
 

 

 ینید (یو رهبر) تیریمدتطبیقی مبانی و اهداف  یبررس
 1سعید بخشی

 22/11/1411تاریخ پذیرش:     1/1/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
در غاارب و بعااد از ، مساائلهبااوده ولاای ایاان  شاامندانیاندو  یابتاادا مااورد توجااه منااابع اسااالم از تیریمساائله مااد
 ،تیریماد بنیادیجمله مسا ل  از تجربه نمود.ف و روش به لحا  مبانی، اهدارا ای  هتغیرات عمد ،رنسان 

 یمناد عباارت اسات از نظاام تیریشناساانه ماد یهسات یاز منظار اساالم مباان ؛و اهاداف آن اسات یمسئله مباان
 یو از مباناست  اختیارو انسان  یوسعت وجود ،یهدفمند آن،شناسانه  انسان مبانی ،یربوب دیتوح وخلقت 
عباارت دینای  تیریماداغاراض  ،نظر اهداف از. استیوند خا  بین افراد اجتماح پ ،تیریمد یشناخت جامعه

لحاا  باه  انیام نیادر ا اسات. اقاماه عادل و قسا  از منظر اجتماعی، نظم و انسجام امور و ،تیاست از عبود
کاه در اداماه باه تفصایل نظریاات  وجاود دارد ی و غیردینایناینگااه د نیبا یقیعم یها تفاوت اهداف،و  یمبان
 اسالم در هینظر نییبه تب یانیوح های داده با استفاده ازایم  هتالش نمود قیتحق نیما در اواهیم پرداخت. خ
 .میب رداز یقیبا روش تلف تیریمدمبانی و اهداف  ببا

کلیدی  واژگان 
 .اقامه قس ، نظم ،تیعبودی، هدفمندی، ربوب دیتوح ی،مند نظاممدیریت، رهبری، 

 مقدمه
گرفتااه نیمباا نیاادر د کااه یجملااه مسااا ل از  یو رهباار تیریمساائله مااد ،اسااالم مااورد توجااه قاارار 

، حااکمحکومات و  یها یژگیو ،ضرورت ،درباره اصل یمتعدد اتیو روا اتیآ .باشد یم ها انسان
  روش مدیریت و... وجود دارد. ،مردمحاکم و   یوظا

از سااوی دیگاار بااا مساائله ماادیریت از یااک سااو بااا زناادگی روزمااره مااردم، سااامان دادن بااه امااور و 
                                                        

کااالم و عضااو هیئاات علماای موسسااه آینااده روشن)پژوهشااکده مهاادویت(   فااار . 1 التحصاایل سااط  چهااار مرکااز تخصصاای 
 (.saeid1389ba@gmail.comقم)
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ژپو
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کااار دارد؛ مهام کمیات و حکمرانای بار ماردم سار و  کم گیری لشاکتار از هماه  مسائله حا  ،حااق تیاحا
حکومات جهاانی اماام مهادی؟ع؟  لیتشکو در نهایت صال  به رأس جامعه  یها بازگشت انسان

کاماال ماادیریت اسااالمی اساات، چنااین ماادیریتی  کااردن بااه نااوعی فعلیاات یااافتن  منااوط بااه فااراهم 
بیاان تئاوری مادیریت  ،هابساتر آن نیتار یساسو ا نیتر از مهم یکی ؛ستا آن یها نهیزم بسترها و

کاه نیااز اساسای دواران  اسالمی و ارا ه الگوی مشخصی از آن است تا در پرتو آن، مدیریت درست 
گیاارد و در پرتااو آن ماادیران و نیروهااایی را بااا معیارهااای درساات تربیاات نمااود.  کنااونی اساات شااکل 

گااامی در مساایر زمینااهامیااد اساات بااا  سااازی و ظهااور امااام زمااان؟ع؟ برداشااته  تبیااین ایاان مساائله 
 باشیم. 

و اهاداف  یباا توجاه باه مباان یعنایست ا ینیبح  د ،یبح  مهدو کیبح  مشکور فار  از  
کاه  ،نید گار ماا بتاوان نیامطلاوب د یتیریچاه مادمسائله ماا ایان اسات   تیریماد یالگاو میاسات ا
 یایااجرا اسات چاه دوره حضاور اول قابال هاا دوران یتماام یمشکور بارا یالگو ،می نما دایرا پ نید
 یبازگشاته ولا ناهیتوانسات مقادمات و زم میخواه یتیریمد نیدر پرتو چن .بتیدوره غ هو چ یاله

  .می فراهم نمارا جامعه  یاجتماع یاسیخدا به عرصه س
اهداف  و یمبانز نظر ا یو رهبر تیریبه اصل مدکه بح  ما عام بوده و  نکته قابل توجه این

گوناه پاردازد یما ،خاا  شاود دیابه ق دیمقکه  آن بدون  یتماام تواناد یما یبحاا نیکاه چنا یا باه 
گونه ذیلموارد  و صارفا  اختصاا  باه مادیریت سیاسی)عرصاه  تحات پوشاش قارار دهاد یا را به 

حکوماات( ناادارد هرچنااد بیشااترین بااروز ماادیریت در عرصااه مااشکور اساات امااا بااا ایاان حااال شااامل 
 ایااخاارد  تیریماادهای مختلاا  اقتصااادی، فرهنگاای، اجتماااعی،  هااای جز اای در عرصااه ماادیریت

کشااور و  ،بحااران تیریمااد ،کااالن ماادیریت تولیااد و... در محاادوده محلااه، روسااتا، شااهر، اسااتان، 
هاای فاوق  جهان مطره است و آنچه مشترک بین موارد فوق است، روح مدیریتی حاکم بار جماع

 است.
 یهاا تفاوت یبشار تیریباا ماد ینایو اهاداف د یبرخاساته از مباان تیریدماکه  این با توجه به

 تیاالبتاه باا محور ینید یو رهبر تیریمد نیب یقیتطب سهیبه مقامباح  در ادامه  ،دارد یاساس
و در نتیجاااه مباااانی و اهاااداف مااادیریت اماااام  پرداخااات میخاااواه یبشااار تیریاساااالم و ماااد نیاااد

  دینی نیست. زمان؟ع؟ جدای از مبانی و اهداف مدیریت
روشن شدن مبانی و اهاداف اساالم در زمیناه مادیریت و در مواجهاه  :اول ،مباح  نیحاصل ا

کاااه دارای مناسااب بیاانش ارا ااه بااا مکاتااب دیگاار اسااات؛ دوم:  بااارای ماادیران و مساائوالنی اساات 
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سیاساای، اجرایاای، فرهنگاای، اجتماااعی و... هسااتند؛  های مختلاا    در زمینااه ماادیریتی مسااولیت
 ه و ارزیابی مبانی و اهداف مدیریت اسالمی با دیگران و توان سنجش آنها.سوم: مقایس
که جمع ییدر جا فرض ما  میخاواه یگرفتاه و ما  و اهداف خاا  شاکل یبانبراساس م یاست 

گاار  می نمااا یو رهباار تیریرا مااد یجمعاا نیچناا جااا  در آن ،شااکل نگرفتااه باشااد یجمعااهنااوز امااا ا
کااه )ماادیریت آمااوزش و ساااخت نیروهااا( ردیل بگجمااع شااک شااود تااا دیگااری مطااره می تیریمااد

 .طلبد یمرا  یگریمراحل خا  خود را دارد و مجال د

 شناسی مفهوم
 مدیریت. 1

گون  یدانشامندان تعر گونااا   یتعااار یاناد باا مطالعااه و بررسا باه دساات داده تیریاز ماد یهاای 
کارد یجاامع  یارا باه عناوان تعر لیذ  یتوان تعر می تیریمد کاارگ نادیفرا تیرمادی»ذکار   یریباه 

 (.46ش: 4838 ،یتوکل)«است یتحقق اهداف سازمان یبرا یو امکانات ماد یموثر منابع انسان
پوشی از صحت و ساقم آن، نااظر باه مادیریت ساازمانی اسات و باا مفهاوم  تعری  فوق با چشم

که محل بح  ماست، فاصله زیادی دارد.  مدیریت دینی 
 :خورد یبه چشم م ینصر اساسچهار ع ،و مصطل  جیرا تیریدر مد امروزه

 یو خود را بارا شدیندیها و اقدامات مورد نظر ب درباره هدف شیاز پ ریمد یعنی :یزیر برنامه .1
کند. طرخها و مقابله با  استفاده از فرصت  ها آماده 

اعضاا و  انیاو مناابع ساازمان م اراتیاکارهاا باه اخت ایو تخصا میتنظا نادفرای :. سازماندهی2
 .به اهداف مد نظردر قالب ساختار مشخا دنیرس یآنها برا انیم یهماهنگ جادیا

در جهت تحقق اهداف  تیکارکنان به فعال ختنیبرانگ برای نفوذ اعمال  :یو رهبر ت. هدای3
معنااا  یقاادرت اساات اساات و باادون قاادرت اعمااال نفااوذ باا ازمناادیرهباار ن یاماار نیتحقااق چناا یباارا

 .خواهد بود
کنترررل4 آن بااا  یهااای سااازمان عملکاارد واقعاا تیفعال یکلاا متنظاای زا اساات عبااارت :نظررار  و . 
کاه باه صاورت نیایتع شیو اهداف از پا ارهایمع شاود  مختلا  انجاام می یهاا شاده مطاابق باشاد 

کنترل ح کنترل بعد از عمل با روش نیمانند   .(83-54)همان: های مختل  عمل و 
 مدیریت دینی . 2

ی، اهاداف و مناابع دینای باا روش دینای اسات مراد از مدیریت دینی، مدیریت برخاسته از مبان
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مبانی، اهداف و منابع دین چه نوح مدیریتی و با چه روشی مطلوب دیان اساتم و  یعنی با توجه
روی در جهاات پاسااخگویی بااه مساائله  از نظاار مصااداقی چااه نااوح ماادیریتی اسااتم تحقیااق پاایش

 مبانی و اهداف مدیریت دینی است.
 است. سالم براساس مشهب شیعهدر این تحقیق مراد از دین، دین ا

 رهبری. امامت و 3
خاورد لفاا   در تعاابیر رایاج در ادبیاات دینای، مفااهیمی چاون اماام، رهبار و پیشاوا باه چشام می

کالماای بااا مفاااهیمی چااون ریاساات عمااومی، تقاادم در  کتااب متعاادد لغااوی و  امااام، عرباای بااوده و در 
 ،ینی تعریاا  شااده اساات)فراهیدیخالفاات و جانشااامااور، سیاساات و تاادبیر امااور مااادی و معنااوی، 

تعریاا  رهبااری برخاای از  ( امااا در83 ق:4442 ،؛ جمعاای از نویسااندگان454-453، 3 ج ق:4474
 گویند: می اندیشمندان اسالمی

گاروه در نیال باه هادف رهبارى بشاود. باه  که سبب تسهیل  کسی است  رهبر به ی  تعری ، 
ساتگیر اسات، احیاناا  تنهاا راه را گر نیل به مقصاود اسات، راهنمااى د عبارت دیگر، وى آسان

 مطهاارى،)آورد نمایااد بلکااه وسااایل طاای آن و رساایدن بااه فرجااام آن را نیااز فااراهم ماای نماای
 (.234، 4 ج ش:4835

 شود.  در هریک از تعاری  امامت و رهبری، پیوند ناگسستنی بین این دو و مدیریت دیده می

 تیریمد نهیشیپ
 تیریماادزماین از عهااد باسااتان تااا دوره رنسااان ،  فاار  از پیشااینه تاااریخی ماادیریت در مغاارب

که بعد از انقالب صانعت یتیریمددر دنیا،  یکنون جیرا کارخانجاات  یریاگ در غارب و شاکل یاست 
کوچک   ،جاهیبهتار اهاداف و در نت شابردیپ یبارا یباه عناوان روشاهاای تولیادی،  و بنگاهبزرو و 

گرفت.به مسئله مدیریت روی آوردند و  ،شتریو سود ب یبازده   در سایه آن علم مدیریت شکل 
کلدر چند قرن اخیر    :مطره شده است یتیریمدمهم دو مکتب  یبه طور 

کالسالف(   مدیریت کیمکتب 
مهام ارا اه  هیانظرباا ساه باوده و  دیتول یبرا روهایو بهتر ن شتریب یتمرکز آن بر سازمانده شتریب

 هیاانظر .8 ؛ولیفااهااانری  ی  ادار تیریماد هیاانظر .5 ؛لاوریت ی  علماا تیریماد هیاانظر. 4 :شاده اسات
 . ماک  وبراداری   یراسبوروک

کااه نایاا بااا باشااد می ییکااارا شیهاادف هاار سااه افاازا  یبااا نگاااه یعلماا تیریمااد هیاانظر :تفاااوت 
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ک مسا لی ،به سازمان یخردنگر و عمل کاار :مانناد دهاد یو توجاه قارار ما دیارا مورد تا  ،روش انجاام 
کااار کااه در دانااش  یتحااول لیاابااه دل هیاانظر نیااو... ا سااله مراتااب، توجااه بااه سلاسااتاندارد انجااام 

گرفت شمندانیمورد توجه اند ،به وجود آورد تیریمد   .قرار 
گ ی عاامبه دنبال طره اصول یادار تیریمد هینظر و  یدولتا های ی ساازمانتماام یبارا ریاو فرا
کاار باه موفقیتبود و  یخصوص  نیارا در ا یا گاناه چهاردهاصاول هاایی نیاز دسات یافات و  در ایان 

 .نمود نییطره و تب هینظر
قادرت را از  النگار دارد و صارفا  اعما کال ینگااه یادار تیریماد هیامانند نظر یبوروکراس هینظر

 .داند قانون مطلوب می قیطر
  ی(روابط انسان تیریمد)تیریمد کیمکتب نئوکالس ب(
مکتااب در  نیااا. ردکاامطااره  «کیااوسااترن الکتر»سرپرساات شاارکت ویآلتااون مااارا  مکتااب نیااا

