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چكیده
در این مقاله مبانی فلسفی و کلامی مدیریت اجتماعی از دیدگاه اسلام بحث و بررسی میشود .از دیدگاه اسللام و عقل
انسان اجتماعی است و تنها در اجتماع میتواند به سعادت و کمالات نائل شلود .در لر اجتملاعی از جملله اجتملاع
اسلامی نیاز به حکومت یک ضرورت است و بدون آن جامعه نظم و قوام پیدا نمیکند .ر حکومتی بر دو پایۀ اساسی
استوار است :قانون و مدیران .از نظر مبانی عقلی و دینی مدیر یک جامعۀ اسلامی باید از مدیریت و کماللات و فالای
لازم برخوردار باشد تا بتواند جامعه را به سعادت مطلوب برساند .در این مقالله دربلارۀ چهلار مبنلای عقللی و فلسلفی
مدیریت اجتماعی اسلام بحث شده است .سپس بر اساس آیات قرآنلی و روایلات معصلومین بله ویژگی لای ملدیر در
اجتماع اسلامی اشاره خوا د شد که عبارتند از .7 :ایمان؛  .2تقوا؛  .3عدالت؛  .9کمالات و فاای اخلاقی؛  .9مدیریت و
توانایی ادارۀ جامعه؛  .6ا

مشورت بودن؛  .1انتخاب او بر اساس رأی مردم؛  .8مدافع حق؛  .4حافظ بیتالملا و دور

بودن از ما اندوزی؛  .71زا د و سادهزیست؛  .77پاسدار کرامت انسانی .مدیریت اسلامی با توجه بله مبلانی فلسلفی و
کلامی و به تبع آن ویژگی ای مدیر و مدیران بهگونهای است که ر عاقلی اگر آن را تصور کند میپذیرد.

واژگان کلیدی
تماع حکومت اسلامی مدیر مدیر اسلامی مدیریت اجتماعی مبانی فلسفی مبانی کلامی.
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بیان مسئله
در این مقاله مبانی فلسفی و کلامی ملدیریت اجتملاعی از دیلدگاه اسللام بحلث و بررسلی
میشود .از دیدگاه اسلام انسان ا فطرتاً اجتماعی آفریده شدهاند و برای بقا و تکام خود
نیازمند سازمان و تشکیلات ستند تا ضمن تنظیم روابط اجتملاعی از رریلق مکلاری بلا
یکدیگر به ا داف مورد نظر (که مان سلعادت دنیلا و آخلرت اسلت) دسلت پیلدا کننلد
(مقیمی  .)73 :7349حا سؤا این است که مدیریت اجتماع از نظر اسلام بر اسلاس چله
مبانی عقلی استوار است؟ ویژگی ای مدیر و ر بر جامعۀ اسلامی به لحاظ عقللی و کللامی
کدامند؟ و از میان انواع حاکمیت ا در اجتماع چرا مدیریت اسلامی بهترین نلوع ملدیریت
است؟ و چرا ر عاقلی اگر ویژگی ای مدیریت اجتماعی را در حوزۀ اسللام تصلور کنلد
چنین حاکمیتی را تصدیق میکند؟
برای پاسخ به این سؤالات مطالب را در چند بند مطرح میکنیم.
 .1ضرورت سازمانی زیستن انسان
در این تحقیق حکومت و دولت معاد سازمان در نظر گرفته شده است .سلازمان مفهلوم
عامی است که تمامی گروه ای متشک انسانی از خانواده گرفته تلا سلازمان ای بلرر

را

شام میشود .از اینرو نهاد حکومت جرو بالاترین سلطوح سلازمانی محسلوب میشلود
(مقیمی .)73 :7349
م قرآن و م عق بر آن دلالت دارند که انسان ا اولاً باید بهصورت اجتملاعی و اانیلاً
در قالب نهاد و سازمان حکومت با م زندگی کنند.
الف) دیدگاه قرآن در باب اجتماعی بودن انسان

قرآن اجتماعات خاص و گروهبندی افراد جامعه را برای شناخت یکدیگر مناسب میدانلد
چنانکه در قرآن آمده است:
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«یا أَیهَا النَاسُ إِنَا خَلَقْناکمْ مِنْ ذَکرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا» (حجرات.)73 :
ای مردم ما شما را از یک مرد و زن بیافریدیم و شما ا را شاخه ا و تیره ا کلردیم تلا
یکدیگر را بازشناسید.
و در این اجتماع خداوند برخی را بر برخی دیگر با کمالات معنوی و امتیلازات ملادی
برتری مید د تا نیاز ای اجتماعی ر چه بیشتر برآورده شوند (زخرف.)32 :
در روایتی امیرمؤمنان حارت علی دست خدا را بر سر جماعتی میداند که تحلت
دایت ولی الهی قرار بگیرد:
با جماعت انبوه مراه باشید زیرا دست خدا با جماعلت اسلت و از تفرقله بپر یریلد؛
زیرا مانگونه که گوسفند وامانده از رمه از سرپرسلتی چوپلان محلروم و گرفتلار گلر
میشود .انسان جداشده از جامعه نیر از حمایت و لدایت اولیلای الهلی محلروم و رعملۀ
شیطان میشود (نهجالبلاغه :خطبۀ .)721
این بیان حارت دلالت بر آن دارد کله از نظلر اسللامی زنلدگی کلردن انسلان در
اجتماع ارزشمند است.
و نیر قرآن در آیهای میفرماید :برای ر قوم و قبیلهای دایتگری است «لِکلِ قَوْمٍ هادٍ»
(رعد .)1 :این دایتگر که پیامبران و اولیای الهی ستند جامعه را از ظلمات به نورانیلت
ر نمون میکنند .قرآن مچنین دف ارسا پیامبران را اجرای عدالت در جامعله میدانلد:
«أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَینَکمُ» (شوری .)79 :از انواع عدالت میتوان عدالت اجتملاعی و اقتصلادی و
سیاسی را مورد توجه قرار داد .مۀ این مطالب گویای آن است که قرآن زنلدگی انسلان ا
را زندگی اجتماعی و سازمانی میداند و بعثت پیامبران نیر در اجتماع صورت میگیرد.
بنابراین از نظر اسلام زندگی اجتماعی انسان مطلوب است و خداوند از رریق زنلدگی
اجتماعی سعادت انسان را فرا م میکند.
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ب) دلیل عقلی بر اجتماعی بودن انسان

