
 

 
 

 اسلام یدگاهاز د یاجتماع یریتمد یو کلام یفلسف یمبان

 2ییمحمد محمدرضا، *1ییمحمدرضا یمهد

 یدانشگاه آزاد اسلام یدولت یریتمد یدکتر یدانشجو .1

 دانشگاه تهران ی،اسلام ۀو فلسف یند ۀاستاد گروه فلسف .2

 (77/2/49 :پذیرشخ ی؛ تار71/77/49افت: یخ دری)تار 

 دهیچك

سللام و عقل   ا یدگاه. از دشودیم یاسلام بحث و بررس یدگاهاز د یاجتماع یریتمد یو کلام یفلسف یمقاله مبان یندر ا

از جملله اجتملاع  ی به سعادت و کمالات نائل  شلود. در  لر اجتملاع تواندیاست و تنها در اجتماع م یانسان اجتماع

 یاساس یۀبر دو پا ی.  ر حکومتکندینم یدانظم و قوام پ جامعهن  ضرورت است و بدون آ یکبه حکومت   یازن یاسلام

 ی و کماللات و فالا یریتاز مد یدبا یاسلام ۀجامع یک یرمد ینی و د یعقل یان. از نظر مبیراناستوار است: قانون و مد

 یو فلسلف یعقلل یچهلار مبنلا ۀمقالله دربلار ینلازم برخوردار باشد تا بتواند جامعه را به سعادت مطلوب برساند. در ا

در  یرملد  لاییژگیبله و ینمعصلوم یلاتو روا یقرآنل یاتاسلام بحث شده است. سپس بر اساس آ یاجتماع یریتمد

و  یریت. مد9 ی؛اخلاق ی . کمالات و فاا9. عدالت؛ 3. تقوا؛ 2 یمان؛. ا7اشاره خوا د شد که عبارتند از:  یاجتماع اسلام

و دور  الملا یت. حافظ ب4. مدافع حق؛ 8مردم؛  ی. انتخاب او بر اساس رأ1 ودن؛. ا   مشورت ب6جامعه؛  ۀادار ییتوانا

و  یفلسلف یبا توجه بله مبلان ی اسلام یریتمد .ی. پاسدار کرامت انسان77 یست؛ز. زا د و ساده71 ی؛اندوزبودن از ما 

 .پذیردیاگر آن را تصور کند  م یاست که  ر عاقل یاگونهبه یرانو مد یرمد  اییژگیو به تبع آن و یکلام

   یدیواژگان کل

 .یکلام یمبان ی فلسف یمبان ی اجتماع یریتمد ی اسلام یرمد یر مد ی تماع  حکومت اسلام
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 بیان مسئله

این مقاله مبانی فلسفی و کلامی ملدیریت اجتملاعی از دیلدگاه اسللام بحلث و بررسلی در 

اند و برای بقا و تکام  خود   ا  فطرتاً اجتماعی آفریده شده. از دیدگاه اسلام  انسانشودمی

نیازمند سازمان و تشکیلات  ستند تا ضمن تنظیم روابط اجتملاعی  از رریلق  مکلاری بلا 

نظر )که  مان سلعادت دنیلا و آخلرت اسلت( دسلت پیلدا کننلد  یگر  به ا داف موردیکد

حا  سؤا  این است که مدیریت اجتماع از نظر اسلام بر اسلاس چله  .(73: 7349)مقیمی  

اسلامی به لحاظ عقللی و کللامی  ۀ ای مدیر و ر بر جامعمبانی عقلی استوار است؟ ویژگی

 ا در اجتماع  چرا مدیریت اسلامی بهترین نلوع ملدیریت کدامند؟ و از میان انواع حاکمیت

اسللام تصلور کنلد   ۀ ای مدیریت اجتماعی را در حوزاست؟ و چرا  ر عاقلی اگر ویژگی

 کند؟چنین حاکمیتی را تصدیق می

 یم.کنبرای پاسخ به این سؤالات  مطالب را در چند بند مطرح می

 ضرورت سازمانی زیستن انسان .1

حکومت و دولت  معاد  سازمان در نظر گرفته شده است. سلازمان  مفهلوم  در این تحقیق

 ای بلرر  را  ای متشک  انسانی از خانواده گرفته تلا سلازمانعامی است که تمامی گروه

شلود بالاترین سلطوح سلازمانی محسلوب می ورو  نهاد حکومت  جرشود. از اینشام  می

 (.73: 7349)مقیمی  

صورت اجتملاعی و اانیلاً  ا اولاً باید بهدارند که انساندلالت آن  بر قرآن و  م عق  م 

 در قالب نهاد و سازمان حکومت با  م زندگی کنند.

 الف( دیدگاه قرآن در باب اجتماعی بودن انسان

دانلد  بندی افراد جامعه را برای شناخت یکدیگر مناسب میقرآن اجتماعات خاص و گروه

 ه در قرآن آمده است:کچنان
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 (.73 :)حجرات« مْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُواکوَ جَعَلْنا رٍ وَ أُنْثىکمْ مِنْ ذَکهَا الن َاسُ إِن َا خَلَقْنایا أَی»

 ا کلردیم تلا  ا و تیرهای مردم  ما شما را از یک مرد و زن بیافریدیم و شما ا را شاخه

 یکدیگر را بازشناسید.

را بر برخی دیگر با کمالات معنوی و امتیلازات ملادی و در این اجتماع  خداوند برخی 

 (.32 :رفخ)ز شونداعی  ر چه بیشتر برآورده د د تا نیاز ای اجتمبرتری می

داند که تحلت دست خدا را بر سر جماعتی می در روایتی امیرمؤمنان حارت علی

  دایت ولی الهی قرار بگیرد:

ا با جماعلت اسلت و از تفرقله بپر یریلد؛ با جماعت انبوه  مراه باشید  زیرا دست خد

از سرپرسلتی چوپلان محلروم و گرفتلار گلر    گونه که گوسفند وامانده از رمهزیرا  مان

 ۀشود. انسان جداشده از جامعه نیر از حمایت و  لدایت اولیلای الهلی محلروم و رعملمی

 (.721 ۀخطب :البلاغهشود )نهجشیطان می

کله از نظلر اسللامی  زنلدگی کلردن انسلان در  ن دارددلالت بر آ این بیان حارت

 اجتماع  ارزشمند است.

« ل ِ قَوْمٍ هادٍکلِ»گری است ای  دایتفرماید: برای  ر قوم و قبیلهای میو نیر قرآن در آیه

جامعه را از ظلمات به نورانیلت   الهی  ستند یگر که پیامبران و اولیا(. این  دایت1 :)رعد

دانلد:  دف ارسا  پیامبران را اجرای عدالت در جامعله می مچنین قرآن  .کنندر نمون می

توان عدالت اجتملاعی و اقتصلادی و از انواع عدالت می .(79 :)شوری« مُکنَیأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَ»

 ا این مطالب گویای آن است که قرآن  زنلدگی انسلان ۀسیاسی را مورد توجه قرار داد.  م

 گیرد.پیامبران نیر در اجتماع صورت می بعثت داند وسازمانی میرا زندگی اجتماعی و 

بنابراین  از نظر اسلام  زندگی اجتماعی انسان مطلوب است و خداوند از رریق زنلدگی 

 د.کناجتماعی  سعادت انسان را فرا م می
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 ب( دلیل عقلی بر اجتماعی بودن انسان

 ۀتنهلا در حلوز نله یو عقل یفلسف مسائ  است. انسان یعقل اتیح ۀ  لازمیاجتماع یزندگ

 اربرد دارنلد. نگلرشکلر یل... ن و یو اخلاق یاجتماع ی ادر حوزه هکدارند  بل ییاراکخود 

