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 رهبري لنگان ٤ 

هاتحسین   

سیاري درباره رهبري« شده اند اما این کتاب، کتابهاي ب شته  صر به ف نگا رد کتابی منح

ـــت. این کتاب فراتر از یک راهنماي عملی  ـــت براي رهبران اس  ورد این کهدر م واس

العاده  حکمت فوق با 1آلندر ندَ. در این کتاب سخن می گوید چگونه باشندباید  رهبران

                »کند.میاي اجتناب هکلیشجمالت پیش پا افتاده و بکار بردن سخن می گوید و از  اي

 FACTOR THE FRED پر فروشکتاب واعظ، مشاور در امور رهبري و نویسنده  2،مارك سانبورن -

  

. او در کتاب است مُجربرهبري او نه تنها براي من دوست خوبی است بلکه  دَن آلندر«

شان می دهد که چگونه می توانیم بنگان خود به نام رهبري لَ  خدمتبه طور موثر ه ما ن

 ،ما پیشنهاد می کنم زیرا با خواندن آن. خواندن این کتاب را به شرهبري را انجام دهیم

  »براي شما گشوده خواهد شد. افق هاي تازه اي

  COUPLES MOMENTS TOGETHER کتابو نویسنده  FAMILYLIFE مدیر مؤسسه 3،دنیس رینی-

  

باالخره در میان  ه از دهانم خارج شد این بود:ه اي کواژاولین خواندن این کتاب  بعد از«

درك  بتواند کهدر مورد عطایاي روحانی کسی پیدا شد منتشر شده کتابهایی انبوهی از 

شود. ضعف ما کامل می  شد که بخواهد نقاط  کند قوت خداوند در  سی پیدا  باالخره ک

ـــی  ـــعف و قوت روحانی را یک جا بررس ب رهبري کتا آن بحث کند. بارهو در ودهنمض

  ».هدایت می کندبه حضور خداوند لنگان  را دَن آلندرلنگان روشی است که 

 OUT OF THE QUESTION و  WORDSTHE THREE HARDEST بهاينویسنده کتا 4،تییسو لئونارد-

INTO THE MYSTERY 

                                                           
 ١ - Dan Allender  
 ٢ - Mark Sanborn  
 ٣ -  Dennis Rainey 
 ٤ -  Leonard Sweet  



 رهبري لنگان ٥ 

شاپ ها « شبیه منوي کافی  ست که  سته از کتابهایی نی کتاب رهبري لنگان مانند آن د

ـــ ـــد و به ش ن یبلکه ا ،د که چه کارهایی براي انجام رهبري باید انجام دهیدگویما بباش

ــت براي  ــدنکتاب فراخوانی اس ــعف هایتان روبرو ش وري می آ به ما یاد دَن آلندر .با ض

صفت ما  ،کند که به عنوان یک رهبر صص در امر رهبريمهارت بزرگترین  ست و تخ  نی

  »ضعف خود داریم. اطِنقبه  و رسیدگیآگاهی  دربلکه شجاعتی است که 

  جیارجو FELLOWSHIP BIBLEنویسنده و شبان ارشد کلیساي  5،لوریتس ،کراوفورد دکتر-

  

سرار آمیز انجیل فیض  دَن آلندریک بار دیگر « شگفتی هاي ا سوي  سارت به  ما را با ج

با  یت کرد. کتاب رهبري لنگان ما را  با بتهاي موخداوند هدا ود در جلطافت و احترام 

. و به ییگرا رهبر روبرو می کند. بتهایی به نام کنترل و عملیک عنوان ه مان بزندگی 

ندر ،این منظور که فروتنی را بعنوان  دَن آل ند  ندگی یک ما را دعوت می ک رهبر در ز

ــه کنیم و بدانیمخود  ــمتی که خداوند ما را قرار داده ب پیش زرگترین گناهکار در هر قس

  »خود ما هستیم.

  ،یح در فرانکلینسسس کلیساي جماعت مؤشبان و م 6،اسکاتی اسمیت-

 RESTORING BROKEN THINGSکتاب الت تنسی و نویسنده یا

  

این که من بعد از خواندن  همان احساسی را داشتنداز خود می پرسم آیا دیگران  گاهاً«

ـــتم کتاب ـــنگینی در مورد انگیزه ها،این کتاب مچون ؟ داش و تفکر  روش ها باحث س

ـــخص می تواند  دَن آلندر .داردمثبت  در در این کتاب به مبحث اینکه چگونه یک ش

خود و دیگران را به  ،دارددر قلب خود احساس ضعف و ناتوانی زمانی که  شرایط سخت

ضوعاتی که جلو هدایت کند.  شاره در این کتاب به آن  دَنمو سائلی  می کندا ستنم  ده

                                                           
٥ - Dr.Crawford .Loritts   
٦ - Scotty Smith   



 رهبري لنگان ٦ 

این مطالب باید عینک هاي  ني خوانداما برا .دنیاي واقعی اتفاق می افتددر فقط که 

  .»بردارید را خودصورتی 

  FAMILY LIFE TODAY مجري برنامه 7،باب لیفین-

  

ـــگی خواهد بود. يثیرتأ، کتاب بر مناین أثیر ت« ـــوعات  همیش زیرا این کتاب به موض

ـــاره می کند که م ها ا و رهبري ن هم اکنون در این نقطه از زندگیمختلفی اش م با آن

ته نگاش حکیمانهصادقانه و که کتاب این خداوند را به خاطر  کنم. نجه نرم میدست و پ

   .»کنم شکر می شده،

  THE SECRET MESSAGE OF JESUS شبان و نویسنده کتاب 8،برایان مک الرن-

   

                                                           
٧ - Bob Lepine 
٨ - Brian McLaren   



 رهبري لنگان ٧ 

  

  

  

  

  فیضی که شما نسبت به ،عزیز مایک و میرا مکوي

  به سويدادید مرا  ما نشان ةخانواد

  .سی رهنمون ساخته استتر به عی عشقی عمیق

   



 رهبري لنگان ٨ 

  

  قدردانی ها

ي نیاز .امري طبیعی اســـت ،مانند رفتن به مطب دندانپزشـــکهرهبري براي من 

رانی بروم. من از هر  گیري یا قایق هیبه مایادآوري کند که نیســـت که کســـی به من 

ستفاده می کنم تا  گیري و قایق  ماهی عازم دهندشرایط و امکانات اجازه  وقتیفرصت ا

ار کمی را می یرهبري صــدق نمی کند. افراد بســ در مورد. اما این مطلب شــومي ســوار

سایش رهبري  سم که با راحتی و آ شند. اکثر رهبران اعتراف خواهند کرد  نمودهشنا با

توانایی براي انجام این کار بهایی که براي این کار باید پرداخت شـــود بســـیار اســـت و 

صورت مادرزا اي توانایی ست که به  شد يدنی شته با سی وجود دا من با  ،در واقع .در ک

ـــه بهاي پرداخت یافرادي که به خوبی رهبري کردند درزندگی  ۀمطالع افتم که همیش

سنگین تر بوده  کار ۀشده از نتیج ست. با این وجودآنها  آنها اعتراف کرده اند که اگر  ،ا

 و می نمودنداندگی خود خیانت وبه خباید رهبري می کردند در واقع  يبه روش دیگر

ها و از توجه آن شدهدچار مشکل  قطعاًند آنها بود ۀتوجه و هدایت حکیمان ۀآنانی که تشن

ــتندمحروم می   رهبريدیگران را از افرادي که مرا رهبري نمودند تا من نیز بتوانم  .گش

ست و پنجه نرم کردند تا همچنین به خاطر کنم و  شکالت رهبري د م بتوانمن من با م

  عمیقاً سپاسگزارم. ،هبري مقدس تر و حکیم تر شومتبدیل به ر

  

  9مایک مک کوي

شبعنوان مدیر هیأ سه آموزش تکمیلی یت آموز شروع آن تاکنون مارس هیل، مدر  ،از 

و  ی شـــجاع و هنرمندي پر محبت بوده ایدیجنگجو ،پدري مهربانمانند شـــما همواره 

شویق نموده ا شناخته نقاط قوتتا  یدهمۀ ما را ت و از راههاي تاریک  ارج نهاده ،خود را 

                                                           
٩ - Mike Mccoy   



 رهبري لنگان ٩ 

شته و آنها را اعتراف نما ستی بود ما تو براي .مییزندگی خود باز گ ستدو شک  ي که با 

شیدي و امید  شتیقیام به هاي ما رنج ک سه  واین کتاب  .را در ما زنده نگاه دا این مدر

شد و  قطعاً شته با ست وجود دا نیز و از ت زعزی 10میرايبدون محبت و توجه تو نمی توان

  در راستاي مبارزه با رهبري هاي اشتباه هدایت نمودي.را  مایکتشکر می کنم که 

 

  11رون کاروچی

به عنوان مدیر کل راه خود را مردي که آگاهانه  .هســتی یمهربان و حکیم ،تو مرد نیکو

به نظر براي دیگران عجیب روش او  استممکن  و برگزیده 12مارس هیل ۀاجرایی مدرس

ــانتو در کمک به دیگران براي توانایی  .آید ــگفت انگیز تحقق دعوتش ــیار زیبا و ش  بس

ست. حکمتی که تو در  شار این کتاب به خرج دادا ود عطفی ب ۀي نقطبرنامه ریزي و انت

شد این کتاب  سدکه باعث  صفحات خوبآ. به اتمام بر ستند واقو نیکو  نچه در این  عًا ه

ربارا اب .بد من است بد، نتیجه عملکرد آنچهنگارش این کتاب است و کمک تو در  ۀنتیج

 ۀاز تو متشکرم که مرا کمک کردي تا خواندگی و سختی هاي آن را بشناسم و در مدرس

  مارس هیل خدمت کنم. 

	:تحصیالت تکمیلی مارس هیل ۀمدرسسابق و فعلی اعضاي  	

ک ای، مکاروچی ون، رســکاتی اســمیت، ازیم هاتکینگ، کو کوین شــپرد برایان مک الرن

شما ویت و تیم کوندر: کوي بِ، اک استرلینگ، جگیولیانو بارارا، بیگی بادبو، سکوي کم

م ا گیزندول ترین و سخت ترین فص غریبو با من در پشت سر گذاشتن یکی از عجیب 

شدیدهمراه بودید و با من  سفر  سیاريهاي  فقدان سفردر این  .هم شت  ب که وجود دا

وجود از سوي خداوند بسیاري هایی 		رحمتچنین هم من می شد و  ناز کار افتادباعث 

شت  صیه هاينموداحیا می  از نومرا که دا شمار . تو شکها و دعاها ،بی  که به خاطر ی یا

                                                           
١٠ - Myra   

 ١١ - Ron Carucci 
١٢ - Mars Hill   



 رهبري لنگان ١٠ 

ما  ۀکه در ابدیت براي هم اســـت پاداشـــیمانند ه بخشـــیدیداین رویاي بزرگ به من 

ست. با تمام  شده ا سوي خداوند دریافت  شناختیتدارك دیده و حفظ  ام مودهنکه از 

   .کنممیاز شما تشکر  عمیقاًآگاهانه و 

  13ن لیرو

و مانند پدري حکیم عمل  بودي آگاه و هوشــیاري ، همواره رهبرعنوان ویراســتاره تو ب

   سپاسگزارم.از تو  ،لمتی قَیطبی و شیوا	شوخخاطر حس  ي. بهنمود

  14مت باقر

ک عنوان یه توانایی تو ب شاهد وارههم ،همراه این کتاب ۀنسخ ةبعنوان نماینده و نویسند

ند خداو نیکویی وهر و پدر بوده ام و از، شوست، دوسیقی دان، مماینده، نویسنده، نرهبر

 .مانند من بتواند با تو کار کنده ینگلَ ر شگفت هستم که چگونه اجازه داد که مردد

  15لیزا فن 

ست که من کتاب سم و فراموش ک To Be Told نمی دانم چطور ممکن ا که از  نمرا بنوی

شتن کتاب شاید از  To Be Told Workbook تو براي نو شکر نکنم. گاهی فکر می کنم  ت

شهاي  نیز فراموش کنم.خودم را  نامحواس پرتی حتی  فرط شش و نیکویی تو و تال بخ

   .ی خدا می اندازدیبی وقفه ات همواره مرا به یاد نیکو

  همسر عزیزم 16بکی

سختیهاي این راه را با امید و شادي به  تانکرده هیچ کس مانند تو مرا کمک  ؛عشق من

جان بخرم. اشتیاق عمیق تو براي دعا و پیروي از عیسی باعث شده که من به طور قطع 

ضور مقدس خداوند یقینو  شم به ح شته با سی نمایانگر قطعی و واقعی . عاطمینان دا ی

                                                           
١٣ - Ron Lee  
١٤ -  Matt Baugher  
١٥ -  Lisa Fann  
١٦ -  Becky  



 رهبري لنگان ١١ 

ست که من در  سی ا شناختتقد سالهاي  .متو بر این زمین  شوار ااین  جالل هرگز پرما د

شک هاي مهربانانبدون خنده هاي  سر  ۀبا معنا و عجیب تو و ا شت  ست پ تو نمی توان

یگان را ۀي که بتوانم فدیی هدایت کردي و باعث شدگذاشته شود. تو مرا به سوي عیس

  افت کنم. او را دری

   



 رهبري لنگان ١٢ 

  

  مقدمه

  ؟با چه چیزي روبرو خواهید شد

درك و  مطالعه نموده آن راقرار است نچه آو آن هستید  رویارویی باآنچه در شرف 

گفته باقی ناســاده همواره این حقیقت  ،یدالیل خاصــه بســیار ســاده اســت. اما ب، کنید

اده سنه و ادبؤر ماجمالت آن بسی ،به نظر ،. وقتی این حقیقت بازگو می شودمانده است

ما . اماندمی  شــود پنهانشــنیده  بایدکه آنچه واقعاً  آن این اســت ۀنتیجمی نماید ولی 

ـــت که   کم آن رادرك کرده ایم و یا  آن راباید تظاهر کنیم ناین حقیقت آنقدر مهم اس

   :تلختوجهی از کنار آن عبور کنیم. و اما آن حقیقت 	بیو با  اهمیت بیانگاریم

در این راه هیچ  .اســت واقعی رهبر هســتید تمام زندگیتان یک نبردیک اگر شــما 

ست  سانی بد شمنانتان  .آید		نمیچیزي به آ شتر همواره تعداد د ست. بی ستانتان ا از دو

 یتا کنون راه حل هاي آسان اگرهمیشه زمین زیر پاي شما در حال لغزیدن است.  ییگو

ـــدبه بی راهه می آنها دریافتید که قطعاً  ،را امتحان کردید ـــنیدن رس . می دانم که ش

سترك و بی پروایی مانند این هرگز آ حقایق شما اما  ،سان نی ستن این حقایق به  دان

شـــما به اطمینان احتیاج  چوناعتماد بیشـــتري رهبري کنید  کمک خواهد کرد که با

  .دارید

شوارتر از رهبري وجود ندارد. در این زندگی بدانید   ضوعیچیزي د وجود ندارد  مو

ــود  ــه ش ــت از کارش مقایس ــختی اخراج یک دوس  بهباید و یا زمانی که که بتواند با س

ـــتید و هم فقط آنها را  همکاريِد که ییگوب يافراد ـــل احتیاج داش اکنون براي این فص

  دوران کار آنها پایان رسیده و باید شغل خود را ترك کنند.

 بارها توسط شکایتتحصیالت تکمیلی که رهبري آن به عهده من است  ةدانشکد 

دن شدار باعث لکه بسیاري سپاس ناتهدید شده و کارمندان خشمگین و  یافراد مختلف



 رهبري لنگان ١٣ 

ازمان پرداخته می شــود فرقی با ســرهبري یک  براينام من شــده اند. گاهی بهایی که 

سته در میدان نبرد ندارد سته آه سایش آه  لحظات پربا این وجود زمانهایی بوده که  .فر

به کرده که در نتیج .ام جاللی را تجر مداومت و  ۀلحظاتی  ندن و  خت ما هاي با پردا ب

که تمامی سیستم کاري ما به هماهنگی  یعنی زمانی ،است بدست آمده يشخصی بسیار

دست ببا آهن ده شدن آهن ییسا بعلتتنها  اما این نتایج .و همکاري با یکدیگر رسیدند

  .شکست را در چند قدمی خود احساس کردیم نیز . لحظات بسیارياند آمده

ه به ولتی کزیرا یکی از کارکنان د در شــرف تعطیلی قرار گرفتشــگاه ما ندا زمانی 

 ن راآقانونی جدید ابالغ و که  تصــمیم گرفت گماشــته شــده بوداین منصــب به تازگی 

  عملی نماید. 

سر کار بود صی که قبل از او بر  شکده  ،شخ سب موفقیت در این دان به ما براي ک

م. گردیاز بسته شدن این دانشکده مانع آخر موفق شدیم که  ۀدر لحظکمک کرده بود. 

  نتیجه داد.وجه شدیم و دفاع ما آخر مت ۀلحظدر 

ن در یک خانه بهتری نقشاهی بدترین . گسرنوشت، سختی، پیروزي فقدان، فیض، 

ست و براي رهبري نیز این حقیقت  نقش ست.ا سیده اند که اگر  صادق ا بارها از من پر

شکددقرار بود  شروع کنی باز هم کار دان صیالت تکمیلی را  ةوباره همه چیز را از نو  تح

از خودم متنفر  هنوز چون !هرگز" .اســتاین بوده همواره ز می کردي و پاســخ من آغا

  ".این تصمیم را بگیرم نشده ام تا

شـکسـتگی هاي دل اما غمها و  ،از شـروع دانشـکده پشـیمان نیسـتمبا این وجود 

ـــی  اما نتیجه گیري .زي هایم قرار می گیرندوتالش ها و پیربا قابل ه در تري دارم کابس

سیار م ست ب ست روبروشما با آنچه  چونهم ا شما ا شتر از  شوید که اهمیتش بی  ،می 

  یعنی با خدایی که زندگیتان در دستانش است. 

 عیسی پی نیاز عمیق شخصی و همیشگی خود بهاز طریق رهبري است که من به 

سی را با هیچ پول شبرده ام. هرگز رابطه ام با عی در این زندگی  یالل و احترام، جهرت، 
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چنین هســتید. شــاید با خود بیاندیشــید که این نمی کنم. مطمئنم که شــما نیز  عوض

 توانید میچطور شد که به منصب رهبري نائل شدید یا شاید فکر می کنید که آیا  اصالً

شاید با خود می جنگید که تا کسب موفقیت با تمام بهایی  ؟این کار را ادامه دهید یا نه

رف خود از ط ما اگر به خواندگی. ارداخت کنید صبر کنیددر راه رسیدن به آن پ که باید

 ،دنگاه کنیعنوان مهمترین و اصـلی ترین قسـمت زندگی و کارتان ه پر محبت ب خداوندِ

شادي جدید و عمیق تري در خدمت رهبري سوي  شما را به  تان  ایمان دارم این کتاب 

   .رهنمون خواهد ساخت

ـــت  رهبري احتماالً  .که تا کنون در زندگیتان انجام داده ایدپر بها ترین کاري اس

ت ما ثروشهرگز براي با وجود بهاي بسیار زیادي که در رهبري پرداخت می کنید  شاید

د به خداوند و یلی اگر می خواه، وداشــته باشــدن پیدیگران را در  ینو شــهرت و تحســ

صـــرف ابدیت خود را براي  فعلید زندگی یاگر می خواه دهید و دیگران محبت نشـــان

   .برایتان وجود نداردبهتر از رهبري  موضوعیبنابراین  ،کنید

  بنیادي ترین تفکر

 یک رهبرياجازه دهید اصلی ترین تفکر  منجا که رك و بی پرده سخن می گویآاز 

 زانیم همان به :موضوعات این کتاب بر اساس آن بنا شده را برایتان بازگو کنم ۀبقیکه 

ست با رهبر کی عنوان هب شما که  ،دیبر یم نام آنها از و دیشو یم روبرو خود يها شک

مان به کاران آن در که دیکن جادیا را يجو دیتوان یم زین زانیم ه تانیاطراف و هم  ان

شد دنبتوان سریعترین ر .شوند متعهد و موثر يافراد به لیتبد و کرده یترق و ر اه گاهی 

ست و  شیبی ا سرا سوي موفقیت  صورت قطعی ترینبه   موفقیت زمانی کسب به همین 

  می شود که شما در مورد شکست هایتان صادق باشید.

شار این راه قطعاً ضادي را که در باال به آن ا ست اما روش مت سان نی کردیم در  هآ

شما ب .نظر بگیرید شتباهتان در زمان ه اگر  شناخت ا عنوان یک رهبر ظرفیت اعتراف و 

راب در فضاي کاري شما حکم فرما می ترس و اضط ،نتیجهدر  ،نداشته باشیدرا مناسب 
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و با  .ن هستند تا کارشاناد داشت که بیشتر به فکر خودشیکارمندانی خواهشما و گردد 

تبدیل به افرادي سـلطه جو خواهند  شـما و یکدیگر هیچ صـمیمیتی نخواهند داشـت و

  .شانیا همکارانو آنها بیشتر مراقب خودشان خواهند بود نه مراقب شما یا سازمان  .شد

ست که ترق سازمان  ،ارزشهاي اخالقی یشخصیت رهبر ا مهارت و تعهد را در یک 

حقیقتی که در مورد اعتراف  .دگردرفتن آن می  بیناز  ورقم می زند و یا باعث کاهش 

ست که  ضعفها وجود شود بلکه باعث اعتراف دارد این ا ضعف و بی احترامی نمی  باعث 

احترام و قدرت بیشــتري براي او به  ،ر نتیجهتغییر و تبدیل شــخصــیت رهبر شــده و د

 که زانیم همان به: ارمغان می آورد. این تضــاد عجیبی اســت که در رهبري وجود دارد

ــع ــعف رهبر کی عنوان هب دیکن یس  همان به ،دیکن انکار ای کرده پنهان را خود يها ض

 اساحس شتریب .دیکن کنترل را خود يرهبر تحت افراد داشت دیخواه اجیاحت زین زانیم

 و کرد دیخواه لیتحم گرانید به دتریشــد را خود نظرات و داشــت دیخواه تیامن عدم

ست از را افرادتان نیبهتر که دیریپذ یم را سکیر نیا ،جهینت در چ و راه پر پی .دیبده د

به بدگمانی و بی اعتمادي افراد  هایت  ـــط رهبر در ن تاریک کنترل دیگران توس خم و 

ــازمانتان لطفی کرده و بنســبت به وي ختم می   هراه یشــود. بنابراین به خود و به س

ـــ .نروید ـــما "کارمندانتان اعتراف کنید که  پیشزید تا ااز هم اکنون خود را آماده س ش

   ".بزرگترین گناهکار در سازمان هستید

ـــتري نیز وجود دارد ـــکار نمودن  .اما نکات بیش ـــر رهبري از آش در ادبیات معاص

شخصی  ضعف هافتن در مورد سخن گو ضعفهاي  ضعف ،آن   ،صداقت و پذیرش نقاط 

نوان براي افرادي که بع .شود ري براي کسب اعتبار بیشتر رهبران استفاده میابعنوان ابز

اما  ،تنیس اي دارند این مبحث تازهکافی تسلط  شانحاکم بر حیطه کاری فضايرهبر بر 

شــناخت و عنوان نمودن  آنچه من شــما را به آن فرا می خوانم چیزي فراتر از صــرف

ست شنه .ضعف هایتان ا شما پی د می کنم که بی پرده در مقابل افرادي که آنها امن به 

ضعف ضعف ها را  را رهبري می کنید از  سعی کنید که این  هایتان نام برده و همچنین 

  .در مقابل چشم این افراد از زندگی خود بیرون کنید
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  چالش  

ـــبیه کرد بلکه رهبري  رهبري را نمی توان به یک پیاده ـــاده در پارك تش روي س

در واقع برخی رهبري را . شــباهت داردتاریک  ةبه مارشــی طوالنی در یک دربیشــتر 

دف سیبل ه ،رهبري مانند این است که فردي در فصل شکار" :چنین توصیف می کنند

  "خود بچسپاند. ۀگیري را بر سین

ـــر بحران  بدترین لحظات س ندوآ بر می ها یکی پس از دیگري در  لب .ر این  ،اغ

عدم برنامه ریزي و اجراي اشــتباه برنامه ها هســتند.  ،تدارك ضــعیفه علت بها  بحران

 ۀولی مردم در هم .افراد زیر دســتتان درســت همانند شــما همواره اشــتباه خواهند کرد

ـــازمانتان کار می کنند قادرند که بحران ها را  بحران ها نقش دارند و افرادي که در س

شدید و طوالنی مدی شوندشریت کرده و آنها را حل کنند و یا باعث تقویت و ت  .دن آنها 

سادگی حل  بحران هاي کمی وجود ید که آشوند و به ندرت پیش می می دارند که به 

   .گیریدبشما در مقابل تصمیم گیري ساده اي قرار 

یدگی" که هر "پیچ هد بود  تان ر واژه اي خوا بان هد گشـــت وزه ورد ز هر و خوا

 ،پرداخت زمان ،و بهاي آن ،مه و ابهامتصمیمی که شما می گیرید مانند پرشی است در 

رهبران کمی هستند که نتایج  .استپول و حتی ارزش هاي اخالقی حاکم بر سازمانتان 

شکاري که ممکن است و یا از پیش مخالفت هاي آ قبل نسنجنداز هاي خود را  تصمیم

صمیمات آنها عنوان  سی قرار ندهند. در مقابل ت سیدشوند را مورد برر  ،ري از مواقعار ب

یک بحران ممکن است شدیدتر شده و به توهین و خیانت بیانجامد. افرادي که همیشه 

شما  ست علیه  شما هم پیمان و متحد بودند ممکن ا  این کار آنها ةخیزند و ثمر پا هببا 

ـــکند. ـــد که قلبتان را بش ـــاس تعجبی ندارد که چرا ر اندوهی باش هبران همواره احس

ــتگی و تنهایی دارند. تعجبی ندارد که رهبران دائماً ــاي تیم  خس فکر می کنند که اعض

ـــمیم گیري ها کمک کندآآنها اطالعاتی دارند که می توانند به  اما از دادن  ،نها در تص

ـــدت چالش هایی که در  این اطالعات به رهبر خودداري می کنند. تعجبی ندارد که ش

فرســوده و خســته شــوند و  ،دارد باعث می شــود که بســیاري از رهبران رهبري وجود
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فکر نمی کنم گفتن اینکه شــما با آموختن کناره گیري نمایند. بســیاري از شــغل خود 

تاریک رهبري فرار کنید  ةاز ورود به جادمی توانید تان یها و شــکســتها اقرار به ضــعف

شد اي ساده انگارانه جملۀ ست در و .با شما بهاقع ممکن ا عنوان جدید خود  زمانی که 

سازمان  یعنی شکالت جدید و پیچیده تري  اعتراف می کنید،گناهکارترین فرد در آن  م

شود شما ایجاد  شما با آن روبرو بودید همچنان در  .براي  شگی که  شکالت همی البته م

 مشکالتباز  ،نکنیدچه شما به ضعف هاي خود اقرار کنید و چه  جاي خود باقی هستند.

  قرار دارند.در جاي خود 

شته ب  ساختن نیاز ااما در نظر دا شاندن و مخفی  سیاري براي پو شید که رهبران ب

خود به محبت و بخشش از سوي دیگران توان بسیاري را صرف می کنند و این کار آنها 

نه تنها باعث دور شـــدن کارکنان آنها می شـــود بلکه باعث از میان رفتن اطمینان این 

سب شدن نیرو و خالقیتی ته رهبر خود و بت افراد ن ست می لف  اعث بشود که می توان

  .می شوند ظاهرکه یکی پس از دیگري  مدیریت بحران هایی شود

این کار  .که رهبران شــکســت هاي خود را مخفی کنند اســت وقتی خطر جدي تر

بخشش و فیضی که بیش از همه  ،از درخواست و پذیرش محبتکه آنها باعث می شود 

ـــی که حتی براي ادام محروم بمانند.زندگی به آن نیازمندند  ۀراي ادامب رهبري  ۀفیض

   .خود به آن نیاز دارند

  ضعفها نمودن یمخف لیدال نیبدتر

اعث می چیزي بچه  ؟ندنکمی به ندرت به شــکســت هاي خود اقرار رهبران چرا 

شمن پنداري همه جانبهشود که رهبران در دام تفکر  شمن وي همبه معنی که  17د ه د

سیر ستد ا شوندد و نشو ه صمیم هاي جدید  باعث  یاز نبه آن اطالعاتی که براي اتخاذ ت

ال در ذهن ما ؤدر پاســخ به این ســ اًدلیل اصــلی که فورســه د؟ ند را از دســت بدهندار

 اگر شما فکر می کنید که هیچ. و اعتیاد خودشیفتگی ،ترس: د عبارتند ازنخطور می کن

                                                           
١٧ - Siege mentality   
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صفات د شویق می کنم که به کدام از این  شما را ت صدق نمی کند  شما  ر مورد رهبري 

   .نظرتان عوض خواهد شد زیرا احتماالً .خواندن ادامه دهید

   :ترس

اجتناب می  خود از اشـاره به ضـعف هاي ،بسـیاري از رهبران به خاطر ترسـشـان 

صریحاًکنند و ترس انگیزة  ست. اگر رهبري  سی ا ند ک بپذیرد و اعالم قابل درك و ملمو

شتباه کند  می تواندکه  ست باز هم در آینده و ا ضعف هاي جدي دارد و حتی ممکن ا

   .جدي اعالم خود باشد یخطایایی داشته باشد باید منتظر نتایج

ست اعتماد کارکنان خود را  سخن بگوید ممکن ا اگر یک رهبر تا این حد بی پرده 

ست کار خ  ةمدیرت دیگري ببرند و هیأود را به جاي از دست بدهد. مشتریانش ممکن ا

ست او را حتی از کار اخراج کنند شان ممکن ا ستند که  اینها .سازمان حداقل دالیلی ه

سکوت نگاه دارما را  می تواند شکارا از  .ددر  اما زمانی که ما بر این ترس غلبه کنیم و آ

سخن بگو صی خود  شخ که ما از ترس  زمانی ؟یم چه اتفاقی خواهد افتادیضعف هاي 

ــخن بگوها ــه  اگر ؟افتادهد اخواتفاقی م چه ییي خود س  می خواهیمبپذیریم که همیش

می  با آنچه ما فکر نتیجه کامالً ؟چه اتفاقی خواهد افتادمسائل را از دیگران پنهان کنیم 

سان کنیم  ستیک شجاعت کا. نی سهایمان به  فییعنی زمانی که ما  براي نام بردن از تر

سوي ما این کار باعث  ،خرج می دهیم شده و اطمینان آنها به  شتر افراد به ما  اعتماد بی

   .جلب می شود

با این وجود باز هم روبرو شــدن و نام بردن از ترســهایتان می تواند ریســک بزرگی 

گونه صداقت در مورد شکست هاي شخصی می تواند پایان 	هرخاصی  فضاهايدر  .باشد

ه د بهقت را دوست دارید و خود را متعکار آن شخص را رقم بزند. بنابراین اگر شما حقی

ــیحی بگریزید. بدنبال جَ  ــنوعی مس  واعالم حقیقت می دانید از دام تظاهر و زندگی مص

شید شد  .جدیدي براي رهبري خود با سیر تظاهر نبا سازمانی را بیابید که ا سا یا  اگر کلی



 رهبري لنگان ١٩ 

ید جایی هست نحوه برخورد با گناه نداشته باشد حداقل شما در ةاما تعلیم درستی دربار

   .و فریب کاري باشدکه صداقت می تواند بزرگترین پتانسیل براي تغییر جَ

  18شیفتگیخود

نی فروت .است شیفتگیدومین دلیلی که ما ضعف هاي خود را پنهان می کنیم خود

ضعف خود ست تا ما به  سیاري احتیاج ا شیفت ،خود اقرار کنیم شیفتگیب  ۀو آنقدر ما 

صویر خود هستیم که هرگز ست و این  ت شفته ا نمی خواهیم بپذیریم چقدر اوضاعمان آ

لویمان ، گباعث می شــود که در زمان اعتراف صــادقانه به ضــعف هایمان خودتمرکز بر 

   .فشرده شود

ـــمیم می گیریم راهی براي رهایی از خودناما زما ـــیفتگیی که ما نهایتاً تص و  ش

ــت ها ؟افتد	میخودخواهی بیابیم چه اتفاقی  ــکس ــعفها و ش و ي خود را می پذیریم ض

 انکارشناس .می شویم ردارآرامش بیشتري برخواز و ما می گردد تقویت شخصیت باعث 

سال سب اندام در   دتاکی 19تعادلی –قدرتی تمرین هاي ي اخیر همواره بر اهمیت اه تنا

ضالت قویت تعادل. تمی نمایند شما ، مدر ع عمل می کند و به انند محوري براي قدرت 

 بنابراین شما نخواهید توانست مرتبط است.از عضالت شکمتان  تر	عمقیر بسیا عضالت

ست به  ش ست بیابید تعادلیقدرت این با انجام هزار تا دراز و ن  بلکه این قدرت زمانی ،د

شما تمریناتی  ست می آید که  شما را بد  نیز تقویت گرددانجام دهید که در آن تعادل 

تان نگه داشته اید و زمان باال آمدن آن  در دست که در آن توپی رادراز و نشستی مانند 

ــت دیگر می  توپ ــتی به دس ــود که بر هم زدن . این دهیدرا از دس تعادل باعث می ش

د خواولیه تعادل حالت بدن شما سعی می کند به  ود چونشما تقویت شمرکزي قدرت 

   .باز گردد

                                                           
١٨ -  Narcissism 

 ١٩ -  trengthCore s  
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نجام می شود این ت از دراز و نشست هایی که براي تقویت قدرت مرکزي اسِاولین 

ی کشتد تعادل خود را بر عرشۀ یک رادسعی  ییگو که احساس را در فرد ایجاد می کند

ساسطوفان زده اي حفظ کند ست یناراحت کننده و عجیب . اح اما زمانی که تکانها و  .ا

عدم توازن شــدیدتر می شــود ظرفیت ما نیز براي یافتن تعادل و قدرت بیشــتر افزایش 

  .می یابد

گارد دفاعی مان در واقع باعث می شود که بیشتر به  نن انداختییما براي پاتالش  

شیم و  که می توانیم دنیا را کنترل کنیم. قدرت و تعادل  این گونه فکر کنیمخود بیاندی

مرکزي واقعی در واقع گرایشــی اســت به ســوي ناتوانی و بر هم زدن احســاس تعادل و 

شود 		میسازي و زندگی پر از محبت رهنمون خودسمت این فرد به  ،آرامش. در نتیجه

سی که  سد و حس تر ار قر وعیچه اتفاق قریب الوقباعث می گردد فرد دائماً از خود بپر

   .از بین می روداست روي بدهد 

ست که ما شیفتگی خود درمان در این  خود ابهامات ۀبا کاهش حیط بخواهیماین ا

ـــا ـــاختن دیدگاهمان به دیدگاهی س در حال  که دائماً ییدنیا ،ترده دنیا و محدود س

قت در حقی ،کنترل کنیم. زمانی که ما چنین دیدگاهی را بر می گزینیم چرخش است را

صب سختی و تع سر را محدود می کنیم و هر گونه پیش رویمان تمام گزینه هاي  ،ما با 

ئل اروبرو شــدن با مســ ما این کار را حتی زمان .انکار می کنیمرا پیچیدگی در این دنیا 

شدن نمی تواندو هیچ رهبري تکرار می کنیم  ،ناپذیر		اجتناب ةپیچید با  با فرار از روبرو 

شود. ،پیچیدگی ها صب و پذیرش پیچیدگی  در کار خود موفق  شتن تع تنها با کنار گذا

ــت که یک رهبر می تواند  ــد دیدگاهش راها اس ــعت بخش ــوي موفقیت  وس  گامو به س

   .بردارد

  اعتیاد

ي که از ســختی هاي کارش به ســطوح آمده به راحتی ممکن اســت رهبر نهایتاً

شود و تنهایی  سازدهاي منزوي  این عادات  .خود را با اعتیاد و عادت هاي بیمارگونه پر 
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یک  ،. براي گریز از این دامکار متغیر باشند و حتیممکن است از رابطه جنسی تا الکل 

ـــود و رهبر  ایل خود براي قطع ارتباط با دیگران تماز باید با حس تنهایی خود روبرو ش

ـــد ـــاختن جاي خالی دیگران در  آگاه باش و تمام کارهاي اعتیاد گونه اي که براي پر س

ستش وجود دارند را کنار بگذاردا زندگی ساس آزادي می که  . تنها در آن زمان ا او اح

ت دریاف و از دیگران توجه و محبتنشان داده به دیگران توجه و محبت  می تواند و کند

ــی خواهد بود او  ،نتیجه و در کند ــخص ــالم و پر محبتش . با دیگران رابطه خوبی بر س

ــداقت ایجاد می کند و عالوه بر آن ــاس ص تبدیل به رهبري مطمئن و قدرتمند می  ،اس

   .مند شود هش بهرا هبري که می تواند از کمک دیگران در زندگی. رشود

ه بلک ،بهتر یست بسوي داشتن شخصیتهر کدام از ضعف هاي شما نه تنها راهی ا

ضای سب ف ست براي ک ضایل. الی در رهبریتانراهی ا ستند  ین ف آنقدر بزرگ و گرانبها ه

روبرو شدن با این ضعف ها براي شما کامالً احمقانه به نظر خواهد رسید.  که اجتناب از

ــیفتگی خود ،بنابراین با ترس ها ــوید و از ش مش و ارآ ،زاديآها و اعتیادهایتان روبرو ش

  .لذت ببرید وجود دارد،قوتی که در رهبري با ضعف ها 

  سود و زیان

. اگر شما سعی کنید در مورد تضادي مهم در زندگی صحبت می کندکتاب مقدس 

و اگر شــما  بدهیداز دســت  آن راتقدیر شــما آن اســت که  ،زندگی خود را حفظ کنید

 ).را نگاه کنید 35:8 (مرقس .کرد حفظ خواهید آن را ،از دست بدهیدزندگی را بخواهید 

ید که فکر کن یارد کنید و  آن رابه کتاب مقدس ایمان داشته باشید و یا شما می توانید 

سخنان مقد کتاب ست و یا  حکیمانه ايس مجموعه اي از  کامالً غیر منطقی  ،برعکسا

ر د ضــادي کهت :آنچه شــما هرگز نمی توانید منطقش را رد کنید این اســتولی  ،اســت

   .انکار استغیر قابل  ،آن وجود دارد ةزندگیتان براي بدست آوردن دوبار کردن تسلیم

هر چه شـــما بیشـــتر ســـعی کنید که  .در مورد خوابیدن فکر کنید ،بعنوان مثال

شتر ،بخوابید شما نام فردي را از یاد می برید و هر  ؛بیدار خواهد ماند بی یا این مثال که 
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کمتر این احتمال وجود دارد که  ،م او را به یاد آوریدد تا نابه مغزتان فشــار می آوریچه 

ـــوعاما به محض اینکه از فکر کردن در مورد  .دیینام او به ذهنتان بیا ـــت  آن موض دس

   .را به خاطر می آورید شخص نام ،کشید		می

این حقیقت هســتند که در زندگی براي  ةشــکار کنندآحتی این مثالهاي ســاده 

ش ست آوردن آنچه م ستیمبد سلیم  ،تاقش ه سمت هایی وجود دارد که باید آنها را ت ق

 براي شما بهایی رهبري نیز در این مجموعه قرار می گیرد. رهبري با ضعفها قطعاً .کنیم

سیار دردناک .بدنبال دارد شامل نام بردن از حقایق ب در مورد زندگی و رهبري  یاین بها 

ــت ــما و دیگران. احق .اس ــفحات به دنبال روزندر مییا آیقی درباره ش  امید و ۀان این ص

ي ســاده هســتید که بتواند بار دیگر شــما را به کار و بدنبال قدم ها ؟می گردید تســلی

صی راحتتان هدایت کند شخ سلطوبر خ ؟زندگی  شید د م شما  .با اگر زندگی آنقدر که 

  .هیچ کس احتیاج به کتابی در مورد رهبري نداشت ،فکر می کنید آسان بود

ست و نه رهبريآگی نه زند  سراغتان نمی  سریعاًدر هیچ کدام پاداش  .سان ا به 

ضوع هر دو آید و  ستندمو شوند که واقعی . رهبران باید با زندگی با درد همراه ه روبرو 

آن را از  بایدشما  ،براي کسب زندگی .دارد فاصلهگلستانی که مد نظر است بسیار با آن 

ش ست بدهید. براي افزایش ثمربخ شرفت د .ید تمرکزتان را کاهش دهیدبا ید ر براي پی

شما "باید بپذیرید که دیگران این جمله را از زبان شما بشنوند که آمیز یت قارتباط موف

ستید ست خورده ه شک شید که و  "یک  شته با رگز هپذیرش این حقیقت نیز به یاد دا

ــبه ما آموزش داده  کنیم و		میر کپیروزي که ما فباعث بدســت آوردن آن  ده نخواهد ش

  .شد

ستی ،وجودبا این   صیل بعنوان یک رهبر این روش تنها راه براي د ابی به موفقیتی ا

ست سیاري از رهبران بنیان رهبري خود را بر پای .ا ست خود بزرگ بینی و نتایج ُس  ۀب

د عملکر بنا بر نوعکه  تجربه می کنندکمی آرامشــی را  ةعد حاصــل از آن بنا نموده اند.

بسـیار کمی هسـتند که خالقیت خود را محدود به عرف هاي رایج در  ةد. عنیسـتآنها 

ـــتند که ظ ةرهبري نمی کنند. عد د خو فیت توجه و محبت به دیگران را دررکمی هس
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ـــاختن دیگران یا  اجباراًکاري که  .دارند ـــنود س و نبایدها انجام  بایدها بعلتبراي خش

  ند.را بر گزین دیگريراه  و دهندن

ن تســلیم ســاخت کنمادین در رهبریتان تصــمیم بگیرید که ریســ عملیعنوان ه ب 

شدن  صور کنیدبپذیرید را ضعف هایتان  بهاذعان و زندگی تان از طریق روبرو  ه چ و ت

ــاد با آنچه  ــما مزایایی در این کار متض ــتید که ش خواهد وجود انجام دهید در نظر داش

  . داشت

ه یاد باین قسمت بسیار مهم است اما در  ،د به سوي این حقیقت قدم برداریمییبیا

  ست.ا ی حرکت ما به سوي حقیقت نیازمند ایمان بسیار بزرگیمکه تماداشته باشیم 

  ضعف سه بعدي یک رهبر

که در با تو یدگی  به هرج و مرج و پیچ جدول  ،کار رهبري وجود داردجه  هیچ 

صی  شخ س رهبرانچالش هاي اولیه اي که به که بتواند وجود ندارد م ت و پنجه با آن د

سبت به ي که واکنش هاي موثر ود ننرم می کن شکالت  اینن شان می دهندم شاره ،ن  ا

شکالت تقریباً .کند ستند م سان ه سازمانمطابق با اما راه حل ها  ،یک  وشرایط  ،رهبر 

که  اريکبهترین راه  شاید ،براي مثال می تواند متفاوت باشد. ،ساختار تیم و نکات دیگر

صی در براي سخ دهدبا بی نظمی  وییروبر شخ شما ،پا سخِ چالش  ،براي   ایتنهایی پا

  خیانت باشد.

می توانســتم شــد  یک مکعب ســه بعدي چاپ میوجوه  شــاید اگر این جدول در 

ـــاره  کهجدولی تهیه کنم  ـــتم  و کندتا حدودي به این مطلب اش راه حل نیز می توانس

شکل و شت راه هاي موثري که در ر هایی که در رابطه با هر م  راوبرویی با آنها وجود دا

کنید 		یمبنابراین به شما پیشنهاد می کنم که وقتی به جدول زیر نگاه  .بکشم به تصویر

ضبه حالت مکعب در نظر بگیرید.  آن را ساً  سا  وجود داردرهبري یک در که ی یعف هاا

شان دادن آنسآنقدر معماگونه و چند بخشی ه ه ک به جدولی نیاز داریم هاتند که براي ن
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ـــود د انجا بگیرد تا بتو یدر ترکیب هاي متفاوتو تغییر زاویه دهد و بچرخد  ،بتواند تا ش

  دهد.  را نمایش به آن اشاره شدکه  نکاتیمعناي کامل و کاربرد تمامی 

  چالشهاي پیش روي یک رهبر و واکنش هاي اشتباه به آنها

  

  

  

  

  

 

س سا ستون عمودي نها روبآدر کار خود با ی که هر رهبر پنج چالش ا ست در  رو ا

ــناخت این چالش ها اهمیت دارند. داســتآمده   به همان ،رســت به همان میزان که ش

ــما  ــد که واکنش اولیه باید میزان نیز براي ش ــبت به هر یک از این تان مهم باش را نس

  چالش ها بسنجید. 

شده ستون افقی ذکر  شتباه به این چالش ها در  ست. ب رایج ترین واکنش هاي ا ه ا

پیچیده اي روبرو می شــود واکنش اصــلی او  ۀطور معمول زمانی که یک رهبر با مســال

سرسختی و عدم انعطاف پذیري است. او با این کار سعی می کند گزینه هاي روبرویش 

سازد تا بتواند  ستايرا محدود  رویش 		پیشباز گرداندن نظم و منطق به پیچیدگی  در را

ــترده  ک رهبر طیفی ،اما با این واکنش ،ردقدمی بردا اي متفاوتی که هاز گزینه اي گس

  کند. می او براي برخورد موثر با مشکل به آنها نیاز دارد را از پیش رویش حذف 

موثر يکارها راه  
 يها چالش

يرهبر  و قضا به عتقادا 

 قدر
شدن پنهان یشیفتگخود   

 سرنوشت

ییگرا  
یسرسخت  

 بحران     

یدگیچیپ       

انتیخ       

ییتنها       

یفرسودگ       
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صلی یک رهبر  سختگی و عدم در حالی که واکنش ا سر سائل پیچیده  سبت به م ن

ست سبت  ،انعطاف پذیري ا شدن ن سائل پیچیده واکنببرخی از رهبران با پنهان   شه م

 بروز میرا دیگري هاي غیر موثر 	واکنشواکنش خود ترکیبی از در نشان می دهند و یا 

ـــی که یک رهبر با آن روبرو  فوقجدول ک بار دیگر به . یدهند نگاه کنیم و پنج چالش

ست را  شیدهر یک از آنها می  زمانی که به. ببینیما شت کنید ک اندی ه فکر کنید و یاددا

   ین بحرانها به طور خودکار پاسخ می دهید.شما چگونه با هر یک از ا

شده شته  ستون عمودي نو ست در   بار دیگر چالش هایی که هر رهبر با آن روبرو ا

 که دراند و وقتی که به هر کدام از این چالش ها فکر می کنید به واکنش هاي موثري 

  نگاه کنید.ستون افقی نوشته شده اند 

ـــبه طور نمونه زمانی که یک رهبر با   ـــود باید از  ۀلئمس پیچیده اي روبرو می ش

ســرســختی بپرهیزد. جدول صــفحه قبل را مشــاهده کنید و به جاي آن ســعی کند به 

ــائل عمیق ــت واکنش . ددید و درباره آنها تفکر کنیتر بنگر مس ر همین زمان ممکن اس

ش صورت م ،لابراي مث .دنهاي موثر دیگري نیز نیاز با ثر وبراي اینکه یک رهبر بتواند به 

  .کار گیردامید و شجاعت را به همراه عمق به  ،پیچیده اي روبرو شود ۀبا مسئل

موثر يکارها راه  يها چالش 

يرهبر  
دیام یگشودگ  نیتحس   شجاعت عمق 

 بحران     

یدگیچیپ       

انتیخ       

ییتنها       

یفرسودگ       

 



 رهبري لنگان ٢٦ 

ـــول دیگر  رجوع کنید. مطالعه می کنید اغلب به این دو جدول  رازمانی که فص

سخ موثر به هر کدام از چالش هاي پیش روي  همچنین صیتی که در پا شخ به الگوهاي 

   .دارند بیاندیشید وجودرهبري 
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  بخش اول

  

  رهبر کی عترافا

  .است یمنطق واکنش تنها زیگر

  

شه  ست د سگهاهمی شتمرا دو ساله بودماما  .ا شش  یکی از آنها مرا گاز  زمانی که 

شمالو در ظا .گرفت سگی پ صوم  يرهبه یاد می آورم که  سکاتلندي  ازمع سگهاي ا نوع 

ــای ــد ۀبود و در حیات همس ــته ش ــت و خیز می کرد. زیبایی ه بودما بس و  و برایم جس

ــریع و قوي او مرا مجذوب خود کرده بود ــتم را نزدیک او برد .حرکات س و در یک  مدس

ستش  شدم که هم د سگها بود تبدیل به فردي  شق  شم به هم زدن از فردي که عا چ

 گهاي غریبه اعتمادبه سکامالً توانستم ن. از آن روز به بعد هرگز زخمی است و هم قلبش

اما هنوز به این  ،دي ندارماعتماان نســبت به آنها همبه من از ســگها می ترســم و کنم. 

  حیوان که بهترین دوست انسانها است روي خوشی نشان می دهم.

نشان می که خود را شادان است نگرش من به رهبرانی  ةاین حقیقت در مورد نحو 

ــبت دهند ــبانان غریبه و یا حتی ب. کمتر پیش می آید که من عالقه اي از خود نس ه ش

سالگی از یکی از  26آن که یک بار در سن روف نشان دهم. این حالت پس از شبانان مع

  .اي خوردم در من پیش آمدشبانان ضربه 

ـــاي محلی ب   50هفته اي  .عنوان کارآموزي معمولی خدمت می کردمه در کلیس

تعالیم  شـــاملن دمات م. خنمودمدالر به خاطر خدماتی که انجام می دادم دریافت می 

شد براي م مقدس، کتاب شبان ار سگ  سا و بردن  ضاي کلی  .دبو پیاده رويالقات با اع
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سال با شبان کار کردم و چون بیش از یک  شکد آن  شدة از دان صیل   هالهیات فارغ التح

  .ردمخدمت می کعنوان کمک شبان در آن کلیسا ه ب ،بودم

شدم اغلب با هم تنیس بازي می کردیم  شبان ار  ازیک روز بعد از ظهر بعد  .من و 

جاري به آن رسیدگی مسائلی که او از من می خواست در سال  ةبازي نشستیم و دربار

ــحبت کرد ــاگرد او بودم و حتی با وجود اینکه  معلم ،. او به طور معمولکنم ص و من ش

شکد شده بودمافارغ  یخوب یالهیات ةمن از یک دان صیل  سیتجربولی  ،لتح ري ات یک پ

ــالم به در برده که در خیابان بزرگ شــده و از مرگ  بود را و زندان و مواد مخدر جان س

شتم سازمان هاي مذهبی کار  در آن .دا ستم که چگونه باید در  زمان به خوبی نمی دان

سایی برایم کامالًکنم  شغل و آیندهبی معنا بود.  و قوانین کلی شحال بودم که  سیار خو  ب

   خواهم داشت.اي در کنار این مرد و کلیسایش 

ي ابراي جلسه شش عصر را ترك کردیم و قرار بود ساعت تنیس آنجا زي ابعد از ب

ه بیکدیگر مالقات کنیم. یک ســاعت بعد از گذشــت جلســه  دیگر به همراه رهبران با

ـــمیمی گرفت"او چنین گفت:  ،همراه رهبران باید راه خود را از  دنم که من و من تص

ـــیحی دربار ".مییکدیگر جدا کن ـــخن او مانند این جمله اش  ةاو هیچ توض نداد. این س

شی  سا بر این عقیده بودن عمیقنی شایخ کلی سیاري از م ه این ک ددر وجودم نفوذ کرد. ب

ست شده ا صمیم غافل گیر کننده و بدون تحقیق گرفته  ماه دیگر در  18بنابراین من  .ت

  ثیر سخن او هنوز در وجودم باقی مانده بود.سا کار کردم اما تأآن کلی

ـــتندرهبران افراد خ  ـــما را نیش  .طرناکی هس آنها می توانند بدون اعالن قبلی ش

ـــما بی منطق  ـــخنان آنها مانند نیشـــی براي ش  بنابراین به نظر آید.بزنند یا حداقل س

رت باید منتظر ها دور بمانید و یا در غیر این صــوه آنبهترین کار این اســت که از ســر را

خودخواه  ،بی اعتنا ،ا دم دمی مزاجممکن است رهبران به نظر شم .دعواقب کارتان باشی

  به نظر آیند.شیفته و خود
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بازي هاي  براي همین دنیاي ســـیاســـتو م می خواســـتم از دنیاي آنها دور بمان 

فرهنگ دشوار و متزلزل رهبري را کنار گذاشتم تا بتوانم براي گرفتن مدرك کلیسایی و 

زیرا آنجا  ،نســتم فرار کنمنتوا. اما از جنجال و هیاهوي ســیاســی اقدام کنمدکتري خود 

ضا حاکم بود. ستی که در ن نیز همان ف شودبردهاي قبیله اي سیا  .عهد عتیق دیده می 

ــادر  ــائل حول محور ۀنیز هم آن فض ــبت به فرهنگ حاکم  مس می وفاداري و امانت نس

جامعه شما را آن پرچم و اعتقاداتی که  بهجامعه  آن. شما باید به عنوان عضوي از شتگ

شیر و بتوانید. اگر ماندید		میوفادار اند گردران متمایز می از دیگ شم ر خود تب به خوبی 

ست گرفته  ستفاده کنید و را در د ست را تا حاکمچه بر قبیله تان آنا  ةاربرد کرده و دییا

ــخن بگو نآ ــما تا زمان مرگ ،دییس این  به .خواهد ماند ظآن قبیله محفودر  جایگاه ش

  .دمی گوین حالت استخدام رسمی

یی هیچ کلیسادر تا آخر عمرمان  شدیممتعهد شدم و همگی ما من عضو گروهی  

در واقع یکی از مزایاي کار در زمینه تیم ورزشی رهبري نکنیم.  و یا مدرسهیا انجمن  یا

ساختاره شما می توانید در مورد  ست که  ي گوناگون نظر خود را اهاي آکادمیک این ا

شتوجود ند اندر کالس برایتز تدریس ار تفرااي فه ابراز کنید و هیچ مسئولیت و وظی ه ا

  .باشد

سال بعد به همراه   ضوعیتن از همکارانم در مورد  ششچندین  بحث و گفتگو  مو

ــوع این بود کهمی کردیم  ــبراي یا باید آ و آن موض ــیاتل تکمیلی که  ۀمدرس ایه پدر س

شرایط سختی قرا ؟بگیریم یا خیر زگذاري کرده بودیم مجو شتیمد ردر  شگاهی .ا که  دان

ها باشیم دیگر نمی خواست با ما همکاري کند. اگر نشعبه اي از آ تابه ما اجازه داده بود 

شویم شگاه جدا  سر افکندگی ما می شد  ،ما تصمیم می گرفتیم از آن دان این کار باعث 

 نیم.صادر کتحصیلی مدرك لتحصیالن خود ا فارغ توانستیم براي	نمیما  ،و عالوه بر آن

بنابراین تصــمیمی  افراد بســیاري از ما به خاطر این موضــوع شــکایت کنند.ممکن بود 

سمی بگیریم.  شکده مجوز ر ضاي گرفتیم که براي دان سمی ام ست مجوز ر براي درخوا

جایگاهی که هرگز در مورد اینکه چه  .ي بودرورس دانشــکده ضــئییک فرد به عنوان ر
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سی باید  شد ِسمتآن در ک فکر نمی کردیم که به یک مدیر  واقعاً .مبحث نکرده بودی با

شیمنیاز  شته با شتن ه زیرا برنامه ما این بود که ب .دا عنوان گروهی از همکاران بدون دا

شتن  سله مراتب و بدون دا صمیم گیرنده نهایی به که سی بئیرسل د ادامه ار خوعنوان ت

   .دهیم

آن لحظه فرا رسید باشیم و نه یک سازمان. زمانی که  نما می خواستیم یک انجم

افراد در اتاق سر  ۀهم ،امضا می کردرا  برگه درخواستشخصی باید بعنوان مدیر زیر  و

ســی ثانیه اي در ســکوت به ن انداختم. ییســر خود را پا من نیز .ن انداختندییخود را پا

همین صــورت گذشــت و وقتی که من به باال نگاه کردم یکی از افراد داخل اتاق حرکت 

ستی شخصسن ترین فرد و معروف ترین مُتو ": گفت مرا دید و و من " .در میان ما ه

شد ولی هم ست می دانیم که من واقعاً ما ۀگفتم با  من ۀهمه خندیدیم و جمل .ممدیر نی

ما با  ۀشــم و همامن قرار بود تنها عنوان را داشــته ب .به آنها رســاندمفهوم کامل خود را 

  .داریمر عهده هم مسئولیت اداره این دانشکده را ب

انتظارات فصــل زیرا  ،یاي داشــتن انجمنی بدون ســلســله مراتب از هم پاشــیدور 

سیب دیده سات آ سا ساد و گروه همکاران و هیأپیچیده و اح ت مدیره اي که خدا را ، ف

تا  شکست پشت شکست ایجاد می شد آغاز شد.شکر در همه چیز دخالت می کردند 

شد  سباالخره قرار  شویم و هر کدام از ما در حیطکه تبدیل به یک  خود رهبري  ۀازمان 

سـال اسـت که ما در این فرایند قرار گرفتیم و هنوز من به عنوان مدیر در شـش کنیم. 

ست .دارم رجایگاه خود قرا شای ست  ۀمن  شاید این یکی از دالیلی ا ستم و  صب نی این من

ـــب خدمت می کنم و هنوز افراد این ظرفیت ر ا در من می که هنوز من در این منص

  بینند. 

بارها قرار داده ام نکوهش  همه نکاتی که به خاطر آنها رهبران دیگر را مورد شخصاً

جام داده ام یداً .ان ـــد که من ش هایی بوده  مان مل کردم ز که  .از روي ترس ع بل از آن ق

بوده که هم زمانهاي بســیاري و نمودم آوري کنم تصــمیم گیري کافی جمع  یاطالعات
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صالً ست ا شرایط .م هیچ کاري انجام دهمنتوان سی ،یاگر در یک  صله کارآرام و با ر اب  حو

  .می کردمو عجوالنه کار  سریعدیگر  زمانیکردم این بدان معنا بوده است که باید در 

خود را در  ســکهن هاي قمار در کازینو اســت. بهترین یرهبري مانند بازي با ماشــ 

شینی می اند شید ،ازیدما سته را می ک را نگاه می کنید و در  دنده ها دن چرخچرخی ،د

ال ذهن شــما را به ســؤدر حالی که این  .نهایت دســت خالی از کنار آنها دور می شــوید

   ایراد داشته است.خود مشغول کرده که کجاي کارم 

سته  مو همکاران من  شک سی وبارها قلبمان   زا تجربه نمودیم و هنورري اتغییرات ب

ـــدن هاي بنیادي قرار داریم. ر تبدیل رات ویراه تغی ۀهم در میان وزهایی بوده که از ش

فرط فشــار با خود فکر کردم که آیا زنده خواهم ماند تا طلوع خورشــید فردا را بار دیگر 

در  انگار داشتم .زدم صبح از سمتی به سمت دیگر غلط می سهدیشب تا حدود  ؟ببینم

ـــائل م می کرد دعا ،گران بودم. نورزش هوازي انجام می دادمتخت خود  و در مورد مس

سائل مالیکر		میشخصی خود فکر  ستخدام هاي آینده ،دم. در مورد م  ةو آوازشهرت  ،ا

این  ۀانگار هم .مشــکالتی که در میان کارکنان وجود دارد می اندیشــیدم ،ما در اجتماع

ساخته بودند سیر خود  شره .افکار ذهنم را ا شی که ح شره ک سوي  مانند نور ح ها را به 

  جذب این افکار شده بود.من نیز هن ذ ،جذب می کند خود

ـــک هر رهبر   ـــار هاي مختلفی را تحمل می کندبی ش ـــارها تنها ایناما  فش  فش

بلکه فشارهاي دیگري هستد که ناشی از  ،نیستند که مسئله را براي ما بغرنج می سازند

 از خود نشانمناسب ی با هر مشکل واکنشی یوربراي رویار رهبر باید . هواکنش ما است

ـــکل را  به طور کاملبه ندرت این واکنش ها که  هدد هر واکنش ما  وحل می کند مش

شکالت  شود جدیدتريباعث ایجاد م ش ،می  ستند.هرز هاي ی که مانند علف تکالم  ه

ستندداراي غالفی آنها  شماري در آن هاي که دانه ه ستنهفته  اهبی  . در لحظه اي که ا

شود این  شته  شوند و هر کدام ه دانهاین غالف بردا شته می  شده و دوباره کا ا نمایان 

   .می شونداي تبدیل به علف هرز جدید و جداگانه 
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چنان هم  ی شود که حتی روبرو شدن با خود مشکل اصلی آنمباعث  نکتههمین 

 خود تصــمیم را ،نتایج جالبی که در پس هر تصــمیمی ایجاد می شــود .دشــوار نباشــد

صی و شخ شکلی  صلی می کند و  تبدیل به م صلهمگی ا ست  حا صمیمات ا ر که رهبت

  .آنها را اتخاذ می کند

صمیمات  شند. مثالًاکمی وجود دت ساده با ا بخورم ی شامآیا من به تنهایی  رند که 

یا به خاطر برف سـنگینی که باریده کالسـها آ ؟ایدیصـبر کنم که همسـرم نیز به خانه ب

کر می کنیم که مستلزم تف تصمیماتی اتخاذزه ما هر رو ؟باید در سیاتل لغو شوند یا خیر

 رهبران وجود دارد ۀاما بار اصلی که بر شان نیز دارند. عواقب بسیار کمی و کمی هستند

سائل  ست که در برخی زمانها آنها باید در مورد م صمیم گیري یمختلف ةپیچیداین ا  ت

   .کنند

ت به مرگ نسب ،هیچ تصمیم گیري آسان نیست. تصمیم گیري مستلزم مرگ است

ـــتن  ۀهزاران گزین دیگري که در پیش روي فرد وجود دارند و به معنی به کنار گذاش

 .انتخاب کندتواند یکی از آنها را 	میفرد  کهاســت دیگري  هزاران هزار فرصــت و امکان

یکسان با است و داراي ریشه اي  "DECIDE"انگلیسی واژه زبان تصمیم گیري در  ةواژ

شــی به معناي پدرکُ "PATRI-CIDE"ودکشــی اســت و آن کلمه و خ قتل کلماتی چون

اســت که به معنی قطع شــدن و بریده  "DECIDER" ةهمه این لغات واژ ۀریشــ اســت.

ــمیم ــت. زمانی که ما تص ــدن اس از گزینه هاي نامحدود را ما  ،این کار ،می گیریم یش

یم که گزین	میر تنها یک راه را بتصمیمی می گیریم دیگري می برد. یعنی زمانی که ما 

ــایند و براي برخی دیگر  ــت براي برخی خوش ــایند بنماید.ناممکن اس  ،براي مثال خوش

ن ســاکی توزیعتصــمیم هایی که در مورد مســائل مالی گرفته می شــود به ندرت باعث 

  . می شودپول می نامیم  آن رامنابعی که ما 

ت قسماو بیشترین  هزینه هاي ،زمانی که فرزند یک خانواده وارد دانشگاه می شود

ــاص می دهد. از درآمد ک افراد خانواده نخواهند  ۀبنابراین بقیل خانواده را به خود اختص

ست در تعطیالت تا صمیمی که باعث برکت یک بتوان سفر کنند. ت ستان  ستانی به کوه
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شود می تواند باعث  شودنافرد می  ضاي دیگر  شنودي اع ست که فهبر خوب . رخ ردي ا

ی مســتلزم اشــتیاق يهبر. رامیدي افراد زیادي شــودنامناســب باعث  می تواند در زمان

ست شما را براي  ا شته اینکه دیگران  ست ندا شنددو صمیم براي اینکه  ،و در واقع با ت

ـــما متنفر  ـــما باید گردنددیگران از ش رهبري کنید. همان افراد را  و در عین حال ش

شاربنابراین  شما را می آزاردف ست  ي که دائماً  صمیماتی بگیرید این ا که همواره باید ت

بتوانید خود را با افرادي که  د تاخشــنودي کنننااحســاس که گروه کمی از آن تصــمیم 

در  تانجایگاه و شــهرت نموده وبیشــترین قدرت را در ســازمان دارند هم راســتا و متحد 

  سازمان حفظ شود.

صمیمکار رهب  شکالت و اتخاذ ت ستمهم ات ري تنها حل م هبري کاري بلکه ر ،نی

کارها  نجاماسعی می کند انگیزه کافی براي  رهبرکه در آن در ارتباط با دیگر افراد است 

ـــوي تحقق  را در آنها ایجاد کند تغییر  ،آن ۀالزمپیش ببرد که اهدافی و آنها را به س

تنها درهایی هستند که  صمیمات. تافراد استآن  ۀریسک از سوي همیافتن و پذیرش 

ــوند که و پیرورهبران  ــرزمینی وارد می ش را می توان زادي آان آنان از طریق آنها به س

  آنجا یافت.

  .واکنش منطقی است گریز تنها

تحصیالت تکمیلی  ۀرسمدتان متفاوت از شاگردانی که عضو به طور معمول دو داس

ــتند ــنوم	می مارس هیل هس نمی "یک گروه از این دانش آموران چنین می گویند:  .ش

ستم اینجا شم خوا ش .با شیکاگو کار می کرددر وا شارلت/ سنگتن/پرتلند/ ت م. کارم را دو

شتم شتم. کدا ست دا سایم را دو شتم .لی ست دا ستانم را دو اما در طول چند ماه  ،دو

اینجا  یعنیاحساس می کردم که خداوند راه مرا به سوي غرب  .زندگیم دچار آشوب شد

 .ئن نیستم چرا اینجا هستممهم مط زیاداما  .اکنون من اینجا هستم کههدایت می کند 

  کنم اینجا جایی است که باید باشم. 	میاحساس ولی 
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ـــت که می خواهم "گروه دوم چنین خواهند گفت:  فکر می کردم اینجا جایی اس

 مدوستانیکی از  /سمینار /شما از طرق کتاب ةدر مورد دانشکد .تحصیالتم را ادامه دهم

اما از زمانی که آمدم احساس می کنم که  کنم. تحصیلاینجا  درشنیدم و می خواستم 

شده  سم دچار بحران  ست که باید  همان نمی دانم آیا اینجا واقعاً واعتماد به نف جایی ا

ی از اشم یکباینجا در این که می خواستم همیشه  می ترسم و فکر می کنم ؟باشم یا نه

  تصمیماتی است که تا کنون گرفتم. احمقانه ترین

 وقتی .گریز راهی است که نشان از اطاعت داردتسلیم می انجامد و گاهی شک به  

ـــک داریمو خواندگیمان به خودمان  ،رهبري نداریم بهکه ما تمایلی  در واقع این  و ش

ست که ما بعنوان یک رهبر بالغ آماد یزمانهمان  ستیم. ةا شد ه ر واقع وقتی که ما د ر

ند و ما را براي رهبري می خوا ند  خداو ـــنویم  خالف می گریزیم  می ش هت م ما در ج

شتی به  شه خداوند راهی دارد که ما را از ک  اتانداخته و ماهی بزرگی را بخواند  دریاهمی

ــاحلی که باید در آن دادهما را قورت  ــیمو در س ــرایط تا این حد  جا باش قی کند. اگر ش

 م و با اینخواند تا بدویم و بگریزی		میخداوند ما را  اما ،ر عالی می شــداجدي نبود بســی

ــید و  خودوجود می داند که  ــویش می گریزیم خواهد رس زودتر از ما به جایی که به س

  هدایت کند.بار دیگر قدم هاي ما را  می تواند

قت این حقییا ممکن است امیدوار باشید که و  شاید به حقیقت این امر شک کنید

صدق  در مورد س ما اطالعاتی که از کتاب، اکند		نمیشما  شتر آت می مقدس بد ید بی

ـــوع را این  را بر می گزیند که نمی  ینخداوند همواره رهبرا یی. گواثبات می کندموض

بال  ندگی خود را دن کنند اغلب 		میخواهند خدمت کنند و زمانی که این رهبران خوا

ایجاد آشوب و تغییرات بسیاري می خدمت خود را به گونه اي انجام می دهند که باعث 

سحاق ا .خ نگاه کنید. ابراهیم یک دروغ گو و یک ترسو بودراز سه پاتریاهر کدام به  .شود

ــت می بای ــه داش ــکل را در میان این س ــتکه کمترین مش  هزندگی خود را ب یتمام س

شته بود  شچاقویی که پدرخاطره  در زندگی خود  سپسسر می کرد و بر گردنش گذا

   .را کنترل کنداش که همسرش خانواده  داداجازه 
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نیز چنان فرد کنترل کننده و خود خواهی بود که به هر جا می رفت باعث یعقوب 

ـــد می بحرانهرج و مرج و  ـــی فکر کن ةو یا دربار ش ید که خداوند چگونه در یک موس

ــخن  ۀریق بوتمالقات نامعمول از ط ــی نعلین خود را در «گفت: آتش با وي س آور موس

می فهمد که خداوند به او فرمان  اوو  .»مقدس اســت در آن ایســتاده ايجایی که زیرا 

صر باز گرکه به می دهد  سازدآد و قوم خود را دم سی به  .زاد  شکی وجود ندارد که مو )

ی قتل خود را خوب به لو ،زاد سازدو اسیران را آسعی کرده بود قوم  قبالً اویاد می آورد 

ــد براي و جرمی یاد می آورد  ــرزمین  چهلکه باعث ش ــال از س عید خود تب ياجدادس

شود که خداوند برنام ).شود  می نیزدو ۀتالش موسی براي قانع کردن خداوند باعث می 

 اواز برنامه اي که در آن هارون برادر موســی که ســخنورتر  .دبراي این کار در نظر بگیر

  د. ووارد برنامه شبود 

هرگز نمی توانســتید پیش بینی کنید که خداوند با موســی چنین رفتاري داشــته 

ــد ــبیه دیالوگی  .باش ــتر ش ــد بیش ــخنانی که میان آنان رد و بدل ش ــتس  که ما در اس

   ).را نگاه کنید 13، 10، 1:4؛ 11:3خروج ( شاهدش هستیممانند بن هور هایی فیلم

کار  مایلی براي این  که خود هیچ ت یدن رهبرانی  ند براي برگز خداو عدها روش  ب

ـــود. وي ارمیاي جوان را می خ ـــر جوانی .واندندارند حتی عجیب تر می ش که تنها  پس

سن دارد هجده سه بار در مقابل فراخوان خدا مقاومت می .سال  کند و در نهایت  ارمیا 

 نوشته شدهکتاب ارمیا در گیرد که وي را محافظت کند. بنابر آنچه  از خداوند وعده می

 بطلرا از خداوند تعریف دقیقی از محافظت شــاید حکیمانه تر این بود که ارمیا  اســت،

ترین داســتانهاي کتاب مقدس  داســتان زندگی او یکی از پر رنج و عذاب می کرد چون

  محافظت می نامند یافت نمی شود.  آن را بالغن هیچ خبري از آنچه مردم آر داست و 

ــعی دارند از خواندگی  زبار ۀنمون به یونس نگاه کنید. زند. بگریخود از افرادي که س

ا ت اســیر می شــودند و در میان امواج متالطم دریا یک کشــتی فرار می ک ۀاو به وســیل

 در ساحلی که او با تمام وجود میاست ماهی بزرگی یک تاکسی که در شمایل  ۀبوسیل

  ).را نگاه کنید 2:3؛ 10:2 (یونس خواست از آن بگریزد قی شود
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د می کنیم که باعث می شـــود رما با داســـتانی عجیب و غریب برخودر اینجا نیز  

سازي رسمی و  اعتقاد ما ی مبه نظر این چنین کادمیک رهبران از بین برود و آبه آماده 

عدم تمایل  .خاکی استانسانهاي  ذهنو پرداخته  که تمامی این روشها تنها ساخته آید

ـــت که امروزه ما در بین رهبران  ند چیزي نیس ها را می خوا کار افرادي که خداوند آن

ان انتظار داریم که با اشـــتیاق و وفادارانه وظایف ما از این رهبر .مشـــاهده کنیم آزموده

   .هستند مجربیهر چه باشد آنها افرادي حرفه اي و  .خود را یک به یک انجام دهند

  رسمی هاي فرایند ناقص آموزش 

 ییســـایکل مجامع در که یآنان چه و ایدن در که یآنان چه را رهبران آموزش ندیفرا

   ی کنند: به سه قسمت تقسیم م شوند یم تیترب

  مهارت، اخالقیات و شخصیت موضوعات مربوط به رهبري، 

شرکت کرده بودم سمیناري  شی به  ۀاز برنام % 90 که در  ضوعات رهبريآموز  مو

شده بود  صاص داده  صیت و اخالقیات و این  در موردما . ابر مهارتنیز  %10 واخت شخ

ـــخنی گفتهبا دیگران رفتار کنیم هرگز باید چگونه که ما  ـــد و تنها در این باره ن س ش

چندین گفتگو در داخل ســاختمان کلیســا با دیگران داشــتیم. چنین به نظر رســید که 

قبل از ورود ما بررسی شده د کنیم ربا دیگران برخوما چگونه اینکه و  شخصیتموضوع 

  . بود

ی و رشد یته جاي آموزش هاي شخصبر این باور بودند کدر چنین سمیناري افراد 

، مقدس کتاب ،و زنان انســمینار به مرددر  .ه در ســمینار، نر کلیســا اســتد اخالقیات

تدریس شــد و پس از آن آموزش داده ریخ کلیســا و مفاهیم آکادمیک دیگري تا ،لهیاتا

مهارت  .افراد را مدیریت کنندموعظه کنند و  یایسایشان شبانی لمی شد که چگونه در ک

 یعمل یکارگاه دراین مهارت ها رهبري در کالســـها آموزش داده می شـــد و ســـپس 

   تمرین و بعد از آن به کار گرفته می شد.
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اهمیت دارد این است که چقدر خوب  هر چیزيما می دانستیم آنچه بیش از  ۀهم

سر می گذاریم شت  هر  .اطالعات خود را بر روي کاغذ منتقل می کنیم و آزمون ها را پ

از  بیش مواردده است که شاگردان به تم این مفاهیم پذیرفته شچند در اواخر قرن بیس

  آنچه در باال ذکر شد نیازمند هستند.

ـــتادان الهیات عملی یعنی آنانی که هنوز در دنیاي واقعی خدمت می  بنابراین اس

دعوت شــاگردان را به ســنگر خدمت  عموماًکردند. آنها 		میســهایی را تدریس کردند در

ــت آورند.  می کردند ــوع  برتمرکز  % 80اما باز هم حدود تا آنها نیز تجربیاتی بدس موض

   اختصاص داده می شد.به اخالقیات و شخصیت  % 5مهارت و تنها  % 15 ،رهبري

سهایی نیز دربار سمینار در شدیتدراحیاي روحانی  ةدر این  ست که س  . عجیب آن

شدالهمین مط سی ار شنا  نیز دقیقاً دیدهمدیریت بازرگانی  ب در کالسهاي آموزشی کار

موزشی اما با این وجود در دوره هاي آ ،موضوع درسی مهمترین جایگاه را دارد می شود.

و به همان میزان به شخصیت  داده می شوداهمیت بیشتري ه مهارت بی نمدیریت بازرگا

  .اهمیت کمتري

سبت که عدم   شد می کنندبازرگانی و بی قانونی ها امور صداقت در به همان ن  ،ر

اخالقیات در این زمینه بیشتر می شود. دنیاي سکوالر بسیار  نیز براي پرداختن به تقاضا

 .ندسریعتر روانشناسی و دوره هاي مربوط به آن را وارد دوره هاي آموزشی خود نموده ا

شد مدیریت بازرگانی معموالً سی ار شنا صیالن کار شی  به فارغ التح در دوره هاي آموز

  آموزند. می فرديشغلی و درباره شخصیت  یخود اطالعات مختلف

تدریس نموده  این حیطهآموزش دیده و یا در  ییدوره هاچنین دوســـتانی که در  

ــی چنین ااند به من می گویند که اکنون نســبت هاي این مف هیم در دوره هاي آموزش

 به اخالقیات اختصــاص داده می % 5مهارت و  % 30 ،موضــوع درسبه  % 65اســت که 

شید که افراد  تئوري و :الگو توجه کنید به این .شود مهارت را آموزش دهید و امیدوار با

در این الگو فرض بر این است  حل کنند.را شخصیت و اخالقیات خود  ۀلئبه نحوي مس
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شرکت کردن فر شی به اندزکه والدین افراد قبل از  شان در این دوره هاي آموز ضوع ن مو

سیدگ شان ر صیت فرزندان سهشخ سا یا کنی ص کار ی کرده اند و یا کلی سشخ ازي و یت 

   .انجام داده اندشکل دهی شخصیت افراد را 

 کزعملی تمر فقط باید بر تئوري و مهارت هاي کفرض بر این است که دنیا آکادمی

ـــت که در دنیاي آکادمیک وجود دارد. اکند ـــکلی اس به زیرا ما در این حیطه  .ین مش

 و پردازیم نمی اســـت، گرفته فراخواهی که وجود بســـیاري از رهبران را دخو ئلۀمســـ

شده اند باعث آرا ایجاد می کنیم که مردان و زن شرایطی سازي ن صیت  شخ  زارانی که 

ـــوند ارکنان و جماعت، کهمکاران ـــته اند در  .ش تنها به آن دلیل که این افراد توانس

شگاهی ثبت نام ک شان را به خوبی انجام  ننددان ه و نمرات الزم براي اینک، دهندو تکالیف

  شوند را کسب نموده اند. خوانده  کارشناس

  شرایط خداوند ؛راهی جایگزین

جلس م ةشبانی یا یک مدیر ارشد امور مالی یا حتی یک نمایند منصبیک کاندید 

شد شته با صیتی باید دا صو سم احمقانه  ؟چه خ آنچه هم اکنون می خواهم برایتان بنوی

 دشایو نیست  است. این مطالب هرگز در مجامع عمومی و دنیاي سکوالر پذیرفته شده

ساس ایمانتنها  شودشان در مکانهایی که افراد بر ا شاهده  ولی باز هم  ،کار می کنند م

ـــت عاديیک امري  با این وجود این الگوي همه رهبران منتخب خداوند در اما  .نیس

  .مقدس است کتاب

مردان و زنانی که با تمام وجود سعی می کنند از رهبري بگریزند ولی  براي ما باید 

ــوند از مجبور ب ــت گ		بازمی ش ــکان هدایت را بدس ــته و س . همواره از دعا کنیمگیرند ش

رهبران واقعی که در جایگاه رسمی رهبري خود باقی می مانند چنین انتظار می رود که 

شوند و بخواهند از  کنند،شک  ،ندزند به کار خود پایان داده و از آن بگریهبخوا سلیم  ت

ــت ــت خود باز ۀآن جایگاه به گذش ــه خداوند چنین اس چرا خداوند  ؟گردند. اما چرا نقش
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این اســت که این  ؟ یکی از دالیله این کار ندارند را دوســت داردتمایلی برهبرانی که 

  غرور و جاه طلبی نمی شوند.  ،یفته قدرتفر ینساآافراد به 

  قدرت

 بدون شــک یک رهبر براي انجام کارها از قدرت خود اســتفاده می کند و یا قدرت

سازمان سنلتعداد  ةقدرتهاي مختلفی به انداز دیگران را محدود می کند. در یک  ن آ پر

سیار وجود دارد که از قدرت  گونهسازمان وجود دارد. اما دو  ست ب عبارتند  کهمتداول ا

  ثیريأقدرت ابزاري و قدرت ت :از

کنترل  ري را برايایک خانواده را در نظر بگیرید پدر و مادر آن خانواده قدرت ابز

بنابراین براي خانواده مسافرتی را برنامه ریزي  .پول و برنامه هاي خانواده در دست دارند

داراي قدرت است  یمزاج و زود رنج		دمی	دمآنها که کودکی  کوچکاما فرزند  ،می کنند

ـــافرت  بر هم زدنثیر گذاري براي تأ ـــتتمامی برنامه هاي مس افرادي که در یک  .اس

ــازمان توانایی دا ــتخدام و اخراج کنند يرند که افرادس  ،بودجه ها را تنظیم کنند ،را اس

ـــخص کرده و عملکردهاي افراد را ارزیابی کنند و موفقیت را پاداش وا لویت ها را مش

   ري در آن سازمان هستند.اداراي قدرت ابز ،دهند

ضو قدرت تأث ستان یک ع ست در د شد و یا در یر گذاري ممکن ا شگاه با علمی دان

نوز هاستعفا داده ولی یک طراح نرم افزار زبر دست یا در دست شبانی باشد که  دستان

ست. ضو جماعت محلی ا سازمان  ع ست که براي تعیین جهت و هدف یک  سیار مهم ا ب

رهبري که رغبتی به کار  .بدانیم که چه کســی در آن ســازمان قدرت را در دســت دارد

س سبت به افرادي که به شدت  از آن خود قدرت را  آنعی می کنند خود ندارد همواره ن

ستنون ظم دنکن سبت به این کار  . یکی از دالیلی که رهبران منتخبا سط خداوند ن تو

ـــت که دائماً ـــاهی این که از  دیده اند تمایلی ندارند این اس قدرت براي بنا کردن پادش

   .استفاده شده است وءشخصی س
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ستی دارم  شغول که در مجامع علمی دو از تیر رس مدیریت در  او نیز به کار بودم

ــکده ةثیر گذاري باال را از هیات مدیرأدر ابتدا افراد داراي ت مدیر. امان نماند  اخراج دانش

سپس جاي خالی آنها را به زنان و مردانی داد که  افرادي که هیچ  .بودند مطیع اوکرد و 

می  الؤا زیر سر شکه اقتدار یسپس وي مدیران .علمی نداشتند کار ۀزمینتجربه اي در 

 دبحثی که با یکی از مدیران داشت بر سر او فریاد می کش دریک بار  .بردند اخراج نمود

ـــر من فریاد  .من هرگز نافرمانی را تحمل نمی کنم": ویدو می گ تو اجازه نداري بر س

  ".افراد دیگر مرا تحقیر کنی يبکشی و یا جلو

سه ا  ضرین جل ساس نکرده بودند که مدیرقبل از دعواي آنها هیچ کدام از حا از  ح

 دهدانشکاین زن باعث شده بود که  .احترامی قرار گرفته باشد		بیمورد آن شخص  طرف

ـــیاري  .میلیونها دالر قرض قرار بگیرد زیر بار ـــکدهبرنامه هاي  اززیرا بس را حذف  دانش

وي را  و تنها افرادي که نمودهال می بردند اخراج ؤبود و اشخاصی که او را زیر س نموده

ــاهید می کردند و از ییتا ــتیبانی می کردند  او حمایت پادش ــتگذاباقی و پش  و ده بوش

  . پرداختپاداش می به آنان مرتباً 

ستادان ستند انجام  ا شده بودند هیچ کاري نمی توان شرایط  بیچاره که قربانی این 

ر او ه .دشیوا و دل نشین می پوشان یاین مدیر خشونت رفتاري خود را با سخنان .دهند

سی و بدخواهی قلمداد  قیه ب ،اجباريکرد و به خاطر قوانین 	میگونه انتقاد را یک بدجن

  استادان مجربی که مورد غضب او قرار نگرفته بودند مجبور به ترك دانشکده شدند.

ــتند عالقه اي به حفظ قدرت ندارند رهبريرهبرانی که خود مایل به   در واقع .نیس

قدرتی ز احتی سعی می کنند  .قدرت را به دیگران تفویض کنندتالش می کنند که آنها 

 ،که در آن قدرت عادالنهایجاد شود استفاده کنند تا جوي طوري  استشان که در دست

  حکیمانه و معتدالنه استفاده شود. 

ندارد زیرا می نیز قدرت اســـتفادة از ندارد عالقه اي به  رهبريرهبري که میلی به 

شتن قدرت شار و انتظارات از وي خواهد  داند که دا شتر باعث ایجاد ف . او همانند شدبی
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سنگین طال ست  ییشمش   لکهب ،در کیف پولتان قرار دهید آن را دیشما نمی توانکه ا

شه باید  شد و  جلويدر همی شمانتان با ا خود حمل کنید. این ببه هر جا که می روید چ

 آن راهند که بســیاري می خوا چیز باعث برانگیختن حســادت دیگران می شــود و افراد

  کنند.خود  مال

ـــم زدا نداردمایل به کار خود ترهبري که زیاد  او  گردد.قدرت می از  ییباعث س

جاد  عثبا ها، آرکه افمی گردد  فضــــاییای یا ند رو و  هازوراد دیگر در آن می توان

ستعدادهاي خود را  شفا ضاییارائه دهند. او و  کنند ک د تواننبافراد  تاکند 		میایجاد  ف

ي که در آن به اختالفات احترام گذاشته می شود و در وّجآزادانه با یکدیگر بحث کنند. 

  .مورد قهر قرار گیردبا دیگري  هیچ کس نمی ترسد به خاطر اختالف نظرش آن

سته از  در روش رهبريِ  تی پر برک ۀرهبرانی که به کار خود رقبتی ندارند نکتآن د

ـــت کهو آن د دارد وجو این افراد می خواهند قدرت خود را به دیگران تفویض  این اس

ران دیگ ۀصحیح و وفاداران ةاستفادنحوة کنند و خواندگی خود را در این می دانند که بر 

  دیده بانی کنند. تفویض شده  این قدرتِاز 

  غرور

شود ست کمتر احتمال دارد که در دام غرور گرفتار   .رهبري که مایل به این کار نی

ــدغرور نو ــت. فرد ةع تحریف ش ــتش اس ــت و  پرس مغرور همواره محو جالل خویش اس

. دنه اسرچشمه گرفت اول از درون یهمه این فضا ییو. گنیکویی هاي خود را ارج می نهد

و همیشـــه به جماعتی  دارندعدم امنیت احســـاس  خود درون جود افراد مغروربا این و

  نیازمندند که آنها را ستایش کنند. 

ـــود که رهبران مغرور یافتن ل تمایل به جال به دیگران یادآوري دائماً باعث می ش

چه و شــناســند یا چه چیزهایی را خوانده یا نوشــته اند 		میکنند که چه کســانی را 

ـــیار به ندرت ه اریزي کرد		پایهند و چه برنامه هایی را ه امدارجی را دریافت نمود ند. بس

مطالب ابراز  ۀاعتراف کنند. آنها در همپیش می آید که این رهبران به اشـــتباهات خود 
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ـــتیک اطالع و آگاهی می کنند. غرور مانند  ـــامی آخونانند . مگرداب اس که تمام ش

. ري داردسچنین غروري حالت مُو ل دیگران را به درون خود می بلعد یی ها و فضانیکوی

ظ قدرت نیز تمایل براي کســب و حف افراددر بودن در کنار افراد مغرور باعث می شــود 

انید در حالی که در ســت که شــما ماشــین فوردي را برا د آناین حالت ماننپدید آید و 

 رشنگدر این زمان  حرکت می کنند.پورشه و بنتلی  ،بنز کنارتان ماشین هاي مرسدس

ظر می به ن عالیشــما نســبت به ماشــینتان تغییر می کند و ماشــینی که زمانی برایتان 

  می کند.ن کفایتشما را رسید دیگر 

سیل  ست دیگران را بو صت هاي ابراز اِ ۀرهبري که در پی جالل خویش ا عطاي فر

ــان  ــعی می کنند هر آنچه که براي حفظ جایگاهش وجود می فریبد. پیروان این افراد س

ر ممکن غی اًتقریب .رهبر روبرو نشوند ۀتتا هرگز با شمشیر از رو بس نیاز است انجام دهند

ـــت  غرور در امان  ابتالي بهکی از این رهبران قرار می گیرید از زمانی که در کنار یاس

ــخص براي حفظ جان خود فرار را بر قرار ترجیح دهد بمانید. ــت که ش  .تنها راه این اس

رهبري که مایل به رهبري نیست خود یکی از افرادي است که در گذشته از دست یک 

سترتمی داند که  و نیکبر مغرور گریخته هر ده تا کنون بارها تالش کر .سویی بیش نی

 کهاند د		میفراري  يکه فرار کند اما باز گرفتار شده است. او خود را بیشتر شبیه سرباز

   .دادگاه نظامی ارتقاي درجه یافته استیک در  محاکمهبه جاي 

نامعقول را ـــرایط  نه می توان این ش ما چگو جاي تعجبی وجود  ؟درك کرد ا هیچ 

صبشتن رهبري که مایل به دا .ندارد خود  هايثیر توانایی رهبري نیست نه تحت تأ من

 به افراديپولس این خصوصیت را  بالد.می به خود  دیدن محصولو نه از  می گیردقرار 

در رســاله خود شــده اند. وي براي رهبري برگزیده نســبت می دهد که توســط خداوند 

  چنین می نویسد:

 آنچه و سازد؛ خجل را مانیحک تا دیرگزب پندارد،یم جهالت ایدن که را آنچه خدا امّا«

ــع ایدن که را ــمارد،یم فیض ــرمنده را قدرتمندان تا کرد انتخاب ش ــازد ش  اول( .»س

  )27:1 انینتقر
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زیرا تنها در فرایند چنین گزینشــی اســت که مشــخص می شــود  ؟اما چرا چنین اســت

ست سته و از آن چه کسی ا شای ی تنها بخش چه کسی باید از اینکه او نیز .جالل واقعی 

باشــد. رهبري که مایل به ســمت خود نشــادمان و شــکرگزار  اســتاز داســتان خداوند 

 ۀاین کار وي مانند حل حکیمان .احمق بودن خود در حضــور خداوند می بالداز  ،نیســت

که تنها متعلق به رهبران  ي رامنحصر به فرد مایی است که باعث می شود وي نشانمع

وند در واقع ما رزمانی که کارها به خوبی پیش می  .کتاب مقدســی اســت بدســت آورد

 و بوده او دســت عمل تماماً کار نیا که اســت خداوند آن از جالل" :میینباید چنین بگو

اســت اما این  تنها قســمتی از این جمله صــحیح ".ام بوده او دســت در يابزار تنها من

صحیحتمام جمله   یگبزر ةدیا من"م: ییوست که بگا تر آن حقیقت را عنوان نمی کند. 

 من کار کرد یم رها خود حال به مرا خداوند اگر اما ام کرده کار وار وانهید داشتم سر در

 ار زیچ همه و کرد درست مرا يهایکار		خراب خداوند. شد یم یرانیو و کابوس به لیتبد

  ".دیبخش جان مرده يها استخوان به که بود او و برد شیپ ییکوین سمت به

 ییواما نیک ،کنمباهوش هستم و به سختی کار می  ست که من تقریباًحقیقت این ا

و  حیات می بخشدبه من ید و آرود و می  می است کهسی فَخلقت من درست همانند نَ

و ارزش قدرت حتی نمی توانم یک ذره از اعتبار  .هدیه اي از ســوي خداوند اســتاین 

ــتن مراحی اتفکر و توانای ــر گذاش ــت س ــته کنندم براي تحمل و پش  ةل مختلف و خس

  را به خود اختصاص دهم.  یمدکترا مدرك

 انتخابیرهبري که به کار خود رغبتی ندارد می داند که خواندگی او براي رهبري 

 کسی .اما او خود را تسلیم تصمیم خداوند قادر مطلق و پر جالل می کند .احمقانه است

ـــعیف و احمق را در کار رهبري به ـــت افراد ض  چنین ،در نتیجه .کار گیرد که قادر اس

سب و ارهبري که تمایلی به کار خود ند شنگی آنها بر اي ک رد بر جاه طلبی دیگران و ت

  حفظ قدرت بیشتر می خندد. 
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  جاه طلبی 

ي د تا کار بیشترروبر جاه طلب به طور خستگی ناپذیري بر خود فشار می آهیک ر

 .بیشــتري را به خود جلب کنداي هازمان بزرگتري را بنا کند و توجه انجام دهد تا ســ

د و بزرگتر دارن نالبته آنها همواره دلیل قانع کننده اي براي بنا کردن سازمان و ساختما

ــت آن  ــیم به این دلیل اس ــته باش ــتري داش  توانیم به افراد		میکه اگر ما کارمندان بیش

پول  منیدهند تا بتوامی رسانه ها زمان بیشتري به ما اختصاص و بیشتري خدمت کنیم 

جود و ینچنین رهبرا گانواژه  ۀهرگز در حیط "کافی است" ةواژ .بیشتري داشته باشیم

بدان معنا نیســت که جاه طلبی لزوماً ت که بزرگی هر ســازمان ســواضــح ا امالً. کردادن

د در نموجود دارند که هزاران کاربسیاري بلکه سازمانهاي  باشدانگیزه اصلی خدمت آنها 

  د.واثري از جاه طلبی در آنها دیده نمی شولی ر هستند آنها مشغول به کا

سازمانهاي آنها تنها از چنندر مقابل رهبرا  سم که  شنا شکیل  دینی را می  ضو ت ع

اشتیاق و  ،جاه طلبی و عالمت آن هم ر پی رشد هستندداما به طور جنون آمیزي  هشد

جود فراد وااین در بهتر و بیشــتر  ،شــور فراوانی اســت که براي کســب نتیجه اي بزرگتر

ـــیله را توجیه می کند و این افراد  پرداخت بهاي الزم.دارد بدون  ها هدف وس براي آن

رهبران جاه طلب از رویاي خود ترجیح می دهند بســوزند اما با توقف کار خود نســازند. 

به جاي آنکه درك کنند  ،رویا را می ســنجند رســیدن به آن ۀهزینســخن می گویند و 

ـــود Bبه  Aحرکت از نقطه  چه بهایی براي فداکاري و  ،رهبري. چنین باید پرداخت ش

ستاید سیدن به هدفش را می  صالح  .پرداخت هر بهایی براي ر صورت ا رهبر جاه طلب 

شلوار ؛تمیزي دارد ةشد او  ؛تن دارد رسمی بر يموهایش به زیبایی کوتاه شده و کت و 

که کســی حکمت یا زمان بندي  وقتی ؛مارش نظامی جلو می بردیک  باکارهاي خود را 

  احمق یا خائن قلمداد می شود.برد این فرد بعنوان بال ؤبرنامه هاي وي را زیر س

اما چنین حالت هایی در رهبري که میلی به کار خود ندارد دیده نمی شـــود. این  

ري را آماده کرده و با اي است که سربازان بسیا آزموده رکاو ارشد  يرهبر مانند استوار

نین رهبري خود در نبردگاه حضــور داشــته و چ .ی و خدمت آشــنا می کندیق زندگحقا
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خوب می داند که هیچ چیزي این کار ما را توجیه نمی کند که زنان و مردان را به راهی 

  ب آنها بیانجامد. یهدایت کنیم که به آس

ـــد نبرداو می داند که  ـــاید تنها یکی از ص  بنابراین به هدف را محقق می کند. ،ش

ســـانی در دام جار و جنجالی که براي رســـیدن به هدف هاي بزرگتر و بهتر ایجاد می آ

سیدن به اهدافی بزرگتر هرگز به افراد دروغ نمی گوید که آنها شود نمی افتد.  او براي ر

هاي 	برنامههاي جدیدي بنا شوند یا  ساختمان ستمانی که قرار ا. زبا خود همراه کندرا 

شون سعی  ،دجدیدي پایه گذاري  می کند که با کمترین بها و هزینه این کار را انجام او 

 بنمایددهد و همواره بدنبال راهی است تا بهترین استفاده را از امکانات و فضاي موجود 

  و برنامه هاي جاري را احیا و اصالح کند.

