
تاريخچه صنعت نساجي در ميهن اسالمي ما گنجينه اي پـر  

بها و حاوي دهها سال تالش و پيشرفت و مزيـن بـه نـام        

بزرگاني است كه مسئوليت حركت بخش قابل تـوجـهـي از      

چرخش هاي اين صنعت را عهده دار بوده اند. نيت و تـالش   

خالصانه آنها به همراه مدد الهي باعث گرديد كـه صـنـعـت       

نساجي در صحنه صنعتي واقتصادي كشور نقش آفريني كند 

و اين صنعت را در مقابل ناماليمات اقـتـصـادي، اسـوه و           

 اسطوره مقاومت نمايد.

اين شركت از جمله شركت هاي بزرگي است كه در شـكـل     

 گيري اين تاريخچه پر افتخار نقش عمده اي داشته است.

در خاطره تاريخـي   صنايع پشم اصفهان نام قديم اين شركت

 اين صنعت مي درخشد، جلوه اي از هفتاد سال قدمت دارد.

قطعا پيشكسوتان اين صنعت نام هاي شايستگـانـي چـون       

مرحومين علي و حسين همدانيان را بخاطر داشتـه و عـزم       

آنان را در پايه گذاري اين صنعت هرگز فراموش نخـواهـنـد    

به همراه ديگر سـرمـايـه گـذاري          1313كرد. آنان در سال 

صنعتي خود، اين شركت را در شهر اصفهان بنيان نـهـاده و     

فعاليت توليدي خود را شامل پشم ريسـي، پـارچـه بـافـي،          

پتوبافي، رنگرزي آغاز نموده و در زمان خود از نظـر حـجـم      

توليد، نوع توليدات، تعداد نيروي شاغل و... در بـيـن سـايـر       

صنايع به ويژه صنعت نساجي اصفهان سر آمد بوده و افتخـار  

 خود را حفظ نموده است.

اين بزرگواران در عمر پر بركت خود چندين كـارخـانـه در         

صنايع مختلف از جمله نساجي در قالب موسـسـه خـيـريـه        

همدانيان نزد نسلهاي بعد از خود به امانت گذاشته تا آيندگان 

با تالش روز افزون در توسعه صنعت و مشاركت در چـرخـه     

اقتصادي ملي كوشيده و با حفظ اين بنيان ها در توسعه ملـي  

 نقش آفريني كنند.

پس از اجراي طرح انتقال اين شركت به پاس قدر شناسي و  

زنده نگهداشتن نام خاطره اين دوبزرگ مرد به نام صـنـايـع    

 نساجي همدانيان شروع بكار نمود.

در حال حاضر مجموعه ريسندگي اين شركت با استـفـاده از     

مدرن ترين ماشين آالت ريسندگي با سيستم رينگ و اپـن    

پنبـه    –اند انواع نخ هاي ظريف پنبه اي و مخلوط مصنوعي 

اي بصورت عام و نخ هاي ويژه مطابق با سفارش مشتري را 

با كيفيت مطلوب توليد مي كند. و مجموعه بافندگي با بهـره   

و ماشين هاي  pv300گيري از ماشين آالت بافندگي سولز 

آهار و چله پيچي بنينگر انواع پارچه هاي پرده اي فـانـتـزي    

 عريض و پارچه هاي حرير و مونو فيالمنت را توليد مي كند.

بهره گيري از كارشناسان و متخصصين خبره و تجـهـيـزات     

مدرن آزمايشگاهي به توسعه و تحقيق نگاه تيزبينانه داشته و 

عالوه بر دستيابي به توليد محصول متنوع با سطح كـيـفـي      

برتر امكان انجام تحقيقات كاربردي را فراهم آورده به گونـه  

اي كه اين واحد بعنوان يك از واحد هاي سرآمد در زمـيـنـه    

هاي توليد، تحقيق و توسعه در استان اصفهان مطرح شـود.    

مهـر   9001ايزو  دريافت استانداردهاي كيفي نظير گواهينامه

 تاييد ديگري بربالندگي اين شركت درصنعت نساجي ميباشد.

