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 الملخص
مجتمع ومؤسسة في بلوغ ا هدافها ومهامها  يتوقف نجاح ا يّ 

العامة والخاصة على اختيار المدرام الذين يتمتعون بالكفامات 
دارية السليمة في مواجهة مختلف بيا اللازمة. ا نّ  ن المناهج الأ 

الظواهر السياسية والأجتماعية والأقتصادية والثقافية، كان 
سلامالمجتمع  العام  الحاسم لنموِّ  ادائم   مه. ومن ي وتقدُّ الأ 

زي هذا البحث الذي يعتمد على منجِّ  هذا المنطلق، فا ن  
مواقف النبي  منهج المقارنة التحليلية، تطرقوا ا لى التعبير عن

دارة. تبيِّ  مام علي )ع( وا فكارهما على صعيد الأ  ن )ص( والأ 
سلامر شؤون المجتمع يتدب نتائج التي حصلنا عليها ا ن  ال ي الأ 

من وجهة نظرهما عليهما السلام كان يقوم على ا ساس مبادئ 
الرقابة العامة في مجال ا نفاذ القانون والتشاور مع الخبرام 

نسان، وسيادة القانون، والمساواة بين والحفاظ على كرامة ال أ 
الجميع ا مام القانون، والتعاون بين ا فراد الشعب في تنظيم 

 الشؤون الأجتماعية.

دارة، : الكلمات المفتاحية سلامالقيادة، الأ  ، النبي الأ 
مام علي )ع  .(محمد )ص(، الأ 

Abstract 
Success of each society and organization in achieving 
their micro and macro goals and missions is largely 
dependent on the selection of skillful and capable 
managers. Explaining proper management strategy in 
confrontation with different political, social, economic, 
and cultural phenomena have always contributed to 
the growth and excellence of the Islamic society. It 
has also been a prominent example for everyone in 
the course of history. Therefore, in the present study, 
using a comparative-analytical approach, I made an 
effort to investigate the views and thoughts of the 
Prophet (PBUH) and Imam Ali (AS) on management. 
The results showed that management of the Islamic 
society from the perspective of these two outstanding 
figures has always been based on observing the 
principles like supervision of people in law 
enforcement, consultation with experts, maintenance 
of human dignity, the rule of law, equality of 
everyone in front of the law, and public cooperation 
in organizing social affairs. 

Keywords: Leadership, Management, Prophet 
Mohammad (PBUH), Imam Ali (AS). 
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 مقّدمةال
دارة من وجهة نظر  سلامتعتبر القيادة والأ  مهمة حاسمة  الأ 

تتيسر ا لأ للرجال العظمام الذين يقودون المجتمع لأ مصيرية
قامة  لهية ويكرسون حياتهم بمجملها لأ  بنام  على الوصايا الأ 
العدالة الأجتماعية والقضام على الظلم وحماية حقوق 

دارة  سلامالمظلومين. ا ذا ا ردنا تعريف الأ  ية، فيجب ا ن الأ 
 انقول با نها "الأستخدام السليم للموارد البشرية المادية وفق  

سلاملمنهج مستمد من التعاليم  ية من ا ج  تحقيق ا هداف الأ 
سلامنظام القيم   .(ا   :۷۹۸۹ ازكلي،و ية" )عابديالأ 

دارة  سلاملذلي، فا ن الأ  دارة الأ  ية ليست مث  الأ 
نتاج ضمن ا طار المنافسة ز فق  على الالرا سمالية التي تركِّ  أ 

تزال في لأ فحسب، وليست كالمسيحية الخملة الحديثة التي
دارة  ا طار المبادئ التوجيهية الأ خلاقية وليس لديها برنامج لأ 

سلامها تعتمد على تعاليم المجتمع، ب  ا ن   ، الدين الذي الأ 
 سامية لأ ج  ا دارة المجتمع )نبوي، ايقدم خطة دقيقة وا هداف  

نسان بالأحترام في هذه الخطة  (۹۲ :۷۹۱۸ تحظى حقوق الأ 
نسان  التي تخلق المزيد من النشاط والديناميكية، لتضع الأ 

 على مسيرة التكام  والتطور والنمو والبنام.
ونتیجة لذلي، فا ن اختیار المسؤولین علی مختلف 
مستویات المھام التنفیذیة ھو ا حد القضایا الھامة والمھام 

یة، لأ ن العام  الرئیسي في نظام سلامالأ  الرئیسیة للحکومة 
الحکم يتمث  في حکمة المسؤولين. سوف تتحسن كفامة 

سلامالنظام  ي بشك  متزايد ا ذا كان المدرام المتمرسون الأ 
على را س الحكومة، لأ ن المدير المختص هو المحور الرئيسي 
للتنمية الأقتصادية والأجتماعية والثقافية للدول. لذلي، فا ن 

سلاملمعايير ل ايکون وفق  ة المجتمع يجب ا ن تعيين قاد ية. الأ 
سلامويستند دين  في اختيار قادة المجتمع ا لى نظام  الأ 

الجدارة والتي تشير ا لى الخصائص والسلوكيات التي تؤدي 
 .(۱۲ :۷۹۸۷ ا لى فعالية الفرد في بيئة العم  )غفاريان،

ما تتضمن  اوتعرف الجدارة بطرق عديدة، ولكنها غالب  
رفة والقدرات والمهارات والمواقف والأ فكار والصفات المع

الشخصية والسلوكيات والمؤهلات التي لها صلة بالأ هداف 
التنظيمية وهي مفتاح تحقيق هذه الأ هداف. وبصفة ا ساسية، 
تسمى خصائص ا ولئي الذين يستطيعون استيفام معايير 
الفعالية جدارة هؤلأم الأ فراد؛ ا ي ا ن الأ فراد الجديرين هم 

جيدة )خنيفر، السلوك من ال اا ولئي الذين يقدمون ا نماط  
وبعبارة ا خرى، فا ن الجدارة في المجتمع  (۸۲ :۷۹۸۱
سلام التمتع بالخصال والفضائ  البارزة والألتزام  عبارة عني الأ 

عن التمكن والخبرة  اوالخبرة مع الحب والأهتمام، فضل  
 .(۷۱٦ :۷۹۸۸)موسى زاده وعدلي، 
سلاماوتتميز المصادر  دارة لأ  ية بمحتوى غني بمفاهيم الأ 

سلامالتطبيقية. وتستخلص هذه المفاهيم من النصوص  ية الأ 
بشك  منهجي وببرنامج محدد من قب  الأ فراد المهتمين. 

سلامهناك مبادئ ا ساسية للحكم والحكومة في  ،  والتي الأ 
يمكن استخلاصها من القرا ن، والأ حاديث والروايات وسيرة 

 :۷۹۸٤ين والزعمام الدينيين )جمشيديان، الأ ئمة المعصوم
دارية المكوِّ  ولكن برا ي المنظرين الغربيين، فا نّ  (۷۷۱ نات الأ 

نسان، وخارجة  هي في الغالب ا دوات، ومتمحورة حول الأ 
 (۲٦ :۷۹۳۹عن ا طار النظام التوحيد" )اعتصامي وفاضلي، 

ومن هذا المنطلق، يمكن ا ن يكون التمسي بالتعاليم النبوية 
سلاموية الثمينة والتي تمث  بحد ذاتها النموذج العل ي الأ 

دارة.الأ مث  الأ على، الح    للصراعات وتحسين نظم الأ 
دارة لهؤلأم العظمام،  من خلال دراسة ا فكار القيادة والأ 
يمكن للمرم ا ن يفهم جيدا ا همية القيادة في المجتمع 

سلام دارة الصحيحة من وجهة الأ  ي ومكانتها، لأ ن ا سلوب الأ 
رهم تتمث  في الطريقة التي يواجه بها القائد الظواهر نظ

المختلفة في المجتمع. بطبيعة الحال، النجاح في هذا 
في الأتجاه الصحيح، على ا ساس  االمجال ممكن ا يض  

سلامالمبادئ  ية المقبولة والمعايير المناسبة للقيادة ا و الأ 
دارة.  الأ 

ياسية وا ذا قمنا على وجه التحديد بتقييم المباحث الس
سلام، فسنجد ا ن   سلامالأ سس النظرية لسياسة  للا  لم  الأ 

تجذب ا هم المعالم السياسية في العالم فحسب، ولكن لها 
على صعيد السياسة  اخصائص مميزة ا خرى تمنحها تفوق   اا يض  

