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نظرة علی المؤشرات القيادية والأدارية من وجهة نظر النبي (ص) وعلي(ع)
تاریخ الأستلام9341/4/19 :

عزت ملاابراهیمی

تاریخ القبول9341/7/24 :



خلاصة
يتوقف نجاح ا ّي مجتمع ومؤسسة في بلوغ اهدافها ومهامها العامة والخاصة على اختيار المدراء الذين يتمتعيون بالكفياءات اللازمية .ا ّن بييان المنياهج
الأدارية السليمة في مواجهة مختلف الظواهر السياسية والأجتماعية والأقتصادية والثقافية ،كان دائماً العامل الحاسم لنم ِّو المجتميع الأسيلامي وتق ُّدميه.
منجزي هذا البحث الذي يعتمد على منهج المقارنية التحليليية ،تطرقيوا اليى التعبيير عين مواقيف النبيي (ص) والأميام عليي (ع)
ومن هذا المنطلق ،فا َّن ِّ
وافكارهما على صعيد الأدارة .تب ِّين النتائج التي حصلنا عليها ا َّن تدبير شؤون المجتميع الأسيلامي مين وجهية نظرهميا عليهميا السيلام كيان يقيوم عليى
اساس مبادئ الرقابة العامة في مجال انفاذ القانون والتشاور ميع الخبيراء والحفياظ عليى كرامية الأنسيان ،وسييادة القيانون ،والمسياواة بيين الجمييع اميام
القانون ،والتعاون بين افراد الشعب في تنظيم الشؤون الأجتماعية.
الكلمات المفتاحية :القيادة ،الأدارة ،الأسلام ،النبي محمد (ص) ،الأمام علي (ع).

 استاذ معید في جامعةطهران )(mebrahim@ut.ac.ir
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المقدمة
تعتبر القيادة والأدارة من وجهة نظر الأسيلام مهمية حاسيمة مصييرية ليأ
بنياء عليى الوصيايا
تتيسر اليأ للرجيال العظمياء اليذين يقيودون المجتميع ً
الألهية ويكرسون حياتهم بمجملها لأقامية العدالية الأجتماعيية والقضياء
عليييى الظليييم وحمايييية حقيييوق المظليييومين .اذا اردنيييا تعرييييف اليييأدارة
الأسلامية ،فيجب ان نقيول بانهيا "الأسيتخدام السيليم للميوارد البشيرية
المادييية وفقياً لميينهج مسييتمد ميين التعيياليم الأسييلامية ميين اجييل تحقيييق
اهداف نظام القيم الأسلامية" (عابدي و ازكلي :9404 ،ا).
لذلك ،فان اليأدارة الأسيلامية ليسيت مثيل اليأدارة الراسيمالية التيي
تركِّيييز فقييي عليييى الأنتييياج ضيييمن اطيييار المنافسييية فحسيييب ،وليسيييت
كالمسيحية الخملة الحديثة التي ليأ تيزال فيي اطيار المبيادئ التوجيهيية
الأخلاقيية وليييس لييديها برنيامج لييأدارة المجتمييع ،بيل انَّهييا تعتمييد علييى
تعيياليم الأسييلام ،الييدين اليذي يقييدم خطيية دقيقيية واهييدافاً سييامية لأجييل
ادارة المجتمع (نبوي .)42 :9470 ،تحظى حقوق الأنسان باليأحترام
فييي هييذه الخطيية التييي تخلييق المزيييد ميين النشيياط والديناميكييية ،لتضييع
الأنسان على مسيرة التكامل والتطور والنمو والبناء.
ونتیجيية لييذلك ،فييان اختیييار المسييؤولین علييی مختلييف مسييتویات
المھييام التنفیذیيية ييو احييد القضييایا الھاميية والمھييام الرئیسييیة للحکوميية
الأسييلامیة ،لييأن العامييل الرئیسييي فييي نظييام الحکييم يتمثييل فييي حکميية
المسؤولين .سيوف تتحسين كفياءة النظيام الأسيلامي بشيكل متزاييد اذا
كان المدراء المتمرسون على راس الحكومة ،لأن المدير المخيتص هيو
المحيييور الرئيسيييي للتنميييية الأقتصيييادية والأجتماعيييية والثقافيييية لليييدول.
ليييذلك ،فيييان تعييييين قيييادة المجتميييع يجيييب ان يکيييون وفقييياً للمعيييايير
الأسيلامية .ويسييتند ديين الأسييلام فييي اختييار قييادة المجتميع الييى نظييام
الجدارة والتي تشير الى الخصائص والسلوكيات التي تيؤدي اليى فعاليية
الفرد في بيئة العمل (غفاريان.)72 :9409 ،
وتعييرف الجييدارة بطييرق عديييدة ،ولكنهييا غالب ياً مييا تتضييمن المعرفيية
والقييييدرات والمهييييارات والمواقييييف والأفكييييار والصييييفات الشخصييييية
والسلوكيات والمؤهلات التي لها صيلة بالأهيداف التنظيميية وهيي مفتياح
تحقيق هذه الأهيداف .وبصيفة اساسيية ،تسيمى خصيائص اولئيك اليذين
يسييتطيعون اسييتيفاء معييايير الفعالييية جييدارة هؤلييأء الييأفراد؛ اي ان الييأفراد
الجديرين هم اولئك اليذين يقيدمون انماطياً مين السيلوك الجييدة (خنيفير،
 .)02 :9401وبعبارة اخرى ،فان الجدارة في المجتمع الأسيلامي عبيارة
عيين التمتييع بالخصييال والفضييائل البييارزة والييألتزام والخبييرة مييع الحييب
والأهتمييام ،فضييلا ً عيين الييتمكن والخبييرة (موسييى زاده وعييدلي:9400 ،
.)914
وتتميز المصادر الأسلامية بمحتوى غني بمفاهيم الأدارة التطبيقية.
وتسييتخلص هييذه المفيياهيم ميين النصييوص الأسييلامية بشييكل منهجييي
وببرنامج محدد من قبل الأفراد المهتمين .هناك مبادئ اساسيية للحكيم
والحكومييية فيييي الأسيييلام ،والتيييي يمكييين استخلاصيييها مييين القيييران،
والأحاديييث والروايييات وسيييرة الأئميية المعصييومين والزعميياء الييدينيين

