سلوک مدیریت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی (ع)
إٞیت ٔذیشیت اص دیذٌب ٜأبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) :أیش إِٙٔٛیٗ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) ٔذیشیت سا ٔحٛس  ٚلغت ٔی دا٘ٙذ ،تٕبْ
ٔسبیُ سا دس جبٔؼ ٝاسالٔی ثش ٔحٛس ٔذیش ٔ ٚذیشیت خالغٔ ٝی وٙٙذ ٔ ٚی فشٔبیٙذ « :تذثیش ٔ ٚذیشیت خٛد سشٔبی ٝا٘ذن سا
افضٔ ٖٚی وٙذ ،أب ٔذیشیت  ٚتذثیش سٛء  ٚضؼیف سشٔبی ٝا٘ج ٜٛسا ٘یض ٘بثٛد  ٚصائُ ٔی سبصد».
أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس جبی دیٍش ٔی فشٔبیٙذ« :سجؼت  ٚسیش لٟمشایی چٟبس ػّت ػٕذ ٜداسد ؤٕٟ ٝتشیٗ آٖ سٛء ٔذیشیت
است.
وظایف عام مدیریت اسالمی از دیدگاه امام علی (علیه السّالم)
 -1ایٕبٖ  ٚتمٛا
یه ٔذیش دس دسج٘ ٝخست ثبیذ ٕٞب٘ٙذ ٞش ا٘سبٖ دیٍش ایٕبٖ  ٚتمٛا داضت ٝثبضذٔ .ذیش ٔٔ ،ٗٔٛغیغ فشأیٗ اِٟی است ٔ ٚی دا٘ذ
و ٝاٌش دس جشیبٖ وبسٞب ضشایظ سخت  ٚدضٛاسی ثشایص پیص آیذ  ٚیب صٔی ٝٙوبسٞب ثسیبس آٔبد ٜثبضذ  ٚأٛس ث ٝسِٟٛت دس ثشاثشش
پذیذاس ٌشدد ،دس ٞش د ٚحبِت سٚحی ٝخٛد سا ٘جبخت ٚ ٝخٛد سا دس ٔسیش اجشای فشأیٗ اِٟی ٔی ثیٙذ  ٚثب ٚلبس  ٚاعٕیٙبٖ خبعش وبس
سا ادأٔ ٝی دٞذ .تٛغی ٝأیشإِٙٔٛیٗ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) ثٔ ٝبِه اضتش دس ایٗ خػٛظ ضٙیذ٘ی است؛ «ای ٔبِهٔ ،بِه ٘فس
خٛیص ثبش  ٚآٖ سا ث ٝدست ٛٞی ٔسپبس٘ ،فس خٛیص سا ثب تشن خٛاٞص ٞب ثىص  ٚثٍٙٞ ٝبْ سشوطی ،ػٙب٘ص سا ثىص و٘ ٝفس
پیٛست ٝث ٝثذی فشٔبٖ ٔی دٞذ جض آ٘ى ٝخذای سحٓ وٙذ  ٚدس اجبثت ٘فس دس ٘بسٚاٞب ثخُ ثٛسصد  ٚثذاٖ وٕٞ ٝب٘ب ثخُ ٚسصیذٖ
٘سجت ث٘ ٝفسٔ ،شاػبت ا٘ػبف است دس آ٘چ ٝو ٝثشای آٖ خٛضبیٙذ یب ٘بخٛضبیٙذ است.