کاست کالسا یبهبود و جبران  فارد و ساازمان را  تیاتنهاا راه موفق یعنایشاد  مطاره کیهای مکتاب 
توجاه دارد و انساان را صارفا   زیاافاراد ن یو اجتماع یفرد یازهایداند و به ن نمی یهای ماد زهیانگ

 ،ن باشادساازما ییکاارا شیکه به دنبال افازا از آن شیمکتب پ نیدر ا داند ینم یموجود اقتصاد
کااردن ن دیااکأانسااان را محااور قاارار داده و بااا ت و مااورد توجااه قاارار دادن  یانسااان یازهااایباار باارآورده 

بااا  سااهیمکتااب در مقا نیااپااردازد ا می تیریاو بااه مااد اناایو رو یماااد ازهاااین وعواطاا   ،احساسااات
کالس  (.با تلخیا 48-54 ش:4838 ی،توکل)برخوردار است یشتریب ییایاز پو کیمکتب 
گرفاات بررساا قیااتحق نیاادر ا آنچااه و  یاز نظاار مبااان تیریاصاال مااد یمااورد توجااه نگارنااده قاارار 
کلو  تیریاهداف مد    .است یبه صورت 

آن  یو ساازمانده دیاتول طاهیدر حابتادا مصطل  مطره شاده  تیریکه درباره مد یاتیتمام نظر
 یاایراماننااد چ اسااتیدر فلساافه س ییبحاا  هااا زیاان یاساایس تیریبااوده اساات هرچنااد درباااره مااد

 ،اعماال قادرتهاای  ی قدرت، روشابزارهاو  منابع ،تمشروعی به قانون، ازین ،حکومت لیتشک
گرد ،نقش مردم در حکومتو ساختار و شکل حکومت   تیریاست اماا فاار  از ناوح ماد دهیمطره 

اصاال  قیااتحق نیاالااشا مااا در ا بااوده تیریناااظر بااه اصاال مااد یقاایکمتاار تحق ی،اساایسریو غ یاساایس
کاه پا یظر مباانن زرا ا تیریمد قارار  یاسات ماورد بحا  و بررسا یتیریو اسااس هار ماد هیاو اهاداف 

 .میا نکرده یاسیو س یسازمان تیریمد نیب یکیایم و تفک داده
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یت یمبان  مدیر
کاااه بااار روی آن، خاناااه سااااخته   مباااانی در لغااات جماااع مبنااای باااه معناااای پایاااه و اساسااای اسااات 

اصاااطالح هااام باااه و در  (8744  ،2ج :تاااا ، باااییساااینف؛ 5228 ،5ج ش:4832،  دهخااادا)شاااود می
گویند. های  همین معناست یعنی پایه هرچند در استعماالت رایاج، یک علم یا بح  را مبانی آن 

که به صورت خالصه بدان اشاره می گسترده است   کنیم: دایره مصداقی مبنا خیلی 
کااالن معرفاات نگرش .4 کااه خااو شااناختی، انسااان شااناختی، هسااتی هااای  کالماای  د شااناختی و 
کنااد.  ماای شناساای و غیااره ایجاااد روان شناساای، ای باارای مباحاا  دیگاار مااال سیاساات، جامعااه پایااه

و یااا مبااادی  شااهیاند کیاا یمأخااشهاهااا، اصااول موضااوعه،  فاارض گاااهی اوقااات از آنهااا بااه پاایش
 1 .کنند می متوس  و بعیده نیز تعبیر

کتاااب(: 25ش: 1385)عمیااد زنجااانی، ادله .2 کااه در عناااوین متعااددی از  کلمااه مبااانی  هااا  از 
نظر اساات مااال  اسااتفاده نموده گاااهی بااا تعبیاار «. مبااانی فقهاای والیاات فقیااه»انااد، ایاان معنااا مااد 

ااای یقضاااا» کل  گااااهی 2(54ش: 4844)صااارامی، «)ودلیااال( قضاااایای دیگاااره یاااپاو اى   گویناااد: مااای و 
دلیال خاا  گااهی نیاز  4(64ش: 4844،ینیکاظم)«مدلل در پاسپ به چرایی مطلب 3های گزاره»

در  ایان شاخاگویناد مبناای  مای نامند؛ مااال مسئله میای از مسا ل یک باب را مبنای  لهئسدر م
 چنین است. این، حقوقی و... فقهیمسئله فالن 
 5.(84: ش4837 ،)کاتوزیانحقوقیهای  منشأ الزام .8
ا. 4 اة باه ذم  ای دیگار  همبانی خا  در یک باب از ابواب یک علم؛ مال مبنای نقل یا ضام  ذم 
که اختالف در این مبنا، اختالف رویکرددر با کاشا  یاا  مای را نتیجهها  ب ضمان  دهاد و یاا بحا  

 مساا ل و آثاار خاصای را باه دنباال ،کادام کاه هارکه مبنایی است ناقل بودن اجازه در بیع فضولی 
                                                        

کتاااب و ساانت، یاان خاادا در فلساافه هرمنوتیاانقاادى باار فلساافه د. 1  ی؛ مبااان448-445م، اسااال یحقااوق هیاانظر، 444-443  
؛ 477، ؛ آمااوزش فلساافه52: ش4834 یاساای اسااالم، زنجااانیشااه سیمبااانی اند؛ 54: ش4832، یاجتهاااد، هااادو یکالماا

شاناختی علاوم اساالمی در قارآن  قال از مقالاه مباانی انسااننباه  66-62فلسفه تعلیم و تربیت اساالمی، مصاباح یازدی، 
کبر رشاد ول، علی؛ بررسی انتقادی مبادی پژوهی علم اص582، کریم  .87-54 ،مجله نقد و نظر ،ا

گاار دانشاامند رجااالی بگو. 2 کااه ماااال  از راویاا، بااراى ا« فااالن راوى مورداعتماااد اساات»د: یااا کاماال الزیاان  کتاااب  ارات اباان یااان 
کاه هار راوى منادرج در ایه است، الزم است به عنوان یقولو کناد  کتااب، باه طاور مطلاق یا  مبنا ثابات  طی یا باا شارایان 
 اعتماد است. مورد

گزاره های. 3  .(64ش: 4844، ینی)کاظمتوصیفی _ تبیینی یا تجویزی اعم از 

گزاره و مشروعیت گر هیکه توج. 4  .(64: همان)استعلم آن  های بخش مسا ل و 

 .این معنا مختا علم حقوق است. 5
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 آورد. می
کااه بااه عنااوان مأخااشهای یااک  هااای امااا در ایاان تحقیااق مااراد مااا از مبااانی، نگرش کااالن اساات 

گاااهی اوقااات،  ای باارای مسااا ل و موضااوعات علاام ماادیریت ایجاااد می ، پایااهاندیشااه کنااد حتاای 
 کنند. کالن، روش و به تبع رویکرد متفاوتی در علوم دیگر ایجاد می های نگرش

 شناختی  . مبانی هستی1
کاه عاالم را  یسشنا یهست کسای  یعنی نحوه بینش و نگاه به هستی و جهان. باه طاور طبیعای 

کنش او در هساتی بسایار متفااوت    به خدای متعال میمخلوق و تمام رب داند، بینش، رفتار و وا
که عالم را بریده از مبدأ و منتها می کسی   بیند.  خواهد بود با 

گسااترده مبااانی هسااتی ای را در پاای دارد ولاای مااا در ایاان نوشااته در تااالش  شااناختی، مباحاا  
که ارتباط نزدیک که به مباحای ب ردازیم   بح  مدیریت دارند.  تری با هستیم 

 ندی خلقتم الف( نظام
کنون علاااوم تجربااای در عرصاااه های  جهااان پااایش روی ماااا دقیاااق و مااانظم بااوده و هسااات، تاااا

گوشااه از نظاام موجااود را تبااین و تحلیاال نمایااد و هرچااه علااوم بااه پاایش  ای  مختلاا  آن توانسااته 
کش  می می کمیات سانن  رود، زوایای بیشتری از نظم جهان برای بشر  و قاوانین علای و شود، حا

کااه نظام معلولی)تخلاا   1؛دهااد می جااهیرا نت ناادی عااالمم ناپااشیر( بخااش جداناپااشیر عااالم اساات 
کم گوناه نیبه عنوان ماال زمامری روشن است؛  ،ها انسان یدر زندگ یهست نیقوان تیحا ای  به 
کاه انساان بادون  دهیآفر یاا  تواناد فاصاله باین مبادأ و مقصاد را طای نمایاد و حرکات نمیشده است 

کناد در آسامان تواناد  یابزار نمبدون  هرکااری را  ایا و دیانما هیاتغش ییاز هار غاشا تواناد ینما ایاپارواز 
 انجام دهد.

مناادی خلقاات تفاااوت مبنااایی بااین نگاااه دیناای و غیردیناای وجااود دارد در نگاااه  در بحاا  نظام
رت انتخااب غیردینی، نظم عالم از بیرون به آن داده نشده بلکه نظم و هدفش درونی و باه صاو

کاه در نگااه دینای نظام عاالم برخاساته از 475ش: 4844اصل  است)زمانی،  ( این در حاالی اسات 
                                                        

ُکل َ َش از منظر قرآن آیاتی ناظر به این معناست: . 1 َرُه  یَو َخَلَق  ش   (؛5فرقان: )رایَتْقد ء  َفَقد َ
اش   یال َ

ى َو ال َ َر  یَخَلَق َفَساو َ َقاد َ
ْوحاییْوَم یا  یَفَقضااُهن َ َساْبَع َساماوات  فا(؛ 5أعلای:  )َفَهدى

َ
ْمَرهاا َو َز   یفا  ن  َو أ

َ
  َساماء  أ

نْ یُکال  اماَء الاد ُ اا الس َ َمصاابین َ َ  َو یا ب 
َ  َتْقد ْفظا  ذل  ا(؛ 45ت: فصال)میز  اْلَعلایُر اْلَعزیح  اَدة  َو ه  بااَل َتْحَساُبها جام  اش یَو َتاَرى اْلج  احاب  ُصاْنَع اهلل  ال َ  یَتُمار ُ َمار َ الس َ

ُکل َ َش  ْتَقَن 
َ
ُه َخب یأ ن َ ماا َتْفَعُلاونیاء  إ  اْن َشا ؛(33نمال: )ر  ب  ْن م  َقاَدر  َمْعُلاوم یَو إ   ب 

ال َ ُلاُه إ  ُناُه َو ماا ُنَنز   ْناَدنا َخزا    ع 
ال َ حجار: ) ء  إ 

ُکل َ َش ؛ (54 ا  ن َ َقَدر یإ   .(44قمر: )ء  َخَلْقناُه ب 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 3و اتقان فعل الهی است. 2محاسبات دقیق 1حکیمانه،خالقیت 
جاا  نیو از هما خاورد یها رقام ما توسا  انساان ارادی، باه شاکلخلقات،  یمناد نظامبخشی از 

ر عاالم  کاه قارار داده طبیعاتو  گارانیروابا  فارد باا خاود، د میتنظا یرا بارا ینیقاوان ،خالق و مادب 
کتاااب یبخااش قاباال تااوجه گرفتااه  یآساامان یهااا از   انجااام یااا تاارک بااه دسااتور ماننااد اسااترا در باار 

که برخی از آنها جنبه فردی و برخی جنبهکار اراده خداوناد متعاال  4دارناد. یحقوقاجتماعی و  ی 
گرفتاه ا ق  کاه نظام در روابا  انساانی از مسایر خواسات و اراده که نظم آفرین است بر این تعل  سات 

 انسان تحقق یابد.
توان از نظم در خلقت، لزوم نظم در روابا  انساانی را  از منظر بسیاری از فیلسوفان اسالمی می

گرفاااات و از هساااات ها را بااااه دساااات آورد و تباااادیل شااااد بااااه عاااااَلمی بنشسااااته در  ها بایااااد نتیجااااه 
میرداماااااد،  ؛454: ش4834فااااارابی،  ؛472و الطبیعیااااات، تسااااع رسااااا ل فاااای الحکمااااة ای) گوشه
کرماااانی، 544، 2 ج ش:4864 ،سااابزواری ؛87: ش4825، شاااهرزوری ؛574: ش4834 ش: 4843؛ 
44-56).  

هااای انسااان در بخااش عقاال نظااری  در نتیجاه از منظاار فیلسااوفان ماادیرت، محصااول شاناخت
که هرچه دقیق و درست باشند، در عمل و مدیریت نتیجه به  دهند. تری میاست 

هاا( جاایز نیسات  ها از هست ها( چنین استنباطی)باید ویژه غربی از منظر دیگر اندشمندان)به 
 (.442-448ش: 4846مشگی، آورد) و سر از مغالطۀ استنباط باید از هست، در می

 ربوبی دیتوحب( 
 دیاه توحاعتقااد با مصاادیق توحیاد،جمله  از، خداوند است یگانگیعبارت از اعتقاد به  دیتوح

که فق  خداوند حق نیاست به ا یربوب  یگاشار قانون ومخلوقاات تربیت  ،امور تدبیرتوان  ،معنا 
و پرتاوی از آن دو  یمطلقاه الها تیاخالق و تیامالکبرخاساته از  یالها ربوبیات ؛را دارددر باین آناان 

  .(64-65: ق4453، سبحانیاست)

                                                        
ْسااماُء اْلُحْساانی. 1

َ
ُر َلااُه اْْل ُم اْلُمَصااو   ُق اْلبااار  اای  ُهااَو اهلُل اْلخااال  ُ  َلااُه مااا ف  ْرض  َو ُهااَو اْلَعز یَسااب  

َ
ااماوات  َو اْْل  :حشاار)میُز اْلَحکاایااالس َ

54). 