(جمشيييديان .)991 :9403 ،ولكيين بييراي المنظييرين الغييربيين ،فييا ّن
المك ِّونات الأدارية هي في الغاليب ادوات ،ومتمحيورة حيول الأنسيان،
وخارجة عن اطار النظام التوحيد" (اعتصيامي وفاضيلي.)24 :9414 ،
ومن هيذا المنطليق ،يمكين ان يكيون التمسيك بالتعياليم النبويية العلويية
الثمينة والتي تمثل بحد ذاتها النموذج الأسلامي الأعلى ،الحيل الأمثيل
للصراعات وتحسين نظم الأدارة.
من خلال دراسة افكار القييادة واليأدارة لهؤليأء العظمياء ،يمكين للميرء
ان يفهم جيدا اهمية القيادة في المجتمع الأسلامي ومكانتهيا ،ليأن اسيلوب
الأدارة الصحيحة من وجهة نظرهم تتمثل في الطريقة التي يواجيه بهيا القائيد
الظواهر المختلفية فيي المجتميع .بطبيعية الحيال ،النجياح فيي هيذا المجيال
ممكن ايضاً في الأتجاه الصحيل ،على اسياس المبيادئ الأسيلامية المقبولية
والمعايير المناسبة للقيادة او الأدارة.
واذا قمنييا علييى وجييه التحديييد بتقييييم المباحييث السياسييية للاسييلام،
فسييينجد ا َّن الأسيييس النظريييية لسياسييية الأسيييلام ليييم تجيييذب اهيييم المعيييالم
السياسييية فييي العييالم فحسييب ،ولكيين لهييا ايض ياً خصييائص مميييزة اخييرى
تمنحهييا تفوقياً علييى صييعيد السياسيية الشييرقية والغربييية ،مثييل التوحيييد والقيييم
الأساسيية وتحقيييق انييواع مختلفيية ميين الحريييات وضييمان تنفيييذ السياسييات.
لييذلك ،فييي النظييام السياسييي للاسييلام او السياسيية التوحيدييية ،يعتبيير الييوعي
السياسيييي ومكافحييية الفسييياد الأجتمييياعي والقضيييايا الأخلاقيييية مييين اهيييم
خصائص قيادة المجتمع (رهبر.)0 :9405 ،
ضيرورة البحيث :ان نظييرة اجماليية علييى تياريخ الأسييلام تفييد بييان
التحولأت في احوال المسلمين بيدات منيذ الوقيت اليذي انحرفيت فييه
ادارة المجتميييع الأسيييلامي عييين هيييدفها الرئيسيييي ،اي نشييير العدالييية
الأجتماعية .لذلك ،من الضروري دائماً معالجية الأنمياط القائمية عليى
اليينص الصييارخ للغيية النبوييية والعلوييية ،ميين اجييل ارسيياء مبييادئ الييأدارة
الأسلامية وقواعد السلوك التي تحكم البيئية الأجتماعيية ونظيام الشيريعة
الأسلامية.
اسئلة البحث :سنجيب في بحثنا هذا على الأسئلة التالية:
 .9ميييا هيييي المهمييية التيييي حييي ّددها النبيييي والأميييام لميييدراء المجتميييع
الأسلامي؟
 .2ما هي السمات التي يجب ان يتّسم بها المدير؟
ميينهج البحييث :سنسييتعين فييي هييذا البحييث بييالمنهج التحليلييي
المقارن ،حيث حاولنا تصينيف اراء النبيي (ص) والأميام عليي (ع) فيي
مجال المؤشرات الأدارية وتطرقنا الى شرحها.
خلفية البحث :اجري حتى الأن عدد من الأبحاث حيول الأسيس
النظرييية والعملييية للييادارة الأسييلامية ،ومعييايير اختيييار المييدراء وتصييميم
نموذج اداري مقترح في المجتمع الأسلامي .ومن اهم الدراسات التي
اجريت في هذا الصدد نشير الى ما يلي:
 مهييدي جمشيييديان ،لمحيية عيين الييأدارة فييي الأسييلام ،مجليية منيياهجالعلوم الأنسانية ،العدد  ،35شتاء .9403
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 سيييد كيياظم چاوشييي ،دراسيية التوجهييات النظرييية الييى الييأدارة الأسييلامية،مجلة القيران الكيريم للبحيوث متعيددة الأختصاصيات ،العيدد  ،2ربييع
.9400
 زهييره موسييى زاده ومييريم عييدلي ،معييايير اختيييار المييدراء فييي نظييامالجدارة من وجهة نظر نهيج البلاغية ،مجلية اليأدارة الأسيتراتيجية،
العدد  ،5ربيع وصيف .9400
 منصور اعتصامي وحامد فاضيلي كبرييا ،اطلالية عليى الينم اليأداريللامام علي (ع) من حيث عناصر راس المال الأجتمياعي ،مجلية
الأدارة الأستراتيجية ،العدد  ،4خريف وشتاء .9400
 امييير اعظمييي ،بحييوث حييول تعيياريف المنظييرين للييادارة الأسييلامية،مجلة الأسلام والأدارة ،العدد  ،3خريف وشتاء .9412
نستنتج مما سبق انه لم يجر بحث مستقل حول مقارنة المؤشيرات
الأدارية من خلال التعاليم النبوية والعلوية.
الأسس البنيوية الأدارية من وجهة نظر النبي الكريم(ص) والأمام علي(ع)
ركّيز البيياحثون اهتمييامهم فيي السيينوات الييأخيرة عليى الجوانييب المادييية
لدراسيية الأسيييس العامييية لليييادارة ،مهملييين تحلييييل الجوانيييب الفكريييية
واللاماديية .وبالأضيافة الييى ذليك ،فقيد تيياثرت الجوانيب الفكريية ايضياً
بالنظريات والأراء التيي تشيكلت عليى اسياس التحوليأت الماديية .ومين
وجهة نظر علمية ،يمكن اعتبيار مجيال السياسية مجاليأ ً ينياقش الطريقية
الصييحيحة للتفكييير ،ويييرتب فييي الواقييع بالجوانييب المادييية فييي هييذا
الصييدد ،لييأن الحركيية والمثييابرة سييلوك يعتمييد علييى الجانييب المييادي
(لمحة عن الأدارة في الأسلام.)51 :9474 ،
من البديهي اننيا نحياول دائمياً العثيور عليى المبيدا الأساسيي اليذي
يقود الى ازدهيار الفكير الأسيلامي والعليوم فيي السياحة السياسية العامية
ياء علييى الأفكييار الأدارييية للنبييي (ص) والأمييام علييي
للييادارة ،ولكيين بني ً
(ع) ،ولأجل الوصول الی هذا الأزدهار فينبغي ان نلتزم ببعض المبادئ
في مجال ادارة المجتمع والتيي تشيكل صيلة وصيل بيين النياس والقيادة
بهدف تعزيز الأهداف المتسامية للمجتمع .وبناء على ذليك ،اذا تاملنيا
قليل يا ً فييي افكييار النبييي (ص) والأمييام علييي (ع) ،فيمكننييا العثييور علييى
العديد من المبادئ البارزة والأساسيية لليادارة ،والتيي اكيدت النصيوص
الدينية دائماً على الحاجة الى الأهتمام بها.
فييي الييأدارة الأسييلامية ،يتمثييل المرجييع الأمثييل لأسييتخراج معييايير نظييام
الجييدارة واختيييار قييادة المجتمييع ومدرائييه وتقييييمهم ،فييي كلييام ائميية الييدين
وعظمائه .ومن هيذا المنطليق ،فيان تعياليمهم تنقيذ الأنسيان المعاصير اليذي
يعاني من العزلة وازمة الهوية في عصر المعلومات .وتبين سييرة النبيي الكيريم
(ص) وامييير المييؤمنين عليييه السييلام ان اليينم الييدقيق المبنييي علييى التعيياليم
الأسلامية الحنيفية ،سييكون الخلياص الواعيد للمجتمعيات الحديثية وكفيليا ً
بسعادة الأنسان في الدنيا والأخرة (افجهاي.)31 :9477 ،