ست  او  .رهبري که تمایلی به این کار ندارد بدنبال تجمالت و یا دفتر کار بزرگی نی

سرمایه گذا شاهی خود و قلمرو خود  یکی از راههاي  .ي نمی کندربراي بزرگ کردن پاد

ست که چنین  ست این ا شاهی خود ا سایی فردي که جاه طلبانه در پی ایجاد پاد شنا

سیاري  شتناك ب ستانهاي وح سل خادمین پس از خود ندارد. دا فردي برنامه اي براي ن

ـــازمان ةربارد ـــ رهبران س ارند که تا آخرین لحظات زندگی خود حی وجود دیهاي مس

  .داشته اند و از منصب خود کناره گیري ننمودنددستان خود نگاه در قدرت را 

ـــینی امتناع می  تفویض اختیار بهاز  یزمانی که چنین رهبران  دیگران براي جانش

ــازمان نتواند رهبران خواین کار باعث م ورزند ب با ظرفیت باال را پرورش ی شــود که س

ن نگاه دارد. به همین صورت مدیر ییو همواره سعی می کند که آنها را در سطوح پادهد 

ــازمانهایی هر گونه رهبر بالقوه و با ظرفی در  شــورشیک آغاز ت را یک خطر و چنین س

  .خود می داند سازمان

دم را مر رهبراناین باشد که تربیت خادمین جوان نداشتن برنامه براي دلیل شاید  

ــخ ــدن فرزند خود مهیا ندهمی نان خود قرار تحت تاثیر س ــین ش د تا راه را براي جانش

بسیار به ندرت پیش می آید که  د تا پسرش آمده و تخت پادشاهی او را وارث شود.نساز
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ز شوند ا		میخود  پدرانرهبران سابق جانشین  زمانی که فرزندانِ .پسر همانند پدر شود

ــته اي باقی می  ــازمان تنها پوس ــتثخود واقعی س ی هم وجود دارند مانند یاهانماند. اس

ري نیز وجود دارند که در این ابسی ةمبشر. اما عد 21بیلی گراهامِپسر  20،نکلین گراهامافر

   .است کتاباین  ۀراه شکست خورده اند و اشاره به آنها خارج از حوصل

شیدن رهبرانرهبر بی میل از  شنود می گردد درخ شی واقعی او این دیگر خ . خو

ست ک ستفاده می کنند و چگونه ه ببیند افراد دیگر ا ستعداد خود ا سیل و ا از نهایت پتان

رزوي هر معلم خوب این است که شاگردانی آباالترین رویاهاي خود دست می یابند.  به

ه یده ال آنها این است ک. اانجام دهند اوداشته باشد که بتوانند کار را بسیار بهتر از خود 

شی شاگردان بتوانند شاگردان از آنها پی ست که  شین آن بگیرند. هدف آنها این ا ها جان

 ةدیگري نیز دربار ایق سخت و تلخحق اماشکست خود نمی دانند.  شوند و این را نشانۀ

  وجود دارد.رهبري به افراد بی میل 

ـــت احمقانه و د اي خواندگی این جایگاه براي آنها  تنها  .ر از عقل و معما گونهواس

ست که با تمام  واکنش عاقالنه وجود و قدرت به جهت مخالف آن به این خواندگی این ا

ست .دنبدو سبه آنجا پناه ببرید و به جایی خلوت د یو در واقع اگر توان برکتی  آن را ،دیبر

ـــتی خداوند بدانیداز طرف  بزرگ ز ابدانید که  ،د از خواندگی خود بگریزیدو اگر توانس

  سالم به در برده اید. تجربه اي پر بها به نام رهبري جان

ضور دارد و  اگر خداوند واقعاً .اما احتمال دیگري نیز وجود دارد  شما ح در زندگی 

او شما را به گوشه اي برده و دوباره شما را به مکانی  ،از شما می خواهد که رهبر باشید

 ســتاز فرار د ،بنابراین اگر خداوند شــما را گرفته جا باشــید.که باید در آن  رســاندمی 

بهایی که باید پرداخت کنید را به جان خریده و شـــروع به رهبري کنید. یک  .بکشـــید

توسط خداوند به خدمت رهبري باز گردانده  بیشتر باشدرهبر هر چه بیشتر مشتاق فرار 

نشــان او و  هاي چیزي اســت که تنها نمایانگر ضــعفمی یابد خدمت او  در ومی شــود 
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ست یینیکو دهنده ش. نخداوند ا ست ۀق از خادمین که میلی به خدمت  که خداوند این ا

  خود استفاده کند.  اللندارند براي آشکار نمودن ج
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  دوم بخش

  

  ؟ستیک رهبر

  بهایی که قرار است پرداخت شود ۀضرورت محاسب

  

اســت که دیگران از وي پیروي می کنند. اگر کســی از شــما تقاضــاي  رهبر کســی

شورت ،سخنان حکیمانه ستید. اگر دختر کوچکی هدایت می کن و م شما یک رهبر ه د 

شما نگاه می کند و می گوید مامان ستید !به  شما مربی. اشما یک رهبر ه  چهارده گر 

هر کدام از  وو فریاد می زنند  را در دست گرفته چوب هایی جوان پر شوري هستید که

شد که شده را می زن آنها می خواهد اولین نفري با شته  شما یک در آن زمان  ،دتوپ کا

ست کودکی با دستان کوچک و لرزانش گاهی تنها کافی  .رهبر هستید را  انگشت شماا

  بگیرد و شما را پیروي کند تا مشخص شود که شما یک رهبر هستید.

همواره تصـــمیم هایی از این دنیا بروید شـــما زمان تولد کودکتان تا زمانی که  از 

ــکل خواهد دادبعنوان والدین براي وي خواهید گرفت که زندگی  لبته این تنها . ااو را ش

ثیر گذاري رهبري می کنند. هر کسی که به جاي لدین نیستند که با چنین قدرت و تأوا

شخص می جنگد  ةدیگران با آیند ستعدادهاو نام سی که از ا ها و مهارت 		توانایی ،هر ک

ون رهنم خود استفاده می کند تا دیگران را هدایت کرده و به سوي مقصدي نیکوترهاي 

رو اگر شما پی ،بعنوان مثال .کسی وجود ندارد که تنها پیرو باشد .یک رهبر است سازد،

شـما خوانده شـده اید که رهبري کنید. هر ایمانداري خوانده شـده به  ،خداوند هسـتید
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 مرکزي خواندگی یک رهبر ۀدیگران کمک کند تا به بلوغ روحانی برســند و این هســت

  .است

واقع در  هســتیمرهبري  در خدمت به طور رســمیو  تمام وقتري از ما که ابســی 

سیده ایمنمی دانیم چگونه به این جایگاه  ست ییگو .ر صادفی بوده ا در  ما .این اتفاق ت

ــتعداد آواز خواند ــتر در  همی بینم و به یکبار ار نخود اس ــر از رهبري یک ارکس می س

اب برمی خیزیم و می بینم که و یک روز از خو ی عالقه مندیممهندسـبه اینکه  یا آوریم

   .مهندس تازه کار هستیمپانزده در حال مدیریت 

شدند شتند وارد خدمت  شتیاقی که به تعلیم دا شبانان بعلت ا ش .اغلب   ینتراما بی

و همین باعث شــده که  راندندگذخود  اعضــايا براي حل نمودن مشــکالت زمان خود ر

مت رهبري د و خود را در سِ ییخود می آزمانی که به  .ینداتصمیمات سختی را اتخاذ نم

شما دست می دهد مانند احساس مشتريسمی بیند احسا ست  ی که به   که با آگهیا

  . می فروشندقیمتی را به او  وارد مغازه اي می شود اما جنس گرانتخفیف 

سیاري از ما   هنر یا  ،خواه تجارت .آغاز می کنیم بدون میل و رغبترا هایمان کارب

ما  بســیاري از می کنیم.رهبري  داریمم بهم زدن می بینیم که شــدر یک چ اما .خدمت

 کهار کمی هســتند یتعداد بســ ،. در نتیجهدر ابتدا هرگز قصــدمان رهبري نبوده اســت

   سنجیده اند.ارزیابی کرده و  آن رابهاي  ندکه وارد کار رهبري شده باشنآپیش از 

عدادِ که  ت این راأجر کمی از رهبران ت ند  نددار براي چنین  .خود را رهبر بخوان

ترین ما در باالاگر ش واقعاً یار گستاخانه یا بسیار خطرناك است.افرادي چنین ادعایی بس

ـــازمان ـــت که داراي عنوان و یا اگرقرار دارید  جایگاه یک س  آنقدر جایگاهتان باال اس

ستید سمی ه ستید سمتی ر افراد  و یدشما یک رهبربنابراین  .باید بپذیرید که رهبر ه

ـــما از پذیرش نقش و خواندگیتان ب .دیگر تنها کار خود را انجام می دهند ه اما اگر ش

بها و شادي که به خاطر خواندگیتان  ،عنوان یک رهبر امتناع کنید در واقع مسئولیت ها

  .می تواند منتظرتان باشد را رد کرده اید
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  اعتقاد واقعی ما درباره رهبران

 دهستنشغلشان داراي جایگاه رسمی  به علتي هستند که به نظر ما رهبران افراد

آنها می توانند بر یک کلیســا یا ســازمانی تاثیر گذاشــته و باعث  ،و به خاطر این جایگاه

شوند صیتی باعث می  .شکل دادن و هدایت آنها  صو سند چه خ زمانی که از ما می پر

ـــود که یک رهبر بتواند رهبري کند ما کلماتی از قبیل اقتدار  اطمینان یا ،قدرت ،ش

شی	الهام ست که او را از دیگران باالتر  .را به کار می بریم 22بخ قرار رهبر داراي قدرتی ا

صمیماتی بگیرد و  تادهد 		میزه را او به او این اج داده صمیم ت ساس آن ت آن  اهدافبر ا

  سازمان مشخص می شود.

ـــت دنیاي رهبري می دانند که رهبران خوب برگان زبراما خِ  هرگز بر قدرت  دس

ـــتور الزم االجرا بهه خود را ب ةخود تکیه نمی کنند و اراد گروه تحمیل نمی  عنوان دس

ـــیار پیچیده و چون آنها م ،کنند ـــت بس ی دانند که فرایند بکار گیري اقتدار امري اس

صمیم گیري صورت می گیرد ت ست که با اتفاق نظر همگان  موجود افراد  چون ،کاري ا

   .دارند ییگر تاثیر متقابلگروه بر یکدیک در 

اطالعات و نظرات دیگران  ۀد و فرایند بحث و مبادلاما زمانی که ظواهر کنار می رو

ر همواره رهب .باشدنهایی گیرنده  د یک نفر باید در این میان تصمیمبه بن بست می رس

اگر  ".مد بپریییبیا" :پرتگاه می ایســتد و به بقیه می گوید ۀآن کســی اســت که بر لب

ا رپرتگاه  ۀلبدر ما می خواهیم شـخصـی که فرمان بپریم  ۀهم ،بخواهیم صـادق باشـیم

از ما  .می خواهیم او از ما متفاوت باشد .صادر می کند فردي حرفه اي و متخصص باشد

ا همچنین می خواهیم او شبیه متا ما با او به باال نگاه کنیم.  یک سر و گردن باالتر باشد

   .اي ما را نیز درك کنده دیدگاه نیز باشد تا ارزش ها و

ست چنین بگو شته : مییبهتر ا صیتی دوگانه دا شخ ما از یک رهبر انتظار داریم که 

اول اینکه یک رهبر از لحاظ  ببینید انتظاراتی که ما از یک رهبر داریم چیســت؟ .باشــد
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شد شما ( ظاهري جذاب با ست احتما افتاده		پاپیش اگر این مطلب به نظر   الًو احمقانه ا

ضعیت فیزیکی  زشکی روانپ ).بر دیگران اطالعات کافی نداریدرهبر از آمار و ارقام تاثیر و

سه برابر بیشتر از اعتبار و مقبولیت برخوردار نسبت به همکاران خود که جذاب تر است 

ــانی ارائه دهند آنکه داراي جذابیت  ــخنرانی یکس ــت. زمانی که دو مدیر ارتباطات س اس

همچنین ما از رهبرانمان انتظار  و معتمدتر به نظر می رسد. داناتر است يظاهري بیشتر

با  ار راضّوجه حُداریم که در مجامع عمومی بتوانند به شیوایی سخنرانی کنند و بتوانند ت

مطالب به  و محدودســخنرانی در حد متوســط اگر  .فصــاحت بیان به خود جلب نمایند

  اصلی باشد براي ما کفایت نمی کند. 

ستبه نظ شای سی که  شد  ۀر ما ک  و از او پیروي کنیم یمخوانباو را رهبر  کهاین با

عین  در لیو ،بسازدو جذابیتی باشد که وي را از دیگران متمایز  الهام بخشیباید داراي 

   .حال این شخص باید از کبر و غرور به دور باشد

صیل کرده ستیم که تح ضع  ،صادق ،به دنبال رهبرانی ه  لی نمکبه طور کو متوا

ر ب بیرون کشیده و درا از آ خود گلیم تالششانجهان باشند. افرادي که خود بتوانند با 

شند که از کجا اهرگز فروتنی خود را از دست ندهند و همواره به یاد داشته ب ،عین حال

شروع کرده ستند را  کار خود را  شها و اعتقادات افرادي که پیرو آنها ه اند. آنها نباید ارز

د و ت دشوار را داشته باشایی اتخاذ تصمیماببرند. از یک رهبر انتظار داریم که توان از یاد

شد حتی نزدیکتری ست خود را اگر الزم با  بتواند ارتش خود از کار اخراج کند ونیز ن دو

ـــوي نبردگاه ـــنیدن  را به س ـــتد. در عین حال انتظار داریم در حین ش خطرناك بفرس

براي  احساسی	پراشک شده و در روز مادر سخنرانی غم انگیز چشمانش غرق  یداستان

   .آنچه ما می خواهیم توهمی بیش نیست .زنان ارائه دهد

برم براي زیرا در درون خود احتیاج مُ .اما ما توهمات را به واقعیت ترجیح می دهیم

شیم که نقش پدر ما را بر خود این گریز از  شته با واقعیت داریم. می خواهیم رهبرانی دا

ستاربگی شوند و ةرند و  شند که در  شبهاي تاریک ما  براي ما در حکم مادري ایده ال با

ا د تنغوش خود نگه دارد و آنقدر در آنکشآغوش  ما را به گرمی در ،شب برخاسته ۀمیان
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فرادي ااحســاس امنیت کنیم. چنین انتظاراتی نقش رهبري را تبدیل به کابوســی براي 

   .می گیرنده می کند که این وظیفه را بر عهد

حت ارکه ما خیال خود را  در حالی .ما خود این کابوس را بر آنها تحمیل می کنیم

ا ر ات ماانتظارآنها بتواند که افراد واجد شـــرایطی وجود ندارند که نوع رهبري  ایم هکرد

ــمیمق کند. قمح ــتیم که خود تص گیریم چه زمانی زیر پاي رهبران 		می ما پیروانی هس

شنید و خالی کنیمناکامل خود را  سا  ن موعظهپس از  سوي خارج از کلی در حالی که ب

ـــتانداردقدم بر می داریم با دیگران در مورد این  هاي ما که این موعظه چقدر دور از اس

سخن بگو ست اعالم کنیمم و ییبوده  ضی نی و با این کار اعتراض خود  میکه از موعظه را

  .هر موعظه اي بیان کنیم ةرا به صراحت دربار

نیدم ته بودم شهمسایه رفکشور  ياهیک بار زمانی که به کلیسایی در یکی از شهر 

نداري چنین  ما یدگ	میکه ای هد یم واعظ نیا یک تا دانم یمن" :و گاهید خوا  يها د

سبت را خود ۀاحمقان سائل ۀهم به ن  ".دیبگو سخن بچگانه نیچن و کند لیتحم ما به م

سپس در  .ن توهینی به واعظ نمود شوکه شدمین که این شخص در میان عموم چنیاز ا

شنیدم که یکی دیگر از مقدسین چگونه می گوید  شهیهم ما شبان": زمان صرف قهوه 

ش دهیچیپ یاتیاله لحاظ از شیها	موعظه خواهد یم  در کرد یم یسع او کاش يا. دنبا

  ".میبفهم را او سخنان يمعنا میبتوان ما ۀهم که دیبگو سخن یسطح

 زنجیريهر هفته او در حالی که  .شبان فریاد بر آورمآن از  براي دفاعمی خواستم  

شده و  سته  ستش ب باالي  ،بر گردنشهم شاید طنابی  ،بر پایش زنجیر دیگريبر یک د

عت  .منبر می رود به موعظه می کند گروهی از جما ـــروع  که ش مانی  یک زنجیر و ز

خود  هک را به سویی کنند شبان سعی می و دائماً گروهی دیگر زنجیر دیگر را می گیرند

ـــاعتنیم  ۀموعظمی خواهند حرکت دهند. زمانی که او  ود را تمام می کند دیگر خ ۀس

ست ا این حال مجبور . برمقی برایش نمانده و احساس می کند وجودش تکه تکه شده ا

  .پرسی کند	احوالهمان جماعت  یاست پس از جلسه با تمام
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ه بل باشند یا حداقل بسیار کاملتر از ما باشند. حتی ما انتظار داریم رهبرانمان کام 

مانند الشخوري که منتظر مرگ طعمه اش است منتظر سقوط  خود نیز اجازه می دهیم

تصمیم می گیرد که نقش رهبري را ه کسی با عقل سلیم خود . چش باشیمهاو از جایگا

رهبري  نموده تا وتچه کسی می پذیرد که خداوند هر کدام از ما را دع ؟یردذخود بپ بر

  ما را براي رهبري فرا خوانده است. ۀهماینجا است که خداوند هم مشکل  وکنیم 

ــی بتواند بر دیگران تاثیر بگذارد  بار دیگر به  ــاره می کنیم که هر کس این نکته اش

 ،زندگیشان بدست آوردند درآنها بتوانند مشکل خود را حل کنند و یا فرصت خوبی  که

   .یک رهبر است

شویق می کنیم تا در مورد زمانی که ما  سایگی ت ستان خود را در هم تعدادي از دو

گر . ارا انجام می دهیم رهبريداریم کار تصـــمیماتی بگیرند ما محله بازیافت زباله هاي 

سی فروخته  دیگران را آگاه می کنیمما  سیاري بعنوان بردگان جن که هر روزه کودکان ب

شوند ستیمما یک رهب ،در واقع ،می  سی  اگر تعالیم کتاب .ر ه را به دیگران منتقل مقد

 .مهستی رهبر یک در واقع ،می کنیمکانون شادي خدمت یا بعنوان یک معلم می کنیم 

ست که چقدر  ضوع این نی شد یار آن کار می کنیم کوچک دکه  محیطیمو  ،حقیرانه با

ست که  سی وجود دارد که ما را دنبال می کند و برامهم این ا صمیاگر ک  اتمي اتخاذ ت

ـــتیم شمهم خواندگی خود را بعنوان  پس .به ما نگاه می کند باید بدانیم که رهبر هس

   .دهیم ادامهرهبر پذیرفته و این کار را 

  

  ارزیابی بهاي رهبري

  ؟چرا ما تمایلی به رهبري نداریم

یا اگر هم در جایگاه و ري از رهبران از منصب خود کناره گیري می کنند اچرا بسی

سیار خ شادي ب شتیاق و  ر د ؟به وظایف خود عمل می کنند کمیود باقی می مانند با ا
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براي اینکه باري دیگر شــادي و  .شــویم		میروبرو  دیگري داســتان باز هم با تضــاد ۀادام

و بهاي رهبري را  راه رویماشــتیاقمان براي رهبري احیا شــود باید در وادي ســایه موت 

ن باشید یا مدیر یا پدر و مادر یا سرایه دار یا کارگر یک چه شما یک شبا .مییارزیابی نما

 رهبر پرســـتشـــی یا رهبر یک گروه تعلیم کتاب یا رهبر جوانانیا کشـــاورز یا کارخانه 

هر رهبر باید بهاي  .شــما نیز صــادق اســت اياین واقعیت بر .فرقی نمی کند ،مقدس

شکیل  شش واقعیت ت ست که عبارتند از:رهبري خود را ارزیابی کند و این بها از   شده ا

ـــتگی مفرط و جالل ،تنهایی ،خیانت ،پیچیدگی ،بحران ر د نمی تواندهیچ کس . و خس

   .از چنین فراز و نشیب هایی بگریزدحین رهبري 

  بحران

ند  مان ـــت حیات وحشدر  قدم زدنرهبري  با  راگر قرا .اس کار رهبري  نبود در 

شکالت و افراد مختلف ست و پنجه نر یم شتم کنیم رهد سان می گ سیار آ ما ا ،بري ب

 ةددانشــکیک رهبري کلیســا یا  ،خودرویک نمایندگی دیریت ، ممدیریت یک فروشــگاه

  قطعاً موانعی خواهند داشت. که به سوي هدف خاصی در حرکتندهمه و همه  ،الهیات

ش شما از منابع کمی برخورررهبري کار کردن در  ست که  ستید و با  رادایطی ا ه

ست در زمان بحران آنطور که انتظار دارید عمل نکنندافرادي کار می کن  .ید که ممکن ا

بحرانها. بحران آن زمانی است که هرج و مرج و  اوجرهبري یعنی کسب رشد و بلوغ در 

ابرهاي تاریکی هستند که روز زیباي ما را همان آشوب اطراف ما را فرا می گیرد. بحران 

  خراب می کنند.

من از لنگرگاهمان به اي مالیمی روبرو شـــویم و ســـفري اَانتظار داریم که با باده 

ا و کشتی مان ر هواشناسی را بررسی کردهاخبار سوي مقصد داشته باشیم. ممکن است 

ـــیم ـــکل احتمالی مجهز کرده باش ـــید که امواج خواهن ،براي هر مش  داما مطمئن باش

ه از پیش ی کیخروشــید و کشــتی مان طوفان زده خواهد شــد. تعداد کمی از نقشــه ها

  پیش خواهند رفت.مطابق برنامه طرح ریزي کرده ایم 
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غیر مترقبه اي  ۀخود را براي هر حادث ،هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم از پیش 

ـــرا طوفانهاي عجیب زندگی  ۀآماده کنیم یا بتوانیم دانش کافی براي عبور از هم ب کس

رمان ف بعد ۀدفعه باعث می شود بحران مانند زمین خوردن در پیاده رو نیست ک .میینما

سفت تر بگیرید ست که با تمام توان در حال راندن  ،دوچرخه تان را  بلکه مانند زمانی ا

که از این  دوچرخه مان هســتیم و به دیواري برخورد می کنیم و با خود می اندیشــیم

  .هیم بردچگونه جان سالم بدر خواصه مخم

اما گاهی در  .رشد ما ایجاد می شود براي یبحران شرایطی است که در آن فرصت 

ــویم که عدیاه این بحرانها به پرتگاه ــالم  پرتگاه آناز  کمی ةی نزدیک می ش ها جان س

ـــابقارا می برند. ما هرگز نفرات دوم بدر  یمی در . زمانی که تبه یاد نمی آوریم تدر مس

صل موفقیت آ سب می کند و ف شوري مقام اول را ک قم می یزي را براي خود رملیگ ک

می ک ةهمه آن تیم را به یاد می آورند. اما زمانی که لیگ قهرمانی پایان می یابد عد ،زند

   جز افراد آن تیم و هوادارانش. ،هستند که تیم دوم مسابقات را به یاد آورند

ست خود نتیجه که تیمش در فینال  اي مربی سر پ سود خود خاتمه داده بر  را به 

شودی تیم مغلوب غالباً مربباقی می ماند و  ست  .اخراج می  صلی بحران ها این ا نقش ا

گروهی از چون  کنترل همه امور را در دسـت نداریم وري کنند که اسـاسـاًآکه به ما یاد

ـــرایطی  ترل ما عمل می کنند. ما بر فیض کن ۀکه فراتر از حیطوجود دارند افراد و ش

  متکی هستیم. 

ـــناخت پیش جهتگاهی بر عرقی تکیه می کنیم که در  ه بر آیند ۀبینی وقایع ناش

م هامکان پذیر نبوده و نتیجه اي  نیز کامالًاین کار  هر چند .مان می نشـــیند پیشـــانی

دشـــمنانی  .در تالشـــند تا جاي ما را بگیرند هم چنین ما رقبایی داریم که دائماً ندارد.

  بین ببرند.ند جاي ما را بگیرند بلکه می خواهند ما را از هداریم که نه تنها می خوا

خصــمانی داریم که در جایهاي آســمانی با قوت کار می کنند تا به ما ضــربه هاي  

ــقوط کرده اي زندگی می کنیم که هر روزه مانند  ــریرانه وارد نمایند. ما در دنیاي س ش



 رهبري لنگان ٥٦ 

ما بر ســیاره اي زندگی می کنیم که انســانها در  .می کشــد درد زه دارد و آهزنی باردار 

لت خود ـــتند رکیبی از جالل وت ،بهترین حا یاي محدود و  ۀهم .تاریکی هس ما در دن

سقوط کرده و غیر قابل پیش بینی زندگی می کنیم که تسلیم فساد و تباهی شده و بی 

هر روزه  ،امان به ســـوي بحران نهایی و فاجعه جهانی پیش می رود و ما بعنوان رهبران

   .پیش می رویمروبرو شدن با این فجایع  جهتدر 

  یپیچیدگ

ا باید ب حالهایی که پیش روي رهبران وجود دارند کافی نبودند که  بحران ییگو

روبرو شوند. زمانی که نیز اي متفاوت ه ارزشهاي مختلف و تقاضاهاي گوناگون و دیدگاه

ـــاده و نهاییبحرانی را مدیری ـــمیمی س براي آن می گیریم به درون  ت می کنیم و تص

شویم ابگرد شیده می  شبان کاریزماتیک ا بر گفتهبن .احتماالت ک شد  ،یک  نیادي بر

ن یی با حسهایک کلیسا همواره فراتر از رشد ظاهري آن است. شبان ارشد چنین کلیسا

رفتار بســیار زیاد با جماعت خود برخورد می کند. او حتی حضــور و شــرکت افراد را در 

 هاي روهگ .ودسنی لند می شید رکلیسا تبدیل به تو نجوانا جلسات .کلیسا ارج می نهد

ین . پرستش در ااعضا می گرددتیاجات و مشکالت حمکانی براي رفع ا تبدیل بهخانگی 

سا تبدیل به برگزاري  سرتکلی شده و  کن سطح دو نمایش  ر آن تنها به هنر خوانندگان 

باالي موسیقی اهمیت داده می شود. در چنین زمانهایی است که به اصطالح می توانیم 

  .ی ترکاندم که کلیسا مییبگو

یســا لاین نشــانه هاي ضــروري باید هر روز تصــمیمات مهمی در این ک اما در پسِ 

تصمیماتی از قبیل اینکه باید بودجه را صرف به کار گیري خادمان بیشتري  .اتخاذ شود

را به دو قسمت تقسیم کنیم و شعبۀ آیا باید جماعت  ؟کنیم یا صرف مصالح ساختمانی

ما جدیدي تاح ن یییافت بم و  ید  با هاد ها  ـــن یار بزرگ  پیش ـــ ـــی از افراد بس  برايبعض

  هاي بزرگ گردن نهیم. 	استادیوم
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صم نیچن اتخاذ س یاتمیت شوارتر اریب ست د صول از ا  خدمت کی سیستأ یعمل ا

. در میان این هیاهو باشـــند افراد يهاایرو و دید ةکنند  فیتوصـــ که یجمالت ای ،دیجد

صحیح و ال ؤسکدام است؟ اگر پاسخ این  ال اساسی این است که کار درستؤسهمواره 

شد صمیمات ما کامالً ،غلط خوب یا بد نبا سبی در آن زمان ت شی  ن  خواهند بود.و گزین

ـــنل چطور به پرس ما امور مربوط  بار پیش از اخراج یک  ؟ا ـــود از کارمند چند  می ش

شی کرد شم پو س؟ خطایش چ ست یک  صول و قوانین بی عیبی را حتی ممکن ا ازمان ا

 ارقر یاتمیتصــم مقابل دراما باز هم  ،امور مربوط به کارکنانش داشــته باشــد ةاداربراي 

   .کشیده شودبه چالش نیز که حتی حکمت سلیمان  ردیبگ

هاي خیریه این است ن شعبات کوچکتر و سازماو یکی از اصول حاکم بر کلیساها 

شاید کار نمی کند شان آنطور که باید و   او را به زودي اخراج ،زمانی که یکی از کارمندان

ـــازمانهاي جد. اما در زمان تأنکرده و با او مدارا می کنند ـــیس س برخی از این  ،دیس

در ســـازمان قبلی نقش کلیدي را ایفا می کردند ممکن اســـت حتی با اینکه کارمندان 

شوندبعدي  ۀبراي کار در مرحل  ی رااتمتصمی چنینباید . با این وجود چه کسی دعوت ن

ستاندچ ؟اتخاذ کند سی ا سب اردهايه ک سنجد اه داده ،کند را تنظیم می منا  ،را می 

و در نهایت  ؟ی کندشان فعالیت مدر راستاي بر طرف ساختن ضعفها را مشاهده کرده و

صمیم می گیرد که کارمندي ترفیع  ه در شخصی ک !بله ؟شودیا اخراج  یابدچه کسی ت

در قلبش آتش خدمت  وکار کند مقدسی  یا یک اداره بر اساس اصول کتاب یک سازمان

مانند هدیه  ،ند احتیاجات مختلف را بر آورده ســازدو بتوا باشــدو رویاي خاصــی فروزان 

ــماناي  ــت. از آس ــمیم می گیري تمامی حکمت خود و دعا و تأمل  رهبر با بکار اس تص

   .دنهاي بعدي می شو اغلب این تصمیمات باعث بروز بحران اما ،گیرد

  خیانت

شما رهب ستید نهایتاًاگر  سیاري  هاي با یهوداها و پطرس ر ه هم خدمت خواهید ب

ست طلوعقدر که  همان .شد شرق و غروب آن در مغرب حتمی ا شید در م وجود  ،خور

ستشما امري اجتناب ناپذیر  يها در رهبر خیانت  ۀخدمت و تجرب ،خیانت. آگاهی از ا



 رهبري لنگان ٥٨ 

نی اســت که به صــورت ده . این حس مانند زماتلخ تر می کندبراي یک رهبر خدمت را 

ـــدید  می کنیدنفري که با هم در یک کمیته خدمت می کنید نگاه  و با خود می اندیش

ه چ ؟خواهد کردسخنان مرا برداشته و از آنها علیه خود من استفاده  که چه کسی نهایتاً

  ؟ زداسعی می کند تا مرا بی اعتبار سکسی 

ست شما ا سوظن  سی خیانت  ؟شاید این حالت  ست نزدیک و اما عی سوي دو از 

ــد ــمن را متوجه ش ــ .دش ــرم و غض اما  .خود را به قبر برد بیکی از آنها توبه نکرد و ش

ش بخش ن خود ازاردیگري توبه کرده و دوباره به نزد عیسی پذیرفته شد تا بتواند به براد

ـــورت زخمی که در  کند. تعریف پر محبتی که دریافت نمود ها اثر در هر دو ص کار آن

ش صالحه جاي زخم هاي خیانت آنها بر بدن ایجاد  د یکی بود و حتی بعد از اعتراف و م

  عیسی باقی ماند.

ـــود ودا به را ود رنج و عذابی که در پی یک خیانت در وجود شـــخص ایجاد می ش

   :بیان می کند ییشیوا

شمن رایز« صم و کردم؛ یم تحمل والّا کرد یم مالمت مرا که نبود د  که نبود من خ

 دمر يا يبود تو بلکه ساختم یم پنهان يو از را خود اوالّ نمود؛	یم يندسربل من بر

 میردک یم نیریش مشورت گریکدی با که من قیصد دوست و خالص اری يا! من رینظ

  )14-12:55 مزمور(» .میدیخرام یم انبوه در خدا خانه به و

 ،ی آزاردوســتانه قلب شــما را مد ۀدشــوارتر از غمی که در پی از دســت دادن یک رابط

شمن  ست که تبدیل به د ستی ا سم خورده ما ترس از دو . آنکه به او خیانت می گرددق

دوستانه و شیرین گذشته را بدون احساس درد  ۀز نخواهد توانست رابطدیگر هرگشده 

خود با آن فرد می اندیشــد با  ةهر زمان که به روابط آیندبه یاد آورد. او  خنجر فرو رفته

خیانت لکه اي است  ؟رخ دادن است حالتازه اي در  خیانتگر چه خود می گوید که دی

می کند و زمانی که خیانت رخ می دهد  مخدوشما را نیز  ةیندآدر گذشـته که تصـویر 

از تی االؤس .فرار کند ظنوء سو احساس محکومیت از غیر ممکن است فرد بتواند  تقریباً
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سد خود  ستم این حادثه را پیش بکه می پر مگر من چه کرده بودم  ؟ینی کنمچرا نتوان

ست شای شم؟چنین رفتاري ب ۀکه  سر جاي اول خود چه  ا براي بازگرداندن همه چیزها 

  ؟انجام دهممی توانم  يکار

ـــود و خیانت همواره با خود تحریف واقعیت را به  همه چیز دائماً  بد و بدتر می ش

سعی می کند تا .همراه دارد سب  خائن همواره با تحریف واقعیت ها  شتري ک قدرت بی

ــدنموده و مقام خود را  ــابق خود را در نظر دیگران  ارتقا بخش ــت س حقیر کند. تو دوس

ــاس ناتوانی در فردي که به ااح ــابقس ــالح س ــده به خاطر ناتوانیش در اص  ۀو خیانت ش

ــی براي ثابت نمودنِ ــت. هر تالش ــیب دیده اش اس ــده و اعتبار آس عکس  مخدوش ش

طه  خائن در راب که  ته مطالبی  تدافعی  در اوبا او گف جاد می کند وحالتی  نه  ای هر گو

شودن ضعف او قلمداد می  . این حالت مانند کالف در هم پیچیده اتوانی در دفاع از خود 

   .غیر ممکن شده است کالفاي است که پیدا کردن سر 

ــت باز هم  حتی . ما باقی می گذارد درزخمی زمانی که خیانت زیاد هم عمیق نیس

ه هر روزه در حق ما می شود به سادگی عبور می ک يهاي بسیار از کنار خیانتما اغلب 

ا را زمانی که زوجی کلیس به طرق مختلفی اتفاق می افتد.خیانت براي یک شبان  .کنیم

شود که چرا این کار را کرده سؤالوقتی از آنها و ترك می کنند  سخ می  اید می  آنها پا

 هب اجیاحت واقعاً ما .گفت ینم سخن مان قلب با بلق مانند گرید ها موعظه خب": دهند

   ".میداشت يتر یغن یروحان خوراك

شود که با  شبانان گفته می  شند. اغلب به  شته با ستی کلفت و قلبی نازك دا ید پو

کمک  ةرهبران می دانند که بررسی یک خیانت توسط افراد دیگر حتی اگر با انگیز ۀهم

 صحیح و ،حتی زمانی که سرزنش یک دشمن .استپاشیدن نمک بر زخم مانند  ،باشد

شد سوي خود خداوند با شود. خیانت  ،کالمی از  سیب ما می  باز هم باعث جراحت و آ

   .هاي رهبري پنهان شده است ریشه اي است نهفته که در پس بسیاري از بحران
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  تنهایی

 یم یدائم یدوست اگر": ضرب المثل قدیمی در واشینگتن وجود دارد که می گوید

سی  ".بخر سگ کی خودت يبرا یخواه افراد کمی وجود دارند که براي تمام عمر با ک

  .دکه رفاقت را به مخاطره می انداز و رهبري کاري است باقی بماننددوست 

نایی را ربه هر حال تمام افرادي که بعنوان رهبران   ـــمی کار می کنند این توا س

ر کدام از ه .را تغییر دهند نهارایط زندگی آتاثیر بگذارند و ش دیگران بر زندگیدارند که 

سرمایه گذ سیاري انجام داده ایم هاي رياما در کارهاي خود  ستند کم .ب افرادي که  ه

ــتان ۀبتوانند تحمل کنند در یک رابط ــتري  هدوس ــاز آنها طرف مقابل قدرت بیش ته داش

ــتاي تغییر  ــد و زمانی که از این اقتدار در راس ــتفاده  آنهاباش ــوماس ــاس  بهد ی ش احس

انســـان اســـت که  یک میلیاردتنها یک فرد در میان  انجامد.		میآزردگی در فرد مقابل 

   .عدم توازن نیروها در دوستی اش تاثیر بگذاردنمی گذارد این 

ضعیت افرادي که در ر ستأو شخص ا ستند نیز م سازمان ه  ۀهر چه مرتب .س یک 

ا عبور از چالش ه باستی هایی که دو .هایتان محدودتر می شود		دوستیشما باالتر باشد 

ـــوند که از کوره بو بحرانهاي متفاوت پا برجا باقی  ـــتحکم می ش مانند مانند آهنی مس

پایی امري  30000وجود اکســیژن در ارتفاع  مانندگذشــته اند و دوســتی هاي حقیقی 

  کمیابند.  ونادر 

شود تنهای سمی باید پرداخته  ستبنابراین یکی از بهایی که در رهبري ر  افراد .ی ا

سی شوند اب شوند  طبیعتاًري که وارد خدمت رهبري می  تبدیل به افرادي درون گرا می 

 .دهندآنها اغلب تنهایی را ترجیح می  .دت در تار و پود آنها تنیده می شــوعیضــو این و

 عمومیهاي شخصی و  اما حتی افراد درون گرا نیز مشتاق ارتباط و مشارکت در زمینه

سیار فراتر از صرف تنهاخود هستند. تنه ت این حقیق .ی استیایی در رهبري مفهومی ب

روابط طبیعی و دوســـتانه و  ،ایم که ما براي خواندگی و کاري به خصـــوص جدا شـــده
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سازد ستانی نداریم  .خانوادگی ما را مختل می  ست که ما خانواده و دو این بدان معنا نی

   .خانوادگی خود را شکل می دهند وابط دوستانه واوت ربلکه رهبران به گونه اي متف

گذراندن روزهایی  .رهبري باعث جدایی بیشتر ما از دیگران می شود ةویژ امتیازات

سفر به مکانهاي زیبا ب با ستان و  شودآآنها تبدیل به  رايدو اه اما اغلب از دیدگ .رزو می 

ـــتنش ا رهبري ةحقوق ویژ ،یک رهبر ـــه با نیازهاي طبیعی زندگی نیس  .دقابل مقایس

ــط رهبر بر ــود زمانی که انتظارات بحق افراد توس ــودآتنهایی باعث می ش  آنها، ورده نش

شروع به انتقاد از وي نموده و همین کار باعث جریحه دار شدن بیشتر احساسات رهبر 

آنها  ازیر ،رداکاري وجود د ۀرهبران در هر زمین ۀاین انتقادات همواره براي هم .می شود

 ؛درسیدگی کنن درستیله هستند که نمی توانند به همه کارها به همواره آنقدر پر مشغ

   .ها و پیغامهاي صوتی دیگران ایمیلبه کارهایی از قبیل پاسخ 

ه تنه حضــور داشــارهبران اغلب نمی توانند در گردهمایی هایی خانوادگی و دوســت

ــند ــد .باش ــاس  ،او باید نه تنها بار تنهایی خود را به دوش بکش ــار احس ه از گنابلکه فش

ساسنجش دیگران را نیز تحمل کر شوار ند. این اح صمیمات د ه ک يگناه را بر تمامی ت

یک رهبر باید بگیرد اضـافه کنید و خواهید دید که چرا بار این فشـارها باعث می شـود 

  .منزوي شده و تبدیل به افرادي تنها شوندکه اکثر رهبران 

صمیم می گیرد   سبت بهگاهی رهبر ت ساس گناه  قلب خود را ن این انتقادات و اح

 .از دیگران می شــوددر این کار نیز باعث دوري بیشــترش  ســخت ســازد اما زیاده روي

شید ستندرهبر :لحظه اي به این حقیقت بیاندی شب د ان غالباً جزو افرادي ه ر که تمام 

 د و مینتصــمیمات خود و نتایج آن می اندیشــ ةد و دربارنمی زن تخود غل رختخواب

   .جاري خواهد ساخت شانسیلی از انتقادات را بسویآنان ر انتخاب ه دندان

 فرسودگی

جمهور آمریکا زمانی که براي کار در سـمت خود انتخاب می شـود  سئیبه چهره ر

شتنگاه کنید و  سریعتر از ما پیر می  .او را نگاه کنید چهرهسال بعد دوباره  ه سیار  او ب
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صرف نظر .شود سختی هارهبری ۀاز زمین رهبران کمی وجود دارند که  شار و  شان از  ف

شان در امان بمانند. جسم فیزیکی ما نیز در رهبري تحت رنج اک سختی قرار و ري خود

  :پولس با جدیت و مهربانانه به ما یاد آوري می کند که .گیرد می

در زمان مناسب  لذا از انجام کار نیک خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار برنداریم،"

صول  صت داریم به همه نیکی را درو خواهیم کردمح ویژه به اهل کنیم، به پس تا فر

  )10-9:6 غالطیان( ".بیت ایمان

ـــویق می کند  ـــت زیرا می داند که توجه و خدمت به او ما را تش دیگران کاري اس

سیار  سئولیت و ب سا	طاقتپرم شیر فر می  امیديناجانمان را گرفته و گاهی باعث  ةکه 

سخن می گویدپولس با تو .شود سیحیان  ۀناماو  .جه به تجربیات خود با ما  خود را به م

  :ساکن قرنتس می فرستد

خبر خواهیم از ســـختیهایی که در ایالت آســـیا بر ما گذشـــت، بیاي برادران، نمی«

ماندن هم  ســخت و توانفرســا بود که از زنده فشــارهایی که بر ما آمد چنان باشــید.

ست. امّا اینها کردیم حکم مرگمانیواقع احساس م. گشتیم دینوم  همه صادر شده ا

تا  روي که نهداد  کل کنیم  خدایی تو که بر  نده می بر خود، بل گان را ز ندمرد   .»ک

  )9-8:1دوم قرنتیان (

ـــد او می داند که نه تنها ترك خدمت بلکه متوقف  .پولس تا به حد مرگ رنج می کش

ه اي است که همواره فکر رهبران را ن بدلیل فرسودگی و خستگی بسیار گزینآساختن 

ـــازد ـــغول می س جالل  ةران با انگیزگاو می داند که توجه و مراقبت از دی .به خود مش

ست بس  شترخداوند کاري ا ساناز توان طبیعی  بی ن آو فراتر از  پذیرناخاکی و ف هر ان

ت داومم چه زیبا و ستودنی است .آن تحققدست و پنجه نرم کردن با گناه و امید براي 

ـــده اند ۀو پایداري در میان ـــته ش  .راهی طوالنی تا دیدن ثمر بذرهاي ایمانی که کاش

ستقامت براي سر از خاك بیرون می آورند همه و همه باري  ا دیدن روزي که این بذرها 

   .است بس فراتر از ظرفیت ما
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ــمکش درونی ما براي حفظ امید ــت که بخاطر کش ــودگی در واقع حالتی اس  ،فرس

شرایط اطراف و محدودیتمان  صرف نظر سترسِ رخاز  شده  می دهد و زیاد هم با ا وارد 

ــتگی فیزیکی  ــ . آیاارتباطی نداردو یا خس ــود ردر ش ایطی که نبرد دیگر بی معنا می ش

هــا یــاي خود را حفظ می کنیم و براي آنرو ؟هنوز مــا براي دیگران دعــا می کنیم

ی دوســت یا همکاري ســایه می زمانی که قدرت موت بر زندگی زناشــوی ؟جنگیم		می

ه خود ک با توجه به اینیستیم؟و یا می ا در آن شکافیا هنوز براي ایجاد مصالحه آافکند 

ایی آنها را تشویق به جد ،مانده م و یا امید اندکی در قلبمان باقیما بسیار فرسوده هستی

ز این طریق کارمان را خواهیم دید و ا ةپولس به ما اطمینان می دهد که ثمر ؟کنیم می

ـــویق می ـــول عدالت را خواهیم دید. در آن روز  ما را تش با خود کند که روزي محص

خواهیم گفت که ارزشش را داشت که صبر پیشه کردیم و هر روز علفهاي هرز را هرس 

  .خود پرستاري نمودیم نهال هايکرده و از 

ــوده خواه ــد و این ا یمبله ما فرس ــت اجتناب ناپذیرمش تمامی  ۀیاناما در م .ري اس

شیم که در آینده نتآ ،ها کشمکش ه یج پر جاللی را بایا خود را با این اعتراف جلو می ک

   ؟چشم خواهیم دید

شادي می کند زیرا سختی هایش  پولس در رنجهاي خود  می تواند ببیند به خاطر 

ی داند زمانهایی او نیک م . بلهدوســتانش به درك تازه اي از رنج مســیح نائل می شــوند

ــلی دیگ که ــباعث تس ــت که عیس ــلی اس ــود کار او همانند تس می خواهد  یران می ش

  :پولس چنین می نویسد .گاهی یابندآدوستانش از آن 

ــیب میزیرا همان« ــیح بفراوانی نص یابیم، به همان میزان نیز گونه که از رنجهاي مس

سیح ازبه سطه م ستیم، ب .شویمدلگرمی فراوان لبریز می وا سختی ه ر خاطهاگر در 

و اگر دلگرمیم، باز براي دلگرمی شماست، که چنین کارگر  دلگرمی و نجات شماست؛

امید ما  .کنیدکشــیم، با بردباري تحمل میرنجها را که ما می افتد که شــما همانمی

گونه که در رنجهاي ما سهیم هستید، در همان دانیمدرباره شما استوار است، زیرا می

  )7-5:1قرنتیان  دوم( ».باشیدمیدلگرمی ما نیز سهیم 
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  جالل 

 .د ما با جالل اســـتربرخو گیچگون بزرگترین کشـــمکش هایکی از  ،بعنوان رهبر

ـــر هر ـــتش جنگیده  ،همکارشبري که به خاطر پس جالل را تجربه  در مقطعییا دوس

این اســت که کاشــته  دشــاهدش باشــ دمی توان اواما بزرگترین جاللی که  .خواهد نمود

سیشدن بذر ح شد زیبایی و  ببیندرا قلب یک فرد  رد ،یات عی شاي ر سپس به تما و 

  .او بنشیند عدالت در زندگی

و روزهاي  خواهیم شدخشکسالی و قحطی بسیاري روبرو طوالنی با فصل هاي  ما 

این در حالی است که لحظات  خواهیم گذاشت ورا پشت سر ها و سرشار از مخالفتشریر 

شان سیروزي براي ما پ درخ شکل این خواهند بودکوتاه و زود گذر یار ب ست جا . اما م ا

صیدن به همراه خداون شیدن و رق شوي و غیرقابل تحکه براي خوردن و نو ملتر د دعوت 

به  ،بر تن نموديندارند را ی که در زیبایی همتایی آنکه وقتی رداهاي ســـفید و پر جالل

  .باید این مکان را ترك کنیدگفته شود که  شما

واهد وند از ما می خخدا سریعاً ،جاللگذراي لحظات  ۀر آنکه پس از تجربتبد حتی 

ــویم که تحملش بیشــتر از حد ایمان و بلوغ ما اســت. جالل  درگیر مشــکل جدیدي ش

ـــوده می  ـــتگی  اما در عین حال ما را در میان بازوان خداوند ،کندخیال ما را آس خس

تر از جالل را براي ما آشــکار ه مشــتاق اســت حدي باالرقرار می دهد که هموا يناپذیر

سمطِفرایند کار همانند  .سازد ست.  ل شین قمار ا ست بنام ما سط دزدي یک د شدن تو

شی به افراد براي انجام کاري  شهاي ترغیب و انگیزه بخ شویقیکی از رو صال ت ح یا در ا

ماشین براي چند  ۀبراي مثال پس از آنکه دست .آنها است 23پس داد متناوبروانشناسی 

سکه هاي با صورت متناوب  شین قمار به  شود ما شیده می  ست و پنجر ک ا سنتی ر بی

ست یکبار  .بیرون می ریزد دسته را  دیاندازیسنتی را در دستگاه ب بیست و پنجممکن ا

و  اســت این کار را تکرار کنیدن ممکنیز بار دیگر  هشــت .بکشــید و هیچ اتفاقی نیافتد

                                                           
 ٢٣ - Intermittent Reinforcement  
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ــنتی را می اندازید و یکدف پنج بیســت وهیچ اتفاقی نیافتد اما نهمین  یند که ه می بعس

ــه عکس ــداي جرینگ  .لیمو در کنار هم قرار می گیرند س ــن و ص جرینگ چراغها روش

در حال آن کسی که در حال بازي کردن است و  سازد وسکه ها فضاي کازینو را پر می 

سکه  واهدمی خحیاتی دوباره می گیرد و اي بطور احمقانه از دست دادن امید خود بود 

  .در ماشین بیاندازدرا هاي بیشتري 

ب خود کرده و ما او را دنبال ورا مجذا او م .روش کار خداوند نیز این چنین اســت 

او را ترغیب می کنیم که دوســت و همکارمان  .می گیریم روزه .یمندعا می ک .می کنیم

، مکنیا می دع م وییســخن می گو خوانیم،با شــخص مورد نظر کالم می  .را تبدیل کند

ا به م .ماشین در حال دریافت سکه هاي ما است می بینیم.ولی تغییرات بسیار کمی را 

شتن ادامه می دهیم و به یکباره بذري جوانه می زند سبز کوچکی از دل خاك  .کا برگ 

شنی  ةثمر ییگوسر بر می آورد و  شیفت و ما این بر پا می کند.درون ما تازه ج  ۀچنین 

ه در حالی ک .ویم و بار دیگر سکه هاي بیشتري در ماشین می اندازیمکار خداوند می ش

زیرا ما همواره  .چگونه و چه وقت عمل خواهد کردخداوند بار دیگر هنوز در عجبیم که 

ـــین  .نمیخود را در مقابل ثمر دهی متناوب می ب همان حالتی که در زمان بازي با ماش

   .وجود داردقمار 

ــجالل م ــت و س ــتر طحور کننده اس ــی آن را عمهر چه بیش درونتان در  د،می چش

شیده اندی . آیادشوارتر می شود آن می شوید و برایتان ترك کار و خدمت ۀعمیقتر شیفت

شقّ یبا وجود تماماید که   ران تجربه میگاتی که در زمان هدایت و رهبري دیرنجها و م

   ؟ما هنوز از کار خود دست نکشیده ایما کنیم چر

ــت که خداوند به انداز و ،یللبه یک د ــور خود بر وجود و  ةآن این اس کافی از حض

ـــیفت ب . او ما را چنان مجذوخود و خدمت خود نگاه دارد ۀخدمت ما ریخته تا ما را ش

قسمت بعدي داستان چه اتفاقی خواهد در خود می سازد که همیشه می خواهیم بدانیم 

در را یل و پر از ضــعف و لنگان خود را عملی می ســازد و خادمین بی م ۀاو نقشــ .افتاد
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تا چشمانشان نظاره گر جالل خداوندي باشد که  بر می افرازدحالی که فروتن گشته اند 

   .کار فرا خوانده استآن آنها را به 
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  سوم بخش

  

  .دیانجام شکست به تینها در که موفق يرهبر کی يمورد مطالعه

  ساکسونیا یساختمان شرکت

 

کر فبه همین دلیل  .ري می توان آموختابسیآموزندة کات ن ،ها داستانبا تعمق در 

ی اسـت که یکی از بهترین کتابهای 25هوارد گاردنرنوشـته  24مدیریت فکرمی کنم کتاب 

 دوازدهضعف و قدرت  در مورد نقاطتفسیري عمیق این کتاب  .دارد رهبري وجود ةدربار

 یک ابزار کار": اســت کتاب چنیناین نویســنده  اســتداللو ارائه می دهد رهبر مختلف 

وي  ".کند که بیان میاســت که ارائه می دهد و افســانه هایی اســت رهبر داســتانهایی 

هار  ند بهترین 		میهمچنین اظ لک ـــی که رهبران بوس ـــی  ند آن ۀروش  ،رهبري می کن

بنابراین در این قسمت می  .تشخیص ارتباط بین زندگی اسطوره ها و زندگی شما است

 .آنها را شــکل می دهد دنیاي حرفه اي ،افراد ۀگذشــتچگونه اهیم بررســی کنیم که خو

سی می کنیم  ،براي این کار ستان مردي را برر صمیم گرفتدا شمک علی رغم که ت ش ک

   پدر را از آن خود کند.کسب و کار  رهبريامتیاز  ،هاي طوالنی

شمکش هاي مختلفی روبرو  ،رهبران ستندناگزیر با ک شاهد بنابراین .ه رد عملک ةم

ستکدام هر  صیتی آنها ا شخ ستاین . آنچه از آنها در لحظات بحرانی بیانگر تیپ  ان دا

                                                           
٢٤ - Leading Minds   
٢٥ - Howard Garner   
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کار  کسب وکشمکشها در دنیاي واقعی  این است که چگونهمی کشد  ربراي ما به تصوی

  . آشکار شودآنچه در دل افراد می گذرد باعث می گردد 

ساختمانی  وقایع سونشرکت  ساک سیاري مورد  ای سی قرادر مجالت ب  ،ر گرفتبرر

. کنمآنها را بررســی اما من می خواهم روایتی موثق در مورد کشــمکش هاي خانوادگی 

سلانتقال قدرت رهبري زمان  ر درر دنیاي کسب و کاد و  کشمکش ،دیگره نسل ب یاز ن

ــود. ــیاري ایجاد می ش ــب و کار . ددرگیري هاي بس رایند می ن فخانوادگی ایر یک کس

خانواده و هم خ ند هم  ـــتوا به ورطود کس کار را  ند ۀب و  ـــا خانواد .نابودي بکش  ةدر 

ر بر بعد از پدکاري و این که کدام پسر قرار است مسئولیت رهبري را  ۀساکسون برنامای

شخص بودبگیرد  عهده ضح در خانواده به ناما دالیل این ا .کامالً م تخاب هرگز به طور وا

شاورینی که در شد. به نظر یکی از م شته ن  قدرت نقل و انتقال ۀزمین بحث و گفتگو گذا

پســران وارث  ســس همواره دربارهؤپدران م کهچنین اســت  دارد فعالیتدر خانواده ها 

ست که بدانیم یک خود دچار  سخت ا سیار  شوند (ب سندروم آیا بحران درونی می  این 

ــت؟درباره دختران نیز  ــادق اس ــو خواهان موفقیت .)ص افتخار و ثروتمند  ،پدر از یک س

سر خو سر خود را شدن پ ست همواره پ سویی دیگر ممکن ا ست و از  ي ابر تهدیديد ا

  26.زندگی و مقامش بداند

  ایساکسونشرکت ساختمانی 

ــ ــوناکیوان ایس ــرکت  س ــازه هاي بتنیبنیان گذار دومین ش  .بوددنیا در  بزرگ س

را در کشورهاي  هاي عظیمساخت خطوط جاده اي و سدشرکت او مسئولیت طراحی و 

سازند بر عهده یمختلف شته و  سازه از  ةدا  .بوددر زمان خود  عظیم دنیاة ساز دهسه 

ساختمانی شرکت  سون مجتمع  ساک سمت هاي پروژه  ای د ه می کررارا خود ادتمامی ق

  ها می شد.قسمت  ۀیریت هممد و امور مالی ،بناي سازه ،طراحیشامل  که

                                                           
٢٦ - how for small business “  –business owners toolkit : Total know 

intergenerational conflict “   



 رهبري لنگان ٦٩ 

ـــندر  نیوا تاد و دومین جش که در نظر دارد  هف ند  لدش اعالم می ک پیش از تو

ند. ذار کگسالگی اختیارات خود را به مدیر ارشد دیگري وا هفتاد و پنجرسیدن به سن 

شت و هم سیاري دا سران و نوه هاي ب سران و  ۀاو پ شمار او هایش وارث رسمی 	نوهپ به 

سر بزرگشاما  ،می آمدند ساب می آمد هرمن پ صلی وي به ح شرکت از  .وارث ا او در 

ــطوحبه  کارگري ــد  یتاًنهاباال و  س ــیده به جایگاه مدیر ارش ین دچن ،با موفقیت .بودرس

ــخص  ةپروژ ــبیو  جنگجوبزرگ را مدیریت کرده و ش ــهرهاي  مناس براي زندگی در ش

خاصــی به وي داشــت و  ۀدر عین حال فردي انعطاف پذیر بود. پدرش عالقو بود بزرگ 

او  .بودیوتر نُخبه کامپ جیک ش. پسر دوماز او کمک می گرفتبراي مشورت و همکاري 

خود را از دانشکده  کارشناسی ارشدمدرك کارشناس مدیریت فن آوري اطالعات بود و 

صلی و خطرناك  کهمبتکر  وبود. فردي باهوش  اخذ کردههاروارد  همواره بعنوان رقیب ا

  .برادرش عمل می کرد

ست می گرفت هرمناگر   شرکت را بد سمی اداره  آن را در همان  ،بعنوان وارث ر

ــیر ــت  آن را ةادار جیکاما اگر  .به پیش می برد می نمودي که پدرش هدایت مس بدس

شرکت را از  ،می آورد ششاو  تبدیل به اهرمی  آن راکرده و شرکت هاي دیگر جدا  پو

بازار قوي یک ،عالوه بر آن .بین الملی می نمودهاي در  ما ج یت  ما ر خود نیز داز ح

 انویانتقال قدرت خانوادگی، همســـر  ۀمرحلن بازیگر در گذر پیچیده تری .بود ربرخوردا

شت .بود شرکت ندا سمی در  صبی ر ثیر گذاري وي به خوبی أاما همه از قدرت ت ،او من

بودند می دانســتند که یوان افرادي که خواهان بدســت آوردن کســب و کار  .آگاه بودند

ست آورند بکیباید دل  سر خود  بکی .را بد شکارا از پ  انتقادبه خاطر ازدواجش  هرمنآ

   .بسیار ساده و عامی بود بکیزیرا او با دختري ازدواج کرده بود که به نظر  .می کرد

شانه های هرمنوي در  ،عالوه بر آن شیاز عدم  ین شاهده نموده  تدبیر و دور اندی م

سید که نهایتاً بود و می شود تر صبري وي مدفون  او  .شرکت زیر آوار عدم تدبیر و بی 

 عرصه هايشرکت را وارد  ،زیرکی و استعداد خود در تکنولوژيبا  جیکمی دانست که 

 جیک آن فکر کنند. ةنمی توانند دربارحتی  یوانو نه  هرمنکرد که نه  خواهد جدیدي
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ـــ بکی .موفقیت خود را مدیون مادرش بود ـــی بود که او را بس ـــیل و وي آن کس تحص

ـــدن  تابود تکنولوژي هدایت کرده   ۀبه بهترین گزینمهارت هاي الزم براي تبدیل ش

انه بزند چ با فروشنده هان به وي آموخته بود که ییاز سنین پا بکی. کسب کندوراثت را 

ـــب کرده بود زیر بازار را قیمت هو او هنر خرید ب ر بالغ ت جیکقتی که . وبه خوبی کس

هیچکس یاراي  تارد باید در کســب و کار خود تخفیف بگی که چگونه شــد می دانســت

   .ا نداشته باشدر ويرقابت با 

حمله قلبی شد و در گذشت و درگیري هاي  ارسالگی دچ هفتاد و سهدر سن  انیو

ش شرکتبراي کنترل  وُراث شدن کار  شدرباعث مختل  سی .کت  ري از تحلیل گران اب

ــرکت  علل ــت این ش ــکس ــاع وخیم ب می کنند بیانچنین را ش عدم لیل دکه این اوض

سران  هه کبود انتقال قدرتب براي سمنا یطرحارائه  و عدم توانایی پدر در هماهنگی پ

شد شرکت عظیمی  شاره ک .دامنگیر چنین  صلی بازیگ بکیکه  نیماما بار دیگر باید ا ر ا

   .فتن این شرکت بودسناریوي از بین ر

  واکنش هاي اشتباه در قبال بزرگترین چالش هاي پیش روي رهبر

 چالش بزرگی که هم شما و پنج ایساکسوننگاهی موشکافانه به شرکت ساختمانی 

ـــاخت  مه ـــکار خواهد س ـــد را آش  کهرهبران دیگر در کار خود با آن روبرو خواهند ش

سفانه  سون ةخانواددر متا ساک ساختمانی آ ای شرکت  شتباه ها نو  این واکنش ها همگی ا

سنبودند.  شد. واکنش در يدخیانت با خودپ سخ داده  برابر بحران ها از روي ترس و  پا

عمال . اِپذیري روش فرار از پیچیدگی را برگزیدندبه خاطر عدم انعطاف  جبن بودند.

ـــلط بر دیگران بعنوان مرهمی براي  هایی  رفعکنترل و تس  ة آنو ثمر شـــدحس تن

سودگی و  شت  پذیرفتنفر شرو  .بودسرنو سوالمللی 	بینو شرکت پی ساک ر پی د نای

جاد چالش در رهبري ماري ایاین بی ةثمر .شدسس آن سرنگون ؤبیماري و ترك پست م

   .شدروشی اشتباه پاسخ داده از چالش ها به دام هر کبه که  شرکت بود
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ها نجیب زاده بودند و نآ ةخانواد .بودو قدرتمندي  مغرور ةخانوادیک  رزندف بکی

با  ـــاب می  وانیازدواج او  به حس ما آنچه آمدیکی از وقایع مهم اجتماعی آن زمان  . ا

صوص  سطح باال و مهم اجتماع منحارتباط آن دو را به خ صر به در میان خانواده هاي 

ــاخته بود ــق میان  ،فرد س ــور افرادي که در زمان نامزدي  .بود بکیو  انیوعش آنها حض

ت حنســبت به هم داشــتند ت بکیو  یواناز توجه و احترامی که داشــتند اعتراف کردند 

 ةوادی خانگاین دوره از زند در متولد می شوند و جیکو  منهر نهایتاً .تاثیر قرار گرفتند

  دچار رسوایی بزرگی شد. یوان  نداشت تا اینکهقابل توجه اي وجود  ۀواقع ایساکسون

موفقیت بی شــماري را  ســاکســونیاقضــیه از این قرار بود که شــرکت ســاختمانی 

این شرکت در پروژه هاي ساخت  .اما هنوز وارد بازار جهانی نشده بود ،بدست آورده بود

ــاز بز ــعی قرگی و س ــئولیت کرد و س ــابق  ۀباالتر از حیط نمودبول مس موفقیت هاي س

. بر شـــرکت تحمیل شـــدشـــرکت خود کار کند و در این مســـیر بدهکاري بســـیاري 

 باي اینقکه نزدیک بود شــرکت ایســاکســون را ســرنگون ســازد. یکی از راي 		بدهکاري

شرکت رابراي باز پس گیري طلب خود شرکت  شان در  آنها را تهدید کرد که  ست از د

  .خواهد آورد

سر نا یوان  ساختمانی نااري و چاز  شرکت  سونتوانی براي نجات  ساک وارد عمل  ای

نامشــروعی  ۀس شــرکت رقیب وارد رابطئیو اجازه می دهد که همســرش با ر می شــود

وان بعن بکیات این وقایع هرگز در میان عموم منتشر نشد و واضح است که ییجز شود.

شد و انیور راه تالش هاي داي ابزار و بازیچه  ستفاده  شرکتش ا  تر عجیب براي نجات 

عامل شــرکت رقیب که ســعی داشــت شــرکت را از دســت یوان در آورد این  یرآنکه مد

ــوع ــرکت اي ویژه  ةگایرا قبول کرده و با اعطاي امتیازات و جا موض ــونبه ش ــاکس  ایس

  . جهانی شوند رهاییاوارد باز که آنها شدباعث ن امر میه و نمودموافقت 

دیگر نمی  بکیشرکتی بزرگتر و قدرتمندتر شد. اما  رکت تبدیل بهش، بدین ترتیب

را د فر ی این چنین وحشتناك حتماًطلب خود اعتماد کند. خیانت		جاهتوانست به همسر 

ز اوي بیشتر  ،باشدقتر یهر چه آسیب روحی در فردي عمو  می نمایددچار خودپسندي 
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زمان بیشـتري درمان  خواهد کرد و هر چه زخممحافظت  ربیاتیچنین تجخود در برابر 

  . گرددمی بیشتري دچار پوچی شخص  ،بماند نشده باقی

د را وقت خوبیشتر  او شدت یافت. بکیدر  الگوهاي رفتاري پوچ گرایانه ،از آن پس

ــیدن به ظاهر خود نمود  ــرف رس ــت داده را باز پس بگیردص  .تا بلکه بتواند آنچه از دس

بلکه فرایندي  ،خواهانه نیســـتدزندگی خودمحورانه و خولگوي بارز رســـتی تنها اخودپ

در حالی که چنین فردي هر روز  .باعث نابودي شـــخص از درون می شـــوداســـت که 

ـــکوك تر  ـــلط بر دیگران نیز در او افزایش می یابد. ،می گرددمش زخم ها  میل به تس

ق ح نیست ازقیمتی حاضر  هیچبه فرد  ،نآکنند که پس از 		میي محرکه اي ایجاد ونیر

شود زخم  .بگذردخود  ضوع خیانت پرداخته  شترهاي هر چه دیرتر به مو روح و در  يبی

   .کند		میمحرکه اصلی در وي عمل نیروي و بعنوان  شود می ایجادفرد  روان

صبانیترهبري که  سبت به عمل می کند هرگز با ع عدم وفاداري روي  نمی تواند ن

شان دهد و ا شانخوش ن  خود عدم وفاداري به ۀین نوع رهبر حتی کوچکترین انتقاد را ن

شق  ةلها پیش خانوادسا بکیمی داند.   .شده بود یوانپر قدرت خود را ترك کرده و عا

شده بود که  نیوااما  ساس از درو بکیبه او خیانت کرده و باعث  ا ب بکی. خالً نمایدن اح

به آن عالقه اي  یوانهمان پسري که  ،ودیعنی پسر کوچکتر خانواده همراه شده ب جیک

 زناشویی باعث ایجاد تفرقه و جدایی در یک خانواده شده و ةنشد	حلمشکالت  .نداشت

شرکت انجامید در نهایت به از شیدن یک  س ةبحران در خانواد .هم پا ساک سیار  نوای ب

   .شده بود شروع یوانقلبی  ۀپیشتر از حمل

ستند  پسر مورد عالقه پدر است و او کسی است که  رمنهه کتمام خانواده می دان

ــیاري از خانواده تحت کنترل وي  ــتندافراد بس ه چنین بود کاین  بکی. بحران براي هس

می  بکی ،وانیوي در حال از دســت دادن کنترل امور بود. در صــورت ناتوانی و یا مرگ 

ست بگیرد سیاري را بد ست کنترل امور ب ست گرفتن کناو از اما  ،توان شبه د رکت ترل 

 .یردقرار بگ هرمنبی فرهنگ  واست که شرکت تحت تاثیر افکار زناو نمی خ .ناتوان بود

شود هرمن  بکی صمم بود که مانع از آن  شرکت را به  ةاداراز عروس خود متنفر بود و م
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 اســتحکامشــروع به  ،دآغاز شــ انیوقلبی  ۀکه با حملبحران اولیه  قبل ازو . اعهده گیرد

  خود و پسر جوانترش نمود. بخشیدن جایگاه

سیار مهم است که بحرانهاي   شتن این امر ب موجود ثمرات براي یک رهبر به یاد دا

با روش هر کدام از ما  ،انی که این فجایع رخ می دهندم. زوقایع ناگوار گذشـــته اســـت

ـــوعات برخورد می کنیمبا آ خود برخورد می یا با اطمینان و ا یا از روي ترس . من موض

   .کنیم

ـــت  ،حتی زمانی که یک رهبر در ظاهر مطمئن و قوي به نظر می آید ممکن اس

صمیمات ةهدایت کنند ،ترس شتر یک رهبر اجازه دهد که ترس  ت شد. هر چه بی وي با

ــت ترقلب او  ،گرددنیروي محرکه عملکرد وي  ــس ــتر  س ــده و بیش به همکاران خود ش

 حسترس باعث افزایش  .است یچرخه اي شوم و بی رحم ،این چرخه .مظنون می شود

خیانت از ســوي حس ظن و ء پوچی در رهبر می شــود و این احســاس باعث ایجاد ســو

شود دیگران در وي ست و  .می  شود که تنها ا شود رهبر متقاعد  این چرخه باعث می 

ست که دنیا را کنترل  ۀتنها راه ادام ساس امنیت  نمایدحیات این ا می کتا بتواند به اح

  دست پیدا کند.

شاره کنم که   و  ر قويهچنین رفتاري در ظاشاید بار دیگر می خوام به این نکته ا

ترســی اغلب  . چنیناســت یاما در واقع از روي ترس و خودخواه ،مطمئن به نظر بیاید

سازما نقابخود را زیر  سیار قوي براي خیریت  سازدتعهدي ب در حالی که  ،ن پنهان می 

یگران تعهدات و روش هاي کاري او را به بحث رهبري به ندرت اجازه می دهد د چنین

  .و چالش بکشند

ـــر جوان  بکیاتحاد    یبلکه کنترل ،نبوداش محبت مادرانه  خود به خاطر تربا پس

ـــته از ترسِ ـــده بودزنی بود که هرگز به زخم هاي  برخاس ترس و این آن  او توجه نش

 تهگشدر وي ایجاد  وانیکه به خاطر روبرو شدن با شکست و رفتار ظالمانه عمیقی بود 
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شته و آیند ،ترکیب بحرانهاي جاري .بود شخص ةزخم هاي گذ را مجبور کرده  بکی ،نام

   .برادر بزرگترش را فریب دهد پدر و تارا قانع کند  جیکبود که 

  پیچیدگی و عدم انعطاف پذیري

ـــاده و حتی زیبا بود ،زدپدر و برادر خود را دور  جیکطریقی که  ـــئول  .س او مس

شرکت در تمامی زمینه ها باعث پیشرفت  جیک. تکنولوژي اطالعات شرکت بود قسمت

کمتر می  هرمنو  یوانکرد 		میبیشـــتر بر تکنولوژي تکیه شـــرکت هر چه  شـــده بود.

توانســتند بفهمند که در شــرکت چه می گذرد و حتی به آن اهمیت هم نمی دادند تا 

سیستم بدون خطا  مانده بود وقی بابراي آنها شرکت  هاي اجراییقسمت  ،تنهاآنجا که 

 ردِعملک ةکه حتی بخش هاي پیچیدکننده بود ها خوشحال همین براي آنکار می کرد و 

را ایجاد کرده بود تا ها آن جیککه بود قســمتهایی  و این همان را نمی فهمیدند شــرکت

  .بتواند قسمت بیشتري از کارخانه را تحت کنترل خود داشته باشد

ـــرکت هاي  جیک ـــیاري را ایجاد کرده بود  ر مجموعه و زنجیره ايزیش  و آنهابس

کرده طوري برنامه ریزي  کیج. بدون جلب توجه مدیران اصــلی شــرکت کار می کردند

تمام  .کار می کردندشــرکت اصــلی قســمت کنترل خارج از این زیر مجموعه ها بود که 

هاي رکتاین شطت بوسا شودقرار بود توسط شرکت اجرا پروژه هاي بزرگ ساختمانی که 

افرادي که در این شرکت ها کار می بودند.  جیکتحت کنترل ام می شد که کوچک انج

ست چنین بگو جیککردند به  سیار يام به پول هییوفادار بودند یا بهتر ا  جیکه ک يب

ــی در  ،ها پرداخت می کرد وفادار بودندنبه آ ــرکت ازبدون اینکه کس این پرداخت ها  ش

  خبر داشته باشد.

ساده را به یاد داشته باشیم که به یاد داشتن دروغ هایتان  ۀممکن است این فرضی 

 فرد الگو هاي فکري ،هر چه نقشه پیچیده تر می شود .حقیقت است گفتنسخت تر از 

سختتري  ترس  ر چه. هخود ایجاد می کند ذهن درپیچیده  ۀآن برنام ۀبراي ادامرا سر

وي  ،شود		میدن کنترل در یک سازمان بیشتر فرد در مورد حذف شدن و یا از دست دا
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ـــتر  ما می دانیم که زندگی  ۀهمدر خود می بیند. و حیله گري  نیاز به فریب کاريبیش

ست و هر چه  شد،پیچیده ا شتر با ش ترس ما بی سعی می کنیم دیگران را کنترل تبی ر 

سعی کردن ،و مادرش جیکدر مورد  .کنیم سیل دفریب راهی بود که آنها   زندگیآن  ۀبو

ساده نگه دارند شد که  هاي آنها در اگر چه تالش .را  شرایطی  واقع باعث بوجود آمدن 

   .گردیدر تمدیریت آنها خیلی پیچیده تر و سخت

شویم که  ۀهم شی می  شد ما يبیماریها ۀبراي هم یدرمانبتواند ما جذب رو ما  .با

ستیم که نتیج سخ هایی ه شی ک ۀبدنبال پا ه را ه بهترین نتیجمطلوب را بدهند و هر رو

ــود  ــلی می ش ــی اص به تمامی دنیا می  آن فیلتر ازما  وبدهد در ذهن ما تبدیل به روش

   .نتیجه بخش باشد فریب بودمی توانست مورد این خانواده تنها روشی که در  نگریم.

اعضاي خانواده را جمع کرده و  به آن نیاندیشیدند که تمامی اعضاي خانواده هرگز

آنها هرگز مشــاوري را اســتخدام  .دیگر داشــته باشــندکو صــادقانه با یصــمیمانه  بحثی

ستند یز شرکت ن ةت مدیرأهیآنها به  حتی .نکردند و یا از دوستی مطمئن مشورت نخوا

آخر به  ۀ. منظورم این نیست که گزینگزارش نمی دادند شان رافرایند تصمیم گیري های

شده بود که هرگز نظرات اده ت از اعضاي خانو. خود این هیأآنها کمک می کرد شکیل  ت

مانی که یک رهبر براي . زخنثی بودند یاعضـــایکشـــیدند و 	نمیرا به چالش  و ایده ها

ســرســختانه تمامی جوانب  این روشِ ،بر می گزیندرا حیات خود تنها یک روش  ۀادام

ندو وي را در بر می گیرد  يتفکر ـــرکوب می ک نه را س ما ـــمی مات عمیق و ص کال  .م

را بسوي مسیري تنگ  روش هاي خروج از بحران ۀو هم را خاموش می کندپرسشگري 

ست که به خاطر آن .و محدود هدایت می کند صب ا سختی نوعی تع سر شخص  ،این 

شاز کند و تنها می خواهد  را محدود میخود گزینه هاي  ی براي یک روش به عنوان رو

   .استفاده کندناگون وروش هاي خطرناك و گ ۀهم حل

تحکام سرسختی و اس ازاینکه در مورد ایمان ما سخن بگوید بیشتر  زشتر ابیتعصب 

زیرا  مظنون اســتجدید  ةهر نظر و اید بهشــخص متعصــب اعتقادات ســخن می گوید. 

روشهاي جدید به چالش کشیده  باصحیح می داند  آن راروشی که وي امتحان کرده و 



 رهبري لنگان ٧٦ 

بتکار عمل و نو آوري ارزش دارند در چنین طرز تفکري سنتها بسیار بیشتر از ا .دمی شو

ه متفاوت استفاد ۀحقیقت براي سرکوب نمودن هرگونه نظر مخالف و هر گونه اندیشاز و 

شود ست که چگونه نوآوري می  تنها چیزي که .می  شد این ا صی به آن نمی اندی شخ

د به نمخالف می توان اتهایش کمک کند و یا چگونه نظر نتتواند به او در درك بهتر سُ

ــخ ها و چنین منابع ناو کمک کن ــد. چنین پاس ــته باش د تا درك بهتري از حقیقت داش

ـــخته اطالعاتی همواره ب ـــر س و بدون انعطاف  انهروي رهبري که داراي طرز تفکري س

واقعیت هاي پیچیده را زیرا وي ســعی می کند با این روش  .بســته اســت باشــدپذیري 

ـــاده  ـــمن  خارجهاي  چنین رهبري تمام دیدگاه .گرداندس از خود را به عنوان یک دش

  .قلمداد می کند

ـــواهد و قرائن از این قرار بود که   ـــاختن گزینه هاي  بکیو  جیکش با محدود س

ــده  يعملکرد خود به تنها یک راه و آن هم راه فریب در چنین الگوي رفتاري گرفتار ش

  بودند. 

  تنهایی و پنهان شدن

شودیک رهبر دچار ترس و خودخواهی  زمانی که سله مراتبی  ،می  ر رهبري دسل

ـــازدمی دور  خادمینشخود ایجاد می کند که وي را از کارکنان و  چنین رهبري  .س

ان بله قرب"اطه می شود که متشکل از افراد افراد در تیم خود اح از توسط گروهی نهایتاً

سازمان احساس نمی  آوريو در خود هیچ تعهدي در قبال پیشرفت و سودهستند  "گو

  .دکنن

هر چه یک رهبر خود را بیشــتر از دیگران مخفی ســازد بیشــتر منزوي شــده و 

اطالعات کمتر و نظرات و حکمت و مشارکت کمتري از دیگران براي پیشبرد تصمیمات 

از  ،مخفی شــودهر چه یک رهبر در ســازمان خود بیشــتر  دریافت خواهد کرد و خود

 دیگران را کنترل کرده و با زور بر آنان که نیاز پیدا می کندبیشــتر دیگران دور افتاده و 

   .مسلط شود
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 در واقع تسلیم ،کنترل کندرا  خود تزوي سعی می کند سرنوشزمانی که رهبر من

ش ،فرایندها شود که هرو صی می  شخا سیلبتواند ا و ا سته و توهم  ۀبه و آنها دردش را کا

ـــت که اغلب رهبران منزوي کنترل امور را تقویت کند به روش هاي  (براي همین اس

ند تاد می گرد یک ).مختلفی مع ـــمیم و تیم دو نفره  یک بعنوان بکیو  ج منزوي تص

ـــرکت ییبخش بزرگی از دارا رلِنتگرفتند که بر فریب کاري تکیه کنند. ک در  هاي ش

 او یعنی دادن اطالعاتی که پدرش مایل به شنیدن ۀکاري زیرکان	فریب .بود جیکدست 

ست به  آنها ست تا را می دهد این امکان  جیکا سرمایه را در د کنترل نقل و انتقاالت 

  خود بگیرد. 

سب و ک رونقی که باعث یفرایند هاو آن  ةثبت اطالعات و باز پس گیري دوبار ار ک

ستان شده آنها  به خارجی ة پروژیک در  هرمنزمانی که  .قرار می گیرد جیکبود در د

 .دی گردمنقشه و توطئه وي آگاه  ازناکام می ماند  جیکتوسط کنترل سرمایه ها علت 

شایعه هایی مبنی بر اینکه  شرکت  شر می به مرگ نمودهرا تهدید  جیک ،هرمندر   منت

سانه هاي عمومی  در حالی که ،گردد شکایت در ر شار می  جیکاز  هرمنتنها خبر  انت

   یابد.

ز ابه خاطر حفظ جانش  جیکبنابراین  در ارتباط بود.تبهکاران گروهی از با  هرمن

شور فرار می کند ضاي خانوادادر خ برنامه هاي خود رااو  .ک شور با همکاري اع  ةرج از ک

ــازد.مادرش  اما در تبعید  ،گرددپولدارتر و قدرتمندتر می  جیکپس از آن  عملی می س

 .شــود		میدر تنهایی خود گوشــه گیرتر شــده و معتاد به کار و تالش و زندگی می کند 

سط همان خوی نهایتاً ست مورد وي تو ست خود می دان شاوندانی که آنها را متعهد و دو

   باقی نمی ماند. چیزي از او جز ظاهر یک مردگیرد و 		میاستفاده قرار وء س

   ییفرسودگی و سرنوشت گرا

ــرایط رهبري ــت ،یکی از ش ــدید و بلند مدت اس ــهمگین . اکار و تالش ش مواج س

بر اثر فشار دائمی دیگر پاسخ نمی قبلی ما شوند و روش 	نمییند و متوقف آ بحرانها می
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 م، افراد و سیستاختالل در عملکرد باعث ایجاد و وقتی روشی به درستی عمل نکنددهد 

   .می شود

ـــوند ـــتاب زدگی و عجله در کارها بحران هاي جدیدي متولد می ش . به خاطر ش

شد. در مورد خانوادف سی مخفی با ست که بر ک سودگی رهبران امري نی سون ةر ساک  ای

یجاد بحران هاي دیگري شـد که رخ داد باعث ا انیوقلبی  ۀران اولیه که توسـط حملبح

ز دســت اخود را  ةجایگاه و خانواد جیک .انجامیدوي به از هم پاشــیدگی خانواده  تاًنهای

باً حسبا نفرت و  هرمن .داد مه داد و تقری به زندگی خود ادا قام  هیچ اطالعاتی در  انت

افتاد در دســت نیســت. آنها به یکباره از  جیکو  بکیفاقی براي چه ات مورد اینکه نهایتاً

ما می توانیم چنین فرض کنیم که سالهاي بعدي عمر خود را  .نظر عموم ناپدید شدندمَ

   .در بد نامی و بی مهري نسبت به یکدیگر گذراندند

د و فرسودگی بلند مدت با خود باال در رهبري باعث فرسودگی می شو فشار کاري

سر شت گراحس  سب در برابر چالش هاي  .آورد می همراهرا به  یینو واکنش هاي نامنا

 تنهایی و فرسودگی باعث شکست ،پیچیدگی ،بحران ،رهبر یعنی خیانتپیش روي یک 

  .دذاررا در زندگی او بر جاي می گثمرات نامطلوب خود  شده و نهایتاًرهبر 

درونشان احساس ناکامی  ر، دخود شکستاین رهبران پس از روبرو شدن با نتایج  

 از کار اخراج شده بودندکه  کارکنانی .نموده و تبدیل به افرادي سرنوشت گرا می شوند

سازمانها و شوند و مت جذب   مراحلاین  یتمام باري دیگرسفانه أشرکت هاي دیگر می 

   .دنشوتکرار می 

در مورد  رما بیشتبه این نتیجه می رسیم که اطالعات  ایساکسونشرکت با نگاه به 

ست جیک ستان را بمی خواهم قسمت اما  ،ا  و برایتان تعریف کنمبراي شما نیز عدي دا

ـــتان ییجز ـــتري از این داس این  ةنکات آموزندتا بتوانید به خوبی را بازگو کنم ات بیش

   .داستان را در یابید
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نام  .وجود ندارد و نام او اســحاق اســت یوانییعقوب اســت و هیچ  جیکنام واقعی 

 35تا  25باب از این داستان در پیدایش  .است عیسوهمان  هرمندر وي ربکا است و ما

ست شده ا ستان در ۀنقط .نقل  ست 32 باب اوج دا ش یعقوبزمانی که  ا ی تبا خداوند ک

   .بر خود گرفتگرفت و نام جدیدي 

زندگی  ۀبرجستخصوصیات  ،توطئه و فریب ،پیش از آنکه او شروع به لنگیدن کند

 قابل چشم همگانماما پس از کشتی گرفتن در طول شب شروع به لنگیدن در  ،وي بود

ــانی  نمود و او از ــیاري جهات تبدیل به انس ــد دیگربس ــان می دهد که  .ش او به ما نش

ـــتی گرفته تا هم به ما برکت دهد  باعث و هم خداوند می خواهد با هر کدام از ما کش

  .رهبریمان ادامه دهیم شود که ما لنگان و در ضعف خود راه رفته و به

  خود فریب خورده است  ،فریب کار

ستعاري به "که معناي نامش  یعقوب شنه را می گیرد و به طور ا ست که پا سی ا ک

و ســـپس برکت  ربودابتدا نخســـت زادگی برادرش را از وي  "،معناي فریب کار اســـت

ساخت سو .برادرش را از آن خود  ن بنابرای .بگیردانتقام  یعقوببا خود عهد کرد تا از  عی

شد ییاز آنجا گریخت و نزد دایعقوب  ساکن  شق  خود  شت که عا  راحیلو دیري نگذ

عروســی بر پا شــد و پس از مراســم . پس از هفت ســال بود البان کوچکدختر او  .شــد

دریافت که سرش کاله صبحگاهان اما  .یعقوب با زن خود خوابید ،خاص مراسماري زبرگ

ت که جذابی البانیعنی دختر بزرگ  لیهبلکه با  راحیلنه با  رفته و عهد ازدواج خود را

  نداشت بسته بود.

ست  ستان غیرممکن ا شی از خنده دار بودن این دا شم پو  کاراو که خود فریب  .چ

و  .لراحیبرکت یافته بود نه  رگدختر بز .ده بودراکنون در تاریکی شـــب فریب خو ،بود

  .ن همسر خود نگاه می داشترا نیز بعنوا لیه از این پس باید یعقوب

هفت ســال کار بعنوان همســر  ازايدر را نیز  راحیلپس از آن می پذیرد که  البان

هد بعقویبه دوم  ـــود .بد مان طوالنی تر می ش مان ،ز ما در همین ز عداد  یعقوب ،ا ت
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سفندان خود را  سرمایافزایش می دهد گو سعی می کند قدرت و  شتري  ۀو   .بیاندوزدبی

ــود تنش البان ةدر خانواد یعقوبزایش قدرت و جایگاه با اف نهایتاً ــ .ایجاد می ش ان رپس

یند د ببیجایگاه یعقوب شـروع به مشـاجره می کنند. می توانبر سـر موفقیت ها و  البان

 می گوید که فرار یعقوبخداوند به  .که اکنون بحران دیگري خود را آشکار ساخته است

شتهمی کند و خانواده کن و او این کار را  بدون اطالع قبلی آنجا را  ،و ثروت خود را بردا

ه را بدلیل ترك مخفیان یعقوبدر آنجا و رسد  کاروان او می به البانالبته  .ترك می کند

عقوب نیز با روش خود با پدر زن خشمگینش روبرو شده و . یاخذه قرار می دهدؤمورد م

صلح می بندد.  ستان رد خداوندبا وي عهدي براي  شاند پاي یعقوب را م در این دا ی پو

شدار می دهد که  البانخداوند به  چون فریب کار خود بگریزد تا وي بتواند از پدر زن ه

ساند سیبی به یعقوب نر سط زنی در یعقوبس از آن نیز . پآ شود وتو غگو محافظت می 

چادر وي را می  البان ).را بر می داد البان ۀهاي خان بت راحیل ،یعقوب(بدون آگاهی 

ــتر  این بت اام ،دگرد ــده بودندوي ها در خورجین ش را  35-33:31 (پیدایش مخفی ش

   ).نگاه کنید

خود بعنوان بهانه اي براي بلند نشدن از روي شتر استفاده  ۀاز عادات ماهیان راحیل

رد با چه حیله اي از چه کســی ایم دریابیم که چه کســی ســعی داهاگر بخو .می کند

سر گیجه می ست که ماما آنچه  ،شویم محافظت کند دچار  ست نتیجه این ا شخص ا

او علیه پدرزن و پسران  .دهد را شکست می پسرانشو زن او پدر .پیروز می شود یعقوب

 او توسط زیرك ترین .تبدیل به مرد تازه اي شود یعقوباما قرار بود  ،ی یابدمآن نصرت 

   .شود مغلوب می ،تمامی بازیگران یعنی خداوند بینبازیگر در 

  عقوب شروع به لنگیدن می کند ی

س یعقوب ستیسومین پاتریاخ ایمان یهودیان و م ست که نامش  .حیان ا سی ا او ک

ــرا ــتفاده ئیبعنوان نام قوم خداوند یعنی ملت اس ــود یمل اس ــتان  .ش گر نبیا یعقوبداس

ت شناخ ۀییکی از روشهاي اولبعنوان  داستان هاي تاریخیبه اگر هویت یک ملت است. 

