه داریم این اطالعات را به گوش دیگران برسانیم.

بـراے مقاومـت در برابر ڪنجـڪاوے دیگران 

و نشـان ندادن واڪنش نامناسـب، تالش ڪنیم 

ڪـه صـرب خود را باال بربیم. ممڪن اسـت ڪنجڪاوے 

افراد مختلف، دلیلے مثل تخلیۀ اطالعاتے نداشته باشد. در 

چنیـن مواقعے، حفظ آرامش مـا، ڪرامت اربـاب رجو؏ و 

احرتام محیط مجموعه، رضورے است و برخورد نامناسب 

ما اقدام مناسـبے نخواهد بود.

در تماس هـاے تلفنـے، ڪـه فـرد ڪنجڪاو به 

صـورت ڪامالً شـڪ برانگیز، سـؤاالت خاصـے را 

از مـا مے پرسـد و در مـواردے ڪـه مطمـن هسـتیم فرد 

مراجعه ڪننـده، ڪارے غیـر از یـك مسـئلۀ ادارے دارد، 

موضـو؏ را بـا ادارۀ صیانـت مجموعه در میـان بگذاریم.
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پے نوشت:
۱. تحف العقول:2۱4.



حتامً شـام هم در گیرودار چالشـے با ارباب رجو؏، به خود و یا همڪارانتان گفته اید: »چه ڪارے بود این حرف رو 

زدم! مغزم درد گرفت تا بهش منظورم رو فهموندم...«. اگر قواعد سـڪوت را بشناسـیم، از این دردرسها در امانیم؛ 

زیرا به خاطر طرحِ سـخنے بیہوده، به عقل خود فشـار اضافے نخواهیم آورد!

حتامً تجربه اش را داشـته ایم ڪه در میانۀ طرح یك موضوع، متوجه مے شـویم طرح این حرف رضورتے نداشـت. 

ایـن حرڪـت اشـتباه، سـبب تحمیل بار اضافے بر مغـز و روان آدم مے شـود و با سفسـطه، 

 مغلطـه و بے منطقـے، اشـتباه دوم را رقـم مے زنیـم. بـر همیـن اسـاس امـام صـادق

ـكوُت راَحٌة لِلَْعْقِل«۱؛ سـكوت، آسـایش عقل اسـت . می فرماید: »السُّ

عـدم مدیریت زبان و بهره نربدن از اڪسـیر سـڪوت، عـالوه بر چالش هاے لحظه اے، 

حتے مے تواند آینده اے را ڪه هنوز نیامده است، با چالشے بالقوه مواجه سازد؛ آسیب هایے 

ڪه گه گاه حتے به یاد نخواهیم آورد ڪه از ڪدام اشـتباه زبانے برآمده اسـت!

سخن گفنت در میان جمع و در اختیار گرفنت زمام مجلس، اگرچه لذت بخش است، اما بر 

اساس عدم شناخت ڪامل انسان از طرف هاے مقابل، نتایج آرامش بخشے نخواهد داشت. سڪوت در ڪالم امام 

مُت آيَُة النُّبِل و َثَرَةُ الَعقِل(2؛ چراڪه انسـان هوشمند، از متام  علے، نشـانۀ هوشـمندے و میوۀ خرد اسـت )الصَّ

افعال خود از جمله سخن گفنت و سڪوت ڪردن، به دنبال نتایج مثبت و تثبیت یافته در آینده است.

در محیط ڪار و مجموعه، قسمت عمده اے از خوش بختے ها یا دردرسها، بر محور ارتباط با دیگران -اعم از همڪاران 

و ارباب رجو؏- اتفاق مے افتد. ارتباطاتے ڪه در بسـیارے از اوقات به خاطر رضورت شـڪل مے گیرد، باید با ڪلید 

                      سڪوت و سخن به هنگام، مدیریت شود.

