هعیار ههوترین عنصر گسینش
هْوتزیي ًمص در ّز ًَع تػوین گیزی را هؼیبر ثز ػْذُ داردُ .ةػجبرت دیگز هؼیبر هْوتزیي ػٌػز ضىل دٌّذُ
تػوین گیزی در ّز سهبى ٍ در ّز هىبى است  .اهب آًچِ هْوتز است ،ضبخػْبی م

ػیبر است  .اغَال هؼیبر

ثزگزفتِ اس آرهبًْب ٍ ارسضْبی ّز اًسبى ٍ در هجوَػِ ٍسیؼتز آهبلْب ٍ اّذاف ػبلی جبهؼِ هی ثبضذ  .عجیؼتب ثب
ٍجَد ارسضْبی هتفبٍت ،هالوْب ٍ هؼیبرّبی گًَبگَى ٍ ثؼضب هتضبد را هی تَاى ضبّذ ثَد  .درحبلیىِ جَاهغ
غزثی ٍ تَسؼِ یبفتِ تحت تبثیز ارسش ّبی هىتت لیجزالیسن ٍ سزهبیِ داری ثِ سیبست ٍ تذثیز اهَر جبهؼِ ًگبّی
دًیب هذاراًِ دارًذ ،در جوَْری اسالهی ایزاى ًگبُ ثِ سیبست ٍ هذیزیت جبهؼِ ،رّیبفتی دیي هذاراًِ است  .اس
ایي رٍ عجیؼی است وِ هؼیبرّب ٍ ارسضْبی هَجَد در وطَر ثب آًچِ وِ در سبیز وطَرّبی غزثی یب ؽ رثی ضذُ
هزسَم است هتفبٍت هی ثبضذ  . .ثؼٌَاى هثبل اس هٌظز ارسش اسالهی ” ّذف ٍسیلِ را تَجیِ ًوی وٌذ ” اهب در
غزة ّذف هی تَاًذ ٍسیلِ را تَجیِ ًوبیذ  .حجبة ،ضزة خوز ٍ هسىزات ،لوبر ،اجتوبػی ثَدى هزاسن
ػجبدی ،راثغِ دیي ٍ سیبست هثبلْبی دیگز اس ًَع ّستٌذ  .در تفىز هذُ ثی ضیؼی ،دیي اهزی حىَهتی ٍ ػوَهی
است ،هیشاى همیذ ثَدى ٍ هتؼْذ ثَدى ثِ دیي ( ثِ هؼٌی ٍالؼی ولوِ ) ًِ تٌْب در در فزایٌذ استخذام ثلىِ در
سًذگی اجتوبػی ،اهتیبس هثجت تلمی خَاّذ ضذ.
گسینش از دیدگاه اهام خویني(ره):
*اػضبی گشیٌص ثبیذ افزادی غبلح ،هتؼّْذ ،ػبلل ،غبحت اخالق وزیوِ ،فبضل ،هتَجِ ثِ هسبئل رٍس ثبضٌذ.
*در گشیٌص افزاد غبلح ،ثذٍى هالحظِ رٍاثظ الذام ضَد.
*اػضبی گشیٌص ًجبیذ تٌگًظز ،تٌذخَ ،هسبهحِوبر ٍ سْلاًگبر ثبضٌذ.
*هیشاى در گشیٌص ،حبل فؼلی افزاد است ،هگز آًىِ اس گزٍّهّب ٍ هفسذیي ثبضٌذ یب حبل فؼلی آًْب
هفسذُجَیی ٍ اخاللگزی ثبضذ.

