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  انقلاب(انقلاب(  دومدوم  گامگام  ههييانانييبب  تتيي)با محور)با محور  قرآنقرآن  از منظراز منظر  ننييامام  رانرانييمدمد  ييهاهاييژگژگييوو
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 دهيچک

از  يکيمواجه است.  يمتعدد يهابحران ها وبا چالش ياسلام يهاسازمانت يريمد

 هاازمانسسته در ين و شايران اميگماشتن مد هابحرانن ياز ا ييرها يهامؤلفه نيترمهم

که در رأس  ين اصل رهنمون هستند که اشخاصياسلام به ا يانيوح يهاگزارهاست. 

ن و متخصص باشند؛ تا بتوانند از يد اميبا شونديمر انتخاب يمد عنوانبههرم سازمان 

ت مسئله و عدم يند. اهميحفاظت و حراست نما يسازمان به خوب يهاهيسرما

دگاه ين دييو تب يتيريکرد مديم با رويمنظر قران کر و روشمند از مندنظام يهاپژوهش

و ات قرآن يه گام دوم، موجب شد؛ نگارندگان با رجوع به آيانيدر ب يمقام معظم رهبر

 نيترمهم يليو تحل يفيو با استفاده از روش توص يانات مقام معظم رهبريو ب آثار

 يآوردهارهو  هاافتهيقرار دهند.  ليوتحلهيتجزن را مورد يران اميمد يهايژگيو

جهان اسلام و  يسند راهبرد عنوانبهم يت از آن دارد که قرآن کريپژوهش حکا

                                           
قرآن و علوم )گرايش مديريت( جامعه المصطفي العالميه )ص(، مجتمع  يدکتر آموختهدانش. *

 سنده مسئول(ي)نو anvarim907@yahoo.com: وزش عالي قرآن و حديثآم

 a.a.safari4631@gmail.com: جامعه المصطفي العالميه )ص(استاديار . *
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م نموده و مقام يترس ين را به خوبيران اميمد يهايژگيو، يبشر يازهاين ييگوپاسخ

ن يش به ايانات خويآن در آثار و ب ياز رهنمودها يريگبهرهبا الهام و  يمعظم رهبر

ن بودن يوند محکم با اميکشور پ ييح کرده است که رشد و شکوفايو تصر ديمسئله تأک

که قرآن  يهايژگيو نيتربرجستهن روشن شد که يران دارد. همچنيق بودن مديو لا

د کرده است ينسبت به آنها تأک يان کرده و رهبريسته بين و شايران اميمد يبرا

روان، يپ يعلم ي، صداقت، ارتقاييتوانا، يي، دانايدارامانتمان، تقوا، ياز: ا اندعبارت

 يبنديد که التزام و پايمشخص گرد بر آنو... افزون  يستگيت و شايت، اهليقاطع

 ياسلام يهاسازمان يمانع اضمحلال و موجب تعال ادشدهي يهايژگيوران نسبت به يمد

 .گردديم

 ه گام دوم.يانيب ن،يام رانيمد ت،يرير، مديمد قرآن، :يديکل واژگان
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 مقدمه

ت يريمد يم که در چگونگيها هستجوامع سازمان در ياندهيرات فزاييامروزه شاهد تغ

به  يشتريت بيران حساسيرات باعث شده که مديين تغير گذاشته است. ايها تأثآن

 دهد که عملکرد ويقات نشان ميها داشته باشند. تحقها در سازمانت انسانيريمد

علت  يريشمندان عرصه مديح بوده و انديت صحيرير مديت تأثها تحسازمان يوربهره

ت يريوه مديرا در ش يده امروزيچيپ شرفته ويپ يايموفق دن برتر و يهات سازمانيموفق

 (.5 :4676، يزارع) داننديها مآن

نسبت به  ياست که آگاه يانسان ين کارهايترقيحال دقنيدرع ن ويترت، سختيريمد

کارگشا باشد و اداره  يتيريشبرد اهداف مديتواند در پيآن م يهامؤلفه و يهايژگيو

رغم يرد عليد موردتوجه قرار گينه باين زمياست که در ا ياز مسائل مهم يجامعه انسان

ن مناصب يدار اافراد که عهده يهايژگيها، شناخت صفات و واداره سازمان ييتوانا

را لازم است يز به آن توجه شود؛ د نسبتيز از مسائل مهم است که بايشوند نيم

ر يک مدي يباشد. وقت يسالارستهيبه افراد، بر اساس شا يتيريمد يهاپست يواگذار

 يها و جوامع انسانت سازمانيريمد ينيد يهاآشنا با آموزه اعتماد وقابل سته وين شايام

 ينيد يهازهآمو نگاه اقتدار در آن خواهد شد از رشد و يرد باعث تعاليرا به عهده بگ

 از نظر دارد عهده به آن تحولات و ياجتماع راتييتغ در را نقش نينخست ت،يريمد

 يرسولان متعال خداوند که است فراوان تياهم يدارا قدرآن جوامع در ت،يريمد اسلام

 و فرستديها مآن تيريمد و يرهبر يبرا هاانسان خلقت با زاد هم سته رايشا ن ويام

 گزارد.ير و سرپرست نميرا بدون مد هاانسان يالحظه
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افراد  به تيريمد سپردن ده ازين اهتمام ورزيران اميکه نسبت به ارسال مد طورهمان

 يسوبه هاانسان تيهدا ياسلام تيريمد نکه هدفيل ايبه دل است کرده ينه زيخائن ن

 به نسبت که از استين يرانيمد به هدف نيا به دنيرس يبرا هست کمال و سعادت

 .باشند داشته را لازم ييآشنا آن به دنيرس ابزار ت در اسلام ويريمد هدف

 ا،يدن يهاملت نيترفيضع از حيصح رتيمد: ديفرمايم بارهنيدرا( ره) يمطهر ديشه

 يرهبر معجزه نيا. کرد عمل( ص) خدا رسول کهچنانآن سازد؛يم را هاملت نيتريقو

 سطوح به نسبت ياسلام جامعه در رانيمد نيبنابرا( 621 /6: 4631 ،يمطهر. )بود

 يهاييتوانا به مجهز ديبا يرسم سازمان هر در و( هيپا و ،يانيم ،يعال) مختلف

 يشخص تجربه و دانش تا بتوانند باشند ياسلام -يفرهنگ يفرد يهايژگيو و يتيريمد

 ولهمح يانقشه بهتر يفايا يبرا. رنديکارگبه سازمان اهداف به دنيرس يبرا خود

 بر يمبتن يهايژگيو و هايتوان نيا يريادگي( 26: 4779 کارتان، و انسيلکيو)

 اعمال با بتواند تا است ضرورت کي مسلمان رانيمد يبرا ياسلام و ينيد يهاآموزه

 .برسانند ييشکوفا و يبالندگ به را جامعه درست تيريمد

 از پس دوران به محدود عهيش نيب در آن سابقه که است يموضوع ياسلام تيريمد

 يکلام مباحث در نخست هرچند است بوده موردتوجه ربازيد از بلکه. شودينم انقلاب

 را اثر نياول مستقل، دانش کي شکل به ت،يريمد شيدايپ دوران در يول داشت يجا

 دو ميتقد و ميتنظ با يمطهر يمرتض ديشه استاد که کرد جستجو 4610 سال در توانيم

در . شد مباحث نيا طرح شتازيپ «رشد» و «اسلام در تيريمد يرهبر» عنوان تحت مقاله

 نظام» کتاب ش،يپ سال 65 حدود يالقرش فيشر محمدباقر عرب، دانشمندان انيم

 .است نوشته را «الاسلام يف الاداره الحکم
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 دانشگاه يانسان علوم پژوهشکده تيريمد گروه قيتحق جهينت برابر رياخ سالدر چند 

 از اعم اثر، 430 باًيتقر هفتاد يدهه تاچهل يدهه رياخ يهاسال يط ،(ع) نيحس امام

: 4670،يقوام) است شدهارائه نهيزم نيا در يآموزش يجزوه و مقاله نامه،انيپا کتاب،

 در ياديز آثار شاهد امروز به تا و شد افزوده هانوشته نيا حجم بر مدت نيبعدازا( 29

 يندهيانقلاب به نحو فزا يروزيبعد از پ ياسلام کرديور با نيتدو که ميهست نهيزم نيا

 در تيريمد فهيوظ متکفل ران مختلفيمد مدت نيا طول در که است؛ شيافزا حال در

 يل ناکارآمدين دليترکه مهم است بوده مواجه يهابينش فراز و با که بودند کشور

ق ين، لايام ريک مديوان عنبه انقلاب معظم رهبر لذا ها هست.ن بودن آنيران عدم اميمد

ع يرف يهادن به قلهيو رس ياسلام ياز رکود و خمود جمهور ييرها ياعتماد براو قابل

با  ن ويه گام دوم را تدويانيب ياجتماع و ي، فرهنگياقتصاد ييتوانا به لحاظ دانش و

 يهاسازمان رتيمد سپردن با تا داده قرار ديتأک مورد را موضوع نيا انداز روشن،چشم

توانمند، کشور شاهد رشد و جهش  و نيام رانيمد دست به کشور سراسر در مختلف

 ر در همه ابعاد باشد.ينظيب

 وتوان وسع قدربه هرکدام مطالعات انجام شده مشخص شد که پژوهشگران هيبر پا

از منظر قرآن با  يول ؛اندداده قرار موردپژوهش را خوب رانيمد يهايژگيو يبعض خود

 پژوهش دوم، گام هيانيب خصوصاً يرهبر معظم مقام اناتيب و با نگاه به يتيريدکرد ميرو

 قرار قيموردتحق موضوع نيا است يضرور خاطر نيهم به. نشد افتي نهيزم نيا در

 کشف و است کرده انيب نيام رانيمد يبرا قرآن در خداوند که را يهايژگيو تا رد.يگ

 و رشد نهيزم آن به عمل با تا کنند؛ دايپ يهآگا آن به مردم و شود نييتب و استخراج

 شود. فراهم هاجامعه و سازمان آحاد يتعال
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 يمفهوم شناس

