فصلنبهه علوي -پضوهشي تحقيقبت هذيزيت آهوسشي
سبل زيم ،ييژٌ وبمٍ مسيطيت ٍطآوي ،ثُبض 19

آهوسه هبيي اس هذيزيت در قزآى
ثب نگزشي ثز جشءهبي  1الي 3
تيمًض محمسي

*

چکيذه :ثي تطزيس اسالم زيىي کبمل ي زضثط زاضوسٌ تمبمي ًٍاويه ي لًاظم سقبزت ثططي ثًزٌ ي ٍطآن کرطي
ثٍ فىًان وَطٍ ضاٌ ايه زيه گطاوَسض زض رُت سقبزت ثطط ثط پيبمجط وبظل ضسٌ اسرت اظ رمهرٍ مُر ترطيه
فًامل تبحيط گصاض ثط َط ربمقٍ اي ،ضَجط ي مسيط آن ي کيييت ازاضٌ ربمقٍ اظ عطه يي مي ثبضرس ي ثُترطيه
وًؿ مسيطيت ثط عجٌ مقيبضَبي ٍطآوي ي اسالمي ،مسيطيتي است کرٍ ثرٍ فىبغرط ي اىرطاز ام ربن ثسَرس کرٍ
ذًزضبن ضا ثط اسبس مقيبضَبي اسالمي ازاضٌ کىىس ،ثىبثطايه تًررٍ ي تبمرل زض آيربت ٍرطآن کرطي ومبيربو ط
و بت مُ ي ثطرستٍ اي زض ظميىٍ مسيطيت مجتىي ثط تقبلي اسالمي است ،و بتي کٍ مري تًاورس ضاَ طربي
مط الت ثًزٌ ي ضاٌ سقبزت ي ذًضجرتي اوسبن َب ضا ىطاَ آيضز
ثسيه تطتيت ثب تًرٍ ثٍ اَميت ي ربي بٌ مسيطيت زض وؾبم اسالمي ثط آن ضسي تب اظ مىؾط ٍطآن کطي ثرب
و طش ثٍ رعءَبي  1تب ( 3تمبم سًضٌ ثَطٌ ي ثرطي اظ سًضٌ آل فمرطان ترب آيرٍ  )11ثرٍ تطرطيم مرسيطيت
ٍطآوي ثپطزاظي .
واصه هبي کليذي :مسيطيت ٍطآوي ،ضَجطي ،سبظمبن ،ضنل ،فمه طز ،وؾبضت

