مدیریت در نگاه امام علی علیه السالم
خطشاتی و ٝػشغٞ ٝبی ٔذیشیت سا تٟذیذٔی وٙذ ،فشاٚاٖ است .ثشخی اص ایٗ آفتٟب و ٝضشسٞبی خجشاٖ ٘بپزیش ث ٝپیىش ٜی
ٔذیشیت ٚاسد ٔی سبص٘ذ ،دس ایٗ تحمیك ث ٝطٛس خالغٔ ٝطشح ضذ ٜا٘ذٞ .ذف اص طشح ایٗ آفتٟب ایٗ است و ٝدیذٌب ٜاسالْ
سا دس ثبس ٜی ٔذیشیت اصٍ٘ب ٜآفت خیض ثٛدٖ آٖ ثذا٘یٓ .سؼی ٔب دس ایٗ ٘ٛضتبس ایٗ است و ٝخطشٞبیی وٕٛٞ ٝاسٔ ٜذیشاٖ سا
تٟذیذ ٔی وٙذ  ٚػال ٜٚثش تٟذیذٔذیشیت سبصٔبٟ٘ب ،ضخػیت ا٘سب٘ی ٔذیشاٖ سا ٘یض تٟذیذ ٔی وٙذ; ٔطشح ٕ٘بییٓ.
–غفلت در برنامه ریسی
ثش٘بٔ ٝسیضی اص اسوبٖ اسبسی ٔذیشیت است.غفّت دسثش٘بٔ ٝسیضی اص آفتٟبی ٔذیشیت استٔ .ذیشاٖ ٕٞبس ٜث ٝدِیُ تشاوٓ وبس،
دسٔؼشؼ ایٗ خطش ٞستٙذٔ .طىالت ٘بخٛاست٘ ٝیض سجت ٔی ضٛد تب ٔذیشاٖ ث ٝوبسٞبی سٚصٔش ٜاداسی ٔطغ َٛض٘ٛذ  ٚاص
ثش٘بٔ ٝسیضی غفّت ٕ٘بیٙذ.
ثش٘بٔ ٝسیضی ػجبست است اصۺ «تفىش دسوّیبت  ٚخضئیبت ثش٘بٔ ٚ ٝیب ث ٝػجبست دیٍش،تؼییٗ  ٚاتخبر ضی ٚ ٜٛسٚش ٞبیی ؤ ٝب سا
ث ٝثٟتشیٗ ٘تیدٔ ٝطّٛة ثشسب٘ذ)۱( ».
ثش٘بٔ ٝسیضی دس ثشداس٘ذ ٜی ٞذف ٞبی سبصٔبٖ ٘ ٚمط ٝی ا٘دبْ وبس است)۲( .
غفّت اص ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٛخت ا٘دبْ وبسٞب اصسٚی ػدّ ٚ ٝثذ ٖٚتذثیش ٔی ضٛد .آیبت ٚسٚایبت فشاٚا٘ی ثٔ ٝزٔت ا٘دبْ وبسٞب اص
سٚی ػدّ ٚ ٝثذ ٖٚتذثیش پشداخت ٝا٘ذ .حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ دس ثبس ٜی تفىش ثشای ا٘دبْ وبسٞبفشٔٛد:
«اِتذثیش لجُ اِؼُٕ یٙٔٛه ٔٗ اِٙذْ » ()۳
ا٘ذیط ٝپیص اص اخشای وبس ،ت ٛسا اص پطیٕب٘ی دس أبٖ ٍ٘ٔ ٝی داسد.
غفّت اص ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٛخت پذیذ آٔذٖ ٔطىالت ٘بخٛاست ٚ ٝپیص ثیٙی ٘طذٔ ٜی ضٛد .حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ دس ایٗ
ثبس ٜفشٔٛد:
«ٔٗ لؼذ ػٗ حیّت ٝالبٔت ٝاِطذائذ» ()۴
وسی و ٝاص ثش٘بٔ ٝسیضی غفّت وٙذٔ،طىالت ثش ا ٚخٛاٙٞذ آٔذ.