37

ا ّن كلييام المعصييومين مصييون ميين اي نييوع ميين الأخطيياء .فقييد كانييت
لديهم تجارب قيمة في مجال الخلافة الأسيلامية وقييادة الجييوظ الأسيلامية
فيي المعركية ضيد الكفيار والمشيركين .ميع قبيول الحكومية مين قبيل الأمييام
علي (ع) ،مثَّل امام العالم هيذا النميوذج النظيري والعلميي لليادارة والحكيم
الييألهي علييى اسيياس العداليية ،ولييأ يييزال هييذا اليينم يضيييء ظلييام العييالم
(چاوشي .)35 :9400 ،لقد عمم عليه السلام في الواقع نم ادارتيه عليى
جميع الولأدة والعمال وطلب منهم وضعه نصب اعينهم.
لذلك ،فا ّن معايير الجدارة الأدارية ،او بعبيارة اخيرى ،تفسيير نمي
الأدارة الأسلامية على اساس التعياليم النبويية والعلويية ،يمكين تصينيفها
فيييي الفئيييات التاليييية ،والتيييي تشيييمل المعيييايير الأيديولوجيييية والقيميييية
والأخلاقية والتخصصية:
 -9الرقابة العامة على تنفيذ القانون
في البلدان المتقدمة ،يقع تنفيذ الرقابة على عاتق بعيض القيوى ،ولكين
يييولِّى اهتمامياً اقييل للمبييادئ الأخلاقييية ومييذاهب النيياس .فييي الأسييلام،
تسهم مشاركة الجمهور بتنفيذ القوانين الأجتماعية في تنمية المجتمع.
وبطبيعة الحال ،فان هذه الرقابة ايضاً شرط يعتبره الأميام عليي (ع) فيي
غاية الأ میة فيقولَ « :م ْن ن ََص َب نَ ْف َس ُه للنَّاس اماماً َف ْل َي ْبيدَا ب َتعلييم ن ْفسيه
َق ْب َل َت ْعليم َغ ْيره» (نهج البلاغة ،الحكمة .)74
وبنيياء علييى ذلييك ،ينبغييي ان تجييري الرقابيية العاميية باللسييان والقلييم
وتدخل الأفراد العصياميين الحكمياء ،ولييس اولئيك اليذين يتهربيون مين
القانون .لأن الحدود الدينية يمكن ان تنفذ من قبل شخص لم يرتكيب
نفس يها .والس ي ُّر الييأبرز للرقابيية العاميية يكميين فييي ظيياهرة الييأمر
الخطيئيية َ
بييالمعروف والنهييي عيين المنكيير التييي يؤكييد عليهييا النبييي محمييد (ص):
جاب لَ ُكي ْم»
« ُم ُروا بال َم ُعروف وان ُهوا َعين ال ُمن َكير قَبي َل ان تَيد ُعوا فَلا ُيسي َت َ
(خرمشاهي.)451 :9471 ،
ويعتبر الأمام علي عليه السلام ان الرقابة العامة والأمر بيالمعروف والنهيي
عن المنكر نوع من الجهاد« :والجها ُد من َْهيا َعليي ار َبيع شُ ي َعبَ :عليي اليأمر
بال َمعروف والنَّهي َعن ال ُمنْكر» ( نهج البلاغة ،الحكمة .)49
ويحظييى هييذا المبييدا باهمييية كبيييرة لدرجيية ان الأمييام علييي (ع)
يسييتعرل اداءه امييام النقييد العييام ويطلييب ميين النيياس ممارسيية الرقابيية
الدقيقة عليه .يدعو عليه السلام اهل الكوفة الی الجهياد ويطليب مينهم
الحكم على ادائه بشكل دقيق واتخاذ القرار« :وانِّي ا َذك ُِّر الل َه َمن َب َلغَي ُه
يت ُمسيييئاً
يت ُمؤمن ياً ا َعييانَني وان كُ ْني ُ
كتييابي هييذا ل َّمييا نَ َفي َير الي َّيي َفييان كُني ُ
ْاس َتع َت َبني» (نهيج البلاغية ،الرسيالة  ،57ظ .)2ويهيدف علييه السيلام
من هذا الأمر الى ترويج ثقافة «تقبل النقد».
 .2التوكل على الله
ان ذكير الليه والتوكيل علييه واعتبيياره رقيبياً عليى اعميال الأنسيان عقيييدة
يذين ام ُنيوا
دينية تحميي الأنسيان مين الفسياد .يقيول تعيالى« :ييا ا ُّيهيا ال ّ َ
وس ِّب ُحو ُه ُب ْكر ًه واصيلا ً» (الأحزاب.)32-39/
ا ْذك ُُروا الل َه ذ ْكراً كَثيراً َ
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ويعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اساس الفكر الصيحيل والسيلوك
القييويم يكميين فييي التوكييل علييى اللييه فييي الشييؤون الأنسييانية ،وميين هييذا
المنطلق يقول في ذكر اللهَ « :مثَي ُل الي ّذي َييذك ُُر ربَّي ُه والي ّذي لأ َييذكُر ُه مثي ُل
الح ِّي والم ِّيت» (خرمشياهی ،404 :9471 ،ظ .)0ويعتبير علييه الصيلاة
َ
والسلام في حيديث اخير ان الأعميال تكتسيب قيمتهيا عنيدما تكيون فيي
بصي ْر َت ُه ب َعينيكَ واسي َتخْ لا ُه ق َُلبيكَ
ابن َمسي ُعود كُي ُّل ميا ا َ
سبيل الله قائلا ً« :يا َ
َاجع ْل ُه لله فَذلكَ تجا َره الأخ َره .لأ َّن الل َه َيقُو ُل ميا عني َدكُم َينفَي ُد وميا عني َد
ف ْ
الله َباق» (المصدر نفسه ،940:ظ .)24ويقول الأمام علي بصيفته احيد
ابيرز قييادة المجتمييع الأسييلامي بعييد النبييي محمييد (ص) فييي بيياب التوكييل
على الله في الأعمال« :ا ْد ُع الي َسبيل ر ِّبكَ واكث ْر الأست َعانَه بالليه َيكفيكَ
َما اه َّمكَ و ُيع ْنكَ َع َلي ما ُينْز ُل بيكَ » (نهيج البلاغية ،الرسيالة  ،43ظ.)5
ومن البديهي ان صياحب القيرار يحتياج فيي اغليب الأوقيات اليى التوكيل
علييى اللييه لكييي ينجييز عملييه دون خييوف حيييث يمنحييه ذلييك الشييجاعة
(مقيمييي .)1 :9401 ،ويييرى الأمييام علييي (ع) ان السيييادة المطلقيية للييه
وحده ،ولذلك يجب على الحاكم الأسيلامي ان يعتميد عليى سييادة الليه
وقدرته لتنفيذ الأحكام والأوامر الألهية.
 .4التشاور مع الأخرين
ان التشياور مييع اصييحاب وجهييات النظيير وقبييول اراء الييأخرين هييو احييد
مبيادئ السييرة النبويية التيي ليأ جيدال فيهيا .ييدعو الليه سيبحانه وتعييالى
يت
النبي الى التشاور ميع انصياره قائليا ً« :وشَ ياو ْر ُه ْم فيي اليأمر فياذا َع َز ْم َ
َف َت َوكَّ ْل َع َلي الله» (ال عمران.)951 :
تباع ياً لهييذا المبييدا ،كييان عليييه الصييلاة والسييلام يستشييير انصيياره
ويطلب وجهات نظرهم قبل ان يدعو الملوك وقادة الدول اليأخرى اليى
الييدين الأسييلامي الحنيييف .بالأضييافة الييى ذلييك ،لييم يكيين يمتنييع عيين
استشارة الأخرين في ايية قضيية اخيرى هامية كانيت تقيع فيي المجتميع
الأسلامي ،وذلك تنفيذاً للتعليمات القرانية الصيريحة ،ومين اجيل تعلييم
الطريقة الصحيحة للحياة الأجتماعيية فيي المجتميع الأسيلامي ،بحييث
لأ يتصيرف اليأخرون بشيكل تعسيفي فيي القضيايا الخطييرة ،وليأ سييما
فيما يتعلق بشؤون المجتمع (صابري.)0 :9440 ،
ومن هذا المنطلق يؤكد عليى التشياور ومكانتيه الخاصية فيي الفكير
النبوي« :اذا اس َتشا َر ا َحدكُ ْم اخيا ُه َف ْل ُيشي ْر َعلييه» (خرمشياهي:9471 ،
التفكير الحكي َم والتشاو َر عنصيران ليأ ينفصيلان:
 ،710ظ .)43ويعتبر
َ
ْ
الحيييي ْز ُم ان تُشيييياو َر ذا راي ثُيييي َّم تُطي َعيييي ُه» (المصييييدر نفسييييه،772 :
« َ
ظ.)343
وكذلك فان الأمام علي (ع) ،يعتبر التشياور ايضياً مبيدا هامياً عليى
الجميييع ياخييذوا بييه ،لييأن الشييخص الييذي يتشيياور مييع الييأخرين يصييبل
شييريكاً لهييم فييي حكمييتهم وفكييرهم «و َمي ْين شي َياو َر ال ِّرجييا َل شَ يياركَها فييي
ُعقُول َها» (نهج البلاغة ،الحكمة .)949
ان ممارسة هذا المبدا مين قبيل الحكيام والميدراء الأسيلاميين هيي
مهمة حتمية ،لأن قراراتهم تحدد مصير المجتميع .وميع ذليك ،اذا ليم