ُل یاهلُل . 2 ْنای ْعَلُم ما َتْحم 
ُ
ُکل ُ َش یَو ما َتغ  ُکل ُ أ ْرحاُم َو ما َتْزداُد َو 

َ
ْقدار یُض اْْل م  ْنَدُه ب   (.3رعد : )ء  ع 

ا. 3 اَدة  َو ه  بااَل َتْحَسااُبها جام  اش یَو َتاَرى اْلج  ااحاب  ُصاْنَع اهلل  ال َ ُکال َ َشاا یَتُماار ُ َمار َ الس َ ْتَقااَن 
َ
اُه َخب یأ ن َ مااا َتْفَعُلاونیاء  إ   )نماال: ر  ب 

33.) 

 شود. می تعبیر یبه احکام شرع قوانین یاد شدهاز مجموح . 4
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در اماااور )فتصااار  در  دیاااتوح. 4 :هجملااا مظااااهر و شااائون مختلااا  اسااات از یدارا یالهااا تیاااربوب
 )همان(.در اطاعت دیتوح .8 ؛یگشار در قانون دیتوح .5 و تربیت آنها(؛ مخلوقات

تصارف در اماور  یباه ناوع یاسیو س یمردم از نظر اجتماعو رهبری  تیریمدکه  این با توجه به
باا اذن خاالق  دیابا رباوبی، دیتوحاعتقاد به براساس  یتصرف نیچن ،است (عتیو طب  نانساآنان)

در نتیجااه و و نامشااروح  هغاصاابان ،یباشااد و باادون اذن او هاار نااوح تصاارف یکاال هساات و پروردگااار  
  .خواهد بود یو اخرو یویبه تبع مستحق عقوبت دن منتهی به شرک در ربوبیت و

ها نیاز بادون اجاازه خاالق  دیگر انسانو اطاعت از  والیت، مدیریت رشیپشبراساس این نگاه، 
 :دیگو یمقبوله عمربن حنظله مدر  م جایز نیست چنانچهو مدبر عال

بااه  دیااحااق مراجعااه نما یحاااکم و قاضاا ،از امااام ریغ منازعااات بااهمسااا ل و کااه در حاال  یکساا
کاه او حکاام  واقاع باشااد مطااابق باا درسات و  نادچهر کناد طااغوت مراجعاه نماوده و هاار آنچاه 

گر با اذن و اجازه و نصب او است  یهمانند حکم طاغوت حااکم و  نیچناباشاد اطاعات از اما ا
، 4 ج ش:4862 ،)کلینیاطاعت از پروردگار خواهد بود یواجب و الزم است و مقتضا یریمد
62). 

باااه حفااا  آناااان مسااائول   نسااابتالهااای  رهبااار   اناااد یالهااا یهاااا نگااااه ماااردم امانت نیااااطباااق 
کم (43 دخان:)است   .بسازد خود یبرا یپله ترق ،از مردم حق ندارد یکس ،یرهبر اله تیدر حا
کااه مبنااا یدر حااال نیااا هااای مبتناای باار پادشاااهی یااا  نظامو اعمااال قاادرت در  تیریمااد یاساات 

ناژادی و  ،یکه برخاسته از هوا و هاوس و مناافع شخصا تپادشاه اس اراده و خواست دیکتاتوری،
گر  حکومت گونه نیاست در احزبی  آن  دلیال  باه شاود یما صاحبت آنهاو خدمت به  گرانیداز ها ا
ک آناان همانناد  پادشاه الزم اسات استمراروجود و  یمصال  آنان برا نیو تأم گرانیه وجود داست 
کاه و علوفههای مرکب گرفتن از آنها، باید  که برای سواری   شان را تأمین نمود.  ی هستند 

کمانچنین   یاعام از جاان و ماال و آبارو را بارا ،العنان و تصرف در اماور ماردم خود را مطلق یحا
سار ( 54: نازعات)یانا ربکم اْلعلکه شعار  رسانند یم ییجا کار را به یو حت دانند یم خود مباح

که برخالف اراده ملوکاناه  دهند یم که احتمال دهند   یسااق  و حتا یاز هسات هساتندو هر ک  را 
 کشاای و بااه دلیاال بهاارهو زنااان را  1(6 م:یإبااراه)دنکشاا یمااهمااین دلیاال  تااازه متولااد را بااهکودکااان 

 (.55 شعراء:)کشند یم یبندگبند  و عموم مردم را به  دارند نگه می بیشتر یجو  کام
اراده و خواسااات  رهباااری جامعاااه یمبناااا، سااامیسکوالردموکراسااای و بااار  یمبتنااا یهاااا در نظام

                                                        
ْبناَءُکْم َو ی... َو . 1

َ
ُحوَن أ ُکْم َعظ  یوَن ن ساَءُکْم َو فیْسَتْح یَشب   ْن َرب   ُکْم َبالء  م   . میذل 
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گاار چنااین حکوماات کثریت)البتااه ا هااایی از مافیااای قاادرت و ثااروت جااان سااالم بیاارون برنااد( و در  ا
بسته به ساط  داناش  نیز را منافع و مصال آنان  .است یجمع به منافع و مصال  یابیراهنتیجه 

کااه  نظام گونااه نیدر ا 1نناادیب یماا مااادیو  یویااند ال مصاا و فرهناا ، در غالااب مااوارد در حااد   هااا 
کشاش زیچ است هماه ییگرا و انسان سمیبر اومان یمبتن  باه اسات و یها و غرا از انساان در خادمت 
گر هم اح شندیاند ینم یگرید زیبه چو انسانی  ییایاز منافع دن ریغ و وجادان و  تیاز انسان انا  یو ا

 شآراما یبارا و ییایادر حاد اخاالق دنکنند  یا از فقیری دستگیری می زنند یانصاف و اخالق دم م
گیرنااد شااان  درون وجاادان   کمتاار مااورد تااوبیپ وجاادان قاارار   یا آسااوده یزناادگ در نتیجااه واساات تااا 

 .داشته باشند
 شناختی . مبانی انسان2

 2انسان و هستی یهدفمندالف( 
کاه خداوناد حکایم اسات و خلقات او  (،874: ق4448 ،)حلیهدفمناد در جای خود ثابت شاده 

 یهمگا« و فلاک دیابر و باد و مه و خورشا»قرار دارد  خود یسر جا زیچ همه هدفمند یهست نیادر 
 شیخااو تیااکاادام از غا چیتکاااپو هسااتند و هااحااال در  ای شااده  یتعر شیف از پاااهاادابراساااس 
  :؛ 444 عماران: آلو هساتی ) (442 مومناون:)ها خلقت انساان (،47-83  :ی)کند یتخل  نم

ر انساان یساخدر ترا  عاتیخداوناد براسااس حکمات طب آن، بار  عاالوه(، بیهوده و باطل نباوده 52
 ریدر مساا تاااخواساات  انها از آناا بااه اداره امااور انسااان  نساابت و در عااین حااال (45: نحاال)قاارار داد

گ یهست   .قرار داد شانیوجود ی متناسب با رتبه یتیغانیز ها  حرکت آن یو برا رندیهدفمند قرار 
، نتیجه انسان یوسعت وجود ،یابدپ  از مرو و حیات  یبقا یبرا انسان تیبا توجه قابل

 باه هماین دلیال، خواهاد باود یدسات و دم یویاحرکات او فراتار از اهاداف دن و هدف   شود گرفته می
: بقارة(، رجاوح همگاان را باه ساوی خاود )26: اتیذارعبودیت )از خلقت انسان را  غرض خداوند
کاااه عااارض آن باااه وساااعت آسااامان و زماااین اسااات426 وجاااه قااارار داد.  3(،54: دیاااحد) ( و بهشاااتی 

  است.سعادت کمال و  ،رشدبه  دنیرسمشترک اهداف فوق، 
                                                        

که منکر خدا و روز جزا هستند می. 1 ال َ َح  یَو قاُلوا ما ه  گویند:  برخی از آنا  نْ  اُتَنایإ  ْهُر َو یا َو ماا یاا َنُماوُت َو َنْح یالد ُ ال َ الاد َ ُکناا إ  ْهل 
ال َ  ْن ُهْم إ  ْلم  إ  ْن ع  َ  م  شل  ونیما َلُهْم ب   .(54: هیجاث) ُظن ُ

غارض از خلقات و  نکاهیباشاد اماا باا توجاه باه ا یشناسا یهسات یداخل در مباان تواند یخلقت م یهرچند بح  هدفمند. 2
گ یشناس بح  انسان لیگردد بح  مشکور ذ می ان مطرهدر ارتباط با انس یهست  .ردیقرار 

لی. 3 ُقوا إ  ش  ساب  ل َ ْت ل  د َ ع 
ُ
ْرض  أ

َ
ماء  َو اْْل َکَعْرض  الس َ ة  َعْرُضها  ُکْم َو َجن َ ْن َرب   َرة  م   .َن آَمُنوا...یَمْغف 
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، اساات 1ساااز فهاادو  هدفمنااداو نیااز  تیریمااد ،و هدفمنااد قیاادق یهساات نیبااا توجااه بااه چناا
 .پرداخت میخواه نیاز منظر د یو رهبر تیریبه اهداف مد ندهیآ ردچنانچه 

کلای در عاالم وجاود نادارد و هماه چیاز  که در نگااه غیار دینای یاا اصاال  هادف  این در حالی است 
گار هام هادفی داشاته  کناونی در آماده. ویاا ا براساس اتفاق، تناز  در بقا و بقاای اصال  باه صاورت 

نظااام و هااادفش جاااز خاااودش نخواهااااد از ایااان عاااالم ماااادی نخواهاااد باااود بلکاااه باشاااد بیااارون 
بارای زنادگی  جا نظریه انسان برای انسان، زنادگی (. از همین422-424ش: 4844بود)زمانیان، 

گر دقات  و هنر برای هنر، مادیریت بارای مادیریت، خودنماایی می گوناه)ا کناد در ایان زنادگی ُدور 
کننده به ایان کاه انساان می نتیجاه می داشته باشیم( و خسته  خاورد تاا زناده باشاد و زناده  رسایم 

 گیرند. است تا بخورد و فرهن ، اقتصاد و سیاست نیز در این چرخه قرار می
 ب( وسعت وجودی

در وجااود  یگااریشااود بلکااه ُبعااد د او نماایو باادن  جساام درمنحصاار وجااود انسااان  نیاااز منظاار د
کااه انسااان انسااان بااه از  یبااه برخااوردار اوارزش و شاارافت  ،انسااان ت  ینااام روح و نفاا  وجااود دارد 

و بعاد شامارش مراحال خلقات بادنی  ساوره مومناون44در آیاه  لیادل نیاسات باه هما روحی نیچن
سااا   او را )باااا نفاااپ روح( موجاااود دیگاااری قااارار دادیااام پااا  مباااارک اسااات »فرمایاااد:  انساااان می

کنناادگان اساات کااه بهتاارین خلااق  کااه . و بااه ساابب برخااورداری از چنااین ر«خداوناادی  وحاای اساات 
 (.54: حجرگیرد) می مسجود فرشتگان قرار

باشاد و باا تماام  نمی ایادن نیادر ا یمنحصر به زندگنیز انسان  یزندگبا توجه به چنین ُبعدی، 
( ابدی انسان خاتمه نمیوجود  ،عمرس ری شدن و  ایدن نیا یشدن زندگ آیاه  5777. وجود  )تقریباا 

کل قرآن( در باره ضرورت کتااب، بهشات و  قرآنی )یک سوم  معاد، عالم برزخ، قیامت، حسااب و 
  .جهنم و غیره دلیل بر این مدعاست

: کها )های بعاد در نسال وباشاد  نمی ایادن نیامحادود باه انیاز که دامنه رفتار انسان  چنان هم
که ما را به بهشت بشاارت و از  2یابد. ادامه می زین گریبلکه در عوالم د( 35 آیات متعددی از قرآن 

                                                        
کمااکیعناای هاام در راسااتای هدفمناادی زناادگی انسااان و باارای رساایدن بااه اهااداف خلقاات ا. 1 کنااد و هاام خااود  ماای نسااان 

تااوان بااا مادیریت اهااداف درسات را تاارویج و نهادینااه  مای ساااز اسات یعناای مادیریت هدفمنااد قارار داده شااده و هام هاادف
 نمود.

کاار نمای همراهایرا  انسانچ عملی یپ  از مرو ه »خوانیم :  می در روایات. 2 کاه صادقه. 4 :کناد مگار ساه  ق یاتوفه با _ اى 
کااه پاا  از ماارو نیااز ]تااا روز قیامااتارى ات جاایاادر حااال ح _ الهاای  ساانتو  .5 ؛[ باارایش جریااان خواهااد داشاات ساااخته، 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کاه بار اعماال  می جهنمعشاب   نسااء:دهند) خاصای وعاده بهشات یاا جهانم میترسانند و یا آیااتی 
 باشد.  می و... ( دلیل بر ارتباط قوی بین عمل انسان با آخرت 3-2 :الزلز؛ 454

در مدیریت دینی، توجه به جنبه اصیل انسان به عنوان یک اصال حااکم، بار تماامی اصاول، 
مقدم است و مدیر دیندار با توجه باه چناین شاناختی از انساان  مدیریت  رایج،های  قواعد و روش

گاشاری،  ننماید تا در مقام قاانو می پردازد و تالش و جایگاه او در هستی، به رهبری و مدیریت می
 اجرا و نظارت به بعد اصیل انسانی خللی وارد نشود.