 -2اػتػبْ  ٚاػتٕبد ث ٝخذا ٘ ٚػشت اِٟی
اػتػبْ  ٚاػتٕبد ث ٝخذا ٘ ٚػشت اِٟی یىی اص اثضاسٞبی ٔؼٛٙی است و ٝیه ٔذیش اسالٔی ٔی تٛا٘ذ ثشای ا٘جبْ ٚظیف ٝخغیش
ٔذیشیت اص آٖ استفبد ٜوٙذ تب اص ا٘جبْ وبسٞب خست ٚ ٝافسشدٔ ٚ ٜبیٛس ٘طٛد  ٚسختی ٞبی ثضسي ا ٚسا ٔتضِضَ ٘سبصد .أبْ ػّی
(ػّی ٝاِسّالْ) دس ایٗ خػٛظ ٔی فشٔبیذ« :وسی و ٝثش خذا تٛوُ وٙذ٘ ،بٕٛٞاسی ٞب  ٚسختی ٞب ثش إٛٞ ٚاس  ٚدستیبثی ث ٝاثضاس ٚ
أىب٘بت سسیذٖ ثٞ ٝذف ثشای ا ٚآسبٖ ٔی ضٛد».
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-3سػبیت ػذاِت  ٚا٘ػبف
سػبیت  ٚثشلشاسی ػذاِت یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٚظبیف یه ٔذیش اسالٔی است؛ ػذاِت ٔجٙبی  ٕٝٞحشوت ٞبی غحیح ٔذیشیت است
و ٝدس اثش ٚجٛد ػذاِت  ٕٝٞچیض دس جبی خٛد لشاس ٔی ٌیشد ٞ ٚش وس وبسش سا ث ٝدسستی ا٘جبْ ٔی دٞذٔ .شاػبت ثی عشفی ثش
ٔذیش ٚاجت است  ٚثبیذ غشفٙظش اص ایٙى ٝیىی اص د ٚعشف دٚست غٕیٕی یب خٛیطب٘ٚذ ٘ضدیه اٚست  ٚاٌش حك سا ث ٝا٘ ٚذٞذ
ٕٔىٗ است اص ٚی س٘جیذ ٜضٛد ثبیذ ث ٝدلت ثشسسی وٙذ و ٝحك ث ٝجب٘ت وذاْ است .أیشإِٙٔٛیٗ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس
خػٛظ ایٗ ٚظیفٔ ٝذیشیتی ٔی فشٔبیٙذ« :وسی و ٝػبدَ ثبضذ ،دستٛس  ٚحىٕص ٘بفز خٛاٞذ ثٛد».
- 4پشٞیض اص غشٚس  ٚخٛدپسٙذی
یىی اص ثیٕبسی ٞبی ّٟٔه ٔذیشیتٌ ،شفتبس ػجت  ٚخٛدپسٙذی ضذٖ  ٚایٙى ٝثٔ ٝحض ٔٙػٛة ضذٖ ثٔ ٝذیشیت ،خٛد سا ثبالتش
اص دیٍشاٖ ثجیٙذ  ٚث ٝافشاد ث ٝدیذ ٜحمبست ثٍٙشد  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ تٕبس خٛد سا ثب ٔشدْ لغغ وشد ٚ ٜاص آ٘بٖ دٚسی ٌضیٙذ.
ٔذیشی و ٝدچبس خٛدپسٙذی ٔی ضٛد اص جستجٛی ٔشحّ ٝثٟتشی ثشای وبس خٛد  ٚثبال ثشدٖ سغح آٖ ثبص ٔی ایستذ  ٓٞ ٚاص دیذٖ
 ٚپزیشفتٗ ٘ٛع ثٟتشی اص وبس ٔٛسد ٘ظش ثبص ٔی ٔب٘ذ ٘ ٚیشٚی وٕبَ ٌشای ػمُ خٛیص سا فشٔ ٚی ٟ٘ذ.
حضشت ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس ٘بٔ ٝخٛیص ثٔ ٝبِه اضتش ٔی فشٔبیٙذ« :اٌش لذست ٔ ٚمبٔی و ٝث ٝدستت سسیذ ٜثشایت خٛدپسٙذی
 ٚػجت آٚسد ٚ ٜوجشیب  ٚػظٕتی ثشای خٛد پٙذاضتیّٔ ،ه خذای سا ثبالی سشت ثٍٙش ،ثیٙذیص و ٝلذست ٞبیی و ٝت ٛدس حك خٛد
٘ذاسی ا ٚدسثبس ٜت ٛداسد… و ٝخذا ٞش ججبسی سا رِیُ ٌشدا٘ذ ٞ ٚش ٌ ٝ٘ٛفخشفشٚضی سا صث ٖٛسبصد».