هقذهه
اظ رمهٍ مجبحج ثسيبض مُمي کٍ زض زيه مجيه اسالم ثسيبض حبئع اَميت مي ثبضس ،وحًٌ ازاضٌ
کطزن ي مسيطيت ثط ربمقٍ ي اوسبن َبست ايه امط ثسيبض مُ ثب استقبوت ي الُبم اظ مىجـ فؾري
ضيحبوي زيه اسالم ي مسيطيتي اظ وًؿ ٍطآوي تحٌَ يبىتىي است زض ياٍـ مسيطيت ٍطآوي ،مسيطيت
فهمي است ،يقىي مسيطيت اىبضل ،مسيطيت فبلمبوٍ ،مَػًز اظ مرسيطيت فهمري اغرغال ضايزري
ويست کٍ زض مطة ثط مسيطيت استخمبضگطاوٍ اعالً مي ضًز مسيطيت ٍطآوري ،مرسيطيت متمطکرع
است ،مَػًز اظ متمطکع ثسان ض ل ويست کٍ ثٍ وًفي اظ مرسيطيت َربيي گيترٍ ضرًز کرٍ ضي
ذًزگطزاوي ي مسئًليت پصيطي ضا زض اىطاز اظ ثيه مي ثطز ،ثه ٍ مَػًز اظ متمطکع ،يحست مطرـ
ت ػمي گيرطي ،اوسرزبم ي َمربَى ي ثريه ويطيَرب ي ثطٍرطاضي ضاثغرٍ اضگبويرح ثريه ياحرسَب ي
ثرصَبي تبثقٍ زض حًظٌ مسيطيت است
ظمبوي کٍ ثٍ اغغال مسيطيت ،پسًوس ٍطآوي اضبىٍ ضًز زاللت ثط ايه ذًاَس کطز کرٍ مىؾرًض،
ازاضٌ کطزن يح ربمقٍ يب سبظمبن ثط اسبس اَساه ي اضظش َب ي اغًل ي مجبزي است کٍ ضطيقت
زاوطزًي زکتطاي مسيطيت آمًظضي ،زاوط بٌ آظاز اسالمي ياحس ضيزَه ،گطيٌ فهًم تطثيتي ،ضيزَه ،ايطان
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اسالم مطرع کطزٌ است ثٍ گيتٍ ي ي اظ غربحت وؾرطان اسرالم زاضاي وؾربم اضظضري فميرٌ،
گستطزٌ ي مىسزمي است کٍ مسيطيت مسيطان مسهمبن ضا تحت تبحيط ٍطاض مي زَس ،زض ضيشَبي
فمهي آنَب احط ميگصاضز ي ثٍ حطکت آن َب رُت ميزَس مقىبي مسيطيت اسرالمي ويرع َمريه
است ثىبثطايه مسيطيت ٍطآوي يقىي مسيطيتي مجتىي ثط آمًظٌ َبي ٍطآوي ،وحًٌاي اظ ازاضٌ کرطزن
کٍ تحٌَ ثرص آضمبنَبي ٍطآن زض ظميىٍ َسه اظ آىطيىص اوسبن ثبضس مرسيطيتي کرٍ زض يَهرٍ
ايل زض اَساه ي زض مطتجٍ زيم زض ضاٌ ضسيسن ثٍ آن اَساه اضظضمىس الُي لحبػ ضسٌ ثبضس
ثسيه تطتيت زض ايه مَبلٍ سقي ضسٌ است تب آيبت ي مجبحخي ضا کٍ زض ظميىٍ مرسيطيت کرطزن
زض ٍطآن کطي (سًضٌ َبي ثَطٌ ي آل فمطان تب آيٍ  )11آمسٌ مىق س ضًز اميس است ثب استقبوت
اظ ايه مىجـ فؾي ي ثي پبيبن ضيحبوي ،ثب افمبل مسيطيت غحيم ،ثتًاوي گبمي ثرٍ سرًي تَرطة
ذسايوس ثعضگ ثطزاضي
(ثَطٌ)6 ،
اوتؾبض َسايت َمٍ مطزم ضا وجبيس زاضت (ٍطآئتي)1333 ،
(ثَطٌ)39،
تًرٍ ثٍ فؾمت ي ربي بٌ اوسبن او يعٌاي ثطاي احطپصيطي ي احطگصاضي است (ٍطآئتي)1333 ،
ليبقت ،1هالك ارتقب
(ثَطٌ)33 ،
ثٍ مالئ ٍامط ومًزي ثط آزم سزسٌ کىىس (ٍطآئتي)1331 ،
ليبٍت اظ سبثٍَ مُ تط است (ىطضت بن ٍسيمي کٍ سبلَب ذسايوس ضا فجبزت مريکطزورس ،ثبيرس
ثطاي اوسبن تبظٌ ثٍ زيضان ضسيسٌ ،امب اليٌ ،سزسٌ کىىس ) اضتَبي سربظمبوي ويرع ثبيرس ثرط مجىربي
ضبيست ي ي ليبٍت ثبضس ي سبثٍَ زاضته ،کبىي ويست (َمبن مىجـ)
ثطذًضزاضي اظ ذػبل ي ىضبيل ثطرستٍ ىطزي ثٍ تىُبيي ومي تًاوس محًض گعيىص ثبضرس ،ثبيرس
زض کىبض آن تًان کبضي ويع ثبضس؛ ثٍ زي ط فجبضت مزمًفٍ «تقُس» ي «ترػرع» مقيربض گرعيىص
است

 1- Competency
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(ثَطٌ)69 ،
اگط ثتًاوي مط الت مبزي مطزم ضا حل کىي  ،ثسرتطي ثرطاي اوزربم کربض ىطَى ري ذًاَرس ثرًز
(ٍطآئتي)1333 ،
عذم انهذام هنبثع
(ثَطٌ)11 ،
پس اظ آن کٍ ًٍم ثىي اسطائيل ذغبيي مطت ت ضسوس ،ذسايوس ىطمًز :ثبيس گبيي ضا شثم کىىس کٍ
مطرػبت آن گبي ضا ايه گًوٍ ثيبن ىطمًز :گبيي کٍ وٍ ظميه ضا ضر ثعوس ي وٍ آن ضا آثيبضي کىس
(ٍطآئتي)1331 ،
زض ارطاي عط َب ،مىبثـ ي فىبغط ىقبل تًليسي ي اٍتػبزي وجبيس مىُسم ضًز (َمبن مىجـ)
(ثَطٌ)13 ،