 گواهينامه ها 

شركت صنايع نساجي همدانيان با عنايت به الطاف الهـي و    

بهره گيري و پياده سازي سيستمها مديريت نوين با تكيه بـر  

بـه      دانش فني متخصيصن و كارشناسان اين صنعت مفتخر

دريافت گواهينامه هاي معتبر گرديده اسـت كـه نشـان از          

كيفيت برتر محصوالت و تحقق اهـداف اسـتـراتـژيـك و          

 رضايتمندي مشتريان مي باشد. 

 Iso9001:2000  گواهينامه •

 برند برتر 100لوح سپاس  •

 محصوالت

شركت صنايع نساجي همدانيان با داختيار داشتن سـيـسـتـم     

هاي توليد ماشين آالت مدرن ريسندگي خط رينگ و اپن اند 

قادر به توليد انواع نخ هاي پنبه اي ، مصنوعي ، و تركيـبـي   

 مصنوعي از جمله محصوالت زير مي باشد.-پنبه اي
 40NEو  30NEنخ پلي استر پنبه با نمره  •
 30NEنخ پنبهاي صددرصد با نمره  •
 30NEنخ پنبهاي صددرصد با نمره  •
 30NEنخ ويسكوز صددرصدبا نمره  •
 30NEنخ پنبه پلي استر بانمره  •
   نخ هاي ويژه مطابق سفارش مشتريان •

و در مجموعه بافندگي با داشتن ماشين آالت مدرن سـولـز     

P7300        و ماشين هاي آهار و چله پيچي بنينگر قـادر بـه

 توليدات زير مطابق سفارش مشتريان مي باشد.
 توليد انواع پارچه هاي پرده اي فانتزي عريضي •
 توليد پارچه هاي حرير •
 ساتنهاي توليد پارچه  •
 مونوفيالمنتتوليد پارچه هاي  •

 كار بزرگترين دشمن فقر
مرحوم علي همدانيان بجاي درمان بيشتر به پـيـشـگـيـري        

انديشيد، در پاسخ به اين سوال كه چه كنيم تا فقر تولـيـد    مي

او  »بايد كار توليد كنيم. «نشود؟ به اين نتيجه رسيده بود كه:  

دانست و چنان اعتقاد عميقـي   كار را بزرگترين دشمن فقر مي

 اش را روي آن گذاشت. به اين انديشه داشت كه تمام زندگي

كـرد   آورد، آن را زير و رو مي وي در هر يك توماني كه در مي

تا ببيند چند ساعت و چند دقيقه كار سودآور و نـه الـكـي و        

كن در آن پنهان است. وي سود حاصل از يـك      آفتاب غروب

ديـد،     داد، مي تومان را در قدرت ساعات كاري كه افزايش مي

نفس پول برايش ارزشي نداشت، بالفاصلـه آن را از خـود           

راند، پول را از يك جهت دوست داشت و آن اينكه بـا آن     مي

كار ايجاد كند و به توليد بپردازد. او همه چيز خود را فـداي       

 عشقش كرده بود: توليد بيشتر.

زد؟ او يك  علي آقا فرزند نداشت، پس جوش چه چيزي را مي

خواهم مردم كار بكننـد   مي«بار به يكي از دوستان گفته بود:  

هايشان را بگذارند درس بخوانند، كه منورالفكر  تا بتوانند، بچه

 »بار بيايند.

 

 

 

 

 

