 حفظ راز در اسالم
در اسالم سفارش شده است به حفظ رازِ خود و دیگران ،تا آن اندازه که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السالم
می فرمایند :أقبَحُ الغَدرِ إذاعَةُ السِّرِّ؛ زشت ترین خیانت ،فاش کردن راز [کسى] است1و همچنین از آن حضرت
مروی است که فرمودند :الظَّفَرُ بِالْحَزْمِ ،وَالْحَزْمُ بِإِجَالَةِ الرَّأْی ،وَالرَّأْیُ بِتَحْصِینِ االَسْرَارِ؛ پیروزى در گرو تدبیر
است ،حزم و دوراندیشى در گرو به کار گرفتن فكر ،و تفكر صحیح در گرو نگه دارى اسرار است 2،یعنی مسأله
حفظ راز آنقدر مهم است که پیروزی وابسته به آن است.

 حفظ راز در تشکیالت
اگر شخصی بخواهد کاری را شروع کند حتماً قبل از اینكه قدرت کافی را بدست بیارد نباید به دیگران کار و هدف
خود را بگوید ،در این رابطه امام جواد علیه السالم فرمودند :اِظْهارُ الشَّی قَبل اَنْ یسْتَحْكِمَ مُفْسِدَة لَه؛ آشكار کردن
کار پیش از آنكه استوار گردد  ،مایه تباهى آن است 3.حفظِ راز یک موضوع قبل از اینكه آن چیز محكم و استوار
شود چند فایده دارد:
فرض کنید می خواهید در یک مسجد کار تربیتی شروع کنید که تا بحال در آنجا کار تربیتی صورت نگرفته است.
اگر در همان اول کار شما تمام برنامه های خود را به بزرگان مسجد بگویید ممكن است با شما مخالفت کنند .ابتدا
شما به آرامی شروع به کار می کنید و سپس وقتی به استحكام کافی رسید و بزرگان مسجد فواید و آثار کار شما را
دیدند و از آن راضی شدند ،می توانید آن نقشه اصلی خود را بگویید.
بعضی مواقع فاش کردن راز قبل از محكم شدن آن باعث ایجاد دشمن می شود .افراد مریضی وجود دارند که به
دالیل نامعلوم مانند حسادت یا چیز دیگر اگر ببینند افرادی در جایی می خواهند شروع به کار فرهنگی و تربیتی
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کنند شروع به سنگ انداختن می کنند و مانع این می شوند که کار این افراد پیشرفت کند ،راه حل این است که
هدف اصلی خودمان به افراد نامطمئن نگوییم تا موانع اضافی برای خود ایجاد نكنیم.
گاهی از اوقات ما میخواهیم بر علیه دشمنان کار و فعالیت بكنیم و آن دشمن در منطقه ما حضور دارد و نباید از
این مسئله خبردار بشود(مانند اینكه برعلیه وهابیت ،یمانیت ،فساد و ...کار بكنیم) .تمام آدم های عاقل می دانند
که نباید نقشه و هدف خود را به این افراد که دشمنان ما هستند بگوییم ،ولی به این نكته توجه نمی شود که به
همه ی افراد مجموعه هم نباید بگوییم که ممكن است مشكل ساز شود .مثالً در داستان حمله به مكه می خوانیم
که :پیش از فتح مكه فردى به نام حاطب توسط زنى به نام ساره نامه اى مخفیانه به اهل مكه نوشت که رسولخدا
صلى اهلل علیه و آله قصد دارد به سوى شما بیاید و مكه را فتح کند ،آماده دفاع از خود باشید .این در حالى بود که
پیغمبراکرم صلى اهلل علیه و آله ،آماده فتح مكه مىشد ،و ترتیبى داده بود که اینخبر به هیچ وجه منتقل به مردم
مكه نشود تا مقاومت چندانى صورت نگیرد  ،و خون های کمتری ریخته شود .ساره آن نامه را گرفت و در الى
گیسوان خود پنهان نمود و به سرعت به سوى مكه حرکت نمود .جبرئیل این ماجرا را به پیامبر صلى اهلل علیه و آله
خبر داد ،و آن حضرت ،على علیه السالم را براى گرفتن نامه به تعقیب او فرستاد؛ آن زن در آغاز منكر شد ،ولی
در نهایت پذیرفت ،و نامه را بیرون آورد و خدمت حضرت على علیه السالمداد؛ و آن حضرت نامه را خدمت پیامبر
صلى اهلل علیه و آله آورد .حاطب احضار شد ،و سخت مورد سرزنش قرار گرفت؛ و عذرى آورد و پیامبر صلى اهلل
علیه و آله عذر او را ظاهراً پذیرفت .و آیات آغاز سوره ممتحنه به عنوان یک هشدار براى پیشگیرى از تكرار این
گونه اعمال نازل گردید .شخص حاطب شاید قصد دشمنی با اسالم را نداشته بود ولی به دلیل نداشتن فهم کافی
نزدیک بود کاری بكند که برنامه اسالم به مشكل بر بخورد .در کارهای فرهنگی افرادی مثل شخص حاطب پیدا
می شوند؛ پس توجه شود که اسرار یک مجموعه به چه شخصی گفته می شود .در همین رابطه سعدی در شعری
میگوید :به دوست گرچه عزیز است راز دل مگشاى *** که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز!
در آخر این بخش حدیثی از حضرت امیر می خوانیم :أَنْجَحُ األُمُورِ ما أَحاطَ بِهِ الكِتمانُ؛ موفق ترین کارها ،کاری
1

است که با رازداری کامل انجام شود.

 دو نکته نسبت به راز ها
* حفظ راز باعث این نشود که ما از مشورت کردن و استفاده کردن از توانایی افراد دیگر غافل شویم(البته شرایط
باید مورد توجه قرار گیرد).
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* اگر جایی می بینید که مجموعه ای دارد کار اشتباهی انجام می دهد باید بروید تذکرات الزم را هم به آن افراد و
هم به مسئولین آنها بگویید .نه به دلیل اینكه ما باید رازها را حفظ کنیم به هیچ کس نگوییم.

 چند نکته پایانی
علیهم

 ان شاءاهلل جزوه های دیگری با موضوع تشكیالت بارگذاری خواهد شد که می توانید از طریق سایت آل عبا2
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