«

وجبيس پبيٍ ى ط ي فمل مب ،حسس ي گمبن ثبضس (ٍطآئتي)1333 ،
پيگيزي کبرهب
(ثَطٌ)31 ،
ذسايوس ثٍ مًسي ،کتبة تًضات فغب ىطمًز ي پس اظ آن پيبمجطاوي پطت سط َ ىطسرتبز ترب زيره
الُي ضا تجهيل کىىس (ٍطآئتي)1331 ،
ي ي اظ و بت الظم زض ضاٌ ضسيسن ثٍ مًىَيت ،پي يطي ي تسايم ثطوبمٍَرب ثرطاي حػرًل وتيزرٍ
وُبيي است (َمچىبن کٍ ذسايوس ،پيبمجطان ضا پطت سط َ ثطاي زفرًت مرطزم ىطسرتبزٌ اسرت)
(َمبن مىجـ)
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(ثَطٌ)191 ،
ضقبض «زاوسته َط چيع ثُتط اظ وساوسته آن است» ،مهظ است (ٍطآئتي)1333 ،
(ثَطٌ)193 ،
اظ کهمبتي استيبزٌ کىي کٍ زضمه آن ضا زستبييع ٍطاض وسَس (ٍطآئتي)1333 ،
اظ زيسگبٌ امبم فهي (ؿ) اگط زضمىبن ربمقٍ اسالمى اظ کبستى َب ي ضرقو َرب ،اظ تعلرعل َرب ي
سستى َبى مًرًز زض ربمقٍ ثب ذجط ضرًوس ،ي اظ يضرقيت زاذهرى امرت اسرالمى مغاهرـ ثبضرىس،
ضاٌَبى تُبر ي ويًش ضا ضىبذتٍ ي آو بٌ ضطثٍَبى ذغطوبکى ضا ثٍ کطرًض اسرالمى ياضز ذًاَىرس
آيضز
(ثَطٌ)111 ،
ثبيس ثب مربعجبن ،مىغَي ي استساللي گيت يگً کىي (ٍطآئتي)1333 ،
ثزخورد ثب هتخلفبى
(ثَطٌ)119 ،
ذسايوس ذغبة ثٍ پيبمجط اکطم غهي اهلل فهيٍ ي آلٍ ميىطمبيس :اگط اظ آنَب (يًُزيبن ي مسريحيبن)
پيطيي کىي ،زض حبلي کٍ ضاٌ زضست ضا ثٍ تً وطبن زازٌاي  ،ضاثغٍات ثب ذسايوس ٍغـ ذًاَرس ضرس
(ٍطآئتي)1331 ،
پس اظ اثالك يؽبيو َط ىطز ،زض ثطذًضز ثب ترهو وجبيس َري تسربمم ي تسربَهي ثرٍ ذرطد زاز
(َمبن عًض کٍ ذسايوس حتي وسجت ثٍ پيبمجطش ثرسين مالحؾرٍ ي ثرب کمربل ٍبعقيرت ثطذرًضز
ميکىس) (َمبن مىجـ)
وجبيس زض ى ط ضاضي کطزن َمٍ ثبضي (َمبن مىجـ)
(ثَطٌ)111 ،
(آلفمطان)191 ،
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زض اوزبم َط کبضي وُبيت زضرٍ فىبيت ضا زاضتٍ ثبضي ي اگط حٌ آن ضا وميتًاوي اوزربم زَري ،
الاٍل اظ آوچٍ زض تًان زاضي کًتبَي و ىي (ٍطآئتي)1333 ،
تنبست شغل 1و شبغل ،ارتقبي پلکبني
(ثَطٌ)113 ،
ذسايوس ،حضطت اثطاَي ضا مًضز آظمربيص ٍرطاض زاز ي اي َمرٍ آظمرًنَرب ضا ثرب مًىَيرت گصضاورس
(ٍطآئتي)1331 ،
ثطاي مىػًة کطزن اىطاز ثٍ مَبمبت ،گعيىص ي آظمبيص الظم است (چىبن کرٍ ذسايورس ثرطاي
اوتػبة حضطت اثطاَي ثٍامبمت ،اي ضا آظمًز) (َمبن مىجـ)
پستَب ي مسئًليتَب ثبيس تسضيزبً ي پس اظ مًىَيت زض مطاحل مرتهو ثٍ اىرطاز ياگرصاض ضرًز
(چىبن کٍ حضطت اثطاَي پس اظ گصضاوسن مطحهٍ وجًت ي مًىَيت زض آظمبيصَب ثٍ مَبم امبمرت
ضسيس) (َمبن مىجـ)
سبظش ي َمبَى ي ثيه وًؿ ضرػيت ي وًؿ محريظ ثبفرج سربظگبضي ثيطرتط ثرب ضرنل ي حطىرٍ
ميگطزز کٍ ثٍ وًثٍ ذًز ثٍ ضضبيت مىزط مي ضًز (ضييـ آثبزي)39 :1316 ،
(ثَطٌ)111 ،
ظوسگي ي مس ه ي مطکت مسئًالن ىطَى ي ثبيس عجيقي ثبضس ،وٍ سهغىتي ي اظ ايره کرٍ مم ره
است تحَيط ضًي  ،وتطسي (ٍطآئتي)1333 ،
(ثَطٌ)133 ،
حتي زض آستبوٍ مطگ وجبيس اظ کبض ىطَى ي زست کطيس (ٍطآئتي)1333 ،
ارسش و تالش
(ثَطٌ)133 ،