تضمین
امروزوفردا
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راهـــکار بـا  مجموعـه،  محیـط  در  سـعے ڪنیـم 

مدیریـت ڪارهـا، فرصتـے بـراے صحبـت 

بیہوده فراهم نیاوریم. حرضت امیـر در این باره 

مے گویـد: »کَْثَةُ الَْهَذِر یَکِْسـُب الْعـاَر«3؛ بیہوده گویِی 

زیـاد، ننـگ و عـار بـه بـار مـے آورد. پـس بـا مدیریت 

سـخنان خود با ابزار سڪوت، از چنین دشوارے هایے 

دورے ڪنیـم.

ممڪـن اسـت اطالعاتمـان راجع به مسـائل مختلف 

مجموعه و یا اطالعات عمومے آن، ڪم یا زیاد باشد. 

فرقـے میـان مخاطـب آگاه یـا معمولے نیسـت؛ سـعے ڪنیم 

زیـاد وارد گفت وگـو بـا دیگران و حتے همڪاران نشـویم. امام 

مـِت، تَعد َحلِیـاً، جاِهالً  صـادق مےفرمایـد: »َعلَیـَک ِبالصَّ

مـَت َزیٌن لََک ِعنـَد الٌعلَاِء َو ِسـرتٌ لََک  کُنـَت اَو عالِـاً، َفـاِنَّ الصَّ

هاِل«4؛ عالم باشے یا جاهل، خاموشے را برگزین تا بردبار  ِعنَدالجُّ

به شمار آیے؛ زیرا خاموشے نزد دانایان، زینت و در پیش نادانان، 

پوشـش است.

براے ایجاد یك گفت وگو -ڪه احتمـال دَرز 

اطالعات سازمانے در آن وجود دارد- ممڪن 

است فردے ما را خوشحال یا -سیاستمدارانه- عصبانے 

ڪنـد. ایجـاد چنیـن محرڪ هایـے بـراے صحبـت 

ڪـردن، یـك تاڪتیـك سـاده بـراے بـه دام انداخـن 

ماسـت. در چنیـن رشایطـے، خـود را ڪنـرتل ڪنیـم 

گفت وگـوے  یـك  خطـرات  از  را  خـود  عاقالنـه  و 

 برنامه ریزے شـده، حفـظ ڪنیـم. امـام علـے

مے فرماید: »والله ما أری عبداً یتقی تقوی تنفعه حتی 

یخزن لسانه«5؛ به خداوند سوگند، نمے بینم بنده اے 

ڪه خویشـن را نگهدارد -نگہداشـتنے ڪه او را نفع 

بخشـد- مگر اینڪـه زبـان خـود را حفظ ڪند.

اگـر در جمـع دوسـتانۀ ادارے، مجبـور بـه صحبـت 

ڪـردن هسـتید، ممڪن اسـت بحـث از موضوعاتے 

باشـد ڪه صحبت ڪردن از آنہا، شـما را وادار به اشـتباه ڪند. 

در این گونـه مواقع، الزم اسـت مہارت منحرف ڪـردن بحث را 

آموخته باشـید. بـراے این ڪار، عالئـق دیگران را به یاد داشـته 

باشـیم و در موقع مناسـب، بحث دربارۀ آن را پیش بڪشـیم. 

بـراے مثـال فوتبال، سـینما و... مے توانند مسـیرهاے انحرافے 

بـراے گـذر ڪـردن از یك بحث باشـند.
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پشِت
صفحةنمایش

آقاے ثقفے، مدیر پایش هاے فرهنگے مجموعه، گروهے را در یکے از شـبڪه هاے اجتامعے سـاخته بود و عنوان 

گروه را هم به نام مجموعه گذاشته بود. گروه از هامن ابتدا با استقبال ڪارڪنان مواجه شد و ساعت هاے زیادے 

را بـه گفت وگـو مے گذراندنـد. به مرور زمـان، مـراودات ادارے ڪارڪنان به گروه منتقل گردید و در غیاب مدیرعامل، 

اطالعـات زیـادے از واحدهـاے مختلـف به گـروه انتقال یافت. داسـتان از جایے رشو؏ شـد ڪه یـك روز مدیرعامل 

