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گزينش مديران و کارکنان از منظر اسالم با رويکرد به مؤلفة
عقالنيت الهي به عنوان کالنشاخص شايستهساالري
ولياهلل نقيپورفر ،1سيدمحمد موسوي مقدم

2

 .1استاديار ،دانشگاه قم ،ايران
 .2استاديار ،پرديس فارابي دانشگاه تهران ،ايران

(تاريخ دريافت0131/07/70 :؛ تاريخ پذيرش)0131/70/70 :

چکيده
در اسالم ،همة شايستگيهاي دنيوي و اخروي ،بر اساس و محوريتِ عقالنيت الهي ،تعريف ميشود« .عقل» در جامعيتش« ،منشأ عمأ ،
قدرت ،معنويت ،و اعمال اراده به اذن خدا» است که از آن به «عقل رحماني» ياد ميشود .در مقابل« ،عقل شأيطاني» طغيأانگأر اسأت.
«عقالنيت الهي» ،به دو بخش تقسي ميشود .0 :عقالنيت ارزشي و  .0عقالنيت حرفهاي و کاربردي« .عقالنيأت ارزشأي» ،شأامل سأه
دسته است .0 :عقل نظري :معرفت به ارزشهاي اعتقادي و عممي .0 ،عقل گرايشي :گرايش به ارزشهاي اعتقادي و عممأي ،و  .1عقأل
عممي :التزام به ارزشهاي عممي« .عقالنيت حرفهاي و کاربردي» نيز ،شامل سه محصول اسأت :تخصأ  ،تجربأه و قأدرت تأدبير .در
فرهنگ اسالمي ،مبتني بر قرآن و سنت ،اساس شايستگي در سه ويژگي جمع شده است :عقل ،حيا و اخالق ،و ديأن .مبحأ عقالنيأت
عممي ،به مراتب ديانت از منظر اسالم ناظر است .در قرآن کري  ،سه مرتبه براي الزامات ديني تعريف شده است .0 :ديانت مسأممين :کأه
تمبس به الزامات فقهي -حقوقي را تذکر ميدهد .0 ،ديانت مؤمنين :که به الزامأات اخالقأي ،عأالوه بأر الزامأات مسأممين ،نظأر دارد ،و
 .1ديانت محسنين :که به الزامات عرفاني ،عالوه بر الزامات مسممين و مؤمنين نظر دارد.

کليدواژگان
اسالم ،شايستهساالري ،عقالني ،کارکنان ،مديران.

 نويسندة مسئول ،رايانامهv-naghipoor@qom.ac.ir :
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مقدمه
سالمت نظام گزينش ،ناظر به دو مقولة «شايستهساالري و شاخصهاي آن» و «انصاف در قول و
سخن ،و انصاف در گزينش» است ،در اين مقاله ،مقولة شايستهساالري و شاخصهاي آن از منظر
اسالم بررسي ميشود.
ابتدا ،نسبت عقالنيت و شايستهساالري بررسي ميشود ،سپس ،محورهاي عقالنيت ،در دو
شاخة ارزشي و حرفهاي ،معرفي ميشود.
به سبب محدوديت صفحات ،در اين مقاله ،صرفاً بخش عقالنيت ارزشي بيان ميشود.
عقالنيت ارزشي ،شامل سه دسته است .1 :عقل نظري :معرفت به ارزشهاي اعتقادي و عملي،
 .2عقل گرايشي :گرايش به ارزشهاي اعتقادي و عملي ،و  .3عقل عملي :التزام به ارزشهاي
عملي .عقالنيت حرفهاي و کاربردي نيز ،شامل سه محصول است :تخصص ،تجربه و قدرت تدبير.
روش تحقيق ،در اين مقاله ،استنباطي -اجتهادي قرآنمحور ،يعني همان روش بيانشده در
تفسير عالمه طباطبايي در تفسير الميزان ،و روش استاد جوادي آملي در تفسير تسنيم است
(طباطبايي1331 ،هـ ق ،ج ،1ص1-11؛ جوادي آملي ،1331 ،ج ،1ص.)231-241
بيان مسئله
در اسالم ،همة شايستگيهاي دنيوي و اخروي ،بر اساس و محوريتِ عقالنيت الهي تعريف
ميشود .در حديثي از امام باقر (ع) ،با سند صحيح در کتاب اصول کافي بيان شده است« :آنگاه که
خدا ،عقل را آفريد ،او را به سخن درآورد .سپس ،به او گفت :روي آور؛ پس روي آورد؛ سپس به
او گفت :برگرد .پس برگشت .سپس خدا فرمود :به عزت و جاللم قسم ،آفريدهاي محبوبتر از تو
به سوي خود نيافريدم و تو را کامل نکردم مگر در وجود کسي که او را دوست دارم ،به هوش
باش که من صرفاً تو را فرمان ميدهم ،و صرفاً تو را نهي ميکنم ،و صرفاً تو را مجازات ميکنم ،و
صرفاً تو را پاداش ميدهم» (کليني ،1331 ،ج ،1ص.)11
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واژهشناسي عقل
اصل «عقل» به معناي «حبس و منع و بازداشتن و محکمبستن و گرهزدن» است؛ همانطور که بستن
دست شتر را «عقلت البعير» گويند( .ابن فارس1414 ،هــ ق ،ج ،4ص33؛ فراهيـدي1414 ،هــ ق،
ج ،1ص111؛ راغب اصفهاني ،بيتا ،ص.)313
عالمه طباطبايي ،اصل معنا را «گرهزدن و محکمگرفتن» ميداند و در اصطالح ،بر فهـم و ادرا
اطالق ميشود ،به اين دليل که در آن عقد قلبي به تصديق مطلب نهفته است« :لفـ العقـل ،يطلـق
علي اإلدرا ؛ من حيث أن فيه عقد القلب بالتصديق» (طباطبايي1331 ،هـ ق ،ج ،2ص 243و 243؛
جوادي آملي ،1313 ،ص .)21-33
صاحب التحقيق في کلمات القرآن ،اصل عقل را در ابتدا ،تشخيص صالح و فساد در امور
مادي و معنوي و سپس ،مهار نفس و حبس آن ،ميداند که از لوازم آن ،تدبر و حسن فهم است
(مصطفوي ،1331 ،ج ،1ص.)133
عقل رحماني و کارکرد آن

در حديثي ،از امام صادق (ع) سؤال ميشود :عقل چيست؟ فرمودند« :آن چيزي است که با آن،
خداي رحمان پرستش ميشود؛ و با آن بهشت به دست ميآيد» .از امام (ع) سؤال ميشود :آن
چيزي که در وجود معاويه بود ،چه بود (که تبهکاري ميکرد)؟ فرمودند« :آن عنصر زشتکار نابکار
است؛ آن شيطنت است؛ و آن شبيه عقل است و عقالنيت رحماني نيست» (کليني ،1331 ،ج،1
ص.)11
در حديثي ديگر ،امام (ع) ميفرمايد« :خداوند متعال ،عقل را از (ترکيب) چهار چيز خلق کرده
است :از علم ،قدرت ،نورانيت الهي ،و عزم و ارادة امور (و يا عزم و اراده ،به اذن خدا) .پس،
خداوند ،او را قائم به علم ،و دائم در ملکوت قرار داد» (شيخ مفيد1414 ،هـ ق ،ص244؛ مجلسي،
بيتا ،ج ،1ص.)133
از اين حديث شريف معلوم ميشود« :عقل» در جامعيتش« ،منشأ علم ،قدرت ،معنويت ،و
اعمال اراده به اذن خدا» است.
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عقل شيطاني طغيانگر و کارکرد آن