کااه انسااان موجااود تااک ساااحتی کیااد دارنااد  اساات )زمانیااان،  در مقاباال برخاای از اندیشاامندان تا
را  ایادن نیفق  هماانگارند و  می انسان را در حد تن  خاکی و جسم مادی ( و464-467ش: 4844
ْن ه   ...گویند:  می و دیده ال َ َح  یإ  نْ یإ  َمْبُعاوثیاُتَنا الد ُ ( در نتیجاه توجاه 54: أنعاام) نیا َو ما َنْحُن ب 

یسام، عرصاه دیان از عرصاه سیاسات، معناسات و یاا براسااس نظریاه سکوالر به سااحت مجارد بای
گاشار، انساان بسایار  اجتماح و فرهن  جداست هرچند ممکن است خود شاخا  مادیر یاا سیاسات
کاه در عرصاه مادیریت، باه ارزش دینای پایبنااد هاای  معتقاد و متادین باشاد اماا هایچ لزومای ناادارد 

کشاااورهای دنیاااا بااا باشاااد؛ ایاااده کناااون در بسااایاری از  کاااه هااام ا کثااارا  ویاااژه اروپاااا و  های  کاااه ا  آمریکاااا 
 ند، حاکم است.ا مسیحی

تفااوت اساات؛ نهایاات  طباق ایاان نگااه ماادیر و رهبار نساابت باه ُبعااد اصایل انسااانی و رشاد او باای
کاااه:  دولااات مسااائول رفااااه دنیاااوی ماااردم اسااات ناااه آخااارت »حااارف چناااین مااادیریتی ایااان اسااات 

ک 856ش: 4844 ان،یوسفی)«آنها را و نظاارت باه لاشا در مقاام قانوگاشاری، اجا (به نقل از جاان ال
گاهی برای پیشابرد اهاداف  بعد اصیل انسانی احساس وظیفه نخواهد نمود هرچند ممکن است 

بااه عنااوان یااک اباازار اسااتفاده هااا  ماادی و دنیااوی خااویش و یااا فریااب افکااار عمااوی از دیان و ارزش
 (.44ش: 4847 ،نادری و شریعت)نماید می که مکیاولی به شهریاران توصیه چنان نماید هم

 گیری اختیار و قدرت تصمیمج( 
گیری و انتخااب اسات،  های اختصاصی و یا بارز انسان، داشتن قدرت تصمیم از جمله ویژگی 

که انساان باه علام  ویژگی فوق به  که نیاز به دلیل و برهان ندارد چرا  قدری بدیهی و روشن است 

                                                                                                                                  
کنناااد هااادایت گشاشاااته و[ دیگاااران بااادان عمااال  کاااه ]از خاااود بیادگاااار  کاااه بااارایش دعاااا  و فرزناااد شایساااته .8 ؛بخشااای  اى 

کاااار  اماااروز روز عمااال اسااات ...»کاااه  میخاااوان می ی؟ع؟از علااا یتااایدر روا (. نیاااز868 ق:4474 ،)حرانیکناااد و حساااابی در 
کار نیست  .(23، 3 ج ش:4862 ،کلینی...«) نیست، و فرداى قیامت روز حساب است و عملی در 
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که دارای اختیار است و مجبور نیست و به قول مانوی: حضوری می  یابد 
کااااااااااانم نای کااااااااااانم یاااااااااااا آن  گاااااااااااویی ایااااااااااان   کاااااااااااه 
 

 
 خااااااااااااااود دلیاااااااااااااال اختیااااااااااااااار اساااااااااااااات ای صاااااااااااااانم 

دیان و شااریعت نیااز بااه ایاان اماار بادیهی توجااه داشااته و براساااس چنااین شااناختی از انسااان او را  
کارهااا می کااه می»اساات  نمایااد در قاارآن آمده مکلاا  بااه انجااام یااا تاارک  کساای  خواهااد ایمااان  کااه هاار 

کااه می کساای  کفاار باا بیاااورد و هاار  ر و نااه وادارکننااده، 54کهاا : «)ورزدخواهااد  ( پیااامبر را صاارفا  ُمااَشک  
کاااااراه و جباااااری را در مسااااایر حرکااااات تکااااااملی انساااااان 55کند)غاشااااایه:  معرفااااای می ( و هااااایچ ا

کفار نمی526تاباد)بقره:  برنمی کااراه را،  کفاار از روی ا ( یااا طبااق روایتاای از 476دانااد)نحل:  ( و حتاای 
کااه  گناااهی  کااراه و اجبااار پیااامبر،  ( بااه 468، 5 ج ش:4862 ،باشااد، عااشاب ناادارد)کلینیاز روی ا

و چه در جانب منفی از نظار  انسان چه در جانب مابت همین دلیل اعمال و اوصاف غیراختیاری
 شود. گشاری نمی دین، ارزش

گاهی شکل پیشاین اوسات و مکانیسام تغییار رفتاار چناین  هاای گیری اراده در انسان، معلاول آ
گا باشاد از هماین روی هماواره دعاوت  هایش، میسار نمی ها و کشش هیموجودی جز از راه تغییر آ
کاریم از  1انبیا با بینات و اماور روشان هماراه و حرکات آناان براسااس بصایرت باوده اسات؛ در قارآن 
کرم؟ص؟ می  خوانیم: زبان پیامبر ا

                                                        
گفتنااد آ یدر هنگااام ؟ع؟میماال اسااتدالل ابااراه. 1  یخاصاا یرکاایبااا ز ؟ع؟میابااراه میتااو بتهاا و معبااودان مااا را شکساات ایااکااه 

کااه بلکااه ]سااالم ماناادن بزرگشااان نشااان ماای»فرمااود  کااار را انجااام داده اساات یااشااان ا [ باازرو دهااد  گاار سااخن  پاا ن  ا
گفتنااد: شااما خودتااان ]بااا پرساات د. پاا  آنااان ]بااا تفکاار و تأماالینااد، از خودشااان ب رساایگو ماای ن یاادن ای[ بااه خااود آمدنااد و 

گااااه سااارافکنده و شرمساااار شااادند ]ولااای از روى 64م.[ )ید ]ناااه اباااراهیار[ ساااتمکاریااااخت اثااار و بااای موجاااودات بااای ( آن 
گفتند:[ مسلما  تو مییابراهی به یجو زهیست گفات: ]باا توجاه باه ا62ند. )یگو نان سخن نمییکه ا دانی م  [  قاتین حقیا( 
که هیپرست ی را مییزهایا به جاى خدا چیآ ( اف بر شما و بر آنچاه باه جااى 66رسانندم! ) انی به شما نمییچ سود و زید 

در مکاه و  امبریاآغااز دعاوت پ درو یاا  (852 ان،یانصاارترجماه  ؛62 -68: اءیادم )انبیشیاند ا نمیید پ  آیپرست خدا می
 اتیاماال آ بارد یکه مردم را به فکر فروما کند یاستدالل م یکه آن حضرت به امور میکن یمربوط به آن مشاهده م اتیآ

ا یا( آ24م )میاا ننادهیا ماا آفریاد یانیآفر ا شما آن )نطفه( را ]تا انسانی معتدل و آراساته شاود[ ماییآ»فرمود: که سوره واقعه 
ا یاد یاا زا فارود آورده ( را از ابار بااراندینوشا مای کاه یا شما آن )آبی( آ64مم )یانیرو ا ما میید، یانیرو ( را میتشما آن )زراع

 واناااتیح نینظر و تفکاار بااه آساامان و زماا مااردم را دعااوت بااه ایاا(  286ان، ی(... )ترجمااه انصااار64مم )یااا مااا فاارود آورنااده
 زیا( ن427: ه)بقرکناد یاز پادران نکاوهش ما دیاآنهاا را بار روش نادرسات تقل ایا( 57-42: هیغاشا) کناد یدعاوت ما رامونیپ
نکتاه )روشان تعقال و تفکار مقدماه انتخااب و عمال اسات د،یانما مای که مردم را به تعقال، تفکار، دعاوت یمتعدد اتیآ

گااه نیاا ؟مهع؟و ا ماه ؟ص؟امبریپ رهیجالب در س کاه حرکات آنهاا هماوراه باا آ در زماان  یهماراه باوده و حتا یبخشا یاسات 
گاه زیجن  و در برابر دشمنان ن  .(اند با آنها نبرد نکرده یساز بدون دعوت و آ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

َِ َعتتی  ُقتتْل هتتِذِن َ تتبیی ْدُعتتأا ِ هَّلَل ا
َ
َبَعتتی  أ َ ِ َنتتا َو َمتتِن ا

َ
ةأ أ ََ َنتتا ِمتتَن   َبصتتی

َ
َِ َو متتا أ َو ُ تتْبَّاَن ا

ْشِركی  (.۵۰۴)یأ  : اْ ُ
کاماال و همااه (، 34ق: 4477جانبااه نساابت بااه چیاازی است)عسااکری،  بصایرت عبااارت از علاام 

کاار  بصیرت یعنی در مسیر دیادن؛  راحرکات زنادگی و در مواجاه باا افاراد و جریاناات، تماام جواناب 
کیدکننااده حرکاا گاااهی اساات. یااک رهباار زمااانی میچنااین حرکتاای در راسااتا و تأ توانااد  ت براساااس آ

گاااهی کااه بااه آنهااا آ گوشاازد و  بخشاای نمایااد، سااختی نیروهااای خااود را ماادیریت نمایااد  های راه را 
ها را آموزش دهد. به همین دلیل در آیاات و روایاات متعادد،  چگونگی برخورد با حوادث و بحران

دو،  های آن ن و انااا ، وسوساااههای راه، دشااامنی شااایاطین جااا هاااای ماااومن، ساااختی باااه ویژگی
کوتاهی تنبلی های اخااروی و دنیااوی اعمااال، بااه راهکارهااای الزم باارای برخااورد بااا  هااا و پیامااد هااا، 

کاملی در این مسیر برای ره ویان ارا ه داده است.   گاهی   مشکالت مشکور پرداخته و آ
اند  شرطی نمودهای  انهرس غاتیها و تبل ها را به رسانه انسان که ایدن مدیریت رایج در برخالف

 باشد، واقع خالف صددرصد هرچند کنند اعتماد می ،شود رسانه طره می نیمردم به آنچه در ا و
 .ندسااز ناانیو اطم نیقای نیگزیرا جااپردازی  الو خیا وهام ظان، اناد ها توانساته با این رساانه آنها

کاه قادرت رساانه داناداریم یکسا یامروزه در عرصاه جهاان حارف  غااتیتبل و اشادای داشاته ب اسات 
کوتاااهی بااه رسااانه بااه همااین دلیاال زنااد اول را می های اجتماااعی،  های خبااری، شاابکه بااا نگاااه 

کنونها، دشمنان اسالم  های سینمایی و سریال فیلم با تمام ناب را اسالم در تالشند تا  ی،در عصر 
باااا را م اساااال یو حقاااوق فاااردی و احکاااام دهناااد جلاااوه  یساااتیو ترور تنوخشااا نیاااد ،شیاهااا ییبااایز

ساازی و  فرقاهرون باه داسالم از   یتحر یبرا ایو  قرار دهند پیها در طول تار هجمه نیتر نیسنگ
گروهااا تیااتمسااک و باا حماهااای مااشهبی  ها و اقلیت حمایات از فرقااه ، تیاامااال وهاب یافراطاا یاز 

 ،نااب عیو تشا لاصای ای به آنها، چهاره اساالم رسانه یفضا غیره و با قرار دادن القاعده و داعش،
 سازند. مخدوش

گششاات در ماادیریت دیناای هرگونااه فریااب، تحمیاال اراده، سوءاسااتفاده و اسااتثمار  بنااابر آنچااه 
کاردن اشاخا  از درون و  کاه روش اساتخفاف و تهای  انسان ممنوح است، قارآن روش فرعاون را 

 فرماید: کند و می های فطری است، نکوهش می سرمایه
طاُعأُن 

َ
كاُنأا َقْأما  فاِ قی َفاْ َتَل  َ َقْأَمُ  َفأ ْم  ُ  (؛۱1)زخرف: ِ هن َ

کردند.  پ  او قومش را سب  مغز شمرد در نتیجه از او اطاعت 

کانش باه  با توجه به آیات قبال، اساتخفاف را باه ایان شاکل توضای  می کاه فرعاون در وا دهاد 
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 پردازد: گونه به استدالل می دعوت موسی به توحید، این
َعْوُن ِف   َو َناَدى َْ  ِف

َ
ِی أ ى ِمتن َ ْ ِر َِْ تاُر  هْنَ ََ َو َهتِذِن اْْلَ  َلتیَس هَّلِل ُمْلتُك ِمْصت

َ
َقْأُمتِ  َقتاَ  یتاَقْأِم أ

ون ْبِصُر ُِ  (.۱۵)زخرف: َفاَل 
کاه اساتدالل مغالطاه  آمیاز خاود را باا صادای  تعبیر به ندا حاکی از تبلیغات وسیع فرعاون اسات 

گونه گوش همگاان برساد، با بلند و آشکار به  که به  گوناه  و اساتدالل او نیاز این 1ه ماردم رسااندای 
کاه اوال  مان دارای ُملاک و فرماانروایی مصار بازرو هساتم، از قادرت ماالی برخاوردار باوده باه  است 

کااه قصاارهایی ساااخته گونااه کااه آب از زیاار آن جاااری می ای  کااه نااه  ام  شااود، باارخالف موساای؟ع؟ 
حاال  تواند حرف بزند، به خوبی نمی نه توان مالی، نه طبقه اجتماعی و حتی ،روایی دارد فرمان

کسی لیاقت فرمانروایی دارد)زخرف:  که چه  کنید   (.28-24خودتان قضاوت 
کااه اسااتدالل مااشکور، مغالطااه آمیااز و بااه همااراه تمسااخر اساات زیاارا آنچااه در  ایاان در حااالی اساات 

 های فرمانروایی اهمیت دارد تعهاد، تاوان و تخصاا الزم، مشاروعیت و برخاورداری از صاالحیت
که فرعون هچ که اوال  مشروعیت نداشت به دلیل آن اخالقی است  که ناه  یک از آنها را نداشت چرا