ػدّ ٝدس ثش٘بٔ ٝسیضی سجت ٔی ضٛد تباستفبد ٜثٟی ٝٙاص وبسوٙبٖ  ٚأىب٘بت ٘طٛد.ثسیبسی اص ٔذیشاٖ ث ٝخبطش ثٟشٙٔ ٜذی
اداس ٜاص أىب٘بت ٔٙبست ،اص ثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙبست ثشای استفبد ٜاص آٖ أىب٘بت ثشای سسیذٖ ث ٝاٞذاف اص پیص تؼییٗ ضذٜ
غفّت ٔی وٙٙذ.ایٗ دست ٝاص ٔذیشاٖ دس ثش٘بٔ ٝسیضی ػدّٔ ٝی وٙٙذ  ٚدلت الصْ سا سٚا ٕ٘ی داس٘ذ .ثش٘بٔ ٝسیضی اٌش ثب
حٛغّ ٚ ٝظشافت خبظ ا٘دبْ ضٛد ،وبسٌشتش اص أىب٘بت ٔٙبست ثشای ا٘دبْ وبسٞبست .حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ دس ایٗ ثبسٜ
فشٔٛد:
«اِتّطف فی اِحیّ ٝاخذی ٔٗ اِٛسیّ)۵( » ٝ
ظشافت دسثش٘بٔ ٝسیضی ثٟتش اص أىب٘بت است .غشٚس ثبػث ٔی ضٛد تب افشاد خٛد سا دسٔشحّ ٝای ثجیٙٙذ و ٝثی ٘یبص اص ٔطٛست
ثبغبحت ٘ظشاٖ ،ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی ثٙطیٙٙذ.ثشخی اصٔذیشاٖ ث ٝخبطش دا٘ص فشاٚاٖ ٚتدشث ٝای ثسیبس دس ٔذیشیت چٙبٖ دچبس

ػدت ٔی ض٘ٛذ و ٝحتی دس خّسبت ثش٘بٔ ٝسیضی ث٘ ٝظش دیٍشاٖ احتشاْ ٕ٘ی ٌزاس٘ذ .دسثش٘بٔ ٝسیضی ثبیذ اص ٘ظشات  ٕٝٞی
غبحت ٘ظشاٖ ثٟش ٜخست .چ ٝثسب افشادی و ٝاص دا٘ص ٘ظشی ٚتدشث ٝی ػّٕی وٕتشی ثشخٛسداس٘ذ ،أبپیطٟٙبدٞب ٚ
ا٘تمبدٞبی ثسیبس سبص٘ذ ٜای اسائٔ ٝی دٙٞذ .یه ٔذیش ٔٛفك ث ٕٝٞ ٝی طشح ٞب ،ثبدلت ٌٛش ٔی وٙذ  ٚثٟتشیٗ آٖ ٞب سا
ا٘تخبة ٔی وٙذ .حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ دس ثبس ٜی ایٗ و ٝخٛد ثضسي ثیٙی ثبػث وٛتبٞی دس ثش٘بٔ ٝسیضی ٔی ضٛد،
فشٔٛد:
«ٔٗ اػدت ثحسٗ حبِت ٝلػشػٗ حسٗ حیّت)۶( » ٝ
وسی و ٝث ٝخٛثی ٞبی خٛد ٔغشٚس ضٛد،دسثش٘بٔ ٝسیضی وٛتبٞی خٛاٞذ وشد.
–اػتٕبد ث ٝسست ػٙػشٞب
ٔذیشیت ٘یبصٔٙذ تىی ٝثش ٘یشٞٚبی لٛی ٔٚتؼٟذ است .ساحت طّجبٖ ٞشٌض ٔطبٚساٖ خٛثی ٘یستٙذ .حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ
فشٔٛد:
«ال تتىُ فی أٛسن ػّی وسالٖ » ()۷
دسوبسٞبیت ث ٝافشاد تٙجُ تىی٘ ٝىٗ.