يقييم المييدير باسييتعرال اراء الييأخرين ومعرفتهييا بكافيية جوانبهييا ،فهنيياك
احتميال لحييدوث اخطيياء فييي صيينع القييرار .اذا استعرضيينا افكييار الأمييام
علييي (ع) فسيينجد نقطيية دقيقيية ،وهييي فييي الواقييع مييزيج ميين الحسييم
القييادي فييي التشيياور والثقية المتبادليية بييين الشيعب والقيييادة .ويخاطييب
عبد الله بن عباس اليذي عبير عين ارائيه حيول قضيية لكين الأميام علييه
السييلام رفضييها وقييال " :لَييكَ ان تُشي َيير َع َلي َّيي َفييا ْن َع َصييي ُتكَ َفيياط ْعني "
(المرجيع نفسييه ،الحكميية  .)429ان ميا يعنيييه كلييام الأميام هييو التقيييد
بقييوانين المجتمييع والطاعيية لمن ِّفيذ القييانون والييذي هييو فييي الواقييع قائييد
المجتمع ومديره ،والأدارة الناجحة لديها القدرة على تطبيق السياسيات
الصحيحة في ظل النقد والتشاور مع الأصدقاء.
 .3احترام العزة والكرامة الأنسانية
يقول تعالى« :ول َق ْد ك َّر ْم َنا َبني ا َدم» (الأسراء .)71 /ويجب على ميدير
المجتمييع ان يييؤمن بمبييدا العييزة والكراميية الأنسييانية وان يحتييرم كراميية
الأخرين .وقد كان النبي (ص) يفعيل ذليك ايضياً .اذا ادرد الشيخص
كرامته الذاتية ،فلين يخضيع لليذل ابيداً ،بيل سييكون رجليا ً حيراً يعميل
علييى مرضيياة اللييه .يقييول النبييي (ص) فييي بيياب قيميية الأنسييان المييؤمن
باب ال ُمؤمن ف ُُسوق وقتالُي ُه كُ ْفير وا ْكي ُل لَحميه
لأحد انصاره« :يا اباذ ُر س ُ
وح ْر َم ُه ماله ك َُحر َمه َدمه» (خرمشياهي،933 :9471 ،
م ْن َمعاصي الله ُ
ظ.)95
وطالما تم التاكيد على كرامة الأنسان في جميع الأديان السماوية،
وظييل علميياء المسييلمين وعلميياء المجتمييع الأسييلامي يصييرون باسييتمرار
علييى ضييرورتها .وميين هييذا المنطلييق فييان اعتييدال القيييادة فييي الأخليياق
الأجتماعية والتحذير من سوء معاملة الشعب باستمرار ،عبارة عين مبيدا
اداري فييي فكيير النبييي (ص) وانصيياره .يقييول الأمييام علييي عليييه السييلام
س لَ ُه ْم ج ْلباباً م َن اللين تَشو ُب ُه ب َط َرف
لأحد اتباعه في هذا الشان« :فالْب ْ
يين ال َّتقريييب
يين الق َْس ي َوه وال َّرا َفييه وام ي ُز ْج لَ ُه ي ْم َبي َ
مي َين الشِّ يدَّه و َداو ْل لَ ُه ي ْم َبي َ
والأدْناء والأبعاد والأ ْقصاء» (الحكمة  :91ظ .)4-2وفي مكيان اخير،
يعتبر الأمام كرامة الشعب من الفنون الأدارية ونموذجاً لنوعية العلاقيات
اس ُمخالَ َط ًه ا ْن ُمتُّ ْم َم َعهيا
الأجتماعية والتعايش مع الشعب« :خَ ال ُطوا النَّ َ
َب َكوا ع َلي ُكم وا ْن عش ُت ْم َحنُّوا الي ُكم» (المصدر نفسه ،الحكمة .)91
 .5المساواة بين الجميع امام القانون
دييين الأسييلام هييو دييين دينيياميكي ثييوري ،يرتكييز علييى مبييدا المسيياواة
والأخوة ،كما ان الحيوية والديناميكية موجودة فيي جيوهره دائمياً واليى
الأبد (شرقاوي .)92/9 :9444 ،تعبر قضية المساواة بين جميع البشير
فيي الأسييلام عين واقييع موضيوعي وعلمييي .وتسيتند هييذه المسياواة الييى
فلسييفة المعتقييدات العلمييية والعقائدييية ،اي ان دييين الأسييلام يرتق يي بييي
"المساواة" الى "الأخوة" (شريعتي .)43 :9413 ،اذا استعرضنا بعنايية
افكييار النبييي محمييد (ص) ،فسيينجد ايضييا ان مبييدا احتييرام المسيياواة
الأنسييانية نمييوذج اداري اكييد عليييه دائم ياً ،حتييى انييه قييال فيمييا يتعلييق

نظرة علی المؤشرات القيادية والأدارية من وجهة نظر النبي (ص) وعلي(ع)

