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ْرِض َطْوعًا َماَواِت َواأَلَيْسُجُد َلُه َمْن ِفي السَّ" ِذي َفَتَباَرَك اهلُل الَّ
اَعِة ِسْلمًا َوُيْلِقي إَلْيِه ِبالطََّ, َوُيَعفُِّر َلُه َخدًّا َوَوْجهًا , " َوَكْرهًا 

 !َوُيْعِطي َلُه الِقَياَد َرْهَبًة َوَخْوفًا , َوَضْعفًا 
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 املقدمة

 
مان اواورد    مات اليت زادهاا إشاعاعًا ,  اا اساتقتا     وعبق الكل, يطالعنا قبس النور الوضَّاء        

وامتادت  ,  ةالشريف ةالنبوي ستق  النفااتاليت استقرَّت   الفردوسي اإلهلي , والسكينة الروحانيَّة
 ..طمأنينتها يف ظالل رمحة اخلالق عز وجل 

الذي أخذ , كان علم النفس  -لدراسات العلميَّة من نهج البالغة يف هذ  ا -فأوَّل الغيث        
 ..استقالليته من استقاللية موضوعه العلمي 

فكر ومفكروا القرن العشرين حت  أصاب  ماا   ودراستنا الثانية تطالعنا عل  علم آخر شغل        
خمتلا  أنشاطة   مان   ما لإلدارة مان اعتباارات ُّاسغ صاغوها وكبوهاا     ِل, يسم  بالثورة اإلدارية 

وتعاد  غازو   , لكارة األرضايَّة   اجملتمعاات اواامياة علا  ساط  ا    والشعوب و وأروقة حياة األمم
 ..الفضاء إىل إدارة شؤون الفضاء اوختلفة 
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,  االتصااالت وأساالي   قناوات  كنولوجياا اوعلوماات واإلنانا  و   لثورة اوعلوماتيَّاة وت وبا       
إلدارة اوشااري    واآللياة  اونطلاق جعل  من العامل وكأنه رقعة جغرافية صغوة , وامتدت لتكاون  

, ومل يق  عند هذا احلد بل تعدا  يف الادول اوتقدمماة لُتااهاا علا  أرض الواقا  إىل       إلكاونيا
 ..كاونية لكومة اإلإلدارة اإللكاونية واحلا

وما األنشطة واختالفات أوجهها السياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّاة واحلضااريَّة          
التنظايم   مالئماة إاّل انعكاساًا عان   , وتنظيماتها احليويَّة وجناح البنااء االساااتيجي فيهاا    , إخل .. 

وما يدخل ضمنه متطلبات اووارد البشاريَّة واووانا  اواديَّاة    , ته ووضوحه للنشاط القائم وفلسف
 ..وكيفيَّة تنسيقها وتنظيمها وقيادتها بأفضل السبل اوناسبة واوالئمة , وغو اواديَّة والنفسية 

, وألهمية ذلك , فقد عمادت لدراساة اوانا  اآلخار الاوارد مضاامينه يف نهاج البالغاة                
, العلميَّاة  وضمن هذ  السلسلة سات لعلوم ُأخر , من درا وما مت إجناز  طاطه ,تواصاًل ِلما مت اخت

مسلطًا بذلك الضوء عل  تراثنا السامي , وناحي احلياة العامة  لكون ما لتأثوها اواس والضروري
علياه  )اورتش  من فكر أمو اوؤمنني اإلماام علاي بان أباي طالا       منه العطاء و, الزاخر بالرشاد 

النباوي   والفاي  , دساتور احليااة القارآن الكاريم     بعاد  , , وهو أرق  فكر عرفه التاريخ ( السالم
 .. الشري 

لإلساهام يف تواصال   , متمنيًا الوصول إىل مبتغ  عودة نشاط مناف  تراثناا العلماي العرياق           
 ..للتقدغم اإلنساني اوستقبلي  اإلسااتيجيةودف  العجلة , اواضي باحلاضر 

 ..واحد األحد نستمد العون ومن ال
 

 

                                      

 العراق/ النجف األشرف                                      

 م8990                                   
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 ..د ـالتمهي     

 
يف ولباث اووضاوعات العلميَّاة    اخلاص اوسار واونهج ن ذكر  , فقد انتهج  الدراسة ؛كما تبيَّ      
 .. إن شاء اهلل  ؛ الدراسات يلاقها منسوما إليها   مت التطرَّ واليت, لعلوم ختصصات ا خمتل 
و نظور ما توصَّل , هو إعطاء الصورة الواضاة لكل موضوع يف جمال علمي حمدد , فاونهج اوتَّب        

ص يف أبوابهاا ولليلاها بشاكل    بعاد وضا  النصاو    وما يتطل  من بياان , , ه الفكر العلمي احلديث إلي
 .. لفت  أبواب العلوم الواردة يف نهج البالغة  , يناس  ما تتطلبه الدراسة

اووض  الذي حيتاج التاليل األوس  , حبيث ال ياؤثر   , فكاننتهاج اونهج التاليلي اوناس  مت او       
اجتاه  , اوناسابة وكانتاه   و الواضاة الصورة ويعطي عل  الفهم احلقيقي للنص اوقتبس من نهج البالغة ,

 ..  يالتاليل بهذا اونا 
غااير  او بالشاكل النص يؤثر عل  فهم  كان حينمااوقتض  , أو التاليل التعليق أسلوب ومت إتباع       

 ..بفهم آخر  اإلدراكيةأو يؤخذ من الناحية العلمية أو  , هبيانم  ال يتناس  و
علام الانفس يف نهاج    ) وخصوصاًا يف الكتااب األول   , ن سببًا لوضا  نصاوص مطوَّلاة    أمَّا ما كا      

يرج  إىل لاشي االجتزاء أو جتزئة الانص الاذي يغيمار اوعنا  أو     , ضمن هذ  السلسلة العلميَّة ( البالغة 
 ..يؤوَّل إىل التالع   عن  النصوص عل  وفق األهواء 

هاو حماولاة إلعطااء    , هلذا الفكر العظيم الرفي  اوساتو   , ضعة وما توخَّينا من هذ  الدراسة اوتوا      
دراساة  ال, وتكرمياه  اا يناسابه مان     إليه  لاللتفات, اوكانة اوناسبة هلذا الااث العربي اإلسالمي اوليل 

وتكون الدراسات العلميَّة يف عاونا العربي واإلساالمي علا  وفاق منظاور األصاالة والتتااب        , تاليل الو
ومتالمحاًا ما  تطّلعاتناا إىل احلضاارة العربياة اإلنساانيَّة       , ي اوستجد للاضارة العربية اإلساالميَّة  الفكر

ت  للوصول إليها وباالوعي اوتكامال واوتفاتم  واونفا     والذي نعمل جبهد وإخالص ,, وتواصلها  احلديثة
     ..وبالشكل الداعم واونتج والناف  , وها واوتالق  م  غ, عل  احلضارات 
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 اإلدارة والقيادة مفهوم
 

والتاريخ اإلنساني يعجغ بالشواهد مان األعاالم الباارزة يف    , ُعِرَف  اإلدارة والقيادة منذ أمد بعيد        
 .. ويف خمتل  أنشطة احلياة ومناحيها , الفكري واويداني  -هذا اوضمار التنظيمي العلمي 

وعاشاتها   شاهدتها الايت  هاي احلضاارات   , األذهان سطوعًا وهيمنة وأقرب ما ميكن أن يتبادر إىل       
وحضاارة  , تيكية الواسعة من العامل , ومنها اوتمثلة بعراقتها ؛ حضاارة وادي الرافادين   ولوبوالرقعة اوي

 ..واحلضارة الفارسيَّة , واحلضارة اليونانيَّة , وادي النيل 
اإلدارية اليت تسيطر عل  تلك  –هيمنة واألبعاد الفكرية تبعًا لل, وتفاوت  إنسانيَّة هذ  احلضارات       

ضر للاركة الفكريَّاة  وإعالن الضوء األخ, حت  دخول العامل عصر احلضارة اإلسالميَّة , احلقبة الزمنيَّة 
 .. العلوم اإلنسانيَّة والعلوم الصرفة والتطبيقية ب اوتمثلة, اوختلفة 

ومعادلتاه  ,   الرقا    وزن اوادوَّن مان العلاوم واألدب علا    ووصل االهتمام باالعلم يف حينهاا إىل         
ودفعًا للاضارة حنو الرغقيَّ , وهود والنتاج األصيل تقدير والتشجي  عل  اهتمام واللال كرمز, بالذه  

حتا  أصاب  يف   , ومواصلة إجالل العلم والعلمااء  , والتقدغم  ختل  اووان  اواديَّة واوعنويَّة والنفسية 
السامي الرفي  اوتنامي ية حمددة , يق  القادة عل  أبواب العلم والعلماء , وأصب  بهذا التقدير حقبة زمن

 ..ِنْعَم القادة وِنْعَم العلوم والعلماء , الشأن 
هناا وهنااك   , واستمرَّت رغم تفاوتها ووقعها , هذ  الشاكلة من شرو  حضارة وُأفول ُأخار          

بعاد  , فتاه القارون القادماة   القرن التاس  عشر والقرن العشرين وماا سات  من العامل حت  ُفِتَا  أبواب 
وبالشكل اوباشر , اإلسالميَّة بصورة خاصة  -من احلضارة الشرقيَّة والعربيَّة الغرب كي  يستمد  معرفة

اودياد واآلليَّاة    وباألسالوب , ليق  الغرب عل  قدميه معلنًا عهد  اودياد يف احلضاارة   , وغو اوباشر 
 .. يدة وما يرونه من فاعلية أخالقية العمل , واإلنسان اوديد اوتفاعل والواعي اود

وعصر , وم  صراعات وتراج  الشر  وأمة اإلسالم , أعلن الغرب عهد  اوديد ؛ عصر اوكننة        
ات وتكنولوجياا اوعلوما  وعصار اوعلوماتيَّاة   , وعصار الاذرَّة   , وعصار الفضااء   , التكنولوجيا اوتطاومرة  

للتطاور  يف اخلطاوات الواساعة   ( اإلنانا   )  االتصااالت قناوات   وما أسهم , اوعلوماتية  والفضاءات
واوهاام  والروتني واوكان , وما اغتزل الزمن  اإللكاونيةعصر احلكومة واإلدارة ما أعقبه من , ووالنمو 
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دقة التنفياذ وخفا    فض  إىل ما أواللوازم اوكتبية , تكالي  ؛ ومنها وأعباء العمل وخف  التكالي  
واهليكال والادليل   والتنظيم ومناخ العمل اوسؤوليات والرقابة سع  , وتعدمي  أعداد اووظفني والعاملني

 ..عل  جودة األداء بدور  , وما أثر التنظيمي 
دَّين ؛ وبقوَّة العووة اوام  ذو احل,  بشكل وبآخر, وان  اواديَّة عليها وعل  الرغم من طغيان او      

ماا أحااط بهاا مان     , وبالبنااء الاداخلي   القوة والضع  ما يات  من إفرازاتها من السليب واإلجيابي , و
ومناخاتهاا  ,  ناحيهاا البنائياة والتدموياة     ات اآلنية واوساتقبلية , وماا حنا    الفرص واوخاطر والتهديد

؛ مان اوسا     اإلساااتيجية  حلقاات   وماا تظهار  يف آٍن واحاد ,  وتنوعها , إاّل إنهم استثمروا واستغلوا 
لألنشاطة , ومكوناات   , وحت  انتهاء اوهام ولقيق األهداف , بالرؤ  اوتمثلاة  االسااتيجي التخطيط 
 .. رسالتها 

ومحال  , ختّط الغرب منهجًا إداريًا وقياديًا جديدًا وملموس اآلثاار  ا, ذكر  تقدَّم  كل ما و واكبة      
بعااد أن متَّ تنميااة اإلدارة ومواكبتهااا لكاال , يف كاال مناااحي احلياااة احلضاااريَّة التنميااة التطااور وأعباااء 

تنمية اإلدارة وتطويرها , بالتواكا  ما     إسااتيجيةما تطّل  من مستادث أو حديث العهد , ووض  
 ..إدارة التنمية والتطوير 

اخلاّلقاة , وذلاك   التنمياة    عن  آخر ؛ أصب  هناك اهتمام بتنمية وتطوير اإلدارة , إلدارة وتطوير      
, اوودة معايو ما ينبثق منه من رف  مستو  ووالقدرات والتميغز , بكل اوواه  واإلبداعات باالهتمام 

خياال  لخطاط ل ماا يُ فضاًل عن , والتنفيذ يف األداء اوزئي والكلي واخللل وصفرية التل  واهلدر واخلطأ 
 ..  تواصل اوهود اوبذولةوبفاعلية ل  أرض الواق  , ععان ما يتاقق سرتأهيله إدارة وبعلمي , ال

وعاي  ثقافاة و وماا يتطّلا  مان    ,  اإلداريمن الوعي ألهميَّة اإلدارة والتنظيم  االهتماموانبثق هذا       
,  بفاعليَّة جمرا  اإلنساني وبه أخذ جمر  اونهج النفسي القيادي, سلوك ااهوي داعم ثقافة قيادي , و

 .. ( اوماعي ) سلوك اومعي واوؤثر عل  ال
انضوت النظريات و, واووقفية  ق  الزمنية واوكانيةدارية , وعل  وفق احلوبهذا ظهرت نظريات إ      

حتا  ظهاور اوادارس    , ( الكالسيكيَّة ) اودارس اإلداريَّة اوختلفة , متمثلة باودرسة التقليديَّة  ل  ظل
وكان اودار اوهم واآلخاذ باالتطوَّغر   , ضة بأفكارها ويف ُأخر  متَّفقة فااها تارة متناق, احلديثة اوعاصرة 

 : ثالثة ُأمور رئيسيَّة , يف كل هذ  اودارس 
..اووان  اواديَّة  -
 ..اووان  اوعنويَّة أو غو اواديَّة  -
..والسلوكية اووان  اإلنسانيَّة والنفسية  -
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منوَّع من اووضوعات والدراساات   لتض , ختلفة او ل  ألوية هذ  األبعاداالهتمامات وانضوت       
, وعل  الرغم من النواقص والغفالت والتناقضات بني نظريات اودارس اإلداريَّاة اوختلفاة   , اوتخصصة 

ونتائجااه  هجااه وتطبيقاتااها ن ؛ هلااذا العلاام اوديااد, لكنهااا ُّّكناا  ماان وضاا  ُأسااس علميَّااة جدياادة 
 ..اوتفاوتة  توصياتحات والوقالتض  اواالستنتاجات , وما خلص  

؛ بأنَّهاا الوسايلة    ولإلشارة فقد توصالنا يف كتااب ساابق إىل مفهاوم لاإلدارة             
وتتاوازن بتنسايق متناا ني باني     , احلضااري    -احلركيَّة اليت تسبق أو تتزامن م  حركة التقدغم االجتماعي 

دعاائم فعالاه ترفاد الدولاة واوشااري  االقتصااديَّة        ومولية باذلك , الفرد   -األعمال اوختلفة للمجتم  
, بوسااطة اآلخارين   , اوخطاط هلاا  وبكل أبعادهاا لتنفياذ األعماال    , بالطاقات اوتطورة , واالجتماعيَّة 

   ..لتاقيق األهداف والغايات اوختلفة اورسومة 
وعل  وفق ساطة اآلخرين إلدارة وبشكل خمتصر ؛ بأنه تنفيذ األعمال بود مفهوم ليدوميكن أن ل      

 .. لتاقيق األهداف اورسومةما خمطط له 
فهو العلم والفن يف دف  العاملني بقيامهم تنفيذ األعمال اوختلفة  أمَّا مفهوم القيادة        

و بدأ التضامن اوبين عل  الروح اوماعية والعمل اوشاك , ويتعااظم األداء حتا  يشامل    , اوناطة بهم 
 ..قيادة شع  أو أمة ,  ا فيه اوؤسسات احلكومية 

فالرئاسة تعين إشغال منص  بأي طريقة , قاد حيادد    , وبذلك خيتل  مفهوم القيادة عن الرئاسة       
( الاوظيفي أو الرئاساي   ) وخيول َماْن يشاغل اونصا     , القانون واللوائ  اوعمول بها وبالسلطة الرمسية 

ويات  عل  كال  , اختاذ القرارات , وإصدار األوامر إىل اآلخرين لتنفيذها وميناه الصالحيات بصن  و
َمْن خيل باألوامر والتعليمات واللوائ  , االستعداد لتامغل العقوبات القانونيَّة الرادعة واحملاددة ؛ اوادياة   

   ..معًا  االثننيواوعنوية , أو 
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فالرمسياة هاي الايت لاددها     , ( غاو الرمسياة   )  وهناك فر  بني مصطلاي ؛ الرمسية , والالرمسياة       
كأن تكون الدولة أو , القوانني والتشريعات واللوائ  اليت تُسنَّها وتصاد  عل  بنودها اوهة العليا اوعنيَّة 

 .. اوؤسسة أو اوشروع 
دخل يف أمَّا الالرمسية فهي اليت تقتضيها مواقا  تنفياذ األعماال اوتنوعاة بادون أن لاددها أو تتا             

 ..مسوتها القوانني والتشريعات واللوائ  اوعمول عل  وفقها 
لذا تكون القيادة هلا الاتفهغم واالهتماام واوياول اجتاا  اونظاور والعمال الالرمساي , باالتوازي ما                 

 وتر  القيادة للجانا  الالرمساي األهمياة والفاعلياة والتكاملياة ما       , االهتمام باوان  والعمل الرمسي 
اوان  الرمسي , فلذا ير  القائمون باونهج القيادي ؛ البدَّ أن يتم االهتمام باوانبني أو الُبعادين معاًا ,   

 ..دون الطغيان الذي ُيلغي حضور أحدهما , لكونه يدعم جناح تنفيذ اخلطط وتنفيذ القرارات 
د أن ُتهممش أو تتجاهل اوان  أو أمَّا الرئاسة فهي اليت تتجه حنو اونظور والعمل الرمسي , وقد تكا      

الوجود الالرمسي يف ما قبل وأثناء تنفيذ األعمال , كما هاو علياه يف العالقاات الرمسياة دون العالقاات      
 ( ..غو الرمسية ) , واالتصاالت الرمسية دون االتصاالت الالرمسية ( غو الرمسية ) الالرمسية 

ة تأخذ طريقها واستمراريتها واستمرارية تنفيذ أعماهلا من خالل الكفاءة اإلدارية اوعاصرف وعمومًا      
ما ميكن أن جتسمد  عند توافر اووارد وطريقة واسااتيجيات توزيعهاا , بشاكل يتناسا  ما  متطلباات      
النشاط أو العمل , حبيث ميكنها تطبيق ما اكتسبته اووارد البشرية وبدعم مؤهالتها العلمية واوعرفية وما 

من أعمال , ونتائج جتارب ما لمَّلته من مسؤوليات وشغل اوناصا  وفاعليتهاا يف األنشاطة ,    زاول  
وما الزمها من جانيب اتصاالتها وعالقاتهاا الرمسياة وغاو الرمسياة , وماا وسا  مان ضارورة االهتماام          

, وما يتطل   باوانبني , وما من شأن ذلك , إاّل أن يسهم يف إجناح تنمية وتطوير األنشطة أو اوشاري 
للوصول إىل لقيق األهداف من خالل اخلطط اورسومة , وما ُياققه التنظيم والتنفيذ بالتنسيق والرقابة 
التقييمية , وما ميكنها من الوصول إىل الرقابة التقوميية الفاعلاة باالمامج الواضااة , و روناة وانسايابية      

 ..م احلوافز اوادية وغو اوادية اوالئمة جتعل انسجام اوهود اوبذولة بالتزامن م  دعم نظا
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 الفصل األول 
  التنظيم يف نهج البالغة 

 
, للتنظيم أهمية بالغة لتنسيق أنشطة احلياة العملية  ختلفة فعالياتها النظرية أو العملية أو التطبيقيَّة        

 ..وخصوصًا البعد اإلنساني واووق  اوات  عل  ذلك 
 :التنظيم يتضمن جمموعة من األنشطة , أبرزها ما يتعلق بتاديد ما يتطل  من و       
 ..تصني  العمل إىل جمموعات ثم مراكز ووحدات  -
..تصميم اوستويات أو مناطق صن  واختاذ وتنفيذ القرارات  -
تفوي  حمتو  العمل عل  وفق ما مت وصافه , مقابال اوواصافات اوتعلقاة بشااغل العمال أو        -

, لتتطابق اوهام م  األداء , ويتاقق وض  الشخص اوناس  يف  اوكان اوناس  ويف  الوظيفة 
..التوقي  اوناس  

إجناز العمل لتاقيق األهداف اورسومة  ا تتضمنه اخلطاط , بكال كفااءة وفاعلياة وانسايابية       -
..ومرونة 

ني االعتباار اخلطاط اورساومة وماا     ومنه تنبثق اخلطوات اوطلوبة لعملية التنظيم ومنها ؛ األخذ بع       
لمله من األهداف , وما يتطلبه من لديد اوهام وتكرارها للوصول لدقة تنفيذ اخلطط , والعمليات اليت 

األعمال , وما يتطلبه من تفوي  أو ختويل األعمال وما ياتا  عليهاا مان    لدد ما يتطلبه من تصني  
بيان مستويات العالقات وتصميمها عل  وفق ما مطلوب السلطات احملققة التخصص وتقسيم العمل , و

 ..واوطابق وتطلبات التنفيذ 
وفلسفة دراسة التنظيم يف نهج البالغة , ختتل  بدقتها وتفاصايلها وبأبعادهاا اخلاصاة والعاماة ,            

ة اووضاوع  لشموله عل  ما يضعه من األفكار الواسعة والشمولية والعميقة اوذور اليت جتم  فيها معاوا 
بني اإلنسان والفعاليات واألنشطة وما حييطه , والقدرة التنظيمية اإلهلية واوخاطبة للعقول وما يتطلبه من 

ومتابعاة ماا ياتا     , ومنه حساب النفس واآلخارين  , استيعابات كل خطوة عل  وفق احلالل واحلرام 
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وحيوياة واجتاا    , لألبعااد التابعاة واوساتقلة     عليه من التأثوات األساسية والرئيسية والثانوية واوانبياة ؛ 
 ..اوسار من خالل ما معمول به وما هو قويم 

؛ العالقة بني األنشاطة واوساتويات أو السالطات ,     وبشكل عام يعين التنظيم        
سايابية وفاعلياة ماا    والتنظيم اونفذ لتطبيق العملية اوخطط هلا أو اوتخذ القرارات بصددها , واالجتا  الن

ويأخذ طاب  الاتي  علا  وفاق العالقاات الايت جتما  باني       , مقرر من األنشطة والفعاليات لعمل معني 
جهات معيناة وحماددة السالطات واوساؤوليات والواجباات واحلقاو  لكال منهاا ولديادها أو وضا            

بهاادف تنساايق اوهااود ,  باواديااات الاايت يعيشااها أو يزاوهلااا والالماديااات, خطوطهااا العامااة لألفااراد 
 .. لتاقيق والوصول إىل ما مرسوم , وتوجيهها بشكل واض  حنو اهلدف اورسوم اوشاك 

وانسايابية ومروناة وفاعلياة    , وتكمن أهمية التنظيم يف إجياد السبل الكفيلاة يف تاذليل اوصااع            
 ..ويف خف  الصراعات السلبية , العمل 

له ؛ لديد أنشطة األعمال , وتصني  األعمال , والتفوي  اوات  الجنااز  والتنظيم يتم من خال       
ت والسايما يف الانهج الالمركازي , النسايابية وتاآل       ااألعمال , وما يتطلبه من توزيا  اختااذ القارار   

األعمال , ورف  مستو  الفاعلية والكفاءة واوودة , واووافقة واووائمة والتنسايق باني التنظايم الرمساي     
 ..غو الرمسي , ومعرفة كل شخص ما مكل  بعمله , للوصول إىل لقيق األهداف اورسومة و
واولزماة لألفاراد   , للتنظيم فهو متمثل باألوامر الصادرة عن السلطات العلياا   اوالصقأمَّا التسيو        

 ..بالعمل ووفق أسس معينة وحمددة 
لدف  األعمال إىل األمام دون معوقات أو عدم , األساسيَّة  والتنسيق بالتنظيم والتسيو من العوامل       

 ..ليكون فعَّااًل لتنفيذ األعمال اوختلفة , كلما كان دقيق ومناس  , فهم 
 :   لذا كان  مباحث هذا الفصل منصبة  وج  ما يأتي         

 .والتسيو اإلهلي  التنظيم :املبحث األول 
 .التنظيم والنبوة  :املبحث الثاني 
 .التنظيم واإلسالم  :املبحث الثالث 

 . وبطبيعة احلال حمتو  اوباحث اوذكورة مستمدة من نهج البالغة         
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 املبحث األول

 والتسيري اإلهلي التنظيم
 

 
 
 

التادبو  ؛ هاو  ومطلقاًا  إن أرق  وأرفا  وأوثاق مراحال التادبو والتنظايم عموماًا       , بال أدن  شك       
التنظيم والتسيو اإلهلي , ومنه ما يستمد من اإلرادة اإلهلية التشريعية التنظيمية الدقيقة القادرة عل  كل و

 ..شيء قدير م  الغن  عن كل اوخلوقات 
ِإنَّ اللَّاَه اْصاَطَف  َآَدَم َوُنوح اا َوَآَل    )   ؛ عل  خلقه اهلل الذي اصطفا  جل جاللهخملو  واإلنسان        
 .. سورة آل عمران (33)يَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَل  اْلَعاَلِمنَي ِإْبَراِه
قوَّماه  و,  فكري يستقي من أعظم وأنق  مصدر موجمهعناية وبال سباانه وتعاىل , بال ومل ياكه       

اللََّه اْصَطَف  َلُكُم الدميَن  َوَوصَّ  ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعُقوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ )وتنظيمه ؛ الدين نظم صفاء  مقوم 
وصفاء مناخ نظامه وسويها , نقي السريرة ب يتجهو, سورة البقرة (  3 )َفَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن 

التعلُّم والابية د  قويم ُهبواوهتدي ,  ه وسلوكياتهأفعال, وبقويم قويم األداء والتنفيذ نا  ,  وتنظيمه 
 .. وسيو والتخيبني الت يف حراكه الكامنو , يموالتعل

واواادي وغاو   , والقري  والبعياد  , عل  أساس الظاهر والباطن  ومنه ما يتادد فعالياته ونتائجه       
, نية واألبعاد اوكمملة هلاا ؛ الداخلاة ضامن هاذ  الفعالياات اوختلفاة       والزم وبالظروف اوكانية, اوادي 

يقوم به اوخلاو  لنفساه أو للمخلوقاات العاقلاة     ئج فعالية ما أو فعل ما وأثناء وبعد نتا واورهونة وا قبل
عل  وفق شريعته  وجل خلالق عزا ُيرضي اوقبل كل شيء وقبل كل ذلك العمل  , اقلة األخر وغو الع

 ..السمااء 
وان  التنظيمية وقدرة اخلالق او , إاّلاآليات الكرميات اوباركات القرآن الكريم من يف  وما يتبني       
ِإنََّما َأْمُرُ  ِإَذا َأَراَد َشْيئ ا َأْن َيُقوَل َلاُه ُكاْن َفَيُكاوُن    )  ؛ فهو سباانه وتعاىل,  عل  تسيو ما خلق ةالعظيم

هاو جال   و, سورة الرعاد  ( 33)َيْمُاوا اللَُّه َما َيَشاُء َوُيْثِبُ  َوِعْنَدُ  ُأمغ اْلِكَتاِب ) و , سورة يس (  2)
ِإنَّا َهاَدْيَناُ  السَّاِبيَل ِإمَّاا َشااِكر ا َوِإمَّاا      )   وختيو  وييلة العظيمة يف دقة تسجالله كما قال يف كلماته اول

 ..سورة اإلنسان ( 3)َكُفور ا 

ِعَباِدي َعنمي َفِإنمي َقِريٌ  ُأِجياُ   َوِإَذا َسَأَلَك ) 
َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا 

 سورة البقرة (21 )ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن 
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وارتقا  باه باوعال التكاويين     , رمحته ب موهداه, وهو سباانه وتعاىل الذي َفَطر اخلالئق بقدرته        
, رًا بالتعّلم والابياة والتعلايم هلداياة عبااد      ن مسيمالعقل واووارح والسعي , وبها كا؛ , ومنه  وتكامله

 ..( اوماعي ) ,  ا فيه الفكر اومعي وإرشاد  بقويم الفكر اويداني 
, أن جعال   عاز وجال  شخصية اإلنسان وإرادته , كرَّمه اخلالق لجعل التكويين يف بناء واستكمااًل ل     

عال التكاويين , أي ماا ميتلكاه     اووافق والناس  واوتوازي م  اونسان خميَّرًا يف ضوء اوعل التشريعي اإل
جانبه العقال ,  إىل أو تهيأ جعل األدوات واووارح , فالفكر إىل اإلنسان من قدرات وقابليات وهد  ب

 . وهكذا.. وآلية احلركة إىل جانبه اليد والقدم تهيأ  جعل أو والسعي واألداء
وباذا يضا  اوخلاو     , وللتقويم كان الردع بالثواب والعقااب  , واختيار  للفعل بالعقل والدراية       

العاقل يف موض  التخيو بعد التدبو عل  وفق ميزان التفكو , ووْض  اخلطاط الدقيقاة اومكان إجنازهاا     
 ..ماديًا ومعنويًا وبالقدرات البشرية 

نتاج اوواه  العلمية واوعرفياة واإلبداعياة ,    , أن أظهربه لتعقل وتكرميه وأهمية هذا التفكو وا        
والتنظيم والبناء احلضاري , وبهذا بيَّن اخلالق عز  , والنف  اإلنساني , واستثمار كل ذلك هدفه اإلنسان

 :  بقولهوجل خطورة ما ُيخال  العقل والتعقُّل , ولذا ُياذمر سباانه وتعاىل يف اآلية اوباركة 
 .سورة األنفال  (  )ِإنَّ َشرَّ الدََّوابم ِعْنَد اللَِّه الصغمغ اْلُبْكُم الَِّذيَن َلا َيْعِقُلوَن )         
العتبارات وأهمية السم  واحملاورة واالستيعاب بالتفكو اوبدع , اودعوم مما اكُتِس  من الفكر         

ومد  احتواء واستثمار ما تسان  مان فارص اوتاوافرة فيماا      , والعلم واوعرفة , وما حيمله من الكوامن 
فإذا كان االستيعاب بالشكل اوطلوب و ستو  لمَّل اوسؤولية وما تظهر من مشكلة , حييط باوخلو  

ودراستها , لوض  احللول واالختيار األنس  لعالجها , ومناها ما تستاقه من اهتماام ولليال وإدارة   
 ..واحتواء اوشكلة بإدارتها , وض  االختيار الدقيق وتنظيم , وجتعله يف م

, فاهلل غين عن خلقه , وسواء اختار اإلنسان الناف  من احلياة واألعمال الدنيوية , أو الضار منها         
 : وهو ما توضاه اآلية الكرمية 

َما َيِضلغ َعَلْيَها َوَلا َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَر  َوَما ُكنَّا َمِن اْهَتَد  َفِإنََّما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنَّ)         
 ..سورة اإلسراء  (1 )ُمَعذمِبنَي َحتَّ  َنْبَعَث َرُسوًلا 

واخلط الواض  مبين , ( بشرطه وشروطه ) ومما يعين هو استمداد اووق  من الشرط والشروط         
اْلِكَتاَب ِللنَّاِس ِباْلَاقم َفَمِن اْهَتَد  َفِلَنْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلغ َعَلْيَهاا َوَماا َأْناَ      ِإنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْيَك) عل  

مان  / سورة آل عمران (  َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي) .. , سورة الزمر  ( 1)َعَلْيِهْم ِبَوِكيٍل 
 ..هو الطاب  العام واألساسي يف التنظيم اإلهلي , والتسيو والتخيو , و والتخيو فالتدب,  39اآلية 
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ومنظومة التنظيم اإلهلي الال حمدود واوطلق , ميتد ليشمل كل خملوقاته وما هداهم باه مان فكار            
جل جاللاه لاديهم    وآليات لتسيو احلياة , ومما ُيبدعونه من خالل اوواه  اإلبداعية اليت أودعها اخلالق

ياة , تتواصال احليااة باأقوم    ليستثمرونها أفضال اساتثمار , وعناد اساتثمارها الوجهاة اوساددة الصاا       
 .., وتتعدد مكافآتهم الدنيوية واألخروية صورها

ويطالعنا نهج البالغة  نظور الفكر اإلسالمي الدقيق والعميق اوتمثل بكالم أماو اواؤمنني اإلماام           
ونقتبس جزء منها ألرف  , ببع  األبعاد اوصورة بدقة بيانها البالغي ( عليه السالم)بي طال  علي بن أ

 :  وأرق  مراحل التنظيم وصفًا ؛ حيث يقول 
, َعَلاْيُكْم   َعِلاَم َمْبَلاَ  ِنَعِماهِ   , َوَلْم ُيْرِساْلُكْم َهَمااًل   , ُه َلْم َيْخُلْقُكْم َعَبثًا نََّأ, ِعَباَد اهلِل , َواْعَمُلوا )        
َفَماا َقَطَعُكاْم َعْناُه    , َواْطُلُباوا إَلْياِه واْساَتْمِنُاوُ     , َواْساَتْنِجُاوُ   , َفاْساَتْفِتُاوُ   , ْحَص  إْحَساَنُه إَلْيُكْم َوَأ

؛ َوَمَ  ُكلم إْنٍس َوَجانٍّ,  َواٍنَوَأ َوِفي ُكلم ِحنٍي, ُه َلِبُكلم َمَكاٍن َوإنَّ, َوال ُأْغِلَق َعْنُكْم ُدوَنُه َباٌب , ِحَجاٌب 
َوال َيْلِوياِه َشاْخٌص َعاْن    , َوال َيْسَتْقِصيِه َناِئٌل , َوال َيْسَتْنِفُدُ  َساِئٌل , احِلَباُء  َوال َيْنُقُصُه, ال َيْثِلُمُه الَعَطاُء 

, َيْشَغُلُه َغَضاٌ  َعاْن َرْحَماةني    َوال , ُزُ  ِهَبٌة َعْن َسْل ني َوال َتْاُج, َوال ُيْلِهيِه َصْوٌت َعْن َصْوتني , َشْخٍص 
َقاُرَب  . َوال َيْقَطُعُه الظُُّهاوُر َعاِن الُبُطاوِن    , ُه الُبُطوُن َعِن الظُُّهوِر َوال ُيِجنغ, َوال ُتوِلُهُه َرْحَمٌة َعْن ِعَقابني 

َوال اْسَتَعاَن , اخَلْلَق ِباْحِتَياٍل  َلْم َيْذَرِإ. َوَداَن َوَلْم ُيَدْن , َوَبَطَن َفَعَلَن , َوَظَهَر َفَبَطَن , َوَعال َفَدَنا ,   َفَنَأ
 . (ِبِهْم ِلَكالٍل 

وإمناا ألماٍر   , فالتنظيم والتدبو ؛ رأس مسوة الدنيا وما بعدها , وبهذا ليس بالعبث خلق اخللاق          
ا فياه ماا   ولكل شيء معتقدًا ومنازاًل ومكاناًة  ا   , لذا جعل لكل شيء سببًا , هو عز وجل أعلم بباطنه 
اوباشرة وغو  االتصاالتورغم كل اوستويات جعل أسلوبًا للاياة خبصوص , يات  عليه من اوستو  

وجعل اوناجاة طريقها ووض  أبوابه مشرعة , فما كان بني اخلالق سباانه وتعااىل وخملوقاتاه   , مباشرة 
وأوان ؛ كما بيَّنه الانص   وجل يف كل مكان ويف كل حني فهو عز, أيَّ حجاب وال أغلق دونهم باب 

 .. اوبارك 
الثاواب  , ولكال األعماال الصاغوة والكابوة     , وجل جعال لكال ساؤال جاواب      وبعظمته عز        

وهاو ساباانه وتعااىل ؛    , وجعل الرمحة والشدة لتوازن وتقويم اإلنسان يف فكر  وسالوكه  , والعقاب 
وهو الذي قرب فنأ  وعال , تكنغه الصدور  وهو الذي يعرف ما, وهو شديد العقاب , أرحم الرامحني 

 .. وبطن فعلن ودان ومل ُيَدْن , وظهر فبطن , فدنا 
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أو باني األعلا    , فما أعظم هذ  العالقات التنظيمياة الدقيقاة واووزوناة باني اخلاالق واوخلاو                
 ..وما أعظم منهجه التنظيمي , واألدن  

 ( :عليه السالم)وكما قال      
َوُيَعفِّاُر َلاُه َخادًّا    , " ْرِض َطْوعاًا َوَكْرهاًا   َماَواِت َواأَلَيْسُجُد َلُه َمْن ِفاي السَّا  " ِذي َفَتَباَرَك اهلُل الَّ )       

 . ( !َوُيْعِطي َلُه الِقَياَد َرْهَبًة َوَخْوفًا , اَعِة ِسْلمًا َوَضْعفًا َوُيْلِقي إَلْيِه ِبالطََّ, َوَوْجهًا 
وطااعتهم لاه   , طوعاًا وكرهاًا   , وجل وحد  ؛ يسجد َماْن يف الساماوات واألرض    فللخالق عز       

 .. عظمة اخلالق وقدرته  يتض ومنه , واخلشوع له سباانه وتعاىل رهبة وخوفًا , تسليمًا وضعفًا 
 ( :عليه السالم)وأيضًا كما قال        
,  ي ال َغاَيَة َلُه َفَيْنَتِهَيِذُل الَّوَّاأَل, َوال َيَناُلُه َحْدُس الِفَطِن , َمِم ي ال َيْبُلُغُه ُبْعُد اهِلِذَفَتَباَرَك اهلُل الَّ )       

 .  ( َوال آِخَر َلُه َفَيْنَقِضَي
 :يف عظيم خطبه ألعظم خالق ( عليه السالم)وانظر وا يقوله أمو البالغة اإلمام علي         

َشاَر َوال َصَمَدُ  َمْن َأ, َهُه اُ  َعَن  َمْن َشبََّلُه َوال إيََّصاَب َمْن َمثََّحِقيَقَتُه َأَوال , َفُه َدُ  َمْن َكيََّما َوحَّ )       
, َفاِعاٌل ال ِباْضاِطَراِب آَلاةني    . َقاِئٍم ِفي ِساَواُ  َمْعُلاوٌل    َوُكلغ, ُكلغ َمْعُروفني ِبَنْفِسِه َمْصُنوٌع . َمُه إَلْيِه َوَتَوهَّ

ْوَقااَت  َدَواُت ؛ َساَبَق األَ َوال َتْرِفاُدُ  األَ , ْوَقااُت  ال َتْصَاُبُه اأَل. َغِنيٌّ ال ِباْسِتَفاَدةني , ْكَرةني ُمَقدمٌر ال ِبَجْوِل ِف
اأُلُموِر ِتِه َبْيَن َوِبُمَضادَّ, ْن ال َمْشَعَر َلُه ِبَتْشِعِوِ  اَوَشاِعَر ُعِرَف َأ. َزُلُه َواإلْبِتَداَء َأ, َوالَعَدَم َوُجوُدُ  , َكْوُنُه 

َوالُوُضاوَح  , النغاوَر ِبالظُّْلَماِة    َضاادَّ . ْن ال َقاِريَن َلاُه   ْشَياِء ُعِرَف َأَوِبُمَقاَرَنِتِه َبْيَن اأَل, َلُه  ْن ال ِضدَُّعِرَف َأ
ُمَقرمٌب َبْيَن , اِرٌن َبْيَن ُمَتَباِيَناِتَها ُمَق , لٌِّ  َبْيَن ُمَتَعاِدَياِتَهاُمَؤ. َرِد َواحَلُروَر ِبالصَّ, َواُوُموَد ِبالَبَلِل , ِبالُبْهَمِة 

, ْنُفَساَها  َدَواُت َأَما َتُاادغ األَ َوإنَّ, َوال ُيْاَسُ  ِبَعدٍّ , ال ُيْشَمُل ِبَادٍّ . ُمَفرمٌ  َبْيَن ُمَتَداِنَياِتَها , ُمَتَباِعَداِتَها 
" َلاْواَل  " َبْتَهاا  َوَجنَّ, َة َزِليَّا اأَل" َقاُد  " َوَحَمْتَهاا  , الِقْدَماَة  "  ُمْناذُ  " َمَنَعْتَها.  َوُتِشاُو اآلاَلُت إىل َنَظاِئِرَها 

, ُكوُن َواحَلَرَكُة َوال َيْجِري َعَلْيِه السغ, َوِبَها اْمَتَنَ  َعْن َنَظِر الُعُيوِن ,   َصاِنُعَها ِلْلُعُقوِل ِبَها َتَجلَّ! ْكِمَلَة التَّ
إذًا َلَتَفاَوَتاْ   ! ْحَدَثاُه  َوَيْاُدُث ِفيِه َما ُهاَو أَ , ْبَداُ  وُد ِفيِه َما ُهَو َأُعَوَي, ْجَراُ  ُهَو َأ َوَكْيَ  َيْجِري َعَلْيِه َما

اَم إْذ َما َوالْلاَتَمَس التَّ , َمااٌم  َوَلَكاَن َلُه َوَراٌء إْذ ُوِجَد َلُه َأ, َزِل َمْعَناُ  َوالْمَتَنَ  ِمَن اأَل, َأ ُكْنُهُه َوَلَتَجزَّ, َذاُتُه 
َوَخاَرَج  , ْن َكااَن َماْدُلواًل َعَلْياِه    َل َدِلاياًل َبْعاَد أَ  َوَلَتَااوَّ , َوإذًا َلَقاَمْ  آَيُة اَوْصاُنوِع ِفياِه    . ْقَصاُنَلِزَمُه النغ

. َوال َيُجوُز َعَلْيِه اأُلُفوُل,  ِذي ال َيُاوُل َوال َيُزوُلالَّ. ْن ُيَؤثمَر ِفيِه َما ُيؤثمُر ِفي َغْيِرِ  ِبُسْلَطاِن اإلْمِتَناِع ِمْن َأ
. َوَطُهَر َعْن ُمالَمَسِة النمَساِء , ْبَناِء َخاِذ اأَلَعِن اتم َجلَّ. َوَلْم ُيوَلْد َفَيِصَو َمْاُدودًا , َلْم َيِلْد َفَيُكوَن َمْوُلودًا 
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ْياِدي  َوال َتْلِمُسُه اأَل, ُه َوال ُتْدِرُكُه احَلَواسغ َفُتِاسَّ, َصومَرُ  ُمُه الِفَطُن َفُتَوال َتَتَوهَّ, ْوَهاُم َفُتَقدمَرُ  ال َتَناُلُه اأَل
الُم َوال ُيَغيمُرُ  الضمَياُء َوالظَّ, اُم يََّياِلي َواأَلَوال ُتْبِليِه اللَّ. ْحَواِل ُل ِفي اأَلَوال َيَتَبدَّ, ُر ِبَااٍل َوال َيَتَغيَّ. ُه َفَتَمسَّ

ِة َوال ِبالَغْيِريَّا , ْعاَراِض  َوال ِبَعاَرٍض ِماَن األَ  , ْعَضاِء َوال ِباَوَواِرِح َواأَل, ْجَزاِء ْيءني ِمَن اأَلَوال ُيوَصُ  ِبَش. 
, ِوَيُهْو ُتْهُه َأْشَياَء َتْاِويِه َفُتِقلَّاأَل نََّوال اْنِقَطاٌع َوال َغاَيٌة ؛ َوال َأ, َلُه َحدٌّ َوال ِنَهاَيٌة : َوال ُيَقاُل . ْبَعاِض َواأَل

ُيْخِباُر ال ِبِلَسااٍن   . ِبَخااِرٍج   َوال َعْنَهاا  , ْشاَياِء ِباَواِلٍج   َلاْيَس ِفاي األَ  . ْو ُيَعدمَلُه َشْيئًا َيْاِمُلُه َفُيِميَلُه َأ نَّْو َأَأ
. َوُيِرياُد َوال ُيْضاِمُر   , ُظ َوَيْاَفُظ َوال َياَتَافَّ , َيُقوُل َوال َيْلِفُظ . َوَيْسَمُ  ال ِبُخُروٍ  َوأَدَواتني , َوَلَهَواتني 