ستادر می یابیم  بنگریم افرادهویت  ستیم نهاکه دا  .به ما می گویند که در واقع ما که ه
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ستان  ستا دا سزایی برخود یعقوبدر همین را ستااز اهمیت ب شتر  .ر ا همانطور که پی

ست. در زمان تولد شاره کردیم معناي نام او فریب کار ا شنه برادر دو قلوي خود را  ،ا پا

 شخص. او بعنوان می دزددرا از او  عیسوخست زادگی جایگاه ن بعد از آن نیزمی گیرد و 

زندگی غنیمت  را درو هر فرصت  از سرعت عمل باالیی برخوردار می بودفریب کار باید 

خود بر می گردد جایی که  يبه سرزمین اجداد البانبعد از گریز از دست او . می شمرد

شود ست با برادرش روبرو  سوادر یعنی یاد می آورید که این بر به .قرار ا سی عی  همان ک

ست زادگی را از وي  یعقوببود که  سم خواهمان بر ،بود ربودهبرکت و نخ  دهردري که ق

  را خواهد کشت. یعقوببود 

خود اردو می زند درســـت همانند یک  ةانوادخبه همراه  یبوقدر کنار رود  یعقوب 

شب .ارتش ستد و سوي ر او همه افراد خانواده را به آن ،اما پس از پایان  ودخانه می فر

وي مبنی بر تنها ماندن بدون سربازانش  . تصمیمآن سوي رودخانه باقی می ماند تنها در

صمیمی غیر طبیعی بود. غریبه  سورانه بلکه ت صمیمی ج سوي رودخانه نه تنها ت در آن 

ان چن .ها تمامی شــب را با یکدیگر می جنگندآنحمله می کند و  یعقوباي به زودي به 

. بود زندگی و مرگموضــوع  ی اتفاق می افتد.اکســخت و خطرن نبرد ی گویدمکه کالم 

 ،با آنکه نبردي غیر متعارف بود یابد نتیجه پایان می بی نگج آن که این تر ا عجیبما

  .در این نبرد پیروز شوندنمی توانند و نه رقیبش هیچ کدام  یعقوبنه چون 

 ".او دور شود از باید": گویدمی تدایس می باز یدنجنگ از هآن فرد غریب، سپیده دم

ه گرفت می با او کشــتی تمام شــبکه  ابد آن کســیی در می قوبعیدر آن زمان بود که 

ــت  ــان معمولی نبود تنهااس ــت که  هیک انس ــ اوو دانس ــت و حت تهیک فرش  یبوده اس

  ه است.بود خداوند خود وي در حضور هترسناکتر اینک

عالمتی بر خود همیشه  کند و فریبکار براي می لمس را یعقوبخداوند ران  ۀفرشت

 معنی هخواند ک ل مییئرا اســرا یعقوبآن مرد  .و آن نشــان لنگیدن وي بود می پذیرد

را نگاه  28:32 (پیدایش" یافتی کردي و نصرت ههداخدا مج ن و باابا انس"است  این آن

 ).کنید
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ــرا  نامید که لییوفن رارد خود با آن م ةمبارز نام مکان ،یعقوبهمان  یعنیل یئاس

را  30:32 (پیدایش"برو دیدم و جانم رســتگار شــدوخدا را ر زیرا": آن این اســت معنی

ــتی گرفت و بااو  ).نگاه کنید ــمی تازه ولی با نامی خداوند کش ناتوان از آنجا بیرون  جس

شانی بود مبنی .آمد  او .شدبخ ما می به اي خداوند نام تازه زمانی بر اینکه لنگیدن او ن

 می نجاتی انجام طریق از را کار گرداند و این می فردي تازه به را تبدیل همچنین ما

 .است و شکسته شدن مستلزم فروتنی دهد که

ـــدن به رهبري که می لنگد دیگران را  که خود می تواند در حالی فرایند تبدیل ش

ما براي  راســتی هب . آیاکنیم بینی را پیش آن بتوانیم ما یت کند چیزي نیســت کهاهد

این با خود روبرو شده و  یدبا پنهان شدنبه  یلتما و تعصب ،ترس رهایی از خودخواهی،

 ییوجنه جنگ خداوند است و یکویین یانگرب یعقوب؟ داستان یمکن یتوانااحساس ن ینچن

 .بینیم یم یعقوببرکت دادن به فرد حیله گري چون  را زمان یقتحق ینا ما و .يو

 چه در آن ،یمدار ییچه ضــعف ها و یم،هســت قافله عقب از قدر که چه دکن ینم یفرق

خداوند  يبرا را خود وجود و لبما ق اگر است که ینا شده داده وعده ما به داستان ینا

سان سابق یگرد ما ،بعد از مالقات ،کندمالقات  را ما اوتا  یمکن باز  پسو  یستیمن آن ان

 پیش رو خواهیم گرفت.را  اي هتاز هار ،خداوند با شدن بروواز ر
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  چهارم بخش

  

  ها ضعف تیاهم

  .شودینم يروزیپ باعث بودن ناکامل رشیپذ مانند زیچ چیه

 

ــتادان خِ یکی ــکداد و الهام بخش هبراز اس ــتعفا داد یلمارس ه ةنش توانم  ینم .اس

ستعفاي یلدل شد، اما رفتن ةدربار یزدر آن زمان ن .را بازگوکنم او ا و باعث ا آن صحبت ن

سات افراد س جریحه دار شدن احسا  شاگردان اندك زمانی از گذشت س. پگشت ريایب

ها و  یاستمقصر دانستن س یعنی( يت از حالت عاداو مشاجراعتراض نمودند شروع به 

بچه گانه اي  يها رزيه وینبه ک یلو تبد هخارج شد )دانشکده  یعلم تأیه روش هاي

شت شاور .گ ش یقوقح م شکده پی شتر هرچه  اما ،یمنزن یحرف یچهنهاد داد که ما دان بی

 گشت.	میمسموم  یشتريب اذهان ،سکوت می نمودیم

 یشباعث افزا ود دانشکده را ترك کردن یزن پرسنل از یگريد ةاستعفا عد ینابعد از 

شتند ها یعهشا ستاد اعتبار می  ییگو .گ شبه عملکرد آن ا شها. تیدندبخ کادر  يمام تال

شکد ییاجرا سائل و برطرف نمودن  يساز شفاف يبرا هدان که هر روز  تفاهماتی وءسم

ـــک و هرج یشافزا باعثبلکه  ،نه تنها کمکی نکرد فتای یم یشافزانیز  می  مرج و ش

 .گشت

ســرو ســامان  يبرا یمهر آنچه در توان داشــت يرهبر یمت ما به عنوان ،نقطه این تا

مانند کبک  .یمانجام داد يا احمقانه کارزمان  آنما در ا ،یمبه اوضاع انجام داد یدنبخش
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 يا برا. مشود آرام خود خود به که اوضاع یمشد و منتظر یمسر خود را در برف فرو کرد

. ما موجه بودند يبرا یلآن دال ،در آن زمان و ،یمداشت یکاف یلخود دل مانند رفتار کبک

آشـــوب ها تابســـتان  تیالتعط . غالباً در زماندر راه بود و تابســـتان یکنزد ترم یاناپ

 .نشد یناما چن ،این گونه شودکه  یمبود یدوارو ما ام فروکش می نمود

 یطشرا یناز ا دانشگاه ةیرمد یأتهما بعنوان  ول کن این قضیه نبودند ونشجوها اد

سته و درمانده صبان یزخم ،خ ش يکنار به را هر کدام خود و یمبود یو ع  یسع و یدهک

 یم ها زخم يگذر زمان باعث شــفا غالباً .یابیمخود ب يدهادر يبرا یمرهم کردیم یم

ــود درد در  یشکه گذر زمان باعث افزا یمبگو یددر واقع با ،براي ما این گونه نبود. اما ش

شد شوب ینا. همگان  سط  یگرانبه د يسرمُ یماريب یک مانند آ شد و در اوا منتقل 

ستان ش تاب شت دان شجوه شکالت دان شکده را ندگرفت یمصمتنیز  ییجو از رهبران ت  دان

 .ندنک ترك

 رخ دادن حالدر  یشورش یدمبه دانشکده باز گشتم و فهم یالتپس از اتمام تعط 

من  به من داد و از يدعوت نامه ا انجمن و تشکل هاي دانشکدهشاگردان  از یکی .است

تقد دانشگاه مع ةیرت مدیأه ياز اعضا یبرخ .آنها بروم به جلسۀگفتگو  يخواست که برا

شترب هکار تنها باعث تفرق ینبودند که انجام ا شد يی شجو یشا پ. مخواهد   از آن با دان

بودند که  هدانشــگاه گفت ییبه گروه اجرا ین حقوقاورامشــ یراز یمنکرده بود ها گفتگو

دانشــجوها  ینا با توانســتیم یم چطور .شــود از هر گونه بحث و گفتگو اجتناب یدبا

از دســت دادن کامل  در حال اما ما ؟یمنداشــت کار را ینا ةکه اجاز یوقت یمصــحبت کن

شکل هاي یتحما شجو ت س شد یآن م یجهو نت یمبود ییدان شجوهاااز د یاريکه ب  ين

  .دادیم یدست م از یزخود را ن

س يبرا مالقات ینا شت یارمن ب شکالتتمام  گر. اساز بود سرنو شجو ت ما  ییدان

 توانست به یم ما ةدانشکد که کنم یفکر نم ،دکردن یداده و دانشگاه را ترك م أاستعف

   .یمشما بگو يبرا مانردکعمل ۀیشیناز پ یکم یداجازه ده اکنون .دهد ادامه خود يبقا
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شکد ما به عنوان نزد هم گناهان  اعتراف به صداقت و یتهمواره بر اهم الهیات ةدان

ــرا یناما در ا. یمکرده بود یدتاک ــکده ةیرت مدیأه یطش ــکوت  دانش و ما از  کرده بودس

آنان  نزد یحت. یمآنان امتناع کرده بود زخم و غم و خشم یدنشن و یانگفتگو با دانشجو

 يچقدر دردناك بوده و برانیز  ما يآن اســتاد برا يکه اســتعفا مینکرده بود اعتراف هم

چه آن یکنون تمام. اسخنی نگفته بودیمگرفته بود  در برنیز  راا م که وجود یغم ازآنان 

 يبرا طنابی به یلتبد یمداده بود یمتعل و به شــاگردان یســتادها یشســالها برا ینا مامت

 .بود گشتهما  خود کردن یزوآحلق 

شکالت با رهبران  مالقات شجوت ساعت  یاندان شودشش قرار بود  شار و  .انجام  ف

 تشـکالت یرمد صـحبت با ين برا. مبر فضـاي دانشـکده مشـهود بود عجیبی اضـطراب

ــجو ــتپ ییدانش ــاهده کردم یباییز یزر اتاق مالقات م. درفتم 27ینکاول س که با  را مش

 ییایرذما پ گرفته بودند با شام از یمتصم انشجویان. دشده بود نییتزتازه  يو گلها شمع

 یمان. زکردند ییایرذاز ما پ .ینیمخواستند که بنش از ما .مات و مبهوت شده بودم .کنند

 :گفت ینسخنان خود را آغاز کرده و چن اولپ ،یمم کرداکه شروع به خوردن ش

شجو سردرگم دچارشما  یانما به عنوان دان صم یبرخ .یمهست یغم و  به  یماز ما ت

شکده گرفته ا صم اذ ایناتخ ۀیاندر م یگرد یبرخ و یمترك دان ست یمت  هیافتاما در. نده

ستگ دل ینا تمام ۀیانم که در یما شما  دیمماین شما ما نزد از کدام یچها ه یشک و از 

شما  در حق یزن ، مایدچه نباش یدشما مقصر باش چه ؟است چطور حالتون که یمدینپرس

شتباه کرد  ینا تمام که در یدیمشما نپرس و از یمشما باز نکرد يرا برا خود که قلب یما

را  یددار دل در چه آن و داستان که خواهیم یز شما م. اشما گذشته است بر روزها چه

 .یدگو کن با ما يبرا را یطشرا می توانیدآنجا که  تا ،یدبگو ما يبرا

 م روبروااته با خشــم و تهمت و منتظر بودم کهو  نموده درگیري ةمن خود را آماد

در امان  شود یم یکمن شل يبه سو که یاحتمال یرتا از هر ت ره پوش رفته بودمز .شوم

                                                           
٢٧ - Paul Steinke   
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شم  یکنزد. نبودم آنها ییایرذو پ ،محبت ی،شدن با فروتن روبرو گیوجه آماد یچه ه. ببا

 .شوند یرسراز یماو اشکها يبود در زمان صحبت ها

 ،ندارم که چه گفتم یادبه  یه خوب. بتشکر کرده و سخن گفتن را آغاز کردم پاولاز 

سرا به خاطر دارم یمها یهگر اما صادقانه به آنها بگو یع.  روبرو  ةخود را آماد یمکردم که 

 از زمان ،آنها بازگو کردم يداســتان خود را برا .بودم کرده آنهاغضــب  و شــدن با خشــم

خود  دوست بلکه ،دادماز دست  را استادآن ا هتنه نن مو اینکه گفتم تأسیس دانشکده 

 تمام مشقت کنم یم احساس دادم و از دست خود را طراوتو  يشادم. داد را از دست

 .شد آب بر نقش یمبود یدهدانشکده کش ینا یسسأت يکه برا ییها

 تأیه ير کدام از اعضا. هشد يجار یشها ازگونه اشک. نگاه کردم پاولبه صورت 

 يبه درد دلها یزا ن. مرایرگذثأمتفاوت اما ت ،نددانشــگاه داســتان خود را بازگو کرد ةیرمد

ر ت یبعج و یمشو هایمانشدن اشک ياز جار مانع توانستیم ینم ،یمدانشجوها گوش داد

ام  شده ییسوار ترن هوا کردمیاحساس م .یمجربه کردي را نیز ته دارخند تاآنکه لحظ

ها  یرتصو ،کردیم یم ت نور حرکتسرعبا  حظاتی. لهستم سفر حال زمان در تونلدر  و

 د و بدلر يکند که اطالعات به بودهم  یلحظات و بودند من از درك سریعترها  و واژه

  .گشت یم يزبان جار بر آرامی به ها و واژه شد یم

سلکامالً تجربه من  ینا نقطه از یکدر  شکده و آ. شدم یمت خود را به ة یندمن دان

گفتگوها  ینا یمرا تســل خود یشــترمن ب بود که ینظاهر امر چن ،کردم یمخداوند تســل

ــپردماما من  ،بودم هکرد ــنیدم یو م گفتمیآنچه م به ،خود را به واژه ها س به  یگرد .ش

که  يدرد دل افراد به ،یشــیدماند ینم یمداشــت یکدیگر مالقات يبرا یشکه از پ یلیدل

 .کردمیگوش م فعاالنهگفتند  یم سخن

 به یتدافع یو حالت خود را محکوم می کردمکه در لحظاتی انکار کنم  توانم ینم

ــخ یگرد اي و لحظه گرفتم یم خود ــتاق س  یم یگرانحل به د راه ۀئو ارا گفتنن مش

 که به وجود شود یم یباییز و یعال رفتن جّو یناعث از بکار ب ینا دانستم یما م. اشدم
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ـــکوت ینرابناب .آمده بود ـــخ و ده زن و اول. پکردم یاراخت س ما  از یگرد صمرد متش

ستانها. کردند یراییپذ شن ما يآنها دا  آنها که یزيتنها چ .کردند یهگر ما يبرا و یدندرا 

 کار ینا یزا ن. میمده انجام آنها ا در قبالکار ر ینا یزن ما بود که ینا داشتند انتظار ما از

 .یمکرد را

س شکد ،ییایرذمالقات و پ ۀدر آخر جل ص ةبه افتخار دان و کادر  یلهمارس  یلیتح

تاد ةیرمد یأتو ه ییاجرا ـــ ما  ،یمآن درود فرس ـــفا ن ۀهما از  یکی .یافتندزخم ها ش

کدام از شما  م که هردار یمانا ،بخش بود شفا شب واقعاًام ییگرد هما:"دانشجوها گفت

 یرمبگ یممن تصم عمل شود که اما مگر خداوند وارد ،یدمثبت دار يا یزهانگ و یکون یقلب

 .گرفت ماندن به یمتصم یزاز هفته ها دعا او ن پس" دهم. یلتحص ۀدانشکده ادام یندر ا

ـــب يدر انتها ـــن تر م ۀبه نظر هم یندهآ ،ش ـــت بگو بهتر ،نمود یما روش  ییگو یماس

 ،عملکرد شجاعانه در عین حال ،آن یلشد و دل دهاخاکستر ز ۀیانم از یدجد يا هدانشکد

 .بود پاولاحمقانۀ 

 هرج و مرج  يبه سو یدنلنگ

شود یطشرا یمگرفت که تسل یمتصم يرهبر تشکل دانشجو به عنوان پاول لکه ب .ن

ــد که از جانب. اکرد یجادگفتگو ا يبرا ياو جو شــک  اجتناب کرده اما يدار و بر آن ش

شم ،ها ساختن آغاز نکرد. اایددلش را انکار ننم يو غمها ،خ او  لکه. بو گفتگو را با متهم 

ــمار م يافراد از ــمن او به ش ــپس .کرد یراییپذ رفتند یکه در آن زمان دش همه  به س

ــخن ــتان خود را داد. اوابازگو نمودن دو  گفتن امکان س ــاور ۀائبا ار س و هدایت و  همش

شویق شجو ت ضا ینچن آوردن بوجودتا در نها دعوت کرده بود آ ، ازیاندان  يهمکاری یف

 .کنند

نا يرهبر پاول ـــتث جام داد خود يرهبر ،روش با پر خطرتریناو  بود. ییاس . را ان

ــا یجادا، دعوت به گفتگو ــتان بازگو يبرا ییفض ــار و ابهام و  یرشپذ ،ها نمودن داس فش

ستقبال سانها ین امید کهبا اروش او بود  یچیدگیاز هرج و مرج و پ ا خود  شجاع راه يان
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شت يرهبر يها و مالك. ایافتخواهند  ها یچیدگیپاین تمام  بیناز  را و . امدرن را ندا

سع يرهبر  خوانند یآرا را م که ینااز رهبر هدست آن ،کند متحد کند افراد را ینبود که 

 ییرهبر ســلطه جو و. اخواهند بروند یم خود که یبه راه تا کنند یم یتهدا را افراد و

را انجام  او اراده کرده آنچه را متقاعد کند که خود افراد يروشــها و با راه نبود که یزن

   .کرد یجادا یآشفتگ او یکبلکه  ،دهند

ستقبال نمود او از هرج و مرج س و یدراه پر ۀیانم به هبار یکبه  ،ا  یراجازه داد که م

ست ست یم او. دهد ما را تکان هاو تفکر انداز نظرها پر از د سرکش و  تواند یم که دان

در  یبیعج ییو توانا. اباشــد یمو مال گرفت که مهربان یمتصــم ياما و ،باشــد مالیمنا

شکوك  يحال و ینبا ا .شتدا درک یم به آنچه حس خود و اعتماد به سبت به خود م ن

ساس و او فکر آنچه ةدربار را خود نظر یگراناجازه داد د و شد ین . ایندبگو کند یم اح

 ،سخت یطدر شراانجام دهم.  آن رابتوانم  روزي یدوارمام من است که يرهبراز آن نوع 

 "؟کرد یم من بود چه يجا پاولاگر ": پرسم یمن از خود م

ــ یمدار یاجما احت گیم. هیمدارهایی به الگو یاجاحتما  ۀهم  که یکه با نگاه به کس

ـــق خود يرهبرروش  گذاریم یاو احترام م رهبر به عنوان به ـــرمش . یمقرار ده او را س

ــانها رهبر به دنا ــتن يکار يرهبر و ،یندآ ینم یانس ــ که یس  به یباآن را به طور اکتس

ــت ــند دس از زمان تولد به  از افراد یبرخ واقع ر. ددارند يهبران فکر رهبر. رآورده باش

 ندتوا یم و آموزش یناســت که تمر و درســت شــوند یباره به موضــع قدرت وارد میک

سترش دهد يرهبر يفرد برا یک ییتوانا ست ،يت رهبرأما جر. ارا گ شد در و ،شک  ر

شما حت کندیم يکار يیگرفرد د بینیدیم شما که شود یم یجادا یشما زمان ی که 

 .یدانجام ده کار را آن گیرید یم یماکنون تصم و ،کردید ینم تصورش را هم

ــخت عبور داد ةدور ینرا از ا چگونه ما پاول ینماز آنکه بب یشپ ــتم ینم ،س  توانس

. شـود یکون یزيآمدن چ وجود باعث به و مرج اسـت هرج ممکن کنم که چگونه تصـور

سر یدبا ما که کردمیم آن فکر از یشپ  آن اجتناب از یا و یمسامان دهو  هرج و مرج را 

ـــدن به هرج با وارد تواند یرهبر م یککه  یافتمدر پاول نگاه به ما با. ایمکن مرج  و ش
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ت بت ترین نک به و از از درونش بیرون بکشـــد را هر کس ۀمث  يبرا یلیدل عنوان آن 

 پاول ،اســتاد آن ياز اســتعفا پس. نکنداســتفاده  یگرانکردن د يکردن و منزو محکوم

شت که و یقعاو. مشد یگراند تحریکباعث  آورد که زبان بر یسخنان  يهم وجود دا

سردرگم اجازه س آن ها که به ییدردها و یداد   یطوالن یمدت يبرا شوند ینم یدگیر

 و شده و دچار لغزش يسوار بر قطار دشوار رهبر که یستن قادر کس یچ. هبمانند یباق

ست. اخطا نگردد شک صم نکرد یسع ،نکرد خود را پنهان يها و   خود دفاع يها یماز ت

ستلزم ف او يرهبر ةیوش. دهد هجلو یمنطق را آنها یا کند و سمحب و یضم و  بود یارت ب

 .تخصص تا بر مهارت و داشت یهتک واقعیتبر  یشترب

ــتاز  ،موضــوعآن  از یشپ ــتم اما هرگز فکر  یخود آگاه یهايضــعف ها و کاس داش

 یه سخت. بخطا و شکست بودند از خداوند پر ةیداز رهبران برگز یارينکرده بودم که بس

ش يرهبر توانیم شتباه نکرده با شد تاد را نام برد که آنقدر ا  ،وحن، دم. االیق رهبري با

 به ینن. چولس و پطرسپ ،یممر ،یاارم ،عیشــال ،داود ،یموســ، یعقوب ،اقحاســ یم،هاابر

قابل  یرو غ ،یبرغ و یبعج، مشکل از پر يدارد از انسانها د عالقهنواخد که رسدیم نظر

ـــتفاده کند تا نه بینی یشپ  یگراند به را کالم بلکه ،کنند یتهدا را یگرانتنها د اس

 .دنابشناس

 فرد  ینگناهکارتر

 مییواست بگ بهتر .ندارند را دوست دارد يبه رهبر یلیکه خود تما یخداوند رهبران

کسته ، ششده یجگ ،ندا یدهترس یرا دوست دارد که خود م میلی		یبرهبران  یشترکه او ب

ضع ستند یفدل و  سدیم به نظر ینر واقع چن. ده ص ۀعالق يو که ر سب یخا  به تن

ست که ممکن . آیااحمق دارد کش وسر افراد شکل را بر  پر رهبران ینخداوند چن ا از م

ممکن اســـت  یاآ ،یندند که به او بله بگواحمق نبود یکاف ةبه انداز یهبق یراز بله! ؟دنیگز

 خود با ضــعف در جهت که آنان از آن کند را انتخاب یفر و ضــعااو افراد مشــکل د که

 .است سوال مثبت ینا به پاسخ !را خدمت خواهند کرد؟ بله يو خاص یهدف وروش 
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ـــتان نجات خود را  یزندگ یقتا از طر گزیند یرهبران را بر م ینخداوند ا آنها داس

ستان نجات بخش خداوند را، رهبران ینا که یدر حال ،بازگو کند می  یگرانبه د خود دا

ــل ار. ککنند یم يرا رهبر یگراند یقطر و از آن گویند ــتان و یترهبران روا یاص  داس

ستان ست و افرد پر ساختن دا شکل ا ستان  یراز شوند یخوانده م يرهبر يبرا از م دا

شخا ینا یزندگ ست و یرگذارثأص تا ستان ینتوانند ا یم ا  بازگو یگراند يها را برا دا

ارند تا ســپ ینم یزندگ یانرا به جر خود ،حافظه کارو م یمنطق دانا و ،فراد عاقل. اکنند

ستان زندگ شد راگذ یرآنها تاث یدا ست بلکه ،با ستادهدارند که عقب  آنها دو و منتظر  ای

 . پربار باشدکه  کنند يا یوارد زندگ آنان را و آمده يرهبران راو تانند ابم

 ینا یقدارند و از طر همراه به خود را يها یکاســـتهمواره از ضـــعف  رهبران پر

ست ست که بزرگ ها یکا شکار م یضف یا ضشود یخداوند آ ست.  صل ةیدا یعف و کا  یا

صفت یلانج ست و همان  ست که یا نه ، یمسالم بود وجه نه یچه ما که به يرا برا آن ا

ـــاد و نه مقدس  يخداوند که نقش رهبر یندماخ .گرداند یم به خبر خوش یلتبد ،ش

 چه کار ینا يبرا و توبه دعوت کنند و یمانرا به ا خداوند ند که قوما خوانده شده دارند

از  یشاغلب ب رهبران ینا. کند یلرا تبد رهبران ینا خداوند ابتدا که یناز ا بهتر یراه

ستند به یمتحت تعلکه  يافرد ستند خداوند محتاج یضف آنها ه ضح . په سول وا ولس ر

  :مطلب اشاره کند ینبه ا توانست ینم ینتر از ا یبعجو  تر یحصر ،تر

اندازه این مکاشفات مغرورم نسازد، خاري در جسمم به من یامّا براي اینکه عظمت ب

شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور بازدارد داده  سه بار از خداوند .شد، یعنی عامل 

ـــت، زیرا قدرت  گیرد،تمنا کردم آن را از من بر امّا مرا گفت:فیض من تو را کافی اس

ضعف به من شادي هرکمال میدر  سد. پس با  ضعفهایم فخر خواهم چه ر شتر به  بی

رو، در ضــعفها، دشــنامها، ســختیها، از همین .تا قدرت مســیح بر من قرار گیرد کرد

ــکالت، به ــادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایمآزارها و مش ــیح ش  (دوم .خاطر مس
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که  بینیم یم اینجدر ا .اســـت متعارف یرغ یداســـتان کندیم نایکه پولس ب یداســـتان

ستا هم در یطانش شکار يرا شخدا شدن جالل  آ شکند یم یفاا ینق پولس را با  یطان. 

سپس . نهاآ يهر دو یا یروان یا یجسم يرد. ددهد یقرار م یرثأرنج تحت ت یادرد  ینوع

سه ب ست م ارپولس  سمان سه بار به يهمان طور که و، کندیاز خداوند درخوا ربوده  آ

شاهدهخدا جالل  و شود یم سخ ینپولس ا . وکند یم را م  یم یافترا از خداوند در پا

ـــت ینا و آن ،تو دارم يرنجها يبرا یبزرگ یلمن دل "!یرخ" :کند  ینا یقکه از طر اس

است که  ینا آن آشکار کنم و را دارد وجود يرهبر در که يرنجها تضاد ینا ضعف ها و

 .قدرت است، ضعف

ـــل از جمالت یکی ینا ـــت کوسمع و یاص که  يرهبر یدنکن راموشف :پولس اس

 از انتظار و فراتر يرهبر ینا، نخواهد بود يعاد يکند رهبر یرويپ یســیاز ع خواهدیم

ـــته   ،يرهبرنوع  یندر ا .بهنجار خواهد بودناو  ،کننده مختل .بود خواهد ماهاي خواس

به که  دیگري یانتمام خدا شـــهرت و اعتبار و، جان و تن خود، ســـرنوشـــت یدفرد با

 .سازدفدا را  می بخشندیت امن شازندگی

ـــت يرهبر يالگو ینا  یتا احمقانه زندگ گزیند یها را بر م او احمق .خداوند اس

 بوده و آن را یادن ینا که برخالف حکمت وانینی. قیداآسمان را آشکار نم قوانین وکنند 

 ينه اجرا ،کندیمدعوت  یو فروتن ه شــدناو ما را به شــکســت .کندیوارونه و واژگون م

می کند تا فیض را دعوت  را ما يو. نه همهمه و جنجال کند،یرابطه دعوت م به. کارها

 معاصــر یايدن در يرهبر عنو ینا چرا ازکه ندارد  یتعجب را. یتنه موفق وبه کار گیریم 

 .یاتاله ينشکده هااددر  ینه حت و تجاري یاينه در دن و یدآ ینم یانم به یسخن

 ینبزرگتر" خود را ،ها و گناهان یکاست ،ها ضعف یبا بر شمردن تمام لپولس رسو

ـــروع در ي. وخواند یم" گناهکار  انتقادوتائوس خطاب به گروهی یمت به خود ۀنام ش

تر یشکه پ برد ینام م یهکارانااز گن او .بودند یصفت ینچن یقهمه ال از یشکه ب کندیم

ــخن از هرگز ــپس وقاتالن پدر و مادر رباها وآدم  یعنی .بود نگفته آنها س  ینا به ي. س
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 کنند یزندگ ییرسااو پ بر خالف عدالتکه را  یآنان کالم خداوند که کندیاشاره م نکته

 :دهد که یادامه م ینچن خود را سخناناو  .کندیمحکوم م

سی به جهان آمد« سیحْ عی ست درخور اعتماد و پذیرش کامل، که م سخنی ا تا  این 

تا  رو، بر من رحم شــداز همین .ا نجات بخشــد، که من بزرگترین آنهایمگناهکاران ر

م، نشان بود پایان خود را نسبت به من که بزرگترین گناهکارانمسیحْ عیسی صبر بی

تا نمونه به اودهد،  نان که از این پس  ـــم براي جمله آ باش ایمان آورده، حیات   اي 

 )16-15:1 سائوتیموت اول( .»جاویدان خواهند یافت

سال ها شنبا قلبی مجروح زندگی کرده ام که  ییدر تمام  س یدهرگز ن از  یام که ک

سمت موعظه ا ینا شد کرده  يق سربا شدوپ متن را محدود به یمعن اًیعو   لس نکرده با

صر ،(فقط در مورد پولس کاربرد دارد شاره م ینا به یوقت یحت ).نه واعظین معا  ینکته ا

که  یتلخ یتعواق یعنی کندیاســتفاده م زمان حال ت ازجمال ینا لس دروکه پ شــود

به عنوان يبرا ن او در اکه گناه یدآ یم یشمتر پک د،گناهکار وجود دار ینبزرگتر او 

ــهمقا ــاله ب ینا يابتدا در يکه وقرار گیرد  یناهابا گن یس ــاره ه آنهارس اما  .کندیم اش

، یدقرار ده ناراکاقاتالن و زن، مفسدان یبود که مرا در برابر تمام ینپولس ا یمنظور اصل

ستندمن  یشنها پآ ستم .شان گناهکارترمی از تمام ن. معادل ه  با .من از همه بدتر ه

 به امت نجات را ةمژد که هستم یکس آن و رهبر من .من رسول شما هستم، حال ینا

ساندیم ها س اگر هم .ر شتاین حقیقت  ةباردر یک خود  جمالت ینا پولس با ،شک دا

 یشــخصــ یییکوبه عدالت و ن عنوان رهبره ب يکه و یندرباره ا یدترد گونه شــک و هر

 .برد یم ینب از را نیست یخود متک

لب رهبران همواره در چرا پس ندگ ینا اغ ند یم یترس ز ناه و که کن بادا گ  م

شکار یضعف سرافکندگ از آنها آ که  دانند یم آنها خود خوب ؟شود ناش یشود و باعث 

 یدام یندائماً ا ،لاح ینا اما با ،کنند یکار را تکرار م ینا هر روز هم و باه می کننداشــت

 .آنها نشود یتمتوجه وضع یگريکه کس د دهند یرا در خود پرورش م
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 خواهدیآنان م از بلکه ،خواند یم فرا یو افتادگ یفروتن به تنها پولس رهبران را نه

 یزهو انگ یتاز شخص نها سخن گفتن. تق باشندخود صاد ةکنند یدناام یطشرا ةکه دربار

شود ها  هما خواند .است ها ینبس فراتر از ا یزيما چ یواندگ. خشفافیت محسوب نمی 

ش یرهبران یمشده ا  که در کار خود نددان یم یرازندارند کار  ینبه ا یلیکه خود م یمبا

داستان  که یما شدهه دخوان ما ،آن فراتر از یحت هستند.گناهکار  ینو بزرگتر ندلنگ یم

  .باشد یعبرت درس یگراند يبرا یمانزندگ

ـــت ینا برد یکار م که پولس به يا واژه ـــده ا ما«: اس  يتا نمونه ا یمخوانده ش

. گوید یم ســخن اعالنات ردبر بُ برگه اياز  فراتر یزيچ ةنمونه دربار یناما ا »،یمباشــ

صویري از را خوانده تا داوند ماخ ش یلانج ت را به  یگراند ما که یلیانج همان ،میزنده با

 اندازه که همان او به بداند که یدبا رهبر یک یطیشـــرا ینچن ر. دکنیمیم دعوت آن

 ه. بدهد یبرا فر یگراناست که د مستعد آن، یدبگو سخن یو راست یقتحق از تواند		یم

ـــود یگراند باعث برکت تواند یم اندازه که همان  به .درا کنترل کن آنها تواند یم ش

شد ممکن رك و تواند یم اندازه که همان ست شجاع با سل که ا خود  یبزدل ترس و یمت

شرور فرد مقدس و یکهم ؛ احمق یکهم  و است قهرمان یک هم رهبر ک. یشود . هم 

ضاد را  ینا ۀهم یزا نم شیهر گونه  و یمداریکجا صفات مت ساله  ینا بر رد یمبن تال م

  است. یاکارير

 یمحکوم به زندگ اســت، وجودش ناتوان یکو شــدن با نقاط تارکه از روبر يرهبر 

کمتر  و گیردیبه خود م یحالت تدافع یشههم يو، یجهدر نت است و یاکاريدر ترس و ر

ـــت یگرانفکر نجات د به  یکن يانجام کارها و یگراند برکت به فکر آنکه يه جا. باس

است  واضح .باالتر کنترل کند یبه اهداف یابیدست  يرا برا یگراند کندیم یسع ،باشد

نقدر آ. اســت یاز ســخت معکوس و پر ،یبعج ییالگو یمقدســ کتاب يرهبر يالگو که

 ینبزرگتر"هرگز  یگرد يسـازمانها و تایاله يهاه دانشـکد ،هایسـاکه اغلب کل سـخت

ستخدام نخواهند کرد" گناهکار س. ترا ا  خود خداوند خواهد کرد را کار ینا که ینها ک
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ست شا صر برگز از خود قوم خروج نجات و يکه او برا یخص.  یب .یریدبگ نظر در را یدم

 .قوم خود بود یانم فرد در ینگناهکارتر یموس شک

  معکوس يرهبر

خشم خود  ۀیتخل به خاطر يکه و يتا حد ،پر از ضعف و مشکل بود يفرد یموس

. کردن یداد را پوموع ینمسرز ورود به ةاجاز بود هکه خداوند به او گفت يا هبر خالف نقش

ـــمگا با قتل ینیو مرد خش غاز کرد و آن ياز رو یبود که خدمت خود را  با  را انتقام آ

 او ،حال	ینا ا. برساند یانبه پا خشم ير ضربه زدن به صخره از رواب دوۀ یجنت یرفتنپذ

 .گفته است خداوند سخن است که رو در رو با یتنها کس

ـــ يبرا اي همحرک یرويبه ن یلتبد یناعدالت ـــود یم یموس در دربار  او گرچه. اش

شده ست بباما باز  ،رفت یشمار م به یسلطنتة خانواد و جزو فرعون بزرگ  که  یندنتوان

آتش  در يو .یردگمی و مورد ظلم قرار  گشــته یرمســتبد اســ یتوســط حکومت قومش

 يسو به و رساندقتل  را به ين مصراسرباز از یکیافراد مظلوم  ینا عشق خود نسبت به

ـــ آنجا در ).را نگاه کنید 15-11:2 (خروج کرد گاه خود فراردیتبع جوان  دختر یموس

ست مردان یچوپان سع یرا از د شتند او را یکه  س. مدهد یم کنند نجات یتاذ دا به  یو

ــکار بر طور ــان یهعل آش ــتفاده یگرانبه د ییزورگو يخود برا از قدرت که یکس  یم اس

ۀ خان در او را ،عمل یناز ا یقدردان يآن دختر جوان برا ةخانواد .می نمود طغیان کردند

 .پردازدیم يبه گله دار چهل سال يآنجا برا در یوس. مدنپذیریخود م

شت س ،چهار دهه پس از گذ ش ،شود یفرا خوانده م يرهبر يبرا یمو به  که ینق

و  یبعج یدر مالقات .ادامه دهدرا  یعدالتنا یهنبرد خود عل که داد یم را امکان ینا يو

و  ددر آورَ را از پا خود يکفشها که شود یم ابالغ وي به مشتعل يا بوته یقطر از یبرغ

ــخن بگو با ــ به خداوند ،مالقات آن ر. دیدخداوند س  یدبا يکار که چه گوید یم یموس

 دهد یم رخ چه پس از آن آن ما. اانجام دهد آن را یدبا یقیطر از چه انجام دهد و

اثبات می  یندگز یم بر يرهبر يرا برا يخداوند چگونه افرا ینکهبر ا یمبن ما ۀیفرضـــ
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و  یدسخن بگو ما مشتعل باۀ بوت یقاگر خداوند از طر که کنیمیم فرض ینچن ما .گردد

ضور او ،یمده را انجام يکار که فرمان دهد به ما ستور  یعسر و کنیمیم یمتعظ در ح د

س ما. اکنیمیاجرا م را او ستادسفت ا خود يو در جا. اکار را نکرد ینا یمو ش ی  ۀو با نق

 .مخالفت کردخداوند 

س شتعل کرده و به ۀبوت رو به یمو شتباهت "!نه"خداوند گفت،  م شخص ا  را یو 

: 3؛  11:  3 خروج( یســتمماهر ن يســخنور من لکنت زبان دارم و یراز يانتخاب کرد

 اســـت که بتوانم از آن فراتر يمش را داراز من انتظار انجا چه تو آن ).کنید نگاه را13

بود قومش  کرده یسع که يبار ینورد آخرآ یم یادبه  یموس در واقع احتماالً. کنم باور

 .خدا نه رهبر قوم ،الکن بود یبا زبان يفرار يو مرد. اافتاده بود ینجات دهد چه اتفاق ار

س یدبا یتأجره چ یریددر نظر بگ، چه بود هر ياعتراض و یلدل شان  از یمو خود ن

ـــخن م بوتۀاز  روبروکه به طور زنده  يخداوند يرو دهد که  ینرا زم گفت یآتش س

اگر  .کنند یم عمل یبعج یارداســتان بســ یندر ا یهم موســ هم خداوند و .ندازدایب

توانست  یبه راحت ضعیفشبان الکن و  یکچگونه  استترسناك  و یبمه یارخداوند بس

مذاکره کرده  یبا موس .یدآ یکنار م يو خداوند با ایتًنها ؟یدبگو سخن اش نقشه یهبر عل

ستفاده یموس يسخنگو عنوان به یموس هارون برادر که از رسدیم تفاهم به يبا و و  ا

 .شود یم یروزخداوند پ با قاتل در مباحثه ايشد که موس ینچن کند و

ستان ینا  يخداوند به يبا ناباور نم .دارد یم اخنده و به یبیعج طرز من را به ،دا

شمان من کندیخود مباحثه و مذاکره م خادم با که خندم یم  تا آنکه پرده از مقابل چ

  .شود یم یروزپ خداوند است که ینا، داستان يانتها در و رود یم کنار

سته هاي به يا چه نکته یتروا ینا یدنشن ما باا ضافه دان  چگونه ؟شود یم من ا

ستان د ینا سبت یدگاهدا  ؟کندیاو عوض م یتو حاکم بودن خداوند مطلق قادر به مرا ن

ستن یبحث یچه يجا ست و مطلق خداوند قادر که کنم یم ییدمن تا ی  یناما ا ،حاکم ا

آن  در که یداسـتان ،شـوند یمتوجیه و تفسـیر چگونه  داسـتان ینا خداوند در تاصـف
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ادر ندارد و با خداوند ق کار ینا به یرغبت یچکه خود ه گزیند یم را بر يخداوند رهبر

  ؟کــــــنــــــدیاره مــــــجــــــادلــــــه مــــــبــــــ یــــــنا در

 

 شود یآغاز م یاقاشت یکبا  يرهبر

ــت ــد و اش ــته اند يرهبر يبرا یاقیاغلب رهبران قص  عدم خاطر به لکه آنها. بنداش

ضا شرا یتر ضع ینحاکم در ا یطاز  ستند یگر آنها م. اندافتاده ا یرناگوار گ یتو که  خوا

ست بپذرا همان طو یزندگ که  يرد. فشدند ینم ررهب یکبه  یلهرگز تبد یرندر که ه

 .رهبر یکنه  ،است سئیر یک یا یرمد یکبسازد  یزندگ یطشرا با تواند یم

 ییرتغ هرهبران ب چون .آنهاســـت یدرون یاقاشـــتر ، درهبر یکو  یرمد یک تفاوت

 یاان مانند انبقسمت رهبر ینر ا. دمی اندیشندمتفاوت  یاییموجود و ساختن دن یتوضع

شراآ. کنند یعمل م ضرند و دندان یم یحصحناو  کاملنارا  یکنون یطنها  سا حا  یشکه آ

سو. ابهتر کنند ییفردا يحال خود را فدا زمان سازمان یهم بهان یرمد ،یگرد يز  ن که 

ــب یو با بازده یآرام به ــت یابد ینس ــ دس ــتند یراض ــت که  ینا یرمد یکار . کهس اس

 یانم در خواهدیرهبر م یککه  یحال پرواز نگاه دارد در حال مان دررا در آســ یماهواپ

 .اضافه کند یماهواپ به یديو هوا موتور جد ینزم

 ۀیلرا به وســ یرب ناپذااجتن يها یبســامانناکه مشــکالت و  خواهدیم یرمد یک

شها شینپ يرو صحت آنها  یی  داند یرهبر م یکدر مقابل حل کند و شده  امتحانکه 

 ۀورط معه را بهاج ،ییراتتغ آن یجاداز ا یزگر ،یددشوار بنما ییرتغ یجادهم ا قدرچ که هر

ــاند خواهد ينابود از  آمدن یرونب يمردم برا یتهدا یدر پ که یدون هرج و مرج. بکش

ــرا ــود یم یجادا یکنون یطش  روزمره و یزندگ ،آنها را از کارها بتوان امکان ندارد که ش

 .کننده آزاد کرد خسته

ـــرا يررهب  یبه کبک یلتبد خواهد ینم یگريد یزموجود چ یطکه به جز حفظ ش

 یدائم ناراحت و ناراض یدرهبر با ک. یپنهان کرده است برف یرکه سر خود را ز شود یم
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 از امروز بهتر ییفردا شــود یچگونه م«شــد، با دائم ورد زبانش یدســوال با ینباشــد و ا

 شــود یچگونه م کند که یزندگ فشــار ینا ردائماً د باشــد و یااهل رو یداو با »؟ســاخت

 و چشم به آن قانع نبود حال به ینع در یول نهاد ارج را است یحصح و یکوآنچه امروز ن

 و در کشاکش آنچه هست و. اباشداز امروز  تر متفاوت دوخت که يا یندهآ یعوقا يسو

ــد قرار دارد تواند یچه م آن ــت خاطر اما به ،باش در  ،دارد ییرتغ يراکه ب یاقیالزام و اش

 .گوید یم سخن یندهاز آاً زمان حال دائم

 گرداندب یقترعمرا حرکت به جلو  يبرا سازمان خود یاقهم زمان اشت یدرهبر با یک

خود  به ینبوت یرهبر نقشــ ک. یماندن برخورد کند ســاکن يبرا خیالی یو با ترس و ب

شت آتش گرفته و در وجود مردم شتع ییرتغ يبرا یاقا سازدل را م  يآوریادآنها  به و می 

ـــکه با  کندیم ـــرف  یدنبچس از  یندهرا در آ یهاییزچه چ وجود داردآنچه امروز  بهص

در و  دنکن یم یزندگ یندهآ حال و زمان یانم در فشار یهبران نبوت. ردست خواهند داد

شاکش شت ک ادامه دارد  ماندن وجود يبرا که یازيو ن یشپ يسو به حرکت يبرا یاقا

و شــکســت اســت و  یســکمملوّ از ر يکار يندارد که رهبر یتعجب یننابرا. بد.نهمی د

 از پر ةیندآ يسو به يرو یشپ يترس خود برا با سو یکاز  یدبا که رهبر ندارد یتعجب

حال روبرو  زمان ینانو اطم یتماندن در امن یباق در یشناتوان با یگرد ياز ســو ابهام و

 .شود

 شود یم آغاز دمتخ به جهت با فراخوان يرهبر

بفرستد رهبر  یتیانجام مامور يمشتعل او را برا ۀکه بوت یناز ا یشترپ یاربس یموس

س یزرهبر ن ک. یکرد یم يرهبرعمالً ش یلبود و او به خاطر تما شتاق  یدبا یمانند مو م

 جنجال یکوارد  دپرداخت کن یدکه با ییبها نظرگرفتن در و یبدون آگاه که باشد ینا

کشــمکش  و بحران یک ۀیانبه م شــمرده و خود را یمترا غن فرصــت ها یدبا او .شــود

و  را به عمل يووجود دارد و  ییرتغ يبرا ییاقاشـــت وجودش عمق در هک یراز ،ندازدایب

  .خواند	یمفرا  ییرتغ یجادا
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ــتباه کرده و ممکن ــت او اش  حرف بزند یداما او با ،یدعمل نما احمقانه کامالً یا اس

اما همان لحظه  ،یمما خود را رهبر قلمداد نکن اســت ممکن .کند عمل و یردبگ یمتصــم

نده اسخت و پر از هرج و مرج خو یطشرا در ینديفرا یا يبر فرد يگذاریرتاث يکه برا يا

ست يحال رهبر در واقع ما در شویم یم ست شجاعت یريگ کار به با .یمه ما با  که ا

ست  آن ار رهبر. کارتباط داریمخداوند  و یگراند شکافکه ا روابط در  موجود ییها در 

ــازد و آنها را ییها یمهها و خ افراد پل ــالحه یکدیگر با بس  يها نقش از کی. یدهد مص

ه که گسستاتصال قسمت هایی و ارتباط  یجادکار مصالحه و ا .است ینهمرهبر  ۀهناناک

زو نقش اساسی ج ،ندجدا شده ا که يافراد یانم مصالحه در یجادا يبرا ند و تالشا شده

  رهبران است.

حالت کار  شود که در اینمخالف  گروهاست باعث دور شدن دو  شکافها ممکن ینا

صل نمودن  ست یکدیگر هب گروه هارهبر و  یم خود جذب يسو به را رهبر افراد ک. یا

 و مرج و به هرج یتاًاکه نه يا از گردونه مردم آوردن یرونب يبرا )ارتباط نوع اول. (کند

ـــپس .انجامد یم یبتخر تالش می کند ارتباطی مجدد میان دو گروه ایجاد کند  س

 را به خطر اندازد. که غالباً مجبور است خود )ارتباط نوع دوم(

هم  با دیییاب"جمله اســت  ینفراتر از گفتن ا یزيانجام دهد چ یدرهبر با یکآنچه 

ـــود چ یدبا که ییبها" .یایمکنار ب  یا ،دن و آرزو کردنفکر کر فراتر از یزيپرداخت ش

شو شمن یزپره يبرا انیگرد یقت ست یاز د ضع یعنی يهبر. را شتن در و  ییتقدم بردا

 درون خود بهاو را  ،افراد یاتهام و حالت تدافع، یباســت که آســ ر باتالق ماننديدشــوا

 ین. اروبرو شود یکاز نزد شدهمشکل  یجادباعث ا که يامر یتبا واقع دتا بتوان کشد		یم

اي نه ایمواقع رفتار حک در ینا اما ،شــود یم خواند 28یجانیه هوش فرد یکدر  ییتوانا

ست سارت یا شود یم یدهد فرد یک در که ا ست که  یهمان ج  یرونب يچترباز برا یکا

                                                           
 ٢٨ - motional intelligenceE 
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شمن به یمااز هواپ یدنپر شمن  داند یکه م یدر حال ،داردنیاز  قلمرو د سلحه راد  به ا

 .است رفته نهااو نش يسو

 و یدهرس آغاز نموده و به اینجا از کجا خود افراد که به يآوریادبا  کاهن -رهبر کی

ــته  یندفرا یندر ا ــر گذاش ــت س ــدآنان  بهچه مراحلی را پش تا او را  دلگرمی می بخش

نقش ، و جامعه یک تولداز  وا. جامعه است یکو وجدان  هفظاکاهن ح کی. کنند یرويپ

 یتهو ةنشـان دهندکه  گوید یم ییها داسـتان ز. اکندیم یتروا آن خاص یواندگو خ

ــت فرد یک یاملت و  یک ــما فرزندبه مردم یاد آوري می کند که مثالً  .اس ــاه  ش پادش

 .یدکن رفتار و زندگیخود  یخواندگ پس اکنون در پرتو ،خداوند ینوارث یا یدهست

س یدکاهن با یک سو ساختن د ۀهمواره با و شنود  شو و یگرانخ آنها  یتو هدا یقت

 که ییرینش يآسان است که داستانها یارس. بکند دست و پنجه نرم ه بلوغبدر رسیدن 

ست را از توهم و دروغ پر  راه و خطرات پرواز هاي یبفر ینکها تا ،یمخورد مردم ده به ا

 ).را نگاه کنید 18-9:30 (اشعیا یمآنها گوشزد کن به را یزندگ یرمسدر 

 یطشــراهنوز  ،یلمارس ه یاتاله ةدر دانشــکد یدآغاز ترم جدو آن اســتاد  با رفتن

س شکده حاکم بود یحسا شجو یبرخ .در دان صالً یاناز دان شکده از آنچه  ا گذشته در دان

ــتند ون بود خبر ــر می کردند یگرد یکه برخ یحال در داش ــایعاتی را منتش مبنی بر  ،ش

د در هم از پاول اینکه این کشــمکش ها در ثبت نام دانشــجویان تاثیر گذار بوده اســت.

کرده و خاطر نشــان  بازگو را خود يها یاو نگران .آنها ســخن گفت با یداز ام هم و دلها

هاي تازه اي با گفتگودانشــکده وارد  ةیرمد یاته که بودهآن  شــاهد که چگونه ســاخت

. و شجاعت اشاره کرد بخشش، یضف به ما یازن و به نموده برخورد یمهربان باآنها شده و 

سورانه گف یلحن و باا ست یزندگ روش خواهیدیاگر م«: تج شمکش و  زمانرا در  در ک

ست يجا ،یاموزیدب و مرج جهر سريهمه  بین او یدصداقت و ام ».یدآمد یدر  و یافت ت

 .آغاز شد يتازه ا یروين باجدید ترم  یجهنت در
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  شوند یقانه زاده مخال و یدجد يروشها يرهبر در

 یک سیئیا ر شــرکت یکعامل  یرمد ،شــبان ارشــد یککه در مورد  یزمان معموالً

شگاه فکر صم ،کنیمیم دان شد ةیرندگ	یمت شممان  يدر جلو يار شودچ که  پدیدار می 

ـــن یدگاههايد ـــم یابیاطالعات را ارز، یدهمختلف را ش و در . اگیردیرا م یینها یمو تص

 براز ره مردم که اغلب یفیعر. تامور را بر عهد دارد یتولئمس و ،نشسته است رمهس أر

 .است یندارند ا

سول امتها بود ،که پولس یریددر نظر بگ س. مر سرا قوممقام  ینباالتر یو  .بود لیئا

 یم یدكخود به  با رهبران ینکه ا یغلب عنوان. ابود یینشجواد تشکل هاي سیئرپاول 

 شبان یپادشاه بودن به معن ،ن خداوندادر واژگ ما. اداستان آنان است ةکشند بازگو کنند

. شد یم استفاده دیگرکی يجا پادشاه و شبان در شرق به يها اژه. واست ادم بودنو خ

 یارشوه یدبا يرهبر ینن. چاست یاتح از موت به داخ قوم یشبان یبه معن ادشاه بودنپ

خود  ۀگل از یدبا ینبان همچن. شیدرا مشاهده نما یکل یربتواند تصو تاباشد  سنج		نکتهو 

 .دهد یآرام و آب ،خوراكآنها  ده و بهکر در برابر دشمن محافظت

 و از اشتباه درك کرده اند را خود یند که خواندگا وجود داشته یاريپادشاهان بس

س ستفاده کرده و نها وءآن  سفندان خود  يبودان باعث یتاًا شته اند و گو سپس خود گ

سفندان را به شدن تعداد گو صر  شانخاطر کم  سته اندمق  ینقتل با یرهبران ینن. چدان

پادشاهان از او  ینرتش ا. ادارند یقدرت خود را پا بر جا نگاه م ،خجالت احساس ترس و

سند یم ست را خود رهبر اما آنها ،کنندیو اطاعت م تر ستنداو وفادار ن ندارند و به دو . ی

سش شوارتر یاربان بودن ب ست د ص ینچن .ا  یاراخت در قدرت را حال که ینع در یشخ

 کندیم یسع معکوس راس هرم خود در و کندیم یضتفو یگراند آن قدرت را به ،دارد

 .کند حفظ را رمهتعادل کل 

 را انتخاب کند که در گروه یرهبران یباعث شد که موس ينوع رهبر ینا یچیدگیپ

ــد ، تایی هزار ياه -13:18 (خروج مردم خدمت کنند بهو ده تایی  ییتا پنجاه ،تاییص
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سته از یدها ینا ).را نگاه کنید 27  یبلکه مشورت ،نبود یخود موس یحکمت درون برخوا

ـــاه به ک. یداد یترونزن او  بود که پدر ـــنهاداتپ یدرهبر با عنوان پادش  ۀحکیمان یش

 .پروژه ها را بدهد عملی شدن این اقتدارآنها  به سپس و یرفتهپذ را یگراند

 کردند یم یتاو شکا که مردم دائماً از بود یکس به عنوان رهبر تنها یاما خود موس

چرا «: بود خراش آنها گوش یادفر يدا. صکردند یبه او حمله م یفاجعه و سختهر و در 

 آنها یرار بود زاد یشن آنان سخنان »؟یده کشتن به را تا ما يآورد یرونب را از مصر ما

هر رهبر درد  .گذاشــتند یم دســت یموســ يها ترس ها و شــک ینتر یقعم بر یقاًدق

 سنگرانش بر هم یکتریننزد يهم از سو جماعت و ياز سو هم اتهام را و نتیاخ خنجر

ساس خواهد کرد تن شان پ آنان .خود اح ست یرويکه کار  لذت یناز ا یشب یزياز چ ا

  سقوط او را ببینند.تا  ینندسپس منتظر بنش تخت بنشانند و را بر يکه فرد برند ینم

ـــ نقطه از یکدر  دارد جودو يکار رهبر که در یاديز یچیدگیخاطر پ به   ،یرمس

صم یزنخود رهبر  ستفاده یگاهو جا از قدرت که گیردیم یمت س. کند خود ا  در یزن یمو

شم ضربه خ صخره  ود به او موع ینسرزم ورود به ةکه اجازشد  آن یجهنتزد و  خود بر 

 ه عنوانب یزطرس ن. پمحروم گشت آن سرزمینبه  وروداز  کرد و ناهگ یوس. منشد داده

ختنه  حفظ قانونة خاطر اشتباهش دربار به یدبا یماورشلاي یسلان اصلی کرهبریکی از 

سوي دیگر. اشد یم یختوب سول ،ز  س یگاهجا از پولس ر ستفادهوء خود   حتی او. نکرد ا

سین يروزها سرما خود یزندگ واپ ستان  ازکه  يحدکرد به  يسپر را در تنهایی و  دو

ــت براد. نبیاورطومار  يتعداد ردا و یشبرا دی کنم خود خواهش ــکس  یک يفقدان و ش

 بدیهی است. یدطلوع و غروب خورش همانندرهبر 

 دیبا ینابنابر .روبرو خواهد شد ییبا شکست ها یشدوران رهبر در رهبر مسلماً یک

 به مردمش خدمت کند ياعتراف کرده و طور را یشترس ها ها و یخودخواه ،ها خشم

 خدمتۀ حول یادشاه واقع. پدارد یازن بخشش به است که یکس یناول او خود ییکه گو

 نه تنها و. ایدشـو یم را وارد شـده اند شاکه به خانه  ییها یبهرغ يدارد و پا یم را بر
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وي ر هدنبال یزن و تا او وردآ یم یینکار پا خدمت یکحد  به بلکه خود را تا ،است یزبانم

 .است یدهبخش را و او را شسته خود او يپاها یشترکه پ باشد بزرگی پادشاه

شده ا رهبران ما به عنوان ش یییاکه انب یمخوانده  شت یمبا  دل در را قایکه آتش ا

و  یمو با خداوند مصــالحه ده یگدیگر را با که مردم یمباشــ یاهنان. کیممردم فروزان کن

ش انیشاهادپ شن محافظت کرده و که از مردم یمبا  ینع دراما . یممرتفع کن را نایازهای

ـــاه یندروغ انکاهن، بهذک يیامانند انبهحال  ـــت یجعل انو و پادش خود به  که یمهس

 یگراند يرهبر آنکه تنها در یبو عج میدار یاجنو احت یمصالحه و جسارت، تازه یاقیاشت

ست یقتحق يسو به  آنچه به خود چقدر به ما که یابیم یم در ماندکه در عمق وجو ا

کاهن و  ،ینب در تنها را یقحقا ینا که بریمیم یو پ دیمیازمنن کنیمیعرضــه م یگراند

  .یافت یمخواه یحمس یسیع یعنی یپادشاه واقع
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  پنجم بخش

  

  بحران با ییارویرو

  .است تن کی وزنش کھ یکفش

  

سته بودم يبر رو  ش شده  یغامپ به ،مبل ن سال   مانی. زکردمیم گوش ايصوتی ار

ــ ،یچیددر ســرم پ یغامآن پ ینکه طن ــُ  ،شــتماگذ یینتلفن را پا یگوش  زاو  ر خوردمس

 .صورتم را پوشاندم یراحت يبالش ها از یکی با .مدر آمد یدهحالت خواب به نشسته حالت

 یهر کس »؟يداد از دست عقلت را ؟شده یچ«: یدو پرس یدحالت د آن مرا در همسرم

 .پرسید یسوال را م ینا او بود يجاهم 

 یغامدر پکه چون دوســت نداشــتم آنچه را  ،همخواســتم جواب ســوالش را بد ینم

ة دربار نماتویبا پوشاندن سرم م کردمیم کر. فتکرار کنم یگرد باریک بودم یدهشن یصوت

صالً مشکل آن  شم تا بهتر از یشتمرکز ب یانکنم و  فکرا شته با  ینتریعسر و یناندازه دا

حل را برا مده يراه  ند پس ر. هبمایب بحران بوجود آ ند چ که  یدمفهم یهثان از چ

 یحل زور راه بتوانم به که هم وجود نداشــت یراه یچپنهان کنم و ه خود را توانم	ینم

 .یابمب مشکل آن يبرا یعسر

شدم که یصوت یغامآن پ یقاز طر صم بر متوجه  ساس ت وزارت  در که یم جدیديا

شت دا يما که نه مدرك دکتر یکگرفته شده معاون بخش امور اکادم آموزش و پرورش

سانسمدرك فوق ل و نه شتنیز  يکار ۀسابق یچه و ،ی  يرهبرصالحیت الزم جهت ، ندا
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نها . تیردسمت را بر عهده بگ ینا یگريشخص د یدو بارا اخذ ننموده ما  پاينو ۀموسس

صت داده بودند که جا ه روز بهنُ سب  یگزینیما فر در  بیمایاو ب يبرا يمدرك دکتر بامنا

 .شد یدولت لغو م ياز سو ما یتفعال مجوزصورت  ینا یرغ

ـــا کدام یچه بودند  يمدرك دکتر يما که دارا ةیرمد یأته وقت تمام ياز اعض

ضر  یم را پر یخال يجا ینا یدبا نفر یکوجود  ینا ا. بنبودند سمت ینا یرشپذ به حا

 یحوصــله و دقت کاف با یمکه در طول نه روز امکان نداشــت که بتوان و واضــح بود کرد

 هب سر پشت ازبه طور ناگهانی  یشهبحران هم .یممناسب اقدام کن يا ینهگز نیافت يبرا

به خاطر داشتن چنین  ماحماقت ی که ما اصالً آمادگی نداریم و در زمان زند یم یشما ن

ـــخص می گردد. امنیت کاذبی ـــیدم یاز خود م مش  باعث به وجود یزيکه چه چ پرس

وزارت آموزش و  یاخداوند  فکر ســتمتوان یم ینکهمثل ات؟ اســ شــده بحران ینا آمدن

 از غفلت يمحکوم کردن خود برا دو موضــوعِ حول افکارم .بخوانمپرورش واشــنگتن را 

تنها به  ما شده بود و که در حق یعدالت یتا به سخره گرفتن ب دانشکده ضعف نقطه ینا

  .حرکت می کردفرصت داده بودند روز  نُهما 

ست زمان هاي بحرانیدر  شخص  ،ضعفکه نقاط  ا خجالت و محکوم کردن افراد م

صر. مشود یم ستک ق س چه ؟ی شکل  یک سته م س ؟کند را پیش بینینتوان از  یچه ک

  ؟بحران قاصر بوده است ۀیمراحل اول یحصح یریتمد

ما شــاهد پس لرزه  ۀهم 2005 در ســال 29یناتراک یناز وقوع طوفان ســهمگ پس 

شتان يبعد يها سئولین يسو بهدیگري  یکی پس ازکه  یمبود یآن و انگ شانه م م  ین

. شـــد همترقب یرحوادث غ مدیریتدر  یمحکوم به ناتوان30 نسرالاُ یون يشـــهردار .رفت

شهر ییخاطر عدم توانا ولت بهد ساندن کمک به  س هايدر ر سو یدهد یبآ  مردم ياز 

ــاندن آرام و محکوم ولت فدرال. دخذه قرار گرفتمورد موأ متمرکز کمک به  یرغ به رس

س ینواح صفت  تفاوتی یبه ب را یگريد ،دولتدر  هیندهر نما .شد یدهد یبآ هاي بد و 

                                                           
 ٢٩ - Katrina 
 ٣٠ - New Orleans 



 رهبري لنگان ١٠٥ 

ـــ یچدر ابتدا ه و کرد یمحکوم م دیگري ـــت را نم و یتوانان یتولئکس مس ـــکس  یش

شد ر. هیرفتذپ شترب ،چه بحران بزرگتر با صر م لدنبا به ی که در  یما وقت. اگردیم یمق

سانظار  صرمحکوم و  یعموم ک ساس خجالت براي فرد  اش یجهنت ،شد شناخته مق اح

ز اجهت کمک به این بحران  در توانســت یم کهتحلیل نیرو و خالقیتی اســت و  خاطی

 .می کرد استفادهآن 

  یتمحکوم يجا به شجاعت

ــیانگل ةواژ ــاز ر Crisis یس  "کردن و الک جدا" يبه معنا krisisیونانی کلمه ۀیش

باال انداخته و باعث جدا شدن گندم از کاه  موجود است را اَلککه در  بحران آنچه .است

که نتیجه اش یا  می کنند اتیوادار به اتخاذ تصــمیمها رهبران را  بحران ین. اشــود یم

شده صمیم گرفته  ست یا به جان خریدن عواقب ت شدن بعلت ترس ا از  بحران یک .خم 

صل شک یدو جز ا ست یلت شرم: شده ا ص ین. اخطر و  صو ان رهبر توانند به یم یاتخ

شکال مک کنند که بحرانها راک  یریددر نظر بگ را يخبر یرثأ. تدهند ییزتم يعاد تاز م

 اي یرانهبه وشــهر را  آیندهچهار ســاعت  و یســتتا ب یطوفان شــود یم اعالم یکه وقت

ـــوند یم متوقف يعادو  روزمره يارها. کخواهد کرد یلتبد توجه و منابع  یو تمام ش

سیج می گردند الوقوع یبرق بحرانآن با  یاروییرو براي  يبرا در آن زمانکه  یحالت .ب

مادرش دچار  یاپدر  فهمد یم يندارد که فرد یبا زمان یتفاوت یادز شود یم یجادا افراد

، یادخواه، دطالق ،مرگ ولفصــ یهر ســازمان و یزندگ در هر .اســت شــده یحمله قلب

شکال و ،بازار يساد، کینسنگ يها ینههز ،یمنف يبرهاخ ض یانم تم وجود خواهد ا اع

ـــت که  يا لحظه. اندازند یرا به مخاطره م ما یتو تمام یتکه موفق ییها بحران ،داش

وجود ما را در بر شرم ترس و  سازد، احساس یما را آشکار م یتبحران عدم صالح یک

ساس ۀهم یطیشرا ینچن ر. دمی گیرد تنها  یما چه تاکنون بوده که آن کنیمیم ما اح

ست ستیبوده و واقع زیبا یژ شته ا ما علم  و حد دانشفهمند 		می یگراند ینکها و ت ندا

  چقدر بوده است.  موضوع اینرة دربا
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ستعداد  و باشجاع و  یمحکآنقدر هم  آنها خواهند فهمید که :است امر آن یتواقع ا

احساس  ،فاش شده آشکار و شیوجود یتواقع که کندیم احساس يفرد یوقت .یستیمن

 .یدآ یم سراغش به تخجال شرم و

 به یبخطر و تخرحس بحران با خود  .است ساده یدتهد یکفراتر از  یزيبحران چ

ست باعث افتادن درختان ممکن که طوفانی یدتهدهمانند  همراه دارد شدن  و ا سته  ب

س ست تمام که ممکن یطوفان .شودمتوالی ساعت  چند يها برا یلمبوات تردد یرم  یا

سانخاك  را با محله ساکن و باعث ندک یک شدن  شته  شود ینک  با تواند یم بحران .آن 

ست که اغلب  یتلخجا شود یم یبو آنچه با خطر ترک آورد رابه ب یمیعظ یرانیخود و ا

شبان اکنون به .شود یم یجادا بحران در افراد یک یدر پ  خود در ۀتجرب ةدربار یآنچه 

  :یمکن است گوش آن داشته پس از ی کهو احساس خجالت بحران یک

 یمانساخت میگرفت میتصم کردم آغاز را يرهبر کار سایکل نیاول در که یزمان"

 فرو قرض بار ریز رهرخِخِ تا که شدم متوجه ختاس انیپا از پس .میکن بنا نو

ست با و رفته ست روبرو یکالن ۀبودج یکا س		یم ،میه  مینتوان یحت که دمیتر

 آن در که يافراد هب. میده ادامه را خود خدمات و میکن پرداخت را ها قبض

ـــ تا دادم اطالع بودند منطقه  تاً ینها اما ،کنم مرتفع را یمال يازهاین از یبخش

 خود جماعت دیبا چگونه که دانستم ینم رایز شدم خود پست ترك به مجبور

 سایکل نیا من .کنم خارج بودم کرده جادیا خود که یمال بحران آن انیم از را

 ".کردم ترك شکست احساس با را

سايدر کل یطوالن يسالها يخدمات خود را برا شبان ینا  ما. ادادادامه  يیگرد ی

توانست  ینم ،خود در دل داشت یشینخاطر شکست پ به که یساختن غم یبا مخف يو

گرفت  خادم مجرب یکمشاور و  یکبه گفتگو با  یمو تصم. اخدمت موثري داشته باشد

شت آنچه و تجربه و شته پ شترا  بود سر گذ الزم  یبتواند آمادگ تا با وي در میان گذا

سمت تاًیانه که ییها بحران با یاروییرو يبرا روبرو  آنها بانیز  خود یدجد ممکن بود در 

 .باشد اشته، دشود
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س سئول یرشاز پذ ناز رهبرا یارياما ب شتباه یتم ست ها ت واا سر باز  يشک خود 

ــترآنها ب .زنند یم ــر ، کوم کردهحرا م یگراندارند که د یلها تما بحران یندر ا یش مقص

تا انبدا ها ینند  ندرا بخود  يکه درس  ته به که یمان. زیاموز عدم  و ینیب خاطر کو

 یگراند محکوم ســاختن يباز به شــدن وارد ،دهد یم رخ یرهبر بحران یک یتصــالح

 .خواهد شد آن یبقدرت تخر یشافزا باعث

شــما  یهکه عل کندیم یدشــما را تهد ،ســازمانتاندر  یاز کارمندان ناراضــ یکی

 .یریدنظر بگ دررا شد  یدکه با آن روبرو خواه یبحران ۀلحظ. خواهد کرد یمتنظ ایتیشک

ــت ممکن  یحتبماند  یخود باق یگاهاگر آن کارمند در جا ــِ اس  مت خود به کارشدر س

خاطر ب .خواهد داد انجام یکاف یترا بدون احســاس مســئول دیگر کارش یادامه دهد ول

ـــکا  نظارت و و کرد رفتار نخواهد يمانند قبل با و یگردنیز کارمند  ینمافوق ا یتش

ضايبر  گذشته اعتماد س چه یطشرادر این  ینرابناب .کاري حاکم نخواهد بود ف  یدبا یک

آن  ةبالقو یرثأت و یتشکا ین؟ چگونه ترس از ایردبگ عهد هب مشکل را ینا حل یتمسئول

همه ها و  رفتار می تواندچگونه  رهبر ینگذارد؟ اب یرثأتسازمان  آن يرهبر بر تواند یم

  ؟کند یریتکارمندان را مد یفوظا کارها و

صل از رهااآو  یم جدیدتري يبحران ها یجادخود باعث ا ،هیاول بحران یبتخري حا

ست مانند جار. دشود س ير ها و تفرقه  شکاف .یگرد طبیعی یايو بال ، طوفانیلشدن 

ــازمان که قبالًموجود د يها ــد	ینمآنها  به یتوجه ر س ــکالت به تبدیلکنون ، اش  مش

 یعیواکنش طب ،شــده یجاداز احســاس شــرم و خجالت ا یزگر يرا. بشــوند یم ییقعم

 .یگراند فدا کردن یمتق به یحتاست پناه گرفتن  و کردن محکوم

ساس شما را از ،خجالت اح ستنبرده و باعث  یانم اعتماد به نفس  ش کا ی م یارز

که باعث  یطیفرار از شرا ين براااز رهبر یاريس. بشما قائل بودند يبرا یگراند که گردد

 را به یشخص رهبران یطیشرا یندر چن .خواهند کرد يهر کار شد خواهد آنها خجالت

برداشــته و بر  د احســاس خجالت را از خودنبتوان خواهند نمود تا بر پا یقربان ةعنوان بر

 .بگذارند يو
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 و دست رو شیپ ۀواقع با شود مجبور سازمان کی تنها نه که شود یاعث مبحران ب

شاندن و کردن محکوم ،شدن یمخف بلکه کند نرم پنجه صل که یپو ست بحران آن حا  ا

 یم خدمت جوانان انیم در که اســـت ینابانشـــ از یکی ۀتجرب نیا. کند تیریمد زین را

 گرید سال سه ای دو است قرار که گفت من به آمدنم از شیپ سایشبان ارشد کل«: کرد

ـــِ  آن در هم  از یروهگ. گرفت کناره خود خدمت از ماه نُه از پس اما ،ندبما یباق متس

 از پس ،کند ترك را آنجا يو که ستندواخ ینم و داشتند ياریبس عالقه يو به که افراد

ــبان آن رفتن ــم ،ش ــوگوار ةدور خش ــان يس  و تجربه زین نم. نمودند من متوجه را ش

ص شتم یکاف رتیب شکالت عمق متوجه تا ندا سترش حال در روزه هر که شوم آنها م  گ

س گرید آنکه ات. بود س گناهان ارتکاب به محکوم که کردند دیتهد مرا. شد رید اریب  یجن

صل شکلم. شد یخواه س نظر ختالفا. بود سازمان ةادار و يرهبر روش ،یا  در ياریب

ـــایکل يرهبر و من انیم  دادم یم انجام دیبا من که یفیوظا و يکار ۀطیح ةدربار س

  .»داشت وجود

من در آن و رابطه و خدمت  آنها نشوم يها خواسته یمگرفتم که تسل یمتصم تاًیانه

 یممستق یربه طور غ یشینکه شبان پ یدمهم. فیافت یانپا یمسال و ن یکپس از  کلیسا

ـــ. کرد	یم یترا هدا می کردندمن مخالفت  که با يافراد ـــ شش که  یدماه طول کش

که  دارم من باور او ادامه داد: .اســت مطلب دردناك ینا عتراف. ایابمب یگريد يیســاکل

آنها  توانستم ینم یاتاله ةدر دانشکدمن که  داد به من ییدرس ها یعوقااین از  خداوند

شش سال  .بود یاتتجرب ینا پشت سر گذاشتن دروس آن آموختن تنها راه و یاموزمب را

 یاتتجرب از خداوند .ماندم یباق خود يجار يها یتمسئول خود و خدمت در یگرد یمن و

 .مرا آماده سازد تا نمود استفاده من یشینپ

. بودآســیب دیده  دانســت یرا دوســت خود م که او یکســ توســطمرد جوان  ینا

س يها حرانب ستس ها و یبتغ ،کارکنان یانم خاطر اختالف بهي یارب شت  يباز یا پ

 یاها  بحران از یاريدست بردارند بس یبتاگر جماعت خداوند از غ. شوند یم یجادا پرده

صالً سفانه  انرژي خادمین نمی گردند. اتالفباعث  یا شوند یشروع نم ا ضوع  ینامتأ مو
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 ي دارد و متعاقب آن بهرو یشل پاح درو  یمســرطان بدخشــخصــی اســت که مانند ه

 .شود مبتالنیز  یتاس نقرس و یماريب

ستاطالعات ن تنها انتقال بتیغ شار ،ی ص یتمحکوم بلکه انت  دهش پنهانات یرو تق

ست موثق اطالعات ینا ۀیسا یرز در ساختن د .ا صر جل و یگرانمحکوم  دادن آنها  وهمق

سمت ینتر زشت و ینبدتر شده یتتقو یبتغ یروين که با ست. ابحران  یک ق  کار ینا

ــترب یبباعث تخر ــازمان یراز گردد یم يیش ــت به جبورم س به خاموش  ینکها يجا اس

 صرف خاموش را خود پرسنل یروين و منابع وقت و ،بپردازد آتش شعله ور شده نمودن

 .کند یريجلوگ اًخطر اشتباه يهایرانتشار آژ از ینکها یا کند کوچک شعله هايکردن 

 یباز ترک وجود دارد Crisis ةواژ يبرا ینیکه در زبان چاي  واژهجالب است  یاربس

ست آمده  یگرد واژه دو صت" یمعن به یگريو د "خطر" یمعن به یکیکه بد ست "فر  .ا

ست  ینا نکته .دارد را یبتخر و یلقدرت تبد بحران در خود  یکبا  یاروییرو در کهجا ا

شده  ۀیجبحران نت صل  شد  یلتبدمی تواند حا  یانما در م یحصح انتخاب .یبتخر یابا

ست ینهگز دو  از نایمرو یشن پارحب با یاروییدر رو ما یا. زد خواهد رقم را هیجکه نت ا

 ینا یدو کل دهیم یم خود ادامه با جســـارت به راه یا رویم یترس در الك خود فرو م

  .نه کنترل ،است یو فروتن افتادگی یروزيپ

 در ترس دارد یشهکه ر شخصیتی خصوصیت یک ،کنترل

ست ي برايیدشد یازنافراد  ،بحراندر زمان  ضاع کنترل فتنگر به د خود را در  او

ما  نتظار. اگردیم یبه دنبال راه چاره م ،وردهآ بر یادفر ،تر شدن خطر يبا جد می بینند.

ما دور  از اي شــده قدرت حســابو  اســت که خطر را با آرامش ینا یرهبر واقع یکاز 

ــت یما به دنبال رهبران ۀمه کند. ــئول یمهس از  امور را بر دوش گرفته و باعث یتکه مس

 .دنرفتن بحران شو ینب

 بسیاري کاپیتان هايبا  .ام شرکت کرده یبادبان هاي یقدر مسابقات قاچندین بار 

 بیکی ناخدا ه حتند کنموده ا يرهبر یتطعااقتدار و ق سفر کرده ام که گروه خود را با
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 نهبا هر گو ،شــوند یم بلند اعالم يبا صــدا ینوان. قکند یمدر مقابل آنها تعظ یدبانیز 

 ناخدا ها ین. اشود یممکن برخورد م وجه ینبدتر به سر بزند یمت ياز اعضا که ییخطا

ــت ایجاد حس ارعاب و یقطر از خود را يچرا چون و یکنترل ب  آورده خجالت به دس

 .ندا

مسابقات  يتماشا يبرا است یکاف هن کنترل کنندارهبر از يبارز ۀنمون یدند يبرا

ست یاهبران و . ردیبرو نو نهاالنبال  یسب یگل یافوتبال بچه ها و   یانمرب یمبگو بهتر ا

 .کنند کار چه و یستندکجا با گویندیم آنها به ،زنند یم یادفر یکنانسر باز ها بر یمت ینا

سابقه ینزم از يا که بچه یوقت سر او فر یمرب یدآ یم یرونب م صد بار «: زند	یم یادبر 

ستمس ینا ستاديا اونج. ایما کرده ینرا تمر ی ست به ب ؟کنی یم فکر یچ به ی  يزاحوا

شه ست  ینا یکنباز یک یعیواکنش طب ».با . کند ییدتا او را يحرفها کرده و یمکه تعظا

وانمود  نگاه کنند و یگريد يکه به جا هبود ینانیز  یکنانباز ینا ینوالد یمعمول واکنش

 آنها در عمق وجود اغلب ینا با .است نداده رخ انفرزندش يبرا یزيآبرو ر یچکنند که ه

ش ستند ین ماوجود شت خوا رهبر گردن  یاگو اما .بزنند یمرب صورت آن به یمحکم م

 یزن افراد ینا ةلقواب نامنتقد یحت .کندیم خاموش سرکوب و را مخالفت ها ۀکلفت هم

 .فتدایب اتفاقیی دعوا و یرير درگبره با مخالفت گونه صورت هر در که ترسند یم

اقتدار  از همواره وردآ یبه دســت م یگرانکنترل د یقطر را از قدرتشکه  يرهبر

ستفاده م شکستها دیگران در زمانمجازات  يخود برا  چنین دست یرز يعضا. اکندیا

آنها  .او اجتناب کنند با یاروییکه از هر گونه رو کنند یم خود را تمام تالش یرهبران

آنان انتظار  از که حد و اندازه را تا همان و کار خود کنند یم عمل محتاط اندازه از یشب

ــت یقشال آنچه هموارهه رل کنندتکن رهبر ک. یدهند یم انجام رود یم  یافترا در اس

 .یتگونه خالق یچبدون ه کارها یکیو انجام مکان یبازده یزانحداقل م یعنی ،کندیم

 ر موفقگذ يرا. بشود یم دیده یاربسها در زمان بحران  مخصوصاً یواکنش ینچن

 ،يآزاد ،حکمت، درك متقابل، عمل ابتکار کندیآنچه به رهبران کمک م، بحران یکاز 

 رفتن ینب از زور عمل باعث مال ترس وعاِ که با يهبر. راســت و محبت یاقاشــت، تعهد
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ــود یدر افراد م خالقیتقدرت  ــا ،ش ــرا ینتر گروه در چن یینرده پا ياعض تنها  یطیش

 .دهند یم نجاما را خود یفوظا رباتمانند 

شدن  از محکومرا خود  ینکها يبرا کننده کنترل وجود دارد که رهبر یزامکان ن این

دیگر و خجالت در افراد  شرم یجادا یقکند از طر یسع حس خجالت مصون نگاه داردو 

خود را بلند کنند از  يصــدا ینکهبدون ا حتیاز رهبران  یاريســ. بیدآنها را کنترل نما

و  یادداد و فر ينها به جاآ. کنند یاســتفاده م مردم کنترل يبرا تیمحکوم حسفشــار 

ساده حس یجادا را  يافراد آنها فقط. گیرند یم یشخود در پ يرا برا يا خجالت روش 

ستخدام  وجه یچه به یدنبا که دارند یآگاه یقتحق ینا از یکاف ةانداز که به کنند یم ا

 هکنند کنترل رهبران با کار لادر ح یوقت .پر قدرت خود به منازعه بپردازند سیئبا ر

ــت ــنهادو پ یو معرف دارد انجام کارها وجود يبرا روش یک که تنهامی دانید  یدهس  یش

 .یهودهب يهم کار خطرناك است و اصالً یگرد یروش

 ۀنمون یطانش .شود یم اتییجز یتمامکنترل به  مجبور تاًیاکننده نه رهبر کنترل

ــتنگر  ءیک رهبر جزي از بارز  یخود اعتماد نم رهبر کنترل کننده به کارکنان ک. یاس

ست را انجام  الزمهر آنچه آنان که  کند  و اتییدر جز یدهمواره با ینبراانب خواهند داد.ا

ــائل ــود یم رتنگرء جز او هر چه .کند دخالت یزن بحران یک یعفر مس عملکردش ، ش

شده سواس گونه  شکل محدودتر م یدشد و و سبت به م در  يو یاگو ،آخر ر. ددشو ین

 .را برسد درختان چه بیند ینم را یاصل یرمسی حت و شود		یم گم یجنگل

ست اي که باعث عملکرد هرکحم یروياما ن ستچ ،چنین رهبرانی ا شک  بدون ؟ی

ست که یییرون ترس  یشتريفرد کنترل ب یکچه  هر .است نهفتهعملکرد  ینا در پسِ ا

شکل  یکبر  سنلش یام ست م پر ساس برتر ،وردآ یبه د شتردر او ب یو حکمران ياح  ی

ــود یم ــت یباتث یو مرج و ب بردن هرج یاناز مو  کنترل یواقع هدف .ش منبع اما . اس

 احساس قدرت است که است و قدرت پاد زهر ترس .کنترل ترس استیش تمام تالشها

ــود یم ز آنانع ام ــتبدیل به  و فوران نموده ترس انبار آب که ش ــود یالبیس  درت. قش
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تکبر  یخکوه  به یلتبد شده ومنجمد ترس  يباال هاي هیکه ال شود یباعث م ینهمچن

  .شود ینیخودب و

ست کننده ممکن رهبر کنترل س ا  نظر به اعتماد بنفس مطمئن و با یاردر ظاهر ب

 که را یاو هر کســ .وحشــت وجود دارد کنندهرهبر کنترل  یک ةاما در پشــت پرد ،یدآ

سانده وشود  یکنزدبه آن پرده  زهاندا از یشبخواهد ب  در خجالت حس یجادا باعث تر

که آن رهبر  یابنددر وشوند  یکآن پرده نزد آنقدر بهد افرا خواهد ینم یراز شود یم يو

 آن چگونه به داند ینم که خود هم ســالی یانمرد م جز یســتن یزيچ یزانگ شــگفت

 .است یدهرس یگاهجا

ــت ینا اقعیو يتراژد اما ــتند که  یکنترل دو بال قدرت و: اس  هر رهبر با یکهس

ـــتاوردها چه هر ورود  یم باال و باالتر یناز زمآنها حرکت   یم رهبر بزرگتر ینا يدس

شوارتر  يامور برا رها کردن ،شود  رهبر تنها یک يبرا یت واقعیاما موفق ،می گردداو د

صل یزمان  آن به یقتاًحق هبرر یکآنچه  .یاموزدامور را ب کردن رها هنر که شود یم حا

ست  یازمندن ست یکویین به عتماداا شتباه کنترلنه  ،خداوند ا ساس ا  یکاما  .امور اح

 ۀخود سـابق یزندگ ۀیخچتار در اعتماد خواهد کرد که خداوند یکویین به يحد تا رهبر

 را تجربه کرده باشد.  یمتسل و یافتادگ ،شکست

 اوج شجاعت  نقطۀ یافتادگ

ستن فروتن ییعکس به طور طب یچه ص. دی شخ  یعیطب طور به اًکه ظاهر یر واقع 

ست معموالً  فروتن س یاا ست که بتواند جاه طلب از آن تر تنبل یارب شد ا سیا و  با  یارب

در بحران  مخصوصاً يگر فرد. اباشد نمودنو خطر  یسکآن است که اهل ر از ترسو تر

سه نم سو شان یا ینکند ا را کنترل یگرانکه د شودیها و شان یاست، وا یديمانا ۀن  ۀن

  .ییگرا سرنوشت

صل یزمان یفروتن ساس  که فرد به شود یم حا  یا حقارتخاطر عملکرد خود اح

 .یگرانبه د یتدادن اعتبار و اهم ايبر يو فراوان یاقاشت به خاطر نه و ،کند اشتباه
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ـــ یآگاه ۀیجکه در نت یفروتن وجود غرور در فرد  به خاطر یدناز تکبر و رنج کش

ش یا ،شدبا ست  یرو سازش با يبرا یعملا ست یلیتما یا ،مردم کنار آمدن و  که  یذات ا

از  یاريبســـ يرا. بندارد یکســـ يهم برا يا یدهو فا شـــود یم یدهندرت در افراد د به

 يو که هایی یبسآ ،یدآ یبه وجود م یبسآ یاست که تنها در پ یصفت یفروتن رهبران

 .است یدهخود د ۀاحمقان يو سقوط ها شکست ۀیجدر نت

ـــت  ینوجود دارد ا یو زندگ يرهبر ةکه دربار یتلخ یقتحق  یتنها زمان ماکه اس

انتخاب  یک یدگافت. ایمکنمی خود ســـقوط  یکه از تخت پادشـــاه شـــویم یم فروتن

ستن ست یههدیک بلکه  ،ی سم که با اراد ینم را یس. کا صم ةشنا  یبه فروتن یمخود ت

و  را با پوســت حقارتو  یدگاافت خواهیدیم ما اگر. ااشــدآن را حاصــل کرده ب گرفته و

از ما که  هآن دست .یدکن يرا رهبر يافراد یداست بخواه یکاف یدکن گوشت خود تجربه

رخ  یاتفاقات اســـت که همواره ممکن اهیمآگ یقتحق ینا از یخوب به کنیمیم يرهبر

ــته  وجود آن يبرا یزن يحل فور راه یچو ه نباشــند یوجه منطق یچه دهد که به نداش

شد و  ست ماند یم یباق هواقع ینا یدر پ چه آنبا شک ساس  ست یسرخوردگ و اح  .ا

 :است کرده درك و تجربه یخوب به را یندفرا ینکه ا یدرا بشنو يرهبریک سخنان 

ـــروع را خود خدمت که یزمان« ـــبان یکی کردم ش  خاطر به همکار ناازش

ـــتعفا خود تخدم از ،کردم جادیا که یراتییتغ  او يبرا راتییتغ نیا. داد اس

شد نجایا او خواهم ینم من که کرد فکر يو و بود شده تفاهم وءس باعث  و با

 یحت يو. نکرد باور رام حرف ،بماند ما شیپ خواهمیم گفتم او به که یوقت

 در يو که آنجا زا. کرد ترك را ما و داده اســتعفا جماعت با یخداحافظ بدون

ند یم او رفتن که کردم فکر بود محترم و حبوبم جماعت انیم  کنشاو توا

شته یپ در سایکل در را يدیشد  يرهبر أتیه با گفتن سخن از سپ. باشد دا

 نیا به مربوط اطالعات تمام و گفته سخن جماعت با که گرفتم میتصم سایکل

 دنیافر نیا انیجر در من که یاشتباه یحت و ،بگذارم انیم در آنها با را انیجر

 اوضــاع که یزمان شــد باعث من کار نیا. کنم بازگو زین را بودم شــده مرتکب
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 که آموختم من نیهمچن .میبگو سخن پرده یب و رك طور به بتوانم شد بدتر

 جهیتن. نکنم یمخف را خود تااشــتباه و بوده صــادق و راســت رو خود ۀگل با

 صــداقتم خاطر به من از و شــده قانع من حاتیتوضــ با همه که شــد نیا

 ».کردند يسپاسگزار

ــدن در تقاطع يرهبر ــمکش گرفتار ش ــت ها اهداف و برنامه ايه کش  رهبري .اس

ت اها با وجود منابع محدود و اطالع اهداف و برنامه تحقق يبراو تالشــی اســت  یســع

صم هر .یناکاف شرا یمت سط عده ا یطشما در   يعده ا و شود یم یرفتهپذ يمختلف تو

وجود خواهد داشت  يفرد یشههم یطیشرا ینو در چن خواهند کرد با آن مخالفت یگرد

شما را ست که همواره يکار يهبر. رکند شکست خورده خطاب که   یافتادگ و یرتحق ا

 .کندینزد خود دعوت مبه را 

شکالت می توانند  شان دهندواکنش  نوع سهرهبران در زمان م ، کنترل :از خود ن

ت یا ،یزگر به ب. یدگااف جه  ها گز ،یزگر بودن کنترل و هودهیبا تو نتن  يبرا یمنطق ۀی

ست  به خواهند یم که یرهبران ست که ینا یابندبلوغ د آنها که آنچه  با تمام وجود هر ا

 .یرندبپذ می کند یتهدا یافتادگ فروتنی و يسو را به

  یدگاافت عملکرد

ـــوار و  خدمتخود را در  ين لنگان جاارهبر  یما زمان. اپیدا می کنند بحران زادش

ـــ دهد یم رخ یکه بحران ـــت یکه قربان کنیمیاز ما فکر م یاريبس  یم ا خود. بیمهس

ــیما ــتبحران  ندیش که  کنیمیم یلتحل ینخود چن و در درون داراي عامل خارجی اس

ــ آنچه اتفاق افتاده به  که باعث یمنکرده ا يکه ما کار ز آنجا. ایســتمن ن یراســت تقص

شود ینوجود آمدن ا ست که آن را حل کن ینا ما تنها یتمسئولنابراین ب ،بحران  ا . بیما

نچه آ. انجامد یاست که به فاجعه م يا ینهاما گز ،است یمتداول واکنش ینا ینکها وجود

ـــت ینا گیرم ینم نظر در را ما آن باز هم ، بالیاي طبیعی یحت ،یهر بحران که در اس

 در ذهن خود همواره یقتحق یناداشتن  یاد با به رهبر افتاده یک .هستند یلمردم دخ
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سکه  دکن یم فرض ینچن ستن یخارج يله ائبحران تنها م  یزن یدرون یبلکه مفهوم ،ی

 محبت در ییها خود در چه قسمت یدر زندگ یابمدر ینکها براي است یفرصت و هست

شته بر قدم ستق يضعف رابطه ا ینا ه، چام ندا شته بحران ینا با یمم شد و چه دا  با

   .باشد نداشته

سازد  یم آشکاررا  است که درون رهبر ینگذارد ا یرهبر م بر که هر بحران یريثأت

ــکالت دیگران توجه می کنیم تا خودمان ما اغلب و ــتر به مش  ینا یمت یلدر انج. بیش

 :خوانیم یم را یسیع جمالت

 يدار خود چشـــم در که یچوب از امّا ،ینیبیم برادرت چشـــم در را یکاه پَرِ چرا«

ــمت از را کاه پَرِ بگذار ،ییبگو برادرت به یتوانیم ؟چگونهیغافل  حال آورم، دربه چش

 آر،دربه خود چشــم از را چوب نخســت اکار،یر يا ؟يدار خود چشــم در یچوب آنکه

 هب است، مقدّس آنچه. یکن رونیب برادرت چشم از را کاه پَرِ تا دید یخواه بهتر آنگاه

 کنند مالیپا را آنها مبادا د،یندازایم خوکان شیپ را خود يدهایمروار و دیمده سگان

 )6-3:7 یمت(.» بِدَرند را شما و برگردند و

شم درون خارشناخت و برخورد با  سو یقدم ،خود چ ست به  و  ،یدگاو افت یفروتن يا

  .خود تجربه می کنیم يوجود یتاز واقع یخاطر آگاه که بهاست  یشکستگاین همان 

 :یمبه خاطر بسپار یدبا چهارنکته را، فروتن بودنافتاده و  يبرا

ست و یمحک، خوب یکاف ةانداز هرگز به من  - 1 ستمد نعدابا ا را  م کارهاکه بتوان ی

 .ببرم پیش یدور که باطآن 

ست دور چقدر هر  - 2 شک ست ها کنم باز يهم تالش کنم که از  شک من  يهم 

 .شوند یامور و خود من م یندفرا ،یگراند یبآس باعث
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کنم در  یکه ســع شــود یم یجادا یاشــتباه من زمان بعد از یبتخر ینبزرگتر  - 3

را  یگرانبخواهم د یا کرده یخود شانه خال یتمسئول حل آن شرکت نکنم و از

 .کنترل کنم

ــت که از خداوند و ینه زمانااعتراف فروتن ینبزرگتر  - 4 درخواســت  یگراناز د اس

 .کنیمیم کمک

ــدن و بعد ا یرتحق از  یکه در مقابل انظار عموم رخ می دهد یزمان یآن فروتن زش

به ـــاهی  ـــویمییپا تخت پادش  ترین یقیقحو  ترین یقعم يو رو در رو ن پرت می ش

ما  یم.قدرت خداوند را داشـته باشـ یسـتهرگز قرار نقرار می گیریم که  یزندگ یتواقع

 .یمیستخدا ن

شوم یتباعث موفق توانم یمن نم شوم که دخترم  توانم یمن .سازمان خود  باعث 

صم توانم ینم .یاوردب یمانا شم یمیبا همسرم  شاد با سات  بر ین حت. مو  افکار و احسا

ــت کم ممکن !ه بلهآ. دارم یکنترل کم یزخود ن ــم یاس ــته باش اما ، کنترل بر خود داش

سلط کامل ینکها شته و قادرم هر خود بر من ت صم دا  سازم یرا عمل گیرم یم که یمیت

 .نه استاساده لوحانه و مغرور

 يها ها و کشمکش تضاد وارد که خود رااین است م انجام دهم رمن تنها قاد آنچه

قدم  یناول یشدر کنترل خو ییعدم توانا راف بهعتکه ا است ینهم يرا. بسازمب مختلف

ست الکلی هاي يدر گروهها ست که رافعتا ینا ۀیلوس ه. بگمنام ا خود را  ما شکست ا

هر  ،داریم		یم خود بر یاداعت یریتمد يبرا یهودهب ياز تالشها دست یگرو د ،ریمپذی یم

 .باشد خواهدیم که یتالش

شترینها ب بحران ینا و هر کدام از ،از بحران اجتناب کند تواندینم يرهبر یچه  ی

شترب رهبر ینا چه ما هر. اگیرند یاز رهبر م را یرون سلط امور که بر کندیم تالش ی  م

ند یباق ما ند یم یباق بحران با یاروییرو يبرا يو يبرا يکمتر یروين ،ب کار  ین. اما

ــت مبو و بلوطاب درخت تفاوت مانند ــت يتنومند و قو یدرخت رخت بلوط. داس ما . ااس
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ست رنگ سبز ساقه ايبو تنها امب و بدون  درخت بلوط با قدرت ،د و باراناب یانر م. دا

ستد یم یانعطاف یچه ساباینکه  تا ،ای انعطاف  خاطر عدم سپس به شده و یدشد یارد ب

 يباد هر شزو مبو بااب یاهما گ. اگردد یم بیشــتردرخت  ینا احتمال شــکســتن یريپذ

 یمثال و بامبو بلوط ل درختاث. مشکند یاست که نم یرپذ انعطاف آنقدر و شود یم خم

صو به يخوب برا ش یرت ص یدنک ست یک یدگاافت یتخا ما  یوتنفر و یدگافت. ارهبر ا

 . شودمی  یشتردر ما ب ییرو تغ یريانعطاف پذ یتبلکه ظرف ،یمنشکن که شود یباعث م

 ینا خود را ما او خدمت. امبو استامانند ب یزن ،موفق يها یسااز کل یکیشبان  یل

 :نویسد یم ینچن يو یمتن در .است نکرده شروع ینچن

 سایکل جماعت از یمین بود قرار که میشد روبرو یطیشرا با شیپ سال کی«

 کرده دایپ يدیجد شغل آنها از یرخب. کنند ترك را ما ماهه سه يا هدور يبرا

 بود قرار زین یبرخ و بودند شــده لیلتحصــا فارغ خود مدارس از یبرخ بودند،

 ياعضا از يادیز تعداد تنها نه ام. بروند يگرید يها شه به لیتحص ۀادام يبرا

 ،کنند ترك را ما بود قرار که يافراد بلکه میداد یم دست از را خود يسایکل

 از را خود یمال بعامن از ییباال درصــد نیهمچن و بوده ســایکل رهبران جزو

 سایکل شدن لیتعط احتمال که میبود شده روبرو یطیشرا اب. میداد یم دست

 .کند خدمت که ماند ینم یکس گرید رایز بود اریبس خدمتمان شدن متوقف و

ـــ در که بود نیا نم واکنش نیاول  ماجرا انیپا منتظر و کنم زکِ يا هگوش

 ».باشم

 و. ایســـتن آنها ییدو جلب تا نیگراقرار دادن د یراش تحت تاث یزهرهبر افتاده انگ

سارطع شرم ش را يم  س یگرد ینبنابرا یدهچ سوا یتر  ندارد و یشبروآ یختنر و ییاز ر

ستن مهم یشبرا ست یک عنواناو را به  یگرانکه د ی  آن به ین. اکنند خورده نگاه شک

 یچه به واســت  یرغ از یازن یب یا یســتن مهم یشبرا یگراند يکه حرفها یســتن یمعن

س و یفتعر  خواهم ضیحتو یتانبرا اکنونکه بلکه همان طوري  !. خیرندارد یازن ینیتح

صرفاً یک يبرا یگراند يکرد نظرها ستنقش  رهبر فروتن  سري داده ا  اگرچه و یک 
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 یمش خط ةکنند یینتع یگراند يقضاوت ها با این حال، شوند یمناو  یوشحالخ باعث

  .یستندن او

است که مخالفت  ینمن ا یدگاهد ،پذیرش و عدم پذیرش از سوي دیگران ةاما دربار

 ةدربار یدتوان یکه شما م است يتنها در نقش اطالعات اضافه ا یگراند ياز سو یدشد

ــناخت ــ ش ــت آور هاید ب یدهکه برگز یريخود و مس ــد یرشو پذ یددس باعث  یزن یدش

ــنود ــت یو آزمون فروتن بوده يخش ــنجاب ها یمراف کنعتا که ما يبرا اس  يکور يس

رهبر  يها که مشقت یمان. زنندکمی بلوط برخورد  ةیوبه م تصادفاً گهگاهی یزما ن مانند

 و کار ةثمر نه یتکه موفق ینا بارز از اســت يه انشــان ینا، شــود یم نهاده فروتن ارج

س تالش ست یارب صل وفادار و نه ا شه اي یتکامل. بلکه موفق يحا ست او یضف از گو  ا

 .ما شده است حال شامل دهد رخ یگرد يا آن که فاجعه از قبل که

ــیم یم يیگربحران د وقوعپس چرا ما از  ــت دق ممکن یک توپ ۀگلول .ترس  یقاً اس

شما با یایدفرود ب یدرگودال تا در آن  یدا زده کنده یخ ینزم يبر رو یتاندستان خال که 

 .دارد یتاما واقع ،عادالنهان ینا .پناه بگیرید

ـــد یرهبر افتاده از مرگ نم ـــبت به یراز ترس دچار توهم  یزندگ يها یتواقع نس

س یاگر توهم یا یستن ست یارهم دارد ب شواد یم و. ااندك ا امروز  ینحسو ت یقند که ت

 ییقعم تبدیل به شــکایت فردا گیري هاي یمصــمت از یتعدم رضــابعلت اســت  ممکن

. کندیمحدود و محدود تر م یاشتباه خود را نسبت به زندگ یرهايرهبر افتاده تصو .شود

 ،یمنداشته ا را یاقتشل که يا یهد. هیستزود گذر ن اي یهجز هد یزي، چیزندگ او يراب

  ل. الپرجاست  يا یهو هد یمرا درخواست نکرده بود ما آن که يا یههد

 هیافت ییرها یتاز چنگال خجالت و محکوم خداوند محبت ۀیلبوس یشترب چه ما هر

ش سل ،یمبا شو یمکمتر احتمال آن وجود دارد که در زمان بحران ها ت  یدگافت. ایمترس 
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ست که سور یزندگ يبرا را قلب یتظرف ا سارت چ. دهد یم یشافزا نهاج ستاما ج  ؟ی

 :نویسد یم ینچن هبار ینا در 31نتچستر یک یج

 يبرا فراوان قایاشــت یمعن به و اســت تضــاد يدارا خود یمعن در جســارت«

ست یزندگ ست آن ةآماد لحظه هر شما که یحال رد. ا  آنکه . «دیریبم که دیه

 يا جمله نیا .»اســت داده نجات را آن واقع در بدهد دســت از را خود جان

س مختص تنها که ستین لودآراز و یعرفان شد انانقهرم و نیمقد  يسرباز .با

 ،ابدی ییرها آنها دست از خواهدیم اگر شده محاصره خود دشمنان ۀلیبوس که

ــت دیبا ــد اقیاش ــاس با را یزندگ به شدیش  مرگ به ییاعتنا یب بیعج احس

 شیب ییترسو، صورت آن در رایز ،بچسبد یزندگ به تنها دینبا او .کند بیترک

ـــرا آن از و بود نخواهد  زین مرگ منتظر تنها دینبا او .کرد هدخوان فرار طیش

. دکر نخواهد فرار و بوده یخودکش به مستعد یشخص صورت آن در رایز باشد

ـــور ،یتفاوت یب نیع در دیبا وا ـــتاقانه و نهاجس . کند تالش یزندگ يبرا مش

شت هیشب دیبا یزندگ به او اقیشتا شد آب به اقیا ضر که یحال در با شد حا  با

  ».بکشد سر یشراب جام مانند زین را مرگ

در  يضرور يتضاد ین. ایستن یهر گونه ترس نبود یشجاعت در ذات خود به معن

 یببا  يپرواز يبرا يآزاد يدر را به ســو یدرماندگ یتاوبرو شــدن با نه. راســت يرهبر

 .است یواقع یناناساس اطم ین. اکندیباز م یتفاوت یب و یبعج ییاعتنا

  ویکدرك داستان ن: یناناطم

ـــه آنچه ما می گوییم  ـــد که همیش و اگر تعریفی که ما از اطمینان داریم این باش

در آن صــورت اطمینان همان غروري خواهد بود که ما  ،انجام می دهیم صــحیح اســت

اســت که فروتن گشــته  یشــجاعت یقیحق ینانطما .زیبا جلوه دهیم آن راخواســته ایم 

 یستممطمئن ن .یرخ یااست  من با دانم حق یمن که فهمد یرا م ینا رهبر لنگان .است

                                                           
٣١ - G.K.Chesterton , Orthodoxy ( san Francisco:Iganatius,1995) 
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شدراه  ینام بهتر یدهبرگز کهرا  یراه س ،ملأاما پس از ت ،با  راه ینو دعا ا ،مذاکره ی،برر

 ماچون ج و مرگ را یدرا چون آب خواهم طلب یاتمن ح ،راه یندر ا .کرده ام انتخابرا 

 .یدسر خواهم کش شراب

ـــتان نجات خود را هموار به رهبر مطمئن داس که در  وردی آم یادو ب. ادارد یاده 

ـــته خداوند با  نموده یامه جایع مختلفاو از ف ییرها يرا برا یخود راه یکویین گذش

ست شته آموخته که ییدرس ها او از ینبنابرا .ا  یشپ يبحران ها از ییرها يبرا در گذ

که  بندد یشــرط م و دارد یکاف یناناطم از نجات گذشــته خود او .کندیم رو اســتفاده

اگر  یحت، به بارآورد یکوییننتیجه اي  تواند یم زمان از يا نقطه در نیزبحران امروز 

 یدگاهد یلیپیانخود به ف ۀپولس در رســال .باشــد او ۀخواســت بر خالف بحران ینا یجهنت

 :نویسد یم ینچنو  کرده نایبه مرگ ب خود را نسبت

س ستنیز مرا رایز« ست، حیم  بدن نیا در خود اتیح به دیبایم اگر .سود مردن، و ا

 را کدام دانمینم و. بود خواهد پرثمر یکوشــشــ و کار منزلهبه میبرا نیا دهم، ادامه

 جهان نیا از رخت دارم آرزو کهچرا :کشـمکشـم در سـخت دو نیا نیب رایز نمیبرگز

س با و بندمبر شم، حیم ست؛ بهتر مراتببه نیا که با سم در ماندنم امّا ا                                     ماش يبرا ج

ست تریضرور  در شما يشاد و شرفتیپ يبرا که دانمیم دارم، نیقی نیا از چون .ا

 شما، نزد آمدنم دوباره با ات ،برد خواهم سربه شما همه با و ماند خواهم زنده مان،یا

 )26-21:1 انیپیلیف(.» گردد افزون من سبببه یسیع حْیمس در فخرتان

شتباه بزرگ شوم چه یاگر ا شده اخراج  صم به یگراناگر د ؟مرتکب  من از من  یمخاطر ت

 یچه ؟ســازمان شــود چه ینکار ا یانباعث پا یتاًانه ياگر بحران جار ؟متنفر شــوند چه

سلحشورانه  یدکه با گویم ینم. یستندن يا پا افتاده یشمسائل پ موضوعات یناز ا کدام

ست اتفاق ممکن که یزيچ ینبدتر اما ،یمشو آنها روبرو با ستچ فتدایب یا سوا ؟ی  ییر

سار یعموم شرم ضاوت یناز ب ؟يو  شهرت؟ ق سخت يها رفتن  که  یآنان يسو از سر

   ؟ام شده نایدیشامناباعث 
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. یستندن یسهمرگ قابل مقا کدام با یچاما ه یستندن آسان یاتتجرب ینا از کدام یچه

ست ا مکنم  شوند ینم اما باعث مرگ قلب و روحتان ،شندبا یزآم یرتحق یاتتجرب ینا

 یدشــمن من يبرا یزن یگريد یزچ هر ینبراناب ،یســتن من ییاگر مرگ دشــمن نها

 يردا که باشد داشته را ینا قدرتبتواند که  یستن یو دشمن شود یمحسوب م کوچک

 .من بدزدد از ارزشمند بودن را و يشاد

ضاد همواره خود در افتاده رهبر ش ت شودگ و نانیطما نیدلن  .کند یم تجربه را یگ

 و دارند یآگاه من تیوضع نیبدتر از دارم عهد بر را ناتشیاهد من که يافراد اگر یعنی

 ۀانیم در من چشــم داخل یچوب ریت نیبنابرا ،ســتمین شیب يگناهکار من که ننداد یم

ــدن خارج حال در دائماً بحران هر ــت ش ــتن جینت و اس ــب  و بهتر يدیدۀ آن داش کس

 .الزم است مردن يبرا هم و ستنیز يبرا هم که است شتریب یحکمت

که قرار بود  یهمان کســ ،شــما صــحبت کردم او با ةدربار یشــترکه پ یشــبان یل

ــکل ــت از یمین یشایس ــخنان خود چن ۀادام در ،بدهد جماعت خود را از دس  یم ینس

 :نویسد

 انیپا منتظر نهادیامنا و کنم کز يا گوشـــه در که بود نیا من واکنش نیاول«

ش ماجرا  وقت از یمدت شدم واکنش نیا یهودگیب متوجه که آن از سپ. نمیب

  .دادم اختصاص یمتفاوت يها نهیگز درباره تفکر به را خود

بار  - 1 نده فرا چه به رهبر عنوان به مرا خداوند که کردم فکر نیا ةدر  خوا

 کدام چیه که شدم متوجه. است هخواند فرا چه به را ما جماعت و است

 که باشد راه در يزیچ دیبا حتماً نیبنابرا ،نکرده رییتغ ها یخواندگ آن از

 خواهد جادیا سایکل در افراد خروج با که شود ییهازاین یتمام يپاسخگو

  .شد

 به و نمودم خداوند ییتوانا يادآوری و مطالعه ،تفکر به را يادیز زمان  - 2

  .دمیشیاند بود داده انجام ما ياسیکل خیتار در و مقدس کتاب در او آنچه
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 فکر آن به و است ندهمایباق یکس چه نمیبب تا کردم نگاه خود اطراف به  - 3

 آنچه با میبتوان تا بود ما يســـاز آماده حال در چگونه خداوند که کردم

 با نبوده يرهبر ۀطیح در که يفرادا. میشــو روبرو دیایب شیپ بود قرار

 یم هبار نیا در ییســـهادر آنان از و کرده مشـــارکت ســـایکل رهبران

ند مت يبرا ما فراخوان هر یپ در ،جهینت در. آموخت  يها گروه ،خد

ــ ــ داوطلبان نیا تعداد و کردند یم یآمادگ اعالم مردم از ياریبس  اریبس

 ».کنند ترك را سایکل بود قرار که بود يافراد تعداد از ترشیب

ص که دیدیم یم آنها را دعوت به  ما هرگز که ارندگذ یم یخدمت ۀافراد قدم در عر

شجالبتر که و  یمآن نکرده بود  یزهايرفتن چ ینب ا از. بیمبود آنها کار یشاهد ثمر بخ

شها یگزینجا کهنه و ساکل ،یدجد يشدن رو سر ی شترينظم ب سامان وو ما   ز. ایافت ی

ــتان در  ادافر رفتن یدر پ که راتیییاز تغ یبرخ .بود ما دردناك يبرا دســت دادن دوس

ساکل ستن یزيچ آن هنوز شد یجادا ی  ینا یطور کل اما به ،یمدار را انتظارش ما که ی

 شجاعانه ما عملکرد از چقدر که دانم ینمو  همثبت بود یساکل همو  من يبرا هم تجربه

ست ست بهتر کنمیکر م. فبوده ا  ینا یانم که در خداوند بود به اعتماد ینا که یمبگو ا

شنمود یبترغبود داده  انجام قبالً آنچه يآوریادبه  ما را راه  ینهم شجاعت یفتعر یدا. 