الشرقية والغربية، مث  التوحيد والقيم الأ ساسية وتحقيق ا نواع 
اسات. لذلي، في مختلفة من الحريات وضمان تنفيذ السي

سلام ا و السياسة التوحيدية، يعتبر الوعي  النظام السياسي للا 
السياسي ومكافحة الفساد الأجتماعي والقضايا الأ خلاقية من 

 .(۸ :۷۹۸1ا هم خصائص قيادة المجتمع )رهبر، 
سلام تا ریخ: ا ن نظرة ا جمالية على ضرورة البحث تفيد  الأ 



دارية من وجهة نظر النبي )ص( وعلي علی نظرة  23/ )ع( المؤشرات القيادية والأ 

منذ الوقت الذي با ن التحولأت في ا حوال المسلمين بدا ت 
سلامانحرفت فيه ا دارة المجتمع  ي عن هدفها الرئيسي، ا ي الأ 

معالجة  انشر العدالة الأجتماعية. لذلي، من الضروري دائم  
الأ نماط القائمة على النص الصارخ للغة النبوية والعلوية، من 

دارة  سلاما ج  ا رسام مبادئ الأ  ية وقواعد السلوك التي الأ 
سلامية ونظام الشريعة تحكم البيئة الأجتماع  ية.الأ 

 : سنجيب في بحثنا هذا على الأ سئلة التالية:ا سئلة البحث
مام لمدرام ما هي المهمة التي حدّ .  دها النبي والأ 

سلامالمجتمع   ي؟الأ 
 سم بها المدير؟ما هي السمات التي يجب ا ن يتّ . 

: سنستعين في هذا البحث بالمنهج التحليلي منهج البحث
مام علي المقارن، حيث ح اولنا تصنيف ا رام النبي )ص( والأ 

دارية وتطرقنا ا لى شرحها.  )ع( في مجال المؤشرات الأ 
: ا جري حتى الأ ن عدد من الأ بحاث حول خلفية البحث

دارة  سلامالأ سس النظرية والعملية للا  ية، ومعايير اختيار الأ 
المدرام وتصميم نموذج ا داري مقترح في المجتمع 

سلام راسات التي ا جريت في هذا الصدد ي. ومن ا هم الدالأ 
 نشير ا لى ما يلي:

دارة في  . سلاممهدي جمشيديان، لمحة عن الأ  ، الأ 
نسانية، العدد   .۷۹۸٤، شتام ٤1مجلة مناهج العلوم الأ 

نظرية ا لى اوشي، دراسة التوجهات الچسيد كاظم  .
دارة  سلامالأ  مجلة القرا ن الكريم للبحوث متعددة ية، الأ 

 .۷۹۸۸، ربيع ۲الأختصاصات، العدد 
زاده ومريم عدلي، معايير اختيار المدرام زهره موسى  .

دارة البلاغة، في نظام الجدارة من وجهة نظر نهج  مجلة الأ 
 .۷۹۸۸، ربيع وصيف 1الأستراتيجية، العدد 

منصور اعتصامي وحامد فاضلي كبريا، ا طلالة على  .
مام علي )ع( من حيث عناصر را س المال  داري للا  النم  الأ 

دارة الأستراتيجية، العدد  الأجتماعي،  ، خريف ٦مجلة الأ 
 .۷۹۸۸وشتام 
دارة  ا میر . اعظمي، بحوث حول تعاريف المنظرين للا 

سلام سلاممجلة ية، الأ  دارة، العدد  الأ  ، خريف وشتام ٤والأ 
۷۹۳۲. 

نستنتج مما سبق ا نه لم يجر بحث مستق  حول مقارنة 
دارية من  .خلال التعاليم النبوية والعلوية المؤشرات الأ 

داريــة مــن وجهــة نظــر النبــي الكــريم)ص(  الأ ســس البنيويــة الأ 
مام علي)ع(  والأ 

أ خيرة على الجوانب ز الباحثون اهتمامهم في السنوات الركّ 
دارة، مهملين تحلي   المادية لدراسة الأ سس العامة للا 
ضافة ا لى ذلي، فقد تا ثرت  الجوانب الفكرية واللامادية. وبالأ 

بالنظريات والأ رام التي تشكلت على  االجوانب الفكرية ا يض  
ا ساس التحولأت المادية. ومن وجهة نظر علمية، يمكن 

ناقش الطريقة الصحيحة ي أاعتبار مجال السياسة مجال  
للتفكير، ويرتب  في الواقع بالجوانب المادية في هذا الصدد، 
لأ ن الحركة والمثابرة سلوك يعتمد على الجانب المادي 

دارة في  سلام)لمحة عن الأ   .(1۳ :۷۹۱۹، الأ 
العثور على المبدا  الأ ساسي  امن البديهي ا ننا نحاول دائم  
سلاالذي يقود ا لى ازدهار الفكر  ي والعلوم في الساحة مالأ 

دارية للنبي  دارة، ولكن بنام  على الأ فكار الأ  السياسة العامة للا 
مام علي )ع(، ولأ ج   هذا الأزدهار ا لی  الوصول)ص( والأ 

فينبغي ا ن نلتزم ببعض المبادئ في مجال ا دارة المجتمع والتي 
تشك  صلة وص  بين الناس والقادة بهدف تعزيز الأ هداف 

في  امع. وبنام على ذلي، ا ذا تا ملنا قليل  المتسامية للمجت
مام علي )ع(، فيمكننا العثور على  ا فكار النبي )ص( والأ 
دارة، والتي ا كدت  العديد من المبادئ البارزة والأ ساسية للا 

 على الحاجة ا لى الأهتمام بها. االنصوص الدينية دائم  
دارة  سلامفي الأ  ية، يتمث  المرجع الأ مث  لأستخراج الأ 

نظام الجدارة واختيار قادة المجتمع ومدرائه وتقييمهم،  معايير
في كلام ا ئمة الدين وعظمائه. ومن هذا المنطلق، فا ن 

نسان  الذي يعاني من العزلة وا زمة  المعاصرتعاليمهم تنقذ الأ 
هوية في عصر المعلومات. وتبين سيرة النبي الكريم )ص( ال
ى التعاليم ا ن النم  الدقيق المبني عل )ع(المؤمنين  ا میرو

سلام ية الحنيفة، سيكون الخلاص الواعد للمجتمعات الأ 
نسان في الدنيا والأ خرة )افجه االحديثة وكفيل   اي، بسعادة الأ 

۷۹۱۱: ٤۱). 
كلام المعصومين مصون من ا ي نوع من الأ خطام. فقد  ا نّ 

سلامية وقيادة  كانت لديهم تجارب قيمة في مجال الخلافة الأ 
سلامية في  المعركة ضد الكفار والمشركين. مع الجيوش الأ 

مام علي )ع(، مث     ا مام العالم هذا قبول الحكومة من قب  الأ 
لهي على ا ساس  دارة والحكم الأ  النموذج النظري والعلمي للا 
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اوشي، چالعدالة، ولأ يزال هذا النم  يضيم ظلام العالم )
( لقد عمم )ع( في الواقع نم  ا دارته على جميع ٤1 :۷۹۸۸
 والعمال وطلب منهم وضعه نصب ا عينهم. الولأدة

دارية، ا و بعبارة ا خرى،  لذلي، فا نّ  معايير الجدارة الأ 
دارة  سلامتفسير نم  الأ  ية على ا ساس التعاليم النبوية الأ 

والعلوية، يمكن تصنيفها في الفئات التالية، والتي تشم  
 ة والأ خلاقية والتخصصية:يالمعايير الأ يديولوجية والقيم

 بة العامة على تنفيذ القانونالرقا .۷
في البلدان المتقدمة، يقع تنفيذ الرقابة على عاتق بعض 

ا ق  للمبادئ الأ خلاقية ومذاهب  اى اهتمام  القوى، ولكن يولِّ 
سلامالناس. في  ، تسهم مشاركة الجمهور بتنفيذ القوانين الأ 

الأجتماعية في تنمية المجتمع. وبطبيعة الحال، فا ن هذه 
مام علي )ع( في غاية الأ ھمیة  االرقابة ا يض   شرط يعتبره الأ 
ه  َقْبَ   اَمْن نََصَب نَْفَسُه للن اس  ا مام  »فيقول:  َفْلَيْبَدا  ب َتعليم  نْفس 