, "ُكْن َفَيُكوُن : " َكْوَنُه  َراَدَيُقوُل ِلَمْن َأ.  ةنيَوُيْبِغُ  َوَيْغَضُ  ِمْن َغْيِر َمَشقَّ, ةني ُيِا غ َوَيْرَض  ِمْن َغْيِر ِرقَّّ
َلْم َيُكْن ِمْن َقْبِل ذِلَك , َلُه ُ  َوَمثَّْنَشَأِمْنُه َأَما َكالُمُه ُسْبَااَنُه ِفْعٌل َوال ِبِنَداءني ُيْسَمُ  ؛ َوإنَّ, ال ِبَصْوتني َيْقَرُع 

 . َوَلْو َكاَن َقِدميًا َلَكاَن إهلًا َثاِنيًا , َكاِئنًا 
, ْصٌل َوال َيُكوُن َبْيَنَها َوَبْيَنُه َف, َفَتْجِرَي َعَلْيِه الصمَفاُت اُوْاَدَثاُت , ْن َلْم َيُكْن َكاَن َبْعَد َأ: اَل ُيَقاُل        

َخَلَق اخَلالِئَق َعل  َغْيِر ِمَثاٍل . ُع َوالَبِديُ  اُوْبَتَد َوَيَتَكاَفَأ, اِنُ  َواَوْصُنوُع َفَيْسَتِوَي الصَّ, َوال َلُه َعَلْيَها َفْضٌل 
, ْمَساَكَها ِماْن َغْياِر اْشاِتَغال     َأْرَض َفاأَل ْنَشَأَوَأ. َحدني ِمْن َخْلِقِه َوَلْم َيْسَتِعْن َعل  َخْلِقَها ِبَأ, َخال ِمْن َغْيِرِ  

, َوِد َواإلْعِوَجااِج  َنَها ِماَن األَ َوَحصَّا , َدَعاِئَم  َوَرَفَعَها ِبَغْيِر, َقاَمَها ِبَغْيِر َقَواِئَم َوَأ, ْرَساَها َعل  َغْيِر َقَرار َوَأ
 َوَخادَّ , ُعُيوَنَهاا    ْساَتَفاَض  اَو, ْساَداَدَها  َرَب َأَوَضا , ْوَتاَدَهاا  ْرَسا  أَ َأ. َهاُفاِ  َواإلْنِفاَراِج   ا ِمَن التََّهَوَمَنَع

َوُهاَو الَبااِطُن َلَهاا    , اِهُر َعَلْيَها ِبُسْلَطاِنِه َوَعَظَمِتِه ُهَو الظَّ. اُ  َ  َما َقوََّوال َضُع , ؛ َفَلْم َيِهْن َما َبَناُ ْوِدَيَتَهاَأ
َوال َيْمَتِناُ   , ال ُيْعِجُزُ  َشاْيٌء ِمْنَهاا َطَلَباُه    . ِتِه ْيءني ِمْنَها ِبَجالِلِه َوِعزََّوالَعاِلي َعل  ُكلم َش, َوَمْعِرَفِتِه  ِبِعْلِمِه

, ْشاَياُء َلاُه   َخَضاَعِ  األَ . َوال َيْاَتاُج إىل ِذي َماٍل َفَيْرُزُقُه , ُه ِريُ  ِمْنَها َفَيْسِبَقَوال َيُفوُتُه السَّ, َعَلْيِه َفَيْغِلَبُه 
ْ َء َلُه َوال ُك, ال َتْسَتِطيُ  اهَلَرَب ِمْن ُسْلَطاِنِه إىل َغْيِرِ  َفَتْمَتِنَ  ِمْن َنْفِعِه َوَضرمِ  ,  ِهِتيَنًة ِلَعَظَمْ  ُمْسَتِكَوَذلَّ

 .ُقوِدَها   َيِصَو َمْوُجوُدَها َكَمْفَحتَّ, ِدَها وي َلَها َبْعَد ُوُجِنُهَو اُوْف. َوال َنِظَو َلُه َفُيَساِوَيُه , َفُيَكاِفَئُه 
ا َلِو اْجَتَمَ  َجِميُ  َحْيواِنَهَوَكْيَ  َو. ا اِعَهاْخِتَرا َواِئَهْعَجَ  ِمْن إْنَشا بَأاِعَها َبْعَد اْبِتَدْنَيوَلْيَس َفَناُء الدغ      

ا ُأَمِمَها  ِةَوُمَتَبلِّادَ , ا اِساهَ ْجَنَأَوا اِخَهْسَناِف َأْصَنَأَو, ا ا َوَساِئِمَهاِحَهاَن ِمْن ُمَرا َكَوَم, ا َوَبهاِئِمَه اِمْن َطْيِرَه
, ا اِدَها بيُل إىل إجَيال َعَرَفاْ  َكْياَ  السَّا   َو, ا اِثَهل  إْحادَ َدَرْت َعا قَََم, اِث َبُعوَضةني ل  إْحَدَع, ا اِسَهْكَيَأَو
َعاِرَفاًة  , َوًة اِساَئًة َحِسا  َرَجَعْ  َخَو, ا َوَتناَهْ  اَهَوَعِجَزْت ُقَو, اَهْ  َتَك َوا يف ِعْلِم ذِلَهَرْت ُعُقوُلَلَتَايََّو
 ! ا اِئَهْعِ  َعْن إْفَنُمْذِعَنًة بالضَّ, ا إْنشاِئَه ْنًة بالَعْجِز َعٌمِقرَّ, ا َمْقُهوَرٌة َهنَّبَأ
َكاذِلَك  , َقْبَل اْبَتاَداِئَها  َكَما َكاَن . َيُعوُد َبْعَد َفَناِء الدغْنَيا َوْحَدُ  ال َشْيَء َمَعُه , ُسْبَااَنُه , اهلَل  َوإنَّ       

, اُت ْوقََا ُعِدَمْ  ِعْنَد ذِلاَك اآلَجااُل َواألَ  . َوال ِحنٍي َوال َزَماٍن , ِبال َوْق ني َوال َمَكاٍن , َيُكوُن َبْعَد َفَناِئَها 
ِباال ُقاْدَرةني   . َمِصُو َجِميِ  اأُلُماوِر   ِذي إَلْيِهاُر الَّاهلُل الَواِحُد الَقهَّ َفال َشْيَء إالَّ. اَعاُت َوَزاَلِ  السمُنوَن َوالسَّ
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َلاْم  . ْمِتَنااِع َلاَداَم َبَقاُؤَهاا    َوَلْو َقَدَرْت َعل  اال, ُؤَها َن َفَنااَوِبَغْيِر اْمِتَناٍع ِمْنَها َك, ِمْنَها َكاَن اْبِتَداُء َخْلِقَها 
, َوَلْم ُيَكومْنَها ِلَتْشِديِد ُسْلَطاٍن , ُ  ِمْنَها َخْلُق َما َخَلَقُه َوَبَرَأ َوَلْم َيُؤْدُ , َيَتَكاَءْدُ  ُصْنُ  َشْيءني ِمْنَها إْذ َصَنَعُه 

, َوال ِلإلْحِتَراِز ِبَها ِمْن ِضدٍّ ُمَثااِوٍر  , َوال َلإلْسِتَعاَنِة ِبَها َعل  ِندٍّ ُمَكاِثٍر , َوِنْقَصاٍن  َوال ِلَخْوفني ِمْن َزَواٍل
ْن َيْسَتْأِنَس َراَد َأَفَأ, َوال ِلَوْحَشةني َكاَنْ  ِمْنُه , َوال ِلُمَكاَثَرِة َشِريكني ِفي ِشْرِكِه , ْلِكِه َوال ِلإلْزِدَياِد ِبَها ِفي ُم

 . إَلْيَها 
, ِصَلةني إَلْياِه  َوال ِلَراَحةني َوا, اَل ِلَسْأٍم َدَخَل َعَلْيِه ِفي َتْصِريِفَها َوَتْدِبِوَها , ُهَو ُيْفِنيَها َبْعَد َتْكِويِنَها  ُثمَّ       

, َرَها ِبُلْطِفِه ُه ُسْبَااَنُه َدبَّنََّولِك, ُ  إىل ُسْرَعِة إْفَناِئَها ال ُيِملُُّه ُطوُل َبَقاِئَها َفَيْدُعَو. َوال ِلِثَقِل َشْيءني ِمْنَها َعَلْيِه 
َوال اْساِتَعاَنةني ِبَشاْيءني   , ِمْنُه إَلْيَهاا   َفَناِء ِمْن َغْيِر َحاَجةنيُيِعيُدَها َبْعَد ال ُثمَّ, ْتَقَنَها ِبُقْدَرِتِه َوَأ, ْمِرِ  ْمَسَكَها ِبَأَوَأ

َوال ِمْن َحااِل َجْهاٍل َوَعم ا  إىل َحااِل     ,  ْسِتْئَناٍسِمْن َحاِل َوْحَشةني إىل َحاِل ا ْنِصَرافنيَوال اِل, ِمْنَها َعَلْيَها 
 .    (َوال ِمْن ُذلٍّ َوَضَعةني إىل ِعزٍّ َوُقْدَرةني , َوَكْثَرةني َوال ِمْن َفْقٍر َوَحاَجةني إىل ِغن   , ِعْلٍم َواْلَتَماٍس 

ويعجز اوتبار يف لليله البياني , وعمق حبور اوعاني , إذا ما تفاص حمتاو  الانص اوتقادم مان            
 ..غزير وصفه العلمي الدقيق , ويتض  لنا ما نستوعبه من النزر اليسو فيما خيص موضوعنا 

, العظيم يف قدرة اخلالق جل جالله , وحدانيته ودقة تنظيمه وتسيو  لنظام الكون وما خلق فأول        
ومن الوص  ما ال يوص  به غو  وهو , وله من العلم الال حمدود , وما له سباانه من األمساء احلسن  

ن بعمومياة  الارمح  –الرمحن الارحيم   ورغم قدرته فهو أرحم الرامحني وهو, القادر عل  كل شيء قدير 
وهو سباانه ؛ الذي  –وبرمحته مشل العامة واخلاصة , والرحيم خبصوصية الرمحة , رمحته للبشرية اعاء 

 .. وال يؤد  حفظهما وهو العلي العظيم , وس  كرسيه السماوات واألرض 
 :ورد يف النص اوبارك اوتقدمم  وتر  التنظيم اإلهلي اوتناهي بدقته عل  وفق ما       

 . لٌِّ  َبْيَن ُمَتَعاِدَياِتَهاَؤُم -
.ُمَقاِرٌن َبْيَن ُمَتَباِيَناِتَها  -
.ُمَقرمٌب َبْيَن ُمَتَباِعَداِتَها  -
. ُمَفرمٌ  َبْيَن ُمَتَداِنَياِتَها  -

 :  وما يشمل التنظيم البشري , ال ينطبق عل  عظيم التنظيم اإلهلي الالمتناهي بدقته , لذا        
 .دٍّ ال ُيْشَمُل ِبَا -
.َوال ُيْاَسُ  ِبَعدٍّ  -
.ْنُفَسَها َدَواُت َأَما َتُادغ اأَلَوإنَّ -
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 .َوُتِشاُو اآلاَلُت إىل َنَظاِئِرَها  -
وال شابيه لاه وال   , وبتنظيمه جل جالله , ال منازع لاه وال معاارض , لكوناه مل يلاد ومل يولاد             

 .. شريك له 
ما   , لذا وض  ما يرشاد العبااد   , ورغم ذلك لطي  بعباد  , قوَّته وقدرته فو  كل قوَّة وقدر         

 ..مسيَّرين  ا يتجل  هلم من احلق واُوْنَص  يف مصلاتهم , ختيو  هلم بأفعاهلم 
وال جياري علياه جال    , لكنه امتن  عن نظار العياون   , وهو سباانه وتعاىل الذي يتجل  للعقول        

وهو جل , وال حدود له , ىل يف كل مكان ويف كل زمان ألنه سباانه وتعا, جالله السكون واحلركة 
 .. وال يقال له حدٌّ وال نهاية , جالله القري  البعيد 

خلارج مان سالطان      -أو خالف ما وضاه النص اوتقادم   -ولو كان جل جالله خالف ذلك        
 ..وألثر فيه ما يؤثر يف غو  , أي سلطان العزة واألزلية , االمتناع 

؛ الذي ال حيول وال يزول وال جيوز عليه ( عليه السالم)وهل يوجد ونظِّم ومسيمر أعظم ِممَّا قاله        
 .. األفول أي الغياب ؟ 

,  هومل يولد فيصو حمدود , وهو الاذي خيام ال بلساان وهلواتا    , وهو الذي مل يلد فيكون مولود        
وحيفظ وال حيتفظ , وال يطابق اوخلو  بلفظه وأي عظيم هذا الذي يقول , ويسم  ال خبرو  وأدوات 

وهو الذي ( .. كن فيكون : ) وأي عظمة وقدرة ؛ ون أراد كونه , أن يقول له ,  يضمرويريد وال , 
 ..وأقامها بغو قوائم , وأرسلها عل  غو قرار , أنشأ األرض فأمسكها من غو اشتغال 

, وهو الباطن هلا بعلمه ومعرفتاه  , بسلطانه وعظمته  هو الظاهر عليها, فما خلق وما خيلق عز وجل    
 .. والعالي عل  كل شيء منها جبالله وعزَّته 

وال يفوتاه  , والعظيم يف تنظيمه وتسيو  وقدرته , أنه ال يعجز  شيء مما يطلبه وال ميتن  عليه فيفعلاه     
 .. باد  فهو الرزَّا  لع, وال حيتاج إىل ذي ماٍل فوزقه , السري  منها فيسبقه 

وصورة التنظيم والتسيو خللقه , جاءت عل  أساس خضوع األشياء له وذّل  مساتكينة لعظمتاه          
وهاو الاذي   , طوعًا أو كرهًا , ألنها ال يسعها اهلرب من سلطانه إىل غو  , فتمتنا  مان نفعاه وضارم      

 كل شيء بعاد أن أوجادها ,   وهو الذي يفين, ألنه غين وال نظو له فيساويه , وال يكافئه أحد  يكافئ
 ..وليس فناؤها أعج  وأصع  من إنشائها واخااعها 

وعظيم األمر أنه لو اجتم  كل اوخلوقات عل  أن تأتي  ا جاء من خلق وتنظيم وتسيو أو أدنا         
 تعدغ أرق  اليت -وا جاءوا به وإن كانوا ظهوًا بعضهم للبع  اآلخر , وإاّل وا قال  اوالئكة , منه بكثو 

 :حينما خلق اهلل سباانه وتعاىل  -اوخلوقات علمًا وقدرة  ا شاء اهلل 
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َقااَل َياا َآَدُم َأْنِباْئُهْم    (  3)َقاُلوا ُسْبَااَنَك َلا ِعْلَم َلَنا ِإلَّاا َماا َعلَّْمَتَناا ِإنَّاَك َأْناَ  اْلَعِلايُم اْلَاِكايُم         )      
ْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنمي َأْعَلُم َغْيَ  السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَأْعَلُم َماا ُتْباُدوَن   ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّا َأْنَبَأُه
 .. سورة البقرة( 33)َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن 

كماا كاان   وحد  ال شيء معه و, أن اخلالق سباانه وتعاىل يعود بعد فناء الدنيا , وأعظم الِعَظْم        
وال ميله طول بقائها فتادعو   , وال لثقل شيء منها عليه , قبل ابتدائها وفنائها ليس من سأم دخل عليه 

ثم يعيدها بعاد الفنااء   , ولكنه سباانه ودبَّرها بلطفه وأمسكها بأمر  وأتقنها بقدرته , إىل سرعة فنائها 
نظيمه وتسيو  , ودقة وعجاز اللساان   وعظمة قدرته وعظمة إشاءته وعظيم ت, من غو حاجة منه إليها 

 ..عن القول  ا لمله 
لنا وصفًا آخرًا , وبالدّقة اوتناهية لعظيم ما يتفرَّد به نظامه وتنظيمه وقوتاه  (  عليه السالم)ويض         

 ( : عليه السالم)وبيان ذلك من خالل قوله , وقوة تسيو  جل جالله للذي خلق 
اِهرًا َقْباَل  َوَيُكوَن َظا , ْن َيُكوَن آِخرًا اًل َقْبَل َأوََّفَيُكوَن َأ, ااًل ي َلْم َتْسِبْق َلُه َحاٌل َحِذاحَلْمُد هلِل الَّ)        
, َوُكلغ َقِويٍّ َغْياَرُ  َضاِعيٌ    , َعِزيز َغْيَرُ  َذِليٌل  َوُكلغ, اِطنًا ؛ ُكلغ ُمَسمًّ  بالَوْحَدِة َغْيَرُ  َقِليٌل ْن َيُكوَن َبَأ

َوُكلغ َساِميٍ  َغْياَرُ    , َوُكلغ َقاِدٍر َغْيَرُ  َيْقِدُر َوَيْعَجُز , اِلٍم َغْيَرُ  ُمَتَعلٌِّم َوُكلغ َع, اِلكني َغْيَرُ  َمْمُلوٌك لغ َمَوُك
 َغْياَرُ  َيْعَما  َعاْن    َوُكلغ َبِصٍو, ا َوَيْذَهُ  َعْنُه َما َبُعَد ِمْنَه, َوُيِصمغُه َكِبُوَها , اِت ْصَوَيَصمغ َعْن َلِطيِ  اأَل

َلاْم َيْخُلاْق َماا    . اِهٍر اِطٍن َغْيَرُ  َغْيُر َظا َوُكلغ َب, اِهٍر َغْيَرُ  َباِطٌن َوُكلغ َظ, ْجَساِم ْلَواِن َوَلِطِيِ  اأَلَخِفيم اأَل
, اِثٍرال َشِريكني ُمَكَو, اِوٍر ل  ِندٍّ ُمَثاَنةني َعال اْسِتَعَو, َوال َتَخوغفني ِمْن َعواِقِ  َزَماٍن , َخَلَقُه ِلَتْشِديِد ُسْلطاٍن 

, اِئٌن ُهاَو َكا  : اَل ْشاَياِء َفُيَقا  ي اأَلَلْم َيْاُلْل ِف, اِخُروَن َوِعَباٌد َد, اِفٍر ؛ َولِكْن َخالِئُق َمْرُبوُبوَن َوال ِضدٍّ ُمَن
ا َ  ِبِه َعْجٌز َعمََّوال َوقََ,  َوال َتْدِبُو َما َذَرَأ,  َما اْبَتَدَأ َلْم َيُؤْدُ  َخْلُق. ُهَو ِمْنَها َباِئٌن : اَل َعْنَها َفُيَق َوَلْم َيْنَأ
اَواْأُموُل  . ْمٌر ُمْبَرٌم َوَأ, َوِعْلٌم ُمْاَكٌم , َقٌن َبْل َقَضاٌء ُمتَّ, َر َوال َوَلَجْ  َعَلْيِه ُشْبَهٌة ِفيَما َقَض  َوَقدَّ, َخَلَق 

 .  (! النمَعِم  اَوْرُهوُب َمَ  , َمَ  النمَقِم 
نظيماه  قدرة اخلالق سباانه وتعاىل ووصفه ووحدانيته وعلمه وت( عليه السالم)وِممَّا تقدَّم يوض         

 .. وهو السمي  العليم , ته وملكه ونفوذ  وبصوته األزلي وعزَّته وجموته وقوَّ
 :ما خلقه عز وجل بأن , وبيان حقيقة راسخة وبديهية يف خلقه وتنظيمه وفلسفته يف ذلك        

 .َلْم َيْخُلْق َما َخَلَقُه ِلَتْشِديِد ُسْلطاٍن  -
.َوال َتَخوغفني ِمْن َعواِقِ  َزَماٍن  -
.اِوٍر اَنةني َعل  ِندٍّ ُمَثال اْسِتَعَو -
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.اِثٍر ال َشِريكني ُمَكَو -
 .اِفٍر َوال ِضدٍّ ُمَن -

 .. وهو العزيز القدير , فهو جل جالله الغين عن كل شيء        
ونااف   ,  وخساارة وهذا مدعاة ألن يكون التنظيم جمرد مما هو عليه يف عاونا من مصاا  وربا            

ومنتف  , أو ما يرجو منه الصان  من اوصنوع , لذا خيتل  كل شيء من ؛ التنظيم واالتصاالت والتسيو 
 .. بعد التوقُّ  وما ُيخطط وُينّفذ وما يات  عليه من نتائج 

َوالَغَلَباُة ِلُكالم   , َلُه اإلَحاطََُة ِبُكلم َشاْيءني  , َماِئَر َوَخَبَر الضَّ, َراِئَر قََْد َعِلَم السََّّ)  وهو الذي كي  ال       
اُء ال ُيْكِدياِه اإلْعَطا  َو, اُوُماوُد  ال َيِفُرُ  اَوْناُ  وَ  ), وهو سباانه الذي   (ل  ُكلم َشْيءني ُة َعَوالُقوَّ, َشْيءني 

َوَعَواِئاِد  , اِئاِد الانمَعِم   اُن ِبَفَوَوُكلغ َماِنٍ  َمْذُموٌم َما َخالُ  ؛ َوْهَو اَونَّ, ُمْعطني ُمْنَتِقٌص ِسَواُ   إْذ ُكلغ؛  وُداُوَو
اِلِبنَي الطَّا َو, إَلْياِه   اِغِبنَيَوَنَهَج َسِبيَل الرَّ, اَتُهْم ْقَوَر َأَوَقدَّ, ْرَزاَقُهْم َضِمَن َأ, اخَلالِئُق  اَوِزيِد َوالِقَسِم ؛ ِعَياُلُه

 .  (ْل ْجَوَد ِمْنُه ِبَما َلْم ُيْسَأَوَلْيَس ِبَما ُسِئَل ِبَأ, َما َلَدْيِه 
يف موض  آخر عل  بيان عظيم قدرة اهلل وتنظيمه اوتناهي الدّقة البعيد عن ( عليه السالم)ويطالعنا        

 : ا فيه , القرين 
واوسب  والنف  اوتبادل بني اوخلوقات , وتوازن األبعاد االقتصادية ْرَزاَقُهْم ؛ بالسب  َضِمَن َأ -

 ..االجتماعية , عل  وفق االجتا  التنظيمي القويم  –
اَتُهْم ؛ وبه كان التوازن يف مسوتهم وتوقعات اوستقبل لوضا  خططهام الايت تتبنا      ْقَوَر َأَوَقدَّ -

..التنظيم اوالئم 
اِلِبنَي َما َلَدْيِه ؛ فكان ُّهيد  عل  وفق ما يتالئم م  اوخلو  ؛ الطََّو, إَلْيِه  اِغِبنَيَوَنَهَج َسِبيَل الرَّ -

..من قوة وضع  , وفرص وخماطر 
  ماا يتامال خملوقاه مان ثقال      ؛ وبهاذا كاان تقادير    ْلْجَوَد ِمْنُه ِبَما َلْم ُيْسَأَوَلْيَس ِبَما ُسِئَل ِبَأ -

 .ة اوبنية عل  مصلاة اوخلو  , بالزمان واوكان واووق  والنتيجالعطاء
وما يعلم من , وما ينالو  من التوزي  العادل والرحيم عل  خلقه , وبذلك يكون ما يرز  عباد          

وحتا  جعال   , مكنون الصدور ومستقر خلقه ومستودعهم من األرحاام إىل أن تتنااه  بهام الغاياات     
لكونه الرؤوف , وهو الشكر له سباانه وتعاىل ولنعمه اوكافأة ؛ ألبسط األعمال واجملهود واوشقة , أال 

 : فيه ( عليه السالم)ومما حيمله نعيم تنظيمه جل جالله , والذي يقول , الرمحن الرحيم 
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ا ُتْخِفاي  َما َو, ْعُياِنِهْم  َوَخاِئَناَة أَ , ْنُفِساهْم  َوَعاَدَد أَ , ْعَماَلُهْم َأْحَص  آَثاَرُهْم َوَأَو, ْرَزاَقُهْم َقَسَم َأ )       
 .الَغاَياُت  ُمْن َتَتَناَه  ِبِهإىل َأ, الظُُّهوِر ْرَحاِم َوُهْم َوُمْسَتْوَدَعُهْم ِمَن اأَلَوُمْسَتَقرَّ, ِمِو ُصُدوُرُهْم ِمَن الضَّ

, ِة ِنْقَمِتِه ي ِشدَّْوِلَياِئِه ِفَسَعْ  َرْحَمُتُه أَلتَّوا, ي َسَعِة َرْحَمِتِه ْعداِئِه ِفْت ِنْقَمُتُه َعل  َأي اْشَتدَِّذُهَو الَّ       
َوَماْن  , َل َعَلْيِه َكَفاُ  َمْن َتَوكَّ. َوَغاِلُ  َمْن َعاَداُ  , َوُمِذلغ َمْن َناَواُ  , ُه َشاقَّّ َوُمَدممُر َمْن , ُ  اِهُر َمْن َعازَّقََ

 . ( ُ َوَمْن َشَكَرُ  َجَزا, ْقَرَضُه َقَضاُ  َوَمْن َأ, ْعَطاُ  َلُه َأَسَأ
ُهَناِلَك َتْبُلوا ُكلغ َنْفٍس َماا أْساَلَفْ    ) وعظيم تنظيمه وتسيو  ؛ , وجلَّ َمْن قال عن عظيم قدرته        

) وأنه جل جالله ,  33اآلية / سورة يونس ( َوُردغوا إىل اهلِل َمْوالُهْم احَلِق َوَضلَّ َعْنُهم َما َكاُنوا َيْفَتُروَن 
وتبق  ,  9  اآلية / سورة البقرة ( األْرِض وإَذا َقَض  أْمرًا َفإنََّما َيُقوُل َلُه ُكْن َفَيُكوُن َبِديُ  السََّماواِت َو

َلا َيْسِبُقوَنُه ( 1 )َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلد ا ُسْبَااَنُه َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن  )اوكانة الكرمية لإلنسان ُمشرعًا 
 .  سورة األنبياء (9 )ِرِ  َيْعَمُلوَن ِباْلَقْوِل َوُهْم ِبَأْم

وأمر  ناب  من كونه سباانه وتعاىل غين عن عباد  وما خلق , وخاو  , وكي  ال يعملون بأمر         
وعواقباه خاو العواقا     , ما يعملون به وما ينجم عنه من نف  , منتها  لانفعهم ونفا  ماا ُياايط بهام      

 ..لدنياهم وآخرتهم 
وفيماا  , وفيما نظم وأرشد , فيما خلق فسوَّ  , ته فهو العليم اخلبو العظيم األعظم وتعال  قدر       

ُقْل لَِّئِن اْجَتَمَعِ  اإلْنُس َواِونغ َعَل  أْن َياْأتوَن ِبِمْثاِل َهاَذا الُقاْرآِن ال َياأُتوَن      ) عّلم اإلنسان ما مل يعلم , 
 ..  22اآلية / سورة اإلسراء (  ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعَضُهْم ِلَبْعٍ  َظِهوًا
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 املبحث الثاني

 التنظيم والنبوة

واوختاارة واوساتمدة   , والقوَّة التنظيميَّة اليت تأتي بعد القوَّة التنظيميَّة اإلهلية وقدرتها الالمتناهية         
واوساشادة  , لية الشاريفة  بقوتها من اإلرادة اإلهلية العظيمة ؛ أال وهاي القاوَّة التنظيميَّاة النبوياة الرساا     

, وصه من البشر مفضلني عل  أقرانهمشخ, وهو التنظيم الذي ُيَامَّل وُيميَّز  عجزاته , بالدستور اإلهلي 
وُيْعرُفاوَن باألنبيااء والرسال وإنهام الصافوة      , اإلهلي حلمال رساالته السامااء     باالنتخابيتم انتخابهم 

ليكونوا الشعلة الوّقادة اليت ُيقتد  بها يف ليالي الكفر , ز وجل اوتكاملة الشخصية واوؤهََّلة من اخلالق ع
 ..ة واإلحلاد الكاحل

وفعالياتها بشكل , الطاب  الدستوري حلركة احلياة وأنشطتها العامة واخلاصة , وتأخذ يف تنظيمها       
واجباات يف كال   ويشمل التنظيم نسق بناء ما يتطّل  من حقو  يقابله التزامات و, مباشر وغو مباشر 

إخل , ليتسان  للبشارية   .. اووان  السياسية واالجتماعياة واالقتصاادية والابوياة والثقافياة واحلضاارية      
والشعور  ا تكلله احليااة مان بنااء واساتقرار     , الدخول يف طيَّات االحتواء واالنتظام والتنظيم اإلنساني 

البعياد  , الفردياة   -ج اوستثمر للجهود اوماعية وطمأنينة وسكينة للنفس ولقيقًا الستثمار الفكر والنه
واحلد مان سالوك الظااوني اوتعاالني واوتجامين علا        , وخصوصًا الصراعات السلبية , عن الصراعات 

ودون اهلدر بالطاقات اوتوافرة واومكن توافرهاا , ِلماا لملاه األعماال مان نفا  وتكاافؤ        , اوخلوقات 
 ..وباستيعاب وتفاعل بشري م  نظام الثواب والعقاب , ان اإلهلي وعل  وفق البي أخروي  -دنيوي 

 :   يف هذا اجملال ( عليه السالم)حيث يقول اإلمام        
 ُة َلُهامْ َتِجَ  احُلجَّا  ًة َلُه َعل  َخْلِقِه ِلَئالََّوَجَعَلُهْم ُحجَّ, ُهْم ِبِه ِمْن َوْحِيِه َبَعَث اهلُل ُرُسَلُه ِبَما َخصَّ )       

؛   َقْد َكَشَ  اخَلْلَق َكْشَفًةاهلَل َتَعاَل ال إنََّأ. َفَدَعاُهْم ِبِلَساِن الصمْدِ  إىل َسِبيِل احَلقم , ِبَتْرِك اإلْعَذاِر إَلْيِهْم 
, "ْحَسُن َعَماًليغُهْم َأَأ:  َولِكْن ِلَيْبُلَوُهْم" ْسَراِرِهْم َوَمْكُنوِن َضَماِئِرهْم ؛ خَْفََْوُ  ِمْن َمُصوِن َأُه َجِهَل َما َأنَّال َأ

 . (َوالِعَقاُب َبَواء  , َواُب َجَزاء  َفَيُكوَن الثَّ
,  التنباؤ التوقا  أو  الدراسة والتاليال ومناه ُيبنا     وال يكون أحسن العمل إاّل بالتنظيم اوبين عل         

خذ نظام اوكافآت مكاناه  لصن  واختاذ اخلطط والقرارات , وحينها ُيفرز أحسن األعمال مما دونه , ويأ
العادل يف إحقا  احلق , ويكون الثواب يقابله اوزاء احلسان اواادي واوعناوي والنفساي , وال تقتصار      

اوقاف من جرَّاء , أمَّا العقاب فيات  عل  الذن  امتداداته يف اإلسالم عل  الدنيا بل تتعدا  إىل اآلخرة 
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مْأَو  الذَّن  , ويات  عليه آثار  دنيوية مبنياة علا  الظااهر ,     التقصو اوتعمَّد , وحينما يكون اُوْذِنُ 
 ..مبنية عل  الظاهر والباطن  وأخروية

االنطباع الواض  واوكممل للتنظيمات اإلهلية اونّفذة علا  وفاق ماا ورد مان     ( عليه السالم)ويض        
 :يف موض  آخر بقوله , ة والسالم رساالت اهلل سباانه وتعاىل عن طريق األنبياء والرسل عليهم الصال

ل  َعَو, ل  الَوْحِي ِميَثاَقُهْم َخَذ َعاَء َأْنبَيَأ -( عليه السالم)أي آدم  - اَنُه ِمْن ِوْلِدِ اْصَطَف  ُسْبَاَو )      
, اَد َمَعاُه  ْنادَ وا اأَلاَتَخاذُ َو, ُه وا َحقَّا ُلا ْكَثاُر َخْلِقاِه َعْهاَد اهلل إَلاْيِهْم َفَجهِ    َل َأدَّا َبَلمَّ, اَنَتُهْم َمِة َأاَليِ  الرمَسَتْبِل
, اَءُ  ْنِبَيا َوَواَتاَر إلاْيِهْم أَ  , َفَبَعاَث فايِهْم ُرُساَلُه    , اَدِتِه اْقَتَطَعْتُهْم َعْن ِعَبَو, ْن َمْعِرَفِتِه نُي َعاِطَياَلْتُهُم الشَّاْجَتَو

اِئَن وا َلُهاْم َدَفا  ُوَوُياثِ , ْبِليِ  وا َعَلاْيِهْم باالتَّ  َوَيْاَتجغا , ِنْعَمِتاِه   ْنِسيَّوُهْم َمَوُيَذكُِّر, اَ  ِفْطَرِتِه ِلَيْسَتْأُدوُهْم ِميَث
ايَش َوَمَعا , ادني َتْااَتُهْم َمْوُضاوٍع   َوِمَها , ِماْن َساْق ني َفاْوَقُهْم َمْرُفاوٍع     : اِت اَوْقاِدَرِة  َوُيُروُهْم آَيا , وِل الُعُق

اَنُه َخْلَقاُه ِماْن   اثني َتَتاَبُ  َعَلْيِهْم ؛ َوَلْم ُيْخِل اهلُل ُسْبَاْحَدَأَو, ابني ُتْهِرُمُهْم َصْوَأَو ,َوآَجاٍل ُتْفِنيهْم  ,ُتْاييِهْم
ال َو, ُة َعَدِدِهْم ُرُسٌل ال ُتَقصمُر ِبِهْم ِقلَّ: اِئَمةني ةني َقَمَاجَّ ْوَأ, ةني الِزَمةني ُحجَّ ْوَأ, ابني ُمْنَزٍل ْو ِكَتَأ, ُمْرَسٍل  َنيبٍّ
, ل  ذِلَك َنَسَلِ  الُقاُروُن  َع: ْن َقْبَلُه َفُه َماِبٍر َعرََّغ ْوَأ, اِبٍق ُسممَي َلُه َمْن َبْعَدُ  ِمْن َس: اُوَكذمبنَي َلُهْم  ْثَرُةَك

 . (اُء ْبَنَوَخَلَفِ  اأَل, اُء َوَسَلَفِ  اآلَب, َوَمَضِ  الدغُهوُر 
 :ل وتتابعهم باألنبياء وكاآلتي وميكن أن نض  خمطط , يبني أسباب مبعث الرس       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يبني اوان  الرئيسي(   ) خمطط 

 من التنظيم الرسالي للبشرية
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َيْسَعْأُالُهْم 

اَ  ِمنَث

 ِفْطَاِتِه
لُهْم ُيَذكُِّا

 يََّمْ ِس

 ِاْاَنِعِه
 

وم َيْكَعمُّ

َعَلْنِهْم 

 ْبِلنِغباحعَّ

لم َحُهْم نُاُيِث

اِئَ  َاَف

 وِلمحُاُض
اِت ُيُروُهْم آَي 

 اَوْقِدَرِة

محاسل 

 لمشابنا  
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كامل ما تقدَّم من خمطط  اتوا  التنظيمي الرسالي , ما سيتم وضعه مما جيسد  ماا ياروا النااس    وُي      

 :من آيات اوقدرة وكاآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ت اوقدرة اإلهلية يف إيصال فكرة التنظيم يبني آيا(    )خمطط 

 
, ألسباب كاثوة منهاا وكماا ورد يف الانص     ( عليهم السالم)وبهذا كان مبعث الرسل واألنبياء        

 :اوبارك اوتقدم وكاآلتي 
 ختل  اجتاهاتهاا  ض  التنظيمات وبشكل عام ي, احلاجة اواسة ِلَمْن يقومم التنظيمات والسلوكيات  - 

 ..ق واألمانة واحلق اوواثي قتضيه ا تظيمات السلوكية بشكل خاص , ونصابها القومية , والتنيف 
وعودته إىل السبيل القويم ومعرفة اخلالق عز وجل ووحدانيَّته وحّقه , تبلي  الرساالت اإلهلية للبشر  - 

..خ واجتناب البشرية لعدوَّهم الشيطان وَمْن تبعه عل  امتداد التاري, عل  اخللق 
, وخلوقاته من النعم اوليلة اوختلفة , وما وه  الرمحن سباانه وتعاىل , العودة إىل العقل الرشيد  -3

وآلية التفكو واستثمار الطاقات والقدرات اخلالقة اوبدعة , وما مهَّد من خالهلا األرضية اوثمرة واوبدعة 

َسْضٍ  ِمْ  

َفْوَقُهْم 

 َمْاُفوٍع
اٍا ِمَه 

َتْكَعُهْم 

 َمْوُضوٍع

 
ايَش َمَا

 ُتْكننِهْم

 

آَجاٍل 

 ُتْةِ نهْم

اٍب ْلَرَأَل

 ُتْهِاُمُهْم
مٍث ْحَدَأ

َتَعاَبُ  

 َعَلْنِهْم

ُيُالُهْم 

اِ  آَي

 محَنْضِدَةِ 
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, فة الكاثو عان اإلنساان واوخلوقاات األخار      عل  الرغم من عجز العلم احلديث عن ُكْنه أو معر, هلم 
ور ا عجز عن عالج ما ُيصيبه من أمراض تسببها الفووسات واواراثيم , وأقربهاا إىل األذهاان تطاور     

 .. أو األمراض الشتوية فووسات أمراض المد 
نوعة ؛ اوادية وعمومًا ورغم ما يتَّص  العصر احلديث من االكتشافات واالخااعات اُوبهرة واوت       

ميكن القول من البديهي أنَّ , وما حييط بها من الفضاء اخلارجي , ويف كل مفاصل احلياة , وغو اوادية 
..فهو كش  النزر اليسو , وباوقارن إىل ما حييط بنا , ما جر  وجيري من تطور حلد اآلن 

قادرات اوعرفياة والعلمياة ؛ ووختلا      أن يثو ما حيمله من ال, لذا أراد جل جالله من اإلنسان         
 .. العلوم النظرية والتطبيقيَّة 

, أي أريد منه أن يكون العامل بفاعلياة , واووجماه التنظيماي    , ألنَّ الدين اإلسالمي حمراب العلم       
يف , األرضية اوناسابة للاتفكو البشاري     بتهيئةوذلك , لتنمية وتطوير كل تشعبات وشؤون نظام احلياة 

 ..خمتل  جماالت احلياة 
فإناه ال ميا  ِبِصاَلة بالادين اإلهلاي      , أمَّا الذي حدث يف أوربا أيام اهليمنة الايت فرضاتها الكنيساة          

 ..وخصوصًا الناف  منه , لكون الدين يشجم  العلماء عل  التواصل العلمي , احلقيقي 
مصاحلهم وآرائهام  , ين رأي العلماء واوفكر فإنهم أرادوا أن يوافق, أمَّا القائمون عل  الكنائس        

كما حادث لغااليلو وعلمااء آخارون وطااردتهم وحمااربتهم وحتا         , اتهم وأهدافهم الال إنسانية ومبتغ
 ..يرضا  الدين وال باعثه وال اوبشمر به  وهذا بديهيًا ال, تصفيتهم جسديًا 

قتصادية والابوية والثقافياة واحلضاارية , و اا    واال واالجتماعيةإعادة تنظيم وتسيو احلياة السياسية  -1
من خاالل إثاارتهم لادفائن    , وبه آيات قدرته , خيدم اإلنسان ونظامه السليم القويم ومشاريعه التنموية 

 :ويبدأ من , العقول 
 االبتكاااراتواإلفااادة مان هااذ  النعمااة اإلهليااة لالجتاا  حنااو مؤشاار   .ساق ني فااوقهم مرفااوع ,  -

 .اهلل جل جالله عل  نعمه  واالخااعات , وشكر
ومنه ما يتعلق بالنعم اإلهلية ومنها التكامل التنظيمي وناف  اواذبية ودّقة , مهد لتهم موضوع  -

.التنسيق واالنسيابية العظيمة 
وماا يهادف للتنمياة اوساتدامة الايت ال تهادر       ؛ خلو بين اإلنسان وما حييايهم   معايش تكاملية -

.ا فيهم األجيال القادمة حقو  األجيال ايعًا ,  
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وإنسااانياتها لبناااء أروع صااروح احلضااارات  , النظاار إىل اآلجااال والفناااء وتواصاال احلياااة   -
 اا  , وهو أعظم استقرار ووان  احلياة اوادية وغو اوادياة والنفساية   , وأخالقيات بناء احلياة 

 .. والبناء الفكري الراسخ , فيها العمق اإلنساني لوجود احلياة 
بل يتعدا  ليسو جنبًا إىل جن  ما  الازمن   , وال يقتصر عل  األسلوب التنظيمي للاياة فاس         

الدنيوياة وامتاداداتها   , واوكان التنظيمي , وما حيتمه من السلوك التنظيمي لكل أنشطة احليااة اوختلفاة   
 .. األخروية

مواتياات احملايط مان خار  اساتقرار       تستقل عن, وقد أخذت التنظيمات األخالقية يف أنشطتها        
, سواء كان عن طريق البيئية أو األخطار اوختلفة اُوايقة , واإلنسان بشكل خاص , احلياة بشكل عام 

 .. وما يسلكه اإلنسان اجتا  اآلخرين من سل  احلقو  أو التعدي عليها أو السيطرة واإلذالل 
ليقولوا ويقوموا  همة تنظيماات اواوارد البشارية    ,  لذا بعث اخلالق عز وجل من البشر أنفسهم        

, خللق آفا  اإلباداع علا  وفاق اونظاور اإلنسااني النقاي       , الكمية وغو الكمية , ومادياته والمادياته 
ومعرفة َمْن هو اوتقادمم علا    , مظهرًا اإلبداعات التنظيميَّة واوميزات والنتائج , وقويم السلوك البشري 

ليكش  عن هذ  , وهو ما يرفدنا به نهج البالغة , والرفي  اوستو  األخالقي له , تقويم أقرانه بأحسن 
والرسالة اإلنسانية اليت حيملها مان لادٍن عظايم , يعارف     , الصورة التنظيمية للشخصية النبوية الرسالية 

 .. بكل دقائق األمور وقوميها وتقوميها 
 ( :   معليه السال)حيث يقول أمو اوؤمنني        
ْصاالِب إىل  َتَناَساَخْتُهْم َكاَراِئُم األَ  , ي َخْيِر ُمْساَتَقرٍّ ُهْم ِفَقرََّوَأ, ْفَضِل ُمْسَتْوَدٍع ي َأفاْسَتْوَدَعُهْم ِف )       

 . (َقاَم ِمْنُهْم ِبِديِن اهلِل َخَلٌ  , َما َمَض  ِمْنُهْم َسَلٌ  ْرَحاِم ؛ ُكلََّراِت اأَلُمَطهَّ
علايهم الصاالة   )القول يف السلوكيات الرفيعة والعظيمة لألنبياء والرسل ( عليه السالم)ل ويواص        

وما ميتلكونه من خصوصيات وقدرات , وما ُّتلك الشخصية الرسالية مان أرفا  السامات ,    ( والسالم
أفضال  وما يتصفون به من البعد التنظيمي اوبين عل  التواضا  و , وما يتاقق من بناء الشخصية وقوَّتها 

وما ُيايون احلياة هلم وألنشاطتهم اوتنوعاة   , أسالي  التعامل م  اإلنسان لوضعه عل  الطريق الصاي  
 .. و نظور  البعيد واحلسن العواق  , عل  وفق ما أراد  اهلل جل جالله من خو الصا  العام 

 ( : عليه السالم)وبهذا يقول        
, ْرِض ُخاُدوَدُهْم  ْلَصُقوا ِفي اأَلَفَأ, َواُضَ  َوَرِضَي َلُهُم التَّ, َكاُبَر َ  إَلْيِهُم التََّكرَّ ُه ُسْبَااَنُهَوَلِكنَّ ) ..       
َقاِد اْخَتَباَرُهُم   . َوَكاُنوا َقْومًا ُمْسَتْضاَعِفنَي  , ْجِنَاَتُهْم ِلْلُمْؤِمِننَي َوَخَفُضوا َأ. ُروا ِفي التغَراِب ُوُجوَهُهْم َوَعفَّ
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َفاال َتْعَتِباُروا الرمَضا     . َوَمَخَضُهْم ِباَوَكااِرِ   , َواْمَتَاَنُهْم ِباَوَخاِوِف , َواْبَتالُهْم ِباَوْجَهَدِة , ْخَمَصِة اهلُل ِباَو
َقااَل ُساْبَااَنُه    َفَقادْ , َواإلْخِتَباِر ِفي َمْوِضِ  الِغَن  َواإلْقِتاَداِر  , َوالسغْخَط ِباَواِل َوالَوَلِد َجْهاًل ِبَمَواِقِ  الِفْتَنِة 

 إنََّفا " َماٍل َوَبِننَي ُنَساِرُع َلُهْم ِفي اخَلْيَراِت ؟ َبْل ال َيْشاُعُروَن   َما ُنِمدغُهْم ِبِه ِمْن نََّيْاَسُبوَن َأَأ"  :َوَتَعاَل  
 . (ْعُيِنِهْم ْضَعِفنَي ِفي َأْوِلَياِئِه اُوْسَتْنُفِسهْم ِبَأْسَتْكِبِريَن ِفي َأاهلَل ُسْبَااَنُه َيْخَتِبُر ِعَباَدُ  اُو

وإحماقه , التكبغر انتهاج سلوك عن ( عليهم السالم)األنبياء  عادبإهو  ,اإلهلية احلكمة  وعظيم بيان       
, لتاتالئم نظارتهم   هم وإلغاء هذا احلاجز من أنفس, ذور  وقلعه من جمن دواخلهم الفكرية والنفسية , 

, سالوكياتهم  ل اوربِاكة هذ  الصفةتضمنه تعن ما  االبتعاد بهمو, ن اآلخر مهما كا وايل تعاملهم م 
عالقااتهم ما    تواصال  ساالمة  و, العظيمة الرفيعة تغيو أخالقياتهم يف يؤثر عن كل ما كبشر تنزيههم و

بالتواضا    هم ما  النااس ,  وصلل حلقة ْع, وَجية احلياتتنظيماتهم واستقامة أسلوب قيادتهم و, البشرية 
 .. لبنَّاء ااوميل 

 : يف مناسبة أخر  بالقول ( عليه السالم)يواصل يشو ووبهذا        
ْعاُيُن ِماْن   َوَضاَعَفًة ِفيَماا َتاَر  األَ   , ةني ِفاي َعاَزاِئِمِهْم   اهلَل ُسْبَااَنُه َجَعَل ُرُسَلُه ٌأوِلاي ُقاوَّ   نََّولِك) ..        