ٔذیش ٕٞبس ٜثبیذ اص اػتٕبد ث٘ ٝیشٞٚبی ضؼیف  ٚوٙذ پشٞیض ٕ٘بیذ .اػتٕبد ث٘ ٝیشٞٚبی سست ػٙػش ٔٛخت وٙذی س٘ٚذ
وبسٞبٔی ضٛد .سٌٕٙٛذا٘ ٝثبیذ پزیشفت و ٝثسیبسی اص طشح ٞبی ػبِی و ٝسبِیبٖ دساص ثشای تػٛیت آٖ ٞب ٚلت غشف ضذٜ
 ٚغبحت ٘ظشاٖ ٔتخػع ٔ ٚتؼٟذ فشاٚا٘ی دس تٟیٚ ٝتىٕیُ آٖ ٞب صحٕت وطیذ٘ذٍٙٞ ،بْ اخشا٘بوبْ ٔب٘ذ  ٚتٟٙب دِیُ ایٗ
أش ٓٞاػتٕبدٔسؤٚالٖ ث ٝػٙبغشتٙجُ  ٚضؼیف ثٛد.ثسیبسی اص طشح ٞبی والٖ ث ٝافشاد تٙجُ ٚثی اساد ٜسرشد ٜضذ ٛٔ ٚخت
ضبیغ ضذٖ ثیت إِبَ ضذٔ .ذیش ٞشٌض ٘جبیذ أٛس ٔ ٟٓسا ث ٝافشادی و ٝتٟٙب دس ػشغ ٝی ضؼبس خٛالٖ ٔی دٙٞذ ،ثسربسد.
–نداشتن سعه ی صدر
ٔذیشیت ث ٝاثضاس ٔختّفی ٘یبص داسد و ٝیىی اص اثضاسٞبی اغّی آٖ ،داضتٗ سؼ ٝی غذساست٘ .ذاضتٗ سؼ ٝی غذس آفت
ٕٟٔی است ؤ ٝذیشیت سا تٟذیذ ٔی وٙذٔ .ذیش ثبیذ ثتٛا٘ذدس سٚیبسٚیی ثب ٔطىالت ،ثب حٛغّ ٝی فشاٚاٖ ث ٝاسصیبثی آٖ ٞب
پشداخت ٚ ٝثبثش٘بٔ ٝسیضی دلیك ث ٝحُ آٖ ٞب ثرشداصدٔ .ذیش دس ثشخٛسد ثبافشاد ٔختّف ،ثبطشص تفىشٞبی ٔختّف س ٚث ٝسٔ ٚی
ضٛدٌ .ب٘ ٜظشٞبیی غذ دسغذ ٔخبِف طشصتفىش ا ٚدس خّسبت طشح ٔی ضٛد ؤ ٝذیشثبیذ لذست تحُٕ آٖ ٞب سا داضت ٝثبضذ.
ٔذیشثبیذ سّیم ٝی ضخػیٌ ،شایص سیبسی ٚػالل ٝی خٛد ث ٝافشاد  ٚطشص تفىشٞبی ٔختّف سا فذای اٞذاف سبصٔبٖ ثٕٙبیذ.
حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ دسثبس ٜی سؼ ٝی غذس فشٔٛد:
«آِ ٝاِشیبس ٝسؼ ٝاِػذس» ()۸
اثضاس سیبست ،سؼ ٝی غذس است .ت٘ ًٙظشی  ٚوٓ حٛغٍّی دس ثشخٛسد ثب٘ظشات ٔخبِف ٔ ٚطىالت پیص ثیٙی ٘طذ ،ٜآفت
خطش٘بن ٔذیشیت استٔ .ذیش ثبیذ دس ثشاثشا٘تمبدٞب اص خٛد٘شٔص ٘طبٖ دٞذ  ٚث ٝپیطٟٙبدٞبی سسیذ ٜتٛخٕ٘ ٝبیذ٘ .ذاضتٗ
سؼ ٝی غذس ٔٛخت ٔی ضٛد و٘ ٝیشٞٚبی ٔتخػع و ٝاص ِحبظ فىشی  ٚسّیمٞ ٝبی ضخػی ثب ٔذیش اختالف داس٘ذ ،ثب اٚ
ٕٞىبسی ٘ىٙٙذ.

–غفلت در انتصاب ها
حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ فشٔٛد:
«الثذ ِّٙبس ٔٗ أیش ثش ا ٚفبخش یؼُٕ فی أشت ٝإِؤٔٗ  ٚیستٕتغ فیٟب اِىبفش» ()۹
ٔشدْ ث ٝفشٔب٘شٚا ٘یبصداس٘ذ ،خٛا٘ ٜیىٛوبسثبضذ یب فبسذ ،تب ٔؤٔٙبٖ دس سبی ٝی حىٔٛت اٚث ٝوبس خٛد ٔطغ ٚ َٛوبفشاٖ اص
حىٔٛت اٚثٟشٙٔ ٜذ ض٘ٛذ.