بـا برافروختگـے، ثقفـے را به دفرت فراخواند و اسـناد طبقه بندے شـدۀ مجموعه را 

در مانیتـور خـود بـه او نشـان داد. قسـمتے از ایـن اسـناد، از گروه و قسـمتے دیگر 

از ارتباط هاے شـخصے ثقفے با مسـئوالن بخش هاے مختلف مجموعه لو رفته 

بـود. جریـان از ایـن قـرار بود ڪه یك ربات، در قالـب نام یکے از ڪارمندها -ڪه 

حتے آن شـبڪه اجتامعے را نداشـت- به گروه راه پیدا ڪرده و به تمام اسـناد در 

گروه و از طریق هك اعضا، به اسناد منتقل شدۀ بین آنہا، دسرتسے پیدا ڪرده و از 

مدیرعامل براے عدم انتشـار آن اسـناد، تقاضاے باج ڪرده بودند.

ثقفـے بـه مـرز سـڪته رسـیده بود و ماجرا بالفاصله با پلیس فتا درمیان گذاشـته شـد. بـا ورود پلیس فتا بـه ماجرا، 

مشـخص شـد ڪـه بـا وجود باگ هاے مختلف در شـبڪه هاے اجتامعے، این شـبڪه ها براے انتقـال اطالعات به 

هیچ وجه ایمن نیسـتند. هم چنین وجود رسورهاے این شـبڪه ها در ڪشـورهاے خارجے، موضوعے اسـت ڪه 

نمے تـوان از آن بـه راحتـے گذشـت. بـه هر صورت با تالش هاے پلیس فتا و پلیس بین الملل، هڪر در دبے دسـتگیر 

شد؛ اما حجم اطالعات لو رفته به حدے بود ڪه مدیرعامل، مجبور به استعفا شد و حتے ڪار به تعدیل نیروهاے 

مجموعه رسید.

شاید اگر ثقفے با توجه به ڪالم حرضت امیر - »التَّْدبريُ قَبَل الَعمِل يُؤِْمُنَك ِمن النََّدِم«۱؛ اندیشیدن پیش از كار، 

تـو را از پشـیامنے ایمـن مـى دارد- به چرایـے و پایان ڪارش فڪر مے ڪرد، هیچ گاه چنین اتفاقے براے این مجموعۀ 

موفق، رخ نمے داد.
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راهـــکار

بـه هیچ وجه اسـناد و مـدارڪ ادارے 

را در تلفـن همـراه ذخیـره نڪنیـم؛ 

شـبڪه هاے اجتاعے مے تواند بسرت مناسبے 

بـراے خـروج آرام و بے صـداے اطالعـات از 

تلفن همراه باشـد.

اسـتفاده  داخلـے  پیام رسـان هاے  از 

ڪنیم. در استفاده از این پیام رسان ها 

نیـز، سـعے ڪنیـم اسـناد ادارے و محرمانه و 

نیمه محرمانـه را به همڪاران و دیگـران انتقال 

ندهیم.

در گروه هـاے تشـڪیل یافته از اعضـاے مجموعه در 

شـبڪه هاے مجـازے، عضـو نشـویم؛ اگـر عضویـت 

یافتیـم نیـز، از گله گـذارے، تعریـف و هر قالب دیگر احساسـے 

-ڪه اطالعات درون مجموعه اے را برمال مے سازد- پرهیز ڪنیم.

بهرتین شبڪه براے انتقال داده هاے 

مجموعـه، شـبڪۀ اشـرتاڪ اطالعـات 

درون سـازمانے )share( اسـت. با این حال براے 

انتقال اسناد طبقه بندے شده یا مہم مجموعه، 

بـا مدیـر مجموعـه، به یـك نتیجۀ ایمن برسـیم 

و دسـت بـه اقـدام سـہل انگارانه نزنیـم  و بـه 

شـبڪه هاے اجتاعے اعتـاد نڪنیم.

تمـاس  برقـرارے  شـبڪه هاے  از 

اسـتفاده  مجموعـه  در  تصویـرے، 

نڪنیم؛ چراڪه ممڪن اسـت برگـه اے روے 

میز باشـد و یا سـندے در دسرتس مخاطب قرار 

گیـرد ڪه بشـود از آن اسـتفادۀ اطالعاتے ڪرد.
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- فریدے! شنیدے مدیرڪل عیدے چند نفر از سوگلے هاش رو به صورت ویژه پرداخت ڪرده؟

+ نه بابا؟

- آره! مثـالً بـه قاسـمے گفتـه بیاد تو دفرتش و بعد بهش گفته این پنج ملیون، عیدِی تـو! اما صداش 

رو درنیار پیش همڪارات. 