 . ذ   ْسَماَع َأْبَصاَر َواأَلَوَخَصاَصةني َتْمأُل اأَل, ُعُيوَن ِغن   َمَ  َقَناَعةني َتْمأُل الُقُلوَب َوال, َحاالِتِهْم 
َوُتَشاادغ  , ْعَناُ  الرمَجااِل  َوُمْلكني ُتَمدغ َنْاَوُ  َأ, ال ُتَضاُم  ةنيَوِعزَّ, ةني ال ُتَراُم ْهَل ُقوَّْنِبَياُء َأَوَلْو َكاَنِ  اأَل      

َوآلَمُناوا َعاْن   , ْساِتْكَباِر  ْبَعَد َلُهْم ِفي االَوَأ, ْعِتَباِر   اخَلْلِق ِفي االْهَوَن َعلَك َأَلَكاَن ذِل, إَلْيِه ُعَقُد الرمَحاِل 
اهلَل  َوَلِكانَّ . َواحَلَساَناُت ُمْقَتَساَمًة   , اُت ُمْشاَتَرَكًة  النميَّا  َفَكاَنا ِ , ْو َرْغَبةني َماِئَلاةني ِبِهاْم   َأ, َرْهَبةني َقاِهَرةني َلُهْم 

, ْماِرِ   ْساِتَكاَنُة ألَ َواال, َواخُلُشاوُع ِلَوْجِهاِه   , ْصاِديُق ِبُكُتِباِه   َوالتَّ, َباُع ِلُرُساِلِه  ْن َيُكوَن اإلتمَراَد َأُسْبَااَنُه َأ
اُر َبا الْخِتَما َكاَنْ  الَبْلاَو  َوا َوُكلَّ. ال َتُشوُبَها ِمْن َغْيِرَها َشاِئَبٌة , ًة ُأُمورًا َلُه َخاصَّ, َواالْسِتْسالُم  ِلَطاَعِتِه 

 . (ْجَزَل وَبُة َواَوَزاُء َأُثْعَظَم َكاَنِ  اُوَأ
, ما يبعاث فايهم التنظايم االساااتيجي     ( عليهم السالم)فأعط  عز وجل األنبياء والرسل الكرام        

تلكها وهي أعظم قوَّة مي, التنظيم ,  ا فيه القوَّة والعزم والصم يف لمل هذ  اوهمَّة الرسالية  وإسااتيجية
وكاونهم مان القاوم    , علا  الارغم مان تواضاعهم وضاع  حااهلم       , ( عليهم الساالم )األنبياء والرسل 

, وهلم القناعة اليت ُّلي أعينهم وقلوبهم , وهلم اوقام الكريم احلميد يف السماء , اوستضعفني يف األرض 
 .. واليت يفتقد إليها البشرية 
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؛ وهو أعظم تنظيم إنساني ( ال إكرا  يف الدين ) ه العزيز با وخاط  جل جالله العقول يف كتاب       
ينبعاث   بال قيود وال إجبار , ومنه الناف الفكر اإلنسان ستقبل يالختيار , واوقناعة الصد   يبعث روح

وباالتوازي  , عي حيقق التفاعل والتضامن الطوبه ه , والعطاء من خالل تنفيذ ما خمطط لاإلقدام و صد 
قاد تبايَّن   )  هاد  ؛  من احلق أمام العقول اوتفتماة بنقي الفكر ووضوحه , واونطلق منم  ما ينكش  
 ( .الرشد من الغي 

, اإلرادي  االختياار ولمل اوساؤوليَّة مان خاالل ذلاك     , هكذا احلرية يف اختيار الدين والعقيدة        
, ديَّة يف أداء األعماال اوختلفاة   ليكون اخلشوع خشوعًا حقيقيًَّا من األعما  الروحيَّة والنفسايَّة واوسا  

وأمَّاا  , ( ماا ينفا  النااس ميكاث يف األرض     ) وعل  أسسه تكون النتيجة واآلثار النفعية اواتبة علياه ؛  
 نظور إنساني , هكذا التنظيم والتسيو وقيادة الفرد لنفسه واآلخرين , ( الَزَبد فيذه  ُجَفاء  ) خالفه ؛ 

واالنتفاع من االنقياد لطاعته عاز وجال   , مر  الشايف والكايف لسبل احلياة وباالستكانة أل, دقيق ورائ  
وأعظم الثواب واحلظ العظيم ِلَمْن , الدنيوي يف أداء وتنفيذ العبادات واوعامالت  االختبارلتامل , حقًا 

 ..صم وصابر عل  البلو  وشدائد احلياة 
اة وماا تادعم األنشاطة بالاتيا  اونسَّاق تبادأ مان        والتنظيم واألسلوب القيادي وإدارة أمور احلي       

 .وحدة اهلدف االجتا  حنو لقيقه ومرورًا بالسلطة والتفوي  ومركزية وال مركزية األداء 
ومل تقتصار  , مان لادن خابو علايم     , وينطلق من نقطة إرسال األنبياء والرسل والكت  السماوية       

ياا معشار اوان    ) ت األخر  , كماا يوضااه اخلطااب اإلهلاي     عل  دعوة البشر بل تتعدَّا  إىل اوخلوقا
, هذا البعد التنظيمي الذي  يهدف  اإلنسان وعباداته ومعامالته وعالقاته م  كل ما حييط به ( واإلنس 

 .إخل .. من ؛ سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية 
 ( : عليه السالم)حيث يقول        

, َطاِئَها ِلَيْكِشُفوا َلُهْم َعْن ِغ, َوَبَعَث إىل اِونم َواإلْنِس ُرُسَلُه , ْنَيا َخْلَقُه ْسَكَن الدغِذي َأَوُهَو الَّ ) ..       
ْن َوِلَيْهُجُماوا َعَلاْيِهْم ِبُمْعَتَباٍر ِما    , َوِلُيَبصمُروُهْم ُعُيوَبَها , ْمَثاَلَها َوِلَيْضِرُبوا َلُهْم َأ, ُيَاذمُروُهْم ِمْن َضرَّاِئَها ِلَو

, ةني َوَنااٍر  اهلُل ِلْلُمِطيِعنَي ِمْنُهْم َوالُعَصاِة ِمْن َجنَّ َعدََّوَما َأ, َوَحالِلَها َوَحَراِمَها , ْسَقاِمَها ِف َمَصاحمَها َوَأَتَصرغ
َجااًل  َوِلُكلم َقْدٍر َأ, ْدرًا َوَجَعَل ِلُكلم َشْيءني َق, ْحَمُدُ  إىل َنْفِسِه َكَما اْسَتْاَمَد إىل َخْلِقِه َأ. َوَكَراَمةني َوَهَواٍن 

 . (َجٍل ِكَتابًا َوِلُكلم َأ, 
, مان بشاارة اخلاو يف تنظايم دواخال اإلنساان وكال ماا حييطاون باه            ملفاوبعث بالنبوة وما حي       

 األخاروي  -وما يات  عن الوسيلة واهلادف الادنيوي   , بالدستور اإلهلي اوتبار  كنونات اوخلوقات 
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, ولكال أجال كتااب    , ولكال قادٍر أجااًل    , وبهذا جعل سلسلتها ؛ لكل شيء قادرًا  ,  لكل األنشطة
وتنفيذ اخلطة عل  وفق ما متوافر , وبذلك تكون خطة احلياة اوبنيَّة عل  أساس الوعي للاياة وأنشطتها 

لكل ذلك عمة نيًا ومكانيًا ؛ رة , والقدرات اوعوَّل عليها زممن اواديات والالماديات , واألدوات اوتواف
 .. لألولني واآلخرين ورشدًا هلم للتقويم 

مل  نظور العواق  والع, متالزمتان لبناء اإلنسان وعاوه الدنيوي , وعمومًا فإنَّ النبوَّة والتنظيم         
وهاو ماا يقابال ويوصال إىل موقا  اوازاء       , وُّهيد اإلنسان إىل العاامل األخاروي   , خرويَّة الدنيويَّة واأل

 ..ي عل  وفق ما عمله اإلنسان احلقيق
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 املبحث الثالث

 التنظيم واإلسالم

  
  

                                                                                                                    
 

        
ا ُيكامله مان هداياة الكتااب اونازَّل , أال وهاو القارآن       بعد االستعراض اوتقدمم بعمومياته ؛ نتطّل  إىل م

اواام  الشاامل للايااة الدنيوياة     , واوستمد من َلُدٍن خابو علايم   , الكريم ؛ هذا الدستور القائم بذاته 
وهاو أي القارآن   , النظام اُوَنظَّم اُوَنظِّم حلياة الشعوب اإلنسانيَّة الواعية حلقوقها ومستقبلها , واألخروية 

اس أد  جمليد , مل ياك صغوة وال كابوة إاّل أحصااها وبناهاا وذكرهاا بعمومياات اوانهج وعلا  أسا        ا
وهو اونازَّل  , وباونطلقات الفكرية العظيمة , نيَّة واوكانيَّة وما يتطلبه اووق  التنظيمات ومكمالتها الزم

وصد  َمْن قاال يف حمكام    , ()عل  سيدنا وموالنا ونيب اهلل ورسوله الصاد  األمني العظيم حممد 
َلْو أْنَزْلَنا هَذا الُقْرَءاَن َعَل  َجَبٍل َلَرأْيَتُه َخاِشعًا ُمَتَصدمعًا ِماْن َخْشاَيِة اهلِل َوِتْلاَك األْمَثااُل     : ) كتابه احلكيم 

لنَّاِس ِفي هاَذا الُقاْرَءاِن ِمان    َوَلَقْد َضَرْبَنا ِل) ,    اآلية / سورة احلشر ( َنْضِرُبَها ِلْلَناِس َلَعّلُهْم َيَتَفّكُروَن 
 .. 9 اآلية / سورة الزمر ( ُكلم َمَثٍل َلَعّلُهْم َيَتَذّكُروَن 

: تادَّ  اخلاالق عاز وجال َخْلَقاه     و عجزته هذا ي, يعجز العقل واللسان عنه , وما حيتويه القرآن       
ْثِل هَذا الُقرَءاِن ال َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلاَبْعٍ   ُقْل ّلِئِن اْجَتَمَعِ  اإلْنُس َواِونغ َعل  أْن َيْأُتوا ِبِم)

 .. , بل لدَّاهم عز وجل أن يأتوا بآيات من مثله فعجزوا عن ذلك  22اآلية / سورة اإلسراء (  َظِهوًا 
, كل شيء  الالشيء إىلمكانة وأين , فأين علم اوخلو  من علم اخلالق جل جالله , فال عج        

فال عج  ؛ فعلم اخلالق عز وجل ال جياريه أي علم وباال  الالحمدود , علم احملدود إىل مكانة علم وأين 
َمااُت اللَّاِه   َوَلْو َأنََّما ِفي اْلَأْرِض ِمْن َشَجَرةني َأْقَلاٌم َواْلَبْاُر َيُمدغُ  ِمْن َبْعِدِ  َسْبَعُة َأْبُاٍر َما َنِفَدْت َكِل )جدال 

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْاُر ِمَداد ا ِلَكِلَماِت َربمي َلَنِفَد اْلَبْاُر َقْبَل َأْن  ) و,  سورة لقمان (9 )اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم ِإنَّ 
 .. سورة الكه  ( 33 )َتْنَفَد َكِلَماُت َربمي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدد ا 

 َفاُ ِذي اْصاطَ هَذا اإلْسالَم ِديُن اهلِل الَّ إنَّ)     
ْصَفاُ  ِخاَوَة  َوَأ. َواْصَطَنَعُه َعل  َعْيِنِه , ِلَنْفِسِه 
  (ِتِه َقاَم َدَعاِئَمُه َعل  َمَابََّوَأ, َخْلِقِه 

 نهج البالغة
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, ج اإلرشاد ؛ القرآن الكاريم لكال مان اإلناس واوان      ومن هذا العلم اإلهلي أصب  اونظم ومنه       
 :والدليل خماطبة اخلالق جل جالله بآياته الكرميات لكليهما بقوله تبارك وتعاىل 

َولَّاْوا ِإَلا     َيَوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفر ا ِمَن اْلِجنم َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرَآَن َفَلمَّا َحَضُروُ  َقاُلوا َأْنِصُتوا َفَلمَّا ُقِض)      
 ..سورة األحقاف  (3 )َقْوِمِهْم ُمْنِذِريَن 

ِس َربََّناا  َوَيْوَم َيْاُشُرُهْم َجِميع ا َيا َمْعَشَر اْلِجنم َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اْلِإْنِس َوَقاَل َأْوِلَياُؤُهْم ِمَن اْلاِإنْ  ) و      
َنا الَِّذي َأجَّْلَ  َلَنا َقاَل النَّاُر َمْثَواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه ِإنَّ َربََّك اْسَتْمَتَ  َبْعُضَنا ِبَبْعٍ  َوَبَلْغَنا َأَجَل

 .. سورة األنعام (2  )َحِكيٌم َعِليٌم 
َواْلَأْرِض َفاْنُفُذوا َلا َتْنُفُذوَن  َيا َمْعَشَر اْلِجنم َواْلِإْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َتْنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السََّماَواِت) و      

الايت ال يسا  ذكرهاا لائال يتشاع        الكرمياات وغوها مان اآلياات   ..  سورة الرمحن (33)ِإلَّا ِبُسْلَطاٍن 
 .. موضوع دراستنا 

ولد  عز وجل عل  مد  األزمان كل أجيال خملوقاته بالقرآن الكريم معجزة الرسول األعظام         
()  , احلياة اإلنسانية اإلسالمية وحجته عل  خلقه ودستور .. 

, ُأقيماا  أسااس التنظيماات يف احلضاارة العربياة اإلسااالمية     ,  ةعاما  بنظارة , وباالقرآن الكاريم         
 .. ويعاف بها القاصي والداني ,  اآلنو ختل  أنشطتها واليت ما زال  آثارها شاخصة حلد 

, ( علياه الساالم  )ي النااب  مان أقاوال أماو اواؤمنني اإلماام علاي        ويطالعنا نهج البالغة بالقبس الدرم   
واوستمدة من الفكر اإلسالمي احلني  اُوَمْنَهج باالقرآن الكاريم والسانَّة النبوياة الشاريفة وقتبال احليااة        

 إلساااتيجية ومانهج التنظايم   , وما حيمله الدستور العظيم مان تشاريعات   , الفعلية لإلنسان واإلنسانيَّة 
الدنيوياة   نيَّة الواساعة والواعادة بالساعادتني   علا  العاامل مان أبواباه اإلنساا      واالنفتااح , ياة وأنظمتاه  احل

 ..بعواقبه احلسنة وخو األمَّة , ومنشد كل التقدم والسالم احلقيقي , واألخروية 
 ( : عليه السالم)حيث يقول       

َفَجَعَلاُه  , َغاَلَباُه   أْرَكاَنُه َعل  َمْن َعزََّأَو, َل َشَراِئَعُه ِلَمْن َوَرَدُ  ي َشَرَع اإلْسالَم َفَسهَِّذاحَلْمُد هلِل الََّ )      
َوُناورًا ِلَماْن   , َوَشااِهدًا ِلَماْن َخاَصاَم َعْناُه     , َم ِبِه َوُبْرَهانًا ِلَمْن َتَكلَّ, َوِسْلمًا ِلَمْن َدَخَلُه , ْمنًا ِلَمْن َعِلَقُه َأ

َوِعْباَرًة ِلَماْن   , َوَتْبِصاَرًة ِلَماْن َعاَزَم    , َم َوآَيًة ِلَمْن َتَوسَّا , َر َوُلبًّا ِلَمْن َتَدبَّ, ِلَمْن َعَقَل  َوَفْهمًا, اْسَتَضاَء ِبِه 
َنااِهِج  ْبَلاُج اوَ َفْهَو َأ. ًة ِلَمْن َصَبَر َوُجنَّ, َض َوَراَحًة ِلَمْن َفوَّ, َل َوِثَقًة ِلَمْن َتَوكَّ, َ  َوَنَجاًة ِلَمْن َصدَّ, َعَظاتَّ
, َرِفياُ  الَغاَياِة   , َكاِريُم اِوْضاَماِر   , ُمِضايُء اَوَصااِبيِ    , ُمْشِرُ  اَوَوادم , ْوَضُ  الَوالِئِج ؛ ُمْشَرُف اَوَناِر َأَو
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َواَواْوُت  , اُرُ  َنا اِلَااِت َمَوالصَّا , ْصاِديُق ِمْنَهاُجاُه   التَّ. َشِريُ  الُفْرَسااِن  , ُمَتَناِفُس السغْبَقِة , َجاِمُ  احَلْلَبِة 
 . (ُة ُسْبَقُتُه واَونَّ, الِقَياَمُة َحْلَبُتُه َو, الدغْنَيا ِمْضَماُرُ  َو, َغاَيُتُه

وللنف  اإلنساني , البدَّ من استيعاب الدستور اإلهلي العظيم ؛ القرآن الكاريم , وبتواصال الفهام           
لبنااء حيااة   , ضة التنظيم الدقيق والرائ  واوالئم والذي وض  خبطوطه العري, اوواك  للتطور م  احلياة 

وما تتطلبه العالقات اخلارجية وكيفياة التعامال   , ل  لواء   اونضويةأو , الشعوب الداخلة يف اإلسالم 
وباألوجه اوختلفاة للتنظايم ؛ السياساية واالقتصاادية واالجتماعياة والابوياة       , معها ؛ كدول وشعوب 

 . إخل .. والثقافية 
 :األفضال اومَّة للقرآن الكريم ( عليه السالم)ونتلمس من خالل قول إمامنا         

َواْرَتَهَن َعَلْيِهْم , َخَذ َعَلْيِه ِميَثاَقُهْم َأ. ُة اهلِل َعل  َخْلِقِه ُحجَّ. َوَصاِمٌ  َناِطٌق , َفالُقْرآُن آِمٌر َزاِجٌر )        
ََ إىل اخَلْلاِق    -َم آِلِه َوَسلَّ  اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ -ُه َوَقَبَ  َنِبيَّ, ْكَمَل ِبِه ِديَنُه َوَأ, ُنوَرُ   َتمََّأ. ْنُفَسُهْم َأ َوَقْد َفاَر

ْم َوَل, ُه َلْم ُيْخِ  َعْنُكْم َشْيئًا ِمْن ِديِنِه َفإنَّ, َم ِمْن َنْفِسِه َفَعّظُموا ِمْنُه ُسْبَااَنُه َما َعظَّ. ْحَكاِم اهُلَد  ِبِه ِمْن َأ
َفِرَضاُ  , ْو َتْدُعوا إَلْيِه َأ, َعْنُه  َتْزُجُر, َوآَيًة ُمْاَكَمًة , َوَجَعَل َلُه َعَلمًا َباِديًا  ْو َكِرَهُه إالََّيْتُرْك َشْيئًا َرِضَيُه َأ

ِبَشْيءني َسِخَطُه َعل  َمْن َكااَن   ُه َلْن َيْرَض  َعْنُكْمنََّواْعَلُموا َأ. َوَسَخُطُه ِفيَما َبِقَي َواِحٌد , ِفيَما َبِقَي َواِحٌد 
ُماوَن  َوَتَتَكلَّ, َثاٍر َبايمٍن   َما َتِسُووَن ِفاي أَ َوإنَّ, ْن َكاَن َقْبَلُكْم َوَلْن َيْسَخَط َعَلْيُكْم ِبَشْيءني َرِضَيُه ِممَّ, َقْبَلُكْم 

ْفَتَرَض ِماْن  َوا, ْكِر ُكْم َعل  الشغَوَحثَّ, وَنَة ُدْنَياُكْم َقْد َكَفاُكْم َمُؤ. ِبَرْجِ  َقْوٍل َقْد َقاَلُه الرمَجاُل ِمْن َقْبِلُكْم 
 . (َر ْلِسَنِتُكُم الذمْكَأ

ال يتغو إاّل بالشاكليات  , يف كل زمان ومكان وأين ما وجد اإلنسان , فيبق  هذا القول اوبارك        
ستمد من اووهر الكامن يف السر واو, ومتطلبات احلياة عل  وفق ما يتطلبه تفهم النص القرآني احلكيم 

, اإلهلي من إمكانية تطبيقه وباحتواء اوتغوات الظرفيَّة لكل األنشطة والتنظيمات , ألنَّ القارآن الكاريم   
 ( :  عليه السالم)كما يبيمنه اإلمام 

َوُرَخَصاُه  , اِسَخُه َوَمْنُسوَخُه َوَن, اِئَلُه َضاِئَضُه َوَفَوَفَر, اَمُه الَلُه َوَحَرُمَبيمنًا َح: اَب َربِمُكْم ِفيُكْم ِكَت)        
, ُمَفسمرًا ُمْجَمَلُه , اِبَهُه َوُمْاَكَمُه َوُمَتَش, وَدُ  َوُمْرَسَلُه َوَمْاُد, ْمثاَلُه َوِعَبَرُ  َوَأ, ُه امَُّه َوَعاصََّوَخ, اِئَمُه َوَعَز

اِب ي الِكَتا َوَباْيَن ُمْثِبا ني ِفا   , ي َجْهِلاِه  اِد ِفا ل  الِعَبٍ  َعَوُمَوسَّ, ِمِه اُ  ِعْلَبْيَن مْأُخوذني ِميَث, اِمَضُه َوُمَبيمنًا َغَو
اِج ني َوَبْيَن َو, ُه اِب َتْرُكي الِكَتٍص ِفَوُمَرخَّ, ْخُذُ  َوَواِج ني ِفي السغنَِّة َأ, ِة َنْسُخُه نَّي السغَوَمْعُلوٍم ِف, َفْرُضُه 
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ْرَصاَد َلاُه   َصاغٍو أَ  ْوَأ, اَناُه  ْوَعاَد َعَلْياِه ِنوَ  ِمْن َكابٍو أَ , اِرِمِه اَيٌن َبْيَن َمَاَوُمَب. ِلِه ي ُمْسَتْقَباِئٍل ِفَوَز, ِبَوْقِتِه 
 . (اُ  ْقَصي َأٍ  ِفُمَوسَّ, ْدَناُ  ي َأوٍل ِفَوَبْيَن َمْقُب, اَنُهُغْفَر
, وان ُيصال  حااهلم    والعباد باأمسم احلاجاة    ()لكون اخلالق عز وجل أرسل رسوله الكريم        

ووضا  هلام   , ويغيمر ما صنع  بهم أهوائهم من صنيعها وجعلتهم يف طيش اواهلية وختبطهاا وضاالهلا   
, بعد إصالح حاهلم ووض  التنظيمات اوختلفة لَنْبِ  احلياة اوديادة  , لوف  من شأنهم , دستورًا قوميًا 

 :يف ذلك ( عليه السالم)فيقول 
, ْتُهُم الِكْبِرَياُء َواْسَتَزلَّ, اُء ْهَوَقِد اْسَتْهَوْتُهُم اأَل, ي ِفْتَنةني َوَحاِطُبوَن ِف, ي َحْيَرةني ٌل ِفاُس ُضالَّنََّبَعَثُه َوال)       
آِلِه اهلُل َعَلْيِه َو  َفَباَلَ  َصلَّ, َوَبالءني ِمَن اَوْهِل , ْمِر ي َزْلَزاٍل ِمَن اأَلُة اَوْهالُء ؛ َحَياَر  ِفاْسَتَخّفْتُهُم اَواِهِليََّو

 . (اَوْوِعَظِة احَلَسَنِة َو, َوَدَعا إىل احِلْكَمِة , ِريَقِة َوَمَض  َعل  الطَّ, ِصيَاِة ي النَِّف َمَوَسلَّ
انطالقاًا  , ويض  الفضل العظيم الذي مناه اخلالق عز وجل يف اوبدأ التنظيمي للنفس اإلنساانيَّة          

 ..ة منها ومن أسس بناء الشخصيَّ
والقرآن الكريم هو اونار والدليل عل  مد العصور واألماكن ؛  ا فيه كال أنشاطة احليااة اوادياة            

وهاو  , وباذلك فمناه يناابي  العلام وحباور       ,  ينطفئلكونه نور اهلداية الذي ال , وغو اوادية والبشرية 
ماا جااء باه مان نعايم الادنيا واآلخارة ,        حمراب العلم والفكر النقي , والبدَّ من التفريق بني اإلساالم و 

واوسلمني وما ُّلي عليهم مصاحلهم اوبنية يف تنظيماتها عل  أنانيااتهم وتنافساهم علا  ماا هاو زائال ,       
حيث يقول .. ونسيان أو تناسي ما هو أبق  من الصاحلات الطيبات إىل ما بعد هذ  الدنيا الدنيَّة الدانية 

 ( :عليه السالم)
, َوَبْارًا ال ُيْدَرُك َقْعُرُ  , اجًا ال َيْخُبو َتَوقُُّدُ  َوِسَر, ُه ْنَزَل َعَلْيِه الِكَتاَب ُنورًا ال ُتْطَفُأ َمَصاِبيُاَأ ُثمَّ)        

, ْرَكاُناُه  ُتْهَدُم َأَوِتْبَيانًا ال , َوُفْرَقانًا ال ُيْخَمُد ُبْرَهاُنُه , َوُشَعاعًا ال ُيْظِلُم َضْوُؤُ  , َوِمْنَهاجًا ال ُيِضلغ َنْهُجُه 
َفْهااَو َمْعااِدُن اإلمَياااِن . ْعَواُنااُه َوَحقًّااا ال ُتْخااَذُل َأ, ْنَصاااُرُ  َوِعاازًّا ال ُتْهااَزُم َأ, ْسااَقاُمُه َوِشاَفاء  ال ُتْخَشاا  أَ 

ْوِدَياُة احَلاقم   َوَأ, اإلْساالِم َوُبْنَياُناُه   َثاِفيٌّ َوَأ, َوِرَياُض الَعْدِل َوُغْدَراُنُه , َوَيَناِبيُ  الِعْلِم َوُبُاوُرُ  , َوُبْاُبوَحُتُه 
, َوَمَناِهاُل ال َيِغيُضاَها الاَواِرُدوَن    , َوُعُياوٌن ال ُيْنِضاُبَها اَوااِتُاوَن    , َوَبْاٌر ال َيْنِزُفُه اُوْسَتْنِزُفوَن . َوِغيَطاُنُه 

. ال َيُجوُز َعْنَها الَقاِصُدوَنَوآَكاٌم , وَن اِئُر  َعْنَها السَّْعالٌم ال َيْعَمَوَأ, َوَمَناِزُل ال َيِضلغ َنْهَجَها اُوَساِفُروَن 
, َوَدَواء  َلْيَس َبْعَدُ  َداٌء , ِلُطُرِ  الصغَلَااِء  َوَمَااجَّ, َوَرِبيعًا ِلُقُلوِب الُفَقَهاِء , ا ِلَعَطِش الُعَلَماِء َجَعَلُه اهلُل ِريًّ

َوِساْلمًا ِلَماْن   , ُ  َوِعازًّا ِلَماْن َتاَوالَّ   , َوَمْعِقاًل َمِنيعاًا َذْرَوُتاُه   , اًل َوِثيقًا ُعْرَوُتُه َوَحْب, َوُنورًا َلْيَس َمَعُه ُظْلَمٌة 
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, َوَشااِهدًا ِلَماْن َخاَصاَم ِباِه     , َم ِباِه  َوُبْرَهانًا ِلَمْن َتَكلَّا , َوُعْذرًا ِلَمْن اْنَتَاَلُه , ِبِه  َوُهد   ِلَمْن اْئَتمَّ, َدَخَلُه
, َم ًة ِلَمِن اْساَتألَ َوُجنَّ, َم آَيًة ِلَمْن َتَوسََّو, ْعَمَلُه ًة ِلَمْن َأَوَمِطيَّ, َوَحاِماًل ِلَمْن َحَمَلُه , بنِيِه  ًا ِلَمْن َحاجََّوَفْلج

 . (َوُحْكمًا ِلَمْن َقَض  , َوَحِديثًا ِلَمْن َرَو  , َوِعْلمًا ِلَمْن َوَع  
 :َجَعَلُه اهلُل  م  اوعل التشريعي , فوبنعيمه توافق اوعل التكويين        

 ..ا ِلَعَطِش الُعَلَماِء ؛ بالفكر والعلم واهلداية واإلرشاد ِريًّ -
..َرِبيعًا ِلُقُلوِب الُفَقَهاِء ؛ ما ُيستثمر به للتوجغه حنو لديد العبادات واوعامالت والعقائد  -
تقوميي لألنص  واألصل  , جبوانباه التنظيمياة ؛   ِلُطُرِ  الصغَلَااِء ؛ حيث يتمثل اوعيار ال َمَااجَّ -

..بالابية والتعلم والتعليم 
ي , إذا ماا  وخرقي مؤشر وحمقق النف  الدنيوي واألَدَواء  َلْيَس َبْعَدُ  َداٌء ؛ لكون منهجه التطبي -

..صد  تطبيقه 
تنجلي الغامة , باالعلم   ُنورًا َلْيَس َمَعُه ُظْلَمٌة ؛ بالكش  عن احلقائق وبيان احلق من الباطل , ف -

..واوعرفة واحلكمة 
..َحْباًل َوِثيقًا ُعْرَوُتُه ؛ فهو حلقة الوصل بني العلم والعلماء  -
..َمْعِقاًل َمِنيعًا َذْرَوُتُه ؛ وبه تتجل  ما تنعم به األيام من نتائج صا  األمور  -
ماا رشاد حباللاه ونعايم علوماه إاّل      ُ  ؛ لكونه حمراب ومنته  مطال  التنظيم , فِعزًّا ِلَمْن َتَوالَّ -

..صوابا 
ِسْلمًا ِلَمْن َدَخَلُه ؛ وذلك فيما جاء به من بيان احلقو  والواجبات ,  ا فيه اإلنسان واحليوان  -

..والنبات والبيئة وكل ما خلق 
..ل احلكمة عل  منته  قويم األعمالِبِه ؛ لكونه دين رشاد وعصمة , وبه تد ُهد   ِلَمْن اْئَتمَّ -
.. متبعيهُعْذرًا ِلَمْن اْنَتَاَلُه ؛ كما هو باحلق ال يالم  -
.. َم ِبِه ؛ لكونه حمراب القويم والتقويم , و عيار  يكفي هد   ُبْرَهانًا ِلَمْن َتَكلَّ -
..رم  بني احلق والباطل ًا ِلَمْن َخاَصَم ِبِه ؛ ِلما يفَشاِهد -
..كمة ومنته  التنظيم وما ينتج عنه ه معايو احلبنِيِه ؛ في َفْلجًا ِلَمْن َحاجَّ -
َحاِماًل ِلَمْن َحَمَلُه ؛ وهنا يتمثل أهمية االستعدادات النفسية والعقلية , فاوعل التكويين اومهمد  -

.واوتقدمم الستيعاب اوعل التشريعي 
.ْعَمَلُه ؛ ميثل السلوك التنظيمي واآللي للتنفيذ ًة ِلَمْن َأَمِطيَّ -
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.َم ؛ اونهج اوعياري للتقويم سَّآَيًة ِلَمْن َتَو -
.َم ؛ ومنه ما ميثل الوقاية للذي استقبل أمر ًة ِلَمِن اْسَتأَلُجنَّ -
كباة لكال تغايو آناي     ختياار والمجماة اوناسابة واووا   الاوعي سابيل دقاة اال    ِعْلمًا ِلَمْن َوَعا  ؛  -

..ومستقبلي 
..دة من احملتو  اوطلوب مصدر الصد  اوعوَّل علية لإلفا َحِديثًا ِلَمْن َرَو  ؛ -
؛ وهنا مما حيمله هو اختاذ القرار وتنفيذ  بأحسن السبل احملققة وعايو النجاح  ُحْكمًا ِلَمْن َقَض  -

 ..عل  وفق العدالة واحلق واوساواة 
إىل  واالنطاال  , ( البيئة الداخلية للفرد أو اوماعة بقوتهاا وضاعفها   ) والتنظيم الداخلي للنفس        
, وأنشاطتها اوتفاوتاة يف مساتو     ( البيئة اخلارجية بفرصها وتهديداتها وخماطرهاا  ) مل احلياة اواامية عا

وذلك حينما ارتف  اإلسالم  باإلنسان , وما جيسمد القول اوبارك إال عظمة اإلسالم اإلعجازية , التعقيد 
 .. عل  وفق التنظيم اونبعث من الكرامة وإسم السالمة 

, م  نزع كل الشوائ  من نفس اإلنساان  , والعواق  اوبنيَّة عل  األسس اوتينة والتعاون اوثمر         
وباخلصوص ما يدخل ضمن العملية التنظيميَّة اليت تؤلِّ  بني األجزاء لتآزرها يف أداء نشاط معني بكال  

التالي لقيق األهداف وب, لتؤدي إىل خمرجات نافعة عل  وفق دقة اخلطط اودروسة , مدخالته اوتنوعة 
 .. والغايات اورسومة 

 
 ( :  عليه السالم)فانظر لقوله         
. َكَراَمةني  َوِجَماُع, ُه اْسُم َسالَمةني نََّوذِلَك أَل, َواْسَتْخَلَصُكْم َلُه  ,ُكْم ِباإلْسالِم اهلَل َتَعاَل  َخصَّ إنَّ)        

َوال َتْنَقِضي , ال َتْفَن  َغَراِئُبُه . َوَباِطِن ِحَكٍم , ِمْن َظاِهِر ِعْلٍم , َن ُحَجَجُه يََّوَب, اْصَطَف  اهلُل َتَعاَل  َمْنَهَجُه 
 َوال ُتْكَشُ  الظُُّلَماُت إالَّ, ِبَمَفاِتيِاِه  ال ُتْفَتُ  اخَلْيَراُت إالَّ, َلِم َوَمَصاِبيُ  الظُّ, ِفيِه َمَراِبيُ  النمَعِم . َعَجاِئُبُه 

 . (َوِكَفاَيُة اُوْكَتِفي , ِفيِه ِشَفاُء اُوْسَتْشِفي . ْرَع  َمْرَعاُ  َوَأ, ْحَم  ِحَماُ  َقْد َأ. يِاِه ِبَمَصاِب
وميكن وض  أبعاد من التنظيم اإلسالمي يف ضوء ما تقادَّم مان القاول اوباارك , وذلاك مماا ياتم               

 :استيعابه , ليكون امتداد  اوخطط اآلتي 
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 التنظيم –اإلسالم  منظومةيبني (  3 )خمطط 

مْرَطَةى مهلُل 

 َتَااَحى َمْ َهَمُه

 
 

 َ  ُحَمَمُهَبنَّ 
 

 ِمْ  َظاِهِا ِعْلٍم ِحَكٍم َباِطِ 
 

ال َتْ َضِاي 

 َعَماِئُبُه
 

 ال َتْةَ ى َغَامِئُبُه

 

 َلِمَمَصاِبنُح محظُّ

 
 

ِفنِه َمَامِبنُ  

 مح َِّاِم
 

ال ُتْكَشُ  

 محظُُّلَناُ  إالَّ

 ِبَنَصاِبنِكِه
 

 ال ُتْةَعُح

 محَخْنَامُ  إالَّ

 ِبَنَةاِتنِكِه
 

 ْةَعى َمْاَعاُهَأ

 

 ْحَنى ِحَناُهَقْد َأ
 

 ِكَةاَيُ  محُنْكَعِةي
 

ِفنِه ِشَةاُ  

 محُنْسَعْشِةي
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ونر  دّقة انسيابيَّة وفاعلية ومروناة ومشولياة التخطايط والتنظايم علا  وفاق آلياة عالياة لتنفياذها                

اليت ُّثل األسس اإلنسانية يف قياام  , فهناك السالمة وااع الكرامة , والوصول إىل النتائج اوعوَّل عليها 
, التنظيم عل  وفق حقو  اإلنسان يف التفكو اوناس  اوبدع , لتنفيذ األعمال اوختلفة النافعة لإلنسان 

 ..حنو آفا  التقدَّم واخلو  لالنطال  واالستيعابوإبراز اونهج واحلجَّة لإلقناع والتفهغم 
القيم األخالقية واإلبداعية  وكل ذلك مبين عل  علم نافذ ودّقة يف فلسفة األمور وما تتطلبه من توافر   

 ..وباونا  الوقائي والعالجي هلا , وبوضوح اخلّطة الشاملة ومتطلباتها وأدوات جناحها , واإلنسانية 
لذا من أجل انسيابية التنظيم اوتوازن والواضا  , فقاد جعال اخلاالق , وهاو جال جاللاه أعارف               

, (  ِبَمَصاِبيِاِه َوال ُتْكَشُ  الظُُّلَماُت إالَّ, ِبَمَفاِتيِاِه  ْيَراُت إالَّال ُتْفَتُ  اخَل) وما ينفعهم , بأنه   خلوقاته
لكون َمن اهتد  وان  من العلم اإلهلي , ينظر بنور اهلل للمستقبل اإلنساني بال حواجز العنصارية وال  

اونطلاق مان   , ي اوتناومر  فهناك اهلداية , وهناك االختيار اوبين عل  الوعي الفكر, عقدة التفرقة اوذهبية 
 ..مبدأ ؛ ال إكرا  يف الدين 

فما أعظم وأروع وأد  اإلسالم ودستور  العظيم القويم اوقومم لتنظيم احلياة , وما ينجم عنه من        
فاال  , يف خمتلا  أنشاطتها ومشااريعها ومشااربها     , وجعله منار التنظيم وإدارة الشعوب , نعمة لألنام 

 ..وَمْن كان , ياة أليٍّ كان تتوّق  عجلة احل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

 
 

 الفصل الثاني
 بعض اجلوانب التنظيمية 

 يف نهج البالغة
 
وإىل الدالالت , استكمااًل ؛ تظهر أمامنا بع  اووان  واوصطلاات اوتطلبة بيان ما تشو إليه         

وتوافقها م  , يمي يف نهج البالغة التنظ باألداء والبناءاوخطط له , و وطر  استخدام األسلوب اونهجي
واختااذ   واالستشاارات كاوساؤولية والصاالحية واوركزياة والالمركزياة     , أبعاد العلوم اإلدارية احلديثاة  

والاواردة يف كتا  تراثناا    , وغوها من اوصاطلاات اوباشارة وغاو اوباشارة يف دالالتهاا      .. القرارات 
ن الكريم والسغنَّة النبوية الشريفة وأقوال األئمَّة اوعصومني عليم واوستمد من القرآ, العربي  -اإلسالمي 

 ..هذ  احلقيقة اووضوعيَّة الواضاة  إغفالودون , السالم 
و ا ورد , ة اليت احتواها علم اإلدارة يلذا يتطل  يف هذا الفصل لديد بع  اوصطلاات التنظيم      

  :وستكون معاوتها كما يلي , يف نهج البالغة 
 .اوركزيَّة والالمركزيَّة :  املبحث األول
 ..اوسؤولية والتفوي  :  املبحث الثاني
 . االستشارة واهليئة االستشارية والسلطة التنفيذيَّة :  املبحث الثالث
 .االتصاالت  : املبحث الرابع
 .اختاذ القرارات  : ام املبحث اخل
 .الرقابة واإلشراف  : سادساملبحث ال
 .اختيار البديل أو البدائل :  لسابعاملبحث ا
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 املبحث األول

 املركزّية والالمركزّية

 
, أماور شات  مان العالقاات , ومنهاا ماا يأخاذ يف         والدليل التنظيمي   ياجم اهليكل التنظيمي        

أو نظااام العماال اإلداري الالمركاازي   مضااامينه نظااام العماال اإلداري اوركاازي   
  الال مركازي علا  وفاق النسا  اوالئماة لكال        –أو مشاركتهما معًا اوركزي

ومان خاالل احتياجاات قاوَّة العمال واوهاود اوبذولاة والاوعي         , جان  منهما يف العمل اوعين باذلك  
والقابليات والقدرات عل  أداء العمل , وما  واالستعداداتاوناس  وأهمية العمل واوسؤولية والرغبات 

 .إخل .. ر من الكوادر , ومستو  ثقة الرئيس أو القائد بالعاملني معه لتنفيذ األعمال اوختلفة متواف
فاوركزيَّة ؛ تعين تركيز أو تكثي  السلطة أو اوسؤوليات الوظيفيَّة أو األعمال بيد جهة حمددة , أو       

 جلاس أو وناة    بإمرة أو سلطة شخص حقيقي معلوم ومسمَّ  , أو شخص معنوي كأن يكون متمثل
, وتكون اوسؤولية مسؤولية مباشرة عن نتائج تنفياذ األعماال وأماام اوهاات العلياا      , أو الشركة األم 

 ..كأن تكون متمثلة بالقضائية أو التخطيطية 
وتظهر اوركزية بصورتها الواضاة والعميقة واورّكزة يف النظام اإلداري الذي ياتم تسايو  علا            

دارة البووقراطية , وفيها يظهر مستو  مرتف  من قيود اللوائ  واألنظمة والتعليمات الايت  وفق منهج اإل
  ومثمر بشكل واسا  يف اجملتمعاات   تفرضها اإلدارة العليا عل  اوستويات األدن  , وهو قد يكون ناج

األشاخاص   الصناعية اوتصفة بالتخل  واخنفاض مستو  الثقافة والوعي لد  العاملني , أو عدم وجاود 
اوؤهلني أو اوعتمد عليهم , وعدم تفاعلهم م  أخالقيات العمل واألداء اوطلوب , أو التخوغف مما يتعلق 
بالفساد اإلداري واوالي , أو ختاوغف القاائم علا  رأس السالطة أو هرماه مان منافساة اآلخارين ضامن          

ت , وبالتالي إزاحته عن منصبه إذا ما اوشروع أو اوؤسسة , الذين ميتلكون القدرات والرغبات واوؤهال
شاااركهم يف اوسااؤوليات , أو حتاا  كااون رأس اهلاارم اإلداري أو احلكااومي ضاايق النظاار ومسااتاوذ  
ومتشبث عل  كرسي الرئاسة أو احلكم , أو ُّتلكه أزمة نفسية تاودي باه إىل حا  التملاك والسالطة      

                                                 
ع أل محنؤسسي  محنوضِّيح محنسيعويا  مدامةيي  محنخعلةي  مي  محنيديا        محنشيال  محذي ينك  محضول ع يه ممياًم، ه هيو طايطي      - 0

