 عهد و پیمان در اسالم
در ارزش و مقام عهد و پیمان ،آیه  34سوره مبارکه اسراء کافی است ،که خداوند متعال می فرمایند :وَأوْفُوا
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بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُوالً؛ و به عهد (خود) وفا کنید ،که از عهد سؤال مى شود.

حضرت امام علی علیه السالم در کالمی زیبا می فرمایند :دروغگو و مرده یكسانند؛ زیرا برترى زنده بر مرده ،به
سبب اعتماد به اوست .پس اگر به سخن او اعتمادى نشود ،زنده نیست 2.رکن اساسی در کار تشكیالتی این است
که ما نیاز به انسان های زنده داریم ،یعنی انسان هایی که بشود بر سر حرفشان حساب کرد؛ نه اینكه بعد از عهد
و قولی که می دهند به آن عهد عمل نكنند.

 عهد در کار تشکیالتی
هر مسئول تشكیالتی باید قبل از شروع به کار یک عقیده ای رو در ذهن افراد مجموعه خود قرار دهد .آن عقیده
هم این است که تا توانایی و وقت کافی برای انجام کاری را ندارند آن وظیفه را قبول نكند .کارها و برنامه های
مختلفی را دیده ایم و قطعاً شماهم دیده اید که افرادی قول داده اند در فالن کار کمک بكنند ولی در موقع نیاز
هیچ کاری انجام ندادند و ضربه بزرگی به آن برنامه زده اند.
البته یک بخشی هم به وجدان و شعور طرف مقابل بر میگردد ،کسی که می داند این وظیفه را نمی تواند انجام دهد
یا وقت کافی ندارد ،چرا این کار را قبول میكند؟ به هر حال مسئولین محترم تشكیالت ،افراد مجموعه خود را
نسبت به این موضوع روشن و آگاه بكنند.
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البته عهد شرعی که در اسالم آمده با آن عهد عرفی که در جامعه وجود دارد متفاوت است(جهت کسب اطالعات بیشتر

و بهتر به رساله مرجع خود رجوع کنید)
 2غررالحکم ،ح 2104

 علل بد عهدی
اینكه به چه جهت اشخاص در کار تشكیالتی به عهد خود عمل نمی کنند میتواند چند دلیل داشته باشد(هنگامی که
می خواهید به افراد مسئولیت بدهید به این نكات توجه کنید):
 عدم وقت کافی :فرض کنید شخصی میخواهد در جشن نیمه شعبان هم مسئول سیستم صوت باشد و هم
مجری!!! این شخص حتی اگر توانایی انجام این دوکار را داشته باشد نمی تواند بدرستی انجام بدهد ،چون این
دوکار به گونه ای نیست که بتوان به صورت همزمان انجام شود .امام علی علیه السالم در این رابطه می
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فرمایند :آنكه به کارهای مختلف بپردازد ،نقشه هایش به جایی نمی رسد.

 عدم توانایی کافی :فرض کنید به مناسبت ایام ماه محرم می خواهید در خیابان پارچه های سیاه نصب کنید،
به شخصی می گوید که شما این کار را انجام بده(شخص هم یا به دلیل خجالت یا مسائل دیگر این کار را قبول
می کند) .بعد از چند روز می بینیم که هنوز هیچ پارچه ای نصب نشده و وقتی پیگیر می شویم میبنیم شخص
از ارتفاع میترسیده است و توانایی باال رفتن از پله جهت نصب پارچه سیاه را نداشته است .در دادن مسئولیت
ها به توانایی افراد توجه شود .نسبت به این مطلب حدیثی از امیرالمؤمنین وجود دارد که حضرت می فرمایند:
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چیزی را که از عهده انجام آن بر نمی آیی ضمانت نكن.

 جَوّ گرفتگی :فرض کنید نزدیک ایام غدیر هستیم ،سخنرانی می آید و با صحبت های طوفانی خود ،افراد را
تشویق می کند که در دهه غدیر هر کاری که از توانشان بر می آید انجام بدهند .خیلی از اشخاص توی اون
جلسه تحت تأثیر جَوّ موجود در جلسه ،می خواهند مسئولیت قبول بكنند .معموالً اینجور افراد بعد از مدت
کوتاهی خسته شده و وظیفه ای هم که بهش داده شده را به درستی انجام نمی دهد .در دادن مسئولیت شرایط
جَوّ هم در نظر گرفته شود.
 یک نکته :افرادی هستند که واقعاً دوست دارند به عهد و قولی که دادند پایبند باشد ،ولی مشكل غیر منتظره
ای برایشان رخ می دهند که دیگر نمی توانند به آن وظیفه عمل کنند .قطعاً این افراد اشكال و عیبی به
سمتشان نیست ،چون خودشان تقصیری در این کار نداشتند.
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 چند نکته پایانی
علیهم
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