 مصائب عمومي و اجتماعي 
دكتر حسن لباف از قول مرحوم پدرش كه براي عـلـي آقـا       

كند: در آن سال   خريده، چنين حكايت مي (همدانيان) پنبه مي  

مردند. يـك      برخي از مردم واقعا از شدت سرماي زمستان مي

روز رفتم در كارخانه پيش علي آقا با او كار داشـتـم، ديـدم        

كند. حرفم يادم رفـت، در      فكري است و مات مات نگاهم مي

تواني سر يك هفتـه   چشمهاي من نگاه كرد و گفت: ببينم مي

پانصد لحاف كرسي و پانصد كرسي و پانصد گـونـي خـاكـه       

 زغال جور كني؟

چشمانم برق زد. انگار جان صد نفر ديگر را هم به مـن داده     

و بيرون  »بله آقا«آنكه فكر عملش را بكنم گفتم:   باشند و بي

هـا را       ها را برداشتم، پنبه زدم . همان وقت از همان جا پارچه 

اش در بـاغ         وزن كردم و دستور دادم ببرند به خانه قديمـي 

همايون كه ديگر متروكه بود. بعد با دوچرخه راه افتادم و هـر   

چه حالج بود بسيج كردم و به آن خانه بردم. به هر چه نجـار   

در شهر بود سفارش كرسي دادم، ترتيب خاكه زغال را هـم      

دادم و بيست و چهار ساعته حواسم جمع حالجهـا بـود كـه        

خدايا آيا هفت روز هشت روز نشود؟ سر هفته شاد و شتـابـان   

و از نگاهم فهميـد   »كردي«رفتم دفترش، با نگاهش گفت :  

ام، دست كرد در كشو ميزش، چند برگ كاغذ درآورد و      كرده

به سرعت خواستم از    »اينها را به اين آدرسها برسان«گفت:  

مبادا بفهمـنـد از     «دفتر بيرون بيايم، كه صدايم كرد و گفت 

. يك هفته با دوچرخه، تو برف و تو گـل و     »طرف من است

شل و روي يخ پا زده بودم. تمام صورت و دستهايم از سـرمـا    

ها انداختم، دود از سرم بـلـنـد     سياه شده بود. نگاهي به آدرس 

آباد، حاال چطوري  شد، از جوباره تا ته زينبيه، از دردشت تا بيد

 ها را پيدا كنم؟ اين آدرس

فهميدم تازه كارم در آمده است كه هفته گذشته در مقابـلـش   

خواهم بگويم اين لحاف و كـرسـي و        هيچ است. ديگر نمي 

هـايـي    خاكه را به چه كساني و چه جاهائي تحويل دادم  بچه

لرزيدند و از سرما سياه شده بودند، پيرزنان  كه مثل جوجه مي

كشيدند و توي چـه     هاي آخرشان را مي و پيرمرداني كه نفس

 كردند، بماند.  هائي زندگي مي دخمه

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 
 واحد روابط عمومي و ارتباطات/  همدانيانموسسه خيريه علي و حسين 
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 لبيك ال شريك لك لبيك ... ان الحمد و النعمة لك و الملك ال شريك لك لبيك

الحرام و  پيشـاپيش فرارسـيدن ايـام پر بركت مـاه ذي الحـجه

موسم حج ابراهيمي، روز عرفه روز نيايش و مناجات با خالق، عيد 

سـعيد قـربان روز رهيدن از خويشتن خويش، والدت با سعادت 

امام علي النقي الهادي(ع) و عيد سعيد غدير روز كامل شدن دين 

 را به همكاران گرامي تبريك و تهنيت عرض مي نمائيم.

 راههاي پيشگيري از

 اضطراب
2 

 شركت صنايع نساجي همدانيان

 امانت داري در حكومت ومديريت

 از منظرحضرت امام علي (ع) 

2 

 خاطراتي از مرحوم علي همدانيان 

 

سالم بر چشمه هميشه زالل تاريخ، چشمه اي كه از اشك زالل 

 تر و از آيينه شفاف تر است.

غدير اي سرچشمه پاكي، غدير اي حقيقت انكار نـاپـذيـر، اي        

حقيقت جاودانه تاريخ، اي صراط مستقيم، مگر نه اينكه غـديـر     

چراغ هميشه روشن است وهيچ وقت به تاريكي نميگرايد؛ پـس  

 چرا بعضي ها در تاريكي و ضاللت ماندند و جايي را نديدند؟

مگر نه اينكه غدير حقيقت جاودانه تاريخ است وحقيقتي انـكـار    

كـنـنـدگـان     ناپذير؟ پس چرا منكر شدند و جمع منكران و انكار 

 بوجود آمد؟

مگر نه اينكه غدير پيمان است و بيعت. پيمان و بيعتي كه سعادت 

انسان در آن بوده و هست و سعادت زندگي انسان ها در گرو آن 

 بوده، پس چرا پيمان شكنان وجود داشته و دارند.

