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  محتواي آموزشی
  اینگاه به دن

بـه   ینگاه نیمحصول چن ایدن است،یبه دن ها، نگاه آلوده و نفسانیها و هالکتو لغزش هاتابیتمام مفاسد و کژ منشأ
تا انسان بـه آمـال   «) ره(ینیامام خم ریتعبپست انسان است، تعلق پست به عالم است و به  يآرزوها ایعالم است، دن

هر کس همان آمال اوست  يایدن. که همان آمال آدم است ایدن. رودیپشت نکند، جلو نم ایخودش پشت نکند، به دن
 یخـود شـما وقتـ   . شماسـت  شیهمان است که پ ایدن. نشده است بیتکذ عتیشده است، و عالم طب بیتکذ ایدن... 

شـده اسـت، امـا     بیآن تکـذ . هر کس آن است که در خودش اسـت  يایدن. دییایخودتان دن د،یتوجه به نفستان دار
آنچـه انسـان را از   . مظاهر خداست نهایشده است، ا فیتعر نهایاز ا. نشده است بیتکذ چیه عت،یبشمس و قمر و ط

  . خود آدم است شِیو آن هم پ استیدن کند،یم دیساحت قدس و کمال بع
آنچه موجب سالمت نفـس و  . او اصالح نخواهد شد ينشود رفتارها و عملکردها حیتصح ایتا نگاه انسان به دن نیبنابرا

  . استیانسان به دن انهینگاه پارسا شود،ها میاز لغزشها و پرتگاه یحفظ آدم
 یو زاهدان انیبا نگاه پارسا ایدن به»  عنها نیالصادف ها،یف نینظر الزاهد ایالدن یأنظروا ال«: دفرماییم) ع(نیرالمؤمنیام

  . داند، بنگریگردانده يکه از آن رو
هر که »  أعمته هایمن ابصربها بصرنه و من أبصر إل«: خصوص فرمود نیدر ا یسخن شگفت گرید یدر کالم همچنانکه

آن نگـه   يعبـرت سـاخت و دل از لـذتها    نـه یرا آ ایـ دن جـه یدر نت(نشان داد  يرا به و قتیحق ست،ینگر) ایدن(بدان 
  .را بر هم دوخت اشدهید ست،یو آنکه در آن نگر) داشت

و آنکـه بـه    ابدییدست م رتیو به بص شودیو گوشش شنوا م نایچشمش ب نگردیم ایاعتبار به دن دهیآنکه با د یعنی
  .دهدیخود را از دست م رتیو بص شودیچشمش کور و گوشش کر م نگردیاعتماد به آن م دهید

ــان ــه رو آنـ ــدن يکـ ــل د  ایـ ــم عقـ ــا چشـ ــدیبـ   دنـ
  

ــاز ن ــ   کی ــق کس ــز ح ــتند ج ــد گذش ــدیند یو ب   دن

بدان  یول ند،یعالم را بب نیا هايییبایز رد،یتوشه برگ یو از آن به درست ندیرا درست بب ایآن است که انسان دن مهم
  .بدان وابسته نشود یدرست لذت ببرد ول یاز زندگ. دلبسته نشود

اسـت و تـا نگـاه     رتیمطلوب امور دارد، محصـول معرفـت و بصـ    تیرینقش را در مد نتریانسان که مهم یختگیفره
 یافتگیـ  تیـ و انسـان بـه ترب   شـود یحاصـل نمـ   ینـوران  رتیو بصـ  یقـ ینشـود، معرفـت حق   حیانسان به امور تصـح 

  .رسدینم) یگختیفره(
  .است يخاستگاه اخالق ادار نیبهتر یادب نیاست و چن یدرست به عالم و آدم و خالق آنها، بستر ادب اله نگاه
و انسـان   کنـد یجلوه م ارزشیو ب مقداریب ستیاو ن يو برا ییرخدایانسان بزرگ باشد، آنچه غ شهیخدا در اند یوقت