ه    .(۱۹البلاغة، الحكمة )نهج « َتْعليم  َغْير 
وبنام على ذلي، ينبغي ا ن تجري الرقابة العامة باللسان 

حكمام، وليس ا ولئي والقلم وتدخ  الأ فراد العصاميين ال
الذين يتهربون من القانون. لأ ن الحدود الدينية يمكن ا ن تنفذ 

الأ برز  ها. والسرُّ من قب  شخص لم يرتكب الخطيئة نفسَ 
للرقابة العامة يكمن في ظاهرة الأ مر بالمعروف والنهي عن 

ُمُروا ب الَمعُروف  »المنكر التي يؤكد عليها النبي محمد )ص(: 
« ُمنَكر  َقبَ  ا ن َتدُعوا َفلاُيسَتجاَب لَُكمْ وانُهوا َعن  ال
 .(۹1۱ :۷۹۱۳)خرمشاهي، 

مام علي  ا ن الرقابة العامة والأ مر بالمعروف  )ع(ويعتبر الأ 
ْنَها َعلي ا رَبع  والج  »والنهي عن المنكر نوع من الجهاد:  هاُد م 

: َعلي الأ مر  بالَمعروف  والن هي  َعن  الُمْنكر   )نهج « ُشَعب 
 .(۹۷ة، الحكمة البلاغ

مام علي  ويحظى هذا المبدا  با همية كبيرة لدرجة ا ن الأ 
عام ويطلب من الناس ممارسة ل)ع( يستعر  ا دامه ا مام النقد ا
 دلجهاا لی اا ه  الكوفة  )ع(الرقابة الدقيقة عليه. يدعو 

ويطلب منهم الحكم على ا دائه بشك  دقيق واتخاذ القرار: 
ا نََفَر ا لي  َفا ن كُنُت وا نِّي ا َذكُِّر اللَه َمن َبلَ » َغُه ك تاب ي هذا لم 

ن   )نهج البلاغة، «  اْسَتعَتَبن ي اا َعانَن ي وا ن كُْنُت ُمسيئ   اُمؤم 
من هذا الأ مر ا لى ترويج  )ع(ويهدف  (۲، ش1۱الرسالة 

 .«تقب  النقد»ثقافة 

 التوك  على الله. ۲

نسان على ا عمال ا اا ن ذكر الله والتوك  عليه واعتباره رقيب   لأ 
نسان من الفساد. يقول تعالى:  يا ا يُّها »عقيدة دينية تحمي الأ 

ْكر   « اوَسبُِّحوُه ُبْكره  وا صيل   اَكثير   االّذيَن ا مُنوا ا ْذكُُروا اللَه ذ 
 .(٤۲-٤۷/)الأ حزاب

ويعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ا ن ا ساس الفكر 
والسلوك القويم يكمن في التوك  على الله في الصحيح 

نسانية، ومن هذا المنطلق يقول في ذكر الله: ال شؤون الأ 
ثُ  الَحيِّ والميِّت  » « َمَثُ  الّذي َيذكُُر رب ُه والّذي لأَيذكُرُه م 

ويعتبر عليه الصلاة  (۸، ش٦۸٦ :۷۹۱۳)خرمشاهی، 
والسلام في حديث ا خر ا ن الأ عمال تكتسب قيمتها عندما 

ود  كُ ُّ ما ا بَصْرَتُه يا ابَن َمسعُ : »اتكون في سبي  الله قائل  
َره . ل أ ن   ب َعين َي واسَتْخلاُه َقلُبَي َفاْجعْلُه لله  فَذلَي ت جاَره الأ خ 

نَد الله  َباق   نَدكُم َينَفُد وما ع  ، ۷۹۸:م .ن« )اللَه َيُقوُل ما ع 
مام علي بصفته ا حد ا برز قادة المجتمع  (۲٦ش ويقول الأ 

سلام التوك  على الله ي بعد النبي محمد )ص( في باب الأ 
ست َعانَه  ب الله  »في الأ عمال:  ا ْدُع ا لي َسبي   ربَِّي وا كث ْر الأ 

ْنَي َعَلي ما ُيْنز ُل ب يَ  َي وُيع  َي َما ا هم  )نهج البلاغة، « َيكف 
ومن البديهي ا ن صاحب القرار يحتاج في  (1، ش۹٤الرسالة 

ا غلب الأ وقات ا لى التوك  على الله لكي ينجز عمله دون 
 (۳ :۷۹۸۱ف حيث يمنحه ذلي الشجاعة )مقيمي، خو

مام علي )ع( ا ن السيادة المطلقة لله وحده، ولذلي  ويرى الأ 
سلاميجب على الحاكم  ي ا ن يعتمد على سيادة الله الأ 

لهية.  وقدرته لتنفيذ الأ حكام والأ وامر الأ 

 التشاور مع الأ خرين. ۹

هو  ا ن التشاور مع ا صحاب وجهات النظر وقبول ا رام الأ خرين
جدال فيها. يدعو الله لأ ا حد مبادئ السيرة النبوية التي

ْرُهْم : »اسبحانه وتعالى النبي ا لى التشاور مع ا نصاره قائل   وَشاو 
ذا َعَزْمَت َفَتَوك ْ  َعَلي الله    .(۷1۳ :)ا ل عمران« ف ي الأ مر  فا 

هذا المبدا ، كان عليه الصلاة والسلام يستشير ل اتباع  
ملوك وقادة الت نظرهم قب  ا ن يدعو ا نصاره ويطلب وجها

سلامالدول الأ خرى ا لى الدين  ضافة ا لى الأ  ي الحنيف. بالأ 
ذلي، لم يكن يمتنع عن استشارة الأ خرين في ا ية قضية 



دارية من وجهة نظر النبي )ص( وعلي علی نظرة  21/ )ع( المؤشرات القيادية والأ 

سلاما خرى هامة كانت تقع في المجتمع   اي، وذلي تنفيذ  الأ 
للتعليمات القرا نية الصريحة، ومن ا ج  تعليم الطريقة 

سلامجتماعية في المجتمع الصحيحة للحياة الأ  ي، بحيثالأ 
يتصرف الأ خرون بشك  تعسفي في القضايا الخطيرة، ولأ لأ

 .(۸ :۷۹٦۸سيما فيما يتعلق بشؤون المجتمع )صابري، 
ومن هذا المنطلق يؤكد على التشاور ومكانته الخاصة في 

ْر َعليه  »الفكر النبوي:  « ا ذا اسَتشاَر ا َحدكُْم ا خاُه َفْلُيش 
 الحكيمَ  ويعتبر التفكيرَ  (٦٤، ش۱۱۸ :۷۹۱۳)خرمشاهي، 

َر ذا را ْي  ثُم  »ينفصلان: لأ عنصران والتشاورَ  الَحْزُم ا ن تُشاو 
 .(٤٦٤، ش۱۱۲ :م .ن« )تُطيَعهُ 

مام علي )ع(، يعتبر التشاور ا يض   مبدا   اوكذلي فا ن الأ 
شخص الذي يتشاور مع العلى الجميع يا خذوا به، لأ ن  اهام  

وَمْن شاَوَر »لهم في حكمتهم وفكرهم  االأ خرين يصبح شريك  
  .(۷٦۷)نهج البلاغة، الحكمة « الرِّجاَل َشارَكها في ُعُقول َها

سلاميين  ا ن ممارسة هذا المبدا  من قب  الحكام والمدرام الأ 
هي مهمة حتمية، لأ ن قراراتهم تحدد مصير المجتمع. ومع 

ها بكافة ذلي، ا ذا لم يقم المدير باستعرا  ا رام الأ خرين ومعرفت
جوانبها، فهناك احتمال لحدوث ا خطام في صنع القرار. ا ذا 
مام علي )ع( فسنجد نقطة دقيقة، وهي في  استعرضنا ا فكار الأ 
الواقع مزيج من الحسم القيادي في التشاور والثقة المتبادلة بين 
الشعب والقيادة. ويخاطب عبد الله بن عباس الذي عبر عن 

مام  )ع( رفضها وقال: " لََي ا ن تُشيَر ا رائه حول قضية لكن الأ 
ْعن ي " )م. ن، الحكمة  ( ا ن ما ۹۲۷َعَلي   فَا ْن َعَصيُتَي فَا ط 
مام هو التقيد بقوانين المجتمع و ذ منفِّ لطاعة اليعنيه كلام الأ 

دارة  القانون والذي هو في الواقع قائد المجتمع ومديره، والأ 
حيحة في ظ  الناجحة لديها القدرة على تطبيق السياسات الص

 النقد والتشاور مع الأ صدقام.