م يح واژگان و مفاهيدرگرو فهم صح يک موضوع علميح يل صحيفهم و تحل ديترديب

، يدر هر پژوهش يديم کليو مفاه رهايمتغ ييرا شناسايرامون آن است. زيبکار رفته پ

رو، ني( ازا64: 4697مقدم، يدارد. )عباس يير بسزايق تأثيتحق ييايو پاجهت رفع ابهام 

ن قرار ييمورد تب يم اصلياست مفاه يمقاله، ضرور يش از ورود به مباحث اصليپ

 رد.يبگ

 تيريمد-1

 کنترل و يرهبر اي ييجا اداره يستگيشا و ييتوانا يمعنا به لغت کتب در 4تيريمد

 اقت،يل کردن، اداره موردنظر، يهاهدف به دنيرس يبرا انجام حال در يهاتيفعال

 ذکرشده شرکت، و سازمان اداره، کي کنندگاناداره اي کنندهاداره ،ييتوانا ،يستگيشا

کلمه  يلغو يمعنا يبر مبنا .(6796 /6 :4699ن، يمع ؛11 /11 :4625دهخدا، ) است

 يبرا هاگروهافراد و  لهيوسبهبا و  کار کردن» شده به:فيتعر ت در اصطلاحيرير، مديمد

 نديفرا ت،يريمد که است آمده گريد فيتعر در نيهمچن ؛2«يسازمان يهاتحقق هدف

 منابع جيبس يدهسازمان ،يزيربرنامه در يانسان و يماد منابع کارآمد و مؤثر يريکارگبه

 نظام اساس بر و يسازمان اهداف به يابيدست يبرا که است کنترل و تيهدا امکانات، و

 يبه معنا يت اسلاميرياما مد (؛ و9 :4674ان،ي)رضائ. رديگيم صورت موردقبول، يارزش

مصباح ) کلان است ت خرد ويريمد در يق نظام ارزشياسلام از طر يرگذاريتأث

ح يصح يريکارگعلم به ، هنر ويت اسلاميريگر، مديف ديتعر (؛ در222: 4697،يزدي

                                           
4.management 

2. Mary p. Follett, the new state, Mass: Peter smith, 4742. 
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ن شرع يکه با موازيطوراست؛ به يمانجهت وصول اهداف ساز افراد و امکانات در

 (.65: 4696، ينبو) رت نداشته باشديمغا

 ه گام دوميانيب-2

صد و يدوم بهمن هزار و سوستيخ بياست که در تار يمنشور« گام دوم انقلاب» يهيانيب

 يروزين سالگرد پيبه مناسبت چهلم ياالله خامنهتينود و هفت توسط حضرت آ

گذشته، افق  يدستاوردها يادآوريصادر شده و در آن ضمن  رانيا يانقلاب اسلام

ه گام يانياند. درواقع بم کردهيه ترسيز در ضمن هفت توصيرا ن يانقلاب اسلام يفرارو

 يبرا يمثابه منثورکه به ژه جوانانيوران و بهياست خطاب به ملت ا يد مطلعيدوم تجد

 يديفصل جد» خواهد بود و «يتمدن ساز و يريپذ، جامعهين مرحله خودسازيدوم»

به آرمان بزرگش که تمدن »ن گام دوم انقلاب را يرا رقم خواهد زد ا« ياسلام يجمهور

ک ينزد« )ارواحنا فداه( هست يد عظميطلوع خورش يبرا يآمادگ و ين اسلامينو

 (.4679،44،22ه گام دوم،ياني)بخواهد کرد 

 نيران اميمد يهايژگين ويترمهم

 مانيا-1

 هاانسان ياخرو و يويدن سعادت متضمن که يانيوح منبع نيترمهم عنوانبه ميکر قرآن

 که است مانيا پرتو در رايز کند؛يم ذکر مانيا مهم امر هر يبرا را شرط نياول هست

: سدينويم مانيوا علم تفاوت درباره( ره) يمطهر ديشه. ابدييم سروسامان زيچهمه

 نيروى ايمان و دهدمى منفصل نيروى علم امّا ايمان، هم دهد،مى نيرو انسان به علم هم»

 ايمان و است عقل زيبايى علم. است زيبايى هم ايمان و است زيبايى علم. متّصل

 تيامن انسان به علم هم. احساس زيبايى ايمان و است انديشه زيبايى علم روح، زيبايى
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 مقابل در علم. درونى تيامن ايمان و دهدمى برونى تيامن علم. ايمان هم و بخشدمى

 ها،اضطراب مقابل در ايمان و دهدمى ايمنى هاطوفان ها،زلزله ها،ليس ها،يماريب هجوم

 و کندمى سازگار انسان با را جهان علم. هايانگارپوچ ها،يپناهيب احساس ها،ييتنها

 مُؤِْمناً يَأْتِهِ مَنْ وَ»: ديافرميم ميکر قرآن .(27 /2: 4632،يمطهر) «خودش با را انسان ايمان

 بزرگ، محضر آن در کس هر و .(95/طه) ؛«الْعُلى الد َرَجاتُ لَُهمُ فَأُولئِكَ  الص َالِحاتِ  عَمِلَ قَدْ

 است. او انتظار در عالى درجات شود، وارد صالح، عمل و مانيباا

 به مانيا رساهيسا در که است مانيا تياهم يژهيو گاهيجا انگريب فوق هيآ مفهوم

 اعمال بر يمبتن که يمانيا هيسا در رايز است يشدن فراهم جامعه يتعال و يترق خداوند

 ،يدامغان ينقو) ...شوديم فراهم هاانسان يبالندگ و رشد نهيزم باشد ستهيشا و کين

 و خضوع با توأم معرفت او به نسبت و باشد مؤمن خداوند به که يکس .(422: 4626

 خدا يکس نيچن داند؛يم او مخلوق کپارچهي را و جهان يهست خالق را او دارد، ميتسل

 کل بر طيمح را او و خدا محضر را عالم و دانديم بندگان يکارها همه بر به ناظر را

 زين ميتسل و خضوع عنصر اگر خداوند، به نسبت يمعرفت نيچن با ند؛يبيم يهست عالم

 اسلام، تيريمد گران،يد و روزيپ)داد  نخواهد رخ يخلاف و تيمعص هرگز باشد، موجود

4621 :625.) 

 که اوست مانيا هست او تيکننده موفقنيتضم و ريمد يبالندگ و يتعال باعث آنچه

 متزلزل ياساس هيپا نيا وقت هر شوديم يتلق او تيشخص يداريپا رکن نياول عنوانبه

 هاآن يبرداربهره و ييکارا از و دهديم قرار ريتأث تحت زين را هاشاخصه گريد باشد،

 باشد، بالاتر او مانيا درجه چه هر و بدهد معکوس جهينت دارد احتمال اي و کاهديم

 .داشت خواهد بار به را مطلوب جهينت
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: سدينويو م دارد ديتأک موضوع نيا به نسبت دوم گام هيانيب در هم انقلاب معظم رهبر

 نيترمهم ؛ينيد و يمانيا لياص و قيعم يربنايز با کارآمد و مستعد يانسان يروين

گر يد يشان در جايا (.4679،44،22ه گام دوم، ياني)ب .کشوراست دبخشيام تيظرف

 يهيسا در جز هم مقاومت د:يفرمايداند ميمان به خدا ميه ايمقاومت را فقط در سا

 ديأکمتعال با ت يخدا ست؛ين ممکن ياله يوعده به اعتماد و بالله اتّکا و بالله مانيا

 خواهد دايپ تحقّق وعده نيا .(10حج/) ؛«نصُرُهي مَن اللهُ نصُرَن َ يلَ وَ»: است فرموده وعده

 (.1/7/4679 ياسلام وحدت اجلاس در اناتي)ب .کرد

مان يرا نقش عنصر ا يانقلاب اسلام يروزيپ ياز عوامل اساس يکيرهبر معظم انقلاب 

مان ياز عناصر مهم را ا يکيکشور هم  يازسمقاوم رومند کردن وين يداند و برايمردم م

 مقاوم هم م،يکن رومندين هم را، کشور ما که است نيا ما يفهيوظ د:يفرمايداند ميم

 بالا يجور چه کشور قدرت. ميکن يسازمقاوم را آن و ميببر بالا را کشور قدرت م؛يکن

 من است؟ ييهازيچ چه کشور يبرا اقتدار عناصر م؟يکن رومندين يجور چه...رود؟يم

 است. ينيد مانيا است، ياسلام مانيا يکي: شمارميم را موردش چند

، يرهبر) است؛ کشور نيا تحّرک و مقاومت عناصر نيترمهم جزو ينيد مانيا

 يروزيپ تداوم انقلاب و يمان را برايشان نقش ايگر ايد يدرجا (.47/40/4675

 کار ياصل ستون ينيد مانيا د:يفرمايمشمارد و يم ياتيح و نده مهميز در آيآمتيموفق

 ديبا. رودينم شيپ يکار هم نيبعد از ا رفت،ينم شيپ يکار ينيد مانيا بدون. است

 (ره) ينيخم امام رحلت سالگرد نيهفدهم مراسم در اناتيب) .شود تيتقو ينيد مانيا

41/6/4625.) 