کشتار بر مردم حکومت می کرد و نه مشروعیت الهای دارد  پشتوانه مردمی دارد زیرا با زور و غلبه و 
د و تخصا، کریم، موسای ح هام مشاروعیت دارد زیارا  2و نه تعه  از این در حالی است طبق قرآن 

کاار46: زخرفناحیه خدا و خاالق هساتی فرساتاده شاده اسات) دارد)قصاا:  ( هام تعهاد و تاوان 
د به ارزش( 56  های اخالقی است. و هم به دلیل نبوت و عصمت در اوج تقی 

 گوید: کند و می و س   فرعون مغالطه دیگری را مطره می
گر موسی راست می تبندهای طاال باه او داده گوید و قدرت الهی دارد چرا به اعجاز الهی دسا ا

 (.28همراه او نیستند تا ما نیز آنها را ببینیم)زخرف:  نشده و چرا فرشتگان به

گااول ایاان اسااتدالل هاام بااا تبلیغااات وساایع، ساابب اسااتخفاف و تزلاازل  زننااده آن های سااطحی و 
کااه وقتاای فضااای  کااار موساای را دشااوار نمااوده بااود؛ چرا گردیااده و  عقیااده بساایاری از مااردم عااادی 

گردد، دعوت و حرکت به سمت حق نیز دشوار خواهد بود. جام  عه دچار ابهام و شبهه 
ای باه شاکل بسایار  های زنجیاره امروزه پروهه استخفاف در ساط  وسایع جهاانی توسا  رساانه

                                                        
 ها دعوت او با تبلیغات، هیاهو و جنجال همراه بود. به قول امروزی. 1

کاه ممکان اسات تااج و تخات . 2 کاودکی  کودکاان باه صارف احتماال تولاد  کشتار وسایع ماردم و  او را دلیل عدم تخصا او 
کشیدن مردم)شعراء: 6ویران نماید)إبراهیم:  آمیاز در مواجهاه باا  (، استدالل های ساطحی مغالطاه55( ، به بند بردگی 

گششت.  موسی چاننچه 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

هاای  گیارد؛ ارا اه اخباار و آمارهاای غیرواقعای، سااخت ساریال و فیلم ای صاورت می نرم و ماهراناه
ختن چهااره رقیااب، سانسااور اطالعااات، تحریاا  وقااایع و حااشف سااینمایی در جهاات مخاادوش سااا

و تحااریم آنهااا، از شااگردهای بساایار مهاام آنااان در پااروهه اسااتخفاف  های رقیااب از صااحنه رسااانه
 است. 

گششاات  1در ماادیریت جبهااه باطاال، فریااب از جملااه روشااهای مهاام بااوده و هساات؛ و چنانچااه 
که تظاهر به دین، ارزش کیاول این است  القی برای حااکم خاوب اسات هرچناد های اخ منطق ما

کااه اداره و ساایطره باار امااور مااردم و ماادیریت  هایچ اعتقااادی باادانها نداشااته باشااد در این جااا هاادف 
  2کند اما در منطق اسالم چنین چیزی جایز نیست. بهتر آنهاست وسیله را توجیه می

وشات اجتمااعی ها در تعیاین سرن از جمله نکات برجستۀ آیات قرآن، نقش اساسی اراده انسان
خداونااد سرنوشاات هاایچ قااومی را »فرمایااد:  سااورۀ رعااد می 44و سیاساای آنااان اساات خداونااد در آیااۀ 

کاه اسام جماع   تکیاه« که خودشان سرنوشتشان را تغییر دهند دهد تا این تغییر نمی کلماه قاوم  بار 

                                                        
تماام سااحران زبردسات  دهاد یدساتور مافرعون مقابله و معارضه،  یبرا یدعوت فرعون از موس انیقرآن در جردر آیات . 1

کل مصر جمع  ( اماا فرعاون در 444-448: یاون )دهاد ی( و باه آنهاا وعاده ماال و مقاام ما24ون  : یا)ندینماو ماهر را از 
کاه در با کناد یما یصحبت و ظاهرساز یا گونه مواجهه با مردم به کاهناان   یاجتمااع گااهیماردم جا نیکاه از سااحران و 

گاار  دیشااو یجمااع ماا ایااآ: »دیااوگ یخااود ماا انیااو رو بااه مااردم و اطراف دیااداشااتند بااه نفااع خااود سااوء اسااتفاده نما یا ژهیااو تااا ا
 دیاهماه ماا با یعنای( 47-84)شاعراء :  «میکنا تیاتبع یسااحران( در زنادگ نیاز )سابک و آ ا زیاشادند ماا ن روزیاساحران پ

بلکاه او باا  ساتیطلباناه ن  و صرفا  قادرت یمبارزه شخص کی زین یمن با موس ی و مبارزه میمسلک آنان باش و نیتابع آ 
کاهناان حما دییایشما مخال  است پ  ب یگمسلک و سبک زند نیآ  کاه  میکنا تیاو تبع تیاهمه با هم از سااحران و 

کاه فرعاون سااحران را عادد  یدرحاال نیراه درست راه آنان است. ا اناا ربکام »و خاودش شاعار  کناد ینما حسااب یاسات 
کاه  داناد یهاا ما ق ارادهاش را فاو و خود را باالتر از همه و فرماان و اراده ملوکاناه دهد یسر داده و م «یاْلعل و روشان اسات 

کاهناان در مسا یاجتمااع تیااز موقع خواهاد یفرعون ما  نیهما باه  دیاخاود ساوء اساتفاده نما یها خواساته ریسااحران و 
 ایااآ» دیااگو یهااا ماا آن دیاآوردنااد فرعااون در مقااام تهد ماانیو بااه او ا دناادیرا د یساااحران معجاازه حضارت موساا یوقتاا لیادل

کسا دیاا آورده ماانیا یبدون اجازه مان باه موسا ( 44)شاعراء : « داد میکاه باه شاما ساحر را تعلا یمان بازرو شاما هساتم؛ 
 دهاد یو نشاان ما کناد یم یبردار خود پرده دیپل فو از اهدا افکند یپرده م شیخو یفرعون از چهره واقع ه،یآ نیطبق ا
از  تیااباار تبع یاو مبناا یقبلاا یادعاااو  سااتیدر براباار اراده فرعااون از ارزش و تقاادس برخااوردار ن ینااییمساالک و آ چیکااه هاا

گروه نیو دروغاا یساااحران شااعار  نهااایاساات و همااه ا انیااو اد هااا، نیمختلاا  )احاازاب( مااردم، آ  یهااا بااوده، احتاارام بااه 
کمان باشد. یها از سو اعمال قدرت بر توده یبرا یابزار توانند یم  حا

بان عاروه باود  یکاه مهماان هاان ادیاکشاتن ابان زاز  ناهیباه مد نیاماام حسا ی ل فرساتادهیامسالم بان عق لیدل نیبه هم. 2
کوفی، ورزد) می امتناح ورزد  مای امتنااح شیدشامان خاو یاز بستن آب به رو ریحضرت ام ای و (.444: ق4442ابومخن  

کاار حضارت ام یدشمن  او آب را باه رو که قبال   یخواند در حال می و آن را نبر ناجوانمردانه توانسات  مای ریااو بساته باود و 
 ،مجلساایولاای حضاارت مقابلااه بااه مااال نکرد) بااود ماای کااارش مشااروح زیااو چااه بسااا از نظاار عقااال ن دیاالااه بااا مااال نمامقاب

 .(448، 85 ج ق:4474
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که ویژگی آن، قوام و قیام جمع، وابستگی اماور  1ساتشاان باه یکادیگر ا زندگی است؛ اسم جمعی 
کاه می خداوند نیز چنین جمعی را مورد خطاب قرار می گروهای  اوام اماور و  دهد یعنی  خواهناد در ق 

کاار شاده و اقادام  تعامل با یکدیگر، حیات اجتماعی بهتری داشته باشند، باید خودشان دست به
که خداوند با یاک معجازه ی را ای چناین حیااتی و سرنوشات به تغییر نمایند و انتظار نداشته باشند 
کتاب و ای را با ارسال  برای آنان رقم زند، هرچند خداوند زمینه تحقق چنین جامعه رسال، انازال 

کاار  جعل قوانین مورد نیاز، نصب امام و جعل نیابت عامه در عصر غیبت، انجام داده ولی اداماه 
 وابسته است. ها به اراده، همت و حرکت انسان

کاه از نگااه دیگار مکاتاب هاا محکاوم  محای ، اجتمااح و تااریپ خاود  انساان ایان در حاالی اسات 
( نکتاه جالاب توجاه، 35-34ش: 4843راد،  معلول عوامل فوق است)الهیبوده و رفتارهای آنها 

کااه در ایاان یکسااو انسااان را مجبااور و محکااوم محاای  و اجتماااح  شااود از جااا پیاادا می تناقضاای اساات 
 زنند. می 2دانند و در عین حال دم از آزادی مطلق می
ته مهام در بحا  آزادی، تفااوت نگااه غربای باا نگااه اساالمی اسات؛ آزادی در نگااه غربای، نک 

کسای  کاه  برخاسته از عقل خودبنیاد، اومانیسم، اصالت لشت، توافاق افاراد و... اسات و تاا زماانی 
و  ای متعرض حقوق دیگران نگردد و آن را به خطار نینادازد، شاخا در داشاتن هار فکار و عقیاده

کاری  گیرند. آزادی تشریعی و قانونی را نتیجه می 3، آزاد است یعنی از آزادی تکوینیانجام هر 
هاا باه طاور تکاوینی آزادناد اماا باه لحاا  تشاریعی خداوناد باا توجاه باه  اما از منظر اساالم انساان

که از انسان و مصاال  او و هساتی دارد، آزادی او را در رهاا شادن از هرآنچاه غیار خداسات  شناختی 
گزنااد می مااانی آزاد میبینااد و ز می کااه جااان و تاانش را از هرآنچااه بااه حقیقاات او  رساااند، دور  شااود 

 سازد.
کاااااااااه ز کباااااااااود ر  یاااااااااغاااااااااالم  همااااااااات  آنااااااااام   چااااااااارخ  

 
 

 آزاد اساااااااااات ردیز هاااااااااار چااااااااااه رناااااااااا   تعلااااااااااق پااااااااااش 
با توجه به ابعاد اصیل انسانی، ایجاد خلل نسبت به این بخش از وجود انسان، جایز نیسات  

                                                        
ماننااد رهاا ، ُعصاابه،  یقرآناا گااریدهاام افااق  یهااا از واهه آنلفاا   زیتماااوجااه ، در واهه قااوم مااشکور یژگاایورسااد  ماای باه نظاار. 1

 است. آن نظایر و رهیجمع، طا فه، امت، فرقه، عش
که به آزادی دیگر انسان. 2  ها آسیب نرساند. تا زمانی 

کاری انجام دهاد پا  قانوناا   می یعنی چون انسان تکوینا آزاد است و. 3 کااری انجاام دهاد مگار  مای نیاز تواند هر  تواناد هار 
کرده باشد که خود قانون افراد را محدود   .(558-544ش: 4843پژوه و عابدینی،  دانشر.ک: )مواردی 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کراه در دین را مطره میبه همین دلیل وقتی قرآن  در اداماه،  1نمایاد، در عین حال، مسئله نفی ا
کیاااد می روشااان باااودن مسااایر رشاااد و غااای  را متاااشکر می کاااه ایماااان آورد، در  شاااود و تأ کسااای  نمایاااد 

کفر و عدم ایمان را  2به دست آویز محکمی چن  زده است اش، زندگی و در آیات متعدد، نتیجه 
 63: هتوباا؛ 453أنعاام : ؛ 464-462نساااء : ؛ 33-32عماران :  آلنمایاد) خلاود در آتاش معرفاای می

 (.و...

از نتاایج آزادی و اختیااار، ممنوعیاات اسااتبداد و دیکتاااتوری در ماادیریت دیناای اساات هرچنااد در 
که وانماود نمایاد إعماال  نظام های غیر دینی و به ظاهر دموکراسی، هیئت حاکمه در تالش است 

کااامال بااه صااورت آزاد و مبت کمیاات  گیاارد امااا در واقااع  ناای باار یااک جامعااه دموکراتیااک صااورت میحا
کلااای و جز اای جامعاااه را تعیاااین می ای و  کننااد و باااا فریاااب رساااانه اراده صاااحبان زر و زور، خطاااوط 

کاامال  نامحساوس و نارم تحمیال می کنناد دلیال  تبلیغاتی آراء و افکار خاویش را بار ماردم باه شاکل 
خااواهی در آمریکااا، فرانسااه و  جناا  و عاادالت و تظاااهرات ضااد 3هااای مردماای ایاان مطلااب، جنبش

پرسی مجدد دربااره مشاروعیت حکومات  گاه تن به همه هایی هیچ انگلی  است چنین حکومت
 اند. و نظام سیاسی نداده

کااه  خالصااه آن  گاااهی بااا توضاایحی  کااه در ماادیریت اسااالمی بایااد بااه شاخصااه مهاام آزادی و آ
 ن موضوح خواهد بود.گششت توجه داشت و بدون آن مدیریت اسالمی بدو

 شناختی . مبانی جامعه3
مشاترک او  تهدیادهایاز جملاه داشاتن مناافع و  ییهاا است ضروت یاجتماع یانسان موجود

گز ز،یآم مسالمت یستیز و هم یستیبهز یدهد او برا می سوق داده و اجتماعی یزندگ  را به باه  رینا
قااادر بااه  ییاساات و بااه تنهااا یمختلاا  اجتماااعهای  مشااارکت در عرصااه و گاارانیبااا د یهمکااار

نحاااوه اماااا نکتاااه اساسااای،  ساااتیو دور نماااودن خطرهاااا ن اش یعماااوم یازهاااایباااه ن ییپاساااخگو