در سورة بقره ،ذيل آيهالکرسي ،در تقابل ،از نور الهي و ظلمات طغياني ،سخن ميگويد (بقره/
 .)213در احاديث ديگر ،از عقل اسير هواي نفس ،و فقدان نورانيت عقل مطيع هواي نفس ،سخن
ميگويند (سيدرضي ،1331 ،حکمت ،)211پس ،الگوي کلي عقل شيطاني طغيانگر چنين خواهد
بود:
ظلمات
شیطانی

قدرت

عقل شیطانی
طغیانگر

اراده

شبهعلم

شکل  .1الگوي کلي عقل شيطاني طغيانگر

مقصود از «شبهعلم» ،علم حصولي منفک از معنويت است که همة عرصههاي علمي (الهيات،
و علوم تجربي انساني و طبيعي) را شامل ميشود.
امير مؤمنان (ع) ،در تعريف کاربردي «علم» ،به «کميل بن زياد نخعي» ميفرمايد« :علم از
وجودت حفاظت ميکند؛ حال آنکه ،اين تو هستي که از مال ،حفاظت ميکني» (سيدرضي،1331 ،
حکمت .)143
پس ،علمي که از حريم و حيثيت انسان و انسانيت او حفاظت نکند« ،شبهعلم» است ،که مانند
مال ،نيازمند حفاظت است ،و با نسيان و فراموشي حاصل از کهولت ،يا بيماري زايل ميشود ،اگر
چه اين شبهعلم ،علم توحيد ،باشد ،و با الهام از تفسير حضرت ،گويا «شبهمال» است.
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عرصههاي «عقل» در منابع ديني

در جمعبندي سخن ،با توجه به تتبع در منابع ديني ،معلوم ميشود« :تشخيص حق و خير و
منفعت» ،جزء ابتدايي مفهوم عقل« ،ترجيح حق بر باطل و خير بر شر و منفعت بر ضرر» ،جزء دوم
مفهوم عقل« ،مهار نفس و عزم بر تحقق» ،جزء اخير و مورد تأکيد معناي عقل ،و «تحقق ايمان و
خلق حسن و عمل صالح»« ،نتيجة طبيعي عقل» است .پس« ،تشخيص ،ترجيح ،و تصديق ،يا
تصميم (مهار و عزم)» ،سه جزء معناي «عقل» است ،که کارکرد جامع عقل را تذکر ميدهد.
با توجه به کارکرد عقل ،در حوزة هستيشناسي اشيا (عقل نظري) ،تشخيص ،ترجيح و تصديق
جريان دارد و نتيجهاش در حوزة علوم هويتبخش (ديني) ،ايمان ديني ،و در حوزة علوم روبنايي
(علوم انساني منفک از دين و علوم طبيعي) ،باور علمي است ،که ناظر به عقل گرايشي است.
با توجه به کارکرد عقل در حوزة بايدها و نبايدها (عقل عملي) ،تشخيص ،ترجيح و تصميم
مطرح است ،و نتيجهاش در حوزة دين ،عمل صالح است .و نتيجهاش در حوزة علوم منفک از
دين ،صرفاً تحقق عملي منجر به توسعه و رفاه مادي ،بدون رشد انساني و معنوي است.
در منابع وحياني دين (قرآن و سنت معصومين (ع) ،بين معرفت ديني محصول عقل نظري،
ايمان محصول عقل گرايشي ،و عمل صالح محصول عقل عملي ،نوعي مالزمه ،و رابطة رفت و
برگشتي برقرار است .از اين رو ،در حوزة دين اسالم« ،معرفت بدون ايمان ،برابر با کفر (نمل/
 ،)14و ايمان ظاهري بدون معرفت ،برابر با تعبد کور و ناپايدار (حج ،)11 /ايمان ظاهري بدون
عمل صالح ،برابر با الاباليگري و کفر عملي (بقره121 /؛ آل عمران33 /؛ يوسف ،)113 /و عمل
صالح ظاهري بدون ايمان ،برابر با ريا و نفاق (بقره234 /؛ نساء )31-33 /تلقي ميشود و مذمت
شده است (ر  :نقيپورفر ،1331 ،ص.)3-32
پس با توجه به مباحث يادشده ،عقالنيت الهي ،به دو بخش ذيل ،تقسيم ميشود:
 .1عقالنيت ارزشي،
 .2عقالنيت حرفهاي و کاربردي.
عقالنيت ارزشي شامل سه دسته است :عقل نظري :معرفت به ارزشهاي اعتقادي و عملي؛
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عقل گرايشي :گرايش به ارزشهاي اعتقادي و عملي؛ و عقل عملي :التزام به ارزشهاي عملي
(جوادي آملي ،1311 ،ص .)311-313
«عقالنيت حرفهاي و کاربردي» نيز شامل سه محصول است :تخصص ،تجربه و قدرت تدبير.
پس ،الگوي کلي شايستگي بر محور عقالنيت الهي چنين خواهد بود:
عقل نظری
عقل گرایشی

عقالنیت ارزشی

عقل عملی
عقالنیت الهی
تخصص
عقالنیت حرفهای

تجربه
قدرت تدبیر

شکل  .2الگوي کلي شايستگي بر محور عقالنيت از منظر اسالم

عقالنيت ارزشي

همانطور که در مقدمه بيان شد ،عقالنيت ارزشي ،شامل موارد است:
 .1عقالنيت نظري :معرفت به ارزشهاي اعتقادي و عملي؛  .2عقالنيت گرايشي :گرايش به
ارزشهاي اعتقادي و عملي؛  .3عقالنيت عملي  :التزام به ارزشهاي عملي.
کمال و باالترين سطح «عقالنيت ارزشي» ،در اصطالح قرآني ،همان «حکمت الهي» است؛ که
به هرکس داده شود ،خير کثيري به او داده شده است:
«خداوند ،حکمتش را به هر کسي که مشيتش تعلق گيرد (لياقت داشته باشد) ،ميدهد ،و هر که
را حکمت الهي داده شود ،پس ،بهراستي ،خير کثيري به او داده شده است ،و اين مطلب را جز
صاحبان عقل خالص ،هيچ کس ديگري ،متذکر نميشود» (بقره ،)233 /از اين آية شريفه ،معلوم
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ميشود :خداوند حکيم ،صاحبان حکمتش را «اولوااللباب» ميخواند .اولوااللباب ،يعني صاحبان
عقل خالص ،عقلي که از بند شهوات و غرايز آزاد است ،زيرا به قول اهل لغت ،بهويژه راغب
اصفهاني« ،لبّ الشيء»« ،خالص هر چيز» را گويند.
سطح ديانت «اولوااللباب» ،سطح ديانت اهل احسان و يقين قرآن است که همان سطح ديانت
اهل عرفان قرآن است که در ادامه ،توضيح داده خواهد شد.
مثلث عقل ،حيا و دين