زندگی اجتماعی لازمۀ حیات عقلی انسان است .مسائ فلسفی و عقلی نله تنهلا در حلوزۀ
خود کارایی دارند بلکه در حوزه ای اجتماعی و اخلاقی و  ...نیلر کلاربرد دارنلد .نگلرش
خاص فلسفی بر مسائ اجتماعی سیاسی و اخلاقی نیر اار میگذارد.
فیلسوفان و منطقدانان انسان را حیوان نارق یا عاق تعریف کردهاند .زنلدگی انفلرادی
برای موجود عاق به زحمت میسر است و از نظرگاه واقع حیوان منروی نمیتوانلد کامللاً
عاق باشد.
انسان بذاته حیوان عاق است و برای تکامل ِ عقلانیلت خلویش بله زنلدگی اجتملاعی
نیازمند است .انسان را بهوسیلۀ عق گرامی داشتهاند و با آن به کسب معرفت ای نظلری و
عملی بیشماری قادر است .با این حا نمیتواند بدون یاری و مساعدت دیگران که آنلان
نیر خود به مان شک از او یاری میگیرند مۀ توان ای بالقوۀ عق خویش را به فعلیت
برساند .اگر ر انسانی ناگریر بود به تنهایی مۀ معارف بشلری را از نلو ابلداع کنلد چله
مقدار قادر بله پیشلرفت بلود؟ اگلر در عللوم روزگلار خلویش سلهیم نبلودیم و حکملت
فرا مآمده از نیاکانمان را به ارث نمیبردیم معرفتی که ملا بله تنهلایی قلادر بله کسلب آن
بودیم بسیار اندک بود .بنابراین لازم است ریک از ما با این دف تعلیم ببینلد کله او لم
خود بتواند آنچه را فراگرفته است تعلیم د لد و در صلورت امکلان آن را انلدکی تکامل
بخشد.
بنابراین میان این گفته که انسان حیلوان نلارق و عاقل اسلت و اینکله انسلان موجلود
اجتماعی است فرق واقعی وجود ندارد .به تعبیر دیگر از ایلن جملله کله «انسلان موجلود
عاق و نارق است» نتیجه میگیریم که انسان موجودی اجتماعی است یا زندگی اجتملاعی
لازمۀ رشد و تکام عقلی انسان خوا د بود.
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 .2ضرورت حكومت
یچ جامعۀ پیشرفته و منظمی را نمیتوان یافت که دارای حکومت نباشد .حکوملت و دوللت
از ارکان جامعه ستند حتی قبای بدوی نیر تحت دایت برر ِ قبیله سرپرستی میشدند.
نیاز به حکومت ضرورتی اجتماعی است و بدون آن جامعه نظم و قوام پیلدا نملیکنلد.
بنابراین حکومت برای ر جامعۀ منظم و پیشرفته ضرورتی عقلی است.
سیرۀ پیامبر گرامی اسلام که اسوه و الگوی مۀ مسلمانان محسوب میشود گواه بر آن
است که ایشان برای دایت جامعه به تشکی حکومت پرداخت و بعد از تثبیلت حکوملت
خود در داخ عربستان تلاش کرد که این حکومت الهی را به خارج از مرز لای عربسلتان
نیر بکشاند .در این خصوص نامه ایی به سران کشور ا و فرمانروایان نوشت و آنلان را بله
اسلام دعوت کرد و از آنان خواست تا اسلام را بپذیرند و در نشر آیین اسللام بلا مسللمانان
مکاری کنند و از قلرآن قلانون اساسلی مسللمانان کله صلرا مسلتقیم و راه لدایت و
رستگاری است پیروی کنند .چنانکه قرآن میفرماید:
«أَنَ هذا صِراطي مُسْتَقیماً فَاتَبِعُوهُ وَ لا تَتَبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرَقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ» (انعام.)793 :
«و [بدانید] این است راه راست من پس از آن پیروی کنیلد .و از راه لا [یدیگلر] کله
شما را از راه وی پراکنده میسازد پیروی مکنید .اینهاست که [خدا] شما را به آن سلفارش
کرده است باشد که به تقوا گرایید».
پایههای حكومت

ر حکومتی بر دو پایۀ اساسی استوار است :قانون و حاکم و مدیران .بلرای رشلد و تعلالی
ر جامعهای نیاز مبلرم بله قانون لایی اسلت کله متناسلب بلا سلاختار انسلان و مچنلین
دربردارندۀ حقوق مۀ افراد جامعه باشد .متدینان برآنند که بهترین قانون قانونی اسلت کله
از ررف خالق انسان ا که به مه خصوصیات انسانی آگاه است و از رریق پیامبران بلرای
آنان فرستاده شود.
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مچنین ر جامعهای به حاکم یا مدیرانی نیاز دارد تلا جامعله را براسلاس قلانون اداره
کنند .بهترین مدیر فردی است که عاق

حکیم و عدالتپیشه باشد .یلا بله تعبیلری ملدیر

جامعه اگر به گونهای باشد که در کمالات برتر از او کسی نباشد آن جامعه ایدهآ خوا د
بود .قرآن دربارۀ اینکه ر جامعه و قومی نیازمند ر بر و ادی است میفرماید:
« ...لِکُلِ قَوْمٍ هادٍ» (رعد.)1 :
و نیر در آیۀ دیگر میفرماید:
« ...إِنْ مِنْ أُمَةٍ إِلاَ خَلا فیها نَذیرٌ» (انفا .)98 :
مچنین در سخنان معصومین مطالبی وجلود دارد کله حلاکی از آن اسلت کله لر
جامعه و قومی نیازمند حاکم و ر بر است .امیرالمؤمنین علی در جواب خلوارج کله بلا
اقتباس از این آیۀ قرآن که میفرماید« :إن الْحُکْمُ إِلاَ لِلَهِ» شعار میدادند و میگفتند« :لَا حُکْلمَ
إِلَا لِلَهِ؛ حکم و داوری تنها از آن خداست» میفرماید:
«کَلِمَةُ حَقٍ یُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ نَعَمْ إِنَهُ لَا حُکْمَ إِلَا لِلَهِ وَ لَکِنْ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ وَ إِنَهُ لَا بُددَ لِلنَداسِ

مِنْ أَمِیرٍ بَرٍ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ» (نهجالبلاغه :خطبۀ .)91
«سخنی است حق که از آن بار اراده میکنند .آری حکم جر از آن خدا نیست للیکن
اینان گویند فرمانروایی را جر خدا روا نیست؛ در حالیکه مردم را حاکمی باید نیکلوکردار
یا تبهکار تا در حکومت او مردِ با ایمان کار خویش کند و کافر بهرۀ خود برد».
البته این بیان امیرالمؤمنین دا بر آن نیست که اگلر حکوملت بهدسلت فلاجری بیفتلد
نیکوست .به تعبیر دیگر تأیید حکومت فاجر نیست بلکله در صلدد آن اسلت کله بگویلد
حکومت فاجر بهتر از فتنه و رج و مرج است.
امیرالمؤمنین در روایتی میفرمایند:
«سلطان ظلوم خیر من فتن تدوم؛ (مجلسی  :7913ج  )394 :19فرمانروای ظلالم بهتلر از
فتنه و آشوب میشگی است».
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حارت رضا م میفرماید« :لا نجد فرقة من الفرق و لا ملَة من الملل بقوا و عاشدوا الدا