شد  دست به یسخت را با آنچه که ترسیدم یم .ترسیدم یم شکست که از دانم ی. مبا

 .کنم فکر داریمبر یدکه با يبعد قدم ةدربار ترســـیدم یم .یمبده دســـت ازایم  آورده

 با از ترسیدم یم و دهد یم نجاما که است يکار يمرد در گرو یک یتاعظم هو قسمت

  .بدهم دست از را یتمهو یسادادن کل دست

شترب ياعتماد ودخ در من ،یگرد يسو از ست  به یگاهمجا به ی عنوان یک رهبر د

در ابهام  يرویشــ. پشــد یشــترب یزن بودند جزو جماعت ما که یمردم به عتمادم. ایافتم

سان تر ما يبرا ست گویم یم. نشد آ  اما حس دوران برگردم ینا به دارم که دوباره دو

 کنون بهتر. ابگذارم ســر را پشــت آنمجدداً که  را دارمتوانایی آن اکنون  که کنمیم

 .باشم داشته رو یشپ يها بحران به نسبت یدبا یدگاهیچه د که دانم		یم
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ــتیم یل ــود و پنهان یردنش را در بغل بگانواز خواس وجود دارد که  يرهبر . آیاش

 را به خود یخواندگ آمد و خود به یلباشد؟ اما  فرار را تجربه نکرده يبرا دیشد یاقاشت

 یزيو شروع به برنامه ر ،ما هستند یمانآورد که اساس ا یادبه  را ییو داستانها. اآورد یاد

 کار را ینهم نمود که دعوت یزن ران یگراو د برداشت مرج قدم هرج و درون و به. انمود

 .پویایی یافت یگرر داب يو جماعت ،رکا ینا با .انجام دهند

ینم باعث شیپ از هرگز شجاعت .داد ینم زهیانگ يو هب یل ةشد بیتخر شجاعت

ــود ــجاع قهرمانان تمام اًبیتقر و ردیبگ کار به را آن فرد که ش  چیه«: ندیگویم نیچن ش

ستم ینم يگرید کار  ینم نیب از را ترس هرگز شجاعت.» کار نیا جز به دهم انجام توان

 فرد تا کندیم يبند هکالس را ترس که است نیا تنها دهد یم انجام شجاعت آنچه ،برد

ساند انجام به را دهد انجام دیبا آنچه بتواند : گفت یعموم یران کی در یل آنچه به بنا .ر

 ».است ردنمُ آماده و کرده دعا که است یترس شجاعت«

 یکبا  یاروییدر رو اندد یکه م اســت يرهبر ،ســازمان یکدســتاورد  ینبزرگتر

کنترل  یشترب ،کند آن را کنترل مسلط بوده و کند بر اوضاع یسع یشترچه ب بحران هر

 یدگافتدر اُ که تضادي بتواند یشترب چه هر یگرد يسو ز. اشود یاز دستش خارج م امور

. آوردیو خطر به دست م یدتهد با شدن در روبرو یشتريب شجاعت یابددر وجود دارد را

ضادها و  یونگاروبا واقع در کارمان  در کنیمیم يرهبرلنگان که  یانمز  کار و سر هات

ــع یقت. ویمدار ــت یفض ــت ترین يزمان قو همان در در واقع ،یدهس که  یو زمان یدهس

که در  یوقت .یدهســت يیگرهر زمان د در واقع جســورتر از ،یدهســت شــکســته و داغون

را  یمربخشث یشترینتوانست ب یدر واقع خواهد ،لنگید یخود به طور مشخص م يرهبر

 .یدداشته باش

 رهبران  يرو یشواکنش به پنج چالش پ

سو ،بخش یندر ا شی به عنوان بودن من از تر سخن  واکن سبت به بحران  شتباه ن ا

معمول  به طور، شود یم در هر بحران روبروموجود  که با خطرات یرهبر زمان یک .گفتم
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 ياتهام و شـرمسـار ینر سـنگارا کنترل کند تا از ب یطشـرا و یگرانکه د کندیم یسـع

شجاعت الزم برا .یزدبگر شه د ياو  شدن با خد شاروبرو  شدن  را  رت و اعتبار خودهر 

 .ندارد

 یواکنشــ رستاســت و  يرهبر يرو یشچالش از پنج چالش پ ینبحران تنها اول

ــت ــبت خودم یحت و رهبران اغلب که موثر ریغ و یعیطب اس ــان حرانب به نس  یم نش

 یدباشه یافتخود در است شما در کار ممکن ،متفاوت است یگريما هر رهبر با دا .میده

ــر ،یخود خواه به آوردن رو ،ترس يبه جا به بحرانتان  کنشاکه و ــس عدم  یا یختس

 .است یريانعطاف پذ

جدول  ینر ا. دیدآمده اســت توجه کن کتاب 18 ۀکه در صــفح یبه جدول یگرد بار

ست ذکر يرهبر يرو یشبه پنج چالش پ ثمر	یباما  ،متداول هاي واکنش  يبرا .شده ا

شدن شن  ضوع رو سمت بحران را با واکنش ،مو را  آن ط کرده وتبمر ترس ثمر یب من ق

ض ضوع پ .مداد یحتو سخت یچیدگیمو سر را با  ییتنها ،یخودخواه را با یانتخ ،یرا با 

شتباه س را با یو فرسودگ ،شدن پنهان  از کدام ر. هداده ام ربط ییرنوشت گراواکنش ا

 واکنش ینا از هر کدام نشان دادن رهبر یکاما به عنوان  ،هستند یعیواکنش ها طب ینا

ــد ز کارتان ثمر شــدن یها باعث ب باعث  ها واکنش یناز ا کدام یچکه ه یراخواهد ش

 .شود ضعفتان به قوت بدل که نخواهند شد

شرا شک هر یب ست یگريبا د شیطفرد و  صل ،ینبنابر ا. متفاوت ا به  یواکنش ا

شرا یگررهبر تا رهبر د یکاز  رهبري يها بحران شرا یطیو از  خواهد  فرق یگرد یطتا 

سفر یدشاهدش خواه يبعد يها نچه در بخشآ. کرد شاف يبود  ست که در یاکت  آن ا

ست یدخواه شهاها و و چالش ینا یانارتباط م توان سبت به ياکن ده و کر یرا بررس آن ن

 یســهمقا تانیرو یشپ يها بحران ینخود در برابر بزرگتر متداول يها آنها را با واکنش

ـــوع ها به تر یقدق ینگاه یندهآ ار بخشههر کدام از چ. در یدکن  ،یچیدگیپ يموض

سودگ ییتنها ،یانتخ س به و ،انداخت یمخواه یو فر شه یبرر شتباه ياواکن متداول  و ا

ــبت به رهبران به ثمر  ما ،ر همان زمان. دپرداخت یمها خواه بحران ینا از هر کدام نس
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شهااز و یبخش بودن برخ شتباه نگاه خواه به ياکن معکوس آنها  ۀیجنت و کرد یمظاهر ا

در  يرزاشکرگ ،یچیدگیعمق در مقابل پ :یلقب از ییها واکنش، کرد یمخواه را مشاهده

ــ ،یانتبرابر خ ــودگ یهعل بر ه به نبردک يیدام و ییتنهاعلیه بر  یدگوگش  یم بر یفرس

  .خیزد
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  ششم بخش

  

  یدگیچیپ مشکل

 یرهت ینکیع پشتنگاه از  یعنی يرهبر

  

شههم ست که ی شتباه ا خود  يها یمیلاز خوردن فنجان دوم قهوه ا قبل ها صبح ا

را  آنچه که یدآ یم یشدارم اما به ندرت پ یآگاه یقتحق یناز ا ن خود. میدرا چک کن

ـــر دو يجو فلکس کرن يجابه  کردمیکار را م ینگر ا. اانجام دهم دانم یم که  یم س

شن يتود یزیونیتلو يشو ینکها يجا و به ،کردمیورزش م، خوردم  ینمبب تا کنم را رو

 .دادم یم مل اختصاصأرا در خلوت به ت یزمان ،یدهپوش یچ یککور یکت

ـــل ارتباط ینبزرگتر 32نامه هاي الکترونیکی ـــت وزت امراآفت و معض  ینکها ا. باس

شد انتقال که شود یم باعث سان با س که شود یاما باعث م ،اطالعات آ  یچیدهپ ئلام

سخت یابندچنان انتقال  ساده به که آنچه  ست  س در و یدنظر آ ا موارد آنچه  از یاريب

اطالعات  یفباعث تحر امه هاي الکترونیکی. نمهم جلوه کند است افتاده پا یشو پ یفرع

جمالت منطقی و متفکرانه زمان  دنشـــو یباعث مها  ه هاي الکترونیکیام. ندنشـــو یم

خوانده شدن غیر منطقی و مغرضانه به نظر رسند و خواندن نامه هاي الکترونیکی زمانی 

ــت نتایج بدي را  ــبی تان فعالیت خود را آغاز نموده اس ــتم عص ــیس که هنوز نیمی از س
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 دســت به خود را یاريکه هوشــ کندیم کمک هوه. قبرایتان به همراه خواهد داشــت

 .کندیتر م یرهت عینکتان را يها یشهها ش یمیلا ،وجود ینا اما با ،یدآور

همه  در دسترس این چنین آسان مانند امروز اطالعات يبشر یخدر تار یزمان یچه

 گرفتم یمتصم یشپ یهثان ند. چاطالعات بال استفاده هستند ینا یشترب. اندقرار نداشته 

هم  ینترنتا .مورد یافت شد 3450 هیثان 32 عرضر . ددر گوگل جستجو کنم ار عبارتی

 ها یستبود یاندر م یرسوم روابط جنس ةبخواهم دربار اگر من .و هم لعنت است برکت

 ؟هستند درست یکمنابع کدام  ینا ۀهم یانم بدانم که از یداز کجا با، کنم یقتحق

از  توانیم ینم که یما یســتادهطالعات اا ی ازه انبوهادر شــاهر مامن و شــ ینبنابر ا

مطمئن باشـــیم و هر چه قدر هم موضـــوع این اطالعات پیچیده و کدام  یچصـــحت ه

شند سترده مهم با ست که در نوع نگرش ما از طریق این  ،گ ضوع عاملی ا باز هم این مو

شتريب يها یچیدگی. پعینک هاي تیره تاثیر می گذارد  که دارند وجود یدر زندگ یزن ی

ستند ۀیجنت سان قلب گویندیم .وجود گناه ه س یان ست که آن از تر یچیدهپ یارب بتوان  ا

 چه برسد به یمخود را کامل بشناس يها یزهکه انگ یستیمن ا قادر. مشناخت آن را کامالً

ــته یکدیگر قلبی یزهايانگ از یمنابتو ینکها ــناخت کامل داش ــ ش  یمهرگز نخوا. هیمباش

ست دربار ضوع هاة توان شناخت و یتاهم یمانبرا که ییمو شته  یکامل یآگاه دارند  دا

 از گرد و یمرور زمان کم به یدواریمام که است ینا ماند یم یباق یمانآنچه برا و یمباش

شده  غبار آن سته  سائل یمما بتوانتا کا ضح یرا کم م  یم آرام یکم یگاه .ینیمتر بب وا

ــیکه ع گیریم ــاگردانش معنا ا بهت گردد یم باز مشایپس از ق یس رخ  که ییعوقا يش

چه اً اقعو دانســتند ینم و بودند یجهنوز گ شــاگرد یازده آن یراز، دهد یمرا تعل داده بود

مشاهده  کامل قابل یوضوح اب آسمان یدد یهزاو خداوند تنها از ۀقش. ناست افتاده یاتفاق

 .است
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  .یستن یچیدهپ يا یچیدگیهر پ

تصـــمیمی ســـاده ولی اتخاذ و عمل به آن آنچه که  دهند یرهبران اجازه م یگاه

 ییرااج یمت، یشسالها پ ال،مث يراب سخت است حالت پیچیده و مبهمی به خود بگیرد.

 داد بود انجام الزم یاطو عدم احت یتجربگ یب یلکه به دل یخاطر استخدام اشتباه ما به

 یانمتقاضــ ،بود ممه یارما بســ يبرا در جاي خالی يرار دادن فرد. قشــددچار مشــکل 

 را یدجد که کارمند یشــخصــ .منصــب وجود داشــتند آن اســتخدام در يهم برا یکم

ستخدام سو تجربه بود و		یب يفرد کرده بود ا شار در یگرافراد د ییاز   سازمان تحت ف

 .ندنرا پر ک یخال يتر جا یعسر چه هر یدبا کهند بود

ستخدام یتازگ که به یشخص شخص ا سب شده بود   و ،نبود یگاهجا آن يبرا یمنا

 ،ماند یباق 33یکتاتوناک خود در حالتروز را در دفتر  ۀهم که یزمان اول روز از ما ۀهم

او از دفتر کارش با فاصــله  یدنکشــ یرونب يتالش برا هگون ر. هدانســتیم یرا م ینا

سته مواجه يدرو  يو ۀمحترمان گرفتن خود  کار سر ماه بر یکبه  یکرا نزد او ما .شد ب

ــتنگ  فاجعه کردند یم کار که با او يافراد يهم برا او و يبرا ماه هم یک ین. ایماه داش

 .بودآمیز 

را  آنجا یدبا چه زودتر که هر یماو بگو نه آن بود که بهایمو حک یمنطق ۀینگز تنها

 یشپ یاريبســ ةیچیدد و پضــامت يموضــوع ها یراز ،یمنکرد کار را ینما ما ا. اترك کند

احب کار . صکرد یکار م ما با بود که ياز افراد یکی یکاو دوست نزد .تقرارداش یمانرو

س يو سابق ساعد یارنظر ب  یدشا یمکرد فکر ینا نابر. ببه ما ارائه داده بوداو درباره  يم

 یاجشدت احت ما به، بر آن عالوه .دهد یقتطب یدجد یطشرا با را خود زمان با مرور يو

ــت ــازمان آن در يکه فرد یمداش ــتجو برا و ،کند را پر یخال يجا س فرد  یافتن يجس

صاً که  ،را پر کند زمان بر بود یگاهجا که آن يیدجد صو شت یزن يبهتر یدکاندمخ . یمندا

ست ینم کس یچه شتباه که یردبپذ خوا ست رخ داده یا  یزن يبهتر ةیدکس ا یچ. ها
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ستخدام یبه تازگ که رااین فرد اگر ما  بود که ینا ما یگرد ینگران .نداشت  اخراج شده ا

ضع یمکن شد کارکنان یگرد ۀیروح یفباعث ت  را یمختلف يفاکتورها یدبا ا. مما خواهد 

 .می رفت یداو با .ساده بود یمیمصت یماما خود تصم ،گرفتیم یم نظر در

شاوره مراجعه می کند و یوقت  یم زبان به را "دانم ینم" عبارت شخصی جهت م

ست منظور واقعا چهآن واقع در فهمم یم من ،دآور ست نیا او  به. "بدانم خواهم ینم" ا

شرا یصورت وقت ینهم ست ما یچیدهپ یکاف ةانداز به یطکه   کنیمیم فکرنیز رهبران  ا

سخت به که ضوع م یخاطر  صمیمی بگیریم. ما این  از کوره در نیماتو یمو رویم و هر ت

 عملی نیز انجام دهیم.اما اگر نمی دانیم پس نباید  ،اجازه را داریم که ندانیم

 دشوار اما مشخص و یمیکه تصم یطیدر شرا آگاهانه یجیو گ یسردرگم یدنبرگز

شود ترفند یدبا ساده س يگرفته  ست که ب صم ینا از اتخاذ یزگر ياز افراد برا یاريا  یمت

که چه  دانم یمن م یاآ :یدخود بپرس از یشهکه هم است آن نهایمحک .برند یکار م ها به

ـــت ز قابل درك ینا ؟انجام دهم خواهم آن کار را یاما نم بکنم یدکار با گرفتن  یرااس

ست یلآن دل هب ینا باشد و ترسناك تواند یم یزساده ن يها یمتصم  ینچن که اتخاذ ا

صم ست پس قرار ینکهمورد ا در خاطر وجود ابهام به ییها یمت  فتدایب یاتفاق چه از آن ا

 .بنمایدو دشوار  ینسنگ

  ینکع یمضخ يها سمتنگاه از ق

صم از آنها  یطور کل به یا و ندازیما یم یقکه آنها را به تعو يساده ا اتیمفراتر از ت

ــرا ،کنیمیاجتناب م ــخت واقعاً یطش ــتند که ممکن يا یچیدهو پ س ــت در هر  هس اس

شند ما خدمت یاسازمان  صم ک. یبوجود آمده با  یم یچیدهپ یزمان یطشرا یک یا یمت

 .برخورد کنند یکدیگربا  یندهآ یال و اگذشته ح ياه که زمان دشو
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 متضاد  ياصول فکر: گذشته

کدام عات هر  ما اطال ها یقاز طر را از  مان پردازش  يطرح واره  موجود در ذهن

 یکه کس شنومیم، کتاب هستم ینمن درحال نوشتن ا اکنون که ،مثال يرا. بکنیمیم

 یخانه باز م به یرســتاناز دب پســرم والًاســت که معم یکنون زمان. اشــود یوارد خانه م

 همسرم »؟ندروآ« :زنم یو من داد م ،شود یباز م یاديشدت ز با خانه يورود رِ. دگردد

سخ م ست یشصدا و با آنکه دهد یپا  يو یباعث ناراحت یزيکه چ فهمم یمن م ،آرام ا

 در وارد از پسرم داشتم نتظار. اکند یباز نمدر را شدت  ینا هب او معموالً یراز .است شده

زمان حال و  اطالعات از کســب ۀیلرا به وســ یندهآ یشــها هم. مهمســرم آمد شــود اما

ـــته  که يفکر يها قالب یقطر ها از آن پردازش  ینیب یشپ ثبت کرده ایمدر گذش

شتباه فکر ن. مکنیمیم سرم ینکه ا کردمیم ا ست که پ شته خانه باز به ا  یقاز طر و گ

ست هکه ب يا اطالعات تازه ست د  يبرا یم که اتفاقکرد یريگ یجهنت یآورده بودم به در

 .است همسرم افتاده

 حال زمان یرتفســـ يکه برا هایی که چارچوب شـــود یم یجادا یزمان یچیدگیپ

 ندیشیدیما یم آنچه قبالً در تضاد با یگرد یرچوباچ یا پاشند		یمهم  از کنیمیم استفاده

 یجاز را یکی ینا .یردرا بگ یشینچارچوب پ يما جا ندر ذه کندیم یقرار گرفته و سع

  .ی گرددم ها کشمکش و یچیدگیپ درگیر یساکه کلاست  دالیلی ینتر

ضا یکیکه  یریدبگ نظر در را یطیشرا  و شود اخراج یدهم با يرهبر یأته ياز اع

ــتباه ها یلبه دل یدبا هم ــ ياش ــود یدهخود بخش ــ اخراج يبرا غالباً ما .ش که در  یکس

ساس  کند ینم کار یخوب خود به یگاهاج شار می کنیم. اح سب یايدن درف آن  ،کار و ک

 ما در. اخانه برود به و جور کرده ومع ج را خود یلوسا یدزدن با هم به چشم یکدر  فرد

از هر  که است یزيبخشش چ یساکل در یراز ،دهیم یادامه م فرد آن با کار ما به یساکل

 هک اســت ینا بخشــش یففراتر آنکه اغلب تعر و دارد یتحارج جهت نســبت به مهارت

 که خود بماند تا آن یندارد باق یخوب انجامش را به ییکه توانا يکار سر بر یدشخص با

 ینم ما یلیدال به بنا .کند رها کار را آن شخود یادز يفشــارها تحت یاشــود  خســته
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 یگاهجاآن  يکه برا دباش ياخراج کارمند تواند یم بخشش یکه گاه یمکن درك توانیم

 .کشد یم رنججایگاه آن  درخود  ه ومناسب نبود

ست ممکن سمت ینکه ا یدر حال ا ذهنتان  به یفراوان يها ینهگز خوانید یم را ق

ـــ یگرانبا د نابه روابطم متعهد یدبا ما کنمیم فکر«: خطور کند  فکر« یا ».یمباش

گذران  یانبن از یکی یاصــل و ینذه ةطرح وار .»یمخانواده هســت یکما مانند  کردمیم

 اما پس ،دارند یتاولو يیگرد موضوعروابط بر هر  يو به عقیده .بود ینچن یزنما  یساکل

جماعت او  یاجاتمدت با احت یطوالن يها یدر آن دوست شد که روبرو یطیشرا از آن با

 .گرفت قرار انجام دهد در تضاد آنها يشبان برا عنوان به یدبا آنچه او و

که  یافتمدر ، از افتتاح آن هما هس از نُ. پیمکرد یستاس یساییدوستم کل ینبا بهتر

از  یدمتوجه شدم که با یتاًها. ناستشده و کشمکش  یدچار سخت انجام کارش يبرا يو

 یدبود که تا آن زمان با يکار ینتر		سخت ینا .بخواهم که از سمت خود دست بکشد او

او  با خواســتم	یمن. تمام شــود ما یآن بود که دوســت ســمتر ینزرگتر. بدادم یم انجام

ستم یاما م ،برخورد کنم سابه خاطر کل یدبا که دان . انجام دهم کار را ینشده ا هم که ی

ــت آن با يدج طور به یدبا نچهآ ــاکل واقعاً یاآ آن بود که کردمیم نرم و پنجه دس  یس

 .بدهم دست آن از طرخا به ام را ساله دوازده یمن دوست داشت که ارزشش را

 یم کردم او را مالقات یوقت .مالقات کردم یرا در رســـتوران که او ورمآ یم یادبه 

ضطراب و لرزیدم شتمشدیدي  ا صه ا. خدا شت یادرا  گفتمیم یدبا که نکاتی از يال دا

اما  ،یمداشت يدشوار ۀکالم. مو شروع کردمه کرد دعا، یدهکش یقیفس عم. ننموده بودم

ـــت ه. بآمدم از پس آن بر یبه خوب یباًکه تقر یدآ یم یادم که  دادم او دو هفته فرص

ــم ــت س. پیرخ یا آید کارها بر ةعهد از تواند یم یاکه آ یردبگ یمتص  ،دو هفته از گذش

بعدًا  که اتفاقاتی ،وجود ینا با .است بوده او ییاز توانا کار فراتر آن که یافتدر یزن او خود

شد که رخ شم که کرده بودم مطمئن ياز کار هم یادز داد باعث  ساو کل. انبا  ترك را ی

قرار  خود یرثأت مرا تحت الهیات یکار او حت ین. اشد من شدن ردباعث خُ او ینکارا ،کرد

 خود را فدا چند ساله و ینچند يها یدوست ما دارد که را آن ارزش یساکل واقعاً . آیاداد
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 یجادا افراد بین در یســت که روابط روحانا ینا یســاکل يها از رســالت یکی اگر ؟یمکن

  ؟یمکن زمان حفظ روابط را هم هم و یساکل که هم است سخت ینقدرا چرا پس ،کند

ـــکند یهم م در یما درباره زندگ پیش فرض هاياز  یکیکه  یزمان  با ما یا و ش

س يها یچیدگیما با پ ،زمان آن در ،نگریم		میدیگري حقایق را  عینک  یم روبرو یاريب

س ینهم يبرا .شویم ست مهم یارب س از که دائماً ا درك  و یدند براي من« :یمخود بپر

 »؟کنمیاستفاده م ياز چه لنز یقتحق ینا

 ابهام :  زمان حال

ستفاده م از آن من که يلنز شته در  یچارچوب یرتحت تاث کنمیا ست که در گذ ا

ست شده یجادذهن من ا ستفاده  لادر زمان ح "یدند" يبرا چوب از آن چا اما من ،ا ا

فعال در  یدر گذشته شکل گرفته نقش که یارچوبچ .یستمنفعل ن یعمل یدند .کنمیم

ـــکل ده ما کند. 		میایفا  بینیم یم را چگونه و آن بینیم یچه در زمان حال م آن یش

 یانم يمرد ،مثال يبرا .بینیم یم کندیم یکتهما د هب ذهنی مان ارچوبچ که را آنچه

هتل  یتا به الب شود یم آسانسور سوار هشتم ۀاز طبق ،اقامت دارد یباز یر هتلسال که د

می بیند را  آســانســور ورود به در حین هفتم ۀطبق در جوان زنیک او آنچه که . ســدبر

 ،یستدباآنجا  می بیند که بتواندسانسور آ در را یمناَ زن قسمت شک آن ی. بندیده است

ست تماس یا و یگراند ۀواننگاه کنجکا که از ییجا یعنی شد ن آنها دراد مرد  یک .امان با

ــ یتهرگز به امن ــخص ــرا ینچن خود در یش زن  یک يبرا اما ،کرد نخواهد فکر یطیش

 .قرار دارد اهمیت اول ۀدرج او در یتامن

خته و در مورد اســ فروتن خود را یدبا، در ذهنمان یرتصــو ینا خاطر ســپردن با به

سش  یزيچه چ یطشرا ینر ا. دمانند یم یگفته باقاه همواره نک یمصحبت کن ییها پر

ست؟ من یمخف من یداز د سبت بهدر  مانده ا  یچارچوب ذهن چه از یادن نگرش خود ن

ــتفاده ــود یکه مانع م کنمیم اس ــائل راتا  ش  چه ؟ینمطور کامل بب به من بتوانم مس

صب سته یتع صاد ،یاجتماع، یقوم يها رچوبااز چ برخا  که دارم یمل و یهبمذ ،ياقت
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 تالســوا ین. ادبند یم هســتم آن در که شــرایط واقعی یدنچشــمان مرا نســبت به د

ــت در ممکن ــو به را اس ــ یناما ا ،نکند باز یدجد یدگاهید يس ما  به معموالً تاالوس

است تمام  ممکن بینیم یم را یطیشرا یاشخص  معموالً ما نگونه کهآ کنند یم يرآویاد

  .نباشد یقتحق

ــ کنند یم را مجبور ا، میذهن يها ارچوبچ  و یممهم بدان را یکه اطالعات خاص

شهم. هیتکم اهمرا  يیگراطالعات د ش که بندیم یشرط م ی ست يما برا تاهدام  د

ستند  یکاف یتاز واقع کامل یديد به یابی  تمام داده ا. میمباز یرا م شرط معموالًو ه

صب و یلدل به بینیم یم آنچه و اغلب بینیمینم موجود را يها  که یذهن یرچوباچ تع

 .محسوب می شدیممطلق  يدانا، یمنبود ینچن گر. اشود یم یفتحر یمذهن دار در

س ینتمام ا به ضافه کن دیگري يا هئلموارد م که  یطالعات. ایممتنفر ما از ابهام .یدا

سبت به ما  یشساعت پ یک نگرش ةنحو با سن ضاد قرار گرفت اي لهئم  قدرت ،نددر ت

 اصول و ،يفکر يها قالب خواهیم		نمی .دنشو یم آزار ما و باعث دنگیریما م را از تعقل

قادات خود گذ را اعت نار ب  یم من« مییبود بگو یمآن مجبور خواه از پس یرا. زیمراک

 یتنها زمان او که کندیم رافعتا رهبران از یکی .»باشــم یگريشــخص د توانســتم

ــکالت  آمدن از یرونب يبرا یاو راه اطالعات به آن که یردپذ		یم را یدجد اطالعات مش

 .دهند هئارا

سادگ یچیدگیکه با پ کنمیم یسع غالباً من سترس و  یراز، برخورد کنم یها به  ا

شار باعث فرسودگ  یتاز واقع یکی که ابهام دانم ی. مندارم را دوست بهام. اشود		یمم یف

کنترل  کنمیم احســاس یقت. وا دوســت ندارموجود آن ر ینا اما با، اســت یزندگ يها

 شوم یم یکس آن یمتسل و کنمیخم م زانوانم را ،کنمیدعا م، شده خارج دستم از امور

 گود به یروناز ب دارم دوست یمواقع ینر چن. دندارد وجود یشبرا مبهمی ةپرد یچکه ه

شکل نگاه کنم شکل پ را ییها یدها و ،م شنوم که به من در درك م کمک کرده  یدهیچب

 .آن یریتمد يباشند برا یحداقل کمک یا
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هام متنفر از آن  ظاهراًکه  ینیمگز یم بر را ییاغلب راه کار ها ،یمجا که ما از اب

 اگر ینمچن. هاست باعث بدتر شدن وضع موجود شود ممکن کار ینهستند و ا یحصح

ش انتظار شته با سان را (آن ل کنددچار اختال را يکار رهبر یدجد که هر روش یمدا  آ

 یو ســع گذاشــت یمهمرج نخوا درون هرج و قدم به صــورت هرگز در آن)، ندانگرد

 که در یزمان .یمکن اســـتفاده مســـائل یدند يبرا یدجد يلنز ها کرد که از یمهنخوا

ـــکل یاروییرو  زده و واقع خود را گول در، کنیمیم دعا آن راهکار يتنها برا ،یبا مش

براي اتخاذ  یدجد یرچوبچا به یابی دســت راي. بکنیمیم یغد درفرصــت رشــد را از خو

صم بهترین شک باید یمت صه بی  مرج  هرج و از که پر یمگذارجدیدي ب يها قدم در عر

 .یمکن یزندگ آن در ،ن را تجربه کردهرفت مه راه یانهستند و در م

 شک :  یندهآ

 یم یقاًاگر دق .خارج شــود اندســتمنمی خواهیم زمام امور از  یراز یماز ابهام متنفر

ستیم ست، و  یحصح دهیم	یم آنچه انجام که دان ستاندارديا جهت ارزیابی  شاخص و ا

ستیم یآنگاه م، وجود دارد ست آن زمان در .یریمآرام بگ توان سارت  یمتوان یم که ا با ج

 .یمکن یريگ یمتصم یناناطم آشوب شده و با و مرج گونه هرج و وارد هر

ــوال را م ینا از رهبران یگاه ــم یس ــتید یم یشپ اگر از« :پرس  تنها نه که دانس

شد کار خوب ینا ۀیجنت شما بزرگتر ۀیجروز نت یکبلکه  ،خواهد  ستاورد  ینعملکرد  د

ساب شما به س ،خواهد آمد ح سا ست یچه اح شما د سخ »؟داد	یم به  شترکه ب یپا  ی

ست ینا دهند یم سوال ینا افراد به شاد « یا »کردمیر مافتخا« »گرفتم یم آرام: «ا

 ،مثبت خواهد شد دهیم یم که انجام يکار ۀیجنت دانستیم یم یشپ اگر از ».شدم یم

 که یاما زمان .و از آن استقبال می کردیم یمشد یم يدشوار شرایطوارد هر  ینانبا اطم

 که انتظار هر شــوند یآن م از انعم یترس و ســردرگم شــوند یم یچیدهپ يکار گیردر

 .یمداشته باش را یمثبت ۀیجگونه نت
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که  یزمان و ،یندآ ینم حساب ما به يبرا یقطع یتیهدا، گذشته یاتکه تجرب یزمان

سطشده  یفو تحر ،یضو نق ضد، کاملناما  لاح اطالعات زمان صب تو ستند ماات تع ، ه

ست که موفق در ست ن یزيچ به یلتبد یندهآزمان  یتآن هنگام ا  و شود یم یافتنید

 يها	ینهگز یمتا بتوان آوریمیم رو یســرســخت اســت که ما به یلحظات ینچن در اغلب

مارو یشپ ـــ يکار .یممحدود کن را نی به وس ـــدت  می توانیم آن ۀیلکه ظاهراً  از ش

را باور  یتقطع یتو خال ةکه وعد یمآن هست اقمشت یداًا شد. میمهامسائل بک یچیدگیپ

 .یمکن

   برخاسته از تعصب  یتیشخص یضعف: یسرسخت

ود به خ یبدون آنکه حت ،خ سواالت مختلف استدانستن پاس يصب در واقع ادعاتع

سخ یکه در پ یمزحمت ده ش دانیم یم خود آنچه ما از یربه غ یهر گونه پا  ینن. چیمبا

 يما را به سو یشههم اًیباما تقر، شود		یم یشدن زندگ آسان تر در ظاهر باعث یدگاهید

 .دهد یاشتباه سوق م یريمس

ـــب به  مان یآن باورها را در زندگ چگونه یاو  کنیمیآنچه ما باور م يمعنا تعص

ـــتنرعایت می کنیم  ـــترده ا یقاتدوم تحق یس از جنگ جهان. پیس درك  يبرا يگس

ـــد يها حکومتي ها یدئولوژيا نگرش و در نهایت دریافتند  ظالم و خودکامه انجام ش

 د.به هم می باشن یهشبجهات از بسیاري  زمینومک یبیو عوام فر زمیفاش یخودکامگ که

ضاد  هم در دو گروه با ینا اعتقادات آنکه با و روش  ییتشخص خصوصیات اما ،هستندت

 متعصــبِ و یفرد افراط یکصــورت  ینبه هم .هم هســتند به یهشــب یباًتقر آنها يرهبر

ست تا  متعصب ملحدفرد  یک یهشب یشترب خشکه مذهب اعتقاد می خواهد که  فرديا

ـــب ملحد چون رداگذب یانها در مآن باخود را  ـــب مذهبی و متعص  بههنوز . افراد متعص

 دنشفاف تر بگردان آن هستند که اعتقادات خود را ندارند دنبال ییناناعتقادات خود اطم

 روش یا یدگونه اعتقاد جدهر یرشعدم پذ و یسرسخت یدئولوژيدو ا ینوجه مشترك او 

 .درك اعتقادات گذشته است يبرا يیدجد
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صب سخت ،تع ست یدر چارچوب ذهن ییرهرگونه تغایجاد  در برابر یسر صب .ا  ،تع

شدن  تر روشن يرا. بکندیرا محدود م یمها و مفاه ینهگز ۀیطاست که ح يحوه تفکرن

ضوع با سیع ینکهبه ا یماناکه  یمبگو یدمو سمان کرده و به یاماز مردگان ق ی  صعود آ

ها و  یکه تمام معن یدکن فکر شما اگر ،وجود ینا ا. بیستتعصب ن يرو از يتفکر هنمود

را محدود  یمو مفاه یمعن ینا توانید یم و دانید یرا م یقتحق ینا مربوط به یممفاه

چه  یسیاز تجسم ع درك ما ،مثال يبرا .است) تعصب ياز رو( یکتادگم يتفکر ،یدکن

ر گرفته اســت ۀ ما را در بجامع هامروز که يبرخورد ما با فقر گســترده ا ةبر نحو تاثیري

ــیتجســم ع کامل یمعن یمقادر که یمکن اگر فکر می گذارد؟  دچار ،یمکن را درك یس

ست ینیبزرگ ب خود سد چه ،یمه سترده تر نیماتو یم کنیمادعا به این که  بر  کاربرد گ

 .یابیمروز خود در هر یزندگ را در یقتقح ینا

ــخت ل ازامث ینبه ا ــر س ــاور یمیله ار ادام. دیددر محل کار توجه کن یس را  يمش

ــ ــاکرد که در کل یمخواه یبررس ــاور خدمت م به یس  یمیلا ینو در ا. اکندیعنوان مش

ـــ در آن تمام اگر که  گزیند	یمبر  را يرهبر راه کار یک که یزمان دهد یم یحتوض

  ؟فتدا یم یچه اتفاق گرفته نشده باشند نظر در یگرمهم د هايچارچوب

ستمدیر قسمت مشاورة کلیسا يمار ست که هر  مشاور تمام وقت یک او .ي ما ا ا

ساروز مراجعه کنندگ ما  با دارد که بتواند یزمان کم ینابنابر .کندیرا مالقات م یارين ب

 يیسادر کل ي کهیگرد ياو افراد حرفه ا سفانهأمت. یدسخن بگو مراجعه کنندگان ةدربار

او تنها  ینابربنا. کند يکارهم آنها خواهد با ینم قبول نداشــته وخدمت می کنند را ما 

 .استه مشاور و نظارت بر خدمت یمتعل يمنبع ما برا

 و یمخود را در مورد تعل یخود نگرانماهیانه مشاوران در مالقات  ما یشچهار ماه پ

سمت عنوان یننظارت بر ا ضا یمنمود ق سخنرانان  يخود را برا يو تقا مجرب دعوت از 

ــداقت  با ا. میماعالم نموددیگري  ــا بود و محبت آنچه ص . مینمود را اعالمکه نیاز کلیس

ــار وف ــ ش ــترس ملموس  حفظ ظاهر و يجا اما حداقل ما به ،را فرا گرفته بود جو یاس

سه در ان دل خود را بیان کردیم. سخن ،یاکارير شاور از یکیهمان جل که  ياز مار ینم



 رهبري لنگان ١٣٧ 

س بخش ینا یرمد شاوره که دیکنیم فکر یاآ :یدبود پر قابل  ثمربخش و عملکرد بخش م

 حمله به خود قلمداد کرده و و یدصحبت را به عنوان تهد ینا يمار ؟یرخ یا بوده قبول

 .خویش نمود یگاهشروع به دفاع از جا

برکنار  خود بود از کار یدهپرس يمار از سوال را ینا که يمرد ینکها داستان ۀخالص

 استفاده یگريد يد در جاخو ياستعداد ها مرد از آن است کرد که بهتر فکر يار. مشد

ضافه. اکند شته و هم یشهکرد که هم و ا  در يو به آنچه یربط ياخراج و با او مشکل دا

 .نداشته است نمود عنوان آن جلسه

سط مار شخص آن اخراج س در شد. یلتبدبزرگ  يبه فاجعه ا ،يتو او  ،يبعد ۀجل

ضوع  ینصحبت درباره ا يرا برا یزمان یچه صاص ندادمو از  دادم و خود جرات ه. باخت

 او خواســتم که و از ،اســت خوب یزهمه چ یمتظاهر کن یدکه چرا ما با یدمپرســ يمار

: بود ینکردم ا یافتدر که یاسخ. پیمصحبت کن یکدیگر با یمت یک عنوان بهاجازه دهد 

ــت يمار از »م.یکار ندار ینا يبرا یکاف وقت«  یمالقات او شــنبه عصــر بایک که یمخواس

خود خواسته  یاز منش يمار ،از مالقات یشروز پ اما چند ،یرفتذپ یزو ن. ایمداشته باش

ـــه یردبگ بود که با ما تماس  یافتدر ياز و ينامه انیز س از آن . پکند را لغو و جلس

کرده اســـت و  یلتعط کل ســـال يرا برا ما ۀیانآنکه او جلســـات ماه بر یمبن یمکرد

 یو شخص یمانهصم یکند تا با ما ارتباط اتما را مالق تک تک یطور شخص به خواهدیم

 احساس يمار. شدند ماجرا وارد یزو کارمندان ن یخمشا یگرد ،زمان ینا در .داشته باشد

 .بود یدهد یباحساساتش آس ،شده یانتخ يبه و کرد یم

ض که  بود ینا شد یم من یباعث ناراحت یزچ هر از یشچه ب آن .شد یچیدهپ یهق

کمک کرده  بسیاريافراد  که او به دانستم یداشتم و م دوست یاربسرا  يمار من شخصاً

خاطر  به آن یمباور است که ت ینبر ا او کامالً .نامه نوشتم یشاو زنگ زدم و برا ه. باست

ش شتباه آن مرد و یداز هم پا . شد گروه در یمنف يجو یجادجش باعث اااخر که رفتار ا

 .وجود داردحتماً  یزن یاريبس ۀگفتان اتئیجز ،یگرد يرست مانند داستان هاد
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 یچوب یراو ت ،خدمت دلش نشکسته بود يها یسخت یلبه دل يمار که است واضح

 را یسرسخت او .وجود داشت ینجاا در یگريمشکل د اما .بود یدهرا ند خود چشم درون

 یجلسه را منف آن شده در موضوع مطرح یگرانکنترل د يتالش خود برا او در. یدبرگز

 است که خرابی ةیونش مانند ماکارکن یانم در يفرد که او احساس کرد .شت نمودبردا

ــت د ممکن  یخراب را در آورد و خراب ةیوم او آن ینا برناب .خراب کند یزن را یگراناس

شکار نمود آن سع ،را آ ص یگرد کرد بار یو  شخ  از افراد اعتماد هر کدام با یبا مالقات 

 ،باشد حق داشته کرده بود را اخراج او که ير مورد فردد ياست مار ممکن .کند يساز

شکل ینا یلاما تحل سخت .نبود درك آنبه  یلاو ما و بودروش  از آن تر یچیدهپ م  یسر

شههم ضاي یجادباعث ا ی س یدیدر جا د. هشود یم "آنها یهما عل" ف  یدو قطب يا لهئم

از اندازه  یشب یاصل ۀلئمس که یدبدان ،راستیا پ ، چغلطیا  یحصح ،یدسفیا  یاهس ،شده

سان است که یتالش یدسف و یاهس یسمتاگم. دشده است یسرنه براساده انگار  يبرا ان

به آن یچیدگیپ از یزگر ـــ یچه گیرید. یم کار را  مل دارد را أت که ارزش يا لهئمس

درك  را واقعاً آن کرده و ساده یو منف قطب مثبت به دو آن ساختن با محدود توانینم

 و درك یللتح یک صورت صفر و را به یشخص یا ئلهمس رهبر یککه  يا لحظه. دنمو

 يرهبر یناست که چن وب. خشده است یسرسخت و یسمتادگم یراس يدر واقع و ،نمود

سد کهاز  ساس واقع خود بپر سآن  در رابطه با اش یاح ستله چئم  خواهد یو چرا نم ی

 .ندیشدایب تر یقعم لهئآن مس ةدربار

 اوج عمق  ۀقطن:  حماقت

س یک همانند یک احمق عمل می کند.رهبر  یک ب و ادآها و  نتُس  یراحمق نه ا

ست و نه محدود به سوم ا سران قدرت به او د ر  احمق همواره ک. یکنند یم یکتهآنچه 

ستن محدود کار. کندیم یزندگ پرتگاه ۀلب در شک ست هایتاو  سال. پا سول در ر  ۀولس ر

  :ن توصیف می کندرا چنیگونه حماقت  ینخود ا

ــلیب براي آنان که در طریق هالکت گام برمی« ــت،زیرا پیام ص امّا  دارند، جهالت اس

زیرا نوشــته شــده اســت: حکمتِ  .براي ما که رهروان طریق نجاتیم، قدرت خداســت



 رهبري لنگان ١٣٩ 

ـــاخت و خردِ خردمندان را باطل خواهم گردانید حکیمان امّا خدا  .را نابود خواهم س

ـــازد؛ و آنچه را که ت میدنیا جهال آنچه را که پندارد، برگزید تا حکیمان را خجل س

ضعیف می سازد؛خدا آنچه را که  شمارد،دنیا  شرمنده  انتخاب کرد تا قدرتمندان را 

ا ت ،بلکه نیستیها را برگزید، تا هستیها را باطل سازد انگارد،این دنیا پَست و حقیر می

 )30، 27، 19، 18:1 نااول قرنتی(  ».حضور او فخر نکند هیچ بشري در

 .کندعمل می و حکمت انســـانی, الگوهاي فکري حاکم,خداوند بر عکس انتظارت 

 یککه  یحکمت.گزیند تا غرور طبیعی انسانها را زایل گرداند بر می ن رااو ضعیف اوجهال

 .طبق حکمت آســـمانهم  باشـــد و یاهم طبق عرف دن تواند ینم برد یرهبر به کار م

ۀ فرق یا ،گروه ،چار چوب ثابت به اســت که وابســته آن یقدســحکمت کتابم یعتطب

مانند  یقتو کنترل حق یفرحتعصب در ت و یسرسخت هر گونه یننابر ا. بیستنخاصی 

ست که ینا ستتان نگاه را آب یدکن یسع ا شههم یقتحق .یددار در د س ی یدر مقابل ک

ستمیس و چارچوب در را بخواهد آن که شخص ی سجم ب ،م خواهد  ،نداگنجمحدود و من

که خداوند  یروشـــ نترل وو کمتقابل هرج و مرج  یرثأت ةاز رهبران دربار یکی .یســـتادا

 نویسد:  یم ینچن جهال این جهان عمل می کند،ۀ بوسیل

نان .ندارم یزچ یچبر ه کنترلی یچکه ه دانم یم« ظاهراً بر د یآ و  یگرانکه 

وردن آن پرداخت کرده دســت آ به يبرا ینیســنگ يدارند بها کنترل یطشــرا

ستفاده گرا وءس يرفتار هموارهآنها  .ندا شته د یگرانتسلط بر د ةیزبا انگ نهایا ا

ست خود که هرگز يار. کندا که ما از  یکنترل .آن آلوده کنم را به نخواهم خوا

شتاق قلب یمصم ست م ستن یشب یتوهم یمآن ه  یزخود خداوند ن یتاًنها و، ی

 ینطوراگر ا ،رودینم یشپ یخاک ةکر ینا بر یدبا آن طور که یشکارها همیشه

ما  به  فت اینبود  عا کن ینچن نمی گ یدملکوت تو ب« د:ید  تو کردهة داار یا

 ییندا یرا کنار بگذارم و در پ تفکر یمنطق روندِ یدسخت با يدر زمانها .»شود

ـــم که که  یو زمان رداگذیکجا و چگونه در ذهنم م ازخداوند  دانم ینم باش

ــته چنان کنا ذهن خداوند در آنچه فتداُ یم یاتفاق ینچن و  یزآم یهمن گذاش
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ست که به از منطق دور سته از ا شوخ طب نظر من برخا  یخداوند م یعیحس 

  ».باشد تواند

ست که فراتر از هر رهبر احمق آنقدر آزاد یک سُ  ا نت و حکمت متداول عمل گونه 

ست که از یماما آنقدر حک. کند شترینب خداوند يندا ا  ینکها صرفنظر از، را ببرد بهره ی

ببخشد  یرتما بص به تواند یم که یمنابع یناز بهتر یکیزیرا  کجا باشد از آن ندا أمنش

توانست  یمصورت خواه آن در یاموزیمب درس از آن یمبتوان اگر ما .دشمنان ماست يندا

  .ییمبجو هبهر یزيچ هر و یهر کس از

سادت و يسخنان از رو که با وندش یم آن ن ما اغلب براشمند  ما شرارت به ح

 تند یچاشــن با آنقدر شــود یما م که به ینیتوه از مواقع یارياما در بســ .بزنند ضــربه

 دنبال و به یمکن ها فکر ینتوه به آن کندیمجبور م ما را که شـــده یختهآم یقتحق

 .یمبگرد ها ینآن توه از یشان يزخم ها يشفا يبرا یمرهم

 به یشترب، داشته باشیم راخود  ۀگذشت يها یدگاهدترجیح می دهیم  عموالًاما ما م

سطح ست  یآنچه  س	یما ست ندار ،یمپچ شویمبه عمق مطالب  یمو دو ما  اغلب .وارد 

هستند اما  که دوست ما یآنان يبه صدا یحت، گیریم یم یدهناد دشمنان خود را يصدا

سخنان  یماگر بخواه یرا. زدهیم ینم گوش یزدارند ن نظر ما اختالف با يموارد در یداًشد

شد پا به یاديز خاك گرد و ،یریمآنان را مد نظر بگ شنهادشما پ به من ،یرخ .خواهد   ی

 توانید یم اما معموالً ید،ن نشست و برخاست کنانتادشمن با ۀطور روزان که به کنم ینم

 .یدخود بفهمة دربار یاريبس یزهايآنها چ از

ــد یو مرج و برخورد نم رهبر احمق از هرج یک ــاس امن .ترس  یکاذب یتاو بر احس

 یهقض چه هر هر حال به. نمی کند یهکرد تک خواهد یجادا یشبرا تعصب و یکه سرسخت

 گذشته يرهبر روشها یکآن وجود دارد که  یاجاحتمال و احت یشترب ،مبهم تر باشد يا

سل ي سو کند و ذهن و یمخود را ت ش يوجود خود را به   برخورد با در یقعم و تازه یرو

 صــحنه و دهد یما ارائه م به يا تازه اطالعات يیدجد یدگاههر د .بگشــاید مشــکلآن 
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شده و يبرا شفاف تر  شتريب يها ینهگز و راهها ما   یم انتخاب باز يما برا يرو یشپ ی

  .دنشو

 واه. خکنیمیکسب م یشتريتازه حکمت ب يها یدگاهد يذهنمان به سو گشودنا ب

 یگراند ةانتقادات سازند ۀیلخود را بوس يها یدگاهد یا ،بگیریم نان خود درسما از دشم

ستگ طور بهاگر و  .سازیم نو  یجهنت کنیم یابیخود را ارز یذهن هايچارچوب یرناپذ یخ

 کی. یاست یدجد يتفکر يها روش و یشترب یريکرد انعطاف پذ یمکه کسب خواه يا

  .است ختهاس قانونمند شرو به یلرا تبد یندفرا ینا از رهبران

و  منطقی کنم کامالًمی ســـعی ،روبرو می شـــوم يا که با شـــرایط پیچیده زمانی

شومشرایط آن  به عقالنی سنزدیک  سپس  ءجز کنم موضوع را ابتدا از کل بهمی عی.  و 

شکل می. دبه کل تحلیل کنم ءاز جز سعی ر مورد م شم و  ضوع را درك می اندی کنم مو

 تصمیم گرفته بودم را کنار می آن رسیده و مشکل به ةچه دربار آن میتما سپس .کنم

ـــعی نتیجه گیري  جدید و با دیدي کامالً، متفاوت کامال زوایاییکنم از می گذارم و س

 حل هاي ها و راه توانم به پاسخ می کار تکرار این انجام و ا. بآن نزدیک شوم متفاوت به

 .شدند نمی عادي برایم آشکارحالت  کنم که در متفاوتی دست پیدا

ــورت به: «گوید امثال به ما می کتاب ــت می حکمت از کثرت مش نظر  .»یدآ دس

ـــوع افرادي ۀهم ـــتهم اتفاق نظر دارند  ی باکه در مورد موض در عدم  .هرگز یکی نیس

ـــوده اي افق هاي تاز ،دیدگاه هاي مختلفوجود نظرها و  هماهنگی  گر می. اباز می ش

شکل ص خواهیم که م عدم  مرج و و به هرج ،ی تازه بنگریمییا فرایندي را در پرتوی شخ

 .نیاز داریم هماهنگی

سات خودکه در خدمت  يرهبر ؟وریدآ یاد می به ماري را سا شاوره فریب اح را  م

سوس بودآنچه  صداقتو  با مهربانیافراد  .خورده بود  و. جرا عنوان کردند کمبودش مح

شار زا سنگین و شت ف ساس  .قل ما به جاي تظاهر حرفهاي خود را زدیمحدا ما. اگ اح

سنگینی محسوس بود. شار  ستباب مالقات تک تک افراد  با اما ماري ف ا زیر، گفتگو را ب
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ست هرج در گفتگوي جمعی باید می ضرب مرج و توان سخنان را مدیریت  از شیانۀ و 

 .کند

به آن یک رهبر احمق مرزهاي  ـــوعاتی که دیگران   را می رندداتعلق خاطر موض

به طور  اتدهد موضوع می اجازه و کناري نهاده بهشکند و ترس از آسیب احساسات را 

او  ،گیردعهده می هب را هاکار رهبر احمق مســئولیت این ک. یشــوندعنوان  يآشــکار

با  را ها از دیدگاه هر کدام و ورد،آ میمیز  بر روي رامذاکره  دردیدگاه هاي مختلف 

ک رهبر احمق . یرا از شرایط بیاموزد است آنچه الزم هر بتواند تا یرد،ذپ می آغوشی باز

در کنار تمام  و ها زاده شوند خالقیت ،و مرج هرج ها و آشوب میان از دهد که می اجازه

یکی که روشی ه. بکندمی ناآشکار بی طور را به خودات تصمیمدیدگاه هاي عنوان شده 

 :کنید گوش می کنددر زمان شرایط بحرانی عمل ن اشبان از 

ــتم بر می انجام آنچه« مراحل  کند که هر کدام ازمی من کمک ید بهآ از دس

 در .با نور پایین اســت تاریکی در کار همانند رانندگی ین. اکنم زیر را درك

ــرایط نمی این ــما بگویم توانم به ش چیزي قرار  فوتی من چه 500که در  ش

آنچه  خود نهایتاً سفر ۀادام اما با .ببینم ار فوت روبرویم 200نم اتواما می ،دارد

  .»خواهم دید قرار دارد را رویم پیش

 ةراحتتر از عهد ،محدود نمی کنمرا براي رهبري و خدمت دیگر که افراد  زمانی

 وبهتر از من عمل می کنند که  یابم را می افراديو در همان زمان  .آیمکار خود بر می

، حکمت پی من در. فهمند من می کلیســـا را بهتر ازهدف  وچالش بر انگیز  موضـــوع

ـــتم هدایت و راهنمایی اي هچوب ارخواهیم بیرون از چ که می زمانی بهترین. آنها هس

مانی ذهنی که خود فکر کنیم ز ـــت  ـــتیم در تنهایی اس مانی معموالً. خود هس که  ز

ستراحت می ستزما چنین در ،خوانیم می یا کتاب کنیم ومی ورزش ،کنیما که  نهایی ا

ست براي دریافت هدایت باز ما ذهن  یراه حل هبار یک که به چنین زمانهایی است در .ا

افراد را  از تعدادي هســجل چند همچنین اگر ما بتوانیم براي .کند می خطور ذهن ما به

ـــان در کنیم که آنچه به دعوت ـــوع پیچیده می مورد ذهنش  ید را روي کاغذآ موض
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ــند ــپس بنویس ــته آنچه و س ــی کنیم را ندا نوش راه  ما تواند به می نیز کار این، بررس

 .ه دهدئارا پیچیده ئلمسا براي حل کارهایی

  دییسوي معنا بگشا قلبتان را به :خالقیت

را تجزیه و تحلیل  کنیم آنمی ســعی هر چه شــرایطی پیچیده تر باشــد ما بیشــتر

ریح کنیم تا بتوانیم به درك آنقدر آن را تشـــ یعنییک موضـــوع تحلیل  و آنالیز .کنیم

آن  در مورد نیم آینده رااتو		میکه  ایمان برســیم این به یابیم و از آن دســت یصــحیح

ــکل کند اد آوري میی ما به مرج تئوري هرج و. کنیم و کنترل مدیریت ،پیش بینی مش

 هکبل ،شود مین هدیپدآن  گیري یک پدیده باعث تغییر اندازه گونه تالش ما براي که هر

سیر آن می گردد باعث ست که  نترل کاري. کتغییر م  دهند و می کودن انجامرهبران ا

 احمق.رهبران نه 

ریتم آنها  وما باید با رقص  ،جاي آنالیز نمودن شــرایط پر از هرج و مرج این بهربناب

ــناخته هاي گیج کننده باید اجازه دهیمارقص با ن ر. درا بیاموزیم  که الگوي عمیق و ش

ر . ددر کار ما پدیدار شــوند، هســتندخارج  از کنترل ما هایی که کامالً الگو، ظمن یئنامر

و  ،رازها ،یئنکات جز یکنیم تا حتمی تســلیم خود را کامالً که ما اســت چنین زمانی

ست آنچه ممکن  اگر ما .بگذارد کارمان را بر ما و تاثیر خود ،شود نگیریما غافل اعثب ا

شیم که قیاحم خواهیم همان رهبران می ها  به درون عمق ایدبگزیند  خداوند بر می با

را  شویم تا آنکه باالخره نظم خود سوارمرج  و هرج امواج دیدنی ها پریده و بر روياو ن

 .براي ما نمایان سازد

صور کنید که لحظه شاهکار ها از اي ت  درون بهترین جاي زاده شدن خالقیت ها و 

مرج  و در میان هرج کهفشــاري  جالل و بانشــیک  .اســت ها آشــفتگیو ها نظمی بی

  :کندچنین توصیف می وجود دارد را

ستیم که پ.. .« ستش طبیعی و خالقانه می خوا شیماي ر شته با ی اما برخ ،دا

ضا از  شتر پایبند اع سیقی ها بودند  سنتبه که بی ستند که گروه مو می خوا
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شته باشندبزرگتر و با صداي بلندتري از آنچه ما می خواندیم بر روي   .سن دا

د و چنین اصــالً ســرودي خوانده نشــوبودند که ترجیح می دادند هم عده اي 

نقش من این بود  ،بعنوان رهبر .نظرات مختلفی در مورد پرستش وجود داشت

 ۀه همطوري هدایت کنم ک شــکل داده ورا اســته ها وتمامی این خکه بتوانم 

ــتش ا ــور خداوند را در پرس ــاس کنند و این افراد بتوانند حض هم چنین حس

ــوي از این جامعبتوانند  ــی از الهی بدانند.  ۀخود را عض می توانم عملکرد بعض

ــعبده بازي باروزهایم را به  ــیناَ ش ــبیه کنم. ره برقی آتش  ج ورحقیقت ه تش

ضیح داد شعبده " .مرجی که در رهبري وجود دارد را نمی توان بهتر از این تو

  »".با اره برقی آتشین بازي

شها را اِآره برقی را خاموش و ی ندارد که ما ترجیح می دهیم اَتعجب ا ام .طفا کنیمت

ـــود که خدمت ما  ـــرد و یکنواخت گردداین کار باعث می ش با وجود این که چنین  .س

اما تنها یک روش بعنوان روش سنتی  ،دیدگاهی باعث ایجاد نظم در خدمات ما می شود

 وش صـــحیحچیزي بهتر از تنها یک ربه اهیم و بهترین روش خواهد بود. اگر ما می خو

ــیم که بتوانند به ما کمک کنند  ــت یابیم باید در پی افرادي باش ــتا دس ت به راهی دس

ا دقت ام یابیم.یابیم که متفاوت از راهی باشــد که به تنهایی توانســته ایم به آن دســت 

ما  .دست آوریمراي ساختن دیگران با خود بهمکنید این کاري نیست که ما بتوانیم در 

ــیل ــه اي کامل و  ۀپیچیدگی ها را بوس ــیدن به نقش ــط ییو تاهماهنگ رس ــده توس د ش

ـــت نمی آوریم و  ـــمت جلو حرکت کنیم به  پیش از آنکه نمی توانیمدیگران بدس به س

  دست یابیم. ییاه هشچنین نق

ــکی انجام دهند  ــیاري از رهبران پیش از آنکه ریس ــیدن به نظم و  ،بس در پی رس

ـــت که خود را به مخاطره خالقیت مســـتلزم  .کامل با دیگران هســـتندموافقت  آن اس

شرطی براي ایجاد هماهنگی جدید در کار بیاندازي و این ست هابعنوان پیش   واژهبه  .ا

  گفت توجه کنید:شعبده بازي با اره برقی آتشین را براي ما هاي شبانی که مثال 
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ـــل لعق بر تفکر روش و تیخالق که ییجو در افتمیدر«  دارد تیارجح میس

 آن زا شوند ینم محقق ما انتظارات که یزمان تا است ازین مورد يشتریب ضیف

ش گروه مورد در ما که يا تجربه در .میببر بهره ست شت سایکل یپر  هفته ،میدا

 دعی اما. رفت ینم شیپ میداشت را شانتظار ما که آنطور وجه چیه به کارها ها

ــت از ــد متوجه ما ،زمان گذش ــپس و ددار رادیا کار يکجا که میش  جلو به س

  ».ندیایب کنار طیشرا نیا با اند تهتوانس اعضا و میرفت شیپ

ـــها ند که روش هاي خداوند روش ـــحی ییک رهبر احمق می دا ی منطقی و واض

ـــتند ـــریعت عهد عتیق تمام آنچه را که  .نیس ـــانها اگر چنین بود ش براي زندگی و انس

شتند عملکرد بر  سیله فیض عمل  .می دادئه ارازمین نیاز دا اما در ملکوت خداوند ما بو

ر د ییغیر منطقی. گوکه هم منطقی اســت و هم  داردفیض منطقی معکوس  .می کنیم

  .خود تضاد دارد

ـــیقی جاز براي ما مثال خوبی  ـــت براي درك مفهوم فیضموس . نوازنده هاي اس

منطق  و و ســـاختار آنها میزان .موســـیقی جاز هر نتی را که دوســـت دارند نمی نوازند

سیقی را س .زیر پا نمی گذارند مو ت که با حفظ میزان و ریتم مهارت هاي هنر آنها این ا

ن می دارد که آنشــان دهند و این موســیقی آنان را بر محدوده نوازندگی خود را در آن 

ساس نه تنها بر  سیقی ا شته  یکدیگر نیز توجههماهنگی با  بلکه به ،بنوازندقوانین مو دا

قوانین تنها ما را به ســوي حفظ شــرایط فعلی هدایت می  از اندازة بیشپیروي  .ندباشــ

  کند. 

را می داند و اگر بخواهد می تواند با دقت و کاملیت آنها را  ینیک رهبر احمق قوان

س شدهاما او متوجه  ،انجام دهد سلیم خوا مد که ته هاي ما و نظمی که پیچیدگی ها ت

ست شو نظر ما ا شرایط پیچیده زمانی که می خواهیم نظم را به زور وارد د و در ننمی 

شرایط  ضاع را کنترل کنیمتا کنیم آن  شودآنچه  ،بتوانیم او صل می  نظمی 		بیتنها  حا

   .جدیدي است
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ـــت هاي تازه اي  چنین می داند که بی نظمی درها یک رهبر احمق هم را و فرص

شنیدن و درك باز می کند. در شرایط براي پذیرش نوع جدیدي از  آنچه ما به آن  ،این 

ست که ن سیم و از مهارت هاي خاص آنها آگاهی ازندگان دیگر ونیازمندیم این ا شنا را ب

ص شیم از خ شته با صیات فردي آنهادا شان ،و شیم و و نقاط قوت ،ضعف های شان آگاه با

ـــعی می کنیم به روش جدیدي بشـــنویم و درك کنیم و از ویرانه هاي بی وقتی  که س

در آن زمان اســـت که به کشـــف جدید و عمیق تري از معنا  ،بنا کنیم نونظمی چیزي 

   می یابیم.دست 

ــف همواره  ــکامل و موقتی نااگر چه این کش ــخ نمی ؤبوده و به همه س االت ما پاس

صلی  ،دهد سخ هاي ا شمند که می تواند به یافتن پا ست ارز  یکاالت ؤساما دیدگاهی ا

شت سازمانها به آن نیاز دارند سازمان و یک خدمت کمک کند. آنچه بی ستر   ،شفافیت ا

که کار آنها را تضــمین کند و یک رهبر لنگان  یایهبرنامه  یعنی حذف تمامی ابهامات و

ــد چنین محدودیت هایی را براي خود نمی  اکه ب ایمان زندگی می کند و نفس می کش

ـــر چنین تفکري را مانعی براي  و پذیرد ـــاي ب .راهش می داندس ازي را به جاي آن فض

ـــنهاد می کند که در آن افراد می توانند  وازند و بن ،زادانه کار خود را انجام دهندآپیش

یجاد ا ۀازند و طراحی کنند. فرایند خالقیتی که به واسـطشـکسـت بخورند و دوباره بسـ

ـــود ما را دعوت می کند  ـــلی تاهرج و مرج ایجاد می ش  مفرایند کار و زندگیمان را تس

همواره هرج و  خالقیت ها .ها را محترم می شــماردمامی خالقیت خداوندي بکنیم که ت

صت هایی براي خلق خالقیت هاي  و دراي را به همراه دارند مرج تازه   جدیدپی آنها فر

یک رهبر احمق پیچیدگی را ارج می نهد زیرا می داند که  .کنندبراي افراد ایجاد می 

  وند.شمی کار شدن بت هاي کنترل آشاین پیچیدگی ها باعث فروتنی تیم شده و باعث 

شنوند و قلب هاي  شتري ب چنین رهبري تیم خود را دعوت می کند که با عمق بی

خود را باز کنند تا بتوانند راه هاي معکوس و عجیب و غریب و متناقض خداوند را درك 

   .کنند
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  هفتم بخش

  

  .است بس لجاجت

 اشتباه العمل عکس بدون انتیخ با مواجهه

  

 فتاب می شود، دیدم: اینک اشکهايآ ستیم و همه ظلم هایی را که زیریار نگردیگر ب«

قدرت نزد کسانی بود که بر ایشان ظلم  .اي براي ایشان نبوددهندهمظلومان و تسلی 

شتر  .اما ایشـان را تسـلی دهنده اي نبود ،داشـتند روا می پس گفتم مردگانی که پی

 حیاتند بسیار سعادتمندترند. دهنوز در قی جهان فرو بسته اند از زندگانی که چشم از

ــتی ننهاده و اعمال  ــه هس ــت که هنوز قدم به عرص ــی اس اما از این هر دو بهتر کس

آنگاه دیدم همه تالشـها و  .شـود ندیده اسـت	میزیر آفتاب انجام  شـریرانه اي را که

 پس این نیز بطالت است و در .رشک به همسایه بر می خیزد همه موفقیت ها از سر

  )4-1:4 (جامعه »دویدن. پی باد

ــنگین براي ــت که هم کتاب جامعه کتابی پر بار و س ــیر و اره درودنیایی اس  پی ش

. اگر بپذیریم دسان است و در پی راه حل هاي آسان می گردی است که هضمش آیغذا

سند ست ةکه حق با نوی ست و نه حتی  ،این کتاب ا سیاري از رهبران نه طمع ا انگیزه ب

ی م مردم به خاطر حسادتییحتی شاید اشتباه نباشد که بگو .ه حسادت استبلک ،قدرت

سبت  سیره یکدیگر دارند بکه ن شان پول  م زندگی خود را تعیین می کنند و انگیزه کار

   .نیست بلکه حسادتی است که در دل دارند
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ـــادت  :متنی که در ابتداي این بخش آمده به ما می گوید تمامی ظلم ها  علتحس

اید ش مظلومین هیچ تسلی دهنده اي ندارندکه این دلیل این به  و است فاعضُ نسبت به 

سادت و ظلم همواره در  ندبهتر می بود که حتی بدنیا نمی آمد تا دنیایی که به خاطر ح

حسادت باعث می شود که قلب یک انسان شریر  .ندرنج و مصیبت است را نظاره گر باش

ي به افراد قاطعیدر این جا می خواهم پیغام  .خود بگیرد ربرا شایستی نات اشود و صف

ستندراس که در بدهم  ستفاده قدرت ه شما از قدرت و اقتدارتان بر علیه دیگران ا . اگر 

نسبت به آنچه که دیگران  ما رهبرانزمانی که  .احتماالً شما یک ظالم هستید ،کنید می

ــادت می ورزیم ــ دارند حس ــتفاده  وءاز قدرتمان علیه آنها س ــپس می میاس کنیم و س

ایجاد می  در قلب ما زمانی . حســادتهر چه آنها دارند را از دســتشــان بگیریمخواهیم 

   .تیمشکرگزار نیس ،و برکاتی که به ما داده زندگیمانشود که ما نسبت به کار خداوند در 

از یک آسیب درونی در ما نشأت که است خالی بودنی عدم کفایت و بعلت حسادت 

تهی  ۀبوسیلهر چه بیشتر یک شخص  .می شود منتشر ،ریشه دواندهسپس  می گیرد و

شود بودن شونت  خودکامگی ،و عدم کفایت کنترل  شتر خواهد در و خ  و در بودوي بی

سبت به  شتري ن ست که وي ظلم بی شرایط ا شت شافیانراطدنیا و این   .روا خواهد دا

شوی زمانی که رهبران نمی توانند از زخم هاي درون سادت و  ،ندشان آزاد  الگو هاي ح

براي همین بســیار مهم اســت ما رهبران گاهی به  .دنمی شــو نمایان شــانظلم در رفتار

   .بیاندازیمزندگیمان نیز نگاهی  صحنۀپشت 

  زخم حسادت: خیانت

صرفاً شا ةافرادي که انگیز .طمع نیست ةانگیزیبا براي زواژه اي  حسادت  ن درونی 

رهبر  . یکآنها به بانکها دستبرد می زنند ،می گزینندنبر طمع است اغلب کار رهبري را 

شخص سیب دیده  معموالً  ست که اي آ صالح و رفع عیوبا شی براي ا درونی خود  گرای

شده در گذشته متحمل شده در او ایجاد وي هایی که ین آسیب ها به خاطر رنج . ادارد

ــت ــفت  یی. گواس ــفتی  دراین ص ــت و  بارزرهبران ص ــد  این چنین غالباًاس و می باش

رنجی که در گذشته دیده بوده اند را تا رهبران ود زخمهاي ناشی از خیانت باعث می ش
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سرهبر تبدیل به فردي تندخو  یکاین زمان  در .دوباره تجربه کنند ش یو بدجن  .ودمی 

ـــده و ازرهبري که با زخمهاي درون  آگاهی نداردمهاي دفاعی خود زمکانی یش روبرو نش

ر و دیگران را تحقی داردحالت تدافعی  معموالًفردي ظالم شود که  ل بهیتبدممکن است 

و حتی ممکن است دچار گناهان  ،احساسات آسیب دیده اي دارد ،متکبر است .می کند

  جنسی گردد. 

ـــ زمانی ـــیات می اندیش ـــوص ـــد که به این خص م واژه اي که به ذهن ما می رس

شیفتگی" ست" خود شدهر چه جایگاه یک رهبر باالتر و ق .ا شتر با ل احتما ،درت او بی

اما غیر معمول نیســت که برخی از این  .صــفات خودشــیفتگی نیز افزایش می یابد بروز

 مســیربا این وجود در  .دیده شــودنیز خصــوصــیات اخالقی در رهبرانی با قدرت کمتر 

یانتی که آنها را بر می انگیزاند . خهایی را تجربه می کنند رهبران خیانت غالباًرهبري 

ه تا بیشتر به جایگاه خود به عنوان یک رهبر بچسپند و جالب آنست که نقش رهبري ک

   .خیانت را خواهید چشیدطعم حتماً می دهد که  آن رانوید به شما 

ـــوند قابل یک زار متداولی که در فرایند رهبري باعث رنج و آ زخمهاي رهبر می ش

در ادامه  که نکاتی .مخرب است رات آنها بسیاربا این وجود تاثیولی  ،پیش بینی هستند

ید و  مده را بخوان تادهمختلفی رهبران که در زندگی  به حوادثیآ فاق اف ید ،ات گاه کن  .ن

ــی به شــما دســت می داد واقعاً  ــاس را شــما  به این شــکل قلبافرادي  اگرچه احس

   ؟شکستند		می

ــا... « ــد کلیس ــبان ارش ــرش و افرادي که  ،ش در  در آن مجموعه بودندهمس

ــار مزمان خدمت انتهاي ــروع به انتش ــکار درباره من نمودند. ش  دروغ هایی آش

ساعت  شبان  سر  از روز هفته به من زنگ می زد و چون  نصبح چندی 3هم

می نمود و مرا متهم  شروع به داد و فریاد ،لحاظ عاطفی شخص بی ثباتی بود

 شدهداد که من خسته می آنقدر این کار را ادامه  .به گناهان مختلفی می کرد

  ».و تلفن را از پریز می کشیدم
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ساي قبلی که من .. .« سنی در آن کلی را خدمت می نمودم گروهی از زنان م

شد که  شبان آن		نمیشامل می  ستند  شدخوا ه د کفرقی نمی کر .ها یک زن با

ضی آن ،من چه کاري انجام می دادم سته 	نمیها را سعی کردم به خوا شدند. 

اما باز هم بی  .کنار آیمآنها با ممکن اســت  که ییجاهاي آنها گوش دهم و تا 

و ســـعی می توهین می نمودند  ،هبه من حمله کرد اًمســـتقیمآنها  فایده بود.

  ».را ترك کنمتا کلیسا  سازندکردند مرا مجبور 

ـــبت هاي مختلف دربار.. .« و رهبري من اعتراض می کردند  ةافراد در مناس

ضات به منمتأ شد سفانه این انتقادات و اعترا ه بلکه به افرادي ک ،گفته نمی 

ـــاس می کردم که به من  ـــد. احس من به آنها خدمت می کردم گفته می ش

شان با افرادي بودند که  غیبت کنندگان مخصوصاً .خیانت شده در برخوردهای

نه  تا ـــ کامالً دوس ملمن  ند ع نان  .می کرد بانظرات منفی آ را از  مخود ةردر

شنیدم. من بعنوان رهبر شده بودم يدیگران می  ساي محلی انتخاب   .در کلی

شتم خیانتی که به من سیاري دا شبانی بود که به او اعتماد ب سوي  و ا .شد از 

ــخنانی که  ــته بود و از در خلوت به او زده بودم را با دیگران در میان س گذاش

ستفاد ةبراي قضاوت دربارشکستها و ضعف هاي من   ه کرده بود وشخصیتم ا

ـــتفاده کرده یر علیه من اعتراف کرده بودم که من نزدش از نکاتی  ا ت بوداس

  ».مبماننباید در سمت رهبري در کلیسا  چرااینکه توجیه مدرکی باشد براي 

شدنخیانت  سخت  ست که باعث  سیب عمیق روانی ا قلب در مورد هر گونه  یک آ

شودو باعث  گرددفقدان و غم می  شتیاق فرد ب می   یناز بصمیمیت با دیگران  رايکه ا

ــت که قلب ما را  مهمترین عملکرد .برود ــیري باز کند تا غم این اس ــوي مس م بتوانیبس

ـــبت به غم درون ما. اتوجه و محبت دیگران را دریافت کنیم ـــاس یمان اگر ما نس احس

   ؟خجالت داشته باشیم تکلیف چه خواهد شد

عاملی اســت براي از دســت می شــود و  دیگرانخجالت باعث فاصــله گرفتن ما از 

 ،نتزیرا بعد از خیا .دریافت کنیم دیگرانشرایط از  آنی که ما می توانیم در یتسالن داد
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یانت در خمی گردیم. براي ارتباط با دیگران متنفر  درونیمانما نسبت به اشتیاق فطري 

  نمودن. استفاده وءترك کردن و س :اول خود را به دو شکل آشکار می کند ۀوهل

سر یا دخترش قول  می دهد که با او بازي کند و سپس تلفنش زنگ پدري که به پ

ـــخ به تلفن فراموش می کند که به بازي برگردد زمی زند و پس ا  يامیدناباعث  ،پاس

تکرار شود و از سوي پدر هیچ تالشی براي  اگر این الگوي رفتار دائماً .فرزندش می گردد

سته  س سازي ارتباط گ صورت این کودك خود  ،صورت نگیرداش باز سبت به در آن  را ن

ست باعث  .خواهد کرد محافظتامیدي ناهر گونه  پدري که در زندگی فرزندانش غایب ا

که من آن  ـــود  ندانش می ش لب فرز جاد زخم عمیقی در ق پدر"را ای نامم "زخم   .می 

ــود  عمیقاًزخمی که  ــود در دل فرزندان ایجاد می ش ــیبی که باعث می ش قربانی و آس

صمیم بگیرد  کمتر به دیگران اهمیتهر چه فرد  .ندهد یران اهمیتکه خود نیز به دیگ ت

 ارتباط دیگران بر زندگی تاو فرد مصــمم تر می شــود  گرددبدهد قلبش ســخت تر می 

   .قطع کندرا ش ا

 وجود داردن براي ایجاد ارتباطی عمیق با دیگرادر قلب آن شخص ی که هر اشتیاق

ــامید کننده و بی معنی تلقی خواهد شــدنا ــتفادوء . س  .تري از خیانت اســتده نوع باس

استفاده می کند یا اجازه سوء جنسی یا عاطفی از فرزندش  ،مادري که از لحاظ فیزیکی

ین چن .استفاده کند و کودکش را ترك می کندسوء می دهد که فرد دیگري از کودکش 

شویق می کند که  شتاقمادري کودکش را ت شد و منتظر محافظت مادرش  یینیکو م با

را  يفرزندچنین خشم و غضب سراسر وجود  .به جاي ماهی به او مار می دهد اما ،بماند

س حه مکانیزم دفاعی می شود که وي براي گریز از بل یدر بر می گیرد و این خشم تبد

ــفا می یابد و در پیش می گیردخجالت  ــیار دیر ش خود را در  معموالً. چنین زخمی بس

   .ن می کندو استقالل پنها(نترسیدن)  جسارتزیر ظاهر 

در  ،جامعه رهبري کندو ارزش هاي  عرف ها بر اســـاساگر رهبري می خواهد که 

صورت سیدن) ،آن  سارت (نتر صیت بارز و قدرتمند ج صو ستقالل دو خ براي او  يو ا

 .این شـــرایط در رهبري وجود دارد توجه کنید ۀاکنون به دامی که در نتیج .خواهد بود
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آنچه یک پیرو عادي می خواهد محافظت ذیر نیســت. فرار از آن امکان پ ییگودامی که 

ــتآاز ترس و  ــ ،زادي از هر گونه انتخاب اس ــیتی که وي می تواند در یک رهبر وخص ص

ـــارتخودخواه بیابد.  در مقابل هر فرد خودخواه به وي این توانایی را می دهد که  جس

ستقالیاگونه تجاوز و حمله ب صمروي این امکان  لستد و ا د یماتی بگیرا می دهد که ت

 وداشـــته باشـــد. چنین رهبري قدرت  یدیگران توجه بدون آنکه به نظرات و ارتباطات

ري رهباما زمانی که شما  .ئه می دهداار آنهاتند را به اساسی که پیروانش بدنبال آن هس

   .مانند شمشیر دو لبه اي است براي پیروانتان رهبري شما ،دیده	آسیبهستید 

سیار  با رهبري خودخواه کار ار شکیبا رفتنامی کردم که در مقابل هر گونه انتقاد ب

سخ می داد یمی نمود و هر گونه حمله به تخت رهبري خود را به بدترین وجه او به  .پا

ازه کافی باهوش بود که بتواند ترسـهاي کارکنان خود را بشـناسـد و از ترسـهایشـان دان

عی سدائماً در حالی که  ،راي خود بسازدوفادار باز افراد قوي  اي استفاده می کرد تا پایه

   .بشوراند هممی کرد اعضا را نسبت به 

ند مورد عالقه وي ا که درد همکاران خود را  . اوودین بترف ظاهر می کرد  چنین ت

رنج آن گفت که چگونه فرد دیگري در ســـازمان باعث 		میمی فهمد و ســـپس به آنان 

  .شده استآن کارمند گیر 	گریبان هم اکنونرنجی که  ،کردهتشدید  آن رایا شده 

شان نالت خود را حالل مشکو گشته بود او در سازمان تبدیل به تنها منبع تسلی 

 کند یا نقش خود راتشویق انش را یکی از کارمنداو که  آمد	مییلی کم پیش . خدادمی 

در هنر  رهبر خودخواه معموالًاین خالصــه اینکه  .ایفا کنددر جهت حل مشــکل اعضــا 

سیارکردن بت غی ست بازي هاي اداري را خوب . اعمل می کرد انهماهر ب سیا صول و  و ا

   .شتو از استراتژي تفرقه انداز و حکومت کن آگاهی کامل دا ستمی دان

ـــیفته اي که  ـــخص خودش بودن و  تهیحس اعمال و رفتارش  ۀمحرکنیروي ش

ست ضاییر اطراف خود د ،انزوایش ا سی ف ی کند و رهبري ایجاد مان غیر طبیعی ناز تح

کامالً و بی قید و شــرط دیگر د افراتاق آن اســت که شــکه خودشــیفته اســت همواره م
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ـــو ـــیاري از  .دنجذب جالل او ش دنبال رهبري  يافرادچنین پس تعجبی ندارد که بس

   .هستند

شتن قدرتایکی  رهبري ستفسوء کنترل و  ،ز بهترین فرصت ها براي دا  نآ ده ازاا

 قطعیامري براي این رهبران خیانت امکان زیرا  ی،کوتاه ت زمانمداما تنها براي  ،است

اما رهبران  ،دچار خودشــیفتگی می شــوند یخواه در زمانهایدخوافراد  ۀاســت. البته هم

از حد طبیعی این خصوصیت از خود نشان می دهند و دلیلش این است که آنها  بیشتر

شتهدر  شته اند زخم هاي عمیقی  دچار گذ شفا نیافتهگ نتیجه آنکه این رهبران اند.  و 

ـــهمواره با خود ـــتندش ـــمکش هس هر چه این افراد از درون  .یفتگی خود در حال کش

ش بیشتر مشتاق ستای ،شوندو هر چه دیرتر فروتن بیشتري نمایند احساس تهی بودن 

شویق دیگران خواهند بود سنها آ. و ت شتر از قدرت خود براي جذب چاپلو ستفاد انبی ه ا

سک هاي بزرگترخواه داغلب رهبران خو .خواهند کرد سه با همکاران خود به ری  در مقای

   بیشتر تمایل دارند.اقب وبا ع

ــتندکه پیروان چنین افرادي هم   هیجان انگیزفریب هاي جذب  ،دنبال امنیت هس

تا پیروي آنها  ورهبران خودخواه می روند چنین به ســـوي ین پیروان . اآنها می شـــوند

 نارهبر .نرودســـود پیرویشـــان فراتر پرداخت شـــده از ابد که بهاي ادامه می یآنجایی 

 و و خشم کارکنان خود می شوند ، شکست هاامیدي هانابراي  توجیهخودخواه بهترین 

ــت  از براي آنهاجذابیت خود را رهبر زمانی که  عزازیل بز رهبر را تبدیل به آنها  ،داددس

ـــی که آنها را فریب داده  می کنند ز کمپینی ابا رویاهایش را پیروي کنند  او وتا و کس

شگري ها غیبت  شدهاي و پرخا شود و  ةجابجا  سعی می کنند پیروانش روبرو می  آنها 

   .رهبر را از منصبش به زیر بکشند ،بدون به خطر انداختن خودشان

 ی و خشــمگینزخم رازیرا آنها بســی .این رفتار آنها به نظرشــان توجیه پذیر اســت

ستند و رهبر به شم آنها فرد  ه سیار چ شتناکب ست یوح رهبر خودخواه نیز  ،در عوض .ا

ـــین می خواهد اهمیت نمی دهد.  خودخواه تر می گردد و به هیچ وجه به آنچه معترض

سازمان دیگري وجود دارد که رهبر خودخواه را  سا یا  شه کلی و براي او  جذب کندهمی
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 زامن با آنها کار کرده ام نهایتاً  رهبران خودشیفته اي که بلیطی به باغ عدن باشد.مانند 

شوند سخنور اما این افراد چنان  .سازمان خدماتی اخراج می  ستند دلربا و ماهر و  و ه

یک ماه  کمتر ازدر شاید که دهند 		میانجام با مهارت خود را مصاحبه هاي کاري چنان 

ست و پا می کنند.در کار دیگري  اج کرده از رهبر را اخراین که سازمانی  همان حوزه د

شدن ترس  سخنی ب ،او شکایت باروبرو   بنابراین هیچ .سازمان جدید نمی گوید ههیچ 

سی در حیط شونت جدیدشکاري  ۀک فردي که  ،نداردفرد این  خبري از تهی بودن و خ

سازمان جدید  ییسمت مدیر اجرا ست. این  به نظر می  گاهی چنینرا بر عهده گرفته ا

  و مغرور هستند که دنیا را اداره می کنند. افراد خودشیفته ییرسد که گو

  شیفتگیضعف شخصیتی برخاسته از خود :اندیشی خود 

 ،که به خاطر خودخواهیاســـتفاده می شـــود خودشـــیفته اغلب براي افرادي  ةواژ

شان  شی و تکبر سر براي افراد دیگرسرک یک رنگ همان طور که ایجاد می کنند.  درد

ستهاي متفاوتی طیف داراي  ش ،ا شکال نیز یفتگی خود شزیادي می تواند ا شته با  .ددا

لب غا اما ،خودشیفتگی را تشخیص دهیم مشهودممکن است ما بتوانیم انواع خبیثانه و 

سبت  شمان ما ن شیفتگی داراي ناه تجلیات بچ سته می ماند. خود صفت ب شخص این  م

 قرار يمغرور و قدرتمند ،ظالم ،فرد خبیث ،در یک ســوي طیفو طیف وســیعی اســت 

فرد مسـتعد و جاه طلبی که کار  .با شـخصـیت نوع الف فرد ،در آن سـوي طیف ، ودارد

شما  ،در سوي دیگر طیف .در کار خود پیروز شودمی خواهد محور بوده و به هر قیمتی 

ـــت یار نخبه و کمال گرا اس ـــ که بس ـــتید  بارز  .با فرد درون گرایی روبرو هس عالئم 

   خودشیفتگی عبارتند از:

سمه به دیدگاه دیگرانعدم عالق  – 1 سوالی بپر سی   چون این ؟: چرا باید از ک

   .این عدم کنجکاوي است .به آنها بگویم بایدمن هستم که 

را  آنچه من می بینم قادر نیستند حتی آنانی که با من موافق هستند :تعصب  – 2

  .این عدم فروتنی است .واقعاً درك کنند
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شتن احساس نبود احساسات:  – 3 س ،دا زیرا احساس بدان معنا است  ،تمضر ا

 وءکه شـما آسـیب پذیر هسـتید و دیگران می توانند از احسـاسـات شـما سـ

   .این نبود توجه به دیگران است .استفاده کنند

ه تش تو به طور خاص بسارز نسبت به مردم: ظالمانهدیدي ابزار گرایانه و   - 4

ـــت که براي من انجام می دهبه آن  می به دیگران این بی احترا .یچیزي اس

   .است

 وجود ز افرادابسیاري اما  ،با وجود اینکه اینها خصوصیات بارز خودشیفتگی هستند

خودشیفتگی که داراي خباثت و ستمگري در خود بی خطر نوع دارند که فکر می کنند 

ثمرات  کتاب ةنویســند 34یبمایکل مکو .اســت موفقرهبري  یک یاســاســ ءنیســت جز

  : چنین می گوید 35 خودخواهی

ــت ییایرو و دید يدارا که يرهبر« ــ رهبر( اس  دو يدارا خود در) فتهیخودش

ـــل یژگیو ـــت یاص  کس چیه به دارد يکار انجام به اعتقاد که یزمان -1: اس

هد ینم گوش يگرید گاهید و روش -2. د جام يبرا قیدق ید  يکار هر ان

  ».دارد

  :ادامه می دهدچنین  یبمک کو

ساردید و رویاي افراد  ةانگیز« شی ،تج ست. شان  رياو بردب الهام بخ آنها ا

اسـته هاي مردم وو خ حاکمتوسـط اصـول تفکر که ند تعمل گرا هسـ يافراد

ین والد، همسران، چنین افرادي شوهرانی بسیار بد کنترل نمی شوند. احتماالً

ته داش چنین رهبرانی نمی توانند هم روابط خوبی .موفق هستندناو دوستانی 

ش سط  ند و هم موفقیت.با شیدن به بی نظمی ها و زیرا موفقیت تو سامان بخ

 ،ایماندارانبین در  .شودنمی افراد براي داشتن عملکردي خوب تعریف هدایت 

                                                           
٣٤ - Michael Maccoby    
٣٥ - The productive Narcissist   
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شب صیتتان و  شخ شکل گیري  شدن موفقیت به معناي  ست کیه  سی ا ه به ک