..محاام لمدةم  مشقسام لما ي اوي تكت مسؤلحناتهم لألمماهم 
محذي ينثل تةارنل محنهام محن اط  بكل محنسعويا  مدامةي  لمحوظنةني    مي  محعخطنطني  لمحع ظننني  لمحع ةنذيي  ه محدمطلي         - 2

..أل محنؤسس  ضن  كل عنل في محنشالع 
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ع وماوارد  اوتنوعاة ومنهاا اواوارد البشارية      والتفرغد بها , وقد يؤثر ذلك حت  عل  منو وتطاور اوشارو  
 ..وجودة اونتوجات من السل  واخلدمات , والتغيو احملقق وستقبل وإدامة كل اوفاصل اوثمرة 

وعل  مستو  الدول , وباخلصوص الدول اوتخلفة والنامياة , غالباًا أو مطلقاًا ماا ياتم اساتخدام             
زي , وذلك ضمن األنظمة الدكتاتورياة والتسالطية واألنظماة الايت     األسلوب أو السيادة أو النظام اورك

 ..شاكله ما تنا  بهذا اونا  وما ماثله و
أمَّا الالمركزية ؛ فهي ما يتم  وجبها توزي  السلطات أو اوسؤوليات الوظيفيَّة أو األعماال علا           

وتكون مسؤولية , ( نظمات كمؤسسات ومشاري  وم) أو معنويني  (كأفراد )  حقيقيني عدَّة أشخاص
واهلدف هو تنظايم العمال وجعلاه  روناة وانسايابية      , كل منهم عل  وفق ما مناط بهم لتنفيذ األعمال 

, والعائادة وؤسساة واحادة    , وخصوصاًا يف اوشااري  اوتعاددة الفاروع     , ودّقة وحيوية وفاعلياة أكام   
كماا لاو كانا  يف    , ه مساوة تنفياذ األعماال    لئال تكون معوقات تواجا , واواابطة واووزعة جغرافيًا 

 ..تطبيقها مركزيًا , فيهدر الوق  وتهدر اوهود اوبذولة ويتأخر تنفيذ اخلطط اورسومة 
كما تضمن ماا سابق ذكار  , لاذا     , والنفراد تطبيق اوركزية أو الالمركزيَّة ؛ سلبياتها وإجيابياتها       

وباإلفادة من إجيابيات كٌل من , نظام اوركزي والالمركزي تنتهج بع  اوشاري  , مزيج من أسلوب ال
   ..النظامني 

صاور مان اووانا  اوركزياة والالمركزياة يف      ( عليه الساالم  )وحيدد لنا أمو اوؤمنني اإلمام علي       
ن نساتفيد  القيادة اإلهلية عل  وفق ما جاء يف مدرسة القرآن الكريم والسغنَّة النبوية الشريفة , وما ميكن أ

واإلقتداء  ا ميكن اإلقتداء به , و ا متوافر من إمكانياتنا كبشر وماا منتلكاه مان مشااري      , من أبعادها 
وتطبيقها عل  اوشاري  واألنشاطة الدنيوياة الايت ُينظار بفعالياتهاا ونتائجهاا وساتقبل التنمياة         , وأنشطة 

من االحنراف , ومحايته من االبتعاد عن النظارة  اسااتيجي حلماية األفراد واوماعات  وبتوجيهاوستدامة 
حيث يرشادنا إىل  , األخروية يف التخطيط والتنفيذ والرقابة التقييمية والتقوميية لتواصل األنشطة واحلياة 

التنظيم اإلهلي و نا  مركزي , وتفوي  وسوة احلياة من خالل خليفته يف األرض , ومنه ما يتبني يف 
 : نهج البالغة بالقول 
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َصاِنٌ  , ةني ُمِريٌد ال ِبِهمَّ, ةني َوُمَتَكلٌِّم ال ِبَرِويَّ, َبِعيٌد ِمْنَها َغْيَر ُمَباِيٍن , ْشَياِء َغْيَر ُمالِبِس َقِريٌ  ِمَن اأَل)       
َرِحيٌم ال , ِة حَلاسََّبِصٌو ال ُيوَصُ  ِبا ,َكِبٌو ال ُيوَصُ  ِباَوَفاِء  ,وَصُ  ِباخَلَفاِء َلِطيٌ  ال ُي. ال ِبَجاِرَحةني 
 . (َوَتِجُ  الُقُلوُب ِمْن َمَخاَفِتِه , َتْعُنوا الُوُجوُ  ِلَعَظَمِتِه . ِة ُيوَصُ  ِبالرمقَّ

, هاو تاارة يناتهج أسالوب اوركزياة      ( علياه الساالم  )وكان يف أسلوب احلكم الذي اتبعه اإلماام        
وحالة أخر  تطل  اوزج بني , متابعته للمنجز  وموق  آخر استخدم أسلوب الالمركزية يف اإلدارة م 

ياة يف موقا  , إن   اوركزية والالمركزية وعاوة موق  آخر يف إدارة إقليم أو والية , أو إلغاء الالمركز
 :   ض  ذلك يف قوله اوبارك تطّل  ذلك ؛ ويت

, َوَعَصاْيَ  إَماَماَك   , َك ْساَخْطَ  َربَّا  ْلَتاُه َفَقاْد أَ  إْن ُكْناَ  َفعَ , ْماٌر  َفَقْد َبَلَغِني َعْنَك َأ, ا َبْعُد مََّأ )      
  . َماَنَتَكْخَزْيَ  َأَوَأ

 َفااْرَفْ  إَلايَّ  , َكْلاَ  َماا َتْااَ  َياَدْيَك     َوَأ, َخْذَت َما َتْاَ  َقاَدَمْيَك  ْرَض َفَأْدَت اأَلَك َجرَّنََّبَلَغِني َأ      
 . ( الُمَوالسَّ, اِس ْعَظُم ِمْن ِحَساَب النَِّحَساَب اهلِل َأ َواْعَلْم إنَّ, ِحَساَبَك 

فلو رجعنا , وهذا دليل واض  باستخدام الالمركزية يف اإلدارة , وإلغاء  حني تطّل  األمر ذلك        
اختاذ القارار , لكناه جتااوز    صن  ويدلل عل  ما كان عليه من حرية , .. (  إْن ُكْنَ  َفَعْلَتُه: ) إىل قوله 

ضا  الرقاباة التقييمياة والتقوميياة يف     زية يف اإلدارة , وبذات الوقا  يت يعين تطبيق الالمركو, الصالحية 
 .. (ْمٌر َبَلَغِني َعْنَك َأ) تسيو أمور إدارة وحكم واليات الدولة اإلسالمية متمثلة يف 

َفَقاْد َبَلَغِناي   : ) قوله فضاًل عن ما ُّثله قوَّة وحزم اوتابعة اوتواصلة والرقابة التقوميية لألعمال ؛ يف       
والذي يدلل عل  أهمية ا  اوعلومات للتقييم والتقويم ومحاية اجملتما  والدولاة وخمتلا     , (  ْمٌرَعْنَك َأ

 ..اوشاري  القائمة من احنراف إدارتها 
حية لالمركزية حدود تتمثال بالصاال  قة باوناط به هذ  اوسؤولية , واوبهذا تتطل  الالمركزية الث       

 –اوناطة باوسؤول , كونها تكلي  , ويتمثل فيها متطلبات الوعي المتاداداتها ومساؤولياتها الدنيوياة    
 ..األخروية 

ويظهااااااار معاواااااااة جانااااااا  آخااااااار , أال وهاااااااو الفسااااااااد اإلداري واواااااااالي           
     والذي مما يعين ذلك الفساد ؛ هاو اساتغالل

والعمال علا  تطويا  األنشاطة العاماة أو اووكال       , فوذ أو السلطات بغو مسارها الصاي  والقويم الن
 ..أو احلزبية أو الفئوية بإدارتها للمصا  الشخصية 
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عليه )ظهر يف عهد قيادته  ذلك حينماللفساد اإلداري واوالي , و منوذج (عليه السالم)يكش  و       
, َخاْذَت َماا َتْااَ  َقاَدَمْيَك     ْرَض َفَأْدَت اأَلَك َجارَّ نَّا َبَلَغِني َأ: ) ه باحلزم وعاو واجهه, ولألمة ( السالم

 .( ِحَساَبَك  َفاْرَفْ  إَليَّ, َكْلَ  َما َتْاَ  َيَدْيَك َوَأ
 :النص اوبارك يوضم   مماو      
..أواًل بأول وفاعليته التقييمي والتقوميي الرقابي النظام وجود  -
, ودقاة اختااذ   وأمنهاا وأمانتهاا   الدولة نظام عل  ص اوسؤول أو القائد األعل  مد  دقة وحر -

الوقا  واوكاان   وب وخماطرهاا , وتهدياداتها    عناد ظهاور اوشاكلة    اووق  اوناسا القرار يف 
 .. عل  الدولة ومستقبلها قبل تفاقم خطورتها فيما يناسبها من عالجو , اوناس 

..اخلطر ة , وكيفية تغيوها م  تغيو اووق  ستو  الثقة اوتبادلاالهتمام   -
لاكوماة اوركزياة , بعاد أن كانا  إدارة     أو عودتهاا ل , للدولاة   إدارة اإلقليمودة عيوضم  و -

..اإلقليم أو الوالية عل  الدولة تطبمق األسلوب الالمركزي 
التقصاو , وتقيايم    وباه لدياد  , ما يتطل  من حماسبة اُوقصمر ألداء واجبه اووكل إليه يوضم   -

 ..وتقويم السلوك اإلداري 
أحاد  لاد    عند ظهاور  , وكيفية عالجه واحلد منه وخطورته يوض  الفساد اإلداري واوالي  -

  ..نظام الدولة  أقطاب
تلا   وبناء الرقابة الذاتية اوبنيَّة علا  أساس الاردع الشارعي أو الاديين للشاخص القياادي , ووخ             

وهو يهتم به وما يض  فقه اوعامالت من حلول له , وماا يكمملاه مان    , ات التنظيمية لألنشطة يالسلوك
ْعَظاُم  ِحَسااَب اهلِل أَ  َواْعَلاْم إنَّ  : )واالجتماعي والعقائدي ؛ اوتمثمل يف قوله  واالقتصاديالفقه اإلداري 
البعادين الادنيوي واألخاروي يف اإلدارة واحملاسابة     ب االهتماام , وهو ما يدلل عل  (  اِسِمْن ِحَساَب النَّ

 .. والتأني  عل  ارتكاب األخطاء يف تسيو دفة احلكم أو الدولة ومؤسساتها 
اُوعيقاة   والنظر للجزء اخلطار واوهام مان اوشاكالت اإلدارياة            

اوالي والسياسي , ومنه فساد السياسة اإلدارياة ,  لتقدغم اوشاري  العامة واخلاصة ؛ هو الفساد اإلداري و
 ..بشقيه العام واخلاص 

وبهذا اخلصوص كان  اوتابعة والرقابة وحماسابة اوقصمار , تشارع يف أكثار مان موضا  , وتعادَّ               
 :أحد والته ( عليه السالم)اخليانة جان  منه , لذا خياط  
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َوَلْم َيُكاْن َرُجاٌل ِماْن    , َوَجَعْلُتَك ِشَعاِري َوِبَطاَنِتي , َماَنِتي ْشَرْكُتَك ِفي َأَفإنمي ُكْنُ  َأ, ا َبْعُد مََّأ )       
 .  .. ( َماَنِة إَليََّداِء اأَلْوَثَق ِمْنَك ِفي َنْفِسي ِلُمَواَساِتي َوُمَواَزَرِتي َوَأْهِلي َأَأ

 :؛ تأخذ جوان  عديدة , ويف مقدمتها يعين ( أشركتك ) و   
 ..ظام اوركزية والالمركزية تطبيق ن -
..والتفوي  والصالحيات واوسؤوليات  -
..والتضامن يف القيادة واألداء والنتيجة  -

, فاألدن  األدن  تنظيم والنظام , وبني اوستويات وتتبني اآللية التضامنية بني اوستويات العليا يف ال      
اخلطط , ومحاية اخلطة وسبل تنفياذها , وتواصال   ونقاط التوق  للمااسبة عل  االحنرافات أثناء تنفيذ 

, ومحاياة  ( الطويال )أو علا  األماد البعياد    ( القصاو )األماد القريا    جناح اآللية ولقيق األهداف عل  
 ..اإلسااتيجية 

اوركزياة أو   أسالوب بأنَّ هنااك متطلباات للتعامال ما      , وكذلك يتبيَّن من النص اوبارك اوتقدمم        
, ولمغل اوسؤولية وتفوي  الصالحيات يف تنفيذ األعمال اوختلفة , وما يسبقه من اختياار  الالمركزية 

 ..وهو ما سيتم دراسته يف مباث خاص , وتعيني الشخص اووثو  بأمانته وكفاءته 
وعمومًا فإنَّ تدخل أمور حمددة لتم انتهااج الدولاة أو اوؤسساات أو اوشااري  لاإلدارة اوركزياة             

 ..دارة الالمركزية , أو انتهاجهما معًا وذلك  زج إجيابياتهما يف ختطيط وتسيو وتنفيذ األعمال واإل
, وبطبيعة احلال ؛ االنتهاج الراسخ واوثمر , هو ما يستمد أبعاد  من عادَّة أماور يتطلبهاا العمال           

ات اوشروع , كفروع أو التبعية كاوالئمة واحلتمية اليت يفرضها اووق  والتوقي  واووق  وتعدد امتداد
أو متطلبات االسااتيجيات أو ما يتاتَّم األخذ  نهجيَّاة لالساتخدام األنسا  أو األفضال مان الناحياة       

 ..  واإلسااتيجيةوبإجيابيات ما ُيتوق  من النتائج اآلنية واوستقبلية , التكتيكية , العلمية والعملية 
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 املبحث الثاني

 تفويضاملسؤولية وال
 

؛ مصطلاني ماابطني يف احلياة العملياة   والتفوي   اوسؤولية       
, فال ميكن أن يكون هناك التغطية الشاملة لنشااط معاني بادون مساؤولية , ووحادة اوساؤول       اويدانية 

وفاعلياة  واساتمرارية  ناسابة  واوسؤوليه للعودة له تنظيميًا , ووضوح تلك اوسؤولية وتوازنها بانسيابية م
   ..ومرونة مثمرة , والتنازل عن جوان  منها كتفوي  

وما يدل عليه من خاالل الادليل   , توخ  من خالل توضي  اوهام اليت يقوم بها األفراد العاملني وي      
 :الوظيفي أو التنظيمي الذي يوض  من خالل لليل الوظائ  أو األعمال عن طريق 

و العمل ؛ وض  كل ما تتطلباه الوظيفاة ؛ كااوؤهالت والقادرات ,  رشاد      وص  الوظيفة أ -
 ..التوصي  الذي هو  ثابة تشري  الوظيفة 

ومواصفات الوظيفة أو العمل ؛ وهو احملدد للشاخص الاذي يشاغل تلاك الوظيفاة و اا ميلياه         -
..وص  الوظيفة وحاجاتها 

اوشروع , وما يات  عليه من مسؤولية وتفوي   فضاًل عن ما تضعه اهلياكل التنظيمية للنشاط أو      
 ..إلدارة األعمال 

ألنَّ اوساؤولية تبادأ أوَّاًل ثام ياأتي دور التفاوي  باإرادة       , واوسؤولية أمشل وأعام مان التفاوي           
وذلاك حلاجاة األعماال    , اوسؤول األعل  للتنازل عن بع  مسؤولياته لألدنا  مناه إدارياًا أو تنفياذيًا     

 .. التفوي  فيها النسيابية العمل ومرونته وفاعليته  وإمكانية
وحيمال مساؤوليته   , لذا يات  عليهاا قضاايا جزائيَّاة    , واوسؤولية ُمْلِزَمه قانونيًا وتنفيذيًا وشرعيًا       

وعاادًة ماا تكاون    , أو جهة حمددة لتنفيذ األعمال اوناطة به , شخص أو أشخاص ؛ حقيقيَّة أو معنوية 
 ..إلدارية العليا هي اليت تتامل اوزء األكم منها اوستويات ا

علا   ( بالشاكل اوباشار  )أمَّا التفوي  أو الصالحيَّة فإنها عموماًا غاو ملزماة قانونياًا أو تنفياذيًا             
وبطبيعة التفوي  ناجم عن تناازل جازء   , األشخاص , إاّل أمام َمْن فوَّضه أو َمَنَاه أو خوَّله الصالحية 

                                                 
على محاغم مي  أّن ه ياخ طليي بين  ميا تا نيه محنسيؤلحن  لكيل مي           ه ةويض أياا،   محصالحن  أل محعخويل لقد ُيسنى محع  - 0

..محنصطلكا  محنذكوة  
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وساهولة  , ِلما ُيراد من خالهلا اورونة والدقة واالنسيابية يف أداء العمل , كما سبق ذكار    من اوسؤولية
 .. وسرعة العمل , الفاعلية وختطِّي الروتني 

حالاة  , تقدَّم من إجيابيات التفوي  أو الصالحيَّة أو التخويل أو توزي  اوسؤولية  ويضاف إىل ما       
ا شايء مان اخلامة والشاجاعة واإلقادام , مماا جيعلاهم أهااًل وعلا           تسهم يف اكتساب اوستويات الدني

 ..استعداد لتامغل اوسؤولية مستقباًل , أو وق  ما تتطلبه احلاجة خلدماتهم 
إاّل بالتفوي  والتخويال ,  , وال يكون اكتساب اخلمة ومعرفة كيفيَّة التعامل م  اوسؤولية  رونة       

 ..ت اويدانية , ويتم التهيؤ لتامل اوسؤولية اوباشرة بال تفوي  ومنه تاسخ اوؤهالت واخلما
وَماْن والكيفياة وحجام    , ونهج البالغة يوضم  لنا اوهام اليت تتطل  فيها لمغل اوسؤولية مباشارة        

 ( : عليه السالم)وموق  وتوقي  ما ميكن أن ُّن  الصالحية فيه , حيث يقول 
ْرَضاُ  ِماْن ُشاْجَعاِنُكْم   ْن َأا َرُجٌل ِممَّي ِمْثِل هَذَما َيْخُرُج ِفإنَّْخُرَج ؟ َوْن َأا َيْنَبِغي ِلي َأي ِمْثِل هَذِفأ)       

 ,الَقَضاَء َبْيَن اُوْسِلِمنَيَو, ْرِض َدَع اُوْنَد َواِوْصَر َوَبْيَ  اَواِل َوِجَباَيَة اأَلْن َأَوال َيْنَيِغي ِلي َأ, َوَذِوي َبْأِسُكْم 
َِ َتَقْلَقُل َتَقْلُقَل الِقْدِح ِفَأ, ْتَبُ  ُأْخَر  ي َكَتيَبةني َأِف ْخُرَجَأ ُثمَّ, ي ُحُقوِ  اُوَطاِلبنَي َظَر ِفَوالنَّ , ي اَوِفِو الَفاِر
 . (اْضَطَرَب ِثَفاُلَها َو, ا فإَذا َفاَرْقُتُه اْسَتَااَر َمَداُرَه, َنا ِبَمَكاِني َوَأ َتُدوُر َعَليَّ, َحا َنا ُقْطُ  الرََّما َأَوإنَّ
عديدة منها ؛ يتوجَّ  عل  الشخص اُوْلَق  عل  , فالشروط الواج  توافرها ون  صالحية حمددة        

أعباء  اوسؤولية ؛ أن خيتار مواصفات للشخص اوخوَّل بالصالحيات ؛ َمْن يتَّص  بالشجاعة واإلقادام  
 .. والثبات 

فهنااك أماور ميكان    , تنفيذ األنشطة اوطلوبة علا  وفاق اخلّطاة اورساومة       يعين بالصالحية ميكن       
ِممَّا جتعل له اخلمة اوناسبة لتامغل , تفويضها , ما دام  تتص  بإمكانيَّة تنفيذها بإشراف شخص آخر 

اهليكال   أسالوب اوسؤولية مستقباًل , وتعادد األشاخاص ليكاون التمارين اوناسا  هلام , وقاد يساهم         
 ..الدائري أو العمودي أو األفقي , للتعرف عل  اوسؤولية والتفوي  أو الصالحيات  التنظيمي

إاّل لمغلاهم اوساؤولية مان منفاذ ماناهم      , نشااط   وما َتْوِلَي  الوالة عل  إدارة والية مقاطعة أو      
 :  (عليه السالم)فانظر ِلما يقول , لذا يتطّل  إعطاء احلق حقه , الصالحيَّة أو التفوي  

 . (ٌر َوَرْأٌي ُمَتبَّ, َلَعْجٌز َحاِضٌر , َفُه َما ُكِفَي َوَتَكلُّ, َتْضِييَ  اَوْرِء َما ُولَِّي  َفإنَّ) ..       
وإاّل ُأْربك تنفيذ ما مطلوب تنفيذ  من اخلطط , وقد , واألهلية يف لمل اوسؤولية , أمٌر ال بدَّ منه       

 .. تكون النتيجة خطرة 
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اختيار الشخص اوناس  يف اوكان اوناس  والتوقي  واووق  اوناس  , وبشكل خاص اختياار  و      
 ..َمْن يكون أهاًل لتامغل اوسؤولية أو التفوي  , أمٌر يف غاية األهمية واخلطورة 

 ( :عليه السالم)وبهذا اخلصوص يقول اإلمام        
ا ي ُتاْدِخُل ِفيَها  ِتا اْخُصاْص َرَسااِئَلَك الَّ  َو, ل  ُأُموِرَك َخْيَرُهْم َفَولم َع ,اِبَك اِل ُكتَّي َحاْنُظْر ِف ُثمَّ )       

 . .. (اَمُة ْن ال ُتْبِطُرُ  الَكَرِممَّ ْخالِ اِلِ  اأَلْجَمِعِهْم ِلُوُجوِ  َصَك بَأارََْسَرَأاِئَدَك َوَمَك
حيمله العمال مان أسارار وأعبااء      عل  وفق ماالتخويل األعمال واوسؤوليات والتفوي  وتولية و       

 :إىل حيتاج ولمل مسؤولية , 
أخالقيااة حتاا  وللعاااملني أو اوااوظفني   خالقااياألساالوك الالنظاار يف  -

 ..اووظفني  وأنشطة وأداءوالتزام وأمور ,  اوعلومات 
.. يتم االختيار يف خوهم لألمور الوظيفية وتنفيذ األعمال -
اخلصوصية يف األعمال , هلا تفوي  خاص , لكون أسرار األعمال , مساتقبل جنااح تواصال     -

 .. األداء ولمل اوسؤولية 
ولتامغل اوسؤولية , أخالقية لمغلها وموض  ثقة حافظ سرها وتنفيذها , وإاّل اجنرف حنو الفساد        

 ..والتشبغث باوناص   ي واوالي وحت  السياسي وح  السلطة والتسلُّطراإلدا
ولإلمكانية وِصافة اإلقادام واالساتعداد الفكاري واوسادي والنفساي وماا ميتلكاه مان الكفااءة                  

ِممَّاا جيعال الشاخص يف قادرات     , والتعاون م  كل اوستويات اإلدارية , والفاعلية يف لمغل اوساؤولية  
 .. واستعدادات ال تضيق به األمور 

 : هنا بالقول ( عليه السالم)يه إمامنا كما يشو إل       
وال ُتَمامُكُه , وُر ْن ال َتِضيُق ِبِه اأُلُمِممَّ, ْفِسَك ي َنِتَك ِفَضَل َرِعيَّْفاِس َأَن النَّْياْخَتْر ِلْلُاْكِم َب ثمَّ  )       

 . (ِة لَّي الزَّاَد  ِفال َيَتَمَو, اخُلُصوُم 
لتسايو أماور النااس    , وكانة يف مصادر الفكار اإلساالمي وتطبيقاتاه    واوسؤولية والتفوي  هلما ا       

, الفردية وبتوجغه وحدة اوسؤولية ؛ اوماعية أو, وانسيابية األنشطة اوختلفة واوتكاملة للاياة , والدولة 
 ..وتتوزَّع اوهام بالتفوي  يف وق  احلاجة الضرورية لفاعلية األنشطة أو األعمال 

ساورة  ( َوأْوُفاوا ِبالَعْهاِد إنَّ الَعْهاَد َكااَن َمْساُؤواًل      ) و , يأخذ مكانه يف لمغل اوسؤولية والعهد        
ويكاون امتادادها أن ال   , وعمومًا فمختل  األعمال تتعد  آثارهاا الدنيوياة   ,  31من اآلية / اإلسراء 
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ومتطلباات تلاك اوساؤولية    وتواب  , تتقادم اوسؤولية , وتبق  يف عنق اإلنسان إىل يوم حساب اآلخرة 
 .. 1 من اآلية / سورة األحزاب ( َوَكاَن َعْهُد اهلِل َمْسؤوال )  يات  عليه ؛ وتفويضها

 
 
 
 
 

  املبحث الثالث

 واهليئة االستشارية والسلطة التنفيذّية االستشارة 
 

 االستشارينيليات اليت يقوم بها األشخاص الكبوة ؛ بني األنشطة والفعاليات واوسؤو االختالفات      
         أو اهليئااة االستشااارية , ومااا يعماال باجتاههااا الساالطة أو اهليئااة التنفيذيااة
  ,    وما أر  تسمية السلطة التنفيذية إاّل اوصطل  األد  , لكاون احملادد األساساي

 ..رسومة هو سلطتها يف تنفيذ األعمال عل  وفق اخلطط او
وماا  , وتنب  االختالفات من أرضيَّة وطبيعة األعمال اوناطة باهليئة االستشارية والسلطة التنفيذياة         

يتاملونه من مهام وأعباء ختض  ألصول أعماهلم اوكمملة وهام وتوجيهاات وأوامار رأس اهلارم اإلداري    
ياذ إىل أجاود النتاائج ولقياق األهاداف      واض  اخلطط , والوصول تضامنيًا  ضامني رسم اخلطط والتنف

      ..اورسومة 
فاالستشاري ؛ تبادأ مهمَّتاه ِممَّاا حيملاه مان ماؤهالت وخامات وقادرات علمياة واساتعدادات                  

ورغبات ؛ ويض  أفكار  عل  هيئة نظريات توجيهية تستعني بها اوهات اوعنية , واوتمثلة بالدراساات  
 ..واوعارف واإلمكانيات العلمية التنموية وتطوير اوعلومات 

ِممَّاا يؤهلاه علا  لمغال     , ويض  خمات عملية وتطبيقيَّة أو ميدانية مناسابة يف جماال اختصاصاه           
ووض  أجنا  احللاول   , مسؤوليته يف وض  األسس والكش  عن األمور اوستعصية للنشاط أو اوشاري  

                                                 
اق  بن  توًي  محضوى لتيومًن بين  محمهياً محعشياياي لمحمهياً محع ةنيذي لمحمهياً محضايائي ه         لالبّد م  مدشاة  إحى محعة - 0

لتكييدا مشيييديوحوجنا  أل محدسيياتنا هييذه مشجهييز  ه حنكييون توًييي  مشالمة ضيين  هييذه مشجهييز    محباحنييان لةئيين  محدلحيي      

ي ريلب اةمسيع ا هيذه ه لسينعم اةمسيعها فيي       لةئن  محوًةم  ه حععكنل محككوم  محمااب محع ةنيذي فيي محدلحي  ه لهيو حين  في      

 ..كعاب مسعضل إن شا  مهلل 
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توضي  ما يسهم يف وضا  اخلطاط اوناسابة , ور اا عناد      لتنتهي إلرشاد و, الالزمة واوناسبة والُفضل  
 ..الب  يف أخذ طريقها للتنفيذ 

وكاذلك يف حالااة ظهاور مسااتجدات , يتطلاا  العاودة لالستشاااري ليساتفي  خبماتااه خلااروج           
 ..اوشروع من اوشاكل اوستجدَّة 

يهاات واإلرشاادات واوقاحاات    وتوجيهاته مهمة وسوة اوشاري  عل  الرغم أنَّ األفكار والتوج       
غو ملزمة , ور ا ترف  األفكار اليت ُيبديها االستشاري , سواء كان هذا الرف  جزئيًا أو كليًا من ِقبل 
السلطة اوسؤولة أو التنفيذية , لكونها قد ال تتوافق م  طبيعة النشااط أو اوشاروع , أو ال تتوافاق ما      

يف االختياار   اإلساهام ت  بها اووارد البشارية يف تطبياق احللاول أو    اإلمكانيات والقدرات , ومنها ما تتم
 ..األمثل بني البدائل , أو ال تتوافق م  مضامني ومتطلبات وض  اخلطط وتنفيذها 

وأيضًا أهمية اهليئة االستشارية ؛ تنب  من كونها تض  خطوط أو سبل ختطِّي الصعاب واوشااكل         
لتاقياق االساااتيجيات   , از األعماال بصاورتها اوناسابة أو الصااياة     واوعوقات اليت لاول دون إجنا  

 .. أو اُوزم  وضعها حديثًا , واألهداف اورسومة 
الساديدة واوناسابة    بآرائاه  واالساتئناس اوشاورة   االستشاريلذا كما أشرنا , إنه ال تتعد  مِهمَّة       

همية البالغة والكبوة اليت ال ميكن إغفاهلا من كل يف األنشطة الفعلية له األ لالستشاريوالفضل  , لكنَّ 
وتكامل ما حيمله عل  اوديات اواضية من خمات مزاولة , للمؤهالت واخلمات اليت حيملها , األطراف 

 .. األعمال النظرية والعملية 
جتارب متكاملاة   وأهم جان  ُيعتمد فيه عليه هو دقة اختيار اوعلومات والبيانات , ِلما مرَّ به من       

ويف , أو اخلاوض يف االجتاار فيهاا وتاداوهلا     , إلنتاج السل  واخلدمات , اإلحبار يف عامل األعمال واوال 
 .. كل اجملاالت الصناعية واالستخراجية والتاويلية 

وإدراك حقيقة اوعضلة أو اوشكلة , وعرف كي  جتاوزها , وأيضا كونه واجه خمتل  اوعضالت        
 .. ووض  ما ُيناسبها من حلول , ستها ولليلها ودرا

 :واالستعانة جبهة اهليئة االستشارية تكون        
 ( .النشاط ) إمَّا من داخل اوشروع  -
أو مان  ,  تثمار اإلمكانيات الوطنية الكا ء سواء كان من داخل القطر وباس, أو من خارجه  -

. االستشاريةخارج القطر بسب  عدم توافر اإلمكانيات 
لتكامل اخلمات , من داخل القطر وخارجه  االستشاريبع  احلاالت ُيمزج الكادر أو اهليئة  -

ذولة فضاًل عن الكادر اوتوافر يف داخل اوشروع , ومن أهدافه التقليل من النفقات اوالية اوب, 
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الطاقااات الداخلااة ضاامن العمليااة االستشااارية , والساايما   هلااذا الغاارض واسااتثمار خمتلاا   
 ..منها   اتيجيةاإلسا

ال ميكنه أن يستغين عن خمات االستشاري أو اهليئاة االستشاارية   , ويكفي القول بأنَّ أي نشاط        
عل  الرغم من أنَّ التوصيات واوقاحات واحللول اليت لاددها وتضاعها اهليئاة    , أو الكادر االستشاري 

لكانَّ احلاجاة هلاا يف    , تكاون غاو ملزماة    من خالل الدراسة والتاليل واالساتنتاجات ,  , االستشارية 
وطبيعة وجودهاا ُماالزم والبادَّ مناه الختصاار أسالم وأفضال        , خمتل  اخلطوات التنفيذية والتخطيطية 

 ..للوصول إىل أفضل النتائج اوطلوبة , الطر  
اء مهماة  أو بانتها ( أي تازول بازوال اوهمَّاة    ) التكاوين   مؤقتاة واهليئة االستشارية ؛ إمَّا أن تكون       

أو دائمية ما  الكاادر أو القاو  أو اواوارد البشارية الداخلاة ضامن اوهاة         , اوشروع أو النشاط نفسه 
الواضعة اخلطط  واونفِّذة , وقد ميتد استشارتهم حت  وصول اونتوج إىل اوستهلك , وما ينجم عنه من 

 ..وردود األفعال من جرَّاء استعمال جتربة اونتوجات 
وهلاا الكاادر اوتناوع بالتخصصاات     , ون اهليئة االستشاارية مؤسساة ذات كياان مساتقل     وقد تك      

 ..العلمية والفنيَّة 
أمَّا خبصوص حجم اهليئة االستشارية اُوستعان بهاا , ساواء كاان داخال اوشاروع أو مان خاارج              

, ع آلخار  فإنه خيتلا  مان مشارو   , وتنوع االختصاصات الداخلة ضمن عمليات اوشروع , اوشروع 
أواًل باأول , وماا   ومن مهمَّة ألخر  , ور ا خيتل  من توقي  آلخر , وما حيدث من تطورات عاوياة  

 ..مطلوب من مواكبة كل تطور ومحاية اوشروع واونتوج من التقادم بكل أشكاله 
وشااري   فإن مل يكن التواصل التقوميي والدعم االستشاري كقوة مضافة , للوقوف أمام تغوات ا       

األخر  باودياد , أو منهاا ماا يتعلاق برفا  مساتو  اواودة , أو االساتمرار يف إشاباع  حاجاة آنياة            
نظام السعر التنافسي اوناس  , حينها إن مل تضاف قوة جديدة للمشروع ساينتج   إتباعومستقبلية , أو 

وعادم اوواصالة يف التفاو     ظهور نقطة الضع  وتراج  يف القوة التنافسية للمنتوج , وقد ينتج الااج  
   ..التنافسي 

ونهج البالغة فيه بيان ألهمية االستشارة واالستشاري للجهاة التخطيطياة أو السالطة التنفيذياة ,           
, أو اوشااورة اوماعياة    االستشاارية واألسس اليت من خالهلا ميكن أن حيدد َمْن يتامل ويقوم باوهماة  
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واوبادأ الاذي   , وِممَّن ال يستبدون باآرائهم  , ت واإلْدراكات الرشيدة وِممَّن هم ذوو الدرايات واخلما
 : يف االستشارة  (عليه السالم)يضعه 

  (َوَمْن َشاَوَر الرمَجاَل َشاَرَكَها يف ُعُقوِلَها , ِبَرْأِيِه َهَلَك  َمِن اْسَتَبدَّ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الفرد واوشاري يبني منظومة االستبداد واالستشارة عل  مستو(  1) خمطط 
 

, واالستشارة ما هي إاّل الدعم احلقيقي واورشاد وختل  أنشاطة احليااة اونظاورة وغاو اونظاورة            
علا  اعتباار االستشاارة بأدواتهاا     , والتكتيكياة   اإلساااتيجية وتتادد  قتض  حاجة اووق  واخلطاط  

لاذا ال ميكان   , لنشااط اوثلا  أو اوناسابة    وآلياتها , ضرورة من ضرورات االساشااد احلقيقاي خلّطاة ا   
والنشااط الفاردي أو اومااعي يناا   انهج عملاي أو       , االستغناء عنها بالرغم من صفة عادم اإللازام   

 ..يتخط  الصعاب واوعضالت واوعوقات , تطبيقي تكاملي 
مستثمر ألمواله وأماوال   هنا , قد يكون مدير مشروع أو ممومل أووسلطته  بآرائهفاوتفرمد واوستبد       

اآلخرين , أو حت  ما يتمثل وجود  يف أي مشهد يصن  فياه القارار أو يتخاذ  أو ينفاذ  , مهماا كاان       
مستو  النشاط اوشارك فيه , إن مل يض  آراء غو  نص  عينيه , ومنه رأي االستشاري الاذي يكاون   

َمِن )واوخاطر , وينطبق عليه مبدأ   هديداتأحد أقطاب رأس اوال اوعريف , فإنه يفقد القوة ويتعرَّض للت
 ( ..ِبَرْأِيِه َهَلَك  اْسَتَبدَّ
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,  ا فيه خماتهم ومؤهالتهم وقدراتهم , وما ( َشاَرَكَها يف ُعُقوِلَها ) ويقابله االستشارة والنتيجة        
ب  احلاجاات ,  حيققوا من اختزال الوق  وخف  التكالي  ورف  مستو  اوودة , ولقيق أفضل ما يش

 .وما شاكل ذلك .. وحيمي اوشروع والعاملني واووارد اوالية 
مبدأ آخر يضعه , وتعدد البدائل من خالل استقبال وجو  اآلراء واستقراء حمتوياتها ومد  نفعها        

, وتفاَّص  لقوَّة األداء وتقوميه وتقييم الوظائ  اوعمول بوصفها ومواصفاتها (عليه السالم)أمو اوؤمنني 
لوض  , وباستثمار اورونة والفاعلية واالنسيابية , وجو  اآلراء ضروري الختيار األنس  من بني البدائل 

 .. وعرفة اوالئم أو اوناس  ولديد  , احللول والبدائل نص  أعُين اوسؤول اوعين باألمر 
 . (اِء َعَرَف َمَواِقَ  اخَلَطإ َمِن اْسَتْقَبَل ُوُجوَ  اآلَر: )  (عليه السالم)فيقول         

؛ ( اْسَتْقَبَل )ُّثل الشخص احلقيقي كفرد , والشخص اوعنوي كمؤسسة أو مشروع , و (  َمن)        
يعين وجود جهة اورسل والرسالة بكل ما لتويه من غايات وأهداف واوستقبل واوعين بتلك الرساالة ,  

ابياته وصالحياته وفاعلياته ومرونته ومالئمته وتفاعله ,  ا فيه ما ويتمثل نظام االتصاالت  ؤهالته وانسي
تتضمنه اونظومة من اوعلومات والبيانات واوعارف واحلكم , واوكونات الداخلية واخلارجية ,  ا ُّتلكه 

ار , وماا حيادد  مان اختيا    ( ُوُجوَ  ) من قوة وما يتوافر هلا من فرص , حبيث تكون هلا بدائل متمثله با 
احملققة إىل وض  خمتل  اوعلوماات والبياناات   ( اِء اآلَر) البديل األفضل أو األمثل أو األنس  من خالل 

 ..واوعارف , وختل  اوشارف وتنوعها الذي حيقق االبتكار والتجديد واإلبداع وتالق  اآلراء 
, ( َعاَرَف  ) ذ القرارات اوتمثلة باا  عليه ؛ ومنها اوخرجات اوعرفية أو صن  واختا اواتبةوالنتائج        

) وهنا اوعرفة البنائية والقراءة اإلبداعية اليت لقق جتنغ  واإلحاطة من خمااطر وتهديادات ماا ياتا  يف     
 ..ين واووقفي ؛ اوكاني والزم( اِقَ  اخَلَطإ َمَو
اخللال يف األعماال يتاادد     ومواقا  اخلطاأ أو  , فضاًل عن معرفة مواق  اخلطأ أو اخللال يف اآلراء         

وتعدد اآلراء هو تعدد القو  الفكرياة والعملياة , واختياار الباديل مان جمموعاة البادائل        , بتعدد اآلراء 
 ..اوتوافرة 

 :وميكن بيان بع  اووان  من خالل اوخطط اآلتي        
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 يبني قوة وضع  اوعلومة وآلية االختيار(  1) خمطط 
 

 . (َي ْأَجاَجُة َتُسالغ الرَّاللَّ)  : (عليه السالم)خر ُيطالعنا عليه أمو اوؤمنني ومبدأ آ
وهو ميثل خطورة عدم األخذ بالرأي والتعص  والتفرغد بصن  واختاذ القارار يف خمتلا  األماور ,           

, ِه  بقاوَّة الارأي   لكونهاا ُتاذ  , واونبعث لد  اآلخذ بزمام األمر من الِكَبار واوهال والعازة يف اإلثام     
فكّلما كان القائد أو اوسؤول متفتماًا ومرنًا يف تقبغل الرأي اآلخار القاويم ,   , وتنزعه من قوته وفاعليته 

النتقااء  , كان استقباله وختل  اآلراء بعقالنياة وتقبغال الارأي والارأي اآلخار      , ومنه رأي االستشاري 
 ..خدمة العامة ويكون ابتغاء  رض  اهلل و, أفضلها وأنسبها 

ويتضمن القول اوبارك اوتقدمم أمور عديادة منهاا ماا يادخل ضامن ؛ العلاوم السياساية والعلاوم                
اإلدارية وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم األخاال  , وهناا يهمناا ماا يتضامنه يف اإلدارة وماا خياص        

 ..تنظيمي والسلوكي اوان  االستشاري , وما يدخل ضمن اختاذ القرار , وعلم النفس ال
وما خيص هذا اوباث من القول اوبارك هو ماا يتعلاق باوانا  التخطيطاي وامتداداتاه , الُبعاد               

االستشاري والتنفيذي , حيث يبدأ من الرأي وطاعة األوامر السديدة ووحدة األوامار وماا لققاه مان     
 ..تكاملية التنظيم وجناح فاعلية هذ  اووان  

ما تكون اللجاجة ُتصِدر القرار قبل أوانه وبال استشارة , وتفرمَ الارأي مان حمتاوا  النفعاي     فاين       
والدينامي أو احلركي , نتيجته أن ال يكون هناك استشارة وآراء علمية مشفوعة جبان  اخلامة واوؤهال   
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مناه توجياه   لدعم حركة التخطيط االسااتيجي وتنفيذ  , وال يكون اوستوع  لكل متطلبات العمال و 
 ..النصياة االستشارية 

النظرية  والوسائل وما ُيعني عليها ويدعمها بشت  السابل, اخلمة  -لذا يتطل  االستعداد النفسي        
 .. الستقبال وجو  اوشورة أو النص  أو التوصية أو اوقاح أو احللول الناجاة , والتطبيقية 

 : (عليه السالم)ويقول        
 . ( !اِس اِس ِبالنَّْوَل  النَّْيِ  ؛ َفَواهلِل إنمي أَلَسِليَمةني ِمَن الرَّ, ةني ِمَن الِغشم أِعيُنوِني ِبُمَناَصَاةني َخِليََّف)       

القيادي بكل ما ميتلكه من تكوين أقوم ؛ للفكار والانفس    استعدادواألمر الضروري هو شخوص       
 ..والسلوك واخلمات والقدرات 

  آخر ما ميتلكه القيادي مان قادرات متوازناة وتكاملياة ؛ دنيوياة ودينياة , وبادعم تكاملياة          عن      
قدرات اوعل التكويين واوعل التشاريعي , وباالتوازي ما  اوتطلباات التخطيطياة والتنفيذياة والرقابياة        

ماد  تاأثو    وا يتمياز باه   وما اليت يدعمها الوعي وقوة اونبمه , ( أعينوني ) التقييمية والتقوميية اوتمثلة با 
وباه يأخاذ جمارا     , باوكونات النقية والقومية والبعيدة عن الغش والريبة , استيعاباته وطبيعة االستجابة و

 ..أو حت  الرف  اومر الناف  , الطبيعي يف استقبال مناس  
ميكن أن يواجهه اإلنسان  أخطر ما( عليه السالم)ويف ِخضمم هذ  البيئة الداخلية واخلارجية , يبيمن       

يف اوناصاة واوشورة , هو التعالي والتكابر والعزَّة يف اإلثم , وهو ما يعاوه وُيعاني علياه علام الانفس     
 .. احلديث  االجتماعياإلداري أو التنظيمي وعلم النفس 

يجي يف جمااال علام الاانفس التنظيماي , ومااا يتعلاق بااالتخطيط اإلساااات    (عليااه الساالم )ويضاي         
 : والتنفيذي , بالقول  واالستشاري

 .  (ْقِدُموا ْنُتْم فَأا َتَيقََّوإَذ, ا َعِلْمُتْم فاْعَمُلوا إَذ. َوَيِقيَنُكْم َشكًّا , ال َتْجَعُلوا ِعْلَمُكْم َجْهاًل )       
العلام يف  ومما يتضمنه القول اوبارك ؛ أن ال تضعوا األمور يف غو مواضعها , كما هو عليه وضا         

وما يتطلبه بل يتوجَّا  الوثاو   اا علماتم مان حقاائق       , مقام اوهل , وتاددون بسلك سواء السبيل 
األمور أو العلوم , وأن ال تضعوا الشك وآفاته اخلطرة إىل جان  العلام فينخار  , فالشاجاعة واإلقادام     

ياذ ماا خمطاط لاه وختلا       بدراية وعل  أسس علمية مدروسة , حيقق أرق  انسايابية فاعلاة ومرناة لتنف   
 ..األعمال واألنشطة 
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 عن  آخر ؛ تبدأ فلسفة وآلية البناء الفكري والعلمي وانتهاجه الواعي القويم مان الثقاة  صاادر           
اوعلومات والعلوم واحملتو  اوعريف , بعد الدراسة والتاديد الدقيق ومعرفة االختيار األفضال واألنسا    