 -5پشٞیض اص استجذاد  ٚدیىتبتٛسی
خغش٘بن تشیٗ سٚحی ٝای ؤ ٝذیش دس اثش اثتالء ث ٝخٛدپسٙذی  ٚتىجش پیذا ٔی وٙذ سٚحی ٝدیىتبتٛسی  ٚاستجذاد اٚست .دس چٙیٗ
حبِتی ٔذیش ٔ ٕٝٞؼیبسٞبی حك ٙٔ ٚغك ٔ ٚالن ػذَ  ٚاخالق سا صیب پب ٔی ٌزاسد  ٚثشای وست لذست ثیطتش  ٚاػٕبَ آٖ ثٞ ٝش
ػُٕ ٘بدسست  ٚظبِٕب٘ ٝای دست ٔی ص٘ذ.
ٚظیفٔ ٝذیش ایجبد ضشایغی است و ٝافشاد ،داٚعّجب٘ ٚ ٝآٌبٞب٘ ٝاص دستٛسات  ٚلٛا٘یٗ پیشٚی وٙٙذ .صیشا ا٘سبٖ دس ثشاثش ٞش ٌ ٝ٘ٛظّٓ
 ٚصٚس ث ٝعٛس آضىبس یب پٟٙبٖٔ ،مبٔٚت ٔی وٙذ .صٚسٌٛیی  ٚاستجذاد اص ٘طب٘ٞ ٝبی ٘بتٛا٘ی است  ٚث ٝتؼجیشی آ٘جب وٙٔ ٝغك ٘جبضذ،
اص صٚس استفبدٔ ٜی ضٛد.
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أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) ٔی فشٔبیٙذٔ «:جبدا ثٍٛیی٘ ٗٔ ،یشٙٔٚذْ ،أش ٔی و ٚ ٓٙدستٛساتٓ اجشا ٔی ضٛد ،صیشا ایٗ سٚش ٔٛجت
فسبد فىش ،تضؼیف دیٗ ٘ ٚضدیه ضذٖ ث ٝا٘حشاف است».
أیشإِٙٔٛیٗ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) ضخع ٔذیش سا ث ٝتٛج ٝدائٓ ث ٝایٙى ٝا ٚخٛد صیشدست سدٞ ٜبی ثبالتش اص خٛد است ٔ ٚذیشاٖ
ثبالتش اص ا٘ ٚیض دس لّٕش ٚفشٔب٘شٚایی  ٚحبوٕیت اِٟی لشاس داس٘ذ ،دػٛت ٔی وٙذ  ٚثٔ ٝبِه ٔی فشٔبیٙذ« :پس ٞش آی ٝٙت ٛثبالتش اص
آٟ٘بیی ِٚ ٚی أش ت ٛثبالتش اص تٛست  ٚخذا ثبالتش اص وسی است و ٝت ٛسا ثٔ ٝذیشیت  ٚفشٔب٘ذٞی  ٚفشٔب٘شٚایی ٌٕبسد ٜاست».
 ٚثبص دس جبیی دیٍش حضشت ٔی فشٔبیٙذ« :تٛاضغ آدٔی سا ثبال ٔی ثشد  ٚتىجش ا٘سبٖ سا وٛچه  ٚپست ٔی وٙذ».
