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)( أمنوذجًا متمثاًل برسالته لألشرت )( منهج اإلمام علي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ــم  ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ــبوغ  ــا وس ــٍم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آالء أس

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة املازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن

ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 
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النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
طالــب )( ملالــك األشــر )( إال أنمــوذٌج 
واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت يف متوهنــا  التــي  اإلســامية 
احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل 

نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
 )(  يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك 
اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( األشــر 
اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أرشف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه احلياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد 
ــا  ــًا منه ــًا، حرص ــإذن اهلل تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي هتــدف إىل بيــان أثــر 
هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام 
باخلــر والعطــاء والعيــش  املفعمــة  احليــاة اآلمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

وكان البحــث املوســوم بـ)مبــادئ اإلدارة عــى 
)عليــه  عــي  اإلمــام  منهــج  القــرآين  املنهــج  وفــق 
ــر  ــك األش ــالته ملال ــًا برس ــًا متمث ــام( أنموذج الس
الــذي  مــر(  واله  حــن  عليــه(  اهلل  )رضــوان 
القــرآن  يف  اإلدارة  اساســيات  بيــان  عــى  اشــتمل 
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الكريــم وانعكاســاهتا يف فكــر اإلمــام عــي )عليــه 
الســام( خصوصــًا حــن تــوىل شــؤون حكــم البــاد 
اإلســامية ، ومــا بثــه مــن هــذه األفــكار يف كتبــه إىل 
ــة. ــة التعامــل مــع الرعي ــه عــى األمصــار ، وآلي والت

بــذل  فقــد  اجلــزاء  الباحــث خــر  اهلل  فجــزى 
جهــده وعــى اهلل أجــره، واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل احلسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم هنج الباغة
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)( أمنوذجًا متمثاًل برسالته لألشرت )( منهج اإلمام علي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة:
إن مبــادئ ومفاهيــم اإلدارة وفــق املنهــج القــرآين 
مثلــت ثقافــة شــؤون احليــاة اليوميــة مــن خــال 
املســؤولية واملســائلة واملحاســبة والرقابــة والتخطيط 
والتنظيــم ودرجــة أداء العمــل وإتقانه قبــل أن تنطلق 
ــى أن  ــل ع ــعارات يف العــر احلــايل وهــذا دلي الش
منهــج القــرآين منهــج ربــاين جــاء كامــًا شــامًا 
لكافــة جمــاالت العمــل دون ختصيــص أو حتديــد. 
حيــث يتميــز املنهــج القــرآين بخصائــص ال تتميــز هبــا 
ــو  ــج فه ــل املناه ــه أفض ــا جعل ــرى، مم ــج األخ املناه
ــح.  ــن اإلنســان الصال ــاين يســعى إىل تكوي منهــج رب
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واإلســام هــو ديــن الفطــرة. فهــو هيتــم بجميــع 
جوانــب اإلنســان اجلســمية والروحيــة و العقليــة 
ونشــاطه االجتاعــي و االقتصــادي و الســيايس و 
ــا اإلنســان و  غــر ذلــك مــن األنشــطة، ويشــمل دني
آخرتــه، بــل ويشــمل النيــة هبــا ولــو مل يفعــل،  ومــن 

ــة. ــه البرشي ــج عرفت ــمل منه ــو أش ــا فه هن

يف  الســام(  )عليــه  عــي  اإلمــام  أكــد  لقــد 
ــن  ــد والقوان ــن القواع ــة م ــى مجل ــر ع ــده لألش عه
ــى  ــة، وُتراع ــا الدول ــن خاهل ــم م ــدار وحُتك ــي ُت الت
ــؤون  ــك الدارة ش ــه مال ــا توج ــؤون الرعية،فحين ش
مــر كان مــزودًا بدســتور حكــم ناضــج ومكتمــل  
ــاواة  ــدل واملس ــر الع ــا يوف ــرشوط، وب ــد وال القواع
عــى  ويؤكــد  االنســان وحقوقــه،  كرامــة  وحيفــظ 
عــارة البــاد وإســتصاحها، واالبتعــاد عــن الطمــع 
احلســن،  بالذكــر  وااللتــزام  الشــهوات،  وحــب 
والعمــل الصالــح. كــا أكــد العهــد عــى الرمحــة 
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بالرعيــة واللطــف هبــم، وعــدم ظلــم اآلخريــن. 
والدراســة  االهتــام  مــن  العهــد  هــذا  نــال  وقــد 
ــان مــا مل ينلــه  والتمحيــص والتفســر والــرشح والبي
ــه يف التوجــه عــى مــر العصــور،  ــل ل نــص آخــر مماث
وقــد ُترجــم إىل كثــر مــن لغــات العــامل، ويف بعــض 
اللغــات ُترجــم ورشح مــرارًا وتكــرارًا، وهــذا دليــل 
عــى قيمــة املعــاين اإلنســانية العظيمــة التــي حيتوهيــا 
ــاة أوالً،  ــؤون احلي ــف ش ــه خمتل ــد، وتناول ــذا العه ه
وواجبــات احلاكــم واحلكومــة ثانيــًا.)1(. فقــد أراد 
يكــون  أن  الســام(،  )عليــه  عــي  املؤمنــن  أمــر 
وغــر  املســلمن،  حــكام  جلميــع  موجهــًا  خطابــًا 
املســلمن مــن خــال شــخص واحــد أراده أن يكــون 

)1(  املالكــي، صبيــح مزعــل جابــر والعبــايس عــاد الديــن عبــد 
الرزاق:التنــاص بــن عهــد اإلمــام عــي )عليــه الســام( اىل 
مالــك األشــر والرســالة اخلامســة )يف نصيحــة امللــوك( لســعدي 
ــل، املجلــد22، العــدد2، 2014.  ــة جامعــة باب الشــرازي، جمل

ص301)بتــرف(.
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ــق  ــر، الصدي ــك األش ــو مال ــر، وه ــى م ــًا ع حاك
الصــدوق لإلمــام عــي )عليــه الســام(.

ــث  ــة البح ــت هيكلي ــدم تكون ــا تق ــوء م ويف ض
ــو االيت:- ــى النح ــث وع ــة مباح ــة وأربع ــن مقدم م

املبحث األول: املنهجية العلمية للبحث.

املبحــث الثــاين: مفهــوم ومبــادئ اإلدارة مــن 
منظــور الفكــر الغــريب.

المبحث الثالث: مبادئ اإلدارة وفق المنهج القرآني.

املبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات.
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املبحث األول

املنهجية العلمية للبحث

أواًل:- مشكلة وأهمية البحث:
إنَّ موضــوع اإلدارة اإلســامية مــن املواضيــع 
اهلامــة وتكتســب أمهيتهــا مــن كوهنــا مرتبطــة بحيــاة 
البــرش وتنظيــم شــؤون حياهتــم يف الدنيــا واآلخــرة. 
ومهــا تطــورت األســاليب اإلداريــة املعــارصة فهــي 
ال تتجــاوز إمكانــات وقــدرات البــرش املحــدودة. 
حيــث اكــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة عــى 
ان دراســة الفكــر اإلداري وفــق املنهــج القــرآين مل 
ــث  ــم الباح ــب عل ــكايف حس ــام ال ــد باالهت ــظ بع حي
يف حــن إن املتأمــل جيــد أن هــذا املنهــج متكامــل 
لتقديــم  حماولــة  الدراســة  هــذه  إن  كــا  وشــامل، 
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ــات العمــل  ــد منهجي مامــح املنهــج القــرآين لتحدي
ــة  ــظ لألم ــذي حيف ــاالت، وال ــتى املج واإلدارة يف ش
ثقتهــا بنفســها وبمنهجهــا يف احليــاة والعمــل ويقطــع 
الطريــق عــى محــات التشــكيك يف قــدرة األمــة عــى 

ــادة.  ــاء والري البق

ثانيًا:- اهلدف من البحث:
أحــد  اســتعراض  إىل  البحــث  هــذا  هيــدف 
اإلدارة  مبــادئ  وهــو  املهمــة  اإلداريــة  اجلوانــب 
وفــق املنهــج القــرآين- منهــج االمــام عــي بــن ايب 
طالب)عليــه الســام( نموذجــًا ممثــًا برســالته ملالــك 

اهلل عنــه( حــن واله مــر. األشــر )ريض 

ــعي  ــيتم الس ــس س ــدف الرئي ــذا اهل ــق ه  ولتحقي
ــة:- ــة اآلتي ــداف الفرعي ــق األه لتحقي

 اســتثارة مهــم املســلمن بــرضورة العــودة . 1
ــامية  ــم يف اإلدارة اإلس ــل العظي ــذا األص هل
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ــدد. ــاءه متج ــان أن عط وبي

 نــرش الوعــي اإلســامي عــن ذلــك اجلانــب . 2
مــن اإلدارة وحماولــة االســتفادة منــه عــى 

ــتويات. ــع املس مجي

ــج . 3 ــل املنه ــل حم ــإلدارة ليح ــل ل ــم بدي  تقدي
أمهيــة  بيــان  طريــق  عــن  وذلــك  الغــريب، 
اإلســامية. اإلدارة  يف  العقائــدي  اجلانــب 

 اإلســهام يف إثــراء املكتبــات بدراســة علميــة . 4
يف جمــال اإلدارة.

رابعًا:- منهج البحث:
تقتيض ســامة الوصــول إىل نتائــج إجيابية للبحث، 
ــى  ــاع ع ــال االط ــن خ ــي، م ــج الوصف ــع املنه أن يتب
الكتــب واملقــاالت والدوريــات والرســائل العلميــة 

والدراســات العربيــة اإلســامية واألجنبيــة.
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خامسًا:- حدود البحث:
 يلتــزم الباحــث بتوضيــح أهــم وابــرز مبــادئ 
اإلدارة وفــق املنهــج القــرآين- منهــج االمــام عــي بــن 
ــالته  ــًا برس ــًا ممث ــام( نموذج ــه الس ــب )علي ايب طال

ــر. ــن واله م ــه( ح ــر) ريض اهلل عن ــك األش ملال
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)( أمنوذجًا متمثاًل برسالته لألشرت )( منهج اإلمام علي