ياس كَاسي َنان
باهمية المساواة بين النياس فيي الحقيوق الأجتماعيية« :النَّ ُ
ال ُمش ِّ َسواء» (خرمشاهي ، 043 :9471 ،ظ.)9132
في الأفكار السامية للنبي محمد (ص) والأمام عليي (ع) ،يعتبير احتيرام
الأنسانية والقانون مين مبيادئ اليأدارة الأسيلامية التيي تتطليب اليألتزام اليدائم
بالعدل لتحقيقه .ويعتبر الأمام علي (ع) ان المسياواة بيين شيعوب المجتميع
جزء لأ يتجزا من قيادتيه ،فييدعو اليى العدالية للحفياظ عليى هيذه المسياواة:
الحي ِّق وا َع ُّمهيا فيي ال َعيدْل وا ْج َم ُعهيا
وس ُطها فيي َ
« َو َلي ُك ْن ا َح َّب الأ ُمور الَ ْيكَ ا َ
لر َضي ال َّرع َّيه» (نهج البلاغه ،الرسالة  ،54ظ.)21
وخلافيييا للحكوميييات اليييأخرى التيييي يعتبييير ميييدراؤها ان الأسيييتفادة
القصوى مين مرافيق المجتميع حقهيم الطبيعيي والقيانوني فيي الحكومية
الأسييلامية ،فييان المييدراء لييأ يتمتعييون ابييدا بهييذا الحييق فييي الحكوميية
الأسلامية ،لأنه لأ يحق لهم استخدام المرافق العامة الأ كسائر اعضاء
المجتمع ولأ يتمتعون باي امتياز حيال القوانين والأنظمة.
 .4مشاركة الشع ب وشعوره بالمسؤولية في العملية السياسية
ويلعييب التعيياون المتبييادل بييين المسييلمين فييي المجتمييع الأسييلامي دورا
مركزييييا كمبيييدا اخييير فيييي تنظييييم شيييؤون المجتميييع الأسيييلامي .ففيييي
المجتمعات الأسلامية التي تستند الى الأدارة السليمة ،يمكين للشيعب
ان يطييرح مخاوفييه ومشيياكله بسييهولة .ا ّن نسييبة مشيياركة الشييعب فييي
العملية السياسية تعبر عن المستوى العالي لليادارة الأسيلامية .وتنطيوي
المشاركة السياسية اساساً على نوع من اليرب بيين المجموعيات وبقيية
افييراد المجتمييع ،لأنهييا تظهيير ان الجميييع يعملييون معييا لتحقيييق هييدف
مشييترك ،وهييذا يييؤدي الييى توحيييد الثقيية الأجتماعييية اكثيير فيياکثر بييين
الجماعييات وتوطيييد مصييالل الحكييم السياسييي وصييونها (اعتصييامي و
فاضييلي .)47 -44 :9414 ،ويخاطييب اللييه تعييالى المييؤمنين فييي هييذا
يياونُوا َعليييي اليييأ ْثم
يياونُوا َعليييي البييي ِّر والتَّقيييوي ولأتَعي َ
الصيييدد قائليييا ً« :وتَعي َ
وال ُعيييدوان» (المائيييدة .)2 /ومييين الواضيييل ان الميييؤمنين يتعييياونون ميييع
بعضهم في مجال الأعميال الصيالحة ،ليأن التعياون يهيدف اليى ارسياء
دعائم الحق وهذا ترسيخ للايمان والثقة ،اما التعاون من اجيل مسياعدة
الباطل فهو خطيئة وخيانة (دارابي.)297 :9470 ،
وفييييييي المجتمعييييييات التييييييي يشييييييعر فيهييييييا الشييييييعب بتلبيييييييية
احتياجاته،وتحققها ،فان المشاركة في القضايا السياسية للمجتميع تيتم
ايضا بشكل صحيل .ونتيجة لذلك فان المجتميع سيوف يشيهد تقيدماً
وتطوراً .في مثل هذا المجتمع ،تتكون الثقة بين المؤسسيات المختلفية
بشكل مناسيب .يقيول عليي (ع) فيي هيذا الشيان مخاطبياً واليي مكية:
« َولأ ي ُک ْن لَ َ الي النّاس َسف َير الّأ لسانُ َ َولأ حاجب الّأ َو ْج َه َ َولأ
ذاحاجه َع ْن لقائ َ بها ،فانَّهيا ا ْن زييدَت َع ْين ا ْبوابي َ فيي ا َّول
ت َْح ُج َب َّن
َ
وردها لَم ت ُْح َمد ف َيما َب ْعد َعلي ق ََضائها» (نهج البلاغة ،الرسالة .)47
كمييا يؤكييد النبييي (ص) علييى المييودة والعطييف بييين المييؤمنين معتبييراً
نين فيي
اياها نم التعاون المناسيب لسيائر الشيعوب ويقيولَ « :مثَي ُل ال ُميؤم َ

31

الج َسد :اذا اش َت َكي من ُه ُعضيوتَدا َعي لَي ُه
َراحمه ْم َو َت َعاطُفهم َم َث ُل َ
تَوا ِّده ْم َوت ُ
الح َّمي» (خرمشاهي ،232 :9471 ،ظ.)40
الس َهر َو ُ
سائ ُر َ
الج َسد ب َّ
اذا بحثنا في عقائد المسيلمين فسيوف نكتشيف ان اليأخ فيي اليدين
هو صديق الأنسيان وناصيره فيي اليدنيا واليأخرة .نقيل عين عليي (ع) فيي
كتاب نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة انه قالَ « :علي ُك ْم باليأخوان
فَانَّ ُه ْم ُعيدَّه فيي اليدُّنيا َواليأخ َره اليأ ت َْسي َم ُعو َن اليي قَوليه تَعيالي فَميا لَنيا م ْين
عين َولأ َصديق َحميم» (محمودي.)317/7 :9145 ،
شَ اف َ
وبما ان الوجود في الفكر الأسلامي ينبع مين اليذات الألهيية ،والبشير
هم ايضا جزء من هذا كله ،لذلك يدعو الله عز وجل الوجود باكمله فيي
هذا العالم الى التعاون .واستناداً الى هذه الطريقة فيي التفكيير ،فيان النبيي
(ص) يعتبيير التعيياون الأجتميياعي وسيييلة لتحقيييق الكمييال فييي المجتمييع
ويدعو افراده الى التقارب والتعياون« :ال ُمسيل ُم اخُ وال ُمسيلم ليأ َيظل ُمي ُه وليأ
اجته َو َمن َف َّر َج َعين ُمسيلم
حاجه اخيه كَا َن الل ُه في َح َ
ُيسل ُم ُه َمن كا َن في َ
كُ ْر َب ًه َف َّر َج الل ُه َعن ُه بها كُ ْر َب ًه م ْن ك َُرب َيوم القيا َميه َو َم ْين َسي َت َر ُمسيلماً َسي َت َر ُه
الل ُه َيو َم القيا َمه» (خرمشاهي ،410 :9471 ،ظ.)9
 .7مداراة الناس
من خلال دراسة اثار الحضيارات السيابقة ،اعتيرف علمياء الأجتمياع بيان
الحياة الأجتماعية ضرورة لأ يمكن انكارهيا ،فالأنسيان اجتمياعي بيالفطرة
ولديييه روح جماعييية (دشييتي .)937 :9401 ،ميين هييذا المنطل يق ،يييرى
علي (ع) ان ادراك معنويات الشعب والتنسيق معهم فيي مجتميع نيام هيو
حاجة حيوية .يقول عليه السيلامُ « :مقار َبي ُه النَّياس فيي اخلياقه ْم ا ْمين م ْين
غَوائله ْم (نهج البلاغه ،الحكمة .)319
ومن الجدير بالذكر ان الأمام علي (ع) يعتبر معرفة حاجيات النياس مين
طييرق مواجهيية الظييواهر الأجتماعييية .لأنييه اذا لييم يكيين القائييد علييى معرفيية
مناسبة بهؤلأء الأفراد ،فلن يكون قادراً على السييطرة عليى سيلامة المجتميع
وتوجيهه الى الطريق القويم ،وبالتالي فلين يكيون افيراد المجتميع عليى توافيق
معيييه .وفيييي هيييذا الصيييدد يعتبييير النبيييي (ص) ان معرفييية معنوييييات الشيييعب
والتساهل معه في الشؤون السياسية والأجتماعية يجيب ان تكيون عليى راس
جدول اعمال المدير الأسيلامي فيي النظيام السياسيي التوحيدي فيقيول« :ييا
ِّيف َع ْين نَفسيهَ ،يقُيو ُل اللي ُه
ابن مس ُعود لأ َت ُكن م َّمن ُيشَ ِّد ُد َع َلي النَّاس و ُيخَ ف ُ
َ
تعالي ل َم َتقُولو َن ما لأ تَفعلو َن» (خرمشاهي ،944 :9471 ،ظ.)94
ان الثقة بالناس ،ومداراتهم من اهم سيمات اليأدارة الناجحية .يقيول عليي
(ع) مخاطبياً مالييك الأشييتر ناصييحاً اييياه بجلييب ثقيية الشييعبَ « :وا َْشييعر َق ْل َبييكَ
ل لَ ُهي ُم الع َلي ُل َويي ْوتي َعلييي
الَّ ْ
رح َميية للرع َّيييه َوالَ َم َح َّبييه لَ ُهي َم َواللُّ ْطي ُ
يف بهييمَ .و َت ْعيير ُ
يب
اَيديهم في الْ َعميد َوالخَ طياء فَياَ َعطه ْم م ْين عفيوك َو َصي ْفح َ َمثيل الي َّذي تُح ِّ
َوتَرضي ا ْن ي ْعطيك الله م ْن َع ْفوه َوص ْفحه» (نهج البلاغة ،الرسالة .)54
و بهييذه الطريقيية ،فييان الحكوميية القائميية علييى المييودة تجيياه الرعييية،
ستكون اكثر رسوخاً من حيث ثقة الشيعب فيي المجتميع ،وسيوف تيدفع
بافراد الشعب للتخلي عن مصالحهم الشخصية امام المصحلة العامة مميا