 -6دٚسی اص د٘یبپشستی  ٚعٕغ
یه ٔذیش اسالٔی ثبیذ ٔشالجت وٙذ تب ٔبَ ٔ ٚمبْ ا ٚسا ضیفت ٝد٘یب ٘سبصد  ٚا ٚسا اص تٛج ٝث ٝآیٙذ ٚ ٜسٚص ٔشي ثبص داسد  ٚثبػث
ا٘حشاف  ٚتجبٞی ٚی ٌشدد .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس ٔٛسد د٘یبپشستی ٔی فشٔبیٙذٔ« :حجت د٘یب ػمُ سا فبسذ ٔی وٙذ ٌٛ ٚش سا
اص ضٙیذٖ ٔغبِت حىیٕب٘٘ ٝبضٛٙا ٔی سبصد».
 ٚاص سخٙبٖ ٌٟشثبس آٖ أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس ٔٛسد عٕغ ٕٞیٗ ثس و ٝحضشت ٔی فشٔبیٙذ« :آ٘ى ٝعٕغ سا ضؼبس خٛد ٌشدا٘ذ
خٛد سا وٛچه ٕ٘بیب٘ذ».
-7غجش  ٚضىیجبیی
إٞیت غجش دس ٔذیشیت صٔب٘ی سٚضٗ ٔی ٌشدد و ٝثذا٘یٓ غجش ٚاسغ ٝاغّی دس تحمك اٞذاف ،ثٚ ٝیژ ٜدس سسیذٖ ثٞ ٝذفٟبی
ثضسي است  ٚایٗ سٙت لغؼی اِٟی است و ٝثذ ٖٚآٖ پیبٔجشاٖ ٕ٘ ٓٞی تٛا٘ٙذ اٞذاف ٔذیشیتی خٛد سا ٔحمك سبص٘ذ .پس یه
ٔذیش اسالٔی ثشای ٔٛفمیت دس اٞذافص ثیص اص ٞش چیض ثبیذ ث ٝصیٛس غجٛس آساست ٝثبضذ .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس إٞیت غجش ٚ
ضىیجبیی دس وبسٞب ٔی فشٔبیٙذ٘ «:مص غجش دس وبسٞب ٕٞچ٘ ٖٛمص سش دس ثذٖ استٕٞ .بٖ عٛس و ٝثب جذا ضذٖ سش اص ثذٖ ،ثذٖ
فبسذ ٔی ضٛد ٚلتی غجش سا اص وبسٞب جذا وٙیٓ وبسٞب تجبٔ ٜی ضٛد».
 ٚدس جبیی دیٍش حضشت ٔی فشٔبیٙذ« :ضىیجب ،پیشٚصی سا اص دست ٕ٘ی دٞذ ٞش چٙذ صٔبٖ دساصی چطٓ ث ٝسا ٜثٕب٘ذ».
-8تٛاضغ  ٚحّٓ
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یىی اص اثضاسٞبی ٔذیشیت تٛاضغ  ٚحّٓ است؛ ثب تٛج ٝث ٝایٙىٔ ٝذیش ٔی خٛاٞذ ثٚ ٝاسغ ٝا٘سبٟ٘ب وبسی سا ا٘جبْ دٞذ ،ثبیذ ثتٛا٘ذ دس
ثشاثش سفتبسٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآ٘بٖ ٚاوٙص ٔٙبسجی داضت ٝثبضذ  ٚثب حّٓ  ٚتٛاضغ ،سفتبسٞب ٌ ٚفتبسٞبی ٘بٔغّٛة آ٘بٖ سا (دس حذ ٔتؼبسف)
تحُٕ ٕ٘بیذ .اِجت ٝایٗ سفتبس صٔب٘ی ٔٙبست است ؤ ٝسبیُ ضخػی ٔذیش ٔغشح ثبضذ ِٚی اٌش دس استجبط ثب ٚظبیف سبصٔب٘ی ٚ
ٔػبِح جٕؼی ثبضذٚ ،ظیفٔ ٝذیش ثشخٛسد لبعؼب٘ ٝخٛاٞذ ثٛد ٌ٘ ٝزضت  ٚثخطبیص.