ثذٔ ٖٚسؤٌ َٚزاضتٗ ٚاحذٞبی سبصٔبٖ،اص ضؼفٟب  ٚآفتٟبی ٔذیشیت استٔ .ذیش ٘جبیذٞیچ یه اص ٔؼب٘ٚت ٞب ،اداسٞ ٜب ٚ
ٚاحذٞب ٚدیٍش ثخص ٞبی سبصٔبٖ سا ثذٔ ٖٚسؤ َٚلشاسدٞذ .صٔب٘ی ؤ ٝذیش فشدی سا الیك سیبست ثخطی اص سبصٔبٖ ٕ٘ی
ثیٙذ  ٚیب ث ٝػّّی ٔب٘ٙذثشٚوشاسی اداسی ٕ٘ی تٛا٘ذ ث ٝسشػت فشدی ساث ٝػٛٙاٖ ٔسؤَ ثخطی اص سبصٔبٖ ثٍٕبسد،ثبیذ یىی اص
افشاد سبصٔبٖ سا ث ٝغٛست ٔٛلت ث ٝسیبست آٖ ثخص ا٘تخبة ٕ٘بیذ .ثالتىّیفی وبسوٙبٖ و ٝدس غٛست ٘جٛدٖ ٔسؤَٚ
ٔستمیٓ ثشای آٖ ٞب سخ ٔی دٞذ ،دس ا٘ذن ٔذتی ثٞ ٝشج ٔ ٚشج ،ثی ٘ظٕی ،اخالَ دسوبسٞب  ٚدیٍشٔطىالت ٔٙدش ٔی ضٛد.
ثذیٗ خبطش است و ٝأیشإِؤٔٙیٗ ػّی ٝاِسالْ فشٔٛد:
«ٚاَ غط ْٛظّ ْٛخیش ٔٗ فت ٝٙتذ)۱۱(» ْٚ
حىٕشاٖ فبسذ  ٚستٍٕش ثٟتش اص ٞشج ٔ ٚشج ٕٞیطٍی است.
–انتصاب مدیران کم تجربه
ٔذیشیت ،ػّٕی است و ٝآٔیخت ٝثبتدشث ٝاست .یبدٌیشی ػّٔ ْٛختّف ثشای احشاصپستٟب الصْ است أب تدشث٘ ٝیض ضشطی ٟٔٓ
دسایٗ ٔٛسد است .چ ٝثسب افشادصیبدی و ٝاصدا٘ص ٘ظشی خٛثی ٘یض ثشخٛسداسثٛد٘ذ ،أب چ ٖٛتدشث ٝای دس ٔذیشیت ٘ذاضتٙذ،
دسٔذیشیت ٘بٔٛفك ثٛد٘ذ .حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ فشٔٛد:
«ٔٗ لّت تدشثت ٝخذع » ()۱۱
وسی و ٝتدشث ٝاش وٓ ثبضذ ،فشیت خٛاٞذخٛسد.
ٔتبسفب٘ ٝثسیبسی اص طشحٟبی ّٔی  ٚوالٖ وطٛس ٌب ٜثٔ ٝذیشا٘ی سرشدٔ ٜی ضٛد و ٝوٓ تدشث ٝا٘ذ .تؼٟذ ،تحػیالت ػبِی ٚ
دِسٛصی،ضشٚط الصْ ثشای سرشدٖ ٔسؤِٚیت ثٔ ٝذیشاٖ است أب ایٗ ضشٚط ث ٝتٟٙبیی وفبیت ٕ٘ی وٙٙذ .تدشث ٝثبیذ ٔالن
اػطب ی ٔسؤِٚیت ث ٝافشاد ثبضذ .دادٖ ٔسؤِٚیت ث ٝافشاد وٓ تدشثٛٔ ،ٝخت ٔی ضٛد و ٝافشاد ثب تدشث ٝدِسشد ض٘ٛذ  ٚدَ دس
ٌشٚوبس ٘جٙذ٘ذ .ا٘تػبة افشاد وٓ تدشث ٝثشای ٔسؤِٚیت ٞبی ٔ ،ٟٓخطشی است وٕٞ ٝبسٔ ٜسؤٚالٖ ساتٟذیذٔی وٙذ .چ ٝثسب
افشادی و ٝث ٝخبطش ٔالحظبت سیبسی  ٚث ٝوبسٌٕبسدٖ ٘یشٞٚبی حضة اِّٟی ٌ ٚب ٜث ٝخبطش سفبلت٘ ،یشٞٚبی وٓ تدشث ٝسا ثٝ
ٔسؤِٚیت ٞبی ٔٔ ٟٓی ٌٕبس٘ذ  ٚضشث ٝای سٍٙیٗ ثش پیىش سیبسی –التػبدی–فشٍٙٞی خبٔؼٔ ٝیض٘ٙذ.