از سوي ديگر ،در فرهنگ اسالمي ،مبتني بر قرآن و سنت ،اساس شايستگي در سه ويژگي مثلثي
عقل ،حيا و دين جمع است .اين مثلث ،در شکل تمثيلي ،در سيرة حضرت آدم (ع) مطرح شده
است (کليني ،1331 ،ج ،1ص.)11
در اين حديث ،اساس شخصيت انسان را ميزان عقالنيتِ او تشکيل ميدهد و حيا و دين،
مالزم دائمي عقل ميباشند .در روايات ديگر ،حيا محور اخالق و محصول عقل ،و دين ،محصول
عقل و مالزم حياء است رسول اهلل (ص)( :بحراني1414 ،هـ ق ،ص21؛ محمدي ريشهري،
 ،1332ج ،3ص434؛ متقي هندي1413 ،هـ ق ،ح)1331؛ و امام علي (ع)( :آمدي ،1333 ،ح،1214
 1333و )2311؛ و امام حسن (ع)( :مجلسي ،بيتا ،ج ،31ص)111؛ و امام صادق (ع)( :کليني،
 ،1331ج ،2ص.)113
عقالنيت ارزشي ،همان تعهدهاي ديني است ،که شامل عقالنيت معرفتي بر محور قرآن کريم،
عقالنيت گرايشي ،و عقالنيت عملي است:
الف) عقالنيت معرفتي قرآنمحور

در اين قسمت ،دربارة سطوح معرفت جامع قرآني کارکنان و سلسلهمراتب مديريت اسالمي ،در
 11سطح ،بحث ميشود:
سطوح معرفت جامع قرآني کارکنان

در عقالنيت عملي بيان خواهد شد که سطح مطلوب ديانت ،ديانت اهل ايمان است.
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امام باقر (ع) از پيامبر (ص) نقل ميکنند که هر مؤمني مکلف است در شبانه روز ،حداقل 11
آيه از قرآن ،قرائت کند (کليني ،1331 ،ج ،2ص)312؛ و نيز موظف است نهتنها قرآن را قرائت
کند ،بلکه مکلف به تالوت است« :الذين آتيناهم الکتاب يتلونه حق تالوته أولئک يؤمنون به و من
يکفر به فأولئک هم الخاسرون» (بقره.)121 /
مالحظه ميشود در آية شريفه «فقدان تالوت قرآن» ،از کفر عملي ،و بدبختي دنيوي و کسادي
و خسارتِ تجارت أخروي ،حکايت ميکند .پس ،تلبس به آنها ،براي پرهيز از اين آثار شوم،
ضرورت حياتي و ايماني دارد.
قرائت ،تلف آيات ،توأم با در

معنا ،و تالوت (به معناي پيرويکردن) ،قرائت به قصد عمل،

بلکه باالتر ،عمل به مفاد قرآن کريم است (نقيپورفر ،1333 ،ص.)331-312
بنا بر روايات ،بافضليتترين قرائت دورهکردن منظم قرآن کريم است« :از امام صادق (ع) سؤال
شد« :کدام يک از مردان (افراد) ،در خير به سر ميبرند؟ حضرت فرمودند :شخص فرودآيندة
کوچکننده» .سؤال شد :مقصود از فرودآيندة کوچکننده چيست؟! حضرت فرمودند« :آغازگر
پايانبرنده .کسي که قرآن را ميخواند و ختم ميکند؛ پس ،برايش نزد خدا دعاي مستجابي است»
(شيخ صدوق ،1331 ،ص.)112
بنابراين ،هر مؤمني در کمتر از دو سال ،يکبار قرآن را دوره خواهد کرد:
تعداد آيات حدود  3233است که با احتساب «بسم اهلل الرحمن الرحيم» ،در  112سوره (غير از
حمد و توبه) ،که بنا بر مذاق اهل سنت محاسبه نشده است ،جمعاً 3341 ،آيه خواهد بود .اگر اين
مقدار را بر قرائت يکماهه ( 311آيه) تقسيم کنيم ،کمتر از  22ماه خواهد شد .کمترين برکت اين

دورهکردن منظم قرآن ،شکلگيري نگرش جامع نظاممند به عقيدهها ،اخالق ،و الزامات فقهي-
حقوقي قرآن کريم است.
از سوي ديگر ،عدم انس و معرفت منظم با کليت قرآن ،از عوامل بخشينگري به دين ،و در
نتيجه ،ابتال به انواع مصيبتها و مشکالت روحي -رواني و اجتماعي است .از اين رو ،در سورة
حجر ،بدان سخت هشدار داده شده است (حجر.)13-31 /

گزينش مديران و کارکنان از منظر اسالم با رويکرد به مؤلفة عقالنيت الهي به عنوان شاخص کالن...

411 

از ابتالئات عمومي متدينان ،بهويژه مديران ،فقدان اين جامعنگري به ارزشهاي اسالمي است؛
که ضرورت ايماني ،اقتضا ميکند جبران شود .اين مقدار انس با قرآن ،و معرفت ترجمهاي به مفاد
آيات ،حداقلِ شرط جذب نيروي ارزشي در دستگاههاي دولتي نظام اسالمي است .ابتدا ،توانمندي
قرائتِ روان آيات (روانخواني) ،سپس ،تلف

آيات با رعايت مخارج حروف و قواعد ابتدايي

تجويد است .اين مقدار به دليل حرمت قرآن ،بايد الزامي شود؛ بهويژه که رسماً حداقل تحصيالت
براي ورود به دستگاههاي دولتي ،ليسانس ،در نظر گرفته شده است .چرا براي آموزش زبان
خارجه ،تلف صحيح حروف و کلمات و جمالت ضرورت دارد ،اما براي کتاب خدا ،قرآن کريم،
بر بعضي به ظاهر مؤمنين ،دشوار جلوه ميکند.
در رعايت کامل قواعد تجويد و زيباخواني ،بايد امتيازاتي اداري و مالي ،بهويژه ،براي تشويق و
فرهنگسازي قرآني قويتر در محيط اداري اهتمام ورزيد .در زمينة معرفت قرآني ،ميتوان معرفت
به معناي  111واژة اصلي قرآن ،و مباحث عمومي انس با قرآن را شرط تحققِ رسمي -قطعيشدن
براي کارمندان ،لحاظ کرد و با ايجاد کالسهاي آموزشي ،يا دراختيارگذاشتن نرمافزارهاي مربوط،
آزمونهاي منظم را براي تبديل وضعيت از قرارداد پيماني تا رسمي -آزمايشي ،براي احراز اين
معنا برقرار کرد.
بايد توجه کرد که اگر نظام تعليم و تربيت قرآنمحور شکل گيرد ،تحقق اين شرطها از امور
بديهي ،سهل و ابتدايي خواهد بود .در طول سالهاي خدمت نيز دانشافزايي قرآني پيرامون
معرفت به موضوعهاي سورههاي قرآن ،در فواصل معين خدمت ،بايد مبناي ارتقاي رتبة سازماني
قرار گيرد.
سطوح معرفت جامع قرآني مديران