+ جدے مے گے؟

- آره، خود قاسمے به بحرے گفته.

+ ِعه ِعه ِعه! عجب آدِم بے معرفتیه ها! منم بَراش دارم.

- خودت رو خیلے خرج مدیر ڪردے، قبول داری؟

+ خیالت جمع! هسنت ڪسایے ڪه به من ده تا از این پنج میلیون ها رو ِبدن براے پروژه ها!

بـه همین سـادگے در یك مڪالمۀ سـاده، آقـاے فریدے در یك فرایند خطرنـاڪ درون مجموعه اے قـرار مے گیرد. بذر 

بے اعتامدے و تشـڪیك را معموالً در افراد سـاده لوح مے ڪارند. سـاده لوح پیاپے شـگفت زده مے شود. هر بار مے پرسد: 

»مگر مے شـود؟« و ناباورانه مے بیند ڪه گویا شـدنے اسـت!

در لغت نامـۀ دهخـدا، فـرد سـاده لوح را ڪنایـه از مـرد »خفیـف العقـل« معنـا ڪـرده اسـت. این افـراِد 

سطحے نگر، بسیار زودباورند و به راحتے مے توان فضاے ذهنے آنہا را اشغال ڪرد و زمام اندیشۀ آنہا را 

به دست گرفت. این افراد به دلیل اینڪه به معضالت هر مسئله توجه ندارند و از تجزیه و تحلیل عمیق 

و همه جانبۀ مسـائل زندگے عاجزند، به رسعت و سـهولت به »یقین« و اطمینان مے رسـند.

بـه طور اصولے، شایسـته اسـت انسـان ها نسـبت به یڪدیگر بـا اعتامد رفتار ڪننـد؛ ولے وجـود درجـه اے از 

احتیـاط نیـز، در رفتـار اجتامعـے رضورت دارد؛ زیـرا ممڪـن اسـت گفتـار دیگـران -چه بـه صـورت ارادے و چه بـه صورت 

ـْمَع وَالْبََرَ وَالُْفؤَاَد  غیرارادے- درسـت نباشـد. خداوند در آیۀ ۳۶ سـورۀ ارساء مے فرماید: »واََل تَْقُف َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم. إِنَّ السَّ

كُلُّ أُولَِٰئَك كَاَن َعْنُه َمْسـئُوالً«؛ از چیزے ڪه به آن علم ندارے ]بلڪه برگرفته از شـنیده ها، سـاده نگرى ها، خیاالت و اوهام 

اسـت [ پیـروے مڪـن؛ زیرا گـوش و چشـم و دل ]ڪه ابزار علم و شـناخت  اند[ مورِد بازخواسـت اند. 

سادهلوحانه
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راهـــکار

یـك  روے  دو  دیربـاورے،  و  زودبـاورے 

سـڪه و از یـك جنس انـد. ریشـۀ اصلے اینہا 

غیرواقع بینے اسـت. دیربـاورے و زودبـاورے در واقع 

تحریفے از شـناخت اسـت؛ شـناخت از محیط خود و 

تحریف اطالعاتے ڪه به مغز مے رسد. یعنے یا انسان 

واقعیت را نمے پذیرد و یا اینڪه همه چیز را با راسـت 

و دروغـش مے پذیـرد.

و  زودبـاورے  باعـث  حـد،  از  بیـش  اعتـاِد 

بے اعتـادے، موجـب دیربـاورے مے شـود. در 

دریافـت خـرب، نبایـد زیـاد اعتاد ڪـرد و نبایـد بے اعتاد 

شـد؛ چون در هر دو صورت، انسـان از شـنیدن واقعیت ها 

مے شـود. محـروم 

اگـر یـك بـار در زمیـن سـوءنیت هاے یـك 

همڪار بازے ڪردیم و مورد سوءاستفاده 

قـرار گرفتیـم، از یـك سـورا� دوبـار گزیده نشـویم و 

دسـت از حسـن نیت برداریم.