إٞیت حّٓ  ٚسؼ ٝغذس ث ٝحذی است و ٝأبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) آٖ سا اثضاس وبس ٔذیش ٔی دا٘ٙذ ٔی فشٔبیٙذ« :اثضاس ٔذیشیت ،سؼٝ
غذس است».
ٌ -9طبد ٜسٚیی
یىی اص اسصضٟبی اخاللی دس ٘ظبْ اسالٔی ،ایٗ است ؤ ٝذیش اسالٔی ثب خٛضشٚیی ثب ٔشدْ ثشخٛسد ٕ٘بیذ  ٚثخبعش وبسی و ٝثشای
آٟ٘ب ا٘جبْ ٔی دٞذ ثش آٟ٘ب ٔٙتی ٘ذاضت ٝثبضذ .عجیؼی است ؤ ٝذیش یه سبصٔبٖ دس ٞش ضشایغی لبدس ث ٝحُ وّیٔ ٝطىالت
ٔشاجؼیٗ ٘یست ِٚی ٔی تٛا٘ذ ثب ٌطبد ٜسٚیی ثب آ٘بٖ سٚثش ٚضٛد  ٚث ٝسخٙب٘طبٖ تٛج ٝوٙذ تب ثذیٗ ٚسیّ ٝاص آالْ  ٚدسدٞبی آ٘بٖ
ثىبٞذ  ٚخٛضی اص خٛد ث ٝیبدٌبس ٌزاسد .أیشإِٙٔٛیٗ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) ثٔ ٝبِه ٔی فشٔبیٙذ« :ثشای سػیت ثبِت سا فشٚد آٚس ٚ
پّٟٛیت سا ثشایطبٖ ٕٛٞاس داس  ٚثب آ٘بٖ ٌطبد ٜس ٚثبش».
 -11أب٘ت داسی
ٔسٙذ ٔذیشیت ،أب٘تی است و ٝث ٝوبسٌضاس سپشدٔ ٜی ضٛد  ٚا ٚثبیذ ث٘ ٝح ٛاحسٗ اص آٖ ٍٟ٘ذاسی وٙذ  ٚآٖ سا ثؼذ اص خٛد ثٝ
اّٞص ثسپبسد .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس ٘بٔ ٝای و ٝث ٝفشٔب٘ذاس خٛد دس آرسثبیجبٖ ث٘ ٝبْ اضؼث ثٗ لیس ٔی ٘ٛیسٙذٔ ،ی
فشٔبیٙذ« :پست ٔ ٚمبٔی و ٝث ٝدست ت ٛافتبد ٜثشای ت ٛعؼٕ٘ ٝیست ثّى ٝأب٘تی دس ٌشدٖ ت ٛاست  ٚخٛاست ٝا٘ذ و ٝتٍٟ٘ ٛجبٖ
ثبضی ثشای وسی و ٝاص ت ٛثبالتش است»….
 -11سبد ٜصیستی
یىی اص ٔٛاسدی و ٝاسالْ ٕٛٞاس ٜث ٝآٖ سفبسش فشٔٛد ٜاست ،سبد ٜصیستی ٔذیشاٖ جبٔؼ ٝاست .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) ٘یض
ٔذیشاٖ اسالٔی سا ث ٝسبد ٜصیستی تٛغیٔ ٝی فشٔبیٙذ« :خذا٘ٚذ ثش پیطٛایبٖ دادٌش ٚاجت ٕ٘ٛد خٛد سا ثب ٔشدْ ٘بتٛاٖ ثشاثش ٟ٘ٙذ تب
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فمیش سا ثٞ ٝیجبٖ  ٚعغیبٖ دس ٘یبٚسد».