املبحث الثاني

مفهوم  ومبادئ اإلدارة من منظور 

الفكر الغربي

اإلنســان  وتعــاىل  ســبحانه  اهلل  خلــق  أن  منــذ 
ــل  ــر والتحلي ــر والتدب ــل والتفك ــة العق ــُه نعم ووهب
ــا  ــإدارة األرض وعارهت ــُه ب ــق كلف ــاف احلقائ واكتش
وخافتهــا، وال خيفــى عــى أحــد أن العــارة واإلدارة 
واخلافــة حتتــاج إىل عوامــل إنتاجيــة مكملــة )املــوارد 
الطبيعيــة، التقنيــات، رأس املــال، مــوارد برشيــة( 
للوصــول إىل خمرجــات تلــك الفعاليــات ومــا يرتــب 
ــور.  ــة والعص ــف األزمن ــى خمتل ــار ع ــن أث ــا م عليه
لــإلدارة احلديثــة بعــد دراســة معمقــة  تبــن  لقــد 
ــا أن  ــد أولوياهت ــاج وحتدي ــارص اإلنت ــة عن ــول أمهي ح
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ــة...  ــة، معلوماتي ــة، تقني ــة، طبيعي ــوارد مادي ــر م توف
ال يمكــن أن تصــل إىل املصــدر احلقيقــي لتكويــن 
فيهــا  يتوفــر  مل  أن  املســتمرة  التنافســية  القــدرات 
ــة  ــارة بدق ــة خمت ــن رئيســين مهــا مــوارد برشي عنري
ومعــدة وفــق أســس مهنيــة وعلميــة، وقيــادات مؤثرة 
ــاط وقوانــن وأنظمــة العمــل. اذ أن  مطلعــة عــى أن
مســامهة القيــادات اإلداريــة يف خلــق أجــواء العمــل 
اجلاعــي بــن العاملــن وخمتلــف اإلدارات والفروع، 
ونــرش الوعــي التنظيمــي الداعــي للمشــاركة وتناقــل 
خمتلــف  بــن  لاتصــال  أنظمــة  وإنشــاء  األفــكار 
املســتويات تتميــز بالســهولة واإلنســيابية يف حركتهــا 
يف  احلاصــل  التقــدم  يف  واضحــة  بصمــة  تركــت 

ــوم)1(. ــهدها الي ــي نش ــاالت الت ــف املج خمتل

)1( احلســيني، صــاح هــادي: القيــادة اإلداريــة وأثرهــا يف 
إدارة املــوارد البرشيــة اســراتيجي، دراســة ميدانيــة يف املنظــات 
احلكوميــة يف حمافظــة النارصيــة- العــراق، رســالة مقدمــة إىل 
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مفهوم اإلدارة:
أصــل كلمــة إدارة )Administration( التينــي 
واإلدارة  خيــدم(  )لكــي  أي   )To Serve( بمعنــى 
ــي »اخلدمــة« عــى أســاس أن مــن يعمــل  بذلــك تعن
يقــوم عــى خدمــة اآلخريــن. ويف ظــل  بــاإلدارة 
ــه اإلدارة إال أن تعريفاهتــا  ــام الــذي حظيــت ب االهت
التــي قدمهــا العلــاء والــرواد قــد تباينــت، شــأهنا يف 
ذلــك شــأن كثر مــن مصطلحــات العلوم اإلنســانية، 
فــكل منهــم قــد تأثــر بمدخــل معــن. وقــد عرفهــا:- 

النمــر بأهنــا: )النشــاط املوجــه نحــو التعــاون 
البرشيــة  اجلهــود  بــن  الفّعــال  والتنســيق  املثمــر 
املختلفــة العاملــة مــن أجــل حتقيــق هــدف معــن 

يف  العربيــة،  األكاديميــة  يف  واالقتصــاد  اإلدارة  كليــة  جملــس 
ــتر،  ــهادة املاجس ــل ش ــات ني ــن متطلب ــزء م ــي ج ــارك وه الدن
واالقتصــاد،  اإلدارة  كليــة  اإلدارة،  قســم  األعــال،  إدارة  يف 

الدنــارك.2009. يف  العربيــة  األكاديميــة 
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الكفــاءة()1(.  مــن  عاليــة  بدرجــة 

الصبــاب بأهنــا: »عمليــة توجيــه اجلهــود البرشيــة 
بشــكل منظــم لتحقيــق أهــداف معينــة()2(. 

ــم تتكامــل  ــة تنظي ــة بأهنــا: عملي مصطفــى والناب
فيهــا اجلهــود لتنظيــم املــوارد البرشيــة واملاديــة نحــو 

هــدف مشــرك)3(.

مســتمرة  اجتاعيــة  )عمليــة  باهنــا:  اجلضعــي 
تســعى إىل اســتثار القــوى البرشيــة واإلمكانــات 

األســس  العامــة-  اإلدارة  وآخــرون،  ســعود  )1( النمــر، 
العربيــة  اململكــة  الريــاض،  اخلامســة،  الطبعــة  والوظائــف، 

 .5 2001.ص الســعودية.
)2( الصبــاب، أمحــد عبــد اهلل، أصــول اإلدارة احلديثــة، الطبعــة 

الرابعــة، 1992. ص19.
ــد اهلل: اإلدارة  ــاة عب ــة، نج ــد و الناب ــد احلمي ــى، عب )3( مصطف
االوىل،  الطبعــة  وســائلها،  -نظرياتــه-  مفهومهــا  الربويــة: 
ــة املتحــدة.  ــع، ديب، اإلمــارات العربي اإلمــارات للنــرش والتوزي

ص9.  .2005
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ــة  ــومة بدرج ــداف مرس ــق أه ــل حتقي ــن أج ــة م املادي
عاليــة مــن الكفــاءة()1(.

اإلدارة هل هي علم أم فن؟
اإلدارة مزيــج مــن العلــم والفــن، فهــي علــم ألن 
هلــا مبــادئ وقواعــد وأصــوالً علميــة متعارفــًا عليهــا، 
وتقــوم عــى توظيــف مناهــج البحــث العلمــي يف 
ــه  ــت ذات ــا، ويف الوق ــاف نظرياهتــا وفحصه استكش
هــي فــن ألهنــا تعتمــد عــى القــدرات اإلبداعيــة 
املوضــوع هــو  الفصــل يف هــذا  فــإن  واملهــارات، 

ــم)2(. ــتخدام العل ــن اس ــي ف ــول إن اإلدارة ه الق

اســتخاص  ُيمكــن  التعريــف  هــذا  ومــن 
التاليــة:- العنــارص 

)1( اجلضعــي، خالــد: اإلدارة - النظريــات والوظائــف، الطبعة 
االوىل، الريــاض، اململكــة العربية الســعودية، 2006. ص18.

)2(  املصدر نفسه. ص19.
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أن اإلدارة عمليــة تتضمــن وظائــف عــدة هــي . 1
التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والرقابــة.

أهنــا اجتاعيــة فهــي ال تنشــأ مــن فــراغ، بل تنشــأ . 2
داخــل جمموعــة منتظمــة مــن األفــراد وتأخــذ يف 
احلســبان مشــاعرهم واحتياجاهتــم وتطلعاهتم.

أهنــا وســيلة وليســت غايــة فهــي وســيلة تنشــد . 3
حتقيــق أهــداف مرســومة.

البرشيــة . 4 القــوى  اســتثار  تعتمــد عــى  أهنــا 
املتاحــة. املاديــة  واإلمكانــات 

أهنــا تســعى إىل حتقيــق األهــداف بدرجــة عالية . 5
ــن الكفاءة. م

عالقة اإلدارة بأخالقيات املهنة
إىل  الوصــول  اإلداريــة  التعريفــات  املهــم يف    
ــا  ــاج املــادي  بغــض النظــر عــن الوســائل، وهن اإلنت
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تتميــز اإلدارة اإلســامية حــن تنظــر إىل اإلنتــاج 
ــارض  ــب أن ال يتع ــادة اهلل، جي ــيلة لعب ــه وس ــى أن ع
ــا.   ــًا برشوطه ــون منضبط ــة  ويك ــدف والغاي ــع اهل م
لتوضيــح العاقــة بــن اإلنتاجيــة اجليــدة ووضــع 
آدم  اإلنجليــزي  االقتصــاد  عــامل  أجــرى  العــال 
ــادي  ــرش املي ــن ع ــرن الثام ــف الق ــميث يف منتص س
ثــروات  وتدهــور  ازدهــار  أســباب  عــن  دراســة 
ــاط  ــم( االرتب ــروة األم ــه )ث ــظ يف كتاب ــم، فاح األم
الوثيــق بــن جــودة اإلنتــاج وغزارتــه، واالرتبــاط 
ــبب  ــل إىل أن س ــه، وتوص ــه وضآلت ــدم جودت ــن ع ب
التفــاوت يعــود إىل وضــع العاملــن بــن حالتــي 
اإللــزام وااللتــزام، فالــذي يعمــل بأخاقيــات املهنــة 
ــره، أمــا  ــاج وغزي ــق اإلنت ــزام يكــون دقي بدافــع االلت
ــاج  ــك اإلنت ــو ركي ــزام فه ــع اإلل ــل بداف ــذي يعم ال

وضئيلــه)1(.

)1( احلميــد، عبــد الواحــد بــن خالــد: ورقــة مقدمــة لنــدوة 
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مبادئ اإلدارة الرئيسة عند تايلور))(:-
حتديــد نــوع وكميــة العمــل املطلــوب أداؤه من . 1

ــد  ــه اليــوم حتدي كل فــرد )وهــو مــا يطلــق علي
عــى  بنــاء  واملســؤوليات(  االختصاصــات 
دراســة علميــة وليــس عــى جمــرد التخمــن 

ــن جانــب اإلدارة.   م

ــب . 2 ــذي يناس ــخص ال ــي للش ــار العلم االختي
ــه. ــنودة إلي ــة املس الوظيف

 اقتنــاع كل مــن هيئــة اإلدارة والعاملــن بعدالة . 3

واألهــي«  احلكومــي  القطاعــن  يف  العمــل  »أخاقيــات 
أخاقيــات  وضبــط  تنظيــم  يف  العمــل  وزارة  »دور  بعنــوان 
ــة،  ــد اإلدارة العام ــدة يف معه ــاع اخلاص«،املنعق ــل يف القط العم

الســعودية.2005.ص4. العربيــة  الرياض,اململكــة 
اإلداريــة  األصــول  أمحــد:  وأمينــة  إبراهيــم  مطــاوع،   )1(
ــة  ــة العربي ــدة، اململك ــرش، ج ــرشق للطباعة والن ــة، دار ال للربي

1996..ص35. الســعودية، 
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التنظيــم اإلداري واحرام مبادئه. 

تقســيم الواجبــات واملســؤوليات؛ فتختــص . 4
للعــال  ويــرك  التخطيــط  بمهمــة  اإلدارة 

مهمــة التنفيــذ. 

مبادئ اإلدارة الرئيسة عند هنري فايول))(:- 
مبــدأ روح االحتــاد او التعــاون: إن روح االحتــاد . 1

واالنســجام بــن األفــراد العاملــن يف املنشــأة 
تعتــرب قــوة هلــا، وبذلــك وجــب أن تبــذل اجلهود 
لتدعيمهــا. )إن بــث الفرقــة بــن قــوى األعــداء 
إلضعافهــم يعتــرب عمــًا يتصــف باملهــارة، بينــا 
ــى  ــذي ينتم ــق ال ــس الفري ــن نف ــة ب ــث الفرق ب

إليــه الشــخص يعــرب إثــًا كبــرًا(.