اهـل تحقیـق باشـیم. بـدون تحقیـق تصمیـم 

نگیریم. تحقیق ڪردن، توسط بزرگان دین بسیار 

مورد تأڪید قرار گرفته است. امام علے براے زندگے 

و تصمیات مؤمن مے فرماید: »ال َعَمَل كَالتَّحقیِق«1؛ هیچ 

كردارے مانند پژوهش نیسـت.

فـردے ڪـه بـه خـودش اعتـاد نـدارد، بـراے 

ارزیابے هر تصمیے، دست نیاز به سوے دیگران 

دراز مے ڪند و داوطلبانه قربانے مے شود. اما فردے ڪه 

اعتادبه نفـس دارد، بـراے آغاز هـر ڪار و حرڪتے، باید 

ابتـدا خـود را متقاعد ڪند. سـپس بـراے رشوع، ابتـدا در 

تصمیـات ڪوچك و نه چنـدان حیاتے، پیش قدم شـود. 
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- واقعا امروز تو مرڪز خسته شدم! 

این مڪالمۀ بسـیارے از ما، پس از حضور در خانه اسـت. خسـتگے اے ڪه 

شـاید ڪسـانے ڪـه در موقعیـت ما نیسـتند، جنـس آن را درڪ نڪننـد. حتماً 

شـما هـم بـا خود فڪر ڪرده اید ڪه خسـتگے بعـد از اتمام سـاعت ڪارے، 

بیشـرت ناشے از چه عاملے است؛ خستگے جسمے است؟ یا جنسـش از دشوارے 

ارتباط هـاے اجتامعـے و برخـورد با اربـاب رجو؏ در مجموعه اسـت؟

پاسـخ خیلے سـخت نیسـت؛ به طور ڪلے ارتباط برقرار ڪردن، امرے دشـوار است و وقتے انسـان از محدودۀ فردے خارج 

مے شـود و در پیوند با دیگران قرار مے گیرد، این پیوند، صورت ادارے مے یابد. نڪتۀ مہم اینجاسـت ڪه اگر 

خودڪنرتلے بر این ارتباط حاكم نباشـد، براے آن موقعیت، دشـوارے ها و چالش هاے بے موردے 

ایجاد مے ڪند. زبان، عمده ترین محرکے اسـت ڪه باید در فرایند ادارے، ڪنرتل شـود.

امام باقر مے فرماید: »إِنَّ هَذا اللِّساَن ِمفتاُح كُلِّ َخريٍ و رََشٍّ فَيَنبَغى لِلُمؤِمِن أَن يَخِتَم 

ِتِه«۱؛ سـزاوار اسـت مؤمن بر زبان خـود مہر زند؛  َعـى لِسـانِِه كَـام يَخِتـُم َعـى ذََهِبِه َو ِفضَّ

هامن گونـه كـه بـر ]كیسـۀ[ طـال و نقرۀ خـود ُمهر مى زنـد. غـرض از ُمهـر زدن بر زبـان در 

مجموعـه، روابـط بین ڪارمنـدے و ارتباط با اربـاب رجو؏، پرهیز از زیاده گویے و سـخن 

بیہوده، غیررضورے و هم چنین سـخن پراڪنے اسـت.

همـواره اطالعـات یـك عضـو مجموعـه از چارچـوب مسـائل آن، در معـرض تہدیـد زبـاِن 

ڪنرتل نشـده اسـت. چالش هـاے ادارے، اسـرتس هاے بیہـوده، تحلیـل قوایے ڪه بایـد رصف 

پیرشفـت امـور و انجـام ڪار مـردم و مجموعه باشـد و در نہایـت رسـوایے و ارتڪاب معصیت زبانے، 

منونه هـاے ڪوچكـے از زبـاِن ڪنرتل نشـده اسـت.