 تقوا-2
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 تقوا داشتن مياز نگاه قرآن کرر مسلمان يمد کي يبرا طيشرا نيترياديبن از گريد يکي

 است. خداوند نفس ينگهدار و يدارشتنيخو يمعنا به هيوقا شهير از تقوا که است

 ؛«َيحْزَنُونَ ُهمْ لا وَ  عَلَيْهِمْ  خَْوفٌ فَلا أَْصلَحَ وَ  ات َقى فَمَنِ»: ديفرمايم ميکر قرآن در متعال

 .(65/اعراف)

زور  ها،يخودخواه ،ينفسان يهواها و افات،انحر مقابل در ديبا ريمد هر قتيحق در

 خود ،يمعاص همه به نسبت گفت توانيم کلمه کيدر و هايخواهادهيز و هايگو

 طبق. باشد ياله دستورات و احکام به ديمق نيچنهم و ياله مانيپ به متعهد دارنده،نگه

 هست. تقوا لازمه از اصلاح فهيشر هيآ نيا

 يوقت انسان. رديگيم سرچشمه آن ريمد تيصلاح و تقوا از سازمان کي اصلاح نيبنابرا

 و خودش تيمسئول به او که است صورت نيا در باشد مصلح توانديم باشد صالح

 إِنَّ وَ»: نديفرمايم( ع) يعل امام کهيهمانطور نگرديم ياله امانت عنوانبه است راير

 (.646: 4697نهج البلاغه،) «أَمَانَةٌ قِکَعُنُ فِي لَکِنَّهُ وَ بِطُعْمَةٍ لَکَ لَيْسَ عَمَلَکَ

 تمام در د:يفرمايم درباره تقوا ميات قرآن کريمعظم انقلاب هم با استناد به آ رهبر

 دوران تمام در و ازهاستين نيتريضرور از تقوا فرد، کي و جامعه کي يزندگ مراحل

 يبرا - مختلف لمراح در و يسازندگ هنگام جهاد، هنگام ،يروزيپ و مبارزه دوران -

 تقوا به شه،يهم از شتريب امروز.... است يضرور تقوا مسلمان، ملت و ينيد يجامعه

 و يآلودگ و اشتباه و گناه و خطا از زيپره و اجتناب از عبارت تقوا، .ميدار اجياحت

 و فيتکل ميمستق خط به سپردن دل و هاهوس از يرويپ و راه از انحراف و يناپاک

 قيتوف شرط تقوا،. بشوند موفق تا باشند باتقوا ديبا همه مختلف، يهاندايم در. فهيوظ

 و واضح و روشن ،ينيد يتقوا منتها ست؛ين هم نيد مخصوص است؛ يراه هر در

 (.47/44/4637نماز جمعه، ) است عاقبتخوش و نيريش



 

 

05 

ات
طالع

م
 

وه
پژ

آن 
قر

 ي
وح

ور 
ن

س 
ي،

6 ، 
ش

21، 
ان 

ست
زم

 و 
يز

پاي
 

20
11

 

 :ديگويو مکند يه مين توصيگاه تقوا به همه مسئوليگر نسبت به جايد يشان درجايا

 هر د،ياگرفتهبرعهده که يتيمسؤول هر د،يدار که يشغل هر د،يهست که جا هر در شما

 که باشد نيا همتتان ديبا اول يدرجه در د،يهست دارا که را ياجتماع شئون از يشأن

 کهنيا. تقواست ن،يا. ديبده انجام را ياله يفهيوظ و ديکن ليتحص را خدا يرضا

 اگر. تقواست همان د،يبکن زيپره رفتن راهيب و انحراف از و ديباش فيتکل انجام درصدد

 د،يبرداشت که را قدم نياول د،يکرد را تلاش و همت نيا و شد دايپ شما در احساس نيا

 باشد، بالاتر ما تيمسؤول هرچه. کرد خواهد کمک شما به دوم قدم يبرا متعال يخدا

 در. کنديم روزيپ را انسان که تقواست هم جهاد دانيم در. ميدار لازم يشتريب يتقوا

 59 سال در روزها نيا مثل و ديبود هاسال ملت شما که هم استکبار با يمبارزه دانيم

 فيتکل و ياله امر به جز که رهبر آن يتقوا کرد؛ روزيپ شمارا تقوا د،يديرس يروزيپ به

 از خدا، خاطر يبرا که ملت آحاد شما يتقوا و ديشيندين يگريد زيچچيه به ،يشرع

 همان.() .ديگذشت خود يشخص منافع و هاهوس

بر  يروزيپ اقتدار کشور و و يم سربلنديه قرآن کريگر با استناد به آيد يشان در جايا 

 است يزيچ آن تقوا! خواهران و برادران د:يفرمايداند ميدشمنان را در اثر داشتن تقوا م

 متوجه شما به را داخ رحمت و لطف که تقواست. کنديم سربلند را ملت کي که

 وَ» کند؛يم جلب را ياله برکات که خداست درراه تيجد و يزگاريپره و تقوا. کنديم

 فَأَخَذْناهُمْ كَذ َبُوا لكِنْ وَ الْأَرْضِ وَ الس َماءِ مِنَ بَرَكاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنا ات َقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أَن َ لَوْ

 روزيپ ظالم يهاقدرت و استکبار مقابل در را شما تقوا، (.73اعراف/) «ونَيَكْسِبُ كانُوا بِما

 هرچه هم حالا تا. کنديم نيريش مظلوم يهاملت يذائقه در شمارا اميپ تقوا،. کنديم

 هرچه. است بوده زگارانيپره و باتقواها يتقوا از يناش است، بوده شرفتيپ و يروزيپ

 تيموفق و يروزيپ برود، بالاتر باتقوا افراد تيکم و تيفيک ازلحاظ ما ملت يتقوا زانيم
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 ات ويات قرآن روايتذکر آ به توجه با ،(همان) .بود خواهد زودتر و ترعيسر ما

 که ميريگيم جهينت ت تقوا،ياهم گاه ويرهبر معظم انقلاب درباره جا يهاهيتوص

. گريد زيچ نه است فيتکل کي ريمد يبرا ينيد يهاآموزه نگاه از استير و تيمسئول

 يعدالت يوب ظلم شاهد يآموزش ،يديتول ،يادار مراکز مؤسسات، از يبرخ در اگر

 و مؤسسات نيچن که است يعيطب است مسئولان در تقوا نبود آن ليدل نيترمهم ميهست

 و بازدارنده يروين نکهيا ضمن تقوا. داشت نخواهد يمطلوب ندهيآ هاسازمان

 هاستيديپل انواع و خطا و گناه طرفبه او ليتما و کشش از ريمد کنندهمحافظت

 و ها بيونش فراز هيکل در تيريمد ياستوار و يداريپا و قوام باعث که است يروين

)ر. ک: هست  زين ينيبروشن و صيتشخ و زييتم هيما گردد،يم هايسخت و شامدهايپ

 .(452 ص: 4697،يو نصرآباد يرحمان

 يدارامانت-3

 است که همه خردمندان عالم ارزش و يصفات برجسته انسان از يکي يدارامانت

 ين صفت، باشد در اجتماع دارايکه متصف به ا يرفته است وکسيگاه او را پذيجا

ت يباعث مقبول دار هست وکمال امانت و يدرست نشانه يداررا امانتياحترام هست؛ ز

 و شدهگرفته نانياطم و يمنيا يمعن به «امن» کلمه از شود. امانتيان اجتماع مياو در م

 از گذارد،يم امانت به را يزيچ که يکس که برنديم بکار ليدل نيا به را اصطلاح نيا

 يدار وامانت امانت کلمه. است مطمئن است، او شيپ امانت که يکس نکردن انتيخ

 آن واسطهبه افراد بودن بد و خوب اريمع و زانيم که است پرکاربرد واژگان ازجمله

 ذهن به که ييمعنا شوديم کاربردهبه کلمه نيا يوقت نخست مرحله در شوديم دهيجسن

 يمعنا به يوقت اما هست مال امانت، فقط از منظور که است نيا کنديم متبادر انسان

 گسترده و عيوس ييمعنا واژه نيا که ميشويم متوجه ميکنيم دقت کلمه نيا يقيحق



 

 

07 

ات
طالع

م
 

وه
پژ

آن 
قر

 ي
وح

ور 
ن

س 
ي،

6 ، 
ش

21، 
ان 

ست
زم

 و 
يز

پاي
 

20
11

 

 گفتار، ها، اعم ازسازمان در يدولت مناصب رفتنيپذ ت،يريمد يرهبر شامل که دارد

 شود.يم مال و آبرو حفظ عمل، کردار،

 که دارند يوبيع مردم»: ديفرمايم بارهنيدرا البلاغهنهج 56( در نامه ع) يعل حضرت

 است، پنهان تو از آنچه مبادا پس. است سزاوارتر همه از آن داشتن پنهان در امت رهبر

 يباخدا است، پنهان آنچه در يداور که يبپوشان داست،يهو هآنچ و يگردان آشکار

 بر يدار دوست که را آن تا بپوشان را هايزشت يتوانيم کهچندان پس هست جهان

 .(594: 4697، يدشت) «بپوشاند تو بر خدا ماند، دهيپوش تيرع

 فيوظا از يکي هاانسان وبيع و مردم اسرار بر گذاشتن سرپوش و مردم اسرار حفظ

 اشتر مالک به اشعهدنامه در حضرت آن است سازانسان و ياتيح اصول و ريمد ياصل

 تو بداند، يکس را تو اسرار که يستيو حاضر ن يخواهينم خود کهچنان هم» ديفرمايم

 .(15: 4622 ،يلنکران يموحد) «نباش مردم يپنهان اسرار يافشا به حاضر زين

 در. رفته است برده بکار جمع و مفرد صورتهب بار نيچند ميکر قرآن در واژه امانت

 لوط ،(ع) صالح ،(ع) هود ،(ع) نوح يعني ،ياله امبرانيپ از نفر 3 زبان از شعرا سوره

 بردهنام امبرانيپ يهايژگيو از يکي عنوانبه يدارامانت( ع) يموس و( ع) بيشع ،(ع)