 گذارد.نیر اار می و اخلاقی سیای  سیاجتماع بر مسائ  یفلسف خاص

 یانفلراد یاند. زنلدگردهک فیتعر ا عاق ی نارق وانیرا ح و منطقدانان  انسان لسوفانیف

 توانلد کامللاًنمی یمنرو وانیواقع  ح و از نظرگاه سر استیم زحمت به موجود عاق  یبرا

 باشد. عاق 

 یاجتملاع یزنلدگ بله شیخلو تیلعقلان امل ِکت یو برا است عاق  وانیح بذاته انسان

و  ینظلر ی امعرفت سبک به اند و با آناشتهد یگرام عق  ۀلیوسرا به ازمند است. انسانین

 آنلان هکگران  ید و مساعدت یاری تواند بدونینم حا  نیقادر است. با ا یشماریب یعمل

 تیفعل را به شیخو عق  ۀبالقو ی اتوان ۀرند   میگیم یاریاز او   کش  مان ر خود بهین

 نلد  چلهک را از نلو ابلداع یبشلر معارف ۀ م ییتنها بود به ریناگر یبرساند. اگر  ر انسان

 ملتکو ح مینبلود میسله شیروزگلار خلو بلود؟ اگلر در عللوم شلرفتیپ مقدار قادر بله

 آن سلبک قلادر بله ییتنهلا ملا بله هک یمعرفت م یبردینم ارث را به انمانکایاز ن آمدهفرا م

 او  لم هکلنلد یبب میتعل  دف نیاز ما با ا یک ر است لازم نیبنابرابود.  کار اندیم  بسیبود

 کامل ت کیرا انلد ان  آنکلام د لد و در صلورت میتعل است را فراگرفته خود بتواند آنچه

 بخشد.

موجلود  انسلان هکلنیو ا اسلت و عاقل  نلارق وانیلح انسان هک گفته نیا انیم نیبنابرا

موجلود  انسلان» هکل جملله نیلگر از ایر دیتعب وجود ندارد. به یواقع ست  فرقا یاجتماع

  یاجتملاع یا زندگی است یاجتماع یموجود انسان هک میریگیم جهینت« است و نارق عاق 

 .خوا د بود انسان یعقل ام کرشد و ت لازمۀ
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 كومتح ضرورت .2

 و دوللت وملتکنباشد. ح ومتکح یدارا هک افتی توانینمرا  یو منظم شرفتهیپ ۀجامع چی 

 .ندشدیم یسرپرست لهیقب برر ِ تی دا ر تحتین یبدو  یقبا ی  حت ستند جامعه انکاز ار

نلد. کیدا نملیلپ و قوام نظم جامعه آن و بدون است یاجتماع یضرورت ومتکح از بهین

 است. یعقل تیضرور شرفته یو پ منظم ۀجامع  ر یبرا ومتکح نیبنابرا

 بر آن   گواهشودمحسوب می مسلمانان ۀ م یو الگو اسوه هکاسلام   یامبر گرامیپ ۀریس

 وملتکح تیلو بعد از تثب پرداخت ومتکح  کیتش به جامعه تی دا یبرا شانیا هک است

 عربسلتان یاز مرز لا خارج را به یاله ومتکح نیا هکرد ک عربستان  تلاش خود در داخ 

 را بله و آنلان نوشت انیشور ا و فرمانرواک سران به یی انامه خصوص نیدر ا کشاند.ر بین

 بلا مسللمانان اسللام نییدر نشر آ رند ویرا بپذ تا اسلام خواست رد و از آنانک دعوت اسلام

و  تی لدا و راه میمسلتق صلرا  هکل مسللمانان یاساسل و از قلرآن  قلانون نندک یارک م

 د:یفرمایم قرآن هکنند. چنانک یرویپ  است یرستگار

 .(793 :انعام) «مُسْتَقیماً فَات َبِعُوهُ وَ لا تَت َبِعُوا الس ُبُلَ فَتَفَر َقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ أَن َ هذا صِراطي»

 هکلگلر[ یدی]  لاد. و از راهیلنک یرویپ از آن من  پس سترا راه است نید[ ایو ]بدان»

 سلفارش آن ]خدا[ شما را به هک نهاستید. اینکم یرویپ  سازدیم ندهکپرا یو شما را از راه

 .«ییدتقوا گرا به هکاست  باشد  ردهک

 كومتح یهاهیپا

 یرشلد و تعلال ی. بلراو مدیران مکو حا استوار است: قانوناساسی  ۀیبر دو پا یومتک ر ح

 نیو  مچنل بلا سلاختار انسلان متناسلب هکل اسلت  لاییانونق بله از مبلرمین یا ر جامعه

 کله اسلت یقانون  قانون نیبهتر هکبرآنند  نانیباشد. متد افراد جامعه ۀ م حقوق ۀدربردارند

 یبلرا  امبرانیپ قیاز رر و است آگاه یسانان اتیخصوص  مه به هک ا انسان خالق از ررف

 شود. فرستاده آنان
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 اداره انونقل را براسلاس از دارد تلا جامعلهینیا مدیرانی  مکحا به یا ر جامعه نی مچن

ملدیر  یریلتعب ا بلهیلباشد.  شهیپو عدالت مکیعاق   ح هک است فردی  مدیر نی. بهترکنند

خوا د  آ دهیا جامعه  آن  نباشد یسکمالات  برتر از او کدر  هکباشد ای به گونهاگر  جامعه

 ید:فرمایم  است یازمند ر بر و  ادین یو قوم  ر جامعه هکنیا ۀدربار بود. قرآن

 .(1: رعد)« لِکُل ِ قَوْمٍ هادٍ... »

 ید:فرمایگر مید ۀیر در آیو ن

 .(98 :انفا )« فیها نَذیرٌإِنْ مِنْ أُم َةٍ إِلا َ خَلا ... »

 لر  هکل اسلت از آن کیحلا هکلوجلود دارد  یمطالب نیمعصوم در سخنان نی مچن

بلا  هکل خلوارج در جواب یعل نیمنرالمؤیو ر بر است. ام مکازمند حاین یو قوم جامعه

لَا حُکْلمَ »گفتند: یدادند و میشعار م« هِالْحُکْمُ إِلا َ لِل َإن » د:یفرمایم هک قرآن ۀیآ نیاز ا اقتباس

 د:یفرمایم« خداست تنها از آن یو داور مک؛ حإِل َا لِل َهِ

 إِن َهُ لَا بُدد َ لِلن َداسِکَلِمَةُ حَق ٍ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِن َهُ لَا حُکْمَ إِل َا لِل َهِ وَ لَکِنْ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ وَ »

 .(91 ۀخطب :البلاغهنهج) «مِنْ أَمِیرٍ بَر ٍ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ

 نیکست  للیخدا ن م  جر از آنکح ینند. آرکیم اراده بار  از آن هک حق است یسخن»

ردار کویکلد نیبا یمکرا حا مردم هکیست؛ در حالیرا  جر خدا روا ن ییند فرمانروایگو نانیا

 .«خود برد ۀکافر بهرند و ک شیار خوکمان  یبا ا او مردِ ومتکار  تا در حکا تبهی

فتلد  یب یفلاجر دسلتبه وملتکاگلر ح هک ستین بر آن دا  نیمنرالمؤیام انیب نیا البته

د یلبگو هکل اسلت در صلدد آن هکلست  بلیر نفاج ومتکد حییگر تأیر دیتعب وست. بهیکن

 است. و مرج و  رج هتر از فتنهب  فاجر ومتکح

 یند:فرمایم یتیدر روا نیمنرالمؤیام

بهتلر از  ظلالم ی( فرمانروا394: 19 : ج7913مجلسی  ) ؛تدوم فتن ر منیخ ظلوم سلطان»