                                                        
ْکراَه ف  . 1 َن اْلَغ ین  َقْد َتبَ یالد    یال إ  ْشُد م  ااُغوت  َو یَفَمْن  یَن الر ُ الط َ ااْلُعْرَوة  اْلاُوْثقییاْکُفْر ب  ااهلل  فقاد اسَتْمَساَ  ب  ْن ب  صااَم   ْوم  اَل اْنف 

 (.526)بقره:  میع  َعلیَلها َو اهلُل َسم

کاه باه رد نادا یدر زنادگ یمحکما زیاکه دست آو یکس برخالف. 2 کسای اسات  َو . امیاد بساته باشاد سارابحاال او همانناد 
ش قیال َ َکَسراب  ب  ْعماُلُهْم 

َ
َکَفُروا أ ذا جاَءُه َلاْم یَعة  یَن  ی إ 

ْمآُن ماء  َحت َ اْدُه َشایْحَسُبُه الظ َ سااَبُه َو یج  ااُه ح 
ْناَدُه َفَوف َ ئا  َو َوَجاَد اهلَل ع 

سابیاهلُل َسر  (.84نور : ) ُع اْلح 

در پااری  تظاااهرات  زردهاا قاهیجنابش جلپوسااتان در آمریکاا،  درصادی)وال اساتریت( و جنابش سایاه44ماال جنابش . 3
کشورهای اروپایی.  ضد جن  در 
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 براساس یاجتماعات بشر ،ینیردیغ یها در جمع ،است ینیردیو غ ینید یها جمع یریگ شکل
انا  با و احی انسان یبرخاسته از زندگ یها ضرورت و ی، منافع مشترک مادپیوندها ن،ینژاد، سرزم

حاب آن براسااس محاور مشاترک  یریگ کاه شاکل ینایبارخالف جماع د ردیاگ یغلبه، شکل ما وزور 
 هایونادیپباا که  ردیگ یها شکل م انسان انیدر م یدیجد وندیآن پ براساس اوست و نیخدا و د

که  متفاوت …و ینیسرزم، ینژاد فرمایاد:  و می دیانما یما ریاتعب ایماانی ونادیپه قرآن از آن با است 
ُحوا بَ  ْصل 

َ
ْخَوة  َفأ ُنوَن إ  َما اْلُمْوم 

ن َ َخاَو یإ 
َ
یعنای در ایان پیوناد  (478: عماران آل؛ 47: حجارات)ُکْم یَن أ

ُناوَن »برادری وص  ایمان موضوعیت دارد لشا فرماود:  َماا اْلُمْوم  ن َ حاب و  ،یگارید یدر جاا ایا ...«إ 
نااوح  نیتر کیااکااه نزد ینسااب وناادیپ یحتااو  کنااد یماا یمعرفاا مااانیرا براساااس ا وناادهایبغااض و پ

؛ 55:همجادلاا)دیاانما یماا ءاغااآن را ال ی،مااانیا وناادیبااا پ یاساات در صااورت معارضااه و تناااف وناادهایپ
  (.4؛ ممتحنه: 54:هتوب

گفته شد، مبنای تشاکیل جماع از منظار دینای ایماان و هادف مشاترک)قرب الهای(  بنابر آنچه 
کاه تفااوت اساسای باا نحاوه شاکل رد. ایان امار، مادیرت آن را بسایار گیاری جماع غیردینای دا است 

 نماید. می تر از مدیریت جمع غیردینی متفاوت

یت  اهداف مدیر
 تیعبود. 1

 یبردار اطاعات و فرماان ،پرساتش ی بردگای،معنا باه «بادع» شهیاز ر یمصدر صناع ،تیعبود 
، 5 ج ق:4444 ،)فیومیباشااد یل مااخشااوح و تااشل  نهایاات آن  یاصاال معنااااساات   دهاسااتعمال شاا

و ماراد از  .اسات و تاشللو اطاعات از آثاار خشاوح  پرستش( و 45، 3 ج ش:4867 ،صطفویم ؛834
 در برابر خداوند است. لخشوح و تشل  جا، نهایت  عبودیت در این

کر کید دارد میقرآن  َو ماا َخَلْقاُت جن و ان  را جز برای پرستش نیافریده اسات که خداوند، تأ
 ل  
ال َ ْنَ  إ  ن َ َو اْْل   ل  ( باا توجاه باه اساتثنای ذکار شاده در آیاه26)ذاریاات: ونْعُبُد یاْلج 

ال َ  ،ْعُباُدونیإ 
چنانچااه غاارض از ارسااال رساال نیز)کااه بااه اساات عبااادت  ،خلقاات انسااانو منحصاار   یغاارض اصاال

 (.86: نحلباشد) نوعی هدایت و رهبری مردم است( عبادت خدا و اجتناب طاغوت می
 دنیرساطباق حادی  قارب نوافال و فارا ض،  ،ندرجه آ نیاست باالتر یمراتبدارای  تیعبود

که تمام  مقامیبه  گاردد به عیاخاشاع و مط ،اعضا و جاوارهاست  گاوش  و  کاه چشام یا گوناه خادا 
گااوشو...،  انسااان ( یعناای تحاات فرمااان 3و2ح 825، 5 جش: 4862 ،گردد)کلیناایخاادا  چشاام و 



اره 
شم

م ، 
زده

ل یا
سا

43
ان 

مست
، ز

141
1

 

 

 

44 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

که خدا دستور داده و راضی گوش دهد  وقتای در اماور  نیابناابر است؛ خدا باشد؛ به چیزی نگاه یا 
جز ی و رفتارهای فردی، عبودیت محور و غرض باشد، حتماا و باه طریاق اولای )براسااس قیااس 

کااالن و تصاامیم اات( در امااور و رفتارهااای  کااه موضااوح  گیری اولوی  کلاای  بااوده و تااأثیر  تیریماادهااای 
دلیال در  ها دارد، غارض ماشکور جااری و سااری اسات باه هماین عمده در زندگی و عبودیت انسان

ی )شامل دوست داشتن قلبی تا پایبندی عملای وحمایات از طااغوت( ماورد نهای  آیات قرآن از تول 
کفر بر می قرآن قرار می  (.522-526شمارد)بقره:  گیرد و آن را از آثار 

گشرانااادن معصااایت اسااات)ابن فاااارس« طغااای»طااااغوت در لغااات از ریشاااه   ،باااه معناااای از حاااد 
کلمااه445، 8 ج ق:4474 ساابب مبالغااه در « تااا»و اضااافه شاادن « طغااو»ت اساام فاعاال از طاااغو ( و 

کااه شااخا مظهار طغیااان و  گونااه  گااردد، یکاای از مصااادیق  بااارز آن،  سرکشاای میطغیاان اساات بااه 
 (.34، 2 ج ش:4867 ،حاکم و یا صاحب منصبان سرکش است)مصطفوی

گردیده) ه دو (، تحاااکم در لغاات، مراجعاا67: نساااءدر آیااه دیگااری از تحاااکم بااه طاااغوت منااع 
، 45 ج ق:4444 ،قصااوت و پایاان دادن باه خصاومت اسات)ابن منظاورطرف  نزاح به قاضی برای 

کاه ساخن از (445 اطاعات از خادا، رساول و اولاواالمر مطاره و باه  ولی با توجه به سیاق آیات قبل 
ن ( و در آیه بعد، سخن از جریاا24: نساءمراجعه به آنان در امور مورد نزاح دستور داده شده است)

کااار شااکنی آنااان است) 1نفاااق آیااد، هاار مساالمانی  ماای (، بااه دساات64: نساااءدر جامعااه اسااالمی و 
کالن و ُخرد  سیاسی که در بیشتر اوقاات ماورد نازاح و اخاتالف  _ موظ  است، در مسا ل  اجتماعی 

اسات و همچناین در منازعاات جز ای ماال ارث،  اماور بیشاتر هگون و یا زمینه اختالف در این 2است
 دیات، قصا  و...، از مراجعه به طاغوت پرهیز نماید. طالق، 

که طاغوت یک جریان فرهنگای سیاسای واجتمااعی باه رهباری اولیاای  می از آیات قرآن بر آید 

                                                        
کاه در  نفاق از جمله پدیده. 1 که بیشترین زمینه ظهور و بروز آن در مسا ل سیاسای اسات و مناافق از آن جهات  هایی است 

کااه پااای ماای عیکنااد، ساا ماای جمااع ایمااانی زناادگی کااه جاازء آنااان اساات امااا از آن جهاات  کنااد  بناادی بااه  کنااد طااوری وانمااود 
هاای اصایل و ریشاه دارد  های نفسانی است وامور فاوق جازو خواساته ها مستلزم دوری از هوی و هوس و خواسته ارزش

ن دیان هاای نفساانی اسات و پیونادش باا دشامنا منافق است به همین دلیل در نهان خویش مشغول ارضای خواهش
 بیناد لاشا تااالش نیاز از هماین جهات اسات باه همااین دلیال جریاان نفااق، حکومات اساالمی را در تضاااد باا مناافع خاود می

کفاار را حفا  نمایاد تاا از ایان طریاق هام باه خواساته می هاایش برساد و هام در صاورت ناابودی حکمات  کند پیوندش با 
کفر و شرک نیز جایگاهی داشته باشد کریم بیشاترین نماود پدیاده نفااق در جریاناات سیاسای در ق ؛اسالمی در دولت  رآن 

 و اجتماعی است.

 شود. می هه حق، منازعات سیاسی و اجتماعی بسیار جدی مطرهبج یگیر ویژه بعد از شکل هب. 2
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که همیشه در برابر جبهه حق قرار دارند ( و یا مانع اصالی در برابار جریاان 26: نساء)شیطان است 
گرفتااه اساات)کااه بااه شاادت مااورد نهاای و ن عبودیاات، طاااغوت اساات ؛ 67: هما دکااوهش قاارآن قاارار 

 (.42: زمر؛ 86: نحل
کاااه ایماااان آورده ساااوره حاااج باااه طاااور صاااری  44همچناااین در آیاااه  کساااانی  اناااد  تااار در اوصااااف 

 خوانیم: می
تتذ
تتاُهْم ِف یال َ َ ْ َ ْ تت َن ِ ْن َم وِف َو هَنَ ْعُر وا ِبتتاْ َ َمتتُر

َ
كتتاَة َو أ َ َ تتُأا ال َِ تتالَة َو آ قتتاُمأا الص َ

َ
ْأا َعتتِن اْْلَْرِض أ

َِ َِ عاِقَبُ  اْْلُُمور ِر َو  َْ ْْ  ؛اْ ُ
گر آنان را در زم که ا ن دهیهمانا  پردازند،  دارند، و زکات می م، نماز را برپا میین قدرت و تمک 

کارهاااى پسااند کارهاااى زشاات بااازمی ده وا مااییو مااردم را بااه  دارنااد و عاقباات همااه  دارنااد و از 
 یار خداست.کارها فق  در اخت

تااوان و  یمعنا بااه یاز نظاار لغااو نیشااده اساات تمکاا مطره نیدر زماا نیبحاا  تمکاا هیااآ نیاادر ا
کاااار  در  نیتمکااا یانیاااوح رهنااا ( در ف248 ق:4454الااارازی، )اساااترا قااادرت داشاااتن بااار انجاااام 

 یو اقتصاااد یاجتماااع ،یاساایقاادرت س یاشااخا  دارا ایااکااه شااخا  شاادهاسااتعمال  مااواردی
در که هر سه از لوازم رهبری و مدیریت است؛  (6 :قصا؛ 6: أنعام؛ 56: أحقاف؛ 44: حج)باشند

کارکردهاا یکای ایاو  یکاارکرد اصال ، یصورت روشن و صار محل بح  به هیآ  ،را نیمهام تمکا یاز 
 .کند یم یاقامه نماز معرف

  .تأمل است قابل نکتهدر بح  اقامه نماز چند 

کااه  یلاعمااه او از جملاااساات مطااره  تیاامظهاار عبود و عنوان محااور بااهدر اسااالم نماااز . 4 اساات 
هااا از  عبادت نینماااز در باا لیاادل نیهم بااه ؛سااتینباار آن مترتااب جااز عبااادت و پرسااتش  یغرضاا

 ش:4862 ،کلینای«)اعماال دیگار یقباول معیاار»کاه  یا گوناه برخاوردار اسات به یخاص یبرجستگ
 ،)کلینای«ییموجب تقرب هر انسان بااتقوا»( 44، 4 ج ق:4824 ،)برقی«نیستون د»( 563، 8 ج

 (42عنکبااااوت: )«از فحشاااااء هدناااادار باااااز»و  (554: ق4474، حراناااای ؛6، ح562، 8 ج ش:4862
   .است شده یمعرف

 تیااو عبود یبلکااه تحقاق تمااام شاعا ر الهاا ساتیاقاماه نماااز ن صاارف ،نیغاارض از تمکاهرچناد 
کلمه نماز تمرکز شدهاست، نماد و محور عبادات  ،که نماز جا آن از یجانبه است ول همه   .بر 
کاه خوانادن نمااز و  ؛شده ناه صارف خوانادن نمااز  اقامه نماز مطرهه محل بح ، در آی .5 چرا
اد در  یالها یهاا اماا اقاماه نمااز و ارزش ساتین یدشاوارخیلای کاار و دینای  یالها یهاا باه ارزش تقی 
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ژپو
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کار گونه دیبا یعنیاست  شوارب  د یجامعه  را باه انجاام  گارانیکاه د نماوددعوت و رفتار  یا به 
 تیاعبود یبارا یسااز نهیآن زم جاهیکاه نت نمود نهیها را در جامعه نهاد و ارزش بیها و ترغ ارزش

 یهااا یژگاایاقامااه نماااز از و هااای دیناای، آموزهبااا توجااه بااه هرچنااد  .هاساات انسان ترشاایبهرچااه 
دارنااد امااا  فااهیوظ در ایاان باااره زیاابلکااه آحاااد مومنااان ن سااتین یماسااالو رهباار دولاات  یانحصااار

کاردن بساترها و مباارزه باا مواناع  ی،سااز عبارت است از فرهن  ،ازنم ۀمرتبه اقام نیباالتر فاراهم 
کااار تشااک یاسااالم و رهباار حاااکم تیریکااه جااز بااا مااد باشااد یمااآن  تحقااق  قاباال یاایو اجرا یالتیو 
 باشد. نمی

 ینیردیغ تیریمددر  عبودیت. جایگاه 2
گونه یناایردیغ یهااا ومتحککااه  بااا توجااه بااه این  ی،ناایردیباار غ الوههااا ع از آن یانااد برخاا بااه دو 

کمون ینیضدد و باا آن  ندساتدان یهاا ما هاا و ملت توده ونیارا اف نیاکاه د ها ساتیهم هساتند ماال 
 .است بلکه ضد ارزش معنا یب زیچ تیعبود ،صورت نیا در کردند یمبارزه م
 دانناد یما یو فارد یشخصا یامر ا  را صرف نید ،ستندین نیکه ضدد گریدهای  حکومت یبرخ

 سامیسکوالر شاهیاند جاا نیاز هم تابناد یو اقتصااد را برنما اساتیس ،اماور جامعاه در نیو دخالت د
کاانج اناازوا  نیااشااکل و د ای موهااوم،  و صاارفا آن را امااری فااردی معرفاای و بااا ادلااه کشاااند  ماایرا بااه 

ش: 4843راد،  )ر.ک: الهایدانناد  دخالت آن را در عرصه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی را جایز نمی
424-436).   