معرفت قرآني سلسلهمراتب مديريت ،بايد جايگاهي ويژه در احراز پست مديريتي آنان ،و ارتقا به
پستهاي باالتر داشته باشد .حداقل ،بايد پنج سطح معرفت جامع قرآني جهت سلسلهمراتب
مديريت لحاظ شود .1 :معرفت کلي به مضامين سورهها؛  .2معرفت به ترجمه تفسيري قرآن کريم؛
 .3معرفت به يک دورة خالصة تفسير (خالصة پنججلدي تفسير نمونه)؛  .4معرفت به يک دوره
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تفسير عمومي قرآن کريم (تفسير نمونه)؛ و  .1معرفت به تفسير تخصصي قرآن کريم (تفسير
الميزان و تسنيم).
سطوح اول و دوم ،براي معاونان و رؤساي ادارهها ،و معاونان ادارة کل ،لحاظ شود .سطح
سوم ،براي ارتقا به پست مديريت کل ادارهها ،تا سطح معاونت وزير ،و وزراي وزارتخانههاي
غيرفرهنگي است .اين سطح ،حداقل شرط معرفت قرآني براي ورود به حوزة قضاوت بايد تعريف
شود ،زيرا اوالً و بالذات ،شرط قضاوت ،اجتهاد است ،بنابراين ،بايد چشمانداز تربيت و ارتقاي
قضات رسيدن به سطح اجتهادِ قرآني تعريف شود و نيز سطح سوم ،حداقل شرط نامزدشدن براي
مجلس شوراي اسالمي فعلي است .چگونه ممکن است کسي در روند قانونگذاري اسالمي
دخالت کند ،اما از حداقل معرفت جامع قرآني ،که خالصة يک دوره تفسير است ،برخوردار نباشد.
البته ،شرايط اقليتهاي مذهبي ،متفاوت است؛ ولي بايد توجه کرد که حداقلِ رأي براي قوانين
اسالمي ،بدون احتساب رأي مثبتِ آنان است .بله ،در مجلس فعلي ،نمايندگان ،بيشتر کارشناسِ
موضوعاتند تا قانونگذار عالم به اجتهاد اسالمي ،که خود نقصي است که در زمينة ضوابط اسالمي،
بايد در بلندمدت ،متحول شود ،بحث گستردهتر در اين زمينه مجالي ديگر ميطلبد.
سطح چهارم ،معرفت به يک دوره تفسير نمونه ،حداقل شرط قضات عالي ديوان کشور و
رؤساي دادگستري استانها ،و دادستانهاي استاني و کشور است .اين سطح ،براي وزراي فرهنگي،
آموزشوپرورش ،وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ،و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،وزارت
اطالعات ،رئيس سازمان تبليغات اسالمي ،رئيس دفتر نمايندگي رهبري در دانشگاهها ،سپاه و
ارتش ،اعضاي غيرحوزوي اتاقهاي فکر نظام اسالمي و جز آن نيز ميباشد .سطح پنجم ،معرفت
به يک دوره تفسير تخصصي ،سطح معارف قرآني شوراي نگهبان ،اعضاي حوزوي اتاقهاي فکر
نظام اسالمي (انقالب فرهنگي ،مجمع تشخيص مصلحت) ،و رؤساي قواي سهگانه است .امر
رؤساي نظام قضا و تقنين ،در اين زمينه روشن است .رئيس قوة مجريه نيز به عنوان بازوي اجرايي
تمامعيارِ رهبري نظام ،مسئول تحقق ارزشهاي اسالمي در جامعه است .بنابراين ،سطح مطلوب
معرفت قرآني براي احراز اين پست شامخ متعالي ،سطح پنجم معرفت قرآني است.
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شايان ذکر است :بنا بر بيان پيامبر (ص) ،حداقل کميت انس مستمر و روزانه با قرآن ،براي
سطح چهارم و پنجم ،بنا بر روايات 11 ،آيه در شبانهروز است (کليني ،1331 ،ج ،2ص.)312
بنابراين ،در اين دو سطح اخير ،حدوداً هر چهارماه يکبار ،بايد يک دوره قرآن مطالعه شود ،که
در سال ،سه دورة منظمِ قرآن کريم خواهد بود ،که با در معنا همراه است.
اين کميت انس ،براي رهبري نظام اسالمي ،مراجـع تقليـد و مجتهـدان ،ديگـر در التـزام دينـي
بديهي است.
اين شرايط ،بايد به عنوان «چشمانداز شرايط معرفت قرآني سلسلهمراتب مديريت نظام
اسالمي» تعريف شود ،و سپس ،گامهاي عملياتي رسيدن به اين چشمانداز مطلوب ،برنامهريزي
شود.
ب) عقالنيت گرايشي؛ گرايش به ارزشهاي اعتقادي و عملي