العــريب،  ابراهيــم: اإلدارة الربويــة يف الوطــن  )1( مطــاوع، 
مكتبــة النهضــة املريــة، القاهــرة، مــر، 2003. ص35.
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مبــدأ خضــوع املصالــح الفرديــة للمصلحــة . 2
العامــة: أن الفــرد يعمــل لصالــح املجتمــع، إذ 
ــذا  ــب ه ــرد. ويتطل ــن الف ــم م ــع أه أن املجتم
املبــدأ تغليــب مصلحــة املنشــأة عــى مصلحــة 

ــا. ــد موظفيه أح

مبــدأ املســاواة: إن تشــجيع القــوى العاملــة . 3
أو املوظفــن عــى أداء وظائفهــم بأعــى مــا 
ــوالء  ــهم بال ــم وإحساس ــم وقدراهت يف طاقاهت
يتطلــب  ورئيســهم  لعملهــم  واإلخــاص 

اتبــاع مبــدأ املســاواة. رضورة 

مبــدأ مكافــأة األفــراد: يقــول هنــري فايــول يف . 4
كتابــة )اإلدارة العامــة والصناعيــة( إن دفــع 
تؤثــر  عادلــة  بطريقــة  املرتبــات  أو  األجــور 

ــأة.  ــدم املنش ــى تق ــًا ع ــرًا ملحوظ تأث

هــي . 5 الســلطة  والســلطة:  املســؤولية  مبــدأ 
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ــر  ــدار أوام ــه إص ــول لصاحب ــق خي ــة ح ممارس
الطاعــة. ويكــون عــى مرؤوســيه 

ــام . 6 ــة النظ ــع أمهي ــة: ترج ــام والطاع ــدأ النظ مب
إىل قدرتــه عــى توفــر حســن ســر العمــل 
يف املنشــأة، والنظــام يعنــي إطاعــة األوامــر 

وتنفيذهــا وتنفيــذ مــا اختــذ مــن قــرارات.

ــف . 7 ــى املوظ ــب أال يتلق ــر: جي ــدة األم ــدأ وح مب
تعلياتــه إال مــن رئيــس واحــد فقط، وهو رئيســه 
املبــارش، إذ أن عــدم احــرام هــذا املبــدأ ينتــج عنه 

االســتهانة بالســلطة واإلخــال بالنظــام.

ــدًا . 8 ــًا واح ــي رئيس ــه: يعن ــدة التوجي ــدأ وح مب
واحــد،  هــدف  لتحقيــق  واحــدة  وخطــة 
وهــذا املبــدأ ال يتعــارض مــع مبــدأ وحــدة 
األمــر؛ وذلــك ألن وحــدة األمــر متــارس عــى 

فقــط. األشــخاص 
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مبــدأ تــدرج الســلطة: ينبغــي رضورة توضيــح . 9
تسلســل الرئاســات مــن أعــى املســتويات إىل 

أدناهــا وتوضيــح نطــاق اإلرشاف. 

ــراد، . 10 ــياء واألف ــب األش ــب: ترتي ــدأ الرتي مب
األشــياء  برتيــب  يتعلــق  فيــا  يقــول  فهــو 
مــكان،  لــه  يكــون  أن  جيــب  يشء  كل  )إن 
اخلــاص،  مكانــه  يف  يشء  كل  يوضــع  وأن 
ــف يف  ــع كل موظ ــك أن يوض ــتهدف ذل ويس

لــه(.  املناســب  املــكان 

ــف . 11 ــب املوظ ــن: يتطل ــتقرار املوظف ــدأ اس مب
ــه  ــى عمل ــاد ع ــت لاعتي ــض الوق ــد بع اجلدي
بنجــاح،  أدائــه  مــن  يتمكــن  حتــى  اجلديــد 
ــل  ــف يف العم ــن اســتمرار املوظ وهــذا يضم

ــب.  ــد التدري ــه بع في
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املبحث الثالث

مبادئ اإلدارة وفق املنهج القرآني
ان الرســول االكــرم )صــى اهلل عليــه -والــه- 
وســلم( هــو الــذي وضــع اللبنــة األوىل للتنظيــم 
اإلداري يف الدولــة اإلســامية، بعــد اهلجــرة مــن 
مكــة اىل املدينــة، فقــد كانــت الفــرة التــي مكثهــا 
وســلم(  -وآلــه-  عليــه  اهلل  )صــى  اهلل  رســول 
وملــا  اإلســامية،  العقيــدة  لتأســيس  فــرة  بمكــة 
ــلم( إىل  ــه- وس ــه -وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــر النب هاج
ــكام  ــدت األح ــة، ووج ــيس الدول ــدأ تأس ــة، ب املدين
التــي تنظــم فــوىض املجتمــع فرشعــت األحــكام 
بعضهــم  املســلمن  أفــراد  عاقــات  تنظــم  التــي 
ببعــض، وعاقتهــم بغرهــم يف حالــة الســلم وحالــة 
احلــرب، وبجانــب األحــكام  التــي تبــن العبــادات، 
وجــدت أحــكام املعامــات مــن بيــع وجتــارة ورهــن 
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ــات،  ــم والعقوب وغرهــا، وأحــكام احلــرب، والعنائ
فالدولــة  والقضــاء،  والوصايــا،  واملواريــث، 
اإلســامية تكونــت بعــد هجــرة النبــي )صــى اهلل 
ــه رســوالً يبلــغ  ــه -والــه- وســلم( بجانــب كون علي
عــن ربــه كان رئيســًا للدولــة، فقــد كان للرســول 
ــاء،  ــلطة القض ــًا س ــه ايض ــا كان ل ــذ، ك ــلطة التنفي س

فتــوىل القضــاء بنفســه، ووىل غــره)1(.

إذ إن املنهــج اإلســامي يقــدم مفهومــا لــإلدارة 
يتصــف بالشــمولية واإلطــاق بعيــدا عــن االنحصار 
املعــريف يف إزاء التعامــل مــع املفهــوم املجــرد لــإلدارة، 
كــا عرفهــا  اإلســامي  اإلداري  الفكــر  كلمــة  إن 

)1( حممــد، رأفــت عثــان: الفكــر اإلداري يف اإلســام، وقائــع 
نــدوة )31(، اإلدارة يف اإلســام، التــي نظمها املعهد اإلســامي 
ــة بجــدة  ــك اإلســامي للتنمي ــع للبن ــب التاب للبحــوث والتدري
العربيــة  اململكــة  بالقاهــرة،  االزهــر  جامعــة  مــع  بالتعــاون 

الســعودية، للفــرة مــن 15-1990/9/19. ص123. 



31

)( أمنوذجًا متمثاًل برسالته لألشرت )( منهج اإلمام علي

املبــادىء  د. محــدي عبــد اهلــادي تعنــي )اآلراء و 
والنظريــات التــي ســادت حقــل اإلدارة، ودراســة 
ــرا  ــب فك ــة، ويعت ــور واألزمن ــب العص ــة ع وممارس
واملبــادىء  اآلراء  هــذه  مــن  يصــدر  مــا  إســاميا 
والنظريــات وذلــك باالســتناد إىل توجيهــات القــرآن 

ــرة()1(.  ــة املطه ــنة النبوي ــم والس الكري

تعريف اإلدارة لغة
 وردت عــدة تعريفــات لــإلدارة يف معاجم اللُّغة، 
إذ جــاء تعريفهــا يف )لســان العــرب( يف مــادة )دّور(: 
مــن دار الــيء دورانــا، وأداره عــن األمــر. ويقــال: 
أدرت فانــًا عــن األمــر إذا حاولــت إلزامــه إيــاه 
ــال:«أدار  ــه)2(. ويق ــب من ــر إذا طل ــن األم ــه ع وأدرت

)1( الضحيــان، عبــد الرمحــن إبراهيــم: اإلدارة يف اإلســام: 
ــة  ــدة، اململك ــرشق، ج ــة االوىل، دار ال ــق، الطبع ــر والتطبي الفك

الســعودية.1986.ص59. العربيــة 
)2( ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم: لســان العــرب، مــادة- دور، 
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ــه«)1(.  ــل: أرشف علي ــر العم الوزي

تعريف اإلدارة يف اإلسالم: 
نشــاط مجاعــي . 1 بأهنــا:  املزجاجــي)2(  عرفهــا 

موظفيــه  مــع  الراعــي  بــه  يقــوم  مــرشوط 
العاملــن يف مجيــع األجهــزة احلكوميــة مــن 
ــور  ــة إىل اجلمه ــلعة مرشوع ــم س ــال تقدي خ
ــة اإلدارة أثنــاء  بــا متييــز، شــعورًا منهــم بأمان
ممارســاهتم اإلداريــة وفقــًا ألنظمــة وتعليــات 
مصدرهــا الرشيعــة اإلســامية، ســعيًا لتحقيق 

ــد  ــاب وحمم ــد الوه ــد عب ــن حمم ــا: أم حه ــع، صحَّ ــزء الراب اجل
الصــادق العبيــدي، دار إحيــاء الــراث العــريب، بــروت، لبنــان، 

.448 ص   .1995
)1( الصينــي، حممــد وحيمــور، حســن: معجــم الطــاب، مــادة 

)أدار(, مكتبــة لبنــان، بــروت، لبنــان، 1991. ص50.
العامــة  اإلدارة  يف  مقدمــة  داود:  بــن  أمحــد  )2( املزجاجــي، 
للطباعــة  اخلليجيــة  الرشكــة  االوىل،  الطبعــة  اإلســامية، 
والتأليــف، جــدة، اململكــة العربيــة الســعودية، 2000. ص49.
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أهــداف عامــة مباحــة مــن أجــل توفــر األمــن 
ــاد. ــاد والعب ــاء للب ــاء والن والرخ

عرفهــا املطــري)1( بأهنــا: اإلدارة التــي يتحــى . 2
أفرادهــا بالســلوك اإلســامي عنــد أدائهــم 
الوظيفيــة  بواجباهتــم  ويقومــون  ألعاهلــم، 
بجميــع مســتوياهتا وفقــًا للرشيعــة اإلســامية

النظام اإلداري يف اإلسالم:
هــو  اإلســام  يف  اإلداري  النظــام  أن   
لتنظيــم  والترشيعــات  األحــكام  جمموعــة 
وتوجيههــم  وفرديــا  مجاعيــا  البــرش  جهــود 
وســد  مصاحلهــم،  لتحقيــق  هادفــة  وجهــة 

)1( املطــري، حــزام بــن ماطــر: اإلدارة اإلســامية- املنهــج 
دار  توزيــع  الفــرزدق،  مطابــع  االوىل،  الطبعــة  واملارســة، 
النــدوة العامليــة للشــباب اإلســامي، الريــاض، اململكــة العربيــة 

ص36.  .1997 الســعودية، 
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وحفزهــم  واألخرويــة  الدنيويــة  حاجاهتــم 
ــع  ــرش ومن ــن ال ــد ع ــر والبع ــل اخل ــا إىل فع هب

األرض)1(.  يف  اإلفســاد 

النظرية اإلسالمية: 
أهنــا جمموعــة مــن املفاهيــم واألفــكار واألحــكام 
والقيــم واألهــداف املرتبطــة بإعــداد اإلنســان املســلم 
حســب األصــول اإلســامية اعتبــارا مــن أسســها 
ــز  ــا. وترتك ــا وتنفيذه ــاليب حتقيقه ــا وأس ومناهجه

ــة اإلســامية عــى النقــاط التاليــة)2(:-  النظري

الكريــم . 1 القــرآن  مــن  أساســها  يف  مســتمدة 
الرشيفــة.  النبويــة  والســنة 

)1(  ســارة، إحســان: اإلدارة والقضــاء اإلداري يف اإلســام، 
الطبعــة االوىل، دار يافــا العلمية، عــان، األردن. 2000. ص23.
اإلدارة  يف  نظريــات  أمحــد:  حممــود  فريــز  الشــلعوط،   )2(
ــة  ــاض، اململك ــع، الري ــرش والتوزي ــد للن ــة الرش ــة، مكتب الربوي

ص74-73.  .2002 الســعودية،  العربيــة 
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تتصف بالشمولية.. 2

ــة واألســاليب والوســائل . 3 تشــتمل عــى املعرف
واإلدارة، وهــي هبــذا ختتلــف عــن النظريــات 

األخــرى.

