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 بسمه تعالی
 مدیران ارشدطرح سوگندنامۀ وزیران و 

البالغه، یعنی ورود این منشورر یوسییی، اجاعی ی و اقال ی در ترار اجرایی وشرر وه جدید فرهنگ نهج دورۀ
 ه پس از چهل ییل فعیلست تیید ته مرحلۀ اجرا درآید.ل  تحعدال

 واین افاخیر تزرگی ایوت وه ایرا  ننهی وشوررا ایوت وه حترمار تر ایویال ایالآ و آراد مردآ گتل گرفاه 
گرق و غرب را پشت یر گذارد  و هر   درنهیا یوسییی قرد ایرواید  و اتسر از چهل یویل ایوت وه روا پی

 رود و ته  رل  رآ  وریم :نر ته پسر مینر و مرفقروز تیلند 
اَع ِلَيِغ ...» رَّ ُب الزُّ جِ

ُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى لََع ُسوِقِه ُيْع
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ُ اْلُكفَّ َكَزْرٍع أ    1«اَر...يَظ هِِبِ

ل ییرا  پسیمبر» اش را قیرج یووویقاه و یوووتس ته ننریت آ  پرداقاه نی هعینند زرا ای ایوووت وه جرانه َمثوَ
دارد، این ورد  وه وشیورزا  را ته گگفای وا مینعر   و محتم گود  و ترپیا قرد ایرواید  ایوت و ته  درا رگد

 «آورد...برای آن است که کافران را به خشم 
یوی ، ف وال و دانشوبریی  ته این منشرر پس از ورود نهج البالغه در حرز  و دانشوگی  و ایوانبیل ایوینسد و مدر 

 وه الباه نی ریووسد  ته حد  مولرب )البالغههی حرل محرر نهجنیمههی و پییی هی، دریوونیمهجیودانه و نألسف وایب
ه البالغه توه فیز جدید آ  یعنی ورود فرهنگ  لرا و نهجاونر  زمی  آ  فرا ریوووسد  ( فویلوووله زییدا داریم

 مورح گردد.« الیحه»یی « طرح»مبلس و دولت ته گتل 
وظسفووه دارنود وووه در « هویا مبلسمروز پتوهر»نعویینوودگوی  مردآ تووه ویت  هسووأم رسسروووۀ مبلس و الباووه 

دورا  حترمت  درلووودور آ   وه ویتگی و نفیوم آ  تی یوووییر احیدی ، -البالغهگذارا حرل محرر نهج وینر 
هی از این وایب ارزگعند ایافید  گرد و تی هی و  ینر مویلعه و ترریوی ونند و جینعییۀ طرح -امسرالعؤمنسن

هییووت در این راتوه ته ندریس، نحنسق و نألسف اگووا یل گسرا از ویرگوونییووی  حرز  و دانشووگی  وه یوویلتهر 
  ینر  و دیاررالععل در اقاسیر دولت و نهیدهیا اجرایی وشرر  رار دهند.دارند گیآ تلندا ترداگاه و در  یلب 
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ل وجرد داگوواه اونر  پس از چهل یوویل فعیلست  لعی« مروواعرووتی»و اگر نیونر   ح وورر  و تراا این نعل 
ز و نألسف وایب د در این مررد جیا هسچایینسد مبر   اا تی ی نعیند  ایت.گرنه تهینههیا ماعد 

س فترا تی مبلالبالغه آمیدگی هعتیرا و هماد  ی ورد وه لودهی ایاید و ویرگنیال ویتۀ نهج نرا اونر  می
نه آمد  و نترام و نحنسنیم قرد را اراسه ونند نی  را دارنود نی در ی  یووولروووله ویرهیا جهیدا ته وع   رۀ منن 

 دولت تاراند جیمعه را در پرنر آ  ادار  ورد  و ییمی  دهد.
 البالغهجت نهقدرت و قابلی  

م رهبرا فرمردند : البالغه این ظرفست و ایاعداد را دارد هعی آرا نهج  طرر وه منیآ معت 
ن می»... گرد تراا آ  ایت وه این ویرهی را انبیآ اگر میل  اگوار ته  نرا  ایوایندار و والی و حیوم م ر معس 