–غفلت از مشورت
خذا٘ٚذ ث ٝحضشت ٔحٕذغّی اهلل ػّیٚ ٝآِ ٝدستٛسٔی دٞذ و ٝثب دیٍشاٖ ٔطٛست وٙذ)۱۲( .
حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ ٘یض ثٔ ٝبِه اضتش فشٔبٖ ٔی دٞذ و ٝثب خشدٔٙذاٖ ٔطٛست وٙذ)۱۳( .

ٔطٛست وشدٖ ثب دیٍشاٖ ،ضشیه ضذٖ دسػمُ ٚتدشث ٝی آٖ ٞبست .غفّت اص ٔطٛست ٔٛخت پٙب ٜثشدٖ ث ٝاستجذاد ٔی
ضٛدٔ .ذیشٕٞبس ٜثبیذ خٛد سا ٘یبصٔٙذ ٔطٛست ثبٔسؤٚالٖ ،وبسوٙبٖ  ٚغبحت ٘ظشاٖ ثجیٙذ.حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ دس ثبسٜ
ی ٔطٛست فشٔٛد:
«ٔٗ استجذ ثشایّٞ ٝه  ٗٔ ٚضبٚساِشخبَ ضبسوٟب فی ػمِٟٛب» ()۱۴
وسی و ٝث ٝفىش خٛدش استجذاد ثٛسصدٞ،الن ٔی ضٛد  ٚوسی و ٝثب دیٍشاٖ ٔطٛست ثٛسصد ،ثب آٖ ٞب دس ا٘ذیطٞ ٝبیطبٖ
ضشیه خٛاٞذ ضذ.
اص آفتٟبی خطش٘بن و ٝػشغ ٝی ٔذیشیت ساتٟذیذ ٔی وٙذ ،ایٗ است ؤ ٝذیش خٛد سا اصٔطٛست ثب دیٍشاٖ ثی ٘یبص ثجیٙذ.
–مدیریت از پشت درهای بسته
ٞشسبصٔب٘ی اص اخضایی تطىیُ ضذ ٜاست و٘ ٝیبصٔٙذ ٕٞبٍٙٞی است .ثش٘بٔ ٝسیضی وٛتبٔ ٜذت  ٚدساصٔذت ٘یضخضٚ ٚظبیف
ٔذیشیت است .وٙتشَ ،سبصٔب٘ذٞی٘ ،ظبستٞ ،ذایت ٚسٞجشی دس یه سبصٔبٖ ث ٝاطالع دلیك ٔذیشسبصٔبٖ اص س٘ٚذ ا٘دبْ وبسٞب
ثستٍی داسد.غفّت ٔذیش اص س٘ٚذوبسٞبی سٚصٔش ٜی سبصٔبٖ،آفت ٔٔ ٟٓذیشیت است.
حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ دسایٗ ثبس ٜفشٔٛد:
«فالتط ِٗٛاحتدبثه ػٗ سػیته فبٖ احتدبة اِٛال ٜػٗ اِشػی ٝضؼج ٗٔ ٝاِضیك  ٚلّ ٝػّٓ ثبالٔٛس» ()۱۵
پس دٚسی خٛد اص صیش دستب٘ت سا طٔ َٛذ.ٜث ٝدسستی و ٝوٙبسٌ ٜیشی ٔسؤٚالٖ اصصیشدستبٖٛ٘ ،ػی ٔحذٚدیت  ٚوٓ اطالػی
اصأٛس است.
ٔذیش ث ٝخبطش حضٛس دس خّسبت اداسی ٚوبسٞبی سٚصٔشٔ ٜدجٛس است و ٝصٔبٖ صیبدی اصٚلت خٛد سا دس دفتش خٛیص
ثٍزسا٘ذ .ایٗ أش٘جبیذ ث ٝخذایی ثیٗ ٔذیش ٘ ٚیشٞٚب ٔٙدش ضٛد.صیشا ٔحذٚد ضذٖ ٔذیش ،ث ٝاتبق وبسٛٔ ،خت ٔحذٚدیت وب٘بَ
ٞبی استجبطی  ٚاطالع سسب٘ی ٚی  ٚػذْ اطالع ا ٚاص ٘ٛالع وبس ٔی ضٛد.