غدير اي پيمان نامة هنوز باز، ما هم ميخواهيم با مواليمان عهد  

و پيمان ببنديم، ما هم مي خواهيم بيعت كنيم ولي نمي خواهيم 

 پيمان بشكنيم.

پس موال ما را هم قبول كن ما را هم از زمرة پيمان بستگان دار 

 و از خداي تعالي به كرمت براي ما ياري جوي.

 1314/12/ 20تاريخ تاسيس: 

 نفر از برگزيدگان مرحله مقدماتي 150با حضور بيش از 

 مرحله نهايي آزمون تفسير موضوعي قرآن كريم ويژه خانواده هاي تحت پوشش موسسه برگزار شد

مـهـرمـاه سـال        29عه جم به گزارش واحد خيرات موسسه خيريه علي و حسين همدانيان، مرحله نهايي آزمون تفسير موضوعي قرآن كريم از محتواي سوره حجرات در صبح روز

 نفر از برگزيدگان مرحله مقدماتي برگزار شد. 150آئين با حضور بيش از  جاري در محل دبيرستان دخترانه بهشت

 ك طال اهداء خواهد شد.پالشايان ذكر است به منتخبين اين مرحله به ترتيب نمره كسب شده جوايزي همچون كمك هزينه سفر به كربالي معلي، هزينه سفر به مشهد مقدس و 

 معرفي شـركتهاي تحت پوشش(قسمت سوم):

 سـالم بر غـدير



 

 ارتباط با نشريه

  6693541تلفن:  •

  6693441دورنگار:  •

• www.hamedanian.com 

• info@hamedanian.com 

 

 دعوت به همكاري: 

نظرات و پيشنهادات راه گشا و مطالب پيشنهادي خود را 

    جهت درج در شمـاره هاي بعدي براي ما ارسال نمائيد.

 واحد روابط عمومي و ارتباطات

 يقول اهللا تبارك و تعالي: والية علي بن ابي طالب حصني،فمن دخل حصني امن من ناري.آله):   و عليه اهللا عنِ النَّبي(صلي
 فرمايد: واليت علي بن ابيطالب دژ محكم من است، خداوند تبارك و تعالي ميپيامبر اكرم(ص) فرمود: 

 . )7، ح 52(جامع االخبار: پس هر كس داخل قلعه من گردد، از آتش دوزخم محفوظ خواهد بود.     

 فرهنگي -گاهنامه داخلي مذهبي 

 واحد روابط عمومي و ارتباطاتهمدانيان / موسسه خيريه علي و حسين 

 

براي جلوگيري از اضطراب راه هاي فراواني وجود دارند كـه    

در افراد گوناگون مختلف اند. از عمومي ترين راه ها مي توان  

 موارد زير را مثال زد:

رژيم غذايي سالم استفاده از غذا هاي متـنـوع و حـاوي         -1

انواع مواد الزم براي بدن بـه مـيـزان        

متعادل در حفظ تعادل بدن نقش اساسي 

دارد. مصرف غذا هـاي پـر چـرب و             

شيرين، مقادير زياد نمك و كافئـيـن و     

استفاده ي بيش از حد از ويـتامـينـهـاي   

A ،D ،E  وK     كه با ذخيره شـدن در

توانند اثرات سمي داشته باشنـد،   بدن مي

باعث به وجود آمدن اختـالل در بـدن       

نوشيدن حدود دو ليتر آب بـه   شوند.   مي

طور روزانه ضروري است. عدم پر خوري  

و حفظ وزن متعادل به سالمت بـدن و      

 روح كمك مي كند.

فعاليت بدني به طور منظـم ورزش     -2

كردن به خصوص ورزش كردن به طـور  

منظم يكي از راه هاي پيـشـگـيـري و       

درمان اضطراب است. پژوهشگران به اين نتيجه رسيده انـد     

دقيقه ميزان اضطـراب   40كه پياده روي تند و سريع به مدت 

 دهد. درصد كاهش مي 14را به طور متوسط تا 

به عالوه، ورزش كردن باعث باال رفتن كارايـي دسـتـگـاه        

تنفسي و گردش خون، حفظ تعادل وزن و شـادابـي فـرد            

شود. ورزش هايي نيز چون يوگا باعث افزايش آرامش مي   مي

 شوند و در جلوگيري از اضطراب بسيار مفيدند.

