
 ای از جنس آتش هدیه:مورد 

 غالمرضا خاکی                                                                                     

   :آغاز کالم

 :تا خواستم جلسه را آغاز کنم یکی از حاضران گفت

کنهه و   آقا این منشور بازی اخالقی دیگر چیه؟یه جمالت الکی یه نا منشور از روی دست خارجی ها کپی می

ما که خودمون  : کنند، بعد خندید و گفت ویسند و به دیوار آویزان مین کنند و توی قاب می بعد خوشگلش می

 !؟داریمها نیاز  به این حرف به نظرتون به اخالقیم( END) "اند"

 :یکی از انتهای کالس گفت

حضهور داشهتم کهه    منهد سهازی   در کنفرانس توان استاد من پارسال در سخنرانی شما در سالن صدا و سیما 

ردیهد منظهور شهما از جهوانمرد بهودن در      درباره جوانمردی سازمانی و نظریه شهروندی سازمانی سخنرانی ک

 سازمان چیه؟ و آیا جوانمرد انسان مقدسی است؟ 

 آیا جوانمرد، پرهيزگار است یا گناهكار؟

کردند، ایمان داران گناهکاری  می جوانمردانه عمل : برای احترامش گفتم قصد نداشتم درگیر موضوع نوشتم 

منقله   دزدانی که در حهین دزدی،  ، برای نمونه ه استبرپا بودرحمانی  -شیطانیجدال  آنها درونبودند که 

ای که روح او را مخاط  قرارداد  توان نمونه آورد، آیه هنگام شنیدن آیه قرآن  را می» فضیل عیاض را  دشدن

 آیا وقت آن نرسیده که قلوب مومنان در برابر کالم خدا خاشع شود؟: که

ههای شهیطانی اسهت، امها      های دیگر اسهیر توطههه   م انسانجوانمرد، انسان معصوم و مقدسی نیست، مثل تما

ههای از جهوانمردان، برخهی امهور يهاهری شهرعی را رعایهت         هم دارد، هر چنهد پهاره   پسند های رحمان رفتار

ها و داشهتن   جوانمردی، پیروی کردن از شرع است و اقتدا کردن به سنت»: گوید کردند اما، ابوعثمان می نمی

سعه صدر و خوی "تی در چنین برداشتی از جوانمردی، در کنار شرع و سنت، بر ح« سعه صدر و خوی نیکو

 شود تاکید می "نیکو داشتن

عطف به ما سهق    شما هم. دیگه باید موقع دیگری این بحث را ادامه بدهیم:ادامه موضوع به شوخی گفتم در

بیهان مهی    ا آقایون در کنفرانس هها مطلقهی را  شم اکثر جوابم در آمد که در.پرسیدی باید آنجا می! کنی؟ می

 .فرمایید و زود صحنه را ترک می کنید

 اخالقهی  یاه ازه دهید  تا بحثی را بر چالشکنم اج حاال خواهش می:گفتم به نقدش واکنش نشان ندادم و   

 برو هستید متمرکز کنیم، در عمل با آن روکار آفرینان و مدیران و کارشناسان که  شما 

 چيست؟چالش های اخالقی مهم در فضای کسب و کار ایران  به نظر شما 
 

 نيم ساعت بعد

یکی بعد از پایان یهافتن ايهارنظرهها گفهتم مهن ریشهه      . ای کردند در پاسخم ايهارنظرهای پراکندهحاضران 

 :کنم نویسم خالصه می ای که روی تابلو می تمامی آنچه را گفتید در این جمله

 «چالش میان اخالقی عمل کردن و به موفقیت رسیدن » 

د از نوشتن این تیتر شرح دادم که این چالش همواره در زندگی بشره بوده و خواهد بهود فقهش شهکل آن    بع



مگر انقیاء و مصلحان در طول تاریخ به دنقال چه بوده اند؟ ریشهه ایهن چهالش در معیارهها و     . شود عوض می

 .قرار دارد« شاخص های موفقیت»و « رفتار اخالقی» تعریف های ما از 

 ! این جمله شما یعنی چه؟: ها پرسید نمیکی از خا

یعنی کاری را که . می داند« نسقیت فرهنگی»فردی را در نظر بگیرید که مقنای عمل اخالقی خود را : گفتم

کنند مالک اخالقی بودن آن می پندارد، مثالٌ باور دارد که اکثر کارآفرینان جامعهه، دادن   یک جمع تایید می

دانند لذا او نیز برای انجام کهاری   ی کس  و کار خود ضروری و گریزناپذیر می«قاب»و « ایجاد»رشوه را برای 

اما کسی دیگهر  . دهد و بعد از انجام شدن کارش احساس موفقیت می کند که ح  خود می پندارد رشوه می

 :است  بر این باور است که "معیارهای دینی"که مقنای اخالقی عمل کردن او 

 الماشى بينهما مرتشى ولعن اللَّه الراشى و ال 

چنهین  .  است از رحمت خود دور گردانهد  خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن کس را که واسطه میان آن دو

باورمندی در نگاهی عمی ، رشوه دادن را نوعی شکست خوردن  می داند زیرا نادیهده گهرفتن امهر خهدا بهه      

 .خاطر سود مادی را موفقیت نمی داند

کسی ریشه لغت رشوه را می داند؟ هیچکس جهواب نهداد،آن را بهه تکلیهف جلسهه بعهد       از حاضران پرسیدم 

 :تقدیل کردم و سپس گفتم که

براى پيروزى بر طرف دعواى خود در محكمه عدل على  شبانه ظرفى پر از   اشعث بن قيس

ران سوگوا » :على بر آشفت و فرمود حلواى لذیذ به در خانه على  آورد و نام آن را هدیه گذاشت