  .و با همه وجود در خدمت مردم گام خواهد برداشت شودیآزاد م هایاز حقارت و پست
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 شـه یخـدا در اند »  ... نهمیـ أع یانفسهم فصغر مادونه ف یعظم الخالق ف«: فرموده نیدر خطبقه متق) ع(نیرالمؤمنیام
نوع نگاه  دهییزا ییو پارسا یشگیو پرواپ یوارستگ .کوچک نمود شهایدهیآنان بزرگ بود، پس هرچه جز اوست، در د

و خـود را در   دانـد یو همه جـا حاضـر و نـاظر مـ     شهیهمکه خدا را  یانسان. و خالق آن است یبه خود و هست یآدم
 بـراي . انـد به آن بـوده  دنیرس یدر پ یاله هايمند باشد که همه رسالتبهره یاز چنان اخالق دیبا ند،بییمحضر او م

 بـه  ت،ید، الزم است نگاه آنان به خود، به کـار و مسـئول  اصالح شو يادار هايان و کارکنان دستگاهگزارنگاه کار نکهیا
  .باشد یرخواهیو خ يخدمتگزار ،یبر کرامت و عزت، بندگ یمبتن یمسئوالن و به مردم، نگاه

  به خود نگاه
خود قائـل اسـت بـه شـدت در اخـالق و       يبرا یگاهیچه جا یهست رهیو در دا ندبییانسان خودش را چگونه م نکهیا

و او را بر نهان و آشکار خود حاضر و ناظر  داندیکه خود را مخلوق و عبد خدا م یکس. دارد ریتأث يرفتار و عملکرد و
و  دیـ کـه خـود را از هـر ق    یرفتار و عملکردش بـا کسـ   ست،قائل ا یمانیو عزت ا یخود کرامت انسان يو برا ندبییم

متفاوت بلکه متضـاد   اریبس ست،یو بنده بودن خود را فراموش کرده و از عزت و کرامت برخوردار ن ندبییآزاد م يبند
  .است

در ذهن و در عمـل، خـود را بنـده     وستهیپ دیزمامداران کارگزاران و کارکنان با) ع(نیرالمؤمنیام يدیتوح شهیاند در
 یراخالقـ یغ يو رفتارهـا  یروحـ  يهایماریافات و ابتالء به بآنان را از انحر یتلق نیهم رایخدا و وابسته به او بدانند، ز

و  یدولتـ  يو فرمانهـا  یحکـومت  يهـا  زمامدار در نامـه  کیامام و رهبر و  کیدر مقام ) ع(نیرالمؤمنیام کندیحفظ م
کـه در مناصـب    یعبد بودن خود است تا کـارگزاران  کندیم دیرا که بر آن تأک یقتیحق نیاول يادار هايدستورالعمل

  .خود را در گذشته و حال فراموش نکنند گاهاند خود را گم نکنند و جایقرار گرفته یحکومت
  » ... أصحاب المسالح یال نیرالمؤمنیأم یمن عبداهللا عل«: دفرماییخود م هاياز نامه یکیعنوان نمونه حضرت در  به
  .مؤمنان، به مرزبانان ریام یبنده خدا عل از

 يپس از آنکـه در ابتـدا   گرید ايمسأله، در نامه نیا یتیو ترب یآموزش هايبر جنبه دیتأک يحضرت برا ن،یبر ا عالوه
  .دارد دیتأک زیآنها ن يبر بنده بودن فرستاده خود برا کندیم ینامه خود را به عنوان عبداهللا معرف

  » عن االعداء ساعات الروع نکلیالخوف و ال  امیأ نامیعبداً من عباداهللا ال  کمیبعد فقد بعثت إل أما« 
ـ  يشما فرستادم که در روزها ياز بندگان خدا را به سو ايبعد، من بنده اما تـرس، از   هـاي نخوابـد و در سـاعت   میب

  .برنتابد يدشمن رو
مخصوصاً اگـر غفلـت از    دگراییم يفراز گذارد و به گردن یم انیانسان بنده بودن خود را فراموش کند سر به طغ اگر