تعمل عى توجيه السلوك اإلنساين وقيمه. . 4

تعتمــد عــى التفاعــل ما بــن النظرية واملارســة . 5
العمليــة، فاإلســام دين عمــل وجهاد. 

مقارن��ة ب��ني مفه��وم اإلدارة العامة املعاص��رة واإلدارة 
اإلسالمية:

ان الناظــر إىل مفهــوم اإلدارة العامــة املعــارصة 
ــات  ــال التعريف ــن خ ــامية م ــة اإلس واإلدارة العام
مــن األســاليب  ــا  أهنَّ يتفقــان يف  الســابقة جيدمهــا 
ــات  ــا منظ ــي تؤدهي ــة الت ــط اإلداري ــم واملناش والنظ
وأجهــزة الدولــة، والتــي هتــدف بصفــة أساســية إىل 
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ــع  ــة يف املجتم ــة العام ــام واملنفع ــح الع ــق الصال حتقي
البيئــة  يف  املتاحــة  املــوارد  اســتغال  خــال  مــن 
ــد أنَّ  ــن نج ــددة. ولك ــة حم ــرة زمني ــال ف ــة خ املعين
ــب  ــض اجلوان ــا يف بع ــرق بينه ــح والف ــز واض التاي
اإلســامية  العامــة  اإلدارة  أنَّ  فنجــد  األساســية، 
ــدة واإليــان وهبــا يتجــاوز  حمورهــا األســاس العقي
ــة إىل ســعة  الفــرد املســلم املنافــع الشــخصية الدنيوي
احليــاة كلهــا هلل،  الــذي جيعــل  الربــاين  التكليــف 
ــة يف  ــادة واخلاف ــو العب ــان ه ــق اإلنس ــة خل وأنَّ غاي
ــنَّ  ــُت اجْلِ ــا َخَلْق ــه تعــاىل: ﴿َوم ــًا لقول األرض حتقيق

لَِيْعُبــُدون﴾ِ)1(. إاِلَّ  ْنــَس  َواإْلِ

ــا الفكــر اإلداري الغــريب فهــو يعالــج املشــكلة   أمَّ
ــر  ــة غ ــرة جزئي ــات ذات نظ ــار نظري ــة يف إط اإلداري
شــاملة ال تضــع اعتبــارًا وال حيــزًا ملــا وراء املــادة 

)1( سورة الذاريات، اآلية: 56.
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ــز بصفــة أساســية عــى املنافــع  واملنفعــة، بــل تركِّ
ــة أو املنافــع املشــركة يف إطــار  الشــخصية أو اجلاعي
للديــن  نظــرة  أدنــى  دون  الــدول  بــن  العاقــات 
والعقائــد)1(. حيــث أنَّ اإلدارة العامــة اإلســامية 
ق عــى اإلدارة العامــة املعــارصة بــاآليت)2(:-  تتفــوَّ

بصفــة . 1 تســعى  اإلســامية  العامــة  اإلدارة 
مــن  املرشوعــة  األهــداف  خلدمــة  أساســية 
ــة  ــلعية املباح ــة والس ــطها اخلدمي ــال مناش خ
الربانيــة. والعقيــدة  اإليــان  ذلــك  يف  حيكمهــا 

ــم  ــن التنظي ــام ب ــم اإلدارة يف اإلس ــد رس: عل ــم، خال )1( اخلت
اخلرطــوم  والنــرش،  للطباعــة  احلكمــة  دار  واملنظــور، رشكــة 

ص118.  .1998 الســودان،  بحــري، 
ــامية  ــة االس ــة العربي ــلان: اإلدارة العام ــعيد س ــد، س )2( امح
الكريــم  القــرآن  جامعــة  جملــة  تأصيليــة،  ونظــرات  مفاهيــم 
والعلــوم االســامية، الســودان، العــدد التاســع )عــدد خــاص(، 

ص262.    .2004
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  يــؤدِّي املكلَّــف العمــل يف اإلدارة اإلســامية . 2
عملــه عــى أســاس أنــه عــى قيمــة إيانيــة 
ــادة. كــا إن التعامــل  يســعى مــن خاهلــا للعب
أســاس  عــى  يتــم  اإلســامية  اإلدارة  يف 
واحــرام  واملســاواة  اإلســامية  األخــوة 

العمــل.  ونــوع  العامــل  إنســانية 

املنهج اإلداري اإلسالمي:
أسســها . 1 اإلســامية  احلضــارة  اســتمدت 

اإلداريــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
الراشــدون.    اخللفــاء  وهنــج 

واملفاهيــم . 2 األفــكار  مــن  الكثــر  تضمنــت 
كل  يف  للتطبيــق  املســتوى  عاليــة  اإلداريــة 

وزمــان.  مــكان 

ــي . 3 ــن اجتاع ــه كائ ــى أن ــان ع ينظــر إىل اإلنس
حيتــاج لاحــرام والتقديــر والرضــا كــا حيتــاج 
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ــه. ألجرت

ــة . 4 ــي املركزي ــامية نظام ــة اإلس ــت الدول عرف
والامركزيــة يف اإلدارة، وتفويــض الســلطة 

واملســؤولية، وتقســيم العمــل.

املب��ادئ اإلداري��ة اليت أكد عليها ام��ر املؤمنني االمام 
علي بن ابي طالب )عليه السالم(:

ــام( اخلافة يف  ــه الس ــي )علي ــام ع ــتلم اإلم اس
ــاع  ــد األوض ــام )35هـــ(، فوج ــة ع )25( ذي احلج
مرّديــة بشــكل عــام، وعــى أثــر ذلــك وضــع خّطــة 
ــز فيهــا عــى شــؤون اإلدارة،  ــة شــاملة، رّك إصاحي
ــادئ  ــض املب ــي بع ــا ي ــم، ويف م ــاد، واحلك واالقتص
يف  الســام(  )عليــه  عليهــا  أكــد  التــي  اإلداريــة 
رســالته)1( إىل مالــك األشــر )ريض اهلل عنــه( عندمــا 

)1(  الرســالة التــي إرســاهلا االمام عــي بــن ايب طالب)عليــه 
ــا  ــي)ريض اهلل عنه( عندم ــر النخع ــن االش ــام( إىل مالك ب الس
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واله مــر:- 

اواًل:- مبدأ العالقات اإلنسانية:

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر املؤمن أول يشء أوىص أم
بــه مالــكًا األشــر، الــذي عّينــه واليــًا لــه عــى مــر، 
ــاس مــن  ــًا ملشــاعر الن ــة، حمرم ــًا للرعي أن يكــون حمبَّ
ــل  ــن أه ــلمن أم م ــوا مس ــواء كان ــوا، س ــة كان أي فئ
تثبيتــًا  ذلــك  يف  أن  خيفــى  وال  األخــرى.  األديــان 
النــاس،  ملشــاعر  واحرامــه  اإلســام  إلنســانية 
قــال )عليــه  إذ  النظــام واحلكومــة.  لبنيــة  وتقويــة 
ِعيَّــِة، َواْلـــَمَحبََّة  ــَة لِلرَّ مْحَ الســام(: »َوَأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ
َســُبعًا  َعَلْيِهــْم  َتُكوَنــنَّ  َوالَ  ِبِــْم،  ْطــَف  َواللُّ ــْم،  َلُ
ــَك  ــا َأٌخ َل ــاِن: إِمَّ ــْم ِصنَْف ُ ــْم، َفإهِنَّ ــُم َأْكَلُه ــًا َتْغَتنِ َضاِري

واله احلكــم يف مــر. فهــي عهــد يف كيفيــة إدارة الدولة وسياســة 
احلكومــة ومراعــاة حقــوق الشــعب وفيــه نظريــات اإلســام يف 
احلاكــم واحلكومــة ومناهــج الديــن يف االقتصــاد واالجتــاع 

ــة. ــة والقضائي ــور العبادي ــرب واإلدارة واألُم ــة واحل والسياس
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ــُم  ــُرُط ِمنُْه ــِق، َيْف ْل ــَك ِف اْلَ ــٌر َل ــا َنظِ ــِن، َوإّم ي ِف الدِّ
ــْم ِف  ــى َعــَى َأْيِدهيِ ــُل، ُيْؤَت ــُم اْلِعَل ــُل، َوَتْعــِرُض َلُ َل الزَّ
اَلَعْمــِد َواَلَطــَأ، َفَأْعطِِهــْم ِمــْن َعْفــِوَك َوَصْفِحــَك ِمْثَل 
ــِه«. ــِوِه َوَصْفِح ــْن َعْف ــَك اهللُ ِم ــبُّ َأْن ُيْعطَِي ــِذي ُتِ الَّ

ثانيًا:- مبدأ التواضع:

ويقصــد به اخلضــوع واإلذعــان للحــق واالبتعاد 
عــن الزهــو واإلعجــاب بالنفــس وهــذه صفــة الزمــة 
لــكل إنســان يقــدر نفســه حــق قدرهــا ويريد هلــا اخلر 
, وقيــل يف تعريــف التواضع:)هــو ضبــط النفــس عــن 
الكــرب والعجــب والغــرور ومعرفــة النفــس قدرهــا( 
ِذيــَن  اُر اْلِخــَرُة َنْجَعُلَهــا لِلَّ ويقــول تعــاىل:﴿ تِْلــَك الــدَّ

اَل ُيِريــُدوَن ُعُلــّوًا ِف اأْلَْرِض َواَل َفَســادًا﴾))(. 