نسانية احترام .٤  العزة والكرامة الأ 

ْمَنا َبن ي ا َدم»يقول تعالى:  سرام/ « ولَقْد كر  ( ويجب على ۱۱)الأ 
نسانية وا ن  مدير المجتمع ا ن يؤمن بمبدا  العزة والكرامة الأ 
ا.  يحترم كرامة الأ خرين. وقد كان النبي )ص( يفع  ذلي ا يض 

ا، ب   رکا دا ذا  الشخص كرامته الذاتية، فلن يخضع للذل ا بد 
ا يعم  على مرضاة الله. يقول النبي )ص( في  سيكون رجل ا حر 

نسان المؤمن لأ حد ا نصاره:  باُب »باب قيمة الأ  يا ا باذُر س 

ي الله  وُحْرَمُه  ْن َمعاص  ه  م  الُمؤمن  فُُسوق  وق تالُُه كُْفر  وا ْكُ  لَحم 
ه  مال ه  َكُحرَمه  دَ   .(۷1، ش۷٤٤ :۷۹۱۳)خرمشاهي، « م 

نسان في جميع الأ ديان  وطالما تم التا كيد على كرامة الأ 
سلامالسماوية، وظ  علمام المسلمين وعلمام المجتمع  ي الأ 

يصرون باستمرار على ضرورتها. ومن هذا المنطلق فا ن 
اعتدال القيادة في الأ خلاق الأجتماعية والتحذير من سوم 

تمرار، عبارة عن مبدا  ا داري في فكر النبي معاملة الشعب باس
مام علي  لأ حد ا تباعه في هذا  )ع()ص( وا نصاره. يقول الأ 

ْلباب  فا لْب  »الشا ن:  ه   اْس لَُهْم ج  د  َن الشِّ َن اللين  َتشوُبُه ب َطَرف  م  م 
ْدن ا َفه  وامُزْج لَُهْم َبيَن الت قريب  والأ  ْل لَُهْم َبيَن الَقْسَوه  والر  ام  وَداو 

ْقصام   بعاد  والأ  وفي مكان ا خر،  (۹-۲ش :۷۳)الحكمة « والأ 
مام كرامة الشعب من الفنون  دارية ونموذج  اليعتبر الأ  لنوعية  اأ 

َخال ُطوا الن اَس » :العلاقات الأجتماعية والتعايش مع الشعب
شُتْم َحنُّوا ا ليُكم م « )ُمخالََطه  ا ْن ُمتُّْم َمَعها َبَكوا عَليُكم وا ْن ع 

 .(۷۱، الحكمة .ن

 المساواة بين الجميع ا مام القانون. ۵

سلامدين  هو دين ديناميكي ثوري، يرتكز على مبدا   الأ 
المساواة والأ خوة، كما ا ن الحيوية والديناميكية موجودة في 

تعبر قضية  (۷/۷۲ :۷۹٦٦وا لى الأ بد )شرقاوي،  اجوهره دائم  
سلامالمساواة بين جميع البشر في  وعي عن واقع موض الأ 

وعلمي. وتستند هذه المساواة ا لى فلسفة المعتقدات العلمية 
سلاموالعقائدية، ا ي ا ن دين  يرتقي بـ "المساواة" ا لى  الأ 

ا ذا استعرضنا بعناية ا فكار  (۹٤ :۷۹۳٤"الأ خوة" )شريعتي، 
النبي محمد )ص(، فسنجد ا يضا ا ن مبدا  احترام المساواة 

نسانية نموذج ا داري ا كد عليه دائم   حتى ا نه قال فيما  ،االأ 
يتعلق با همية المساواة بين الناس في الحقوق الأجتماعية: 

،  ۸٦٤ :۷۹۱۳)خرمشاهي، « الن اُس َكا سَنان  الُمش ِّ َسوام  »
 .(۷۱٤۲ش

مام علي )ع(،  في الأ فكار السامية للنبي محمد )ص( والأ 
سلامية التي  دارة الأ  نسانية والقانون من مبادئ الأ  يعتبر احترام الأ 

مام علي )ع( تت طلب الألتزام الدائم بالعدل لتحقيقه. ويعتبر الأ 
ا ن المساواة بين شعوب المجتمع جزم لأيتجزا  من قيادته، 

َولَيُكْن ا َحب  »فيدعو ا لى العدالة للحفاظ على هذه المساواة: 
ها ف ي الَعْدل  وا ْجَمُعها  الأ ُمور  ا لَْيَي ا وَسُطها ف ي الَحقِّ وا َعمُّ



 .ق۷٤۹۳ ش.۷۹۳۱ ربیع وصیف(، ۲)المتوالي  العدد الثاني، الأ وليالسنة البلاغة،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۱4

 .(۲۱، ش1۹)نهج البلاغة، الرسالة « عي ه  ل ر َضي الر  
وخلافا للحكومات الأ خرى التي يعتبر مدراؤها ا ن 
الأستفادة القصوى من مرافق المجتمع حقهم الطبيعي 

سلاموالقانوني في الحكومة  يتمتعون ا بدا لأ ية، فا ن المدرامالأ 
سلامبهذا الحق في الحكومة  يحق  لهم لأ ية، لأ نهالأ 

لعامة ا لأ كسائر ا عضام المجتمع ولأ استخدام المرافق ا
 يتمتعون با ي امتياز حيال القوانين والأ نظمة.

 الشعب وشعوره بالمسؤولية في العملية السياسية مشاركة. ٦

سلامويلعب التعاون المتبادل بين المسلمين في المجتمع  ي الأ 
سلامدورا مركزيا كمبدا  ا خر في تنظيم شؤون المجتمع  ي. الأ 

سلامافي المجتمعات ف دارة السليمة، لأ  ية التي تستند ا لى الأ 
نسبة  يمكن للشعب ا ن يطرح مخاوفه ومشاكله بسهولة. ا نّ 

مشاركة الشعب في العملية السياسية تعبر عن المستوى 
دارة  سلامالعالي للا   اية. وتنطوي المشاركة السياسية ا ساس  الأ 

على نوع من الرب  بين المجموعات وبقية ا فراد المجتمع، 
تظهر ا ن الجميع يعملون معا لتحقيق هدف مشترك،  لأ نها

بين فا کثر وهذا يؤدي ا لى توحيد الثقة الأجتماعية ا كثر 
الجماعات وتوطيد مصالح الحكم السياسي وصونها 

ويخاطب الله تعالى  (۹۱ -۹٦ :۷۹۳۹فاضلي، و )اعتصامي
وَتعاَونُوا َعلي الب رِّ والت قوي : »االمؤمنين في هذا الصدد قائل  

ْثم  والُعدوان  و ومن الواضح ا ن  (۲ /)المائدة« لأَتعاَونُوا َعلي الأ 
المؤمنين يتعاونون مع بعضهم في مجال الأ عمال الصالحة، 
لأ ن التعاون يهدف ا لى ا رسام دعائم الحق وهذا ترسيخ 
يمان والثقة، ا ما التعاون من ا ج  مساعدة الباط  فهو  للا 

 .(۲۷۱ :۷۹۱۸خطيئة وخيانة )دارابي، 
المجتمعات التي يشعر فيها الشعب بتلبية  وفي

، فا ن المشاركة في القضايا السياسية هااحتياجاته،وتحقق
للمجتمع تتم ا يضا بشك  صحيح. ونتيجة لذلي فا ن 

. في مث  هذا المجتمع، اوتطور   االمجتمع سوف يشهد تقدم  
تتكون الثقة بين المؤسسات المختلفة بشك  مناسب. يقول 

َولأ يُکْن لََک »والي مكة:  اشا ن مخاطب  علي )ع( في هذا ال
ب  ا لّأ َوْجَهَک َولأ  يَر الّأ ل سانَُک َولأ حاج  ا لي النّاس  َسف 

اب َک ا بوَتْحُجَبن  ذاحاَجه  َعْن ل قائ َک ب ها، ف ان ها ا ْن زيَدت َعْن 
ها لَم تُْحَمد ف َيما َبْعد  َعلي َقَضائ ها رد  ل  و  )نهج  «في ا و 