 .«است یشگی م و آشوب فتنه
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بقوا و عاشدوا الدا  الملل من و لا مل َة الفرق من لا نجد فرقة»د: یفرمایم  م رضا حارت

و  سیرئ بدون هک میابییرا نم یو ملت فرقه چی(  711: 2 ج: 7919بابویه  ابن) ؛سیو رئ میبق

 .«د د خود ادامه یاتح به سرپرست

ن جامعله را ر بلری یای است که اکمهنیازمند  ر بر  یا نظام حا هبنابراین از نظر اسلام  جامع

 و اصولاً جامعه بدون ر بر و نظام ر بری چیری جر  رج و مرج و آشوب نیست. کند

 جامعه یتواقع .3

 تبلع بله هکلنیا ایلدارد  یقوم  وجود مستقل و ا جامعهیآ مینک روشن هک میآن یپ نجا دریدر ا

یلا  اسلت وحدت ر در مقاب یثکامر  یک و قوم امعها جی  آیر فلسفیتعب افراد وجود دارد. به

ر وجلود یلثکا یلآ هکل اسلت شده واقع بحث نیا لسوفانیف نی؟ بواقعیتی ندارد اینکه اصولاً

ر را یثک خوا د شد. وشنر بعداً هک است مترتب یآاار بحث نیبر ا . البتهخیرا یدارد  یواقع

 اند:کرده فیتعر نیچن

ر از یلثک یعنلیباشد.  بکاز واحد ا مر هک است یر موجودیثک؛ الوحدات من المجتمع انه»

 (.723: 7319)علامه رباربایی   «شودیم  کیواحد ا تش مجموع

نظلر  از آن ی ر موجود هکباورند  نیبر ا  نیصدرالمتأله از جمله و لسوفانیاز ف یبعا

 و وجلودِ موجود است  واحد اسلت هک جهت ر از آنینر یثکموجود است  واحد است.  هک

تلا. ا دو دهیلتلا ده یلک ثرت  مثل کدو  ایواحد  ثرتک مییگویم دلی  نی م واحد دارد. به

خلود  به و آاار مخصوص خوا د بودواحد   موجود است هک نبهج ر از آنین ثرتک نیبنابرا

 .( ماندارد )

 در خلارج هکل اسلت یطیمانند وحلدت  املر بسل ثرتکعدد و  هک نا معتقد استیسابن

باشد و از  داشته منشأ انتراع فقط هک ستین نیشود و چنیم معدودات وجود دارد و عارض

  بلر وحلدات عللاوه  در خلارج هکلند کیم استدلا  هکباشد  بل یفلسف ۀیاان معقولات سنخ

 .(719 :7919نا: یسابنشود )یم معدودات   عارضیو عرض طیبس یامر
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 یخلارج یاازهملا بل ثرتک هکنا برآنند یسابن برخلاف نیلهأو صدرالمت اشراق خیش البته

منشلأ  هکل اسلت یاعتبار ذ ن ییمعنا و به یفلسف ۀیاان از معقولات مانند وحدت هکندارد  بل

 .(68 :2 ج: 7313اشراق   خیشدارد ) یخارج انتراع

باشلد  یفلسف ۀیاان از معقولات جامعه خواه یعنیم  یریبپذ هکرا  یادهی ر عق حا  نیبا ا

الوجود نکء ممیش ؛ مثلاًدارد یآاار خاص هک است یتیواقع   جامعهیاول از معقولات و خواه

 ن  بلهکلوجلود مم  اسلت یلسلفف ۀیلاان از معقولات آن انکم   رچند امیریگیرا در نظر م

دارد. در  فلرق بلا وجلود واجلب هکل اسلت یو آالار خلواص یدارا بودنش انِکام جهت

 باشلد  آالار داشلتن یاول از معقولات اگر جامعه یعنیتر است  روشن مطلب یاول معقولات

 یست.ن یاو شبهه کش یجا آن

  ملان بله یعنلیاسلت.  ردهک مترتب یآاار خاص و ملت و قوم جامعه یبرا میرک قرآن

و  داده تیل لا ا ممللت خیتلار به از آن شید د  بیم تیا م اشخاص داستان به هک قیرر

اسلت.  اعتبلار فرملوده تیو معصل تاب  رسلو   شلعور و راعلتکآن  وجود  اص    یبرا

 ید:فرمایم هکچنان

 .(39 :)اعراف« لِکُل ِ أُم َةٍ أَجَلٌ»

 .(28 :یهجاا)« کِتابِهَا إِلى کُل ُ أُم َةٍ تُدْعى»

 .(218 :انعام)« زَی َن َا لِکُل ِ أُم َةٍ عَمَلَهُمْ»

خلود را  و آاار خاص است یتیواقع یدارا جامعه هک است آن اناتیب نیا مجموع ۀجینت

 .دارد( یوجود خاص هکنیا عنوانبه و خواه افرادش دلی به خواه ر دارد )حا ین

  یاسللام ۀجامعل و  لدف است یو غرض  دف یناچار دارا ی ر اجتماع است یهیبد

 خوا لد  (اسلت مطللق ملا ک هکل)خداوند  نرد دنکردا یپ و منرلت و قرب یقیحق سعادت

 .بود
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 در جامعه یتمکحا عقلی یارهایمع .4

تا روشن شود که بر اساس موازین  شودیم مطرح تیمکحا یعقل اریچهار مع بخش نیدر ا

 عقلی  چه نوع حاکمیتی مطلوب است:

مطللق   ملا ک رو مخللوقنیاست: از ا مطلق ما ک هک است ییخدا مخلوق الف( عالم

اسلت.  آن تیر و  دایو تدب نظم یبرا  اانونق نیر بهترین آن  ایانونو ق است احسن نظام

 شیخو متکح و بر ربق است ردهک خلق شیخو متکو ح را با قدرت ایاش ۀخداوند  م

 ید:فرمایم قرآن هکند  چنانکیم تیآنها را  دا

 .(91 :ره)« ءٍ خَلْقَهُ ثُم َ هَدىکُل َ شَيْ قالَ رَب ُنَا ال َذي أَعْطى»

 (شلودیم اداره یخلوبو به است احسن نظام هک) در عالم تیمکحا کاز ملا میتوانیما م

 بلر در علالم  تیلمکار حایلو مع انونم. قینک ر اعما ین را در جامعه و آن شفکرا  یاریمع

 ید:فرمایم قرآن هکاست. چنان شده میتنظ عدالت اساس

 .(3 :احقاف)« حَق ِما خَلَقْنَا الس َماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلا َ بِالْ»

 ید:فرمایم یتیر در رواین نیمنرالمؤیام

 .(83: 18 : ج7913مجلسی  ) «الْعَدْلُ أَسَاسٌ بِهِ قِوَامُ الْعَالَمِ»

 علت  نظلامیرب علالم است. ملا در نظلام کیکتش احسن  قانون نظام  ایقانوناز  یکی

 هکل شلده  کیتشل یواحلد قتیحق از عالمم. یکنیم را مشا ده بودن و ذومراتب کیکیتش

.  ستندار کدر  و عل  قیاز حقا یمراتبسلسله جهیاست. در نت فید و ضعیشد مراتب یدارا

 بلودن ذومراتب نیاست. ا فیضع مراتب ۀنندکریو تدب تر علتید و قویشد مراتب هکچنان

 یوجلود ۀمرتبل نیتلرفیو تا ضع شروع (است یتعال واجب هک) موجود نیتریاز قو عالم

 ۀجللو قلانون نیلنلد. اکیمل ر ملادونیتر  تلدبام کتر و یقو ۀند و  ر مرتبکیدا میپ تداوم