نزدی  وند، گهرهی و حسوۀ حترمت قرد خشد آنهی را ته لالح بت تدهد آنهی را در منیتل دگوعنینشی  م رنس  
در هر لوووررم الزآ ایوووت در این زمی  گیآ جدید و  1«هیا معنرا را تیال تبرد...را آتوید ونود... اقالق و ارزش

 البالغه در ترار اجرایی وشرر ترداگاه گرد.تلندا تراا ورود نهج
رد  وه نهسه و« وزیرا  و مدیرا  ارگوود یوورگندنیمۀ»تراا ریووسد  ته این هدط طرحی تنیآ  "البالغهتنسید نهج"

الح ، تیگد وه تی نرجه و الدهد رارمینی  دلررز و ماعهد تدینریوسله در معر  دید و نتر اندیشعندا  و محن  
 را ته ثعر تریینسم. اجدید  دور و نتعسل آ  

 طرح سوگندنامه 
ا گووود  ورود نهج ی جیمعه، اتادا تیید البالغه و فرهنگ  لرا ته مراوز اجرایی وشووورر تراا جد  و ف ووویا ول 

  ویر و ضرورم آ   رار گسرند و قرد را تی فرهنگ  لرا آگنی و هعیهنگ ونند و طبق یمروورال  ارگود در جری
آنی  ونند و مردآ هم تدانند  قدمت تهدر فتر قدمت جهیدا ته مردآ ترد  و قرد را و ف  هیا امیآفرمی 

 ا ندارند.وه مرورال  جز قدمت قیل ینه هدط دیگر 
در این راتوه مروووورال  تیید هم دانر  لرا را فرا گرفاه و از دیووواررهیا آ  امیآ هعیآ نروووبت ته ویرگزارا 

گیهی داگاه تیگند و هم نعهد قدمت را ن ب  العسن قرد ییزند.مردآ آ
 ز یید نبرند.ا اگرفاه و آ  ر  شی   رارندیدگیمعر  نهسه گد  وه هر روز در « یرگندنیمه» گوتل و لذا این نعهد ته

طرح یورگندنیمۀ وزیرا  گیمی تلند در جهت ایبید انگسزۀ م ی ف درونی و نعهد دینی و الهی ایت وه هعرار  
  عل ونند. قرد ینید تیید مد  نتر آنهی ترد  و ته وظسفه
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گیهی ایت و آ  ا اراط در تراتر قداوند تر انبیآ وظیسف و  ، گبسه هییتمرورلستزیرا یورگند، فرانر از  لم و آ
ت نربت ته امیآ، قرد را مرظف ته اطی ت می« تسعت»  وند.داند و آ  را ا الآ میوه ام 

آورد وه قردش آ  را پذیرفاه و در انبیمر ا الآ آمیدگی در وا ع یووورگند تراا انروووی  نتلسف و نعهد ویت  می
 داند.ورد  و قرد را مرظف ته آ  می

یووورگند،  رل و  رار  وعی انروووی  در تراتر قداوند نروووبت ته انبیآ ویرا ایوووت وه تی نتاۀ دیگر آنته مفهرآ 
 اقاسیر پذیرفاه ایت.

دارد و اگر دیووت تردارد قرد را تدیهی ایووت چنسن ورووی تی چنسن اراد  و نعهد الهی هرگز دیووت از آ  ترنعی
  نرتت ایت. داند وه مراحق  ویر میمبرآ و گنی 

البالغه و فرهنگ  لرا ایوووت وه ق مفیهسم نهجندنیمه گیمی در رایوووایا نحن  ورنی  یوووخن آنته طرح یووورگ
 دارد.وا میهیا امیآمدیرا  را ته حروت جهیدا در پسید  ورد  فرمی 

گوورد طرح مزترر را مویلعه و در الووالح و نتعسل آ  می را د د رم مینترا  و اندیشووعندا  ماعه  از لوویحب
 ییرا نعییند.