يقــول االمــام )عليــه الســام( ملالــك األشــر 
بِنَْفِســَك،  َواالْْعَجــاَب  ــاَك  »إِيَّ عنــه(:  اهلل  )ريض 

)1(  سورة القصص، اآلية: 83.
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َوالثَِّقــَة بِــَا ُيْعِجُبــَك ِمنَْهــا، َوُحــبَّ االْْطــَراِء، َفــإِنَّ 
ــْيَطاِن ِف َنْفِســِه، لِـــَيْمَحَق  ذلِــَك ِمــْن َأْوَثــِق ُفــَرِص الشَّ

ــُمْحِسنَِن«. ــاِن اْلـ ــْن إِْحَس ــوُن ِم ــا َيُك َم

ويقــول ايضــًا )عليــه الســام( يف بعــض رســائله 
إىل عّالــه: »واخفــْض للرعّيــة جناحــك، وابســط لــم 
وجهــك، وَألـِـْن لــم جنابــك، وآِس بينهــم ف اللحظــة 
والنظــرة، واإلشــارة والتحيــة، حتــى ال يطمــع العظاء 

ف حيفــك، وال ييــأس الضعفــاء مــن عدلــك«.

ثالثًا:- مبدأ املساواة:

ــاُس  ــا النَّ َ ــا َأهيُّ ــم: ﴿َي ــه الكري ــاىل يف كتاب ــال تع ق
ــُعوًبا  ــْم ُش ــٰى َوَجَعْلنَاُك ــٍر َوُأنَث ــن َذَك ــم مِّ ــا َخَلْقنَاُك إِنَّ
َوَقَبائـِـَل لَِتَعاَرُفــوا إِنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعنــَد اهللَِّ َأْتَقاُكــْم إِنَّ اهللََّ 

ــر﴾ٌ)1(. ــٌم َخبِ َعلِي

)1( سورة.احلجرات، اآلية: 13.
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وقــال رســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: »ال 
ــود  ــض وال اس ــي وال ابي ــريب وال اعجم ــن ع ــرق ب ف
النبويــة-  حرصت الســنة  حيــث  بالتقــوى«.  إال 
باعتبارهــا أصــا مــن أصــول اإلســام عــى املســاواة 
بــن النــاس يف القيمــة البرشيــة، وعدهــا مــن األمــور 

ــية. األساس

وقــد ألــزم اإلمام )عليــه الســام( ُعّاله َوُوالتــه 
بتطبيــق املســاواة بــن النــاس عــى اختــاف قومّياهتــم 

وأدياهنــم.  وجتّســدت فيــا يــأيت:-

أ - املساواة يف احلقوق والواجبات.
ب - املساواة يف العطاء.

ج - املساواة أمام القانون.
وقــدد حــدد )عليــه الســام( ملالــك األشــر )ريض 
اهلل عنــه( رشوط احلاكــم العــادل: »اْخــَرْ لِْلُحْكــِم َبــْنَ 
ــِه  ــُق بِ َّــْن الَ َتِضي ــَك، ِم ــَك ِف َنْفِس ــَل َرِعيَّتِ ــاِس َأْفَض النَّ
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ــِة،  لَّ ــاَدى ِف الزَّ ــوُم، َوالَ َيَت ُص ــُه اْلُ ُك ــوُر، َوالَ ُتَحِّ االُْم
ُف  ــْرِ ــُه، َوالَ ُت ــقِّ إَذا َعَرَف ــْيِء إىَِل احْلَ ــَن اْلَف ِم َوالَ َيَْرُ
َنْفُســُه َعــَى َطَمــع، َوالَ َيْكَتِفــي بَِأْدَنــى َفْهــم ُدوَن َأقَصــاُه، 
ُهــْم  َجــِج، َوَأَقلَّ ــُبَهاِت، َوآَخَذُهــْم بِاحْلُ َأْوَقَفُهــْم ِف الشُّ
ــِف  ُهــْم َعــَى َتَكشُّ ْصــِم، َوَأْصَبَ مــًا بُِمَراَجَعــِة اْلَ َتَبُّ
الَ  ـْن  َـّ ِم ْكــِم،  احْلُ اتَِّضــاِح  ِعنْــَد  َمُهــْم  َوَأْصَ االُْمــوِر، 
ــٌل«.  ــَك َقلِي ــَتِميُلُه إِْغَراٌء،ُأولئِ ــَراٌء، َوالَ َيْس ــِه إْط َيْزَدِهي

رابعًا:- مبدأ العدل:

ــوز  ــا جت ــيء، ف ــن وامل ــم املحس ــاس فيه أنَّ الن
ــُبل  ــًا لُس ــك قطع ــن؛ ألنَّ يف ذل ــن الصنف ــاواة ب املس
وتشــجيعًا  لــه،  للفاعلــن  وتقليــًا  اإلحســان، 
للمســيئن عــى اإلســاءة، وهذا خــاف املبــاين اإلهلية 
واإلحســان  بالعــدل  يأمــُر  اهلل  ألنَّ  واإلســامية؛ 

وينهــى عــن الفحشــاء واملنكــر والبغــي.

فتتهــرأ  يتســاوى املحســن واملــيء،  وكــي ال 
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ــة مــن  ــاس باخليب ــل، ويصــاب الن ــآكل املث ــم وتت القي
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــا اإلم ــة، دع ــة الدول عدال
إىل إثابــة املحســن، وإشــعاره بقيمــة عملــه، ومعاقبــة 
ــه  ــذا كل ــه، وه ــا فعل ــاءة م ــى دن ــه ع ــيء، وتنبيه امل
وإّنــا  فحســب،  والعقــاب  اإلثابــة  بقصــد  ليــس 
لإلثابــة أهــداٌف ومعــاٍن ســاميٌة، وكــذا العقوبــة فهــي 
ليســت عقوبــة تنكيــل بقــدر مــا هــي عقوبــة تأديــب, 
ــه الســام( قــد أوىص االشــر )ريض  ــراه )علي لــذا ن
اهلل عنــه( بقولــه: »َوالَ َيُكوَنــنَّ اْلـــُمْحِسُن َوامْلُــِيُء 
ــِل  ــدًا اِلْه ــَك َتْزِهي ــإِنَّ ِف ذلِ ــَواء، َف ــة َس ــَدَك بَِمنِْزَل ِعنْ
ــَى  ــاَءِة َع ــِل االَْس ــاِن،َتْدِريبًا اِلْه ــاِن ِف االْْحَس االْْحَس

ــُه«. ــَزَم َنْفَس ــا َأْل ــْم َم ــِزْم ُكاًّ ِمنُْه ــاَءِة، َوَأْل االَْس

ــام  ــا اإلس ــاز هب ــي امت ــادئ الت ــمى املب ــن أس وم
حــث  وقــد  الوضعيــة،  النظــم  مــن  عــداه  عــا 
اإلســام عــى التــزام العــدل يف كل األمــور التــي 
يزاوهلــا وقــد حــذر اإلســام مــن أن تدخــل مراكــز 
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النــاس االجتاعيــة وأنســاهبم يف خضوعهــم ملقتــى 
ــراد  ــق عــى كل أف ــون اإلســامي يطب العــدل، فالقان

األمــة، وال فــرق بــن حاكــم وحمكــوم)1(. 

خامسًا:- مبدأ الشورى:

كان أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )علــه 
الشــورى  منهــج  التــزام  عــى  حريصــًا  الســام( 
بــه  أوىص  وممــا  وقراراتــه،  وأعالــه  ترفاتــه  يف 
ــر:  ــك األش ــام( ملال ــه الس ــن عي)علي ــر املؤمن أم
ــِن  ــَك َع ــِدُل بِ ــًا َيْع ــوَرتَِك َبِخي ــنَّ ِف َمُش »َوالَ ُتْدِخَل
ــِن  ــَك َع ُف ــًا ُيضعِّ ــَر، َوالَ َجَبان ــُدَك اْلَفْق ــِل، َوَيِع اْلَفْض
ــْوِر، َفــإِنَّ  َه بِاْلَ َ ــُن َلــَك الــرَّ االُْمــوِر، َوالَ َحِريصــًا ُيَزيِّ
َمُعَهــا ُســوُء  ــْرَص َغَرائـِـُز َشــتَّى َيْ ْبــَن َواحْلِ اْلُبْخــَل َواْلُ

ــاهللِ«. ــنِّ بِ الظَّ

 إن املستشــار منصــب دقيــق وحســاس وذو تأثر 

)1(  حممد رافت عثان: مصدر سابق، ص135
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ــا،  ــي يتخذه ــة الت ــه املهم ــم وقرارات ــى احلاك ــغ ع بال
فكــم مــن حاكــم ورطتــه استشــارة خاطئــة، وكــم من 
ــة أشــعلها مستشــار أمحــق، وال يكفــي أن تكــون  فتن
للمستشــار خــربة إداريــة ســابقة بــل جيــب أن تتوفــر 
ــن  ــرد م ــامية، ويتج ــية س ــة ونفس ــال خلقي ــه خص في
صفــات ســلبية كاجلبــن والبخل والطمع ســتؤثر حتًا 
عــى استشــاراته، وهــذا أحــد معــامل ارتبــاط السياســة 
باألخــاق عنــد اإلمــام عــي )عليــه الســام(. وبعــد 
هنيــه عــن االســتعانة بمستشــاري الســوء يطالــب 
والبلــد  احلكــم  شــؤون  بمناقشــة  احلاكــم  اإلمــام 
وتدارســها مــع العلــاء واحلكــاء ألهنــم األقــدر عــى 
ــرأي  ــاء ال ــاد وإعط ــاد والعب ــح الب ــخيص مصال تش

الســديد الــذي ينشــده احلاكــم)1(.

)1( العــايت، ابراهيــم: الرؤيــة السياســية لإلمــام عــي بــن أيب 
طالــب )عليــه الســام( دراســة حتليليــة يف عهــده إىل واليــه عــى 
مــر مالــك األشــر، ط1، مطبعــة الضيــاء للطباعــة والتصميم، 
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إن احلاكــم إذا مل يكــن لــه مستشــارون فــا يعلــم 
عنــه  يغيــب  وســوف  عيوهبــا  وال  دولتــه  حماســن 
الكثــر يف شــؤون الدولــة وقضايــا احلكــم، وكان 
يعلــم أن الشــورى تعرفــه مــا جيهلــه، وتضــع أصابعــه 
عــى مــاال يعرفــه، وتزيــل شــكوكه يف كل األمــور 

ــه. ــدم علي ــي يق الت

سادسًا:- مبدأ العمل اجلماعي:

ض اإلمــام )عليــه الســام(، أقســام الرعيــة  عــرَّ
وأصنافهــا، وبــّن أن كل قســٍم منهــا حيتــاج للقســم 
اآلخــر ومرتبــط بــه ارتباطــًا عضويــًا، حيــث إنَّ كل 
ل نظامــًا متكامــًا متاســكًا، فهــي  تلــك األقســام تشــكِّ
بمثابــة اجلســم الواحــد، وعــّن لــكل صنــف مســؤوليته 
تســود  وبالتــايل  األمــور  تتداخــل  ال  حتــى  ومهمتــه 
الفــوىض. ويف حديثــه عــن كل صنٍف مــن األصناف)1(.