 است. در عالم یاله و عد  متکح
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را در  یقانون نید چنیم  باینک تیو  دا اداره عدالت ر بر اساسیرا ن جامعه میاگر بخوا 

تلر از فیفروتر و ضع ی اتر و انسانام کبرتر و  ی اانسان یام. در  ر جامعهینکاجرا  آن

نلد کیعدالت  اقتاا م قانون یریتعب و به یاله و عد  متکح ۀوجود دارند. جلو ما کنظر 

د یبا کیکتش نقانو نیا رند. البتهیبگ عهدهر فروتر ا را ب ر مراتبی ا تدبما کبرتر ا و با  هک

 ما ک ا از نظر نی  بهتری ر قسمت ۀدر ادار یعنی  باشد داشته انیسر جامعه  ک تیمکدر حا

 یرند.بگ عهده را به قسمت آن ۀت  اداریریو مد

 عهده ررا ب جامعه تیو  دا یبرتر  ر بر ما کو با  لتیبا فا ی اانسان هکنین  ایبنابرا

 د د.یم یگوا  بر آن ی ر انسان عق  هک است یعقل یرتضرو رند یبگ

 هکل اسلت یتیمستق   واقع قتیحق یک عنوانهب اعتبار افراد و خواه به خواه ب( جامعه

 یدارا یعنلیدارد  احتیلاج  ام کرشد و ت به جامعه نیگر ایر دیتعب ست. بهین محض تیفعل

 هکل یبرسلد.  لر املر تیلفعل ۀمرحل د بهیبا هک است یامور بالقوها ایانات  استعداد ا کام

 عللت . خلودِاسلت یا  لادیل یفلاعل ازمند علتید  نیدرآ تیفعل به قوه ۀبخوا د از مرحل

مگر   دیدرآ فع  به تواند از قوهینم یریچ چیرا  یباشد؛ ز را داشته لازم تید فعلیبا  یفاعل

 دارد. یتفعل هک یریچ ۀواسطبه

باشلد  را داشته و مطلوب لازم مالاتک هک است یو ر بر یازمند  ادیرو جامعه  ننیا از

 جامعله تیو  دا تیترب یعنینخوا د بود.  یگر مناسبتیباشد   دا لازم مالاتکو اگر فاقد 

وجلود  در عملق مالاتک هکرد یگیم صورت یاو خودساخته اتمالکافراد با  دست تنها به

را در  تواند علدالتیم چگونه  است عدالت ۀکفاقد مل هک یسکباشد.  ردهکدا یپ آنها رسوخ

 باشلد  چگونله ردهکاو نفوذ ن خدا در جان و معرفت شناخت هک یسکند؟ ک متحقق جامعه

 نخوا د بود.« ءیشیء معطیفاقد ش» هک چرا  ندک یرا اله هتواند جامعیم

 بخشیشود  ست هکتواند  / کی بخش یاز  ست افتهینا ذات

 است. لازم کمالاتاز  یبرخوردار فقط تیولا و تیمکار حایرو معنیا از
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را  تکللسوفان  حریف که برد ر بهرهین نگرش نوع نیاز ا توانیم فوق د مطلبییتأ یبرا

ن: یلهأصلدرالمت) «جاًیتددر الفعدل يالد القدوة ء منيالش ة، خروجکلحرا»اند: ردهک فیتعر نیچن

 یرییلدر  لر ت  هکاند ردهک مطرح نی مچن .(718 :7319  ییرباربا ؛ علامه27 :3 ج :7386

 ک.و محرِ ک  مسافت  زمان  متحریاست: مبدأ  منته ر لازمیچ شش

ازمنلد ید  نیلدرآ فع  به خوا د از قوهیم هک مینک فرض کیمتحر عنوانرا به اگر جامعه

را  امر بالقوه تید فعلیبا کمحر نیبرساند و خود ا تیفعل ۀمرحل را به آن هک است کیمحر

 تیفعل هک یریچ ۀواسطمگر به  دیدرآ فع  به تواند از قوهینم یریچ چیرا  یباشد؛ ز داشته

 است  بالفع  گرم بالقوه هکرا  ر آتش( چوبی)نظ است گرم بالفع  هک یریچ المث یدارد. ف

 .خوا د کردر یو مت  کرا متحر آن ساننید و بدکنیم گرم

 تحقلق یبلرا یا لر جامعله م. پسینامیو ر بر م یرا   اد آن کدر مورد جامعه  محر

 ست.ا کو محر یازمند  ادیخود  نکمالات  به دنیبخش

 شلدنیفرض صلورت سله بله در جامعله تیمکگذشته  حا نظر از دو بر ان ج( صرف

 است:

 هکلرند. چنانیبگ عهده ررا ب ما کر افراد برتر و با یو تدب تیو فروتر   دا افراد پست .7

 م.ینکیم مشا ده یاستبداد  ایومتکحاکثر در مورد 

 هکلخود باشند. چنان تی دا با افراد تحت    مسانما کو  یوجود ۀدر رتب مانکحا .2

 .شودمی مشا ده یراسکو دم یاستبداد ی اومتکحبرخی در مورد 

 دست را به ومتکح برترند  زمام یوجود ۀو رتب یمعنو مالاتک از لحاظ هک یافراد .3

خلود  تیلمکحا افراد تحلت به   نسبتیمعنو مالاتک داشتن دلی به یمانکحا نیرند. چنیگ

 ندارند. آنان یجر رشد و تعال یو  دف  ستند دلسوز و مهربان

 وملت  نلوعکح نیبهتلر هکلخوا د داد  یگوا  ی ر انسان فوق  عق  فرض سه انیاز م

 ست.ا سوم
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 هکل شلده روشلن تهکن نیا اخلاق ۀاست. در فلسف یعقل بدا ت یک ما کاز  تید( تبع

اگلر  یعنلی  شلودمحسوب می یعقل مستق  مکح یکاست   مطلق ما ک هکاز خدا  تیتبع

 علد » امک مانند اح مکح نید. اکرخوا د  قیند  تصدکرا تصور  و محمو  عق   موضوع

 .خوا د بود« است حیقب ظلم»و « است حسن

 ملا کو  ر محضیاو خ هک علت نیا بهم؟ ینک خدا اراعت نید از فرامیبا  یدل چه ما به

 شود.یصادر نم یکیر و نیجر خ ر محضیت  از خیسنخ ۀقاعد حسب رو ب است مطلق

  فلرد یاجامعله مکاگر حا است. حا  یعقل بدا ت یکر یو خ ما کاز  تیتبع نیبنابرا

 بلدا ت یلکماللاتش  ک دلی به یمکحا نیاز چن تیباشد  تبع یمالکو با  و مهرباننیکوکار 

او از  اراعلت به داد  ما ملرم را از دست مالاتک نیا مکحا یرو اگر روزنیاست. از ا یعقل

البتله غیلر از معصلومین  بایلد  را نخوا لد داشلت. جامعله ۀادار تیصللاح و اصللاً میستین

سلیر کملا  و  لدایت جامعله از نظارت بر حاکمان وجود داشلته باشلد کله از مای گونهبه

 ظلمات به نورانیت تخطی پیدا نکنند.