گرایای  سود جویی ،حب ذات وجود گرید یاز سو باودن  نقاد و در دساترسدر انساان و و لشت 
دیناای شااده و به مسااا ل  ها نساابت انسااان یرغبتاا یبااساابب  بااه طااور طبیعاای، بخااش از انسااان نیااا

بااز ها  انساان یزنادگسابک در جاای خاود را صاورت مشاهود  به یمحور و انساان سمیاوماناندیشه 
 یها مدیریتدارد و  فاصلهدرجه  437 تیعبود هیبا روح ای هیروح چنین ،اساس نیبر ا کند؛ می
 یها خواسات یانساان و ارضاا شاتریبهره باردن هرچاه ب یرا برا ناتتمام افراد و امکا ی،ستیاومان
کار ما او انیناپا و  ینیرا در بسا  سارزم یفاالح و رساتگارنهایتاا، در شاکل افراظای آن،  و ردیاگ یبه 
ماان  ومیااقااد أفلاا  ال» یاز عمااق وجااود ناادا و دانااد یمااآنااان  بع طبیعاایو منااا گاارانیباار د یالیاساات
 .دهد یسر م( 64طه: )«یاستعل

 . نظم و انسجام 3
گفتاه شادچنا عاالم یتوجه به نظاام مناد با و هماهنا  باا  ریمسا درباه ناوعی  تیریماد ،نچاه 
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ناات و مندی در حیطه خا  در ارتباط انساان باا دیگاران، امکا ولی نظام عالم است ینظام مند
کااه نظاام عااالم بااه صااورت تکااوینی، غریاازی و غیاار اختیاااری اساات  طبیعاات اساات بااا ایاان تفاااوت 

گاهانه و اختیاری است. برخالف نظم حاکم بر زندگی انسان کامال آ که امری   ها 
از منظر عقل، انسان نیز بخشی از عالم است وقتی چیانش عاالم براسااس نظام، همااهنگی و 

اجتماعی نیز باید مطابق رویه حااکم بار هساتی باشد)اساتنتاج  رفتارهای فردی وهدفداری است 
 .(56-44ش: 4843 باید از هست()کرمانی،

کااه  از جملااهدر امااور نظاام  و  1انااد دعااوت نمااوده باادانمااا را  ینااید انیشااوایپی مقااوالتی اساات 
روابااا   ی،تعااامالت اجتماااع یها در چگااونگ روابااا  انسااان یمنااد نظااام ،تیریمااد غاارض اصاالی

در پرتاو چناین مادیریتی، تار از هماه  مهماست  و... یزندگ یرهاامکانات و ابزا میقست ی،اقتصاد
کاه چگوناه  مایو  دیانما مای دایپ یخود را در هست گاهیانسان جا تواناد باه  و باا چاه روشای مایداناد 

 . ازدیخود دست  گاهیجا نیا

 2«مانان اساتبخش اماور مسال امامت نظام» :که میخوان می ؟ع؟از امام رضا یمعروف تیدر روا
صاالح و  جاهیکناد و نت یما یو اصاالح اماور معرفا ادنیا صاالح را یبخشا نظاام جهیس   در ادامه نت

 هیاااماماات را ما ،تیااروا نیدر هماا یگاارید ریاادر تعب ایااو  دانسااتهمساالمانان  یمنااد عاازترا  اصااالح
 ینااابود تیااو در نها نیو خشاام منااافق نیآن عاازت مساالم جااهیکندکااه نت ماای یمعرفاا نیاانظااام د

که م یامامت و رهبر هیمسلمانان در سا یعنی فران استکا و  ایابه صالح دن توانند یمعصوم است 
 .(577، 4 ج ش:4862 ،)کلینیآخرت برسند

ها و در نهایات، سااختارمندی اساالم  امامت سبب پیوند اصول دین با فروح آن و پیوند انسان
کااه امااور بااه کتاااب یااا نااپ تساابی  اساات  کنااده دیاان ماننااد  اساات اماماات هماننااد شاایرازه  ظاااهر پرا

انسااان، هسااتی، عااالم غیااب و شااهود، خاادا، احکااام، اخااالق، حقااوق، معااارف و... را بااه یکاادیگر 
گر این نپ یا شیرازه پاره شود دین نیز از هم می پیوند کارایی الزم را ندارد. می زند، ا  پاشد و یا 

کمال هیآ براساس همچنین کامل شدن د 3ا  کیرست و رهبر وجود سرپ ،است نیآنچه سبب 
                                                        

اا»…. 1 وص 
ُ
اا یَع َوَلااد  یااَجم   َو  ُکَمایأ ْهل 

َ
َتاااب   یَو أ ک  ُک  یَو َمااْن َبَلَغااُه  ْماار 

َ
َتْقااَوى اهلل  َو َنْظاام  أ صااال (،  ینهااج البالغااة )للصاابح)«ْم...ب 

454.) 

ن َ »…. 2 َماااُم الااد   اْْل   إ  م  یَماَمااَة ز  َظاااُم اْلُمْساال  نْ ین  َو ن  ن  یَن َو َصاااَلُح الااد ُ ااز ُ اْلُمااْوم  َظاااُم الااد    نیا َو ع  م  ی... ن  ااز ُ اْلُمْساال  ُ  یَن َو َغااین  َو ع 
ق   ر  یاْلُمَناف   (.577، 4 ج ش:4862 ،ی)کلین ...«َن یَن َو َبَواُر اْلَکاف 

ااشیااْوَم یااالْ . 3 َ  ال َ ااْن دیئ  َکَفااُروا م  ُکْم َفااال َتْخَشااْوُهْم َو اْخَشااْون  الْ یااَن  ْکَمْلااُت َلُکااْم دیاان 
َ
ْتَمْمااُت َعَلاایااْوَم أ

َ
ْعَمتاایَنُکْم َو أ َو   یُکْم ن 

ْسالَم دیَرض  (.8)ما ده: ...نایُت َلُکُم اْْل 
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مسالمانان  ژهیاو هکفاار از تسال  بار ماردم با یدیاو ناام اسیاامار سابب  نیهما ،و جامعه است نید
 .است

ها  انساان یدر زنادگ یا دهیاسابب باروز مشاکالت عدنبود امام و رهبر الهی در رأس امور جامعاه 
کنااون برخاای کااه گااردد ماای کااهاز آنهااا را در دوره   ،رتباطااات اسااتعلاام و امکانااات و ا شاارفتیاوج پ ی 

کااهش ازدواج و بااال رفاتن سان ازدواج و مشااکالت  ؛ ماننادمیکنا یمشااهده ما افازایش آمااار طاالق، 
گرایای، افازایش آماار  های روحی روانی، افزایش فاصاله طبقااتی، پاو  ناشی از آن، افزایش بحران

کنتارل جارم بیشاتر و پیشارفته کاه راه  خودکشی، جرم و جنایت با این گردیاده  هاای  اسات؛ اماور تار 
کااه رفاااه مااادی، رونااد  کاااهش یابااد درحااالی  گردیااده تااا رضااایت از زناادگی بااه شاادت  مااشکور ساابب 

      است. افزایشی داشته
کاااری انسااان در عرصااه  طلباای و طمااع باایش از حااد، ساابب دساات از ساوی دیگاار، غریاازه منفعاات

گردیااده، نتیجااه آن، بااه هاام زدن چرخااه طبیعاات و برداشاات بی طبیعاای و  رویااه از منااابع طبیعاای 
که خطرات جبران ناپشیری پااره شادن الیاه ُازن،  ماال شدهزیست و طبیعت وارد  به محی  است 

تولیااد  ،محاای  زیساات، هااوا، خاااک، آلااودگی آب هااای قطباای، گاارم شاادن زمااین، ذوب شاادن یااپ
گشااته اماار  ایاان  ؛محصااوالت تراریختااه، تغییاار هنتیکاای حیوانااات تااا ساااالنه جااان بساایاری از  باعاا  

و یاااا  رفتاااهاز باااین  عوامااال ماااشکور در اثااارآنهاااا  از قابااال تاااوجهیدر خطااار بیفتاااد و تعاااداد ها  انساااان
گردند.های  بیماری سرطان و العضو و یا دچار ناقا  العالج 

که اوج آن را در دوره ظهاور اماام زماان؟ع؟ شااهد خاواهیم باود، باا  در مقابل در مدیریت دینی 
که امام زماانخواهد بود  های بشر و اصالح طبیعت همراه شکوفایی استعداد باه  ؟ع؟زیرا عدالتی 

گارفتن هار چیااز سار جااای  مای ارمغاان کااه معناای جاامع آن، قاارار  آورد دارای مصااداقی وسایع اسات 
کااه خطاار جاادی باار محاای  خااودش اساات باار ایاان زیساات دارنااد، مااال  اساااس تکنولااوهی هااایی 

کاااز سااااخت بماااب اتمااای و ز کنناااده طبیعااات، اسااالحه کارخانجاااات آلاااوده ادخاناااهساااازی، مرا های  ر 
ی بارای انساان و محای ای  ههست گردنناد، در  مای زیسات محساوب که تشعشعات آنها تهدید جاد 

 جایگاهی ندارند. ؟ع؟حکومت امام زمان
که در  شادن  نهاا ساخن از بازگشات صال  و صافا باه میاان حیواناات اسات ماال اصاالحآروایاتی 

 بزی زماااین و بیشاااتر شااادن  هاااا، سرسااا افااازایش باااارانرام شااادن حیواناااات وحشااای، گاااان،  درناااده
کشااورزی  ،از آنمهماای  (، بخاش857-848، 874، 2ج ش:4842 ،میربااقریر.ک: )محصاوالت 

 مدیریت و اصالح طبیعت است. معلول  
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 قسطعدل و اقامه . 4
، 45 ج ش:4863 ،قماای مشااهدی ؛2رحمن: از منظاار دیاان، عاادالت در سااط  هسااتی مطره)الاا

هاااااا دانساااااته  و پایاااااه اساسااااای در زنااااادگی انساااااان(  478، 4 ج ق:4472 ،ابااااان ابااااای جمهاااااور ؛264
گاااااهی عااااد32، ح38، 22 ج ق:4474 ،شده)مجلساااای الت و ظلاااام در سااااط  فااااردی مطااااره (؛ 

کاه از آن 447: نساءشود) می که دارای مراتب اسات؛ بااالترین مرتباه آن، شارک باه خداوناد اسات   )
گردد)سیاسای،  مای گااهی هام در عرصاه اجتمااح مطاره( 48: لقمانبه ظلم عظیم یاد شده است)

که عدالت بهشت دولتاجتماعی  ، 475 ق:4447 ،شاود)آمدی ها معرفی می و اقتصادی( تا جایی 
 .(4342ح

کتب را ق و غرض از ارسال رسل دیحد ۀدر سور : دیاحد)کناد یما یمردم به قس  معرف امیانزال 
باه قساا   امیاخودشاان ق تاا کنناد  تیریماد و تیااماردم را ترب یطاوربایاد رهباران دینای  یعنای )52
 دهناد یما ادیا یریگیباه دسات ماردم باه آنهاا مااه یدادن مااه یجا باه یروزاما ریاو به تعب ندینما
 یاز رو یتعااامالت اقتصاااددر  ویژه بااه یو اجتماااع یفاارد یکااه اوال  خودشااان در زناادگ یا گونااه به

ساااس و برا ناادینما را بااه قساا  دعااوت  گاارانید ی،تواصاا ه دلیاالباا ا  یااانث ناادینما قساا  و عاادل رفتااار 
کااردن زماا ی،حکوماات مهاادو یاز دسااتاوردها یکاای روایااات متااواتر، تحاات  ،از قساا  و عاادل نیپاار 

 .(883، 4 ج ش:4862 ،)کلینیاستمدیریت و رهبری امام زمان؟ع؟ 
 ینیردیغ تیریمددر  . جایگاه عدالت5

 های انسانی در بین ماردم، اندیشامندان و امروزه در تمام دنیا، عدالت به عنوان یکی از ارزش
 مردان مطره و از جمله شعارهای انتخاباتی افراد و احزاب است. دولت

در تااااریپ جهاااان، جنااابش مارکسیساااتی _  طلبااای هاااای عااادالت هاااا و جنبش در میاااان حرکااات
تارین دغدغاه اصالی آنهاا  ها در جهان بود، مهام ترین جنبش ترین و جدی کمونیستی یکی از مهم