افزايش اعتماد به نفس اعتماد به نفس باال بـاعـث مـي       -3

شود تا بدن بتواند از حداكثر از نيروي خود براي مقـابلـه بـا      

استرس استفاده كند. به اين ترتيب فرد كمتر دچار مشـكـل      

 مي شود.

ـ عدم گوشه نشيني و اجتماعي بودن هنگامي كه افراد دچار 4

فشار رواني مي شوند، بهطور غريزي از صحنه عمل و اجتماع 

كناركشيده و به گوشهاي پناه مي بـرنـد، در حـالـي كـه              

ارتباط با افراد و    گيري باعث تشديد استرس مي شود.   گوشه

توانند فرد را به خـنـده      دوستان، به خصوص كودكان كه مي

 شود. كوتاه مي وادارند،باعث ازيادرفتن نگراني حتي براي مدتي

ـ حمايت اجتماعي وجود حمايت اجتماعي در زندگي هر فرد 5

باعث ميشود تا او در مقابل بحرانهاي زندگي براي دفـاع از      

حـمـايـت     خود سپري داشته باشد كه به آن تكيـه كـنـد.         

اجتماعي، احساس امنيت و اعتمـاد بـه     

دهد و فرد را در مقابـل   نفس افزايش مي

 سازد. استرس و فشار رواني مقاوم تر مي

ـ انديشيدن به زمان حال انديشيدن به 6

زمان حال و كنار گذاشتن رؤيـا هـا و         

تـر     آرزوها براي موقعيت هاي منـاسـب  

دهـد.     آرامش ذهني را افـزايـش مـي       

همچنين مشغول كردن ذهن به كـاري    

كه در حال انجام است و فكر نكردن بـه  

 مؤثر است. بسيار آن هاي اضطرابزاي زمينه

ـ كسب اطالعات در مـورد شـرايـط        7

زا بي اطالعي از موقعيت فشـارآور     تنش

باعث استرس و اضطراب بيش تري در   

افراد مي شود. كسب آگاهي و اطالع از    

شرايط و مواردي فرد كه با آن ها مواجه 

شود كه كمتر دچار نگراني و دلـواپسـي      خواهد شد سبب مي

 شود.

به طورمثال درجريان گذاشتن بيماران از نـحـوه عـمـل و           

دردهاي پس از آن باعث مي شود تـا آنـان كـمـتـر دچـار             

 اضطراب شوند.

ـ خنديدن مطالعات نشان مي دهند كه خنده از سالمتـريـن   8

راه هاي جلوگيري از فشار رواني است. طبق تحقيقات انجـام   

شده، به هنگام خنده، جريان خون در مغز افزايش يـافـتـه و      

هورموني ضد درد (كه باعث احساس خوشي و سالمـتـي در      

شود و ميزان هـورمـونـهـاي      شود) در مغز آزاد مي  شخص مي

 استرسزا در خون را پايين مي آورد.

ـ ابراز هيجان بر روي كاغذ متخصصان معتقدند كه نوشتن 9

ساده ي هيجانات و احساسات بر روي كاغذ موجب تسكـيـن   

فشارهاي رواني ناشي از رويدادهايي چـون از دسـت دادن         

 شغل، مشكالت خانوادگي مي شود.
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 همكاران گرانقدر جنابان آقايان؛

 منصورعلي بابايي و اسفنديار اميري

صميمانه ترين تبريكات ما را به منـاسـبـت فـرا رسـيـدن           

زادروزتان در اين ماه پذيرا باشيد، سعادت و بـهـروزي روز         

 افزون شما آرزوي ماست.

 روابط عمومي و ارتباطات

 موسسه خيريه علي و حسين همدانيان

 تبريك و تهنيت 

 شمـاره ششم

 خواص انـار
 از جمله خواص آن مي توان به موارد زير اشاره نمود:

انار خون را تصفيه كرده و تقويت كننده قلب و كـلـيـه         -1

 است.