ايمان ،عقد قلبي ،و پذيرش و دلبستگي است ،ولي اسالم ،پذيرش ظاهري را مد نظر دارد؛ چه
ايمان باشد و چه نباشد .در مواردي که اسالم در مقابل ايمان مطرح ميشود ،صِرف پذيرش
ظاهري بدون باور قلبي مد نظر است .ازاين رو ،خداوند به پيامبرش تذکر ميدهد :به اعراب
بيابانگردِ مدعي ايمان ،ولي فاقد ايمان ،اعالم کند :شما ايمان نياوردهايد؛ ولي بگوييد :اسالم
آورديم و مسلمان شديم؛ و هنوز ايمان در قلبتان داخل نشده است (حجرات.)11 /
در احاديث نيز ،همانطور که بيان شده است ،امام باقر (ع) ميفرمايد :ايمان ،چيزي است که در
قلب باشد ،و اسالم ،چيزي است که بر اساس آن ازدواج و ارث و حرمت خون ،محقق ميشود ،و
ايمان ،با اسالم ،شريک است ،ولي اسالم ،با ايمان ،شراکت ندارد (مجلسي ،بيتا ،ج  ،31ص133؛
بحراني1414 ،هـ ق ،ص .)233پس ايمان ،کيفيتي نفساني است که با عشق قلبي همراه است.
قلب انسان ،ظرفيت پذيرش دو عشق متضاد را ندارد ،زيرا خداوند ،در هر وجودي ،يک قلب
بيشتر قرار نداده است (احزاب .)4 /از اين نظر ،مؤمن کسي است که عشق به خدا و ارزشهاي
الهي مانند صداقت ،پاکي ،نماز ،روزه و جز آن قلبش را فراگرفته است ،و بيحرمتي به معشوق
مؤمن ،بيحرمتي به حيثيت ،شخصيت و ناموسش است .از اين رو ،هرگز عشق معشوقي متضاد با
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خدا و ارزشهاي الهي در قلب مؤمن جاي نميگيرد و هنگام تعارض عشقها در دل مؤمن ،همة
عشقها را در راه معشوق حقيقي ،خداي عالم و ارزشهاي الهي ،فدا ميکند و عشق به خدا،
باالترين عشقها در قلب مؤمن است (بقره.)131 /
خداوند در آية  22سورة مجادله ،امت مؤمن حزباهلل را امتي ضابطهمحور (و نه رابطهمحور)
معرفي ميکند .در آيات  23و  24سورة توبه نيز ،در ترجيح وابستگيهاي دنيوي در مقابل عشق به
خدا و رسول خدا (ص) و فرامين الهي ،هشدار ميدهد و حکم ستمگري و حريمشکني را براي
آنان صادر ميکند.
پس ،مالحظه ميشود امر کيفي ايمان ،هنگام تعارض وابستگيهاي نفساني دنيوي با ارزشهاي
الهي ،محک ميخورد و عيارش آشکار ميشود .از اين رو در جنگ اُحد ،هنگامي که با شهادت
مجاهدان يا کشتهشدنِ افراد متمرد از فرمان پيامبر (ص) ،اعتراضهاي وابستگان مريضالقلب و
منافقِ متمرد از جنگ اُحد ،نسبت به چند و چون جنگ و تدبير پيامبر (ص) باال گرفت ،خداوند
فرمود« :آنان در آن روز به کفر نزديکتر بودند تا به ايمان ( »...آل عمران.)133 /
از اينجا نکتة ديگري آشکار ميشود که ايمان ،در طول زمان ،و هنگام حوادث مختلف ،فزوني
و کاستي دارد .از اين رو ،افراد بايد در فواصل معين ،و در زمانهاي احراز پست جديد ،به دور از
حب و بغض ،ارزيابي مجدد شوند و به صِرف سابقة آنان بسنده نشود و بر عکس ،افراد توانمند و
متخصصي که در فاصلة زماني دور ،سابقة خوبي نداشتهاند ،ممکن است ازدياد ايمان يافته باشند،
در اين صورت ،ارزيابي مجدد آنان ،ضرورت مييابد .البته دربارة پستهاي حساس سياسي-
اجتماعي ،تداوم و فزوني ايمان ،شرط اوليه است ،که نبايد از آن غفلت کرد.
نکتة ديگري که از آية شريفه معلوم ميشود ،اين است که رفاقت با افراد مسئلهدار و عدم
موضعگيري نسبت به افکار و اعمال آنان ،نشانة ديگري از ضعف ايمان ،بلکه ،همترازي آنان با
ستمگران و حريمشکنان تبهکار است ،اگر چه بهظاهر ،اين افراد ،خود ،متدين و مؤمن تلقي شوند.
و اين نکته ،معنايي است که بارها نهادهاي ارزياب نظام اسالمي در تشخيص صالحيت و گزينشِ
افراد از آن غفلت کردهاند .طبق فرمودة امام علي (ع) از ديگر نشانههاي عقالنيت معرفتي و ايماني،

گزينش مديران و کارکنان از منظر اسالم با رويکرد به مؤلفة عقالنيت الهي به عنوان شاخص کالن...

412 

دورانديشي و عاقبتنگري ،و رضايت به قضا و قدر الهي است (آمدي ،1333 ،ح،2331 ،2333
4311؛ حسن بن سليمان1331 ،هـ ق ،ص.)141
ج) عقالنيت عملي؛ التزام به ارزشهاي عملي (مراتب ديانت)

در گزينشِ افراد صالح براي کارکنان نظام جمهوري اسالمي ،بهويژه سلسلهمراتب مديريت اسالمي،
در زمينة عقالنيت عملي ،توجه به ارزشهاي عملي ،و التزام به آنها ،و احراز ميزان التزام بدانها،
در افراد داوطلبِ اشتغال دولتي ،ضرورت روشني دارد.
مبحث عقالنيت عملي ،ناظر به مراتب ديانت از منظر اسالم است .در قرآن کريم ،سه مرتبه
الزامات ديني تعريف شده است:
 .1ديانت مسلمين :که تلبس به الزامات فقهي -حقوقي را تذکر ميدهد.
 .2ديانت مؤمنين :که به الزامات اخالقي ،عالوه بر الزامات مسلمين نظر دارد.
 .3ديانت محسنين :که به الزامات عرفاني ،عالوه بر الزامات مسلمين و مؤمنين نظر دارد.
الزامات مطلوب ديني ،سطوح دوم و سوم است و سطح اول ،الزم است ،اما براي خير دنيا و
آخرت کفايت نميکند.
حال موارد يادشده را توضيح خواهيم داد.
ديانت مسلمين؛ الزامات فقهي -حقوقي