–تکبر و غرور
تىجش خطشی است و ٕٝٞ ٝسا تٟذیذٔی وٙذ; أب ٔذیشاٖ ثیص تش اص  ٕٝٞدس ٔؼشؼ ایٗ خطش ٞستٙذ .تىجش آفت ٔذیشیت
است.حضشت ٔحٕذغّی اهلل ػّیٚ ٝآِ ٝفشٔٛد:
«ٔٗ احت اٖ یتٕثُ ِ ٝاِشخبَ لیبٔبفّیتجٛا ٔمؼذ ٗٔ ٜاِٙبس)۱۶( ».
وسی و ٝدٚست داسد دیٍشاٖ س ٚث ٝسٚی ا(ٚث ٝخبطش احتشاْ ث ٝا (ٚثبیستٙذ ،خبیٍبٞص دس آتص است.
غشٚس ٔٛخت تجبٞی ا٘سبٖ ٔی ضٛدٔ.ذیشیت ٍٙٞبٔی اسصش است و ٝسدبیبی اخاللی سا ٘بثٛد ٘سبصد .تىجش سجت ٔی ضٛد وٝ
ٔذیش احسبس ثشتشی ٘سجت ث ٝدیٍشاٖ سا ث ٝا٘ذاص ٜای ثشسب٘ذ و ٝاص حشوت وشدٖ پیطبپیص وبسوٙبِٖ ،زت ثجشد .حضشت
ػّی ػّی ٝاِسالْ فشٔٛد:
«ٔب اسی ضیئب اضش ثمّٛة اِشخبَ ٔٗ خفك اِٙؼبَ ٚساء ظٟٛس)۱۷( » ٓٞ
ٔٗ ٘ذیذْ چیضی سا و ٝثشای لّت(ایٕبٖ(ٞبی ٔشدْ صیبٖ ثبستش اص غذای وفص ٞب پطت سشآٖ ٞب ثبضذ.

–تندخویی
ثسیبسی اص ٔشدْ ٛٙٞص ثشایٗ ػمیذ ٜا٘ذ و ٝثبسافت ٟٔ ٚشثب٘ی ٕ٘ی تٛاٖ ٔذیشیت وشد .ثشخی ثشایٗ ثبٚس٘ذ ؤ ٝذیش ٕٞبس ٜثبیذ
ٌشصی ث ٝدست داضت ٝثبضذ تب ثتٛا٘ذ ٘یشٞٚب سا ث ٝاطبػت اص خٛیص ٚاداس سبصد .ایٗ افشاد ٕٞبس ٜدس غذد٘ذ تب تٙجیٞ ٝبی
اداسی سا ث ٝسخ وبسوٙبٖ ثىطٙذٔ .تبسفب٘ ٝثشخی ،لبطؼیت ساثب تٙذخٛیی  ٚخط٘ٛت اضتجبٌ ٜشفت ٝا٘ذ.لبطؼیت دس ٔذیشیت
أشی است الصْ ،أبخط٘ٛت أشی دیٍش استٔ .ذیش ثبیذ ثىٛضذ تبػال ٜٚثشاخشای دلیك دستٛاِؼُٕ ٞبی اداسی ،اص ساٜ
ٟٔشثب٘ی ث ٝاداس ٜی أٛس ثرشداصد.سػبیت اخالق اسالٔی ٞیچ ٌب ٜثب اخشای ٔذیشیت دسست  ٚوبسآٔذ تٙبفی ٘ذاضتٝ
است.پیبٔجشٌشأی اسالْ غّی اهلل ػّیٚ ٝآِ ٝاٍِٛی ٔذیشیت اسالٔی است .آٖ حضشت پس اص تطىیُ حىٔٛت اسالٔی ،ثب
لبطؼیت تٕبْ ث ٝاخشای احىبْ اسالٔی پشداخت ٟٔ ٚشثب٘ی ساسشِٛح ٝی وبسٞبی خٛیص لشاس داد .أبْ ػّی ػّی ٝاِسالْ ٘یض
ایٗ ٌ ٝ٘ٛثٛد .تٙذخٛیی ،آفت ٔذیشیت است ٛٔٚخت ٞته حشٔت ثٔ ٝذیشٔی ضٛد .أبْ غبدق ػّی ٝاِسالْ فشٔٛد:
«اٖ ضئت اٖ تىشْ فّٗ  ٚاٖ ضئت اٖ تٟبٖ فبخطٗ » ()۱۸
اٌش ٔی خٛاٞی ث ٝت ٛاحتشاْ ضٛد ،پس ٘شٔص داضت ٝثبش  ٚاٌش ٔی خٛاٞی ث ٝتٛاٞب٘ت ضٛد ،خطٗ ثبضذ.