 گرد : البالغه گرفاه و نندیم میه د سنًی از نهجو این  الل طرح و
         

 بسمه تعالی
 انمدیر مه  سوگند نا

 البالغه امسرمؤمنی   لی ترگرفاه از نهج
 
داگووواه،  اا پیالهییت را تی امتی  قدماگذارا ته تندگینت ن وووسبم نعرد نععته پروردگیرا ، از اینته گوووتران  

 ونم وه:یرگند یید می
یر ت پروردگر و مدیری  سا قرد را هعرووور تی ندتأو ر  امرر مندآ دانرووواه، ندتسر هرا تر هع اطاعت ازفرامین الهی .1

 (  35یمهتیگد.)ن رعایت تقوا ،دیاررام و نر عینم از نسروهی  یلم  رار دهم و اهم  
از یووورا قداوند دانرووواه وآنرا فرلوووای جهت  آزمون و امانتیمر عست وجییگیهی وه در آ   رار گرفاه اآ را  .2

                                                                                                                                                                                                                                                  (3یمه  دیاسیتی ته  درم و ویمسیتی قرد و اطرافسینم  لعداد نتنم. )ن
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مشووتالم و مروویسل مردآ ته نحر  ت قرد را در جهت حل  ویرگزارحترمت ایووالمی نالش و هع  . تعنرا  ی  3
ادای حق قدمت را چسزا جز  «رسسس النرآ قیدمهم»ته م وووداق این تسی  وه  احرووون تتویر قراهم گعیرد  و

 (       53وبهندانم. )ق مردم
ویر قرد  رار قراهم داد، نی تارانم تی مخیطبسنم )چه هعتیرا  وچه مراجعسن(،  ۀرا یوور لرح یتواضععو و فروتن .3

   (72یمهقریی رفایر نعییم.)نو نرآ عدالتته 
ی را پذیرا تیگووم  ن شععنیدن سععلن تل  حق، ظرفست صععدر ۀسعععمرهبت الهی  هنالش قراهم نعرد وه ترایووو .4 

 (  35یمهمند گرآ. )نویرهیا تهار و مفسدنر تهر را ه اراسهی و تارانم از مشیروت تسشار افراد در ن عسم ییزا
ت یوووالموت نفس و  .5 قرد مبنوی  رار داد ،وبر و غرور را از قرد دور یووویقاه، قرد را  در تصعععمیمعاترا عقالنیع 

 (315تعت،ح 35یمهاگابی  ندانم.)ن ویر  و م ر  ازهعه
  ااحسهقرد رامی پذیرآ و تی رو مسئولیت اشتباهاتداگاه،  یوه هرای ته من ارزان یگوعرر و فهعنه ته گوترا .6

                                                                                                                                                                                                                            (53وبهمحتم و ایارار، و تی نعیآ نرا  درلدد جبرا  آ  قراهم ورگسد. )ق
ح از رواتط ته دروی لحس ومعرفت بصیرتقرد را تتیر قراهم ترد،وه تی تی ایاعینت از ذام تیریاعیلی، مری ی  .7

ت و معلرلی مریسل و پدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (11وبهحل هیا منییب را تی حفظ ارزگهی، درییتم.)قهی نیسل گشاه، را  ل 
چسن را قیسن و  سوب هعتویرا  و مخویطبسن پرهسز نعرد ، یوووخن رمال نمودن رازعیع  وویی و باز هرگرنوه  .8

 (  112تعت،ح 35یمه،ن 72تعت.)حوردنخراهم  مشورتدانراه، و تی تخسل، نریر و طععتیر 
 هیا اطرافسی  و لوورفًی طبقو اناخیب نسروهی، واجدین گوورایط را تدو  لحین نعرد  نرلووسه گزینشهنگیآ  .9
 (  35یمهاناخیب نعییم.)ن ،حقگو وحقگراماخ ص،  ،سابقههای خوشنیرو راتط و از ض
و ویرگوونییووی  و لوویحب نترا  در ارنبی، ترد ، جهت یوویمیندهی امرر از ننوه  دانشععمندانع علماهعرار  تی  .11

 (51یمه،ن 35یمهمند گرآ.)ننترام آنی  تهر 
ی تعد،  ام 

 هادبا بچربدع دلی پاکع دانشععی بسععیارع ادبی که سععرآمد: عقلی کاملع تصععمیمی ناف ع خردی که بر خردها  خدایا 

  .اینها را به سود من مقرر فرما و به زیانم مکنع به مهرت ای مهربان ترین مهربانانه کن و هم مباشدع روزی
       آمسن یی رب العیلعسن.   

 
 
 