 .(٦۱رسالة البلاغة، ال
كما يؤكد النبي )ص( على المودة والعطف بين المؤمنين 

ا ياها نم  التعاون المناسب لسائر الشعوب ويقول:  امعتبر  
« : م َمَثُ  الَجَسد  ه  ْم َوَتَعاطُف  ه  ْم َوَتراُحم  ه  نيَن في َتوادِّ َمَثُ  الُمؤم 

هَ  نُه ُعضوَتداَعي لَُه سائ ُر الَجَسد  ب الس  يا ذا اشَتَكي م  « ر  َوالُحم 
 .(۹۸، ش۲٤۲ :۷۹۱۳)خرمشاهي، 

ا ذا بحثنا في عقائد المسلمين فسوف نكتشف ا ن الأ خ 
نسان وناصره في الدنيا والأ خرة. نق   في الدين هو صديق الأ 
عن علي )ع( في كتاب نهج السعادة في مستدرك نهج 

ه  ف ي الدُّ »البلاغة ا نه قال:  ن ُهْم ُعد  خوان  َفا  نيا َعليُكْم ب الأ 
ْن َشاف عيَن َولأ  َره  ا لأ َتْسَمُعوَن ا لي َقول ه  َتعالي َفما لَنا م  َوالأ خ 

 .(۱/٤۱۱ :۷۳٦1)محمودي، « َصديق  َحميم  
سلاموبما ا ن الوجود في الفكر  ي ينبع من الذات الأ 

لهية، والبشر هم ا يضا جزم من هذا كله، لذلي يدعو الله  الأ 
 اا لى التعاون. واستناد  عز وج  الوجود با كمله في هذا العالم 

ا لى هذه الطريقة في التفكير، فا ن النبي )ص( يعتبر التعاون 
الأجتماعي وسيلة لتحقيق الكمال في المجتمع ويدعو ا فراده 

َيظل ُمُه ولأ لأ الُمسل ُم ا ُخوالُمسل م  »ا لى التقارب والتعاون: 
يه  َكاَن اللُه في َحاَجت ه   َوَمن َفر َج  ُيسل ُمُه َمن كاَن في حاَجه  ا خ 

ياَمه   ْن كَُرب  َيوم  الق  َعن ُمسل م  كُْرَبه  َفر َج اللُه َعنُه ب ها كُْرَبه  م 
ياَمه   اَوَمْن َسَتَر ُمسل م    :۷۹۱۳)خرمشاهي، « َسَتَرُه اللُه َيوَم الق 

 .(۷، ش۹۳۸

 مداراة الناس. ۱

من خلال دراسة ا ثار الحضارات السابقة، اعترف علمام 
يمكن ا نكارها، لأ ا ن الحياة الأجتماعية ضرورةالأجتماع ب

نسان اجتماعي بالفطرة ولديه روح جماعية )دشتي،  فالأ 
ق، يرى علي )ع( ا ن ا دراك لمن هذا المنط (۷٤۱ :۷۹۸۱

هو حاجة  معنويات الشعب والتنسيق معهم في مجتمع نام  
ْن : »)ع(حيوية. يقول  ْم ا ْمن  م  ُمقارَبُه الن اس  في ا خلاق ه 

ْم )َغوا  .(٤۱۷، الحكمة نهج البلاغةئل ه 
مام علي )ع( يعتبر معرفة  ومن الجدير بالذكر ا ن الأ 
حاجات الناس من طرق مواجهة الظواهر الأجتماعية. لأ نه ا ذا 
لم يكن القائد على معرفة مناسبة بهؤلأم الأ فراد، فلن يكون 

على السيطرة على سلامة المجتمع وتوجيهه ا لى الطريق  اقادر  



دارية من وجهة نظر النبي )ص( وعلي علی نظرة  21/ )ع( المؤشرات القيادية والأ 

، وبالتالي فلن يكون ا فراد المجتمع على توافق معه. القويم
وفي هذا الصدد يعتبر النبي )ص( ا ن معرفة معنويات الشعب 
والتساه  معه في الشؤون السياسية والأجتماعية يجب ا ن 

سلامتكون على را س جدول ا عمال المدير  ي في النظام الأ 
م  لأ يا ابَن مسُعود  »السياسي التوحدي فيقول:  ُد َتُكن م  ن ُيَشدِّ

، َيُقوُل اللُه تعالي ل َم َتُقولوَن  ما ه  ُف َعْن نَفس   َعَلي الن اس  وُيَخفِّ
 .(۷٦، ش۷۹٦ :۷۹۱۳)خرمشاهي، « َتفعلونَ لأ

دارة  ،ا ن الثقة بالناس ومداراتهم من ا هم سمات الأ 
ا ا ياه  الناجحة. يقول علي )ع( مخاطب ا مالي الأ شتر ناصح 

ي ه  َوالََمَحب ه لَُهَم َواَْشع  »بجلب ثقة الشعب:  ر َقْلَبَي ال رْحَمة ل لرع 
م في الَْعمد   لَُ  َويْوتي َعلي اَيديه  م. َوَتْعر ُ  لَُهُم الع  َواللُّْطُف ب ه 
بِّ َوَترضي  َک َمث    الذ ي تُح  ْن عفوك َوَصْفح  ْم م  ه  َوالَخطام  فَاََعط 

ه ه َوصْفح  ْن َعْفو   .(1۹لبلاغة، الرسالة ا )نهج «ا ْن يْعطيي الله م 
بهذه الطريقة، فا ن الحكومة القائمة على المودة تجاه  و

من حيث ثقة الشعب في  االرعية، ستكون ا كثر رسوخ  
المجتمع، وسوف تدفع با فراد الشعب للتخلي عن مصالحهم 
الشخصية ا مام المصحلة العامة مما سيساعد على تيسير 

ي )ع( في المساهمات والأ نشطة الأجتماعية. يقول عل
ُکن ا َحب  الأُُمور ا لَْيَک اَُوَسُطها يَول  »رسالته ا لى مالي الأ شتر: 

. فا ن   ها في العدل واََجْمُعها لَرضي الر عيه  في الَحق  واَعمُّ
ه   ه  وا ن  َسَخ  الخاص  ه  يْجَحُف برضي الخاص  ُسْخَ  العام 

ي ه ...وان ما عمادالدِّ ُر َمَع ر ضي العام  ن وَجْماُع الُْمْسل ميَن يغَتف 
ْغُوك لَُهْم وَمْيلَُک  ه  َفْلَيُکْن ص  ْن الأُم  ه للاَعدام العامه م  َوالَْعد 

 .(1۹)نهج البلاغة، الرسالة  «َمَعُهمْ 
وفيما يتعلق بالأ خلاق السياسية والأجتماعية للقائد 

سلاموالمدير  في رسالة من رسائله ا ن مبادئ  )ع(ي، يعتبر الأ 
سلامدبير شؤون المجتمع السياسة وت ي قائمة على التسامح الأ 
ُه ا رف  »والمساواة:  د  ه  حيَن لأتُغن ي َعْنَي ا ل أ الشِّ د  ق َواْعَتز ْم ب الشِّ

ْض للّرعي ه  َجَناَحَي َواْبُسْ  لَُهْم َوْجَهَي َوا ل ْن لُهم جان بَي  واخف 
شاره   َيطمَع لأ والت حي ه  حتّيَوا س  َبْيَنُهْم في الل حظه  َوالن ْظره  َوالأ 

ْن َعدل يَ  َعفاُم م  َي ولأَيْيا س  الضُّ نهج « )الُعَظماُم في َحْيف 
 .(٤،۹،۲، ش٤٦، الرسالة البلاغة

 معرفة شؤون المجتمع. ۸

من بين مجموعة المواضيع المقدمة حول كيفية مواجهة 

القيادة لمختلف ظواهر المجتمع ونوعية ا دام المدرام، يظهر 
ا اعتبار معرفة شؤون المجتمع والتمتع بالمعرفة ا نه يمكنن

والخبرة اللازمة واحدة من الركائز الرئيسية لخصائص المدرام 
سلامالناجحين للمجتمع  ي. تقتصر الطرق الرئيسية لمعرفة الأ 

واقع العالم على الطرق التجريبية والأ ساليب الفكرية والفلسفية 
لهي، وا لطريقة الأ خيرة وعلم الغيب والتواص  مع الوحي الأ 