بقیم و رئیس؛ (ابنبابویه  :7919ج  )711 :2یچ فرقه و ملتی را نمییابیم که بدون رئیس و
سرپرست به حیات خود ادامه د د».
بنابراین از نظر اسلام جامعه نیازمند ر بر یا نظام حاکمهای است که این جامعله را ر بلری
کند و اصولاً جامعه بدون ر بر و نظام ر بری چیری جر رج و مرج و آشوب نیست.
 .3واقعیت جامعه
در اینجا در پی آنیم که روشن کنیم آیا جامعه و قوم وجود مستقلی دارد یلا اینکله بله تبلع
افراد وجود دارد .به تعبیر فلسفی آیا جامعه و قوم یک امر کثیر در مقاب وحدت اسلت یلا
اینکه اصولاً واقعیتی ندارد؟ بین فیلسوفان این بحث واقع شده اسلت کله آیلا کثیلر وجلود
واقعی دارد یا خیر .البته بر این بحث آااری مترتب است که بعداً روشن خوا د شد .کثیر را
چنین تعریف کردهاند:
«انه المجتمع من الوحدات؛ کثیر موجودی است که از واحد ا مرکب باشد .یعنلی کثیلر از
مجموع واحد ا تشکی میشود» (علامه رباربایی .)723 :7319
بعای از فیلسوفان و از جمله صدرالمتألهین بر این باورند که ر موجودی از آن نظلر
که موجود است واحد است .کثیر نیر از آن جهت که موجود است واحد اسلت و وجلودِ
واحد دارد .به مین دلی میگوییم کثرت واحد یا دو کثرت مثل یلک دهتلا یلا دو دهتلا.
بنابراین کثرت نیر از آن جنبه که موجود است واحد خوا د بود و آاار مخصوص به خلود
دارد ( مان).
ابنسینا معتقد است که عدد و کثرت مانند وحلدت املر بسلیطی اسلت کله در خلارج
وجود دارد و عارض معدودات میشود و چنین نیست که فقط منشأ انتراع داشته باشد و از
سنخ معقولات اانیۀ فلسفی باشد بلکه استدلا میکند کله در خلارج عللاوه بلر وحلدات
امری بسیط و عرضی عارض معدودات میشود (ابنسینا.)719 :7919 :
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البته شیخ اشراق و صدرالمتألهین برخلاف ابنسینا برآنند که کثرت ملا بلهازای خلارجی
ندارد بلکه مانند وحدت از معقولات اانیۀ فلسفی و به معنایی اعتبار ذ نی اسلت کله منشلأ
انتراع خارجی دارد (شیخ اشراق  :7313ج .)68 :2
با این حا

ر عقیدهای را که بپذیریم یعنی خواه جامعه از معقولات اانیۀ فلسفی باشلد

و خواه از معقولات اولی جامعه واقعیتی است که آاار خاصی دارد؛ مثلاً شیء ممکنالوجود
را در نظر میگیریم رچند امکان آن از معقولات اانیلۀ فلسلفی اسلت وجلود ممکلن بله
جهت امکانِ بودنش دارای خلواص و آالاری اسلت کله بلا وجلود واجلب فلرق دارد .در
معقولات اولی مطلب روشنتر است یعنی اگر جامعه از معقولات اولی باشلد آالار داشلتن
آن جای شک و شبههای نیست.
قرآن کریم برای جامعه و قوم و ملت آاار خاصی مترتب کرده اسلت .یعنلی بله ملان
رریق که به داستان اشخاص ا میت مید د بیش از آن به تلاریخ مللت لا ا میلت داده و
برای آن وجود اص

کتاب رسلو شلعور و راعلت و معصلیت اعتبلار فرملوده اسلت.

چنانکه میفرماید:
«لِکُلِ أُمَةٍ أَجَلٌ» (اعراف.)39 :
«کُلُ أُمَةٍ تُدْعى إِلى کِتابِهَا» (جاایه.)28 :
«زَیَنَا لِکُلِ أُمَةٍ عَمَلَهُمْ» (انعام.)218 :
نتیجۀ مجموع این بیانات آن است که جامعه دارای واقعیتی است و آاار خاص خلود را
نیر دارد (حا خواه بهدلی افرادش و خواه بهعنوان اینکه وجود خاصی دارد).
بدیهی است ر اجتماعی ناچار دارای دف و غرضی است و لدف جامعلۀ اسللامی
سعادت حقیقی و قرب و منرلت پیدا کردن نرد خداوند (کله کملا مطللق اسلت) خوا لد
بود.
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 .4معیارهای عقلی حاکمیت در جامعه
در این بخش چهار معیار عقلی حاکمیت مطرح میشود تا روشن شود که بر اساس موازین
عقلی چه نوع حاکمیتی مطلوب است:
الف) عالم مخلوق خدایی است که کما مطلق است :از اینرو مخللوق کملا مطللق
نظام احسن است و قانون ای آن نیر بهترین قانون ا برای نظم و تدبیر و دایت آن اسلت.
خداوند مۀ اشیا را با قدرت و حکمت خویش خلق کرده است و بر ربق حکمت خویش
آنها را دایت میکند چنانکه قرآن میفرماید:
«قالَ رَبُنَا الَذي أَعْطى کُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَ هَدى» (ره.)91 :
ما میتوانیم از ملاک حاکمیت در عالم (که نظام احسن است و بهخلوبی اداره میشلود)
معیاری را کشف و آن را در جامعه نیر اعما کنیم .قانون و معیلار حاکمیلت در علالم بلر
اساس عدالت تنظیم شده است .چنانکه قرآن میفرماید:
«ما خَلَقْنَا السَماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَ بِالْحَقِ» (احقاف.)3 :
امیرالمؤمنین نیر در روایتی میفرماید:
«الْعَدْلُ أَسَاسٌ بِهِ قِوَامُ الْعَالَمِ» (مجلسی  :7913ج .)83 :18
یکی از قانون ای نظام احسن قانون تشکیک است .ملا در نظلام علالم ربیعلت نظلام
تشکیکی و ذومراتب بودن را مشا ده میکنیم .عالم از حقیقت واحلدی تشلکی شلده کله
دارای مراتب شدید و ضعیف است .در نتیجه سلسلهمراتبی از حقایق و عل در کار ستند.
چنانکه مراتب شدید و قویتر علت و تدبیرکنندۀ مراتب ضعیف است .این ذومراتب بلودن
عالم از قویترین موجود (که واجب تعالی است) شروع و تا ضعیفتلرین مرتبلۀ وجلودی
تداوم پیدا میکند و ر مرتبۀ قویتر و کام تر تلدبیر ملادون ملیکنلد .ایلن قلانون جللوۀ
حکمت و عد الهی در عالم است.
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اگر بخوا یم جامعه را نیر بر اساس عدالت اداره و دایت کنیم باید چنین قانونی را در
آن اجرا کنیم .در ر جامعهای انسان ای برتر و کام تر و انسان ای فروتر و ضعیفتلر از
نظر کما وجود دارند .جلوۀ حکمت و عد الهی و به تعبیری قانون عدالت اقتاا میکنلد
که برتر ا و با کما ا تدبیر مراتب فروتر ا را بر عهده بگیرند .البته این قانون تشکیک باید
در حاکمیت ک جامعه سریان داشته باشد یعنی در ادارۀ ر قسمتی بهترین ا از نظر کما
و مدیریت ادارۀ آن قسمت را به عهده بگیرند.
بنابراین اینکه انسان ای با فایلت و با کما برتر ر بری و دایت جامعه را بر عهده
بگیرند ضرورتی عقلی است که عق