 ..كيفية استثمار اوستق  من تلك اوعلومات والبيانات والعلوم واوعارف  لذلك , واستيعاب ومعرفة
بعد العرض عل  , فإذا علمتم حبيثيات األمور وصاحلها , فاالجتا  لتنفيذ األعمال ولقيق األهداف       

 م  استشارة أصااب الدراية واخلمة واألخذ باالرأي اوالئام مان مصاادر     , ما ُّلكونه من علم راسخ 
لكون اإلقدام برسوخ وثقاة , ساياقق عااجاًل أو آجااًل , قاوَّة      , كأن يكون اوستشار فرد أو مؤسسة 

أو فيماا يتعلاق علا  وضا  اخلطاط وماا       , صن  القرار واختاذ  يف الوق  اوناس  واالستيعاب اوناس  
, اح  األمار  فضاًل عن أنَّ الشخص القيادي أو صا , يتطلبه من تكتيك واسااتيجيات والتوازن بينهما 

يتوج  أن ميتلك زمام أمور  والثقة بالنفس عل  أساس الدعم الفكاري والعلماي , وماا يادعم مساوة      
التنمية والبناء والتطوير من األدوات واآلليات واووارد البشرية اوالئمة القدرات وما يتوافق م  اووان  

وباونهج اوااباط باني   , لية وتوابعها التنظيمية ليكون  ستو  اإلدارة ولمل اوسؤو, اوادية وغو اوادية 
 .. اونظور الدنيوي واألخروي 

أماٌر باديهي   , لذا فأداء األعمال يف أوانها عل  وفق اخلّطة اورسومة وعل  أسس علمياة وعملياة          
 ..والبدَّ منه 

أو اوؤسسااات الباادَّ ماان اختيااار الشااخص أو األشااخاص   وإسااااتيجيتهاوألهميااة االستشااارة        
لتامغل مسؤولية هذ  اوهمة اخلطرة اليت ُيبنا  علا  أساساها    , االستشارية عل  وفق احلاجة التخصصية 

 ..مستقبل أشخاص أو أنشطة أو حت  تصل عل  مستو  الدول واألمم 
 وقاد حادد ذلاك أماو    , لذا يتادد يف جمال اوشورة أن ال يكون اوستشار ِممَّْن له تااريخ ساليب          

 االستشاارة وما يتعلق بوص  , ووضَ  أسباب خطورتها وعواقبها ,  (عليه السالم)اوؤمنني اإلمام علي 
 .. للوصول إىل اوبتغ  اوطلوب أو احملدد  رافد وَمْن هلم النف  وإجيابيات ,  االستشاريومواصفات 

 :  بالقول  (عليه السالم)حيث يوضاه       
 .نَي اِصِاَه بالنََّتَشبَّ إْنَو, اشٌّ اِعي َغالسَّ إنََّف, اٍع ْصِديِق َسإىل َت َوال َتْعَجَلنَّ) ..       
اناًا ُيْضاِعُفَك َعاِن    ال َجَبَو, َوَيِعُدَك الَفْقاَر  , ياًل َيْعِدُل ِبَك َعِن الَفْضِل وَرِتَك َبِخي َمُشِف ال ُتْدِخَلنََّو      

ا ُساوُء    َيْجَمُعَها ُز َشاتَّ اِئا َراحِلاْرَص غَ اُوْبَن َوالُبْخَل َو إنََّف, اُووِر َرَ  ِبال َحِريصًا ُيَزيمُن َلَك الشََّو, وِر اأُلُم
 . نم باهلِل الظَّ
, اَناًة  َلاَك ِبطَ  ال َيُكاوَننَّ اِم َفي اآلَثَمْن َشِرَكُهْم ِفَو, زيرًا اِر َقْبَلَك َوْشَراَن لأَلاِئَك َمْن َكُوَزَر َشرَّ إنَّ      
, اِذِهْم َوَنَفا  اِئِهاْم  ْن َلُه ِمْثُل آَراِجٌد ِمْنُهْم َخْيَر اخَلَلِ  ِممَّْنَ  َوَأَو, َلَمِة اُن الظَّإْخَوَو, َثَمِة اُن اأَلَوْعَأُهْم إنََّف
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: ْثِماِه  ل  إِِ آِثمًا َعالَو, ل  ُظْلِمِه اِلمًا َعاِوْن َظْن َلْم ُيَعِممَّ, اِمِهْم آَثاِرِهْم َوْوَزَأاِرِهْم َوْثُل آَصِه ِمَوَلْيَس َعَلْي
ِخاْذ  فاتَّ, َقالغ ِلَغْياِرَك إْلفاًا    َأَو, ْحَنا  َعَلْياَك َعْطفاًا    َأَو, ْحَسُن َلَك َمُعوَنًة َأَو, ُؤوَنًة َخ غ َعَلْيَك َمُاولِئَك َأ

ا اَعَدًة ِفيَمُهْم ُمَسَقلََّأَو, ُمرم احَلقم َلَك ْقَوَلُهْم ِبِلَيُكْن آَثُرُهْم ِعْنَدَك َأ ُثمَّ, اِتَك َوَحَفالِتَك ًة ِلَخَلَواصَُّأولِئَك َخ
الصماْدِ  ؛  ِل الاَوَرِع وَ ْها اْلَصْق بَأَو. َ  اِقعًا ذِلَك ِمْن َهَواَك َحْيُث َوقَََو, ْوِلياِئِه ا َكِرَ  اهلُل أَلوُن ِمْنَك ِممََّيُك
ي ِمَن وُتْدِن, ْهَو اِء ُتْاِدُث الزََّرَكْثَرَة اإلْط فإنَّ, َلْم َتْفَعْلُه ٍل اِطال َيْبَجُاوَك ِبَبوَك َوُيْطُر الَّل  َأُرْضُهْم َع ُثمَّ

 . (ِة الِعزَّ
ويتَّض  ِممَّا تقدَّم من القول اوبارك , البعد اوشاك واواابط وانيب االستشارة والتنفيذ وما يتالزم        

 :باآلتي معهما من مسات الشخصية والسلوك التنظيمي , واوتمثل عمومها 
يتطل  بناء قنوات اتصاالت تتص  بالثقة واوصداقية يف استقاء مصادر البيانات واوعلومات ,  - 

لكونه ال يعوَّل عليه وال عل  ما ُيستق  مناه  , واحليلولة دون إشراك ومشورة الشخص الَنمَّام 
لا  اوساوة   وإْن تشبَّه بالنغص  , ويتوج  إبعاد  عن اوشورة لكون األخذ برأيه أمر خطر ع, 

اإلدارية والسياسية وتنظيماتها , ونتائج األعمال اوختلفة اليت تؤثر عل  جوان  عديدة منها ؛ 
 ..ما يتم عل  وفقها وض  أساس القرارات واخلطط اوستقبلية واالسااتيجيات 

و ُيعيق والفلسفة ِمْن ذلك ؛ ألنه مين  أ, يتوجَّ  أن ال يسهم البخيل يف االستشارة أو ُيَبْلورها  - 
وجيرغ صوب الادد والتخويا  مان الفقار أو اخلساارة يف     , العطاء اوتمثل بالفضل واإلحسان 

اإلنفا  االستهالكي واالستثماري , ويولِّد الادد وعدم اإلقدام عل  العمل الناف  ومعطياته , 
ا , احنسار عمل اخلو , وهو مربك ووان  عديدة من ُّاسك وتكامل أنشطة احلياة وتطورها 

..والسيما منها جانيب التنظيم واألداء 
واوباان يفتقار إىل   , ألناه يضاع  األماور    ,  االستشاارة للجبان تأثو  علا  حمتاو  وهاد      -3

فياؤثر باذلك الاادد علا      , واإلقادام والتجرباة    واورأةمقومات القيادة من الثقة والشجاعة 
..م واإلدارة طبيعة ومكونات صن  واختاذ القرار وتنفيذ  وطبيعة التنظي

ولكون اإلدارة والقيادة حباجة إىل احلزم واإلقدام والثقة عل  األسس الواضاة وتنفيذ األعمال  -1
, لذا يتوج  إبعااد احلاريص عان اوشاورة وعان اإلساهام بصان  القارار         , بوساطة اآلخرين 

أو شادَّة  لكونه ُيزيمن أشد احلرص باوور ؛ واحلرص يف اللغة هو اوش  , وإشراكه أمٌر خطر 
وأخطر   ..وقيل للشَِّر  حريص ألنه َيْقِشُر ِبِارِصه وُجو  الناس , اإلرادة والشََّر  إىل اوطلوب 
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, وهو ما وضَّاه علام الانفس اإلداري   , ما تبن  عليه األعمال هو اوور عل  ُمنفذي اخلطط 
ًا جتعال اوعاين يف   الذي جيعل مكانة للُبعد اإلنساني يف تنفيذ األعمال , والغرائز اواذكورة آنفا  

..فُيدممر أعماله من أساسها , موق  سوء الظن باهلل 
 ا يتصا   , ألنه سرعان ما خيون , وَمْن شركهم يف اآلثام ( لألشرار ) إبعاد َمْن كان وزيرًا  -1

.. بسلوك احلرباء , فاا  يضمر شيء ويظهر آخر , ويتخّف  وراء احلقيقة 
أو َمْن , و ُمَعادني للخو واألخيار من العاملني  نهج نف  الناس إبعاد اآلثم ؛ ألنه حيمل كل ما ه -1

هم يف تنفيذ األعمال , واآلثم مرة يريد أن خيفي آثامه خبديعة الناس , وأخر  يغوي ضعاف 
النفوس وَمْن هم يف غفلة ليقعوا يف اإلثم , ويسوهم بإمثهم عل  هوا  , وال ميكن لآلثم العمل 

..كي  به وهو مستشار أو تنفيذي إاّل من خالل إمثه , ف
, أمَّا األشخاص الذين يستاقوا أن يكونوا كمستشارين أو أعوان لوض  خطط األعمال وتنفيذها       

, لئال ينتهجوا سبيل اوادي  يف غاو مواضاعه     وترويضهمويتطل  توعيتهم , فهم أهل الورع والصد  
ذا أن ال ُيجاملون عل  حساب احلق وُيْنسابونها إىل  ولئال ينسبون األعمال العظيمة لغو أصاابها , وبه

 ..غو عاملها , حت  وإن كان يف أرف  مكانة يف احلكم أو السلطة أو اُوِهمَّة اُووكل به 
ألنَّ كلَّ ذلك جيعال القائاد بعيادا عان احلقيقاة ويتعاد        ,  (عليه السالم)وهو ما حذَّر منه إمامنا       

وأعماهلم ومصادرة جهودهم , وبذلك مما تضمنه القول اوبارك هو  بنفسية مريضة عل  حقو  اآلخرين
 ..علم النفس التنظيمي , وما يات  من احلاجة لالستشارة 

لتكون واقعية وعملياة ومساتوعبة لكال ماا     , أمٌر ضروري لكل األنشطة  االستشارةوعمومًا فإنَّ       
 ..ة لألداء ولقيق النجاح وتكون فاعلة وحيوية ومرنة وذات انسيابية مناسب, مطلوب 

عن استشارة أصااب اخلمة واوؤهالت والدراية , جبوانبهاا   االستغناءوالسلطة التنفيذية ال ميكنها       
وال ميكنهاا اوساوة مان غاو الوثاو   صاادر اوعلوماات احلقيقياة واوعنيَّاة بااألمر           , النظرية والتطبيقية 

 ..ية االستشارة واوعلومات واالستقاء منها , وما يتاقق من تكامل
لكل أنشطة احلياة , قوله  ِمْن أهمية وفلسفة االستشارة وما ُيْظِهَرُ , به  االستشهادوأروع ما ميكن       

 :   (عليه السالم)
  (َوَقْد َخاَطَر َمِن اْسَتْغَن  ِبَرْأِيِه , اَيِة ارُة َعْيُن اهِلَداإلْسِتَشَو) 

شاركة واالساشاد وإنارة خط  بناء اخلطط وُتخف  عا ء أو محال العمال    فاالستشارة تعين او       
   ومعياار العمال   , اوتمثلة ماديًا  ا ينتجه الفرد أو اوشاروع 
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ِممَّااا يااؤدي إىل  ودعاام دراسااة العماال  وتبساايط العماال 
وتساهيل   فتكون النتيجة سالمة يف دورة العمال  , مل تسلسل العناصر احملددة ألداء الع

ولدياد  , والتنسيق بني الرقاباة واإلشاراف   ,  أو تبسيط اوهام عل  الفريق العامل 
ودّقة التقدير , ِممَّا يؤدي إىل استمداد قوَّة العمل بقويم األداء , , كمية ونوعية اووارد أو القو  العاملة 

؛ النظريااة والتطبيقيااة وعرفااة تتاااب  األعمااال باااخلمة اوعهااودة  , ة توقاا  احلاادث قباال وقوعااه  وحماولاا
 ..للمستشارين

 
 
 

 املبحث الرابع

 االتصـــاالت
 

بشكل عام ُتعد ؛ شاريان األعماال لكونهاا الوسايلة والسابيل       االتصاالت       
ولغة التفاهم اوتفاق عليهاا   , حمدد  بأسلوبار للجهة اوعنية وتوصيل األفك, النتقال أو تبادل اوعلومات 

واهلادف منهاا هاو تعزياز     , وبوسائل قنوات االتصال اوختلفة واوالئمة واوثمارة  , أو اوتَّبعة الستيعابها 
   ..التفاهم وبناء العالقات اإلسااتيجية واالنتفاع من أبعادها اوادية وغو اوادية واإلنسانية اوتبادل 

وأهمية االتصاالت تكمن يف الدينامية واالنسيابية والفاعلية اليت ختلقها وترفد النشاط أو األنشاطة        
اوختلفة من إنتاجية السل  واخلدمات للمشروع أو النشاط وما يدخل ضمنه من اووانا  اوادياة وغاو    

الداخلياة مان قاوة     االتصااالت من و اا تتضا  , وبني اوشروع أو النشاط وما حييط به , اوادية والبشرية 
 ..اخلارجية وما يتهيأ عمها من فرص وتهديدات وخماطر  واالتصاالتوضع  , 

وهاي الايت لاددها اللاوائ  والقاوانني      ( االتصااالت الرمسياة   ) واالتصاالت تأخذ جانا  رمساي         
 ..تنظيمية للنشاط فضاًل عن ما توضاه اهلياكل التنظيمية واخلرائط ال, والتعليمات لعمل معني 
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أمَّا االتصاالت غو الرمسية ؛ فهي اوتبلاورة واحملاددة بالعالقاات الايت ال تادخل ضامن ماا لملاه               
, والعمودياة  ( عل  مستو  واحد من اإلدارة والتنظيم واوسؤولية ) مضامني االتصاالت الرمسية األفقية 

اليت جتم  بني مستويات إدارية خمتلفة ) , واوانبية ( من األعل  إىل األسفل , ومن األسفل إىل األعل  ) 
 ( ..من مستويات أفقية وعمودية 

اوكممال أحادهما   , والبعدين التنظيميني اوتكاملني ؛ االتصاالت الرمسية واالتصااالت غاو الرمسياة         
ألكادميية وعوامال  لآلخر عل  وفق ما ُتَادمد  األعمال ومستو  الوعي الثقايف العام وخصوصية الثقافة ا

م  التأكياد علا  التفااوت النفعاي     , وال ميكن تفاعل أنشطة اوشاري  وتنظيمها إاّل بتكاملهما , أخر  
 .. النسيب هلما يف مفاصل األعمال 

ألساباب معيناة يغلا  فيهاا     , و عن  آخر ؛ قد تكون االتصاالت غو الرمسية يف أداء عمل معني       
وقد يكون العكس يف شغل اوساحة اويدانية وحس  حاجاة العمال وتفاعلاه    , عل  االتصاالت الرمسية 

ويكون واضاًا عندما ُيتَّبا   , وال ميكن تصور أي نشاط بدون مزجهما , الداخلي وما حييط باوشروع 
 ..اونهج اإلنساني يف اإلدارة والتنظيم 

لعلاوم اإلدارياة واالقتصاادية وعلام الانفس      والبدَّ من اإلشارة إىل أنَّ احلاجة اليت تناولتها أدبيات ا      
وغوها , تشاك بضرورة إشباع احلاجات , وكونهاا هادف وغاياة    .. وعلم االجتماع وعلم األخال  

وحمرك للفرد واوماعة , والكيفية والتوقي  يف إشباعها , وما تهتم بعضها بأخالقيات إشباع احلاجات 
وأسلوب فهمها والتعامل معها , وصفة احلاجات من حيث  اوتنوعة , وتعدد وطبيعة النظر لألخالقيات

كونها حاجات مادية وغو مادية ونفسية , وأسبقية ومستو  ضرورة احلاجة , وطبيعة وماديات توّلاد   
وهكاذا  .. احلاجات الزمنية واوكانية واووق  يف ظهورها وإشاباعها , وماد  اساتمراريتها وإحلاحهاا     

الفسيولوجية , واحلاجة إىل احلماية واألمان , واحلاجات االجتماعية ,  فاحلاجات تتعدد صورها ؛ فمنها
إخل , وعوامال عديادة   .. واحلاجة إىل االحاام والتقدير , واحلاجة لتاقياق الاذات الفردياة واوماعياة     

 ..تلع  الدور الكبو يف ظهور وتالشي احلاجة وأسبقية إشباعها 
لفيز ذلاك , وُياادد كال موقا  واجتاا  يف االتصااالت        وما تلع  بكل أشكال االتصاالت يف      

االتصال , وتدخل األخالقية وطبيعة فهما , وخيتل  تفهغم واستيعاب معنا  األخالقياة    -طبيعة احلاجة 
االقتصاادي , فالشاعوب الغربياة ختتلا  نظرتهاا وفهمهاا عان         –احلاجة , تبعًا للوسط االجتمااعي   –

األخاال  باني خمتلا  اوساتويات يف      –م واستيعاب وأسبقية احلاجاة  الوسط الشرقي , ور ا خيتل  فه
 ..اجملتم  الواحد , ور ا يكون االختالف حت  عل  مستو  العائلة الواحدة 
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وسيلة أو أسلوب النتقال اوعلومات ومبادلة األفكار واوواق   االتصالومن جهة أخر  , ولكون       
لااذا حيتاااج إىل الوسااائل ومكونااات , تبعااه ماان وضاا  اخلطااط واوعااارف والعلااوم والثقافااات , ومااا ي
 :االتصاالت الداخلة ضمن نظامه ومنها 

 ( ..مؤسسة أو مشروع ) , أو شخص معنوي ( فرد ) اورسل ؛ شخص حقيقي  -
..الرسالة ؛ اوتضمنة اوعلومات أو ما ُيراد إرساله  -
سواء كاان  , لتصل إىل اُوْرَسل إليه , والقنوات اورسل عمها أو بواسطتها اوعلومات اوختلفة  -

..بصفة حقيقية أو معنوية , داخل اوشروع أو خارج اوشروع 
( ..مؤسسة أو مشروع ) , أو شخص معنوي ( فرد ) اورسل إليه ؛ شخص حقيقي  -
؛ فيصاب  اورسال   , أو اإلجابة عل  تلاك الرساالة   , ليأتي دور اوعلومات اوقابلة للرسالة اورسلة        

م  فار  الزمان واوكان واووق  , وتكاملية اوعلوماات واساتيفاء   , واُورَسل إليه ؛ ُمرِسل , ُمْرَسل إليه 
وقد ختتل  األدوات والوسائل اوستخدمة , , دون تشويش وإعادة وتأكيد  أهدافهاالغرض منها ولقيق 

, ومناه اووقا  الشخصاي الاذاتي     ومستو  تأثوها , وحت  مستو  تأثوها الزمين واوكاني واواوقفي  
 .. والعاطفي واووضوعي 

مشاكل ومعوقات لوصول اوعلومات واوعارف واألفكار , ومنهاا التشاويش وعادم     ولالتصاالت      
لذا يقتضي التكرار والتأكيد ومعرفة أفضل أو أنسا  السابل لوصاول    , الوضوح واألدوات اوستخدمة 

أو ماا يكاون بديلاهما عام األزماان والتقادم       , سلكية والالسالكية  عم االتصاالت ال, تلك اوعلومات 
 ..احلضاري , كاالناان  واالنان  

 :ويأخذ طاب  االتصاالت وبيانها يف نهج البالغة  ا يلي       
 .االتصاالت الروحية اليت جتم  اخلالق باوخلو  : أواًل 
 .االتصاالت اليت جتم  بني األفراد : ثانيًا 
 .االتصاالت بني األفراد وأعماهلم اوختلفة ودواخلها : ثالثًا 

 
 :االتصاالت الروحية اليت جتم  اخلالق واوخلو  : أواًل  

ويوض  نهاج البالغاة االتصااالت عان طرياق الرسااالت الساماوية اووحادة وخمتلا  العباادات                 
باألفكار واوعلومات اليت , باركة فيكون اخلالق عز وجل هو اورسل لرساالته او, واألعمال واوعامالت 
 ختل  اجملاالت , وعن طريق خمتل  الرساالت السماوية ؛ كالزبور والتاوراة  , لملها اآليات الكرمية 
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وانتخاب القنوات اورسلة عان طريقهاا واوتمثلاة باالوحي والرساول والانيب       , واإلجنيل والقرآن الكريم 
 ( ..عليهم السالم)

لرسالة أو اورسل إليهم اوتمثلني بالبشر واوخلوقات العاقلة كاون , وقد يكون البشار  واوستقِبل ل      
فيطل  اوخلو  ,  فهوم االتصاالت مرسلني للرسائل بالدعاء والعبادات والتوسل إىل اخلالق جل جالله 

, والادعاء   فيكون يف هذ  احلالة مرسل والرساالة األعماال  , مغفرة اخلالق لذنوبه والصف  عن أخطاء  
وما جيما  اوخلاو  باخلاالق مان صافاء الاروح ونقااء األعماال         , والقناة اورسل عمها الروح والنفس 

واوستقبل أو اوتقبمل هلذ  الرسالة اخلالق العظيم األعظام الكاريم األكارم    , هلل الواحد األحد  وخالصتها
 ..سباانه وتعاىل 

        
  (عليه السالم)ويقول أمو اوؤمنني

َواْنِتَقااٍض ِماَن اُوْباَرِم ؛ َفَجااَءُهْم     , َوُطوِل َهْجَعةني ِماَن اأُلَماِم   , ْرَسَلُه َعل  ِحنِي َفْتَرةني ِمَن الرغُسِل َأ )       
: ْخِبُرُكْم َعْنُه َوَلِكْن ُأ ,َوَلْن َيْنِطَق ,  َوالنغوِر اُوْقَتَد  ِبِه َذِلَك الُقْرآُن َفاْسَتْنِطُقوُ , ي َبْيَن َيَدْيِه ِذِبَتْصِديِق الَّ

 . (َوَنْظَم َما َبْيَنُكْم , َوَدَواَء َداِئُكْم , َواحَلِديَث َعِن اَواِضي , ِفيِه ِعْلَم َما َيْأِتي  ال إنََّأ
َذِلاَك الُقاْرآُن   )وانظر للالقة األخر  اليت مل يسابق ذكرهاا , أال وهاي ترااة مضاامني الرساالة             

واالنسيابية , وبه ميثل أعل  مرات  االتصاالت اواتبة  ,( ْخِبُرُكْم َعْنُه َوَلِكْن ُأ, َوَلْن َيْنِطَق ,  َفاْسَتْنِطُقوُ 
, و ختل  األسالي  اوالئمة اآلخذة سبيلها لوصول اوعلومات , الفاعلة بني اخلالق عز وجل واوخلو  

الرسالة اوتكاملة احملتو  واألهداف , وبهذا يكون  واحلاجة اواسَّة إليصال,  ا فيه مراعاة العامل الزمين 
 :حمتو  الرسالة اإلهلية كما يوضاه اوخطط اآلتي 
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 يبني منظومة الرسالة التنظيمية للاياة وأنشطتها(  1) خمطط 

 
نااء  وما أعظم هذ  الرسالة اوامعة لكل مقومات اإلنسانية من احلقو  والواجبات وأخالقياات الب       

األخروي , وما جتم  بني اونظور وغو اونظور , وعمق البناء اإلسااتيجي الشامل , اوام   -الدنيوي 
بني اواضي واحلاضر واوستقبل وترابطهم , وماا يتضامنه مان الوقاياة والعاالج ؛ بالكشا  عان الاداء         

لعاقلاة وغاو العاقلاة وحتا      والفجوات اخلطرة وما يقابلها من دواء , والنظم الشاملة لكل اوخلوقاات ا 
البيئة واوماد , واوامعة لكال التشاريعات ومقوماتهاا ؛  اا فيهاا السياساية واالجتماعياة واالقتصاادية         

 ..والابوية والثقافية 
واوتجااوزة كال اوعوقاات الايت لاول دون وصاول اوعلوماات        , وانظر االتصاالت اليت لدث         

 : (عليه السالم)حيث يقول , تعاظمة الدقيقة النقيَّة النافعة او
ي َوَجاَهَد ِفا , َ  ِرَساالِت َربمِه َغْيَر َواٍن َوال ُمَقصمٍر َفَبلَّ, أْرَسَلُه َداِعيًا إىل احَلقم َوَشاِهدًا َعل  اخَلْلِق )       

 . (ِن اْهَتَد  َوَبَصُر َم, َق  إَماُم َمِن اتَّ. ْعَداَءُ  َغْيَر َواِهٍن َوال ُمَعذمٍر اهلِل َأ
ضَّ  أنَّ اخلالق سباانه وتعاىل الغين عان ايا  خملوقاتاه , اورسال للرسااالت      ويف النص اوتقدمم يت      

واونتخبة والسالكة سبيلها عان طرياق أقاوم اخللاق ,     , السماوية اوامعة النافعة لكل الكيانات بالتنظيم 
 ..ة وحزم إليصال الرسالة السماوية بأمان ()الرسول الكريم 
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محاساح  

محسنالي  

 (محضاآن)

ِه ِعْلَم ِفن

 َما َيْأِتي

محَكِديَث 

َعِ  

 محَناِضي

َاَلمَ  

 ُكْمَامِئ

َاْظَم َما 

 َبْنَ ُكْم
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حت  تصل الرسالة اوعهودة ؛ وتكون الرساالة هاي احلاملاة     االتصالوقد تتعدد القنوات وحلقات       
وبتكامله وتفاعله , واهلادية لقويم الفكر والسلوك واألعمال , للمعلومات اوستوعبة لكل ما ُيراد إيصاله 

النظرية واويدانية للاياة من مصدر مدبمر عظايم ,   وانسيابية جمرياته اإلنسانية واألخالقية ,  ا فيه األبعاد
وبعماق اوصادر   ,  ( كن فيكون) األمر ؛ كل األمور عل  أساس لال حصولي , علم حضوري عارف ب

بكل ما ُدِعُموا من اوعال  و, والتبلي  عن طريق األنبياء والرسل وَمْن خيلفونهم عليهم السالم ,  نتائجوال
من قاوَّة فكرياة    أودع فيهمفيه ما ا  , ووآليات تبليغهم وتطلبات التشريعي  واوعلخللقهم , التكويين 
وماؤهالت اساتثنائية لتامال هاذ  اوساؤولية العظيماة , وجتااوز ماا يواجههاا مان صاراعات            كرمية , 

والدّقاة يف إيصاال اوعلوماات    , وحماورات وجاداالت ونتاائج اجيابياة أو سالبية يف الاتفهغم واالساتجابة       
يهاا وإزالاة أو عاالج ماا يتاداخل معهاا مماا        لتلقِّ , اي  , وبالصورة واألسالوب الصااي   الصبشكلها 
لتواصال  , وغاو اوادياة   واالنفتاح بتجاوز احلواجز النفسية والعقلياة واوادياة   , أو يعيق فهمها يشوشها 

 .. اونظورة وغو اونظورة وبكل أبعاد  , البناء التنظيمي 
وبهاذا كاان اخلطااب    , وبشكله الرئيسي ؛ اإلنس واوان  , فكان اوخلو  العاقل  أمَّا اُورسل إليه      

َيا َمْعَشَر اْلِجنم َواْلِإْنِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأْن َتْنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السَّاَماَواِت  : )  اإلهلي اوبارك يف الكتاب العزيز
َوَيْوَم َيْاُشُرُهْم َجِميع ا َيا َمْعَشَر اْلِجنم َقاِد   ) سورة الرمحن (33)ْلَطاٍن َواْلَأْرِض َفاْنُفُذوا َلا َتْنُفُذوَن ِإلَّا ِبُس

َلَنا الَّاِذي َأجَّْلاَ  َلَناا    اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اْلِإْنِس َوَقاَل َأْوِلَياُؤُهْم ِمَن اْلِإْنِس َربََّنا اْسَتْمَتَ  َبْعُضَنا ِبَبْعٍ  َوَبَلْغَنا َأَج
َوَلَقْد َذَرْأَنا ) , نعام سورة األ( 2  )َمْثَواُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم َقاَل النَّاُر 

ْم َآَذاٌن َلاا  َلُها ِلَجَهنََّم َكِثو ا ِمَن اْلِجنم َواْلِإْنِس َلُهْم ُقُلوٌب َلا َيْفَقُهوَن ِبَهاا َوَلُهاْم َأْعاُيٌن َلاا ُيْبِصاُروَن ِبَهاا وَ      
 ..سورة األعراف( 93 )َيْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلِئَك َكاْلَأْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلغ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن 

وهنا يف اآلية األوىل الرسالة واخلطاب التاوجيهي اوساتقبلي اويتاافيزيقي بأبعااد  التعبدياة والغيبياة             
 ..لبيانات للنشاط اوعريف العقالني اوثمر للدنيا واآلخرة واالجتا  بتفعيل اوعلومات وا

ختتل  عن اونظور الوضعي احملدد بالدنيا , ومن هنا تنبثق فلسفة الرسالة  اإلسااتيجيةوبهذا مشولية       
وحمتواها اإلنساني , الذي تكتمل صورته يف اآلية الثانية وماا لملاه الرساالة التافيزياة للتقادَّم العلماي       

استثماراته عل  مستو  األرض , وامتداد  وتطلعاته إىل الكشوفات السماوية أو ما يسم  اآلن بغازو  و
الفضاء , وهنا تظهر نقطة فلسفية مذهلة , متمثلة بأهمية التكنولوجيا وتكنولوجيا اوعلوماات والفضااء   

؛ ه العقول لكال اوخلوقات العاقلةاوعلوماتي العظيم ومنظومة اوعلومات الدقيقة , وما لفِّز اآلية الكرمية ب
اون واإلنس , الذي ال ُيفار  اوان  التعبغادي فياه وحركياة العقال وتطاور أسااليبه وأدواتاه النظرياة         
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واويدانية ,  ا فيه االستثمار اوعريف وإدارة اوعرفاة ورأس اواال اوعاريف , وتواصاله ضامن آفاا  العلاوم        
 ..اإلنساني ومثارها  –الة وحمتواها األخالقي اوستقبلية وإدارتها , بعمق الرس

أو ماا حييال باني اورسال     , دون أن تطرأ أي معوقاات وتشاويش   , وتبلي  الرسالة بصورتها احلقيقية    
أماٌر ضاروري ومهام لاتفهم الرساالة      ,  االتصاالية والرسالة وقناة إيصال الرسالة واورسل إليه عم القناة 

علياه  )حياث يقاول   , وهو ما كان انتخابه من اخلالق جل جاللاه  , ورجوَّة واستيعابها ولقيق أهدافها ا
 :  يف ذلك  (السالم

ل  َعَو, ل  الَوْحِي ِميَثاَقُهْم َخَذ َعاَء َأْنبَيَأ  - (عليه السالم)يعين آدم   -اَنُه ِمْن ِوْلِدِ  اْصَطَف  ُسْبَاَو)    
, اَد َمَعاُه  ْنادَ وا اأَلاَتَخاذُ َو, ُه وا َحقَّا ْكَثاُر َخْلِقاِه َعْهاَد اهلل إَلاْيِهْم َفَجِهُلا     َل َأدَّا َبَلمَّ, اَنَتُهْم َمِة َأاَليِ  الرمَسَتْبِل
, اَءُ  ْنِبَيا َوَواَتاَر إلاْيِهْم أَ  , َفَبَعاَث فايِهْم ُرُساَلُه    , اَدِتِه اْقَتَطَعْتُهْم َعْن ِعَبَو, ْن َمْعِرَفِتِه نُي َعاِطَياَلْتُهُم الشَّْجَتاَو

 .  (ِنْعَمِتِه  وُهْم َمْنِسيََّوُيَذكُِّر, اَ  ِفْطَرِتِه َتْأُدوُهْم ِميَثِلَيْس
وهنا يبدأ بنقاوة قنوات االتصال ؛ الرسل واألنبياء عليهم الساالم , وأساباب إرساال الرساالة وماا          

 :تهدف إليه من تقويم الفكر والتصاي  اوعلوماتي اوتمثل باآلتي 
ُه ؛ يعين فقادان اوانا  التاوجيهي والتنظيماي     وا َحقََّخْلِقِه َعْهَد اهلل إَلْيِهْم َفَجِهُل ْكَثُرَل َأدَّا َبَلمَّ -

 .وما يات  عليه من احلقو  والواجبات 
.اَد َمَعُه ؛ اوهل يف الوحدانية ووحدة األمر اإلهلي ْنَدوا اأَلاَتَخُذَو -
اَدِتاِه ؛ يعاين تادمو الاذات واخلريطاة      َتَطَعاْتُهْم َعاْن ِعبَ  اْقَو, ْن َمْعِرَفِتاِه  نُي َعا اِطَياَلْتُهُم الشَّا ْجَتاَو -

اإلنسااانية اوعمااول علاا  وفقهااا , فتااؤدي إىل تاادمو اوكونااات التنظيميااة الداخليااة بقوتهااا   
واخلارجية هلا بفرصها , وما يات  عليه مان تادمو قناوات االتصاال الايت لماي اإلنساان ,        

نقيااد األعما  ولاوث الفكار وال ساوية الانفس       وبشكل خاص كل ما حيميه مان التبعياة واال  
.واحنراف السلوك واألعمال 

 :حينها بعث اخلالق جلَّ وعال رسله وأنبياء  عليهم السالم , والسب  كان    
 .اَ  ِفْطَرِتِه ؛ وهو اووجه للبناء الفكري القويم والنفس السوية ِلَيْسَتْأُدوُهْم ِميَث -
 .َمِتِه ؛ وهو اووجمه السلوكي واويداني ألداء أعماهلم الدنيوية واألخروية ِنْع وُهْم َمْنِسيََّوُيَذكُِّر -

 :جوهرها (عليه السالم)اوتمثلة بالقرآن الكريم الذي يبيمن , وجعل اخلالق عز وجل رسالته السمااء    
َوُرَخَصاُه  , اِساَخُه َوَمْنُساوَخُه   َوَن, اِئَلُه َفَضا اِئَضاُه وَ َوَفَر, اَمُه الَلُه َوَحَرُمَبيمنًا َح: اَب َربِمُكْم ِفيُكْم ِكَت)    

, ُمَفسمرًا ُمْجَمَلُه , اِبَهُه َوُمْاَكَمُه َوُمَتَش, وَدُ  َوُمْرَسَلُه َوَمْاُد, ْمثاَلُه َوِعَبَرُ  َوَأ, ُه امَُّه َوَعاصََّوَخ, اِئَمُه َوَعَز
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اِب ي الِكَتا َوَباْيَن ُمْثِبا ني ِفا   , ي َجْهِلاِه  اِد ِفا ل  الِعَبٍ  َعَوُمَوسَّ, ِعْلِمِه اُ  َبْيَن مْأُخوذني ِميَث, اِمَضُه َوُمَبيمنًا َغَو
اِج ني َوَبْيَن َو, ُه اِب َتْرُكي الِكَتٍص ِفَوُمَرخَّ, ْخُذُ  َوَواِج ني ِفي السغنَِّة َأ, ِة َنْسُخُه نَّي السغَوَمْعُلوٍم ِف, َفْرُضُه 
ْرَصاَد َلاُه   َصاغٍو أَ  ْوَأ, اَناُه  ْوَعاَد َعَلْياِه ِنوَ  ِمْن َكابٍو أَ , اِرِمِه اَيٌن َبْيَن َمَاَوُمَب. ْقَبِلِه ي ُمْسَتاِئٍل ِفَوَز, ِبَوْقِتِه 

 .   ( .اُ  ْقَصي َأٍ  ِفُمَوسَّ, ْدَناُ  ي َأوٍل ِفَوَبْيَن َمْقُب, اَنُهُغْفَر
إىل  ()طريق الرساول األكارم   واُورسل عن , فكان جمم  اوعلومات الرسالية هو القرآن الكريم    

وباه يساتنو َماْن كاان لاه      , والتبلي  ال حيدَّ  الزمن وال اوكان وال خملو  وال جنس دون آخار  , البشر 
ويستنو بهاا كالغ ذو ُلا ٍّ    , لتأخذ مأخذها األبعاد التشريعية , االستعداد اوناس  واوؤهالت التكوينية 

 ..مكني 
 

 :ت اليت جتم  بني األفراد االتصاال: ثانيًا     
يف أعمااهلم  , وبعضهم م  الابع  اآلخار   , وتتم االتصاالت بني األفراد أو اوماعات أو اجملتمعات     

ويف خضم احلضاارة احلقيقياة الايت لملاهم صاوب بار       , يف استقرارهم وترحاهلم , وأنشطتهم اوختلفة 
ويكاون طاااب  هااذ   , لقومياة حلياااة الادار اآلخاارة   النجااة واالزدهااار يف الادار الاادنيا اومار باألعمااال ا   

وإيصال اوعلوماات أو تبادهلاا علا     , االتصاالت الدقة واإلخالص والصد  والثقة  بني بعضهم البع  
ووختل  الظاروف واألنشاطة , لكاون األجار الادنيوي واألخاروي اوتواصال بالكلماة         , هذا األساس 

سلوب التفاهم والتعبو عن مكنون اإلنسان وسالمة إيصااله  وأ, واحلركة واوكنون يف الدواخل والعمل 
 ..عل  وفق ما يتطلبه اووق  اآلني واوستقبلي 

وباني  , واليت لول بني ما يستقبله من معلوماات  , وجان  من معوقات نظام االتصاالت هي الغفلة    
 .. طلوب واوتفاعل وصل  اوعلومات بالشكل الواعي واو, فمتما أزيل  هذ  الغفلة , ما يفهمه 

 :  (عليه السالم)حيث يقول    
  (ِة اٌب ِمَن الِغرََّبْيَنُكْم َوَبْيَن اَوْوِعَظِة ِحَج) 

وبادون معوقاات   , ويتطل  اختيار الوسيلة اوناسبة واويدة إليصاال اوعلوماات بأفضال ماا ميكان          
وأفضل وسيلة اتصال ؛ هي اواااة ِلماا   , ه من أجل التفهغم اوتبادل بني اورِسل واورسل إلي, وتشويش 

أو فارد أو  , إىل الشخص اآلخر سواء كان شخص معناوي أو حقيقاي    بإيصاهلالمله الرسالة وترغ  
, ااعة أو ااعات أو جمتمعاات أو مؤسساات وعلا  وفاق مكاناة الشاخص واوساؤولية اووكلاة باه          
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وبلوَ الغاية ولقيق , ي أو تواصل مستقبل اوعلومات واوعلومات اورسلة ومد  تفهمها ومستو  اُوَتَلقِّ
 .. األهداف , و ا ُّثل من بالغة اُورسل واورسل إليه ودقة اختيار القنوات إليصاهلا 

 : (عليه السالم)وهنا يقول أمو اوؤمنني اإلمام علي     
 . (ْنَك ا َيْنِطُق َعَوِكتاُبَك أْبَلُ  َم, َرُسوُلَك ُتْرُجماَن َعْقِلَك ) 

وهنا يظهر ما أهمية اختيار قنوات االتصاالت ؛ سواء كان  بشرية أو آلية , وتقليدية أو متطاورة ,     
فضااًل عان اختياار احملتاو      , ويف كال الظاروف واوواقا  واحلضاارات     , وخبصوصياتها وعمومياتهاا  

 ..اوناس  للجهة اورسل إليها الرسالة 
شكل عام , اوستويات يف اجملتم  اليت ميكن أن تض  مفهومها عل  وفق ب (عليه السالم)وأيضًا يوض     

واليت جتم  بني األفراد وما ستكون عليها النقطة الالحقة واوتواصلة بني األفراد , االتصاالت وما تتطلبه 
 .. عل  اعتبار النص يشمل ما يتضمنه ِكال اوانبني , وأعماهلم اوختلفة 

 : (معليه السال)حيث يقول    
ا ُجُناوُد  َفِمْنَها : ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصُلُ  َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو)     
ُل ْها ا َأِمْنَها َو , الرمْفاقِ اِف َواإلْنَصاُل ا ُعمَِّمْنَهَو, اُة الَعْدِل ا ُقَضِمْنَهَو, ِة اصَّاخَلِة َوامَََََََََََََّاُب الَعا ُكتَّمْنَهَو, اهلِل 

َبَقاُة السغاْفَل    ا الطَِّمْنَهَو, اِت اَعْهُل الصمَنَأاُر َوا التغجَِّمْنَهَو, اسِ  ُمْسِلَمِة النَِّة َوِل الذممَّْهاِج ِمْن َأاخَلَراِوْزَيِة َو
ِة ُسانَّ  ْواِباِه أَ ي ِكَتل  َحدمِ  َفِريَضًة ِفَوَوَضَ  َع, َلُه َسْهَمُه   اهلُل ُكلٌّ قْد َسمََّو, اَوْسَكَنِة اَجِة َوي احَلِمْن َذِو

 . (َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدنا َمْاُفوظًا   -َم آِلِه وَسلَّ  اهلُل َعَلْيِه َولََّص  - َنبيمِه
أهمياة االتصااالت الرمسياة الايت لاددها األشاخاص       , ويتض  من خالل ما تقدَّم من النص اوباارك     

 ختل  اوستويات وعل  وفق األعمال احملددة , وما يدخل ضمنها االتصااالت  , واألعمال وتطلعاتهم 
 .. من خالل تلك االتصاالت , فيصل  اجملتم  بعضه البع  ,  اإلنسانيةغو الرمسية احملددة بالعالقات 

التاماة , وبتفاعال    تلإلصاالحا وبذا كان  االتصاالت بِكال ُبعديها الرمساي وغاو الرمساي , منفاذ        
, واإلصالح, اوتمثلة ؛ بالطبقات  وما يات  عل  أسسها العالقات اوفصلية, األجزاء م  بعضها البع  

 .. وعدم استغناء هيكلية هذ  األجزاء بعضها عن البع  
 :لسب  , أي إنها متفاعلة باالتصاالت اوتبادلة    

 ..فهم واوعارف والعلوم واالستعدادات ِبَبْعٍ  ؛ بال ا إالَّال َيْصُلُ  َبْعُضَه -
 ..؛ ومنها التخطيط وآلية التنفيذ والنتائج واوستقبل  ٍ ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَ -
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واإلصالح التنظيمي واإلداري واالجتماعي واالقتصادي والسياسي والاباوي والثقاايف ؛ قاد يكاون        
ل إىل األعل  , أو إصالح جانيب بني نفس اوساتويات  اجتاهي , أي من األعل  إىل األسفل أو من األسف

 . وهكذا .. التنظيمية أو بني مستو  ومستو  آخر , وكٌل يف مسؤولية أو مهام معني 
وقد يكون اإلصالح رمسي أو غو رمسي , أو مكل  به أو غو مكل  به أو عرضي , أو خمطط لاه      

 .وما شابه ذلك  ..أو غو خمطط له , أو ضمن جمال اجتماعي معني 
وقد يكون اإلصالح بالقوة أو احلزم أو باللني , وقد يكون اإلصالح فوري أو تدرجيي أو فجاائي ,      

 ..أو جزئي أو شامل 
احملققاة   واالساتجابة وايعها يتطل  الوعي والثقافة والفهم وردود الفعل اإلجيابي واونباه اوناسا         

 ..فردية أو ااعية أو ذات قاعدة واسعة وااهوية  االستجابةواوعوَّل عليها , وكون 
وبالنتيجاة  , وتفاعله اوادي وغو اوادي  ا قسم اهلل هلم من خالل أعماهلم ونتائجها وما يثمر عنهاا      