 1- Job
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آنَب امتي ثًزوس کٍ زضگصضتىس ي زستبيضز آنَب مطثًط ثٍ تالش ذًزضبن ميثبضرس ي زسرتبيضز
ضمب ويع مطثًط ثٍ تالش ذًزتبن است (ٍطآئتي)1331 ،
مقيبض اضظش گصاضي زض مًىَيت اىطاز ،ميعان تالش آوبن است (َمبن مىجـ)
(ثَطٌ)131 ،
ثبيس ٍجل اظ عط ضجٍُ اظ سًي مربليبن ،مب رًاة ضا آمبزٌ زاضتٍ ثبضي (ٍطآئتي)1333 ،
نظبرت

1

(ثَطٌ)133 ،
ذسايوس ،ذغبة ثٍ پيبمجط اکطم غهي اهلل فهيٍ ي آلٍ ميىطمبيس :ي ثسيه سبن ضمب ضا امتي ميبورٍضي
ٍطاض زازي تب وبؽط ثط افمبل مطزم ثبضيس (ٍطآئتي)1331 ،
مسيطان ي ضَجطان ثبيس ثط کبضَب ي فمه طز ظيطزستبن ذًز وؾبضت زاضتٍ ثبضىس (َمبن مىجـ)
قبطعيت
(ثَطٌ)131 ،
ذسايوس ،پس اظ وعيل آية تنييط ٍجهٍ ثٍ پيبمجط اکطم غرهي اهلل فهيرٍ ي آلرٍ مريىطمبيرس :حرٌ ،آن
چيررعي اسررت کررٍ اظ سررًي پطيضزگرربض تررً آمررسٌ اسررت ،پررس َطگررع ثررٍ ذررًز تطزيررس ضاٌ مررسٌ
(ٍطآئتي)1331،
ضَجط ثبيس اظ ٍبعقيت ي يَيه ثطذًضزاض ثبضس ،ثرٍ ذػرًظ يٍتري کرٍ ٍربوًوي ضا تنييرط زازٌ ي
سىتي ضا ميض ىس (َمبن مىجـ)
ٍبعقيت ضياثظ مخجت ميبن کبضکىبن ي احتطام آن َب ثٍ ي سي ط ضا تطًيٌ ميکىس

1- Supervision
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تشويق و تنجيه
(ثَرطٌ)111 ،
(ثَطٌ)169 ،
ذسايوس مي ىطمبيس :کسبوي کٍ حَبيٌ َسايت ضا کتمبن کىىس ،مًضز لقىت ذسا ٍطاض ميگيطوس ،م ط
آن کٍ تًثٍ کىىس ي کبضَبي ذًز ضا اغال کىىس کٍ زض ايه غًضت ايطبن ضا ميثرط ؛ ظيرطا مره
تًثٍ پصيط ي مُطثبو (ٍطآئتي)1331 ،
تًثيد ثرسکبضان ي پربزاش ثرٍ وي ًکربضان ،زي ضکره اسبسري زض ظميىرٍ سربظي ضضرس ي اغرال
وبزضستيَب زض سبظمبن است (َمبن مىجـ)
وًؿ تطًيٌ ي تىجيٍ متىبست ثب ضىتبض اوزبم گطىتٍ ضسٌ ثبضس افمبل تىجيٍَب تطًيٌ َبي ثسيبض
ثعضگ ثطاي يح فمل کًچح ي يب ثطف س ،چىسان مييس ىبيسٌ ورًاَس ثًز
رويههبي سبسهبني
(ثَطٌ)119 ،
«َى بمي کٍ ثٍ آن َب گيتٍ ميضًز :اظ ضاٌ ذسا پيرطيي کىيرس ،مريگًيىرس :مرب اظ آن ضاَري کرٍ
ويبکبومبن پيطيي کطزوس ،زست ثط وميزاضي ؛ زض حربلي کرٍ مم ره اسرت گصضت بوطربن چيرعي
وميىُميسوس ي ثٍ ذغب ضىتٍ ثبضىس» (ٍطائتي)1331 ،
ضييٍَرربي سبثٌ سبظمبورري مم ه است وبزضسررت ثبضس ،ثىربثطايه پيررررطيي اظ ضاٌ ي ضيش ي
مىص مسيرررطان سبثٌ اگط َمطاٌ ثب استسالل ي تقَررررل وجبضرسٍ ،بثرل پرصيطش ويسرت (َمربن
مىجـ)

(ثَطٌ)111 ،
مسئًالن ىطَى ي َ ضيي وَبط مخجت تأکيس کىىس ي َ وَبط مىيي ضا مغرط کىىرس (ٍطآئتري،
)1333
ربمقٍ ضا ثبيس اظ مجبحج ضيظمطٌ ثيوتيزٍ ثبظزاضت (َمبن مىجـ)
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(ثَطٌ)131 ،
ذسايوس زيه ضا ثطاي اوسبن آسبن ذًاستٍ است (ٍطآئتي)1333 ،
(ثَطٌ)111 ،
اظ مطزم رسا وطًي ي ضاٌ ي ذظ ييژٌاي ثطاي ذًزمبن ثبظ و ىي (ٍطآئتي)1333 ،
پيتط زضاکط مقتَس است کٍ ثطاي زستيبثي ثٍ اَساه سبظمبن ثبيس َسه َبي سبظمبن ضا ثٍ اَرساه
کبضکىبن آن تجسيل کطز
(ثَطٌ)111 ،
اثتس ا ثبيس مىبىـ ي ميبسس يح فبزت ىطَى ي ضا ثب َ مَبيسٍ کطز ي سپس ح
)1333