وبطبيعة  (۲۲ :۷۹۸۱خاصة بالأ نبيام والأ وليام" )دشتي، 
دارة مجموعة القدرات  ،الحال، يقصد بالمعرفة في بحث الأ 

دراكية والذهنية المطلوبة من قب  المدير ا و قائد  المعرفية والأ 
المجتمع "وفي هذا الصدد، يمكن البحث في جميع 

ام والبصيرة والحكمة السمات المذكورة بعناوين العلم والذك
والذاكرة في المصادر الثلاثة المتمثلة في القرا ن والسنة النبوية 

جماع" )واثقي،   .(۷1۱ :۷۹۸٤والأ 
ا نجاز الأ عمال عن  ةوطالما ا كد النبي )ص( على ضرور

تقانالمعرفة وال يا ابَن »ر بها ا صحابه حيث قال: وذكّ  ،أ 
ْلَت َعَمل   ْلم  وَعْق   وا ي اَك وا ْن َتْعَمَ  َفاْعَمْ  ب ع   اَمسعود  ا ذا َعم 

ن ُه َج   َجَلالُُه َيُقوُل ولأ َتُكونُوا َكال تي  اَعَمل   لم  َفا  ب َغير  َتَدبُّر  وع 
ه  ا نكاث   ْن َبعد  قُو   :۷۹۱۳)خرمشاهي، « انََقَضْت َغْزلَها م 

 .(۷۱، ش۷۹٦
يستق  عن لأ ويعتبر علي )ع( ا ن هذا المبدا  الأ ساسي

ل واعين نهضوا  اهية ويرى ا ن هناك ا شخاص  الحجة الأ 
تقان  )ع(بالأستعانة بالعلم والمعرفة. ويوضح  قيمة الوعي والأ 

ْن صائم  »في ا نجاز الأ عمال بمثال دقيق حيث يقول:  َكم م 
ْن قائم  لْيَس لَُه  ه  ا ل أ الُجوُع والظ ما  وَكْم م  يام  ن ص  لْيَس لَُه م 

َهُر وا ه  ا ل أ الس  ْن ق يام  « لَعَناُم َحب ذا نَْوُم الأ كياس  وافطاُرُهمْ م 
ا ن الأهتمام بمعرفة الشؤون  (۷٤1البلاغة، الحكمة  )نهج

دارية يعزز تنمية ا هداف المجتمع فحسب، ب  يساعد لأ الأ 
على التقدم نحو تحقيق الجدارة  اا دارة المجتمع ا يض  

والكفامة، ا ي الشيم الأ ساسي الذي يحتاجه المجتمع 
 ا ج  سلامه واستقراره.البشري من 

 التمتع بالخبرات اللازمة. ۳

المهارات والخبرات هي القدرة على التصرف، والتي يتمتع 
بها المدرام الناجحون. "يمكن ا ن تتحقق المهارات في 
مجال العق  والروح والجسد، وبعبارة ا خرى، لدى البشر 
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سلوكيات عقلية مث  التفكير والتذكر والأستدلأل وغيرها 
يات روحية مث  الصداقة والعدام وصنع القرار والأ م  وسلوك

وغيرها وسلوكيات جسدية مث  الرؤية والسمع  والكلام 
وغيرها. المهارة هي في الواقع نفس القدرة النابعة من الخبرة" 

 .(٤۸-٤۱ :۷۹۸۸اوشي، چ)
لذلي، فمن الضروري ا ن يتمتع المدير والقائد في 

سلامالمجتمع  رات اللازمة. هذا المبدا  ي بالمهارات والخبالأ 
دارية في الفكر  هو واحد من المث  العليا في البحوث الأ 
النبوي والعلوي. يشير النبي )ص( ا لى ا همية المعرفة والخبرة 

كاَن ما  َمْن َعَمَ  َعلي َغير  علم  : »افي ا دارة شؤون البلاد قائل  
ا ُيصل حُ  م  ُد ا كَثَر م   (۷٤، ش1۸٦ :۷۹۱۳)خرمشاهي، « ُيفس 

وتحت  ا همية التخصص في ا دارة شؤون المجتمع مكانة 
خاصة حتى ا ن النبي )ص( يعتبر الأقتراحات غير المتقنة في 

لم  »هذا المجال ممنوعة:  َتعَلُمُه لأ يا ا باَذر ا ذا ُسئ لَت َعن ع 
ن لأ َفُق ْ  لم لََي ب ه  َتْنُج م  ن َتَبعت ه  ولأ َتْفت  ب ما ع  ا عَلُمُه. َتْنُج م 

ياَمه  َعَذاب  ا  .(۲٦، ش۷٤۸ :م .ن« )لله  َيوَم الق 
ا هم النقاط الرئيسية التي نحتاج ا لى مناقشتها في  ومن

سلامالمنطق العملي في »هو ا ّن المنهج النبوي  ا همية له  «الأ 
يق  ا همية عن الأهتمام لأ قصوى، لأ ن الأهتمام بالعم 

ي بلا َعَم   »بالعلم. يقول علي )ع( في هذا المجال:  اع   الد 
ي بلا َوَتر   ام   .(۹۹۱)نهج البلاغة، الحكمة « َكالر 

وطالما كان الجمع بين العلم والخبرة ا كثر الطرق فعالية 
للتقدم البشري. يتم الحصول على الخبرة والدراية عندما 
تحظى المعرفة باهتمام قادة المجتمع بشك  تطبيقي. يقول 

لم  ما ُوق َف َعلي اللِّسا»علي )ع(:  ن  وا رفَُعُه َما َظَهَر ا وَضُع الع 
 .(۳۲، الحكمة م .ن« )في َجوار ح  والأ ركان  

لهية والأ خلاق  .۷۱ سلامالتقوى الأ   يةالأ 

دارة  سلامتعتبر التقوى ا على معيار للا  لقد ية وتفوق البشر. الأ 
نسانية، لأ ن الفضيلة  االله التقوى مصدر   جع  للكرامة الأ 

نسان من ج لهية هي الحصن الذي يحمي الأ  ميع الأ فات الأ 
نسان من الأنزلأق في الخطئية  الداخلية والخارجية ويحمي الأ 

( ۷1٦والهلاك. يعتبر علي )ع( ا ن التقوى درع متين )الخطبة 
نسان  وا نها مفتاح الهدى والخلاص يوم القيامة حيث تحرر الأ 

ويطلق علي )ع( على  (۲۲۷من العبودية والبؤس )الخطبة 

وا ن الخوف من الله  اجنة غد  التقوى اسم درع اليوم وطريق ال
يقضي على الأ لم في القلوب ويشفي من عمى البصيرة 

(، ويصلح الفساد وينير الظلمات ويشعر القلوب ۷۸۳)الخطبة 
 .(۷۸۳بالأ مان )الخطبة 

)ع( ا كد  اوتبلغ هذه القضية من الأ همية بمكان ا ن علي  
بالتذكير  اعليها في خطبه ورسائله التي كان يبدؤها دائم  

ر في رسالته ا لى يذكِّ  هرورة تقوى الله. ولهذا، نلاحظ ا نبض
تقوى الله قب  ك  شيم، لأ نه يرى ا ن مدير بمالي الأ شتر 

ذا لم يكن هو نفسه من  المجتمع مسؤول عن ا رشاد الناس، فا 
المتقين فلن يتمكن من ا رشاد ا فراد المجتمع. مما تقدم 

ا ن تؤثر في نستنتج ا ن التقوى من وجهة نظر ا وليام الله يمكن 
دارة  سلامالأ  : تنوير البصيرة ومنح هما ية في جانبين اثنينالأ 

والظلمات  الأ زماتالقدرة على ح  المشاك  والتخلص من 
 .(۷۷1 :۷۹۸۸عدلي، و )موسى زاده

سلاموللا خلاق في ا دارة المجتمع  ي دور مهم ومؤثر الأ 
سلام. ا ن الألتزام بالأ خلاق اجد    ية عنصر مهم ا خر في قيادةالأ 

سلامالنظام   عبارة عنالأ خلاق ا و طريقة العم  في وا دارته. الأ 
مجموعة من القدرات الروحية والنفسية التي يحتاجها القائد 
ا و مدير المجتمع. في هذا المجال، يمكننا دراسة جميع 
نصاف والشجاعة  السمات المذكورة تحت عناوين العدالة والأ 

اوشي، چانة والخير )والتواضع والأ مانة والولأم والتقوى والأ م
۷۹۸۸: 1۱). 