 انار اشتها آور است و بهتر است قبل از غذا مصرف شود. -2

انار در رفع اوره و كلسترول، دفع سموم و تعادل مايـعـات    -3

 بدن به خصوص خون نقش مهمي را ايفا مي كند. 

مصرف انار شيرين، ايجاد شادي نموده و رنگ رخسار را    -4

 باز مي كند. 

مصرف انار شيرين تقويت كننده كبد مي بـاشـد و در          -5

 معالجه يرقان (زردي) مفيد است.

انار ترش و شيرين(ملس) باعث كـاهـش فشـار خـون            -6

 شود.  مي

مصرف انار در معالجه راشي تيسم، كم خوني و ضـعـف      -7

 اعصاب مؤثر است و به بدن نيرو مي بخشد. 

 

 

 خالصة علم 

 دانشمندي يكي را گفت: چرا تحصيل علم نمي كني؟

 آن شخص گفت: آنچه خالصة علم است بدست آورده ام.

 دانشمند از او پرسيد كه خالصة علم چيست؟

 گفت: پنج چيز است:

 اول آنكه تا راست به اتمام نرسد، دروغ نگويم. •

 دوم آنكه تا حالل منتهي نشود، دست به حرام دراز نكنم. •

سوم آنكه تا از تفتيش نفس خود فارغ نشوم، به جستجوي   •

 عيب مردم نپردازم.

چهارم آنكه تا خزانة رزق خداوند به آخر نرسد به در هيچ              •

 مخلوقي التجا نبرم.

پنجم آنكه تا قدم در بهشت ننهم، از كيد شيطان و از                 •

 غرور نفس نافرمان، غافل نباشم. 

 

 لغو، سهو، لهو

 اند: حكما گفته

 هر سخني كه از ذكر خالي است لغو است؛

 و هر خاموشي كه از فكر خالي است سهو است؛

 و هر نظري كه از عبرت خالي است لهو است.
 (كشكول منتظري يزدي)

 حكايات 

علي(ع)   ازدواج حضرت فاطمه(س) با اميرالمومنين 

 (ششم ذيحجه سال دوم) 

ازدواج حضرت علي(ع) با حضرت فاطمه(ع) به فرمان خداوند، از     

امتيازاتي است كه رسول اكرم(ص) بر آن مباهات مي كـرد. در     

اين پيوند پر ميمنت، فرشتگان آسمان در سرور و شادمـانـي، و     

 بهشتيان به زينت و زيور آراسته شده بودند.

(هفتم ذيحجه سال شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) 
 قمري)  114

عباس بـراي     اميه و بني در دوران آن حضرت كه ميان بني

غصب خالفت جنگ و درگيري بود، ايشان از اين فـرصـت   

كمال استفاده را در جهت تربيت شاگرد و اسـتـحـكـام و         

 گسترش تشيع و انقالب فرهنگي نمود. 

 (نهم ذيحجه) روز عرفه 

عرفه روزي است كه خداي سبحان بندگان خـود را بـه         

عبادت و اطاعت خويش فرا مي خواند و خـوان كـرم و           

احسان و لطف خود را براي آنان مي گسـتـرد و درهـاي        

  مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روي آنان مي گشايد.

 (دهم ذيحجه) عيد سعيد قربان 

عيد قربان، روز كامل شدن خويشتن خويش اسـت و روز      

رهيدن از خويشتن خويش نيز است و در اين طـريـق روز     

 رسيدن به اوج دلداگي نيز محسوب مي شود.

 

الهادي(ع)  النقي علي امام حضرت والدت

 (پانزدهم ذيحجه) 

سال بـود. تـا ايـن كـه در                 34دوره امامت آن حضرت 

در چهل و دو سالگـي بـه دسـت         254االخر سال  جمادي

 معتمد عباسي مسموم و در سامرا در خانه خودش دفن شد. 

انتصاب اميرالمومنين علي (ع) به جانشيني پيامـبـر     

 (هيجدهم سال دهم) اكرم (ص) و عيد سعيد غدير 
دستى دست ديگر را باال برد و ندايى در گـوش تـاريـخ          

پيچيد: هر كس من موالى اويم على (ع) مـوالى اوسـت.     