یبـه وجـود مـ    یباشد که در آن صورت احساس قدرت در انسان نخوت یسازمان يتهایمسئول يهمراه با تصد یبندگ
  .دهدیسوق م ينابود ياو را به سو ترعیکه سر آورد
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 لـه یمن سلطانک أبهـه أو مخ  هیو اذا أحدث لک ما أنت ف«: دفرماییعهدنامه مالک اشتر م لیدر اوا) ع(نیرالمؤمنیام
  »...عظم ملک اهللا فوقک  یفانظر ال

زرگ بشـمار       دیپد یدر تو نخوت ايرا که از آن برخوردار شده یقدرت اگر  یبزرگـ  ،يآورد و موجـب شـد تـا خـود را ـب
 رایـ ز. شینـد یب يبر او نـدار  یقدرت جیکه خدا بر تو دارد و تو ه یحکومت خدا را که حاکم بر توست بنگر و بر قدرت

  .گرداندیبازم ات را به جايو عقل رفته دهدیمتو را کاهش  يزیو ت نشاندیتو را فرو م یسرکش ینگرش نیچن
و خرد را  بردیم رونیب تیرا از مرز انسان یفروختن، آدم یبه نخوت و بزرگ یرا صاحب قدرت پنداشتن و آلودگ خود
اگـر بـه    نـد یخود را آنگونه که هسـت بب  وستهیپ دیانسان باپس . شودیم یو سرکش انیو گرفتار طغ کندیم فیتضع

  .شترینه ب افتهیبه مردم را  یبزرگ يخدمتگذار قیبداند که توف یگمارده شده، خود را بنده کوچک یتیمسئول
و بـا مـردم    رودیم شیپ یخودکامگ يقطعاً به سو ندیخود را بنده خدا و خدمتگزار مردم نب یاگر کس ينظام ادار در

بـه مـردم    نگـرد یکه به بندگان خود مـ  یو چون مالک پنداردیخود م تیو آنها را رع کندیگرانه برقرار م رابطه سلطه
  .بشمارند و کمر به خدمت او ببندند زرگو ب ندیخواهد او را بستایو از آنان م کندینگاه م

حقـوق زمامـدار بـر مـردم و      رامـون یپس از آنکه حضـرت پ  نیصفدر ) ع(نیرالمؤمنیام هاياز خطابه یکی انیجر در
حقوق خدا بر مردم توسن سخن  نیو همچن يو مراعات حق همکار گریکدیحقوق مردم بر  زیحقوق مردم بر آنها و ن

 يو در انجام فرمانها دهیرا شن شانینکه سخن ایو ا ينشان دادن حسن وفادار يآن حضرت برا ارانیاز  یکی راند،یم
کـرد و   دیو تمج فیاز آن حضرت تعر اریسخن خود بس ياما در البال. کرد رادیا يش خواهد کرد سخنان درازاو کوش

  : کند رادیا ییسخنان شگفت و راهگشا یاو و در ادامه مطالب قبل اناتیموجب شد حضرت در پاسخ ب نیا
بهم حـب الفخـر و    ظنّیو إنّ من أسخف حاالت الواله عند صالح الناس أن «: فرمود ناز آن سخنا یحضرت در بخش

   »...الکبر یأمرهم عل وضعی
را دوسـت   یو فخرفروش منشیآنست که مردم تصور کنند آنان بزرگ) رانیو مد(حاکمان  هايخصلت نیناپسندتر از

من خوش ندارم که در ذهـن شـما خطـور    : بعد فرمود. بگذارند یکار آنها را به حساب کبر و خودخواه نیبنابرا. دارند
  .شومیآنها خوشحال م دیو تمج فیتعر دنیاز شن ایکنند و  شیمرا ستا گرانیکند که من هم دوست دارم د