 (.425شعراء/) ؛«نياَمِّ رَسُولٌ لَکُم   يان ِّ». است شده

 و شده آورده يواقع مؤمنان برجسته صفات از يکي عنوانبه يدارامانت گريد يجا در

متعال  يخدا گريه ديآ در (.2مومنون/) ؛«رَاعُونَ وَعَْهدِهِمْ  لِأَمَانَاتِهِمْ  هُمْ  وَالَ ذِينَ » د:يفرمايم

 ؛«أَهِْلها إِلى الْأَماناتِ واتُؤَد ُ أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  الل َهَ إِن َ»: ديفرمايم دهد ويدستور به ادا امانت م

 .(52نساء/)

 ها ومقام دانسته و يمعنو و يمال يهارا اعم از امانت« امانات»ز ين يسن عه ويمفسران ش

 /1، ييطباطبا .160 /6 همان، مکارم،). اندآن به شمار آورده يهاها را از مصداقمنصب
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، يقرطب .327 /2/ 4142د قطب، يس .430 /1 تا:يابن عاشور، ب .72 /6: 4692، يطبرس .692

 (.526 /4 :4109، يزمخشر .224 /6 :4631

ها ن مناصب به اهل آنيد ايهستند با يمناصب امانت اله ها وجهت که تمام مقامنيازا

 ن خلق خداوند متعال ويترستهيد شايد اهل آن مناصب هم بايسپرده شوند بدون ترد

 ند.ن فرد به آن سِمت باشيسزاوارتر

ن وامانت دار مردم ين کشور را اميه فوق مسئوليهم با استناد به آ يمقام معظم رهبر

 امانت ،ياسلام نظام در تيمسئول) د:يفرمايه نموده ميها توصباره به آننيداند و درايم

 ياله امانت ت،يمسئول نيا د؛يبدان امانت را، ييتوانا نيا را، تيمسئول نياست ا ياله

 يهيآ نيا. کرد ديبا امانت حفظ کرد؛ ديبا يدارامانت شما؛ و من راياخت در است

 نيا[ يدرباره] فقط .(25نساء/) ،«اَهلِّها اِّلى الاَمانتِّ ُتؤَد ُوا اَن أمُرُکُمي اللهَ اِّن َ » يفهيشر

 -است تيمسئول نيا که- يمعنو مهم امانت نيا ست؛ين محسوس يمادّ يهاامانت

 يجمهور استير دوره نيحکم دوازدهم ذيتنف مراسم در اناتيب) است هاآن برتر مصداق

امانت  يع بودن معنايعام و وس گر دربارهيد يشان درجاين ايچنهم (.42/5/4673 ياسلام

 را آن بنده د،يبسپار بنده دست شما يپول کي حالا که ستين نيا فقط د: امانتيفرمايم

 ما به مردم که ييزهايچ آن يهمه .است امانت انواع از يکينيا برگردانم؛ شما به

 سپارند،يم ما به را نشانيد سپارند،يم ما به را مقام است؛ مردم يهاامانت سپارند،يم

. است ما دست مردم يهاامانت زهايچ نيا يهمه سپارند؛يم ما به را سشانينوام حفظ

 دارد، رقرا يگاهيجا کي در بنده مثل يکي هست؛ جا هر يهرکس گر؛يد ميحکومت ما

 است، تيترب و ميتعل مسئول يکي است، يقاض يکي دارد، قرار يگريد گاهيجا در يکي

 است؛ سپرده ما دست که است ييهاامانت هانيا يهمه است؛ جماعت امام يکي

 (.22/2/4679، يرهبر)
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 يدارامانت مسلمان فرد هر يبرا تقوا، و مانيا يعمل مانيا يها ونشانِ اثرات از يکي

 در شخص منافع با که يامور در خصوصاً ها،انسان رفتار و افعال به ينگاه با هک است

 يگاه چرا که افت،ي يآگاه آنان يمانيا تعهد زانيم و اريمع بر توانيم است، تضاد

 زهيانگ مفهوم در رييتغ و ياندازدست با که نحو به رديگيم صورت هاتيتوج هاوقت

 احتمال باشد شتريب هرقدر ريمد کي گاهيجا و تيلمسئو دهديم رخ انتيخ امانت مورد

 نيام ريمد اگر که کنديم بروز و ظهور شتريب آن در اغواکننده يهاوسوسه و مفاسد

 ريپذامکان متعال، خداوند به اتّکال با جز سقوط از ماندن مصون و آن بر مواظبت نباشد

 .شد خواهد رانيمد بيفر باعث اغواکننده يهايينما باهنر طانيش هرلحظه و ستين

 هيتوص مردم آراء به نسبت نظام کارگزاران همه به گريد يجا در معظم انقلاب رهبر

 مواظب و مراقب کاملاً ديبا اما م؛يدار اعتماد خود مسئولان به ما: ديفرمايم کنديم

 مختلف اقشار داريد در اناتيب)هاست آن دست در ياله امانت مردم آراء چون باشند؛

 (.25/6/4621 مردم

 يمهم برا و ياز ارکان اساس يکي ين بودن وامانت داريتوجه به مطالب فوق ام با

 ياله اءين صفات خوب انبيبارزتر از يکيد دارد ويآن تأک ات برياست که هم آ رانيمد

ک يداند که ياسلام م يالمللنين بيرا از قوان يدارات امانتيدر قرآن هست وهم روا

ر مومن( موظف است که در امانت ياعم از مومن و غ) هاابر همه انسانبر در مؤمنر يمد

ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ ِلأَحَدٍ فِيهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَر ِ »د: يفرمايچنانچه امام صادق )ع( منکند  انتيخ

 ياهانهچ کس نسبت به آنها بيز است که هيسه چ (؛462/ 5: 4109، يني)کل...« وَ الْفَاجِرِ

 .کوکار باشد، چه بدکاريل امانت چه صاحب آن نيتحو ،ندارد
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امين از منظر قرآن )با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب(
 

مناسبات گوناگون به آن  مختلف و ياناتشان درجاهايب هم در يمقام معظم رهبر

توان شاهد جهش يران ميدر مد يادين رکن بنيصورت دارا بودن ا که در پرداخته است

 هست. يو افول آنها حتمها بود و در صورت فقدان تنزل ل سازمانيبديب و رشد

 تخصص و دانش-4

 مطلوب يدستاوردها موجب سازمان، يافزارسخت بُعد با همراه دانش و علم به توجه

 شوديم سازمان ياثربخش شيافزا در چه و ييکارا شيافزادر بعد  چه يفيک و يکمّ

 ادابع در رونق و توسعه موجب يعلم ييتوانا از يبرخوردار که است شدهثابت امروزه

 را هاسازمان ران،يمد شيافزا و دانش قتيحق درک درواقع،. شوديم ياجتماع مختلف

 قرار يسازمان علوم يتعال ريمس در زين را گرانيد بلکه خود، تنهانه تا است داشته آن بر

 .(97: 4621 ،يفره)دهند 

 کي تيريح دارند که مديد و تصريدانه اسلام تأکيات بخش و جاويح يهاگزاره

 به اعتقاد و مانيا نکهيا رغميعل که شود واگذار ديبا يکس به سازمان، و وعهمجم

 لاتيتشک آن به نسبت را لازم يهايآگاه و اداره دانش دارد مکتب نيا يهاارزش

 اي و سازمان کي هاوقت يبعض که داننديم علم اهل همه .(55وسف/ي)باشد  داشته

 وهم يفن دانش هم ها،سازمان از يبعض در و دارد يفن يهايآگاه به ازين لات،يتشک

 برخوردار ديبا مجموعه، آن ريمد درهرصورت، که است لازم ياسيس و ياجتماع دانش

. ک.)ر نامنديم «تخصص» را هايآگاه گونهنيا امروز که باشد ازيموردن يهادانش از

 (.427 همان، ،ينقو

 يحاک موضوع نيا آمده است و بار 250 ش ازيم بيمشتقات آن در قرآن کر واژه علم و 

 د دارد ويآن تأک يريم نسبت به فراگياست که قرآن کر ييت داشتن علم و داناياز اهم



 

 

10 

ات
طالع

م
 

وه
پژ

آن 
قر

 ي
وح

ور 
ن

س 
ي،

6 ، 
ش

21، 
ان 

ست
زم

 و 
يز

پاي
 

20
11

 

 کند.ين سفارش ميهمه سن ها درمکان ها وهمه افراد در همه زمان يآن را برا يريادگي

 نيزمان هم ياک برههيشرفت مسلمانان را در يپ يمعظم انقلاب هم عامل اصل رهبر

 يبرا توانستند مسلمانان کهنيا علت د:يفرمايم داند ويدانش م علم و يريتوجه به فراگ

 و علم به اسلام توجه نيهم رند،يبگ دست به ايدن در را علم مشعل قرن چند مدت

 (.45/44/4690 رانيا ياسلام يجمهور يصدا دانش گروه ياعضا داريد در اناتيب) .بود دانش

. شوديم اشاره آن از مورد کي به اختصار ذکر يبرا علم و يريفراگبودن  يهيل بديبه دل

 «طالوت» بنام را لياسرائيبن امبرانيپ از يکي انتخاب داستان بقره سوره در ميکر قرآن

 شخص آن در را انتخاب يارهايمع از يکي که است کرده انيب اجتماع، تيريمد يبرا

 ؛«الْجِسْم وَ الْعِلْمِ فِي بَسْطَةً زادَهُ وَ عَلَيْكُمْ اصْطَفاهُ الل َهَ إِن َ: »ديگويمو  دانديم او «علم»