ا لى المعايير الأ خلاقية  اموينبغي ا ن تستند ا خلاقيات المدر
سلام. ومن ا هم الأ نماط الفردية التي يمكن ا ن تؤخذ  للا 
مام  معاييرها الأ خلاقية في الأعتبار هي سيرة النبي )ص( والأ 

يعتبر الله تعالى في القرا ن الكريم الأ خلاق الحسنة  (علي )ع
رحمة للناس، ويعتبر النبي )ص( ا سوة حسنة لك  من  للنبي

 يبحث عن الكمال.
ا ن ُه لَْيَس َعلَي الأمام  الّأ ما »يقول علي )ع( في هذا الشا ن: 

ة والأْجتهاُد في الن صْيَحة  ظ  ْن اَْمر  َربِّه الأبلاَغ ف ي الَمُوع  َ  م  ُحم 
ن ه ...  .(۹۲1لخطبة البلاغة، ا )ص([ )نهج«. َوا لأْحياُم ل لسُّ

نسانية لأيقتصر على المعرفة والخبرة  وبما ا ن معيار الأ 
فحسب، ب  يشم  المعايير الأ خلاقية التي تم التا كيد عليها 
دارة، ولأ سيما في الأ فكار النبوية والعلوية،  بجدية في بحوث الأ 
وذلي بغض النظر عن معايير العلم والمعرفة. وتتعلق قضية 



دارية من وجهة نظر النبي )ص( وعلي علی نظرة  22/ )ع( المؤشرات القيادية والأ 

نسان وقضية الأ خلاق  الوعي والمعرفة بالجوانب التعليمية للا 
نسان فعلينا  البشرية بالأ بعاد التربوية له. "ا ذا كنا نريد توعية الأ 

نسانية فيجب علينا ا ن نعلِّ  مه، وا ذا ا ردنا تعليمه الأ خلاق الأ 
تربيته. ولذلي، فا ن التعليم شرط من شروط التربية، وهو شرط 

 .(۷۹۲ :۷۹۸1)مطهري،  لأزم وليس شرط ا كافي ا"
علاقة مباشرة با دام المدرام في المجتمع له  الأ خلاق ف

سلام لهية الذي يؤمن الأ  ي، فالمدير المتخلق بالأ خلاق الأ 
ينهزم ا مام المصاعب والأ زمات، ب  يتخذ لأ بقدرة الله،

من خلال الحفاظ  االقرارات الأ كثر حكمة والأ كثر تساهل  
ضع على هدوئه. من ناحية ا خرى، فهو يتخذ السلوك المتوا

والصادق والرحيم واللطيف ويلجا  ا لى الأهتمام بالموظفين 
من  وجذب انتباههم مما يؤدي ا لى زيادة كفامتهم وتوفير جوٍّ 

الحميمية في المجتمع. يمكن للمرم ا ن يدرس ا خلاقيات 
سلاممدرام النظام   ي في ثلاثة محاور:الأ 

الأ خلاق الفردية، وتتمث  في الأ مانة وحسن الخلق ا ( 
 ة والصبر وضب  النفس.والمثابر

الأ خلاق الأجتماعية، وتتمث  في الزهد والتسامح ب( 
 والحسم وتجنب الترف والدكتاتورية.

الأ خلاق الدينية التي تشم  التضحية والتقوى ج( 
خلاص وغيرها. يمان بالله والأ   والأ 

ومن هذا المنطلق طالما كانت العقائد والقيم الأ خلاقية 
سلامرين مح  اهتمام العلمام والمفك يين وعلى را سهم الأ 

على سبي  المثال يقول النبي )ص( في  (النبي )ص( وعلي )ع
َم َمکارَم »باب ا همية الأ خلاق الحسنة:  ْثُت لأ َتمِّ ا ن ما ُبع 

ويقول لعلي  (۹٤۱، ش۱1۲ :۷۹۱۳)خرمشاهي، « الأ خلاق  
يا َعليُّ ل ُك ِّ َذنْب  توَبه  ا ل أ »)ع( في ذم الأ خلاق الذميمة: 

ْن َذنْب  َدَخَ  في سو ، َفا ن  صاحَبُه كُل ما َخَرَج م  َم الُخلق 
يا َبني »ويقول كذلي:  (۸، ش۷۷٦:م .ن« )َذنْب  

الُمطلّب  ا ن ُكْم لَْن َتسَعوا الن اَس ب ا ْموال ُكْم َفا لَقوُهْم ب طلاَقه   َعبد 
 .(۷۱، ش۹۹۱:م .ن« )الَوْجه  وُحْسن  البْشر  

لاق الحسنة ا ثنام التعام  مع ولذلي فا ن التحلي بالأ خ
دارية والقيادية. يقول علي  الناس يعتبر من ا برز الأ دوات الأ 

مالي الأ شتر:   ا)ع( في باب ا همية الأ خلاق القيادية مخاطب  
مْ » ي ه  والمَحب َه لَُهْم واللطَف ب ه  ْر َقلَبَي الر ْحَمَه للر ع  « وا ْشع 
ي رسالة ا خرى ويؤكد ف (۸، ش1۹، الرسالة نهج البلاغة)

دارية معتبر   ا ن الأهتمام بطريقة تعام   اعلى ضرورة الأ خلاق الأ 
سلامالحاكم  ي مع الناس يساعد في تحقيق الأ هداف الأ 

َي وا ي اَك »الأجتماعية:  َي وُحْكم  َي وَمْجل س  َسع  الن اَس ب َوْجه 
يطان   َن الش  ن ُه َطْيَره  م   .(۱٦، الرسالة م .ن« )والَغَضَب َفا 

 لخاتمةا
نستنتج مما تقدم ا ن مسا لة قيادة المجتمع طالما اعتبرت 

، تا ریخعلى مر ال اهام   اوتربوي   اواجتماعي   اوثقافي   اسياسي   اجانب  
في تقدم المجتمعات ا و  احاسم   الأ ن لقادة المجتمعات دور  

سلامانحطاطها. وعلى الرغم من ا ن  ، من خلال تقديمه الأ 
مناسبة لتحقيق الرخام  اح طرق  لقوانين وا نظمة سامية، يقتر

المادي والروحي، فمن الواضح ا نه بدون حكم السلطة 
التنفيذية، لن يص  المجتمع ا لى النتيجة المرغوبة. ومن هذا 

سلامالمنطلق، يعتبر الدين  ي ا ن وجود الحكومة في الأ 
المجتمع البشري ا مر ضروري. ويحتاج المجتمع في المنطق 

سلام  .اا و سيئ   اسوام كان جيد   يار قائدتي ا لى اخالأ 
وتتمث  ا همية القيادة في المجتمع في ا ن الحياة الأجتماعية 
تتطلب قيام فرد ا و ا فراد بقيادة الشؤون المشتركة بين البشر 

 وا دارتها، ومنع حدوث الفوضى ووضع الخط  المنهجية.
ولأ يقتصر هذا الموضوع على مجتمع محدد، ب  يشم  

ي تدار بمنهج ديمقراطي يهدف ا لى جميع دساتير البلدان الت
منح شخص واحد سلطات وصلاحيات ا كثر من غيره، مث  
الملي ا و الرئيس ا و المستشار ا و رئيس وزرام. ولذلي، ا ولى 

سلام اهتماما خاصا بقيادة المجتمع باعتباره دينا شاملا  الأ 
يهدف ا لى توجيه جميع الأ جيال في جميع الأ وقات 

ا ول حكومة ا سلامية بعد الهجرة والأ ماكن. ا سس النبي )ص( 
ا لى المدينة المنورة، فقام با خذ البيعة من مختلف القبائ ، 
وا برم عهد الأ خوة بين المهاجرين والأ نصار وترا س تلي 
 االحكومة بنفسه. في ذلي الوقت، ا صبحت المساجد مكان  

للتجمعات الدينية والأجتماعية والسياسية. وبهذه الطريقة، تم 
سلاميادة المجتمع تحقيق مفهوم ق  ي منذ ذلي الوقت.الأ 

مام علي )ع(  ومن هذا المنطلق فقد حدد النبي )ص( والأ 
تتمتع لأ لقادة المجتمعات، حيث اعتبرا ا ن القيادة التي اشروط  