حداقل مرتبة الزامات ديني ،مرتبة اسالم است .اين مرتبه ،نظر به الزامات فقهي -حقوقي دارد؛ و
شرعاً ،واجبات و محرمات ،و صحت و بطالن امور را دربرميگيرد .اين سطح از ديانت ،در يک
پيوستار ،از مقيدِ به احکام ،آغاز شده ،در ميانه ،افراد مريضالقلب ،و در نهايت ،منافق را شامل
ميشود .عمده وجهة همتِ رسالههاي عمليه ،تبيين موارد يادشده براي عموم جامعه است .تعبير
الهي در سورة حجرات ،گوياي آن است که اين مرتبه ،ضرورت دارد ،اما کفايت نميکند ،زيرا
پذيرش ظاهري اسالم را در نظر دارد و هنوز عشق و ايمان قلبي را دربرنميگيرد« :قالت األعراب:
آمنا؛ قل :لم تؤمنوا؛ ولکن قولوا :أسلمنا؛ و لما يدخل اإليمان في قلوبکم» (حجرات.)14 /
در اين مرتبه ،حضور قلب در نماز و رعايت وقت فضيلت نماز ،ضرورتي ندارد و واجب
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نيست فرد مسلمان ،در همة عمر خود ،حتي يک صفحه قرآن بخواند و بيش از واجبات مالي اوليه
مانند خمس ،زکات و فطريه ،واجب مالي اولية ديگري بر عموم نيست .در اين سطح از ديانت،
رعايت وظايف مادري ،وجوبي ندارد و واجب نيست که عموم زنان ،زحمت غذاپختن و
لباسشستن و امور ديگر را به خود بدهند و شوهر است که موظف است عالوه بر نفقه ،تدار
امور يادشده را خود ،بهتنهايي ،عهدهدار شود .در اين مرتبه واجب نيست دست درماندهاي را
بگيري و به کار اربابرجوع تا قدري بعد از وقتِ اداري رسيدگي کني تا کارش پايان پذيرد و . ...
مالحظه ميشود اتکاي صِرف به الزامات فقهي -حقوقي ،و بياعتنايي به الزامات اخالقي ،رشد
فردي و سالمت انساني را در روابط خانوادگي ،اداري و اجتماعي به خطر مياندازد .و اتفاقاً
بهمرور ،انگيزة التزام به حداقلها را نيز در افراد کاهش خواهد داد .خصوصاً ،اگر تنزل به اين سطح
از ديانت ،از مديران و پرچمداران ديانت اسالمي صادر شود .طبعاً ،چنين جامعهاي به سوي
خودخواهي فردگرايانه روي ميآورد و هرگز روي سعادت دنيوي و اخروي را نخواهد ديد.
بنابراين ،معلوم ميشود از علل اساسي انحطاط مسلمين ،دوري از عشق و ايمان ،و الزامات
اخالقي اسالم ،و اکتفا به ظواهر اولية آن است .همانطور که بعد از رحلت پيامبر اسالم (ص)،
آرامآرام ،اين فاصله و دوري ،شکل عادي گرفت و تالطمهاي حيرتآورِ دوران اميرمؤمنان (ع) نيز
فرصت نهادينهکردنِ ارزشهاي اخالقي را در جامعة فاصلهگرفته از ارزشها به حضرتش نداد.
عمدة حکومتهاي تاريخ مسلمانان بعد از امام حسن (ع) نيز حکومتهايي رياکار و منافق بودند
و فرهنگ ريا و نفاق را در جامعة مسلمين نهادينه کردند و اکنون نيز اکثر آنها چنيناند.
در چنين فضايي ،اکثر جامعه را بيماردالن تشکيل ميدهند که به حداقل الزامات فقهي -حقوقي
نيز پايبندي الزم را نخواهند داشت و زمام امور اين افراد را طبعاً ،منافقان و سنگدالن بر عهده
خواهند گرفت .در اين شرايط ،گروه مقيدِ به احکام ،در اقليت ،انزوا و تنگنا قرار خواهند گرفت،
تا چه رسد به مؤمنان و محسنان ،که دائم در رنج و عذاباند تا به لقا پروردگارشان نائل شوند« :و
يکدح فيها مؤمن حتي يلقي ربه» (سيدرضي ،1331 ،خطبة .)3
«تمرکز و اکتفا به ظواهر ديني در سطح مسلمين اعرابيمسلک ،جامعه را به انحطاط ميکشاند،
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و روح و حقيقت اسالم را به انزوا و حاشيه ميراند .پس ،جهت تجلي ارزشهاي متعالي اسالم در
جامعه ،شعار و دعوت به الزامات فقهي -حقوقي ،و عمل بدان الزم است ،ولي ،هرگز کافي نيست.
لذا ،بر حاکميت نظام اسالمي در ايران ،تکليف است که سطح ديانت را از حداقل الزامات ،باالتر
برند و به نهادينهکردن حداقل ارزشهاي اخالقي اسالم ،همت گمارند».
فرهنگ نهجالبالغه ،همان الزامات اخالقي -ايماني به همراه الزامات فقهي -حقوقي است ،که
بر اساس آن ،انقالب اسالمي به پيروزي رسيد .اکتفا به رسالههاي عمليه الزم است ،ولي کافي
نيست .قبل از انقالب نيز بسياري تقيد فقهي -حقوقي داشتند ،ولي از اين سطح تدين ،انقالب
شکل نگرفت .مقصود از نشدن ،ناظر به اين مطلب است که با همان سطح از ديانتي که انقالب
شکل گرفته است ،با همان سطح ،بايد مملکت اداره شود .تنزل از اين سطح الزامات ،به رکود
ارزشها ،و عقبماندگي و به بنبسترسيدن انقالب منجر خواهد شد .بهاصطالح طلبگي« ،همان
علت محدثه ،علت مبقيه خواهد بود؛ و ال غير».
ديانت مؤمنين؛ الزامات اخالقي +الزامات فقهي -حقوقي

الزامات اخالقي همراه با الزامات فقهي -حقوقي ،سطح تعهد مؤمنين را تذکر ميدهد که در
وضعيت مطلوب ،سطح ديانت همة کارکنان بخش دولتي و حاکميتي را دربرميگيرد و در وضعيت
عادي ،به سطح الزامات ديني مديريت فرهنگي و اجرايي (اداري و نظامي) نظر دارد .اين الزامات،
در دو سطح ،الزامات شرعي انساني و فوق انساني ،و در دو حوزة الزامات مشتر

ميان زن و مرد

مؤمن ،و الزامات مختص زن مؤمن مطرح است.
الزامات مشترک عمومي زن و مرد مؤمن

حداقل ويژگيهاي اهل ايمان با توجه به آيات بدين قرار است:
 .1اهل صلوه .2 ،اهل طهارت .3 ،اهل انس با قرآن .4 ،اهل مشورت .1 ،اهل صبر .3 ،اهل
پرهيز از گناه .3 ،اهل عذر و اعتراف به گناه .1 ،اهل عذرپذيري از جاهالن .3 ،اهل انفاق،
 .11صداقت .11 ،وفاي به عهد .12 ،امانتداري .13 ،رعايت صلة الهي .14 ،اهل عفت و حف
ناموس .11 ،اهل امربهمعروف و نهيازمنکر ،و  .13اهل انتقام از ستمگران.
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اين ويژگيها در آيات ذيل بيان شده است:
(بقره121 ،41 ،3-2 /؛ آل عمران131 ،13-13 /؛ اعراف33 /؛ توبه 112 ،31 /و 113؛ رعد-21 /
13؛ مؤمنون1-11 /؛ لقمان13-13 /؛ احزاب31 /؛ فاطر23 /؛ زمر33 /؛ شوري33-43 /؛ معارج/
13-31؛ مزمل21/؛ مدثر42-44 /؛ ماعون.)1-3 /
خالصه کنيم :الگوي کلي حداقل الزامات اهل ايمان ،به شرح شکل  3است:

انس دائم
با قرآن

اهتمام به
نماز

صداقت
امانتداری

دائمالطهارت

اهل

وفای به

مشورت

عهد

الزامات

رعایت

عمومی

اهل انفاق

صلة الهی

مردان مؤمن

اهل

اهل عفت و

عذرپذیری

حفظ ناموس

از جاهالن
اهل

اهل صبر
و استقامت

امربهمعروف و
اهل پرهیز از
گناه ،و عمل
به واجبات

اهل عذر و
اعتراف به

اهل انتقام
از ستمگران

خطا و گناه

شکل  .3الگوي کلي الزامات عمومي عملي مردان مؤمن

نهی ازمنکر

گزينش مديران و کارکنان از منظر اسالم با رويکرد به مؤلفة عقالنيت الهي به عنوان شاخص کالن...

412 

الزامات مشترک خانوادگي زن و مرد مؤمن؛ اصالت و سالمت خانوادگي

اصالت و سالمت خانوادگي ،ناظر به چهار محور اساسي است .1 :پا نهادي .2 ،حرمت به والدين،
 .3تأهل سالم ،و  .4حرمت به همسر و فرزندان.
در اينجا تأکيد ميشود که از منظر قرآن کسي که در روابط خانوادگي ،حرمت والدين را نگه
نميدارد ،عنصر نامطلوبي است و اگر رابطة حسنه با بستگان ،بهويژه ،پدر و مادر را قطع کند،
ملعون معرفي شده است که محروم از رحمت خداست.
سالمت سلو ِ خانوادگي فرد نيز از منظر اسالم ،معياري براي صالحيت احراز پست افراد
است و نميتوان آن را ناديده گرفت .آخر ،وجودي که مستحق قهر ،غضب و لعنت الهي است،
چه خير مطلوبي به سازمان و نظام اسالمي خواهد رساند.
سالمت سلو

با همسر و فرزندان نيز شاخصي مهم در ارزيابي صالحيت شخصيتي فرد براي

سازمان است .بله ،بعضي در محيط سازمان ،افراد ارزشي مطلوب تلقي ميشوند؛ ولي در محيط
خانه ،سلو