به   اى که مرا فریب دهى و از آیين حق باز دارى؟ اشك بریزند، آیا با این عنوان آمده بر عزایت

پوست جوى را  خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زیر آسمانهاى آنها است به من دهند که

هان ملخ اى در د جویده اى به ظلم بگيرم هرگز نخواهم کرد، دنياى شما از برگ از دهان مورچه

 تر است ارزش براى من کم

داستانم آتشی در کالس را از هر طرفی روشن کرد، هیچکس در حمایت پیام داستان سخنی نگفههت، حتهی  

توپخانه حمله آنها به من چنان  پر حجم بود که . آنانههی که ياهرالصهالح در کالس تسقیح مههی چرخاندند

در این بین یکی از افراد که بقهول  . را انکار کرده ام« ایرانی مسلمات آیین کارآفرینی»احساس کردم یکی از 

اگر من رشهوه  : خودش در مجموعه شرکتهای او  چند صد  نفر کار می کردند، وارد بحث شد و آشکارا گفت

من خهودم تها آخهر عمهر پهول دارم کهه       . شود ندهم؛ اگر ترازنامه ها را دستکاری نکنم کارخانه ام تعطیل می

نگهرانم  . شوند فکر مههی کنم نفر می 0555ما به این چند صد نفر و خانواده هایشان که تقریقاٌ زندگی کنم، ا

 که با بیکاری این آدمها، فرزندان آنها چه خواهند شد؟ با این وضعیت شما می گویید رشوه ندهم؟ 

د یکقهاره  مهندس صقوری که در ردیف اول نشسته بو. هرکسی از هرطرف وارد بحث شد. سؤال دشواری بود

. من مدیرعامل یک شرکت مهندسی ام که دارای نظام اخالق حرفه ای مهندسی است: پای تابلو آمد و گفت

در چندماه اخیر با رئیس هیات مدیره دچار مشکل شده ام چون پاره ای از موازین نظهام اخالقهی را نقههص  

فالنی نمی : س او به من رو کرد و گفتسپ. می کنم تا شرکت بتواند قرارداد بقندد و در شرکت ما تخته نشد

گهاهی بها خهودم مهی     . دانی با هر رشوه ای که می دهم تا کاری به انجام برسد روزها، حال من خوب نیست

 گویم قید همه چیز را بزنم و خداحافظ سر به بیابان بذارم



 چالش درونی من

حکمی کهه بهه فهرد    . گذشت« میتهاکل »از ذهنم به سرعت حکم فقهی . در آزمون دشواری قرارگرفته بودم

گوشهتی کهه درحالهت    .دهد تا آنگاه که بقایش به خطر می افتد، گوشت مرداری را  بخورد مسلمان اجازه می

اما همین حکم می گوید اگر فرد مضطر بیش از نیاز به زنده ماندن، برای لذت . عادی، خوردن آن حرام است

 .گوشت خوردن را ادامه دهد حرام خواهد بود،

 :طرح این حکم خواستم فضایی را برای تفکر خالق باز کنم  و ذهن ها را با این پرسش درگیر کنم که با

دهد تا چراغی روشن بماند و سفره ای همچنان برقرار  آیا فـرق نيست بـين آنكه رشــوه ای می

 ...دهد تا پول قسط ویالی اروپایش تامين شود؟ باشد، با آنكه رشوه می

جوانی که سهرش را بهه دیهوار تکیهه داده بهود       ،تمام شود، درمیان همهمه موضوع ادند که حاضران اجازه ند

شود، اگر ما به جای رشوه نامش را بگهذاریم   نمی« حرام»، «حالل»ها، امور  آقا، مگر در فقه با تغییر نام: گفت

 شود؟ آیا مشکل حل نمی« هدیه»یا « شیرینی»

« اخهالق »و « فقهه »رابطه میهان  کردم زمینه ای برای بیان  سؤال دشواری بود، کمی مکث کردم احساس می

 .سکوت کردم. نیست و ممکن است مایه سوء تفاهم شود

که در انتهای کالس کنارپنجره نشسته بود و هنگام معرفی خود را کارگزار بورس معرفی می مرد موسپیدی  

دروغ "اما از طرفی مها   «بریزند راست بگو، اگر افالک در هم»: کانت می گوید: کرد وسش حرفم آمد و گفت

  "مصلحت آمیز هم درایم
مگر در جنگ احزاب نقود که یک نفر از سپاهیان کفهر بهه   : خانم چادری از این سوی کالس گفت کی گفته

یا پیامقر من مسلمان شده ام، اکنون اگر اجازه دهی بها گفهتن دروم میهان یهودیهان     : نزد پیامقر آمد و گفت

 عهالحرب الخد: فرمودداد و پیامقر به او اجازه . وکافران تفرقه بیاندازم

 . هدف، وسیله راتوجیه می کندپس گفتند، به به، : چند نفر که گویی منتظر چنین لحظه ای بودند

جنگی که بهر سهرزمین   . بیزینس هم جنگه: فرستاد، سرش را بلند کرد وگفت محمودی که داشت پیامک می

بها  « ر راه خهدا جهاد د»کارگزار بورس در جوابش درآمد که عج ، از کی تا حاال . گیرد سهم بازار صورت می

 . های هر باورمند متعصقی است آقا این توجیه: محمودی گفت. یکی شده« کار اقتصادی»

ههایی کهه بهه     قرار شد که در هفته آینده درباره سؤاالت پرداخت رشوه .رسید صدای اذان از دور به گوش می

 :گفتم. اذان به نام پیامقر رسید .انجامد بحث بیشتری بکنیم کارآفرینی می

 (1)نامت بماند تا ابد ای جان ما روشن زتو
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