 ثلر افلراد آنکا هکلشلود یتصلور م یادر جامعه یاسلام ومتکح: یاسلام ومتک( ح 

 یالهل  لم آنو ملدیران  ملانکو حا یاله نی  قوانیاجامعه نیچن  ایانونباشند. ق مسلمان

در  هکلرا دارد  یاسللام ۀجامعلو ملدیریت  تیو  دا یرر ب تیصلاح یفرد یعنی؛  ستند

 یو بلرا یالهل اخللاق به نیترن  متخلقیعلم  زا دترو اَ عد اَ نی  در امور دیت  اقویریمد

 ۀجامعل یر بلر تیصللاح یگر افلرادیر دیتعب فرد باشد. به نیو دلسوزتر نیترمهربان امت

 ۀباشلند. اگلر ر بلر جامعل شلتر داشلتهیب تقرب یاله مالاتکا و خد به هکرا دارند  یاسلام

 مقلام نیندارد و از چنل یر بر تیگر صلاحیبد د  د را از دست صفات نیا یروز یاسلام

 شود.یم عر  ییو والا عیرف

 نیچنل بلهوللی ند  کرا تصور  یاسلام ۀر بر جامع صفات نیا یعاقل هکشود یتصور نم

برخورداری  دلی لحاظ عقلی  بهحتی کسانی که مسلمان  م نیستند  به ننهد. گردنمدیریتی 

 د.نپذیرآن را میمدیر از کمالات  
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 یاسلاممدیر  یهایژگیو

 مانیا .1

امبران  یلب  پیلغ املت  علالمیخدا  ق به مانیا یعنی  مانی  ایاسلام مکحامدیر  صفت نیاول

 مکتوانلد حلای  نمنداشلته باشلد ملانیا قلتیحق هک یسکاست و...  یاله یقرآن  دستور ا

 داشلته ملانیخلدا و روز جلرا ا به هک یسکاست.  مالاتکاز  یکی مانیرا ایباشد؛ ز یاسلام

 بله خود و نه به ار نهکو آش ند و در نهانیبب یاله نظارت خود را تحت عم  ۀباشد و  ر ذر

 ۀو محاسلب امتیخدا و ق به یاعتقاد چی  هک یسکبر  یفرد نیند  چنکن ظلم یاذره گرانید

 ند:یفرمایم . خداوند در قرآنخوا د داشت یندارد  برتر اعما 

 .(797 :نسا)« لَنْ یَجْعَلَ الل َهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً»

 تقوا. 2

 شلود بلر نفلسیم سبب هک ستاتقو ۀک  ملیر اسلامر بمدیر و  اتیگر از خصوصید یکی

 ۀو خلدا جامل عق  ی افرمان تا بتواند به کندر یرا تسخ ینفسان لاتیشود و تما رهیچ اماره

اسلت   ردهکلخدا مقلرر  هکرا  ید دستوراتیبا یاله یتقوا به دنیرس یبرااو بپوشاند.  عم 

 یاهکلمل نیچنل رسلد و اگلر بلهب یاهکمل نیچن پروردگار به تید با عنایتا شابد د  انجام

 حیرا از صلح میسلق د تا بتواند راهیفرمایم تیعنا "فرقان"او  خدا به صورت د  در آنیرس

 قلرآن هک. چناناست جامعه یو ر بر تی دا یبرا لازم شر  فرقان نید د. بنابرا صیتشخ

 د:یفرمایم

 .(24 :انفا )« ا ال َذینَ آمَنُوا إِنْ تَت َقُوا الل َهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناًیا أَی ُهَ»

 د:یفرمایخداوند م هک است دلی  نی م به

 .(73 :حجرات)« إِن َ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَالل َهِ أَتْقاکُمْ»

 نیبلاتقواتر هکلافلراد نلرد خلدا  نیتریگرام هک میریگیم جهینت وقف از مطالب نیبنابرا

 ثلراًکا . مسلتبدانخوا نلد بلوداسللامی  ۀو مدیریت جامعل یو ر بر تیولا ۀستی  شا ستند



211  2131 بهار، 2، شمارۀ 21ین، دورۀ فلسفه د 

 هکل یسلک یقلرار دارد. ولل لاتیتما ۀطریآنها در س نند و عق کیم عم  نفس ی وا مطابق

د و یجویم ی ا تبر ا و ظلمیند و از بدکیم مبارزه نفس یباشد  با  وا داشته یاله یتقوا

بلر  تقواسلت ۀکمل یدارا هک یسک  یعقل لحاظد د. بهیم انجام  خداوند است یرضا آنچه

 ۀبنلدیشلتر زیب یفلرد نیچنل هکلد د یم یگوا  دارد و عق  یبرتر است فاقد آن هک یسک

شلود و الهی می تقوا موجب عم  به دستورات است.و مدیریت اسلامی  تیمکو حا یر بر

ای  ا نیسلت  خلدا در آیله ا و نهی از بدیخوبیدادن دستورات الهی  م چیری جر انجام 

 .(41)نح :  فرمایدفرماید: خدا به عد  و احسان امر میمی

 عدالت .3

 چی ل بله عاد  مکاست. حا عدالت ۀک  ملیاسلام ۀمدیر جامع ی اتیگر از خصوصید یکی

اند ردهکرور معنا نیرا ا ند. عد کیم تیرا رعا یسک  ر و حقوق د و حقنکینم ظلم سک

 ه:ک

 لر  بله ردنکل اعطا یعنی عدالت؛ موضعه یء فیش  ک وضع» ای« حقه حق يذ لکاعطأ »

 .«خود گاهیو جا در موضع یریچ  ر ا قرار دادنیرا    حقشیحق صاحب

 نیمنؤرالمینخوا د بود. ام گر ظلمیشود د داده حقش  یحق  ر صاحب رو اگر بهنیا از

ار ا کعدالت   .(931 متکالبلاغه  حنهج) ؛الامور مواضعها ضعی العدل»د: یفرمایم عد  ۀدربار

 .«نهدید میبا هکرا بدانجا 

 املۀرا  اق رانیو م تابک  مراه رسولان ارسا   دف قرآن از یاهیخداوند در آ نی مچن 

 د:یفرمایداند و میم و عد  قسط

 .(29 :دیحد)« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَی ِناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ الن َاسُ بِالْقِسْطِ»

 ند:یفرمایم یگرید ۀیدر آ

رُونَوَ لا تَرْکَنُوا إِلَى ال َذینَ ظَلَمُوا فَتَمَس َکُمُ الن َ» « ارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ الل َدهِ مِدنْ أَوْلِیداءَ ثُدم َ لاتُنْودَ

 (.773:  ود)
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 متحقلق را در جامعه و قسط وشد عدالتکد بیبا یاسلام ۀجامع یو  اد مکرو حانیاز ا

ر در یلن یعلل نیمنؤرالملیام هکباشد. چنان خود عاد  هک است ار  لازمک نیا یند و براک

 ند:یفرمایم زمینه نیا

 عاد  خدا در نرد خدا  امام بندگان نیبرتر ؛يو هد يهد عادل امام للهعندا للهعبادا افضل»

البلاغله  خطبلۀ )نهج «نلدکیم تیرا  دا گرانید و  م است شده تیخود  دا  م هک است

769). 