انساني و ديني مناسب ندارند .در واقع ،اين افراد به درجهاي از ضعف شخصيتي،

گرفتارند ،که بهويژه براي سمتهاي مديريتهاي ارشد نظام اسالمي ،عيب بزرگي است که بايد
بدان توجه کرد.
پاکنهادی

حرمت به
والدین

اصالت و

حرمت به

سالمت

همسر و

خانوادگی

فرزندان

تأهل سالم

شکل  .4محورهاي کلي اصالت و سالمت خانوادگي زن و مرد مؤمن
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پس ،الگوي عقالنيت عملي مطلوب مردان مؤمن ،چنين خواهد بود:
عقالنیت عملی

الزامات اصالت

مطلوب مردان

و سالمت

مؤمن

خانوادگی

الزامات عمومی
اهل ایمان

شکل  .5عقالنيت عملي مطلوب مردان مؤمن

«قدرت تدبير و مديريت منزل» نيز شاخصي مهم در محکزدن و احراز ميزان صالحيت توان
تدبير و مديريت آنان براي سازمانها و بهويژه مديريتهاي سياسي جامعه است .بهويژه ،در طول
سيوپنج سال انقالب اسالمي ،سوءاستفاده از موقعيتهاي اداري براي نيازهاي خانوادگي ،و نفوذ
بستگان در شخص مدير براي رسيدن به مطالبات نامشروع در سازمانها ،و رانتخواريهاي
بستگان مديران ،و بهويژه ،در سطوح باالي نظام اسالمي ،چه مصيبتها و صدمات بزرگي را به
مملکت و اعتماد عمومي به نظام اسالمي تحميل کرد.
سرنوشت «زبير بن عوام» ،عبرتآموز است« :امير مؤمنان (ع) ،مکرر ميفرمود :همواره زبير با ما
اهل بيت بود؛ تا آنکه فرزند شومش بزرگ شد» (سيدرضي ،1331 ،حکمت .)413
عالوه بر نهجالبالغه ،مانند اين بيان را بسياري از منابع شيعه و اهل سنت نقل کردهاند (مانند
شيخ صدوق در خصال ،ص113؛ قندوزي در ينابيع الموده ،ج ،1ص411؛ ابن اثير جزري در اسد
الغابه ،ج ،3ص 132و 243؛ ابن عبدالبر در االستيعاب ،ج ،3ص313؛ سبط ابن جوزي در تذکره
الخواص ،ص31؛ ابن ابيالحديد در شرح نهجالبالغه ،ج2ص ،133ج ،4ص 33و ج ،3ص.)11
اين معنا به فرزندان منحرف اختصاص ندارد ،بلکه همسر و عزيزان منحرف انسان را نيز در
برميگيرد ،در اين زمينه قرآن کريم ميفرمايد« :اي کساني که ايمان آوردهايد؛ بعضي از همسران و
فرزندانتان دشمن شما هستند؛ پس ،از آنان برحذر باشيد و احتياط کنيد ...؛ جز اين نيست که اموال
و فرزندانتان ماية امتحان بزرگ شما هستند؛ و اين خداست که اجر عظيم در نزد اوست» (تغابن/
.)14-11
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پس ،اين سخن بعضي که ميگويند :مسائل خانوادگي ،حريم خصوصي افراد است ،و نبايد
بدان پرداخت ،شايستة تأمل است ،زيرا:
 اوالً ،حريم خصوصي تا جايي است که بيرون از حريم خانواده بروز نکند ،ولي وقتي بروزخارجي پيدا کرد ،تحقيق براي احراز سالمت خانوادگي ،براي اشتغال و بهويژه ،پستهاي
مديريتي حساس دولتي و سياسي ،ضرورت مييابد.
 ثانياً ،بخشي از اين تحقيق از طريق مصاحبه با خانواده ،وابستگان و افراد مرتبط انجامميگيرد ،نه از راه ورود غيرمتعارف به حريم خصوصي افراد.
به هر حال ،بعد از احراز پست مديريت نيز ،نبايد از عملکرد وابستگان نزديکِ فرد مدير،
بهويژه مديران ارشد ،غفلت کرد تا مبادا ،از اين طريق ،مفسدهاي متوجه سازمان دولتي و نظام
اسالمي شود.
دليل اين مطلب ،روشن است ،عملکرد وابستگان مديران دولتي نظام اسالمي ،بهويژه ،مديريت
ارشد در نظر جامعه ،با عملکرد مدير و اعتبار نظام ،ارتباط تنگاتنگي دارد ،از اين رو ،خداوند
ميفرمايد :دليل اين شدت عمل با تخلفات وابستگان ،و شدت حرمت آنان در شرايط حُسن عمل،
اين است که از نظر اجتماعي ،شماها در رتبة زنان عادي جامعه نيستيد« :يا نساء النبيّ لستنّ کأحد
من النساء ( »...احزاب.)32 /
اين بيان الهي ،از يک امر طبيعي اجتماعي پرده برميدارد ،و تجربة مکررِ بررسي آثار اجتماعي
عملکرد مديران و وابستگان آنان ،و مطالعة ميداني ،بهروشني بر اين معنا تأکيد ميکند .پس ،اين
امر ،معنايي نيست که اختصاص به زنان پيامبر (ص) داشته باشد ،همانطور که بعضي تصور
کردهاند ،بلکه به همةکساني که عملکردشان به نحوي به دين و نظام اسالمي منتسب شود ،تسري
پيدا ميکند .از اين رو ،در صف مقدم اين کسان ،رهبر نظام اسالمي ،و وابستگان نزديک او قرار
دارد که در رأس نظام ،از باالترين قدرت پُست و مرجعيت برخوردار است .در رتبة بعد،
صاحبمنصبان روحاني و بستگان نزديک آنان قرار دارند که قدرت پُست و مرجعيت ،يا هر دو را
دارند .در رتبة بعد ،روحانيت تراز اول ميباشند ،که قدرت مرجعيت دارند .در رتبة بعد ،طبعاً،
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مديران ارشد غيرروحاني ميباشند که از قدرت پُست برخوردارند .پس ،الگوي کلي شرط اصالت
و سالمت خانوادگي مردان مؤمنِ مدير به شرح شکل  3است.