النجف األرشف، العراق. 2010.ص62.
ــام(  ــه الس ــي ) علي ــام ع ــد اإلم ــة  يف عه ــكر: الرعي ــي ش ــز، ع )1(  فاي
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يقــول )عليــه الســام( لألشــر )ريض اهلل عنــه(: 
ِعيَّــَة َطَبَقــاٌت الَ َيْصُلــُح َبْعُضَهــا إالَّ  »َواْعَلــْم َأنَّ الرَّ
بَِبْعــض، َوالَ ِغنَــى بَِبْعِضَهــا َعــْن َبْعــض: َفِمنَْهــا ُجنُــوُد 
ُقَضــاُة  َوِمنَْهــا  ــِة،  اصَّ َواْلَ ــِة  اْلَعامَّ ُكتَّــاُب  اهللِ،ِمنَْهــا 
ْفــِق، َوِمنَْهــا َأْهُل  ُل االْْنَصــاِف َوالرِّ اْلَعــْدِل، َوِمنَهــا ُعــاَّ
ــاِس،  ــلَِمِة النَّ ــِة َوُمْس مَّ ــِل الذِّ ــْن َأْه ــراِج ِم ــِة َواْلَ ْزَي اْلِ
نَاَعــاِت، َوِمنَهــا الطََّبَقــُة  ــاُر َوَأْهــُل الصِّ َوِمنَْهــا التُّجَّ
ى  اَجــِة َوامْلَْســَكنَِة، َوُكلٌّ َقــْد َســمَّ ــْفَى ِمــْن َذِوي احْلَ السُّ
ِه َوَفِريَضتـِـِه ِف كَِتابـِـِه َأْو  اهللُ َســْهَمُه، َوَوَضــَع َعــَى َحــدِّ

ــا حَمُْفوظــًا«. ــُه ِعنَْدَن ــِه َعْهــدًا ِمنْ ُســنَِّة َنبِيِّ

سابعًا:- مبدأ اختيار األصلح ألداء العمل:

حينــا بــارش اإلمــام )عليــه الســام( خافتــه، 
كانــت الدولــة قــد أصاهبــا انحــراف كبــر مــن جــراء 

 http://www.haydarya.com/maktaba_،األشــر ملالــك 
.2016/11/20 الزيــارة:  تاريــخ   ،moktasah/17/16.htm



50

مبادئ اإلدارة على وفق املنهج القرآني 

ظلــم الــوالة وفســاد بطانتهــم ومعاونيهــم، ولــذا 
فإهنــا كانــت حتتــاج للتغيــر والتصحيــح، خاصــة 
وكبــار  الــوالة  يف  املتمثلــة  الرئيســة  مفاصلهــا  يف 
الــوالة  لتغيــر  اإلمــام  ســارع  ولقــد  املوظفــن. 
املفســدين الذيــن كانــوا الســبب املبــارش يف ثــورة 
بــوالة صاحلــن  واســتبدهلم  عثــان،  عــى  النــاس 
مــن خيــار الصحابــة املشــهود هلــم بالتقــوى والــورع 
كمحمــد ابــن أيب بكــر وقيــس بــن ســعد بــن أيب 
ــن حنيــف األنصــاري وغرهــم)1(. ــادة وســهل ب عب

ــد عــى  وكان أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يؤكِّ
رضورة وضــع الرجــل املناســب يف املــكان املناســب، 
ــد عــى اختيــار أصحــاب الكفــاءات وأهــل  ويؤكِّ
مــن  وحــذر  واحليــاء،  والسياســة  والعفــة  الــورع 
االختيــار القائــم عــى املحابــاة والــذي جتــرع النــاس 

)1(  العايت، ابراهيم: مصدر سابق. ص62.
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ــات.  ــص والوي ــه الُغص من

 يقــول )عليــه الســام( لألشــر )ريض اهلل عنــه(: 
لِــَك، َفاْســَتْعِمْلُهُم اْختِــَبًا، َوالَ  »اْنُظــْر ِف ُأُمــوِر ُعاَّ
ــْوِر  ــْن ُشــَعِب اْلَ ــاٌع ِم ــَا مِجَ ُ ــَرًة، َفإهِنَّ ــاًة وَأَث ــْم حُمَاَب ِ ُتَولِّ
َيــاِء،  َواحْلَ التَّْجِرَبــِة  َأْهــَل  ِمنُْهــْم  َوتــَوخَّ  َياَنــِة.  َواْلِ
ــَاِم  ــَدِم ِف االْْس ــِة، َواْلَق احِلَ ــاِت الصَّ ــِل اْلُبُيوَت ــْن َأْه ِم
ُــْم َأْكــَرُم َأْخَاقــًا، َوَأَصــحُّ َأْعَراضــًا،  َمــِة، َفإهِنَّ امْلَُتَقدِّ
افــًا، َوَأْبَلــُغ ِف َعَواِقــِب االُْمــوِر  َوَأَقــلُّ ِف امْلََطاِمــِع إِْشَ
ــْم  ٌة َلُ َنَظــرًا. ُثــمَّ َأْســبِْغ َعَلْيِهــُم االْْرَزاَق، َفــإِنَّ ذلـِـَك ُقــوَّ
ــْم َعــْن َتنَــاُوِل َمــا  َعــَى اْســتِْصَاِح َأْنُفِســِهْم، َوِغنــًى َلُ
ــَرَك َأْو  ــوا َأْم ــْم إِْن َخاَلُف ــٌة َعَلْيِه ــْم، َوُحجَّ ــَت َأْيِدهيِ َتْ

ــَك«. ــوا َأَماَنَت َثَلُم

إذ كان اختيــار اإلمــام )عليه الســام( للموظفن 
بنــاءًا عــى رشوط، فانــه كان يضعهــم حتــت التجربــة 
ملــدة مــن الزمــن. فيقول)عليــه الســام( لألشــر 
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َأْنَصَحُهــْم  ُجنُــوِدَك  ِمــْن  »َفــَولِّ  عنــه(:  اهلل  )ريض 
]َوَأْنَقاُهــْم[  َواِلَماِمــَك،  َولَِرُســولِِه  هلل  َنْفِســَك  ِف 
ــِن اْلَغَضــِب،  ــىُء َع َّــْن ُيْبطِ ــًا ِم ــْم ِحْل ــًا، َوَأْفَضَلُه َجْيب
َوَينُْبــو  َعَفــاِء،  بِالضُّ َوَيــْرَأُف  اْلُعــْذِر،  إىَِل  يُح  َوَيْســَرِ
ــِه  ــُف، َوالَ َيْقُعــُد بِ ــُرُه اْلُعنْ َّــْن الَ ُيثِ ــاِء، َوِم َعــَى االْْقِوَي
ــُروَءاِت َواالْْحَســاِب،  ــَذِوي امْلُ ــمَّ اْلَصــْق َب ْعــُف ُث الضَّ
ــمَّ  ــنَِة، ُث َس ــَوابِِق احْلَ ــِة، َوالسَّ احِلَ ــاِت الصَّ ــِل اْلُبُيوَت َوَأْه
ــاَحِة،  َوالسَّ ــَخاِء  َوالسَّ ــَجاَعِة،  َوالشَّ النَّْجــَدِة  َأْهــِل 

ــْرِف«. ــَن اْلُع ــَعٌب ِم ــَرِم، َوُش ــَن اْلَك ــاٌع ِم ــْم مِجَ ُ َفإهِنَّ

وكان اإلمــام )عليــه الســام( يراقــب أدائهــم 
مــن خــال جمموعــة مــن الطــرق التــي وضعهــا، 
ــم  ــم عزهل ــة ألمانته ــؤالء أي خيان ــن ه ــس م ــإذا مل ف
وعاقبهــم، وإذا ملــس منهــم تقصــر يف أداء أعاهلــم، 
ــذي  ــل، ال ــم اىل اخلل ــل تنبيهه ــن أج ــم م ــب إليه كت
ربــا يكــون غــر مقصــود. إذ يقــول )عليــه الســام( 
ــْم،  َأْعَاَلُ ــْد  َتَفقَّ »ُثــمَّ  عنــه(:  اهلل  )ريض  لألشــر 
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ــْدِق َوالَوَفــاِء َعَلْيِهــْم،  َواْبَعــِث اْلُعُيــوَن ِمــْن َأْهــِل الصِّ
ــَى  ــْم َع ــْدَوٌة َلُ ــْم َح ِّ اِلُموِرِه ــرِّ ــَدَك ِف ال ــإِنَّ َتَعاُه َف
ِمــَن  ــْظ  فَّ َوَتَ ِعيَّــِة.  بِالرَّ ْفــِق  َوالرِّ االَْماَنــِة،  اْســتِْعَاِل 
َيــَدُه إىَِل ِخَياَنــة  َفــإِْن َأَحــٌد ِمنُْهــْم َبَســَط  االْْعــَواِن، 
ــا َعَلْيــِه ِعنْــَدَك َأْخَبــاُر ُعُيونـِـَك، اْكَتَفْيــَت  اْجَتَمَعــْت ِبَ
بِذلِــَك َشــاِهدًا، َفَبَســْطَت َعَلْيــِه اْلُعُقوَبــَة ِف َبَدنِــِه، 
ــاِم  ــُه بَِمَق ــمَّ َنَصْبَت ــِه، ُث ــْن َعَملِ ــاَب ِم ــَا َأَص ــُه بِ َوَأَخْذَت
ــِة«. ــاَر التَُّهَم ــُه َع ْدَت ــِة، َوَقلَّ ياَن ــْمَتُه بِاْلِ ــِة، َو َوَس امْلََذلَّ

ثامنًا:- مبدأ حماسبة النفس:

عــى  املحافظــة  لغــرض  هــو  املبــدأ  هــذا  إن 
النظــام مــن االمهــال والتقصــر يف اداء الواجبــات 
ــال  ــن خ ــه، م ــّا عملت ــوم ع ــس كل ي ــبة النف فمحاس
ــات  ــط النفــس وصيانتهــا عــن االخــال بالواجب ضب
ومقارفــة املحرمــات وعــن االمــام موســى بــن جعفــر 
)عليــه الســام( عــن آبائه)عليهــم الســام( عــن أمــر 
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املؤمنــن عــي بن ايب طالب)عليه الســام(: إن رســول 
ــا  ــة، فل ــه وســلم( بعــث رسي ــه وآل اهللّ )صــى اهلل علي
ــًا بقــوم قضــوا اجلهــاد األصغــر،  ــال: مرحب رجعــوا ق
وبقــي عليهــم اجلهــاد األكــرب قيــل: يــا رســول اهللّ 
ومــا اجلهــاد األكــرب؟ قــال: جهــاد النفــس. ثــم قــال: 
أفضــل اجلهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــن جنبيــه)1(. 