51

فصلیتان علمیتان – محکمتان .دراسات حدیثة في نهج البلاغة .السنة الأولی ،العدد الثاني ،ربیع و صیف ( 9341المتوالي)2

سيساعد على تيسير المساهمات والأنشطة الأجتماعيية .يقيول عليي (ع)
يب اليأ ُ ُمور الَ ْيي َ ا َُو َسي ُطها فيي
في رسيالته اليى ماليك الأشيترَ « :وليي ُکن ا َح َّ
الح ي َّق واَع ُّمهييا فييي العييدل وا ََج ْم ُعهييا َلرضييي ال َّرعي ي َّه .فييا َّن ُسييخْ َ العا َّمييه
َ
الخاصييه يغ َتفي ُير َم ي َع رضييي العا َّمييه
يف برضييي
الخاصييه وا َّن َسييخَ
ْ
َّ
َّ
يج َحي ُ
مين َوالْ َعيدَّه للا َعيداء العاميه م ْين الأ ُ َّميه
...وانَّما عمادالدِّين َ
وج ْما ُع الْ ُم ْسيل َ
َف ْل َي ُک ْن ص ْغ ُوك لَ ُه ْم و َم ْيلُ َ َم َع ُه ْم» (نهج البلاغة ،الرسالة .)54
وفيمييييا يتعلييييق بالأخليييياق السياسييييية والأجتماعييييية للقائييييد والمييييدير
الأسلامي ،يعتبير علييه السيلام فيي رسيالة مين رسيائله ان مبيادئ السياسية
وتدبير شؤون المجتمع الأسلامي قائمية عليى التسيامل والمسياواة« :ارفيق
احييكَ
يض لل ّرع َّيييه َج َن َ
َوا ْع َتييز ْم بالشِّ يدَّه حي َ
يين لييأتُغني َع ْنييكَ الَّييأ الشِّ ي َّد ُه واخفي ْ
َوا ْب ُسي ْ لَ ُهي ْم َو ْج َهييكَ َوالي ْين ل ُهييم جانبييكَ َواس َب ْيي َن ُه ْم فييي اللَّحظييه َوالنَّ ْظييره
فاء م ْين
ماء في َح ْيفكَ ولأ َي ْياس ُّ
الضي َع ُ
َوالأشاره والتَّح َّيه حتّي لأ َيطم َع ال ُع َظ ُ
َعدلكَ »( .نهج البلاغه ،الرسالة  ،34ظ.)3،4،2
 .0معرفة شؤون المجتمع
مييين بيييين مجموعييية المواضييييع المقدمييية حيييول كيفيييية مواجهييية القييييادة
لمختلف ظيواهر المجتميع ونوعيية اداء الميدراء ،يظهير انيه يمكننيا اعتبيار
معرفة شؤون المجتمع والتمتع بالمعرفة والخبرة اللازمة واحدة مين الركيائز
الرئيسية لخصائص المدراء الناجحين للمجتمع الأسلامي .تقتصير الطيرق
الرئيسييية لمعرفيية واقييع العييالم علييى الطييرق التجريبييية والأسيياليب الفكرييية
والفلسيفية وعلييم الغييب والتواصييل ميع الييوحي اليألهي ،والطريقيية الييأخيرة
خاصة بالأنبياء والأولياء" (دشتي .)22 :9401 ،وبطبيعية الحيال ،يقصيد
بالمعرفييية فيييي بحيييث اليييأدارة ،مجموعييية القيييدرات المعرفيييية والأدراكيييية
والذهنية المطلوبية مين قبيل الميدير او قائيد المجتميع "وفيي هيذا الصيدد،
يمكيين البحييث فييي جميييع السييمات المييذكورة بعنيياوين العلييم والييذكاء
والبصيييرة والحكميية والييذاكرة فييي المصييادر الثلاثيية المتمثليية فييي القييران
والسنة النبوية والأجماع" (واثقي.)951 :9403 ،
وطالمييا اكييد النبييي (ص) علييى ضييرورة انجيياز الأعمييال عيين المعرفيية
ابن َمسعود اذا َعم ْل َت َع َمليا ً
والأتقان ،وذكّر بها اصحابه حيث قال« :يا َ
فَا ْع َم ْل بع ْلم و َع ْقل وايَّ َ
اك وا ْن َت ْع َم َل َع َملا ً بغَير َت َدبُّر وعلم فَانَّي ُه َجي َّل َجلَالُي ُه
َيقُو ُل ولأ َت ُكونُوا كَالَّتي نَق ََض ْت َغ ْزلَها م ْين َبعيد قُي َّوه انكاثياً» (خرمشياهي،
 ،944 :9471ظ.)97
ويعتبيير علييي (ع) ان هييذا المبييدا الأساسييي لييأ يسييتقل عيين الحجيية
الألهية ويرى ان هناك اشخاصاً واعين نهضوا بالأسيتعانة بيالعلم والمعرفية.
ويوضل عليه السلام قيمة الوعي والأتقان في انجاز الأعميال بمثيال دقييق
الجيو ُع والظَّميا وكَي ْم
س لَ ُه من صيامه الَّيأ ُ
حيث يقول« :كَم م ْن صائم ل ْي َ
الس َه ُر وال َع َن ُاء َح َّبذا نَ ْو ُم الأكياس وافطيا ُر ُه ْم»
س لَ ُه م ْن قيامه الَّأ َّ
م ْن قائم ل ْي َ
( نهج البلاغة ،الحكمة  .)935ان الأهتميام بمعرفية الشيؤون الأداريية ليأ
يعيزز تنميية اهيداف المجتميع فحسيب ،بيل يسياعد ادارة المجتميع ايضياً
على التقيدم نحيو تحقييق الجيدارة والكفياءة ،اي الشييء الأساسيي اليذي
يحتاجه المجتمع البشري من اجل سلامه واستقراره.