! دوستانش را دوست بدار و دشمنانش را دشـمـن     پروردگارا

 بدار و يارانش را يارى كن و كينه توزانش را خوار گردان. 

هاي مادي   امانت در نگرش امام علي با امانت در نگرش             

متفاوت است؛ در نگرش مادي ممكن است مديريت صرفا            

امانتي اجتماعي تلقّي بشود، اما اين امانت در بينش الهي سه            

ضلعي است: امانت خدا، امانت مردم و امانت حاكمان در               

البالغه و سخنان حضرت      سلسله مراتب اداري، كه در نهج       

ها  علي(ع) به هر سه امانت اشاره شده است. البته اين امانت            

طولي و ترتيبي است و ريشه آن، امانت الهي و به دنبال آن،              

امانت اجتماعي و مردمي و سپس امانت از سوي فرادستان در       

 سلسله مراتب مسؤوليت است.

ترتيب نخستين اصل در نگرش مديران به مسؤوليت در          بدين

ديدگاه حضرت علي(ع) اين است كه مدير بايد مسؤوليت و            

منصب پذيرفته شده را امانتي تلقي كند كه بر اساس سلسله            

مراتب، از خدا به ولي و از ولي به او واگذار شده است؛ و تمام                

 كوشش او در جهت اداي اين امانت باشد.

حضرت خطاب به يكي ديگر از كارگزاران خود، مسؤوليت             

كند و او را در اين امانت سهيم          حكومت را امانت معرفي مي    

داند: اما بعد، من تو را شريك در امانتم (حكومت و                   مي

 زمامداري) قرار دادم.

و هنگامي كه احساس كرد وي در حوزه مديريت خود خيانت            

كرده است به او فرمود: عهد و پيمانت را نسبت به پسر عمت          

دگرگون ساختي... با خائنان نسبت به او خيانت ورزيدي؛ نه            

 پسر عمت را ياري كردي و نه حق امانت را ادا نمودي.

كه فعاليتش در جهت به دست آوردن        سپس او را به علت اين     

كند و   دنيا و خيانت به امانت مردم بوده است سرزنش مي             

اي...  فرمايد: گويا تو جهاد خود را به خاطر خدا انجام نداده           مي

گويا تو با اين امت براي تجاوز و غصب دنيايشان حيله و                 

ها را   بردي و مقصدت اين بود كه اين           نيرنگ به كار مي     

گاه كه امكان    بفريبي و غنايمشان را در اختيارگيري؛ پس آن        

 تشديد خيانت به امت را پيدا كردي تسريع نمودي.

اي خطاب به اشعث     حضرت علي(ع) در اين خصوص در نامه       

فرمايد: كاري   بن قيس (استاندار منطقه بزرگ آذربايجان) مي       

كه به عهده توست نانخورش (طعمه) نيست؛ بلكه امانتي             

است بر گردنت. آن كه تو را بدان كارگمارده، نگهباني از                

ات گذارده، تو را نرسد كه آنچه خواهي به            امانت را به عهده   

 رعيت فرمايي، و بي دستور به كاري دشوار درآيي.

و »طعمه«حضرت در اين كالم به صورتي زيبا دو مقوله               

را در باب مسؤوليت و مديريت مقابل هم قرار داده            »امانت«

تواند  داراي معنايي عام است كه مي         »طعمه«است. واژه    

شامل همه اموري شود كه انسان براي ارضاي نيازهاي               

گيرد. بدين ترتيب حضرت     شخصي مادي و دنيوي به كار مي      

دهد كه نبايد چنين تصوري      خطاب به استاندار خود تذكر مي     

امانت شمردن  «از مسؤوليت داشته باشد، بلكه تلقّي او بايد           

باشد؛ امانتي كه از طرف خدا و مردم بر          »مسؤوليت اجتماعي 

 نويسنده :عليرضا اعرافيدوش او گذاشته شده است.           

 امانت داري در حكومت و مديريت

 از منظر امام علي (ع)
 مناسبت هاي ماه ذيحجه 

 خواص ميوه ها 
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