  ».بله خود عیسی .دییما را خوانده تا به شباهتش در آش

رهبران الگوي چه  ،از رهبري ییهر الگودر  .عیسی است خودشیفتگی خودِ پادزهر

ین و ا اجتناب شــود از هر نوعشباید از خودشــیفتگی  ،خدمت گذار و چه رهبران ملحد

یفتگی خودش ی هاي ظالمانه و خبیثانه و هم نسبت بهکار باید هم نسبت به خودشیفتگ

 ن و فروتنخرد شد ،نوفقیت واقعی یعنی شکست. مشود اعمال زارهاي مهربانانه و بی آ

اما فرد خودشیفته این طرز تفکر را رد می کند زیرا فروتنی بسیار شبیه به  .گشتن است

که دیده و از می اندازد تحقیر شــدنی که او را به یاد خیانت هایی  ،تحقیر شــدن اســت

فته تمام زندگی خود را براي محافظت در مقابل ید خودشــافر. اآنان رنج کشــیده اســت

ـــپ ـــان  .ري می کنندخیانت هاي جدید س  بهآنها این کار را با اجتناب از اعالم نیازش

. حتی در زندگی نها اجتناب ناپذیر استآ اما باز هم خیانت براي .دیگران انجام می دهند

سختی کار می کنند رهبرانی ک شند و آنانی که  تاه به  شته با ارتباطی قوي با دیگران دا

سیم می کنند  ستفاده می کنند و از ظرفیت تقدرت خود را تق مام افراد خود به خوبی ا

که گفته اي کنایه آمیز به ما  خواهد خواست. همان طورباز هم فردي نهایتاً علیه آنها بر 

 حتمینیز خیانت  »،هیچ کار خوبی بدون مجازات باقی نمی ماند«یادآوري می کند که 

ــت که ما چگونه خیانت را درك کرده و ــت این اس ــت اما آنچه مهم اس از آن ابزاري  اس

  . ازیمبس براي رشد شخصیتمان

ـــتفاده کرد تا قوم خود را  .زندگی یونس نبی را در نظر بگیرید خداوند از یونس اس

 اواوند داما پس از مدتی خ ،مردم بود بینیونس رهبري مشــهور و محترم در  .بیدار کند

ـــایندناخواند تا کار را  از آنها قومی که باید می رفت و به  یعنی او ،انجام دهد يخوش

ر می فرا شیشیونس به تر .دعوت به توبه می نمود ،متنفر بود کالم خدا را موعظه نموده

سرافکندگی  فرار او  نحیدر  .مردم منفور نینوا بگریزدبراي عنوان نبی پذیرش کند تا از 

سیله ماهی 		میدریا افکنده  به ساحل قی می بزرگی شود و بو شده و در   د.شوبلعیده 

اي اما یونس بج .کند و آنها توبه می کنند		میا بی میلی به مردم نینوا موعظه یونس ب
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شمگین و  یفروتن شادي خ شود.ناراحت و   وندصحبت هایی که میان یونس و خدا می 

   .سخنان یک رهبر خودشیفته است ،می شودو بدل  رد

شده« شمش افروخته  سیار بد آمد و خ دعا  دبه درگاه خداون ،اما این در نظر یونس ب

ـــخن من آنگاه که هنوز در والیت خود  کرده و گفت: اي خداوند آیا همین نبود س

می دانستم تو خدایی هستی فیاض و  .رو شتابان به ترشیش گریختم از همین ؟بودم

شمیرح شود م و دیر خ صرف می  ستادن بال من ست و از فر  .که محبتت را پایانی نی

ــت ــتن اس ــتان که مردن برایم بهتر از زیس اما خداوند . اکنون اي خداوند جانم را بس

  )4-1:4 یونس( »؟پاسخ داد: آیا رواست که خشمگین شوي

او نمی خواهد محبت  .اما فروتن نشود ،این نبی و رهبر خشمگین ترجیح می دهد بمیرد

خاص خداوند نســبت به فرار او از محبت  .موعظه کند گســتاخخداوند را به قوم مرتد و 

تنفر عمیق او نســـبت به این محبت بود و نمایان گر تنفرش  ةنشـــان دهند ،گناهکاران

ـــبت به افرادي  در مورد ما  .دبودن که به او خیانت کرده و علیه او طغیان نمودهبود نس

نیز می خواند تا بر ما را خداوند اما  ،صــحبت هاي بســیاري می کنیمکشــمکش یونس 

ز گناه هستیم و گری و لبریز از جسمما مردمانی اسیر  ولیزندگی کنیم.  اواساس محبت 

ـــبانیت ـــیفتگی و حقارت و تیرگی  همراه با عص ما از خداوند نمایان گر ظلم و خودش

  .درونمان است

شاید نهایتاً راپذیرش این حقیقت می تواند ما   سازد تا  یم بتوانیم درك کن فروتن 

ــتعداد ــت مجربجذاب و  ،تمندقدر ،که ما رهبرانی پر اس ــایس ــتیم که ش احترام و  ۀنیس

 !لهب. گشته استاتش آشکار یئتمام جز وعریان شده هم اکنون امپراطور  .اطاعت باشیم

و هم یونس چیزهاي ما حقیقت وجود ما براي خود و همگان آشــکار شــده اســت. اما 

سیاري داریم که باید بیاموزیم شکار  ۀلحظک . یب اي هرگز بر واقعیت درونی مان ةشدآ

مواجه شدن دائمی با خشم ها و گریز هاي ما باعث رشد ما تنها  .تبدیل ما کافی نیست

  .در این مورد بعداً بیشتر توضیح خواهم داد .می شود

  :و داستان یونس این چنین ادامه می یابد
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 در آنجا براي. در شرق شهر بر زمین نشست ییآنگاه یونس از شهر بیرون رفت و جا«

نگاه آ. اخت و زیر سایه اش نشست تا ببیند بر سر شهر چه می آیدسه بانی خود سای

سایه افکند سر یونس نمو داد تا بر او  شت و آن را تا باالي   و یهوه خدا گیاهی بر گما

شنودي او اندکی بکاهدنااز  شد .خ شادمان  سیار  سپی. یونس از بابت آن گیاه ب ده اما 

 ،چون خورشید بر آمد. یاه را زد و خشک شدخدا کرمی بر گماشت که گ ،دم روز بعد

سر یونس تابید شت و آفتاب چنان بر  شرق بر گما سوزان از جانب  ی که ب خدا بادي 

به  آنگاه خدا .تاب شــد و آرزوي مرگ کرده گفت: مردن برایم بهتر از زیســتن اســت

ست که به خاطر  شويیونس گفت: آیا روا شمگین  یونس گفت: آري روا  ؟گیاهی خ

محنتی برایش  تو بر گیاهی که :خداوند گفت .تا به مرگ خشــمگین شــوم اســت که

 .نبردي و آن را نرویاندي دل سوزاندي گیاهی که شبی سر کشید و شبی دیگر پژمرد

سوزانم صد و بر ؟پس من چگونه می توانم بر نینوا دل ن شهر بزرگ با بیش از یک  آن 

یص نمی دهند با بیســت هزار جمعیت که دســت راســت و چپ خویش از هم تشــخ

  )10-5:4 یونس( »؟حیوانات بسیار

شرایط  ست می کند و خداوند حتی براي او  ستراحت در یونس براي خود مکانی براي ا

می رویاند تا یونس در زیر ســـایه اش آســـایش  گیاهیدر کنار او  .بهتري مهیا می کند

ـــادي آن گیاهاما پس از آنکه یونس به خاطر  .دیاب از بین می  را آنخداوند  ،کند	می ش

سختگیر است یا خداوندي کامًال خداي دم دمی مزاج و  ،این خدایی مانند زئوس . آیابرد

   ؟به روح مخلوقاتش بیش از حیات جسمانی آنها اهمیت می دهدکه همواره  شوخ طبع

ست که دنیا بر آن شیفته بر این باور ا سیب بزند فرد خود ابراین ن. بشده که به او آ

به جایگاه و قدرتی دســت یابد تا خود را از خیانت و آســیب بیشــتر ســعی می کند که 

از او  ،اما خدایی که وي او را خدمت می کند این رهبر را بلند می کند .محافظت کند

ستفاده می کند و  ه ب خداوند می زند. پشت پا او بهاش تخریب رویاهاي خودخواهانه با ا

شیفته را دعوت به طغیان  شود  .سایش می کندآ وسادگی افراد خود طغیان باعث می 

 به خون آغشته شود.بشکند و دستانش را چارچوب هاي در  ،که صداي فرد دو رگه شود
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ـــمم خداوند را تغییر نخواهد داد ـــیار  .اما هیچ کدام از این کارها قلب مص قلبی که بس

  .خاص و ویژه است

شیفته براي گذر از مرحل  سادت به مرحل ۀیک رهبر خود  باید با ترس بی میلی ۀح

د این است که به ما یادآوري می کند رفایده اي که فرار دا .ها و حماقت خود روبرو شود

ان و هم ینهمان جنگ درو ،فرار کنیمبه انتهاي دنیا  .نمی توانیم از خودمان بگریزیم ام

ست که نبرد  نبردها با خداوند در وجودتان باقی خواهد ماند و آنچه تغییر می کند این ا

فرد خودشیفته هرگز با تحمیل اراده اش به  .جغرافیایی دیگري ادامه می یابد ۀمنطق در

شمش به  سط خ ست که آدیگران و یا کنترل دیگران تو ضح ا سید و وا سایش نخواهد ر

   .کنترل کندنمی تواند خداوند را تهدید و یا  سهیچک

شیفته در طغی .ما علیه خداوند طغیان کرده ایم ۀهم ان خود باقی می اما افراد خود

چهار  ،زمانی که این افراد به خاطر طوالنی شــدن غضــبشــان فرســوده می شــوند .مانند

شینی می کنند تا ما ست و پا عقب ن شان را لیس بزنندد سگان زخمهای ه هر نها بآ. نند 

شد و دیگر اهمیتی به خداوند نمی دهند شوند حمله ور خواهند  شان  سی که نزدیک  .ک

کوبد  بارها و بارها در را می .او به کار خود ادامه می دهد .نیست طوراما رهبر لنگان این 

سانها تا  سویش باز کند ،امیدش را قطع نمی کندبلکه خداوند که هرگز از ان به  .در را به 

شید  شته با شم  وقتییاد دا شویم و گرها که بارها و بارها با خ یز ها با خداوند روبرو می 

  می رسیم. بدنبالش هستیمکه  یش اصیلیاتاً به آسنهای

یان کرده  یه اش طغ که عل ند افرادي  تا در آغوش پر  خداو ند را دعوت می کند  ا

ود که ما دیگر نمی توانیم به سایش زمانی حاصل می شسازند. آمحبت وي خود را رها 

مه دهیمفرار  ـــت.  خود ادا ما بوده اس یابیم که منتظر  و در آن زمان خداوندي را می 

سلیمآسایش هرگز بد س ،ون ت سلیم به .یشی واقعی نخواهد بوداآ  براي فرد خودشیفته ت

صلی  سوي جراحت ا ست به  شتی ا ست و بازگ یعنی خیانتی معناي خامی و درماندگی ا

  .در آنها شده است لتمایل به کنترزخمی که باعث ایجاد غضب و که تجربه کرده اند و 
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ضعف  باید رو در روي خداوند قرار بگیریم و ما نهایتاً  سط محبت بی مانند او به  تو

ست که .ببریم		پی و کوچک بودن خود شد تنها در آن زمان ا سلیم خواهیم  رهبر زن  .ت

تد از فرار خود باز می ایس نهایتاً ،خودشیفته اي که پیشتر در این بخش به او اشاره کردم

هد. دبلکه پدر خود را از دســت می  ،یک چالش کاري دیگري نبود ۀبوســیل توقفو این 

و هم او را نزد دیگران  اســتفاده کرده بود وءر ســتاز لحاظ جنســی از این دخپدر او هم 

سین بیش از حد وي  .ستوده بود شده بود و هم باعث تحقیر وي این کار هم باعث تح

   .بود گشته

او ه ب ستودنشو سپس با می کرد استفاده  وءس شریرانه از ويابتدا پدر این دختر 

تاریک و تلخ خجالت و ا .پاداش می داد ـــت جام  و بعنوان دختري کوچک نمی توانس

ــرارتی که پدرش   می نگهدارياو از پدرش  .را ببینداو را وادار به نوشــیدنش می کرد ش

سیب دیدگی  کرد ساس آ سوي و در وجودش هر اح نهایتًا  بود.نموده  پاكپدرش را از 

ته نزد دخترش اعتراف در زمان مرگپدرش  ـــعی کرد  در طول چندین هف کرده و س

ـــیبی که به دخ اعتراف پدرش : او بعدها به من گفت .کند جبرانرش زده بود را به تآس

فتاده اصلی اتفاق ا ةاستفاد وءحتی بیشتر از زمانی که س ،زندگی وي را تخریب کرده بود

شدن خجالت و زخم عمیق  .بود شکار  شته در وجود مزیرا اعتراف او باعث آ این دختر گ

  .که به خاطر عملکرد پدرش در وي ایجاد شده بودزخمی  ،بود

پدرش توهمی  پدرکه این دختر داعتراف  با  طه  نا کرده بود را ویران  شر راب ب

توهم آسایش در این زمان این دختر علیه خداوند طغیان نمود و علیه کرمی که  .ساخت

ـــم و تهی بودنش دعوت به  راپدر وي او  .ده بودرو کنترل وي را خ نمود و پذیرش خش

که او بیهودگی و توهم خود را به وضوح ببیند و خداوند او را دعوت نمود تا نه  باعث شد

   .باز نماید اوبلکه بازوانش را براي در آغوش کشیدن  ،تنها توبه کند
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  فروتنی  ةمیو :يزارشکرگ

شخصی باید داراي نفس قوي باشد  احتماالً .رهبران اغلب داري نفس قوي هستند

 بران اغلبهمی تواند کاري که دیگران غیر ممکن می دانند را انجام دهد. ر که فکر کند

 ،دیدهاي قوي خود را با عدم رضایت عمیقشان نسبت به شرایط فعلی ترکیب می کنند

خواهند 	نمیایط حاضر را دوست دارند و راما اغلب آنها افرادي را رهبري می کنند که ش

شرایطی در چنی .هیچ تغییر و هیچ ریسکی بکنند شده و ممکننادچار  رهبرانن   کامی 

سی .یا فرسوده شودند و خود را افزایش دهند ییجو		سلطهاست یا   ر قوي ممکنانفس ب

شد ست به خاطر تحسین و تمجیدات جماعت ایجاد  شد ها  ۀفرقی نمی کند که حیط .با

ست سیع ا  .چون دیگران همواره او را قدرتمند می دانند ،رهبري چنین رهبري چقدر و

صی  سمت هاي مهمی ایفاي نقش کند و القاب خا چنین رهبري همواره انتظار دارد در 

شد شته با سودگی و رنج هایی  .دا ست که این القاب پاداش فر دیدگاه این رهبران این ا

جایگاه رهبري خود پول بسیار  ازمردان و زنانی که د. ناست که در رهبري تحمل می کن

شودکمی  شان می  سا عاید صی براي آنها وجود اغلب اح س می کنند که باید عنوان خا

شد تا  شته با سخگويدا شد که به  پا شگی با ها نآساعات طوالنی کاري و انتقادات همی

هاي رهبري خاکی مســاعد براي رشــد  وارد شــده اســت. براي همین اســت که منســب

صی  شخ ست درعدالت  سیل .افراد ا ست که بو صی حیله اي ا شخ ما  ،آن ۀحس عدالت 

ساس قدرت زمانی به ما دست می دهد که ما خود را حس قدرت می کنیم و این ااحسا

  .ا برتر می یابیمنهبا دیگران مقایسه می کنیم و خود را نسبت به آ

 از تو کار می کنم اما سخت تر ،تر از تو باشم سالمناممکن است من سنگین تر و  

ـــت کهو این چیزي ا ـــه می  ما به طور طبیعی خود را .اهمیت دارد س با دیگران مقایس

سیاري  مواردی یابیم که در مکنیم و در  ستی هاي ب سبت به دیگران داراي کا مختلف ن

ــخصــی می .هســتیم کند در این رقابت به ما کمک کند این اســت  کاري که عدالت ش

شویم ست زیرا  .پیروز  ست می داند که موفق ا صی ا شخ رهبري که داراي حس عدالت 

شتري دارد سخت تر کار می کند و یا ستعداد بی ست و ا می خواهد که  ،چون باهوش ا
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شوندنیز دیگران  ستعدادهاي او  سبت به افرادي که . امتوجه ا ستند ناو ن توان تر از او ه

  عمل می کند. منتقد در جایگاه همواره 

شــدن تســلیم از پس  ،رهبري که از خداوند گریخته و با ترس خود روبرو شــده اما

ه مهارت هاي ذاتی و استعداد کهمچنین می داند موقتی است و  جایگاه ويمی داند که 

ـــتند. او می داند که  انجامش لحاهاي وي براي انجام کاري که در  ـــت کافی نیس اس

شده و نه یک حق الهی ست که به او داده  صتی ا ست  .خدمتش فر شده ا یرا زاو فروتن 

ــیار دیگري  ــتوجود دارند که نیز می داند که افراد بس ــایس ــتند که او جا ۀش یگاهی هس

ست شوخ طبعی خداوند اما هم چنین می داند که  .اکنون در آن ا اجازه این او به حس 

   .که بعنوان رهبر خدمت کندرا می دهد 

شکد ست عزیزي دارم که در یک دان شکده کار ئیمعاون رالهیات بعنوان  ةدو س دان

س ئیکه ر آن بودمشــتاق او  .او را می شــناســماز زمانی که او مرد جوانی بوده  .می کند

شودیک  شگاه  سابق .دان شگاه ۀاو با  سیار عالی در دان ست یهاي مختلف ب  .خدمت کرده ا

ـــت يداراي مدرك دکتراو  ـــگاه ئیجایگاه معاون ر درو  اس  خدمت می کند.س دانش

وي همیشه باعث می شود  بلندپروازيبا این وجود اما  ،مناسب استدرست و  عملکرد او

این مرد به هیچ وجه شبیه یک فرد خودشیفته  .چشمش به آینده باشد یک اًمکه او دائ

 دیگران را .اد متقابل می شــودگشــاده رو اســت و باعث ایجاد اعتم او مهربان و ،نیســت

فشـــار بار برکت می دهد و تقصـــیر شـــکســـت هاي خود را به دوش خود می گیرد و 

یت دیگران را همواره بر  یت هدا ـــئول به ی پذیرد.مخود مس یه فرد  او  ـــب هیچ وجه ش

صل  شیفته اي که در این ف ست آن راخود صیف کردیم نی شکل غرور و  .تو اما او نیز با م

  .افراد خودشیفته دست و پنجه نرم می کند ۀچندین خصیص

ستیم ۀهم  شیفتگی ه س ،ما داراي ویژگی هاي خود ست ؤاما  صلی این ا تا که ال ا

 تقریباً .شــویم ادتمان روبرو میو حســخود  زخم هاي ،چه حد ما با خودشــیفتگی خود

صت این پیش آمد تا بتوانیم با یکدیگر  ستم را ندیده بودم تا اینکه فر سال دو براي یک 

 .از تبدیلی که در او ایجاد شده بود یکه خوردم .کنفرانس بین الملی شام بخوریمیک در 
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سیار  سیدم که چه چیآاو ب شادتر از هر زمانی دیگر بود. از او پر  زي باعث تبدیلرامتر و 

ـــخ داد ـــده و او چنین پاس ـــخ«: وي ش کنم تا نمی کار  یتامروز دیگر مانند قبل به س

گاهم را حفظ کنم جه .جای ندازبه فکر نمی کنم  ،در نتی گاهم  ةا جای خاطر  به  کافی 

ـــکرگ باً .ار بوده امزش مه ام تقری نا یان  پا مام  پاي در آورد ات براي همین االن  .مرا از 

ـــد افراد  70 فهمم که بیش از		می هرگز پایان نامه مدرك دکتري خود را به چرا درص

توانستم پایان نامه ام را به تنهایی تمام کنم و نمی خواستم 	نمیمن پایان نمی رسانند. 

سعی هم که از دیگران کمک بگیرم شتر  شکالت فرو  ،می کردم. هر چه بی شتر در م بی

 ۀشـــیفت ه مرد مغروري بودم وهمیشـــاز پذیرش این حقیقت متنفرم اما من  .می رفتم

 .ی دادم دیگران نیز تکبر مرا مشاهده نمایندماجازه نفروتنی ظاهري خود شده بودم که 

د تا بتوانم پایان نامه ام را یسالها طول کش .خداوند است ةنچه هستم رحمت فوق العادآ

اري از من یچه انتظارش را داشتم. افراد بسبسیار بیشتر از آن ،بنویسم و مدرکم را بگیرم

و من باید در چشمانشان نگاه  ؟که چه زمانی تحصیلم را تمام خواهم کرد ندمی پرسید

تم اسهر بار که می خو .بسیار سخت تر از انتظارم است !نمی دانم: می کردم و می گفتم

با  ن کمک می کرد تامنی حکیم و مهربان اســت به دســت از کار بکشــم همســرم که ز

ــوم و  ــتم در ترس هایم روبرو ش ــجاعت عمیق تري که حتی نمی دانس ــوي ش مرا به س

بنابراین هر طور که شده خود را پیش کشیدم و درسم را  .کرد هدایت میوجودم هست 

. بودپایداري و اري عمیق زلکه احســـاس شـــکرگب ،نبودمن غرور اما علتش  .تمام کردم

اکنون  .است حتی هر نفس من هدیه اي .ه اي از سوي خداوند استو ذکاوتم هدی وشه

شتن کار خود کردم ،افتادچه زمانی  نمی توانم بگویم این اتفاق ست دا شروع به دو  .اما 

 ي دیگر از نردبانه ابیش از هر زمان دیگر اکنون فکر نمی کنم که جایی که هســـتم پل

چنین می اندیشم که این جایگاه جایی است که من باید در آن بایستم بلکه  ،ترقی است

ـــتم ر .وند چیز دیگري از من بخواهدمگر آنگه خدا س جمهور ئیمی دانم که می توانس

ر س جمهوئیو احتیاج نیست که من رخوبی باشم اما خداوند چیز دیگري از من خواسته 

باشــم و فقط به چیزهایی نیاز دارم که او به من عطا نموده و تنها می خواهم مرد خوبی 

و ابه عبارتی دیگر تنها به وسیله  و هستمشاد  اکنون .باشم که کار خوبی انجام می دهد
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ضو  ست که ما می توانیم رهبر شاز طریق فی ضی که در هر لحظه به ما  يا بکنیم و فی

ستشود نان 		میعطا  ستند و  .همان روز من ا سیار ه شکالت امروز ب فیض نیز براي م

   .آن مشکالت به ما عطا شده است یرویاروی

ــی براي فردا  ــودداده نمامروز هیچ فیض ــت که در زمان  .ی ش زیرا هدیه چیزي اس

شود نه براي آیندهو حال  براي فردا نیز فیضی وجود  !بله .براي آن لحظه به ما داده می 

ـــود، دارد بري خود به هم در ریاگر می خواه .ولی آن فیض امروز براي ما جاري نمی ش

وقتیکه  ،اقعدر و .مار باشیزاید بتوانیم شکرگب ،را تجربه کنیمنقطه اي برسیم که آسایش 

یه روح نمی توانیمبوســیله احســاس عمیقی از فیض خداوند زندگی و رهبري می کنیم 

و  مرا به خداوند بدهی اکرامفروتنی آن است که تمام جالل و  م.اري نداشته باشیزشکرگ

  م.توانست از آسایشی عمیق بهرمند شوی مت که خواهیدر این حالت اس

ه بري کهر .آن برکت یافته بود اود و بپی برده ب اريزدوســت من به قدرت شــکرگ 

زمانی تبدیل به رهبري لنگان  ،ی عملکردش بر اســـاس خودشـــیفتگی اش اســـتمتما

خیانت هایی که  عزاداري براي .بپذیرد را که دعوت خداوند براي عزاداري گشــتخواهد 

شتباه را ازاو باید و  به او شده استگذشته و زمان حال  در خود دور کند  هر طرز فکر ا

ست که  ضور خداوند ا سلی باعث و بدانند که تنها ح شدآرامی و ت چینن  م. هاو خواهد 

ک او ریس .ی سازدمخود را در برابر ارتباط و توجه دیگران سخت ن قلبیک رهبر لنگان 

ی آموخته و قلبزیرا او ارزش مهربانی را پذیرد، میو مشارکت با دیگران را  طداشتن ارتبا

داند که 		میاو شــنا اســت. آري ازمحبت را چشــیده باشــد با شــکرگاز  اي رهکه طعم ذ

ستزشکرگ ستشکرگزاري  ۀآنچه در مورد روحی .اري چی صفت نیز بنا به  ،جالب ا این 

ــتگی یا کاري که فرد انجام می دهد به ــایس ــود ش ــتن روحیه  .او عطا نمی ش حتی داش

بور کنیم تا قدرشـــناس و ما نمی توانیم خود را مج .نیز یک هدیه اســـتشـــکرگزاري 

 هک یزمان .میکن آزاد احســاس يشــکرگزاربلکه می توانیم خود را در  ،باشــیمشــکرگزار 

سته خاطر دنیدو از گرید شوي شکرگزار ،میشد خ سبت به  د که قلبباعث می  فرد ن
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ـــتعداد هاي خود  ـــود و اکنون دیگر او به خاطر اس درك هدایا و عطایاي که دارد باز ش

  .تعجب می شودبلکه غرق شگفتی و  ،مغرور نمی شود

ــت که  ــف اس ــگفت انگیزي غیر قابل وص خداوند فردي مانند مرا با  این به طور ش

ــوي نان ردیگران  متا بتوانقلبی برگزیده چنین  ــخص دیگري را به س ا رهبري کنم و ش

چون تحت  ،حتی خیانت ها را هدیه اي می داندۀ شکرگزاري روحی .حیات هدایت نمایم

  .می رویم هربانیم" نّنان مَ"با اشتیاق بیشتري به دنبال  ،انت هاتاثیر خی
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  هشتم بخش

  

  يانفراد سلول از فرار

  .کند یم آزاد را تنها رهبر که یقتیحق

  

 ندو می بین ندشــومی د وقتی وارد اتاقی ب رهبران می دانند که چه حســی داراغل

ــه همکه دیگران  با توجه به این. یک دفعه تغییر می کندجو   از رهبر انتظارات باال ویش

ـــته هاي فراوانی دارند ـــود که دیگران  ،خواس فردي را رهبر ولی این امر باعث نمی ش

 این کند، رفتارهر چه قدر هم که یک رهبر بخواهد مانند افراد معمولی  بدانند.معمولی 

ست صبح  خدمت می کردم. جوان مشاوريسالها پیش بعنوان  .امر براي او غیر ممکن ا

 ينی عبور کردم زیرا مشتري دیگرییاز راهروي پا .رفتماي ود براي خرید شیر به مغازه ز

بار  ســه مناو مشــتري بود که  .از روبروي می آمد و نزدیک بود با یکدیگر برخورد کنیم

ــد .مالقات کرده بودم را ز اونیدیگر  ــوده ش ــمانش گش ــیددهانش باز ماند و  .چش . ترس

 از این .یغ کشید و از مغازه بیرون دوید، جنداختزمین ا شیشه هاي وایتکس را بر روي

شدم شوکه  شگاه با عجله نزد من آمد و فریاد  .عکس العمل او  چند ثانیه بعد مدیر فرو

ن از دهانم بیرون آمد: ییواژه ها به آرامی و با صــدایی پا »؟با او چه کار کردي: «کشــید

  ».او هستم مشاورمن «

شگاه نگاهی به ظاه شلواركمدیر فرو شرت و دم پا ر من انداخت که با   ال ییو تی 

 او را تحت چه چیزي نفهمیدم .و رفت »!اوه: «چنین گفتآنجا رفته بودم و  انگشــتی به
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نباید صـــبح زود مانند افراد  مشـــاورر زود دریافتم که بعنوان یک ابســـی .تاثیر قرار داد

به مغازه برو باید منتظر  ،می چرخد ويروانکا ۀحرفو اگر زندگیت از طریق  ممعمولی 

شی نیز چنین واکنش هاي عجیب و غریبی د فرقی نمی کن .معمولی نبودم يمن فرد .با

سا یا رهبر کالس هاي آموزش کتابئیما رشکه  شیش کلی شی یا ک شرکت با  س یک 

   .مقدس زنان

ی پذیریم دیگران به ما قدرتی می دهند که ماز لحظه اي که ما جایگاه رهبري را 

شد		رز تفکر آنها میط رببنا  شان با سود ساند یا به  سیب بر هبران اغلب ر .تواند به آنها آ

شند شته با سادگی به آنها  ،نمی خواهند چنین قدرتی را بر دیگران دا اما این قدرت به 

 ،عطا شده است و هر چه یک رهبر بیشتر سعی کند که مانند افراد معمولی زندگی کند

   .خواهد کرد دیگران را تشدید يتنها واکنش ها

شد  جوانانشبانی که آبجویی در دستش گرفته و با  گاه به دیددر حال مشارکت با

اما اگر پیشـــنهاد  .کند همرنگ جماعتز اندازه تالش می کند که خود را ادیگران بیش 

ــد ،بجو رد کندآفردي را براي خوردن  ــکه مذهبی خوانده خواهد ش  .بیش از اندازه خش

ـــه نتیج .ر چه کار می کندفرقی نمی کند که یک رهب کار آن چیزي که او فکر  ۀهمیش

 ،در برخی از تحقیقاتی که براي نوشتن این کتاب ترتیب داده بودم بود.می کند نخواهد 

ی نم« گفتند:چنین  ردندافرادي که در سازمان هاي مسیحی به طور حرفه اي کار می ک

یکی از شــبانان در مورد  ».باشــمتوانم بعنوان رهبران رابطه اي واقعی با دیگران داشــته 

ــد:  ــت دارم اما تنها «تنهایی عمیق خود چنین می نویس ــیار دوس من ماهیگیري را بس

ـــدم ـــا به  برادرانري از ابســـی ةعد ».یکبار براي رفتن به ماهیگیري دعوت ش در کلیس

 همین امر براي بازي .مرا دعوت نکردند که با آنها بروم تا به حالماهیگیري می روند اما 

همیشه من از دیگران می پرسم که می خواهم که با من براي  .گلف هم صدق می کند

ست  .ي گلف بیایند اما آنها هرگز مرا دعوت نمی کنندزبا شکل این ا من فکر می کنم م

ــتادم ــوخی می گویم اســم کوچک من اگ .که من بر روي جایگاه باالیی ایس هی براي ش
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بنابراین براي آنها امن تر  .فراد از آن بترسندجایگاه من باعث می شود که ا .شبان است

   .ست که از من دوري کنند تا اینکه بخواهند به من نزدیک شوندا آن

داقت ص ،از سوي دیگر .دبه همین دلیل اکثر شبانان احساس تنهایی و انزوا می کنن

هاي درونیش ممکن است باعث احترام یا شگفتی بسیاري  شمورد کشمک یک شبان در

 .آن افراد از او دورتر شوند کند و در نتیجه		میان افرادي شود که او به آنها خدمت در می

ـــبانان در مورد بار یک  ـــی اتلحظ یکی ازدر گروه کوچکی از ش ـــخت رابس  زندگی س

جمع دیگري از من به بعدها یکی از آن شــبانان در  .بازگو کردمم خاطره اي را ییزناشــو

ان ما در می مطمئنم آنچه با: «ده و چنین گفتکرو انعطاف پذیریم تشکر  خاطر صداقت

ـــتی تنها بعنوان مثال بوده و دقیقاً ا می زیر بود.چیزي نبوده که اتفاق افتاده  آن گذاش

  ».دانم شخصی مانند تو امکان ندارد که این طور باعث نا امیدي همسرش شود

کرده بیان تر  ات داســتان را نرمتر و ســادهیئمن عمداً جز .ز این کار او یکه خوردما

آن روز رد و بدل  همسرمو من که واژه هاي واقعی که در میان  صالح دیده بودمبودم و 

 .قلمداد شویم یبی ایمانهمسرم افرادِ من و  شتامکان دا زیرا .را به آنها نگویم ه بودشد

ر که آنقد ،گران تمام شدسنگین و بسیار براي آنها نیز  من مختصر شدةاما حتی روایت 

ست آن راشبان  این او ترجیح می داد که طرز تفکرش در مورد من  .تهدید آمیز می دان

 هیچ .شــخص هســتم و نپذیرد که من گناهکارترینهســتم  این باشــد که من یک رهبر

از نی مســیح بر صــلیببه شــدت به صــلیب و کار کس نمی خواهد باور کند که رهبران 

 ،یگران از یک رهبر دارند را کم کنیدحتی وقتی تالش می کنید انتظاراتی که د .دارند

شتر شبهات بی ساس شبهاتی که اگر  .شدد یخواه يتنها باعث ایجاد  در پی خدمت بر ا

شیم باید از بین بروند سیاري  ۀاما نتیج .حقیقت با سااین چیز براي ب ت ز رهبران این ا

ـــاس انزوا و تنهایی می کنند و چنین نتیجه گیري می کنند که دیگران ه گز رکه احس

  .نخواهد توانست آنها را درك کنند یا از مصاحبت و مشارکت آنها لذت ببرند

ــادگی با  ــیاري از رهبران بر این باورند که به س ــان را بعنوان بهاییید تنهاییبس  ش

 در ،خود ترجیح می دهند که تنها باشـــند برخی نیزشـــان پرداخت کنند و براي رهبری
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در  .ستاشان ن گریبانگیرییاره مانند تبی پاهموشان یحالی که احساس می کنند تنهای

ستندفکر می کنند که رهبران افرادي نیز اغلب افراد  ،نهایت ن چطور ممک و برون گرا ه

د در مقابل جماعت بایســتد و با چنین قدرت و نوابتشــد و نبااســت کســی برون گرا 

شتیاقی سخن رانی کن سیاري .دا ایی گر درونرهبران افراد  زا اما حقیقت این است که ب

   .هستند که ترجیح می دهند دیگران آنها را با ایده ها و افکارشان تنها بگذارند

شبانان حرفه اي  ساوجود دارند گروهی از  سیار بزرگ که در کلی موعظه می هاي ب

 هستنداما در ایجاد ارتباط و مشارکت با گروه هاي کوچکی از مردم دچار مشکل  ،کنند

ناراحتی می کنند ـــاس  طا و احس با که چنین ارت به دیگران  تیو ترجیح می دهند  را 

سپارند ستند که تنهای ۀهم .ب ستند اما عده کمی ه  شان به خاطر دالیلیرهبران تنها ه

ست معقولیمنطقی و  ست جملۀ »تنهایندهمواره  رؤسا«که  جملهاین  .ا اما  .صحیحی ا

ــی که رهبر ن تنهایی منطقی و میا ــخص تفاوت می کند  به خود تحمیل آن راانزواي ش

   بسیاري وجود دارد.

   هیچ کس نمی تواند درك کند

ـــتانی را براي من بازگو کرد که  رهبر ـــایی داس ـــازمانهاي بزرگ کلیس یکی از س

مجبور اســت «که  و می گفت. ادیرا به تصــویر می کشــوي محدودیت هاي شــخصــی 

ــمیمات را ــل از این تص ــواري بگیرد و در عین حال تنهایی حاص ــمیم هاي دش نیز  تص

سازمان کار می کرد باعث شده  نترین مبشرینی که در ای یکی از معروف متحمل شود.

شارت ب غیرتزیرا این مرد با  ،دنشو افزودهآنها  کلیساياز دانشجویان به  بود که بسیاري

شوخ طبعی  صیمی داد و داراي حس  صفات خوبی بود ۀهم .بود خا صفات  اما  ،نداین 

ش سبت به این مب شدت ن سازمان بدبین بودأهیر به  شد  نی که وي با . زمات رهبري ار

صحبت می کرد سازمان را زیر  رهبرياقتدار هیات  ،کارکنان و جماعت و رهبران دیگر 

   .ال می بردؤس



 رهبري لنگان ١٧٠ 

سیاري براي  صورت گرفت و نهایتاً حلتالش هاي ب شکل  شتباه خود را  این م او ا

به  زاو بااما  .شده را ترمیم کندن آپذیرفت و اعالم آمادگی کرد تا شکافی که خود باعث 

 اتآنکه این مبشــر گناه خود را اعتراف کرد بار دیگر توانســت  پس از .کار خود ادامه داد

ست آورد شجویان و دیگران بد اما پس از آن دلیل  .حمایت و اعتبار خود را در میان دان

ــ ــا پیدا کردؤدیگري براي زیر س ز اانتقاد او دو  ،براي مثال .ال بردن هیات رهبري کلیس

ند که ریســکی انجام دهند و در مورد عطایایی هنمی خوا ارشــدن ابود که رهبرقرار این 

  به او حسادت می کنند. ثمرات روحانی که در زندگی او وجود دارد که او دارد و

سیل غالباًوي  سیرو  یآموزه هاي مختلف ۀانتقادات خود را بو آن آموزه ها پنهان  تف

ساخت شر بیهوده بودادامه  .می  شد .برخورد با این مب اما انجام این  .او باید اخراج می 

سا می  شکاف بزرگی در کلی ش .گشتکار باعث  ست که این  درهبر ار سا می دان این کلی

بسیاري از دانشجویان و حتی عده  يدیگر کلیساي رهبر جوان می تواند با رفتن خود به

 هاز سوي دیگر نگاه داشتن او ب .با خود ببرد نیزاي از کارکنان حقوق بگیر آن سازمان را 

س کلیسارهبري  ،عنوان یکی از کارمندان شوب و هرج آال می برد و باعث ایجاد ؤرا زیر 

   .و مرج در سازمان می گشت

و  مرکزيبر کلیسا از منبعی موثق شنیده بود که امکان آن وجود دارد که شعبه هر

شعبه ت شد  سازمان او به خاطر عدم ر صلی  شعبه او  شحت رهبریا مجبور به تعطیلی 

ند مای با تیم اجرا. ان ند  که او بتوا گذارد و اگر ییین اطالعاتی نبود  یان ب ي و خود در م

شر می نمود  اقدام سازمان خدماتی وي ممکن بود به اخراج آن مب شودکل  اما  .تعطیل 

ستان منتظر بماند ست تا تاب شجویان  ،اگر او می توان سدر تعطزمانی که دان ر می یالت ب

ــت بدون از بین رفتن او ،برند ــازمان خدماتی می توانس هبر جوان را اخراج ر شا کل س

ـــت و پنجه نرم کندباید چهار ماه دیگر با این بحرا ن معنا بود که اواین بدا .کند  .ن دس

ـــرایط باعث امیدي کامل بودند و نااما کارکنان او دیگر در مرز طغیان علیه او و  این ش

  ».این رهبر از بین برود و او را رهبري ضعیف و ساده لوح بخوانند ةه نام و آوازشده بود ک
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سبت به هر شتري ن دارند و حتی اگر  افراد تحت رهبري خودبران اغلب اطالعات بی

یا این رهبران بحران با فرد دیگري در میان بگذارند  يها و پیچیدگی هاي دن خود را 

ــدآن آنچه با  ــرد و نگاه ه ،روبرو خواهند ش ــت متعجباي س این کار آنها  .اطرافیان اس

شبیه  ست. افراد نظاره گر آن  36بانجی جامپینگچیزي  ستنا شخص که چگونه  ده آن 

اما وقتی که از یکی از آنها می خواهید که به شما ملحق شود  ،شد پرتاببسوي آسمان 

ست دادي شما خواهند فهماند که آیا عقلت را از د شان به  الً هم حق با و احتما ؟با نگاه

  .آنها است

سائل   شرایط در مورد م ساییاین  شکل طاقت فر که در رهبري وجود دارد نیز  م

ست. شما را درك نخواهند کرد صادق ا شرایط  صل  ،آنها  شان و مگر آنکه طنابی به پای

شان  شت سرنو سوي  شند و آماده پرش به  ستاده با سا ای سن کلی شد و بر روي  شده با

شند س .با شورش رهبري یکی از   دهنموازمانهاي خدماتی که یکی از کارکنانش علیه او 

ستانش در میان می گذارد شرایطش را با دو تن از دو ستان او جزو  .بود  هیچ کدام از دو

سا نبودند یکی از أهی شنهادي می دهدنها چنین آت رهبري کلی  تنها باید آن کاري«: پی

ست را انجام دهی و براي نتایج آن به خدا ست ا این رهبر آنقدر  ».وند اعتماد کنیکه در

 :بپرسد دوستششده بود که دیگر حوصله آن را نداشت از  ناراحتمشورت دوستش از 

د و می پذیرد که رد می کنوبرخ تر مهربان شدوســت دیگر ؟کار صــحیح چیســت !خب

ت می کند تا با هم براي واو این رهبر را دع .گی روبرو نشــده اســتهرگز با چنین دوگان

کاري که به معناي دوسـتی و همراهی در شـرایط سـخت  .یک نوشـیدنی برونددن رخو

شان ست به  ضربه اي ا ست و مانند  سخت گیر ۀا شرایط  ستافتاد فردي که در  . آن ه ا

شنهاد دوستش را می پذیرد و آن رهبر می گوید  دقیقه بعد دوست او به 20لی رهبر پی

همیشه  اند سر قرار حاضر شود.که مشکالت خانوادگی با همسرش ایجاد شده و نمی تو

در این شــرایط مشــکالت  .از یک رهبر انتظار می رود که در حال انجام وظایفش باشــد

                                                           
٣٦ - Bungee jumping   
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از خطراتی بود که رهبري وي را تهدید می  سخت ترشخصی دوستش به نظر این رهبر 

   .کرد

  هیچ کس نمی خواهد درك کند 

ـــتیم که دنیا ۀما رهبران همواره با ورط ي ما را از دنیاي افرادي عظیمی روبرو هس

ستند جدا می  تحت رهبري ماکه   ما را درك کند و هیچ کس نمی تواند کامالً .سازده

 ،می خواهند ما را درك کنند عده اي کمی هســتند که واقعاً که دردناك تر این اســت

ـــت که آنها باید بیایند و در دنیاي ما و  ـــکالت ما به معناي این اس  درزیرا درك مش

   .ا به عنوان یک رهبر شریک شونددردهاي م

سان شنا سانها کار می کنند ةی که دربارروان سیار به ندرت گفتار ان  می گویند که ب

ـــ بیشبتواند ید که فردي آپیش می  ـــخص دیگررا یک جا دار ناال معؤاز دو س  ياز ش

 .زمانی که آن شخص در مشکل قرار دارد. ما می خواهیم کمک کنیم مخصوصاً ،بپرسد

ـــمکش ها پایان دهیممی خواه ـــرعت به کش ـــاس  ،یم که به س اما نمی خواهیم احس

شخص دیگر سر در گمی  شیمر يدرماندگی و  . اگر ا درك کرده و به همراه آنان رنج بک

کاري که احتیاج اســـت ما انجام دهیم این اســـت که براي جابجایی مبلمان به دیگران 

 می خواهیمدر آن زمان  ،مبه او بدهی شدالر براي حل مشـــکل چندینکمک کنیم و یا 

ــت که  .که به او کمک کنیم ــیار فراتر از چیزي اس اما همراهی با ایوب در رنجهایش بس

سانها بخواهند انجامش دهند شان  .اغلب ان ست حتی به خاطر افرادي که بیش از همه دو

ستن در کنار ایوب  .دارند ش ست و همراهی و ن سخت ا سیار  سکوت ب و همدردي او در 

ست  آن اینر از ت سخت ضیح دهدا شرایطش را تو با دقت و  سپس ،که از او بخواهیم 

ـــیم ،و به همراه رنجهایشگوش کنیم به او عالقه  آنقدر نادر گونه درك این  .رنج بکش

  انجام دهد.را ی محبتاین چنین است که نمی توانیم فکر کنیم کسی بخواهد 

سیار صرف زمان ب ست يچنین همراهی مستلزم  ست که همچنین مهار .ا تنها تی ا

چنین شــخصــی نمی خواهد اجازه  .ي با همین تجربه، قادر به عمل نمودنش اســتفرد
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د بخواهنرنج بکشــد. مقدســین بســیار کمی وجود دارند که دهد فرد دیگري در تنهایی 

ـــده که خود رهبران نیز انتظار  چنین کاري را براي دیگران انجام دهند و نتیجه آن ش

 چنین توجهی اصـالً ،به هر حال .ها همراهی کندآنکسـی با ندارند در سـختی هایشـان 

بنابراین ما دیگر به خود اجازه نمی دهیم که احساس تنهایی بکنیم  .وجود خارجی ندارد

  .وجودمان را فراموش می کنیم ةسیب دیدآ و پوستمان را سخت کرده و قسمت هاي

  درك کند  ارد ما را کامالًهیچ کس اجازه ند

سازمانش می دا یک رهبر بیش از سائلی بر زندگی هر کس دیگري در  ند که چه م

شدید . او می داند که روزانه چه عواملی موجب ندسایه افکنده ا شا تحت رهبريافراد  ت

او می داند که پیش از آنکه جایگزین مناسبی براي  ،به عنوان مثال .این تاثیرات هستند

شود باید او را اخراج کند سازمان یافت  چه این اطالعات را به تنهایی بداند و  .فردي در 

این در هر حال  ،محدودي از افراد مطمئن در میان بگذارد ةچه آنها را با عد ،تحمل کند

  . محسوب می شونداطالعات باري براي او 

ـــد از رهبران چنین گزارش کردند که پس از  70در تحقیقی که انجام دادم  درص

ـــتند دلیل آن اخراجاخراج یکی از کارمندان و این که نت ـــیح  وانس را براي دیگران توض

ـــاس تنهایی و انزوا کردند ـــیاري  .دهند احس ز بحران هاي از آنها گفتند که یکی ابس

زنی که در کلیسایی کار می کرد چنین می  بوده است.همین موضوع پیچیده کاریشان 

ت یکدیگر دوس کار می کنم که بسیاري از افراد با یاز آنجایی که من در سازمان« :گوید

ر وقتی که یکی از افراد در کا .دوستانه دارم ۀمن نیز با بیشتر افراد جماعت رابط ،هستند

شود و می خواهیم او را از منصبش بر کنار کنیم فقط به من می  خود دچار مشکل می 

اما  ؟گذارید	نمیا با کارکنان یا افراد دیگر جماعت در میان رات امر یئگویند که چرا جز

ـــرار را محرمانه نگاه می دارممن ا ـــنگینی را طلب کند.حتی  ،س  اگر براي من بهاي س

 یمسائل در مورد جماعت آگاهی کامل ۀدوستانم ولی فکر می کنند که باید در مورد هم

ــند و من از این کار اجتناب می کنم. احت ــته باش ــرار دیگران و حفظ آنان رداش ام به اس

ـــمیمات  .او غیبت بکنند ةهد که دیگران درباری دماغلب رهبر را در جایگاهی قرار  تص
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ضیح دهند یا از آ ةسختی که رهبران می گیرند و نمی توانند دربار صمیمات تو ها نآن ت

   .باشند ییآسیب و تنها همواره در معرض دفاع کنند باعث می شود که آنها

ــورت  غیبت هایی که در میان افراد ۀهمرهبران  ،عالوه بر آن ــان ص تحت رهبریش

ــنوندمی گیرد  ــازمانش  غالباًیک رهبر  .را نمی ش ــت که از آنچه در س آخرین فردي اس

ـــودماتفاق می افتد خبر دار  با دادن خبرهاي بد خواهند که 	نمیهمکاران اغلب  .ی ش

سرزنش رهبر قرار بگیرند شان را به مخاطره بیاندازند و یا با این کار مورد  سیار ب .اعتبار

شما ست که  شتر از دیگران بدانید و هم کمتر از هم دیوانه کننده ا ن یاآنها. در  ۀهم بی

یاي عجیب و غریب رهبري چگونه ممکن اســت که رهبري با کســی دوســت باشــد و ند

  ؟دوستانی داشته باشد

رهبري که هیچ دوست صمیمی ندارد رهبري است که مستعد نوسان در میان دو  

همین است که اگر قرار باشد من  براي .یعنی مخفی شدن یا کنترل دیگران ،حالت است

 ،ابر ماهیت دوستی ه ،فردي را براي منصبی ارزیابی کنم و تنها یک مالك مد نظر باشد

ـــتر  ـــد و به عبارتی دیگر بیش ارتباطات او در فقدان ها و خیانت ها متمرکز خواهم ش

شتیاق او شد در ارتباطاتش را در نظر خواهم گرفت ا  يتی که یک رهبر برادمخ .براي ر

ستش انجام  شتر از چیزي نخواهد بود که براي دو سازمان انجام می دهد بهتر و بی یک 

شد بدون اینکه  .داد خواهد شته با صی دا شخ ستی واقعی با  اما یک فرد نمی تواند دو

شان ی بخواهد و ظرفیت آن را داشته باشد و اجازه دهد که دیگران در مورد دنیاي درون

ۀ ملجاین دوستی اساس  .با همسرش استاول یک رهبر  البته دوستی .چیزهایی بدانند

  .مقتدرانه و مهم پولس رسول است

 ياسیکل تواند یم چگونه ،کند اداره را شیخو خانواده چگونه نداند یکس اگر رایز«

 »؟دینما مراقبت را خداوند

  )5:3 موتائوسیت اول(
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سازم" اداره کردن"ژة وا صل یونانی به معناي  ستمدیریو ان دهی در ا بلکه  ،ت نی

ست سیح مراقبت  .معناي آن توجه و مراقبت ا ساي م سی از کلی ست ک چطور ممکن ا

ـــ ؟خود مراقبت نکند ةاز خانواد اماکند  ـــیاري از رهبران طرز برخوردش ان با و چرا بس

شان  سران ستهخانواده و هم شان با رژیم غذایی ا شگی  مانند برخورد ستمر و همی که م

ست سویی دیگر ؟نی صی ما  دةه فکر خانواتنها ب ،از  شخ شانه عدالت  خویش بودن نیز ن

هیچ مســابقه اي را از دري که همیشــه به مســابقات فرزندش می رود و هرگز . پنیســت

ــت نمی دهد ــتبیانگر خوب بودنش  ،دس ــت .نیس ــیاري از  .او معتاد به این کار اس بس

ــارکتی  ــیار به نددرهبران هرگز چنین مش ــان ندارند و بس  رت پیشر زندگی فرزندانش

رسد چه ب ،فرزندش شرکت داشته باشد زندگی ۀید که رهبري در بزرگترین مسابقآ		می

  بر سر تمرینات.

ــید که گهگاهی کار خود را ترك کنید و  ــته باش اگر می خواهید توانایی آن را داش

ـــده به خاطر بحران عمل نکنید و بتوانید این تفکر که  ـــح ش تحت تاثیر آدرنالین ترش

 باید خود را در این مسیر تربیت کنید. ،سیار نیازمندند را از خود برانیددیگران به شما ب

ستان پذیرشرهبران اغلب با  ستند شاندو شان مخالف ه سازمان همکاري نزدیک با  .در 

زیرا یک دوست  .یک دوست خوب ممکن است باعث ایجاد تضاد و اختالف سلیقه شود

ه او بي می کنید و از نگرانی هایتان خوب تنها کسی نیست که شما وقتتان را با او سپر

شامل رفاقت و  ،دییمی گو ستی  صداقت وزیرا دو ستنیز فاداري و  صداقت در  ةواژ .ا

سی  ش Truthانگلی شده که از ری ست. Trout ةواژ ۀترجمه  ستان با  یعنی حقیقت ا دو

ــبت به یکدیگر در حقیقت  م اراحت ویکدیگر عهد می بندند که به هم وفادار بمانند و نس

   .زندگی کنند و از یکدیگر محافظت کرده و به یکدیگر کمک کنند

اما  ،چنین عهدي ســخنی به میان بیایدة درباربا اینکه بســیار کم پیش می آید که 

قطعا می دانند که در مقابل یکدیگر داراي چنین وظایفی هســـتند. ما انتظار دوســـتان 

ستانمان  اج بنابراین اخر .د و خیانت نکنندبه ما کمک کنن را حمایت کنند و ماداریم دو

ست صور ا ست غیر قابل ت سط یک دو ضافه  .شدن تو شکالت این حقیقت را ا به این م
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و  نسبت به عمق دوستی ،ن رابطه دوستی قرار ندارندي که در ایکنید که کارکنان دیگر

ست ستیتان بعنوان یک رهبر با یک دو سابقه طوالنی دو  یتوجهی که به یکدیگر دارید و 

سادت خواهند کرد که ست ح شما ه سیار هبه ظا .همچنین کارمند  ست که آر ب سانتر ا

تی ما در بن بس .در گروه پرستشی یا خدمتتان دوستی نداشته باشید ،خودکار محل در 

ــغل هاي  گیر افتاده ــیار کم پیش می آید که کار ما به عنوان رهبر مانند ش ایم زیرا بس

ساعت  شد که از  سمی دیگر با ش 9ر ساعت صبح  شده و در  شود 5روع  صر تمام   .ع

   .ارتباطات ما با دیگران افرادي هستند که به آنها خدمت می کنیم ۀبنابراین حیط

شد ساز با شکل  سر کار می تواند م ستانی در  شتن دو ستانی شاما ندا .دا ه بتن دو

ـــد عنوان همکار ـــاز باش افرادي که از برقراري ارتباط  .نیز می تواند برایتان مشـــکل س

شان اجتناب می کنندد سر کار ستانه بر  سائل  ،اعتمادي		بیاغلب به خاطر  ،و ترس و م

ستعجیب و غریبی  شأت می گیرد دیگري ا صمیمیت ن به  . با این کارکه از ارتباطات و 

ــت ــوي فرهنگی می رویم که در آن قلب از وظیفه جدا اس ــیت یک فرد از  و س ــخص ش

فرهنگ مخفی کاري و رشد شک باعث  جدایی فکر از قلب بدون .بودکارش جدا خواهد 

   .خواهد شدمنتهی سیاست هاي کنترل گرایانه به 

  استه از کنترلخضعف شخصیتی بر: مخفی شدن

 کسی در کلیسا از ما .ما رهبران زمانی پنهان می شویم که از چیزي ترسیده باشیم

 مییبا اینکه می دانیم از لحاظ عرف اجتماعی باید بگو ؟می پرســـد حالت چطور اســـت

ستم شنویم  ا به زبان بیاوریمریم این جمله ننمی توا اما گاهی واقعاً ،عالی ه و آنچه می 

ست  سرد از ته وجود طرف مقابل ا صله اي مودبأکآهی  نه از سوي ه اغلب باعث ایجاد فا

 برایت .متاسفم که می شنوم حالت خوب نیست خب،« او خواهد بود و چنین می گوید:

ه می ناراحتم ک رابسی« را می شناسید که به شما چنین بگویند:چند نفر  ».دعا می کنم

مطمئنم نیستم که تو بخواهی  ،االن وقت صحبت کردن ندارم .شنوم حالت خوب نیست

 ».اع چگونه استضزنم تا ببینم او بعد از ظهر به تو زنگ می امروزاما  ،صحبت کنی بعداً

موخته ایم که آم هســتند ما رهبران از آنجایی که فکر می کنم افراد گروه دوم بســیار ک
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سیب دیدگی  ستان خود ،بگیریم حالت تدافعیدر زمان آ سبت به دو ما  رایش. گحتی ن

به مخفی شدن به آسانی تبدیل به دیدگاه ما می شود و مانند دژي سنگربندي شده در 

 در چنین شــرایطی همواره ما آنچه در اطرافمان رخ می دهد را .اطراف ما قرار می گیرد

ــیل ــنجیم و  ۀبوس ــاس امنیتی که در تنهایی یافته ایم می س عینک هاي تنهایی و احس

ست این کار نتیجۀ ضاع ا شدن او زیرا تنها راهی که فردي بتواند وارد  .باعث پیچیده تر 

صري  شود دی باق صی که از وارهاي بلند  شخ ست که از دیوارهاي بلند باال برود و  این ا

   .دزد خوانده می شود دیوار باال رود یک متجاوز یا

چه از آن دیوارها باال  .صــورت محکوم هســتنددو بر در هر هیک ر ةدوســتان بالقو

باال نروندبروند و چ ها  نابراین .ه از آن ند که هیچ راه معموالً افراد  ب  پس ووقتی می دان

ــرف نمی کنند ،داردپیشــی برایشــان وجود ن ین ا .دیگر نیرو و زمانی را براي این کار ص

ــرا ــادي یط پیچیده ش افراد را به وجود دارد از یک طرف رهبر یک که در زندگی و متض

باعث ایجاد جویی  ،آنها را از خود دفع می کنداز ســـویی ســـوي خود جذب می کند و 

شرایط مانند زمین  .شود		میمتعارف در اطراف وي نا شدهاین  و خطرناکی  مین گذاري 

ست که ب ست که تنها راه نجات از آن این ا ر قدم برامی و با احتیاط چگونه به آیاموزیم ا

   .داریم

   مثالهایی که رهبران چگونه مخفی می شوند

 اتکه احســاس کردم به کســی احتیاج دارم  هم زمانی بودا ییبزرگترین زمان تنها

ساي بتواند  سی در کلی سئولیت هدایت یک جامعه را درك کند و هیچ ک سنگین م بار 

شته من  شد و بکه چنین تجوجود ندا شته با ستخدام ه ربه اي دا سی که ا عنوان تنها ک

ــ ــا ی مرس ــتم که بتوانآن کلیس ــآبه  مبودم هیچ کس را نداش ــحبت کنم انیس  .با او ص

ـــتم با افراد  ـــمیم بزرگی قرار می گرفتم و می خواس همچنین زمانی که در مقابل تص

د می کردن اغلب افراد فکر .میی برســو به همراه آنها به یک تصــمیم گروهصــحبت کنم 

 هر تصمیمی«دارم و چنین می گفتند:  تخصصمن هستم که در این مورد این ا هکه تن

   ».میتسکه تو بگیري ما پشتت می ای
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اند چقدر احساس تنهایی می کنم. از آنجایی که نمی د بیشتر مواقع هیچ کس نمی

 حتیاغلب ســکوت می کنم ( ،خواهم دیگران فکر کنند که بســیار اهل آه و ناله هســتم

شد نه دیدگاه دیگران ) و همچنین نمی خواهم دیگران فکر کنند  ،اگر این دیدگاه من با

 ،ممکن است در زمینه هاي دیگر زندگیم آسیب پذیر باشم .من ضعیف و بیچاره هستم

فکر می کنم به خوبی توانســته ام  .اما این قســمت را براي خود محفوظ نگاه داشــته ام

ساس  ضو  .نمدرك کامنی خود را نااح ساي مااگر از افرادي که ع ستند درباره من  کلی ه

ستماعتماد به نفس  باها خواهد گفت که من فردي قوي و نآ ،ال کنیدؤس ین ا .باالیی ه

امروز هم از روي  .نشان دهمرا این گونه ام که خود  گذشته آموختهتصویري است که از 

شان می دهم ،عادت جماعت از می خواهم ناینکه  شاید هم به خاطر .خود را این گونه ن

   این گونه عمل می کنم. و ضعف هایم مطلع شوند مشکالت

هیچ کس نمی تواند واقعاً سنگینی  .یک واقعیت تلخ است ةاین داستان نشان دهند

ـــند را درك کندباري  زه را امگر اینکه آنها این اج ،که رهبران روزانه بر دوش می کش

کار آزموده و  مجربیک جماعت فکر کنند که فرد سان است که اعضاي آبسیار  .بدهند

ــائل را بر دوش خواهد گرفت و مشــکالت را حل خواهد کرد واي  بدین  مســئولیت مس

سیله باعث  شوند ناو شان  سر خوردگی رهبران شند براي همین  وامیدي و  با خود بیاندی

 ی خود راتر است که تنهای سانحتی براي یک رهبر آ .است که ما او را استخدام کردیم

ال ببرند و به آن بی ؤمخفی ســازد تا مانع از آن شــود که دیگران خواندگی او را زیر ســ

شتر  سودگی عمیق واحترامی کنند و نتیجه تنهایی بی ست که به خاطر  فر فظ حتري ا

  .ظاهر دامنگیر رهبر می شود

انه زاز آنجایی که در میان افراد یک سازمان صداقت کافی براي ایجاد روابطی دلسو

سبت به یکدیگر وجود ندارد انهو متعهد سازمانها دیده  ،ن شکالتی در  چنین گره ها و م

شود صورت  .می  سب بر  ست که بتواند نقابی منا به جاي این کار هر کس بدنبال آن ا

شد .خود بگذارد شاد با سازمانی داراي جوي  صورت هم ،اگر  صمیم می  ۀدر آن  افراد ت
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در آن صــورت  ،منطقی و جدي اســت فضــااگر  .گذارندگیرند که نقابی شــاد بر چهره ب

   .خواهند خواند انهساده لوح رابرخورد شاد 

ــته هاي که آنچه  معموالًما  ــپس خواس فرهنگ از ما انتظار دارد را می آموزیم و س

صیل آن فضاي حاکم تطبیق می دهیم.  خود را بر طبق چنین نگرشی به گونه اي غیر ا

ــت ــلطه جویانه اس ــواخود  غالباً ریاکارافراد  .و س و براي  محافظت می کنند ییرا از رس

تهایی که افراد براي حفظ ســاســی .می جنگندحفظ جایگاه خود و دور ماندن از آســیب 

دیگران با آنها متحد شوند یا به مخالفت با آنها که قدرت بکار می برند یا باعث می شود 

ــائل مختلفی از قبیل  ــر مس ــازمان و وا ،بودجهبر خیزند و با یکدیگر بر س لویت هاي س

   .پردازند		میفضاي دفتر کارشان به بحث و مشاجره 

ــکده  ــل خاص از تاریخ دانش ــدم که گروه  مارس هیل الهیاتدر یک فص متوجه ش

یک  هاي من در مورد  حال تالش براي از بین بردن نگرانی  کارانم در  کوچکی از هم

صمیم خاص بودند سیار می آگاهی از این مطلب باعث ابجاد  .ت سودگی ب شمکش و فر ک

توجهی 	بیشــد و من طبق عادت همیشــگی در آن زمان تصــمیم گرفتم که به مشــکل 

سانم شتنش بودم به پایان بر شد و کتابی را که در حال نو سرم به کار خودم با  .کرده و 

زمانی که فشارها در حدي شد که دیگر طاقتم به لب رسید و دیگر نمی توانستم به آن 

تصـمیمی که گرفتم و احسـاسـی که در مورد  ةشـروع به بحث دربار ،بدهموضـع ادامه 

  .نمودمآنچه پشت سرم صحبت شده بود 

ستم با افرادي که در   شازمانی که نتوان سئله م شتند به نتیجه برسمارین م  ،کت دا

 ظن وءســآنچه من درباره اش با آنها صــحبت کرده بودم را آنها  .تر فشــار آوردم ســخت

شاري پاف یهقض آنبیشتر بر  باعث شدند تا هر چه منچسپاندن این عنوان خواندند و با 

ــید ۀتنها گفت ،کردم ــتر به اثبات می رس ــر .آنها بیش ه وري کرد کآط به من یادایاین ش

در این  معموالًزیرا  .تنهایی را به همراه دارد ،نقش رهبر به طور اجتناب ناپذیر با خود

شاره ک ،نقش شکالتی ا شما ترجیح می دهند نید شما باید به م سازمان  که دیگران در 

زمانی که من برخورد با  .ز این مشـــکل دور بمانید و به آن اشـــاره اي نکنیداکه شـــما 
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شارهاي روز افزون در  وء سبه  تنها دیدم ورا به تعویق می انداختم خود را  مارس هیلف

ستم ب من واقعاً . آیامتهم شدم ظن ست فاوتبی تعنوان رهبري که ه می خوا شناخته  ا

ست سوء ظنشوم یا رهبري که داراي  شتم ؟ا ست ندا  .هیچ کدام از این دو گزینه را دو

گر . ادنیز نمی شمشکل بدتر  شایدکنم توجهی  یاگر باز سعی می کردم که به مشکل ب

 .شــد		مید کنم مشــکل نیز به ســرعت بدتر ربرخو تبا شــدت می خواســتم با مشــکال

سختنه می توان از دارد که زمانهایی وجود  بنابراین شمکش و درگیري در  ،شرایط  ک

   .حل کرد آن رانه می توان فرار کرد و  بین افراد سازمان

متداول ترین شــرایطی که در آن زمان به شــما احســاس تنهایی شــدیدي یکی از 

خداوند، مسئول از بین بردن  ةدست می دهد زمانی است که شما به عنوان رهبر برگزید

ــترش ملکوت پدر تمام ملکو ــدند و مانع گس ــوید که ایجاد ش ــتباهی می ش ت هاي اش

 افراد در سازمانها دیگران« ه هایی تشریح می کند:ژبانی این کار را با چنین وا. شهستند

سازند تنهایی در زندگی رهبري که با صداقت و امانت کار می کند  .را با خود متحد می 

ـــود که  این متحدین با امانت و ارزش هاي هاي ارزش اغلب به آن خاطر ایجاد می ش

که از متحد شــدن با آنها  کند		میو رهبر ســعی  شــخصــی رهبر در تضــاد می ایســتند

  ».کند اجتناب

ی آن زمان و که تنهایی یک رهبر بیشتر نمایان می شودوجود دارد دیگري  شرایط 

وجود بسختی هاي بسیاري در سازمان  تاد نغیر مترقبه باعث می شواست که مشکالت 

یک رهبر واقعی  .از خود محافظت کنندتنها و دوســتان او هر کدام ســعی کنند که د آی

ـــانه خالی کند رویارویی بانمی تواند در  ـــکالت ش تواند در 		میاو باید تا حدي که  .مش

 پرتاب می شود خدمتشمقابل آنها بایستد و تیرهایی که به سوي قسمت هاي حساس 

سازمانی که وظیفبنابراین آیا ام .را دفع کند ست که به  ۀکان دارد در  شما این ا صلی  ا

شته  ستانی دا صی دیگران اهمیت دهید دو شخ شادي و راحتی  ملکوت خداوند بیش از 

ش سخ معموالً ؟دیبا ست پا سازمان کمتر حول . زیرا متأخیر ا ستی ها در یک  سفانه دو

امنیت  بیشـــتر حول محور متحد شـــدن براي حفظ قدرت و و محور حقیقت می گردد
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شود که افراد فکر می کنند باید  شتر می  سازمان بی ست و زمانی فریب کاري در یک  ا

  .بقاي خود پنهان شوند ۀبراي ادام

نیمی حقیقت و نیمی از وضعیت روحانی پیچیده اي است که  ،پنهان شدنۀ نتیج 

ست و نه شده ا شکیل  سبت به یکدیگر بدبین  یتاًادروغ ت شود که جماعت ن باعث می 

شوند شده شکار در میان تالش و نبرد افراد براي حفظ قدرت و  .و بدجنس  اجتناب از آ

شودرمامو ،شانیشدن حقیقت وجود سازمان گم می  صلی  ستان من  .یت ا یکی از دو

ـــخن می گوید و به  60لحظه اي که با  ةدربار ـــت س تن از کارمندان خود مالقاتی داش

شاره می کند  سلحظه اي ا شار کاري  ،ح می کند که آیا هیجانال را مطرؤکه وي این  ف

ـــت که آن  ـــافه کاري هاي طوالنی مدت بدون حقوق به دلیل نوع کاري اس زیاد و اض

ــازمان انجام می دهد یا بیشــتر به خاطر حضــور مدیر عاملی باهوش اســت که باعث  س

او می گوید شاید بهتر بود از آنها می . ایجاد هرج و مرج بسیاري شده و نظم کاري ندارد

 ازیرا واکنش آنه ؟طناب داریا اعدام شوند یا می خواهند توسط یک تزریق آرسیدم که پ

   .به این حد عجیب و غریب بود

قوانین ناگفته اي که دلیل  .وجود داردبسیاري ۀ گفتناهر سازمان همیشه موارد در 

 نیگراداین است که اشاره به این قوانین ممکن است باعث ایجاد ناراحتی در  نگفتنشان

   .کنترل و تقلب است ،بازي ،فرهنگ پنهان کاري گسترش عملکرداین  ۀنتیج .شود

گفته و آشکار ساختن آنها قدم بر ناراستاي شکستن قوانین در اما یک رهبر لنگان 

سخن می گوید ستانی که قوانین کالم خدا را  .می دارد و  یک رهبر زمانی که باید با دو

ولی او چگونه می تواند حقیقتی  .ودشی تواند مخفی نم ،ال می برند برخورد کندؤزیر س

ضا  ةرا دربار سیاري از اع شکار کند که باعث ناراحتی ب شودسازمان آ ولی در عین  می 

این  .اسـتاي و پیچیده  هاین کار معماگون ؟حال احترام وي در آن سـازمان حفظ شـود

شکارا  شود که آ سط رهبري انجام  سنگیبه کار تنها می تواند تو ش براي حقیقت ا گر

   .کرده باشداعتراف 
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  عطف گشودگی یک رهبر ۀاشتیاقی صادقانه: نقط

ت به اما گفتن حقیق .صداقت یعنی گفتن حقیقت .تعریف صداقت بسیار ساده است

شما تنها در آن به نکت يشخص دیگر ست که  سئله اي نی شمند و قاطعی  ۀهرگز م ارز

همسر من از من بپرسد چرا امروز بسیار اگر  .اشاره کنید که بی چون و چرا صحیح باشد

نمی دانم چرا چند روز است و عصبانی نیستم  کهعصبانی هستی و من به او پاسخ دهم 

آیا حق با او  ؟کدام یک از ما حقیقت را بیان می کنیم واقعاً ،که دائم مرا زیر نظر داري

ست یا با من شد و یا این امکان وجود ندارد که هر کدام از ما هم حرفآ ؟ا صحیح با مان 

مســئله حقیقت در روابط هرگز مســئله تالش براي یافتن اینکه چه کســی  ؟هم اشــتباه

ست  شتباه  یادر ستا ست نی ستانه با یکدیگر ۀ رابط در یکمانی که هر دو طرف . زا دو

ـــود که وفاداري در میان آنها افزایش یابد ـــتند باعث می ش مالك  .بدنبال حقیقت هس

ــیله اناندازه گیري حقیقت نه  ــت که به زبان دتنها بوس ــحت واژه هایی اس ازه گیري ص

ـــود با یکدیگر در پی  ،آورده می ش بلکه اینکه این واژه ها چگونه قلب آن افرادي که 

  .است حقیقت هستند را به یکدیگر نزدیک کرده و آنها را به هم گره می زند

شیم و دوش بدوش یکدی  شتر با یکدیگر در پی حقیقت با الی گر در حهر چه ما بی

ــیم که قلب ــت یابی به آن بکوش ــاخته ایم براي دس ــتر خواهیم  ،هایمان را یکی س بیش

ست آوریم صحیحی از حقیقت بد ست درك  س. زتوان ال می کنیم می یابیم ؤمانی که ما 

ـــود مو در را می کوبی ـــت که عمیق ترین  ةوعد آن زمان ،و باز می ش خداوند این اس

   .ضا خواهد شدرا اشتیاق و گرسنگی ما براي حقیقت

صبانیت می کند و من با انکار آنچه او می  سر من مرا متهم به ع بنابراین وقتی هم

سته ام ،گوید از خود دفاع می کنم شک ستی خود را  در همان بلکه  ،من نه تنها عهد دو

براي حفظ وفا و عهد دوســتانه با شــخصــی نباید  .مزمان در حال گریز از حقیقت هســت

رابطه مان با کسی صمیمانه هر چه  .بپذیرمرك کرده و فکر می کند را آنچه وي د لزوماً

 به هدر یک راستا و مشاب دیده می شوددارد که آنچه  بیشتر این احتمال وجود ،تر باشد

  .باشند هم
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ست اصداقت تنه  ساس یا فکر می کنیم نی شتیا ،بر زبان آوردن آنچه اح  یقبلکه ا

ابل چشـــمان حقیقت اســـت تا همان گونه که براي عریان شـــدن و قرار گرفتن در مق

اما چه اشــتیاقی حقیقی و از  .دیگران ما را می بینند ما نیز خود را به طور واقعی ببینیم

ید ااعتراف عمیق و بی پرده از اینکه ما به یکدیگر احتیاج داریم و ش ؟روي صداقت است

 نان و شوهرانزاز  اما این حقیقتی است که بسیاري ،درك این مطلب بسیار ساده باشد

ا آن رشان قادر نیستند به آن اعتراف کرده و  ییا از زندگی زناشوه پس از گذشت دهه

  ان دارند. عنسبت به یکدیگر اذ

اگر احتیاج شما به دیگري از  .است بسیار خطرناك باشد نانجام چنین کاري ممک

شما خیانت کند شود و یا او به  صل از این ،طرف او پذیرفته ن راي بکار می تواند  درد حا

سا ب شترك چنین اعترافی به ندرت دیده  .شداشما طاقت فر همان طور که در زندگی م

شود سمی رهبري تقریباًدر  ،می  اعتراف به اینکه ما به یکدیگر نیاز داریم  ساختارهاي ر

شودنیز دی شق به حقیقت .ده نمی  سنگی عمیقی در ما ایجاد می کند  ،فروتنی و ع گر

شیمکه بخواهیم  شتري را بخوریم و از آن بنو س نهایتاً .حقیقت بی ی حقیقت کتاب مقد

بنابراین هر چه ما بیشــتر در پی  .شــکار شــودآچیزي اســت که همیشــه باید در روابط 

شیم شتاق آن نوع از روابطی می ،حقیقت با شتر جذب و م ر آنها محبت دشویم که  بی

   .شگفت انگیز خداوند دیده می شود

ی که وقت«د: ییاین جمله را به یکی از دوســتانتان بگو که کنید تصــوررا لحظه اي 

ستیم شحالم که هم اکنون با هم ه سیار خو شده بود و ب  ».اینجا نبودي دلم برایت تنگ 

سی که صور کنید این جمله را به ک شما آ اکنون ت ست می گوزسیب به  نمی «د: ییده ا

خواهم 		میروابطمان هستم و  اما من مشتاق احیاي ،شد ندانم چه چیزي باعث جداییما

ــکل را تحلیل می کنی ــنوم که چگونه این مش ل اگر او ۀحتی گفتن جمل ».از تو نیز بش

   ؟دروله دوم را چگونه بر زبان خواهید آلحظه اي فکر کنید جم ،سخت است

همه  هبره مستلزم آن است که ما نسبت اافتن حقیقت همویاشتیاق صادقانه براي 

شته باارویی گش امور مختلف مخالف هستیم  رةحتی با افرادي که با آنها دربا .شیمده دا
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شده ایم شمکش  ست که ما  .و یا با هم دچار بحث و ک ستلزم آن ا همچنین این کار م

 ،نیمباز ک میبه یکدیگر احتیاج دار شدیداًآغوش خود را براي پذیرش این حقیقت که ما 

شند و با ما م سبت حتی افرادي که ما را به چالش می ک خالفت می کنند و تفکر ما را ن

هم  احتیاجی .ممکن اســت ما هرگز با یکدیگر به تفاهم نرســیمپذیرند. 		نمیبه حقیقت 

ست که این کار را انجام  صاً افرادي که ما را  .اما ما به یکدیگر نیاز داریم شود،نی صو مخ

ه آن ببه چالش می کشــند تا عمق وجود خود را بیشــتر کنکاش کنیم و بیشــتر تبدیل 

   .انسانی شویم که خداوند انتظار دارد

تر بلکه بیش ،ق نه تنها باید در مورد سخنان و شرح حال هاي واقعی باشدیااین اشت

ستی  ةباید دربار ستیابی هایی رفاقت و دو شادي ما در د شود  شد که نهایتاً باعث می  با

   .به حقیقت با یکدیگر تکمیل شود

ست  ،جهتو ،حضور ،تجسم ،وفاداري ،صداقت شادي به خاطر افراد دیگر ا احترام و 

زمانی  انها را خدمت می کند. به آنها ارزش می دهد وباز  یکه علی رغم وجود تفاوتهای

ایجاد خواهد شــد که در آن ما می توانیم حقایق و  ییفضــاکه یک رفاقت واقعی باشــد 

ــت را با یکدیگر تفتیش و ــیر ما از آنچه که فکر می کنیم حقیقت اس  .ل کنیمتحلی تفس

تفسیر یک از تفاوت هاي ما  ،زمانی که صداقت و دوستی در میان ما وجود داشته باشد

متضـــاد ما ممکن اما اعتقادات  ،اهمیت ندهیم به یکدیگرمطلب باعث نخواهد شـــد که 

بهتر «: مییکه باعث شــود به یکدیگر بگو باشــداســت آنقدر با یکدیگر تفاوتشــان عمیق 

 یم که کارویا شــاید ما متوجه شــ »ی نمانیمدر یک ســازمان باق اســت که ما با یکدیگر

زیرا تنش هایی که در میان ما  .ما در ســـازمان باقی بمانیم دوينیکوتر آنســـت که هر 

ـــازدوجود دارد می تواند  ـــیح با یکدیگر داریم نمایان س  .اتحادي را که ما به خاطر مس

ما ا .در میان ما ایجاد کند آن راد اتحادي که شاید توافق ساده بر سر مسائل خاص نتوان

ست بینمرز  دقیقاً سالم کجا سالم و نا چگونه می توانیم این دو را از یکدیگر  ؟اختالفات 

   ؟تمییز دهیم
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ــت که این مرز هرگز در غار تاریک کنترل ــح اس ــدن و محکوم کردن  ،واض تنها ش

د که افراد می هد شــاآشــکار خو ییفضــابلکه این مرز تنها در  ،یکدیگر پیدا نمی شــود

ـــعفها و دانند به یکدیگر نیاز دارند ـــان. افزایش و  و تفاوت ها با تمام ض ناراحتی هایش

ست که وي به  شامل اعتراف به این حقیقت ا شخص  سانی در یک  صیت هاي ان صو خ

ـــمیم گیري به من  .دیگران نیاز دارد اعتراف به اینکه من به تو نیاز دارم که در این تص

یعنی اعتراف به  .هاي زندگیم به من محبت و توجه نشان دهی کمک کنی و در سختی

ـــتم ـــتم و همچنین نه تنها من کامل نیس تو نیز براي آنچه من  ،اینکه من کامل نیس

اما ما با یکدیگر می توانیم تبدیل به چیزي شـــویم که من  .احتیاج دارم کامل نیســـتی

ــت یابم ــتم تنهایی به آن جایگاه دس رفاقت به معناي این ري و و وفادا هرگز نمی توانس

ست که ما هم ستی مان پیش میا سبت به آنچه در جریان دو شودگی و آ زمان ن ید با گ

  .وفاداري عمل کنیم

ست همچینن اعتراف خواهد کرد که   صادق ا شوده بودن و وفاداري آنکه  سبت گ ن

ر تسیب دیده ایم فراآمشکالت و زمانی که از یکدیگر  زماندر  به دوستی مان مخصوصاً

ست سانی و ظرفیت من ا سانها براي  .از توانایی ان سیري ناپذیر ان شتیاق  صادق ا قلب 

پذیرد با دیگران را می  حاد  با  درك کرده و آن راو  ات باط  که در ارت ند  اعتراف می ک

   .می توانیم در این دنیا به سرمنزل مقصود خود برسیمکه دیگران است 

رت سفانه به ندقلب شخص بلرزد و متأ عث می شود کهدوستانه با ۀصداقت در رابط

ــویم آپیش می  ــادقانه با فرد دیگري ش به او اعتراف  وید که ما وارد چنین رابطه اي ص

سیب پذیري خود اعتراف کنیم  ستیم و به آ شتاق آن رابطه ه سیار م این  اتکنیم که ب

   .که قلب ما بلرزد شوداشتیاق و نیاز باعث 

س معموالً صداقت  ستف وءاز مفهوم  صداقت به عنوان 		ادها شود و گاهی  هایی می 

مترادفی براي زمان هایی به کار می رود که ما مســائل ســخت و ناراحت کننده را بدون 

نین صداقتی را بهتر است . چمییتوجه به احساسات و حاالت طرف مقابل به آنها می گو

  محکوم کردن و قضاوت بنامیم.
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سیاري از افراد انتخاب می کنند که چیزه  شتناك را به دیگران بگویند و ب ایی وح

که بل ،این کار صــداقت نیســت .می دهند ا زیر عنوان گفتن حقیقت انجامراین کار خود 

ست  سازد وظلم ا سته خود را مخفی  سختی توان ست که به  صداقت وعده می  .مرزي ا

   از امید و اشتیاق براي رشد دیگري.پر  .دهد که لطیف و مهربان باقی بماند

صادقهر چه م شناخت آنها و  ا بخواهیم با دیگران  شتیاق ما براي  شیم باید ا تر با

باشیم که حقیقت را بشناسیم و در  نمشتاق آشناخته شدن توسط آنها بیشتر شود و 

سی انجام  ستاي آن قدم برداریم و این کار را به فیض ک شیم و در را ی مپی حقیقت بکو

ـــت ـــداقت ما را  .دهیم که خود حقیقت اس می کند تا بتوانیم به دیگران توجه زاد آص

  .داشته باشیم

  

  جامعه اي صادق  ةثمر :توجه به دیگران

در یک جامعه باعث اســتحکام پایه هاي توجه به دیگران می  دوســتانصــداقت با 

این امکان براي تو  ،جوانب پنهان زندگیم صــادق تر باشــم ةر چه من با تو درباره شــود.

شتر وجود شت بی شی. من یک غریبه تا با  خواهد دا شادي بکنی و هم رنج بک من هم 

ــتم ــتم زیرا در خانه خود نیس ــر .هس من حتی براي دنیایی که در آینده  ،در حال حاض

نیســت من هم  من هیچ کجا ۀنابراین خان. بیک غریبه هســتم انتظارم را می کشــد نیز

ان آن وجود زیرا امک ،اما این خوب است .سمان غریبه ام و هم نسبت به زمینآنسبت به 

   .احساس هم دردي بکند ستین بهیغر و گانهیبندارد که فردي براي کسی که 

ستقل از  ست و م شتابند که متکبر و خود کفا ا مردم نمی توانند به کمک رهبري ب

   .آنها تنها به کمک آنانی می شتابند که نیازمندند .دیگران عمل می کند

ر بگیرند باید رنجهاي خود را براي وجه دیگران قرااگر رهبران می خواهند مورد ت

وند. شــبآنها آشــکار کنند تا افراد دیگر بتوانند وارد جنگی که در قلبشــان جریان دارند 
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و چگونه می توانید از  ؟چیست ،رهبر هستید و دوست ،ما در عین حالش که معناي این

ـــازید اجتناب کنید ـــته  به یاد ،اول از هر چیز ؟زندان تنهایی که براي خود می س داش

 استار متحملودر روابط دوستانه به حدي پیش رویم که خ تاباشید که دعوت شده ایم 

  ). کنیدرا مطالعه  2:6 (غالطیان .شدن بارهاي یکدیگر شویم

 .ه از نیاز طرف مقابل با خبر شــویمکباري را متحمل شــویم مگر آن نمی خواهیمما 

ري اشکهاي وي از صورتش جا مبینیما تنها زمانی می توانیم با کسی گریه کنیم که می 

ما اجازه دهند تا وارد شــادي به شــده و تنها تا حدي می توانیم با افراد بخندیم که آنها 

  .نها شویمداستان آ

شتر در مورد زندگی غریبانه خود بر  شیمرهر چه ما بی صادق تر با  ،وي این زمین 

سط دیگران در دعا براي نجات ما ریخته خو شتري تو شکهاي بی شدناها شکها  .د  اما ا

وب دوست خ یک .ما به شادي نیز نیاز داریم .هرگز براي شدت تنهایی ما کافی نیستند

   .ما می شود ةخندباعث اشک بریزیم و هم هم باعث می شود که ما 

ــاگر از یک دوســت تنها چیزي که به ما می ر در آن صــورت در ما  ،د غم باشــدس

ــبت به خود  ــاس ترحم نس ــکل خاحس ما همچنین باید به طرف واهد گرفت. و افراد ش

دهیم که با ما شــادي بکند و ما نیز در شــادي هاي طرف مقابلمان ســهیم  مقابل اجازه

ــبا ــادي  .یمش به او می دهیم و دریافت می کنیم و خود را در توجه به دیگران ما هم ش

شادي کند .هم غم شما  شادي هاي  شما گریه کند و در  و  اگر کسی را دارید که هم با 

   ،صادقانه با شما برخورد کند و در شکست هایتان به شما کمک کند

شما واقعاً  سید که  ستید فرد مبارکیباید به این نتیجه بر شما در کارت .ه ان دیگر 

شکمتان ندارد بود.بعنوان یک رهبر منزوي نخواهید  ایی صد ،تنهایی فرقی با غار و قور 

یی ما را دعوت می کند که به سوي کسانی تنها .که به شما می گوید باید چیزي بخورید

ضرند با ما گریه کنند و با ما بخندند ست .باز گردیم که حا صلیبی نی  تنهایی هرگز آن 

شند تنها به آن خاطر که رهبر  آن راکه رهبران فکر می کنند باید  ستبه دوش بک  ید.ه
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در  و یک تیم رهبري باید متشــکل از دوســتانی باشــد که با یکدیگر رنج می کشــند

ــادي می کنندموفقیت  ــت بودن با که مان حد . ههاي یکدیگر ش افراد در گروه از دوس

شده و در برابر  ،یکدیگر اجتناب کنند ش بازي نق یکدیگربه همان حد از یکدیگر مخفی 

سمی کنند و  سیا ست آوردن و حفظ قدرت  سعی می براي بد ت به خرج می دهند و 

ــیب پذیريآ براي دوري از کنند در فرایند کارها اید زندگی بدیگران را کنترل کنند.  ،س

   .از آن باشد که ما تجربه اش می کنیم یر متفاوتاچیز بسی
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  نهم بخش

  

  آمده در يپا از

  .دهد یم دینو را يا تازه دیام يدلسرد و یفرسودگ

  

ش سی  ضوعشرکت کرده بودم در کنفران شها که مو شتن یک ی ییافتن رو براي دا

ــی  ــت مدرن زندگی کتاب مقدس نفرانس مرا از پاي در آورد. به این ک بود.در دنیاي پس

 1ساعت  تاصبح شروع می شد و  7ساعت  ازکه  روز جلسات فشرده اي داشتیم 6مدت 

شت. این کنفرانسشب  شرکت کنندگان  ادامه دا  و روشن مشتاقمتشکل از معلمان و 

شلوار  شدمچنان خسته  .بود يفکر شرت خود را که  شتمدر اتاو تی   از .ق هتل جا گذا

سانم د را به فرودگاه بربا دو کیف در دست و یک کوله پشتی خواین که چگونه توانستم 

ـــتم ـــتراحت کنمعب .متعجب هس اما به  ،د از این کنفرانس ترجیح دادم یکی دو روز اس

شتم باید به  شاوران و رهبران محض بازگ شاوره  دیگريم (در مورد درمان پس دروس م

  ده قرار گرفتن) تدریس می کردم.استفاوء از س

ــد.  12دروس به مدت یک هفته و جمعاً این   ــاعت باید تدریس می ش قرار بود س

اده استفسوء که پس از  تاثیرات احساسیهمراه شاگردانم به بحث و تبادل نظر در مورد 

 اي اینهزمان تحویل دست نوشته  ،عالوه بر آن .بر فردي ایجاد می شود صحبت کنیم

می دانستم اگر میان هفته روزي را هم تعطیل باشم و  فرا رسیده بود.ه انتشارات کتاب ب

قرار نباشــد که در آن روز تدرس کنم باید به نوشــتن بپردازم که خود این کار مســتلزم 

سا بود سخت و طاقت فر صد  .صرف توان و کاري  سخ  نامۀعالوه بر آن بیش از چند  پا

ماه قبل دریافت کرده بودم و  3برخی از آنها را  .وجود داشت صندوق پستی امنداده در 
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ــنل منتظر من بودندبرنامه هاي پس از یک هفته دوري  ــازمان و پرس برخی از افراد  .س

ـــت این چیزها را دلیل افتخار خود بدانند اما من اینها را بعنوان یک اعتراف  ،ممکن اس

ه دیواري فشــرده رهبري که احســاس نمی کند از فرط خســتگی و کارها ب .نویســم		می

 .ندارد مهارتکافی  ةبا نیروهاي تاریکی به انداز نبرددر که رهبري است  ،شده

ک که دیگر توانی براي  ما رهبري  ندارداا تا  ،ر  جازه داده  که ا آن رهبري اســـت 

به امید  هر رهبري شدیداً .را بدزدد شش شادي و امیدافرسودگی و سختی و خواندگی

 .که ما را در این مورد دچار مشــکل می کنند ندور وجود داراما دو فاکت ،نیازمند اســت

سیار زیادناز هاي انی صت هاي ب سن تالش  ةو این فاکتورها به نحو .محدود افراد و فر اح

   .کنند تا باعث شوند امید از قلبهاي ما رخت ببندد		می

  محدود و فرصت هاي بسیار زیادنانیازهاي 

ــرم ب  ــتیم با پس در حال ترك خانه بودیم که یکی از  .ویمماهیگیري بر همی خواس

ــد.  ــته باش ــتانم به من زنگ زد و التماس کرد امروز عصــر با من وقت مالقاتی داش دوس

ست دربار سئله اي که وي می خوا پس  .من بود یتخصص ۀدر حیطآن صحبت کند  ةم

ــحبت کردم برایم محر ــرش ص ــد که واقعاً زاز آنکه همان وقت با همس وي به کمک  ش

   .دو فرصت مختلف ،گیر افتادم تصمیماحساس کردم که در میان دو  فوراً .رددااحتیاج 

ر بر یکدیگر تحت تاثیآن نیرو ها ثیر روي مختلف و تأیک رهبر همواره توسط دو نی

ـــمیم می گرفتم که کدام را انجام در این زمان من باید  .کند		میقرار گرفته و عمل  تص

شخص  .دهم سیدگی به آن  شت که در زمان از طرفی عدم ر براي من حکم خیانتی دا

   او را تنها رها کرده بودم. ،نیاز یک شخص

م او وقتی داشته باشاحتیاج شدید این زن و نیاز پسرم براي اینکه با  ازفشاري که 

ــد باعث  ــاس می کردم وجودم امیدينابر من وارد ش ــد و احس ــمت  من ش به چند قس

احساس می کردم زن نیازمندي که در حال  اما ،من پسرم را برگزیدم .تقسیم شده است

ست را رها کرده ام شدن ا ساس گنا .غرق  شتمآن روزها اح ساس گناهم به این  .ه دا اح
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همچنین در مورد قلب خودم  خاطر بود که فکر می کردم من باید دیگران را نجات دهم.

یک وري کنم که من چیزي جز آسعی کردم به خودم یاد .دچار شک و تردید شده بودم

انســان معمولی نیســتم و نیازهایی که در دنیا وجود دارند فراتر از توانایی و ظرفیت من 

  .آنها رسیدگی کنم ۀبه همبتوانم که  هستند

سرمآبه خودم یاد .به من هیچ کمکی نکردهم وري ها آاما این یاد   وري کردم که پ

ـــاوربه من نیاز دارد و من تنها  نیز ـــتم که خدا مش براي  بخواهدوند بر روي زمین نیس

ــتد ــرم  .اما این کار نیز کمکی به من نکرد .کمک به آن زن بفرس هر لحظه اي که با پس

ساس درد عمیقی  ،می خندیدم و بازي می کردیم و ماهیگیري می کردیم در وجودم اح

شتم شدا شدت  .این مطالب نمودم ةراروع به تفکر درب.  سب با  شدم که باید متنا متوجه 

شومز افراد براي انی شد .کمک وارد عمل  شدیدتر با د کار بیشتري بای ،یعنی هر چه نیاز 

هر چه بیشــتر عمل می کنیم درونمان نیروي کمتري ذخیره باقی  .براي آن انجام شــود

ـــرف کنیم نیروي کمتري داریم که به دیگران  ـــتري ص می ماند و هر چه نیروي بیش

ـــده .بدهیم یرا ز .توانیم به جلو پیش برویم نمی ،تا زمانی که از درون نیروي ما احیا نش

  .این یک فرمول ساده است وسوخت ما دیگر پایان یافته 

چالش در این حقیقت نهفته اســـت که دیدن احتیاجات دیگران باعث ایجاد انرژي 

ما  .آغاز می شود نیاز افرادآگاهی از  در ما باو بر انگیختگی  هانگیز یافتن .در ما می شود

ی م نبرد ةمادآحس همدردي و خشم بر انگیخته می شویم و  او ب عدالتی را می بینیمنا

در زمان آدرنالین و کاتکوالمین قرار داده که  نورو خداوند در درونمان آدرنالین  .شــویم

ـــترس ما ایجاد انرژي می کنند اس در واقع در لحظات « رهبري چنین می گوید: .در 

 . استرس به منایطی را تجربه کرده امزیرا کار در چنین شر ،رود	میی باال بحرانی بازده

تر و طوالنی تر کار کنم و اغلب باعث شـــکوفا شـــدن حس  انگیزه می دهد تا ســـخت

  ».خالقیت من می شود

ـــار بازدهی من باال می رود و در  ـــفتگی تحت فش از در بهترین حالت  زمان آش

مدیریت کنم در .گیرم عملکرد خود قرار می ـــت بحرانی را  که قرار اس مانی  بهترین  ز
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ــوي نبرد جذب  .م قرار می گیرمدحالت خو ــوند		میرهبران اغلب به س اما زمانی که  ،ش

آن زمان است  درو  .گردیمدرگیر این کارها می شویم دچار استرس شده و فرسوده می 

ــده ایم.  که ما در می ــائل ش ــه یابیم که بیش از توان خود درگیر مس حتی بهترین نقش

ـــان ها طراحی ـــمین کند که نتیج	می هایی که ما انس ا کار م ۀکنیم نیز نمی تواند تض

  مثبت خواهد شد.

ۀ آن عدم قطعیت و هرج و مرج اســت و نشــان تنها چیزي که قطعیت دارددر واقع 

 میقرار  نهر قدم به ســوي جلو در می یابیم که نیازهاي جدیدي پیش رویما اینکه در

سمی دربار تاپذیرفتم  .گیرند ضوعی که قبالً ةدر مرا سخ درباره مو دم رانی کرده بوناش 

طالب م عناویناین جلسه خواست که  میزبانصحبت کنم. اما دیگر نیز براي یک ساعت 

سه دریافت کردم و او  .رانی مرا ببیندنسخ سوي میزبان آن جل سپس تماس تلفنی از 

ست در یمخاطبین: «گفت شرکت کنند که قرار ا سه  شرایط  آن جل از لحاظ عاطفی در 

 اخراج شدند و دیگران هم استعفاي خود را اخیراً کارکنانبسیاري از  .نیستندمساعدي 

ــت ــان می ه انوش ــبت به هر فرد خارجی از خود مقاومت نش ند و افراد باقی مانده هم نس

سخنرانی ۀیک بل ».دهند شرایط پیچیده اي هدایت کرد که  ،ساده براي  سوي  مرا به 

  حتی فکرش را هم نمی کردم. 