پاکنهادی

حرمت به
والدین

قدرت
تدبیر امور

اصالت و

خانواده

سالمت
خانوادگی
حرمت به
تأهل سالم

همسر و
فرزندان

شکل  .6محورهاي کلي اصالت و سالمت خانوادگي مردان مؤمن مدير

در زمينة مديريت زنان ،در اجتماع و شرط مديريت خانواده ،بايد قدري بيشتر تأمل کرد که در
اين مقال نميگنجد (براي آگاهي بيشتر از اين بحث ر  :نقيپورفر ،1312 ،ص.)113-233
ديانت اهل يقين و احسان؛ الزامات عرفاني

ديانت اهل يقين و احسان ،ناظر به الزامات عرفاني همراه با الزامات اخالقي و فقهي -حقوقي
است که معصومين (ع) ،و به تبع ،علماي رباني را دربرميگيرد .بهيقين متقين ،واژة «محسنين»،
ناظر به معصومين (ع) از انبيا و ائمة اطهار (ع) است زيرا قرآن کريم ،بارها ،انبيا را «محسنين»
مينامد (صافات  113-111 ،33- 11/و .)121-121
محسنين يا اهل يقين ،همان صاحبان حکمت الهياند که در صدر بحث ،از آن يـاد شـد .پـس،
همانطور که در آغاز بحث گفته شد ،اينان در اصطالح ديگر قرآن ،همان «اولوااللباب» ميباشند که
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بيش از  21صفت براي آنان در قرآن کريم بيان شده اسـت (بـراي آگـاهي بيشـتر دربـارة صـفات
اولوااللباب ،ر  :نقيپورفر ،1333 ،ص.)213-212
کمال محورهاي عقالنيت ارزشي ،همان محورهاي حکمت الهي ،در اصطالح قـرآن اسـت .بـه
دليل محدوديت صفحات ،توضيحات حذف شد و صرفاً الگوي کلي اين بحـث و سـپس ،الگـوي
حداقل ويژگيهاي اهل احسان و يقين بيان ميشود.
حکمت
شهودی

حکمت

الهی
حکمت

حکمت

گرایشی

عملی

شکل  .7الگوي کلي محورهاي حکمت الهي

الگوي حداقل ويژگيهاي حکمت عملي اهل احسان و يقين به اين شرح است:
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تهجد و
شبزندهداری
ایثار مالی

ایثار آبرو در

به نیازمندان

راه خدا

حداقل
دفع

حکمت

بدی جاهالن

عملی قرآنی

ایثار جان
در راه خدا

با خوبی
عشق و

سختگیری با

فروتنی به

کفار و

مؤمنان

منافقان

شکل  .8الگوي حداقل ويژگيهاي عملي اهل احسان و يقين

جمعبندي
در اين مقاله ،از عقالنيت الهي به عنوان شاخص کالن شايستهساالري ،بهطـور مسـتدل دفـاع شـد،
سپس ،کارکرد عقل در چهار محور علم ،قدرت ،نورانيت معنوي ،و اِعمال اراده ،معرفي شده و بعد
از آن ،تمايز عقل رحماني از عقل شيطاني ،توضيح داده شد .در ادامه ،ابعاد عقالنيـت الهـي ،در دو
شاخة «عقالنيت ارزشي» با سه محور عقالنيت معرفتي ،گرايشي و عملي ،و «عقالنيت حرفهاي» در
سه محور تخصص ،تجربه ،و قدرت تدبير ،تبيين شد .آنگاه ،با تمرکز بر عقالنيت ارزشي ،بررسـي
مبسوطتر انجام گرفت.

گزينش مديران و کارکنان از منظر اسالم با رويکرد به مؤلفة عقالنيت الهي به عنوان شاخص کالن...

442 

منابع و مآخذ
قرآن کريم.
 .1ابن ابيالحديد معتزلي ،عزالدين ابوحامد عبدالحميد بن هبه اهلل (بيتا) .شرح نهجالبالغه .بيروت،
دار احيا الکتب العربيه.
 .2ابن اثير جزري ،عزالدين (بيتا) .اسد الغابه في معرفه الصحابه .بيروت ،دار الکتاب العربي.
 .3ابن عبدالبر اندلسي ،يوسف بن عبداهلل ( 1412هـ ق) .االستيعاب في معرفه االصـحاب .بيـروت،
دار الجيل.
 .4ابن فارس ،زکريا ( 1414هـ ق) .معجم مقائيس اللغه .قم ،مکتب اإلعالم االسالمي.
 .1آمدي ،عبدالواحد بن محمد ( .)1333غرر الحکم و درر الکلم .قم ،مکتب اإلعالم االسالمي.

 .3بحراني ،حسن بن علي بن الحسين بن شعبه ( 1414هـ ق) .تحف العقول عن آل الرسول صـلي
اهلل عليهم .قم ،مؤسسه النشر االسالمي.
 .3جوادي آملي ،عبداهلل ( .)1331تسنيم ،تفسير قرآن کريم .قم ،مرکز نشر اسراء.
 .)1311( _______________ .1تسنيم ،شريعت در آينة معرفت .قم ،مرکز نشر اسراء.
 .)1313( _______________ .3تسنيم ،منزلت عقل در هندسة معرفت ديني .قم ،مرکز نشر اسراء.
 .11حلي ،حسن بن سليمان ( 1331هـ ق) .مختصر بصائر الدرجات .نجف ،المطبعه الحيدريه.
 .11راغب اصفهاني ،حسين بن محمد (بيتا) .مفردات الفاظ القرآن .تهران ،المکتبه المرتضويه.
 .12سبط ابن جوزي (بيتا) .تذکره الخواص .بيجا ،بينا.
 .13سيدرضي ،ابوالحسن محمد بن الحسين بن موسي ( .)1331نهجالبالغه .قم ،مؤسسة تحقيقـاتي
امير المؤمنين (ع).
 .14شيخ صدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين ( .)1331ثواب االعمال و عقاب االعمال .قم،
نشر الرضي.
 .11شيخ صدوق ،ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين ( 1413هـ ق) .خصال .قم ،النشر االسالمي.
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 .13شيخ مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ( 1414هـ ق) .االختصاص .بيروت ،دار المفيد.
 .13طباطبايي ،سيد محمد حسـين ( 1331هــ ق) .الميـزان فـي تفسـير القـرآن .بيـروت ،مؤسسـه
االعلمي.
 .11فراهيدي ،خليل بن احمد ( 1414هـ ق) .ترتيب العين .قم ،مؤسسه النشر االسالمي.
 .13قندوزي ،سليمان بن ابراهيم ( 1413هـ ق) .ينابيع الموده .قم ،دار االسوه.
 .21کليني ،محمد بن يعقوب ( .)1331اصول کافي .تهران ،دار الکتب االسالميه.
 .21متقي هندي ،متقي بن حسام الدين ( 1413هـ ق) .کنـز العمـال فـي سـنن االقـوال و االفعـال.
بيروت ،مؤسسه الرساله.
 .22مجلسي ،محمدباقر (بيتا) .بحار االنوار .تهران ،المکتبه االسالميه.
 .23محمدي ري شهري ،محمد ( .)1332ميزان الحکمه .قم ،مکتب اإلعالم االسالمي.
 .24مسلم نيشابوري ،حجاج بن مسلم (بيتا) .صحيح المسلم .بيروت ،دار الفکر.
 .21مصطفوي ،حسن ( .)1331التحقيق في کلمات القرآن الکريم .تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .23نقيپورفر ،ولياهلل ( .)1333پژوهشي پيرامون تدبر در قرآن .قم ،انتشارات اسوه.
 .)1312( _____________ .23مجموعه مباحثي از مـديريت در اسـالم .تهـران ،مرکـز مطالعـات و
تحقيقات مديريت اسالمي.

« .)1331( _____________ .21مباني و بسترهاي تفکر و تعقل خلّاق از ديدگاه اسالم» .چشمانـداز
مديريت دولتي ،دورة دوم ،شمارة پنجم ،صفحات .3-32