کـه انجـام داده   يهستند که دوست دارند به خاطر کار یچه بسا مردم...  ستمین نیکه چن کنمیخدا را شکر م البته
تـا از   دیـ نکن شام ستایمرا به خاطر آنچه انجام داده) دینکن نیبا من چن(اما شما  رند،یو تشکر قرار گ رتقدی اند مورد
آنگونه که بـا سرکشـان سـخن     نیبنابرا. مام برآیکه انجام نداده یباتمانده و واج یکه بر گردنم باق یحقوق هیعهده بق

بـا مـن ظـاهر    . دکارانه رفتار نکنیبا من محافظه کنندیرفتار م انیزخویو آنطور که با ت دییبا من سخن نگو ندگوییم
از گفتن حـق   پس.... است  نیسخن حق بر گوش من سنگ دنیکه شن دیتصور نکن. دیمآبانه و ساز شکارانه رفتار نکن

از خطـا   شیمن نه برتر از آنم که خطـا کـنم و نـه در کـار خـو      رایز دینکن يمشورت در کار عدالت، با من خوددار ای
  . ماست مرا از خطا حفظ کند اریکه مالک رقاب و صاحب اخت ییمگر آنکه خدا منمیا



  تیبه کار و مسئول نگاه
 

 

 ياراختیکه جز او پروردگار و صاحب میهست يپروردگار تیکه من و شما بندگان و رع ستین نیو جز ا نستیا هان،
  ... ستین ياریو ما را بر نفس خود اخت. ماست اریاو صاحب اخت. ستین

را آنگونـه کـه    يامور، اخالق ادار انیو نگاه مردم و مجر نشیب حیتا با تصح کندیتالش م نیرالمؤمنیام بیترت نیبد
ـ  نهینهاد دیبا  انیـ ب نیـ حضـرت در ا . ببـرد  نیکند و مناسبات غلط و روابط مالک و مملوك و حاکم و محکوم را از ب

و مملـوك او بداننـد و در عمـل و نظـر جـز او صـاحب        داخود را بندگان خ دیو مردم با رانیکه مد آموزدیشگرف م
  .نندیخود نب يبرا ياریاخت
و همگـان خـود را بنـده     سـت ین يگـر یسلطه بـر د  یدر پ چکسیه شمرند،یکه همه خود را بنده خدا م یطیمح در

یدعـوت مـ   یلهـ حدود ا تیو رعا یاخالق يو تخلق به کرامتها گرانیبا د مانهیکه آنها را به رفتار کر دانندیم ییخدا
  .کند

  .خدا را بر گردن آنها بنهند یبه در آورده و طوق بندگ رخدایغ یبوده که مردم را از بندگ نیا امبرانیرسالت پ اساساً
للنـاس کونـوا عبـاداً     قولیاهللا الکتاب و الحکم و النبوه ثم  هیؤتیما کان لبشر أن «: دفرماییسبحان در قرآن م يخدا

  » ...نییمن دون اهللا و لکن کونوا ربان یل
 دیخدا بندگان مـن باشـ   يبه جا دیبدهد، نسزد که به مردم بگو يامبریرا که خدا به او کتاب و حکم و پ يبشر چیه

  ... دیخداشناسان و خداپرستان باش دیبگو) دیبا(بلکه 
اگر انسـان بـه کرامـت     رساندیم یقیانسان را به کرامت حق دن،یو خود را بنده خدا د رخدایغ یشدن از بندگ رونیب

  .بسپارد يدیداند که تن به پلیو خود را فراتر از آن م کندینم لیو پست تما ریخود توجه کند به امور حق یذات
هر کس کرامت نفس داشته باشد هرگـز آن    »هیبالمعص هنهاینفسه لم  هیمن کرمت عل«: دفرماییم) ع(نیرالمؤمنیام

  .سازدینم هیپست و دونما یرا با ارتکاب به گناه و نافرمان
 نیـ ا یو در پـ  کنـد یخود تنزل م ستهیشا گاهیخود آگاه نباشد از جا يو به ارزشها ندیانسان خود را با کرامت نب اگر