و  قسلط ۀرسولان  اقامل ارسا  ه  دفک میریگیم جهینت فوق اتیو روا اتیآ از مجموع

 تحقلق ی. بلراخوا لد بلود علدالت بله و علالَم جامعله قوام هکاست؛ چرا  در جامعه عد 

باشلد  عدالت ۀکمل به د متصفیبا جامعهو مدیر  یر بر و  اد ر خودِین عدالت به دنیبخش

 متحقلق را در جامعله تواند علدالتیم د  چگونهنکیم ظلم گرانیخود و د به هک یسکوالا 

اگلر  هکل است عدالت ۀک  ملیاسلام مکحا ی ایژگیو و گر از صفاتید یکی نیند. بنابراک

ملدیریت  ۀسلتیگر شایوست  دیپ ظالمان صف شد و به یاهکو مل صفت نیفاقد چن یروز

ای اسلت کله حتلی گونلهسللامی  بلها ۀجامعل درملدیریت علاد   سلت.ین یاسللام ۀجامع

ین نامیرالمؤم ۀند. رفتار عادلانکنغیرمسلمانان  م راضی  ستند که تحت  دایت آن  زندگی 

 با ا   کتاب و غیرمسلمانان  گویای این حقیقت است. علی

 عدالت یهانشانه

 ا پسلت در تملام یاسللام امتو مدیر  یر بر و  اد هک است آن عدالت ی ااز نشانه یکی

 هکل اسلت شلده انیلب نیمنؤرالملیام للامک نیلگلر در اید ۀند. نشانک فرد را نصب نیترقیلا

 د:یفرمایم

، کمدکح يفد عادلداً نکد، تیکلاخ فاحببه کلنفس ما أحببته کغریل رهکفا کلنفس رهتةکما »

؛ 79 :7349شلعبه  ابلن) ؛الدارض صدور أهل يف الس َمأ، مودوداً أهل يف ، محباًکعدل يف مقسطاً

 یبلرا مپسلند و آنچله گرانید یبرا یپسندیخود نم یبرا ( آنچه6 :11 ج  7313مجلسی  
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 یدر داور صللورتنیللدر ا هکللبللدار  ر دوسللتیللن بللرادرت یبللرا یدار خللود دوسللت

 تلو را دوسلت آسلمان ا ل بود و  یخوا  موفق عدالت یو در اجرا داشت یخوا عدالت

 .«خوا د گرفت یجا نیزم ا   تو در د  و محبت خوا ند داشت

شود یم عدالت صفت به برخوردار باشد  متصف اریمع نیاز ا یاسلامو مدیر  مکاگر حا

خوا لد  خود رفلع از آنها را در حد توانیند. نکیبرخورد م و عطوفت یبا مهربان و با مردم

 د د.یقرار م گرانید یجا خود را به شهی م لامک یکو در  دکر

 یاخلاق مالاتکاز  یبرخوردار .4

 تیلاسلت. روا یاخلاق  یو فاا مالاتکاز  ی  برخوردارمدیر اسلامی گر از صفاتید یکی

 ه:ک کنندمی

و یکن خلق هکند  ست یسانک مانیا از لحاظ مردم نی؛ برترخلقاً أحسنهم ماناًیا الناس ملکا»

 .«دارند

 ند:یفرمایم امبرینند. پک یمرانکح یاسلام ۀد بر جامعی ا بانیرو بهترنیا از

 هک اخلاق ارمکم ۀنندک یمک( ت36 :7ج   7381ربرسی  ) «الاخلاق ارمکم لاتم ٍم بعثت يان»

تنهلا  افلراد جامعله اخلاق ارمکرا میشد  زبا لازم مالاتکد واجد یاست  خود با یفاعل علت

 نید. بنابرایآیدرم فع  به است  از قوه دهیرس تیفعل به نهیزم نیخود در ا هک یعامل توسط

 یمناسب یفاعل نباشد  علت مالاتک به اخلاق  اگر متصف ارمکم ۀنندک یمکو ت یفاعل علت

 د:یفرمایم زمینه نیدرا یعل نیمنؤرالمیام هکنخوا د بود. چنان

 بهیتأد قبل رتهیبس بهیتأد نیکو ل رهیغ میتعل قبل نفسه میبدأ بتعلیفل اماماً للناس نفسه نوب من»

از  شید پلیلسلازد  با ملردم یشلوایو پ خود را امام هک(  ر13 متکالبلاغه  حنهج) ؛بلسانه

 ردار ادبکلرفتار و  به  دینما بیگفتار تأد به هکاز آن شیپ هکدازد خود بپر میتعل به گرانید

 .«دینما
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 ماللاتک بله د خود متصلفیبا  مالاتک به نندهکد دعوتیفرمایم نهیزم نیر در این قرآن

 رد ملذمتملو  نندکیم دعوت مالاتک را به ند و جامعه ست مالاتکفاقد  هک یسانکباشد و 

 اند.ند قرار گرفتهخداو

 :صلف)« کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الل َهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ*  یا أَی ُهَا ال َذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ»

2-3.) 

و  اسللام یاجتملاع یاسلیس انکلار نیتریبرحق  اساس امامر بری و مدیریت ن  یبنابرا

 است. انسان ام کت ی ابرنامه

اشد و کسی که متصف به بآراسته فاای  اخلاقی  ۀاسلامی  باید به  م ۀمدیر جامع پس

 نسبت به کسی که عاری از آنهاست  برتری دارد.  قی استفاای  اخلا

 اسلام قانون به یآگاه .5

ز  لا و نهلی اخوبیدادن کله  ملان انجلام  اسلت یالهل قلانون ومتک  حیاسلام ومتکح

 مکحلا نی. بنلابرا سلتند قلانون نیلا ۀننلدک  اجرایومتکح نیچن مکحا . مدیر وست ابدی

 ند:یفرمایم ینیخم باشد. امام داشته یآگا  یاله  ایقانون د ازیبا یاسلام

...  باشلدیم لازم نیقوان به زمامدار  علم یبرا است قانون ومتکاسلام  ح ومتکح چون»

 .(61-94 :نیشی  پینیخم امام) «ستین ومتکح قیلا  را نداند یقانون زمامدار مطالباگر 

 د:یفرمایم یدر من ادالشهدیس حارت

 :7349شلعبه  ابلن) ؛و حرامده حلاله يالعلمأ و الامنأ عل يدی يعل امکالامور و الاح يمجار»

 .«است و حرام حلا  نانیو ام نید انعالم دست به امکاح یامور و اجرا ی( اجرا712

 ند:یفرمایم وفهک ا   به خطاب ادالشهدیس و باز حارت

 :7916فتا  نیشابوری  ) ؛الله نیبد و الدائن بالقسط القائم تابکبال مکالا الحا ماالامام يولعمر»

رفتلار  علدالت د و بهینما مکخدا ح تابک مطابق هک است یسک امام جانم ( سوگند به216

 .«ندک
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 یبلرا اسلت. البتله یضرور مکحا ی  برایاسلام و دستورات  اانوناز ق یآگا  نیبنابرا

ر یلن د اعللمیلبا هکلاسلت  بل لازم انونق به یو آگا  تنها علمنه اسلامی ۀو مدیر جامع ر بر

 ند:یفرمایم نیمنؤرالمیام هکباشد. چنان

 هیدال حتداجیما عیدو جم هیو نه و أمره امهکأح و ضروب و حرامه بحلال الناس اعلم ونکی أن»

 نید داناتریبا هک است نیا حق امام ی ااز نشانه یکی( 769 :29 ج  7913مجلسی  ) ؛الناس

 بلدان مردم هک را و  رآنچه یاله یو امر و نه گوناگون امکخدا و اح و حرام حلا  به مردم

 .«ازمندند  باشدین

 ند:یفرمایم یتیدر روا رضا امام حارت

   7916بابویله  ابن) ؛النداس يو اتقد النداس مکدو اح النداس اعلم ونیک علامات: ان للامام»

رگلارتر یپر  تلر و از  ملهیداناتر و در قاا قو مردم ۀاز  م: دارد یمیعلا ( امام978 :9ج 

 .«ستا

باشلد.در  اعللم یاسلام امکو اح  اانونق د بهیبااسلامی  ۀو مدیریت جامع مکحا نیبنابرا

 یل لو یمعنلا شلود.یم نیاجتهاد تلأم ر بر از راه یشناساسلام معصوم امام بتیغ زمان

 آسلان آن  یصلتح هکل اسلت یریلچ آوردن دستهب یبرا توان تمام یریارگکر بهیاجتهاد ن

 ست.ین

 (.7972اصفهانی   راغب« )المشقة و تحمل الطاقة ببذل الاجتهاد، أخذ الن َفس»