مایههایدردسر
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راهـــکار

صمیمیـت در روابـط همـڪاران در دروِن 

مجموعه، دلیلے بـراے ارائۀ اطالعـات دروِن 

بخشـے از مجموعـه نیسـت. هنـگام سـخن گفن در 

مہمانے هایـے ڪـه بـا همـڪاران خـود داریـم، در 

اوقـات بیـڪارے و در سـاعات ڪارے، بـراے ایجاد 

ارتبـاط صمیمانه تـر، اطالعـات ڪارے خـود را خـرج 

نڪنیم.

اگر در ارتباط با ارباب رجو؏ هسـتیم، متوجه باشـیم 

ڪـه تنہـا حیطـۀ ارتبـاط مـا بـا اربـاب رجـو؏، همان 

موضـوعِ مـورد درخواسـت اوسـت -ڪـه مـا موظف بـه انجام 

آن هسـتیم. از ارائـۀ هـر اطالعـات طبقه بندے شـده و نشـدۀ 

دیگـرے ڪـه ڪمکـے بـه انجـام درخواسـِت اربـاب رجـو؏ 

نخواهد ڪـرد، بپرهیزیم.

موقعیت هـاے  در  را  خـود  ڪارے،  سـاعات  در 

غیـررضورے قرار ندهید. چنین موقعیت هایے عالوه 

بـر اتالف وقت، احتمال مڪالمه هـاے غیـررضورے را افزایش 

مے دهد. در مڪالمه هاے غیررضورے، اطالعاتے از شـما دَرز 

خواهـد ڪـرد ڪـه مے توانـد شـما و مجموعـه را در موقعیت 

پیش بینے نشـده اے قـرار دهـد.

مـا در مقابل عملڪـرِد واحدهاے دیگـر، نه ملزم به 

پاسـخگویے هسـتیم و نـه بایـد توضیح یـا دفاعے به 

اربـاب رجـو؏ داشـته باشـیم. فرامـوش نڪنیم ڪه مـا براے 

دفـا؏از یـك واحد دیگر، مجبور به ارائۀ اطالعاتے هسـتیم ڪه 

غالبـاً ربطـے به اربـاب رجو؏ نـدارد و چنین موقعیتے، ممڪن 

اسـت دام و بسـرتے بـراے تخلیـۀ اطالعاتے ما باشـد.
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آموزش آداب و رفتار ادارے و سـازمانے، از جمله مسـائلے اسـت ڪه باید در عرص جدید و با توجه به 

اقتضائاِت روز، مورد توجه قرار گیرد. این گام نیازمند دریافت مہارت هاے ساده اے است ڪه ضامن 

موفقیت و سـالمت فرد و مجموعه خواهد بود. حفظ اطالعات سـازمانے، چگونگے انتقال ایمن آنہا، 

شناخت روزنه هاے درز اطالعات  از طریق فرد یا شبکۀ انتقال داده ها و...، از جملۀ این مہارت هاست. 

نکتۀ مہم دیگرے ڪه نباید از آن غافل بود 

-و ما سـعے داشـته ایم تـا در مجموعۀ پیش 

رو بـدان بپردازیم- ذڪر بنیان هاے اخالقے 

و دینـے حفاظـت از اطالعـات سـازمانے، از 

آیات و روایات اسالمےاست؛ ڪه مے تواند شیوه اے اقناعے در رعایت آداب و رفتار ادارے و سازمانے 

فرد به شـمار رود. 

لـذا مجموعـۀ حارض )پشـت دیـوار اطمینان( با محورهای شـش گانۀ: 1. حرف هایـے براے نگفن، 

2. پشـت دیوار ڪنجڪاوے،  3. تضمین امروز و فردا، 4. پشـت صفحۀ نمایش، 5.  سـاده لوحانه 

و 6. مایه هـاے دردرس، جهـت ارتقـاے رفتار سـازمانے و حفاظت گفتار، تقدیم مے گردد.

قم، بلوار بوعلے، جامعة الزهراء، ادارۀ کل صیانت نشانے 
۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱ کدپستے 

02۵  ۳2۱۱2240 تلفن 
حوزۀ علمیۀ خواهران قم

*

پشِتدیواراطمینان
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