*سئَاالتی وِ اس افزاد پزسیذُ هی ضَد ،ثبیذ هجتال ثِ ثَدُ ،سبدُ ٍ ثذٍى هؼوّب ٍ هٌبست ثب ضغل افزاد
ثبضذ.
*هیشاى رد ٍ لجَلی هَاسیي اسالم ٍ اًسبى ثبضذ وِ ّذایت جبّالى هٌظَر ًظز اغیل است.
*تجسّس اس احَال اضخبظ اس غیز هفسذیي ٍ گزٍّهّبی خزاثىبر هغلمبً هوٌَع است.
گسینش از هنظر هقام هعظن رهبري(هدظلهالعالي):
* در تطخیع ّب ،در گشیٌص اضخبظ ٍ در گشیٌص هسئَالى ،ثبیذ خذا را در ًظز ثگیزیذ ،گشیٌص ثبیذ
گشیٌص َّضوٌذاًِ ،ػبلوبًِ ٍ دلیك ثبضذ.
* افزاط ٍ تفزیظ در وبر ًجبضذ ًِ ،آًچٌبى سْل اًگبری وِ ثبفت دستگبُ ّبی هْن ٍ حسبس ثِ ولی
جْت گیزی ّبیص را رّب وٌذ ٍ ًِ آًچٌبى سخت گیزی ّبی ًبدرست ٍ تفزیظ وِ ثِ اًذن ثْبًِ ای
افزاد را پطت در ثگذارین.
* در گشیٌص افزاد هالحظِ وٌیذ ،وسبًی ثبضٌذ وِ ایي خػَغیبت را رػبیت وٌٌذّ ،ن جْبت اسالهی
ّن جْبت اًمالثیّ ،ن جْبت ارسضی تب وبر ٍالؼبً چٌبى وِ ثبیذ ٍ ضبیذ پیص ثزٍد  .ثِ هذیزاى تَغیِ
هیوٌن وِ ثِ گشیٌص ثِ چطن رلیت ٍ هبًغ ًگبُ ًىٌٌذ ثِ چطن ثبسٍٍ ،سیلِ وبر ،چطن ثیٌٌذُ ٍ گَش
ضًٌَذُ در پیذا وزدى آدم ّبی وبرآهذ ًگبُ وٌٌذ ،هذیز ثبیذ ٍجَد گشیٌص را یه فَس ػظین ثذاًذ.
* آى رٍسگبری وِ افزاد ثِ خبعز ثزخی اس هالحظبت فىزی ٍ سلیمِای ٍ ػبعفیً ،یزٍّبی خَدضبى
را استخذام هیوزدًذ ،گذضتِ است .اهزٍس ،رٍسی است وِ ّوِ ثبیستی اس سالیك ٍ اًگیشُ ّبی
ضخػی ػجَر وٌٌذ ٍ ّزچِ را ّن وِ در گذضتِ ثَدُ ،پطت سزضبى ثزیشًذ ٍ اس آى ػجَر وٌٌذ ٍ
اىضبءاهلل سهیٌِ یه ّوىبری ػوَهی را فزاّن سبسًذ.
* ّن رد وزدى آى غبلحّ ،ن پذیزفتي آدم ًبغبلحّ ،ز دٍ ثذ ٍ ّز دٍ خالف است.
* تَجِ وٌیذ وِ گشیٌص را یه ٍسیلِای ثزای عزد ،دٍر ریختي ػٌبغز ،هبًغ گذاضتي سز راُ آدم
ّبی حسبثی وِ هی خَاٌّذ ثیبیٌذ وبر وٌٌذ ،لزار ًذّیذ .سؼی وٌیذ گشیٌص را پبالیص ًیزٍّبی اًسبًی
ٍ سثذُگشیٌی لزار دّیذ.
* در گشیٌص ،سختگیزیّبی ثیجب ،هبًغتزاضیّبی ثیجب ،اضىبل دارد.

* در سغَح ثبال ،آى ًیزٍی هؤهي ٍ ثب اخالظ را جستجَ وٌیذ.
* در ثیي وسبًیىِ تَاًبیی وبر را دارًذ ،دًجبل ػٌػز تمَی ٍ تؼّْذ ٍ اخالظ ثگزدیذ ٍ اٍ را در رأس
وبر ثگذاریذ.
* گشیٌص وبر ثسیبر هْوی است ،گشیٌص هثل غزاط است ّوبى غزاعی وِ ضٌیذُ ایذ ایٌجبست ،آًىِ
اس هَ ثبریهتز ٍ اس ضوطیز تیشتز ٍ ّز عزفص ّن ثیفتی جٌْن است ّویٌجبست.
* هؼتمذین وِ گشیٌص ثزای دستگبُّبی دٍلتی ٍ ًْبدّب ٍ ّوِ دستگبُّبی ػبهل وِ اس ًیزٍی اًسبًی
استفبدُ هیوٌٌذ .هثل آة خَردى ،السم ٍ ٍاجت است.
* گشیٌص ّب تمَیت ثطًَذ ،هٌتْب تمَیت گشیٌص ّب اس دٍ ًظز استّ ،ن تمَیت هَضغ اداری ٍ سیبسی
ٍ ّن تمَیت ثبعي اًسبًی ٍ ػبرفبًِ ٍ دلّت ٍ تَجِ السم.
* یه چٌیي وبری است گشیٌص وِ ّن ّذفص خیلی ثبالست ٍ ّن ٍسیلِ ّب ایٌمذر حسبس ّستٌذ .
ثبیذ دلیك ثبضیذ.