 ..التكاملية الفعلية اوبنية عل  أساس االنسيابية واورونة والفاعلية 
 

 :اوختلفة ومضامينها  االتصاالت بني األفراد وأعماهلم: ثالثًا   
أو العمل وما  األنشطةصورة واضاة من االتصاالت اليت لدث داخل , ويعطي أيضًا النص اوتقدم     

وال حيادث  , وأهمية ذلك يف إصالح الابع  باالع  اآلخار    , وما تتضمنه األعمال اوختلفة , حييطها 
سواء , والتفاعل واورونة واالنسيابية يف العمل  بالشكل الفعلي واحلقيقي إاّل بالتقارب واحملاورة والتفاهم

بكونهم أفراد أو جمتمعات أو مشاري  ؛  نتوجات السل  االستهالكية أو , كان ذلك معنوي أو حقيقي 
 .. اإلنتاجية أو اخلدمية 

ج ال تنتهي باإلنتا, مستمدة من كون كل األنشطة واألعمال يف احلياة , وأرضية نهج البالغة اخلصبة    
وحسااب وثاواب وعقااب حقيقاي ال يازول وال      , وإمنا هلا امتداد وعواق  ما بعاد الادنيا   , واإلشباع 

وصاورته   ,ولكال فارد أو ااعاة أو جمتمعاات     , بكل أعماله , وهدفه تنظيم السلوك البشري , يتقادم 
َيْخَش  َعلا  َماْن   , اُ  َعْن آِخَرِتِه َقْد َشَغَلْتُه ُدْنَي, ا َيا ِللدغْني الدغْنَيَعاِمٌل َعِمَل ِف: اِمالِن ا َعَيي الدغْناُس ِفالنَّ)

, ا ا َبْعاَدهَ ا ِلَما ي الادغْنيَ اِمٌل َعِماَل ِفا  ي َمْنَفَعِة َغْيِرِ  ؛ َوَعَفُيْفِني ُعُمَرُ  ِف, ل  َنْفِسِه َوَيْأَمُنُه َع, َيْخُلُفُه الَفْقَر 
 ْصَبَ  َوِجيهًا ِعْناَد  َأَف, اَرْيِن َجِميعًا َوَمَلَك الدَّ, ْيِن َمعًا ْحَرَز احَلظََّأَف, َعَمٍل  ا ِبَغْيِري َلُه ِمَن الدغْنَيِذاَءُ  الََّفَج
 .  (اَجًة َفَيْمَنُعُه ُل اهلَل َحال َيْسَأ, اهلِل 
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فالعمل بطبيعة احلال ال يكون إاّل باالتصاالت الداخلية واخلارجية , والرمسية وغو الرمسية ؛ اليت تظهر    
وما يتوخ  من هادف العمال ومردوداتاه الدنيوياة     , بني الفرد واآلخرين وحمور االلتقاء اوتمثل بالعمل 

 ..وما لققه من تناسق وتنسيق مناس  , واألخروية 
 ختل  مسوتها , تهدف إىل التعاون والتنسيق اإلنساني , جبمي  أشكاهلا , وعمومًا فإنَّ االتصاالت    

ِممَّاا تقاود اإلنساان ألد  تنظايم     , جوانا  إجيابياة   , الة هدفها الصا  النااف   ولقق يف ح, وظروفها 
 .. و شاركة كل َمْن يعنيهم النشاط والنف  اخلاص والعام 

 
 
 

 ام املبحث اخل

 اختاذ القرارات
 

احليز الواس  من القاعادة الفكرياة    يشغل صن  واختاذ القرار    
نشاط , حيث يبدأ من مستو  الفرد الواحاد وأنشاطته احملاددة البسايطة حتا        أليم عمل أو والتطبيقية

تصل إىل أوس  وأعقد الفعاليات اوؤسساتية , ونتائج النجاح أو الفشل تانعكس علا  مساوة األنشاطة     
 .. ومسوة احلياة 

ة والعملية , وما يتوافر ينطلق من أرضية سالمة وموضوعية متخذي القرار العلمي والقرار    
من اوعلومات والبيانات اوطلوبة واوالئمة , وكل ما يدخل يف ُصاْنَ  واختااذ القارار , و ؤشار وحاجاة      

والتوقعاات وماا يعاوَّل    , وطبيعة األعمال واألنشطة وتوقيتها ومواضعها واووقفية احملتممة لبنااء اوساتقبل   
, ني بني ما خمطط له وما مت لقيقهلتنفيذ , ومد  مطابقة اخلط البياوالنتائج الفعلية بعد ا, عليه من نتائج 

 ..  واوستقبليةوما ينجم من اوردودات اآلنية 
كلما تعقادت األعماال   , وتظهر أجزاء وخطورة عملية صن  واختاذ القرار وتنفيذ  ونتائجه بوضوح    

أو , سواء كان  إنتاجها للسل  أو اخلادمات  أو األنشطة أو الفعاليات اوناطة أو اوكلفة بها اوشاري  ؛ 
 .. عن  آخر ؛ اونتوجات اونظورة وغو اونظورة 

وماا يتطلباه مان مواجهاة     , والقرار واختاذ  يؤشر عل  وجود مشكلة أو هدف يتاتم الوصول إلياه     
حماددة يف  أو عل  األقل ؛ االستعدادات وواجهة احتمالية ظهور مشاكلة  , حقيقية ومدروسة وخمطط له 
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وأدنا  التخفي  من ثقل وخطورة , واحليلولة دون الوقوع يف تعقيدات اوشكلة , مكان وزمان حمددين 
 .. اوشكلة أو توابعها 

, و ختل  األدوات اوتوافرة وما تتوافر مساتقباًل  , بهذا اوان  احليوي وختل  األعمال  واالهتمام   
فضاًل عن ضرورة ومتطلبات ما يناسا  مان اخلامة العلمياة     , اسبة وإمكانية العمل  وجبه وباورونة اون

واحليلولة دون الوقوع يف سلبيات , للوصول إىل إجيابيات ما يتخذ من قرار , والعملية والوعي والثقافة 
 .. األداء , وتنفيذ ما يتطلبه القرار عل  وفق اخلطة اورسومة 

الطااب  اوركازي أو   , يأخذ صن  القارار أو اختااذ القارار     ,وتعقيد   جزئياتهووتطلبات العمل وتعدد    
نبؤ علاا  وفااق البيانااات وأدوار  تباادأ بااالت, الالمركاازي أو مشوهلمااا معااًا علاا  وفااق مااا يتطلبااه األماار 

والتخطايط والتنفياذ بالتنسايق    ,  ا فيه ما تتضمنه من اإلحصائيات واوؤشرات اوتممة هلاا  , واوعلومات
  .. والرقابة 

والبادائل  , واوعلوماات متكاملاة   , يتطل  أن تكون األماور واضااة   , لتسهيل عملية اختاذ القرار و   
وما يتطلبه من تذليل الصعاب , ألنَّ األماور تاتا    , متوافرة , وميكن االستعانة بها يف وقتها اوناس  

اوعلوماات وماا توصال    أو إذا كان  األسس و, وللسوابق تأثو الستقامة األعمال , عل  آخرها بأوَّهلا 
 .. وإاّل كان  النهاية ُمربكة وغو واضاة تبعًا ألوهلا , إليه صاياًا وموافقًا وا يتطلبه األمر أو النشاط 

 : (عليه السالم)وبهذا اخلصوص يقول     
  (ا ِلَهوَّا ِبَأا اْشَتَبَهْ  اْعُتِبَر آِخُرَهاأُلُموَر إَذ إنَّ )

واالبتعااد عان   , التاأنمي يف اختاذهاا   , يف القارارات اوهماة واإلساااتيجية     وخصوصًا  -لذا يتاتَّم      
والتوقيا   , منهاا وحيثياتهاا    اإلساااتيجية وخصوصاًا القارارات   , االرجتالية واالنفرادية يف اختاذ القرار 

                                                 
 :ةمج  على سبنل محنثال   - 0
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لياه  ع)وبهاذا يقاول أماو اواؤمنني     , لاذا تكاون العجلاة آفاة العمال      , احملدد وستقبل اوشروع وأهدافه 
 :(السالم

, َرْت ا إذا َتَنكَّاَجَة ِفيَهَجاللَّ ْوَأ, ا ا ِعْنَد إْمكاِنَهيَهالَتَسقَُّط ِف ْوَأ, ا اِنَهَووِر َقْبَل َأالَعَجَلَة باأُلُماَك َوإيََّو)      
 .  (ٍر َمْوِقَعُه ْمَأ ْوِقْ  ُكلََّأَو, ْمٍر َمْوِضَعُه َفَضْ  ُكلَّ َأ. ا إذا اْسَتْوَضَاْ  الَوْهَن َعْنَه ِوَأ

.. باألمور الواضاة والبسيطة  واالستهانةوالعجلة والتهاون وعدم معرفة الصواب والقوة والضع       
باألمور ووضعها  ا تستاقها  االهتماملذا فمن الضروري , جيعل من القرار ونتائجه سليب ومربك , إخل 

 ..وما يناسبها ولديد ظروفها وزمانها اوناس  
وهنا يتض  دقة العمق اإلسااتيجي والتخطيط اإلسااتيجي , فصن  القرار واختاذ  مثاًل , قبل ا        

نية واوكانياة واووقفياة , ياؤدي إىل    راستها وتكامل مكوناتها حت  الزماوعلومات والبيانات ولليلها ود
 ..ضع  األسس اوبين عليها القرار ودقته ومستقبله 

ستثمار الفرص واحلماية من التهديدات واوخاطر احمليطة باوشروع أو بيئة اوشروع وكذلك عدم ا       
للجاجاة إذا  والعمل , يؤدي إىل عدم تواصل اوشروع وعدم لقيق أهدافه اورسومة له , وينطباق علا  ا  

حبيث تتداخل األمور ويكون ضابابية ماا حيايط بهاا , وحياول دون اساتيعاب        اختلط  األمور وتشابهه
 ..سفة األمور وبيان احملتو  واوتطلبات فل

وأيضًا وضوح األمور وعدم استثمار فرصها والادد يف اختاذ القرار اوناسا  واوتخصاص يف مرحلاة       
العمل ؛ كالقرار اإلداري والفين واهلندسي , ماؤدا  إىل ضاع  مكاناة اوشاروع باني اوشااري  اوماثلاة        

واستثمار رأس اواال اوعاريف والعقلاي , وعادم تواصال تطورهاا       واوشابهة , وضع  تنافسها اإلبداعي 
ومنوها , ومواكبة كل اوتغوات  ا يعوَّل عليها من مردودات إجيابية وتطلعات مساتقبلية , قاد تتطلا     
تطوير رؤيا ورسالة اوشروع , كما هو عليه مثاًل تطور احلياة عند دخوهلا مرحلاة احلاساوب والفضااء    

 ..ة واآلليات , ومتطلبات إدارة كل ذلك لتخفي  ع ء األعمال واالنان  واوعرف
, ومراعااة  ( ْماٍر َمْوِضاَعُه   َفَضاْ  ُكالَّ أَ   )لذا فالقرارات تتطل  مراعاة اوان  اوكاني فيها ليتاقق ؛    

 ( ..ْمٍر َمْوِقَعُه َأ ْوِقْ  ُكلََّأَو) جانيب الزمان واووق  ؛ 
, احملقاق  ( موقعاه ) يقابلاها ( أوقا  ), و ( موضاعه )يقابله ( ض )؛ ( المعليه الس)ولقق من دقة قوله    

لذروة الثقة من استثمار الفرص واحلماية من اوخاطر والتهديدات , فضاًل عن تعاظم القوة وتقليال مان   
 ..وطأة الضع  داخل اوشروع أو النشاط 
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عند , وما يتشابه مكوناتها , اوختلفة  أمَّا األمور أو اوشاكل واوعوقات اليت تواجه اإلنسان واألنشطة   
, لكي ال تاتالبس األماور وختاتلط     ()فيتطل  تقوميها  ا ورد بكتاب اهلل وسنَّة نبيمه , اختاذ القرار 

 : (عليه السالم)لذا يقول .. يف اختاذ   اوطلوبةفيكون صن  القرار غو ُمَلبمي للااجة 
  اَلاَل اهلُل َتَعا وِر ؛ َفَقاْد َقا  َوَيْشَتِبُه َعَلْيَك ِمَن اأُلُما , ا ُيْضِلُعَك ِمَن اخُلُطوِب اْرُدْد إىل اهلِل َوَرُسوِلِه َمَو)    

إْن َفا , ْماِر ِماْنُكْم   ي اأَلُأوِلا وَل َوُسا يُعاوا الرَّ ِطَأيُعاوا اهلَل وَ ِطوا َأيَن آَمُنا ِذا الََّهيغا َأَي: " اَدُهْم إْرَش َح َِّلَقوٍم َأ
: وِل ُسا دغ إىل الرَّالرََّو,  اِبِهْخُذ ِبُمْاَكِم ِكَتاأَل: إىل اهلِل  دغفالرَّ" ُسوِل الرَّوُ  إىل اهلِل َوءني َفُردغي َشْ َتناَزْعُتْم ِف

 . (ِتِه اواِمَعِة َغْيِر اُوَفرمَقِة ْخُذ ِبُسنَّاأَل
, الدقيقة يف إرشادها هو األخذ بها  وج  السبيل األوض  واإلفادة من اوعايو , فالتقويم لألنشطة     

فكم من أمور اساُتهني بردمهاا إىل ماا    , من أجل الوصول إىل الغاية عن طريق األمور اليت ال ُغبار عليها 
ويعااين فشاال اوشااروع يف , األهااداف ُماادمَّرة  إسااااتيجيةوكاناا  نتيجااة , ورد بالشااريعة اإلسااالمية 

 ..استمرار  يف أداء ما مطلوب منه 
وسالمة ذلك هو , ه اوستندة عل  أبعاد صنعه واختاذ  وما يتضمنه من موارد بشرية فللقرار سلوكيات   

واحملايط اخلاارجي ؛  اا فياه     , وعادم اإلضارار بااآلخرين    , عدم اإلضرار يف الذات احلقيقية أو اوعنوية 
 ..اوشاري  واحلق العام 

القرار اوناس  للمشاكلة أو احلالاة   عل  السيطرة بوضوح األمور لوض   (عليه السالم)وأيضًا يؤكِّد     
ليكاون بالكفااءة العالياة أو     اوطروحة أمام أصاااب الشاأن أو صاانعو القارار     

   :    (عليه السالم)لذا يقول .. اوناسبة يف أداء مهامه 
  ( اُة َبْعَد الُفْرَصِةَناأَلَو, اِن اَجَلُة َقْبَل اإلْمَكاُوَع ِمَن اخُلْر ِِ) 

 
 
 
 
 
 

 التوقي  يف عملية القرار وعاوة األمور اوشكل إسااتيجيةيبني (  9 )خمطط 
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قبل السيطرة علا   , ومن احلمق صن  واختاذ القرارات يف خمتل  األعمال واالجتا  باستثمار الفرص     

ودون بنااء  , وبدون أوانهاا  أو اختاذها ارجتاليًا وانفراديًا , متطلباتها والسيطرة عليها لتنفيذ ما جاء فيها 
 ..مكونات القرار عل  دراسة مستفيضة ومتكاملة 

إاّل أنَّ ذلك ال يعين , فصاي  أن يكون القائد يف اختاذ القرار حاسم وميتلك اورأة واإلقدام واحلزم     
ولاذا مان الضاروري وضا      , أو مد  إمكانية تنفيذ القرار , أن يكون عل  حساب نتائج تنفيذ القرار 

 ( ..لكي تطاع , أطل  اوستطاع ) اوبدأ اإلداري القائل 
, وتكامله م  إمكانيات القاو  العاملاة   , وآلياته  بلور بنتائجه وتوافر أدوات تنفيذ فالدور اوهيَّأ واوت   

 ..حيقق جناح ما يصبو إليه القرار , بالفرصة اوواتية والتوقي  اوناس  
أهمية كبوة بالنسبة لصانعي ومتخذي , عص  والتمادي عليه باإلحلاح وعدم الت, وللمرونة اوناسبة    

 : (عليه السالم)وبدأ يضعه إمامنا , القرارات 
  (َي ْأَجاَجُة َتُسلغ الرَّاللَّ) 

وال خيادم قاويم   , وجتعله يف اجتاا  آخار أو مناارف عان مبتغاا       , أي تذه  بالرأي إىل غو سبيله    
 .. األعمال 

باختيار الزمان واوكاان اوناسابني للعمال أو    , الضروري اآلخر لصن  واختاذ القرار وتنفيذ  واوطل     
واوعاواة  اا يواجاه الشاخص احلقيقاي أو اوعناوي مان        , أو ما يتطلبه األمر واووقا   , النشاط اونّفذ 

 : (عليه السالم)مشكلة , وبهذا يقول 
  (ْرِضِه اِرِع ِبَغْيِر َأالزَّاِعَها َكإيَنَمَرِة ِلَغْيِر َوْقِ  ي الثََّوُمْجَتِن) 

وبه يكون التوقي  واووق  واألبعاد اوكملة هلما أمر ضروري للاماية من الضاياع ؛ ضاياع الوقا        
ألنَّ اختاذ القارار وتنفياذ  لايس بااهليمن وال باالقول      , واووارد واألموال واوهود  ا فيها اوهود البشرية 

أي , وبتكامل اوان  العلمي والعملاي  , فمتطلباته النجاح يف عالج ما مطلوب ,  دون الفعل والتنفيذ
 .. إمكانية التطبيق الفعلي والنتائج اورجوَّة منه 

 : حالة واقعية وعملية , بالقول ,  (عليه السالم)وهنا يص        
  َوال ُنِسايُل َحتَّا  ,   ُنوِقاَ   ُل ؛ َوَلْسنا ُنْرِعُد َحتَّا ْمَريِن الَفَشْيِن اأَلَوَمَ  هَذ, َوَقْد أْرَعُدوا َوأْبَرُقوا )       

 .3( ُنْمِطَر
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, عه وحقائقه اوعوَّل عليه واوثمروجان  مما يعين النص اوبارك ؛ أن ال وجود شيء دون وجود وقائ     
ل الكفيلاة  فالقول بالتخطيط وصن  واختاذ القرار , يتبعه الفعل التنظيمي بالتوجيه والتنفيذ ووضوح السب

 ..بوضوح اإلسااتيجيات والقرارات اوناسبة والفاعلة وتواصلها الراسخ 
َلَجِديَرٌة ِبِقَصِر , اَعُة ا السََّوَتْهِدُمَه, ْاَظُة َغاَيًة َتْنُقُصَها اللَّ إنََّو )يتمثل يف ؛ الذي واالقاان اآلخر        

 . ( ِةاُودَّ
هو أن يكون صن  واختااذ القارار وتنفياذ  بالوقا  احملادد      , رية وما تنشد  أحدث النظريات اإلدا      

 اا فياه كال األبعااد والتالايالت      , واوالئم وما يتاقق وينجم عنه مردوداته وانعكاساات اواردودات   
والوصاول إىل النجااح يف لقياق    , اوطلوبة عل  وفق ماا متاوافر ضامن منظوماة اوعلوماات والبياناات       

وماا  , و ا يتوافق م  مستجدَّات اوشاروع  , مستقبل واسااتيجيات اوشروع األهداف وتواصله لدعم 
وما يواك  التفو  التنافساي اوبادع وحيقاق التطاوير والنماو ,      , يستجد يف احمليط اخلارجي للمشروع 

 ..ويسهم يف النمو والتطوير عل  مستو  تقدم األمم والبلدان 
 
 
 

 سادساملبحث ال

 اإلشرافالرقابة و
 

؛  اا فياه لغاة     عن مصطل  اإلشراف  ختتل  مضامني مصطل  الرقابة      
  ..واصطالحا , أو  عن  آخر ؛ اوعن  اللغوي واوفهوم العلمي 

وبشكل عام ؛ فالرقابة تعين األسلوب اوقصود أو اوخطط له بالتنظيم الرمساي وعرفاة مساتو  األداء       
وماا يكملاه يف هاذ     , والتعليماات   والقواننياوقارنة م  ما خمطط له , ومد  تطبيق اللوائ  التنفيذي ب

اوهام بأسلوب غو اوقصود أو غو اوخطط له بالتنظيم غاو الرمساي كماا هاو علياه يف الرقاباة الشاعبية        
 :وهناك .. ورقابة النقابات 
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كل الفعاليات وما يتعلاق بهاا مان     اوؤسسة , الذي يض هاز الرقابي الرمسي للمشروع أو او -
قبل وأثناء وبعد التخطيط والتنفيذ وحت  ا  اوعلومات والبيانات اورتدة من تلك العملياات  

 .. اوتكاملة , واإلفادة منها يف اوستقبل لنجاح اوشروع ولقيق أهدافه وغاياته 
اوؤسساات أو الدولاة ,    اوهاز الرقابي الرمسي بكل أشكاله عل  مستو  جمموعة اوشاري  أو -

وقد يتاتم أن يكون عل  مستو  دولي , حلماية اوصا  العامة واخلاصاة , ومحاياة اوهاات    
..اوعنية  نتوج تلك اوشاري  أو اوؤسسات , ومد  مطابقتها للمطلوب 

اوهاز الرقابي غو الرمسي الذي ميثل كل اوهات ذات العالقة بتلك الفعالياات الرمسياة وغاو     -
الرمسية , وبكل األنشطة , كما هي عليه النقابات واومعيات ومؤسسات اجملتم  اودني وماا  

 ..شاكلها 
من أجل اوتابعة اليت هاي جازء مان    , اوخطط وغو اوخطط له , وأيضًا وعرفة مسار نشاط معني       

فًا , حت  وصول اونتَوج للوصول إىل التقييم والتقويم لكل خطوات األعمال , كما ذكرنا  آن, الرقابة 
 .. وردود األفعال مثاًل ؛ اجتا  اونتوج وآثار  , وتواب  ذلك اآلنية واوستقبلية , إىل اوستهلك األخو هلا 

 اا فياه الرقاباة الداخلياة     , فضاًل عن ما تتمثل الرقابة من تكاملياة بعاديها الرمساي وغاو الرمساي            
مراعياًا فيهاا   , الرقابة الرمسية من أعباء ما قبل وأثنااء وبعاد التنفياذ    وما تتامله , واخلارجية للمشروع 

 ..التأثوات اوعنوية واوادية للعاملني واوستهلكني واومولني 
أمَّا اإلشراف فيعين األسلوب اوقصود واوخطط له , وعرفة مسار أنشطة كل وحدة إنتاجياة لسال         

من خالل شخص مشرف عل  جمموعة من العاملني , األعمال للوصول إىل تقييم وتقويم , أو خدمات 
   .. ليساعد عل  تنفيذ اخلطة وباإلمكانيات اوتوافرة 
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وهذا يعين ضرورة الدقة وا يتطلبه األمر يف التفريق بني مفهوم الرقابة واإلشراف , لوض  األعمال       
بينهما , الواض  يف آثار الكثو مان أدبياات   واالبتعاد عن ما يتم اخللط , واوهام والواجبات يف نصابها 

    :حينما حندد  االنتبا الكتَّاب والباحثني واوتلقِّني , وال بدَّ من 
 ..عدد العاملني  -
..عل  اوشروع ووحداته  االقتصار -
..اوساعدة عل  تنفيذ اخلّطة والتنويه عن ذلك  -
 ..طل  اإلشراف يعين ويدل عل  التعري  أو اوفهوم أو القول عل  مص      
, أن يأخذا الطااب  اإلنسااني اإلباداعي يف إجنااز وتكامال العمال       , ويتطل  يف الرقابة واإلشراف      

اورسومة عل  وفق بناء أخالقيات العمل اليت جتم  بني العاملني عل  أرضية صاحلة ومالئمة  واالجتاهات
ي , وليس علا  أسااس احملابااة واالنتقاام , بال      لتنفيذ األعمال , وما يتطلبه من التوجيه والتقدم اإلنسان

احلفاظ عل  كرامة اإلنسان ومكانته , حبدود احاامه لنفسه من خالل وعيه وماا ميتلكاه مان ماؤهالت     
وكفاءات وقدرات عل  اإلجناز وماا يساتطي  تنفياذ  علا  وفاق معاايو األداء ,  اا فياه ضامن لليال           

 :الوظائ  من 
, اليت تتأهل ورحلة وص  الوظيفة ( ة تشري  مكونات الوظيفة ودقة مرحل) توصي  الوظيفة  -

 ( ..ما تتطلبه الوظيفة ) 
الوظيفة وما تدخل ضامن اوساتويات    جتزئةوص  الوظيفة اوعتمد عل  دقة ما يتم تشري  أو  -

التخطيطية وصناعة واختاذ القرار , أو ما تدخل ضمن اوستويات التنفيذية , وما تتطلبهاا مان   
وصالحيات وفعاليات وأنشطة لتخطيط وتنفيذ ما يات  عل  كل وظيفاة داخال    مسؤوليات

اوشروع , وما يتداخل معها ضمن اهليكل التنظيمي ومستوياته , وتفاصايل الادليل التنظيماي    
..وماتباته 

ببياان متطلباات    اوتمثلاة ) مواصفات الوظيفة اليت تلاق وتتكامل م  تفاصيل وص  الوظيفة  -
لتلك الوظيفة ؛ كااوؤهالت واخلامات والسامات , وبالتاالي ماا ميكان أن       الشخص الشاغل 

, لياقاق ماا ياتا  علياه ؛ الشاخص اوناسا  يف اوكاان اوناسا          ( ُيعطي الوظيفة حقهاا  

                                                                                                                             



 

( ..لمحنمعن   فلسة  مدامة  محناارا ) هذم ما أشنا إحنه لتبّن  فالقه في كعاب  حلنؤح  لمحنوسوم  - 0



 78 

والتوقي  واووق  اوناس  , لتكون الدقة والعدالة واوساواة والتوازن يف تفاصيل ما مطلاوب  
.. من الرقابة واإلشراف 

 :ومن هذا ميكن إاال فلسفة واسااتيجيات ذلك , باوخطط اوبسط اآلتي       
 
 
 
 
 

 يبني ما يتطل  من رقابة وإشراف (  2 )خمطط 
 يف كل مرحلة من لليل الوظيفة

 
 :لذا يظهر بوضوح لدينا , بأنَّ حيثيات الرقابة يف اويدان العملي       

فاوشاروع وميادان العمال حباجاة ماساة للرقاباة       : الرقابة اوقصود أو اوخطط هلا يف اوشروع  - 
وما يكاملهما إنسانيًا وطبيعة احلاجة هلاا يف  , اودروسة , وعل  وفق اونظور الزماني واوكاني 

حالة ما قبل وأثناء التنفيذ وما بعد  , كرقابة اوشروع عل  إنتاجه للسل  واخلدمات أو حركة 
 .. اوخزون وإاالي العمل 

 اوقصودة أو اليت ال تظهر ضمن اخلّطة اورسومة للمشروع ,  عن  آخر الغو خمطط الرقابة غو - 
.وما إليها .. هلا , وتظهر بصورتها الواضاة بالرقابة الذاتية والشعبية ورقابة النقابات 

وقاد يتعاد  ذلاك جغرافياًا إىل     , وبهذا تشمل الرقابة ما يتم داخل اوشاروع وخاارج اوشاروع          
 ..وإىل حيث تصل اونتوجات من السل  واخلدمات , اإلقليم أو الدولة خارج 
. إخل .. وقد تأخذ الرقابة أبعاد أخر  ووان  سياسية واقتصادية واجتماعياة وثقافياة وحضاارية          

لغرض التقييم والتقاويم , كماا يف   , وقد تكون حبدود الشخص الواحد أو تتوس  لتأخذ طابعها األمشل 
 ( :ه السالمعلي)قوله 

  (َرَك َرَك َكَمْن َبشََّمْن َحذَّ) 
,  عن  آخار كوناه فارد أو مشاروع     , ولذير الشخص ؛ سواء كان الشخص حقيقيًا أو معنويًا       

ولكونه من , يعين أنَّ هناك سبق لتفاص العمل من خارج ذلك النظام , وطبيعة التاذير من أمر معني 
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وبالطاب  إمَّا اوعبَّر عنه بالكالم اوساموع أو  , يأخذ التاذير الوقائي و, خارج ذلك النظام أصب  رقابة 
 .. اوكتوب اوقروء أو باإلشارة اورئي 

وخصوصًا إذا كان من داخال النظاام أو اوشاروع    , ويكون ذلك التاذير ُبعد  رقابي أو إشرايف       
ية وصفات اإلشراف اجتاا  عمال معايَّن    أو بفاعل, وببعدي الرقابة اوخطط هلا وغو اوخطط هلا , نفسه 

 ..ُيراد تقييمه وتقوميه 
وميتد انعكاساته , كما أسلفنا ذكر  , إىل لليل الوظائ  بوص  الوظيفاة أو العمال ومواصافات         

, شاغل الوظيفة أو العمل , ور ا يفصل الدّقة يف التمييز للمصطل  عل  وفق احلالة ودّقة ُّيياز اووقا    
ق مبدأ ؛ الوقاية خو من العاالج , الاذي يساب     قر وقائي قبل أن يكون عالجي , ويتافيكون التاذي

 ..خسائر مادية ومعنوية ونفسية 
 :وتأخذ الرقابة واإلشراف يف اإلسالم اآلتي       
 ..وما حيمله من إنسانية وأخالقية  , البعد الدنيوي ومردوداته الدنيوية اونظورة وغو اونظورة : أواًل 

 ..البعد األخروي لعمل أو أعمال دنيوية : نيًا ثا
, وعل  وفق نيَّة أو خطة العمل اُوبيَّتة , يشاك وبتفاوت النس  بني البعدين الدنيوي واألخروي : ثالثًا 

ِممَّا جيعله وجيعل نتائجه أمس  يف األداء أو التقييم وتقاويم  , وهو ما يبين التفاوت يف نسبة الرقابة الذاتية 
وماا بنااء ونساق وتنسايق األمار      , ويكاون شاامل أو متضامن للخصوصايات والعمومياات      , األعمال 

والصاالح واإلصاالح اإلنسااني    , باوعروف والنهي عن اونكر , إاّل ناب  من الرقابة الوقائية والعالجياة  
 : لذا ستكون كما يلي .. ألداء أد  وأرق  قيم العمل األخالقي 

فيبنا   , والتاأثو عليهاا   , يف األداء  االحنرافون الذات من من أجل محاية وص, رقابة الذات  - 
وأد  ما يكون حينما يكون العمل به , الردع الذاتي وعل  وفق مبدأ حاس  نفسك بنفسك 

 ..وعل  وفق األسس احلضارية واإلنسانية , بشكل واٍع 
ويعتماد   ,وهو أيضًا ردع ذاتاي  , من أجل أن ال يتعد  عل  حقو  اآلخرين , رقابة الذات  - 

..عل  مستو  الوعي 
أو , من أجل فرد ؛ كأن يكون قائد , الرقابة اوماعية وجمملها ؛ الرقابة اوماهوية أو الشعبية  -3

..أفراد أو مشاري  
..رقابة اوماعة أو الرقابة الشعبية من أجل اوماعة أو البلد  -1
وباذا يكاون   , ان بااآلخرة  وهاذا يعتماد علا  اإلميا    , هناك رقابة تنبعث وُتْخَلق داخل الفارد   -1

وهي الرقابة الداخلة ضمن الشعور , مستو  الدمّقة يف تقييم األعمال وتقويم األداء للمستقبل 
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وقاد  , تقييم اخلالق جل جالله ألعمال عبااد  ومكافاأتهم باالثواب العقااب     ) بالرقابة اإلهلية 
وقد تعزَّز هذ  الرقابة , خلصني والطاعة الطوعية لعباد  او, ( تشمل العقوبة والثواب يف الدنيا 

..التعزيز بالفطرة , فضاًل عن عمق الوعي 
هو تشخيص اإلجيابياات والسالبيات ؛ فباإلجيابياات ياتم اإلفاادة      , والغرض من الرقابة يف اإلسالم      

, طاع إن كاان باوسات  , وبالسالبيات لتالفيهاا آنياًا    , لوض  اخلّطة القادمة ومتابعتها باالتقييم والتقاويم   
 .. ومستقباًل 

والنقطة الثانية من تقييم وتقويم الرقابة من أجل أن يكون الفرد واجملتم  يتمثل فيه الوعي وُّاساك       
 .. الشخصية 

لكاي  , ( َرَك َرَك َكَمْن َبشَّا َمْن َحذَّ( : ) عليه السالم)َلما قال اإلمام علي , فلو كان خالف ذلك      
عان   واالبتعااد , عاالي علا  اآلخارين ويتمثال  فياه سالوك اوروناة اوناسابة         جيعل الشخص بعيدًا عن الت

 .. التعصغ  والكمياء 
, وذلك لتقييم أعمال الشخص وتقويم أداء  , وجعل ُبعد الرقابة اوقصودة وغو اوقصودة وأبعادها      

 ( :  عليه السالم)لذا يقول .. وينطبق ذلك بشكل عام عل  األشخاص واجملتم  
  .. (ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصُلُ  َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو)    

نا  األخالقياة واالجتماعياة واالقتصاادية والتنظيمياة وماا كاملاها        لكثو كاوواوهذا يأخذ بطياته ا    
صالح اوبين عل  التقييم والتقويم الذي يتم عن طريق االستقراء مفصليًا ويف التفاصيل , ومنه ماتبات اإل

وال يتم التكامل اإلصالحي إاّل من خالل إصالح البع  بالبع  وال ميكان  , والتجربة والوعي الرقابي 
وألنهام  , لكونهم هم َمْن يعيشوا اوشاكلة وُيعاانوا منهاا    , االستغناء اومعي لبعضهم من وعن بعضهم 

ها من غوهم , وهو ما حيمل اوراحل اوتعاقبة اليت تبدأ ما قبل التخطيط ومرورًا به , ثم أدر  وأعرف ب
مرحلة التنفيذ والتنظيم بالتنسيق اوطلوب غم الرقابة التقييمية والتقوميية , واليت يتخللها ما يات  عليها 

 ..من األبعاد الوقائية والعالجية 
وفارض القياود الصاارمة    , أرزا  النااس   ا لتتااوَّل إىل ُمالحقاة  تتعد  حدودهوالرقابة جي  أن ال     

 بااة وال أن يتاول التقييم والتقويم إىل تصفية حسابات شخصية وُماا, لعرقلة مسوة األعمال اوختلفة 
 .. تتاول اونفعة إىل ضرر  وأن ال, ألشخاص 

رضاني مهماا كاان مكاانتهم الرمسياة      وأيضًا أن ال تكون سبياًل إلرضاء اونارفني واوغرر بهم واوغ     
 .. وغو الرمسية 
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واألخالقي والديين , وما ينعكس  االجتماعيوانظر إىل الدّقة الداخلة حت  يف النفس البشرية وُبعدها    
 ..َلما كان الرض  , فلوال داف  الرغبة واحلوافز للشخص يف أداء مثل هذ  األعمال , عل  السلوك 

إْثاُم الَعَماِل   : إْثَمااِن   َوَعل  ُكلم َداِخٍل ِفي َباِطٍل. اِخِل ِفيِه َمَعُهْم ي ِبِفْعِل َقْوٍم َكالدَّالرَّاِض) لذا يكون    
 . (َوإْثُم الرمَض  ِبِه , ِبِه

لكون امتداد التقويم التارخيي , مير , وما أعمق البناء السلوكي والتنظيمي يف التقويم الناب  من النفس    
لقدر واونزلة , ولديث اوفهوم بوضعه يف موق  اوعرفة ونزلة األعمال أو األشياء , وما من خالل منظار ا

يتم من إظهار قدر  , ومنه نشأ اوعن  الفلسفي للتقويم  قتض  توسغ  اوعاني واستعماالت متعلقة بكلمة 
عليه من رض  واخلوض  , ألداء خمتل  األعمال بعقالنية ووعي متكامل , واوشاركة  ا يات ( قيمة ) 

   ..باووق  
, ويف حالاة كوناه إجيابياًا    , سيدف  بأداء األعمال باجتا  تادموي  , وإذا كان الرض  باالجتا  السليب    

فاتمًا سينتج عنه أد  إجناز لألعمال وما ياتا  علياه مان مناا  التماساك والبنااء اواادي واوعناوي         
 ..والنفسي 

وليكاون بعيادًا   , ايلولة دون الوقوع يف شرك اإلضرار بالنفس وباآلخرين وفلسفة جعل العقاب لل     
 ..  وامتداداتها األخروية , وهو ما يشمل الع ء النفسي للعقوبة , عن إثم العمل وإثم الرض  

فضاًل عن فطرة , وللابية مكانتها البالغة يف بناء الرقي  الداخلي عل  وفق الواعز الديين  لإلنسان      
ومؤثرًا به علا   , نسان النقيَّة وما يتم اكتسابه من جتارب الفرد وما جيري أمامه من جتارب اآلخرين اإل

  ( :عليه السالم)وحينما نتفاص الصورة البالغية يف قول اإلمام علي .. األداء  مستو 
َوال َيْخَفا  َعَلْياِه ِماْن َعَبااِدِ  ُشاُخوُص      , اٍ  َوَلْم َيْبُعْد َعْنَها باْفِتَر, ْشَياِء ِبالِتَصاٍ  َلْم َيْقُرْب ِمَن اأَل)      

, َوال َغَساٍق َسااٍج   , ي َلْياٍل َداٍج  ِف, َوال اْنِبَساُط ُخْطَوةني , َوال اْزِدالُف َرْبَوةني , َوال ُكُروُر َلْفَظةني , َلْاَظةني 
ِماْن  , ْزِمَنِة َوالدغُهوِر َوَتَقلُِّ  اأَل, ي اأُلُفوِل َوالُكُروِر ِر ِفْمُس َذاُت النغوَوَتْعُقُبُه الشَّ, ُأ َعَلْيِه الَقَمُر اُوِنُو َيَتَفيَّ

ا َيْنَاُلاُه  َتَعااَل  َعمَّا  , ةني َوِعادَّ  َوُكالم إْحَصااءني  , ةني َقْبَل ُكلم َغاَيةني َوُمدَّ. َوإْدَباِر َنَهاِر ُمْدِبٍر , ُمْقِبٍل  إْقَباِل َلْيٍل
 َفاحَلادغ ِلَخْلِقاهِ  . َمااِكِن  َوَتَمكُّاِن األَ , ثغِل اَوَساِكِن َوَتَأ, ْقَطاِر َوِنَهاَياِت اأَل, َداِر ْقاُوَادمُدوَن ِمْن ِصَفاِت اأَل

 .3(َوإىل َغْيِرِ  َمْنُسوٌب , َمْضُروٌب 
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نر  إنه يكتس  اإلنسان معرفة اخلالق عز وجل وتواصل عالقته معه جلَّ وعال , وما يردعاه مان        
عن  واالبتعاد, الداعم لقويم األداء وتقوميه من قويم الفكر والنفس , لداخلي العظيم خالل بناء الرقي  ا

 .. السلوك التنظيمي اوضرَّ باألفراد أو اجملتم   ا فيه اوشاري  واواديات والالماديات وحت  البيئة 
وبذاته , ج إليها النشاط احملدد عل  الرقابة الرمسية اوباشرة وغو اوباشرة اليت حيتا االعتمادوال ُيْهَمل      

حيتاج إىل اختيار الكادر اوناس  اوعوَّل عليه بِصْدِقه يف تلقِّي اوعلومات اوطلوباة ونقلاها بشاكل ساليم     
, واوويف ِلما لمله الرقابة مان مساؤولية أماام اخلاالق عاز وجال       , ومتفهمم ومستوع  هلا خبمة مناسبة 

 .. يف خدمة العامة وتنمية وتقدم وتقويم األعمال  واوخلو  اوعين باألمر , ليكون
 ُثامَّ ) واونهج بني القائد والكادر اوطلوب عل  مستو  الدولة أو اإلقليم أو اونطقة اوغرافية هاو ؛       

وِرِهْم َحاْدَوٌة  َدَك يف السمرم أُلُما اُهَتَع إنََّف, اِء َعَلْيِهْم الَوَفْهِل الصمْدِ  َواْبَعِث الُعُيوَن ِمْن َأَو, اَلُهْم ْعَمْد َأَتَفقَّ
اَنةني َحٌد ِمْنُهْم َبَسَط َيَدُ  إىل ِخَيإْن َأاِن ؛ َفْعَوْظ ِمَن اأَلَوَتَافَّ. ِة يَِّعالرمْفِق بالرََّو, اَنِة َماِل اأَلل  اْسِتْعَمَلُهْم َع

, ي َبَدِناِه  َفَبَساْطَ  َعَلْياِه الُعُقوَباَة ِفا    , اِهدًا َشا  َكِباذلِ  اْكَتَفْيَ , اُر ُعُيوِنَك ْخَبِه ِعْنَدَك َأا َعَلْياْجَتَمَعْ  ِبَه
 . ( اَر التغْهَمِةْدَتُه َعَقلََّو, اَنِة َوَوَسْمَتُه باخِلَي, ِة اِم اَوَذلََّقَنَصْبَتُه ِبَم ُثمَّ, اَب ِمْن َعَمِلِه َصا َأَخْذَتُه ِبَمَأَو

السالوكية والنفساية العميقاة الايت يضاعها       –ريطة الرقابية وهذا اوخطط أو التخطيط الرقابي واخل      
جمسدًا فيها الفعل أو اآللية اوطلوبة والنتاائج اوساتقبلية   , نص  عيون اوعنيني ( عليه السالم)اإلمام علي 

وأولوية , واوعلومات اورتدَّة , وانعكاساته عل  احمليط اخلارجي , وما يصدر من الداخل , اوعوَّل عليها 
لكونه الوسيلة التقوميية هلادف مرساوم   , ا مطلوب من اختيار الكادر الرقابي من ذوي اخلمة والدراية م

كان القول , ولدعم وبناء الوعي , خلدمة اجملتم  وبناء الدولة ومؤسساتها , لألنشطة اوختلفة اوتكاملة 
 :  اوبارك 

اَظ ِصاْدٍ   َوُحفَّا , َوُعُيوناًا ِماْن َجاَواِرِحُكْم    , ْنُفِساُكْم  دًا ِماْن أَ َعَلاْيُكْم َرَصا   نََّأ, ِعَباَد اهلِل , اْعَلُموا )    
ُكْم ِماْنُهْم َبااٌب ُذو   َوال ُيِكانغ , ال َتْسُتُرُكْم ِمْنُهْم ُظْلَمُة َلْياٍل َداٍج  , ْنَفاِسُكْم َوَعَدَد َأ, ْعَماَلُكْم َيْاَفُظوَن َأ

 . ( َغدًا ِمَن الَيْوِم َقِريٌ  َوإنَّ, ِرَتاٍج 
, والذاتية اجتا  أفعال الفرد , أهمية الرقابة بكل مصادرها الرمسية وغو الرمسية , تقدَّم  ويصور كل ما   

إىل كال  , وقد يتعدا  عل  وفق مقتضايات األمار   , واوماعة اجتا  الفرد واوماعة , وأفعال اوماعات 
 ..ا وما حييط به, نشاطات احلياة عل  مستو  بقعة جغرافية معيَّنة 
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 لسابعاملبحث ا

 اختيار البديل أو البدائل

 
ويعاين االختياار   , البدائل واختيار البديل األفضل واألنس  اوالئم لألنشطة , لاه األهمياة الكابوة         

 .. وإضفاء طاب  ما حيقق أفضل النتائج وختل  األعمال , ارتفاع نسبة اورونة 
كان  اورونة يف اختيار البديل , ددة ومتوافقة م  األعمال وحمتو  اخلطط فكلما كان  البدائل متع     

 .. أكم  واالنسيابيةوالفاعلية , األكثر تناسبًا واألفضل م  األعمال أو األنشطة 
وعقالنيَّة ورشاد  , ونتطل  إىل معاوة البديل ولليل مكوناته عل  أساس علمي وعملي مدروسني       

 .. عن اوصا  واألهواء  والبعيد,  االختيار
لذا يكون الشخص القياادي اخلابو واوؤهال يف دراياة ومعرفاة خطاورة اإلقادام الختياار الباديل                

ْقاَرُب إىل اهَلاَو    ا َأيغُهَما اِن َيْنُظاُر أَ ْمارَ ا َبَدَهاُه أَ إَذ) وبهاذا   ؛اوناس  لألنشطة وتفرقته عن غو اوناسا   
 . .. (اِلُفُه َفُيَخ