ــت را انجام دهید و چیزهاي خوب را زمانی که ان ــحیح اس تخاب می کنید آنچه ص

بدون شک با نیازهاي تازه اي روبرو خواهید شد که  ،براي چیزهاي عالی تر قربانی کنید

ــروري خواهد بود ــیار ض ــیدگی به این نیازها برایتان بس براي کاهش هرج و مرج و  .رس

ــت که چارچوبی براي خ ود تعیین کرده و مرزهاي خود پیچیدگی در زندگیمان الزم اس

ســت که ا اما حقیقت آن .مییی دهیم را محدود نمام مباید آنچه انجا .مرا مشــخص کنی

 و راه حلی ما را ببلعدتا است که همیشه منتظر است  یانمانند شیر غرّهمردم  هاينیاز

ایت هد يبیشتر ۀما را به سوي فرسودگی و مشغلنهایتاً بر می گزینیم از ما  بسیاريکه 

سخ در زمان .می کند شار زیاد باید  و  به خوبی فکر کنمزیرا نمی توانم  ،تر کار کنمت ف

ــتري .نیروي کافی ندارم ــتري باید انجام دهم و نیروي ذهنی بیش اید ب بنابراین کار بیش
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سترس روابطم را با دیگران کم کنم .صرف کنم ي نکته ا ،عادت دارم که تا پایان زمان ا

  .حیحی نیستکه می دانم کار ص

   ییضعف شخصیتی برخاسته از سرنوشت گرا: مشغله

ــغله بودن گو ــت ییپر مش ــغله زیاد هم  .قطب مخالف تنبلی اس اما یک فرد پر مش

یک فرد تنبل یا کاري نمی کند یا کار بسیار کمی انجام  .او گم گشته است .فعال نیست

اما وجه  .می دهد مانجا يهمه کار در حالی که یک شــخص پر مشــغله تقریباً ،می دهد

ـــابه این دو آن ـــت که هر دوي آنها از انجام آگاهانا تش  .کارها اجتناب می کنند ۀس

ــغلگی مترادفی مودب	پر ــتأمش ر آن که د فردي با برنامه هاي مختلف .نه براي تنبلی اس

دیگر فرصتی براي تفکر و آموختن و برنامه ریزي  ،ردیف شده اندمالقاتها پشت سر هم 

ستفاده می کند (آماده او از بلکه .ندارد س .شلیک) ،هدف گیري ،این تاکتیک ا ات در جل

شوند و وقتی براي  صمیمات در همان لحظه گرفته می  شرکت کردم که ت سیار زیادي  ب

دون مطالعه و بدون شنیدن نظرات . بدر مورد برنامه به افراد داده نمی شود ملأتفکر و ت

شلوغ ؟ر می کنیمرا اینگونه برگزا ساتچرا ما جل مختلف. سر ما  ست زیرا  ن ای همواره .ا

اما روشــی که عمل می  ،ضــرب المثل را به کار می گیریم که عجله کار شــیطان اســت

ـــت که در عمق وجودمان باور داریم خرگوش و نه ا کنیم نمایان گر آن ـــتالكس  پش

  مسابقه را خواهند برد.

ی ییاز هاو پیش ن ذیریمخود می پوش دبر را زمانی که ما مسئولیت هاي بسیاري  

ست با پذیرش هر تعهد  شوندکه ممکن ا شکار  سنجیم آ شده و این ،را نمی  سوده   فر

شماري در زندگی ما  شهاي بی  سودگی خود را به رو سازدفر صاً  ،نمایان می  صو در مخ

ــرکت کرده بودند از تاثیرات  ــیاري از رهبرانی که در تحقیق من ش ــلی ما. بس روابط اص

سودگی بر زندگ شکایت فر شان  سالمتی  شتندی خانوادگی و  ست آنها در  .دا ممکن ا

اما متوجه شـــدم که این فشـــارها باعث ایجاد  ،اند		داشـــتهري تفشـــار زیاد بازدهی به

شان و همچنین شکالتی در روابط ستناترس و  م شده ا شرایطی قرار  وقتی .امیدي  در 

ورکنم تا روابط صحیح درگیر می شوند باید خود را مجب می گیرم که احساساتم شدیداً
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بنابراین بیشتر خسته می شوم و می خواهم  .و خوبی با خانواده و دوستانم داشته باشم

ــم ــم که نکند افراد از من چیزي بخواهند که نتوانم به آنها 		می و خود را عقب بکش ترس

   .کنم کمک

ه من در فشــارها این اســت که هر کاري که در توان دارم را انجام دهم تا ب واکنش

شود شار بیش از حد . انیازها رسیدگی  شودما زمانی که ف امید و درمانده می نامن  ،می 

ـــوم باًما  .ش تمام  ابتدا اجازه می دهیم که تقریباً .در این دور باطل گیر می افتیم غال

همان اندك نیرویی که براي ما باقی مانده تا از سپس  .ما تخلیه شوند ۀنیروهاي اندوخت

  .کنیم نیز استفاده می کنیم تکمیلمان را هایخستگی هایمان کار بتوانیم با وجود

شونده اجتناب ناپذیر  ییاین چرخه گو  سد که و تکرار  ست و چنین به نظر می ر ا

ـــه وجود ندارد ـــیدیمزمانی که ب .هیچ راهی براي گریز از این مخمص  ،ه این نقطه رس

سودگی ما تب شت گرافر سرنو شود ییدیل به نگرش  شت  .می  بر جیک  ،ییگراسرنو

زهاي اجتناب ناپذیر رهبري تسلیم ابه همان میزان که ما به نی .امیدانه اي استناگرایی 

سلیم نیروهاي تاریکی می می  شده و خود را ت سختی کار بی حس تر  سبت به  شویم ن

   .بر دوش ما می نهندی را یوغ سنگینکنیم که 

دور یک دایره با  ائماًگاو نري د:	«را چنین به تصــویر می کشــم ییســرنوشــت گرا

تاژ »چرخد.		می نفس زنانزحمت و  نه مون کار می کردم در آنجا  زمانی در یک کارخا

ستم و  باید پیچ سفت می ب سمتی  شتی ها را بر ق صل می کردم که ن باید اطمینان حا

 اما پس از ،قطعه را تمام می کردم حقوق آن کار خوب بود 8در هر دقیقه باید  ندارد.

ساعت دی ستم چند  ساس گر نمی توان تبدیل به چرخی تدریجاً کنم و من نیز خود را اح

شین تولید می ست چنین می  .شدم دیگر در ما شت گرایی ا سرنو فردي که معتقد به 

شت سر گذا شت  شد که تنها باید روزمرگی زندگی را نحوي پ ست همین  .اندی ممکن ا

شهروند آمریکا شد که هر  شا می  2/4روزانه  ییدلیل این حقیقت با ساعت تلویزیون تما

عاملی اصــلی بی اختیاري ما در خوردن بیش از حد و  ییهمچنین ســرنوشــت گرا .کند

شیدن بیش ست داز ح نو سیري داریم . زا ساس  مانی که بیش از اندازه خورده ایم و اح



 رهبري لنگان ١٩٥ 

شـــدن با این  به جاي روبرو و نهایتاً در آن زمان احســـاس می کنیم که زنده هســـتیم

ــتر جذب انجام کارهاي حقیقت که ما در  ــادي کنیم بیش مورد عمق و معناي مطالب ش

   .شود واسمان به آنها پرت میحشده و  بیهوده

ست زیاد در واقع تنبلی اخالقی ۀاما مشغل شجاعت  زیرا چنین فردي از .ا زندگی با 

ـــلیم انجام دادن نیازهاي روز ،آن کند و بجاي گاهانه اجتناب میآو   ما روحمان را تس

 ؟میییم نه بگوناتفاقی خواهد افتاد اگر ما بتوا ه. چضروریات همیشگی می کنیم افزون و

ـــت که ما در  ید چند هاجازه بد ؟مییبگو وارد چنینم % 100چه معنایی خواهد داش

زیرا این کار در این سازمان  یا خیر! روزي فکر کنم که آیا می توانم این کار را انجام دهم

اقی می افتد اگر ما کارهایی که فکر می کنیم انجام چه اتف ؟به من ســپرده شــده اســت

دادنشان اجتناب ناپذیر است فرصت هایی می دانستیم براي نظم بخشیدن به زندگیمان 

ــنجیم که  و ــرف خود کار بلکه آگاهانه آاین که بتوانیم بس یا می توانیم کارها را نه به ص

اري از افراد کارشان را از اهد شد بسیین نگرشی باعث خوفکر می کنیم چن ؟انجام دهیم

  .دست بدهند

نگرشــی باعث خواهد شــد که فرایند مهار نشــدنی بســیاري از  چنین ،در هر حال 

شند  ییسازمانها شغله با شه در م شود افراد همی شود. که باعث می  سرعت  دچار افت 

 ري از این سازمانها افراد را دچار مشغله و فشار کاري زیاد می کنند که دیگر کسیابسی

شته باشد  ساسیاالت ؤبتواند س تاحضور ذهن ندا در فرهنگ و روزهایی که ما  .بپرسد ا

ید تفکر ندگی می کنیم فوا نه اي و  عمیق در آن ز ما یت حکی عث افزایش کیف با که 

شود ظاهراً یند و به آعنوان مسائلی ارزشمند به حساب نمی ه ب زندگی و طول عمر می 

  ارزشمند نیستند. حرکت و تکاپوي خستگی ناپذیر ةانداز

ـــکوت و  زندگی دائمی در هیاهو،  ـــت که ما از س رامش آنمایانگر این حقیقت اس

شن می  سواربنابراین به محض اینکه  .ریمزابی شویم رادیو یا موزیک را رو شین می  ما

دام ه احاطه می کنیم و ببســـیاري  مختلفهاي ا با صـــداها و مشـــغله رما خود  .کنیم
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ساخته اي گروزمرگی  شویمخود  شغله. مرفتار می  زندگی می کنیم تا از  ا همواره در م

   .کنیم فرار یکنواختیروبرو شدن با 

  نقطه عطفی براي امید :دلسردي

 است تا بتواند آتش اشتیاق ییک رهبر پر مشغله همواره درگیر فعالیت هاي مختلف

شا ستیابی به معناي عمیق فرو ن سیري ناپذیدرونش را براي د ا رن رار دیگند و انتظارات 

ــازدآ بر ــغله  .ورده س ــودي که این  ،ما خداوند جاي زیادي نداردهاي در مش اما تنها س

د که بیدار شویم و بدانیم که چقدر احمقانه باعث می شو مشغله دارد این است که نهایتاً

خستگی و فرسودگی وجودمان  ،با گذز زمان سرعت جنون آمیز ما نهایتاً عمل می کنیم.

آن نیست که ما فرسوده هستیم  ةاین مکاشفه تنها بازگو کنند .واهند ساخترا نمایان خ

ـــتراحت داریم  وبلکه به ما کمک می کند تا بدانیم حد را گذرانده ایم  ،و احتیاج به اس

  .احتیاج داریم که تعادل را به زندگی هایمان باز گردانیم

ین است که ما ترین مکاشفه ا قییی باشند حقهر چقدر هم که این جمالت حقیق 

ـــی که ما را به  ایم و نه تنها خواندگی		کردهخواندگی خود را گم  مان را بلکه آن کس

عطفی که ما را به اصــلی ترین عشــقمان باز می  ۀنقط .خدمت خوانده نیز گم نموده ایم

اولیه اي که ما را به سوي خدمت . محبت گرداند دلسردي از تمام عشق هاي دیگر است

دیگر به ندرت آن ستاره  ،کنیم خدمترا نمود تا از طریق رهبري آنها به دیگران هدایت 

صبحگاهی خواهد بود که ما را به سوي هدف هدایت می کند. تنها دلیل ما براي خدمت 

راحتی در فعالیت  بهاو  ،با این وجود .خود شــخص عیســی اســت ،بعنوان یک مســیحی

  ود.گم می ش سازدهاي مختلفی که تمامی روز ما را پر می 

رهبرانی که  .بهاي داشتن زندگی پر مشغله از دست دادن حیات روحانی مان است

در تحقیق من شـــرکت کردند اکثراً بر این عقیده بودند که بحران و فشـــار به ما انرژي 

اما نهایتاً می تواند باعث فرســودگی ما  ،الزم براي انجام فعالیت هاي مختلف را می دهد
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شتیاق فراوانی احتیاج است تا ما بتوا ،فشارزمان  در .گردندلحاظ روحانی  از  مینوقت و ا

  تصل باقی بمانیم.معیسی  یعنیخود ی نبه منبع روحا

شوم که به روحم  سد متوجه می   بی توجهی نمودمزمانی که مبارزه به پایان می ر

ار رهبري باعث خشکی درنالین ترشح شده در کآ. می کنمو از درون احساس تهی بودن 

ترشح  .پایان مشخصی استاست و داراي دوره زمانی فشرده این  .درون می گرددمن از 

ست دارم و اغلب می توانم کارها را اوفرا لویت بندي کنم و آنهایی که وان آدرنالین را دو

ـــتند و باید فوراً ترمهم  ـــوند راانجام  هس لویت قرار داده و آنانی که از اهمیت ودر ا ش

اما آنچه همواره از قلم می افتد موضوعاتی  .تعویق بیاندازم ر هستند را بهاکمتري برخود

سیار مهم و حیاتی  ستند اما ب ستند که فوري نی شد روحانی خودم  .انده می توانم به ر

شاره کنم شروع کنیم و  .ا ست ما روزمان را با عیسی  هر گاه احتیاج  در طی روزممکن ا

   .باشداما در جلساتمان عیسی گم شده  ،می بینم دعا کنیم

ست  شوار ا سیار د سخنان ما همچنان در بحث و گفتگو عیسی که در زمان ب مرکز 

ـــاختمان کلیســـا را  مثالً .باقی بماند ـــمیم بگیریم آیا باید س زمانی که می خواهیم تص

ن زمانی که فشار بحرایا و  بازسازي کنیم یا مکان جدیدي براي جلسات خود پیدا کنیم

مشـــخص  دهد.افزایش می را ري یا بحث و گفتگو هاي جاري فرایند هاي تصـــمیم گی

ــی را مرکز کارهاي خود در آن لحظات قرار دهیم ــت که چگونه ما می توانیم عیس  .نیس

شیم که م در اتاقی پر از رهبرانی یمی توان شق عیسی و مشتاق خدمت به او با همگی عا

ــتند ــکل مورد  به نحوي بخواهند کههر کدام  ،اما باز هم در میان آن اختالفات ،هس مش

   .نظر را حل کنند

ــکالت ــتاي چگونگی حل مش ــت که در راس ــی بدان معنی نیس یا  خدمت به عیس

ساز سیري که  سوي آن پیش می رود اتفاق مم شته بآان به   ها و شد و قلبارا وجود دا

شد سانیک همهر اافک سی در میان گروهی از افراد که او  این امکان وجود .با دارد که عی

گیر و دار در می تواند  وبنابراین واضــح اســت که ا .ت دارند گم شــودرا عاشــقانه دوســ

   .مشغله و فرسودگی شخصی ما از یاد برود
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 ،حفظ کند ما نخســتین محبتچگونه ممکن اســت عیســی جایگاه خود را بعنوان 

ــاً ــوص ــل ،وقتی ما به راحتی با تالش و خدمات مختلف خود مخص غ می واطرافمان را ش

ـــرد نچالش هاي مختلف هیچ نتیجه اي ندارند و از آدیم زمانی که فهمی ؟کنیم ها دلس

رهبران عاشق زمانی هایی هستند که اغلب  .برسیمال ؤبه پاسخ این س می توانیم ،شدیم

از رهبران در تنهایی ي رابسی .در فشار کاري آدرنالین فراوان در خونشان ترشح می شود

ــاعتراف می کنند که برخی از بحران ها را دخود  و زیرا در زمانهاي بحرانی  ،ت دارندوس

 کنند که در زمان ورزش تجربه می		میشرایط حاد همان برانگیختگی فیزیکی را تجربه 

  د. نکن

شود و زمانی که دوره   از آرامشاي بحران می تواند براي یک فرد تبدیل به اعتیاد 

سبی آغاز  سکوت ن شار کاري می تواند در این افراد  ،شود	میو  سالت و ادایجنبود ف  ک

ـــت که برخی از رهبران  .کندحتی انار که اولین پرتو نابراي همین اس نه زمانی  آگاها

ــروع به ایجاد بحران و چالش هاي جدیدي در کار خود آ ــاهده می کنند ش رامش را مش

این چالش ها در وجود خود احساس رضایت کنند و بدانند که هنوز  ۀمی کنند تا بوسیل

ن به آدرنالین مانند هر معتاد دیگر ااما معتاد .نیا پیش می رونددارند طبق قوانین این د

س ست در توازن با تأوقتی  سود اعتیاد نتوان  آن بر بدن و روانش برابري کند به وءثیرات 

  .بن بست خواهد رسید

تحمل فشار وارد شده را نداشته باشد در آن زمان است و وقتی که جسم فرد تاب  

کمتر  .کندمی هدایت اي ان یک رهبر به ســـوي مســـیر تازه که خداوند قلب او را بعنو

پیش می آید که قبل از آنکه توان ما و منابع انرژي و مالی ما پایان یافته باشند به سوي 

ـــویم بیدار می وقتی  .پدر باز گردیم ی بکوچکترین نقش را می پذیریم و به  و نهایتاًش

ـــویم ـــت که ت همان زمانی ،ارزش ترین نقش ها نیز قانع می ش خود را کنار  وهماتاس

شته ایم سوي ایده  .گذا سیاري از رهبران را به  هدایت می کند.  ییل گراآتوهمی که ب

ش سیار به ندرت پی. به برخاسته از عدم رضایت از شرایط کنونی استک ییل گراآایده 

ـــند تنها به خاطر حفظ می آید ـــرایط فعلی  که رهبران باري را که بر دوش می کش ش
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فرد رویا پرداز همواره به دنبال رویایی اســت که بتواند شــرایط حال را بهتر کند.  .دباشــ

شکل ده شده و به گونه اي باعث  شادي این افراد  ضایتی باعث  هویت  یچنین عدم ر

   .ها می گرددنآ

کامل و ناقص دانسته و فکر ناهر نسل ساخته هاي نسل پیشین خود را  ،به هر حال

ب با خود اغل .است برخورد درستی نداشته مسائلبسیاري از می کند که نسل پیشین با 

شجاع ترییمی گو ا ب ،صادق تر ،م اگر رهبري که پیش از من خدمت می کرد تنها کمی 

اهده کردم شــاید ما امروز که من مشــحکیم تر و یا قوي تر از آن چیزي بود  ،محبت تر

سیار آسا .نبودیمشرایط بدي  دچار چنین قایق ح بنیانخود را بر  که هویت استن تر ب

ـــتیمدیگري بنا کنیم   ی که براي بنا نمودنیآرزو ها بنیانتا بر  ،که با آنها مخالف هس

ــوعات ــت در تالش  ییل گراآایده  .جدیدي داریم موض ــایتی اس ــته از نارض که برخاس

 .در حال پرواز استموتور هواپیماي  تعمیراین کار به معناي  .ساختن دنیایی بهتر است

شروع رژیم غذایی در تغییر سازمانها نیز مانند  سیات در  س زمان یک مهمانی عرو  .تا

 وسوسه براي دست کشیدن از رژیم غذاییافراد در حال جشن گرفتن شاد هستند.  ۀهم

 بلکه سعی می ،یک رهبر نه تنها خود در حال گرفتن رژیم است .بسیار قوي خواهد بود

ــن را نیز قا ــتر		میغذایی که  ةنع کند تا دربارکند افراد مهمان دیگر در جش  خورند بیش

نهایت صــدمه اي که به او وارد خواهد شــد بی  ،ر خوش شــانس باشــدابســی .فکر کنند

   .توجهی است. اما احتمال آن وجود دارد که او را با لگد به خیابان پرت کنند

یده نابراین رهبر ا ماًآ ب ید دائ با ـــت ل گرا  با دیگران کش  یبراي پیش روي و تغییر 

ید خود رژیم بگیرد .بگیرد با نه تنها  ید در مورد رژیم غذایی بهتر  ،او  با که  تعلیم ز نیبل

را دوســت  37فووتســالم باشــد و  .او خود باید وزن کم کند .موعظه کند و بنویســد ،دهد

  .داشته باشد

                                                           
 ٣٧ - Tofu  - یمیرژ یغذا ینوع  
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شاره هاي مختلف را تحمل  شان، ایما و ا او همچنین باید تحقیر دیگران، غیبت های

ــت در حالی که می بیند کند و در می ــده اس ــام دعوت ش ــرف ش همانی هایی که به ص

ـــرخ کرده را  ـــیب زمینی هاي س . بلعند چیزي نخورد		میدیگران دنده هاي چرب و س

 ۀســرکشــی و رویا پردازي خود خواهان ،چنین رهبري که نیرویی به خاطر عدم رضــایت

به دیوار ضـخیم و خود را کنترل کرده و سـرانجام با سـر  نمی تواندجمع شـده درونش 

ستند بدنبال تغییرند .خواهد کرد دمحکم واقعیت برخور شاد نی  و پیروان تنها زمانی که 

سوي آ ،اغلب سک و بهایی زیادي از  ستلزم ری شدنزمانی که این تغییر م ض ،ها نبا رند حا

تی ارتشی را بر عهده بگیرد پیش می آید که رهبري سرپرس به ندرت .کاري انجام دهند

 ممکن است .مرگ باشند ةآماداینکه چه برسد به  خودجوش فعالیت کنند،ند بخواه که

ــخن بگویند ــخاص از رویاها و خدمات مختلف س ــت هاي  ،اش ــان و فرص از خواندگی ش

اما زمانی که روز به پایان می رسد بیشتر افراد چیزي جز  ،مختلف مفصالً صحبت کنند

  .تماشاي تلویزیون و داشتن اوقاتی خوش نمی خواهند

رهبر ایده آلیسمی که از شرایط راضی نیست توهمی در سر دارد و خود را اینگونه 

ـــود و به آنها انگیزابراي ک یخوب که اگر به مردم دالیلِقانع می کند  افی ک ةري ارائه ش

این توهم باعث  .آنها به سوي آن هدف خواهند دوید ،براي حرکت به سوي آن داده شود

شود که رهبران باور کن سرزمین موعودشمه اي  بتوانندند اگر می  شان  از  را به مردم ن

سیحیانی که می گویند ما اجازه نداریم  ندده آنها می توانند تغییر کنند. این دروغ در م

دروغ تنها امید ســازمانهاي در حال رشــد  متاســفانه امروزه .دیده می شــودنیز بمیریم 

ست سیحی ا شیم  ةگزیدبرو اما اگر می خواهیم رهبري لنگان  ،م غ ها باید رودخداوند با

   .بمیرند

شروع به رهبري یک ملت کند سی را به یاد می آورید قبل از آنکه  براي چهل  ،مو

روزهایی که ما در  .ســال در ســرزمین مدیان ســرگردان بود و گوســفندان را می چراند

ست داما رنجی که در آن می کشیم  ،می کنیم ممکن است کوتاه تر باشند ن سپريابیاب
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ـــلی براي مرگ وجود دارد ـــه براي ما فص  .کمی از بیابان هاي دیگر ندارد. زیرا همیش

   .رویاهاي یک رهبر باید بمیرند تا از عمق وجودش روحی تازه متولد شود

اما از دست دادن هر آنچه  ،لیسم ممکن است تبدیل به نزاع و کشمکش شودآایده 

براي شکل دادن قلبی درون ما که  ی شودشاد و بدنبالش بودیم نقطه آغازي م شما برای

م دلســـردي و توه .دارد که دیگران را با بی میلی اما فروتنانه هدایت کند توانایی این را

ست ییزدا ست براي دالیل کنونی ما بل ،انتهاي رویاهاي ما نی ست وکه پایانی ا ن از برخا

  .و آماده کردن قهوهخواب خت ت

سسمت ما را به  ییتوهم زدا ست  :ل هدایت خواهد کرداؤاین  سود ا سان را چه  ان

شکار می کند که اگر  ییتوهم زدا ؟ازداما خود را بب ،ه این دنیا را ببردک این حقیقت را آ

ا ممکن اســت بگونه اي خود ام ،چه ممکن اســت ما در پادشــاهی خداوند خدمت کنیم

شاه  شیمپاد شده با سی یکن و زمانی که فکر می آن  ستیم م در حال پیروي از عی ه به

ـــاخته ایمطور توجیه نا تنها تراژدي واقعی در مورد  .پذیري او را خادم رویاهاي خود س

شود و هرگز  این رهبريهر زندگی  سردي بر او چیره  ست که هرگز اجازه نمی دهد دل ا

به اصل مطلب دست یافته و مشخص  مباداتا  گرفته شوند توهماتش از وي نمی خواهد

   .وجود ندارد ییااو هیچ خد ۀشود در مشغل

تر از بیش: «خود چنین می نویسد ةر خسته کنندابسی ۀروزان ۀشبانی در مورد برنام

ـــاوره هاي عملی که دریافت کرد ـــت م ،ه امتمام مش را بیش از هر چیز یک نکته توانس

من  .مفرقی نمی کند که چقدر سخت کار کن :این حقیقت بود فهمیدنکمک کند و آن 

   .»مخدا نیست

ــایی خدمت می کردم در زمانی ک ــبان در یک جماعت کلیس ه من بعنوان کمک ش

. براي پیشرفت در خدمات و کارها وجود داشت یجات مختلفدماتی احتیاآن سازمان خ

ـــگاه همچنین  یتالش می کردم که همزمان مدرکی در رابطه با خدمت خود از دانش

 ن زمان و حتی تاکنونکه تا آ می کردبار کارها بر دوشم سنگین به حدي  .دریافت کنم
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ــتم ــتگی و درماندگی نداش ــاس خس ــپري کردن پس از  .چنین احس دوران پر از این س

ـــترس  يیکی از معلمین حکیم و با تجربه ترکه نزدیک بود کارم تا حدي ثمر دهد  ،اس

او نسبت به ثمرات کاري که تحت فشار حاصل می شود سخن  .مرا نصیحت کردآمده و 

ـــتی که او به .گفت  نکاتی بود که او بهو بد رفتاري جزو بد خلقی  ،من ارائه داد در لیس

  داد.من ارائه 

ـــته نگاه ک  ـــتم ردهمن می توانم به گذش حتی نمی  .و اعالم کنم که من خدا نیس

 عملکرد خوبی نمی توانمید ی بر من فشــار آاگر از زوایاي مختلف .ه باشــمهتوانم یک ال

طبق برنامه هاي دیگران پیش بروم حتی می  اکنون می دانم که نباید بر .داشــته باشــم

مه کامالً نمی توانمدانم  می توانم بگویم که یک حال  و پیش روم دهاي خو طبق برنا

آن محدودیت ها را آموخته ام و یا بهتر اســـت  .رهبري واقعی چه محدودیت هایی دارد

شنا .بگویم هنوز در حال آموختنشان هستم دن امیدي امیدي خود می تواند باعث زنده 

و کسب موفقیت  نمودن ما براي عمل ۀامیدي که دیگر بر اساس تالش و عجل .تازه شود

د می تواننوعی به ر حال امیدي که در هر کدام از انسانها یافت می شود نیز ه به .نیست

 هنیاز افراد ب ۀبر پای اقتصاد کشور ما .فرسوده می شودمانند همه چیزهاي دیگر کهنه و 

زیرا همیشه تعمیر چیزي  .دیسال پیش خریده ا جدید محصولی است که ۀنسخخریدن 

  . هزینه خواهد داشتکه کهنه است بسیار گرانتر از خرید یک دستگاه نو 

اگر محصوالت ما براي مدت طوالنی عمر کنند نخواهیم توانست از لحاظ اقتصادي 

شیم شته با شدي دا شور ر سا ،در ک ست و اي که می خریم برلی یبنابراین انتظار ما این ا

 وعموضدیدگاه ما در مورد امیدي که به مسائل داریم نیز با این  .کار کنندمدت طوالنی 

ما امید داریم که کتابهاي پر فروش یا فیلم هاي تازه اي که روایت  .زیاد تفاوتی ندارد

مردم نجات را به تصـــویر می کشـــند تیري باشـــند براي اینکه به هدف خورده و  ةمژد

فیلم جذاب و تاثیر گذار مصائب مسیح از زمان  .کنند هدایتمسیح  ه سويا را بم ۀجامع

یک  .بعنوان بزرگترین امید بشــارت به انســانها به حســاب می آمدبیلی گراهام تا کنون 

  .سال بعد کسی به ندرت آن فیلم را تماشا می کرد
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وت خداوند ملک در موضوعیراین ما همیشه در حال رویا پردازي و ثابت کردن ببنا 

جدیدي  کارهايتجلیات جدید روح القدس و  ،میدواریم که برنامه هاي جدیدهستیم و ا

ــدیم .ملکوت خداوند رخ دهند در ــرد ش از تمام  ،وقتی از تمام چیزهاي تازه و بهتر دلس

در آن زمان است که امیدي تازه  ،پیشرفتهاي خود بریدیمو تولیدات  ،هاه نقش ،برنامه ها

د دیین جعیسی و وعده آسمان و زمبسوي میدي که بر اساس بازگشت ا .رشد می کند

سیار آگاهانه تر کارهایمان  سیار کندتر کار کنیم و ب ست. این امید اجازه می دهد که ب ا

یري گ اریم و بتوانیم آگاهانه تصـــمیمذهایمان را کنار بگ	بینی		بزرگخود .را انجام دهیم

براي دست یافتن گر خیلی از داشته هایمان را دیو  دهیمی را انجام یرهااک هکه چکنیم 

شود که ما هم  .نکنیمفدا یی به رویا سردي باعث می  شتهدل سورتر گ ان عنوه و هم ب ج

   .رهبران در خود صفاتی متناقض داشته باشیم

  قضاصفات متن ةمیو جسارت:

دلسردي نیز باعث  ،به همان صورت که مرگ آغازي است براي تولد و قیامی دوباره

خداوند متولد نخواهد  يرند رویاهامیاگر رویاهاي ما ن .شــود		میده شــدن امیدي تازه زا

ــد دلســردي  دلیلامیدي که به  ةثمر .ولی از آن متنفریم ،ما از این حقیقت آگاهیم .ش

ی طلب		جاه .زاده شده این است که ما دیگر دست از تالش و کوشش بیهوده بر می داریم

شی مان کاهش می یابد و از بازهای شود.ما به مقدار زیادي هاي یگو سته می  چنین  کا

ــود کهغالباً این گونه امیدي  ــیف می ش ــخص خود را دیگر زیاد هم جدي نمی  توص ش

ـــردي .گیرد ما چنین دلس ناي تنبلی ا به مع یدي هرگز  و بی عالقگی و بی  و چنین ام

سرد رهبر ،در واقع .توجهی نیست  هدمی د بهابیشتر توجه می کند و هم  بیشتر هم دل

   .و این کارها را با شجاعت بیشتري انجام می دهد

تناقضــی اســت که در مرگ و قیام یک شــخص یا مردن  ازچنین بلوغی برخاســته 

سبت به نفس  شوددر یافتن خود واقعه  ون ست که بهترین رهبران  .او ایجاد می  ضح ا وا

به  کردن تاثبا دیگر چیزي براي وگذاشـته اند  يکه توهماتشـان را کنارهسـتند آنانی 

ــیده اند  ندارند.دیگران  ــت را چش ــکس ــت به ما  .پیروزي راو هم زیرا آنها هم ش ــکس ش
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یت به ما می آموزد که به تحســـین قســـرزنش دیگران نترســـیم و موفآموزد که از 		می

سرزنش  .نکنیم دیگران اعتماد سینزمانی که نه  شما را براي پنهان دیگران  و تح قلب 

ال ؤآن زمان آماده پرســیدن این ســ ،ت تاثیر خود قرار ندادشــدن و یا حرکت کردن تح

ال ؤبراي من پاســخ این ســ »؟خداوندا چه چیزي باعث خشــنودي تو اســت: «هســتید

ــخ به این ممکن اســت تغییر کند و امکان تبدیل و تغییر آن وجود داردهمواره  . اما پاس

سارت سؤال  شود که ما با ج شتري باعث می  سبی ه تیم و بتوانیم ببر رویاهاي خود بای

  .طور خاص بر یک موضوع خاص تمرکز کنیم

یک کالس هر روز من نمی توانم   بار موعظه کنم ؛تدریس کنمدر  ته اي دو   ؛هف

سیاري را همواره  ستان مالقات کنمدافرادي ب شایخ  دردرگیري که  ؛ر بیمار سات م جل

سخ دهم 80به  ؛شود را خاموش کنم ایجاد می سازي  نساختما ۀبرنام براي ؛ایمیل پا

کارهاي ضروري که ناتمام باقی ماندند و نوشتن کتابم را به پایان برسانم  ؛پول جمع کنم

پیغام صوتی پاسخ دهم و مربی تیم  20به  ؛به همکار افسرده ام کمک کنم ؛را تمام کنم

که همه این کارها را انجام دهم و هنوز بتوانم  غیر ممکن اســت .بال پســرم باشــم بیس

سانمرا نیز بخوانده مرا براي آن خداوند  کاري که سیاري از  .ه انجام ر ست که ب ضح ا وا

در خود داراي پارادوکس هستند  کهشجاع  کلیساها و سازمانها نمی توانند رهبرانی واقعاً

ستخدام کنند شغله و  .را ا سیر م شوندچنین رهبرانی ا سازمانها نمی  یرا ز .هیجانات این 

ار ککرد را آشوق پرداخت خواهند همان افرادي که به او حقشان حماقت  با نحوه زندگی

   .اخته و با آنها برخورد خواهند کردس

ــوده و  ،براي مثال ــازمان فرس ــبانی که داراي زندگی  کم ثمرچرا باید یک س به ش

این حقیقت که او  .است حقوق پرداخت کند یصفات متناقض ومتمرکز بر هدفی خاص 

 شـخصکه یک نیازي اسـت ر فراتر از ادارد بسـی نریختوقت براي مطالعه دعا و اشـک 

چنین افرادي حتی نمی توانند تصـــور  .تحمل کند آن راق بگیر پر مشـــغله بتواند وحق

شند شته با ستیم در آن زمان مردم را ملزم  .چنین زندگی را دا سور ه اگر ما رهبرانی ج

 رمنُ .زنگري کنندرمهاي فرهنگی که به آنها تحمیل می شـــود را باخواهیم ســـاخت تا نُ
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تا حدي که می توانی به  تا وقت داري کارت را انجام بده: «ها می گویدنبه آ هایی که

می نابرده رنج گنج میسر نافراد بسیاري این گونه فکر می کنند که  ».خودت فشار بیاور

ـــب می  ـــت باید در طول روز کار کنند و تنها وقتی که ش ـــود و تا وقت هس ید به آش

ولی مشـکل این اسـت که شـبها نیز کارهاي خسـته کننده خود را  .ازنداسـتراحت بپرد

مواقع بازنشــســتگی براي فرد وجود نخواهد  زهیچ زمان اســتراحتی به ج ینبنابرا .دندار

  .داشت

 ۀدر ده نیدمانه سرمایه گذاري کنید شاید بتوایاگر شما به سختی کار کنید و حک 

شویدخود  50ا اوایل دهه سالگی زندگی خود ی 40 سته  ش سف .بازن این کار مانند ۀ فل

شتن امید براي ستگی دا شک ست تا بتوانید از ور سابقه التاري ا شدن م ان جان ت برنده 

ـــت که خود را غرق  ـــت و طرز فکري اس ـــالم بدر ببرید. چنین تفکري احمقانه اس س

ــت گرا ــرنوش ــی که در رهبري لنگان وجود دارد این ا .می کند ییس ما حقیقت معکوس

 ،ددر او نمی شو ییاشته شدن بذر سرنوشت گراکزدایی باعث 		متوهلسردي و است که د

ــالح تما .بلکه امید را در او می پروراند  مرهبران را مجبور می کند که در تالش براي اص

سمت هاي  ییال گرآبه مرور زمان چنین ایده  .خود را درگیر هر نبردي کنند ،تباهشا ق

شرده و محدودیررهبر  شکار ا به دیواري ف سازدت هاي وي را برایش آ  رخورددرد ب .می 

وي در  ییل گراآبا دیوار زمانی در شــخص احســاس می شــود که وي پی می برد ایده 

  .است حال از بین رفتن

شــدن رهبر از این طرز  آزادو دلســردي باعث  ییتوهم زدا ،آگاهی از محدودیت ها

امیدي  .کاري انجام دهدحتماً و ه باید امروز بیش از دیروز تالش کرده ک فکر می گردد

ت می گیرد که أنشــاي  می شــود از آزادي ت رهبران لنگانوکه باعث تر و تازگی و طرا

شان بدان دست یافتند شما می پذیرید قادر  .آنان در آگاهی از محدودیت های زمانی که 

ستید هر کاري را انجام دهید ست که  ،نی شده اید تا بتوانید کاآدر آن زمان ا  مل ترزاد 

سوي خداوند را بپذیرید شدن  .خواندگی تان از  ست که باعث کند  زیبایی لنگیدن این ا

 وبراي کارها صرف کنید  بیشتريشما را مجبور می کند که زمان  .سرعت شما می شود
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ــود که آنقدر که می خواهید کار انجام دهید ــادمانع از آن می ش در مرگی عجیبی  . تض

خشــنودي  با پرداخت بهايمســتلزم آن اســت که و دارد  که به حیات می انجامد وجود

شویدنایک نفر باعث  سیاري  ستلزم آن .امیدي ب شتر از بلها م سیار بی  رخی ،ست که ب

می کند تا بتواند به شما کمک کند  يتر	عمیقزندگی شما را دعوت به سکوت  .دییبگو

خداوند  .آنها بروید تمییز داده و بدنبال با حکمت بیشتريی را که می شنوید یکه صداها

عث امید با .کرده که با شــرارت مبارزه نموده و کار نیکو را انجام دهند رهبران را دعوت

شده و به آنها کمک می کند که به  شان  شتر آنها بر کار ان ش خواندگی سويتمرکز بی

   .گام بردارند
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 دهم بخش

  

 یخواندگ نییتع

 .هکار اتخاذ کنیدسه تصمیمی که شما باید بعنوان بزرگترین گنا

  

ابل من قرار دارند موانعی که در مقبا تمام  :ل را بپرسدؤاهر رهبر باید از خود این س

اگر من تصــمیم بگیرم که در کار خود  ؟دهمبه رهبري خود ادامه باز می خواهم آیا من 

ـــان بر عهده من  مبه عنوان رهبر باقی بمان چگونه می توانم به قلب افرادي که رهبریش

ــت  ــوبر قل تاثیر بگذارم. اگر ما می خواهیماس  ۀب دیگران تاثیر بگذاریم باید پا در عرص

سخت بگذاریم سانی قلب  .نبردي  در یک قدم خداوند را خدمت کند و  می خواهدهر ان

ــوي زندگی بگریزد که د ــتري دارد.ر قدم دیگر ترجیح می دهد به س  منطقاً امنیت بیش

ه با چ .گی هایی داشته باشممت کنم باید چه ویژان یک رهبر خدعنوه اگر من بخواهم ب

ک یلیسـتی که از صـفات  .واژه هایی می توان به بهترین نحوه یک رهبر را تشـریح کرد

ست که چه کاررهبر  شان دهنده آن ا سید ن شخصی  يمی نوی انجام می دهید و به چه 

ــد ــد .تبدیل خواهید ش ــت می تواند بی پایان باش  ،ل قهرمانز قبیاواژه هایی  .این لیس

ــنونده صــیر،ب ،خردمند  ،مربی ،کســی که کمک مالی جمع آوري می کند ،ســخنگو ،ش

ستگو ،مثبت نگر ،میانجی شاور ،جراح ،را  ،یول ،ژنرال ،ییمدیر اجرا ،پیش گو ،شبان ،م

  .دوست

ــکه  زمانی  ــیدم زاال را ؤاین س ــه پرس ــر در یک جلس چگونه می  که رهبران حاض

ص هتوانید در یک کلمه خود را ب صفات  ،ف کنیدیعنوان یک رهبر تو همگی آنها یکی از 
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شته بودند ستند این واژه ها تقریباً .باال را نو اما هیچ کدام از رهبران  ،صحیح و خوب ه

ـــاره کنند را  ژه هایی را که من امیدوار بودم بهوا ـــتندآن اش واژه هایی از قبیل  ،ننوش

سته دل سرد ،بی میل ،احمق ،شک سنه و دل سخ به تحقیق من واژه ها .گر یی که در پا

اما آنچه من از شــما می خواهم که  .قاطع و قابل فهم ،گفته شــد همگی اســم هســتند

   .آشنا براي ماناکه بدون قطعیت هستند و  اش تفکر کنید صفت است رهادرب

یا در و جمع آوري کند را ممکن اســت یک رهبر به خوبی بتواند کمک هاي مالی 

 ،آیا او احمق اســت ؟اما او چه نوع رهبري اســت ،رال عمل کندمیدان نبرد مانند یک ژن

هایی کار .هاي مفعولی هستند	نقشة توصیف کنند امی. اساستو بی میل  دلشکسته 

اما صــفات فاقد شــکل ثابت یا  .قوانینی که باید از آنها پیروي شــود ،که باید انجام شــود

ص شخ ستندم شتر درب ی ه صحبت می کنند و تو ةراو بی  والت ح ةصیف کنندکیفیت 

   .هم صفات و هم اسامی مهم هستندکه ما در نقش خود داریم. هستند نشان خاصی 

ـــما به عنوان یک رهبر چه انتظاري  ـــما نه تنها باید فکر کنید که از ش بنابراین ش

صمیم  ،وجود دارد شما باید ت شید که چگونه رهبري کنید.  بلکه باید به این نکته بیاندی

 همان عنوانی که پولس براي ؟هید بزرگترین گناهکار باشـــید یا خیربگیرید که می خوا

سی مقد	کتابخود انتخاب کرد و اینکه این عنوان قسمتی از خواندگی شما براي رهبري 

انید که باید بد ،و دوم اینکه اگر شــما عنوان بزرگترین گناهکار را پذیرفتید ؟باشــد یا نه

شود شما می  صفت جزو هویت  صمیم  باید وارد فرآیندينهایتاً  .این  شوید که در آن ت

 بگیرید چگونه می خواهید رهبري لنگان باشـید. سـه تصـمیم وجود دارند که خواندگی

  شما را تعریف می کنند: 

   ؟من صدق می کند در موردیا این مطلب آال اول: ؤس

ســکی علیه عیســی اعتراض فداســایواثر کتاب برادران کارامازوف بازپرس اعظم در 

اســت که چرا عیســی  بحث او این .زادي انســان را از او نگرفته اســتآد که چرا می کن

شمرده و با دادن اراد سانیت را محترم  شده آ ةان سانها  سانها باعث افزایش رنج ان زاد به ان
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آن زمان ما می  ،حکم رانی بر دنیا را می پذیرفت ۀوســـوســـ فقطاگر عیســـی  .اســـت

  .ین زندگی پر از درد و غم گرفتار نمی شدیمدر ایم و نرامش زندگی کآتوانستیم در 

سه سو ستفاده  ۀکه براي هم یایه و ست که با ا از قوانین رهبران وجود دارد این ا

آنها را از بین  رنجزادي همه انســـانها تجاوز کرده و تالش کنند دیکتاتوري بخواهند به آ

ز در بودند نی رمانی براي خوداي آدولت هاي فاشیستی که در پی ساختن کشوره .ببرند

سه اي غرق  سو شتیاق آ ةاز بین بردن اراد .شدندچنین و سانها با خلوص نیت و ا زاد ان

انجام می شـــود و در آن افراد می خواهند به بی ســـرپرســـتان خدمت کنند و به فکر 

ستند سانیت ه ست. ۀا همام .ان سان لنگان آاگر  این چیزها دروغی بیش نی زادي یک ان

 ،روع خدماتش بعنوان مسیحاي موعود وسوسه باشدش زبل امی توانست براي عیسی ق

داســتان وســوســه دائمی براي افرادي خواهد بود که رهبري می کنند. یک این  یقیناً

اید بین انتخابی که ب ،سکی روایتی شیوا و فصیح از یک انتخاب را بازگو می کندفداسایو

واقعیت و درد هاي آن  وندرقرص قرمز شما را به قرص هاي قرمز و آبی انجام می شد. 

ــیدخواهد  ــما این توانایی را آاما قرص  ،کش که در توهم باقی بمانید و  می دهدبی به ش

   .ریدبه سر ب یشادمان درآگاه از شرایط نا

ست که یک  ؟شما کدام قرص را انتخاب خواهید کرد قرمز یا آبی خبر خوش این ا

ستار ،شبان ،یمرب نیب نباید رهبر سته و پر شتاق ،لیم یب ،احمق ،دل شک  سرد،دل و م

ا پیش رو داریم این است که اسامی رهبري را بر که مانتخابی  بلکه ،یکی را انتخاب کند

ــخص کنندذخود بپ ــفاتی که مش ــپس ص ــت را  النگیدن م ةیریم و س ــه اس در آن نقش

ـــده و ما را  هه هایی که باعث بژوا داریمما اجازه  . آیابپذیریم ـــتر هم ریختن ما ش بیش

آیا شــما حاضــر هســتید که  ؟وتن کرده جزو صــفات ما به عنوان یک رهبر گردندفر

   ؟امید باشید یا شبانی احمق یا مربی شکست خوردهناپرستاري 

ند در کتاب که خداو ق رهبرانی  هایی بودند م ـــان ند همگی انس که دس برمی گزی

عود از صرسوالن مسیح حتی پس  .رنج می بردنداز مشکالت و مشکالت فراوانی داشتند 

ــی بودند ــیاس ــیپطرس حتی مدتهاي طوالنی پس از  .در انتظار تغییرات س  ترك عیس
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 که داشــت اجیحتا او .باشــد نتوانســت درك کند که فیض خداوند شــامل امتها نیز می

 .ازدبپرد بحث به او با ختنه مورد در شا يریگ جهینت مورد در و کند برخورد او با پولس

که می خوانیم پولس  مانطور  نده طاب می ک کار خ ناه یا این آ ،خود را بزرگترین گ

در این جهان بدان معنی است که او باید  یک رهبرمقدسی  زندگی کتاب ؟حقیقت دارد

صفاتی متناقض شد که  ،داراي  سرارآمیزي متفاوت از آن چیز هایی با معکوس و بطور ا

ما خوانده  .ا خادم باشندخداوند رهبران را خوانده ت ،انسانها از یک رهبر انتظار دارند. بله

زمانی که موفقیتی بدست  .شویمسازمان هایمان باعث ترقی شده ایم تا با خدمات خود 

ی م اعتبار و تحسین آن موفقیت را به دیگران نسبت دهیم و زمانی که شکست ،یدمی آ

   .تقصیر شکست و عواقبش را بر خود بپذیریم ،خوریم

جات  ـــت خادم می   39یترزتام پو   38رابرت کی گرین لیفنوش را در مورد رهبران 

 نیا ایآ ؟اما آیا مطالب بیشتري در مورد ماهیت رهبري مسیحی پیدا نمی شود ،پسندم

سپس قدم  ؟امکان وجود دارد که آغاز مسابقه زمانی باشد که یک خادم فروتن می شود

ــده اند تا هر روز نقاب یک  ،بعدي ــت که رهبران بدان دعوت ش ــی اس زندگی در تناقض

سپس وارد کارهد شته و  شوندلقک را بر چهره گذا ساي خود  سخت و طاقت فر  . آیااي 

  .شما است تصمیم با ؟این موضوع حقیقت دارد

   ؟یا این من هستم: آال دومؤس

ــما به یک ــتیدباره  اگر ش ــدید در حال رهبري هس ــاس آن  ،متوجه ش یعنی بر اس

و  با دقت ترقیهبرانی هســتید که ر ءجزا یکه خداوند افراد را به کار می گیرد و  ییالگو

س ،ن را از پیش برنامه ریزي کردیداجایگاهت شما باقی خواهد ماند ؤاین  ال همواره براي 

را بر  یدوســت عزیزي که رهبري ســازمان »؟مبیش از هر چیز مشــتاق چه هســت: «که

چه چیزي باعث می شود که به « و پرسیده بود:من چنین نوشته  رايعهده دارد اخیراً ب

و  مناســبناچرا در این شــرایط  ؟چه چیزي تو را تشــویق می کند ؟کار خود ادامه دهی

                                                           
٣٨ - .Greenleaf Robert K   
٣٩ - Tom Peters   
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ـــفته  ن تامیی توانی جاي دیگري مخارج زندگی خود را با این که مزندگی می کنی آش

انجیل خداوند را خدمت می  ست کها و سالها یک شخص نمونه و بالغی استاو  »؟کنی

س کند. سیدم که چرا چنین  سد ؤالیاز او پر سخ داد:  او ؟می پر هر روز آماده ترك «پا

خدمت خود هستم و برایم جالب است که چرا تو می توانی هر روز وفادارانه به کار خود 

این  .خواهد پرســیداز خود را  لیؤاهر رهبر توانا و ماهري قطعاً چنین ســ ».ادامه دهی

اخراج شده کارمندان  .هر روز موانع بر سر راهتان سبز می شوند .است اي کاري احمقانه

شما می سازند یا شما را تهدید می کنند که از شما شکایت  ةدروغ ها و شایعاتی دربار

ــرکارمندان  .د کردنخواه ــروري به  یمایلیز تن حاض ــک و کارهاي ض  .ندارندانجام ریس

شده از آ شیده  ست نییرهبري دیگران مانند خانه اي پو شوده ا  .که باعث دیوانگی می 

سیرک ست بزرگ که با حیوانات مختلف ومانند  ست ی ا صوو .آتش بازي همراه ا ر قتی ت

ـــدم و فکر می ـــی برنده ش کنم که با آن پولی که پس از این  می کنم که در قرعه کش

همیشه بار دیگر به این واقعیت می  ،اتفاق غیر منتظره بدستم رسیده چکار خواهم کرد

سیار رسم که کاري را که انجام می دهم را  شاید آرزو بکنم که از مشغلۀ  .دارم دوستب

و نمی توانم تظاهر کنم  اما هرگز نمی خواهم کار دیگري انجام دهم ،کارهایم کم شـــود

   مارس هیل هستم. ۀکه چیز دیگري جز بزرگترین گناهکار مدرس

م که با من همسنگر هستند و می دانم که شمع آنها سهمکاران دیگري را می شنا 

ـــوخت ۀتر از فیتلفروزان تر و نورانی  ـــد. همچنین می دانم که  ۀنیمه س من می درخش

نیمه ســوخته را خاموش نخواهد  ۀنی خرد شــده را دور نخواهد انداخت و فتیلخداوند 

شتر از ،می دانم که من یک بازنده هستم .کرد شومناآنکه از این حقیقت  اما بی به  ،امید 

فتی گباعث ش ،گیج شدن من شودبیشتر از آنکه این حقیقت باعث  .مشکرگزارآن  خاطر

ــود رهبر  .کار کنم و به کار خود ادامه دهم بنابراین من می توانم روز دیگري .من می ش

تنها خواهد با شــرایط حاکم ســازش کند و 	میا آی باید با این حقیقت روبرو شــود که

 ساختار سازمان را حفظ کند یا این که می خواهد تغییرات اساسی که در انجیل خداوند

ست به نظر افراد یتغی ؟آمده را ایجاد کند شند دیگرراتی که ممکن ا  ،سازمان صحیح نبا

ــتند ــحیح هس ــی .اما براي او ص توجیه عقالنی براي تغییر کافی  ،ري از رهبرانابراي بس
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زمانی که دچار بحران می شوند و به عقل خود و به خواندگی شان شک می زیرا  ،نیست

در این زمان است که آن شخص باید  .زمان زاده می شوندتغییرات اساسی در آن  ،کنند

   .انتخاب کند چگونه می خواهد رهبري کند

  ؟یا زمان کار من اکنون استآال سوم: ؤس

ستیم که کار امروز را به فردا می  ۀهم ستند  سپاریم.ما افرادي ه کارهاي زیادي ه

از آنجا که فردي هستم که در و  آنها را انجام نمی دهم عمالً و که باید امروز انجام شوند

ـــمیمی می گیرم که این کار خود را نیز به تعویق اندازم ،تعلل می کنمزیاد کارها   .تص

ـــت که  ةمدیریت کارهاي روزمره ام همانند نحو من  در کنار تختانتخاب کتابهایی اس

ندقرار  تابی زیرا هر  .دار ننک خت من قرار بگیرد دمی توا نار ت هاي خود را. کدر ک ا ب تاب

ــی ــار یک و کنم 		میانتخاب  يرادقت بس به این حقیقت اهمیت نمی دهم که براي انتش

ست شده ا ست  .کتاب چه بهایی پرداخت  ستگی آن تنها چیزي که براي من مهم ا شای

ست  شاید  .من قرار بگیرید کنار تختکه در کتاب ا صفحه  60یا  40حتی در آن زمان 

صمیم از آن کتاب را بخوانم  ساعت خود را براي به پایاکه آ ریمبگیو بعد ت س نیا  اندن ر

صرف خوا ست انتخاب ؟هم کرد یا خیرآن  شم ممکن ا شته با سیار نکته  ،عالی ندا اما ب

هر کتاب مسـتلزم آن اسـت که به برخی مطالعات ارزشـمند  نسـنج هسـتم زیرا خواند

س .دیگر نه بگویم ست که در این زمان چه چیزي با قلب من  سئله تنها این ا ی خن مم

ن و بپذیرید که ای عنوان یک رهبر موافق باشــیده لنگیدن بممکن اســت شــما با  .گوید

ــما نیز ب ــدق می کنده حقیقت در مورد ش ــمیمی می  ،عنوان یک رهبر ص ــما تص اما ش

سبی براي ایجاد هر گونه تغییري  ست یا گیرید که اکنون زمان منا ستا نون اگر اک .نی

ممکن است تجربیات  .شغل خود را از دست بدهیدممکن است  ،شروع به لنگیدن کنید

زمان شـما اهی به نظر . گالزم براي دسـت یابی به جایگاهی جدیدي را از دسـت بدهید

البته این امکان نیز وجود دارد که شما  ،حال زمان مناسبی براي بیان این حقیقت نباشد

هاي  هانگیز .ی دهیدم حتی زمانی که صحیح ترین کار را انجام ،دییوغ بگوربه خودتان د

سیار پیچیده  ست  .هستندما ب کردن حقیقت از سوي ما به خاطر از نبازگو  علتممکن ا
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شتیاق و هدف ست دادن ا شیمد شمگین با شد و خ جماعتی که زیرا ؛ ی در زندگیمان با

که  تحکیمانه آن اســ ،دیگر نیســت یبپذیریند زندگی برکت پشــت برکتند توان	نمی

مام ها گ یت به آن ـــودحقیقت  نه ترین و قطعاً .فته نش محترم ترین روش  گاهی حکیما

 بعداً عملکرد این اســت که مقداري از حقیقت در زمان حال گفته شــود و مقداري از آن 

وجود دارند که تغییرات تدریجی نمی تواند نیز زمانهاي دیگري بســـا چه  .عنوان شـــود

شد  سخگوي نیاز با شده تغییرا وپا سی و فوري احتیاج تبه خاطر بحرانی که ایجاد  سا  ا

شد صمیمی بگیرد که چه وقت از کمد بیرون بیاید و . یبا ک رهبر لنگان باید حکیمانه ت

ر میان دتصــمیم خود را با همســر و دوســتان نزدیکتان  .خود را به دیگران نشــان دهد

ــما دعا کنند و آنبگذارید و از  ــها بخواهید که براي ش ما را در این راه برکت و هدایت ش

   .دکنن

شاور  حقوقی معروفیشرکت  زمانی که به یک  یکی مهمکاري می کردبه عنوان م

کشمکش هایی که در میان همکاران وجود دارد باعث  :به من گفت آن شرکتاز وکالي 

شفتگیایجاد بی نظمی و  سیار آ سازمان ي ب ستدر  سازمان  ۀهم .شده ا کارمندان در 

شده بودند سوده  سیدگی می کردند.اما باز به پرونده هاي  ،فر شکل ر ه پروند حقوقی م

سا ،در آن زمان هایی که شتزساختار  سیدگی به آنها را ندا  شغلش .مان آنها توانایی ر

شده بود که زندگی خانو شود و در مرز ناا ادگیباعث  شکل   .بودي قرار بگیردش دچار م

ست که تعداد دیگري از کارمندان ستد شاو می دان شکل ه  يتعدادا . بنیز دچار همین م

ن خواندبا  ومشــکل و بار خود را در میان گذاشــت و با آنها دعا کرد خواهران کلیســا از 

ــوهرش دربارســپس خندید و گریه کرد و  .در این بار تفکر کرداز کالم  آیاتی این  ةبا ش

موضــوع صــحبت کرد و گفت در صــورت صــحبت کردن با کارمندان چه بهایی باید 

 .به معناي پایان کار او باشــد اســتکردن او ممکن صــحبت  او گفت که .پرداخت شــود

و براي دسـتیابی در جایگاه خود به سـختی تالش . اداشـت یو خوبباال کاري که درآمد 

عف ض ۀنشانکه گفتن حقیقت هرگز یادآوري کردم پس از مشاوره با وي به او  .کرده بود

ــتاو  ــخبیان حقیقت بلکه  ،نیس ــجاعت و ایمان راس ه ب نهایتاً .دارد یدر واقع نیاز به ش

خود گفت که نمی فهمد چه کسی مسئول عدم مدیریت و رسیدگی به پرسنل  نهمکارا
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ست و همچنین از آنها س شرکت بر آال کرده بود که ؤا یا جاه طلبی خارج از کنترل این 

   .اثر طمع بیشتر است یا خود بینی

ـــده  وي تبدیل به یک ییاو طوري او را نگاه می کردند که گوهمکاران  خائن ش

ــت ــد ندارد که  .اس ــتعفا ندارد و همچنین قص ــد اس او به آنها گفت که به هیچ وجه قص

ساعاتی فراتر از توان یک انسان در شرکت به کار بپردازد. همچنین با صداي بلند اعالم 

ـــان به خاطر م می توانند ببینند که زندگی خانران هگیا دیآکرد که  وادگی و فرزندانش

رزوهایش براي فرزندان او از رویاها و آ ؟ي لطمه می خورددي دیگرطمع و خودبینی فر

ـــوهرش می گوید و اعتراف ـــتمی کند که  و ش که با خانواده و  مدت زمان زیادي اس

د این زن برگزی .چقدر ترسو بوده است و ندارد فرزندانش بعنوان یک مادر یا همسر وقتی

ی م از جلسه بیرون آمد و احساس در حالی که می لنگید .که دروغ نگوید و پنهان نشود

ستکرد  ست که روح .که احمقی بیش نی سی روانشو  اما او می دان ست اب ر مهمتر از بد

شرکت براي یک ماه  .زش داردرآوردن کل دنیا ا شد که در این  شجاعت این زن باعث 

ـــود و وامپخش کارها و  ةدر مورد نحو ـــی هاي الزم انجام ش ر مالی بازنگري ها و بررس

ـــود راتتغیی ـــرکت کار می کند و یکی از وکیالن وهن او .الزم ایجاد ش ز هم با همان ش

بلکه به خاطر اینکه وي  ،پرونده هانه تنها به خاطر عملکردش در  ،محترم آن جا اســـت

  .حقیقت را به همکارانش گفت

اتخاذ این اکنون زمان آن رســـیده که شـــما تبدیل به رهبري لنگان شـــوید اگر  

د که بگیری صمیمممکن است ت ،است يهاي بیشتررد دو تحمل مل أتصمیم مستلزم ت

از کارتان کناره گیري کنید قبل از آنکه بخواهید از اردن عبور کنید تا با خداوند مالقاتی 

شید. از جهاتی  شته با سی زیرا ،فرقی نمی کندنیز دا شما فرا خواهد ر  زمانی که د،زمان 

ته یقین داش .ت اجازه دهید آن زمان نیز بگذردباید لنگیدن را انتخاب کنید و ممکن اس

د که فرصــتی دیگر مانند ابري که در افق ظاهر می شــود دوباره براي شــما ایجاد یباشــ

ــد تا لنگیدن را بیاموزید ــمارند و  .خواهد ش ــت هایی که براي لنگیدن دارید بی ش فرص

 انتخاب کنید،د وند از شما می خواهازمانی که شما لنگیدن خود را هماهنگ با آنچه خد
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شوید شنودي وي می  شما  ۀدر ادام .باعث خ شده که  شته  این کتاب فرض بر این گذا

 حال .تصـــمیم گرفته اید زندگی متناقض و معکوس یک رهبر لنگان را در پیش بگیرید

   ؟براي شما چیست »،دیبزرگترین گناهکار سازمانتان خودتان باش« معناي
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 یازدهم بخش

  

  لنگان يرهبر هدف

  سازمان کی ةادار نه يساز تیخصش

  

ی یت  مدیر ها  که رهبري را تن ظارات افرادي  کدام از انت گان هیچ   کیک رهبر لن

 ،این بدان معنا نیست که یک رهبر لنگان استخدام .دکن	نمیبر آورده  ،سازمان می دانند

ــویق نمی کند ،قدردانی ترقی، ،اخراج ــتند که بلکه  ،توبیخ و تش این وظایف رهبري هس

صــحنه پشــت خدمات هدف فعالیت هاي رهبر  .نمی تواند از آنها فرار کند رهبريچ هی

ست ستات و هدف او بر آورده کردن احتیاج .سازمان نی هدف  .انجام کارهاي خوب نی

ساخت ست نرهبر لنگان بالغ  صیت ها ا سیاري از  .شخ ستید در ب همانطور که آگاه ه

شته سازمانهاي بزرگ و کوچک مسئله بزرگی و کمیت ه  ومواره در برابر کیفیت قرار دا

نیز نمایان ســاخته  مبیســت و یک نو خود را در قر قرن گذشــته شــروعاین مشــکل در 

ست ست و .ا صفر و یک ا ضوع دیدگاه  با وجود چنین دیدگاهی  دیدگاه افراد به این مو

ضح ۀنکت ستاز قلم می افتد  ی کهوا سوي ای غالباً ،این ا ا هسازمان نزمانی که چیزي از 

شد و باعث  دادهثیر خود قرار أقلب آنها را تحت ت ،ودشمردم ارائه می  به سازمانها  نایر

   .صوالً زمانی کمیت افزایش می یابد که کیفیت باال رفته باشد. امی شود

ــی  ــعی می کنند خدمات بهتري ارائه دهند و ابس ــاها س برنامه هایی با ري از کلیس

و امکانات ورزشــی  ،بزرگپارکینگ هاي  ،انگیگروههاي خ ،کانون شــادي ،جوانان يبرا

ها  در کلیسابهتر واژه مفهوم  .دنثیر قرار دهأقلب افراد مشتاق را تحت ت ،جلسات رسمی
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ــرف کنندگان  یخدمات هومتبدیل به مف ــبهتر براي مص ــتش م اینکه بتوانی براي .ده اس

می کنیم  عظهمودر مورد مباحث داغ  خود را افزایش دهیمشمار مشتریان و متقاضیان 

با این وجود در به انجام رســـاندن  .بریمی و روش هاي جذابی را در خدمات خود بکار م

  .از قلم افتاده است مهمترین ارزشبهتر خدمات و کارها 

سعی می کنند با انجام   سیعباعث خدمات بهتر شاید زمانی که رهبران  شدن  و

صلی خدمسازمانهای شوند از هدف ا سانها است  هماناات خود که شان  رشد شخصیت ان

من یک شخص  .کار داردسر و مردم رهبري نقشی است که با شخصیت  غافل شده اند.

تبدیل شخصیت  عثهستم و شخصیت دارم و بعنوان یک رهبر کار من این است که با

ري براي ابه معناي ابزگرفته شـده که  stylusواژه شـخصـیت از واژه یونانی گردم.شـما 

کار  .یا گذاشــتن عالمتی بر قطعه اي از گیاه پاپیروس اســت چوب وتراشــیدن تیکه اي 

stylus ــت که کنده کاري کند ــان بگذارد و  ،این اس ــکل دهدنش رهبران باید  ۀ. همش

د داوندر داســتان خ آنها .ا بپذیرندر دکه شــخصــیتی دارند و باید شــخصــیت خوبدانند 

ت خاصــی صــیداراي شــخن این به معناي آن اســت که م .نقشــی براي ایفا کردن دارند

هستم و در عین حال من باید این نقش خود را به صورت کامل و بوسیله فیض خداوند 

   .ایفا کنم

ست که من  صیت ذي این به آن معنا ا ستم.شخ صیت من قابل اندازي  ه شخ و 

ست و می توان  شخیص داد که گیري ا ست یا آیت یت شخص یی. مالك نیکوخیرا نیکو ا

در باعث می شوم مسیح در زندگی افراد دیگر جسم بپوشد و آنها آن است که چقدر من 

   .در این راستا رشد کنند

  رشد شخصیت 

بلوغ برسد و انسان  و رشدزندگی این است که هر شخص در مسیح به  ییغاهدف 

شدهها  سی در تا اند خوانده  شباهت عی یی ثیر زیباأو در زندگی دیگران چنان تآیند  به 

ــی آنان ن تاد نبگذار ــمت عیس ــوند.یز به س چنین خواندگی آنقدر بزرگ  ۀحیط جذب ش
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از  ،گیرد		میاســـت که در درك و فهم ما نمی گنجد و تمامی زوایاي زندگی ما را در بر 

شیدن من تا نحو ةنحو صلی  تأثیرراي دادن من تحت  ةخوردن و نو  .قرار داردآن هدف ا

  .مجدا سازیرا از هم نیوي است د وس کنیم آنچه مقدتعجبی ندارد که ما سعی بنابراین 

 یعنی برخی ،تر است که رفتارهاي دنیوي و روحانی را از هم جدا کنیم سانآر ابسی

کتاب مقدس این اجازه را ما . اصرفاً دنیوي و برخی را صرفاً روحانی بدانیم مان رالااز اعم

ـــیل چون  .به ما نمی دهد براي خدا را دارد که یا این هر کاري که ما می کنیم پتانس

ــد یا به همراه جاللی  ــته باش ــودبی حرمتی نام او باعث داش را  31:10 اول قرنتیان( ش

  ).بخوانید

تعجبی ندارد که به سختی تالش می کنیم تا بتوانیم راهی بیابیم که این زندگی را 

ســیحی زندگی مســیحی وار به م ۀبراي قســمت بزرگی از جامع .مســیحی وار طی کنیم

ــت و مخالفت با همجنسحزب ج ي دادن بهمعناي رأ ــرکت  .ییگرا مهوري خواه اس ش

سا به معناي  ستطرفداري از زنان در رهبري کلی گر برخی دی .بیل و هیالري کلینتون ا

ستنبر این باور شتن نظم روحانی در زندگی ا سیحی به معناي دا عنی ی ،د که زندگی م

عا یا ، روزه ،تعمق ،د هدا ـــش و  ها بر دار وجودنیز  يگروه دیگر .بخش که تمرکز آن ند 

ــازمانهایی هاي  برنامهاز حمایت  اي که کارهاي خیرخواهانه  مســیحی اســتوار اســتس

خانوادگی به خانواده  ةمشــاور ،ارهایی از قبیل غذا دادن به گرســنگان. کانجام می دهند

  .انجیلکمک به شکسته دالن و بشارت  ،ها

ختلفی در کشور است ي که عضو سرشناس سازمان هاي مسیحی مبا مرد ثروتمند

شاوره می کردم ست که به او  او زندگی خانوادگی .م شده بود و از من خوا شکل  دچار م

ـــند که چه چیزي زندگی او را هدایت می  اواز این  دیگرانهر گاه  .کمک کنم می پرس

 ».شناخت مسیح و شناساندن او به دیگران« ال دارد:ؤپاسخی آماده براي این س ويکند 

ست که نحوه زندگی ا سیح کندمی خواهد و این ا سلیم م اما هر روز  ،همه چیز خود را ت

اسـت. در یکی از جلسـات مشـاوره به  قاصـرکه از دسـت یابی به این هدف  یابد در می

شاره کردم همسر او در اتاق بود و زمانی که  .رفتار ظالمانه و تحقیر آمیز او با همسرش ا
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شــروع به دفاع از خود و توجیه  شــخص آن ،همســرش این جمله را از دهان من شــنید

تارش نمود ـــاري  و بر رف پافش به من گفت می نمود.نظر خود  حد  و نمی توانیت«: او 

ــتباهات زنم را درك کن ــ .»یاش ر دتر او به من گفت که به خاطر اینکه زنش کمی پیش

بحث  ».جلسه اعالم آمادگی کرد که حاضر است تغییر کند من تحت تاثیر قرار گرفته ام

 .احساس عدالت شخصی وي اشاره کردمبه کراهت با کردیم و بحث کردیم تا اینکه من 

. دستش را به شدت تکان می داد و توهین دفترم را ترك کرددر آن زمان بود که او فوراً 

  به خانه بازگشت. ،همسرش را آنجا رها کردهمی کرد و 

شیفت او یک  د به بتوان تاشده بود  به تمام معنا بود که ثروت و قدرتش مانع ۀخود

صیت تو خالی متوجهکه  انتقاديهر  ستشکننده و افراطی او  ،شخ شته  ا توجه اي دا

سیاري از رهبران مشهور مسیحی شرکت کرده  تعلیم و مشارکتاو در جلسات  .باشد ب

ـــتش  اما ،بود ـــر و افراد زیر دس هیچ کدام از آنها به او نگفته بودند که رفتارش با همس

ست ستان هاي کودک .صحیح نی سته بودند که دا  یهیچ کدام از این رهبران از او نخوا

شده بودند او تبدیل به فردي تو خالی و ظالم .ش را بازگو کندا ستانهایی که باعث   یدا

باعث رشد شخصیتی از ساختارهاي ارتباطی  خارجهیچ کس تالش نکرده بود که  .شود

یز نمقدسی یا وفاداري به سازمانها  کتابتعالیم  ،این فرد شود. راي گیري هاي کلیسایی

  نکرده بود. یبه او کمک

 رشد شخصیت اما .به اعتقاد من شرایط بسیاري از مسیحیان نیز این چنین است 

ه ک بستگی داردمیزان رشدي  هر کس بهمالك رشد شخصیت  دقیقاً چه معنایی دارد؟

ابدي اســـت با  قعی وچیزي که وا .به دیگران داشـــته ایم نســـبتما در محبت خداوند 

فیض عظیم و  هپرســتش خداوند آغاز می شــود و باعث می شــود که انســانها به وســیل

و  شــکرگزاري ۀســپس میزان رشــد شــخصــیت ما با روحی .شــگفت انگیز او آزاد شــوند

   .احترامی که نسبت به خداوند داریم سنجیده می شود
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  اري گز		سپاس

ـــت  ،هدیه را با آغوش باز می پذیریمزمانی که این  .تمام زندگی ما یک هدیه اس

شدن به عیسی پیش می رویم شروع شبیه  سوي   اکنون تنها کاري .به رشد کرده و به 

رد برداشــته و به باال نگاه وکیب ازکه احتیاج اســت انجام دهم این اســت که چشــمانم را 

 کار بر روي حالمن در  .قهوه برایم آورده اســت یک فنجانکنم و همســرم را ببینم که 

هسـتیم و من بر روي صـندلی  ییهاوا ما در سـواحلهسـتم و خود  این فصـل از کتاب

می کنم. زیبایی این  نظارهخلقت رام و شــگفتی آنشــســتم و به اقیانوس خود راحتی 

ــم و هر  ــی که می کش ــینه ام حبس می کند و می دانم هر نفس ــحنه نفس را در س ص

آنچه در مقابل چشمانم قرار دارد حتی یک مولکول از  .ضربان قلبم تنها یک هدیه است

  .با شایستگی انسانها و تالش انسانی بدست نیامده است

 یم باعث هوا و آب ،زمین ،زیبایی خورشید ،بی نظیر خداوند یعنی همسرم ایايهد

ــود ــاس هر که ش ــ من يبرا اقتیل و تیمالک احس امی اینها تم .دیبنما دار خنده اریبس

ستند و اگر این دنیا هدایایی شدو ي ملموس ه شتر درك و  ،مادي یک هدیه با چقدر بی

  .شناخت خداي قیام کرده می تواند هدیه باشد

به همان میزان نیز شخصیت  ،به همان میزانی که ما می پذیریم بخشیده شده ایم

ـــد می کند  اگر  .زندگی می پذیریم از حقو این هدیه را بعنوان هدیه اي بزرگتر ما رش

ه بلکه نگرش خداوند زند ،گی آن چیزي نباشــد که من می بینماین زند ۀبزرگترین هدی

سبت به شد ن اري حد و مرزي وجود نخواهد گز	سپاسو  شکرگزاريدیگر براي  ،من با

شت ست دادن توهمات رنجبا  شکرگزاري ۀاین روحی .دا و رویاهایمان می تواند در  از د

   .دپیوند می زنخدا  قلب ما را به فیضما رشد بسیاري را باعث شود چون دلشکستگی 

ـــت از طرف خدا اي وقتی که درك می کنم حیات من هدیه حال باید چگونه  ،اس

شم صی با س ؟شخ سخ به این  ست و هم ؤپا ست همانند مژده نجات هم پیچیده ا ال در

بی شــمارش یعنی  نتایجزادي از مرگ و آ شــکرگزاري ةثمر .من باید آزاد باشــم .ســاده
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شوم چه چیزي در من رشد  . زمانی که من آزاد میستموارد دیگري او  ،خجالت ،ترس

  در زمان غم و شادي. اشتیاقی زیبا و کنجکاوانه براي کشف معناي فیض  ؟می کند

شان براي  شمان شده  شکرگزاريبراي افرادي که چ سات  و ازباز  سا منفی خود اح

 ،ائلمسترین و همچنین بزرگترین  یئکوچکترین و جز حال می توانند در ،آزاد شده اند

ــکر کنند برايو  دیدهزیبایی ها را  ــپاس .آنها خدا را ش زادي آاري همچنین باعث گز	س

ـــود تا روح  ـــتد بجنگ با هر آنچه دربتوانیم ما می ش  حس .یممقابل زیبایی ها می ایس

سبت به تمامی فعالیت هاي زندگی ایجاد می  شتیاقی فراگیر ن سی در قلب ما ا شنا قدر

بسیار  ۀسال 5 ۀچیادم می آید که به جشن تولد یک پسر ب .یده این مثال توجه کن. بکند

شده بودیم.  بازیگوش ست مادرش می دعوت  او هدایاي خود را یکی پس از دیگري از د

ـــریعو  آمیزقاپید و آنها را به حالتی تحقیر  س از آنکه می دید چه او پ .پاره می کرد س

سپس  ییگو ،روي زمین می انداخت آن راافت کرده هدیه اي دری شی ندارند و  هیچ ارز

   .بعدي می رفت ۀسراغ هدی

سرعث  سختی تالش می کرد که  سرم« :و دائم می گفت او را بکاهدمادرش به   ،پ

ست هدایایا این آ شکرنمی کنیو خاله عمو  ازچرا  ؟ندعالی نی از آنجایی که هیچ چیز  ؟ت

 نیز در وي يشــکرگزارۀ هیچ روحی ،نمی شــدباعث شــگفتی و یا غافل گیري این پســر 

ــد ــتن هم. ددیده نمی ش ــد که در زندگی خوب چیزهاي  ۀاش به وي مانع از آن می ش

ــادي کند غیر ممکن اســت بدون  .خاطر هدایایی که دریافت می کرد خوشــحالی و ش

لکه ب ،درست کردهاکنون نه تنها همسرم برایم قهوه  .بود شکرگزاروجود هر گونه حیرتی 

شان شته و  هدستش را بر  شقانه ايواژه هاي ام گذا هدیه اي یک این  .آورد بر لب می عا

شد شگفتی من  شیم اگر ما انتظار هدیه اي را .غیر منتظره بود و باعث  شته با  ثالًم ،دا

ــت با آن در  ،هدیه روز تولد ــورت ممکن اس ــویمص ولی  ،دریافت آن هدیه غافل گیر ش

   .خواهیم کردکمتر احساس حیرت و تعجب 
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  حیرت 

ضور چیزيحیرت ظرفیت ت  سی ی عظیم در ح ست که ا ک ست ماپرجالل تر از ا  .ا

صـحیح قرار گرفتن مخلوق در برابر خالق و عظمتش اسـت که در خلقت متجلی  ةشـیو

حس حیرت مانند زمانی اســت که می دوید تا بتوانید لحظۀ زیباي غروب  .شــده اســت

گیر 	سنفاین صحنه  یاآ، مییگو می آشنانازمانی که ما به فردي  خورشید را تماشا کنید.

ق خل این چنینزیرا  .تعظیم فرود می آوریم ســر شدر مقابل عظمتدر حقیقت  ،نیســت

 .حیرت شبیه حسادت است احترام کنیم.عظمت را تحسین کرده و و شده ایم که جالل 

   .کسی که نمی توانیم باشیمچیزي یا بودن اما بدون اشتیاق براي داشتن 

ست  .لذت می برم 41تهایبرالمونت و 40یولنداشـلی کلاز شـنیدن موزیک  ممکن ا

ــنوم 50یش از یکی از آهنگ هاي آن را ب هر کدام از بخش ها باز هم اما زیبایی  ،بار بش

شاعران ضور  ستم که می توانم در ح سازد و من در حیرت ه شیفته خود می  این  ۀمرا 

شم سی دي به خانه من آ .هنرمند با سط خراش هاي روي  ضور تو ورده حتی اگر این ح

سینه هایمان حبس کند و به ما  عملکرد .شود ست که نفس را بر  ضور به خاطر آن ا ح

شیم آ یاد سی که می ک ستوري کند هر نف سمت از حیرت به هر  .خارج ار کنترل ما ا ق

ـــ ـــازد که رو در آن منظور اس و در مقابل نهایت جالل رت که ما را براي روزي آماده س

ستیم س .یعنی خود خداوند می ای ش صندلی اول ترن هوان ستن در  ییتن در  ش  4یا ن

من براي ماهر در حال اعجاز بر ســیمهاي ویولن اســت زنی  ویلن ی کهســالنردیف اول 

ا را بر و م می نمایدحد متوسط توبیخ  در قناعت و سکونزیرا ما را به  ،تنبیه استنوعی 

ا ب تامی خواند  ما را فرا شــکرگزاري .می انگیزد که مشــتاق چیزي فراتر از خود باشــیم

سارتیآزادي از هر  شیم ا ما را دعوت می کند که  ،در حالی که حیرت ،خود واقعیمان با

ـــمتی از چیزي بزرگتر و پر جالل ـــیم کامالً قس حیرت راز عالقه اي  .تر از خودمان باش

ر حیرت نه تنها به خاطر خود . دجز خودمان اســـت يبر فرد دیگر تمرکزشاســـت که 

                                                           
 ٤٠ - Ashley Cleveland  

  ٤١ - Lamont Hibert  
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ش به دیگري احســاس اینیز شــادي می کنیم و در بخشــ طر دیگريبلکه به خا ،شــادیم

  .شعف و شادمانی می کنیم

ساس نمی کنیم که خود را از   شیم اح شخص دیگري چیزي می بخ زمانی که به 

ست داده ایم و  ساس نمی کنیم که می خواهیم یا د خود  سويرا به  يدیگر شخصاح

ـــخصچیزي که به  ،بلکه تنها ،جذب کنیم ـــادي 		می يدیگر ش دهیم باعث ایجاد ش

می گیریم دیگري را خدمت این شادي زمانی که تصمیم  .عظیمی در وجود ما می شود

دیگران به چه  یبنابراین اهمیت دادن به رشــد شــخصــیت .در ما تکمیل می شــود کنیم

ــت ــدن به نوبه معناي متع ؟معنا اس ــار از حیرت و  عی از زندگیهد ش ــرش ــت که س اس

ام کارهایی که باعث ایجاد پیش فرض هاي اشــتباه و کنترل باشــد و نه انج شــکرگزاري

  .دیگران می شود

ستگی چیزي را دارید اگر فکر می  شای به  شما را تبدیل ،این طرز تفکر ،کنید که 

زیرا  ،اشـتباه می کنیدد کنترلش کنید یمی توان که اگر فکر می کنیداسـیري می سـازد

ــما را م ــد و بلوغ به معناي ی بلعد.ش ــآ رش ت که ما خدایان دروغین وجودمان را ن اس

خداوند به ما عطا مشــتاق دریافت تمام آن چیزي کنیم که آشــکار ســاخته و قلبمان را 

د زندگی شما خواهثیري بر أچه ت ،و حیرت باشد شکرگزاريمی کند. اگر قلب شما پر از 

   ؟نه پول هایتان را خرج می کنیدبه چه کسی راي دهید یا چگوداشت که 

باعث می شود که شما راي و  این نکته ،در حیرت عظمت خداوند هستید وقتی که

الق سبت به این خنعنوان فرصتی براي احترام و ابراز فروتنی و گشودگی ه پول خود را ب

ــتفاده کنید ــب ،اس ــتی را مغتنم می . بنه براي غرور و تعص نابراین در آن زمان هر فرص

س شما ه صحبت کنید. شمارید تا با افرادي که داناتر از  حیرت این امکان را به ما تند 

چه امروز داریم اعتراف  هر روزمی دهد که  به حکمت و جاللی فراتر از آن یاز خود  به ن

ند را رو .کنیم خداو یدر در یک روز  ها  .و خواهیم د چک و ازامروز تن چه اي کو  از دری

شتیا ههر بارروبرو شدن  نگاه می کنیم.پشت به او  ه قی تازه براي تجرببا جالل خداوند ا

شتر در ما بر می انگیزد شده ایم  .اي بی ست که ما خوانده  تمام عمرمان  تابراي همین ا
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شیم نرا در حال آموخت سیل .با شده اند تا به و شان رهبري  ۀرهبران خوانده  صیت شخ

ت دیگران کمک کنند که خود کنند و رهبران به همان اندازه می توانند به رشد شخصی

شان در نظر گرفته شوندصیتی ن شخشبیه ا ست که خداوند برای س .ا ت ما نخواهیم توان

باعث بوجود  ،زندگی کنیم آن راجالل را در زندگیمان به کار برده و  ،بدون اینکه خود

  .باشیمدر زندگی دیگران  آنآمدن و آشکار شدن 

   .من داراي شخصیتی منحصر به فرد هستم 

ــتم این جمله را به زبان میخانمی که با او در حال نهار خوردن  عجب : «آورد هس

ا برا اما اگر او این جمله  .برد با عصــبانیت به کار میرا او این جمله  .»شــخصــیتی دارد

عکس آن چیزي می بود که اکنون  معناي آن دقیقاً ،اشــتیاق و شــادي بر زبان می آورد

ردي که وي ی فهمم که شــخصــیت فمبا شــنیدن این جمله از آن زن  .مه ادریافت کرد

ه ک وجود دارندمعدودي بر زمین  ةعد .اش سخن می گوید شخصیتی منفی است درباره

ما  .ما نقشی داده شده است ۀبه هم .برایشان بکار ببرد خداوند می تواند این اصطالح را

ستیم  صیت ه شخ صیت به آن و باید در زندگی خود آن نقش را ایفا کرده و داراي  شخ

متی قس ةاز ما را به گونه اي شکل داده که آشکار کنند یکر خداوند شخصیت ه .برسیم

صی شخ شیم او تکوچک از  سمت کوچک  .با ست و این ق شکار می ا صیت را آ شخ که 

شده  .کند ستان خداوند به ما عطا  شی خاص که در دا صیت ما راه را براي ایفاي نق شخ

دوست عزیز و  ،ن این کتاب بودمزمانی که در حال تحقیق و نوشت .است هموار می کند

ـــتن گرینزهمکارم  دو هفته پیش از فوتش با او  .طور غیر منتظره اي فوت کرد به42اس

ه او ب .پرسیدممارس هیل  الهیات ةسش در دانشکدیتجربه تدر ةراو از او درب نهار خوردم

این حقیقت که ما می توانستیم رویاهاي خیلی بزرگ داشته باشیم را : «گفت چنینمن 

شتم ست دا سیم که دیگران ما را ب .دو سیاري از  .چه می نامنددون اینکه بتر در انجام ب

س کارهایی ست خوردیمکه  شک شتیم  شان دا ه کبوده اما تنها به آن خاطر  ،عی در انجام

                                                           
٤٢ - Stan Grenz   
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سک ما  سی کردیمری شته می دانندن منطقی ار فراتر از آنچه دیگراب  آرزو کنیم و رویا دا

   ».باشیم

چرا فکر می کنید دیگران : «او گفتم بهار گرفتم و تحت تاثیر جمالت او قر شــدیداً

ند کار را نمی کرد مه کرد »؟این  ـــدایی مرموز زمز با ص ـــد و  به جلو خم ش :  او کمی 

ستخدائیه عنوان ردانشکده هاي دیگر غالباً یک احمق را ب« اید ب ».م نمی کنندس خود ا

ــتن ــید تا  اس ــناس او مرد  .درك کنید او را کامالًهاي واژه تک تک معناي بتوانید را بش

اهی هم بسیار عادي و بی . گاو با هوش و شوخ طبع بود .بود يا ر محترم و شایستهابسی

از جمله اي را یکباره به زبان آلمانی هاي جدي مزه. او می توانســت در میان صــحبت 

سپس آن را سی ترجمه کند مارتین لوتر نقل قول کند و  با  . به طور احمقانه ايبه انگلی

   .برگرددبحث  جديو دقت فراوانی به موضوع  ظرافتا بازي کند و سپس با ه هواژ

حکم یک هدیه بود و هم براي من در  ،ماو به این نکته که من یک احمق بود ةاشار

بر روي این  .موختن دارمآبراي  نکات بسیارياین که هنوز  نسبت بههشدار  .هم هشدار

نخواهد  هم شــخصــی مانند او وجوددیگري یافت نمی شــود و هرگز  اســتنکره خاکی 

شت سان .دا سیار ان شبختی  من ب شناختم بودمخو ضوع  .که او را از نزدیک می  این مو

خصیت ش. داشتن شخصیت مستلزم تحسین صدق می کندبراي هر انسانی و شخصیتی 

صر به فردي ست منح شده ا شکل داده  سط خداوند  ست که تو نقاط قوتی  برايما  . آیاا

شگفت شادي می کنیم که به طور  شده اند  صیت ما تنیده  شخ را  یا خداآ ؟انگیزي در 

ما  متر خدشکر می کنیم که این نقاط قوت چگونه می توانند به طور شگفت انگیزي د

ــند؟  ــر بفرد خود آگاهی به دیگران موثر باش ــگفت انگیز و منحص ــیل ش اگر ما از پتانس

شیم شته با ست هاي خود نار ،ندا شک شویم و از در آن موقع هرگز از  سیبی آاحت نمی 

شیمانکه به دیگران می زنیم  شد پ صول را می  ،نخواهیم  بلکه زمانی که جالل قابل ح

زش را به طال ترجیح دادیم رکه چرا فلز بی ا زیرا در می یابیم ،بینیم ناراحت می شــویم

   .مان می شکندقلب آن زمان است که و
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ــاس نقاط قوت با این وجود خواندگی ما به همان میزان که بر  ــکل گرفتهاس ر ب ،ش

ما عادت داریم که با نقاط قوت خود به ســمت جلو . نقاط ضــعف ما نیز بنا شــده اســت

   .ي کنیمورکنند اجتناب و د	میایمان را آشکار هبدویم و از کارها و افرادي که ضعف 

بلکه  ،انسانها را آشکار کند ةاما داستان خداوند حماسه اي نیست که پتانسیل بالقو

ــف آنها را  تاکه به جســتجوي گناهکاران آمده  مشــتاقی اســتمحبت و  پدري با ۀمکاش

بنابراین نقاط قوت ما ممکن است در کارها و فرصت هاي خاص به کمک ما  .نجات دهد

شکار شدن داستان خداوند آکه باعث هستند  شکست ها و نقاط ضعف مااین اما  ،بیایند

  .دنو جالل نام او می شو

ستان   سمینار آموزش 43بوردیک يسنددا ساله ( براي رهبران  مدیر هفتاد و چند 

 که بسیار نیز موفق بوده است بیانگر این حقیقت استفادة جنسی)وء کمک به قربانیان س

ن آ قوتی شــود که خداوند از ۀاســت که چگونه ضــعف یک فرد می تواند تبدیل به نقط

ستفاده نماید ساد گروه خواهرانمدیر  سندي. زمانی که ا سرش با ،بود ییر یک کلی  هم

شدندآسمیناري تحت نام قلبی  جذب ساي خود  شرکت کنندگان  .سیب دیده در کلی

سمینار دریا دعنوان کردن سات این  شته چگونه فتند که که در طول جل خود نیز در گذ

س ستفاده قرار گرفتند وءمورد  سید که چه کار باید بکند و من به او  .ا سندي از من پر

یل دهد تا به این موضوع بپردازند و هر کتشاز خواهران ردم که گروه کوچکی پیشنهاد ک

ستان خود را بازگو کنند سیاري وجود دارند  .کدام دا سپس آنها متوجه شدند که افراد ب

ــی نکه قربا ــتند و احتیاج به مکانی امن دارند تا وء س ــتفاده هس ــفابتوانند اس و  دوره ش

   .نندسپري کرا سیب آاحیاي خود از این 

مشتاق آن شدند  خواهرانري از اجذب این موضوع شد و زمانی که بسی فوراً سندي

شان را بیان کنند ستان خدمات او گسترش یافت تا آنکه او جذب خدمات او شدند.  ،تا دا

گروه  5و  از خواهرانگروه  15رهبري از آنها رهبرانی نمود که هر کدام  تجهیزشروع به 

                                                           
 ٤٣ -Burdick Sandy 
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ست یک سندي گرفند.را بر عهده از برادران  شت ا شمند و با گذ او  .رهبر مهربان اندی

را متشــنج کرده و یا باعث بر انگیخته شــدن  فضــاهرگز ســعی نمی کند با ســخنانش 

 یسایشله عنوان رهبر گروه خواهران در کاز این که براي همیشه ب .احساسات افراد شود

. نبردي که نه نبردي شـد اما او به اجبار وارد ،می شـدر هم خوشـحال ابسـیباقی بماند 

ـــازمان آنها دچار که ایجاد می کرد بلکه مکانی امن براي افرادي  ،بود مهم تنها براي س

سا موضوعاتی را عنوان می یکلآن  عضو افراد مذهبی و شریعت مدار .بودند شدهآسیب 

 جمالتی از قبیل .دیده می شود سیبآدر افراد  مجدد منفیحس  تشدیدکنند که باعث 

ید با، کالم را بخوانی و دعا کنیاین اســت که ج اســت انجام بدهی یاکاري که احت تنها«

تواند در 		نمییک زن  ،اســی مختص افراد مرتد اســتنروانشــ ،ببخشــی و فراموش کنی

   .»تعلیم کالم خداوند بپردازد حضور مردان به

ـــی  یا  هفته و 12وقایعی باید در  انیان چنینز افراد فکر می کنند که قرباري ابس

لکه به ب ،این کار نداشــتانجام نه تنها رهبري بود که میلی به  ســندي .کمتر شــفا یابند

و دیپلمه است و سه سال در . اهم نداشت آن راهیچ وجه در زمان شروع کارش آمادگی 

یک  ردبراي رهبري  ییفضادانشگاه میشیگان تحصیل نموده و هرگز عالقه اي به ایجاد 

 نامتحت  ي نزد او آمدند تا سازمان هاي جدیديرافراد بسیا .نداشته استخاص ت خدم

 ییاز آمریکا .زنان و مردان مختلفی استبه اکنون وي در حال تعلیم  .سیس کنندأوي ت

او  .مداومت کار می کند با اشــتیاق واو  .ها و پناهندگان بوســنیایی ییها گرفته تا کانادا

اســتفاده قرار وء ســردانی که مورد زنان و م کمک به ســازمان خدماتی برايعضــو هرگز 

گرفتند نبوده اســت و بهایی که وي در این راســتا پرداخت کرد این بود که مجبور شــد 

ستفاده را تجربهوء سکلیسایش را ترك کند تا بتواند با افرادي که خیانت و  ردند کار ک ا

ــت .کند ــرایط خانوادگی او نیز دچار بحران اس ــش ــخت. ش ــمت کارش ت اید س رین قس

ستوء سیک برویی با این حقیقت بوده که خود او نیز قربانی رو ستفاده ا براي  شرایط .ا

ستاو مانند آن  ششرارت م براي او که از جهن ا ستاده می  خط مقدم  درزیرا او  ،دوفر

   .استو در تیر رس شریر  می جنگدجبهه 
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ـــنديکاري که  د او از کار خو .یدآکرد کاري بود که تنها از یک احمق بر می  س

ــوهرش دارد ــکالتی که با ش ــتري آ ،کناره نگرفت و اجازه داد مش ــداقت بیش نها را به ص

شروع به  60هدایت کند و در سن  و  کردکالس هاي مشاوره ازدواج شرکت در سالگی 

ــبت به ــکالت فرزندانش بی توجهی نکرد نس ــویق نمو ،مش در  قاًتا عمی دبلکه آنها را تش

   .زادي شیرین براي کل خانواده بودآاین شجاعت  ۀنتیج .مورد مشکالت خود تفکر کنند

ــ نی که موردایاو اکنون گروه کوچکی از قربان ــتفاده وء س ي را رهبرقرار گرفتند اس

 قربانیان را هدایت ی ازهاي کوچک هم اکنون گروه سندياز فرزندان  بسیاريبا  .می کند

از  يتا بسیارده وجود دارد باعث ش سنديت و قو ضعفنقاط که در  ناقضی. تمی کنند

ک او ی .باشــند يبریشــان می کند به دنبال فروتنی و شــجاعت بیشــتري که او رهافراد

یک گناهکار قدیس. او و یک احمق حکیم یک ترســوي شــجاع  .معماي متحرك اســت

  ".اما هنوز نه ،هم اکنون": تجسم زنده این عبارت است

تان زندگی ما که داســ اســتدر محبت می شــود و شــکســت ما باعث ما  گناهان 

ستان مژد ستانی پر از موفقیت براي دیگران ،شود	مینجات  ةتبدیل به دا باید ن. ما نه دا

ما  .شودو نیکتبدیل به داستانی م تا داستان زندگی ما یکرده یا شکست بخور هعمداً گنا

این امر باعث  .شــویمگناه می مرتکب و  خوردهتقریباً به طور طبیعی همواره شــکســت 

اجتماع  ،حل کار، ملیسا، کیک رهبر خواه در خانه .می شودما رگ در رهبري تناقضی بز

خاصـــی اســـت و قدرتی که به خاطر راي اقتدار ابه خاطر نقش خود د ،یا دولت باشـــد

ست هیچ تاثیري  همقامش ب شده ا شت مگر آنکه او داده  شخاص نخواهد دا آن تأثیر بر ا

و  رتقدداراي رهبري که از مردم  است ممکن .صحیح بنا شده باشد یشخصیت ۀبر پای

ست اطاعت کنن سازمانی که  ،داقتدار ا شتاق خدمت به او یا به هدف  او اداره اما هرگز م