ومرًز (ٍطآئتري،

تفويض هسئوليت

(ثَرطٌ،
)133
َمٍ ثٍ اوساظٌ تًاوطبن م هو َستىس (ٍطآئتي)1331 ،
تيًيض مسئًليت ثٍ ظيطزستبن ثبيس ثط اسبس تًاوبييَبيطبن ثبضس ي ثرٍ َمربن مَرساض اظ ايطربن
اوتؾبض زاضت (َمبن مىجـ)
تىبست ثيه اذتيبض ي مسئًليت ثبيس حيؼ ضًز؛ ظيطا ومي تًان کسي ضا مسرئًل وتربيذ فمهري
زاوست کٍ اذتيبضات کبىي ثطاي اوزبم آن وساضتٍ ثبضس
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علن و توانبيي ،شفبف سبسي

(ثَطٌ)131 ،
تفسيزًٍ :م ثىي اسطائيل ثٍ پيبمجطضبن گيتىس :ىطمبوسٌ اي ثطاي مب مطررع کره ترب ثرٍ رىر
حبک ستم ط ثطيي پيبمجطضبن گيت :ذسايوس ،عبلًت ضا ثٍ ىطمبوسَي ضرمب ثطگعيرس؛ ظيرطا ترًان
فهمي ي رسمي الظم ثطاي ايه مسئًليت ضا زاضز (ٍطآئتي)1331 ،
ٍسضت فهمي ي تًاوبيي رسمي ثطاي اوزبم مأمًضيت ،زي ضطط الظم ثطاي مسيطان است
زاضته تًاوبيي فهمي مُ تط اظ تًاوبيي رسمي است (اثتسا کهمٍ فه آمسٌ سپس رس )
افه ثًزن زض گعيىص مسيطان يح ايلًيت مُ است
ضَجط ي مسيرررط ثبيس ظيطزستبن ذًز ضا تًريٍ کىرس ي اثُرررربمبت ضا ثطعرطه سربظز (چىبوچرٍ
پيبمجرررط ثىي اسطائيل زليل اوترررربة عبلًت ثٍ ىطمبوسَي ضا ثرٍ يضرررً ثيربن کرطز) (َمربن
مىجـ)
حضطت فهي (ؿ) زض وُذ الجالمٍ ذغجٍ  111مي ىطمبيس :اي مطزم َمبوب سرعاياضتطيه مرطزم زض
امط ذالىت ي ظمبمساضي کسي است کٍ تًاوبتطيه آنَب ثط ارطاي امًض ي زاوبتطيه ثٍ ىطمبن ذسايوس
زض ىُ مسبئل ثبضس (ذسطيي)39-31 :1313 ،
زاضته فه ي زاوص ضطط الظم ي ضطيضي حبکمبن ربمقٍ الُي است (ٍطآئتي)1331 ،
ارسيبثي عولکزد

1

(ثَطٌ)131 ،
َى بمرررري کٍ لط ط ثىي اسطائيرررل حطکت کطز( ،عبلًت) ثٍ سطثبظان ذًز گيرت :ضيزذبورٍاي
زض ثيه ضاٌ است کٍ َطکس اظ آن آة ثىًضرررس ،زي ط زض سرپبٌ مره ربيرررري ورساضز (ٍطآئتري،
)1331
1- Permormance Appraisal
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مسيررط ثبيس ويرررطيَبي کبضآمس ضا اظ ويطيَبي وبکبضآمس رسا ومبيس ترب ثتًاوررررس ويطيَربي ميرط
مييس ضا اظ مزمًفٍ عرررطز کىرس ،ظيرطا حضرًض آنَرب ثبفرج سسررررت ضرسن سربيط ويطيَررررب
ميگطزز
اگط ذسا ثرًاَس کبض ثٍ ؽبَط کًچح ،احطات ثعضگي ذًاَس گصاضت (َمبن مىجـ)
(ثَطٌ)111 ،
الغبه الُي ح يمبوٍ ثٍ اىطاز زازٌ ميضًز (ٍطآئتي)1333 ،
«
(ثَطٌ)116 ،
تنييط ىطَى ي ى ط مطزم ثبيس ثب آظازي ي اوتربة ي آگبَبوٍ ي فبضَبوٍ ثبضس ،وٍ ثب ظيض ي اسرتجساز
ايه ىطفًن ثًز کٍ ثٍ پيطيان مًسي ميگيت« :چطا ثسين اربظٌ مه ثٍ اي ايمبن آيضزيس (ٍطآئتري،
)1333