 .1التمتع بالخبرات اللازمة
المهارات والخبرات هي القدرة على التصيرف ،والتيي يتمتيع بهيا الميدراء
النييياجحون" .يمكييين ان تتحقيييق المهيييارات فيييي مجيييال العقيييل واليييروح
والجسييد ،وبعبييارة اخييرى ،لييدى البشيير سييلوكيات عقلييية مثييل التفكييير
والتييذكر والأسييتدلأل وغيرهييا وسييلوكيات روحييية مثييل الصييداقة والعييداء
وصيينع القييرار والأمييل وغيرهييا وسييلوكيات جسييدية مثييل الرؤييية والسييمع
والكلام وغيرها .المهارة هي في الواقيع نفيس القيدرة النابعية مين الخبيرة"
(چاوشي.)30-37 :9400 ،
ليييذلك ،فمييين الضيييروري ان يتمتيييع الميييدير والقائيييد فيييي المجتميييع
الأسلامي بالمهارات والخبرات اللازمة .هذا المبيدا هيو واحيد مين المثيل
العليا في البحوث الأداريية فيي الفكير النبيوي والعليوي .يشيير النبيي (ص)
الى اهمية المعرفة والخبرة في ادارة شؤون البلياد قائليا ًَ « :م ْين َع َمي َل َعليي
غَير عليم كيا َن ميا ُيفسي ُد اكث ََير م َّميا ُيصيل ُل» (خرمشياهي،504 :9471 ،
ظ .)93وتحتل اهمية التخصص في ادارة شؤون المجتمع مكانية خاصية
حتييى ان النبييي (ص) يعتبيير الأقتراحييات غييير المتقنيية فييي هييذا المجييال
لت َعن علم لأ تَع َل ُمي ُه َفقُي ْل ليأ اع َل ُمي ُه .تَين ُْج مين
ممنوعة« :يا اباذَر اذا ُسئ َ
ت ََبعته ولأ َت ْفت بما علم لَكَ به َتن ُْج من َع َذاب الله َيو َم القيا َميه» (المصيدر
نفسه ،930 :ظ.)24
وميين اه يم النقيياط الرئيسييية التييي نحتيياج الييى مناقشييتها فييي الميينهج
النبييوي هييو ا ّن «المنطييق العملييي فييي الأسييلام» لييه اهمييية قصييوى ،لييأن
الأهتمام بالعمل لأ يقل اهمية عين الأهتميام بيالعلم .يقيول عليي (ع) فيي
هييذا المجييال« :ال يدَّاعي بلييا َع َمييل َكييال َّرامي بلييا َو َتيير» (نهييج البلاغيية،
الحكمة .)447
وطالمييا كييان الجمييع بييين العلييم والخبييرة اكثيير الطييرق فعالييية للتقييدم
البشري .يتم الحصول على الخبرة والدراية عندما تحظى المعرفة باهتميام
يف
قادة المجتمع بشكل تطبيقي .يقيول عليي (ع)« :ا َ
وضي ُع العليم ميا ُوق َ
َعلييي اللِّسييان وار َف ُع ي ُه َمييا َظ َهي َير فييي َجييوارح والأركييان» (المصييدر نفسييه،
الحكمة .)12
 .91التقوى الألهية والأخلاق الأسلامية
تعتبر التقوى اعلى معيار لليادارة الأسيلامية وتفيوق البشير .لقيد جعيل الليه
التقوى مصدراً للكرامة الأنسانية ،لأن الفضيلة الألهية هي الحصين اليذي
يحمي الأنسان من جمييع الأفيات الداخليية والخارجيية ويحميي الأنسيان
من الأنزلأق في الخطئية والهلاك .يعتبير عليي (ع) ان التقيوى درع متيين
(الخطبية  )954وانهيا مفتيياح الهيدى والخليياص ييوم القياميية حييث تحييرر
الأنسييان ميين العبودييية والبييؤس (الخطبيية  .)229ويطلييق علييي (ع) علييى
التقيوى اسييم درع اليييوم وطريييق الجنيية غييداً وان الخييوف ميين اللييه يقضييي
على الألم في القلوب ويشفي من عمى البصيرة (الخطبة  ،)901ويصيلل
الفساد وينير الظلمات ويشعر القلوب بالأمان (الخطبة .)901
وتبلي هييذه القضييية ميين الأهمييية بمكييان ان علي ياً (ع) اكييد عليهييا فييي
خطبه ورسائله التي كان يبدؤها دائمياً بالتيذكير بضيرورة تقيوى الليه .ولهيذا،

نظرة علی المؤشرات القيادية والأدارية من وجهة نظر النبي (ص) وعلي(ع)