ـــده ک . یکنید توجه آنها بهاینکه مگر  ،د بودمی کند نخواهن ز تا فراتر ارهبر خوانده ش

ــناس می دانم که نمی توانم افراد ر دیگران قدم بردارد.  ا فراتر از جاییبعنوان یک روانش

ا بخواهم ی افرادهرگز نمی توانم از  بگذارم.ام تا بدانجا قدم 	کردهببرم که خود انتخاب 

شم که  شته با شتري ،فروتنی ،صداقتانتظار دا شندگی و فداکاري بی شته دمن از  بخ ا
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ست که بعد از  .باشند هر جا که من در فرایند رشد خود متوقف شوم هم آن جا مرزي ا

اگر کسی می خواهد دیگران توانم بدان جا دعوت کنم و در نتیجه  را نمی کسآن هیچ 

ـــ ـــی هدایت کندرا به س او خود ابتدا باید این کار را انجام  ،وي بلوغ و نه تنها ثمر بخش

صورت  .دهد شرفت در غیر این  شدن پی شد باعث متوقف  ناهماهنگی که ایجاد خواهد 

   .شدخواهد نیز دیگران 

ــویممعماي دیگري در این جا با اما  ــوي بلوغ ابتدا من  .روبرو می ش خود باید به س

. اشتیاق من این است در این مسیر شکست خواهم خورد در غیر این صورت .پیش بروم

سیح وکه مراجعه کنندگان را درمان کنم و ا ست که دیگران را همانند م لویت من این ا

ــتمان چه مدت خواهم تو ،خدمت کنم ــکس ــت به افراد خدمت اما پیش از اولین ش انس

خود مداومت نشان  درفته ساعت یک روز یا حتی یک ه شاید من بتوانم براي یک ؟کنم

زیرا من یک  .ارزش هایی که دارم را زیر پا خواهم گذاشـــت شـــخصـــاًاما نهایتاً  ،بدهم

هیچ : «نشــان می دهد این اســت نکتهگناهکارم. واکنش طبیعی که دنیا نســبت به این 

مقصــود این جمله بســیار  ».ري را انجام بدهاتنها هر آنچه در توان د .کس کامل نیســت

ر آنچه در توان من اســت براي ههرگز  .اما تشــویقی تو خالی بیش نیســت ،نیکو اســت

ــتانجا ــاه ،اگر اینطور بود .م کار کافی نیس ــلح بودیم و مجبور نبودیم  دما در دنیا ش ص

  .انتظار بکشیمی ني طوالبراي رفتن به رستوران مورد عالقه مان در صف ها

فراتر از بهترین تالش ما و بهترین  .اما براي این کار فعالیت فراتري احتیاج اســـت 

باید اعتراف  ؟آنچه واقعیت دارد این است که من چه نوع فردي هستم .حالت از وجود ما

شوم شان  سرگردان و پری ستم  ستعد ه ستم ،کنم که م  .وفادار نبوده و دم دمی مزاج ه

یض نشـــان دهم و باید اعتراف احتمال دارد که به افراد خیانت کنم تا به آنها ف بیشـــتر

براي تو  ییه من بیشتر به خود خدمت می کنم تا اینکه متعهد باشم که کار نیکوکنم ک

هر چه من صــادقانه تر حقیقت را  ؟چه ســودي دارد قیاحقبیان نمودن این  .انجام دهم

 نقش بازي کرده، و از خود دفاعکه مخفی شوم  دارمج کمتر احتیا ،خود بیان کنم ةدربار

ــتر آزادم تاکنم.  ــانی از ي از هر منبع دیگر بیش ــبت به هر نش کمک دریافت کنم و نس
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کنم  تاررف ضدیگران به فیتا با  تمایل بیشتري خواهم داشت .باشمتر  محبت قدرشناس

   .پرداخت کنندو آنها را مجبور نکنم که خود بهاي شکست هایشان را به تنهایی 

بدون اینکه تبدیل به  ،م می برداي خود را ناه بنابراین یک رهبر موفق شــکســت

راف اعت .معتاد به اعتراف است و یا در پی جلب ترحم دیگران است ییکسی شود که گو

نها تا نه تد می کند را ایجابراي گفتگو باز می کند و این امکان به شــکســت ها فضــا را 

کت خوبتوانیم  مه دهیم به حر مه ریزي د ادا نا چک جلوه دادن و  کردهو بر بدون کو

با اعتراف شکست ها فضا را شفاف تر بلکه  ،سیب بپردازیمدرمان آزخمها و جراحات به 

  .براي حل مشکالت می شوداي باعث گشوده شدن راههاي تازه کنیم که خود 

درك کنم و تر می شوم بیشتر می توانم جالل و عظمت عیسی را  بالغهر چه من  

زمانی که جوانتر بودم فکر می کردم بسیار بالغ  .بفهمم که چقدر از زیبایی او فاصله دارم

اکنون که سنی از من گذشته بیشتر از این حقیقت شگفت زده هستم که چگونه  .هستم

ست فرد  شدالیقی مانند من اجازه ناممکن ا شته با صالً دا شدخداوند در خدمت  که ا  .با

 مارس الهیاتبزرگترین گناهکار در دانشــکده  من .اغراق آمیز نیســتنداین ســخنان من 

یل ـــتم ه تایجیپذیرش چنین ح .هس جاد ن عث ای با ند  غیر منتظره و  قیقتی می توا

شودنا سته  شود که م منمی تواند باعث گریز دیگران از  .خوا به  نشود و یا اینکه باعث 

شدیدي  شومخود کوچک بینی  شش  اما باز کردن درِ ،دچار  سوي قدرت بخ قلبمان به 

ارزش ریســک  ،اعتراف می شــود ةژاســتفاده هاي بالقوه اي که از وا ســوءحتی با وجود 

صــبر و من خوانده شــده ام که  ،عنوان بزرگترین گناهکاره هر حال ب به .کردن را دارد

   .آشکار سازمنیز حمت عیسی را ر

ست در خور اعتماد و پذیرش کامل سخنی ا سیح عی ،این  تا  سی به جهان آمدکه م

تا  بر من رحم شـد ،از همین رو .که من بزرگترین آنهایم ،گناهکاران را نجات بخشـد

مسیح عیسی صبر بی پایان خود را نسبت به من که بزرگترین گناهکاران بودم نشان 

ـــم براي جمل دهد باش به او ایمان آورده ۀتا نمونه اي  نان که از این پس  حیات ، آ

  )16-15:1 تائوساول تیمو( .فتجاویدان خواهند یا
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   داشتن یک شخصیت

سدیک رهبر باید  شنا ضعف خود را ب صر به فرد نقاط قوت و  یبی ترک .ترکیب منح

که شخصیت خداوند را آشکار می کند و همچنین باید داستان خود را همواره بتواند به 

را بیان  داســتان حماقت خود .کار اول یک رهبر روایت داســتان اســت .خوبی بازگو کند

ستان نجات سپس دا صالحه و احیاي خود  ،می کند و  سیله م دیگران  رايبرا خداوند بو

ـــت که خداوند بر روي آن نگارگري می کند تا  .بازگو می کند ـــی اس او مانند بوم نقاش

یک رهبر بهتر بتواند داستان فیض خداوند در  هر چه .زیبایی فیضش را به تصویر بکشد

ــتان زندگبه بهتر می تواند دیگران را نیز دعوت کند تا  ،روایت کندرا ش ا زندگی ی داس

الم خداوند و روایت خود را مبتنی بر کهر چه بیشـــتر  .فکر کنند خانواده شـــانخود و 

   .دعوت کند یینیکو موثرتر می تواند دیگران را به سوي وي بیان کند،محبت 

 .آن شخصیت است است یا فاقد ییصورت یک رهبر یا داراي شخصیتی نیکو هردر 

ستند که  ست. آنها بر دیگران گذاري تاثیررهبرانی نیز ه شده ا صحیح منحرف  سیر  از م

. اما شــخصــی که بر اســاس خواندگی خود زندگی نمی کنند یها با صــداقت و درســتآن

و او می  دگی می کند تبدیل به آن شــخصــیتی می شــود که خداوند از او انتظار داردزن

ـــاها  .محبت و قوت دعوت کند ،اديزآدیگران را به تواند  ـــحالی کلیس پر از افراد خوش

ستند صلی ه صیت ا شخ سند و براي همین آن که  شنا می توانند فقط ها خود را نمی 

به زندگی  ها کمی فراتر از  کننددعوت دیگران را  نآداب که تن با ـــطح  ۀزندگی مود س

ر می کنند تا یات کالم خدا چاشـــنی داآرا با  آنها زندگی خود .جامعه اســـتمتوســـط 

شندزندگی بتوانند  شته با سطی دا دگی زن: «می پرسیدهر گاه از این افراد  .راحت و متو

جالل خدا چگونه  شماداستان زندگی یا  ؟تو چگونه باعث آشکار شدن خداوند می شود

شکار می کند ست »؟را آ سخ هاي آنها چنین ا ستعداد خوبی در مدیریت : «اغلب پا من ا

ــا ،دارم به طور مرتب به  ،نوجوانان را دوســت دارم نم ،دي تدریس می کنمدر کانون ش

ــاي خود هدیه می دهم  ،ما عادت نداریم که جدا از کارهایی که انجام می دهیم .»کلیس

ید که ما نقش خود را در چگونگی آبسیار کم پیش می  .شخصیت خود فکر کنیم ةدربار
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ــکده من مدیر ی .انجام کارهایی که انجام می دهیم بیابیم ــتم الهیاتک دانش ر اما ب ،هس

دانست 	میخب او  ؟منظور او چه بود .من همچنین یک احمق هستم استن ۀاساس گفت

شندکه پیش از اینکه به  سالها بعنوان فرو سی بیایم   .دمغیر مجاز بو داروهاي ةسوي عی

 يبراي خرید داروهاي بیشــترو پول خود را وقت از بســیاري چنین شــرایطی من  در

   .می دادماختصاص 

د مداومت داشــته که چگونه بتوانم دیگران را قانع کنم و چگونه در کار خو آموختم

میلیمتري  9رنگ پاش  کدر کار خود آموختم که چگونه بتوانم از ی من همچنین .باشم

 ه کسیچدریافتم که بیشتر افراد می ترسند که بپذیرند آن، حتی فراتر از  .استفاده کنم

دریافتم که انســـانها حتی می ترســـند براي دســـتیابی به  .هندهســـتند و چه می خوا

ــک کنندآ ــد رویاهایی که می تواند تأچه ب ،رزوهاي گناه آلود خود ریس ر بگذاري ثیررس

شد شته با ستد مواد مخدر به من آموخت  ۀتجرب .روح و جان دیگران دا  تامن در داد و 

ــک هاي بزرگی با زندگی و امنیت خود  زیرا براي من یک زندگی  .مانجام دهبتوانم ریس

عنوان یک مرد شــرور آموختم ه چه بآن  . ازارزش زیســتن را نداشــتدغدغه آرام و بی 

شحالم سیار خو صیت من در زندگی  شدزیرا آنچه در آن زمان آموختم باعث  ،ب شخ که 

شـــخصـــیت من براي دنیاي  .شـــکل بگیرد الهیاتعنوان مدیر دانشـــکده ه م با کنونی

سب بودمو  سریعآکادمیک  سیار منا سعی می کردم در دنیاي  .درن ب کادمیک آاما اگر 

در ا ر نند آن بود که شــخصــی ســعی کند یک ذوزنقهریت کنم مایســنتی تدریس یا مد

شبانی کنم مانند آن  سوراخی گرد جا دهد یا مثالً اگر سنتی  قرار بود در یک کلیسایی 

   .کنید را در دنیاي عناصر جامد رها ي شکلگاز یک عنصربود که 

ستم صیت ه شخ شتن زندگی اما  ،من یک  انجام کارهاي نیکو  براي و نیکوبراي دا

در غیر اینصورت عدم هماهنگی که  ،ت را در شرایط صحیحی بکار ببرمباید آن شخصی

شد آاطرا ۀمیان نقش من و نیازهاي جامع در ن قدر زیاد خواهد بود که فم ایجاد خواهد 

ز ري ااســفانه بســیأمت صــادق بمانم.انجام دهم و  یییکون نخواهم توانســت کار نقطعاً م

شی دیگرنقش خاص خود را در فراد تالش کردند که ا سازگاري با  نق ایفا کنند که هیچ 
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 یینه به آن خاطر که زندگی نیکو ،آن ها با شکست روبرو می شوند .شخصیت آنها ندارد

ــتند ــر به فرد بلکه از آن رو ک ،نداش ــعف و قوت منحص ــب با آنه نقاط ض  نقشها متناس

 ؟تمسمن که ه :الت را از خود بپرسدؤاین یک رهبر باید این سابنابر .مربوطه نبوده است

ست کجا خدمت کنم س ؟قرار ا ستفاده کنم و به خاطر  تچگونه قرار ا ستعدادهایم ا از ا

شم تا ثمره نیکو ست که من به یاورم. ب ییضعف هایم رنج بک ستانی ا ستان خوب دا دا

ستان را  و خدمت می کنم ردیگافراد  سازیمما با یکدیگر آن دا ست جامعه  .می  ما قرار ا

شق نیاز خود به مژد شیم که عا ست ةاي با ستان هاي بزرگ .نجات ا شق دا  ستاندا .عا

ـــتانهایی که بازگو کنندو جالل  ـــتند که چگونه ما  حقیقتی ةفیض خداوند و داس هس

واقع داســـتان هایی که ما در مورد  در .تبدیل به افرادي شـــده ایم که اکنون هســـتیم

 که ما مشتاق هستیم استریسک هایی که انجام داده ایم بازگو می کنیم نمایان گر آن 

  .به چه کسی تبدیل شویم
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 دوازدهم بخش

  

  تیشخص يذ يا جامعه

  .هیچ کس به تنهایی بالغ نمی شود

  

ستان ها  صحیحی ازدا ش ما را هدایت می کنند تا تعریف  شیم و اینکه ه بتخود دا ا

چگونه به اینجا رسیدیم و به کجا می رویم و براي رسیدن به اهدافمان چه کارهایی باید 

خدمات و  ۀبراي رشد و توسعرا دارند که شما مواد اولیه اي حکم داستانها  .انجام دهیم

ــت بگورویاهایتان  ــد ییبه آنها احتیاج دارید یا بهتر اس ه بفرهنگ خاص یک م براي رش

 .یژگی ها خاص خود استوهر سازمان داراي فرهنگی خاص با زبان و  .داریدتیاج احآنها 

سازمان هم شان می دهد  این فرهنگ افراد را با ارزش هاي  سازد و به آنها ن ستا می  را

جایگاه رهبر در  اما .با اهداف و نگرش سازمان تطبیق دهندخود را که چگونه می توانند 

ست ستانی هر رهبر راو ؟این فرهنگ کجا ست که ي دا سوي ا یک جامعه دالیل  افراداز 

  .جامعه را بیان می کند آناصلی موجودیت 

ـــکل داد  ها براي ش قدرت آن هاي فرهنگی و  تان  ـــ به اهمیت داس که  ن براي این

ـــیت افراد پی ببریم به یاد ب ـــخص به دانش آموزان  ،ییابتدا ارسمدچرا در ورید که ایش

ــورمان"درس  ــت" پدران بنیان گذار کش دانش آموزان یاد می دهیم به  .دودریس می ش

ال می کنند ؤدرخت گیالس می فروخت و وقتی که بعدها از او ســ گتننجرج واشــیکه 

چنین جواب می دهد که من نمی توانم دروغ  ؟که چرا چنین موضوعی را بیان می کنی
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شود و بگویم ساده بیان می  ستانی  شان دهند بعد از این جمله دا صول اخال ةکه ن  قیا

ــت مبنی بر اینکه ــتگو ما ملتی  ملت ما اس ــتیم که به دروغ جاراس  و نمی دهیم ییهس

  .دییحقیقت را بگو تانهمانند پدرانشما نیز بهتر است 

م که نور ما ملتی هستییعنی یم باید بگوکمی بشکافیم  رااگر بخواهیم این تصویر  

ما  ،دگی می کنیم و در نتیجهزن آن رابلکه  ،مییما نه تنها حقیقت را می گو .جهانیماین 

 .ناسانیمشو بدین وسیله خود را به دیگران بمان را به تصویر بکشیم های می توانیم ارزش

ـــالهاي تلخ دهه  ،راوي بزرگ ،س جمهور ریگانئیر که به جنگ ویتنام و  70پس از س

شد  سازي عظمت و جالل ما واترگیت منتهی   نمادِ  ازبزرگ عنوان یک ملت به براي باز

به این حقیقت اشاره نمی ها  اما این داستان .استفاده می کند" تپهفراز یک بر  شهري"

ستیم به یک ملت برتر  چگونهکه ما کنند  شعالی اخالقی  با ارزش هايتوان  ؟ویمتبدیل 

صلی آن ساکنان ا شمالی را از  سرزمین آمریکاي  ه برا ساکنانش سپس  .دزدیدیم هاما 

ستمرفرستادیم که تا به ا مکانی سآ. وز تقریباً غیر قابل سکونت ا ري را ایفریقایی هاي ب

زیر بناي ملت ما  طاقت فرساکمرشکن و تا در کارهاي  کوچ دادیمریشان دسرزمین ما از

ا را به ه . فرقی نمی کند که چند بار سرخ پوستشوندرشد باعث بیل بزنند و  بسازند،را 

باز هم  ،وسیقی رپ گوش دهیمبه مهم که چقدر هر  .مان دعوت کنیمشکرگزاریجشن 

  نخواهد شد. پر جاللما تبدیل به گذشته اي زیبا و  ۀگذشت

حس عدالت شخصی در آن به وضوح تاریخی که ما داریم تاریخی است فرضی که  

ــود.  و عظمت را به حقیقت ترجیحزیرا بزرگی  ،عدالتی که آن را دزدیده ایم دیده می ش

ــت ةلت متحده مانند خانوادیا. ادادیم ــت درهاي بس ــت که در پش  ۀبه ظاهر محترمی اس

ـــم ،خانه خود با ظاهري که این خانواده از  ترغیب می کند.زناي با محارم را و  الکلیس

تا  دادهمورد بازنویســی قرار را که ســرگذشــتش اینگونه می نماید خود نشــان می دهد 

ـــش را مخفی نماید. درونی خود بتواند گناه ه جاي اینکه بچرا  و فریاد براي طلب بخش

ـــرزمین را  ـــن  آن را ،به زور مال خود کردیمبپذیریم این س چرا هیچ  گیریم؟		میجش

یل آن دل ؟به تصویر بکشدرا فریقایی آان رعلیه برادما بر  ونتوجود ندارد که خش عیدي
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ست که  سات چاپاین ا س سوپرمارکت کارت مؤ بزرگ  هاي زنجیره اي هاي تبریک و 

 گوشت خوك و یا بوقلمون بفروشند ،دازه کافی کارت تبریکهرگز نخواهند توانست به ان

  ماتم بگیریم. کرده،ما باید به خاطر آن توبه که عید بدانند و روزي را 

شکل می ةراحقایقی که درب  یک ملت وجود دارد ویژگی هاي فرهنگی یک ملت را 

و هویت  نه تنها ،فرهنگی که بر کلیســا و ســازمان هاي مســیحی حاکم می شــود .دهد

باید  ما نیز می گردد.شخصیت ما  بلکه باعث شکل گیري ،دشکل می دهخواندگی ما را 

ستان هایی  سختی تالش کنیم دا ستان  را بیان کنیم کهبه  شند و طوري دا حقیقی با

 .ما باید حقیقت را بازگو کنیم شاید براي همه خوشایند نباشد.م که نیکرا بازگو  انهایم

قت م .کل حقی قایق تلخ ۀه بازگو کنیمر ح ید  با کل از افراد ا  ـــ که متش عه اي  جام  .

جذابی تعریف کند تا بتواند تبدیل به اید داســتان هاي صــادقانه و متشــخصــی اســت، ب

سازمانها به دیگران ارائه می کنند به متأ .گردد تاثیر گذارجامعه اي  شتر  سفانه آنچه بی

یی که نمی ها استاند تحریف شده اند.هایی است که  داستان ،جاي داستان هاي خوب

بدون روح و  که ايشده  یینما رگهاي بز داستان .دهندتوانند شخصیت افراد را شکل 

و شـده  ییداسـتانی که نهایتاً باعث ایجاد شـک و گمان می شـود بزرگ نما .رنج اسـت

   .از شیطان است داستان تحریف شده

 ،ن حفظ شودداستازرق و برق تا هیجان و شود  هاي مجازي تالش مین در داستا

هاي پر و آب و  در داستان .استرنگ در حالی که حقیقت همیشه پیچیده و خاکستري 

ـــتان  غالباً ،مجازي تاب ـــود لبه هاي تیز و الیه هاي نرمبر انگش ـــته می ش . این گذاش

ـــتانها  ـــکالتیمی گردند که  غیر قابل کنترل زمانیداس ارتباطات ایجاد  ۀزمیندر  مش

ــوند		می ــنل ر اخراج می شــودافردي از ک زمانی که مثالً .ش مانع از آن می  یقوانین پرس

سوابق کاري  ستان و  شدن اوشود که کارفرمایان دا سازمان  شو دالیل جدا  شا از  را اِف

سعی می کنند تا .کنند شدن  مدیران   .انجام گیردرامش آ صلح درشرکت  از افرادجدا 

شودمدالیل آن گفته  گاهاً صورت ،ی  سري باقی می ماند و دالیل  در غیر این  به طور 

صیپس از  معموالً شخ شوندمشایعات مختلفی در مورد دلیل رفتنش بازگو  اخراج   .ی 
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این زخم سازمان را  .بدنه سازمان التیام یابدمدتی طول می کشد تا زخم ایجاد شده در 

شــروع به براي جلوگیري از خونریزي بســیاري از رهبران  و با خطراتی روبرو می ســازد

   .هاي اشتباه می کنند د داستانییتا

ـــازمان دیگري کار کند ـــت با س . ما به جماعت خود گفتیم که برادر جونز قرار اس

سازمانمان هاي او  و تالش میما او را برکت می ده بنابراین ارج می نهیم و برایش را در 

 ،نندک خداحافظی زبراي اینکه جماعت بتوانند با برادر جون .رزو می کنیمآ بهترین ها را

سشد قرار  شود ۀبعدي در کتابخان ۀپس از برگزاري جل سرو  سا چاي  من در آنجا  .کلی

شده و هم ب ه عنوانبودم هم ب ست که عنوان کسی که اخراج ه کسی که اخراج  نموده ا

ــازمان کمتر  .براي من دردآور بود حالت هر دو ــی را از یک س براي اینکه درد رفتن کس

شایعا شویم که  شرت کمتري کنیم و باعث  شته و شود  منت رفتن او تخریب کمتري دا

ه حقیقتی کنها . تگو کنیمبازحتی اگر حقایق را  ،توان انجام دادکار زیادي نمی  ،باشـــد

 چنین توانیم. می توانیمناحقیقت  یفتن تمامما از گمی توانیم بازگو کنیم این است که 

سنل ناز آنجا که قوانی :مییبگو شود یپر سنل خود را  مانع از آن می  سرار پر که بتوانیم ا

ی ا را ترك مم که چرا برادر جونز مییبراي همین ما نمی توانیم به شــما بگو ،کنیمفاش 

موضوع به سختی تالش کرده ایم و  حل اینم که براي ییشما بگو اما می توانیم به ،کند

 سان و قابل هضماین فرایند براي هیچ کدام از ما آ .با صداقت و مهربانی رفتار نموده ایم

سیدنتیجه با یکدیگر توافق نموده و به این اما  ،نبوده شما خواهش می کنیم .یمر ه ک از 

 صــاًومخصــ ،انتقال صــرف نکنید اینزمان ارزشــمند خود را براي حدس زدن دالیل 

 اجازه دهید که این لحظات و د نشده اندییاطالعاتی که توسط رهبران و مشایخ کلیسا تا

   .هربانی پشت سر بگذاریمرا با دعا و م

د که نبدان ند و همچنیننگه داشتن اسرار را بشناس دیجماعت یک سازمان باید فوا

ست از  شار اطالعاتممکن ا شود وءس انت ستفاده  شدن . جا سر ودا  سامان  افراد براي 

از  شرفتن افراد از سازمانی بیما اگر ، ادادن به کارهاي هر سازمانی اجتناب ناپذیر است

باید یا گروه کوچکی انجام شــود و ط یک نفر ســاخراج افراد توباشــد و یا معمول حد 
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ــتري را اعمال نمود بتمراق ــخص و یا کمیت. هبیش ــیله یک ش ــازمانی نباید بوس  ۀیچ س

ــود ــتخدام یا اخراج  زور که افراد را به کوچک خودمختاري کنترل ش به هیچ و  کننداس

که این  ةموعظه اي دربارتاکنون  . آیامال از شـما دارؤچند سـ کسـی پاسـخگو نباشـند.

اید نیده ز شبانی شایا تاکنون ؟ آشنیده اید ،پایان خوبی داشته باشیم چگونه می توانیم

ــاي محل خدمتش را با جز که علت اخراج یا آموخته هاي خود  ؟ات بیان کندیئاز کلیس

ـــدنشرا بعد  ـــرایط به جاي اینکه ما د ؟اعالم کند از بر کنار ش حقیقت  ةرباردر این ش

تغییر  .مجازي بیان می کنیمبه صـــورت و تاب داده و م داســـتانها را آب ییســـخن بگو

   .ها داستان ها تالشی است براي پیشرفت سازمان

دهید خود انجام  ۀید براي رشد و توسعهر کاري که می خواهدر نظر داشته باشید 

شد  ،ساختمان بنايمانند  ستخدام افراد یا ر ساییخدمات ا ستلزم  ،کلی ست که آن م ا

صرف زمانی  سازي افراد  بتوانند درك کنند که  تاها کمک کنید به آن .شودبراي آماده 

ــده و چرا و هرج و مرج  ــت یابی به اهداف مورد باید چگونه ایجاد ش چه بهایی براي دس

   .نظر پرداخت شود

گیز ان سخنان هیجانبه  تاشوند می و افراد جمع  می شودبنابراین شیپورها نواخته 

ـــتان هایی براي  نیز. در این زمان رهبر گوش فرا دهندو برنامه اي مبهم  دریافت داس

صویري  شوند و به جاي اینکه ت از چالش ها و موانع و  حقیقیحمایت افراد طراحی می 

رانی رهب .غیر واقعی گفته می شود یبیشتر داستان های ،شودپیش رو ارائه فرصت هاي 

 100مســائل قطعی و  تا ترجیح می دهند دارندخود تکیه  داراقتقدرت و  بیشــتر بهکه 

غیر واقعی این امکان را به چنین رهبران  يداســتان ها ،. در چنین حالتیدرصــد باشــد

د افراد بای بهایی که ةبه ندرت دربار .قاطعیت افراد را با خود همراه ســازند می دهند تا با

ورت در ما صري باید یچه تغی کهود نمی شبه ما گفته می شنویم. پرداخت کنند چیزي 

ا ه در این داستانمعموالً  ؟وجود دارد برنامهاین  و یا چند درصد احتمال شکست بگیرد

 وو هیچ اشــاره اي به آنها نمی شــود  به میان نمی آیداز موانع اصــلی ســخنی  هیچ گاه

  . موانع پیش رو وجود ندارد روبرویی باهیچ برنامه اي براي 
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ــتان هاي مج ــداس وندان آمریکایی در مورد حمله به بغداد و آزادي رهازي که به ش

ـــد را در نظر بگیرید به ما گفتند که عراقی ها در کجاها خواهند  .مردم عراق گفته ش

هرگز از این احتمال سختی به  .رقصید و به ما به عنوان ناجیانشان درود خواهد فرستاد

ــت براي مدت زمانی  ــورش هایی ی طوالنمیان نیامد که ممکن اس آنجا رخ دهد و  درش

ــتقالل ارتش عراق ــالها طول  اس ــدبس ــتباه را دولت بوش و یا ارتش  .کش هرگز این اش

ست ؟اما چرا .نپذیرفتند ساده ا سخ  شتباه خود ن باجمهوري  سئیهیچ ر .پا ی مپذیرش ا

ـــريما در  .ثیر خود را بر کنگره حفظ و اعتماد مردم را به خود جلب نمایدأتتواند   عص

شتزن شود که بدگی می کنیم که پذیرش ا ست ها باعث می  شک سئولیت  اه و یا قبول م

 شکست هاي شخصی و بر خود راچشمان تنها راه بقا این است که نابود شویم، بنابراین 

گذاریم ییا گروه مایش ب به ن فاوت از خود  ندیم و چهره اي مت کار را  که خود بب این 

  .می خوانند ییدورو

ــکی تئاتر یوناهنر در  ــورت خود نگاه می داردرا نی یکی از بازیگران ماس ین ا .بر ص

و اده می کند تا شــخصــیت فاو از این ماســک اســت وماســک بر چوبی قرار داده شــده 

گفته  استرا براي آن چه قرار  ذهن هااین ماسک احساس خاصی را به نمایش بگذارد. 

بعدها این واژه خواندند.  ییدورو کار هنر را ریا و یا بعد از مدتی این .شود آماده می کند

هســتند  ریاکاريداســتان هاي مجازي نوعی فریب و  .معناي فریب را نیز به خود گرفت

ست در آن که  ضم ا شنونده قابل ه ستان که براي  سمتی از دا شودتنها ق ه . ببیان می 

به ســخنان مطمئن  اســت.هاي مجازي نوعی شــســتشــوي مغزي  اعتقاد من داســتان

د که کر می کنیاخبار داستانی را می شنوید و با خود ف در .گوش کنید مفسران سیاسی

ــت ــیار بد اس ــر  ،این بس ــتانی مجازيدیگر اما بعد از مدتی یک مفس همان  ةدربار داس

   .خبر زیاد هم بد نبوده است رسیم که آن	میو ما به این نتیجه بیان می کند  موضوع

س سبت به بی عدالجهاي م تاندا ما را و ها تعدیل می بخشند تی ازي خشم ما را ن

ساز صرف می  صمیم هایمان من سازند که کاري ما  و دناز عملی نمودن ت را متقاعد می 

به ما  ونمودن می دهند نالزم را براي عمل  اتتوجیهداستان هاي مجازي  .انجام ندهیم
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گوش  یبه سخنرانی خادم .می گویند که مسائل آنقدر هم که فکر می کنیم بد نیستند

ا خود می دانیم که . مدصـــحبت می کن ییا موفقیتو یک مشـــکل  ةکه دربار ی کنیمم

سخنان او بازگو نمی آنچ شرایط به طور کامل در  ست و  شنویم تمام حقیقت نی ه می 

گوشــه هاي تیز ماجرا نرم شــده اند و حقیقت طوري بازگو می شــود که به  چون ،شــود

ــتان یقااما یک رهبر لنگان حق .مزاجمان خوش بیاید ترجیح می هاي مجازي  را به داس

ستان هدهد سیس. یک رهبر لنگان باید در دا ی م" حقیقی حقیقت" ایش آنچه که فران

  .ارائه دهد را خواند

   .استاما نجات بخش  ،حقیقت باري سنگین

ــت ــیب پذیر می کنیم دروقتی با آن برخوو  حقیقت قطعی و پر قوت اس ی متر آس

بنابراین در زمان  .ازدهایمان را ســســت می ســو زانو کردهغافلگیر  را حقیقت ما .گردیم

شدن  ست  س صورت  شیم تا در  ضو جامعه اي با ست ع شدن با حقیقت احتیاج ا روبرو 

نور پرجالل و عادالنه خداوند  باحقیقت  .زانوهایمان کســی باشــد که دســت ما را بگیرد

ت الزم استنها ین کار و براي ا نمودن آن بسیار آسان است اا اطفام ،مقابل ما می ایستد

من می بینم  ،مثال براي کند.تغییر به کار ببریم تا حقیقت  واژه ها را با تعبیر مثبتیکه 

ـــرم به جاي اینکه ـــه آماده کند که پس در حال  ،خود را براي آزمون نهایی زبان فرانس

 داري با سـخت گیري و": او به من می گوید ا او برخورد می کنم.. بنواختن گیتار اسـت

ستچون من تنها  !خبیثانه برخورد می کنی شتم ا  از اتاق ".احت می کردمرده دقیقه دا

ــوم و می دانم که در کارم زیاده روي کردم		میخارج او  ــرورانه  ،ش اما نمی پذیرم که ش

 ودر رفته ام یم یک لحظه از کوره بود که به خود بگو آسان تربراي من  .د کرده امربرخو

راي درس خواندن از دســت می دهد خشــمگین و عصــبانی فرصــت هایش را ب او چون

   .شدم

ت دس ازعصبانیت کنترل خود را شدت اگر من با این حقیقت روبرو می شدم که از 

 قرار باشد کهگر ا ،هد داشت که باید به آنها عمل کنمابسیاري وجود خودادم و کارهاي 
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ــتان  ــتممجبور  ،کامل بازگو کنمرا داس ــروع کنم ک ییاز جا هس چیزهاي من  ه خودِش

  .زیرا در دوران مدرسه به خوبی درس نخواندمم، در زندگی از دست دادرا  ريابسی

انکار کردم و با این کار ســعی کردم از  ۀ تعابیري زیبارا به وســیلخشــم و غضــبم  

شت شده نا ۀغمی که درونم به خاطر گذ شایندم ایجاد  من با بکار بردن یک  .فرار کنمخو

شکن ،با آغوشی باز تاستد یا		میحقیقت در مقابل ما  .ار کردمکلمه از حقیقت فر نده اما 

شت و ستگی نایا ستمراقی خ سک این ما  .قلب ما را آزاد کند پذیر و م م را نمی پذیریری

آنکه با افرادي احاطه شــده باشــیم که همواره به دنبال  مگر ،که با حقیقت روبرو شــویم

ست یابی به حقایق  شند تا زمانی که زد در  ،د با واقعیت می لرزندرمان در برخوانوهایبا

  گوید:کتاب عبرانیان چنین می  ةنویسند .به ما کمک کنند ،ایستادهکنار ما 

 .ندیدبچنانکه گویی خود نیز با ایشان در  ،آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید«

شید که آ سانی با سماً رخود نی ییچنانکه گو ،زار می بینندهمچنین به یاد ک نج ز ج

  )3:13 (عبرانیان ».می کشید

ا این کار زنجیرهاي گناه پاره . بما دعوت شــده ایم که هر روزه یکدیگر را تشــویق کنیم

صورت ،می گردد صیت و روش رفتار ما را توجیه خواهد کرد در غیر این  شخ  .آن گناه 

ن کار گاهی ما دعوت شــده ایم که هر روزه در پی محبت و اعمال نیکو باشــیم. بهاي ای

ست که نمی خواهند توبه با د ربرخو شده ایم  .و یا ایمان بیاورند کردهافرادي ا ما متعهد 

ـــاس حقیقت پر جالل خداوند زندگی کنیم  خواهیم تبدیل به هدفی و قطعاً که بر اس

ـــت تا افرادي ـــند و از آن فرار می کنند  گش . به ما حمله کنندکه از حقیقت می ترس

ــعیف مق ذیرش این که ما احپ ــود و ض ــتیم و احتیاج به توبه داریم باعث می ش  تاهس

شند  باگروهی از افراد انتقام جو  شته با ست آویزي دا صی همواره د شخ  تاحس عدالت 

اما زندگی بدون حقیقت بدتر  .دیگران را علیه رهبري ما بشورانندعلیه ما طغیان کرده و 

یه توج برايسعی می کنیم که  او یم ن می شویحقیقت پنها ا ازاست در آن صورت ما ی

   .اشتباه و مجازي تعریف کنیمروایات مان ستان زندگیو دا گناهان
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  شنیدن داستان زندگیتان 

ید ید هرگز نمی توان بازگو کن تان را براي دیگران  تان خود ـــ که خود  ،داس مگر این

شخصیت ما در حین شنیدن و  زیرا ،ته باشیدشخود دا ۀتصویري جامع و کامل از گذشت

ــتان کامل ز ــکل نبازگو کردن داس یک رهبر براي اینکه بهتر بتواند  .گیرد		میدگیمان ش

ستان خدا ستان خود ودا شدند را بداند ابتدا باید دا ستان در ا .را بلد با ز آنجا که این دا

ست و مورد خو شما ا ستاند  شته اید شما ،از زمان آغاز دا ضور دا سخن گفتن در  ،ح

ستسانترین کآ راًهظا آنمورد  سخت تر از آن  ،ار در این دنیا ا اما در واقع هیچ چیزي 

ستان را می دانیم و یا  شی از دا ست که ما تنها بخ سختی آن ا وجود ندارد و دلیل این 

ما تنها قســمت هایی از  .شــاید تنها به خود اجازه داده ایم بخشــی از داســتان را بدانیم

ست داریم و یا ب ستان را به یاد می آوریم که دو سودي داردنه یاد آوردن آدا . ها براي ما 

عالوه بر داســتان  زیرا ،فرار می کنیم ناراحت کننده داســتاناز قســمت هاي ما معموالً 

یک رهبر دیگران را باید وارد داســتان هاي دیگران نیز شــویم و ســخت اســت که خود 

ها نصی آخبه این وسیله وارد زندگی ش تاد نداستان زندگیشان را بازگو کن تادعوت کند 

   .دهد می اوره یا شاگرد سازي انجامهمان گونه که در جلسات مش ،شود

ست که یک ر سیار خوب ا ستان زندگی تا حدودي بر هب ها کار نکه با آ افرادياز دا

شته ب شکل داده و در چه را  مشکالتی شخصیت آنهاچه . این که شدامی کند اطالع دا

ــان آنها ــاس کردند  زمانی از زندگیش ــد کنندکه احس  میهم اکنون آیا آنها  یا ،باید رش

ـــت ک اما بار دیگر می گویم که ی ؟خود به خوبی کنار بیایند ۀتوانند با دیگران و با گذش

که در چه جاهایی چون می تواند درك کند  ،دا باید به داســتان خود بیاندیشــدرهبر ابت

واهد آورد که چه و به یاد خ. اش وجود نداشــته اســتای در زندگیامید و محبت ،ایمان

ستاعنوان ابزه از حقیقت بزمان هایی  ستکرده فاده ر بت پرستی ا ستان .ا شنیدن دا  با 

ـــکار  پر جالل خداوند یینیکو با زندگیماندروغ هاي خودمان اجازه می دهیم که  آش

سوي خداوند هدایت کنیم که خود از  .دشو فرار آن ما دیگران را تا حدي می توانیم به 

ـــت که لیاقت خداوند را نداریم. خوکرده ایم خداوند چگونه  ،با این وجوداما  ،اهیم دانس
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س، عمیق ترینباز  شتیاق را ن شیرین ترین ا ر ت به ما و قلبمان دارد. دبحقیقی ترین و 

ــاراین میان  رین ت		حقیقی کمک می کند تا بتوانیمکه  ســتآگاهی از این حقیقت ا ،فش

  .یمنحقیقت را زندگی ک

از آنها خواســتم که و با عده اي از همکارانم در میان گذاشــتم را  د با پســرمربرخو 

ه ن است کابرایم دعا کنند و همچنین می خواستم به آنها بگویم که چقدر براي من آس

ر ساعات د تیم وشگفتگوي مفیدي با هم دا .می استفاده کنم تا از حقیقت بگریزاز کلمات

سییپاي ایکی از کارمندانی که در الیه ه روزآخر  سازمان خدمت می کند دو  ال ؤن تر 

با تمامی این گفته ها آیا بیان داستان گذشته ات برایت سخت «و گفت: . ااز من پرسید

ت را دوست ا دیگر چه چیزي می خواهی بدست آوري که بتوانی داستان زندگی ؟است

ــته ب ــیاداش ــ« ؟ش ــتم که  .االت پر محبتی بودندؤآنها س  اینبه زمانی را باید می دانس

می خواهی با افرادي که کار می کنی : «گفتم چنین با خود .ختصاص می دادماالت اؤس

ار خوشحال شدم و یاو بس االتؤساز  »؟ايشی که با اندرو داشته اته بشهمان رفتار را دا

شجاعتش او را  سن کردمبه خاطر  شویق من  ،گفتگوپس از آن  .تح شخص باعث ت این 

می  ها بازگو . زمانی که داستاندشوار بودسنگین و سیار ببرایم چون تحمل آن بار  ،شد

ما براي رسیدن  این کار باعث می شود که قلب هاي ،شودی شوند و بدان ها پرداخته م

   .بخورند پیوندبه هدفی واالتر به یکدیگر 

  فشار حقیقت 

فشاري است که در آن هم حقیقت  پذیرشستلزم مرشد شخصیت در یک اجتماع 

شیم و  از آن گریزانیم.و هم  را می خواهیم سیلاگر ما می خواهیم در پی حقیقت با  ۀبو

شد کنیم و اگر از دیگران می خواهیم که به ما در یافتن حقیقت کمک کنند حقیقت  ،ر

شاري شاید بزرگترین ف .شویم روبرواین فشار سخت  بااین مستلزم آن است که بپذیریم 

ـــت که  ـــد کنند نمی خواهندافراد  غالباًکه در خدمت وجود دارد این اس بنابراین  .رش

اغلب مســحیان رشــد را چنین  .تمایلی به شــنیدن داســتان هاي خود و دیگران ندارند

شد  می کنندتعریف  شیم و یا یکه ر ست بک عنی آموختن این که چگونه از کارهاي بد د
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صی اگر  .ی پیدا کنیم تا از بدي اجتناب کنیمهچگونه را سشخ  بمرتکو  خورده تشک

صورت وي  ،شودشتباه ا ست  بالغنادر آن  صو ا شخ تنها چند کار خوب انجام  ییا اگر 

ضو گروههاي کوچک مثالً ،دهد یعنی  ،شود و یا هر روز و به طور مداوم کالم بخواند یع

  .او رشد کرده و بالغ است

ستند که واقعاً ةعد سیار کمی ه ست که  ب شد این ا شان از ر باید همگی ما منظور

سی  شد  .ردیمگشبیه عی ستبا نمادهاي  چیزي فراتر از انداختن گردنبندر سیحی ا . م

ــبیه ــویم که در  ش ــت که ما باید با این پیچیدگی روبرو ش ــی بودن بدان معنا اس عیس

خلقتی و ا به شباهت خداوند آفریده شده ایم . مو فساد تواماً وجود داردوجودمان جالل 

ستیم  لپر جال صیر آدم و حوا را بر خود ه شته و تق ساد گ گرفته ایم و دچار تخریب و ف

هم پر جالل هستیم و هم تسلیم بطالت  .ما هم پر جالل هستیم و هم سقوط کرده .ایم

ــده  ــازدو این حقیقت در هر لحظه از زندگی ما خود را نمایان ایم ش تا روزي که  می س

   .مدیهمان گونه که او خالص است ما نیز خالص گر تا را رودررو ببینیم یعیس

سایش کلیسازي  نساختما ۀپیش از آنکه برنام شناسمشبانی که او را به خوبی می 

کرد که همگی  به نکته اي اشـــارهافراد دیگر  ۀت رهبري خود و همنزد هیأ ،درا آغاز کن

ند ـــت قت آن اطالع داش یداري  .از حقی ـــدهزمین خر که  ش مان آن بود  بود و اکنون ز

 ترسیدند		میبود که آنها  ن اینز ساخت ساختماها انآ ةاما انگیز .ساختمان ساخته شود

ست دو تن از افرادي که  ستند قرار ا سا ه شترین حامیان مالی کلی  در طول یک یا دوبی

ـــال  ـــبان اعتراف کرد که در وجودش ترس ،عالوه بر آن .آنجا را ترك کنندآینده س  ش

ی کرد که از دو م اسو احســـ. اکه مبادا نتواند آن پروژه را به اتمام برســـاندعمیق دارد 

 براي ساختخوبی دلیلی د اعضا زیاد شده بود (تعدا ،ز یک سو. اطرف تحت فشار است

سوي دیگر  ساختمان به ساختمان) و از  ساخت  ست می داد (که او با  حس موفقیت د

زمانی که او اعتراف کرد که در وجودش چه  ).نبوددلیلی خوبی براي ســاختمان ســازي 

ست از ست که براي او دعا کننددیگرا جنگی بر پا ا ضاي هیأ .ن خوا شوکه اع ت رهبري 
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ساختما ،شده بودند شبان هم فواید آن   انگیزه هایش رارا بیان کرد و هم سازي  نزیرا 

  د. ند مانع از عملی شدن آن پروژه شونکه می توانست

آنها را دعوت نمود تا به این موضــوع  ،ســهئیآن شــبان با گفتن حقیقت به هیأت ر

ـــا کمک می کرد هم اکنون دیگر رغبتی به تفکر کنن د که چرا فردي که قبالً به کلیس

ــا بوده و در آن زمان حتی  ــخص قبالً از حامیان مالی این کلیس کمک ندارد. زیرا این ش

ــرکت می  ــا ش ــات این کلیس وقتی مکان زندگی خود را عوض می کرد باز هم در جلس

ــها و  .نمود ــروع به بازگو نمودن ترس  آن که پیش از .ابهامات خود نمودنددیگران نیز ش

ــد افراد مت ــب به پایان برس ــدند ش دعا کنند و انگیزه هاي خود را  رگکه با یکدیعهد ش

  سازي مهمتر است.	ساختمانزیرا پذیرفتند که انگیزه هاي آنها از  ،اصالح کنند

ــد کند ــیت ما رش ــخص ما نباید این حقیقت را انکار کنیم و یا از آن  ،براي اینکه ش

صربه منحو  شگفت انگیزپرجالل به صورت خالق هان شویم که موجوداتی هستیم که پن

ش چهره باشــیم. توانایی مکن اســت بســیار خوش تیپ و یا خو. مفرد خلق گشــته ایم

سیاري  شته بب سیقی دا سازهاي مو شیم عشوخ طبیم و شادر نواختن  ست  .با ممکن ا

ـــویق دیگران و یا تحکیم روانتوانایی فراوا ـــیمی در تش ـــته باش  .بط آنها با یکدیگر داش

ـــانیهر  بنابراین اه خدمت به در رآن را نهاده و در ما وجود دارد را ارج که  از جالل نش

ساد و  .ن به کار بریمدیگرا صیتمان نباید از واقعیت ف شخ شد  سویی دیگر ما براي ر از 

هاي م از ما روشهر کدا .انکار کنیم آن رافرار کرده و یا نیز  هستیمبطالتی که گرفتارش 

ـــر بفر ـــاختن خجالت و منحص ما باید  .دیگران داریم محکوم نمودندي براي مخفی س

ــویمدر هر کاري که  و مشــکالت بســیاري داریمیریم که ذبپ کار به  آنتا حدي  وارد ش

 تهاحساس ندامت داش آگاه باشیم،ما باید نسبت به این حقیقت  .شودمی فساد کشیده 

  .مییو توبه نما

ستیم و هم پر جاللهم حال  در عین  رهبران باید در تمام تالش  .شگفت انگیز ه

ه آنها با برا ببینند و آنها را نام ببرند و نســبت درونی هاي خود هم جالل و هم فســاد 

شما خود را در فر .ام برخورد کنندراحت ست که  ستلزم آن ا یندي قرار ارهبري دیگران م
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بسیاري وجود دارد تا بدین وسیله بتوانید به  آن احتمال شکنندگی و فشار دهید که در

 رشـــد هبلکه ب ،نه تنها خدمات و هدف ســـازمان را پی گیري کنند تاافراد کمک کنید 

ستان .شخصیت دیگران نیز کمک نمایند راد هاي مختلف به اف ما باید با بازگو نمودن دا

و چگونه آن را باید  کار را انجام می دهیماین خدمت کنیم و به آنها در درك اینکه چرا 

سانیم ببه اتمام  صی .کمک کنیمر شخ شد  ستان ها را با هدف ر  ت افراد وما باید این دا

  رشد سازمان روایت کنیم.

  مشارکت در حقیقت

خواه جمع یک خانواده یا یک ابر کلیسا یا گروهی از دوستان که  ،تمامی اجتماعات

ـــاپ ب ةاند تا دربار گرد هم آمده ـــحبت کنندافتتاح یک کافی ش ارد باید و ،ا یکدیگر ص

این رشد از طریق بازگو نمودن داستان ها اتفاق می افتد و  گردند.فرایند رشد شخصیت 

ایجاد رویا در افرادي می شــود و فرایندي که به بهترین نحو باعث رشــد شــخصــیت 

شرو شاف  ست که با اکت سپس به مراحل دیالوگ عفرایندي ا صمییتمی ،شده و  م ز و ت

ستان هاي یرهبري  .رود گیري می شکل دادن دا ستان ها براي  شنیدن دا عنی گفتن و 

   .تازه است

  اکتشاف

شاف مرحله اي  ست. به طور کلی مرحله اکت سل در رهبري ا شاف مانند ماه ع اکت

که در این ید آندرت پیش می  به .اســـت که در آن شـــناخت طرف مقابل رخ می دهد

ماهه اول شــروع  6خواه این دوره  ،تحمیل شــود فراوانی بر رهبر مرحله فشــار یا انتظار

شروع یک پروژه  شام خوردنباشد سیس شده أکمیته اي که تازه ت یایک شغل یا   و یا 

ــتان  ر د .اســت گفتگوقدم زدن با یکدیگر و  ةاکتشــاف دور ةدور .باشــدجدیدي با دوس

شاف  مرحلۀ شناخته و او را مورتا تالش می کند  رهبر کیاکت د ارزیابی طرف مقابل را 

 امآن کار را چگونه انج ؟چه کار خواهیم کرد و ما که هستیم ؟شما که هستید .قرار دهد

چه کارهایی احتیاج اســـت که انجام شـــود و چگونه می توانیم به بهترین  ؟خواهیم داد
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ست که دو نفر در یک مکالممانند  ؟دهیم منحو کار خود را انجا  سعی کننداولیه  ۀاین ا

   با توجه به عالئم زمان حال مورد ارزیابی قرار دهند.اتفاق خواهد افتاد را  آنچه در آینده

ست بگویم  ست با زنی مالقات کردم که بهتر ا سمت بزرگمدیر منظور من این ا ی ق

سه  سابق. بودما  الهیاتاز مدر و افراد دیگر در بی عیب و نقص بود نیز کارش  ۀمهارت و 

 نیامن باید  .ا در کارها مورد ارزیابی قرار داده بودندما نیز مهارت و توانایی او ر ۀکمیت

که چگونه قرار اســت او خود را با فرهنگ حاکم بر ســازمان ما وفق  دانســتم یم را نکته

  .دهد

صرف صبحانه همدیگر به منظور زاد آدر هواي و اتل یسشهر م در در یک صبح گر

اط سالیقمان به نق و ،تاریخچه ،گذشته ةاالتی دربارؤسصحبتهاي ما از  .را مالقات کردیم

س سید.مارس هیل  الهیات ۀضعف و قوت مدر صحبت هاي خود هم  ر جاللی درباره در 

ر آن که بثیرات فســاد و تباهی أدر این دانشــکده وجود دارد ســخن گفتم و هم از ت که

خود  آن شخص .بزرگترین گناهکار دانشکده نیز مطالبی را بیان کردم ةدربار .چیره است

 ده بدهم واز دانشک یاز این کار دو هدف داشتم اول اینکه به او تصویر صحیح .ودممن ب

   ند.کار کمی تواند نین از او بپرسم که در چنین فضایی چگونه هم چ

آدم . «مقدس اســت کتابموجود در ل ؤااکتشــاف در حقیقت پرســیدن اولین ســ

ا ما و شما به کج ؟دشما که هستی« :االت پرسیده می شودؤدر اکتشاف این س »؟کجایی

ــما چه می خواهیم ؟می رویم ــیم؟ ما و ش  »؟چگونه ما به جایی که می خواهیم می رس

ود خ به عبارتی دیگر، اســتاطالعات  ۀتبادل صــادقانمهم در مرحله اکتشــاف  ۀنکتتنها 

  .کل حقیقت و نه چیز دیگريیعنی  ،حقیقت

مصاحبه یا هیچ در  حقیقتباشد، اگر اعتماد میان دو سوي صحبت وجود نداشته  

این حقیقت باعث می شـــود که اهمیت و صـــداقت  . آیامکالمه اي بازگو نخواهد شـــد

هدف هاي از فرایند مرحله اینبر این باور هســتم که صــداقت در  ؟مکالمه از بین برود

ست صلی نی صادقانه درباردر حال آر بلکه یک رهب ،ا سب اطالعات   ةشکار نمودن و ک
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ـــتطرف مقابل زندگی  ـــت نمودهاین که طر .اس و  ف مقابل چگونه اطالعات را برداش

ستفاده می کندحل چگونه از آن اطالعات براي  سائل جاري ا شاف زمانی به  .م این اکت

ـــتبه ـــانها به جورین نحو انجام می ش احترام  ،داللی که در یکدیگر وجود دارد که انس

 نهایتاً  ،مهم باشــدها موجود در انســان اگر جالل  .دوســت بدارندهمدیگر را گذاشــته و 

   .حقیقت بازگو خواهد شد

  دیالوگ

شاف وارد مرحل شود ۀدر دیالوگ اکت سیم می  شاف  ۀما در مرحل زمانی که .تق اکت

ز ما ا .انجام می دهیم ي خاصیبا یک سري تعصبات و پیش فرض ها راهستیم این کار 

ستیم ضپیش فربرخی  صبات آگاه ه ی زمان .نمی آوریم اما هرگز آنها را بر زبان ،ها و تع

شکار  سمکه اطالعاتی آ شود اگر فرد ن شد  بی طرفت به آن اطالعات بی  ی نمهرگز با

لکه ما هر چیز را از ، بایجاد کند فرضــیه ايتواند در ذهن خود نســبت به آن اطالعات 

ـــ طریق عینک هایی می بینیم که ـــت هدایت می کندوما را به س  به .ي آنچه مهم اس

ـــت که ماعلت همین  هر  ازیر ،ریمانگرش خود را با دیگران در میان بگذ ةباید نحو اس

کننده و 		ناراحتانجام این کار  .نگاه می کنند خودشدنیا را از طریق عینک هاي کس 

ست سناك ا سی ،اما اگر ما می خواهیم دنیا را بهتر ببینیم ،تر ضروري و الااین کار ب زم ر 

  . است

ـــحبت کردن ـــحبت کردن تنها بهدامباحثه فرق  و دیالوگ با ص ـــتراك  رد. ص اش

ست  ضوع ا سر یک مو شتن ایده ها بر  شی گذا ست براي رد یا و همچنین مباحثه تال ا

ـــعیف ایده هاي طرف مقابل ـــتژه اما دیالوگ با هر دوي این وا .تض در  .ها متفاوت اس

ــود ــحبت معمولی بیان می ش ــیار قاطع تر از یک ص  حالت نه بهاما  ،دیالوگ نظرات بس

ـــما باید دیوجود دارد. مباحثه  ی که دررقابتمبارزه و  را درباره  ناگاهتددر دیالوگ ش

ـــوع ـــوع را چگونه می بینیدواقعیت  کهاین .جاري بیان کنید اتموض در  .هاي آن موض

شما  ستید که نقطه نظر  شتاق آن ه شما م شدهآدیالوگ   شود و تجزیه تحلیل ،زموده 

صال شکل بگیردشده  حدوباره ا ستل .و  ست که ما ایده هاي خوب خود این کار م زم آن ا
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ـــتی باز در اختیار دیگران قرار دهیم و برا حقیقت  ةدربار ـــخن اآنها از حق ابا دس یق س

  .مییبگو

ست 44دیک آوربک  شمندان برج سخن  دعه ۀیکی از دان هر که معروفی دارد عتیق 

سمقدس نگاه می کنم ه من به کتابگاه  سیدن این  شروع به پر می از خود ال ؤمواره 

در من چه ایرادي وجود  ؟شدااشته بده درك من از این متن چه ایرادي می تواند ککنم 

او متوجه شده است که داراي تعصب  ارد؟د دارد که این متن سعی در آشکار نمودن آن

او  .است و از کالم خداوند و روح خداوند دعوت می کند تا چشمان و قلب او را بگشایند

تا حال مطالعه و آموزش کالم خداوند هســتند نیز دعوت می کند از افرادي که با او در 

شوند شمرده  شوند که ما به  ،در این نگرش کاستی ها محترم  زیرا کاستی ها باعث می 

شان پی ببریم شمان توانم هیچ کاري را 	نمیمن  .احتیاج خود به دیگران و نگاه آنها و چ

زمانی که مورد یی که انجام می دهم همه کارها تقریباً .به تنهایی به خوبی انجام دهم

 م چنین دیالوگ. هنتیجه می دهندگذاشته می شوند بهتر  جمعیبحث و تبادل نظر در 

  به نظرات خود نیست.دیگران و افزودن نظرات شنیدن  تنها

ست شمکش ا رد دوجود بنابراین  یک فلز.چکش کاري همانند  ،دیالوگ یک نوع ک

ستدر آن امري اجتناب ناپذیر  س .ا ال می ؤزمانی که ما را به چالش می کشند و یا زیر 

 .ممکن است تالش کنیم که مخفی شده و یا تقصیرها را به گردن دیگران بیاندازیم ،برند

این کار آنها  ،ما داراي اشــکاالت خاصــی اســت ةوقتی به ما می گویند که پروژه و یا اید

 تعهد کافی براي باقی ماندن درري و اباید بردب و ما شـیفتگی ما را آشـکار می کند خود

ال می ؤبنابراین زمانی که در زمان دیالوگی فرضیات ما زیر س .فرایند را داشته باشیم آن

ــورود ــیده می ش ــی قرار می، روش هاي ما به چالش کش  د و انگیزه هاي ما مورد بررس

ـــته ه دبراي من این فراین ؟گیرند چه کار باید بکنیم ـــتهمانند ویرایش نوش  .ایم اس

 باعث زیرا ،ســتادردناك و بســیار مرا آشــکار می کند نگارشــی فرایندي که مشــکالت 

ر دآنها را و  بلند می خوانم نوشتجاتم رامی گردد و این حالت زمانی که من  فروتنی من

                                                           
٤٤ - Dick Averbeck    
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ا را نمی توان بفرایندي  چنین .شــود		میبیشــتر نیز مقابل نظرات دیگران قرار می دهم 

افراد با هم خوب نباشد  ۀرابط . اگرعملی کردترام ما نیستند افرادي که مورد اعتماد و اح

و باعث رشد و توسعه  باشدنمی تواند سودمند هیچ دیالوگی  ،ظن حاکم باشد ءو جو سو

گر را همدیدر این دیالوگ ها افراد بیشتر به یکدیگر مضنون شده و زیرا  .افکار آنها شود

ضاوت خواهند کرد. ست: چنین دیالوگ هایی  ۀنتیج ق به جاي اینکه همگی نظرات این ا

 ۀمورد نظر به مرحل ةایدمورد بررسی قرار دهند تا  متحداًخود را بر روي میز قرار داده و 

ـــفانه ،یابدتقا را و زیباتري باالتر به بیراهه رفته و به دیدگاه هاي یکدیگر حمله ور  متأس

در ود. ش تري ایجاد میهرج و مرج بیشو مفید معموالً در دیالوگ هاي خوب  می شوند.

ط ها حی یالوگ  ـــود ۀد باز می ش بد براي دو طرف  ماالت خوب و   ،بزرگتري از احت

شوندحتماً احتماالتی که  ا شود که جماعتی که ب		میدیالوگ باعث  .باید در نظر گرفته 

شته  سئولیت ایده ها و برنامه هاي خود را بر عهده بگیرند ،اندیکدیگر دیالوگ دا زیرا  ،م

شده انداین اید  ادهارائه داولیه را  ةحتی اگر یک نفر اید ،ه ها با هم کاري یکدیگر ایجاد 

و هرج و مرج جدیدي بر پا تمام احتماالت بالقوه اي که آشکار شده افراد با وجود  .باشد

   .دنیز کنیتمفرایند خود را تسلیم  ةایدباید  کرده است باز هم

  تمییز

شخصیت افراد و یا گروه ها بسیار کم از آن  ۀعبزارهایی که در رشد و توسایکی از 

 ،به آن معنی نیســت که ما قبل از تصــمیم گیرياین  .اســتفاده می شــود تمییز اســت

عنوان ب بلکه بدان معنی است که ما این کار را ،نمی دهیم تشخیصرا  و مشکالت مسائل

سمی و آگاهانه انجام نمی دهیم فرایندي سات خود معموالً  .ر الزامات مورد  درما در جل

سب کرده ایم بحث می کنیم و گزینه هاي مختلف ۀ که در مرحلو اطالعاتی  شاف ک اکت

موکول می کنیم یا اجازه می دهیم  يو سپس تصمیم را به زمانی دیگرکرده را بررسی 

 ۀیان چه اتفاقی براي مرحلاما در م .اجماع می رسیمرهبر تصمیم گیري کند و یا به که 

ی شود. گم م گیري	تصمیمزیاد مرحله تمییز در فرایند  ۀخاطر مشغله ب ؟تمییز می افتد

کرده و از روح القدس هدایت می گیري دعا  فرایند تصمیم ۀگروهی از افراد در میان غالباً
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ــت از خداوند بخواهطل ــی هم ممکن اس ــخاص ممکن  .د که به آنها کمک کندنبند و اش

   .عی انجام شودجمحتی این دعاها نیز به اندازه کافی و  است

 ۀو به نشــان خم کردهتعدادي در گروه فکر می کنند که باید همیشــه ســر خود را 

ـــایت رد و ییتا  اطمینان ایجاد زمان و احتیاج به گذرفرایند تمییز  .ن را تکان دهندآض

  :ندهست ها االت اینؤن سآمل و تفکر کرد و االتی تأؤباید در مورد س در این فرایند .دارد

صیت خاص  از گزینه هکدام یک ا شخ سازمان (خواندگیبه طور خاص   این فرد یا 

ه به شــرایط کنونی جبا تو ؟شــودآن می به و داســتان او) را نشــان داده و باعث احترام 

که این شـــخص یا ســـازمان به  دباعث می شـــو ي پیش رواه کدام یک از گزینهانجام 

ـــت تمییز یند(فرا ؟دنن وجه خواندگی یا خدمت خود را انجام دهیرتبه اما  ،الزامی اس

ست تبدمتأ شودیري براي اعمال زور و ال به ابزیسفانه ممکن ا سیار ب ).ا کنترل دیگران 

خود را به عنوان  ةخداوند را براي دیگري اعالم نکنند و یا اراد ةمهم اســت که افراد اراد

  .جا نزنندالهی براي طرف مقابل  ةاراد

شتن رویا دیگري تمییز واژة ست يبه جاي فرد دیگر براي دا ما ز مییفرایند تدر  .ا

ــده ایمخوانده  فرا ــوع ش ــتیاق و تنها کنیم که اگر خداوند در مرکز افکر  به این موض ش

صمیم صی قرار گیري  هدف ت شد ،گیردشخ شرایط او چگونه می  صیت یا  یز تمی ؟شخ

عنوان  شتاق باشیم خود را بهماال این است که ما دف وهن هدفی را خدمت می کند و آ

  .قربانی زنده به خداوند تقدیم کنیم

حیح ما صما نیست که آیا تصمیم  تاالؤتمییز تنها تالشی براي پاسخ دادن به س 

ست یا خیر؟ صمیم رتوانیم مخا	مییا آو  ا صالًآ ؟را مرتفع کنیمج این ت صم یا ا  یماین ت

ــت ــول اس ــخ بهدر پابنابراین می تواند درك کرد که تمییز می تواند  ؟قابل حص  ینا س

شـــرایط کنونی  درباعث جالل نام خداوند می تواند ال که چه چیزي بیش از همه ؤســـ

بودن یک تصمیم در میان  یزمانی که بحث عمل ،االتؤدر این س .شود به ما کمک کند

شود شته می  شودنباید این بحث به عنوان نبود ای ،گذا شت  ث بلکه این مباح ،مان بردا
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ستند که  صتی ه صی و ش فرایند ،ر تمییز. دایمان خود را به کار بگیریمم ما بتوانیفر خ

سیار مهم  .روشی غیر شخصی و نبوتی در هم می آمیزدبا ما  درونی ت که در زمان ساب

ه ، ســاعاتی را بزندگی نامه افراد را بخوانیم ،در مورد مســائل روحانی تفکر کنیمتمییز 

ـــاص دهیمم خدا و متون روحاکال ۀمطالع ی اله ت هدایتو براي دریاف نی و دعا اختص

باز کنم. تمییروي او را بطلبیم تا قلبم را  ند  با دیگران  ،ز مرا فرا می خوا ند و  خداو با 

 ییز داده و از حکمتی که خداوند از طریقبتوانم انگیزه هاي خود را تمو صـــحبت کرده 

آنچه ا در تمییز من فرا خوانده می شـــوم ت .دیگران به من ارائه می دهد اســـتفاده کنم

ــده از ســوي خداوند عنوان نکنم و ئعنوان مســه ته ام را بدریاف له اي قطعی و دیکته ش

ویم بگ. و را عنوان نمایم انه نظر خودتنبلکه باید فرو ،خداوند را می دانم ةنگویم من اراد

   بهترین کار چیست.

  تصمیم

شخصی تمییز داده که آنچه  صورت  شده وفرد به  ح صحی باید در گروه نیز عنوان 

شودو جزیه ت، مورد بررسی قرار گیرد یا غلط بودن آن ش ،تحلیل  ن آو سپس  وداصالح 

ستند  صمیم گیري ه سئول ت ضوع به افرادي که م  به هبا توج آن افرادا ت شود منتقلمو

ــئولیت خود به ۀحیط ــوعآن  مس ــیدگی کنند موض ــه  اگر اجراي .رس یک برنامه و نقش

 تصمیم گیري باید به ۀنتیجق باشند در آن صورت مستلزم آن است که همه با آن مواف

مشــخص  کامالً یدر چهار چوب یمشــخصــ کامالً تصــمیم ه افراد اطالع داده شــود وهم

نابراین هیچ . بجلب کندرضــایت همه را  تا طراحی شــود کاملي ه ارنامو ب گرفته شــود

صمیمبرنامه  کس از چنین صد  100به طور گیري نمی تواند  اي در زمان ت شنود در خ

  .باشد

ــده را ببیند  ۀنتیج افراد بتوانند ۀقبل از آنکه هم  ــمیم گرفته ش راحل مآن چه تص

اد افر رکتبی در اختیاربه طو ،تصــمیم گیري رســمی باید به صــورت واضــح بیان شــود

ه ز نباید به شــخصــی که بهرگ .شــوند دییتاپذیرفته و قرار گرفته و توســط آنها مربوطه 

 ،فرایند تصمیم گیري داده شودمشارکت در  ةاجاز ،ندارد يمادنهایی اعتتصمیم گیرندة 
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شخاص قرار  ضاد با افکار این ا شده در ت صمیم گرفته  صمیم گیري اگر ت زیرا در زمان ت

سخت و  لبگیرد ک صمیم گیري را کاري بیهوده تلقی می کنند		طاقتفرایند  ساي ت  ،فر

صمیم گیري وجود ندارد صداقتی در ان ت ضا ر چنیند. مبنی بر این که  س ییف  تسیا

اگر در مراحل و ساختار تصمیم  .ندورسازمانی سر بر می آ ، و آسیب هايیبت ها، غبازي

شد يق نظرگیري از پیش اتفا شته با شه پیش رادف، اوجود ندا ي که کمک کردند که نق

ساس می کنند که  صاً ،گول خورده اندبرود اغلب اح صو صمیم زمانی که مخ نهایی آن  ت

  ..ه آنها فکر می کردندچیزي نیست ک

نه چگو یق در مورد اینکهقتح هکافی ب یر ضــروري اســت که وقتاســیب براي همین

اختصاص داده شود.  ،دنسر یمگیري  تصمیم ۀاکتشاف به مرحل ۀاز مرحل یک جماعت

 Predominate ارجحیت یا به انگلیسی ةواژ ؟تر است حاما نظر چه کسی بر دیگران ارج

بل از شــروع گلیســی به آن معنا اســت که چه کســی قواژه در ان ینرا در نظر بگیرید، ا

  .فرایند بر دیگران تسلط داشته است

ممکن است کسی  حتی یا ،باشد ص ممکن است رهبر رسمی آن سازماناین شخ

ت که در مراحل مهم تصــمیم گیري از ســیار مهم اســ. بباشــد که در اتاق حضــور ندارد

چه رد پاي یم که چنین بدان شــته باشــیم و همداکافی ســازمان اطالع  ســلســله مراتب

صمیم سانی در ت شود ک ساس می  ضور ندارندآتی وقتی ، حگیري اح  .نها در آن جا ح

صمیمی گیري نام  افراد در زمانتوجه به اینکه  سانی را ت در ا یمی آورند و بر زبان چه ک

صمیم گیري چه ا دفراین  برده می یراد نامیا از این افآ .فرادي را مد نظر قرار می دهندت

 است که آن قدر حضورشاتاق همان در  مافوقاین افراد آن شخص ا یو آ .خیریا  ؟شود

  ؟ببرداو را نام جرأت نمی کند بزرگ و خطرناك است که حتی کسی 

صمیم گیري در فرایند  سیت ست ضروري راحقیقت ب  سازمانها حقیقت در زیرا تا ،ا

 که حقیقت را پنهان يداگروهی از افر .شدگرفته نخواهد  صحیحات مگفته نشود تصمی

صیت  نمی توانندمی کنند  شخصشخ شند و تبدیل  م شته با  به افراد دورو وخود را دا

مخفی شدن یا محکوم  اصل خود را بر اساس اتمها تصمی این جمع .شدد خواهن ریاکار
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ساس آنچه باعثکردن دیگران می گیرند شدن جالشآ ، نه بر ا شخاص و لکار   هم در ا

   .ودشعنوان یک کل ه هم در سازمان ب

صیتی افراد بیانجامد نهایتاًباید  م این فرایندهاتما شخ شد  وا  آنها را به عمل و به ر

ات به متصــمی ،و تمییز نمی شــود گرد مراحل دیالوادر تمام جلســاتی که بحث و .دارد

ــوند و ــت تعویق انداخته می ش ــاید. دمی نمایبه نظر افراد بی اهمیت  ،آنچه مهم اس  ش

صمیم گیري ضی از مواقع به تعویق انداختن ت صحیح بع ش یکاري حکیمانه و  اما  ،دبا

ستممکن  صمیمی گیري کد ند به خاطر آنکه نمی توانافراکه  ا صمیمت یري گ نند از ت

د ا بایه د که بســیاري از گزینهناز این فرار می کن برخیشــاید  .دنکن ان فرارمز در آن

 کمیتهک ی درتصمیمی  اگر. ینه براي تصمیم گیري باقی بماندکنار بروند و تنها یک گز

هد خوابر شـانه رهبر  گیري مسـئولیت تصـمیمبار هم چنان شـود  اتخاذبه تنهایی  و یا

اما  .مطمئن صادق باشد و هم در عین حال کامالًهم راهی وجود ندارد که شخصی بود. 

  باشد یا نه.  ادقصبگیرد که آیا می خواهد  تصمیمشخص باید خود  نهایتاً

ست اتیئجز بعنوان یک رهبر باید بپذیرید کهشما  شما براي دو صیت   ،تانانشخ

ا خوانده شده اید که راوي براي همین شم .شکار شودآتان کارمندان زیر دست و مدیران

جه قدر که نتی در این داستان همانکند. 	میاز شخصیت افراد روایت د که یباش داستانی

 گیري با مشکالت دست رسیدن این تصمیم هو افرادي که در به نتیجفرایند  ،تمهم اس

  .استند نیز مهم ه او پنجه نرم کرد

 این حقیقت در جمعباید  ،باشدشما کالم خداوند  اصول عملکردانگیزه و  ،اگر رویا 

کالم خداوند در تار و پود داســتان شــما و بر تار و پود داســتان هاي یرا . زرا اعالم کنید

ید با حکمت و جسارت خاصی انجام شود تا این کار با .متان تنیده شده استتیاعضاي 

س تا از همانرا دعوت کنید  جماعتبتوانید  شنا ستان خود را ب ه د کند و در یابنابتدا دا

د تشخیص دهن وه دد. شما را الگوي خود قرار دانبپیمایچگونه باید سفر زندگی خود را 

 د.را ادامه دهن است باعث تبدیل شخصیتتان شدهو ید پیموده ا که چگونه راهی که شما

ل معنا شــام پرشــت ســر گذاشــتن این ســفر به صــورت که پدانید باید این حقیقت را ب
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شما ست که  صمیم می گیرید  لحظاتی ا سرارت صه اي خود  ا را بیان کنید و قدم به عر

شود  تابگذارید  شان از زبانتان جاري  ست سِ و آن این اعتراف مانند آبی خرو ه کر این ا

   و رهبري لنگان هستید. ریدشما نیز مانند دیگران ضعف دا
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  سیزدهم بخش

  

  اسرار نمودن بازگو

  کار هستید چه نتایجی در پی دارد.پذیرفتن اینکه شما بزرگترین گناه

  

روبرو  باید خود را براي ،مع اذعان کندجبه شــکســت هاي خود در اگر یک رهبر 

که فکر می باعث می شود افرادي  چنین اعترافی اده سازد.آم يت جدیدمشکال شدن با

ستند شدهبرادر مانند افرادي  ،کنند عادل ه سر گم ساس بدي ، اپ ست دهدح  .به آنها د

صی خود را  شخ ست هاي  شک در واقع چنین می  ،عنوان می کنددر جمع رهبري که 

شه براي افراد درمانده اي « :گوید شده اندهمی  ةحقیقت را دربار دو می توانن که ناتوان 

سانها و قلب خدا درك کنند سوي خانه وجود دارد. ،قلب ان هم » راهی براي بازگشت به 

ستند و  شده ه سر گم صی دارند هم افرادي که مانند پ شخ ساس عدالت  آنهایی که اح

  نمی خواهند احمق یا بیچاره به نظر برسند.

 خصی خود تکیه داشتهالت شدبر عهم  اعتراف می کند صادقی که انبنابراین رهبر

ـــده ااند  رهبري که باعث ایجاد چالش در افراد بلند پرواز می گردند.  ،ندو هم گم ش

این  واز دســت می دهد نیز احترام خود را  ،یدشــکســتهاي شــخصــی خود را می پذیر

بنابراین طبیعی  .و دیگران او را ترك کنند به کناري رانده شـــوداحتمال وجود دارد که 

ــت وقتی که ب ــداقتاس تنها  ،کار یا قدرت رهبري در معرض خطر قرار بگیرد ،ه علت ص

ین که شما بپذیرید بر سر همسرتان فریاد . اافراد احمق سعی خواهند کرد صادق باشند

 ،زدید و بپذیرید که در جلســات با ســرســختی و ســخنوري دیگران را کنترل کرده اید
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شما را در چارچوب جدیدي قرار شود که مردم  دهند و اطالعاتی بدست آنان  باعث می 

   .علیه شما استفاده کنندبر بتوانند  بیاید که بعداً

زیرا دوست داریم  داریم،هاي مختلفی ما انسانها همواره عالقه به ساختن چارچوب 

ضوع  .میکن يبند هقطب در فکر خود عیسر و سادهرا  یدگزن ست نداریم که یک مو دو

شـده  روش آمریکایی به روزبلکه ما  ،ی قرار دهیممورد بحث و بررسـ منطقاًاجتماعی را 

سندیم صالً به « م:ییا چنین می گو. مرا بهتر می پ صر برایم بازگو کن یا ا سئله را مخت م

شم  .ییبرایم بگو آن راخود زحمت نده که  زیرا من وقت ندارم که به عمق مطالب بیاندی

ـــت دهید ک ».و با ظرافت آن را حالجی کنم ـــما را مورد تجزیه و اگر به افراد فرص ه ش

ر تعریف کنند و ب بر اساس گناهانتانرا نها اجازه داده اید که شما ه آب ،دهند رتحلیل قرا

   .کنند یو شما را محدود به چارچوب خاص اتیکتی نصب کردهشما 

وقتی شـــما اعتراف می کنید که بزرگترین گناهکار هســـتید در حقیقت اطالعات 

صی خودتان را در اختیار د شود که دیگران  یگران قرار می دهیدشخ و همین باعث می 

احترامی که پیشــتر هم بر اســاس فرضــیات اشــتباه آنها  ،برایتان احترامی قائل نشــوند

ست ستوار بوده ا صا ست ادق بودن در مورد.  را محدود  شما هایتان تاثیر گذاري شک

می  انجام دی گوییي به آن معنا باشــد که همیشــه آنچه ماگر تاثیر گذارالبته  ،کند		می

سانه اي .شود دان شما ب ةکه دربار زیرا با اعتراف به گناهانتان به افراد خواهید فهماند اف

بشري  مافوق ییباور داشتند اشتباه بوده و خواهند پذیرفت که شما نیز مانند آنها از توانا

  . بهره مند نیستید

صادق ست رهبر  ستکه می پذیرید بزرگترین گناه یافراد ممکن ا ا ب را کار خود او

ست يالقابی مانند اینکه (او مرد شگر ا ست و  ،)پرخا شمکش متنفر ا (او از درگیري و ک

(نمی توانید به او اعتماد کنید زیرا خود او گفته  ،)دتنها سعی می کند که آدم خوبی باش

   بشناسند. ،)تنها چیزي که می خواهد این است که برنامه هایش پیش برود
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شما باع شما را کنترل کرده و د که شو ت افرادي مییتقوث صداقت  دوست دارند 

ستفاده کنندآنها  .برکنارتان کنند از کار سخنانتان را بر علیه خودتان ا  ونچ می توانند 

ــانبا دیدن گناه آنان  ــدهامید نا رهبرش ــک و تردید و مظلوم بودن در آنها  ش و حس ش

یرفت که چنین اطالعاتی را با وجود خواهد پذبنابراین کدام رهبر  .گرددعمیق تر می 

س ست دیگران از آنها  ستفاده کنند وءآنکه می داند ممکن ا شا کند ا یلی دال یکی از ؟اف

ـــت که او می داند بزرگترینمکه یک رهبر م ـــت این کار را انجام دهد این اس  کن اس

سی ندارد گناهکار ست و از این حقیقت تر ست که  سازمان خودش ا و دلیل دیگر این ا

ـــما به گناهکار بودن خود اعتراف کنید و چه این کار را نکنید به هر حال افراد  ،چه ش

شما  آنها شما را در یک قالب و چارچوب قرار می دهند. از لحظه اي که براي اولین بار 

گر قرار باشــد از قدرت و ا مخصــوصــاً ،ی کنند براي شــما قالبی می ســازندرا مالقات م

اما هر چه بیشــتر شــما از کشــمکشــهاي درونی خود ســخن  .باشــید رادبرخوراقتداري 

یا  بعنوان حق السکوت هایتان از سکوت شما درباره ضعفد کمتر افراد می توانند ییبگو

ن تان را از بیرهبری اقتدار و سعی کنند که استفاده کنند دراهی براي فرار از گناهان خو

   .را در سازمان تخریب کنند برده و یا ارتباطات شما

هستند می دانند که من  مارس هیلافرادي که در  .ر این جا به مثالی توجه کنیدد

درنالین و ن و آیین با کافم اگر این جوش و خروش .هستم یشخص پر احساس و حراف

شود احتیرنا یا صبانی و پر ،همراه  ست تبدیل به فردي ع صورت ممکن ا شگردر آن   خا

   .گردم

ـــتنداز افرادي که  ـــ همکار من هس خود را بهتر تا  ته ام که مرا کمک کنندخواس

ـــم و زمانی که  ـــناس ـــختی من از حد بش ـــرس خود می گذرد و وارد مرحله طبیعی س

سازند. برخی از افراد واقعاً به خوبی  شود مرا آگاه  شگري می  مرا کمک نموده اند. پرخا

ب یایم  منطق و ییا نیکوبرخی  ند.رخطا ـــزد کرده ا ب ا گوش  هبرخی دیگر از این اعتراف 

ستفاده کردند  شان پیش نمی رود از آن براي کوبیدن بر  تاعنوان پتکی ا زمانی که حرف

ستفاده کنند ن که و ایبوده  از بین رفتن اعتماد من به آنها این کار آنها ۀنتیج .سر من ا
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باید در رابطه با افرادي که در گروه دوم هستند بسیار مراقب باشم. این را می گویم تا از 

  .د کاسته و کمتر سخن بگویمشدت عمل خو

سر ببرید و با ه رامش بآهمواره در صلح و  بعید می دانماگر شما یک رهبر هستید 

شید ست با سخن می گویاما  .همه دو ست هایتان  شک شما از  د حتی زمانی یزمانی که 

ـــت که در آنها بر زبان نمی آورند  ازکه دیگران نامی  به راحتی  تا یدزادآآن زمان اس

 ةباردر يدیگران چه فکرنگران باشید که بدون اینکه  ،با گناهکاران برخورد کنید بتوانید

شکار ،عالوه بر آن شما خواهند کرد. سخن می گوزمانی که ما آ ضعف هایمان   م،ییا از 

ـــعفاز رهایی  راه در آنها نیز دیگران می دهیم که ین امکان را بها ـــان ها ض به ما یش

   .بپیوندند

 گرانید نزد کهدســته افرادي اســت از آن ه فردي ترســو و یکی از دوســتان من ک

 ودعا کنند ش که برای بود از کارمندان ارشد دیگر خواسته شود یم واقع مظلوم شهیهم

ــجاع کنندبه او کمک  ــت به خرج دهد تا بتواند ش ــتریان که از او س  وءو با برخی از مش

ستفاده می  شندگاو می پذیرد ک .کنند برخورد کندا سته در فرو  زا اما اغلب ،ی قاطع ا

  .ن می ترسددرگیر شدن با مشتریا

 اهمیتکارمندانش  راياما ب ،عالی است اي شندهفرو تند که اوسهمکارانش می دان 

ــت ــنیده بودند که آنها هر یرا. زاین اعتراف او آنها را گیج کرده بود .کمی قائل اس گز نش

 گفتاو به من  .ی کمک بخواهدتراف کند و یا از کسز خود اعاین دوست من به ضعفی ا

ـــکر کردند و اع اشکه پس از اعترافش تعداد زیادي از کارمندان کلیدي  راف تاز او تش

ر می کردند که بی توجهی او به کارمندانش به خاطر نکته ســنجی او ککردند که قبالً ف

ست شد که برخی احت .بوده ا شوندراین کار او باعث  شتري براي او قائل  خی اما بر ،ام بی

   .ال بردندؤاعتبار او را زیر سنیز 

ــت هاي خود اعتراف کنیم جمعباید در ما اما چرا  ــکس با زیرا انجام این کار  ؟به ش

صی خود  ،هدایت روح شخ صادقانه تر به احتیاج  صاً دیگران را دعوت می کند تا  صو مخ
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ي این کار همچنین باعث می شود که دیوارها .زادي و شجاعت توجه کنندآ ،به بخشش

سله مراتب  موجود سل شتباه . تفرو بریزندسازمانی در   بینرهبران از در مورد صورات ا

را  10:4 یعقوب( بر افرازداین فرصــت را به رهبر فروتن می دهد که خداوند او را برود و 

  ).یدنبخوا

   ؟یریمذچگونه صداقت را با آغوشی باز بپ

ه ال شامل سؤبه این س اسخپ ؟در زندگیتان به کار می بریدصداقت را شما چگونه 

ست. سمت ا ستند را  ق ضح اما تلخ ه  حقیقت را ؛به کناري بگذاریدواقعیت هایی که وا

جات ن ةدر شکستهاي خود به مژدیا و  ؛دیید عنوان نماییحقیقت را بگو ۀبدون اینکه هم

   .ه کنید تا بتوانید بر اساس مژده نجات زندگی کنیدیتک

   بدیهیاتآشکار نمودن 

ه مانند این است ک ،ی می کنید آنچه در مورد شما عیان است را بپوشانیدوقتی سع

ري خاصی در شما اتویژگی ها و الگو هاي رف .را مخفی کنید خود ةچهرشما سعی کنید 

ـــما بودن می توانند به آنها پی ببرندروجود دارند که اف  .اد تنها پس از چند دقیقه با ش

ستمپر حرارافراد به من می گویند که من  ساس ه صورتم را نمی بینمم .ت و پر اح  ،ن 

 همچنین در .ســطح هیجان و ناراحتیم باال رفته اســتاحســاس کنم که م ولی می توان

ــاتی بودنم  ــاس ــعف م هیک نقط راارتباطاتم با دیگران دریافتم که اغلب افراد احس ی ض

صیتی خوب شخ سعی می کنم نظرات و  .بینند و نه یک ویژگی  فکار ازمانی که آگاهانه 

ـــحبت نکنم که دچار  فهمندمی م افراد پیرامون ،خود را براي خود نگاه دارم و از آنها ص

 چرا نظر خودت را بیان نمی کنی ویند واگر سـکوت کنم دیگران می گ .مشـکل هسـتم

  اگر نظر دهم دیگران می گویند او در حال تحمیل نظر خود است. 