(ثَطٌ)113 ،
مىغٌ ي استسالل ثبيس ثٍ گًوٍاي ًٍي ثبضس کٍ مربلو ضطثٍ ىىي ضًز (ٍطآئتي)1333 ،

(ثَطٌ)111 ،
ضسيسن ثٍ يح حَيَت ،آن ٍسض اضظش زاضز کٍ ثبيس يح پيبمجط غس سبل ثميطز ي ظورسٌ ضرًز ،ترب
و تٍاي ثيُمس (ٍطآئتي)1333 ،
(ثَطٌ)131 ،
مسئًالن ىطَى ي ثبيس ذًزضبن ثٍ آوچٍ مطزم ضا ثٍ آن زفًت مريکىىرس ،ايمربن زاضرتٍ ثبضرىس
(ٍطآئتي)1333 ،
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توجه ثه کبرکنبى
(آل فمطان)19 ،
ذسايوس ثٍ پيبمجط اکطم غهي اهلل فهيٍ ي آلٍ ميىطمبيس :ثٍ اَل کتبة (زاوطمىسَرب) ي فرًام مرطزم
ث ً :مسيط ثبيس ثٍ تمبم اىطاز سبظمبن تًرٍ زاضتٍ ثبضس َ ،ثٍ سرغً مرسيطيتي ي َر ثرٍ فبمرة
کبضکىبن کبضکىبن ثبيس ثساوىس کٍ مُ َستىس ي وَص تقييه کىىسٌ اي زض سربظمبن زاضورس ي ايره
اَميت ضا زض تًرٍ ي فىبيت مسيط ،احسبس کىىس (ٍطآئتي)1331 ،
يؽييٍ مسيط ،زض مسيطيت اسالمي تىُب اىعايص تًليس ويست ي تًرٍ ثٍ اوسبن ثٍ فىرًان اضرطه
مرهًٍبت (کٍ ذسايوس آسمبن َب ي ظميه ضا مسرط اي کطزٌ است) ي تقبلي يي زض ايلًيت ثربالتطي
اظ تًليس ٍطاض زاضز
ايوبى
(آل فمطان)13 ،
وجبيس سطپطست مؤمىبن اظ ميط ذًزضبن ثبضس (ٍطآئتي)1331 ،
زض ربمقٍ اسالمي ،ايمبن زاضته ضطط اغهي ثطاي اوترربة مرسيط ي سطپطسرت اسرت ي اغرًالً
پست َبي کهيسي (َمچًن مسيطيت) ،وجبيس ثٍ اىطاز ثي ايمبن ياگرصاض ضرًز ،چرًن ام ربن سرًء
استيبزٌ زض ايه سمتَب ىطايان است (َمبن مىجـ)
زکتط ميطکمبلي مقتَس است :کسي کٍ ثتًاوس اظ مىبثـ ي ام بوربت سربظمبن ثرٍ عرًض مىغَري ي
زضست استيبزٌ کىس ي اظ ظيبزٌ ضيي ي اسطاه ثپطَيعز ،مسيط ثبتًَايي است
آگبهي اس گذشته
(آل فمطان)33 ،
ذسايوس ثٍ حضطت فيسي کتبة ي ح مت ي تًضات ي اوزيل آمًذت (ٍطآئتي)1331 ،
مسيطان َط ثطٍَ اظ ظمبن ثبيس اظ حًازث ي ًٍاويه گصضتٍ آگبٌ ثبضىس ي ثساوىرس زض گصضرتٍ چرٍ
اتيبٍبتي زض سبظمبن ضخ زازٌ ي چٍ مَطضاتي يضـ گطزيسٌ است (چىربن کرٍ ذسايورس ثرٍ حضرطت
فيسي ،تًضات ضا کٍ ًٍاويه گصضتٍ ثًز ،آمًذت) (َمبن مىجـ)
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شنبخت تهذيذهب
(آل فمطان)11 ،
َى بمي کٍ فيسي احسبس کطز اعطاىيبوص کيط مييضظوس ،گيت :چٍ کسبوي مطا زض ضاٌ ذسا يبضي
ميکىىس (ٍطآئتي)1331 ،
ًَضيبضي زض ضىبذت اى بض ي فَبيس ي تُسيسَب ،ي ي اظ ضطيط اسبسي ضَجطي است
ضىبذت ويطيَبي يىبزاض ي سبظمبن زَي ي تمطکع آوبن ،ثطاي ازاضٌ ربمقٍ ي ازامة حطکت ضرطيضي
است (َمبن مىجـ)
پيگيزي تب حصول نتيجه
(آل
فمطان)11 ،
ثقضي اظ اَرل کتربة (يًُزيربن) کسربوي َسرتىس کرٍ اگرط ثرٍ اي زيىربضي ثرسَي آن ضا ثرٍ ترً
ثطوميگطزاوس ،م ط آنکٍ ثطاي مغبلجة آن زائمبً ثبالي سط اي ثبيستي (ٍطآئتي)1331 ،
پي يطي ثطاي ضسيسن ثٍ وتيزٍ ،اغهي مُ زض مسيطيت است ،چىبنکٍ ذسايوس يغًل مغبلجبت ضا
ثٍ پي يطي مستمط مىًط ميزاوس (َمبن مىجـ)
سوءاستفبده اس هقبم
(آل فمطان)11 ،
َي اوسبوي کٍ ذسايوس ثٍ اي کتبة ي ح مت ي وجًت ي ح ًمت زازٌ است ،حٌ ورساضز ثرٍ مرطزم
ث ًيس :ثىسگبن مه ثبضيس (ٍطآئتي)1331 ،
سًء استيبزٌ اظ مًٍقيت ي مسئ ًليت ،ثطاي َي کرس مزربظ ويسرت ي ثبيرس ثرب آن ثرٍ ضرست
ثطذًضز ومًز (َمبن مىجـ)
َطگبٌ ثٍ آثبزي اي ضسيسي ،زض کىبض آة ىطيز آي! ياضز ذبوٍ َبي آوبن مطً! سپس ثب آضامص ي
يٍبض ،ثٍ سًي آوبن حطکت که تب زض ميبن آوبن ٍطاض گيطي! آو بٌ ،ثٍ آوبن سرالم کره! زض سرالم ي
تقبضه ي مُطثبوي ،کًتبَي م ه
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1