و اسلتعداد  از تلوان است عبارت  دیآیشمار مبه در اسلام یر بر شر  هک یاما اجتهاد

 یاسللام در منابع شپژو  از راه از جامعهیمورد ن یفرع در مسائ  اسلام ی ادگاهید شناخت

اسلت    ملراه قیلو تحق و رنج با تلاش راه نیاز ا یاله امکاح آوردن دستبه هکو از آنجا 

 شود.یم دهیاجتهاد نام عم  نیا

ر یلن یاقتصلاد و ی  اجتملاعیاسلیس در مسلائ   یفلرد بلر مسلائ  د عللاوهیبا یر بر

و  عنصلر زملان با در نظر گرفتن هک است یسک جامع باشد. مجتهد اجتهاد داشته یستگیشا
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 اظهلار و اجماع عق   سنت  تابک اساس بر از مردمیمورد ن مسائ  ۀ م ۀبتواند دربار انکم

 صلفت نیا ردنک شود برجستهیم گفته "هیفق تیولا"از  سخن یما وقت ند. در عرفکنظر 

 دهیا نادی ر صفاتیاز سا دنیشک دست یمعناصفت  به نیا نردک برجسته است. البته مکحا

 ست.یآنها ن گرفتن

 تیریمد .6

ملدیر اسلت. ر بلر و  تیری  مداسلامی ۀو مدیر جامع یر بر و صفات میگر از علاید یکی

 ند:یفرمایم نیمنرالمؤیباشد. ام جامعه ۀفرد در ادار نید تواناتریبا

 ۀالبلاغله  خطبلنهج) ؛هیدف للهبامرا و اعلمهم هیعل بهذا الامر اقواهم الناس احق نا ها الناسیا»

 از تلوان هکل اسلت یسلک  یر بلر یافراد بلرا نیترستهیو شا نیمردم! سراوارتر ی( ا713

 .«بداند گرانیرا بهتر از د یاله برخوردار باشد و فرمان یشتریت( بیری)مد

 بودن مشورت اهل .7

باشلد. شلورا   شور و مشلورت ا   هک است نیا یاسلام ۀمدیر جامع گر از صفاتید یکی

ر از یلاملر و پر  یلک به آنها نسبت دادن و دخالت گرانیاز د نظر خواستن از اظهار عبارت

 ییعقللا یروشل  مجهولات شفکو  قیحقا کدر ی. شورا برااست یو استبداد رأ یروکت

 قیلرر نیلاز ا یاسلت. اگلر افلراد  ا معمو انسان نیب جهان ۀدر  م هک شودمحسوب می

ند.  سلت ومکلمح او در نظلر عقلل است آنان یغرور و خودخوا   ینند  دلک عدو  ییعقلا

در  نیاسلت.  مچنل یاملر للازم یاسللام ۀمدیر جامعر بر و  یبرا شور و مشورت نیبنابرا

امبر خود یند. پک مشاوره هکشود یم امبر سفارشیپ و به دکیدر مورد شورا تأ اتیرواو  قرآن

 هکل است شده نق  یعل نیمنؤرالمیاز ام یاتیرد و رواکیم مشورت ار ا با اصحابکدر 

 نیلا موجلود در اتیلروا اتیاز آ یبعا به کنی. ادارند شور و مشورت تیاز ا م تیاکح

 م.ینکیم اشاره مینهز
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 د:یفرمایم خداوند در قرآن

وا مِدنْ حَوْلِدکَ فَداعَُْ عَدنْهُمْ» وَ  فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ الل َهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظ ًا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضد ُ

 :عملرانآ )« لَى الل َهِ إِن َ الل َهَ یُحِدب ُ الْمُتَدوَک ِلینَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَک َلْ عَ

794.) 

 فرمود: هک است ردهک تیروا یعل منانؤرمیاز ام بیمس دبنیداود  سعیاب در سنن

 اجمعدوا لده قدال کسنت هیف تمض و لم قرآن هیف نزلی بنا و لم نزلیالامر  للها ا رسولی قلت»

 د علرضیلفرمایم ؛ حارتواحد يبرأ هیو لا تفضوا ف مکنیب يشور فاجعلوه نیالمومن من نیعالمال

 و سلنت نشلده ناز  از قرآن یاهیآ در آن هکد یآیم شیما پ یبرا یارکخدا!  رسو  یا ردمک

 انیلرا م و آن ردهکل را جملع ملانیبا ا ی مبر خدا فرمود: علمایپ ؛است اجرا نگشته تو در آن

 (.97 :1: ج 7381الحدید  )ابن ابی«دینکن نفر عم  یک یرأ د و بهیبگذار مشورت به خودتان

 یبلرا یاملر للازم شلور و مشلورت هکد یآیبرم نیچن فوق اتیو روا اتیآ از مجموع

 و سلنت تلابکخلدا در  مکلح هکل ییدر جلا است. البته یاسلام ۀجامعمدیران و  مانکحا

 . ستند جامعه ۀادار به مربو  هکباشد  ی  در مورد مسائلیریتعب ا بهیار نباشد کآش

 )البته با شرایطی( مردم یرأانتخاب آن بر اساس  .8

بلا  بتیبعد از غاسلامی  ۀر بر و مدیر جامع صیتنص یول  است و نشان با نام ائمه صیتنص

 د. نظامننیبرگر یر بر د فرد واجد آنها را بهیبا یاسلام امت هک است تایو خصوص صفات

 یو الهل ییاسلت  خلدا یو مردم یاله ومتکاز ح یارهیآم  بتیدر عصر غ اسلام یومتکح

 بودن یمردم و شده انیب اسلام میدر تعال یاسلام مکحا اوصاف هک نظر است نیاز ا آن بودن

 یمردمل است. البته مردم در دست یشرع ضوابط ر بر  ربق انتخاب هک جنبه نیر از این آن

 ی لاومتکرا در حیل؛ زخوا لد بلود در غلرب یراسلکدمو ر از نظامیغ یاسلام نظام بودن

 مکحلا نیلا ننلد. حلا یبرگر مکحلا عنوانرا به یفرد مردم تیثرکا است یافک  یراسکدمو

 .خیر ایباشد  داشته یذات مالاتکو  یستگیو شا اقتیل
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 یدرصد الهل صد ومتکد  حشو نییخدا تع از ررف و نشان با نام یعنی شخصاً مکحااگر 

و  قلرآن  سلنت هکل یبا اوصلاف یشرع ضوابط ربق بتیدر عصر غ اگر خود مردم یاست. ول

 را اداره جامعله یاسللام و مقررات  اانونق ربق نند  او  میگررا بر یفرد اند ردهک نییتع عق 

وملت  کح بودن یدر شرع نی. بنابرااست واجب یو و اراعت یاله  یاو شرع ومتکح ند ک

 نیلیتع یاسللام یار لایو مع یاله ضوابط ربق مکد حایبا هکست  بلین یافک بودن یتنها مردم

فاقلد  هکل یمکحلا بله ییتنهلابله ملردم یا رأیآ هک شودمی مطرح ایتهکن نجایدر ا ید. ولشو

 را بله و جا ل  فلرد ظلالم اگلر ملردم رایلد د؟  رگلر؛ زمی تیاست  مشروع ما ک صفات

د ییلأرا ت مردم یرأ یتنها  نگام ندارد. شارع یاعتبار ینیو د ینند  از نظر شرعیبرگر تیمکحا

افلراد  نیشود. بنلابرا انتخاب و مورد نظر شارع مطلوب مالاتکو  فرد واجد صفات هک کندمی