 .(219/بقره)

 الهي، تقواي همراه بايد فرمانده زيرا: سدينويم هيآ نيا ريتفس در يآمل يجواد اللهتيآ

 طالوت به را دو هر خداوند و باشد داشته را بدني توان و علمي تخصص ويژگي دو

 گوهري داراي بايد فرمانده پس ،«والجِسم العِلمِ فِي بَسطَةً ادَهُوز»: بود کرده مرحمت

 در و ؛«َعلَيكُم اصطَفاهُ اللهَ إن َ»: باشد متعهّد و خدا برگزيده و ممتاز استعدادي و طاهر

 عمليات هدايت در و جنگ مسائل به آگاه و کارآمد متخصص، فردي نيز علمي مسائل

 ،يآمل يجواد)باشد  نيرومندتر زيردستان همه از و ربرخوردا مناسبي بدني نيروي از نيز

 .(310 /44: 4622تسنيم، 

 در رايز ستين دهيفا ديمف ييتنهابه ييدانا که دارد مهم مسئله نيا به دلالت زين ريتفس

 هر که دهيگرد ميتقس يمتعدد يهاشاخه به شدن يتخصّص از نظر علوم حاضر عصر

 درک و شناخت بردن بکار با است لازم که هافتي ليتشک تخصص نيچند از يانهيزم

 سندگانينو از يکي. کرد استفاده آن از لزوم موقع در ديبا هاتخصص از کيهر
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امين از منظر قرآن )با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب(
 

 يهايوتوان يعقل علوم بر ديبا جامعه رانيمد که شوديم معلوم: سدينويم بارهنيدرا

 مندبهره جامعه افراد مختلف يهاتخصّص و از باشند افتهيدست ييوالا يفکر و يذهن

 هر نکهيا دوم مطلب. ندينما اّتخاذ يتوجه درخور و نقص بدون يهاميتصم تا گردند؛

 کردن ياجرا در گريد متخّصصان علوم و خود علم کردن يکاربرد با ديبا يعالم ريمد

 صدارت، و ي)خلعتبر باشد توانا دهد،يم صيتشخ صواب و ابدييم دست بدان آنچه

4676 :71.) 

 تخصص بر اساس را مصر يدارخزانه تيمسئول رفتنيپذ ليدل زين )ع( وسفي حضرت

 ؛«عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِن ِي الغرض خَزاِئنِ عَلى اجْعَلْنِي قالَ» د:يفرمايم که آنجا دانديم خودش علم و

ت يل بر اهميدل «عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِنِّي» د:يفرمايوسف )ع( که مير حضرت يتعب .(55 وسف/ي)

 يبرا ييتنهاوامانت به يدهد که پاکيکنار امانت است ونشان م ( درييتوانا) تيريمد

 تخصص و و يست بلکه علاوه بر آن آگاهين يکاف يک مقام حساس اجتماعيرش يپذ

 ،يرازيمکارم ش)کاررفته است به« حَفِيظٌ»درکنار  «عَلِيمٌ» ز لازم است چراکهيت نيريمد

4691: 40/ 7). 

 احساس يکس اگر که است نيا فهيه شرين آيبرداشت از ا نکته قابل نيترمهماز  يکي

 جامعه مشکلات يراهگشا و ديمف ييدرجا( علمش و تخصص) وجودش که کند

 آن رفع يبرا مافوقش ريمد از( تيريمد) تيمسئول درخواست است،( سازمان)

 کهاست؛ چنان ضرورت و فيتکل بلکه ستين شأن کسر و بيع تنهانه مشکلات،

 ديد لازم يقحط از مردم نجات يبرا را خود تيريمد يوقت( ع) وسفي حضرت

 .نمود تيريمد درخواست خودش



 

 

11 

ات
طالع

م
 

وه
پژ

آن 
قر

 ي
وح

ور 
ن

س 
ي،

6 ، 
ش

21، 
ان 

ست
زم

 و 
يز

پاي
 

20
11

 

 به کرده و راجع ديتأک موضوع نيا يرو رهبر معظم انقلاب هم دوم گام هيانيب در

 کي قدرت و عزّت يلهيوس نيآشکارتر دانش، و علم: سدينويم دانش و علم تياهم

 .است ييناتوا ،ييدانا گريد يرو. است کشور

 قدرت و نفوذ و ثروت خود يبرا توانست که بود خود دانش برکت به غرب يايدن

 ليتحم با ،ياعتقاد و ياخلاق يهاانيبن در يدستيته باوجود و کند فراهم سالهستيدو

 هاآن اقتصاد و استيس ارياخت علم، کاروان از ماندهعقب جوامع به يغرب يزندگ سبک

 .رديگ دست به را

 ازين به مؤکداً اّما م؛يکنينم هيتوص کرد، غرب آنچه مانند دانش از سوءاستفاده به ما

 دوم گام هيانيب م دريورزيم اصرار خود انيم در دانش يچشمه جوشاندن به کشور

 آغاز کي شده يط راه نيا که است معتقد کشور در يعلم رشد به شتاب توجه با شانيا

. ميابيدست هاقلّه به ديبا م؛يعقب اريبس جهان دانش ياهقّله از هنوز ما: سدينويمو  است

 هنوز مرحله نيا از ما. ميکن عبور هارشته نيترمهم در دانش يکنون يمرزها از ديبا

 شتاب نيا يول ميرويم شيپ شتاب با و کرده آغاز را حرکت اکنون ما... م؛يعقب اريبس

 به همواره جانبنيا. شود جبران يافتادگعقب آن تا ابدي ادامه بالا شّدت با هاسال ديبا

 بارهنيدرا يجدّ و قاطع و گرم پژوهندگان، و پژوهش مراکز و انيدانشگاه و هادانشگاه

 آن جوانان شما از من يعموم يمطالبه نکيا يول ام،داده فراخوان و هشدار و تذّکر

. ديريگ شيپ در جهاد کي همچون و شتريب تيمسئول بااحساس را راه نيا که است

 ليقب از يدانيشه انقلاب، نيا و شدهگذاشته کشور در يعلم انقلاب کي يبنا سنگ

 جهاد از که را توزنهيک و بدخواه دشمن و ديزيپاخبه. است داده زين ياهسته يشهدا

 .(همان) ديساز ناکام است مناکيب شّدت به شما يعلم
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امين از منظر قرآن )با محوريت بيانيه گام دوم انقلاب(
 

استقرار  يآن برا يشکوفا و علم را سعادت بشر يريگر هدف از فراگيد يشان درجايا

 يوشکوفائ رشد يبرا بشر، سعادت يبرا را علم ما :سدينويو مکند يعدالت ذکر م

 علوم ريوز داريد در اناتيب) ميخواهيم بشر يميقد يآرزوها و عدالت استقرار يبرا بشر،

 (.46/44/4622 تهران دانشگاه استادان و

ن يعلم را جزء اول يريفراگ ان جوان کشوراناتشان در جمع نخبگيشان در بين ايچنهم

 ماست کشور اول ازين ،يريفراگ و يعلم شرفتيپ ،علم د:يفرمايداند م ياز کشورمين

 (.42/3/4623جوان  نخبگان داريد در اناتيب)

د کشور توانمند يخواهياگر م ديگويو مکند يه ميگر به جوانان توصيد يدرجا يو 

 جوانان، شما کار نياول ديت کار خود قرار بدهيعلم را اولو يريد فراگيد بايداشته باش

 کي انسان، کي که است ييدانا با. هاستييدانا سطح بردن بالا و هاآموزش يريفراگ

 (ع) يعل امام يافسر دانشگاه در اناتيب)آورد يم دست به ييتوانا کشور کي و جامعه

2/40/4626). 

ح از علم عقل ياستفاده صح ياسلام يجمهور ياهدن به آرمانيرس يشان براين ايچنهم

 يعني سخت؛ تلاش و زيآم مجاهدت تلاش د:يفرمايداند ميتجربه را لازم م تخصص و

 تحت دستگاه تيظرف يهمه کاربردنبه و تجربه و تخصص علم، عقل، يريکارگبه

 لمسئو کي اگر. است ينيد رفتار ،ياسلام نظام يهاآرمان به دنيرس يبرا تيريمد

 رفتار نکند، استفاده تلاش و کار يبرا خود تيظرف از اما باشد، مآبمقدس هم يليخ

 و علم و هوش و ريتدب و عقل و نکند استفاده هافرصت از اگر است؛ ناقص او ينيد

 /4/ 2انات معظم له در يب). است ناقص اشينيد رفتار رد،ينگ کار به را تجربه و تخصص

 د:يفرمايکند و ميه ميد وهم به داشتن تخصص توصز به داشتن تعهي. و ن(4626

 دعواي آن ديگر گذرديم انقلاب از که سال پانزده - چهارده از بعد امروز بحمدالله
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 يا تعهد بگوييم ما که ندارد معني. ندارد وجود بود انقلاب اول که تخصصي و تعهد