ست ستی ا .گناه همواره داراي دوري باطل ا شده و ناست که باعث بن ب امیدي ما 

بنابراین تعجبی ندارد که ما ترجیح می دهیم که  .می افتیم    ه در آن گیرارهمو ییگو

ست هایمان بارها و بارها اجتناب کنیم شک شمکش هاي خود و  کاري که  .از نام بردن ک
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ـــت که بدانم تیر می توانم انجام  ـــمم وجود داردچدهم این اس زمانی که  .وبی در چش

صه می خورمس ستم در واقع فکر می کنم و ق سکوت  اکت ه و گاهی که پس از مدتی 

ـــخن می گویم به دیگران خود را  نظردر واقع چنین به نظر می آید که می خواهم  ،س

سر بلند کند اما ،تحمیل کنم  .شور و احساسات من نمی تواند در مقابل عدالت خداوند 

   :او چنین نوشت .تراف کنیمما نیز باید آنچه پولس اعتراف کرد را اع

آنچه را که از آن  بلکه ،زیرا نه آنچه را که می خواهم ،من نمی دانم چه می کنم«

  ».بیزارم انجام می دهم

  )15:7 رومیان(

 دیگران به نهمواره در محبت کردما ر واضح است این است که ادیگران بسی برايآنچه 

ست می خوریم ایجاد در ما ترس و انتقاد  ،اراحتین ،حالتی که در زمانهاي خجالت .شک

شود ست ،می  سبت به دیگران ا ستان خود را بیان می کنیم .عدم محبت ن ه نه اینک ،دا

ن بلکه به ای ،مان را توصــیف کنیمهایشــکســت  ا آنبخواهیم خود را توجیه کنیم و یا ب

صحبت را با دیگران باز کنیم سر  ستانچون  ،دلیل که می خواهیم   شکارآما هایی  دا

ــتند مهم کننده دو حقیقت ــی ،اول آنکه :هس ــوص ــتیم چه خص ت منفی در ما اآرزو داش

   .باشدچه خصوصیات مثبتی در وجود ما ، دومو  نباشد

   نه همه آن را ،قسمتی از داستان را بازگو کنید

ـــت ه ک یا موقعیتیمگر در دادگاه  ،بازگو کردن کل حقیقت کار حکیمانه اي نیس

ــ ــما مجبور به این کار هس  زگوکل حقیقت را بارهبران  ۀهممقدس نیز  کتابدر  .تیدش

ـــی داو خود کتاب .نمی کردند ـــوح د و قتل وي به وومقدس در مورد گناه جنس با و ض

ص نکات شهوتی که داو اتیئجزاما از بازگو کردن  ،صحبت می کند یخا د در ودر مورد 

د وگناهکار است و خکه او بزرگترین پولس به ما می گوید  .دامش افتاد اجتناب می کند

ـــه می کند و می گوید  ،را با افراد منحرف در قاتالن پدر و مادر و دروغ گویان مقایس

ـــت ینها او بدترنمقایســـه با آ ســـی و یا اتی درباره گناهان جنیئبا این وجود او جز .اس

   .یان نمی کندکشمکش هاي ارتباطی خود ب
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که  ییجا ،ترافات آگوستین استاع ،یکی از بهترین مثالها در مورد اعتراف حکیمانه

او نبرد  اســت.و جســورانه  بی پردهاعترافات او  .خود را بیان می کند ۀاو داســتان مکالم

سی س شا دائمی خود با اعتیاد جن ستفاده از  وءو  شریح می کندا ها تنکتاب  .زنان را ت

ــمکش هاي او را ببینیم و در چند بخش اول کتابهي ظانمااجازه می دهد که   ري کش

ــوي اعتراف به گناهاو  ــتن  .هدایت می کند انخواننده را به س ــروع به نوش زمانی که ش

سمت هایی می کند که مربوط به تاریکی درون ست یق شت ،او ا ساز او پر  ۀنو سا  اتاح

ست شریح اولین گناه او یک  .فریبنده و تحریک کننده ا ستت  ،قرار مالقات زنا آلودي نی

این نوع  . آیاه او یک خرمالو از درخت همسایه می دزدداست کاز این قرار بلکه داستان 

اقع در و .به هیچ وجه !خیر ؟از اعتراف شدت و اهمیت گناه صورت گرفته را کم می کند

ــت براي اینکه به ما کمک  ا در ر نکاتیچگونه و چه تا بدانیم  کنداین نمونه اي عالی اس

  .اعترافات خود بازگو کنیم

 مییبگو سخن اشکارآ و وجودمان بی پردهعمق موجود در  تاریکیة درباری توانیم م

و این که ما براي نجات خود فریاد بر می  و این که نیاز داریم از این تاریکی آزاد شــویم

نام ببریم .یابیمآوریم و امیدواریم که روزي نجات   ،طمع مثالً ؛می توانیم گناه خود را 

 تصــویرمره و تجربیات روزمره آنها را به حتی می توانیم با وقایع روز .، زنا و قتلخشــم

در محبت کردن دیگران را شــکســت هاي خود ات یئجزنیســت که من  نیازي .بکشــیم

ه باید انجام بدهم این است که بلکه کاري ک ،ین کار را انجام دهمبازگو کنم و نباید هم ا

ـــویري حقیقی از وجود خود با آن حد از اطالعاتی که امکان عنوانش وجود د را ارد تص

ئه دهم ئه دهم .ارا به دیگران ارا ندگی خود  که می توانم از ز ید  ،یعنی اطالعاتی  به با

ــوح  ــند که چرا من به مژد ةبازگو کنندوض نجات بیش از نیاز خود به  ةاین حقیقت باش

   .آب و هوا احتیاج دارم ،غذا

   .مژده نجات را در داستانتان عنوان کنید

ـــخیص دهموانم با قمن بت هیچ راهی وجود ندارد که  میاندر  که طعیت تمام تش

احمقانه اســـت و گفتن چه چیزهایی کاري اشـــخاص دیگر گذاشـــتن چه اطالعاتی با 
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 .ان در نظر گرفته شــونداین میدارند که باید در  اما قوانین اندکی وجود .حکیمانه اســت

ی داستانهای ۀهم .هرگز داستانهایی را بازگو نکنید که اجازه اش به شما داده نشده باشد

ــخنرانی هایم به کار می برم ــخاص که  ،که من در کتابها و س ــخص یا اش جزو از آن ش

صیت هاي ستآن  شخ ستان ه سب نموده ام نددا شود  .اجازه اش را ک اگر اجازه داده ن

ولی در این مثالها می گویم که این  ،گاهی برخی از اطالعات داســتان را تغییر می دهم

ستان دا ست -تانی حقیقیسدا ستان را تغییر دادم تا یئبرخی از جزو من تخیلی ا ات دا

ـــر .راناهکار گهم فرد مظلوم را محافظت کنم و هم  فرزندان یا  ،زمانی که من از همس

یا آ: «ال از آنها می پرســمؤدو ســ .گو نمودن داســتانی اجازه می گیرمبازبراي  مدوســتان

   »؟می شوده تو رمتی بیا باعث بی حآ ؟داستانی که گفته ام صحیح است

ست که باید همه جز ستان همواره بدان معنا نی شوات ئیصحت یک دا ما ا .دعنوان 

ن یعنی چیزي به آ ؟است که آیا داستان صحیح استن آنچه باید در نظر گرفته شود ای

ان واقعی رخ نداده و یا چیزي از قلم نیافتاده که بتواند در تاضافه نشده است که در داس

قعی حفظ می اران در این داســتان وگاحترام دیآیا  ؟ایجاد کندنحرافی ابرداشــت افراد 

  ؟شود

ستانهایی وجود دارند   وجود دارند و در این دنیا گناهکاران زیادي  می گوینده کدا

ستان  .تو نیز یکی از آن گناهکاران هستی ه به ند کبه گونه اي بیان می شوها اما این دا

   .رد نیایدخدشه اي واافراد  عزت نفس و حرمت

ببینید آیا به این نکته اشاره می کند که شنونده داستانی بازگو می شود زمانی که 

سیاري دربار ستان هاي ب  ییزندگی زناشو ةبه بخشش و پذیرش نجات نیازمند است؟ دا

ـــت آن راات یئاما هرگز جز ،من وجود دارد اك نمی گذارم و با انجام این ردر عموم به اش

سیراحترام من و  ،کار سرم در م شود هم سمت مورد ین حقیقت در . افیض حفظ می  ق

یق روزي باید با دیگران در میان احق اینیا آ ولی ،صادق است هاي مختلف زندگی ما نیز

ــود ــته ش ــیم که این حقایق را با  ؟گذاش ــته باش ــت روزي آمادگی این را داش ممکن اس

 نی راخواهیم داســتابزمانی که اما این احتمال نیز وجود دارد  ،دیگران در میان بگذاریم
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 یقاشد که همه حقاهرگز این امکان وجود نداشته ب ،در مورد یک جمع خاص بیان کنیم

   .مییرا بازگو نما

ست ۀنکت صلی این ا ضوعاتی  :ا شتراك ما که آیا مو ستانمان به ا  می گذاریمدر دا

ستانی  ستوت ه خداوند ما را به بازگو نمودنش دعشود ک		میباعث احترام به دا  نموده ا

هیچ  .جنسی خود هستند روابطدچار کشمکشهایی در  هازوج  ۀهم ،براي مثال ؟یا خیر

م که عریان باشــیم و کس نمی تواند از این حقیقت بگریزد که روزي ما خوانده شــده ای

شهیچ خجالتی ن شیمتدا شو .ه با شیم و روابط زنا ذر با گمان  ییاکنون ما خجالت می ک

در بتوانند که  هســتند اندکیاما زوج هاي  .زاد شــودآجالت و ترس زمان باید از این خ

سخن بگویند شکار  شمکش ها به طور آ سازمانی که در میان  .مجامع عمومی از این ک

شود از ستان من اداره می  سط یکی از دو ست که  زوج ها خدمت می کند و تو من خوا

سمیناري  شکالتبپیوندبه آنها  "هنوز هم این کار را می کنم"به نام در   م و در مورد م

شو ستند که دربار. اصحبت کنم ییدر زندگی زنا صمیمیت در روابط نق ةز من خوا ش 

ــو ــحبت  ییزناش ــادقانه دربارص ــی در یک زندگی  ةکنم و ص واقعیت هاي روابط جنس

 سیاريب این کار را با ظرافت و صداقت .در پیوند میان دو گناهکار سخن بگویم ییناشوز

سآبرخی از  ةربارد .انجام دادم سی بر زندگی  وءسیب هایی که  سائل جن ستفاده از م ا

ــترکم  ــته بودمش ــحبت کردم گذاش ــک بزرگی بود .ص  اما خواندگی ،این کار برایم ریس

مسائلی سخن بگویم که زوج هاي دیگر میلی  ةاست که دربار نیز اینزندگی مشترکمان 

   .به سخن گفتن در آن باره ندارند

دن بازگو نمو .ند که چگونه با توجه به شـــخصـــیتش زندگی کندیک رهبر باید بدا

ستانیک دام ک ست و باعث احترام ا هاي زندگی از دا شدوي خبه ش حکیمانه ا  .واهد 

ـــکل آن ـــت که هیچ مالكا مش نابراین اگر می . بنکته وجود نداردقطعی براي این  س

سخن بگوهخوا ست هاي خود به نیاز ،میییم حکیمانه  شک  نجات ةبه مژد خود باید در 

ازگو داستانی را بمثالً  ،تعریف کنیمرا  يزیادیا  کمداستانهاي  ممکن است .اعتراف کنیم

صبانیتکه در آن می کنیم  ست شده  شکارآهاي پنهان ما  خجالت و ع باعث همین و ا
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شود که نیاز ما به مژده شتر نجات زیبايي  می  ساس بی کاري عجیب و  این .شود اح

ست شتر زندگی می کنمهر چه  .غریب ا ست می خورم ،بی شک شتر  شتر  .بی هر چه بی

بیشتر با صورت به زمین می افتم و در حال زمین خوردن در آغوش  ،شکست می خورم

ــتر به پیغام نجات پی برده و  قرار می گیرم.پر فیض خداوند  ــت که بیش در آن زمان اس

کنم که به مقصــد هر چه بیشــتر می خواهم تظاهر  .شــکار می شــودآحقیقت آن برایم 

رها انیز همان کان آن ،به مقصدم و دیگران را نیز نصیحت کنم که براي رسیدن ه ارسید

سر  ،ندرا انجام ده شبیه برادر بزرگتر پ شتر  شده می گبی ساس  .گردمم برادري که اح

  .خشمگین بود شخصی داشت وعدالت 

  تناقض فیض

بیان می نجات را  ةمژد کسی که: «حقیقت کنایه آمیزي وجود دارد و آن این است

ــتر از  ،کند ــنوندگان به نجات نیبیش ــتاي تازه چیز این حقیقت » .ددار زاش  لیو ،نیس

سا این  ،امروزه در گیر و دار برنامه هاي بزرگ و حرفه اي صداي بلند و ر سی با  دیگر ک

باید بارها و وجود دارند که هاي خاصــی  این روزها داســتان .حقیقت را عنوان نمی کند

ه مان بازگو کنیم و اینکه چگوندرباره شکست های داستان هاییما باید  .شوند رها تکرابار

 اتداســتان هایی که شــنونده را دعوت می کند تا تناقضــ .خداوند نیاز داریم به فیض

شناسد ناجدي و  ضاد  ومتعارفی که در فیض وجود دارد را ب  و بارهارا باید بارها ها این ت

ـــئل .کندبیان  ـــیم و هم " ؛ن اما هنوز نهاکنو" ۀمس خواندگی براي این که هم قوي باش

ـــیل ـــیابتوانیم آنها  ۀلطیف و روش هایی که بوس زاد آد کبوتر بی نو مان رمانند مار هوش

   .باشیم

  اکنون اما هنوز نه

ـــیاري ما به خاطر این که می خواهیم گناه را از خود برانیم  ۀهم ـــار بس تحت فش

ستیم سیم	میدر همان زمان  .ه سیم تر سرکش .که هرگز نتوانیم به بلوغ واقعی بر و  ما 

کند که در زمان حال طوري زندگی 		میاما کالم خداوند ما را دعوت  ،بی ایمان هســیتم
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ست ییکنیم که گو ست و هم هنوز پایان نیافته ا ما حاال در حالت  .نجات ما هم کامل ا

  .اجازه دهید توضیح دهم .اکنون اما هنوز نه زندگی می کنیم

سخن این گونه  و آینده حال ،در مورد حقیقت نجات در زمانهاي گذشته کالم خدا 

ه ب .یک روز ما نجات خواهیم یافت ،ما نجات می یابیم ،ما نجات یافته ایم که می گوید

تداول حال پیش روي و در  ،طور م کاري در  ـــریح می کنیم ( لت را چنین تش حا این 

حتی با  ،ه طور کامل نجات نیافته اســتجریان اســت) هیچ کس کارش تمام نشــده و ب

  .نکه خداوند ما را مقدسین و فرزندان محبوب خود خطاب می کندیا وجود

ندکیتعداد   یا ا تا پا باقی مانده نباور دارند تنها چند قدم  اگر در حالی که  ،راه 

سی صلبلوغ واقعی  تاچقدر عنوان کند که  ک شویم ه داریمفا م ما می پذریر .ناراحت می 

و در عموم به آن اشـاره می شـود حالت  شـده عیاناما وقتی که گناه ما  ،گناهکاریمکه 

ــعی می کند خود و نمی پذیریمتدافعی به خود می گیریم  . براي قلب من که همواره س

ست که هر گون را سعی نماید که محافظت کند طبیعی ا ه نظري را علیه خود رد کند و 

همیشه عواملی وجود  .آن بیابدفرار از اي براي  شکست هاي خود را توجیه کرده و بهانه

ــبک تر و  ــائل را س ــته ایم .جلوه دهندخفیف تر دارند که مس ما تحت  ،ما روز بدي داش

  .یمي بودفشار و استرس زیاد

فرا  خداوند ما راباز می بینیم که  ،هر چقدر هم که بخواهیم از خود دفاع کنیم 

شویم تاخوانده  ست هاي خود روبرو  شک شم خودمان  با   داریمو ابتدا با چوبی که در چ

  .برخورد کنیم

ست که مو  ساده این ا شم یا آن  ناقعیت  هنوز یک گناهکارم و هنور با طمع و خ

ــتم ــمکش هس ــی آن را زنا یا قتل می خواند در کش را  28-21:5 متی( چیزي که عیس

  ).بخوانید

ست خورده اند وجود دارندافراد زیادي  شک سانیا ام ،که می پذیرند   که اندکند ک

ــت  بهمایلند  ــان حاکم اس ــاره کنند و از زنا هاي طمع گناهانی که هنوز در وجودش اش
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ــب  ــخن خود هاي کارانه و قتل هاي پر کینه و غض ــاس  .بگویندس اما رهبري که بر اس

ـــیدهعباید اذزندگی می کند حقیقت  تو هم  ،ما ان کند که (من هنوز به انتها راه نرس

انی که ما با هم هستیم احتمال اینکه شکست هاي زیادي مخصوصاً پس زم .اي	نرسیده

   ).بدیهی استوجود داشته باشد نمودن در محبت 

ست هایمان را می پذیریمزمانی که ما ولی آیا  سیح  ،شک این به معنی انکار قیام م

و  بلوغ ،اما هنوز فاصله زیادي تا رسیدن به کمال ،ایم نمودهما می دانیم که رشد  ؟است

سترهایی  ست که تا کنون پیموده ایم باقی ا شتر از آن چیزي ا سیار بی سیر ب  .و این م

 ،تی در مورد طوالنی بودن ســفر پیش رویمان داشــته باشــیمیاگر ما هر گونه حســاســ

شد اما ر ،کرده ایم يراتالش بسی ییگو .دهیم انصراف ،ممکن است آشفته شده احتماالً

ــتاندکی  ــده اس ــل ش ــت ؟د زحمت دهیمپس چرا به خو .حاص  که اما حقیقت این اس

ستند که چقدر  شمکش هاي ما در واقع نمایان گر این حقیقت ه ست و ک سی زنده ا عی

  .مستور شده استاز گناهان ما توسط بخشش خداوند 

ست ها به  شک ستفاده براي اثبات نمودن  عنوان مدرکینمی توان از  سیح ا قیام م

ست در واقع آن چیزي که در زندگی یک  .کرد شک شود  سیح می  رهبر موجب انکار م

ــت ــتباه بلکه پیش فرض هاي  ،نیس ــتاش  "اما هنوز نه اکنون" زندگی در میان .وي اس

شار  شودامیدي نا زماندر سنگینی باعث ایجاد ف ست خود .می  شک  اگر من به خاطر 

ه ک بهتر از آن چیزيباید  کهدر من باشد  و ایمان طرز تفکر امیدي نشوم و اینناتسلیم 

اما  ،فشــار زندگی خواهم کرد تحتچه من همواره  اگرآن صــورت  در ،بگردمهســتم 

  .آشکار شدن قوت قیام مسیح خواهد شدباعث زندگی ام 

شی  يامیدنا ما در حالت که یزمانباید بدانیم   سرک  خود بزرگ بینیبه علت و یا 

اعتمادي قع در وا .عمل نمی کند به درســتیقوت قیام مســیح در زندگی ما  ،قرار داریم

 براي شک و یا کشمکش ییکه بر اساس خود بزرگ بینی و سرکشی است دیگر هیچ جا

ــود کهبلکه  ،گذاردباقی نمی  ــول  باعث انکار این حقیقت می ش ــیح نوبر محص قیام مس

که  ایندي استفرقیام مسیح شروع  بلکه ،مرگ نیست پایان قیام مسیح .جدیدي است
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آینده محقق خواهد  در "هنوز نه" و پایان می یابد،که  مرگ استاین خود  در آن نهایتاً

ستان .شد شگفتی ما می " هم اکنون اما هنوز نه"هایی که در آن  دا وجود دارد باعث 

زي نجات به صورت شگفت انگیداستان می بینیم چگونه تراژدي و به این دلیل که  .شود

  .ان ها قرار دارندري از این داستافرزندان من مرکز بسی .اندترکیب شده  با هم

که در کتاب خود به نام چگونه فرزندان باعث تربیت والدین  یهای یکی از داســتان

ــوند  می ــت: آماندا دخترم زمانی که  ،وجود داردش ــناز چنین اس به خانه باز می  یجش

مصرف کرده بود و او را دستگیر کرده بودند و این واقعه باعث شروع بسیاري گشت الکل 

ــخت براي ــلی س ــد ۀهم فص ــروز طول ک 90خانگی آماندا  سحب .ما ش او باید به  .یدش

ستی شت و هیچ دو ستقیم به خانه بر می گ سه می رفت و م و  تلویزیونی ،موزیکی ،مدر

شد	نمیهیچ تماس تلفنی  شته با ست دا ست تکالیف خود را انجام  .توان او تنها می توان

این شرایط مانند شکنجه  .کند يرپکتاب بخواند و وقت خود را با پدر و مادرش س ،دهد

این که گروهی به ســـیبري می روند تا  ةزمان بود که او مقاله اي دربار دقیقاً همان .بود

 ا برود وهآن ۀاو اجازه خواست که به جلس .خدمت کنند را پیدا کردآنجا در میان یتیمان 

   .ما نیز موافقت کردیم

ـــتم که او به دنبال دلیلی براي خروج از خ ـــت می دانس برخی از بتواند  تاانه اس

من زیرکی او را  او فرصـت بسـیار عالی را پیدا کرده بود و .دوسـتان خود را مالقات کند

سه او پس از  .تحسین می کردم سیبازگشت از آن جل  .دبري برومصمم شده بود که به 

را  تجا احتیاج اســبه آنما نیز موافقت کردیم که اگر او بتواند تمام پولی که براي رفتن 

او هر دوي این کارها را  .به آنجا برود دارداجازه  بالغ تر رفتار نماید، و خود تامین کند

 صخش مشا این سفر کمک کرد که دخترم بتواند اهداف خود را براي زندگی .انجام داد

شتیاقی براي کمک به زنان جوان پیدا نمود .سازد  صنعت بردهزنانی که در  .او در خود ا

سی قرا داري ستفاده و وء س موردو  شتندر داجن ه او تبدیل ب قرار گرفته بودند.سیب آا

در رشته پرستاري تحصیل گرفت که  انی شد و تصمیمحامی و مدافع پر شور چنین زن

   مناسبی براي این خدمت باشد.کرد که این حرفه می تواند ابزاري 		میزیرا فکر نماید 
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زمانی  اما .که این اتفاق رخ دادنوشــتن کتاب مخصــوص والدین بودم  ۀمن در میان

 و از من چنینآماندا داستان را خواند از قسمتی که مربوط به خودش بود انتقاد کرد که 

ستگیري مرا در کتابت ذکر نکردي و نگف: «سئوال کرد ستان د ستگتچرا دا یري ی که د

فت گ ولی او .کافی براي او ارائه کردمناتوجیه  »؟ي در من گشتمن باعث اشتیاق شدید

آن داســتان  ۀاما می دانم خداوند بر هم ،این داســتان براي من داســتانی دردناك اســت

 ؟پدر آیا تو خجالت زده هستی .من از داستان خود خجالت زده نیستم. حاکم بوده است

شت شتم و دلیلی که انتخاب کردم خجالت  ساسمن هنوز اح .او حق دا ستا دا تان او دا

ــتر نقل کنم،را در کتابم  ــتباهات خود را به عنوان یک پدر  بیش به خاطر این بود که اش

روز حبس در  90 تا اینکه بخواهم تشـــویق کرده و باعث احترام وي شـــوم. پنهان کنم

م و ته باشــیشــبا یکدیگر د م صــحبت هاي صــادقانه ترينیتا بتوا درخانه به ما کمک ک

   .جود داشته استدریابیم که به عنوان پدر و دختر چه شکست هایی در روابطمان و

ه دیدم نقد حتی زمانی ک .زادي دعوت نمودآزادي او از آن شرایط مرا نیز به سوي آ

صفانه ست او در مورد کتابم چه من شته بود: او چنین .ا من فکر می کنم این کتاب « نو

ست. یکتاب خوب سی ا ستان ب شتري درباعث  ستتوان	میکه  یر مهمااما دا ضوح بی  و

صمعناي نظري و  شود،هدف ا ست لی این کتاب  شده ا ستان  .ذکر ن من فکر می کنم دا

شریح  ستان دیگري باعث ت شود ۀنظریمن می تواند بیش از هر دا سی آزادي .شما  ر اب

ست ک صورش را بکنیم. غافل گیر کننده تر از آن ا ستان هاییه ما بتوانیم حتی ت که  دا

ستند لزوماً در ابتدا  "هم اکنون اما هنوز نه" درباره شایند ۀراي نتیجداه ستند يخو  .نی

اما  .دهه از زندگیمان را منتظر بمانیم تا بتوانیم طعم محصول را بچشیم دچنگاهی باید 

ستان ها  شغول  افکاراین دا ه ک ییکه یک روز کار نیکو می گوید کرده وما را به خود م

   .د رساندآغاز کرده به کمال خواه آن راخداوند 

  قوت و ظرافت 

ــیماگر می خواهی ــی زندگی کنیم باید مانند او باش اما در عین  ،قوي .م مانند عیس

شکی نیست که بسیار آسان است که تنها یکی از این صفات را  .با لطافت وحال ظریف 
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شته  سیار کم پیش می 	میبه ندرت گریه  افراد قوي ،حالبه هر  .یمشابدا ید آکنند و ب

ست هاي خود را بپذیرند شک سئولیت  سویی .که م ضعیف و  از   یفلطدیگر افرادي که 

شکاري  به ندرتند سته ست با شک براي همین منطقی . دمی کنند که در آن احتمال 

ست که یک رهبر  شد هم تر ا شتر افراد ظریف و لطیف و مهربانقوي با  یو پیروان او بی

   .باشند تا افرادي قوي

ست در زندگی افراد و  صفات ممکن ا صله اي که به خاطر وجود این  شان رهبرانفا

شتیاق  ۀهم دراما  ،تر شود سانباعث می شود که زندگی در ظاهر آ ایجاد شود ما این ا

   .عمیق وجود دارد که بتوانیم شخصیت خداوند را در زندگی خود داشته باشیم

ـــده. م نده ش ـــیم و هم قوي ا خوا  معموالًاما  .ایم که هم ظریف و با لطافت باش

شی با  شتباه گرفته قوي بودنسرک شود ا شرو غالباً .می  صفتی ییخو شربی   و خوش م

بسیاري از رهبران در کار خود از  اما ،است که ظاهر شفقت و لطافت را به خود می گیرد

ســـر و صـــداي زیاد و الف زدن هایی مبنی بر اینکه آنها افراد دلیري هســـتند و مانند 

توانند شکست ها داراي آتش و جادو هستند استفاده می کنند تا ب زاوجادوگر سرزمین 

ضعف هاي خود را ب شانند. و  سیاري از رهبرانپو ستند تا  حرافیافراد  ب بتوانند جو را ه

ـــاي تیم و کا دان این رمنکنترل کرده و از طرف دیگران مورد اهانت قرار نگیرند. اعض

شود  تااین قدرت را دارد  ويکه به خوبی می دانند  رهبران در جمع باعث خجالت آنها 

ــیار زو آگاهی ا ــاکت کردن بس ــتافرااز  ياین مطلب براي س زیرا حتی فکر  .د کافی اس

رهبرشان واکنش نشان دهند نیز آنها را می  طعنه اینکه بخواهند در جمع به سرزنش و

   .ترساند

شمار معموالًرهبران  صحبت در جمع ترس  ست ةفراموش می کنند که   .یک آنها ا

ــت ــابن .این ترس فراتر از مرگ اس ــخص  باالیی برايی که داراي اعتماد به نفس براین ش

براي برکت یا لعن کردن  اي بالقوه استعداد در خود دارايرا دارد  سختن گفتن در جمع

شد که بتواند بر ترس  شجاع با شخص آنقدر  ست که  ست و قدرت واقعی این ا دیگران ا

عالوه  .ستا شبه فکر خود و لطیف باشد که بپذیرد دائماً آنقدر ظریف .خود اعتراف کند
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مورد شــکســت ها بازگو می  یک رهبر لنگان باید افرادي را که نظرات خود را در ،بر آن

ستهاکنند محترم د  رسته هاي دژحتی اگر آنها نظرات خود را با وا ،به آنها توجه کند ،ن

هر جا که ما قدرت و لطافت را در دیگران می بینم باید  .و یا حکمت کافی بیان نکنند

  م.ییان کمک نماري که در توان داریم انجام دهیم تا به رشد آناهاده و هر کارج ن آن را

ــتانی  ــرمدر مورد داس ــجاعت (قدرت) و توجه  پس  اومن وجود دارد که نمایانگر ش

آنها به خاطر یکدیگر خداوند را شکر  .همسرم) استو نسبت به من  او(شفقت و لطافت 

ـــبت به خداوند می کنند و وجود هر کدام باعث ایجاد ترس و ا حترام در دل دیگري نس

   .است دهش

سرم اخیراً سرم افتاد و  .حادثه اي رخ داد .براي ماهیگیري رفته بودیم به همراه پ پ

ـــت  ـــمتی از رودخانه که آب تندي در آن جریان داش چوب ماهیگیري خود را در قس

ه شدیم اما ناگهان متوج ،هر دوي ما فکر می کردیم که چوب او گم شده است .انداخت

ــاخگچوب ماهیکه  ــاحل رودخانه گیر کرده  ۀیري او به ش ــمتی که  ودرختی در س قس

ــمیمدر حال .به آنجا غیر ممکن بود نرفت تقریباً رفتم گ ی که من به طور احمقانه اي تص

بود که داشـــت مرا با تند رودخانه آنقدر جریان  ،رســـمآنجا باز رودخانه عبور کنم و به 

ـــتناکی بود که انجام دادم. واین ریســـک  خود می برد. توانســـتیم چوب  اما نهایتاًحش

  .میري را دوباره بر گردانماهیگ

فکر می « گفت:کرد و به من رو پســرم  ،و هیجانم فرو نشــســت بعد از آنکه ترس 

ـــتري یکنی یک چوب ماهیگ ـــت ا که تو زندگی آنقدر ارزش داش ت را برایش از دس

ــخ دادم: »؟بدهی ــمیم !نه« پاس فکر « او چنین ادامه داد: »بود.اي مقانه اح این یک تص

ست می داد که پدرم را به خاطر یک چوب ماهیگ سی به من د از ري یمی کردي چه ح

س شور و  »؟ت می دادمد شدند و او با  شتري از دهان او خارج می  سرعت بی واژه ها با 

ی داد اگر می خواستم فکر می کردي چه حالی به من دست م« هیجان چنین می گفت:

پدر می توانی بفهمی که من دیگر  »؟ه مادرم بگویم شــوهرش چگونه فوت کرده اســتب

   »؟نداشته باشم مبود تو را براي بقیه عمرم در کنار رقرا
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سرم  واز کار خود   صداي پ شده بود شور و هیجانی که در  این حالت  .بودمشوکه 

ستان زند سپس مرا با توجه به دا شتیاق عمبه گی ما و  شد ک ملبیقی که در قا ه ایجاد 

ــتم، ــخنانثیر أت .کنید توجه چقدر براي او مهم هس ــف بود. هرگز در غو ا س یر قابل وص

ساس حماقت نکرده بود شتر از آن زمان اح سرم بی هرگز مانند آن  م و همچنینمقابل پ

هایی را بازگو  داســتان ا باید چنین. مکه او مرا دوســت داردبودم  احســاس نکردهزمان 

   .زاد شده ایمآاز اینکه چگونه ما بوسیله قوت و لطافت و ظرافت ایی ه داستان .کنیم

ــق فقط عمیقاً ما را تحت تاثیر قرار می دهدظرافت واقعی  ــخص مهربان و عاش . ش

شودو آشد کرنج می  سوي رهایی دعوت می  سر من باعث  .رزو می کند و قلبش به  پ

ــد که  ــتممورد  واقعاًبدانم ش ــتمحتی زمانی که ا ،توجه او هس با این  .حمقی بیش نیس

ی واقعی را شبیه سازي کنند و نگاهی افراد کارهایی می کنند که شفقت و مهربا ،وجود

ه این سعی می کنند کچاپلوسی و تشویق بی مورد دیگران  بابا تعریف و تمجید دیگران 

ت شیبه شفق .دکارها باعث تقویت انسانها نمی شوهیچ کدام از این  .تقلید کنندرا صفت 

زمانی فرد  در چنین .وجود انسانها شودهاي  سازي شده نمی تواند وارد عمیق ترین غم

به اینکه قلب او به رهایی  نه ،تنها به ظاهر مشــکلی که طرف مقابل دارد توجه می کند

دي براي افری .در عمق وجود خود درد و فریادي براي رهایی دارد یانســـان هر .نیاز دارد

شفقت و یک رهبر لنگان در جایگاه هدایتی هم قدرتمند و هم ا تعالی قرار گرفته  یپر 

یکی از روشهایی که رهبر می تواند این کار را  .چنین هدایتی را به افراد ارائه دهد بتواند

  .ان ها استتداسهمین انجام دهد بازگو نمودن 

هستند که پا در عرصه زندگی شما  يشجاعت و مهربانی افراد نقطه اوجداستان ها 

شفقت و فیض را میگذ شته و با خود قوت و  ستانهاي .آورند ا سیاري در کتاب هاي  دا ب

ص" ستان هایی  .ده اموبازگو نم "تصمیمی رّسِ " "،میمیغریبان  سر عزیز دا درباره هم

را شفقت مه مصمم است با قوت با من بجنگد و سپس با رخود نوشته ام و اینکه او هموا

ــتببیند که ق احاطه کند تا نهایتاً ــکلی رهایی یافته اس ــت .لبم از مش ر از هیچ کس بیش

ــر ــیاري  نمی دهدخداوند را بوي  م براي منهمس ــتان هاي بس نیز و در عین حال داس
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شاره کرده ام و زمانی که ه ام بازگو نمود سرم ا شم هم سها و خ که چگونه من نیز به تر

او شفقت  ده و بهاو را محبت کر ،گشتمی  دشوارزادي از این مسائل آ براي کسباو  هرا

  نشان داده ام. 

سیاري را به سخنرانی و  وهستیم رهبري ما به عنوان افرادي که در خدمت  زمان ب

 ةخانوادخود و داستان هایی که در معموالً بیشتر از خانوادة  ،دهیم		مینوشتن اختصاص 

ــت اتفاق می افتد در کتاب ما ــتاما باید  ،کنیممی اده فهایمان اس ــعی کنیم از داس  ناس

  . را نوید می دهندیا رهایی  محبت و استفاده کنیم که مثالًی یها

تاثیر گذاريچ ند از  ـــتان یزي که می توا ها را یکنواخت  داس یا آن هاي ما بکاهد 

خود و خانواده  ةهایی را دربار این اســت که ما هر هفته از پشــت منبر داســتانبگرداند 

ـــتهوقتی که  .مان تعریف کنیم ها پیوس ـــتان ز گهگاهی ا و تنهارا نقل نکنیم  این داس

ــهایی که در دنیاي ما وجود دارد روایت کنیم ــمکش آن زمان اجازه خواهیم داد  ر، دکش

   .ها نفوذ کنندندر عمق وجود آ و گذاشتهبر جماعت  خود را ثیراین داستانها تاً

ست تا اینکه به طور متداول از آن چه در زندگی ما  شی حکیمانه تر ا این روش رو

ـــدن .ذرد براي افراد بازگو کنیممی گ ـــت با این کار باعث گیج ش افراد  زیرا ممکن اس

ـــه به فکر خود و خانواد گردیم ـــتیم. با  ةو یا دیگران فکر کنند که ما همیش خود هس

ستحکیمانه  ةتفادسا ست ها  نااز این دا شک شاره به اینکه چگونه دیگران به   وها و با ا

ــکالت  نها را در زندگی ما افزایش یا کاهش ینکه چگونه آندگی ما نگاه می کنند و ازمش

   .میینجات را براي دیگران آشکار نما ةاند می توانیم به طور قوي شگفتی مژد داده

  زارآو بی  هوشیار

ــی به  ــود که عیس ــادي بزرگتر از این عبارت یافت نش احتماالً در کتاب مقدس تض

وتر بی آزار. وقتی که دیدم شـــاگردان خود گفت: مانند مار هوشـــیار باشـــید و مثل کب

رفتن به ســـفرهاي  ةعیســـی این عبارت را به شـــاگردانش در زمانی گفت که آنها آماد

نمی دانســتند که چرا عیســی بر آنها ان زیرا در آن زم ،بشــارتی بودند امیدوار می شــوم
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ـــت و ما نیز نمی دانیم چکار می کنیم و چرا  ،مانند ایمانداران قرن اول .زمین آمده اس

ستبر شدهااي چه کاري فر ستد  ،ایم ده  سی ما را می فر و معموالً در اما با این حال عی

عجیب و  او این عبارت .راه تازه می فهمیم که نمی دانیم بدنبال چه می گردیم ۀمیان

ر ثیتأ .بعد دیگري از بلوغ در ما اســت ةنشــان دهند کهبه شــاگردان خود گفت را غریب 

یگر ددر مثل هاي  ،ما باید هم حکیم باشیم و هم بی گناهاین تعلیم عیسی براي این که 

ض شان دهند. تر به چشم می خورد حاو نیز وا ست که  ةحکیم بودن مانند یک مار ن آن ا

نباید سـاده لوح و ي که آدم و حوا را وسـوسـه نمود باشـیم و یعنی ما نباید کمتر از مار

  .بطور احمقانه اي زود باور باشیم

 و .نجات باهوش و زیرك باشیم ةکه براي دعوت دیگران به مژد ما خوانده شده ایم 

زاري نداشــته آما خوانده شــده ایم که مانند یک کبوتر براي دیگران هیچ  ،در عین حال

شیم سالمتی مقدس کبوتر در کتاب  .با ستنماد آرامش و  سی کبوتر  ا و در تعمید عی

صــلح خالص اســت و  ،یک کبوتر مهربان اســت .آمدن روح خداوند اســت ةنشــان دهند

ـــد ري کبوترازآرهبري ما باید آمیخته با بی  .طلب به کار بردن زیرکی براي نجات  .باش

سیدن به جاه طلبی ها ست يدیگران به معناي کنترل دیگران براي ر صی نی شما  .شخ

شید در حالی که  ر زندگی د یینتایج نیکو تاهستید متعهد می توانید باهوش و حکیم با

ــتان ناتان  .آورید دیگران به بار را به خاطر زنا و قتل توبیخ نمود به ما  ودکه داونبی داس

ن نبی ای ۀاستان حکیمان. دود نشان می دهدوناتان براي نجات دااز زیرکی  ییتصویر زیبا

ـــناخته و از آن توبه کندوبه دا ـــلیمان نیز چنین  .ود کمک کرد که گناه خود را ش س

ـــان داد آ حکمت و بی  یکزمانی که در میان دو زن مدعی مادر بودن زري از خود نش

ضاوت نمود نوزاد شنهاد کرد که فرزند را به دو نیم  .ق صداي و  کننداو پی شد که  باعث 

   .دند پیدا شزدر این صورت مادر اصلی آن فر .دناو را نکش آید تادر آن نوزاد مادر اصلی 

ــود ــی با تقریباً زیرکی که باعث نجات می ش مقامات مذهبی و  در هر برخورد عیس

او چنین پرســید چرا ســعی می کنید مرا به دام  .شــود	میاســی روزگارخود دیده یســ

شته و دامی که آ ؟زیدابیاند شکار می نسپس برگ  .اختسها برایش پهن کرده بودند را آ
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و  تصویر چه کسی« :ال را از آنها پرسیدؤآنها را دعوت کرد تا به سکه نگاه کنند و این س

سی ضاي چه ک ست ام سکه ا ستوري مبهم داد:به او  »؟بر این  صر را به « آنها د مال قی

  »ه خدا بدهید.قیصر و مال خدا را ب

س سخ دادؤآیا عیسی  دشمنان خود را براي  ةاما او انگیز !در واقع خیر ؟ال آنها را پا

که کاله همه چیز دانی بر  برخیاما  .نیافتاد در دام آنان شکار نمود وآ شبه دام انداختن

ســاده لوحی با  معموالً ،ســر می کنند و در واقع می خواهند خود را حکیم جلوه دهند

ـــعی می کن اما تفاوتی که در هر دوي این موارد  ،تقلید کنندزار بودن را آد اداي بی نس

 د کهناول اینکه بســـیاري از مردان و زنان عاقل می دان .وجود دارد بســـیار مهم اســـت

چیزي را  ۀاما آنها نباید هم .گ نارنجی به خود می گیردرن سمان آبی است و ماه گاهیآ

ـــوند که طرف مقابل  که می دانند به دیگران بگویند تا با دادن این اطالعات باعث ش

ـــاس احمق بودن بک ـــی که ادعاي همه چیز دانی می کند ا .دناحس از  غالباًما آن کس

 ســتفاده میدیگران ا ري و کنترلاثیر گذأن ســالحی براي ته عنوااطالعات و علم خود ب

اما یک انســان ســاده لوح از  .به دیگران بفهماند را ري خودههوش و فراســت ظاکند تا 

مسائل از طریق  ۀاو اغلب به هم .ک واقعیت ها اجتناب می کندیروبرو شدن با سوي تار

   .رنگ خود می نگرد یعینک هاي صورت

شتاق دست یابی به  حقیقیبی آزار بودن اما  ست آنیعنی ما م  چه پاك و خالص ا

ــیم. ــت که چنین فردي در باش ــتن  وعدة انتظار روزي اس  آن خلوص و پاکی کامالً داش

نتظار و که ابل ،ري و بی گناهی یک مثبت اندیشی ساده لوحانه نیستاآز بی .محقق شود

رهایی که در آن قلب و وجود ما بوسیله  .اشتیاقی است که براي رهایی کامل وجود دارد

ــودامید خالص  ــتان هایی از بی گناهی و بی .می ش ري واقعی ما را ازآ بازگو نمودن داس

همواره از طریق عینک هاي  ما کهاین  ،دیدگاه اشــتباه خود را بپذیریم تافرا می خواند 

ــائل نگاه تیره ــائل مشــکوك و مظنون می اي به مس ی م کنیم و به بدترین نحوه به مس

ضی داریمبراي هر چیز پی قبلاز  شویم. بنابراین سو .ش فر شء از کتاب مقدس  ت بردا

 .برداشت می کنیم وءسکارمند بانک نیز کارمندانمان و  ،از سخنان همسرمان .می کنیم
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سیر  شتباهبا خود در م ستیم و فکر می کنیم یبزرگ ا شی ۀمه هک در حال حرکت ه ن ما

شتباهند ستگی سعی می کنیم که مهارت و همواره  .هایی که از روبرو می آیند در ا شای

ر بیشتشایستگی داریم  رت واکه ادعاي مهزمینه هایی همان واقع در یم و در ربدست آو

  .نسبت به حقیقت بسته تر استمان دچار کوري هستیم و چشمان

ــت دارم  ،براي مثال  ــتی پیش می آید دوس ماهیگیري یا قایق  بههر وقت که فرص

ـــواري بروم ـــیاري .س ـــیاري را مانم و زدر این باره خوانده ا کتب بس افراد  با هاي بس

صرف نموده ا صص  سته ام  تامورد گذرانده ام  یاري را در اینسب يدوره ها م ومتخ توان

سط دربارة یاطالعات ضوعاین  متو ست آورم مو سوار در آ بد هاي  بو بعنوان یک قایق 

 قایق رانی می غیر مجازيیک بار به خاطر اینکه در قسمت  .خطرناکی مسافرت کرده ام

که وارد ذهنم مشـــغول بود  . آنقدرخطرناك وارد شـــوم به آبهايکه م باعث شـــد دکر

شدم و  ند می گفت اینکه وقتی اطالعات بدست آمده به مابدتر قسمت هاي مغناطیسی 

  .قرار داریم آن اطالعات را نپذیرفتم یاشتباه مسیرکه ما در 

ون اینکه ناراحت بد بی پرده اياالت بسیار ساده و ؤهمسر عزیز من با پرسیدن س 

ــرف کند ــدن من او را از این کار منص ــاد تمرا به  دائماً ،ش فکر و توجه به اطالعات متض

ـــمت خطرناك فرا  ردعوت می کرد و قبل از آنکه فاجعه اي براي ما رخ دهد از آن قس

از شکست من استفاده  نینهمچو نسبت به شکست من بی توجه نبود  مهمسر .کردیم

ـــمرا  اقتدارنکرد تا  ـــتباهات من در به بلکه با مهربانی و کنجکاوي  ،ال ببردؤزیر س اش

صمیم  شاره کردگیت سیؤس .ري ا  چون ،د الزام آور اما مهربانانه بوداالتی که وي می پر

ــتباه تان پی ببریدمی به شــما کمک  يزارآفرد حکیم و بی  این اگر نابر. بکند که به اش

یم داســتان هاي غافلگیر کننده و جذاب نبا زنان و مردان حکیمی پر کپیرامون خود را 

  بسیاري براي بازگو کردن خواهیم داشت.

ــک بزرگی با این کنیم را درباره خود بیان می جذابی  ایقزمانی که ما حق  که ریس

ا ت نیمدعوت می ک راارزش واقعی فیض را نمایان کرده و دیگران  را انجام می دهیم ولی

به نجات خداوند از  ـــدید خود  یاز ش ند.ن که نخور با  ی ما  تان و خیزان ا که اف رهبرانی 
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ـــتقامت و مداومت به پیش  زیرا آنها  ،می کنند تجربه را تکرارهمواره این  ،روندمی اس

ـــی می بینند ـــی که اما رهبران هر ک .خود را مجذوب عیس ري که می کنیم و هر کس

ــی براي  ــتیم باید معرف عیس ــیم دیگرانهس ی م معرفیدیگران  هزمانی که او را ب .باش

ـــی را به عنوان نبی  ،کنیم  ما راکاهن خود که  ،که حقیقت را بازگو می کندخود عیس

سلی می دهد م و با ییمعرفی می نما سازدرا عملی می  شپدر ةکه ارادخود پادشاه و  ،ت

  .نمودیافت خواهیم را در حقیقی ما خواندگی و شادي ،انجام این کار
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 چهاردهم بخش

  

  .رود ینم شیپ کارها نهاآ بدون که رهبر سه

  کاهن و یک پادشاه نیازمندید. ، یکشما به یک نبی

  

شما ید اتاکنون ب شد براي  شده با شخص  ضوعی م ست که با بلوغ که رهبري مو ا

ــر و کار دارد. اولین خواندگی یک   تا بلوغرهبر این اســت که رشــد کند و بداند افراد س

عنوان اولین نفر قدم بر می ه ین راه بار قتی که ما د. وفاصـــله بســـیاري را باید بپیماید

ــیم ــازمان خود می پذیریم که آخرین نفر باش ــی  ،داریم و در س ــبیه آن کس ــتر ش بیش

ستیم .خواند الف و یاهشویم که خود را 		می شتاق خدمت به او ه سی که ما م ما ا .آن ک

ه ب یمانند عیسهشخصیتی داشتن  ؟است ییبه چه معنا مانند عیسی دقیقاًهبالغ بودن 

از این روش استفاده ایمانداران  غالباً ت.معنی پیروي از روش هاي ارتباط او با دیگران اس

ال ؤاین ســ ؟اگر عیســی جاي من بود چکار می کرد کنند و از خود می پرســند کهمی 

عجیب و غریب بود که  دیگرانزیرا آنچه عیســـی می کرد آنقدر براي  ،نیســـت يمفید

  ه خاکی غیر ممکن می نماید.بر روي این کرانجام آن کار 

عیســی با اي که حکیمانه  و غیر قابل توصــیف ،شــکن ارتباطی ســاختارروشــهاي 

شتدیگران  خ بیافرادي که احتیاج به توبا  تا ساخترا براي او فراهم می  این امکان ،دا

شتند با ا ببا افرادي که قلبشان پر از گناه و شرمساري بود  ود خورد کنسر سختی بر دا

ست که بسیار بهتر ا ،الی را بپرسیمؤباشد چنین س رقرا اگر اصالً .دباششفقت ت و مالیم
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» ؟د می کردرعیســـی با مردم مختلف چگونه برخو: «را چنین مطرح کنیمؤال ســـاین 

   .زیاد هم مردم را به خود جذب نکند قبلیؤال سمانند نیز ؤال سالبته شاید این 

شعر گونه  سی  که ادعاي بود نبی مزاحم براي افرادي  اومبهم بود و و مثل هاي عی

می دعوت را به توبه و بخشــوده شــدن  افراداو کاهنی مهربان بود که  .عدالت می کردند

رف آنها را بر ط احتیاجاتاو پادشاهی بود که  ،دنبود بیمارکه گرسنه و  یکرد و براي آنان

 ۀچند جانب نقشن سیب بیشتر محافظت می کرد. قرن ها ایآساخته و از آنها در مقابل 

رین ها باالت این نقشهر یک از  .ه می شناختندااهن و پادش، کعنوان نبی ا سهعیسی را ب

ین مخداوند را بر ز ملکوت پادشــاه .به شــمار می آمدندعهد عتیق  تادر خدم خواندگی

عدالت و قانون در قلمرو  ،هاي امنیت وي این کار را با فراهم نمودن پایه .برقرار می کرد

ستان ها .د ایجاد می نمودخو اختیارات  ۀدر حیط آرامش ةوعدشریفات مذهبی و ت و دا

شید و زمانی که مردم از که هیکل و کاهنان بود  شاهان معنا می بخ سیربه قلمرو پاد  م

ـــتند ـــلی منحرف می گش لمرو یعنی قلمرو نبی با بر هم زدن روال جاري هر دو ق ،اص

  داشت را براي مردم بازگو می کرد. نچه خداوند مد نظر آ ،مذهبی و حکومتی

ست ست که هر کدام از ما مهارتها و ا ما را داد هایی داریم که به طور خاص عجالب ا

ی، پیچیدگ ،أسفانه بحرانمت .پادشاه قرار می دهد یاکاهن  ،از این گروه هاي نبی یکیدر 

ــده که  تنهایی و ،خیانت ــودگی در کار رهبري باعث ش رادي افه انبیا تبدیل بغالب فرس

 .شــوندادي دیکتاتور تبدیل ران به افهکاهنان به افرادي متعصــب و پادشــا ،آشــوبگر

ـــده که  هبران تالش کنند که با رپیچیدگی ها و هرج و مرج دنیاي خدمت باعث ش

امید و محبت کار خود را پیش  ،اطرافشان بدون توسل به ایمان کنترل و مدیریت دنیاي

سیر پر پیچ و شوند ببرند و در این م ست یابی ،در نتیجه .خم گم  شتیاق ما براي د ه ب ا

صداي  صداي یک نبی بر هم بریزد و این نبی با  سط  قانون و معنا در خدمتمان باید تو

  .گوش خراش خود به بت پرستی درونی ما اشاره کند

ــویق می کنند که به جاي ظلم به فقرا با   ــاهان را تش  .ندعدالتی بجنگناانبیا پادش

رامش به مردم بدون دعوت آنان به آ ةن را فرا می خوانند تا به جاي دادن وعدآنها کاهنا
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 چنین 45تورتینیفرانسیس توبه براي مردم از امید واقعی سخن بگویند. الهیدان معروف 

  می نویسد: 

صیر و تق ،یعنی جهالت( داشتهنتایج سه گانه اي که گناه در زندگی بشریت «

جهالت از طریق خدمت  .استنقش خدمتی وجود سه  محتاجاسارت به گناه) 

ــفا می یابد ــیر ؛انبیا ش ــارت و بندگی گناه  ؛از طریق خدمت کهانت تقص و اس

کاري که پادشـــاه انجام می دهد بر طرف می شـــود. نور انبیا باعث  ۀبوســـیل

ــود و اقتدار روحانی کاهنان و  ــانها می ش ــدن تاریکی خطایاي انس پراکنده ش

ستگی  شته آنهاشای صالحه با  باعث بردا شود و برایمان م صیر ها می  شدن تق

می کند و اقتدار پادشاه باعث برداشته شدن اسارت و بندگی  خداوند را فراهم

ـــود ـــوي او  ؛نبی خداوند به ما نان می دهد .و مرگ می ش کاهن ما را به س

ساخته و ؛هدایت می کند شاه ما را با خداوند مرتبط  ما را در جالل وي  و پاد

سانها خدا و نبی با روح  .اندسهیم می گرد شنگري  به آن هاتنویر اذهان ان رو

انسان ها وجدان  رام شدن قلب وآکاهن با روح تسلی دهنده باعث  ؛می بخشد

شود شاه با روح تقدیس گر ؛می  سانها را مطیع و رام  ،و پاد سرکش ان طبیعت 

  .»می گرداند

  نقش هاي سه گانه رهبري

یا این نقش ها . اما آی کندممســـیح را بازگو  ســـه گانه عملکرد و نقشـــۀ تورتینی

. استري و هم نه ال هم آؤپاسخ به این س ؟می گیردتمامی جنبه هاي رهبري را در بر 

که از حقیقت اصلی یعنی خود خداوند دور باشد در واقع به همان  یمیزانر هر الگو به ه

 این .استی کند نبی یادآوري م راخداوند  ازري ما وآن کسی که د .حد نیز ناکامل است

ت و نقش هاي رهبري را پوشــش نمی موضــوعا ۀهبري همســه طبقه بندي در کار ر

                                                           
٤٥ - Francis Turrettini   
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صیت و نقش یک رهبر به ما ادر ر عمیقاما دیدگاهی مفید و حکمتی  ،دهند شخ بطه با 

   .ارائه می دهد

شاهی شیم و نباید فقط کهانت کنیم یا فقط پاد ما  .ما نباید تنها یک رهبر نبوتی با

ــه نقش را ایفا نما ،مانزر یک د دیبا ها  از نقش یم و حتی زمانی که یکییتمامی این س

ري رهب .مییباید بتوانیم هر ســـه را در یک زمان حفظ نما ه دیگري بر می خیزدی ییگو

س سی در هر  ست ما  یاما حقیقت .ها این نقش ۀیعنی پیروي از عی که وجود دارد این ا

ر د تر و یاضــعیف  دوم ر عمل می کنیم و در نقشدر یکی از این ســه نقش قوي ت غالباً

قوت و ضعف و میانه روي را در آن  ۀما نقط .عمل می کنیم منفعل صورت نقش سوم به

قســمت  ؛قســمت نبوتی من در رهبري قوي اســت .واحد در ســه نقش حفظ می کنیم

   .و در قسمت کهانت حالتی میانی دارم ؛پادشاهی من ضعیف

قه دارد که از نقاط قوت ما استفاده کند تا ما را در شرایطی خداوند عال ،با این وجود

ضعانق تادهد  رقرا شود و بدین طریق فمان آط  ضعفماانقاز شکار  براي جالل نام ن ط 

ــتفاده کندخود   الهیات. براي من بســیار خنده دار اســت که من مدیر یک دانشــگاه اس

ستم ست که .ه شد يکامالً با مهارتها این جایگاه آن چیزي نی شته با سازگاري دا  .من 

شان  کاریابی یا خصوصیات فردي و یا نکات قوت بالقوهآزمون هیچ  اي وجود ندارد که ن

مانی که خداوند بدین صورت نقاط ضعف . زشایستگی من براي این منصب باشد ةدهند

ند وري می کآوي بارها و بارها به ما یاد ،دنها را به کار می گیرو آ می نمایدشکار آما را 

  ریم است. جالل و تکۀ شایست چون تنها او ،مییبستارا م و تنها او ییکه باید به او تکیه نما

ـــ دراوند دخ  .ها بالغ بگرداند این نقش ۀنظر دارد که در طول زندگی مرا در هر س

خداوند در نظر دارد که  لیو ،ام کاهن و پادشاه خوانده شده ،بعنوان یک نبی من شخصاً

سازمان  سط افراد مختلف نایدر یک  شود و  یسه نقش تو ی واندگکی دیگر از خیایفا 

سا ست که در  ضاي کافی هاي من این ا  بتوانند آنهابراي افراد ایجاد کنم تا را زمان ما ف

   .را به خوبی ایفا نمایند هر سه نقش
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ــکد ــیار عالی به نام  ارس هیلم الهیات ةدر دانش ــاه بس  کاروچی روانما یک پادش

داند چگونه می تواند باعث  هیخته است که به خوبی میبري با تجربه و فروي ره .داریم

شکد ساختار دان شد افراد و  شود ةر  درنبی فوق العاد و کاهنی یک  ،او در عین حال .ما 

کاهنی عالی  ،داریم پاولدر ترکیب اعضاي خود ما فرد دیگري به نام  .حد متوسط است

ــاه نیز داراي ا که به عنوان نبی ــتو پادش ــی اس ــتعداد هاي خاص که ملکه اي  روناو  .س

ن راما رهب .بی باك استنبی یک و  ی استو پر شفقت سرا کاهنی داستان .مهربان است

شان  ،عین حال در .حیرت انگیزي داریم ستعداد های ما به زنان و مردانی نیاز داریم که ا

ــیله ما را  تا بتوانند حتی بیش از ما هرج و مرج ایجاد کنند ما باشــدفراتر از  و بدین وس

   .بیشتر هدایت نمایندو تسلیمی  خالقیتسوي یز به ن

  کاهن و پادشاه هر سه با هم  ،نبی

شونداین نقش ها  سازمان تنیده  ه زمانی که یکی از جنب ؟چگونه باید در بافت یک 

چه ا به آن اهمیت داده نشــود یهاي وجود عیســی در ســازمانی وجود نداشــته باشــد و 

اه نگ معاصــر يایدناین نقش ها در  از؟ ابتدا به مثال هاي یکســانی د افتاداتفاقی خواه

کاهن و نبی  ،هابینم که چه خصــوصــیات بر جســته اي در نقش پادشــپس بکنیم و ســ

   .وجود دارد

یپ من باطی  46جین ل نام رهبري ارت به  تاب خود  ید در ک رهبري : چنین می گو

سه بعد ست که يشامل  شامل روش هاي  .بر هم تاثیر می گذارند ا ستقیم که  بعد م

ـــلی ـــتند ،اص ـــهاي  ةعد ارتباطی که در برگیرند. برقابتی و قدرتی در رهبري هس روش

صی به جاي فرد د ،همکاري شخ شهایی که  ري کاري انجام یگکمک به یکدیگر و یا رو

شهاي اعتماد بر روش و  ،دهد		می صی و اجتماعی و رو شخ شهاي  شامل رو ابزاري که 

   .دیگران است

                                                           
٤٦ -  Jean Lipman  
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ـــتقیمر در ـــئولیت کاري را بر عهده گرفته و وارد پیکار هر  وش مس  ورهبري مس

مخصوصاً و یک سازمان اجتناب ناپذیر  ياهبر در زمان فراز و نشیب ه. ررقابت می شود

ــتفاده از قدرت هاي  در زمان ــازمان با مهارت و توانایی هاي خود و با اس بحرانی یک س

به خود اي حالت ســلطه جویانه اگر رویه  این بعددر  .ســازمان را هدایت می کندخود 

ن زمان است که با ایجاد احساس خجالت یا ایبگیرد در واقع شکست خورده است و در 

این روش رهبري  .کند اعمال و رفتارشـــان را کنترل نماید		میترس در دیگران ســـعی 

ــازمان زمانی که  ــح و منظمس ــوي هدف واض ــت یبه س بدون  .پیش می رود موفق اس

ــتفاده ــازمان اس ــک هرج و مرج بر س ها یا گروه ها چیره  از این روش در رهبري بی ش

   .بر عهده پادشاه است بريرهز این بخش ا .خواهد شد

شهاي ارتباطی سیل که یک کاهن در رهبري خود بکار می رو سوي دیگر بو  ۀبرد از 

ـــوي تعهدي که دارند باز کرده و اه ،توجه و مراقبت از دیگران میت و قلب آنها را به س

احترام و  ،این روش باعث ایجاد عزت نفس .ت می کندوب افراد تقویرا در قل هاارزش 

رهبر ارتباطی با آموزش  .افرادي می شود که در یک سازمان کار می کننددر سربلندي 

او این کار را از  .و تشویق شخصی افراد باعث رشد آنها و همچنین رشد سازمان می شود

سم مذهبی انجام می دهد ،رکز بیشتر بر عواطفطریق توجه بیشتر و تم ستانها و مرا  .دا

ضوعی رویه این  صی تبدیل به مو شخ شد  شودد صدزمانی که ر صی  شخ صد  و به  ر 

 ۀاین کار در حیط .با ناکامی روبرو خواهد شدنیاندیشد جمعی تر و واالتر از خود  اهداف

  .مسئولیت هاي یک کاهن است

د انگیزه در افراد براي به کارگیري روش هاي جدید رهبر با ایجا روش ابزاري در 

تر بیشآنها را تشویق می کند تا و  می شودحس رقابت  باعث ایجاددیدن و عمل نمودن 

ند به جه کن یپ من .دیگران تو خاص  :چنین می نویســـد ل به طور  (رهبران ابزاري) 

ید خود ) که دو متناقضنبلی نامتعارف (غیر منتظره صیت هایی هستند انقالبی و سَخش

ــتا می گردانند  .را با دیگران در میان گذاشــته و دیگران را نیز با هدفی که دارند همراس

 می طبیعیدود قش خود دارند گاهی حتی فراتر از حفاي نیدر ا تبحري که این رهبران
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ــادي و گاهی هم ترس همراه با احترام در دل پیروان این  رود و باعث ایجاد هیجان و ش

زمانی که ارتباط این نوع رهبران با انواع دیگر قطع شــود شــکســت می  .ودافراد می شــ

ــت را  .خورند ــت که آنچه پنهان اس ــکار کردهآاین روش کار نبی اس مردم را بر می  ،ش

شان خلل ایجاد می کند تا بتواند افراد تحت رهبري ا  شانگیزاند و در روال عادي زندگی

   .نماید با خداوند هدایت به سوي ارتباطی صحیح را

ما در ا ،نیســتنبی ســازگار  ،کاهن ،به خوبی با نظریه پادشــاه لیپ منطبقه بندي 

آنچه در کالم خداوند می بینیم این  .برخی از قسمت هاي خاص با این مدل تطابق دارد

ست که در الگوي نبی شاه ،ا ست و  غالباًکاهن  ،پاد شته ا شمکش و درگیري وجود دا ک

سه نقش در راه خیریت همواره در کالم خداوند به  ستایی این  اهمیت همکاري و هم را

شده  شاره  ستاجتماع ا شبیه او ا شده و  . اگر ما هم می خواهیم باعث جالل نام عیسی 

گردیم باید در سازمان خود هر کدام از این سه بعد را پرورش داده و سعی کنیم که آن 

   .بپرورانیم کند عمل میقسمت هایی از وجود خود را که در این نقش ها ضعیف 

  پادشاه: ایجاد ساختاري زنده و حیات بخش 

ه ساختاري را پایه ریزي می کند که در آن بتواند به نیازهاي مردم رسیدگی پادشا

ه هم زمان با اینکه در راه ایجاد اشدیک پا .سیب محافظت نمایدآکرده و از آنها در برابر 

ـــت و پنجه نرم کندعدالت و برقراري نظم و قانون تالش می کند بای  .د با بحران ها دس

ــخت ــمیم هاي س ــحیح توزیع نماید و اتخاذ نماید یتص ــورت ص  .منابع مختلف را به ص

سیدگی  شود ر شد و بقاي جامعه می  ستعداد ها را پرورش دهد و به اموري که باعث ر ا

   .نماید

شده که با قوت  شاه خوانده  ستقبالیک پاد اید و ببنابراین ا .ابهام و خطر برود به ا

شیار ق شد	بیي و وحکیم هو صویر یک  .باك با شیم اغلب ت زمانی که به رهبري می اندی

 کاســتندر زمان حل پیچیدگی ها و و در بحران ها  .ذهنمان نقش می بندد درپادشــاه 

ضطراب افراد تا حد امکان  ستر ست نگاهو ا شاه ا ست که هرج و این  .ما به پاد شاه ا پاد
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او این کار را با مثبت اندیشی و صداقت  .ظم را ایجاد می نمایدمرج را بر طرف نموده و ن

   .دهد بسیار زیاد انجام می

نام از خوب تا به عالی داستانی را بازگو می کند که در کتاب خود به  47جیم کالینز

شته هاي او به نام  ازدر آن یکی  صیتهاي قهرمان نو شد  جیمشخ سر ار و زندانی که اف

ـــت در  یکی از زندانهاي جنگی ی م جیم از زنکولی: زمانی که چنین می گویدویتنام اس

سالم به در بردي شد از آن زندان جان  سخ چنین  ؟پرسد که چطور   گوید:		میوي در پا

ــتام به این خاطر نجات یافته  ــی  مکه ایمان داش ــتان زندگی اش پایان خوش نهایتاً داس

ر او د ؟نددرن سالم به در نبنوع افرادي جا پرسیده بود: چه کولینزسپس  .خواهد داشت

شت شی ا سخ گفته بود: افرادي که مثبت اندی شتباپا ر یعنی آن افرادي که فک ،ندهی دا

صی شدقطعاً آ می کردند در روز خا سمس و زمانی که  مثالً .زاد خواهند  روز فرا آن کری

سید و  شدند می ر شتندآزاد نمی  می  ادامهچنین  کولینز .دیگر امیدي براي زندگی ندا

   دهد:

پس وي رو  .سکوتی بلند مدت در میان ما حاکم شد .به راه خود ادامه دادیم«

ــت ــیار مهم اس هرگز نباید ایمان به  .به من کرده و چنین گفت: این درس بس

ز ا اهرگز نباید این ایمان ر .دســت بدهید ازاینکه نهایتاً پیروز خواهید شــد را 

که شما براي روبرو شدن  قیقتایمان را با این حهمچنین نباید  .دست بدهید

. یریدگشــتباه بشــرایط فعلی باید خود را آماده تربیت کنید ا دشــوار با حقایق

ـــویر اینکه چگونه  ـــتاك دیلحتی تا به امروز هم در ذهن من تص مثبت  اس

ه آنها ب استاك دیل باقی مانده است.می گیرد  را به سخره اشتباه آنهااندیشی 

ـــت ک"د:یومی گ چنین ـــمس قرار نیس ـــویمآریس با این حقیقت کنار  .زاد ش

  »".دییبیا

                                                           
٤٧ -  Jim Collins  
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اه آن کسی دشپا .مثبت نگر نیز نباید باشد .باشد نگریک پادشاه نباید فردي منفی 

صداقت و امید را در میان ست که  سازد و او تیمی  یک بحران با ۀا ا ریکدیگر همراه می 

پس از  کولینز .م می دهدرا انجام دهند که او انجا يهمان کارتا بتوانند  می ســازدمهیا 

رد این حقیقت می پردازد که خود انســانها بســیار مهم تر از مســیري وآن به بحث در م

   .که یک سازمان طی می کند هستند

شند افراد را  سانندمدیرانی که در تال صمیم ن به جایگاه باالتري بر ی گیرند مابتدا ت

اد را قانع کنند که براي رسیدن رچگونه افیا که اتوبوس را به سوي چه مقصدي برانند و 

ــد  ــوندبه آن مقص ــوار اتوبوس آنها ش بلکه ابتدا افراد  ،این کار را نمی کند آنها ،یر. خس

ــوار اتوبوس  ــت را س ــپس  کردهدرس ــت را از اتوبوس پیاده می کنند و س و افراد نادرس

ران م که آنان به دیگییت بگوبهتر اسـ .تصـمیم می گیرند که به سـوي چه هدفی برانند

ـــ هچه ببینید من حتی نمی دانم که این اتوبوس را باید ب« :چنین می گویند دي مقص

ــانم ــندلی ه ،برس ــت را بر ص ــتی ااما تا به این حد می دانم که اگر ما افراد درس ي درس

بوس را باالخره اتو می توانیماتوبوس پیاده کنیم در آن موقع  ازبنشانیم و افراد اشتباه را 

   ».میییت نمابه مکانی عالی هدا

شف کند ستعداد هاي دیگران را ک شاه باید ا ضعف  ،یک پاد را آن ها نقاط قوت و 

بشناسد و اطمینان حاصل کند که در جمعی که او رهبري می کند افراد با رویی گشاده 

صمیم می گیرد که  .می پذیرند که تغییر کنند ست آمده او ت با توجه به این اطالعات بد

می گیرد به افرادي که باعث  . او است که تصمیمکسی می رود چه کسی می ماند و چه

ـــوند پناه ندهد اتالف ـــازمان می ش ـــت که اغلب رهبران  ییهمان جا این .انرژي س اس

   .آن ضعف دارند حی دریسازمان هاي مس

اما نمی دارند محدودي رمندان و منابع اخیریه ک يبیشــتر کلیســاها و ســازمان ها

ري بی ثمبخواهد فرد رهبر نیز اگر  وز ســازمان خود بیرون کنند اتوانند افراد بی ثمر را 

   .در زمان مناسب این کار را انجام دهدکه را اخراج کند موفق نمی شود 
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با دیگران بترســـیم و یا شـــدن اگر ما به عنوان رهبران در زندگی خود از مواجهه 

ادشاه یک پ .مییمانقش خود را به خوبی ایفا ن نمی توانیمتشویق جماعت باشیم محتاج 

ي او جنبه اصـــمیمی با مردم خود باشـــد اما زمانهایی که تصـــمیم ه یباید در ارتباط

اندازه کافی جســـور  و باید به. اعمومی ندارد باید بار خود را به تنهایی به دوش بکشـــد

ــخت را به موقع اتخاذ نماید بدون اینکه تبدیل به فرد  ــمیم هاي س ــد تا بتواند تص باش

صب صمیمشود  یمتع شتباههاي  و بدون اینکه از ترس ت  وبه خودخواهی رو آورد  شا

   .ترس خود را پنهان سازد

  پر معنا یارتباطات يکاهن: برقرار

هایی که روایت می کند به افراد ســازمانش کمک می  یک کاهن از طریق داســتان

سرا .کند تا بتوانند معنا و مفهومی براي زندگی خود بیابند ستان  روش  کصرفاً ی ییدا

ــاختن مردم و یا جالب ابزاري براي گذراندن زمان و انتقال ارزش ها و  براي ســرگرم س

ست سد:  48دنرراهاوارد گ .حقایق به آنها نی تاثیر نهایی که «در کتاب خود چنین می نوی

بســتگی دارد که  یرد به طور خاص بر یک داســتان مشــخصــایک رهبر بر افراد می گذ

آن را مجســم می ســازد و همچنین بســتگی به گیرندگی  رهبر آن را بازگو کرده و یا

  »ا همکاران و یا پیروان)یمخاطبینی دارد که در مقابل او قرار دارند (

حث  گاردنر به ی تاب خود  باردر ک که  ةدر ـــوع می پردازد  یک رهبر در این موض

س سه  ستانهاي خود به  شاره می کند: ما چه هویتی داریمؤدا سی ا سا از کجا آمده  ؟ال ا

ــ ؟میوبه کجا می ر ؟یما ــتند که به هویت ما ؤاین ها س ــونداالتی هس هم  ؛مربوط می ش

یک کاهن به مردم در تعریف رویا و ماموریت کمک  .هویت فردي و هم هویت جمعی

به مردم  باید زندگی کنند (اعالم  درك می کنندمی کند و در این فرایند  که چگونه 

ستی زندگی ک ؛شریعت) ران ارتباط با دیگدر و چگونه  ؛(خالقیت) دننچگونه باید به در

  .به خوبی زندگی کنند (ایجاد ارتباط در میان مراسم مذهبی و سنبل ها)

                                                           
٤٨ -  Howard Gardner  
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  یعت راعالم ش

ست ستان به جالب بودن محتواي آن نی ستانهدف بلکه  ،اهمیت یک دا این ها  دا

ان خود مزمانی که موسی به همراه ده فر .چگونه باید زندگی کنیم بگویندبه ما است که 

سارت  ،خروج از مصر باقوم او  .او به عنوان یک کاهن نزد آنها رفت ،قوم برگشتنزد  از ا

شدنیز آو بندگی خود  ستانی بود که باید بازگو می  شدند و این دا ستان ها ما ر .زاد  ا دا

شکل د سوي ایجاد نظم و  ستان .هدایت می کنند مانزندگیبه  هیب  ها به ما قوانینی دا

ضحی هر چندی دهند که را ارائه م شخص و وا ستند قوانین م سان  آنها اما عمل به ،ه آ

  .نیست

سپس ما را فرا  شوند و  ستانها تا حدي نیز باعث بر طرف نمودن هرج و مرج می  دا

یا با خداوند و  باط خود  تا در ارت ند  ـــویمادیگر می خوان تازه اي ش  .ن وارد عمق هاي 

از داســتان خود اصــول و قوانینی براي زندگی را روایت می کنند تا  کاهنان داســتان ها

ست ست ،ي مثالابر .نمایند جراخا تان ساتا بار دیگر د نددرده می کفاکاهنان از ده فرمان ا

یادآوري نمایند و به معناي ضمنی که در آن داستان وجود را مصر از خروج قوم خداوند 

شاره نمایند شکل دهند .دارد ا س ةیک کاهن خوب نه تنها  ست که بعدها ان تدا هایی ا

بلکه آنها به ما می آموزند که چگونه  ،دیگران نیز باید آن را ســینه به ســینه نقل کنند

ساس ارزش ه صاباید بر ا ست زندگی  یلیي ا شده ا شکار  ستان برایمان آ که در آن دا

ــ .کنیم ــازمان خود مش ملزم به حفظ کدام ص نماید که خیک کاهن باید بتواند براي س

   .هستندها شده در داستان ارزش هاي ذکر 

  خالقیت

ــتش با روح ارتباط ایجاد  فیزیکیق طر ازکمک می کند تا افراد یک کاهن به  پرس

اوت از متفکه بسـیار  ییفضـاایجاد  ۀبوسـیلاو  .یعنی از طریق حرکت و موسـیقی ،دنکن

ز غقسمتی از م تحریکاو با  .دهد		میمحل کار افراد است این کار را انجام  یاخانه فضاي 

ستدالل منطقی و عقالنی فعال  ست که در زمان ا سمتی ا شود این 	میکه متفاوت از ق

موزیک احســاســات ما را چنان بر می انگیزد که  ،به عنوان مثال .کار را انجام می دهد
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صتی ا ثیر راأهمان تمنطق نمی تواند  ستش آن فر ت که هم آرامش سبر ما بگذارد و پر

ـــی خالی در اختیاو  تا در ارتباط جدیدي که با خداوند  گیرد		میر ما قرار هم بوم نقاش

تازه  به خلق اثري  ما رخ می دهد  باط در  که در اثر این ارت جاد می کنیم و تغییري  ای

به  دیگر از زاویه اي تقویت خالقیت فرديمی خواند که با فرا یک کاهن ما را  .بپردازیم

سممان نگاه کنیم ستش از فعالیت هایی کمی توان  .قلب و ج سم نیز وارد پر ه در آن ج

اي دوره ه، مثالبه عنوان  .لیسـت بلند باالیی تهیه کردشـده و با روح مرتبط می شـود 

سیل سمانی بو شی ۀآمادگی ج ست سرود هاي پر شی  ، طناب، برگزاري دوره هاي آموز

ـــن  ،هیات رهبري اتاقالقات با هیات رهبران در یک کلبه به جاي مالقات در م روش

  شتن شعر و انجام کارهاي هنرينو ،کردن شمع

ضایک کاهن  و نهایتاً سب براي  ییف ه خالقیتی ک .خالقیت ایجاد می کندخلق منا

 یک .در نهایت باعث خلق اثري تازه می گردد واي می شــود 	تازهباعث ایجاد بی نظمی 

ید  با نه اي بهکار خود را کاهن  که افر گو جام  به بی نظمی و اان یک نظم  د همواره از 

   د.سنبه نظمی دیگر بر اًمجدد

  ایجاد ارتباط در میان مراسم مذهبی و سمبل ها

ــ ــالت و ها  مبل ها و نمادکاهنان از طریق به کارگیري س به کار و جماعت خود اص

سـمبلی اسـت که در  نمادیک  .خاص به آن داده باشـند نماد ییگو .دناعتبار می بخشـ

 .نماد و مارك هستندآن ز ظاهر خود دارد که بسیار فراتر ا مستترينی ضمنی و اخود مع

ــد ــخن من بی احترامی باش ــت این س ــان اما نماد هاي دینی ما در واقع  ،ممکن اس نش

ه از کاهنان با استفاد .و نماد مسیحیت است سمبلصلیب باالترین ظاهري تفکر ماست. 

ستان سعی می کنند دا سمبل هاي دیگر  روایت کنند که ایمان درباره ی یها صلیب و 

   .ر گذاري بیشتري داردتاثی

صی  ییدر گرد هما سم روحانی خا صیلی مرا سم فارغ التح شگاهی و مرا هاي دان

شود سمتی  .برگزار می  شه ق سم همی شگاه بوده اند ازاین مرا  نای .فرایند آکادمیک دان
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ر که نمایانگ هستندمراسم روحانی درست همانند عشاي ربانی و تعمید پر از نماد هایی 

سازم هدف صلی  ش ۀخچیان و تارا را به افرادي که پیش از ما ما این نمادها  .دآن می با

   .اند و آنانی که پس از ما خواهند آمد مربوط می سازد بوده

ــت ــم اس ــئول برگزاري این مراس ــت که با روایت  .یک کاهن مس او همان راوي اس

هاي  مراســم مقدس و یا در نماد ودر موعظه  تاداســتان هاي خود به ما کمک می کند 

صل کنیممختلف  ستعاره را بیان می کند و  .نگرش جدید حا ست که ا سی ا م هاو هم ک

ست سمبل و کاربرد آن در زندگی ما ا ستعاره و یا  سر معناي آن ا او تنها یک راوي  .مف

ست ستان ،نی ست که دا صی زندگی هر کدام از ما را در  بلکه وي مترجمی ا شخ هاي 

   .عبیر می نمایدپرتو داستان کلی سازمان تفسیر و ت

  اتحاد کهانت و پادشاهی 

 .ب گوشت استآکاهنان همانند ترکیب سیب زمینی له شده و  و اتحاد پادشاهان

ــاه جهت را  ــختیک پادش ــوي آن  دادهص یش ــتور می دهد که به س و به افراد خود دس

ضیح  .حرکت کنند شاه به آن می دهد که چرا بایک کاهن براي افراد تو ید به همراه پاد

   .برایشان بازگو می کند رات حرکت کنند و منطق آن کار جه

ـــتانی نیاز دارد تا بتواند افراد را توجیه کند چرا  و بگوید که فرمانده کل قوا به داس

خود را از هدفی برداشته و بر هدف دیگري  و منابع انرژيباید به جنگ بروند یا چرا باید 

ــازند ــت که براي قربانی  این .متمرکز س معنا و مفهوم تعریف می کند و زمانی کاهن اس

ست که باعث اتحاد آنان  یکه در میان رده هاي مختلف ارتش جدای شود او ا ایجاد می 

   .گرددمی 

ـــتان) کندحیک  ورد عملکردیک کاهن باید در م  .کومت نیز کهانت (روایت داس

 ال بردن مســیري که یک پادشــاه باید طی کند هیچ منفعت یاؤیک کاهن زیر ســبراي 

صمیمانه آاین نقش می تواند به  ن دلیلیبه هم .ضرري ندارد سانی تبدیل به رابطه اي 
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ست و نهایتاً ۀد که بر پایوبین کاهن و پادشاه ش ستوار ا  به سازش منفعت هر دو طرف ا

  خوانده و چنین می گوید:  ذبهارمیاي نبی چنین کاهنان را ک .و مدارا خواهد انجامید

حال  ،سالمتی است؛ سالمتی است فایی داده می گویند:جراحات قوم مرا اندك ش«

  ».آنکه سالمتی نیست

  )14:6 ارمیا(

براي اهداف ســیاســی و برنامه هاي اجتماعی را هاي ایمان  داســتان کاذبن ناکاه

شاه می  .جوامع خود به کار می گیرند شرایطی یک کاهن قدرت خود را از پاد در چنین 

سته هاي او  می این قدرت تا حدي به او عطا .گیرد شاه و خوا شود که او احتیاجات پاد

ـــود که کاهن در مقابل گناهانی که در قلمرو  را انجام دهد. چنین اتحادي باعث می ش

 به برنامهو در این زمان یک کاهن کند نبرخورد  آنو با  نمودهپادشاه وجود دارد سکوت 

سوسان خواهد نموده خدمت اشدهاي پا ست جا تا د خود را بفرست. یک پادشاه ممکن ا

مای ـــتگیر ن ـــکنی می کنند را دس قانون ش د و قلمرو مقدس نافرادي که در قلمروش 

شاهی را  سازرهر گ ازپاد شت چنین برخو غالباًد. یک کاهن نوه مخالفی پاك  دهایی رپ

   .در کار خود زیاده روي نموده و بی عدالتی نماید پادشاهتا مبادا  نظارت می کند

 ،داستان هایی که کاهن روایت می کند سر تعظیم فرود آوردهیک پادشاه در مقابل 

یک پادشاه براي حفظ  .می پذیرد ،عالی و روحانیروایت هاي  راويرا به عنوان  اواقتدار 

ــومی که کاهن   اگر چه .می کند پیروي می کند بیاننظم در قلمرو خود از قوانین و رس

 یک پادشــاه .را زیر پا بگذارد نینواممکن اســت زمانی که منافع او در میان باشــد این ق

ایی ها و بیمارستان ه هدانشگا ،سا هایکل الت،منابع مالی براي تشک ةتامین کنند معموالً

ه توج ،آموزش جوانان مسئولچنین  که توسط کاهنان اداره می شوند. کاهنان هماست 

ــتندبه بیماران و خدمات دیگري نیز  ــاه بتواند در .هس اقی قدرت ب براي اینکه یک پادش

تحت ســلطنت او یک پارچه و متحد باشــد و پادشــاه می داند که این  ۀبماند باید جامع

ــتگی را ایجاد می کنند ــتند که چنین همبس ــاهان پاداگر چه کاهنان و  .کاهنان هس ش

ستی با یکدیگر دارند ستی می تواند در جهت مثبت و یا اما  ،اغلب حالت همزی این همزی
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شددر جهت منفی  سیاري ایجاد  میانوجود دارد که در نیز ن احتمال ای و با آنان تنش ب

   .شود

ه ازمان را بسبخش منابع انسانی  معموالًمدیریت ارشد یک سازمان  ،به عنوان مثال

صرف رسیدگی را زن و مرد می شناسد که تمام روز خود  گاوچرانهايعنوان گروهی از 

شد مدیریت ارنیز خش منابع انسانی ب .ندنک	میبه فریاد اعتراض هاي مراجعه کنندگان 

سب خود یورتمه  بامی داند که آنقدر  گاو چرانیسازمان را  ن افتاده و یتا بر زم رود		میا

همین  .تازدمی شده و سوار بر اسب دوباره ، یس عرق شدهخره در حالی که اسپس دوب

شبان بخش هاي مختلف (کاهنان)  شاه) و کمک  شد (پاد شبان ار شمکش در میان  ک

شده .شود یجاد میا ستخدام  ستند که آنها ا شبانان بر این عقیده ه اند کاري را  کمک 

شـــامل  غالباًاین کار انجام دهند که خود شـــبان ارشـــد نمی خواهد آن را انجام دهد. 

ــت ــحبت کردن با مردم اس ــبانان. کبرخورد و ص ــد را فردي دور از  ،مک ش ــبان ارش ش

   .ی داننددسترس عموم و بی توجه نسبت به دیگران م

شا ،در بدترین حالت شوندهان تبدیل به افراد پاد ان ندر حالی که کاه ،ظالمی می 

ــیت		بیتبدیل به افرادي آن ها   نقشاما تا زمانی که این دو  .گشــته اندو ضــعیف  خاص

 انمینســبی در  یاحتمال دارد که آرامش و صــلح ،مین می نمایندهاي یکدیگر را تأزانی

 .رد میدان شــودارایط تا زمانی طول خواهد کشــید که نبی وآنان حاکم باشــد و این شــ

توار ســا کاهن-پادشــاه ۀبنابراین تعجبی ندارد که بیشــتر ســازمانها بر پایه و بنیاد دوگان

ها تنها گهگاهی اجازه می دهند که  چنین تعجبی ندارد که اغلب ســازمان باشــند و هم

شودن ساز. ببی وارد جمع آنها  شد ه ندرت پیش می آید که  شته با مان این حکمت را دا

ـــتخدام کرده و او را نگاه داردککه یک نبی را جزو  ـــمی خود اس زیرا یک نبی  .ادر رس

ست که ر شرایط فعلی ضفردي ا بر هم می زند و از طریق القاي دید و و را ایت افراد از 

سازدور صیانب .یاي جدید افراد را بیدار می  شخا ستند که بودن در اط یا ا شان کاره  راف

   .ساده اي نیست
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  نبی: ایجاد رویایی جذاب

در زمان رشد باید پرداخت شود  هک یاما بهای ،کنند دبیشتر افراد دوست دارند رش

 ،درخت مو نمی تواند انگور خوبی براي شراب به بار آورد ۀیک شاخ .ره با درد استاوهم

شودگم شی  .ر آنکه هرس  شد و تعالی اسااین رو پذیرش  .تدفاق می افتت که در آن ر

سبت شدن ن سلیم  سیدن به بلوغ به آن از طریق تأ درد و ت دیب و توبیخ تنها راه براي ر

   .است

ستتأ شد ا ضروري در میان درد و ر ست که فرایند رنج  .دیب مرزي  در این زمان ا

ــیدن ــازدما را براي پذیرش جاللی افزون تر آماده می  ،کش دوندگان  ،مثال نبه عنوا .س

کرار زیرا ت ،لی تمرینات خود را با شدت فشار مختلفی انجام می دهنداص ۀپیش از مسابق

ـــار ثابت باعث  ـــود که بدن آمیک نوع تمرین با یک حد فش روند عادت به این ها نی ش

ـــتور می دهد که کرده و  باعث  ونیروي خود را ذخیره کن «بدن به خود این چنین دس

شو سعی می کند این کار را با حداق ».کاهش درد  ل درد و تنها با انجام دادن آنچه بدن 

ـــت انجام دهد حداقل می دانم که می : «دهد بدن به ما چنین فرمان می ییگو .اس

اما اگر سعی کنی این کار  ،حدي که من راحت هستم بدوي ازتر و بیشتر  خواهی سریع

رام تر حرکت کن و هیچ آبنابراین  .را انجام دهی کاري می کنم که تاوانش را پس دهی

   ».دي نخواهی داشتدر

ـــتفاده می کنند تا بتوانند به  ـــی اس بنابراین دوندگان از برنامه هاي تمرینی خاص

مسافت هاي طوالنی را متناوب آنها از تپه ها باال می دوند و یا  .دست یابندباالتر اهدافی 

 از که بدنآن بدون  ،باعث افزایش توان آن شــوند داده،تا بتوانند بدن را فریب  می دوند

  ».نمی توانم اصالً: «متوقف شود و بگویدخود کار 

ــورت ــائل گوناگون باید  نیز ما ،به همین ص ر روند عادي دبراي تربیت خود در مس

ــرایط  ــل کرده و به کار خود ادامه دهیمجای یخللش ــرفت حاص  .اد کنیم تا بتوانیم پیش
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واهد سریع یادآوري می کند که او در خدمت کسی است که می خدونده تربیت بدن به 

   .النی تر بدودوتر و ط

 ا پردازویر ،شاعر ،از مربی یترکیب عجیبسازمان تربیت  ةیک نبی به عنوان نمایند

باعث از میان رفتن روند آرام بخش و رضایت بخش زندگی  غالباًاو  .روان پزشک است و

ــود ــر من فریاد می زند .افراد می ش ت می حال مرا دعو ندر عی ،اما زمانی که نبی بر س

   .فکر کنمزادي اشتیاق و دیدي تازه از رهایی و آ به که کند

سخن می گوید هزمانی که یک نبی با من از رویا  سیم ا  در حقیقت آینده اي را تر

سلی و باعث  می کندکه شودآت ساختن  .رامش من می  آینده دعوت می  ایننبی مرا به 

اگر ( .دالت بنا نهاده خواهد شدو ع توجه ،تعهد من به صداقت ۀآینده اي که بوسیل .کند

تان هاي شیرین پیش از مرا با داس ،ودبر خوب هاو نبی نبود و تنها یکی از کاهنان به ظا

 نقشاما  ).می آوردیک فنجان کاکائو داغ نیز برایم  خواب آرامش می بخشــید و احتماالً

 ،آورد میو فرد عجیب و غریبی اســت که فریاد بر . انبی از کاهن بســیار متفاوت اســت

به  ما یک نبی حتی کوچکترین گرایش .دعوت می کند و دائماً مرا به حرکت وا می دارد

شخصی از زیاده روي و احساس رضایت  شکار می نماید. او به احساس عدالت  خود را آ

 اســت:این  ةما اشــاره می کند و به مدارك و شــواهدي اشــاره می کند که نشــان دهند

 براي اینکه او بتواند به ما نشان .و دوست داشتنی نیستخوب  ،شرایط کنونی ما صحیح

دهد که ما در شرایط فعلی خود افرادي عادي نیستیم او حتی حاضر می شود که مانند 

   .ها رفتار کند احمق

ر آینده تا حدي سعی می کند که آنچه دیک نبی با سخن گفتن از رویاهاي رهایی 

انه از درد ها سخن می گوید و از آنچه امروز او بسیار شاعر .صحیح است را آشکار نماید

ــد را فرا می خوانداوجود ند یک  .رد می گوید و رویایی از آنچه در آینده ایجاد خواهد ش

اغلب  شعرهاي او .نبی بیشتر شبیه یک شاعر است تا کسی که باعث تحریک مردم شود

سمبل هاي پیچیده  شوار و  ستعاره هاي د ست که عمیق تریناي پر از ا سمت هاي  ا ق

ـــتما و  پنهانانگیزه هاي  دریک نبی  .قلب را تحت تاثیر خود قرار می دهد اق و یاش
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ــرایطی یک نبی و یک کاهن کار یکدیگر  .آرزوهاي ما ارتباط ایجاد می کند در چنین ش

   .را کامل می کنند

اده می استف استعارهاما نبی از  ،ی کندمکاهن بیشتر به سوي نظم و ترتیب حرکت 

هم نبی و هم  .شـــکار کندط عادي خود تکان داده و حقایق را آا افراد را از شـــرایکند ت

سرایند شعر می  سانها  ستند که براي روح و جان ان شاعرانی ه یک کاهن  .کاهن مانند 

در  ،خواند تا قلب افراد را براي اشتیاق بیشتر آماده گرداند میو آن را  مزمور می نویسد

شوار و ثقیلحالی که یک نبی به همان میز ستعاره هاي د ستفاده می کند  تري ان از ا ا

   .اند اند و در یک جا راکد مانده تا باعث بیداري قلب افرادي شود که فربه شده

ند یا دوري می کن لب از انب که افراد اغ ندارد  نابراین تعجبی  ها  زیرا ،ب  يافرادرا آن

صی .دانند		میمتعارف ناعجیب و غریب و  شخ ست  تبراي افراد عادي  یک نبی ممکن ا

ـــد  .بینی و خطرناکی می دانند		پیشغیر قابل  ياو را فرد ،اما در عین حال ،جالب باش

 ،بنابراین بسیار کم پیش می آید که فردي بخواهد با یک نبی دوستی عادي داشته باشد

شوندا در جمع انبیاي دیگر پذیرفته و آبلکه انبیا تنه عروف به م غالباً مع انبیا. جرام می 

فرهنگی که بر چنین جمع هایی حاکم است  .استافراد خود شیفته و ویران گري مع ج

ـــتا در نیویورك یا  ـــکده  یکمانند وجود یک روس در ایاالت میانی آمریکا  الهیاتدانش

ستعجیب و غریب  سراها ،شکانزپروان ،شاعران ،جمع هاي نبوتی هنرمندان .ا  ،ترانه 

شگان و به طور ک ،تهیه کنندگان سوي خود جذب می کندهنرپی  ۀمه .لی هر نبی را به 

ــتنداین افر ــترك هس ــاهان و آنها  .اد در یک نکته مش ــرایط فعلی پادش می خواهند ش

   .به چالش بکشند را کاهنان

شته می ،در نتیجه شوند و درك این  ،شوند انبیا اغلب ک ستاده می  یا به تعبید فر

ــتآ مطلب نیز ــان اس ــرند روند عادي و آرامش زیرا افراد کمی وجود دارند ک ،س ه حاض

شده و تخریب  ،نها بوسیله رویا هاآ ةزمرورزندگی  ستان ها به چالش کشیده  شعار و دا ا

   .شود
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ــ ــه نقش ــاه مکمل یکدیگر  ،که در رهبري وجود دارند یعنی نبی یس کاهن و پادش

 نقشاره در میان این سه وهم .می شوند یزنران گزار دیآاما در عین حال باعث  ،ندتهس

ه در یکی از این سه نقش ش و عدم درك متقابلی وجود خواهد داشت. افرادي ککشمک

س شکوك بوده و آته ستند م  .ها را تحقیر می کنندنند به افرادي که در دو نقش دیگر ه

م باید در ییر آداو  تو به شــباه ویمشــ یاما اگر ما می خواهیم باعث جالل نام عیســ

هر سه نقش ایجاد کنیم و خود نیز سعی کنیم  ی کافی براي رشدیسازمانهاي خود فضا

تر هســتیم تقویت شــویم (چه از لحاظ 		که ضــعیفیاد شــده در هر کدام از ســه نقش 

  .شخصی و چه از لحاظ جمعی)

 .دنپذیرفته و آنها را تقویت کن خودوجود را در عد برهبران همچنین باید هر ســـه 

ـــاید  ـــما را دعوت می کنمچنین به نظر بیایش که تبدیل به فردي چند  د که من ش

شوید و یکپارچگی وجودتان را از بین ببرید صیتی  شده .شخ  میا اما در واقع ما خوانده 

صورت کامل بهکه  سه نقش را به  سدخود بگیریم تا  رر  شاور ۀر یک موعظه و یا جل ه م

ضایت افراد را  ساس ر سته دالن  ،بین ببریم ازاح شک سلی دهیم و دیگران را به را به  ت

ضاي کافی براي  دربنابراین باید  .مییحیات هدایت نماسوي  سازمانها و در وجود خود ف

   .چنین پیچیدگی ایجاد کنیمپذیرش 

  انسجام در میان هرج و مرج

اما براي کسی که  ،نوایی گوش خراش استعادي موسیقی جاز براي شنونده هاي 

ــنایی داربه خوبی با این نوع  ــیقی آش ــیقی نه تناز موس  ها دلپذیر و ریتمیکد این موس

ست صی ربلکه داراي  ،ا ستنگ و بافت خا سیقی جاز نظم و  .ا ست در ریتم مو ممکن ا

اما با گذر زمان انسجام آن مشخص شده و در آن هرج و  ،هارمونی مشخصی دیده نشود

شود شار  این .مرجی دیده نمی  سازد که در میان ف شنونده را مجبور می  سیقی  نوع مو

بدون این که بتواند از زندان نظم و قانون یا تبعید هرج بماند، ظمی ن	بیحاصل از نظم و 

  و مرج بگریزد. 
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آید هیچ نکته اي قابل مقایسه با  زمانی که سخن از گوش خراش بودن به میان می

ی که مصــالحه ایجاد انکاهن ،دنکه گناهان را آشــکار می کن ییانبیامیان  درکه  فشــاري

صل از برخورد  .نیستوضع می کنند ن ی که قانوانو پادشاه ،دنمی کن صداي حا سر و 

سازمان ست که  سه نفر بیش از حدي ا براي  .ند و یا تحملش کنندها بخوارها آن  این 

 (پیترفردي با قلب مالیم مانند (آندرو به عنوان یک کاهن) و یک مشـــکل ســـاز  ،مثال

ــمعادرتمند دیگري مبعنوان نبی) با رهبران ق ه ون (یک فدایی کنند (متی باج گیر) و ش

ــ ــاه بودند را در نظر بگیرد. د دولتی بود) که هر دو در نقش پفردي انقالبی و ض ین اادش

هرج  ۀاما این نقشه خداوند است که از میان .درگیري است براي کشمکش وبستر خوبی 

ـــیقی ، و مرج ـــاد و جداي از هم در که  می کندرا خلق منظم خود موس نیروهاي متض

   .کند یجادااتحادي تازه اي 

ــت ــاه هس ــتح ۀپادش ــت .کمی ایجاد می کندمرکزي مس می ه را معنا کاهن این هس

و نبی این هسته را تخریب می کند تا  استحکام می بخشدو با روایت داستان ها بخشد 

خلق کشمکش  هسته اي جدید در زمان این .اجازه ندهد که این هسته دچار رکود شود

ین فرایند پایان نخواهد او  شــکار خواهد گشــتآبراي آن  يخواهد شــد و معناي جدید

 یب و ویران شده را بازرآنچه تخم یافت تا پادشاه واقعی آمده و مانند یک کاهن نیکو تما

ـــازي کند و با رهبري نبوتی  ـــکار آحقیقت پر جالل خود  بارا  دروغ ها متماخود س ش

   .نماید

یعنی پذیرش هر گونه  . رهبريروز موعود ري یعنی مهیا نمودن راهی براي آنهبر

ــب براي این  ــتر مناس ــوي بلوغ و ایجاد بس ــی باز براي حرکت به س پیچیدگی با آغوش

  خواهیم دید اگر: روز را با روي باز و آماده شده ما این .پیچیدگی ها

 شا ساختارهابه پاد ست ها ،هان اجازه دهیم که  ستانداردها و  ،ها برنامه ،سیا ا

جایگزینی اف ها و  مه  نا نااجراي بر ـــراد م مهس نا  .بدهیم ا راه ب در خالل بر

به آ ـــتخدامنهمچنین  مل براي اس کا  ۀو تنزل درج ، ترفیعاخراج ،ها آزادي 
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ـــت آن ها را باز بگذاریم تا افراد ـــتعد را یافته و  کارمندان را داده و دس مس

  .پرورش دهند

 هایشـــان داده تا با تفســـیرق خدمات و رویا لبه کاهنان آزادي کامل براي خ 

 ،توجه ،ارتباطات را تحکیم بخشــند و باعث بخشــش ،میهاو مفها ان داســت

   .گردندعزت و رشد در مردم  ،احترام

  ـــیوهببه انبیا این آزادي را هاي تازه اي براي تفکر در میان مردم  دهیم تا ش

هایی که با ایجاد ناهماهنگی باعث بوجود آمدن غم و رنج  شــیوه .ایجاد کنند

ــو ــرار تازه اي  نهایتاً ود ندر افراد ش ــکار را براي آنها اس ــتیاق و  ،کردهآش اش

   .دناي را در وجودشان فروزان کن رویاهاي تازه

دعوت  آنهاهر کدام از این رهبران را در یک اتاق گذاشــته و از ما باید هر ســه نوع 

ـــتر نک  ابدیگران را از خود  .خود ارج نهندقوت نقاط  ازیم که نقاط قوت دیگري را بیش

شود که چقدر آنها رهبران  با این مالك مشخصبینند و ارزش و ضرورت آنها بارزش تر 

   .هستند یافتاده و لنگان

شود تبدیل  .ز دارندارهبران افتاده و لنگان به یکدیگر نی شاهی که تنها گذارده  پاد

ستمبه دیکتاتوري  شود که از هرج و مرج بیزار ا سازشافراتبدیل به  تنها . کاهنی   د 

 تنها. یک نبی نمودد ند دوري خواهرشــد که از هر گونه درگیري و برخو دنکاري خواه

 یفتهش	خودبه دنبال هیاهو نخواهد بود و به فرد  دائماً کسالتبراي گریز از یکنواختی و 

   .اي تبدیل خواهد شد

ا فشاري ب ادن در دام خود شیفتگی بگریزند وافتاز نیاز دارند تا  رافراد به یکدیگ این

سه  که در اثر شتر از فوافوائد آن  ،شود با یکدیگر ایجاد می نقشتعامل این  د ئحتماً بی

سه نقش اران هموبخواهد بود. بهترین ره زود هنگام آن ره در تالش خواهند بود که هر 

   .را در خود بپذیرند
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 .منادها را نیکو بهاي طبیعی خود آگاهی داشته و آنمن باید از نقاط قوت و توانایی 

این توانایی ها مرا برکت داده اســت. من همچنین باید بزرگترین  ۀند به وســیلزیرا خداو

بري براي من بسیار هجنبه از ر ایننقاط ضعف خود را شناخته و تشخیص دهم که چرا 

ست شوار ا شد .د ضعف بیولوژیکی با ضعف یک  ست این  در میان  ثالً. محتی ممکن ا

عده بسیار محدودي پیدا خواهند شد که ، افرادي که از اختالل عدم تمرکز رنج می برند

نقش پادشــاه را بپذیرند و همچنین در میان افراد درون گرا عده کمی خواهند خواســت 

شند شته با صی اتفاق بیافتد که  .که نقش کاهن را دا شاید هم در زندگی افراد وقایع خا

  .نوع نگرش آنها را نسبت به رهبري و نقش هاي مربوط به آن را تغییر دهند

باشند. هر انبیاي کمی وجود دارند که در خانواده هاي متشخص و شاد بزرگ شده 

امروز خداوند از ما می  باشـــد.که بر ما به عنوان یک رهبر تاثیر گذاشـــته هم  فاکتوري

به بلوغ برسیم و اجازه می دهد که در زندگی ما  خود خواهد که با استفاده از نقاط قوت

شود. نقاط ضعفاتفاقاتی بیافتد که ضعف هایم بر  ما را به سوي توکل بیشتر ان آشکار 

ش ها بی مسیح هدایت می کنند و بسیار عجیب و اسرار آمیز است که چگونه این ضعف

 .آرزو می کردم این طور نبود .باعث می شــوند که ما او را بشــناســیم ياز هر چیز دیگر

اما زمانی  ،اشــته باشــدبراي این کار وجود د يمن اغلب دعا می کنم که شــاید راه دیگر

ـــهاي مري گرفتار بچیدگی هاي رهیر بحران و پدکه من خود را  ـــازم و با تالش ی س

درست در همان  ،آنها مسلط شومی کنم دیگران را کنترل کرده بر مسعی  هانهخودخوا

ـــی را ندارم و بودن او در کنارم فراتر از هر چیز دیی در می زمان ري گابم که جز او کس

   .در کنار من برایم کافی است حضور او .است

شد شجاعت وارد بحران  ،شاید براي حل کامل بحران کافی نبا ست تا با  اما کافی ا

  .شوم

 اما آنقدر کافی است که من تسلیم ،براي ساده نمودن پیچیدگی کافی نیستشاید 

   .آنها را بپذیرم ،یق شدهااز حق یبرخ
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اما براي تحمل رنج با عزت و  ،شـــاید براي گریز و اجتناب از خیانت کافی نباشـــد

  .حضور او برایم کافی است ،احترام

ستشاید  سلی  ،براي گریز از خود خواهی هاي کافی نی اما براي یافتن آرامش و ت

  .کافی است

شفاي کامل کافی نیست شاید ست تا به آن روز  ،براي دریافت  اما حضور او کافی ا

   .یابم امیآرموعود چشم دوخته و در وعده کسب شفاي کامل 

شناخته و آ  زیرا خواهیم توانست ،ها را بپذیریمنبنابراین ما باید نقاط ضعف خود را 

صل نماناز آ سود کافی حا شاهی افتاده وعده پادبه عنوان  ، منبراي مثال .مییها بهره و 

شرایط  ،قلمروي عادالنه را می دهم سیارهر چند این وعده با  شد حال ب ضاد با ه ب .در ت

به انتظار روز موعود  قلب ،کاهنعنوان یک  به عنوان و ها را دعوت  رهایی می کنم و 

هایی را در سازمان خود می کنم تا  حقیقت اعالم اساسنبی افتاده با صدایی لرزان و بر 

 ،ه در آن بپرســندارســفري که باید همو .آن را به ســوي ســفري بی پایان هدایت نمایم

   .بخشدی یها و ضعف هایمان رها	شکستگی ازخداوند ما را تا  بجویند و بکوبند

ار شــکآباعث  ،نگاه می کند ییک رهبر لنگان زمانی که براي رهبري خود به عیســ

است که او را  یبراي کاهن این عیس .ی شودماو به دیگران  معرفیشدن جالل عیسی و 

ي زما نمی توانیم از رهبران چی .است که حقایق را به نبی می گوید و او تسلی می دهد

شیم که عیسی را به طریقی به بیش از این انتظار  شته با شناختدا شان ضعفه غیر از  ای

نام مسیح می شویم. باید از خود و  نار شدشکمان باعث آضعف های درما نیز  .دنبشناس

اما به راه خود ادامه دهند و خود را به پیش  ،از رهبرانمان بخواهیم که اگر چه لنگان اند

   .بی مانند فیض بکشند به میان بازوانو 

 .زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد ،اما مرا گفت: فیض من تو را کافی است«

سیح بر من  ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت م شتر به  شادي هر چه بی پس با 
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