  .آوردیرو م يو به خالفکار سازدیدور م یو خود را از کرامت انسان ستیکه در شأن او ن دهدیتن م يتنزل به امور
  .مباش منیآنکه نفسش خوار شد از شرّ او ا»  نفسه فال تأمن شرّه هیمن هانت عل«: فرمود) ع(نیرالمؤمنیام

درست به خـود،  نگاه . کندیم یخود را بداند با مردم رفتار انسان يخود را درست بشناسد و ارزشها گاهیکه جا یانسان
خـود را از خطـا و اشـتباه     يدر نظـام ادار  نیو کـارگزاران و مسـئول   رانیاگر مـد  داردیرا از رفتار نادرست بازم یآدم

) ع(نیرالمـؤمن یلـذا ام  شـود یم دهیکش یو کارشان به خودکامگ گذارندیپا م ریرا ز یاخالق يارهایمع نند،یمصون بب
کـه   آمـوزد یکند و مینگاه، از خود آغاز م نیاصالح ا يقرار دارد برا ینفسان و شرافت یکه خود در قله کماالت اخالق

 نیـ در ا رایـ ز نـد یخـود را مصـون از اشـتباه و خطـا بب     دیقرار گرفته، نبا تیریمد گاهیکه در جا یکس يدر نظام ادار
  .شودیم داریخودکامانه پد تیریو مد شودیو انتقاد و اصالح امور بسته م حتیصورت راه نص



  تیبه کار و مسئول نگاه
 

 

 نندیدر اداره امور خود را از خطا و اشتباه مصون بب رانیمد نکهیا یعنینوع نگاه،  نیا یمهم انیدر ب) ع(نیرالمؤمنیام
  :دفرماییمو  داندیمردم م یو زندگ نید یتباه هیرا ما

اسـت و   رونیـ بحـث ب  نیـ ا رهیکه اول و دوم آن از دا( دیخود بترس نیاز سه کس بر د» ...ثالثه  نکمید یعل إحذروا«
اهللا، و  تهیمعصـ  تهیو رجالً آتاه اهللا عزّوجلّ سلطاناً فزعم أنّ طاعتـه طاعـه اهللا و معصـ   ... «: دیفرمایدرباره فرد سوم م

  »  ...الخالق  هیمعص یکذب إلنه الطاعه لمخلوق ف
 یچیاز فرمان او سرپ یچیکه اطاعت از او اطاعت از خداست و سرپ کندیداده و گمان م یکه خدا به او قدرت یکس و

 تیاز مخلوق اگر به معص يفرمانبر رایدروغ گفته، ز) کرده ییو اگر ادعا ستین نیکه چن یدر حال(از فرمان خداست 
طاعـت   آلـود، تیکار معصـ  نیبنابرا. را دوست بدارد داخ تیکه معص ستیمخلوق ن بندهیز. ستین زیجا نجامدایخدا ب

از خدا  دیفقط با يو فرمانبر یاطاعت، بندگ. ستین زیجا کندیخدا را م تیکه معص یاطاعت از کس نیهمچن. ستین
کـه او معصـوم    نستیرسولش دستور داده به خاطر ا يخدا به اطاعت از فرمانها نکهیاو باشد و ا نانیو رسول و جانش

کـه آنـان    نسـت یا يرسولش امر کرده برا نانیو اگر به اطاعت جانش دهدیخدا دستور نم یو به نافرمان پاك،است و 
  .دهندیخدا دستور نم یمعصوم و پاکند و به نافرمان زین

 نـد، بییمـ دار وکالـت مـردم   خـود را عهـده   ریمس نیو در ا داندیردگار مک يکه خود را در راه بازگشت به سو یانسان
اگـر همـه   . نه مالکانـه  کند،یم دایپ النهیوک يرفتار و کردار. انهیفرما نه فرمان ردگییم شیخدمتگزارانه در پ یاخالق
 یو حکومت يدر مناسبات ادار نندیمردم بب لیخود را وک ناند از باال تا پاییبه مردم شده دار خدمتیکه عهده یکسان