 -12خذٔت ػبضمب٘ ٚ ٝتٛج ٝثٔ ٝحشٔٚیٗ
پس اص پزیشش ٞش ٔسئِٛیتی ٔذیش ثبیذ تٕبْ حسبثٍشی ٞبی ٘فسب٘ی سا ث ٝوٙبسی ٟ٘ذ  ٚثب تٕبْ ٚجٛد خٛد سا ٚلف ا٘جبْ ٚظیفٝ
ٕ٘بیذ  ٚثش خالف وسب٘ی و ٝتػٛس ٔی وٙٙذٔ ،ذیشیت یؼٙی دست اص وبس وطیذٖ  ٚتٟٙب ٘ظبسٌ ٜش ثٛدِٖ ٚ ،زا آٖ سا ٔمذٔ ٝتٗ
پشٚسی  ٚساحت عّجی ٔی پٙذاس٘ذٔ ،ذیش اسالٔی ثبیذ دس سا ٜا٘جبْ ٔسئِٛیت خغیشی و ٝثش ػٟذٌ ٜشفتٞ ٕٝٞ ٝستی اش سا دس
عجك اخالظ ثٍزاسدٔ .ذیش اسالٔی ثبیذ ثیطتش ػطك ٔ ٚحجت خٛیص سا ٔتٛجٔ ٝشدْ ٔ ٚحشٔٚیٙی ٕ٘بیذ و ٝثذٞ ٖٚیچ تٛلؼی ثبس
ٔطىالت جبٔؼ ٝسا ث ٝدٚش ٔی وطٙذ  ٚپبیٞ ٝبی ٘ظبْ اسالٔی ثشا دٚش آ٘بٖ استٛاس است  ٚدس ٍٙٞبْ ٞج ْٛدضٕٙبٖ ایثبسٌشا٘ٝ
جبٖ خٛد سا ٘ثبس ٔی وٙٙذ .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس فشٔبٖ خٛیص ثٔ ٝبِه اضتش ٔی فشٔبیٙذٟٔ« :ش ٔ ٚحجت  ٚاحسبٖ ث ٝسػیت
سا دس دَ ثپشٚس( ،ت ٛو ٝدس ِجبس چٛپب٘ی) ثشای آٟ٘ب دس٘ذ ٜضىبسی ٘جبش و ٝخٛسدٖ آٟ٘ب سا غٙیٕت دا٘ی ،آٟ٘ب دٌ ٚش ٜٚثیص
٘یستٙذ :یب ثب ت ٛثشادس٘ذ دس دیٗ یب دس خّمت ثب ت ٛثشاثش٘ذ».
 ٚثبص دس جبیی دیٍش ٔی فشٔبیٙذ« :اٌش ٔذیش ٘یت پبن داضتٔ ٚ ٝشدْ اص ا ٚآسٛد ٜخبعش ثبضٙذ ،تٕبٔی اٚلبت سٚصش ثشای خذا غشف
ٔی ضٛد  ٚػجبدت ث ٝضٕبس ٔی آیذ».
 -13پیطٍبٔی دس وبسٞب  ٚتسشیغ دس أٛس ٔشدْ
اص جّٕ ٝوبسٞبیی ؤ ٝذیش ثبیذ دس آٖ پیطٍبْ ثبضذ ،سشػت ػُٕ دس وبس ٔشدْ  ٚثشعشف وشدٖ ٔطىالت آٟ٘بست .ایٗ أش ػالٜٚ
ثشای ایٙىٛٔ ٝجت ٔٛفمیت  ٚپیطشفت وبسٞبی ٔذیش ضذ ٚ ٜاص ا٘جبضت ٝضذٖ أٛس جٌّٛیشی ٔی ٕ٘بیذ ،ثّى ٝثبػث جٌّٛیشی اص
دِسشد ضذٖ ٘ ٚبسضبیتی ٘ ٚبأیذی ٔشدْ ٘یض ٔی ضٛد .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) ثٔ ٝبِه ایٗ ٌ ٝ٘ٛسفبسش ٔی وٙٙذ« :اص ٚظبیف
اختػبغی ت ٛصٔبٔذاس ٚ ٚاِی ایٗ است و٘ ٝیبصٔٙذیٟبی ٔشدْ سا دس ٕٞبٖ سٚص و ٝث ٝاعالػت ٔی سسذ ٔشتفغ سبصی».