ر انسانی بر آن گوا ی مید د.

ب) جامعه خواه به اعتبار افراد و خواه بهعنوان یک حقیقت مستق

واقعیتی اسلت کله

فعلیت محض نیست .به تعبیر دیگر این جامعه به رشد و تکام احتیلاج دارد یعنلی دارای
امکانات استعداد ا یا امور بالقوهای است که باید به مرحلۀ فعلیلت برسلد .لر املری کله
بخوا د از مرحلۀ قوه به فعلیت درآید نیازمند علت فلاعلی یلا لادی اسلت .خلودِ عللت
فاعلی باید فعلیت لازم را داشته باشد؛ زیرا یچ چیری نمیتواند از قوه به فع درآید مگر
بهواسطۀ چیری که فعلیت دارد.
از اینرو جامعه نیازمند ادی و ر بری است که کمالات لازم و مطلوب را داشته باشلد
و اگر فاقد کمالات لازم باشد دایتگر مناسبی نخوا د بود .یعنی تربیت و دایت جامعله
تنها به دست افراد با کمالات و خودساختهای صورت میگیرد که کمالات در عملق وجلود
آنها رسوخ پیدا کرده باشد .کسی که فاقد ملکۀ عدالت است چگونه میتواند علدالت را در
جامعه متحقق کند؟ کسی که شناخت و معرفت خدا در جان او نفوذ نکرده باشلد چگونله
میتواند جامعه را الهی کند چرا که «فاقد شیء معطیشیء» نخوا د بود.
ذات نایافته از ستی بخش  /کی تواند که شود ستیبخش
از اینرو معیار حاکمیت و ولایت فقط برخورداری از کمالات لازم است.
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برای تأیید مطلب فوق میتوان از این نوع نگرش نیر بهره برد که فیلسوفان حرکلت را
چنین تعریف کردهاند« :الحرکة ،خروج الشيء من القدوة الدي الفعدل تددریجاً» (صلدرالمتألهین:
 :7386ج 27 :3؛ علامه رباربایی  .)718 :7319مچنین مطرح کردهاند که در لر ت ییلری
شش چیر لازم است :مبدأ منتهی مسافت زمان متحرک و محرِک.
اگر جامعه را بهعنوان متحرکی فرض کنیم که میخوا د از قوه به فع درآیلد نیازمنلد
محرکی است که آن را به مرحلۀ فعلیت برساند و خود این محرک باید فعلیت امر بالقوه را
داشته باشد؛ زیرا یچ چیری نمیتواند از قوه به فع درآید مگر بهواسطۀ چیری که فعلیت
دارد .فیالمث چیری که بالفع گرم است (نظیر آتش) چوب را که بالقوه گرم است بالفع
گرم میکند و بدینسان آن را متحرک و مت یر خوا د کرد.
در مورد جامعه محرک آن را ادی و ر بر مینامیم .پس لر جامعلهای بلرای تحقلق
بخشیدن به کمالات خود نیازمند ادی و محرک است.
ج) صرف نظر از دو بر ان گذشته حاکمیت در جامعله بله سله صلورت فرضشلدنی
است:
 .7افراد پست و فروتر دایت و تدبیر افراد برتر و با کما را بر عهده بگیرند .چنانکله
در مورد اکثر حکومت ای استبدادی مشا ده میکنیم.
 .2حاکمان در رتبۀ وجودی و کما

مسان با افراد تحت دایت خود باشند .چنانکله

در مورد برخی حکومت ای استبدادی و دمکراسی مشا ده میشود.
 .3افرادی که از لحاظ کمالات معنوی و رتبۀ وجودی برترند زمام حکومت را به دست
گیرند .چنین حاکمانی بهدلی داشتن کمالات معنوی نسبت به افراد تحلت حاکمیلت خلود
دلسوز و مهربان ستند و دفی جر رشد و تعالی آنان ندارند.
از میان سه فرض فوق عق
سوم است.

ر انسانی گوا ی خوا د داد کله بهتلرین حکوملت نلوع
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د) تبعیت از کما یک بدا ت عقلی است .در فلسفۀ اخلاق این نکته روشلن شلده کله
تبعیت از خدا که کما مطلق است یک حکم مستق عقلی محسوب میشلود یعنلی اگلر
عق

موضوع و محمو را تصور کند تصدیق خوا د کرد .این حکم مانند احکام «علد

حسن است» و «ظلم قبیح است» خوا د بود.
ما به چه دلی باید از فرامین خدا اراعت کنیم؟ به این علت که او خیر محض و کملا
مطلق است و بر حسب قاعدۀ سنخیت از خیر محض جر خیر و نیکی صادر نمیشود.
بنابراین تبعیت از کما و خیر یک بدا ت عقلی است .حا

اگر حاکم جامعلهای فلرد

نیکوکار و مهربان و با کمالی باشد تبعیت از چنین حاکمی بهدلی کماللاتش یلک بلدا ت
عقلی است .از اینرو اگر روزی حاکم این کمالات را از دست داد ما ملرم به اراعلت از او
نیستیم و اصللاً صللاحیت ادارۀ جامعله را نخوا لد داشلت .البتله غیلر از معصلومین بایلد
بهگونهای نظارت بر حاکمان وجود داشلته باشلد کله از مسلیر کملا و لدایت جامعله از
ظلمات به نورانیت تخطی پیدا نکنند.
) حکومت اسلامی :حکومت اسلامی در جامعهای تصلور میشلود کله اکثلر افلراد آن
مسلمان باشند .قانون ای چنین جامعهای قوانین الهی و حاکملان و ملدیران آن لم الهلی
ستند؛ یعنی فردی صلاحیت ر بری و دایت و ملدیریت جامعلۀ اسللامی را دارد کله در
مدیریت اقوی در امور دین اَعد و اَعلم زا دترین متخلقترین به اخللاق الهلی و بلرای
امت مهربانترین و دلسوزترین فرد باشد .به تعبیر دیگر افلرادی صللاحیت ر بلری جامعلۀ
اسلامی را دارند که به خدا و کمالات الهی تقرب بیشلتر داشلته باشلند .اگلر ر بلر جامعلۀ
اسلامی روزی این صفات را از دست بد د دیگر صلاحیت ر بری ندارد و از چنلین مقلام
رفیع و والایی عر میشود.
تصور نمیشود که عاقلی این صفات ر بر جامعۀ اسلامی را تصور کند وللی بله چنلین
مدیریتی گردن ننهد .حتی کسانی که مسلمان م نیستند بهلحاظ عقلی بهدلی برخورداری
مدیر از کمالات آن را میپذیرند.
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ویژگیهای مدیر اسلامی
 .1ایمان