 و اندشدهتيترب خوبي مديران بحمدالله زيرا! تخصص هم تعهد هم تخصص؟

 .(6/3/4692 دولت هيات ديدار در انقلاب معظم )رهبر هستند يابرجسته يهاتيشخص

 يجسم -يکيزيف ييتوانا-5

 يبرا يانسان يرويش نينيسته در بحث گزيران توانمند و شايمد يارهايگر از معيد يکي

 رگيبه د ت است.يرير مديفه خطيانجام وظ يفرد داوطلب برا ييزان توانايها مسازمان

ز آموزش ضمن يو ن يتجربه و کارآموز از يناش و يفن يها، به مهارتييسخن توانا

 (.402: 4672، يگائن ،يتوکل) .خدمت اشاره دارد

 إن َ»: ديفرمايم و کردهاشاره طالوت يفکر و يجسم توان به رابطه نيا در ميکر قرآن

 سخن يوقت که است يعيطب .(219 بقره/) ؛«موالجِس العِلمِ  فِي بَسطَةً  وزادَهُ َعلَيكُم اصطَفاهُ اللهَ

 بر وقوت قدرت مراد بلکه ست،ين مطرح يجسمان قدرت تنها د،يآيم انيم به قدرت از

 يعلم و يجسم توان مهم عنصر دو به هيآ نيا در خاطر نيهم به. است تيمسئول انجام

 دهيگرد روزيپ بوده روزگار آن لياسرائيبن دشمن که طالوت وصف، نيا با و شدهاشاره

 .است

حضرت  يهايژگياز و يکيب يع( هم دختران حضرت شع) يدرباره حضرت موس

 الْقَوِي ُ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ خَيْرَ إِن َ» د:يفرمايقرآن م کند وياو ذکر م يجسم ييرا توانا يموس

زور  و يجسمان يروين ينجا تنها به معنيدر ا« قوت»بدون شک  (.23)قصص،/ ؛«الْأَمِينُ

شود؛ و يتناسب کار، شامل مت را، بهيريمد در ييست؛ بلکه، هرگونه توانايازو، نب

چنان توانا د آنيشود بايم يکار يدارهرکس عهده اطلاق است و يه داراياصطلاح، آبه

 :4627، يرازي)مکارم ش .که کاربر او مسلّط شودنيآن کار مسلّط گردد، نه ا باشد که بر
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 نشان ليتما ندارد، يمناسب يروح و يجسم توان که يريمد به اسلام نيبنابرا (.469

 .دهدينم

 عمل صداقت در مقام نظر و-6

 خود ديبا سدينويم اي و ديگويم خود آنچه هر که است نيا نيام ريمد کي لازمه از

 و هانوشته آن به هم ردستانيز هيبق آن، از يريگ الگو با تا باشد عامل آن به نسبت

 أَي ُهَا يا»: ديفرمايم مطلق طوربه ميکر قرآن رايز کنند عمل آن به و شده متعهد هاسخن

 .(2 صف/) «تَفْعَلُونَ  لا ما تَقُولُونَ لِمَ آمَنُوا ال َذِينَ

 که آيدمى خشم به سخت عملش اين از همه از بيش انسان اعمال همه از خداوند متعال

است  نفاق هاىنشانه از خود اين چون کند،نمى عمل بدان که بگويد را چيزى

 .(217/ 47 همان، ،ييطباطبا)

 و جامعه کي يتعال و رشد يبرا است نهيزم نيبهتر خود عمل و شهيصداقت در اند

 او عملکرد ريمد دستان ريوز روانيپ يوقت دارد عهده به را آن تيريمد ريمد که سازمان

 بر کردن عمل و نيقوان به يبند يپا يبرا هاآن اراده کند مشاهده گفتارش به مطابق را

 و رشد يبرا توأمان ردستانيز رانيمد يوقت شد خواهد تريجد و شتريب بهتر آن اساس

 هاسازمان همه يبالندگ و يتعال اشجهينت شک بدون باشد داشته مجدانه تلاش يشکوفا

 .بود خواهد وموسسات

ه يوقت توص به دولت يخاتم يآقا ياست جمهوريهم در اوائل ر يمقام معظم رهبر

 صداقت و امانت ن،يتد هاتيمسئول يهمه در اساس! من زانيعز» د:يفرمايکند ميم

 (.22/7/4625خبرگان، مجلس انتخابات آستانه در مردم مختلف اقشار داريد در اناتي)ب« است

از امام صادق )ع( که  يثيدرس خارج فقهشان با استناد به حد يشان در ابتداين ايچنهم



 

 

17 

ات
طالع

م
 

وه
پژ

آن 
قر

 ي
وح

ور 
ن

س 
ي،

6 ، 
ش

21، 
ان 

ست
زم

 و 
يز

پاي
 

20
11

 

 دٌيمُقَ بَعضُها المَكارِمِ خِصالَ اِن َ داوُدُ اي: سِرحانَ بنِ لِداوُدَ  الس َلامُهِيعَلَ ابوعَبدِاللهِ قالَ» د:يفرمايم

 يف تَكونُ لا وَ العَبدِ يفِ َتكونُ وَ اِبنِهِ يف تَكونُ لا وَ الر َجُلِ يفِ تَكونُ شاءُي ثُيحَ اللهُ قَس ِمُهَاي بِبَعضٍ،

: 4622، ي)طوس ؛«.بِالص َنائِعِ المُكَافَاَةُ وَ الس ائِلِ اِعطاءُ وَ الن اسِ صِدقُ ثِ وَيالَحد صِدقُ: دِهِيسَ

604.) 

 کشور آلان. ييگود: راستيگويعمل م ت صداقت در مقام نظر وياهم گاه ويدرباره جا

 و ترزهيپاک و بهتر انصافاً هم ايدن جوامع از ياريبس از و است ياسلام کشور ما خود

 از يناش ما کشور داخل مشکلات از يليخ دينيبب شما حالنيدرع اّما است؛ طاهرتر

 .ستين ييگوراست ست،ين ثيالحدصدق است؛ صفت نيهم نبودنِ

 وَ» :دوّم. ميکن يجار زبان برراست ميکن يسع همه[ يعني] «ثيالحَد ِصدقُ» اوّل پس

 ييدورو و بيفر و خدعه و تقّلب با مردم با د؛يباش صادق هم مردم با« الّناس صِدقُ

 مردم با يمواجهه در انسان مردم؛ با عمل صدق يعني «النّاس صِدقُ. »دينکن برخورد

 اگر. نکند برخورد مردم با هانيا مانند و بيفر و دروغ و کلک با بشود، وارد باصداقت

 کي نيهم ها،نيا مانند و انتخاباتمان مان،ياسيس مان،ياجتماع گوناگون مسائل در ما

 يابتدا در انقلاب رهبر اناتيب) شد؛ خواهد آباد ايدن چقدر دينيبب م،يکن مراعات را مورد

 (.42/42/4679 .ياخلاق برجسته يهاصفت درباره فقه خارج درس

ن کشور را صداقت يمهم مسئول يهايژگياز و يکي)ره( هم  ينيحضرت امام خم

 کي عنوانبه صداقت است سئولانم صداقت هايژگيو نيا از يکي د:يفرمايداند ميم

 بوده دهيپسند و ارجمند همواره خيتار طول در و اقوام همة انيم در ،ياخلاق لتيفض

 ميکر قرآن. باشد ادشدهي يبد به لتيفض نيا از که است شدهدهيد ييجا کمتر و است

 و کنديم ذکر او يژگيو عنوانبه را صداقت نيهم امبران،يپ از يکي ادکردي هنگام

 (.43م/ي)مر ؛«الْوَعْدِ صَادِقَ كَانَ إِنَ هُوَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ »: ديفرمايم
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 ج امام؛ فةيصح: به.ک.ر) ؛دهديم قرار امبرانيپ کنار در را نيقيصدّ ميکر قرآن نيهمچن

 برخوردار صداقت از که کننديم اعتماد ريمد به روانيپ و . کارمندان(43 ـ 45 ص ،41

 اتفاقبه بيقر شوديم شتريب او به کارکنان اعتماد باشد داشته صداقت ريمد يوقت دباش

 يژگيو نيا يرو رانيمد چه هر دارند صداقت انتظار رشانيمد از سازمان کارکنان

 خواهنديم درواقع کارمندان شد خواهد روانشانيپ و جذب جلب باعث شوند متمرکز

 .دباشن داشته و رک با انصاف صادق يريمد

 و ريمد به نسبت شتريب را هاآن کارمندان، نيب در يتساو و صداقت اصل تيرعا با

 نکند عمل خود يهاوعده و گفته به اگر يول. کرد خواهد دار وفار وکارشانکسب

 گرانقدراسلام امبريپ تيموفق ليدلا از يکي شونديم نيبدب ريمد به نسبت ردستانيز

 بود نيا اسلام مکتب در نيام و موفق ريمد نيلاو عنوانبه( ص) يمصطف محمد حضرت

 عمل آن به توانستينم که را يسخن گاهچيه و بود بند يپا خود مانيپ و عهد به که

 نداشت، وجود يتناقض رفتارش با که يو عملکرد نيا و کردينم يجار زبان بر کند

 ن بودنيام به دشمنان از ياريبس بلکه حضرت آن روانيپ و دوستان تنهانه که شد باعث

 .آوردند مانيا شانيا صداقت و

 ينيحضرت امام خم ديو تاکنسبت به صداقت در همه ابعاد  ينيد يهاتوجه به آموزه با

 يکي ييگوجه گرفت که راستيتوان نتين صفت مهم ميو رهبر معظم انقلاب به ا )ره(؛

کرد  يابيش و ارزواسطه آن سنجتوان افراد را بهياست که م ياز صفات برجسته انسان

 يو ترق ييران سرلوحه عمل خود قرار دهند شکوفاين صفت را همه مدياگر واقعاً ا و

 است. يآن جامعه حتم

 روانيپ يعلم يل به ارتقايتما-7
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)مرئوسان،  ردستانيز يد بستر رشد و تعالين بايران اميقرآن، مد يانيوح يهاداده هيبر پا