أن يكون عل  وفق ما مُيليه البعد العلماي ؛ النظاري   , وبهذا يتطل  االختيار والعمل بأي نشاط        
وما ُيَمهمد السبيل للوصول إىل أفضل وأنس  النتائج , ولقيق األهداف اورسومة بأبعادهاا  , والتطبيقي 

ِريِق َفال َيِزيُدُ  ُبْعُدُ  َعِن الطَّ. ِئِر َعل  َغْيِر َطِريٍق االَعاِمَل ِبَغْيِر ِعْلٍم َكالسَّ َفإنَّ) لذا , اوتكاملة  اإلسااتيجية
  ْم َساِئٌر ُهَو َأَأ: َفْلَيْنُظْر َناِظٌر . ِريِق الَواِضِ  اِئِر َعل  الطََّوالَعاِمُل ِبالِعْلِم َكالسَّ. ُبْعدًا ِمْن َحاَجِتِه  الَواِضِ  إالَّ

 .  (! َراِجٌ  
هل يكون  اؤهالت ويف هاد    , فة ما إذا كان اوعين بوض  اخلطط واونفِّذ هلا وهذا اوبدأ ؛ معر       

 ..العلم واخلمة اوطلوبتني ومواكبة ما جيري من تطورات يف احمليط اخلارجي 
ووضاوح  ,  وال بدَّ من أن يكون موافقًا الحتياجات النشاط وما يدخل ضمن العمليات اإلنتاجياة       

وهاو ماا يكاون    , األنس   لكي يتسنَّ  من خالهلا االختيار لألفضل أو,  كفايتهااوعلومات اوناسبة أو 
وللتأكد من خاالل وضا  اوؤشار المتاداد  البااطن أو      , وعرفة ظاهر الشيء , عل  وفق ما تقدَّم ذكر  

 ( :عليه السالم)وبهذا يقول .. والفعالية أثناء وبعد العملية اإلنتاجية , اووهر 
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َوَما َخُبَث َظاِهُرُ  َخُباَث  , َفَما َطاَب َظاِهُرُ  َطاَب َباِطُنُه , ِلُكلم َظاِهٍر َباِطنًا َعل  ِمَثاِلِه  نََّأ اْعَلْمَو)       
 . ( َباِطُنُه

وهناا  ,  لالختياار األهمية الكابوة والسابيل األوضا     , وللمعلومات الدقيقة واوبيمنة حلقيقة البديل       
 .. ( !ْيِه َوَمْن َخاَلَ  َوَقَ  ِفي التم, الَواِضَ  َوَرَد اَواَء  ِريَقَلَك الطَََّمْن َس) .. يظهر مبدأ ؛ 

لاذا  , ووعرفة احلدود العلمية والعملية لتعدد البدائل واختيار البديل , أمٌر البدَّ أخاذ  يف احلسابان         
و ما يض  اوعين بااألمر أماام مبادأ    وه, عن اوخاطرة  ا ميكن االبتعاد عنها  االبتعاديتطّل  يف االختيار 

 .3.. (َوال ُتَخاِطْر ِبَشْيءني َرَجاَء َأْكَثَر ِمْنُه  )آخر لالختيار أال وهو ؛ 
وذلك لعدم دّقاة اوعلوماات ومان ثام     , وعدم التأّكد يؤدي إىل اوخاطرة وجمهول التوّق  والنتائج       

ن مساتو  توقا  اوساتقبل واجملهاول وماا يطارأ مان        عدم دّقة التخطيط والتنفيذ والنتائج , أو ر ا يكاو 
, لكاون مبادأ التأكاد     1( َوِباْلَيِقنِي ُتْدَرُك الَغاَياُة الُقْصاَو   ) لذا البدَّ من اليقني يف االختيار ؛ , ظروف 

 .. ومساحته واسعة , يعين دقة اوعلومات وتوافقها ومالئمتها وتطلبات اخلطط 
ليقني للوصول بتنفيذ اخلطة اورسومة إىل الغاية واهلدف , وُيْبِعد عان  أي التأكد متاقق من قوة ا       

وتؤهمال القاائمني علا     ,  اإلنتاجيةاوخاطر حينما جتسد اخلّطة أفضل وأد  صورة للنشاط أو العمليات 
بأدن  و, از  انسيابية تنفيذ العمل اوطلوب إجنوحيقق اليقني يف االختيار , , التنفيذ بُهد  واضاة اوعامل 

وبأعل  جاودة وعلا  وفاق ماا     , عدد من العاملني الداخلني ضمن العملية اإلنتاجية , وبأدن  التكالي  
 ..حمدد من كمية وتوقي  ضمن اخلطة اورسومة 

والبدائل يف اوواد الداخلة ضمن العملياة اإلنتاجياة   , اوتوافرة وعمومًا فهناك البدائل يف اوعلومات        
والبادائل يف اوكاائن واوعادَّات واألجهازة     , والبدائل بني تقاديم خمتلا  اخلادمات    ,  للسل  واخلدمات

والبدائل يف مكونات ووض  , والبدائل يف اووارد البشرية , واآلالت وانسيابيتها ضمن العملية اإلنتاجية 
وتقييمها , أو النشاط والبدائل بني عالج اوعلومات اورتدَّة للمشروع , والبدائل يف تنفيذ اخلّطة , اخلّطة 

وهكاذا , فاوروناة والفاعلياة    .. والبادائل يف مصاادر التمويال وقناوات التوزيا  واألساوا        , وتقوميها 
 .. أساسها وجود البدائل اوطلوبة , وفرص النجاح وإشباع احلاجات , واالنسيابية 
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  الفصل الثالث
 الوظائف اإلدارّية يف نهج البالغة

 
التطبيقيَّاة الداخلاة ضامن خمتلا  جمااالت احليااة        -كغوها من العلوم واألنشطة النظرياة  اإلدارة        

 .. بل اإلدارة أكثر أهمية وحيوية كُبعد يتضمن مسؤولية تنظيم األنشطة اوختلفة , الواسعة 
أن يصل إىل األهداف اورسومة وبالشكل احملقاق  , فال ميكن حت  عل  مستو  اوشروع الفردي        

مرورًا بدراسة النشاط , إاّل من خالل التنظيم الذي تتبنا  اإلدارة , ما هو مطلوب ومناس  ومتواصل ِل
ثام لويلاه إىل مراحال    , وما يتطل  من التخطيط له , والتوقعات أو التنبؤات احملددة , اوزم  القيام به 

لاد   , ائل اوشاروعة والالزماة    ا متوافر مان األدوات والوسا  , التنفيذ اوناس  واوالئم لكل الظروف 
أو اخلطوط اورساومة لاد    , وتقييم وتقويم كل ما هو منارف عن اخلّطة اونّفذة , الفرد وما حييط به 

الفرد واستيعاباته الفكرية , وسعة معلوماته وإمكانياته اوادية وغو اوادية , وميكن توضي  ماا مت ذكار    
 :من خالل اوخطط اآلتي 

 
 
 
 
 

 يبني سلسلة مبسط ونظومة عمل النشاط أو اوشروع(  3) خمطط 
 

وتعّقدت سابل وضا  اخلطاط علا  وفاق      , تعّقدت األعمال أو األنشطة , فإذا ما توسعنا أكثر         
والوقاية , وسبل النجاح اوتواصل , ومتابعة ما متَّ تنفيذ  , وأسالي  تنفيذها , اإلسااتيجيات واوديات 

اةمس  

مح شاط 

 لمحنكني

بنان 

محعوق  أل 

 محع بؤ

لض  

طي محخ

 محنطلوب 

مامحل 

محع ةنذ 

 باحع ظنم
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وتقويم األداء ( الوظائ )بتقييم األعمال , األمر لكل ما هو منارف عن اوخطط له أو عالج اوعنيني ب
 .. ؛ الكمي وغو الكمي 

بأن يأخذ طابعًا من الدراسة اوطلوب عل  وفق متطلباتها ومستو  , وبهذا يتطّل  من اوشروع         
, شروع عل  أحسن وجاه مطلاوب   واالستعانة بكل ما ميكن االستعانة به للنهوض باو, معيار تعقيدها 

والتخطايط يف ضاوء قاوة وضاع  اوشاروع ؛ اوتعلاق بالبيئاة        , اوناسا    التنباؤ للوصول إىل التوق  أو 
الداخلية للمشروع , والفرص والتهديدات واوخاطر احمليطة به اوتمثل بالبيئة اخلارجية للمشروع , وماا  

لتاج العالج , سواء كاان يف أثنااء التنفياذ أو ماا      يتم من سياقات التنفيذ ومالحقة كل صغوة وكبوة
ويكون األداء كلٌّ عل  وفق نشاطه ومسؤولياته اووكلة له وواجباته وطبيعة العمال اُونااط   , بعد التنفيذ 

 ..به 
وبهذا كانا  مباحاث الفصال حماددة     , ما ألهميَّة هذ  الوظائ  اإلدارية , لذا يتبني ِممَّا تقدَّم         

 :باآلتي 
 .عنصر التنبؤ  :املبحث األول 
 .عنصر التخطيط  :املبحث الثاني 
 .عنصر التنفيذ  :املبحث الثالث 
 .عنصر اوتابعة والتقييم والتقويم :  املبحث الرابع
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  املبحث األول

 عنصر التنبؤ

 
ة البالغاة الايت تتطلبهاا    األهمي, أو التوقُّ  اوبين عل  أسس علمية مدروسة  للتنبغؤ        

ِلما ستلاقه من ُّهيدات وأساسيات للمباشارة يف ختطايط   , األعمال اوتنوعة ألنشطة اوشروع اوختلفة 
األعمال , وبنظرة بعيدة أو مستقبليَّة فاحصة للتطورات اليت يتوق  حدوثها من خالل الب  أو تنفيذ ماا  

بؤات مبنيَّة عل  أسااس كماي , أو علا  أسااس غاو      وتكون التن, ونتائج التخطيط اورتقبة , خمطط له 
أو , كممي متمثلة بالتاليل واُوعاينة البعيدة بشكل عاام عان اوعاادالت واألرقاام واألساالي  الرياضايَّة       

 ..معًا ؛ أي اشااك اوان  الكمي وغو الكممي يف عملية التنبؤ  اشااكهما
ؤ ؛ كالسياساات والقياود احلكوميَّاة ومساتو  االساتقرار      وتؤثمر عوامل عديدة عل  الدقة يف التنبغا       

وتغايو وتطاوير إنتااج السال  اإلنتاجياة      , وماد  االساتقرار يف مساتويات األساعار     , السياسي للدولة 
 ..واالستهالكية واخلدمات 

كما حيصل فيما أحدثته التطاورات  , وهو ما ينطبق حت  عل  قنوات وأسالي  االتصاالت والبي        
, والفرصة الكابوة   اإللكاوني اختصار الزمن باالتصاالت اوتمثملة من خالل مواق  اإلنان  والميد يف

علا  الارغم مان بعا      , للتقري  باني اُوناِتج للسال  واخلادمات , واوساتهلك اوباشار وغاو اوباشار         
ن التطاورات واالبتكاارات    ا فيها ما يطرأ ما , االستغالالت غو اوشروعة , فضاًل عن البيئة وتطورها 

وتأثوها عل  االستثمار وتوظيا  األماوال واواوارد     االقتصاديةواحلركة , وتغيو اجملتم  , التكنولوجية 
وسارعة التغايو   , وأيضًا مد  اجتا  اجملتم  والدولاة يف النماو الساكاني    , والدخل  واإلنتاجية, البشرية 
 ..ليمية وتغيو األسالي  الابوية والتع, الثقايف 

, أو لقيق أهاداف اوشاروع   , وتوقعات الرب  , وهذا وغو  يؤثر بدور  عل  الدّقة يف التخطيط       
 ..واإلسهام يف التنمية والتطوير واالستمرار يف تواصل اوشروع , أو اودو  القائم من أجلها اوشروع 

لوضا  صاورة حماددة ؛    , ا خمطط له ويتم التنبؤ من خالل ما حدث وما حيدث من نتائج تنفيذ م      
, وذلك لتسهيل عملياة التخطايط وتنفياذها    , أو بأحدهما عل  وفق نوعيَّة الفعالية , كمية وغو كمية 

   ..وإمكانية تنفيذها , ومد  إمكانية التخطيط 
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لتخطي صعاب التخطيط ووض  اخلطط , وتهيئة أمور عديادة مان شاأنها أن    بالغة وللتنبؤ أهمية       
وينطلق من كون اإلدارة اوعاصرة ليس  خامة وجتاارب وحصايلة    , وميكن تطبيقه , عله مرنًا وفعَّااًل جت

معارف وعلوم القائد أو الرئيس اإلداري , بل هو فضاًل عن ذلك وغاو  , نار  اإلدارة اوعاصارة هاي     
ية واالقتصااادية جمموعاة متكاملاة ماان اونطلقاات العلميااة الشااملة وختلاا  العلاوم االجتماعيااة والنفسا      

واالسااتيجيات والسياسات وما كاملها , لتنفيذ األعمال بوساطة اآلخرين عل  وفق ما خمطط له وماا  
 ..اُتِخذ من قرارات , وما مت لديد  من األهداف والغايات , برؤ  ورسالة واضاة ومفهومة 

  :ولذا تقوم اإلدارة اوعاصرة عل  أساس منطقي من       
لعمل اإلداري باابطه وتناغمه والتاأثو اوتباادل باني العناصار ومكوناات العمال       التكامل يف ا -

اإلداري , وكونه عمل مقصود وموجه و نهجه العلمي واونطق الرشيد للايلولة دون الوقوع 
يف اوشاكل أو ما يتطل  من اختيار أسلوب لعالج اوشاكل اليت يواجهها اوشروع أو تواجهه 

 ..خلاصة اوؤسسة العامة وا
االستمرارية يف العمل اإلداري , وذلك من خالل االرتباطات والتفاعالت واورونة واالنسيابية  -

..اوالئمة يف جو ومناخ تنظيمي مالئم 
السرعة م  القدرة والرغبة عل  األداء م  اوودة العالية , وما حيقق التكيغ  وانسيابية احلركة  -

توازي م  النمو والتطور والتغيوات اوتوقعة وغو اوتوقعة , وما يف األداء لزيادة اإلنتاجية , بال
..ميكن معاوتها وما ال ميكن معاوتها , وما ال ميكن معاوتها آنيًا أو مستقبليًا 

ختطي البووقراطية , واالبتعاد عن أسلوب االنفراد بالسلطة وصن  واختااذ القارارات , واختااذ     -
..  األدوار عل  األشخاص والقدرات أسلوب اوشاركة ومالئمة توزي

الشمول التكاملي , فبال تكامل التنبؤ والتخطيط والتنفيذ واوتابعة والرقابة التقييمياة لألعماال    -
اوختلفة والتقوميية لألداء , من جهة , وبال تكامل اووارد البشرية ومصادر التمويل والتساويق  

تطل  من هندسة وإعادة هندسة كال مكوناات   لكل ما يتم نتاجه وإنتاجه , وبال تكامل ما ي
اوؤسسة أو اوشروع أو حت  عل  مستو  دولة , سيؤدي عدم التكامال خطاورة علا  كال     
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يضًا ما حيمله الشمول لكل اوستويات اإلدارية التخطيطياة  االجتاهات واألنشطة وتنفيذها , وأ
ة , وال ننسا  باأنَّ اإلدارة   والتنفيذية , ور ا يدخل عل  مستو  الدولاة التشاريعية والقضاائي   

دخل  يف عاونا احلديث ضمن كال مفاصال وأنشاطة احليااة ؛ السياساية منهاا واالجتماعياة        
..واالقتصادية والابوية والتعليمية 

من  واإلنتاجيةالنتاج الفكري واوعلوماتي وما شاكلهما من اوواه  واإلبداعات واوبتكرات ,  -
..لواضاة يف اإلدارة اوعاصرة السل  واخلدمات , له الفاعلية ا

النظرة اآلنية وتكامليتها ما  النظارة اوساتقبلية , وباساتمرارية الواقعياة اوتفاعلاة ما  اوانا           -
.. التطبيقي أو اويداني بني وظائ  اوشروع ومنها إدارة األفاراد واوالياة واإلنتااج والتساويق     

والتأثو .. والتوجيه والرقابة وتنمية اودراء  والوظائ  اإلدارية ومنها التنبؤ والتخطيط والتنظيم
..اوتبادل عل  دقة التنبؤ وصن  واختاذ القرارات التكتيكية واإلسااتيجية 

والفاعليااة وقاادرة اإلدارة , ومااا ُّتلكااه ماان الكفاااءة ودقااة الكفاااءة , واإلجناااز وجااودة اإلجناااز        
تغيو , وما يتاقق من األهداف اورسومة , وهو ال  واستمراريته عل  منهج النمو والتطور اوواك  لكل

يف األد  يكون إاّل بالتداخل اونطقي واونطلق بتكامل مماا تقادَّم , واوابين علا  أسالوب ومانهج التنباؤ        
 :األعمال واألنشطة اوختلفة , وهذا جان  مما يتوجه عل  أساس مبدأ 

َواْلَعْقُل ِحْفُظ التََّجاِرِب , َوَخْيُر َما َجرَّْبَ  َما . النَّْوَك   ِإنََّها َبَضاِئُ  َوِإيَّاَك َواإلتمَكاَل َعَل  اْلُمَن  َف)       
َلْيَس ُكلغ َطاِل ني ُيِصيُ  , َوال ُكلغ َغاِئ ني َيُئوُب , َوِماَن  . َباِدِر اْلُفْرَصَة , َقْبَل َأْن َتُكوَن ُغصًَّة .  َوَعَظَك

 . (َوِلُكلم َأْمٍر َعاِقَبٌة , َسْوَف َيْأِتيَك َما ُقدمَر َلَك . َوَمْفَسَدُة اْلَمَعاِد  اْلَفَساِد ِإَضاَعُة الزَّاد ِ,
وكال منهماا يعاين أن ال    ( بضاائ  اواوت    ) ا  أنوك وهو األمحق , ويف رواية أخر  ؛  والنوك      

 بال عمل , فال َينال مراماه  ْن أصب  سبيله التمينوهو البي  والرب  , وبهذا َم, اوبتغ   إىليصل ببضائعه 
يصل أو حيقق أهدافه , أو ال َينال شيئا منها , وهو ما يتجاه باالهتماام باه علام اإلدارة احلديثاة يف       وال

عالجاته الختيار اإلداري أو القيادي اوناس  , وعل  أساس ما ميتلكه من رؤ  لقاق إمكانياة تطبياق    
 ..يابية ومرونة وفاعلية التنفيذ األفكار بريادة وقيادة , ودون اوساس بانس

ودعم ما تقدَّم يف عنصر أو وظيفة التنبؤ هو ؛ العقل , والتجارب , وحفظ تلك التجارب , يعين       
خزين اوعلومات والبيانات الداعمة ألسس التنبؤ , ويعين اخلامة واوؤهال والادورة التدريبياة واالبتكاار      

وتفاص آلفا  التخيل اليت تسو عل  وفقهاا اإلدارة اوعاصارة ,    واإلبداع واخليال العلمي اودعم بنظرة
, فاووعظاة سابيل   ( َوَخْيُر َما َجرَّْباَ  َماا َوَعَظاَك    ) واألعمق الراسخ بوعي وتفاص , حينما يكون , 
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التقييم لألعمال والتقويم لألداء , واالجتا  حنو أنس  التوقعات أو التنبؤات اليت تدعم وض  اخلطط عل  
 .واستثمار الفرص ؛ بالتوقي  واوكان اوناسبني  اإلسااتيجيةعلمية وعملية , وبأبعادها  أسس
واالساتقراء  واووعظة تعين الكثو , والسيما بدعم ما تتطلبه آفا  اوعرفة واخلمة والتجربة الواساعة       

ا خمطاط , واخلامة اوكتسابة    , يعين التنفيذ والتطبيق وا ( ما جرَّب  ) واالستدالل , اوبنية عل  أساس ؛ 
واوعلومات والبيانات واوعارف اوااكمة من خالل ذلك التنفيذ والتطبيق والتجرباة , ومناه ماا يعقبهاا     
االختيار والتوجَّه والتوجيه خبو ما وصل  إليه مما جرَّب  , وهو من األركان الداعمة للتنباؤ واوساتقبل   

اذ القارار اإلداري والسياساي , واألعماق حينماا يكاون ماا       , أو صان  واختا   اإلسااتيجيةوبناء اخلطط 
وعظك كنموذج جترييب لليلي داف  وديناامي أو حركاي االمتاداد والفاعلياة , واووعظاة أيضاًا حينماا        

نياة واووقفياة , وهاو دافا  نااف  عقالناي مضااف إىل الفهام         نظار واٍع للظروف اوكانياة والزم تكون  
 ..والرسوخ التجرييب 

واألخذ بنظار االعتباار التوقُّا  واحليطاة واحلاذر , أو االنتفااع مماا ميتلكاه اوشاروع مان القاوة ,                  
َلْيَس ُكلغ َطاِل ني ُيِصايُ  , َوال ُكالغ َغاِئا ني    ) واإلحاطة واحلذر من الضع  , بالتوجيه الواعي من مبدأ 

 ( .َيُئوُب 
اقات اوادياة والطاقاات غاو اوادياة والنفساية      واإلحاطة ولاشي اهلدر بكل ما يعنيه ؛ من هدر الط     

َوِماَن اْلَفَسااِد ِإَضااَعُة    ) واووارد البشرية , وهو حبد ذاته خيدم عنصر التنبؤ وقوته ودقة حمتوا  , وبهذا ؛ 
وي , ويعين اإلحاطة باواضي واحلاضر واوستقبل , وما يات  من اآلثار الادني ( الزَّاد ِ, َوَمْفَسَدُة اْلَمَعاِد 

واألخروي , وهو أعظم مما تنتهجه اإلدارة اوعاصرة بسياسااتها وماا تتخاذ  مان القارارات يف عواقا        
اوشاري  النفعية وجدواها اإلنساني واألخالقي , وأيضاًا جانا  مناه ماا تناادي باه النظرياات اإلدارياة         

ودة عل  أكمل مفاهيمهاا  احلديثة عل  اإلحاطة بأخالقية األعمال والثقافة العامة والتخصصية وثقافة او
وتطبيقاتها باووعظة والتجربة ؛ واووعظة تشمل جتارب اآلخرين بكل بقااع العاامل , والتجرباة تشامل     

 . ضليعة  إسااتيجيةالتجربة الشخصية وجتارب اآلخرين أين ما كانوا , وبنظرة 
َوِلُكالم أْماٍر َعاِقَباٌة ,    ) بلي ؛ وعل  ذلك ومكمله يف استمرارية إدارة اإلسااتيجيات والتنبؤ اوستق      

عل  وفق صا  األعمال أو دقة اخلطط اورسومة ودقة تنفيذها واإلفادة مان  ( َسْوَف َيْأِتيَك َما ُقدمَر َلَك 
 ..تواصلها اوستقبلي لتاقيق األهداف اورسومة للنشاط 
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َمْن َأْكَثَر َأْهَجَر , َوَمْن  : )وسة هو ومبدأ آخر يف جمال التوق  أو التنبؤ اوبين عل  أسس علمية مدر     
, وهو ما ميثل أهمية اوعرفة واخلمة , ليتم عن طريقها التفّكر ونتيجتاه التبصغار يف قاويم      ( َتَفكََّر َأْبَصَر

 .. األمور لوض  اخلطط اومكن توافقها وتنفيذها 
يات أو االحتماالت اخليالية الايت ال  وعمومًا ؛ فاالتكال يف وض  مستقبل ختطيطي عل  أساس التمن     

ال يعوَّل علياه للوصاول إىل حالاة اساتقرار وتقادغم العمال اونااط يف        , تستند عل  أسس علمية وعملية 
أو اوماعة اليت لمل عل  , والقول اوبارك نظام متكامل الختيار الشخص أو األشخاص , مشروع ما 

وإبعااد  , ميكن الب  فياه  , ل  أسس علمية وذات طاب  عملي عاتقها وض  التنبؤات احلقيقية اُوستندة ع
واإلفاادة  , والتخبغط يف أفكار ال ُّ غ ِبصِِلةني إىل البعد العلمي والعملاي   االرجتاليكل َمْن يتَّب  األسلوب 

الايت ختادم تقادَّم    , من العقول ذات التجارب واخلمات واواؤهالت وماا ُّتلاك مان األرضاية العلمياة       
أو ما يكون عل  مستو  فاردي  , وتصاعد التجارب الشخصيَّة , األعمال وتواصل فعالياتها اوشاري  و

لوضا   وخاو سابيل لالهتاداء إىل حالاة تنبؤياة للمساتقبل       , بالشكل اوادي , وااعي وجتربة اآلخرين 
 ..اخلطط اوطلوبة 

  مما سبق من جتارب , ولكون التنبؤ حيدد ما ميكن توق  حدوثه مستقباًل يف ضوء معطيات جوان      
الدالة عل  ما يتوق  له , حمددة باألسباب والعوامل واوعطيات السابقة  فضاًل عن ما تمز بع  اوؤشرات

 .وامتداداتها 
وهنا يظهر مستو  قوة الرؤية اوستقبلية , الناجم عان مساتو  القاراءة التاليلياة واساتنتاجاتها ,            

م بهذ  اوهمة الدقيقة من التفكو اوبدع الريادي عل  وفق القدرة الذهنية ومستو  ما ميتلكه الكادر القائ
إجياد الاابط بني أجزاء ما حمدد أو الفكرية وما ُّتلكه من آفا  جتريبية ذاتية , وجتارب اآلخرين ومد  

 ..من مهام 
ادرها اوطلوبة واوعتمادة  اوستند عل  اوعلومات والبيانات اوستقاة من مص, وبال بناء علمي للتنبؤ       

أو , مهما كان حجم التمويل أو مصادر التمويل , سيؤدمي حتمًا إىل اوخاطرة , واجملسمدة ِلما ُيراد منها 
ال َخْيَر ِفي ُمِعنٍي َمِهنٍي , ! َوُربَّ َيِسٍو َأْنَم  ِمْن َكِثٍو , التَّاِجُر ُمَخاِطٌر ) لذا نر  , حت  منافذ التسويق 

 . (ي َصِديٍق َظِننٍي َوال ِف
واحللقات لألنظمة الفرعية اوتكاملة , اوتمثلة بني التاجر وتنبؤاته من خالل االستقراء لواق  اويدان       

 ..توافرة التجاري وإدارة هذا اويدان يف ضوء القدرات او
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ة عالية , فيكون اليسو وما يتواز  معه من تنمية وأمن  من التنمية ؛ أي تسارع التنمية حبذ  وقدر     
, أمنا  مان   ( رأس اوال اوعريف ورأس اوال البشري ورأس مال اووارد الطبيعياة  ) اوسيطر عليه بقدرات 

 ..الكثو غو اوسيطر عليها  ا متوافر من قدرات ورغبات 
َمِهانٍي , َوال ِفاي َصاِديٍق     ال َخْيَر ِفاي ُمِعانيٍ  ) واحللقة الالحقة يف زاوية ما يتعلق باإلدارة والتنبؤ ؛       
, وممكن أن يكون اُوعني متمثاًل باُوورمد أو االستشاري أو الفكر اوعريف أو جهة التمويل أو حت  ( َظِننٍي 

اووجمه لتتاقق االنسيابية والفاعلية , فضاًل عن ما ميثل الصديق يف جمال البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية , 
دارة والسياسااة واالتصاااالت والتبااادل اوعااريف واوعلوماااتي ومنظومااة اوعلومااات  وممكاان أن يشاامل اإل

 .إخل .. والبيانات 
َساِهِل  )أهمية كبوة لبناء عنصر التنبؤ , لذا يظهر اوبدأ ؛ , وللموق  وبالتوقي  واوكان اوناسبني       

 . ( َوِإيَّاَك َأْن َتْجَمَ  ِبَك َمِطيَُّة اللََّجاِج, َرَجاَء َأْكَثَر ِمْنُه الدَّْهَر َما َذلَّ َلَك َقُعوُدُ  , َوال ُتَخاِطْر ِبَشْيءني 
, لتكون االنسيابية اوناسبة , واورونة أمٌر البدَّ منها يف كل إجراءات التنفيذ , والدهر ميثمل الوق        

الفرص اوواتية يف البيئة اخلارجية واالبتعاد عن اوخاطرة غو اومَّرة , واستثمار , وأفضل النتائج وأنسبها 
ومضامينه تعين اإلحاطة باووضوع والتنبؤ له , أو ( َما َذلَّ َلَك ) للنشاط , وهو جان  مهم مما يتمثل يف 

السيطرة عل  كل حيثيات األنشطة ومعرفة كيفية التعامل معها , لكي يكون التنبؤ احملماود اوابين علا     
 ..عشوائي اوتجه حنو أسلوب االرجتالية واوقامرة عدم اوخاطرة وعدم اإلقدام ال

وهنا تظهر احلالة اوتمثملة باالستقرار النسيب ِلما ُيايط من ظروف اعتياديَّة تؤدمي لسهولة ووضوح       
وتنفيذها عل  وفق ما متوافر من قدرات ماديَّاة وغاو ماديَّاة    , ووض  اخلطط اوطلوبة , التنبغؤ اوستقبلي 

 ..والفرصة اوواتية للب  يف تنفيذ األعمال اوختلفة , رية وموارد بش
أو ما يؤدي إىل هاذا  , وما يتطل  يف حالة عدم االستقرار والظروف غو االعتيادية وعدم التأكد       

 التنباؤات واالبتعااد عان   , ومقابله ما يات  عليه من االبتعاد عان اوخااطر باأكثر ِممَّاا جيا       , اونا  
 ِخَضمم الظروف اوربكة وغاو اوؤكادة ؛ وخصوصاًا منهاا الظاروف غاو االعتياديَّاة أو غاو         اوتفائلة يف

 .. اليت َتجر إىل هاوية اوخاطرة الغو ممرة , الواضاة واوشكوك بنتائجها 
فلو دققنا , ومنه منهج تنبغؤ وختطيط وتنفيذ األعمال اوختلفة , ( عليه السالم)وانظر مضامني قوله       

 :يتض  أوس  آفاقه عند القول اوبارك , يف منهج االستدالل والتاليل وإمكانيَّة وآلية التطبيق 
ِإَذا  ُموَر َأْشَباٌ  ؛ َوال َتُكوَننَّ ِممَّْن ال َتْنَفُعُه اْلِعَظُة ِإالَّْسَتِدلَّ َعَل  َما َلْم َيُكْن ِبَما َقْد َكاَن , َفِإنَّ اأُلا)       

 . .. (يالِمِه َباَلْغَ  ِفي ِإ
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حينما تكون معلومات وبيانات ماا َنَجام عان نتاائج     , فما أبعد النظر وأعمقه للياًل وأدقه علمية       
وتواصال النفا  الكابو مان تاراكم اوعلوماات       , األعمال اونّفذة مسابقًا , هاي دليال خلطاط مساتقبلية      

 ..والبيانات واخلمات , وما يدعم ويبلور رأس اوال اوعريف 
واإلفادة منها للخطط  لالستدالل, يأتي من لليل نتائج اواضي , وهنا يتبيَّن بأنَّ التنبؤ للمستقبل        

وأرضية اإلفادة من التجارب اواضاية كاساتدالل   , ( ْسَتِدلَّ َعَل  َما َلْم َيُكْن ِبَما َقْد َكاَن ا) اوستقبلية ؛ 
والتقويم منهجي بقصد تقادير األداء اواادي واوعناوي ؛    , ( ْشَباٌ  ُموَر َأَفِإنَّ اأُل ), يتم بهدا  للمستقبل 

ويكون جانا  مان اهلادف لساني األداء     , والنتائج اواتم  عليهما بإمكانيات وقدرات القو  العاملة 
 اا فيهاا االساااتيجيات والقادرات     , واوعاوَّل علياه يف النهاياة لقياق األهاداف      , اوستقبلي اوطلوب 

االستشاري واإلفادة بكل حمتو  جتارب اآلخرين حت  من اورات الفنية , اورتبط باوان  يَّة واونالتكتيك
 ( ..ِإَذا َباَلْغَ  ِفي ِإيالِمِه  َوال َتُكوَننَّ ِممَّْن ال َتْنَفُعُه اْلِعَظُة ِإالَّ )وبهذا يات  عليه ؛ , األخطاء 

ا يلزم االنتفاع من جتارب اآلخرين , وماا ياتم وضا     فتاسني األداء أو جودة اإلنتاج من أهم م       
وما تدعمه الرغبات والقدرات واوواها  لاد  القاو  العاملاة     , حت  خطط وتنفيذ التدري  اوطلوب 

 ..وبفاعلية كفاءة أداء اإلدارة , لالرتقاء باألداء اوستوع  حملتو  اخلطط اورسومة 
ألنَّاه ؛  , أن يوضا  يف احلسابان    أمار ال بادَّ  , األمور اوستقبلية ولذا فإنَّ عدم اوبالغة  ا يات  من      

اوستوع  , م  مراعاة أن البدَّ من الدّقة يف بناء اليقني الفاعل واحلقيقي ,  (َلْيَس ُكلغ َمْن َرَق  أَصاَب )
اوخااطرة   ويكون عل  وفق اوبدأ اوتكامل اوتمثل ؛ باليقني أو عامل التأكد الذي يقابله , عدم, للواق  

لتاقياق  , وال ميكان لقيقهاا إاّل بالتنفياذ اوتكامال األدوات واآللياات اوناسابة       , وخّطة ممكن إجنازها 
 ( :عليه السالم)فيكون كما قال أمو اوؤمنني , األهداف بأعمق ما مرسوم هلا 

 3(َوِباْلَيِقنِي ُتْدَرُك الَغاَيُة الُقْصَو  ) 
عان ماا خيلاط وُيرباك      واالبتعااد ,  اليقني , وباليقني تتم الثقة باخلطط فركن ومنته  التأكد يعين      

لتدرك الغاية القصو  ؛ مرورًا عند وض  اخلطط واختااذ  , التنفيذ والنتائج وازدواجيَّة التخطيط والتنفيذ 
يف  وبالكفااءة العالياة  , واالنتقال بها حنو التنفياذ الفاعال واوارن    , القرارات بصدد ما تتضمنها اخلطط 

 .. وما يؤدي إىل االنعكاسات اوستقبليَّة واآلثار اوانبيَّة , انسيابية األعمال والتنفيذ 
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ويتض  ذلك مان قولاه   , لذا فهناك فر  بني التنبؤ أو التوّق  , والغيبيات والتكهنات وعلم الغي        
ه لتوضي  ذلاك ببياان   عن مستقبل أمور قوم , وما استفهم أحدهم عن األمر , وما أعقب( عليه السالم)

 ( :عليه السالم)قوله 
َوَماا  , اَعِة َماا ِعْلاُم الَغْياِ  ِعْلاُم السَّا     َوإنَّ. ِعْلٍم  َما ُهَو َتَعلٌُّم ِمْن ِذيإنََّو, َلْيَس ُهَو ِبِعْلِم َغْي ني ) ..       

َوَماا  , ْرَحااِم  اأَل يَوَيْعَلاُم َماا ِفا   , َوُيَنزمُل الَغْياَث  ,  اَعِةاهلَل ِعْنَدُ  ِعْلُم السَّ إنَّ"  :ِبَقْوِلِه  َدُ  اهلُل ُسْبَااَنُهَعدَّ
ي َفاَيْعَلُم اهلُل ُساْبَااَنُه َماا ِفا    , اآلياَة  " ..َتُماوُت   ْرٍضيم َأَوَما َتاْدِري ِباأَ  , َتْدِري َنْفٌس َماذا َتْكِسُ  َغدًا 

ي َوَماْن َيُكاوُن ِفا   , ْو َساِعيدني  َوَشِقيٍّ َأ, ْو َبِخيٍل َسِخيٍّ َأَو,  ْو َجِميٍلَوَقِبيٍ  َأ, ُأْنَث   ْو ْرَحاِم ِمْن َذَكٍر َأاأَل
َوَما ِسَو  ذِلَك , اهلُل  َحٌد إالَّي ال َيْعَلُمُه َأِذَفَهذا ِعْلُم الَغْيِ  الَّ. ِبيمنَي ُمَراِفقًا ي اِوَناِن ِللنَّْو ِفَأ, اِر َحَطبًا النَّ

 .. ( َجَواِنِاي  َعَلْيِه َوَتْضَطمَّ, ْن َيِعَيُه َصْدِري َوَدَعا ِلي ِبَأ, ْمِنيِه لَُّه َفَعَمُه اهلُل َنِبيََّفِعْلٌم َعلَّ
التنبؤ هو قراءة اوستقبل مما يدعمه بيان ما مض  من معلومات دقيقة , ( عليه السالم)وبهذا أوض        

, ( واألمر واخلامة والدراياة   صاح  الرسالة ) والذي يبدأ بالتعلم والتعليم والبناء الابوي من ذي علم 
ووض  احللول من أرضية واضاة , ليكون التوقعاات أو  , وما حيقق األفق األبعد للنظر لألمور اوختلفة 

مان خاالل الدراساات وتعقُّا  سلسالة االساتنتاجات ووضا         , التنبؤ منطلقاًا لوضا  اخلّطاة الرصاينة     
وليكاون التنفياذ والنتاائج    , األهاداف اورساومة   وتوضي  السبل الكفيلة بإجناح ولقيق , التوصيات هلا 

وال , والتنبؤ بهذا اونهج ليس من احملاذورات  , ما يعوَّل عليه  وبأفضلاآلنيَّة واوستقبليَّة بأفضل ما ميكن 
أمر مشاروع  , فتعلم العلم ووعيه الستخدامه , من احملرَّمات عل  اإلنسان وما يهتدي به لتنفيذ أنشطته 

 .. اوادية منها وغو اوادية واإلنسانيَّة , واوكان واوواق  واألبعاد اوكمملة األخر    ا يتناس  والزمان
لتكاون النتاائج   , أن يقان ويتم مواصالة العلام والعمال بااخلمة     , لذا فإنَّ من األمور اُوَسّلم بها        

اِئِر َعل  َغْياِر  لَعاِمَل ِبَغْيِر ِعْلٍم َكالسَّا َفإنَّ) مناسبة وعواقبها اوستقبليَّة بأفضل حال , وخالفه ينطبق عليه 
ِرياِق  اِئِر َعلا  الطَّ َوالَعاِمُل ِبالِعْلِم َكالسَّ. ُبْعدًا ِمْن َحاَجِتِه  ِريِق الَواِضِ  إالََّفال َيِزيُدُ  ُبْعُدُ  َعِن الطَّ. َطِريٍق 

  ( !َراِجٌ   ْمَساِئٌر ُهَو َأَأ: َفْلَيْنُظْر َناِظٌر . الَواِضِ  
 ا فيهم , ويتطل  التنبؤ كيفية استثمار قدرات الفرد أو اوماعة أو كل َمْن يكون معين بالنشاط        

بل يشمل خمتل  اوستويات اإلدارية ؛ العلياا والوساط    , العاملون ضمن مراحل العمليات اإلنتاجيَّة له 
ن خالل اكتساب العلم واخلمة واوساتو   من خمططني ومنفِّذين , ويتعدا  يف النمو والتطوير م, والدنيا 

 .. التدرييب اوؤهل ألداء أعماهلم 
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وعمومًا ؛ فجم  اوعلومات وما يرشدنا عل  بناء عنصر التنبؤ أو التوقُّ  ووضعه يف خدمة النشاط       
وماا  , ليساووا  انهج واضا  حناو اهلادف اورساوم       , وهو أمر ضروري , اوزم  إجناز  وبهد  اوعرفة 

 ..وجناح النشاط بشكل مناس  وأكيد , يؤهلهم للنجاح يف األداء 
 
 
 

 املبحث الثاني

 عنصر التخطيط

 
نتطّل  إىل وظيفة أو عنصر آخر ال , التنبؤ أو وظيفة بعد أن اطلعنا يف اوباث السابق عل  عنصر        

ظيفاة التخطايط    وأ نصار أال وهاو ع , إلدارة الساابقة للتنفياذ   وهو مكممل وأحد وظائ  ا, يقلغ أهمية 
 . 