أن أعظــم اجلهــاد يف اإلســام هــو جهــاد النفس، 
الــذي عــرب عنــه النبــي األكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم( ب »اجلهاد األكــرب« أي هــو جهــاد أعظــم مــن 
جهــاد العــدو الــذي عــرب عنــه باجلهــاد األصغــر. وإذا 

بــن  احلســن  بــن  عــي  بــن  الشــيخ الصدوق، حممد   )1(
بابويه القمــي: معــاين األخبــار ,املتــويف ســنة 381ه, تصحيــح 
وتعليــق عــي أكــرب الغفاري، مصــادر احلديــث الشــيعية، القســم 
انتشــارات إســامي احلــوزة  النــارش  الشــيعية  املكتبــة  العــام, 
العلميــة، قــم املرشفــة، ايــران، مجيــع احلقــوق حمفوظــة لـ مؤسســة 
الشــيعي.1959. الفكــر  إلحيــاء  امليــاين  العظمــى  اهلل  آيــة 

.160 ص
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مل يتوفــر يف اإلنســان اجلهــاد األكــرب باملعنــى الواقعــي 
أساســا فلــن ينتــر يف جهــاده عــى أعدائــه)1(. 

تاسعًا:- مبدأ اإلشراف والرقابة:

أّن الرقابــة يف فلســفة اإلمــام عــي )عليه الســام( 
ــة طائشــة، أو ُمســَتِفّزة، أو رقابــة جتريــم  مل تكــن رقاب
ــد  ــة ض ــن ووقاي ــة حتص ــت رقاب ــل كان ــل، ب أو تنكي
ــاع حقــوق  ــؤدي إىل ضي ــي ت ــة الت اآلفــات االجتاعي
َثــمَّ تــؤدي إىل ضعــف  األفــراد واملجتمــع، ومــن 
الروابــط االجتاعيــة بــن أفــراد األمــة الواحــدة، 
ــو  ــا ه ــو- ك ــذي ه ــي ال ــوازع الدين ــف ال ــد ضع بع
معلــوم - مــن األســباب الرئيســة لانحــراف باألمــة 
املــرشع  هلــا  أراده  الــذي  الصحيــح  عــن مســارها 

كتــاب  تفســر  يف  األمثــل  مــكارم:  نــارص  الشــرازي،   )1(
اهلل املنــزل، طبعــة جديــدة منقحــة، املجلــد الســابع، مصــادر 
ــة الشــيعية، مجيــع احلقــوق حمفوظــة لـــ مؤسســة  التفســر، املكتب
آيــة اهلل العظمــى امليــاين إلحيــاء الفكــر الشــيعي، ص184. 
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العظيــم. نســتطيع أن نتلمــس ذلــك كلــه مــن خــال 
النصــوص التــي وردت إلينــا عــن اإلمــام عــي )عليــه 
الســام(، وهــو يــويص عاملــه عــى مــر بــرضورة 
تعاهــد عالــه باملراقبــة، وتفقــد شــؤوهنم، والســؤال 
ــة  ــا كــم كان هــدف الرقاب عــن أحواهلــم؛ ليتضــح لن
ــا  ــة، هدفه ــامية جليل ــا س ــت غايته ــم كان ــا، وك نبي
حفــظ الديــن والنــاس. وتبــدأ الرقابــة يف فكــر اإلمــام 
)عليــه الســام( مــن أصغــر األمــور، وتصحيــح 
األوضــاع منــذ بدايتهــا، وليــس انتظــار األمــور حتــى 
واالنتقــام،  التنكيــل  يكــون  ثــم  وتتفاقــم،  تكــرب، 
ــا  ــام( إّن ــه الس ــِره )علي ــة يف فك ــة فالرقاب وباملحصل
هــي حتصــن العــال ضــد الغــش واخليانــة، وبعبــارة 
قيــل  أخــرى هــي وقايــة وليســت عاجــا، وقــد 

ــاج)1(. ــار ع ــن قنط ــٌر م ــة خ ــُم وقاي ــا: دره قدي

)1(  صيــاح، رحيــم عــي، والشــمري، عبــد احلميــد محــودي 
الشــمري: الفكــر الرقــايب عنــد اإلمــام عــي )عليــه الســام(، جملــة 
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ــر  ــام( األش ــه الس ــي )علي ــام ع إذ أوىص اإلم
ــُدُه  ــْد ِمــْن ُأُموِرِهــْم َمــا َيَتَفقَّ )ريض اهلل عنــه(: »ُثــمَّ َتَفقَّ
ٌء  ــا، َوالَ َيَتَفاَقَمــنَّ ِف َنْفِســَك َشْ ــَداِن ِمــْن َوَلِدِهَ اْلَوالِ
 ، ــْم بـِـِه َوإِْن َقــلَّ ِقــَرنَّ ُلْطفــًا َتَعاَهْدَتُ ْيَتُهــْم بـِـِه، َوالَ َتْ َقوَّ
ــْم إىَِل َبــْذِل النَِّصيَحــِة َلــَك، َوُحْســِن  ــُه َداِعَيــٌة َلُ َفإِنَّ
ــَكاالً  ــُم اتِّ ــِف ُأُموِرِه ــَد َلطيِ ــَدْع َتَفقُّ ــَك َوالَ َت ــنِّ بِ الظَّ
َعــَى َجِســيِمَها، َفــإِنَّ لِْلَيِســِر ِمــْن ُلْطِفــَك َمْوِضعــًا 
ــُه«. ــَتْغنُوَن َعنْ ــًا الَ َيْس ــيِم َمْوِقع ــِه، َولِْلَجِس ــوَن بِ َينَْتِفُع

وكذلــك يقول)عليــه الســام( ألشــر )ريض 
ــَراِج بِــَا ُيْصلِــُح َأْهَلــُه،  ــْد َأْمــَر اْلَ اهلل عنــه(: »َوتَفقَّ
ــَواُهْم،  ــْن ِس ــْم َصَاحــًا ملَِ ــِه َوصَاِحِه ــإِنَّ ِف صَاِح َف
ُهــْم  ــاَس ُكلَّ ــْم، الَنَّ النَّ ــْن ِســَواُهْم إاِلَّ ِبِ َوالَ َصــَاَح ملَِ

ــِه«. ــَراِج َوَأْهلِ ــَى اْلَ ــاٌل َع ِعَي

جامعة بابل، املجلد22، العدد1، 2014، ص42 - 43.                              
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اخلامتة:
» تكريــًا ألمــر املؤمنــن عــّي بــن أيب طالــب عليــه 
الســام أصــدرت األمــم املتحــدة، يف العــام 2002، 
تقريــرًا باللغــة اإلنكليزيــة بائــة وســتن صفحــة، أعــده 
بحقــوق  اخلــاص  اإلنائــي  املتحــدة  األمــم  برنامــج 
اإلنســان وحتســن البيئــة واملعيشــة والتعليــم، حيــث 
ــل  ــن ِقَب ــام (، م ــه الس ــّي )علي ــام ع ــاذ اإلم ــه اخت ــم في ت
الــدويل شــخصيًة متميــزة، ومثــًا أعــى يف  املجتمــع 
العدالــة، والــرأي اآلخــر، واحــرام حقــوق  إشــاعة 
النــاس مجيعــًا مســلمن وغــر مســلمن، وتطويــر املعرفة 
التســامح  أســس  عــى  الدولــة  وتأســيس  والعلــوم، 

واخلــر والتعدديــة، وعــدم خنــق احلريــات العامــة.

وقــد تضمــن التقريــر مقتطفــات مــن وصايــا 
هنــج  يف  املوجــودة  الســام  عليــه  املؤمنــن  أمــر 
الباغــة، التــي يــويص هبــا عالــه، وقــادة جنــده، 
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حيــث يذكــر التقريــر أنَّ هــذه الوصايــا الرائعــة تعــد 
ــرام  ــة، واح ــر املعرف ــة، وتطوي ــرش العدال ــرة لن مفخ

حقــوق اإلنســان.

وشــدد التقريــر الــدويل عــى أن تأخــذ الــدول 
السياســية  براجمهــا  يف  الوصايــا  هبــذه  العربيــة 
واالقتصاديــة واالجتاعيــة والتعليميــة، ألهنــا )ال 
ــل  ــع متثي ــة، ومن ــامل الديمقراطي ــن ع ــدة ع ــزال بعي ت
ــاة،  ــؤون احلي ــرأة يف ش ــاركة امل ــدم مش ــكان، وع الس
وبعيــدة عــن التطــور وأســاليب املعرفــة( .واملاحــظ 
أنَّ التقريــر املذكــور قــد وزع عــى مجيــع دول األمــم 
املتحــدة، حيــث اشــتمل عــى منهجيــة أمــر املؤمنــن 
السياســة  يف  الســام  عليــه  طالــب  أيب  بــن  عــّي 
احلاكــم  بــن  واملشــورة  البــاد،  وإدارة  واحلكــم، 
واملــايل،  اإلداري  الفســاد  وحماربــة  واملحكــوم، 
عــى  االعتــداء  وعــدم  النــاس،  وحتقيــق مصالــح 

املرشوعــة حقوقهــم 
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ــام  ــًا رشوط اإلم ــدويل أيض ــر ال ــن التقري وتضم
التــي  الصالــح،  للحاكــم   ) الســام  عليــه   ( عــّي 
)عليــه  يقــول  وفيهــا  الباغــة،  هنــج  يف  وردت 
الســام(: »َمــْن َنَصــَب َنْفَســُه لِلنَّــاِس إَِمامــًا َفَعَلْيــِه َأْن 
َيْبــَدَأ بَِتْعلِيــِم َنْفِســِه َقْبــَل َتْعلِيــِم َغْيــِرِه، َوْلَيُكــْن َتْأِديُبــُه 
ُبَهــا  ــُم َنْفِســِه َوُمَؤدِّ بِِســيَرتِِه َقْبــَل َتْأِديبِــِه بِلَِســانِِه، َوُمَعلِّ

ــْم«. بِِه ــاِس َوُمَؤدِّ ــِم النَّ ــْن ُمَعلِّ ــَاِل ِم ْج ــقُّ بِاالِْ َأَح

واقتبــس التقريــر الــدويل مقاطــع مــن وصايــا 
ــر  ــى م ــه ع ــام( لعامل ــه الس ــن )علي ــر املؤمن أم
ــتصاح  ــى اس ــا ع ــد فيه ــي يؤك ــر، الت ــك األش مال
فِــي  َنَظــُرَك  »َوْلَيُكــْن  ويقــول:  والتنميــة  األرايض 
ِعَمــاَرِة االَْْرِض َأْبَلــَغ ِمــْن َنَظــِرَك فِــي اْســتِْجَاِب 
اْلَخــَراِج، اِلَنَّ ذلِــَك الَ ُيــْدَرُك إاِلَّ َباْلِعَمــاَرِة، َوَمــْن 
َطَلــَب اْلَخــَراَج بَِغْيــِر ِعَمــاَرة َأْخــَرَب اْلبـِـَاَد، َوَأْهَلــَك 

اْلِعَبــاَد، َوَلــْم َيْســَتِقْم َأْمــُرُه إاِلَّ َقلِيــًا«.
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أســاليب  أيضــًا  الــدويل  التقريــر  يف  وورد 
اجلهــل  حماربــة  يف  الســام(،  )عليــه  عــّي  اإلمــام 
واألميــة، وتطويــر املعرفــة، وجمالســة العلــاء، حيــث 
اْلُعَلَمــاِء  ُمَداَرَســَة  »وَأْكثِــْر  الســام(:  يقول)عليــه 
ــه  ــَح َعَلْي ــا َصَل ــِت َم ــي َتْثبِي ــاِء - فِ ــَة اْلُحَكَم وُمنَاَقَش
َأْمــُر بـِـَاِدَك - وإَِقاَمــِة َمــا اْســَتَقاَم بـِـه النَّــاُس َقْبَلــَك«.