 -14حبفظ ثیت إِبَ ثٛدٖ
یىی اص ٕٟٔتشیٗ ٚظبیف ٔذیش اسالٔی ایٗ است و ٝحبفظ ثیت إِبَ ٔسّٕیٗ ثبضذ .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس ایٗ ثبسٔ ٜی
فشٔبیٙذ« :ثخطص صٔبٔذاساٖ اص خضا٘ٔ ٝسّٕیٗ ستٓ  ٚفسبد است».
ٚ -15فبی ث ٝػٟذ
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یىی دیٍش اص ٚظبیف ٚ ٚیژٌی ٞبی ٔٔ ٟٓذیش ٚفبی ث ٝػٟذ است .أبْ دس ٔٙطٛس خٛد ثٔ ٝبِه ٔی فشٔبیٙذ« :اٌش دضٕٗ دس پیىبس ٚ
وطبوص ج ًٙپیطٟٙبد غّحی پسٙذیذ ٜداد ٞشٌض سد ٔىٗ… اٌش ٔطىّی سخ داد و٘ ٝبچبس ضذی ثب دضٕٗ غّح ثشلشاس وٙی یب
ػٟذ یب ٔیثبلی ثجٙذی ثبیذ ث ٝپیٕبٖ خٛد ٚفبداس ثبضی ،لشاسداد سا ثب وٕبَ دسستی ٔحتشْ ضٕبسی  ٚجب٘ت سا سپش پیٕبٖ سبصی».
ٔ -16تیٗ  ٚسبد ٜسخٗ ٌفتٗ
یه ٔذیش اسالٔی ثبیذ دس ٍٙٞبْ سخٗ ٌفتٗ ،آ٘چٙبٖ سبد ،ٜسبِٓ  ٚلبثُ ف ٟٓسخٗ ثٍٛیذ و ٝدس ض٘ٛٙذٌبٖ خستٍی ٔ ٚالَ ٚ
ٟ٘بیتبَ ثی تفبٚتی ایجبد ٘ىٙذ .ثبیذ اص ث ٝوبس ث ٝثشدٖ اغغالحبت  ٚوّٕبت  ٚػجبسات ٘بٔف ٚ ْٟٛپیچیذ ٜخٛدداسی وٙذ تب سٙخٙص ثٝ
سبدٌی  ٚث ٝساحتی لبثُ ف ٟٓثبضذ .سخٗ ٚسیّ ٝاستجبط ٔیبٖ ٔذیش  ٚوبسضٙبس استٔ .ذیش ثبیذ دس فٗ خظ  ٚسخٛٙسی تٕشیٗ
ٕ٘بیذ  ٚفػیح غحجت وٙذ .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس ایٗ صٔیٔ ٝٙی فشٔبیٙذ« :چ ٝثسب والٔی و ٝتبثیشش اص تیشٞبی ثشاٖ افض٘ٚتش
است».