اولین صفت مدیر حاکم اسلامی ایمان یعنی ایمان به خدا قیاملت علالم غیلب پیلامبران
قرآن دستور ای الهی و ...است کسی که حقیقلت ایملان نداشلته باشلد نمیتوانلد حلاکم
اسلامی باشد؛ زیرا ایمان یکی از کمالات است .کسی که به خلدا و روز جلرا ایملان داشلته
باشد و ر ذرۀ عم خود را تحت نظارت الهی ببیند و در نهان و آشکار نه به خود و نه بله
دیگران ذرهای ظلم نکند چنین فردی بر کسی که یچ اعتقادی به خدا و قیامت و محاسلبۀ
اعما ندارد برتری خوا د داشت .خداوند در قرآن میفرمایند:
«لَنْ یَجْعَلَ اللَهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (نسا.)797 :
 .2تقوا

یکی دیگر از خصوصیات مدیر و ر بر اسلامی ملکۀ تقواست که سبب میشلود بلر نفلس
اماره چیره شود و تمایلات نفسانی را تسخیر کند تا بتواند به فرمان ای عق و خلدا جاملۀ
عم بپوشاند .او برای رسیدن به تقوای الهی باید دستوراتی را که خدا مقلرر کلرده اسلت
انجام بد د تا شاید با عنایت پروردگار به چنین ملکهای برسلد و اگلر بله چنلین ملکلهای
رسید در آن صورت خدا به او "فرقان" عنایت میفرماید تا بتواند راه سلقیم را از صلحیح
تشخیص د د .بنابراین فرقان شر لازم برای دایت و ر بری جامعه است .چنانکه قلرآن
میفرماید:
«یا أَیُهَا الَذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً» (انفا .)24 :
به مین دلی است که خداوند میفرماید:
«إِنَ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَاللَهِ أَتْقاکُمْ» (حجرات.)73 :
بنابراین از مطالب فوق نتیجه میگیریم که گرامیترین افلراد نلرد خلدا کله بلاتقواترین
ستند شایستۀ ولایت و ر بری و مدیریت جامعلۀ اسللامی خوا نلد بلود .مسلتبدان اکثلراً
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مطابق وای نفس عم میکنند و عق آنها در سیطرۀ تمایلات قلرار دارد .وللی کسلی کله
تقوای الهی داشته باشد با وای نفس مبارزه میکند و از بدی ا و ظلم ا تبری میجوید و
آنچه رضای خداوند است انجام مید د .بهلحاظ عقلی کسی که دارای ملکۀ تقواسلت بلر
کسی که فاقد آن است برتری دارد و عق گوا ی مید د کله چنلین فلردی بیشلتر زیبنلدۀ
ر بری و حاکمیت و مدیریت اسلامی است .تقوا موجب عم به دستورات الهی میشلود و
دستورات الهی م چیری جر انجام دادن خوبی ا و نهی از بدی ا نیسلت خلدا در آیلهای
میفرماید :خدا به عد و احسان امر میفرماید (نح .)41 :
 .3عدالت

یکی دیگر از خصوصیت ای مدیر جامعۀ اسلامی ملکۀ عدالت است .حاکم عاد بله لیچ
کس ظلم نمیکند و حق و حقوق ر کسی را رعایت میکند .عد را اینرور معنا کردهاند
که:
«اعطأ کل ذي حق حقه» یا «وضع ک شیء فی موضعه؛ عدالت یعنی اعطا کلردن بله لر
صاحب حقی حقش را یا قرار دادن ر چیری در موضع و جایگاه خود».
از اینرو اگر به ر صاحب حقی حقش داده شود دیگر ظلم نخوا د بود .امیرالمؤمنین
دربارۀ عد میفرماید« :العدل یضع الامور مواضعها؛ (نهجالبلاغه حکمت  .)931عدالت کار ا
را بدانجا که باید مینهد».
مچنین خداوند در آیهای از قرآن دف ارسا رسولان مراه کتاب و میران را اقاملۀ
قسط و عد میداند و میفرماید:
« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید.)29 :
در آیۀ دیگری میفرمایند:
ْودرُونَ»
«وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَکُمُ النَارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَدهِ مِدنْ أَوْلِیداءَ ثُدمَ لاتُن َ
( ود.)773 :
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از اینرو حاکم و ادی جامعۀ اسلامی باید بکوشد عدالت و قسط را در جامعه متحقلق
کند و برای این کار لازم است که خود عاد باشد .چنانکه امیرالملؤمنین عللی نیلر در
این زمینه میفرمایند:
«افضل عبادالله عندالله امام عادل هدي و هدي؛ برترین بندگان خدا در نرد خدا امام عاد
است که م خود دایت شده است و م دیگران را دایت میکنلد» (نهجالبلاغله خطبلۀ
.)769
از مجموع آیات و روایات فوق نتیجه میگیریم که دف ارسا رسولان اقاملۀ قسلط و
عد در جامعه است؛ چرا که قوام جامعله و علالَم بله علدالت خوا لد بلود .بلرای تحقلق
بخشیدن به عدالت نیر خودِ ر بر و ادی و مدیر جامعه باید متصف به ملکۀ عدالت باشلد
والا کسی که به خود و دیگران ظلم میکند چگونه میتواند علدالت را در جامعله متحقلق
کند .بنابراین یکی دیگر از صفات و ویژگی ای حاکم اسلامی ملکۀ عدالت است کله اگلر
روزی فاقد چنین صفت و ملکهای شد و به صف ظالمان پیوست دیگر شایسلتۀ ملدیریت
جامعۀ اسللامی نیسلت .ملدیریت علاد در جامعلۀ اسللامی بلهگونلهای اسلت کله حتلی
غیرمسلمانان م راضی ستند که تحت دایت آن زندگی کنند .رفتار عادلانۀ امیرالمؤمنین
علی با ا

کتاب و غیرمسلمانان گویای این حقیقت است.