ومــن رشوط احلاكــم العــادل أخــذ التقريــر الــدويل 
قــول أمــر املؤمنــن عــّي )عليــه الســام(، الــذي قــال 
ــَك  ــَل َرِعيَّتِ ــاِس َأْفَض ــَن النَّ ــِم َبْي ــْر لِْلُحْك ــمَّ اْخَت ــه: »ُث في
ُكــه  ــْن اَل َتِضيــُق بِــه األُُمــوُر واَل ُتَمحِّ فِــي َنْفِســَك ِممَّ
لَّــِة واَل َيْحَصــُر ِمــَن اْلَفْيِء  اْلُخُصــوُم واَل َيَتَمــاَدى فـِـي الزَّ
إَِلــى اْلَحــقِّ إَِذا َعَرَفــه واَل ُتْشــِرُف َنْفُســه َعَلــى َطَمــٍع واَل 
ــُبَهاِت  َيْكَتِفــي بَِأْدَنــى َفْهــٍم ُدوَن َأْقَصــاه وَأْوَقَفُهْم فِي الشُّ
مــًا بُِمَراَجَعــِة اْلَخْصــِم  ُهــْم َتَبرُّ وآَخَذُهــْم بِاْلُحَجــِج وَأَقلَّ
ِعنْــَد  ــِف األُُمــوِر وَأْصَرَمُهــْم  َتَكشُّ َعَلــى  وَأْصَبَرُهــْم 
ــَتِميُله  ــَراٌء واَل َيْس ــه إِْط ــْن اَل َيْزَدِهي ــِم ِممَّ ــاِح اْلُحْك َض اتِّ
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إِْغــَراٌء وُأوَلئِــَك َقلِيــٌل ُثــمَّ َأْكثـِـْر َتَعاُهــَد َقَضائِــه واْفَســْح 
َتــه  وَتِقــلُّ َمَعــه َحاَجُتــه إَِلــى  َلــه فِــي اْلَبــْذِل َمــا ُيِزيــُل ِعلَّ
ــه  ــُع فِي ــا اَل َيْطَم ــَك َم ــِة َلَدْي ــَن اْلَمنِْزَل ــه ِم ــاِس وَأْعطِ النَّ
ــه  َجــاِل َل ــاَل الرِّ ــَك اْغتَِي ــَن بَِذلِ ــَك لَِيْأَم تِ ــْن َخاصَّ ــُره ِم َغْي

ــَك َنَظــرًا َبلِيغــًا«. ــَدَك َفاْنُظــْر فِــي َذلِ ِعنْ

إنَّ هــذا التقريــر يبــن أنَّ عليــًا بــن أيب طالــب 
ــه الســام ( يعــد مفخــرة حيــار اإلنســان إىل أي  )علي
جانــب منهــا يشــر. وكيــف ال؟ وهــو قــد تربــى عــى 
صــدر رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، 
وكان ممــا أنعــم اهلل عــز وجــل بــه عــى أمــر املؤمنــن 
عــّي بــن أيب طالــب أنــه كان يف حجــر رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم (، وكان أول ذكــر مــن 
ــا  ــدق ب ــه وص ــى مع ــول اهلل، وص ــن برس ــاس آم الن

جــاءه مــن اهلل تعــاىل)1(. 

ــل  ــن قب ــه م ــي وتكريم ــام ع ــاس: اإلم ــر عب ــم خض )1(  قاس
الرابــط:  املقدســة،   الباســية  العتبــة  موقــع  املتحــدة،  األمــم 
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االستنتاجات والتوصيات

أواًل: االستنتاجات:
عــرف املســلمون اإلدارة ومارســوها يف كافــة . 1

شــؤوهنم ونشــاطاهتم الدينيــة والدنيويــة.
أنَّ مبــادئ اإلدارة يف الســنة النبويــة الطاهــرة . 2

يتجــاوز  وهبــا  واإليــان  العقيــدة  األســاس  حمورهــا 
إىل ســعة  الدنيويــة  الشــخصية  املنافــع  املســلم  الفــرد 
التكليــف الربــاين الــذي جيعــل احليــاة كلهــا هلل، وأنَّ 
غايــة خلــق اإلنســان هــو العبــادة واخلافــة يف األرض.

ــه الســام( يمتلــك . 3 أن منهــج االمــام عــي )علي
مفهومــًا خاصــًا لــإلدارة، خيتلــف عــن ماهــو يف الفكــر 
الغــريب، فهــي يســعى بصفــة أساســية خلدمــة األهــداف 
املرشوعــة حيكمهــا يف ذلــك اإليــان والعقيــدة الربانيــة.

العــام 2002، . 4 املتحــدة، يف  األمــم  أصــدرت 

ht tps ://forums .alkafee l .net/showthread .
.2016/11/32 الزيــارة:  تاريــخ   55487=php?t
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تقريــرًا باللغــة اإلنكليزيــة بائــة وســتن صفحــة، أعــده 
بحقــوق  اخلــاص  اإلنائــي  املتحــدة  األمــم  برنامــج 
اإلنســان وحتســن البيئــة واملعيشــة والتعليــم، حيــث 
تــم فيــه اختــاذ اإلمــام عّي)عليــه الســام ( مــن ِقَبــل 
الــدويل شــخصيًة متميــزة، ومثــًا أعــى يف  املجتمــع 
العدالــة، والــرأي اآلخــر، واحــرام حقــوق  إشــاعة 
النــاس مجيعــًا مســلمن وغــر مســلمن، وتطويــر املعرفة 
والعلــوم، وتأســيس الدولــة عى أســس التســامح واخلر 

والتعدديــة، وعــدم خنــق احلريــات العامــة.
قــد . 5 املتحــدة  القانونيــون لألمــم  املستشــارون 

اعتمــدوا رســالة اإلمــام عــي صلــوات اهلل عليــه ملالــك 
األشــر )13 صفحــة تقريبــا( ومقولــة )اخللــق صنفــان، 
إمــا أخ لــك يف الديــن او نضــر لــك يف اخللــق( كمصــادر 

للترشيــع القانــوين هليئــة األمــم املتحــدة.  
ــور . 6 ــن املنظ ــل يف اإلدارة م ــف العم ــؤدِّي املكلَّ   ي

االســامي عملــه عــى أنــه عــى قيمــة إيانيــة يســعى مــن 
واملســاواة  ة  األخــوة  أســاس  وعــى  للعبــادة،  خاهلــا 
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ــل.  ــوع العم ــل ون ــانية العام ــرام إنس واح
النبويــة . 7 والســنة  اإلســام  يف  اإلداري  النظــام  أن 

»جمموعــة  هــو  الســام(،  )عليهــم  البيــت  أهــل  ومنهــج 
األحــكام والترشيعــات التــي رشعهــا اإلســام لتنظيــم جهود 
البــرش مجاعيــا وفرديــا وتوجيههــم وجهــة هادفــة لتحقيــق 
ــم  ــة وحفزه ــة واألخروي ــم الدنيوي ــد حاجاهت ــم وس مصاحله

ــاد. ــع اإلفس ــرش ومن ــن ال ــد ع ــر والبع ــل اخل ــا إىل فع هب
تتبنــى اإلدارة الغربيــة التخطيــط والركيــز عــى . 8

الزبائــن وهــي ربحيــة دنيويــة هدفهــا االســايس هــو 
ــك  ــة تل ــا ويف مقدم ــق اهدافه ــتهلك لتحقي ــاء املس ارض

ــة. ــق الربحي ــداف حتقي االه

ثانيًا:- التوصيات:
العنايــة  بتقويــة اجلوانــب املعنويــة املتصلــة . 1

بــإدارة مــن املصــادر االســامية لــدى مجيــع االفــراد 
ــات. ــع القطاع ــتثناء ويف مجي ــدون اس ب

إالســامية . 2 القيــادة  بأخاقيــات  التخلــق 
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ــة  ــوادر مؤهل ــة ك ــال هتيئ ــن خ ــك م ــة، وذل الناجح
ذات قــدرات ومهــارات متميــزة ملــا لذلــك مــن دور 

كبــر يف حتقيــق االهــداف.
ــج . 3 ــق املنه ــى وف ــادئ اإلدارة ع ــام بمب االهت

اإلســامي يف مجيــع القطاعــات، ملــا هلــا مــن قــوة 
ــاح  ــر واإلص ــق التطوي ــة يف حتقي ــة وأخاقي عقائدي

املنشــود.
ــن . 4 ــي ب ــام ع ــج االم ــق منه ــة تطبي ــن األمهي م

مجيــع  يف  يف  لــإلدارة  الســام(  )عليــه  طالــب  ايب 
املؤسســات الدولــة ويفضــل تدريســها يف مرحلــة 

واجلامعــة.   االعداديــة 
للمــكان . 5 املناســب  الشــخص  اختيــار 

املتبــادل  واالحــرام  الــرأي  وتبــادل  املناســب، 
واملرؤوســن. الرؤســاء  بــن  الدافئــة  والعاقــة 

واالبتــكار . 6 اإلبــداع  روح  وتشــجيع  تنميــة 
لــدى العاملــن ولقــد كان اإلســام ســباقًا إىل تنميــة 
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روح االبتــكار واالجتهــاد.
بــا . 7 اإلتقــان  عــى  الباعــث  املنــاخ  هتيئــة 

يوفــره مــن ضانــات احلريــة والشــورى واملشــاركة 
والتفويــض والعــدل واحلوافــز املائمــة والتكريــم 
والتكافــل، ذلــك املنــاخ الــذي يشــجع العاملــن عــى 
ــوار  ــدرات احل ــي ق ــذي ينم ــدع وال ــر املب ــوار احل احل
واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات واملوضوعيــة يف معاجلة 

وجهــات النظــر املختلفــة.
تشــكيل وحــدة إداريــة يف كل مؤسســة هتتــم . 8

العمــل،  جتويــد  عــى  املحفــزة  اإلســامية  بالقيــم 
أداء  العمــل هلل عــز وجــل، واألمانــة يف  وإخــاص 
ــادة  ــام، لزي ــح الع ــل الصال ــن أج ــاون م ــال، التع األع
محــاس املوظفــن ووضعهــم عــى اخلــط الصحيــح. 

ــات . 9 ــرش يف املج ــى الن ــن ع ــجيع الباحث تش
العامليــة، وذلــك مــن خــال تغطيــة للنفقــات املرتبــة 

ــة النــرش. عــى الباحــث واملرتبطــة بعملي
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