 تو پر ندانند؛ چون در آن از ازينيخود را ب گاهچيهش را فراهم کنند و يروان( خويپ

 يوقت رايز ؛گردديم فراهم جامعه ييشکوفا يبرا نهيزم که است يعلم رشد نيچن

 عدم شد خواهند سازمان آن يبالندگ و رشد يترق باعث شدن توانمند رانيمد و روانيپ

ن آموزش و يا ديلذا با شوديم سازمان وافول انحطاط باعث طرف هر در يعلم ييتوانا

درخواست  ز از خداونديش آن نيق و افزايمستمراً وجود داشته باشد و توف يعلم يارتقا

 .(441طه/) ؛«عِّل ما زِّد نِّي رَب ِّ قُل   وَ» کردنديماء درخواست يشود همچنان که انب

 باشد مأمور آگاهى از مملو روح و سرشار علم آن با( ص) اکرم پيامبر حضرت که يوقت

 در است، روشن کاملاً ديگران وظيفه بطلبد، علم افزايش خدا از عمر، انپاي تا که

 از بسيارى در يطلبافزون شناسد،نمى را يحد و مرز هيچ علم اسلام، ازنظر حقيقت

 معنى علم در افراط ولى است بد افراط است، ممدوح علم در ولى است، مذموم امور

 .(645 /46 :4691 ،يرازيمکارم ش)ندارد 

 يحت افراد همه بلکه شناسدينم و سن مکان و زمان که است يزيچ علم يريفراگ

 يعلم سراغ ديبا ؛ البتهاندشدهآن  يريفراگ ها امر بهمکان و هازمان همه در و امبرانيپ

( ع) خضر حضرت از( ع) يموس حضرت که طورهمان باشد؛ رشد آن در که رفت

 أَن  عَلى أَت َبِّعُكَ هَل » :اموزديب او به است صلاح و رشد باعث آنچه تا کنديم درخواست

 .(33کهف/) ؛«رُش داً عُل ِّم تَ مِّم َا تُعَل ِّمَنِّ

 ييتنهابه علم. است انسان کمال و رشد کنندهنيتضم الهى، علوم و معارف به آگاهى 

 فروتنى و بکشاند صالح عمل به را انسان و باشد رشد ىمايه بايد بلکه نيست، هدف

 (.9/202: 4626، ي)قرائت. مجادله و رورغ نه آورد،
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هاست که اعتماد سالقابل سته وين شاير اميک مديعنوان به يرهبر معظم انقلاب اسلام

ه يگوناگون به همه مردم توص يهادر مناسبت کند ويد ميمردم تأک يعلم يارتقا يرو

م اقتدار يواهخيرا علم سلطان است اگر ميم زيشو يقو يد ازلحاظ علميکند که بايم

 د:يفرمايشان ميا م.يکن يقو ين است که خود را به لحاظ علميم راهش ايداشته باش

 کنم،يم هيتک آن يرو است هاسال بنده که را يعلم شرفتيپ ياست مسئله اقتدار علم

 لَم مَن وَ بِهِ صالَ وَجَدهُ مَن سُلطانٌ العِلمُ»: کنميم عرض بازهم. است هيتک مورد همچنان

 (.647 /20: 4101 د،يالحد ياب) ؛«عَلَيه صيلَ جِدهُيَ

 ،يدانشگاه يهاطيمح. بود علم دنبال ديبا و است قدرت علم است، اقتدار علم

 توجّه ضمناً. کنند توجّه علم يمسئله به يستيبا حتماً يپژوهش و يقاتيتحق يهاطيمح

 يبرا علم[ که است نيا يبرا] علم، يمسئله يرو کنميم ديتأک من نکهيا د،يبکن

 است يزيچ همان يبرا علم است، ندهيآ افق شيگشا يبرا علم است، کشور شرفتيپ

 خواست يهرکس که ميبرس ييجابه ما ديبا بعد سال پنجاه که گفتم شيپ هاسال من که

 46 ادي يفارس زبان باشد مجبور ببرد، بهره ايدن يعلم يهاتازه از

 تيقاطع و صلابت-8

 تيخصوص نيا با ريمد و است تيقاطع و برش ت،يريمد لازم اتيخصوص از يکي

 چه هر را سازمان کاروان راه، سر از مشکلات برداشتن با و برّد يم يزيت غيت همانند

 نيا ديآيبرم «تيقاطع» کلمه از کهيهمانطور. برديم شيپبه مقصود طرفبه ترعيسر

 آن مقابل واژه که است شدهگرفته کردن جدا و دنيبر يمعن به «قطع» شهير از کلمه

 افراد که است نيا خاطر به موارد، گونهنيا در ياکلمه نيچن استحکام و هست «وصل»
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 رفت شيپ يبرا را جاده گوناگون موانع برداشتن با و برنديم را کارها مشکلات قاطع

 .(411 :4621 ،ينقو)سازند يم هموار

 همه و است کرده انيب امبرانيپ يبرا خداوند که است ياوصاف از يکي ت،يقاطع و عزم

 الل َهَ لَكِن َ وَ: »ديفرمايم( ع) يعل حضرت چنانکه اندبوده صفت نيا واجد ياله رسولان

 (.261 خطبه البلاغة، نهج) ؛«عََزائِمِهِمْ فِي قُو َةٍ أُوِلي رُسُلَهُ جَعَلَ سُبْحَانَهُ

 در. قرارداد قدرت يدارا هاتيقاطع و ها ميتصم در را خود امبرانيپ سبحان، خداوند

 نيچن آورديم انيم به سخن اسلام )ص( امبريپ برخورد نحوه از يوقت هم ميکر قرآن

 .(457/عمران آل) ؛«الْمُتَوَك ِلِين يُحِب ُ الل َهَ  إِن َ الل َهِ عَلَى فَتَوَك َلْ عَزَمْتَ فَإِذا»: ديگويم

 و ترديد هرگونه بايد مشورت، جهنتي شدن روشن و مشاوره برگزارى از پس نيبنابرا

 است چيزى همان اين و گرفت تصميم قاطعيت با و زد کنار را پراکنده آراء و دودلى

، يرازي)مکارم ش هست قاطع تصميم آن و است شده عزم به تعبير آن از فوق آيه در که

4691 :6/ 412.) 

ن يموفق و امر و رهبر يعنوان مده( به) ينياز صفات برجسته حضرت امام خم يکي

 کند و يستادگيان عالم ايت او بوده که توانست در مقابل زورگويريت در مديهمان قاطع

ره( ) ينيت امام خميدرباره قاطع يرا به ثمر برساند که مقام معظم رهبر يانقلاب اسلام

 به ينشدن کلمه يواقع يمعنا به که را ينشدن يکارها العاده؛فوق تيقاطع آن د:يفرمايم

 .«شود برداشته ديبا آبادان حصر[ »فرموديم مثلاً] قاطع طوربه امام د،يرسيم نظر

 نبود تصوّر قابل اصلاً  بودم، اهواز در اتفاقاً بنده افتاد، حصر در آبادان که يوقتآن خب

[ فرموديم اي. ]فرمودند قاطع امام[ امّا] بشود برداشته آبادان حصر است ممکن چطور

 يزهايچ يعني ؛«شود آزاد ديبا سوسنگرد» قبل يهيقض در ،«شودب آزاد ديبا خرّمشهر»

. کردند انيب قاطع صورتبه امام را نيا آمد،يم آنجا در حاضر افراد نظر به که را ينشدن
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 در امام نقشمتأسفانه  و بود؛ هانيا امام، يفرمانده و امام تيهدا و امام يرهبر

 !شدهواقع غفلت مورد جنگ، به طمربو يهابحث در جنگ، به مربوطه يهانوشته

مقدس  دفاع شکسوتانيپ از ليتجل نيآئ در کنندگانشرکت با يريتصو ارتباط در اناتيب)

64/3/4677.) 

 يتعهد سازمان-9

 آن بدون و است مانيپ و عهد به يوفا ياجتماع يزندگ در ياساس و مهم ارکان از يکي

و  کارکنان ارتباط در خاص ورطبه موضوع نيا. ستين ريپذامکان يجمع يکار چيه

 ميکر قرآن در خداوند هست فراوان تياهم حائز يدارا سازمان کي در مراجعان

 به اشسابقه مانيپ و عهد مسئله که است کردهاشاره مهم رکن نيا به يمتعدد اتيدرآ

 انسان اسم به موجود کرد اراده خداوند که هنگام آن گردديبرم انسان خلقت مسئله

 مانيپ و تعهد خودش يخدا به آدم يوقت گرفت آدم از را تعهد و مانيپ نياول کند خلق

 بَنِي يا إِلَيْكُمْ  أَْعهَدْ  لَمْ  أَ » :ديفرمايم قرآن در خداوند شد محقق او خلقت وقتآن بست

 (.30س/ي) ؛«مُسْتَقِيمٌ طٌصِرا هذا اعْبُُدونِي أَنِ وَ مُبِينٌ َعدُو ٌ لَكُمْ إِن َهُ الش َيْطانَ تَعْبُدُوا لا أَنْ آدَمَ

 مؤلف کرد دايپ شناخت آن به نسبت توانيم چگونه و ستيچ مانيپ و تعهد نکهيا

: ديفرمايم شانيا است داده ارائه را کامل حيتوض درباره آن هيآ نيا ليذ در نمونه ريتفس