–مشغول شدن به کارهای جسئی
یىی اص آفتٟبی ٔٔ ٟٓذیشیت ایٗ است ؤ ٝذیش اٞذاف اغّی سبصٔبٖ سا سٞب وٙذ  ٚث ٝأٛسخضئی اداسی ثرشداصدٔ .ذیش ثبیذ
ثیطتش دلت ٚتٛاٖ خٛد سا ثشای اخشای اٞذاف سبصٔبٖ غشف وٙذ .دسوطٛسٞبیی و٘ ٝظبْ اداسی آٖ ٞبثبتحٛالت خبٔؼٝ
ٕٞب٘ ًٙٞیستٔ ،ذیشاٖ ث ٝخبی پشداختٗ ث ٝثش٘بٔٞ ٝبی اسبسی سبصٔب٘ی ،ث ٝأٛس خضئی وٚ ٝظیف ٝی وبسوٙبٖ ػبدی
سبصٔبٖ استٔ ،ی پشداص٘ذ.
ٞشسبصٔب٘ی ثشای سسیذٖ ث ٝاٞذاف خٛیص ،ثش٘بٔٞ ٝبیی سا ث ٝػٛٙاٖ ثش٘بٔٞ ٝبی ٔحٛسی تػٛیت ٔی وٙذ  ٚتٕبْ سبصٔبٖ سا
دسخذٔت آٖ ثش٘بٔٞ ٝب لشاس ٔی دٞذٔ .ذیش ثبیذتٕبْ ػٛأُ سا ثسیح وٙذ تب ٔحٛسٞبی اغّی سبصٔبٖ سا اخش وٙٙذ .پشداختٗ
ث ٝوبسٞبی ٔؼِٕٛی ٔٛخت ٔی ضٛد تب ٔذیش اص س٘ٚذ اخشای ثش٘بٔٞ ٝبی اغّی غبفُ ضٛد  ٚایٗ ثش٘بٔٞ ٝباخشا ٘طٛد .حضشت
ػّی ػّی ٝاِسالْ دسایٗ ثبس ٜفشٔٛد:
«یستذَ ػّی ادثبس اِذ َٚثبسثغۺ تضییغ االغ ٚ َٛاِتٕسه ثبِفشٚع  ٚتمذیٓ االسارَ  ٚتبخیشاالفبضُ » ()۱۹
چٟبس چیض دِیُ سمٛط دِٚتٟب ضٕشد ٜضذ ٜاستۺ ضبیغ وشدٖ وبسٞبی اغّیٔ ،طغ َٛضذٖ ث ٝوبسٞبی خضئی ،ثشتشی دادٖ
افشادپست  ٚوٙبسٌزاضتٗ افشاد ثب فضیّت.
–استفاده نکردن از تشویق و تنبیه
تطٛیك ٘یشٞٚبی خٛة  ٚتٙجی٘ ٝیشٞٚبی ضؼیف ٔٛخت ٔی ضٛد تب اٍ٘یضٞ ٜبی ثٟجٛدوبس دس ثیٗ وبسوٙبٖ لٛیت ضٛد .ثی
تفبٚت ثٛدٖ ٔذیش ٘سجت ث ٝسشا٘دبْ وبسٞب  ٚاحبِ ٝی آٖ ٞب ث ٝلٛا٘یٗ خطه اداسیٛٔ ،خت ٔی ضٛدو ٝسٚح سلبثت دس ثیٗ
وبسوٙبٖ ثٕیشدٔ .ذیشٔی تٛا٘ذ ثب تطٛیك ٘یشٞٚبی وبسآٔذ  ٚتٙجی٘ ٝیشٞٚبی خطبوبس  ٚضؼیف ٔٛخت ضٛد و ٝس٘ٚذ اخشای
وبسٞب ثٟجٛد لبثُ ٔالحظ ٝای ثیبثذ .حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ فشٔٛد:
«الیى ٗ٘ٛإِحسٗ  ٚإِسی ء ػٙذن ثٕٙضِ ٝسٛاء فبٖ فی رِه تضٞیذا ال ُٞاالحسبٖ فی االحسبٖ  ٚتذسیجب ال ُٞاالسبئٝ

ػّی االسبئ)۲۱( ».ٝ
افشاد ٘یىٛوبس  ٚخطبوبس دس ٘ضد ت٘ ٛجبیذ ثشاثشثبضٙذ .صیشا ایٗ وبس سجت ٔی ضٛد و٘ ٝیىٛوبساٖ دس ا٘دبْ وبسٞبی ٘یه ،ثی
سغجت ٚخطبوبساٖ دس ا٘دبْ ثذی ٞب ،خسٛس ض٘ٛذ.