بالكفامة اللازمة ا كبر ا فة من ا فات الدين، ولهذا يجب اختيار 
رشاد المجتمع البشري. يجب ا ن يكون قائد  ا فض  الناس لأ 



 .ق۷٤۹۳ ش.۷۹۳۱ ربیع وصیف(، ۲)المتوالي  العدد الثاني، الأ وليالسنة البلاغة،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۱۸

للشروط المطلوبة والتي  الأ مة ا فض  الناس وا كثرهم ا حراز  ا
تميزه عن الأ خرين، وا لأ فسيتم الهبوط بالمجتمع ا لى ا سف  
طلاق.  الهاوية، ولن يسير على طريق السمو والتميز على الأ 
نستنتج مما سبق من استعراضنا للسيرة النبوية والعلوية ا ن ا هم 

سلاممؤشرات القائد  تشاور مع الخبرام، ي عبارة عن: الالأ 
نسانية، التقيد بالقانون، التعاون مع الشعب  حماية الكرامة الأ 
لتطبيق القانون، التوك  على الله، التشاور مع الأ خرين، 
المساواة بين الناس ا مام القانون، ا تاحة الفرصة للناس 
للمشاركة في العملية السياسية وشعورهم بالمسؤولية، مداراة 

ؤونهم، التمتع بالمعرفة اللازمة، التقيد الناس والأهتمام بش
سلامبالأ خلاق  لهية.الأ   ية والتقوى الأ 

 المصادر 
 .کريمال القرا ن

وشرح علي نقي فيض  ةترجم .م(۷۳۳1) نهج البلاغة
سلام سلام :طهران .الأ   .دار نشر فيض الأ 

سلام دارة في الأ  مجموعة مقالأت  .(۷۹۱۹) نظرة ا لى الأ 
د سلامية المؤتمر الدولي الرابع للا   .طباطباييالعلامه الارة الأ 

دارة  .(۷۹۱۱کبر )ا  اي، سيد علي فجها   سلامالأ   :طهران .يةالأ 
 .الجامعيجهاد ال

دوين ت» .(۷۹۳۹) اعتصامي، منصور وحامد فاضلي کبريا
نم  مقترح لعناصر را س المال الأجتماعي بنظرة ا لى 

السنة  ،مجلة السياسة الأقتصادية .«مفاهيم نهج البلاغة
 .۷۲العدد  ،٦

یا ابا ذر )نصائح النبي  .(۷۹٦۷طالب )ا بوتجلي  تبريزي، 
 .دار نشر پيام ا زادي :طهران (الكريم لأ بي ذر غفاري

دارة في » .(۷۹۸٤ جمشيديان، مهدي لمحة عن الأ 
سلام  ٤1العدد  ،۷۷السنة  ،مجلة الحوزة والجامعة .«الأ 

دراسة التوجهات النظرية » .(۷۹۸۸) چاوشي، سيد کاظم
سلامية ا لى المجلة التخصصية لبحوث  .«الحكومة الأ 

 .۲، العدد ۷، السنة القرا ن متعددة الأختصاصات
تصحيح علي  .تحف العقول .(۷۹۱٦حراني، ابن شعبه )

سلاميهدارالكتب  :طهران .اكبر غّفاري  .الأ 
ة رسال .(۷۹۱٦مسعود انصاري )و خرمشاهي، بهام الدين

 .خانه منفرد طبوعاتم :طهران .۷، الطبعة )ص(النبي 
تقديم نموذج تطبيقي في ا دارة التربية  .(۷۹۸۱خنيفر، حسين )

مام علي )ع( والتعليم رساله  في البلد حسب ا رام الأ 
سلامية، فرع العلوم والبحوث  .دكتوراه، جامعة ا زاد الأ 

سلام مع نظرة  .(۷۹۱۸دارابي، علي ) التا ریخ التحليلي للا 
مركز  :انطهر .النبي )ص( في بنام مجتمع ا سلامي

 .مطبوعات ا يه الثقافية
مام علي )ع( والرقابة الشعبية .(۷۹۸۱تي، محّمد )شد  .الأ 

 مؤسسة بحوث قوات التعبئة الشعبية. :طهران .۷الطبعة 
مام علي )ع( والعلم والفن .(۷۹۸۱) .-------- الطبعة  .الأ 
 مؤسسة بحوث قوات التعبئة الشعبية :طهران .۷

دارة من وجهة نظر الس .(۷۹۸1رهبر، محمد تقي ) ياسة والأ 
مام علي )ع  .نشرلل دار ا میر كبير :طهران .٤الطبعة  (الأ 

 .محّمد )ص( رسول الحرية .(۷۹۹٦شرقاوي، عبدالرحمن )
 .دار نشر حكمت :طهران .ترجمه حسن اكبري مرزناك

سلامالدراسات  .(۷۹۳٤شريعتي، علي )  :طهران .يةالأ 
 مطبوعات طوس.

 .۹الطبعة  .محّمد والقادة .(۷۹٦۸صابري همداني، احمد )
 .مؤسسة مطبوعات دار العلوم :قم

بدايات  .(۷۹۸۹لي )غمحمد از؛ عابدي جعفري، حسن 
دارة  سلامتدوين الخطة العشرينية لنظام الأ   .ية الشام الأ 

نسانية، السنة   .1۲، العدد ۷۹مجله العلوم الأ 
دارية .(۷۹۱۳) غفاريان، وفا  :طهران .الكفامات الأ 
دارة الصناعيةمطبوعات   .مؤسسة الأ 

نهج السعاده في مستدرك نهج  .(۷۳٦1باقر ) محمودي، محمد
 .مؤسسة التضامن الفكري :بيروت .۷الطبعة  .البلاغة

معايير اختيار  .(۷۹۸۸مريم عدلي )؛ زاده، زهره موسي
المدرام وتعيينهم بالأعتماد على نظام الجدارة في نهج 

داري، ال .البلاغة  .، العدد۹سنة مجلة الفكر الأ 
 .۹٤الطبعة  .الحرية المعنوية (۷۹۸1) یمطهري، مرتض

 .دار نشر صدرا :طهران
دارة بنظرة مقارنة ا لى  .(۷۹۸۱مقيمي، سيد محمد ) ميثاق الأ 

مام علي )ع( ا لى  المراسيم الحكومية الصادرة من الأ 
 .شرللنکتاب مهربان مؤسسة  :طهران .مالي الأ شتر

سلاميةال .(۷۹۱۸نبوي، محمد حسن ) دارة الأ  مرکز  :قم .أ 
سلامية  .دار نشر مكتب الحوزة للتبليغات الأ 

سلامية .م(۲۱۱1واثقي، علي ) دارة الأ   :قم .۲الطبعة  . الأ 
 .دار نشر زمزم هدايت
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یتی  رهبریهای نگرشی بر شاخصه  )ع(یامبر اکرم )ص( و حضرت علیدگاه پیاز دو مدیر

 یمیإبراهمال عزت

  چکیده                                                                   
انتخهاب منهوط بهه کهالن خهود و  خهردهای مفموریتو  ه اهدافدر رسیدن ب یسازمانو  هر جامعه موفقیت

های گونهاگون سیاسهی، در مواجهه با پدیدههای مدیریتی شایسته   تبیین شیوهباشدالیق میو  مدیرانی کاردان

ای بهرای الگهوی برجسهتهو  جامعه اسهالمیتعالی و  فرهنگی همواره تعیین کننده رشدو  اجتماعی، اقتصادی

وده است  از این رو نگارندگان در پژوهش حاضر که به روش تطبیقی تحلیلی تدوین بتاریخ  همگان در هول

انهد  از پرداخته )،(امیهر المهؤمنین و  )ص(اکهرم  حضرت رسولمدیریتی های اندی هو  گرشهانشده، به بیان 

پایۀ رعایهت اصهولی  رباز منظر آن بزرگواران تدبیر جامعه اسالمی آید که همواره های تحقیق بدست مییافته

تسهاوی مداری، قانونی، انسانکرامت و  عزّتحفظ ، با خبرگان اجرای قانون، م اوره چون نظارت مردمی در

 است بوده  همکاری عامه مردم در ساماندهی امور جامعه استوارو  تعاون ،قانونهمگان در برابر 

  ()، ت علی)ص(، حضر حضرت محمّداسالم، ، یرهبری، مدیریت :کلیدی واژگان
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