 -17جٌّٛیشی اص سٚاج تّٕك  ٚػیت جٛیی  ٚسخٗ چیٙی
یه ٔذیش اسالٔی ثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ػُٕ وٙذ و ٝافشاد ٘بثبة ،صٔی ٝٙایجبد اغتطبش دس سٚاثظ سا ثذست ٘یبٚس٘ذ ٛٔ ٚججبت ٘بساحتی،
ٍ٘شا٘ی ،سٛءظٗ  ٚثی اػتٕبدی ثیٗ افشاد سا ثٛجٛد ٘یبٚس٘ذ .صٔب٘ی ؤ ٝذیش ث ٝخٛدپسٙذی ٔجتال ٔی ضٛد ،ػذ ٜای ثشای خٛضبٔذ
ٚی ث ٝتّٕك ٌٛیی ٔی پشداص٘ذ و ٝسٚاج ایٗ أش ٔحیظ سبصٔبٖ سا ٔسٕ٘ ٚ ْٛبأٗ ٔی سبصد .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس ایٗ ٔٛسد
ٔی فشٔبیٙذ« :پشٞیض وٗ اص خٛدپسٙذی  ٚتىی ٝثش چیضی و ٝت ٛسا ث ٝخٛدپسٙذی ٚاداسد  ٚاص ایٗ و ٝدٚست ثذاسی ٔشدْ ت ٛسا
ثستبیٙذ ،صیشا ایٗ حبِت اص ٕٟٔتشیٗ فشغت ٞبی ضیغبٖ است تب ٘یىی ٘یىٛوبساٖ سا اص ثیٗ ثجشد .ضیغبٖ ا٘سبٖ سا ث ٝستبیص
دٚستی  ٚخٛدپسٙذی ٚأی داسد تب وبس ٘یىی و ٝا٘سبٖ ا٘جبْ داد ،ٜثی اثش ضٛد».
 -18تثجیت سٚی ٝدیٍشاٖ
یه ٔذیش اسالٔی ثبیذ ث ٝایٗ اغُ اػتمبد  ٚایٕبٖ داضت ٝثبضذ و ٝثضسٌب٘ی و ٝلجُ اص ٚی دس آٖ پست ثٛد ٜا٘ذ ا٘تػبثٟبیی سا ا٘جبْ
داد ٜا٘ذ و ٝغحیح است ،دستٛساِؼّٕٟبیی سا داد ٜا٘ذ و ٝث ٝسضذ سبصٔبٖ وٕه ٔی وٙذ ،ثٙبثشایٗ یه ٔذیش اسالٔی ٘جبیذ ث ٝغشف
سفتٗ ٔذیشاٖ لجّی  ٚجبیٍضیٗ ضذٖ خٛد ث ٝجبی آ٘بٖ ،وّی ٝأٛس سا تغییش دٞذ  ٚدس تٕبٔی ا٘تػبثبت ،دستٛساِؼّٕٟب ،سبصٔب٘ذٞی
ٞب  … ٚتجذیذ٘ظش ٕ٘بیذ چشا ؤٕ ٝىٗ است ثشخی اص ایٗ ا٘تػبثٟب  ٚدستٛساِؼّٕٟب ث ٝجب ،دلیك ،غحیح ٔ ٚجتٙی ثش ثشسسی ػّٕی
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ا٘جبْ ضذ ٜثبضذ  ٚدس  ٓٞسیختٗ آٟ٘ب ٔٛجت وٙذی یب تٛلف وبس سبصٔبٖ ٌشدد .أبْ ػّی (ػّی ٝاِسّالْ) دس ٘بٔ ٝای ثٔ ٝبِه اضتش
ٔی ٘ٛیسذ« :آداة  ٚسس ْٛضبیست ٝای سا و ٝثضسٌبٖ ٘خستیٗ ثىبس ثست ٝا٘ذ ٔ ٚبیٕٞ ٝجستٍی  ٚاغالح حبَ سػیت ثٛد ٜدسٓٞ
ٔطىٗ ٘ ٚیض سٚی ٝجذیذی سا و ٝث ٝچیضی اص آٖ سٚضٟب آسیت ٔی سسب٘ٙذ ٚضغ ٕٔٙب ،صیشا دس غیش ایٗ غٛست پبداش اص آٖ وسی
است و ٝآٖ سٚیٞ ٝب سا ثشلشاس وشدٔ ٚ ٜسئِٛیتص ثش ػٟذ ٜتٛست ،ث ٝخبعش ایٙى ٝآٟ٘ب سا ٘مض وشد ٜای».
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