(آل
فمطان)31 ،
ذسايوس اظ پيبمجطان پيطيه پيمبن گطىت کٍ َطگبٌ فه ي ح مت ثٍ ضمب زازم ي سپس پيربمجطي
آمس کٍ آن مغبلت ضا تػسيٌ ميکطز ،ثٍ اي ايمبن آيضيس ي اي ضا يبضي کىيس (ٍطآئتي)1331 ،
زض مسيطيت اسالمي ،الظمة سپطزن مسئًليت َب گطىته پيمبن است کٍ ثط عجٌ مًاظيه ي اغرًل،
اوزبم ت هيو ضًز
مسيطان ٍسيمي ثبيس اظ مسيطان رسيس پطتيجبوي کىىس ي مسيطان رسيس َ ثبيس اظ مسيطان ٍرسيمي
تزهيل کىىس (َمبن مىجـ)
(آل فمطان)11 ،

(ثَطٌ)61 ،
اوجيبيي ثطاي اضضبز تب مطظ ضُبزت پيص ضىتٍاوس (ٍطآئتي)1333 ،
(آل فمطان)11 ،
اظ تبکتيحَبي ىطَى ي زضمه ،مبىل وطًي (ٍطآئتي)1333 ،
اميط مؤمىبن فهي (فهيٍ السالم) زض کالم ذًز زض ايه ثبضٌ مي ىطمبيىرس« :
» کسي کٍ زض ثطاثط زضمىص ثرٍ ذرًاة ضيز (اظ اي مبىرل ثمبورس) حيهرٍ َربي (مبىه يطاورٍ
زضمه) اي ضا اظ ذًاة ثيساض مي کىس
(آل فمطان)13 ،
زضمىبن ثب آگبَي ي ثطوبمٍ ضطثٍ ميظوىس (ٍطآئتي)1333 ،
1-Manager
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(آل فمطان)113 ،
ايليه تُبر زضمه ،ضطثٍ ى طي است (ٍطآئتي)1333 ،
(آل فمطان)113 ،
ثبيس ثب غساٍت ثًز ي ثيص اظ ربي بٌ ي تًان ذًز چيعي ضا ازفب و طز (ٍطآئتي)1333 ،
نتيجه گيزي
ٍطآن کطي  ،کتبثي کٍ اظ سًي پطيضزگبض فبل ي ذبلٌ ي پطيضش زَىسٌ تمبم مًرًزات اظ رمهٍ
اوسبن ،وبظل گطزيسٌ ي ث يبن کىىسٌ ويبظَبي ظوسگي ثططي ثطاي ضضس ي تقبلي ي ت بمل است ،چىبن
»اظ عطىي آيبت ايه سهسهٍ َسايت ،ثط مسيط
کٍ زض آيبت گُطثبض آن کتبة ىطمًز« :
ربمقٍ اسالمي ،پيبمجط افؾ غهياهلل فهيٍ ي آلٍ ،وبظل گطزيسٌ کٍ ذًز اٍسام ثٍ تط يل ح ًمرت
ي ازاضٌ آن ثٍ مست زٌ سبل ومًزٌ ي زض تمبم آوبت ي لحؾبت ي مط الت ،فىبيبت ي ضاَىمبييَربي
يحيبوي ضاٌ گطبي يي ثًزٌ است
زض ثيىص ٍطآوي ي تقبلي اسالمي اظ يح سً سبيٍ تًحيس الُي ثط ربمقٍ اوسبوي اىتبزٌ ي َمٍ ضا
ثب َط ظثبن ي وژاز زض يح مزمًفٍ ٍطاض زازٌ است ي اغًالً زض اسالم ربمقٍ اوسبوي رسا اظ مزمًفٍ
فبل َستي ويست ي رعئي اظ فبل ثعضگ است
اظ سًي زي ط زض رُبنثيىي اسالمي ،اوسبن زويبي کًچ ي است کرٍ تمربم فربل ثرعضگ ضا زض
ذًز ذالغٍ کطزٌ ي ربي زازٌ است چىبن کٍ زض ثيبن پيطًاي ثعضگ مب امبم فهي(ؿ) آمسٌ است:
«تً گمبن ميکىي مًرًز کًچ ي َستي زض حبلي کرٍ فبلمرري ثرعضگ زض ترً ذالغرررٍ ضرسٌ
است»
ثط ايه اسبس ،تمبم اغًلي کٍ زض مسيطيت فبل ثعضگ ي زض مسيطيت رس ي رربن يرح اوسربن