  .کنندیو بر ضد موکالن خود عمل نم شیو بر خالف تعهد وکالت خو کنندینم لگرانه میبه رفتار و کردار سلطه
  .نشان داده است شیخو ينگاه را به کارگزاران و کارکنان دستگاه ادار نیا فیلط یانیدر ب) ع(نیرالمؤمنیام
  » و وکالء األمه و سفراء االئمه هیالناس من أنفسکم و اصبروا لحوائجهم فانّکم خزّان الرع فأنصفوا«

 الندار مردم و وکـی شما خزانه رایز دیورز ییبایآنان شک هايو در برآوردن حاجت دیداد مردم را از خودتان بده پس
  .دیامامان هست رانیامت و سف

  تیبه کار و مسئول نگاه
ـ  .اسـت  ياخـالق ادار  يرگیـ در شکل یانیو بن یهم از امور اساس تینگاه به کار و مسئول نوع کـه   یکسـ  نشیـ ب نیب

و  پنـدارد یکه آن را امانت م یبا کس رفتهیپذ يمنافع ماد ایو  یرا به خاطر شهرت و کسب منزلت اجتماع تیمسئول
 .اســت اریتفــاوت بســ دانــد،یمــ شیوخــ ییشــکوفا هیعــزت و ســرما هیــو ما گــرانیخــدمت بــه د يبــرا ايلهیوســ

. دهـد یجهت آمـوزش مـ   نیرا در ا يکارگزاران و کارکنان دستگاه ادار ،ياخالق ادار يدر آموزشها) ع(نیرالمؤمنیام
 یلک بطعمه و لکنّـه فـ   سیو إنّ عملک ل«: فرموده است جانیاستاندار آذربا سیبه اشعث بن ق ايهمچنانکه در نامه

  »... لمن فوقک یعنقک أمانه و أنت مستدع
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است بـر گردنـد و آنکـه تـو را بـدان کـار گمـارده         یبلکه امانت ستین تیبرا ايکه بر عهده توست، طعمه يهمانا کار
 ییمردم به استبداد و خودرأ انیکه در م ستیحق تو ن نیا. یآن ات گذارده و تو پاسخگويامانت را بر عهده ینگاهبان

  ....یعمل کن
  به مردم نگاه

بـاور داشـتن مـردم بـا همـه       یعنیو کارگزاران، نگاه درست به مردم است  رانیلوازم اخالق مد نترییجمله اساس از
آنها دانستن و دور نشدن از آنها و از مشکالت آنها، جدا نشـدن   لدار و وکیوجود، و خود را کارگزار، خدمتگزار، خزانه

 يو باالخره با مردم بودن و بـرا  دنیخود ند يبرا يازیامت چیآنها ه ابرو در بر دنیخود را کنار آنها د وستهیاز آنها و پ
  .نبود یکالم، مردم کیآنها کار کردن و در 

 یواقعـ  یگـاه یکه مردم در نگـاه آنـان جا   ردگییبه خود م یاقعو صورت و ابدییتحقق م یزمان رانیبودن مد یمردم
بـه نقـل از    یثیدر حـد ) ع(امام صادق. و حاکم، محبوب خدا خواهند شد ریاست که مد یژگیو نیداشته باشند و با ا

 ند،یخدا الیمردم خانواده و ع»  اهللا الیاهللا من نفع ع یاهللا، فأحب الخلق إل الیالخلق ع«: دفرماییم) ص(رسول خدا
  .خدا خدمت کنند و سود برسانند الیهستند که به ع یمردم نزد خدا کسان نتریمحبوب نیبنابرا

»  حوائجهم یألطفهم بهم و أسعاهم ف یفأحبهم إل ،یالیالخلق ع: قال اهللا عزّوجلّ«: دفرماییم) ع(امام صادق نیهمچن
است که نسـبت بـه    ینزد من کس نشانتریمحبوب نبنابرای. اندمن الیمردم خانواده و ع: عزوجل فرموده است يخدا