نشانههای عدالت

یکی از نشانه ای عدالت آن است که ر بر و ادی و مدیر امت اسللامی در تملام پسلت ا
لایقترین فرد را نصب کند .نشانۀ دیگلر در ایلن کللام امیرالملؤمنین بیلان شلده اسلت کله
میفرماید:
«ما کرهتة لنفسک فاکره لیغرک ما أحببته لنفسک فاحببه لاخیک ،تکدن عادلداً فدي حکمدک،

مقسطاً في عدلک ،محباً في أهل السَمأ ،مودوداً في صدور أهل الدارض؛ (ابلنشلعبه 79 :7349؛
مجلسی  7313ج  )6 :11آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسلند و آنچله بلرای
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خللود دوسللت داری بللرای بللرادرت نیللر دوسللت بللدار کلله در ایللنصللورت در داوری
عدالتخوا ی داشت و در اجرای عدالت موفق خوا ی بود و ا ل آسلمان تلو را دوسلت
خوا ند داشت و محبت تو در د ا

زمین جای خوا د گرفت».

اگر حاکم و مدیر اسلامی از این معیار برخوردار باشد متصف به صفت عدالت میشود
و با مردم با مهربانی و عطوفت برخورد میکند .نیاز آنها را در حد توان خود رفلع خوا لد
کرد و در یک کلام میشه خود را به جای دیگران قرار مید د.
 .4برخورداری از کمالات اخلاقی

یکی دیگر از صفات مدیر اسلامی برخورداری از کمالات و فاای اخلاقی اسلت .روایلت
میکنند که:
«اکمل الناس ایماناً أحسنهم خلقاً؛ برترین مردم از لحاظ ایمان کسانی ستند که خلق نیکو
دارند».
از اینرو بهترین ا باید بر جامعۀ اسلامی حکمرانی کنند .پیامبر میفرمایند:
«اني بعثت لاتمٍم مکارم الاخلاق» (ربرسی  7381ج  )36 :7تکمی کنندۀ مکارم اخلاق که
علت فاعلی است خود باید واجد کمالات لازم باشد زیرا مکارم اخلاق افلراد جامعله تنهلا
توسط عاملی که خود در این زمینه به فعلیت رسیده است از قوه به فع درمیآید .بنابراین
علت فاعلی و تکمی کنندۀ مکارم اخلاق اگر متصف به کمالات نباشد علت فاعلی مناسبی
نخوا د بود .چنانکه امیرالمؤمنین علی دراین زمینه میفرماید:
«من نوب نفسه للناس اماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه

بلسانه؛ (نهجالبلاغه حکمت  )13رکه خود را امام و پیشلوای ملردم سلازد بایلد پلیش از
دیگران به تعلیم خود بپردازد که پیش از آنکه به گفتار تأدیب نماید به رفتار و کلردار ادب
نماید».
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قرآن نیر در این زمینه میفرماید دعوتکننده به کمالات باید خود متصلف بله کماللات
باشد و کسانی که فاقد کمالات ستند و جامعه را به کمالات دعوت میکنند ملورد ملذمت
خداوند قرار گرفتهاند.
«یا أَیُهَا الَذینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ» (صلف:
.)3-2
بنابراین ر بری و مدیریت امام برحق اساسیترین ارکلان سیاسلی اجتملاعی اسللام و
برنامه ای تکام انسان است.
پس مدیر جامعۀ اسلامی باید به مۀ فاای اخلاقی آراسته باشد و کسی که متصف به
فاای اخلاقی است نسبت به کسی که عاری از آنهاست برتری دارد.
 .5آگاهی به قانون اسلام

حکومت اسلامی حکومت قلانون الهلی اسلت کله ملان انجلام دادن خوبی لا و نهلی از
بدی است .مدیر و حاکم چنین حکومتی اجراکننلدۀ ایلن قلانون سلتند .بنلابراین حلاکم
اسلامی باید از قانون ای الهی آگا ی داشته باشد .امام خمینی میفرمایند:
«چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم میباشلد ...
اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست» (امام خمینی پیشین.)61-94 :
حارت سیدالشهدا در منی میفرماید:
«مجاري الامور و الاحکام علي یدي العلمأ و الامنأ علي حلاله و حرامده؛ (ابلنشلعبه :7349
 )712اجرای امور و اجرای احکام به دست عالمان دین و امینان حلا و حرام است».
و باز حارت سیدالشهدا خطاب به ا

کوفه میفرمایند:

«ولعمري ماالامام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط و الدائن بدین الله؛ (فتا نیشابوری :7916
 )216سوگند به جانم امام کسی است که مطابق کتاب خدا حکم نماید و به علدالت رفتلار
کند».

  211فلسفه دین ،دورۀ  ،21شمارۀ  ،2بهار 2131

بنابراین آگا ی از قانون ا و دستورات اسلامی برای حاکم ضروری اسلت .البتله بلرای
ر بر و مدیر جامعۀ اسلامی نهتنها علم و آگا ی به قانون لازم اسلت بلکله بایلد اعللم نیلر
باشد .چنانکه امیرالمؤمنین میفرمایند:
«أن یکون اعلم الناس بحلال و حرامه و ضروب أحکامه و أمره و نهیه و جمیدع مایحتداج الیده

الناس؛ (مجلسی  7913ج  )769 :29یکی از نشانه ای امام حق این است که باید داناترین
مردم به حلا و حرام خدا و احکام گوناگون و امر و نهی الهی و رآنچه را که مردم بلدان
نیازمندند باشد».
حارت امام رضا در روایتی میفرمایند:
«للامام علامات :ان یکون اعلم النداس و احکدم النداس و اتقدي النداس؛ (ابنبابویله 7916
ج  )978 :9امام علایمی دارد :از مۀ مردم داناتر و در قاا قویتلر و از مله پر یرگلارتر
است».
بنابراین حاکم و مدیریت جامعۀ اسلامی باید به قانون ا و احکام اسلامی اعللم باشلد.در
زمان غیبت امام معصوم اسلامشناسی ر بر از راه اجتهاد تلأمین میشلود .معنلای ل لوی
اجتهاد نیر بهکارگیری تمام توان برای بهدست آوردن چیلری اسلت کله تحصلی آن آسلان
نیست.
«الاجتهاد ،أخذ النَفس ببذل الطاقة و تحمل المشقة» (راغب اصفهانی .)7972
اما اجتهادی که شر ر بری در اسلام بهشمار میآید عبارت است از تلوان و اسلتعداد
شناخت دیدگاه ای اسلام در مسائ فرعی مورد نیاز جامعه از راه پژو ش در منابع اسللامی
و از آنجا که بهدست آوردن احکام الهی از این راه با تلاش و رنج و تحقیلق ملراه اسلت
این عم اجتهاد نامیده میشود.
ر بری باید عللاوه بلر مسلائ فلردی در مسلائ سیاسلی اجتملاعی و اقتصلادی نیلر
شایستگی اجتهاد داشته باشد .مجتهد جامع کسی است که با در نظر گرفتن عنصلر زملان و
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مکان بتواند دربارۀ مۀ مسائ مورد نیاز مردم بر اساس کتاب سنت عق و اجماع اظهلار
نظر کند .در عرف ما وقتی سخن از "ولایت فقیه" گفته میشود برجسته کردن این صلفت
حاکم است .البته برجسته کردن این صفت بهمعنای دست کشیدن از سایر صفات یا نادیده
گرفتن آنها نیست.
 .6مدیریت