 و مخصوص شعور انسان، سرشت باطن و روح عمق در خداوند اينکه يعني مانيپ

 از و کند پيدا را راست راه تواند،مى آن هدايت طريق از که داده قرار اىيژهو نيروهاى

 را خود و داده مثبت پاسخ الهى رهبران دعوت به ننمايد، تبعيت نفس هواى و شيطان

 الهى پيمان و خدا عهد به تعبير مخصوص فطرت اين از قرآن. سازند هماهنگ آن با

 ،يرازيمکارم ش) قانونى، و تشريعى نه است« نىتکوي پيمان» کينيا حقيقت در کند،مى

4691 :4/ 451). 
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 ياجتماع اتيح تداوم و قوام يبرا ياديبن و ياساس اصول ازجمله مانيپ و عهد مسئله

از صفات  يکيبه عهد را  يم وفايقرآن کر ستين ممکن يزندگ آن بدون که است

 در« شتنيخدا به عهد خو ست وفا کننده تر ازيک و» فرموده است: خداوند ذکر کرده و

به تعهداتشان است که  يبند يمنافقان را عدم پا ستيها ناشايژگياز و يکيمقابل 

(. 53انفال/ ،29بقره / 444ات متعدد تذکر داده است ازجمله )توبه /يخداوند متعال درآ

 آن به يبند يپا وعدم است شده فراوان ديتأک اتيروا و قرآن در خاطر نيبه هم

 قرار گرفته است. ينه ردمو شدتبه

 حساببه ياساس رکن کي عنوانبه تعهد مسئله که يجاها از يکياست که  يهيبد

 توجه آن به نسبت يانسان منابع تيريمد در که است سازمان در کارکنان تعهد ديآيم

 به افراد يبستگدل زانيم با مرتبط ،يسازمان تعهد تيريمد دانش در است شده فراوان

 يدرون يهنجار يفشارها مجموعه حاصل انگريب يسازمان تعهد درواقع است سازمان

 منظوربه يوفادار دادن ونشان هاتيفعال انجام يبرا يانرژ گذاشتن به افراد ليتما و شده

 تعهد که است نيا به رهنمون يتيريمد اتيادب. است سازمان اهداف به يابيدست

 است. اريمع و هيدوپا به يمبتن يسازمان

 سازمان يهاارزش و اهداف يدرستبه راسخ باور شتندا 4 

 .(25-20: 2042وهمکاران،  ريمد) آن در ماندن به يقو ليتما و يوفادار 2

جه بدست ين نتيات وجود دارد اين آيل ايکه ذ ياتيز روايات ونيآ يدر محتوا با تأمل

 يناش يامدهايپ وات به خاطر آثار يز روايون اتيدرآ قيو تشو ديتأک همهنياکه  ديآيم

 يمختلف زندگ يو قراردادهاکه تعهدات  يرا در اجتماعياز عمل به تعهد است ز

ن يت نکنند تنفس در چنياحساس مسئول هامانيپبشکند و افراد آن جامعه در برابر 

 يکلبهنان و اعتماد را ياطم هامانيپرا شکستن يخواهد شد؛ ز رممکنيغ يمسموم يفضا
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و  و فرهنگ استيو ساقتصاد  بر سلامت ير سوئيتأث و طبعاً  کنديماز جامعه سلب 

 (.240، همان،ينقو)گذاشت خواهد  اخلاق

شود، تعهد است، شامل هر تعهدى مى يطورکلبهعهد  :ديفرمايمره( ) يمطهرد يشه

لزومى ندارد که به چيزى عنوان امانت بدهيم؛ مقصود قراردادهاست. اگر انسان با يک 

اين خانه را من به تو فروختم به اين  مثلاًشود که دد و واقعاً متعهد مىبننفر قرارداد مى

مقدار، بايد رعايت عهد خودش را بکند. فقها خودِ صيغه شرعى را تحت عنوان عهد و 

اينکه رعايت عهد و عقد واجب است، صيغه خواندن  حکمبهگويند پذيرند؛ مىعقد مى

لبته عهد يک معناى خيلى اعمى از صيغه همان تعهد کردن و متعهد شدن است. ولى ا

بندد شود حتى تعهدى که انسان با يک کافر مىشرعى دارد؛ هرگونه تعهدى را شامل مى

 (.962،29، همان،ي)مطهر

 يستگيشا ت وياهل-11

است که در نظام خلقت به آن توجه  ياله يهاسنتاز  يکيت داشتن يو اهل يستگيشا

ران( را که يمد) امبرانيپن جهان خلقت تمام يا و مدبّرر يمد عنوانبه خداوندشده است 

 ميکربوده است قرآن  يستگيو شااقت ياست بر اساس ل دهيبرگز هاانسانت يريمد يبرا

 ؛«ال عالَمِّينَ عَلَى عِّم رانَ  آلَ وَ  إِّب راهِّيمَ آلَ  وَ ُنوحاً وَ آدَمَ اص طَفى الل َهَ  إِّن َ» :ديفرمايم بارهنيدرا

 (.66آل عمران،/)

 اين است ممکن برگزيديم را عمران و ابراهيم خاندان و نوح و آدم ما: گويدمى فوق آيه

 آغاز، از راها آن آفرينش خداوند که معنى اين به تشريعى، يا و باشد تکوينى گزينش،

 راه انتخاب به مجبور هرگز ممتاز، آفرينش داشتن باهرچند  ،قرارداد ممتازى آفرينش

 فرمان اطاعت خاطر به سپس پيمودند، را راه اين خود اختيار وبااراده  بلکه نبودند، حق

 کسب جديدى امتيازهاى ،هاانسان هدايتدرراه  کوشش و پرهيزکارى و تقوا و خدا
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درآمدند  برگزيده ييهاصورت انسانبه و شد آميختهها آن ذاتى امتياز با که کردند

 (.542 /2: 4691، يرازيش )مکارم

 و اختيار نوعى اين و» :سدينويم دانديم نياز اه را فراتر يآ يمعن ييباطباطعلامه  

 «ندارند شرکت امور اين در آنان با ديگران که است امر چند يا يک در آنان برگزيدن

 (.435 /6 ،همان ،يي)طباطبا

شود يک آنجا که به امامت و رهبرى مربوط مى :ديفرمايم بارهنيدرا)ره(  يد مطهريشه

آيد، آرمانى انسانى است؛ و آنجا که است؛ آنجا که پاى اخلاق به ميان مى« تگىشايس»

 (.34/ 4: همان ،ي)مطهراست « تيمسؤول»شود يک به اجتماع کشيده مى

 اسلام :ديفرمايمران يحاکمان و مد شينيو گز يستگيهم درباره شا يمقام معظم رهبر

 کلان يهااستيس که – بالا يهارده هچها رده از يارده هر در حاکمان گزينش باب در

 و متوسط يهارده چه –هاست در دست آن کشور کلي امورو اداره  بزرگ کارهاي

 معيارها اين که است اين ماست عهده بر آنچه و است گذارده شرايطي و معيارها پايين

 به رهبري خبرگان مجلس اعضاي ديدار در انقلاب معظم )رهبر. شود رعايت کاملطور به

 .(46/42/4624 تاريخ

 :ديفرمايمشد  ابلاغ امبريپخداوند به  از طرفگر درباره انتخاب که يد يدرجا شانيا

 دگاهياز دغدير  يآنچه درم اجراصالح است  يهاانسان گزينش غدير تأکيد بر اهميت

 اداره کيفيت باب در الهي نصب اين مضمون فهميد شوديم ما قبيل ز ا کنندگاني مطالعه

 انقلاب معظم)رهبر است  بزرگ يهاتيمسؤول براي صالح يهاانسان گزينش و ورکش

 (.4696 /2/6« ريغد ديع» روز در نظام کارگزاران ديدار در

ن فرد، از يبهتر نشيو گز يستگيمختلف بر اساس شا سطوحمشاغل در  ين تصديبنابرا

و ان کرد که قرآن يب ن نحويا به توانيو ماست  استفادهقابل ينيد يهاآموزهمجموعه 
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ت ياصلح دلالت دارد که ظرف نشيو گز يسالارستهيشابا صراحت تمام بر لزوم  اتيروا

 .دهدينمرا  هاآنن نوشتار مجال پرداختن به همه يمحدود ا

 جهينت

و صفات  هايژگيوبه  با توجهن يران اميم نشان داد مديقرآن کر يانيوح يهاگزاره

، يجسم – يکيزيف يي، دانش و تخصص، توانايدارامانت، مان، تقوايهمچون، ا يکوين

و...  يستگيت و شاي، اهليت، تعهد سازمانيصداقت در مقام نظر و عمل، صلابت و قاطع

د اجازه دهند يداشته و مردم نبا هاسازمان ييدر رشد و شکوفا يديکه دارند نقش کل

سازمان  يو معنو يماد يهاهيسرمابه افراد خائن واگذار شود؛ چون  هاسازمانت يريمد

ات بخش يح يهاآموزهو تمسک به  يرويز با پين ي. مقام معظم رهبردهنديمرا هدر 

ران خائن، در يمخرب عملکرد مد يامدهايح از پيم و فهم و درک صحيقرآن کر

ن، متعهد و يبه افراد ام يسازمان يهاتيمسئولکه  اندنمودهد يو آثارشان تأک هايسخنران

سر يق مين طريو استقرار عدالت از ا يگذار شود؛ چون رشد و شکوفامتخلق وا

 يعدالت يوب ظلم يآموزش ،يديتول ،يادار مراکز مؤسسات، از يبرخ در اگر و گردديم

ن مؤسسات ياست که چن يهيران است و بديدر مد يدارامانتل آن نبود يوجود دارد دل

ن ينکه اميا بر آنل شوند. افزون نده مطلوب نداشته و چه بسا مضمحيآ يهاسازمانو 

و  هابينشه فراز و يت در کليريمد يو استوار يداريران موجب قوام و پايبودن مد

 .گردديم هايسختشامدها و يپ
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