  .کوشاتر باشد شانیازهایآنان مهربانتر و در برطرف کردن ن
از دل و جان  د،جوییو تقرب به خدا را در خدمت به آنها م داندیاهللا م الیکه خلق اهللا را ع يریمنصب و مد صاحب

  .گذاردیو به آراء آنان احترام م ردگییورزد و از آنان فاصله نم یبه مردم عشق م
  .است یبودن زمامدار از ارکان اساس یمردم) ع(نیرالمؤمنیام یاسیس شهیاند در
درسـت باشـد و عملکـرد او موجـب      تشیـ خدا خواهد بود که ن يعمل زمامدار برا یدر نگاه آن حضرت در صورت لذا

  .آنان گردد شیاصالح کار مردم و رفاه و آسا
و سـلمت منهـا    هیالن هایو إن کانت کلّها هللا إذا صلحت ف. ..«: دفرماییرو آن حضرت در عهدنامه مالک اشتر م نیا از

  .حاصل شود شیرا از آن آسا تیدرست باشد و رع تیخدا محسوب خواهد شد، اگر ن يهمه کار برا...   »هیالرع
خدمتگزارانه را  یو مش دهدیم داريو کارگزاران درس مردم رانیخود به مد اناتها و بیدر خطبه وستهیحضرت پ آن

و وکالء األمه، و سفراء االئمه،  هیو أنصفوا الناس من أنفسکم، و اصبروا لحوائجهم، فانّکم خزّان الرع«: آموزدیبه آنان م
و در برابـر   د،ییـ و انصـاف درآ  یپس بـا مـردم از در مهربـان     »...عن طلبه سوهو ال تحشموا أحداً عن حاجته و ال تحب

 یمـال  شـکاران یو معتمدان امت و پ تداران رعیشما خزانه رایز. دیورز ییبایآنها صبر و شک هاييازمندیخواستها و ن
  .دیمدار زو او را از آنچه در طلب آنست با دیرا روا نکرده بگذار یمبادا حاجت کس. دیدستگاه خالفت
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 بایپاسدار انصاف و عدالت باشند و داد مردم را بدهنـد و در رفتـار بـا آنهـا شـک      توانندیم یزمان ينظام ادار کارکنان
را به مردم اصالح کنند  شیآنها بدانند که نگاه خو یباشند و با آنها طلبکارانه برخورد نکنند و خود را خدمتگزار واقع

  .بدانند و خود را در برابر آنان پاسخگو نندیبدار آنان بو خزانه لیو خود را وک
  خالصه

 حیتصـح  ایـ تا نگـاه انسـان بـه دن    نیبنابرا .استیبه دن ها، نگاه آلوده و نفسانیها و هالکتلغزش وتمام مفاسد  ریشه
ها مـی از لغزشها و پرتگاه یآنچه موجب سالمت نفس و حفظ آدم. او اصالح نخواهد شد ينشود رفتارها و عملکردها

چـه   یهست رهیو در دا ندبییانسان خودش را چگونه م نکهیا یعنیبه خود نگاه .استیانسان به دن انهینگاه پارسا شود،
و او را بـر نهـان و آشـکار خـود حاضـر و       داندیکه خود را مخلوق و عبد خدا م یکس .خود قائل است يبرا یگاهیجا

نگـاه بـه کـار    نـوع  .مانـد  یمـ محفـوظ   یراخالقـ یغ يو رفتارها یروح يهایماریاز انحرافات و ابتالء به ب ،ندبییناظر م
عزت و  هیو ما گرانیخدمت به د يبرا ايلهیوساین است که آن را امانتی پنداریم و ) ع(ومسئولیت ازدیدگاه امام علی

باور داشتن مردم با همه وجود، و خود را خـدمتگزار آنهـا    یعنینگاه درست به مردم است  . شیوخ ییشکوفا هیسرما
  .نبود یکالم، مردم کیو در  دنیخود ند يبرا يازیامت چیآنها ه ابردانستن و دور نشدن مشکالت آنها و در بر