یکی دیگر از علایم و صفات ر بری و مدیر جامعۀ اسلامی مدیریت اسلت .ر بلر و ملدیر
باید تواناترین فرد در ادارۀ جامعه باشد .امیرالمؤمنین میفرمایند:
«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیده؛ (نهجالبلاغله خطبلۀ
 )713ای مردم! سراوارترین و شایستهترین افراد بلرای ر بلری کسلی اسلت کله از تلوان
(مدیریت) بیشتری برخوردار باشد و فرمان الهی را بهتر از دیگران بداند».
 .7اهل مشورت بودن

یکی دیگر از صفات مدیر جامعۀ اسلامی این است که ا

شور و مشلورت باشلد .شلورا

عبارت از اظهار نظر خواستن از دیگران و دخالت دادن آنها نسبت به یلک املر و پر یلر از
تکروی و استبداد رأی است .شورا برای درک حقایق و کشف مجهولات روشلی عقللایی
محسوب میشود که در مۀ جهان بین انسان ا معمو اسلت .اگلر افلرادی از ایلن رریلق
عقلایی عدو کنند دلی غرور و خودخوا ی آنان است و در نظلر عقللا محکلوم سلتند.
بنابراین شور و مشورت برای ر بر و مدیر جامعۀ اسللامی املر للازمی اسلت .مچنلین در
قرآن و روایات در مورد شورا تأکید و به پیامبر سفارش میشود که مشاوره کند .پیامبر خود
در کار ا با اصحاب مشورت میکرد و روایاتی از امیرالمؤمنین علی نق شده است کله
حکایت از ا میت شور و مشورت دارند .اینک به بعای از آیات روایلات موجلود در ایلن
زمینه اشاره میکنیم.
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خداوند در قرآن میفرماید:
َضدوا مِدنْ حَوْلِدکَ فَداعَُْ عَدنْهُمْ وَ
« فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْف ُ

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَلْ عَلَى اللَهِ إِنَ اللَهَ یُحِدبُ الْمُتَدوَکِلینَ» (آ عملران:
.)794
در سنن ابیداود سعیدبن مسیب از امیرمؤمنان علی روایت کرده است که فرمود:
«قلت یا رسول الله الامر ینزل بنا و لم ینزل فیه قرآن و لم تمض فیه سنتک قدال اجمعدوا لده

العالمین من المومنین فاجعلوه شوري بینکم و لا تفضوا فیه برأي واحد؛ حارت میفرمایلد علرض
کردم ای رسو خدا! کاری برای ما پیش میآید که در آن آیهای از قرآن ناز نشلده و سلنت
تو در آن اجرا نگشته است؛ پی مبر خدا فرمود :علمای با ایملان را جملع کلرده و آن را میلان
خودتان به مشورت بگذارید و به رأی یک نفر عم نکنید»(ابن ابیالحدید  :7381ج .)97 :1
از مجموع آیات و روایات فوق چنین برمیآید که شلور و مشلورت املر للازمی بلرای
حاکمان و مدیران جامعۀ اسلامی است .البته در جلایی کله حکلم خلدا در کتلاب و سلنت
آشکار نباشد یا به تعبیری در مورد مسائلی باشد که مربو به ادارۀ جامعه ستند.
 .8انتخاب آن بر اساس رأی مردم (البته با شرایطی)

تنصیص ائمه با نام و نشان است ولی تنصیص ر بر و مدیر جامعۀ اسلامی بعد از غیبت بلا
صفات و خصوصیات است که امت اسلامی باید فرد واجد آنها را به ر بری برگرینند .نظام
حکومتی اسلام در عصر غیبت آمیرهای از حکومت الهی و مردمی اسلت خلدایی و الهلی
بودن آن از این نظر است که اوصاف حاکم اسلامی در تعالیم اسلام بیان شده و مردمی بودن
آن نیر از این جنبه که انتخاب ر بر ربق ضوابط شرعی در دست مردم است .البته مردملی
بودن نظام اسلامی غیر از نظام دموکراسلی در غلرب خوا لد بلود؛ زیلرا در حکومت لای
دموکراسی کافی است اکثریت مردم فردی را بهعنوان حلاکم برگریننلد .حلا ایلن حلاکم
لیاقت و شایستگی و کمالات ذاتی داشته باشد یا خیر.
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اگر حاکم شخصاً یعنی با نام و نشان از ررف خدا تعیین شود حکومت صد درصد الهلی
است .ولی اگر خود مردم در عصر غیبت ربق ضوابط شرعی با اوصلافی کله قلرآن سلنت و
عق تعیین کردهاند فردی را برگرینند او م ربق قانون ا و مقررات اسللامی جامعله را اداره
کند حکومت او شرعی الهی و اراعت وی واجب است .بنابراین در شرعی بودن حکوملت
تنها مردمی بودن کافی نیست بلکه باید حاکم ربق ضوابط الهی و معیار لای اسللامی تعیلین
شود .ولی در اینجا نکتهای مطرح میشود که آیا رأی ملردم بلهتنهلایی بله حلاکمی کله فاقلد
صفات کما است مشروعیت مید د؟ رگلر؛ زیلرا اگلر ملردم فلرد ظلالم و جا ل را بله
حاکمیت برگرینند از نظر شرعی و دینی اعتباری ندارد .شارع تنها نگامی رأی مردم را تأییلد
میکند که فرد واجد صفات و کمالات مطلوب و مورد نظر شارع انتخاب شود .بنلابراین افلراد
واجد شرایط با اینکه دارای شأن ر بری و حاکمیت ستند نگامی ایلن شلأنیت بله مرحللۀ
فعلیت میرسد که مردم به این نوع حاکمیت گردن بنهند .امیر مؤمنان علی کله بهتلرین و
شایستهترین فرد برای ر بری بود و با اینکه خداوند بلا نلام و نشلان ایشلان را بله خلافلت و
ر بری برگریده بود چون مردم به حاکمیت ایشان گردن ننهادند ر بری ظلا ری ایشلان بله
فعلیت درنیامد .رچند که در واقع ایشان ر بر و ادی امت بودند.
در زمان غیبت نیر که شارع حاکمان را با ذکر صفات و کمالات مشخص کلرده اسلت
از چنین قاعدهای تبعیت میکند .یعنی رچند آنان از رلرف شلارع و عقل