نلاحظ انه يذكِّر في رسيالته اليى ماليك الأشيتر بتقيوى الليه قبيل كيل شييء،
لأنه ييرى ان ميدير المجتميع مسيؤول عين ارشياد النياس ،فياذا ليم يكين هيو
نفسه من المتقين فلن يتمكن من ارشاد افراد المجتميع .مميا تقيدم نسيتنتج
ان التقوى من وجهة نظر اولياء الله يمكن ان تؤثر في اليأدارة الأسيلامية فيي
جانبين اثنين هما :تنوير البصيرة ومنل القدرة على حيل المشياكل واليتخلص
من الأزمات والظلمات (موسى زاده و عدلي.)995 :9400 ،
وللاخليياق فييي ادارة المجتمييع الأسييلامي دور مهييم ومييؤثر جييداً .ان
الألتزام بالأخلاق الأسيلامية عنصير مهيم اخير فيي قييادة النظيام الأسيلامي
وادارتييه .فالأخليياق او طريقيية العمييل عبييارة عيين مجموعيية ميين القييدرات
الروحيييية والنفسيييية التيييي يحتاجهيييا القائيييد او ميييدير المجتميييع .فيييي هيييذا
المجال ،يمكننا دراسة جمييع السيمات الميذكورة تحيت عنياوين العدالية
والأنصاف والشجاعة والتواضيع والأمانية والوليأء والتقيوى والأمانية والخيير
(چاوشي.)51 :9400 ،
وينبغي ان تستند اخلاقيات المدراء الى المعيايير الأخلاقيية للاسيلام.
ومين اهيم الأنمياط الفردييية التيي يمكين ان تؤخييذ معاييرهيا الأخلاقيية فييي
الأعتبييار هييي سيييرة النبييي (ص) والأمييام علييي (ع) .يعتبيير اللييه تعييالى فييي
القران الكيريم الأخلياق الحسينة للنبيي رحمية للنياس ،ويعتبير النبيي (ص)
اسوة حسنة لكل من يبحث عن الكمال.
ّ
َ
س َع َلي الأمام الأ ما ُح َّم َل
يقول علي (ع) في هذا الشان« :انَّ ُه ل ْي َ
ياء
م ْن َا ْمر َر ِّبه الأبلا َغ في ال َم ُوعظة
والأجتها ُد في ال َّنص ْي َحة َوا ْ
ْ
لأح ُ
لس َّنه( .»...ص)] (نهج البلاغة ،الخطبة .)425
ل ُّ
وبما ان معيار الأنسانية لأ يقتصر على المعرفة والخبيرة فحسيب ،بيل
يشمل المعايير الأخلاقية التي تم التاكيد عليها بجدية في بحوث اليأدارة،
ولأ سيما في الأفكار النبوية والعلوية ،وذلك بغض النظير عين معيايير العليم
والمعرفيية .وتتعلييق قضييية الييوعي والمعرفيية بالجوانييب التعليمييية للانسييان
وقضية الأخلاق البشرية بالأبعاد التربوية له" .اذا كنيا نرييد توعيية الأنسيان
فعلينا ان نعلِّمه ،واذا اردنا تعليمه الأخلاق الأنسيانية فيجيب علينيا تربيتيه.
ولذلك ،فان التعليم شرط من شروط التربية ،وهو شرط لأزم ولييس شيرطاً
كافياً"(مطهري.)942 :9405 ،
فالأخلاق لهل علاقة مباشرة بياداء الميدراء فيي المجتميع الأسيلامي،
فالمدير المتخلق بالأخلاق الألهية الذي يؤمن بقيدرة الليه ،ليأ ينهيزم اميام
المصاعب والأزمات ،بل يتخذ القيرارات اليأكثر حكمية واليأكثر تسياهلا ً
من خليال الحفياظ عليى هدوئيه .مين ناحيية اخيرى ،فهيو يتخيذ السيلوك
المتواضييع والصييادق والييرحيم واللطيييف ويلجييا الييى الأهتمييام بييالموظفين
وجذب انتباههم مما يؤدي الى زيادة كفياءتهم وتيوفير جي ٍّو مين الحميميية
في المجتمع .يمكن للمرء ان ييدرس اخلاقييات ميدراء النظيام الأسيلامي
في ثلاثة محاور:
 .9الأخلاق الفردية ،وتتمثل في الأمانة وحسين الخليق والمثيابرة والصيبر
وضب النفس.
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 .2الأخلاق الأجتماعية ،وتتمثل فيي الزهيد والتسيامل والحسيم وتجنيب
الترف والدكتاتورية.
 .4الأخلييياق الدينيييية التيييي تشيييمل التضيييحية والتقيييوى والأيميييان بالليييه
والأخلاص وغيرها.
وميين هييذا المنطلييق طالمييا كانييت العقائييد والقيييم الأخلاقييية مح ي
اهتمييام العلميياء والمفكييرين الأسييلاميين وعلييى راسييهم النبييي (ص) وعلييي
(ع) .علييى سييبيل المثييال يقييول النبييي (ص) فييي بيياب اهمييية الأخليياق
يت لييأ َت ِّم َم َمکييار َم الأخليياق» (خرمشيياهي:9471 ،
الحسيينة« :انَّمييا ُبع ْثي ُ
 ،752ظ .)431ويقيول لعليي (ع) فيي ذم الأخلياق الذميمية« :ييا َعلي ُّيي
صاحب ُه كُلَّميا خَ َير َج م ْين َذنْيب َدخَ ي َل
سوء الخُ لق ،فَا َّن
َ
ل ُك ِّل َذنْب تو َبه الَّأ َ
فيييي َذنْيييب» (المصيييدر نفسيييه ،994:ظ .)0ويقيييول كيييذلك« :ييييا َبنيييي
ياس بييا ْموال ُك ْم َفييالقَو ُه ْم بطلا َقييه ال َو ْجييه
َعبييدال ُمطلّب انَّ ُك ي ْم لَي ْين تَس ي َعوا النَّي َ
وح ْسن البشْ ر» (المصدر نفسه ،441:ظ.)91
ُ
ولذلك فان التحليي بالأخلياق الحسينة اثنياء التعاميل ميع النياس يعتبير
ميين ابييرز الييأدوات الأدارييية والقيادييية .يقييول علييي (ع) فييي بيياب اهمييية
الأخليياق القيادييية مخاطبياً مالييك الأشييتر« :وا ْشييع ْر ق ََلبييكَ ال َّر ْح َمي َه لل َّرع َّيييه
واللطيف بهي ْم» (نهيج البلاغيه ،الرسيالة  ،54ظ .)0ويؤكيد
والمح َّب َه لَ ُه ْم
َ
َ
ً
في رسالة اخرى على ضرورة الأخلاق الأدارية معتبرا ان الأهتميام بطريقية
تعاميييل الحييياكم الأسيييلامي ميييع النييياس يسييياعد فيييي تحقييييق الأهيييداف
وح ْكميكَ وايَّ َ
يب
ياس ب َو ْجهيكَ و َم ْجلسيكَ ُ
ياك والغ ََض َ
الأجتماعيةَ « :سع النَّ َ
فَانَّ ُه َط ْي َره م َن الشَّ يطان» (المصدر نفسه ،الرسالة .)74
الخاتمة
نستنتج مما تقدم ان مسالة قيادة المجتمع طالما اعتبيرت جانبياً سياسيياً وثقافيياً
واجتماعياً وتربويياً هامياً عليى مير التياريخ ،ليأن لقيادة المجتمعيات دوراً حاسيماً
في تقدم المجتمعات او انحطاطها .وعلى اليرغم مين ان الأسيلام ،مين خليال
تقديمييه لقييوانين وانظميية سييامية ،يقتييرح طرق ياً مناسييبة لتحقيييق الرخيياء المييادي
والروحي ،فمن الواضل انه بدون حكم السلطة التنفيذيية ،لين يصيل المجتميع
الييى النتيجيية المرغوبيية .وميين هييذا المنطلييق ،يعتبيير الييدين الأسييلامي ان وجييود
الحكومة في المجتميع البشيري امير ضيروري .ويحتياج المجتميع فيي المنطيق
الأسلامي الى اختيار قائد سواء كان جيداً او سيئاً.
وتتمثل اهمية القيادة في المجتمع فيي ان الحيياة الأجتماعيية تتطليب
قيييام فييرد او افييراد بقيييادة الشييؤون المشييتركة بييين البشيير وادارتهييا ،ومنييع
حدوث الفوضى ووضع الخط المنهجية.
ولييأ يقتصيير هييذا الموضييوع علييى مجتمييع محييدد ،بييل يشييمل جميييع
دساتير البلدان التي تدار بمنهج ديمقراطيي يهيدف اليى مينل شيخص واحيد
سلطات وصلاحيات اكثر من غيره ،مثيل المليك او اليرئيس او المستشيار او
رئيس وزراء .ولذلك ،اولى الأسلام اهتماما خاصيا بقييادة المجتميع باعتبياره
دينا شاملا يهدف الى توجيه جميع الأجيال في جمييع الأوقيات والأمياكن.
اسيس النبيي (ص) اول حكومية اسيلامية بعيد الهجيرة اليى المدينية المنييورة،
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فقام باخيذ البيعية مين مختليف القبائيل ،وابيرم عهيد اليأخوة بيين المهياجرين
والأنصيييار وتيييراس تليييك الحكومييية بنفسيييه .فيييي ذليييك الوقيييت ،اصيييبحت
المساجد مكاناً للتجمعات الدينية والأجتماعيية والسياسيية .وبهيذه الطريقية،
تم تحقيق مفهوم قيادة المجتمع الأسلامي منذ ذلك الوقت.
وميين هييذا المنطلييق فقييد حييدد النبييي (ص) والأمييام علييي (ع) شييروطاً
لقادة المجتمعات ،حييث اعتبيرا ان القييادة التيي ليأ تتمتيع بالكفياءة اللازمية
اكبر افة من افات الدين ،ولهذا يجب اختيار افضل الناس لأرشياد المجتميع
البشري .يجب ان يكون قائد الأمية افضيل النياس واكثيرهم احيرازاً للشيروط
المطلوبة والتي تميزه عن الأخرين ،والأ فسيتم الهبوط بيالمجتمع اليى اسيفل
الهاوية ،ولن يسيير عليى طرييق السيمو والتمييز عليى الأطلياق .نسيتنتج مميا
سبق من استعراضنا للسيرة النبوية والعلوية ان اهم مؤشيرات القائيد الأسيلامي
عبارة عن :التشاور ميع الخبيراء ،حمايية الكرامية الأنسيانية ،التقييد بالقيانون،
التعاون مع الشعب لتطبيق القانون ،التوكل على الله ،التشياور ميع اليأخرين،
المساواة بين الناس امام القانون ،اتاحة الفرصة للناس للمشاركة فيي العمليية
السياسية وشيعورهم بالمسيؤولية ،ميداراة النياس والأهتميام بشيؤونهم ،التمتيع
بالمعرفة اللازمة ،التقيد بالأخلاق الأسلامية والتقوى الألهية.
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