  آزمون پس
  کند،چیست؟ یم دیآن تأکرب یحکومت يها نامهرامام و زمامدارد کیدر مقام ) ع(نیرالمؤمنیام که یقتیحق نیاول -1
  ی زمامدارانراخالقیغ يرفتارها )ب  خوداخالق و رفتار و عملکرد )فال
  ها ولغزش انحرافات )د  عبد بودن خود )ج
قـدرت   اثـر  تکبـر در  شـدن نخـوت و   پدیـدار   صـورت  در  سفارشی به مالـک   چه خود  عهدنامه در )ع(علی حضرت-2

  نماید؟ می
  .حکومت خدا را که حاکم بر توست بنگر یبزرگ )ب  .گیري کن ازحکومت ومنصب خودکناره)الف

  همه موارد )د  .به عاقبت زمامداران متکبر بیاندیش)ج
  ،چگونه است؟ندیخود را بنده خدا و خدمتگزار مردم نبکه  یکس ي عملکردنظام ادار در -3

    .کندیگرانه برقرار م و با مردم رابطه سلطه رودیم شیپ یخودکامگ يبه سو )الف
  .بشمارند و کمر به خدمت او ببندند زرگو ب ندیخواهد او را بستایم از مردم)ب
  .کندیه مردم نگاه منگرد،بیکه به بندگان خود م یو چون مالک پنداردیخود م تیرا رع مردم )ج
  همه موارد)د
  ؟»... آنست که مردم تصور کنند )رانیو مد(خصلت حاکمان  نیناپسندتر«:فرمود نیدر صف )ع(امام علی -4

  .ورزند سستی می و حاکمان در امور قصور)الف
  .کنند انصاف را رعایت نمی حاکمان عدالت و) ب
  .را دوست دارند یفروش و فخر یمنش  بزرگ حاکمان )ج
  .اند زندگی پر زرق و برقی براي خود فراهم نموده حاکمان،)د
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 چه کسانی عیـال و خـانواده خـدا    »اهللا الیع ....«: دیفرمایم) ص( رسول خدا از  نقل  به  یثیحد در) ع(صادق امام -5
  هستند؟

  مردم)ب  )ع(معصومین)الف
  ایمان حاکمان با)د  فقیران)ج
  چیست؟ آموزد،  می  و کارگزاران رانیخود به مد اناتها و بی در خطبه وستهیپ )ع(علی امام درسهایی که-6

  ي مردمها هبرابر خواستدر  ییبایصبر و شک )ب  .نندیبدار مردم ب و خزانه لیخود را وک )الف
  همه موارد)د  با مردم و انصاف یمهربان )ج
  ، چه بود؟جانیاستاندار آذربا سیبه اشعث بن ق تیبه کار و مسئول کردن نگاهنوع  از )ع(تعبیر امام علی-7

  طعمه )ب  امانت )الف
 تیمسئول )د  یمنزلت اجتماع )ج
که اطاعت از او اطاعت از  کندیداده و گمان م یکه خدا به او قدرت یکس اطاعت از، چرا )ع(امام علی منظر از- 8

  جایز نیست ؟ ،خداست
  .ستین زیجا انجامدیخدا ب تیاز مخلوق اگر به معص يفرمانبر رایز )الف
  .او باشد نانیاز خدا و رسول و جانش دیفقط با يو فرمانبر یاطاعت، بندگ رایز )ب
  .ستین زیجا کندیخدا را م تیکه معص یاطاعت از کسزیرا )ج
  .همه موارد)د
نگاه   نوع  کدام  به ،نیخطبه متق در) ع(نیرالمؤمنیام از ».نهمیأع یف انفسهم فصغر مادونه یعظم الخالق ف« حدیث- 9

  کند؟ اشاره می
  نگاه به دنیا )ب  نگاه به خود )الف

  نگاه به مردم )د  مسئولیت و نگاه به کار )ج