شایسلتۀ مقلام

حاکمیت ستند حاکمیت شأنی آنها نگامی به فعلیت میرسلد کله بلا رأی و نظلر ملردم
باشد .به تعبیر دیگر آنان صلاحیت واقعی ادارۀ جامعه را دارند ولی یچگاه بلرای رسلیدن
به حاکمیت به زور و خشونت متوس نمیشوند.
 .7مدافع حق
انگیرۀ مدیر و حاکم اسلامی باید دفاع از حق و مبارزه با بار باشد .امیرالمؤمنین عللی

درخطبهای دف از تشکی حکومت را چنین بیان میکنند:
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ابنعباس میگوید در سرزمین «ذی قار» خدمت امام رفتم که داشت کفلش خلود را پینله
میزد تا مرا دید فرمود :قیمت این کفش چقدر است؟ گفلتم بهلایی نلدارد .فرملود :بله خلدا
سوگند مین کفش بیارزش نرد من از حکومت بر شما محبوبتر است مگر اینکه حقی را
با آن به پا دارم یا بارلی را دفع کنم .آنگاه از خیمه بیلرون آملد و بلرای ملردم چنلین خطبله
خواند ... :پردۀ بار را میشکافم تا حق را از پهلوی آن بیرون آورم (نهجالبلاغه خطبۀ .)33
 .8حافظ بیتالمال و پرهیز از مالاندوزی

یکی دیگر از ویژگی ای مدیر و حاکم اسلامی ان است که در حفظ بیتالما امین باشد و
خود و اررافیانش از ما اندوزی پر یر کنند .امام علی در نامۀ چه و یکم نهلجالبلاغله
به ابنعباس چنین مینویسد:
قلم ای خود را نازک بتراشید و سطر ا را نردیک به م بنویسید عبارات و کلمات زائلد
را حذف کنید به معنا و مفهوم توجه داشته باشید و از زیادهروی در نوشتن پر یر کنید .بلرای
اینکه به اموا مسلمانان نمیتوان ضرر و زیان وارد کرد (ابنبابویه  :7929ج .)799 :7
و نیر در احتراز از ما اندوزی میفرماید:
من وارد این شهر شدم و برای قباه کردن امور حکومت لباسلی بلر تلن داشلتم و بلر
مرکبی سوار بودم و لباسی که الان در بر دارم و اااای که به ملراه دارم اگلر بعلد از چنلد
سا حکومت از این شهر بیرون روم و چیری بیش از این مراه داشته باشم بدانید که ملن
نسبت به شما خیانت کردهام (مجلسی  :7913ج .)19 :91
 .9زاهد و سادهزیست

ویژگی دیگر مدیر اسلامی آن است که با اینکه میتواند از نعمت ای دنیوی به بهترین وجه
استفاده کند زندگی خود را در سطع متوسط یا فقلرا قلرار مید لد .حالرت عللی در
روایتی چنین میفرمایند:
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« خداوند بر پیشوایان حق واجب کلرده اسلت کله وضلع زنلدگی خلود را بلا مردملان
تنگدست برابر و در یک سطح قرار د ند تا فقر و تنگدستی فشلاری بلر فقلرا وارد نکننلد»
(نهجالبلاغه :خطبۀ .)211
 .11پاسداری کرامت انسانی

مدیر و حاکم اسلامی باید محبت به مردم و حفظ کرامت انسلانی را سلرلوحۀ فعالیت لای
خود قرار د د .امام علی در این مورد چنین میفرمایند:
«مهربانی با مردم را پوشش د خویش قرار ده و با مه دوست و مهربلان بلاش مبلادا
رگر چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسلتهاند؛
دستهای برادر دینی تو و دستۀ دیگر مانند تو در آفرینش میباشند» (نهجالبلاغه :نامۀ .)93
این ویژگی ا مهمترین ویژگی ای مدیر در جامعۀ اسلامی است که بدون آنها مدیریت
اسلامی تحقق نمییابد.
در واقع مدیر بهدلی این کمالات است که صلاحیت حاکمیت پیدا میکند .تا زمانی کله
او این کمالات را واجد است صلاحیت حکمرانی دارد و زمانی که ر کدام از این اوصاف
را از دست بد د دیگر صلاحیت مدیریت ندارد.
نتیجهگیری :با توجه به مطالبی که در این مقاله بیان شد میتوان چنین نتیجهگیری کرد:
 .7انسان ا بر اساس عقلانیت و فطرت خود اجتماعی و سازمانی زندگی ملیکننلد کله
م عق و م قرآن و روایات اسلامی بر این ضرورت تأکید دارند.
 .2نیاز به حکومت در اجتماع ضروری و بدیهی است و ر حکومتی بر دو پایه استوار
است قانون و حاکم .قانون جامعۀ اسلامی از جانب خداوند وضع شده است و حلاکم نیلر
باید متصف به کمالاتی باشد که بدون آنها شایستگی ر بری را ندارد.
 .3جامعه نیر مانند فرد دارای حیات اج و کتاب اسلت .بنلا بله دیلدگا ی جامعله
واقعیت مستقلی دارد که حیات مختص به خود را دارد.
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 .9بر اساس معیار ای عقلی معیار حاکمیت در جامعۀ اسلامی برخورداری از کماللات
است که عق آن را میپذیرد.
 .9امللروزه حاکمیللت بللر اسللاس دموکراسللی صللرف گرفتللار آسللیب ا و زیان للای
جبرانناپذیری میشود که جبران آنها سه و ساده نیست .للذا در فالای اسللامی بایلد از
مردمسالاری دینی سخن گفت که نوع خاصی از دموکراسی است کله علاری از آسلیب ای
دموکراسی صرف خوا د بود.
 .6حاکم و مدیر جامعۀ اسلامی باید متصف به کمالات باشد که برخلی از آنهلا عبارتنلد
از:
ایمان تقوا عدالت آگا ی بله قلانون اسللام کارآملدی در ملدیریت مشلورتپذیری
مدافع حق حافظ بیتالما بیاعتنا به ما اندوزی سادهزیست و پاسدار و حلافظ کراملت
انسانی و  ...با توجه به این ویژگی ا ر عاقلی اوصاف ملدیر و حلاکم اسللامی را تصلور
کند مدیریت اسلامی را نسبت به انواع دیگر مدیریت ای اجتملاعی تلرجیح خوا لد دارد
زیرا مدیریت و حاکمیت اسلامی یعنی مدیریت و حاکمیت کمالات عقلانی.
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