حبک است ،ثط رًامـ اوسبوي ح ىطمبست ايه مسئهٍ ميتًاوس الُبمثرص مسبئل ظيربزي گرطزز
ي ثطاي يبىته اغًل مسيطيت ارتمبفي ،سيبسي ،اٍتػبزي ي آمًظضي ي ميرط آن ،مرب ضا ثرٍ زوجربل
رستزًي اغًل مسيطيت اهلل زض فبل َستي ضَىمًن گطزز
زض مسيطيتي کٍ ثط اسبس کالم حٌ ض ل گطىتٍ آوچٍ مرسيطان ضا ثرب کبضکىربن يرح مزمًفرٍ
پيًوس مي زَسَ ،مبن پيًوس زيستي ،غيب ،غميميت ي محجت است کٍ يح مزمًفٍ ضا ثب ٍسضت ي
تًاوبيي تمبم ثٍ پيص ميثطز
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زض ياٍـ مسيطيت غحيم تىُب زض پطتً تًرٍ ي فمل ثٍ ميبَي ٍطآوي ام ربن پرصيط ثرًزٌ ي اگرط
مسيطي ثرًاَس ضاٌ مًىَيت ضا ثپيمبيس ثُتطيه ضاٌ ،تمسح رسته ثٍ آيبت ٍطآوي است َمچىيه
زض مسيطيت الُي ،اغل سبذتٍ ضسن اوسبن َبسرت ي َطگًورٍ زگطگرًوي ضا ثرب زگطگرًوي اوسربن
مطتجظ ميسبظز ،آيبت کتبة آسمبوي مب ،ضبَس ظوسٌاي ثط ايه مسفبست پطيضزگبض رُبن زض سرًضٌ
ضفس ،آيٍ  11ميىطمبيس« :ذسايوس سطوًضت َي مهتي ضا تنييط وميزَس م رط ايرهکرٍ ذًزضربن
ثرًاَىس »
هنبثع
 ٍطآن کطي وُذ الجالمٍ ضييـ آثبزي ،فجرساهلل ( )1313راهنوبيي و هشبوره تحصيلي و شغلي ،چربح ايل ،تُرطان:اوتطبضات سمت
 ٍطآئتي ،محسه ( 333 )1331نکته در هذيزيت اسالهي .تُطان :اوتطبضات مطکع زضسَربيياظ ٍطآن
 ٍطآئتي ،محسره ( )1333اصول هذيزيت فزهنگي .تُرطان :اوتطربضات مطکرع زضسَربيي اظٍطآن
 ذسطيي ،محمًز ( )1313هالكهبي انتخبة و انتصابة نيازوي انسابني در هاذيزيتاسالهي ثب تأکيذ ثز نهج الجالغه ،پبيربن وبمرٍ کبضضىبسري اضضرس ،ضضرتٍ مقربضه اسرالمي ي
مسيطيت ،تُطان :زاوط بٌ امبم غبزً(ؿ)
- http://dr300psycholoy.parsiblog.com ( Date:2011/5/3 – 9:32).
– - http://www.mgtsolution.com/olib/265235641.aspx ( Date:2011/5/3
11:12).
-http://www.lailatolgadr.ir/tarikh-siasi-eslam/asr-tavil-dorehkholafaeh-nokhostin/olgohaeh(Date:2011/5/4 – 8:43).
-http://www.parsigold.com/bm01%20(12).htm (Date:2011/5/4– 8:25).
-http://www.modiryar.com/index-management/ethic/islamic/7621387-10-12-10-03-35.html ( Date:2011/5/3 – 8:12).
-http://forum.bidari-andishe.ir/thread-34.html (Date:2011/5/5 – 7:6).
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-http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/m
ags/is_gv/magazines/017/12.htm#t26(Date:2011/5/5 – 7:16).
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