تطٛیك ٕٞبس ٜثب اٞذای خٛایض ٔبدی ٔٚؼٛٙی ٕٞشا ٜاست .تٙجی٘ ٝیض ٔؼٕٛال ثبٔحش ْٚوشدٖ خطبوبساٖ ٕٞشا ٜاستٌ .ب ٜثبیه
تیش ٔی تٛاٖ د٘ ٚطبٖ سا ٞذف صد .یؼٙی اٞذای خبیض ٜث ٝوبسوٙبٖ پشتالش ث٘ ٝحٛی ثبضذ وٛٔ ٝخت تٙجی ٝخطبوبساٖ ضٛد.
()۲۱
–غفلت از اندیشه های بسرگ مردان کوچک
ٔذیش ثبیذ ٛٞاداس ا٘ذیطٞ ٝبی دسست ثبضذ ِٛٚ،ایٗ ا٘ذیط ٝاص ٔغض ٞش فشدی تشاٚش وشد ٜثبضذ .پیطٟٙبد  ٚا٘تمبد سبص٘ذ ٜاص
سٛی ٞشیه اص وبسوٙبٖ و ٝثبضذٔ ،فیذ است .یه ٔذیشٔٛفك ٘جبیذ طشح ٞب سا ث ٝخبطش طشاح آٖ ٞب ٔذ٘ظش داضت ٝثبضذ .چٝ
ثسب افشاد د ٖٚپبی ٝی اداسی و ٝطشح ٞبی ثسیبس اسصضٕٙذ اسائٔ ٝی دٙٞذ .غفّت اص ا٘ذیطٞ ٝبی دیٍشاٖ  ٚاوتفبث ٝطشح ٞبی
ٔسؤٚالٖ اص آفبت ثضسي ٚخطش٘بوی است وٞ ٝش ٔذیشی سا تٟذیذٔی وٙذٔ .ؼٕٛال وبسوٙبٖ ػبدی ؤ ٝسؤِٚیت ثخطی اص
اداس ٜسا ٘ذاس٘ذ ،ث ٝخبطش دسٌیش ثٛدٖ دائٕی ثبوبسٞب اص ٔطىالت سیض اداسی آٌبٞ ٜستٙذ .ثٕٞ ٝیٗ خبطش ٔی تٛا٘ٙذ سا ٜحُ
ٞبی ٔٙبسجی ثشای آٖ ٞب اسائ ٝدٙٞذ .ثٟب٘ذادٖ ث٘ ٝظشات وبسوٙبٖ ػبدی ث ٝثٟب٘ ٝی ایٗ و٘ ٝظشات آٖ ٞب وٛچه است ،آٖ
 ٓٞثذیٗ خبطش و ٝآٖ ٞب ٔسؤٚ َٚاحذ ،اداس ٜیب ثخطی اصسبصٔبٖ ٘یستٙذ ،اص آفبت ٔذیشیت است.حضشت ػّی ػّی ٝاِسالْ
دس ایٗ ثبس ٜفشٔٛد:
«التػغشٖ ػٙذن اِشای اِخطیش ارا اتبن ث ٝاِشخُ اِحمیش)۲۲( ».
٘ظشات اسصضٕٙذ افشاد ٔؼِٕٛی سا وٛچه ٘طٕبسیذ.
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تٟی ٝوٙٙذٜۺ
ٔحٕذ سأٙذی
ٔذیشیت ضؼت استبٖ خشاسبٖ سضٛی