 ۀمرحلل بله تیشلأن نیلا ی ستند   نگام تیمکو حا یر بر شأن یدارا هکنیبا ا طیواجد شرا

و  نیبهتلر هکل یعل منانؤم ریبنهند. ام گردن تیمکحا نوع نیا به مردم هکرسد یم تیفعل

و  خلافلت را بله شلانیا و نشلان خداوند بلا نلام هکنیبا ا و بود یر بر یفرد برا نیترستهیشا

 بله شلانیا یظلا ر یننهادند  ر بر گردن شانیا تیمکحا به مردم چون بود  دهیبرگر یر بر

 بودند. امت یر بر و  اد شانیا در واقع هکامد.  رچند یدرن تیفعل

اسلت   ردهکل مشخص مالاتکو  ر صفاتکرا با ذ مانکشارع  حا هکر ین بتیغ در زمان

 مقلام ۀسلتیو عقل   شا شلارع از رلرف  رچند آنان یعنیند. کیم تیتبع یاقاعده نیاز چن

 ردمو نظلر مل یبلا رأ هکلرسلد یم تیفعل به یآنها  نگام یشأن تیمکحا  ند ست تیمکحا

 دنیرسل یبلرا گاهچی  یول  را دارند جامعه ۀادار یواقع تیصلاح گر  آنانیر دیتعب باشد. به

 شوند.ینم متوس  زور و خشونت به تیمکحا به

 مدافع حق. 7

 اسلامی باید دفاع از حق و مبارزه با بار  باشد. امیرالمؤمنین عللی حاکممدیر و  ۀانگیر

 د:کنناز تشکی  حکومت را چنین بیان می ای   دفدرخطبه
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خدمت امام رفتم که داشت کفلش خلود را پینله « ذی قار»گوید در سرزمین عباس میابن

زد تا مرا دید فرمود: قیمت این کفش چقدر است؟ گفلتم بهلایی نلدارد. فرملود: بله خلدا می

ر اینکه حقی را تر است  مگارزش نرد من از حکومت بر شما محبوبسوگند   مین کفش بی

. آنگاه از خیمه بیلرون آملد و بلرای ملردم چنلین خطبله کنمیا بارلی را دفع  مبا آن به پا دار

 (.33 ۀالبلاغه  خطبشکافم تا حق را از پهلوی آن بیرون آورم )نهجبار  را می ۀخواند: ... پرد

 اندوزیاز مال زپرهی المال وافظ بیت. ح8

و باشد الما  امین و حاکم اسلامی  ان است که در حفظ بیت ای مدیر یکی دیگر از ویژگی

البلاغله چه  و یکم نهلج ۀدر نام . امام علیکننداندوزی پر یر خود و اررافیانش از ما 

 نویسد:عباس چنین میبه ابن

د ئل ا را نردیک به  م بنویسید  عبارات و کلمات زا ای خود را نازک بتراشید و سطرقلم

د. بلرای کنیروی در نوشتن پر یر ید  به معنا و مفهوم توجه داشته باشید و از زیادهرا حذف کن

 .(799 :7: ج 7929بابویه  ابنتوان ضرر و زیان وارد کرد )اینکه به اموا  مسلمانان نمی

 فرماید:اندوزی میو نیر در احتراز از ما 

بلر تلن داشلتم و بلر  من وارد این شهر شدم و برای قباه کردن امور حکومت  لباسلی

اگلر بعلد از چنلد   مرکبی سوار بودم و لباسی که الان در بر دارم و اااای که به  ملراه دارم

سا  حکومت از این شهر بیرون روم و چیری بیش از این  مراه داشته باشم  بدانید که ملن 

 (.19: 91: ج 7913ام )مجلسی  نسبت به شما خیانت کرده

 زیستهد و سادها. ز9

 ای دنیوی به بهترین وجه تواند از نعمتگی دیگر مدیر اسلامی آن است که با اینکه میویژ

در  د لد. حالرت عللییا فقلرا قلرار می زندگی خود را در سطع متوسط ه کند استفاد

 فرمایند:روایتی چنین می
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خداوند بر پیشوایان حق واجب کلرده اسلت کله وضلع زنلدگی خلود را بلا مردملان »

 «ابر و در یک سطح قرار د ند تا فقر و تنگدستی فشلاری بلر فقلرا وارد نکننلدتنگدست بر

 .(211 ۀخطب :البلاغه)نهج

 . پاسداری کرامت انسانی11

 لای فعالیت ۀمدیر و حاکم اسلامی باید محبت به مردم و حفظ کرامت انسلانی را سلرلوح

 فرمایند:در این مورد چنین می خود قرار د د. امام علی

بانی با مردم را پوشش د  خویش قرار ده و با  مه دوست و مهربلان بلاش  مبلادا مهر»

اند؛  رگر  چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسلته

 (.93 ۀنام :البلاغه)نهج «باشنددیگر  مانند تو در آفرینش می ۀای برادر دینی تو و دستدسته

اسلامی است که بدون آنها مدیریت  ۀ ای مدیر در جامعترین ویژگیم ا  مهاین ویژگی

 یابد.اسلامی تحقق نمی

. تا زمانی کله کندا میدلی  این کمالات است که صلاحیت حاکمیت پیدبهمدیر در واقع 

او این کمالات را واجد است  صلاحیت حکمرانی دارد و زمانی که  ر کدام از این اوصاف 

 دیگر صلاحیت مدیریت ندارد. را از دست بد د 

 گیری کرد:توان چنین نتیجهبا توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد  میگیری: نتیجه

کله  کننلد ا بر اساس عقلانیت و فطرت خود  اجتماعی و سازمانی زندگی ملی. انسان7

 دارند. م عق  و  م قرآن و روایات اسلامی  بر این ضرورت  تأکید 

اجتماع  ضروری و بدیهی است و  ر حکومتی بر دو پایه استوار در ه حکومت . نیاز ب2

و حلاکم نیلر است اسلامی  از جانب خداوند وضع شده  ۀاست  قانون و حاکم. قانون جامع

 .باید متصف به کمالاتی باشد که بدون آنها شایستگی ر بری را ندارد

سلت. بنلا بله دیلدگا ی  جامعله . جامعه نیر  مانند فرد  دارای حیات  اج  و کتاب ا3

 .واقعیت مستقلی دارد که حیات مختص به خود را دارد
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اسلامی  برخورداری از کماللات  ۀمعیار حاکمیت در جامع  . بر اساس معیار ای عقلی9

 .پذیرداست  که عق  آن را می

 للای  ا و زیان. امللروزه حاکمیللت بللر اسللاس دموکراسللی صللرف  گرفتللار آسللیب9

شود که جبران آنها  سه  و ساده نیست. للذا در فالای اسللامی بایلد از می ناپذیریجبران

 ای دموکراسی است کله علاری از آسلیبی از سخن گفت که نوع خاص ییندمردمسالاری 

 خوا د بود.دموکراسی صرف 

اسلامی باید متصف به کمالات باشد که برخلی از آنهلا عبارتنلد  ۀ. حاکم و مدیر جامع6

 از:

  یپذیرعدالت  آگا ی بله قلانون اسللام  کارآملدی در ملدیریت  مشلورت ایمان  تقوا 

زیست و پاسدار و حلافظ کراملت اندوزی  سادهاعتنا به ما الما   بیمدافع حق  حافظ بیت

 ا   ر عاقلی اوصاف ملدیر و حلاکم اسللامی را تصلور با توجه به این ویژگیانسانی و ... 

 ای اجتملاعی تلرجیح خوا لد دارد  واع دیگر مدیریت  مدیریت اسلامی را نسبت به انکند

 زیرا مدیریت و حاکمیت اسلامی  یعنی مدیریت و حاکمیت کمالات عقلانی.
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