که به دلیل نداشتن مبنای صحی   ییابی به عدالت اقتصادی و تشکیل جامع ب دست طبقه بود 
وقات  شناختی و نبود رهباری و مادیریت شایساته، هایچ شناختی و انسان شناختی، هستی معرفت

 به سرمنزل مقصورد نرسید و تنها در حد شعار باقی ماند.
کااه شااناخت او  یکساا ردیااگ یقساا  و عاادل براساااس شااناخت انسااان شااکل ماا گاارید سااویاز 

ایان  نادیب یما طاهیح نیدر هما زیقس  و عدل را ناست،  یو تجرب یحس یاه محدود به شناخت
کاه  که در نگاه وحیانی  و انساان را  نگارد یو انساان ما یباه هسات برتاریافاق  کیااز در حالی است 
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گااارفتن هااار چیااازی  نااادیب یمااا یهسااات یمااارتب  باااا مبااادأ و منتهاااا در جایگااااهش عااادل را باااه قااارار 
 :( و به قول مولوی228البالغة)للصبحی صال (،  نهجبیند) می

 عااااااااااادل چاااااااااااه باااااااااااود وضاااااااااااع انااااااااااادر موضاااااااااااعش
 

 
 ظلااااااااااااام چاااااااااااااه بااااااااااااااود وضاااااااااااااع در ناموضااااااااااااااعش 

گار ماا انساان را از آن  نیبناابرا شاود یما نیمع 1یگرید گاهیجا کیمقام انسان در  یرو نیاز ا  ا
کن دیبا که یگاهیجا کارد میقرار ده یگرید گاهیجا کیو در  میباشد جدا   میدر حاق انساان ظلام 

کرده باش را به شنان و  هرچند آب کامل فراهم   .میطور 

 گیری نتیجه
گششت به دست جهات وصاول باه اهاداف  ،یمبان یسر کی مبتنی بر تیریمد دیآ می از آنچه 

 .است
مساااتلزم مناااد باااودن خلقااات  نظاااام :خلقااات یمناااد ظاااامن .4 :تیریماااد یشاااناخت یهسااات یمبااان
اقتضاا  یرباوب دیاتوح ی:ربوب دیتوح .5 ؛استاز مخلوقات عالم  یکیانسان به عنوان  مندی نظام
و اذن  تیاتحات ربوب دیبادر حیطه امور انسانی، دهد از جمله  می که در عالم رخ یهر اتفاقدارد، 
اساات پا  بایاد باا اذن و تحات ربوبیاات  هاا تصارف در اماور انساان باه نااوعی تیریماد؛ باشاد یالها

 الهی باشد در غیر این صورت شرک خواهد بود.
هسااتی  خلقاات انسااان و ی:انسااان و هساات یمنااد هاادف .4 :تیریمااد یتشااناخ انسااان یمبااان

 یوساعت وجاود .5 ؛سااز اسات هدف از سوی دیگر،هدفمند و از یک سو  تیریمدهدفمند است؛ 
 اسات بااهاصاالت  ی او دارایعاد معنااوبُ  اسات، برخااوردار یو معناو یعااد ماادانساان از دو بُ  :انساان

بمانااد چنااین  باااقیابااد و قابلیاات دارد تااا  تاساا یخاصاا یسرشااتهااای  یژگیودارای کااه  یا ونااهگ
 اریااخت یاست دارا یانسان موجود :اراختیقدرت و  .8؛کند می وجودی، مدیریت خاصی را طلب

 .انسان باشد اریاخت یژگیبا توجه به و دیبا تیریاو از جمله مد یریگ و هر حرکت و جهت
متعادد  اتیو روا اتیاز آ است تیعبود نسانا نشیغرض از آفر :تیعبود .4 :تیریاهداف مد 
غارض  :نظام و انساجام .5 عبودیات باشاد؛ یدر راساتا تیریمد یاصل یریگ جهت دیبا ،دیآ می بر

                                                        
کاال هسااتی )باار خااو )87بقاارة : او خلیفااه الهاای ). 1 ( قابلیاات بقااای اباادی 25أحاازاب : ردار از ظرفیاات باااالی اماناات داری در 

 . ( و...54بقرة : و...( غایت برای خلقت زمین ) 454، 455، 22نساء : )
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اقاماه قسا  و . 8 ؛اساتانساان  یرونایو ب یبه نظم و انساجام درونا افتنیدست  تیریاز مد گرید
گارفتن هار چ یبه عدل و قس  به معنا دنیرس مدیریت، گریغرض د :عدل  گااهیدر جا یزیاقارار 

 .خودش است
کااه ماادیریت دیناای تفاااوت اساساای بااا ماادیریت غیردیناای در  گششااته بااه دساات آمااد  از مباحاا  

تواند زندگی بشر را حتی به لحا  رندگی دنیاوی و  مبانی و اهداف دارد. تحقق مدیریت دینی می
کماک نمایاد اماا چناین م رفاه تأمین و نوح انسان کمااالت اصایل  طلاوبی ها را در جهت رسیدن به 

 رسد. در سایه مدیریت غیردینی تحققش دشوار و بعید به نظر می

 منابع
کریم  قران 

، قام: ع الی اللئالی العزیزیة فی األحادیث الدینیوةق(، 4472الدین) ابن أبی جمهور، محمدبن زین .4
 نا، اول. بی

، مصاااح : مهااادی الجاااوردى،  عیوووون اخبوووار الر وووا؟،  ق(4823ابااان بابویاااه، محمااادبن علااای) .5
 . ان: نشر جهان، اولتهر

الطبیعیوووات مووون عیوووون الحکمةفالرسوووا م فوووی الحکموووة و تا(،  ابااان ساااینا، حساااین بااان عباااداهلل)بی .8
 ، قاهره: دارالعرب.الطبیعیات(

، محقااق و مصااح : عبدالسااالم معجووم المقوواییس اللغووةق(، 4474اباان فااارس، أحماادبن فااارس) .4
 . ، اول محمد هارون، قم: مکتب االعالم االسالمی

  الاااادین ، محقااااق و مصااااح : جماللسووووان العوووورب(،  ق4444ر، محماااادبن مکاااارم)اباااان منظااااو .2
 میردامادى، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.

کوفی، لوط بن یحیی) .6  نا، سوم. ، قم: بیوقعة الطف  ق(، 4442ابومخن  
کااااظمی، بهااارام) .2 ، «گرایی سیاسااای دولااات و پدیاااده قااادرت از منظااار واقاااع»ش(، 4838اخاااوان 

 (.44)پیاپی 5، شماره54، دوره امه حقورن ویژه
 ، قم: انتشارات اسوه، اول.ترجمه قرآنش(، 4838انصاریان، حسین) .3
، مصااح : ساایدمهدى رجااا ی،  غوورر الحکووم و درر الکلوومق(، 4447آماادى، عبدالواحاادبن محمااد) .4

 ، دوم. قم: دارالکتاب اْلسالمی
 میة.، قم: دارالکتب االسالالمحاسنق(، 4824برقی، احمدبن محمد) .47
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ژپو
هش مهدیاه

وی

جااا: پژوهشااکده تحقیقااات اسااالمی،  ، بیاصووول و مبووانی موودیری ش(، 4838تااوکلی، عبااداهلل) .44
 اول.

،  ، مشااهد: آسااتان قاادس رضااوىشوورت المصووطلحات الکدمیووة،  ق(4442جمعاای از نویسااندگان) .45
 .  اول

 ، قم: جامعه مدرسین، دوم.تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟ق(، 4474حرانی، ابن شعبه) .48
، قام: موسسااة النشاار کشووف الموراد فووی شورت تجریوود االعتقووادق(، 4448وساا )، حساان بان ی حلای .44

 االسالمی.
، قاام: انتشااارات موسسااه فلسووفه حقووورش(، 4843پااژوه، مصااطفی؛ عاباادینی، جااواد) دانش .42

 آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟، اول.
کبر) دهخدا، علی .46  ، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.نامه لغ ش(، 4832ا
، بیااروت: موسسااة الرسااالة مختووار الصووحاتق(، 4454بکاار) الاادین محماادبن أبی ی، زینالااراز .42

 الناشرون.
نقد مبانی فلسفی استیون هاوکینگ و ریچارد داوکینا در مباحث االهیاتی ش(، 4844زمانیان، مسلم) .43

 نامه دکترا(، دانشگاه معارف اسالمی. )پایانبامحوری  دوکتاب طرت  زرگ و پندارخدا
گل ایگااانی، قاام: محا وورات فووی اإللهیوواتق(، 4453فاار)ساابحانی، جع .44 ، تلخاایا: علاای ربااانی 

 نا، یازدهم. بی
اهلل حسن زاده آملای،  ، تصحی  و تعلیق: آیتشرت المنظ مةش(، 4864مال هادی)  سبزوارى، .57

 . ، اول تحقیق و تقدیم: مسعود طالبی، تهران: نشر ناب
دال اخاالق و سیاسات در اندیشاه ج»ش(، 4847شریعت، فرشاد؛ نادری باب اناری، مهدی) .54

کیاولی ، ساال هفاتم، شاماره نامه عل م سیاسوی پژوهش، «خواجه نصیرالدین طوسی و نیکولو ما
 اول.

 ، اول. ، قم: هجرتنهج البدغه،  ق(4444شری  الرضی، محمدبن حسین) .55
، تهاران: پژوهشاگاه شرت حکمة اإلشرارفشوهرووری(ش(، 4825شهرزوری، محمدبن محمود) .58

 . انی و مطالعات فرهنگیعلوم انس
امی، سی  .54 ی  آراى رجوالیش(، 4844اهلل) صر  و نشار  چاا   ، قام: انتشاارات ساازمان مبانی حج 

 دارالحدی .
کتواب و سون ش(، 4838صفایی حا رى، علی) .52 ، نقودى  ور فلسوفه دیون خودا در فلسوفه هرمن تیوو 
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 قم: لیلة القدر، اول.
 ، بیروت: داراآلفاق الجدیدة.لغةالفرور فی الق(، 4477عسکری، حسن بن عبداهلل) .56
، تهران: پژوهشاگاه فرهنا  مبانی اندیشه سیاسی اسدمش(، 4832عمید زنجانی، عباسعلی) .52

 و اندیشه اسالمی، چهارم.
، تهاران: انجمان آثاار و مفااخر فصو   الحکموة و شورحهش(، 4834فارابی، محمادبن محماد) .53

 فرهنگی.
 قم: نشر هجرت.، کتاب العینق(، 4474فراهیدی، خلیل بن احمد) .54
، قام: موسساة المصبات المنیر فی غریب الشرت الکبیر للرافعویق(، 4444فیومی، أحمدبن محمد) .87

 دارالهجرة، دوم.
کنووا الوودقا   و بحوور الغرا ووبش(، 4863قماای مشااهدی، محماادبن محمدرضااا) .84 ، تهااران: تفسوویر 

 نا، اول. بی
مباانی علاوم  درآمادی تحلیلای بار منطاق تادوین»ش(، 4844کاظمینی، سید محمدحساین) .85

 .65، شماره 44، دوره مطالعات معرفتی در دانشگاه اسدمی، «انسانی اسالمی
، شاماره 4، دورهمطالعوات راهبوردی ناجوا، «فلسفه و نظم عمومی»ش(، 4843کرمانی، طوبی) .88

45. 
 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.الکافیش(، 4862کلینی، محمدبن یعقوب) .84
 ، تهران: شرکت سهامی انتشار، دوم.ورفلسفۀ حقش(، 4822کاتوزیان، ناصر) .82
 ، بیروت: موسسة الوفاء.بحاراألن ارق(، 4474 محمدباقر)  مجلسی، .86
، «منطقای ارزش باا واقاع  رابطاه»ش(، 4846مشگی، مهدی؛ عباسای آغاوی، محمدمهادی) .82

 .2، شماره نشریه معرف  فلسفی
دی نااادری ، محققااین: محمدمهاانظریووه حقوو قی اسوودمش(، 4838یاازدی محماادتقی)  مصاباح   .83
کریمی  نیاااا، قااام: مرکاااز انتشاااارات موسساااه آموزشااای و پژوهشااای اماااام  قمااای و محمدمهااادی 

 خمینی؟هر؟، اول.
کلمات القرآنش(، 4867) ، حسن مصطفوی  .84 کتاب.التحقی  فی   ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر 
 ، تهران: انتشارات صدرا، دوم.هاى استاد یادداش ش(، 4835مطهری، مرتضی) .47
 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.فرهنگ لغ ش(، 4826معین، محمد) .44
، قام: موسساه آیناده روشان، م سو عة اإلموام المنتظورش(، 1395میرباقری، سید محمدحسین) .45
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 اول.
، تهااران: انجمان آثااار و مفاااخر مصوونفات میرداموادش(، 4834میردامااد، محماادباقر بان محمااد) .48

 فرهنگی.
کبر؛ فروغی، محمدعلی)بی نفیسی، علی .44  ، تهران: خیام.نفیسیفرهنگ تا(،  ا
کوریمش( 4832هادوی تهرانی، مهدی) .42 ، قام: موسساه مبوانی کدموی اجتهواد در  رداشو  اآ قورآن 

 فرهنگی خانه خرد.
، قاام: انتشااارات موسسااه آموزشاای و پژوهشاای امااام شناسووی انسانش(، 4843راد، صاافدر) الهای .46

 خمینی؟هر؟، اول.
کتااب علااوم ، قاام: نشاار سااازمان مکوودم جدیوودش(، 4844یوساافیان، حساان) .42 طالعااه و تاادوین 

ها )سمت( و مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشای اماام خمینای؟هر؟،  انسانی دانشگاه
  پنجم.

کشااااور بیاناااات رهباااری در  .43 دیاااادار باااا مساااائوالن وزارت خارجاااه و سااافرای ایااااران در خاااارج از 
(4848/72/55): 

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=4952. 