ويعين التخطيط ؛ لديد جملموعة األهداف اورسومة واوتناسقة اواراد لقيقهاا بفااة زمنياة حماددة            
وعل  وفق أسبقيات ما مطلوب باختيار جمموعة من الوسائل واإلجراءات الالزمة لتاويل األهداف إىل 

  .واق  تطبيقي شامل وملزم وممكن تنفيذ  
والتخطيط يعرفنا عن ما أهدافنا , ومااذا نرياد فعلاه , وأيان نقا  , وماا يتطلا  مان حركتناا                 

واجتاهها , والعوامل والبدائل ولديد اووارد بكل أشكاهلا , وما يتطلبه من ختطيط تكتيكي واسااتيجي 
يايم البيئاة   ليال وتق وتنفيذي , واخلطط التنفيذية  ا فيها مان خطاوات لدياد ؛ لدياد األهاداف , ول     

 ..ارجية , ولديد وتقييم البدائل , واختيار البديل األنس  أو األفضل الداخلية واخل
ويض  التخطيط لدينا اخلريطة أو الصورة الواضاة واوتكاملة نسبيًا للعمل اوطلوب إجناز  , وبدقة       

واوساتمد مان   , يف الظاروف االعتيادياة   والتوق  ود  جناحاه  , االجتاهات اوستقبلية لفعاليات اوشروع 
واوبين عل  ما توصل إلياه  رحلاة التنباؤات أو التوقعاات وساتقبل النشااط       , أد  اوعلومات والبيانات 

, ونتائجه الكميَّة وغو الكميَّة واوشاكة ضمن اخلطة اوزم  تنفيذها بعد إجراء اخلطاوات اوطلوباة هلاا    
وكما قلنا دراسة ولليل البدائل للوصول إىل الباديل األنسا    ,  كوض  األهداف وافااضات التخطيط
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, ووضا  اخلّطاة التفصايلية بعاد وضا  اخلطاة العاماة        , ولصن  واختاذ القرار الالزم , واألفضل للنشاط 
 ..وبكل أساليبها وأدواتها 

حلقاو  ,  وال ننس  ما يتضمن التخطيط من االهتمام بالتخصص وتقسيم العمل , والواجبات وا       
واوسؤوليات والصالحيات , ومواق  ما يدخل ضمنها مان الفاعلياة الرقابياة واإلشارافية , ومساتويات      
االتصاالت بكل اجتاهاتها من األعل  إىل األسفل , ومن األسفل إىل األعل  يف التنظيم الوظيفي الرمساي  

يماي , وماا يتطلباه مان خطاوط      وغو الرمسي , ومد  احلاجة إىل االتصاالت اوانبياة يف اهليكال التنظ  
 ..السلطة ووحدة األوامر وما يتطلبه من كفاءات وقدرات ومؤهالت 

والتكتيكية والتنفيذية , م  األخذ بنظار   اإلسااتيجيةو نظور اوديات واألهداف , تات  اخلطط       
ء ومشرفني والفنيني وغو االعتبار ما يتطلبه التخطيط من اووارد بشكل عام , واووارد البشرية ؛ كاودرا

الفنيني , ولديد اوستويات التنظيمية األخار  , وماا يتطلباه مان مكوناات الادليل واهليكال التنظيماي         
 .. للنشاط أو اوشروع 

, وماا مكوناتاه   , وبعبارة أخار  ؛ فاالتخطيط يعتماد علا  معرفاة طبيعاة العمال اوزما  إجنااز                 
واآللية اومكان مان   , واووارد البشرية , ن اووان  ؛ اوادية وغو اوادية واألدوات اوتوافرة وما يتوافر م

وبهاذا يكاون   , واقااان األداء باالتقويم   , فيكون اقاان األعمال بالتقييم , خالهلا تنفيذ وأداء األعمال 
ة اخلارجيَّاة  واوكوناات أو البيئا  , لديد اوسار عل  وفق اوكونات أو البيئة الداخلية والظروف الداخلية 

أو أداء وتنفياذ ماا   , بتاديدها كأعمال ميكان القياام بهاا     تتجزأوخصوصًا ذات العالقة باألنشطة اليت 
وهناا  , وتأثو اوكان عليهاا  , وسرعة تغيوها , فضاًل عن الظروف اخلارجية ومد  تغيوها , خمطط له 

ن جيسمادها  ضاامني اخلّطاة علا  خمتلا       تمز األهداف وأهمية مراعاتها ولديد دّقة معاوها وما ميكن أ
وما يعمله , م  األخذ بنظر االعتبار االسااتيجيات وما تتطّلبه من التكتيكات , واالجتا  العام , اوديات 

وما األساالي   , عنصر التأكُّد وعدم التأكُّد ؛  ا فيه اوعلومات والبيانات اوتوافرة واليت ميكن أن تتوافر 
وهنا يظهر أهمية الدمّقة , وما يدخل ضمنها من االحتماالت , ن التأثو السليب لعدم التأكد اليت ُتَخفِّ  م

  ماا ميكان الوصاول إلياه مان      واالستنتاجات اليت ُتوصال إىل أد , يف اختيار األدوات ومكونات التنبغؤ 
واحملققاة  , يتها وأد  اوساارات الفاعلاة بانساياب   , , وبدور  يوصلها إىل أد  ما يوضا  مان خّطاة    التنبؤ

 ..ونتائج ذلك التنفيذ وانعكاساته , ألفضل وأنس  تنفيذ 
تبعًا للزمان واوكان واوشروع واألدوات اوزم  التنفيذ , وبطبيعة احلال ؛ ختتل  خطة عن أخر         

ومناا  اخلطاة علا  اواد  القريا  أو      , واورحلة من لقيق األهاداف  , ومد  تطورها , من خالهلا 
 ..أو عل  مستو  مشروع أو قطاع أو دولة , يد البع
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خصوصياته وعمومياته اليت تلتقي وتتكامل , يكون لكل قسم أو وحدة , وعل  مستو  اوشروع       
والايت توضا  مان خاالل جمموعاة إجاراءات       , فيما بينها لتكومن باخلطط الفرعية خّطة اوشروع العاماة  

 ..واوقاحات والتوصيات  االستنتاجاتمخَّ  عنها تت, ودراسات ولليالت وتقارير وحبوث 
أن يضعوا صاوب أعيانهم مساألة    , ولواضعي اخلّطة أو فريق العمل القائم واوكّل  بوض  اخلّطة        

واومكان تنفياذها   , لوض  اخلطة الشاملة اوتكاملة والواضااة  , التفاهم والتنسيق وروح الفريق الواحد 
م  مراعاة إمكانيات اوشروع اوادية وغاو اوادياة والبشارية , وكال ماا لاه       ,  بانسيابية وفاعلية ومرونة

 . ..اوساس بوض  اخلطة اوطلوبة 
من خالل القول , اخلطة عل  مستو  الفرد أو جمموعة أفراد ( عليه السالم)ويض  لنا اإلمام علي       

 :اوبارك 
اَعٌة ُيَخلِّي َبْيَن َنْفِسِه َوَس, اَشُه َوَساَعٌة َيُرمغ َمَع, ُه ا َربَّاِجي ِفيَهُيَن َفَساَعٌة:  اتنيِلْلُمْؤِمِن َثالُث َساَع )       

ْو َأ, اٍش ةني ِلَمَعا َمَرمَّا : ي َثاالث ني  ِفا  ْن َيُكوَن َشاِخصاًا إالَّ َوَلْيَس ِلْلعاِقِل َأ. ا َيِالغ َوَيْجُمُل ِتَها ِفيَمَوَبْيَن َلذَّ
 . (ٍم ي َغْيِر ُمَارَّةني ِفَلذَّ ْوَأ, ي َمَعادني ُخْطَوةني ِف

إاّل اونهج اوممج إلدارة الوق  وأهميته الفاعلة واوؤثرة , وما الساعات اوذكورة يف النص اوبارك        
 ..لسلوك ختطيطي واٍع لتاقيق أرق  استثمار ناف  له , عل  خمتل  اوديات القصوة والطويلة 

التاسغان يف العمال بشاكل خااص , وتفاصايل احليااة بشاكل عاام ,         وحيقق تنظيم وإدارة الوق        
والشعور بذلك , والتنسيق والاتي  يف الوق  وإدارته حيقق السيطرة عل  الفجوات غو النافعة وكاأنَّ  
الوق  يصب  أوس  وامتداد  أكم  , واستثمار الوق  يف النمو والتطوير الذاتي وما حييط وبيئة العمل , 

لقيق األهداف اخلاصة واوشاكة , والسيطرة علا  أجازاء العمال يف اخلطاط والتنفياذ ,      والوصول إىل 
والتخفي  من الضغوطات  ا فيها النفسية عل  مستو  الشخص نفسه أين ما كاان يف خريطاة احليااة    

 ..والعمل والبيئة , وبذاته يؤدي وودة استثمار الوق  وجودة اونتوج اونظور وغو اونظور 
وكذلك جان  من القول اوبارك يعتين  ا جاء به الفكر احلديث واوعاصر لكال مان علام اإلدارة          

هندساة العملياات اإلدارياة أو     واالقتصاد واالجتماع , والسيما منه ما يتعلق باإلدارة , ويسم  بإعادة
وهااو أساالوب يشاااك فيااه  :  األعمااال 
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حمتو  التفكو وانسيابيته والتصميم اوذري للعمليات , وهدفه لقيق التاساينات اووهرياة يف    إلعادة
مهنياة   –معايو األداء ؛ كالتكلفة واخلدمة واوودة والسرعة , وذلك باساتخدام وساائل تقنياة أو فنياة     

 ..متطورة 
 :تخطيط اوام  بني بل هو أد  وأعمق منه , العتبارات التكامل الفكري والنفسي والسلوكي لل

 اووان  الروحية وتأثوها عل  إتقان ونف  العمل اآلني واوستقبلي  -
اووان  اوتعلقة بأنشطة العمل واساتثمار الطاقاات بكال أشاكاهلا , وماا ياتا  عليهاا مان          -

حاجات وإشباع تلك احلاجات اورتبطة بالدخل وتقسايمه النااف  باني االساتهالك واالدخاار      
..ما يات  من تأثو عل  العمل وسو  العمل واالستثمار , و

اووان  اواتبة عل  عقالنية وأخالقيات احلاجات وإشباع احلاجات عل  وفق ماتبات العمل  -
واإلتقان والدخل , فيض  هلا يف احلسبان ؛ ُبعد البناء الفكري واالستيعاب الثقاايف احلضااري   

..والنفسي , واستقرار النفس اجتا  قويم السلوك 
ارتباط العاقل والشخوص بكل ماتبات قوة الشخصية ومساتهاا وسام غورهاا , باني خمتلا        -

 ْن َيُكوَن َشاِخصاًا إالَّ َوَلْيَس ِلْلعاِقِل َأ) حماور احلياة اليت جتتم  كأوقات وكااجات وكأداء ؛ 
, ومنه ميكن وضا   ( ٍم ي َغْيِر ُمَارَّةني ِفْو َلذََّأ, ي َمَعادني ْو ُخْطَوةني ِفَأ, اٍش ةني ِلَمَعَمَرمَّ: ي َثالث ني ِف

 :اوخطط اآلتي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يبني منظومة تنفيذ خطط العاقل عند الشخوص (  3  )خمطط 

 بالتنسيق والتنظيم وبالرقابة التقييمية والتقوميية
, ُه ا َربَّا ي ِفيَها اِجَفَسااَعٌة ُيَنا  :  اتنيِلْلُماْؤِمِن َثاالُث َسااعَ   ) اوبين أساسًا عل  منهج توقي  اوؤمن ؛       

 ( : ا َيِالغ َوَيْجُمُل ِتَها ِفيَماَعٌة ُيَخلِّي َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذََّوَس, اَشُه َوَساَعٌة َيُرمغ َمَع

ٍ  َمَامَّ

 اٍشِحَنَا

ي ٍ  ِفَحذَّ

َغْنِا 

 ٍمُمَكاَّ

ُطْطَوٍ  

 ي َمَااٍاِف

شخوص 

 محااقل
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 يبني منظومة التخطيط وإدارة الوق  لد  اوؤمن(     )خمطط 
 

ودور إدارة الوق  م  وجود استيعابي و ثول  التنفيذ , –وبطبيعة احلال ما تقدَّم يشمل التخطيط        
شخصية اونفِّذ ؛ سواء كاان شخصاية حقيقياة كفارد , أو شخصاية معنوياة كمشاروع أو منظماة أو         
مؤسسة ؛ حكومية أو غو حكومية , رمسية أو غو رمسية ,  ا فيه ما حيققه من مساتو  إلدارة الوقا    

لتاقيق األهداف اورسومة حمققة التوازن ماا  فادة منها وذلك باألسالي  وما متوافر من وسائل بأقص  إ
 . واألهدافبني الواجبات والرغبات 

ومؤشر النجاح هو اإلفادة من الوق  يف اجملال اويداني أو العملي  ومستو  العالقاات وتوازنهاا          
ح األهداف والرسالة الناجم ؛ داخل الفرد أو داخل بيئة العمل أو احمليط اخلارجي هلما , الناب  من وضو

 اووجه للمسوة , والاكيز عل  اوكونات هلما 
, ( ُه ا َربَّا اِجي ِفيَهَساَعٌة ُيَن) و عن  آخر يبدأ من األرضيَّة الصاحلة للخطة اونطلق منها واوتمثملة با       

ام صاوب أعينناا   ويعين الوقوف لالعااف بعظمة القدرات اإلهلية اوبَّارة اليت يتوج  وضعها عل  الدو
وخلاو  لواجباه بأكمال    واستذكارها , وتكون حالة إعادة النظر باألعمال وما ارتكا  أو ماا متَّ أداء ا  

خلالق عز وجل من ؛ عبادات ومعامالت , فضاًل عان العمال الادنيوي بأوساعه وأمشلاه ما        وجه اجتا  ا
 .. نيوية واألخروية الناس , ويعين أيضًا احاام اوواقي  وتنظيمها يف كل االجتاهات الد

ووض  اخلطط عل  وفاق معرفاة أو ثقافاة احلاالل واحلارام ؛ مان خاالل اإلمعاان بالفقاه اإلداري               
ليعرف كي  النف  وإشباع حاجاته وحاجات اآلخارين اآلنياة واوساتقبلية بسالوك     , واالقتصادي مثاًل 

 ..منهج احلالل 

ُيَخلِّي َبْنَ  

َاْةِسِه َلَبْنَ  

 ِتَهاَحذَّ

َيُامُّ 

 اَشُهَمَا

اِجي ُيَ 

 ُهَةبَّ اِفنَه

توقنت 

 محنؤم 
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, وحت  يشمل اإلمعان بوق  العمل واحاامه , ( اَشُه َمَع َساَعٌة َيُرمغ) كل ذلك وغو  بالتعامل م       
ومعرفاة  , لكون اإلسالم ميق  ما ُيهدر من وق  وما يؤثر عل  استقامة وضا  خطاط العمال وتنفياذ      

 ..قدسية العمل والعامل والوق  يف اإلسالم 
قق لشكر اهلل عل  ويعرف أن الشخص الذي يعمل باحلالل هو قري  من اهلل ورضا  ورمحة , وحم      

فضااًل عان   ,  الانعم ما مناه من ِنَعم وقوة يكس  معاشه بكرامة , وهو أحد أسالي  الشكر اليت ُتديم 
واحليلولاة دون  , رغباة واوؤهال   كونه قري  من الناس  ا ُياسن عمله  ا ميتلكه من اخلمة والقادرة وال 

 .. تكالية وضياع فرص تقدَّم وبناء احلياة احلضاريَّة اال
, واألخالقي والعمل  وج  ذلك  االجتماعي الفقهوض  اخلطط من خالل معرفة وثقافة كذلك و      

, ( ا َيِالغ َوَيْجُماُل  ِتَها ِفيَماَعٌة ُيَخلِّي َبْيَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذََّس)  ويعرف ما التعامل وكي  التعامل بدّقة م 
  اهلل ونظامه الكوني , وأن ال يتعد  عل  البيئة احمليطة وبه يعرف الكيفيَّة اليت ال يتعد  فيها عل  حقو

وبرجماة ماا حيتاجاه اإلنساان مان الافياه       , به وحقو  اآلخرين اليت فرضها اخلالق عز وجل يف شاريعته  
وكل ما ُيرحيه ؛ كفرد وأسرة وجمتم  , وحبادود الشارع الاذي يضامن حقوقاه      ,  واالستجماموالراحة 

اليت فيها اوزاء , واوواصلة حلياة اآلخرة األبق  , الم دين احلياة اوتكامل لكون اإلس, وحقو  اآلخرين 
 ..األمس  ؛ بالثواب والعقاب 

َلاْيَس   )ويف احلياة اويدانيَّة أو العملية يظهر عنصر التخطيط  عن  آخر يتمثل يف اوبدأ اإلسالمي ؛       
 ( .. ٍمي َغْيِر ُمَارَّةني ِفْو َلذََّأ, ي َمَعادني ْو ُخْطَوةني ِفَأ, اٍش ةني ِلَمَعَمَرمَّ: ي َثالثني ِف ْن َيُكوَن َشاِخصًا إالَِّلْلعاِقِل َأ

وحادة  يسم  ب ومما عناصر  وأدواته وآلياته يتمثل بالفرد واوماعة ,مقومات العقل والعاقل بكل       
بشاكل خااطئ    لعقل اومعاي ا , ور ا ُيطلق( أو اوماعي العقل اومعي ) باالجتا  القويم اوماعة رأي 

 .., لكون ال ُيجم  بني العقل واالحنراف بكل أشكاله عل  االجتا  اومعي غو القويم 
بني احلق والباطل , واحلالل واحلارام ,   معرفة التفريقبعد العقالني القويم , االختيار يتم وبالعقل       

ئوية والفكرية , وما يقابله من مصا  وال يزدوج ؛ مصطل  وفكر وسلوك , عند مصاحله الشخصية والف
, وخصوصًا حينما ياتم وضا  اخلطاط , وياتم      لكون اوبدأ واحلق واحد ال يتجزَّأاآلخرين وحقوقهم , 

 ..اوباشرة يف تنفِيذها 
ولكون إدارة طبيعة وموق  النشااط وماا يتطلباه مان سالوك ؛  اا فياه اإلنساان وقدراتاه العقلياة                 

وضاااوح  ممل واوناسا  إلدارة الوقا  , ومان خالهلاا ياتم باالتخطيط اوناسا  ؛        هو اوك, واوسدية 
اوطلوب إجنازهاا ,  اا فيهاا ماا تتضامنه مان       .الساياسات واألهاداف , وفهام العملايات واإلجاراءات

 ..الافيهية  –اووان  اإلنسانية 
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التطبيق ميدانيًا , ما آثار العمل , ما وال يفوتنا اإلشارة إىل أن علم النفس احلديث رأ  واستنتج ب       
أهمية العمل اوممج وتأثو  عل  رفاهية وصاة اإلنسان العقلية والنفسية , وتأهيله واندماجه م  اجملتم  

 ..بكل أشكاله , ومنه جمتم  العمل وبيئة العمل 
يف استيعاب الشريعة وما  وحينما يصل اإلنسان إىل مرتبة اوؤمن ؛ يعين وصوله إىل مرحلة متقدممة       

 ..جاءت به , ويعين إنه عرف ما له وما عليه اجتا  احمليط به من حقو  وواجبات 
َوِإْن ُتِطيُعوا  َقاَلِ  اْلَأْعَراُب َآَمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْلِإمَياُن ِفي ُقُلوِبُكْم )      

 .. سورة احلجرات( 1 )َوَرُسوَلُه َلا َيِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيئ ا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم  اللََّه
ويعين الوصول إىل أعلا  مراتا  احلاس واإلدراك    , واوؤمن َمْن آمن جبوارحه وأحاسيسه كلها         

, بأنق  مكونات اخلّطاة  , نشطته الفرديَّة ِممَّا ُيؤهمله إىل وض  اخلّطة عل  مستو  أ, والوعي ومتقدمها 
مرورًا بدّقة ونقاوة اوعلومات والبيانات واوعارف , وعدم اإلضرار بالنفس واآلخرين , وما يات  عليه 

 ..من طبيعة القنوات التنفيذية 
ساي مان   وباالساتقرار النف , لقق احلياة الدنيوياة القومياة    إسااتيجيةوصل إىل , فإذا وصل إليها        

ويف كلم , خالل أداء ما مطلوب عل  وفق اخلطط اورسومة اليت ال تتعد  ما شرَّعه اهلل سباانه وتعاىل 
, وهو بذاته حيقق األصل  واألنف  مان واضاعي اخلطاط    , شيء يدخل الوصول باألعمال إىل رض  اهلل 

ل ما يتعلق ويدخل ضمنه بقيَّة وك االقتصاديفيكون اووجمه الفقه اإلداري والفقه , وما تتضمَّنه اخلطط 
 تهيئةاألبعاد الفقهيَّة ذات العالقة اوباشرة وغو اوباشرة اليت تبدأ من فكرة وطبيعة وإنشاء اوشروع , أو 

 ..وما يعقبه من عواق  األداء , النشاط حت  إجناز  
تبدأ بالتنبؤ أو التوقا    , منهجًا متكاماًل ؛ خلّطة واضاة, لألعمال اوختلفة ( عليه السالم)ويض         
, واإلفادة من جتربتها , وتنتهي بالتنفيذ والنتائج وآثارها اوستقبلية , س  للوصول إىل أرضية التأكد اونا

 ( : عليه السالم)حيث يقول 
اِب َعَلْياِه  َوالثَّا َوِثْقَ  ِبا إَذي ُحْسِن الَعَمِل ْقِصُو ِفالتََّو, ا َجْهٌل ايُن ِمْنَها َمَ  َما ُتَعَيُكوُن إىل الدغْنالرغ)       

 . (اِر َلُه َعْجٌز ْبَل اإلْخِتَبَحدني قََالطَُّمْأِنيَنُة إىل ُكلم َأَو, َغْبٌن 
والنظرة النفعية الدنيوية يف وض  اخلطط ينبعث من أرضاية اوهال اوابين علا  غفلاة نفا  الفقاه               

بنية يف الشريعة الايت ماا حرَّما  جانا  إاّل فياه وقاياة       اإلسالمي , وغفلة الفلسفة الوقائية والعالجية او
 .. واإلنسانيةواإلنسانية منه , وما حلل  جان  إاّل فيه نف  اسااتيجي لإلنسان  لإلنسان
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 ادياتهاا  , ألنه  عرفته ؛ أنَّ الدنيا ال تبق  ثابتة , أن يعي ما تقدَّم , فيتطل  من واضعي اخلطط        
واالعتمااد علا  حالاة    , فهي متقلِّبة ال ميكن الركاون إليهاا   , ا ومواردها البشرية والمادياتها وحمركاته
 ..واحدة دون البدائل 

, وبديهي بأنَّ التاوَّل والتقّل  يف خمتل  مكونات البيئة اخلارجية اوؤثرة  سوة ونتائج األعمال        
, يركن العاقل ِمْن ذوي اخلمة والدراية العلمية فِمَن اوهل أن , سواء كان التطوَّر إجيابيًا أو آثار  سلبيًا 

 ا فيه ؛ كل األعمال , إىل ما هو جامد ومتخلِّ  وُمعيق للنمو والتطوَّر يف كل مفاصل وتفاصيل احلياة 
ونتائجها الدنيوية اونعكسة عل  األفراد واجملتمعات واوشاري  والدولة , وتواب  نتائجها األخروياة علا    

واوؤثر علا  مساوة   , اوتنايف م  الشرع اإلهلي ,   أو شارك أو َمْن رضي بذلك العمل َمْن أدَّ  أو سع
 .. وسلوك احلياة ,  ا فيه التقصو اوتعمَّد واإلهمال يف وض  اخلطط وتنفيذها 

وال يتوّقا  زمناه عناد اوازاء الادنيوي ؛ مادياًا       , يف اإلسالم هكاذا يكاون التواصال اوساتمر     و       
 .. ا أثَّر  من خسائر منظورة وغو منظورة  ,ومعنويًا 

وطريقاة  , وهذا بدور  يؤثر عل  الفهم واالساتيعاب وركاائز اخلّطاة اورساومة واألداء والتقاويم             
لإلحاطاة منهاا يف وضا     , م  األخذ بنظر االعتبار ِلما قاد ُيْساَتَجد   , طل  وإشباع احلاجات اوطلوبة 

 ..اخلطط اوطلوبة 
ودني َوُكالغ َمْعادُ   ) ..بدَّ من معرفة , أنَّ لكل شيء يف هذ  الادنيا لاه نهاياة , وبهاذا يكاون ؛      وال       

لاذا يتوجَّا  أن نضا  كال االحتمااالت أو      ,  (اٍن َد وُكالغ آتني َقرياٌ    , ٍ  آتني َوُكالغ ُمَتَوقَّا  , ُمْنَقٍ  
 .. ته التنبؤيَّة وراعاتها يف اخلطط ؛ ضمن اوتوافر واوتوّق  , وباحتماال, التوقعات 

وإىل جانبه البدَّ , فوض  اخلطوط اوناسبة اليت ُتْرسم  وجبها اخلطط أمٌر ضروري وحسَّاس ودقيق       
ولقيق , و ا يضمن تنفيذ اخلطط , يضرغ باخلّطة  وما ال, من اورونة والبدائل وتنوي  مصادر اوعلومات 

 ..اسااتيجيات النشاط اوعوَّل عليه 
 إنَّ) ضًا البدَّ من وض  نص  أعني اوهة اوسؤولة مبدأ حيوي للتخطايط والتنفياذ أال وهاو ؛    وأي      

 ..   (ا ِلَهوَّا ِبَأا اْشَتَبَهْ  اْعُتِبَر آِخُرَهاأُلُموَر إَذ
واالهتماام بتقيايم   , أي يتطّل  الدّقة واالنسيابيَّة والتواصل واورونة يف ختطايط وتنفياذ األعماال           

 ..وبتقويم األداء عل  وفق لليل الوظائ  أو األعمال  األعمال
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فصاناعة الشايء   , هو امتداد للخّطاة اوزما  وضاعها أو صانعها     , فما يسبق صن  اخلّطة اوطلوبة        
وماا تكامال يف   , لتأخذ اخلّطة مساحتها ِلما سبق صانعها  , يتطل  الماعة واخلمة والقدرة واالستعداد 

 ..كان بناء  سليم  تانة قاعدته , فما كان أساساه سليمة , من آلية التنفيذ وما سيلاق , صنعها 
واآللياات  واإلقدام اوابين علا  عادم الاادد والثقاة باالنفس واألدوات       لتنفيذ ما خمطط له وللازم       

, احلذر م  أخذ احليطة و, ومؤهالت وخمات وما ُّتلكه من قدرات  ا فيها اووارد البشرية , اوتوافرة 
 ..له األهمية البالغة يف وض  أو صناعة اخلطط وتنفيذها واستمرارية العمل 

فالقيادي أو اإلداري اِوْقدام الذي غالبًا ما يكون هو الناج  , لاه مساة مان مساتاه , أْن ال يتهيَّا             
أدوات وآليات ِلما ميلكه من قدرات ومؤهالت وإمكانيات واستعدادات مناسبة وثقة بالنفس و, األمور 
 .. (ا َتَخاُف ِمْنُه ْعَظُم ِممََّتَوقِّيِه َأ ةََِشدَّ َفإنَّ, يِه ِفْمرًا َفَقْ  ا ِهْبَ  َأإَذ )وهذا يستمد من اوبدأ ؛ , عمل 

من شأنه أن يهدر أو ُيضيم  الوق  والطاقات واولكات , فالااج  أو تفاقم الادد والتلكُّؤ واحلذر       
وخلاق ناوع مان اخللال والفجاوات يف تنفياذ اخلّطاة , وضاياع فرصاة النماو           , الفرص واإلمكانيات و

 .. واالستمرارية والتطوَّر 
, وهذا اوبدأ مبين عل  احلماية الوقائية للخّطة وتنفيذها , أو احلماية الوقائية السلوكية والتنظيمية        

ل دراساة ولليال األماور أو اوشااكل     دون اورور خبلال اخلّطاة وعالجاتهاا , وتنبثاق الوقاياة مان خاال       
واوعوقات  وضوعية , ومعرفة القوة والضع  وهو ما خيص البيئة الداخلية , ومعرفة الفرص واوخااطر  

تهتم بها اإلدارة  اسااتيجياتوالتهديدات وهو ما خيص البيئة اخلارجية أو احمليط اخلارجي , وهو منا  
 ..  التخطيط االسااتيجي  اوعاصرة , وجان  منه يعوَّل عليه يف

وجوان  من هذ  اوبادئ تدخل ضامن أحادث النظرياات اإلدارياة , وماا يتضامنه علام الانفس               
اإلداري والتنظيمي , ودخوهلا ضمن مناهج اإلدارات والقيادات اوتقدممة , والشخوص بكل مساتها الايت  

 ..تتبوء أرف  اوناص  وأخطرها 
البدَّ من استقبال وجاو  اآلراء  , ذ  اوبادئ يف وض  اخلطط وتنفيذها التكاملي ودعمًا وتطلبات ه      

, ووجو  اآلراء تض  تصور للبدائل , ومنها يتم اختيار ( اونهج االستشاري ) ودراستها ولليلها ضمن 
, اكل وُتوض  يف احُلْسبان مواق  اخللل والفجوات , لتفادي العوائق واوشا , البديل األفضل أو األنس  

 ..والتواصل م  متطلبات العمل الدقيق واستمراريته , ويوض  اجملش عل  العّلة 
وبهذا البدَّ من فهم مبدأ استيعابي آخر , وبكل ما يتطلبه من استعدادات قيادياة وإدارياة يضاعها          

 .. (َطإ اِء َعَرَف َمَواِقَ  اخَلَمِن اْسَتْقَبَل ُوُجوَ  اآلَر) ؛ ( عليه السالم)اإلمام علي 
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ووجو  اآلراء ؛ ُّثل اوزء احليوي من االستشارة وا  اوعلومات وتبويبها ووضعها يف أولوياات        
وهاو ماا يادخل ضامن مشااركة      , ويقيها مان تراجا  فاعليتهاا    , ما ُيعاجل أو يقي اخلّطة من االحنراف 

مر داخال اوشاروع أو النشااط    ليساهم اوعاين بااأل   , اوعنيني يف صن  اخلّطاة أو صان  واختااذ القارارات     
وخارجه يف محاية وجناح تنفيذ اخلّطة وأهداف اوشروع , كفهم وكونات وتفاصيل اخلطاة أو القارار ,   

 ..وكتضامن ااعي للايلولة دون تراج  اوشروع عن مشاركته يف القرار مستقباًل 
أو مقتصر أهدافه , دنيوي   - أخرويأو ,  أخروي  -أو دنيوي , وسواء كان التخطيط دنيوي       

فإنَّ الشخص احلقيقي اوتمثل بالفرد , أو الشخص اوعنوي اوتمثل باوشروع أو اوؤسساة  , عل  اآلخرة 
وهذا اوساتقبل حيتااج   , يتوجَّ  أن يكون عل  استعداد للمستقبل بشكل مناس  وك ء , أو اونظمة 

ن األعمال إاّل كما يكون عليه َمْن يبااث عان   ال تكو, فِبال ختطيط واستيعاب دقيق له , إىل التخطيط 
فبدونها يتخبَّط اإلنسان , فاخلطط خرائط لألعمال وُهد   لتنفيذها , شخص بال لديد عنوانه ومكانه 

بأعماله وما يطرأ من ردود األفعال وما يات  من خسائر وهدر الطاقات والقدرات , سواء كان أثنااء  
 ..ائج النهائية وتوابعها مما يرد ويتجم  من اوعلومات اورتدة التنفيذ , أو امتداداته حت  النت

أو , وإنَّ أعظم اخلسارة حينما يتم هدر وفقدان ما ميتلكه اإلنسان من العلم , وال يتم اساتثمار          
 ُتدمَّر الطاقات واإلبداعات وما يتمثل من التأكُّد أو اليقني بالتشكيك به , فتهدر اوهود بضياع احلقائق

 ..الواضاة اليت ال لتاج إىل دليل 
من معوَّ  وتشويه احلقائق الواردة يف اخلطط , والتشكيك وعدم ( عليه السالم)لذا ُياذمر اإلمام        

 :الثقة فيما ُّتلك اوهة اوعنية من طاقات وقدرات تنفيذية , وذلك التاذير والنهي يظهر يف قوله 
 ..  (ْقِدُموا ْنُتْم فَأا َتَيقََّوإَذ, ا َعِلْمُتْم فاْعَمُلوا إَذ. َوَيِقيَنُكْم َشكًّا , َجْهاًل  ال َتْجَعُلوا ِعْلَمُكْم)        

وبالعلم واوعرفة تكون االستعدادات للتنفيذ , وباليقني يكون احلازم واإلقادام الوقاائي والعالجاي           
ومنه بناء الثقة بالنفس وحبقاائق  , قيادي لألعمال , وبهما تتوافر آلية التنفيذ لد  الشخص اإلداري وال

وحتا  احليلولاة دون هادر    , اوعارف واخلامات والقادرات واوعلوماات والبياناات الدقيقاة واحلقيقياة       
 ..اوعلومات والقدرات واإلمكانيات للوصول إىل مرحلة لقيق األهداف 

بو والفاعال واالساااتيجي يف خمتلا     ويف اإلدارة والقيادة , يلع  رأس اوال اوعريف , الدور الكا       
األنشطة , وما تهدفه من جدو  ترتسم تبادلياًا ما  األهاداف والغاياات , وخمااطر رأس اواال اوعاريف        

 :ومستقبله هو تقاطعه م  
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اوهل ؛ اوهل يف استعمال اوعرفة , واوهل يف وض  اخلطط عل  ما يتضمنه التنبؤ اوساتقبلي   -
 ..لرقابة التقييمية والتقوميية , واوهل يف إدارة الوق  , واوهل يف التنفيذ وا

والشك والتشكيك يف القدرات اوتوافرة , جيعل من اوخاطر والتهديدات عل  أوس  فاعليتهاا   -
..اودمرة لليقني , وبه يكون الادد يف صن  واختاذ القرار 

جناح أو فشل اوشاروع أو النشااط ,   وضمن البيئة الداخلية تلع  القوة والضع  الدور البال  يف       
, وإذا أداة شرط جازمة ( ْقِدُموا ْنُتْم فَأا َتَيقََّوإَذ, ا َعِلْمُتْم فاْعَمُلوا إَذ) وجتاوز فجوة الضع  من خالل ؛ 

تبدأ من وجود العلم كشرط لإلقدام والعمل , فال عمل وال نتائج ُيعوَّل عليها إاّل بالعلم ؛ العلم كاأداة  
, وكموجمه اسااتيجي مثمر لقيمة مستدامة وتنمية مساتدامة لفاظ احلاق العاام واخلااص ,       إسااتيجية

احملقق ألد  التنباؤات أو التوقعاات   ( ْقِدُموا ْنُتْم فَأا َتَيقََّوإَذ) واويل اوعاصر واألجيال القادمة , ومؤكد  
تاسَّاخ داخال فكار اوساتهلك ويصاب       اآلنية واوستقبلية , كما هو عليه ما تفعله اواركة التجارية اليت 

 ..اليقني الثاب  اوبين عل  التجربة والعلم بآثار  حت  اوانبية 
وجدير بالذكر أن جان  من مضامني النص اوبارك اوتقدمم ؛ هو ما يسم  الياوم بااوودة وثقافاة          

وتمثل  اوري تقدَّم األمم اوودة الداخل يف كل تفاصيل ومفاصل احلياة يف الدول اوتقدمة , وكذلك ا
أال وهما العلم والعمل وما يدخل ضمنهما من إتقان وأخالقيات وسلوكيات وقيم ورسالة ورؤ  وبناء 

 ..وتنمية مستدامة , وما يتوجَّبه من التخطيط لذلك 
 واحلياة العملية تتعدد , وخو التالزم القري  من الذهن واالستيعاب , ويتمثل يف خطوات السافر       

, ووسائله اوتوافرة وأدواته وآليات الوصول إىل األهداف اونشودة ,  اتو  تقليدي ومتطور وحديث 
واالساتعداد النفساي   , األهمية البالغة واا يتوجباه التخطايط وتنفياذ األعماال       (عليه السالم)لذا ُيَقرمب 

  :تضمَّن القول اوبارك   ا فيه السلوك التنظيمي وتوقعاته , وبهذا, واوادي والعقلي واوسدي 
  ( َفِر اْسَتَعدََّر ُبْعَد السََّمْن َتَذكَّ )

ومنب  ذلك من العقالنية والرشد ؛ وعل  وفق طبيعة األعمال وما ترمسه العقول ,  اددات العمر       
جدياد   وما يكامله من حمدد اخلمة والتاصيل األكادميي بالتعلم والتعليم اوواك  لكل, الزمين والعقلي 

 ..ومد  اإلستعدادات لإلقدام يف األداء اوطلوب , ومتطومر 
ويشمل األنشطة اهلادفة للدنيا واآلخرة بالتخطيط هلاا والتنفياذ اوالئام , وبطبيعاة احلاال يتضامن             

 ..اوان  االسااتيجي والتكتيكي والتنفيذي , بوقاياتها وعالجاتها واستعداداتها ومراحلها 
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ويبادأ مان اإلنساان    , فالبدَّ مان التخطايط علا  كال اوساتويات واالجتاهاات والصغاعد         وعمومًا      
وانعكاسات كل ذلاك علا  نااتج    , حت  يصل إىل إدارة مستقبل البيئة ومحايتها من التدمو , وأنشطته 

 .. وعل  الناتج والدخل الوطين أو القومي , الفرد ودخله وادخار  واستثمار  
يات  عليه من متطلبات االستعدادات واإلقدام أليم نشااط يف التنفياذ مان غاو      وكي  يكون ما      

 ..وحت  التخطيط جململ مسوة احلياة اإلنسانية اوتطورة , وجود التخطيط له 
 
 
 

 املبحث الثالث

 عنصر التنفيذ
 

نبؤ والتخطيط , وبه يوض  ما خمطط لاه  التنفيذ ؛ الوظيفة اإلدارية الالحقة لعنصري أو وظيفيت الت      
عل  أرض الواق  التطبيقي بالتنسيق والتنظيم والرقابة , من خالل ما متوافر مان اووانا  اوادياة وغاو     

 ..اوادية والنفسية واووارد البشرية اوتخصصة أو اوؤهلة , وطبيعة ما مت التكلي  به من األعمال 
واإلجناز حيتاج إىل اإللزام وااللتزام واحلزم , وليس القوة اوشتمتة للجهود  وبطبيعة احلال فإنَّ التنفيذ      

واالستعدادات النفسية والقابليات والتفكو , ومشتتة لوحدة األوامر واالمتثال ألوامر التنفيذ والتوجيه , 
هاة يف اوساتو    سواء كان األمر من رأس السلطة أو القيادة أو اهليئة اوكّلفة بعمل معني , أو من أي ج

 ..التنظيمي اوسؤول أو اووكل بتنفيذ األعمال واخلطط والقرارات 
,  ا فيه صن  واختاذ القارارات , ما  وجاود     واإلتقانوباحلزم يكون االستعداد والتعاون والضبط       

اخلامة ,  العوامل اوستقلة والتابعة ؛ كالعقل واخلمة واوؤهالت واوشااورة واالستشاارة لاذوي الارأي و    
والتفكو واإلقدام وااللتزام واوهارة والتدبو واإلباداع , ومناه اإلباداع الفاين ونظاام وإدارة اوعلوماات       

 ..الدقيقة واوطلوبة واوناسبة , وما يدخل من جودة مطلوبة 
 ..ها واحلزم يكون يف التنفيذ  وج  القوانني والقواعد والتعليمات واألنظمة واللوائ  اوعمول ب      
واحلزم داف  قوي ونشط مضاف إىل عملية التنفيذ ودّقة اإلجناز , وذلك حيقق التطبيق علا  وفاق         

وساؤولية وحسام األماور بشاجاعة     ون والتضامن ووحدة الرأي ولمل ااخلطط اورسومة بالتفاهم والتعا
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ع , وامتداد  يصل حت  إىل وقدرة وُّكني وقابليات , ورعاية اوصلاة واألهداف القائم  قتضا  اوشرو
 .. واإلنتاجيةمستو  الدولة ومؤسساتها اخلدمية 

والتنفيذ خط شروع األوامر واألداء اوطلوب لإلجناز يف ظل العدالة واوساواة , و انهج احلقاو           
 ..والواجبات واوسؤوليات واوستو  التنظيمي وع ء العمل , وتراة لكل ما تضمنته اخلطط 

ومناف  الوعي يف تنفيذ اخلطط اورسومة , حيقاق القابلياات ولمال اوساؤولية واإلقادام واحااام              
الوق  وإدارة الوق  , وما يتطلبه من أداء وجودة اإلنتاج واخلمة , وما يتطلبه التنفيذ من تبسيط العمل 

ل اخلطط اورساومة إىل أمار   ومنطيته ومرونته وفاعليته وانسيابيته ؛ كوسائل مادية وبشرية , وكيفية لوي
واق  وتطبيقي وممكن إجناز  , والقدرة عل  مواجهة الظاروف االعتيادياة والطارئاة , وماا يتطلا  مان       
مواجهة كل طارئ وغو اوتوق  من اوشاكل ومعوقات العمال , ووضا  هلاا احللاول اوناسابة وختطيهاا       

يااتم اسااتثمار تكتيكااات عاليااة التقنيااة    , وإذا اقتضاا  األماار  واختيااار البااديل أو الباادائل اوطلوبااة   
  احملققة لنجاح تنفيذ اخلطط.. 

لكل ماا    وبطبيعة احلال , البدَّ أن يكون التنفيذ بالتنظيم       
 وبعمق اخلطط التنظيمية وما ُيمهَّد له من مناخ تنظيمي , هو خمطط له 

وما يتطلبه من الكادر اوؤهَّل للتنظيم عل  , والفاعلية واورونة اوناسبة  االنسيابيةداخل اوشروع ,  ا فيه 
, وماا يكملاه و ضاامني تفاصايله اوتمثال       وفق اهليكال التنظيماي   

  اوشاروع أو  هو يدخل ضامن وظاائ   , بل كل ما بالدليل التنظيمي 
؛ كاااإلدارة اواليااة وإدارة األفااراد وإدارة اوشااايات  األنشااطة أو األعمااال 

إخل , الااايت ختتلااا  عااان الوظاااائ  اإلدارياااة .. وإدارة اإلنتااااج وإدارة التساااويق أو إدارة اوبيعاااات 
 ه والرقابة وتنمية اودراء ؛ واوتمثلة بالتنبؤ والتخطيط والتنظيم والتوجي ..

 .إخل 
ما وتدعمها باستمرار , وتتامَّل السلطة أو اوهة التنفيذيَّة للخّطة , كل اوسؤوليات اواتبة عليه        

اهليئة االستشارية ؛ من داخل اوشروع أو اوؤسسة , أو تتشكل اهليئة االستشارية من خارجهاا  توجمه به 
وبته , أو تتكون اهليئة من داخل اوشروع وخارجه , ومهماتها وأهمياتها لضرورة األمر وخطورته وصع

 ..كمقوممة وسوة تنفيذ اخلّطة 
لتاويال ماا هاو خمطاط     , ومرحلة التنفيذ أعقد مرحلة ميرغ بها اوشاروع أو النشااط أو اوؤسساة           

مال احلقيقاي وعلا  أرض    إىل إجراءات واقعياة , ويكاون الع  ( اوان  النظري ) ومكتوب عل  الور  
من قو  أو موارد بشرية , وما ُّتلكه القو  العاملة من  من خالل ما ُّتلكه( اوان  تطبيقي ) الواق  
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رغبات وقدرات و ختل  التخصصات واوؤهالت واخلمات والقابلياات واالساتعدادات , فضااًل عان     
 .. األبعاد اوادية وغو اوادية 

والذي تناولناا  يف مبااث خااص ,    , اوتابعة والرقابة واإلشراف اوناس  ,  ويواك  هذا التنفيذ      
وخصوصاًا االحناراف   , واحليلولاة دون االحناراف عان اخلّطاة     , فضاًل عن تقييم األعمال وتقويم األداء 

السليب أثناء عملية التنفيذ , أو ما يات  عليه بعد التنفيذ , سواء كان ما يتعلاق ذلاك باأمور داخال أو     
 ..خارج اوشروع , أو ما يتعلق بالبيئة الداخلية للمشروع أو البيئة اخلارجية له 

حت  الايت  , وال نغفل ما للعلم واخليال العلمي من أهمية بالغة , وهو أحد دعائم خمتل  األنشطة       
 ..اليت سرعان ما تكون حقيقة وعل  أرض الواق  , يتصورها األشخاص باخليالية 

لدول اوتقدمة , االهتمام  سألة اخليال العلمي يف مدارس خاصة وبرامج ودورات خاصة , ونر  يف ا   
وتنميته وتطوير  لد  َمْن ميتلك هذ  القابلية واخلاصية اوتميز بها عن أقرانه , فيتم وض  هلا الدراساات  

ومان  , غباات  الكبوة عل  مستو  الدولاة , واالعتنااء بتنمياة تلاك القادرات والر      واألرصدةواخلطط 
 ..نتائجها اونظورة ؛ االخااعات واالبتكارات واإلبداعات 

) وُيعد يف عصرنا الراهن , وال سيما يف الدول اوتقدماة , العائادات االساتثمارية والتساويقية لاا             
ت ومنه االبتكارات واالخااعات واألفكار اوديدة , يفو  عل  خمتل  بناود واردا ( رأس اوال اوعريف 

أو عائدات ما يتضمنه الدخل القومي , كعائدات اواوارد الطبيعياة واالساتخراجية مان بااطن األرض ,      
 ..والتاويلية بكل أنواع اونتوج من السل  اخلام أو السل  اوصنَّعة جزئيًا أو اوصنَّعة كليًا 

عنااء وباال ضاخامة    ورأس اوال اوعريف , حيققه كل َمْن ميتلاك تلاك اوواها  والقادرات , باال             
التمويل واالستثمار , باوقارنة م  االستثمارات األحر  , وباخلصوص حينما يكون هلا إدارة ُتنظِّم رأس 
اوال اوعريف عل  وفق اخلطط اليت ترمسها وتنفذها وتستفيد من معلوماتها اورتدة اوناسبة لتواصله وإدامته 

 ..والقيام عل  تنميته وتطوير  
ا يتوجَّ  االعتناء اخلاص بهم ومحايتهم من كل أشكال قتل القدرات اإلبداعية واوواها  ,  وبهذ       

وبطبيعة احلال تتطل  إدارة عليا وخاصة وعل  مستو  الدولاة , بال علا  مساتو  دولاي , لكاونهم       
سسات باوماد وعل  مستو  مؤ واالعتناءقدرات إنسانية عاوية , عل  األقل محايتهم مثلما يتم احلماية 

وهيئات دولية , كما هي اوتمثلة حبماية اآلثار والبنايات الااثية , ويتوج  وض  خطط وتنفيذ خااص  
 ..ومتميز داخل مؤسسات وطنية ودولية خاصة 

ومثار ذلك ؛ مناذج األمثلة من التجارب والنتائج , الكثوة واوتعاددة علا  مساتو  العاامل وعام             
 وااللكاونياات و علياه يف غازو الفضااء , والتطاور والنماو يف التكنولوجياا       األزمنة واألماكن , كما ه
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إاّل إنه ال ينف  إذا مل يقاان أو  , لكن مهما وصل العلم لذروته , واالتصاالت وحت  صناعة اوعلومات 
 ..مل يتجسَّد بالعمل اإلنساني االسااتيجي الناف  والتنفيذ الراسخ 

َفَمْن َعِلَم َعِمَل ؛ : وٌن بالَعَمِل الِعْلُم َمْقُر) اوتواصلة إاّل عل  وفق مبدأ ؛  لذا ال يكون منهج احلياة       
 . (اْرَتَاَل َعْنُه  إالَّاَبُه َوَجإْن َأَف, الِعْلُم َيْهِتُ  بالَعَمِل َو

لية وهو ما يؤكد اوسؤولية العظيمة اواتبة عل  العلماء وما ميتلكونه من علوم فضااًل عان مساؤو          
احمليطني بهم , والسيما من ذوي اوسؤولية العليا يف الدولة ؛ الوطنية وقد تتعد  إىل العاوية واإلنسانية , 

 ..وهذ  القدرات ملك عاوي إنساني يتوج  محايته من عبث العابثني 
رة العلماء أو هجرة العلم عل  اوستو  اوغرايف أو اوكاني واوتمثل بهج( االرلال ) وقد يكون        

التدموية للدول الايت   واإلسااتيجيةوالعقول اوبدعة واوواه  , له آثار  العظيمة اونظورة وغو اونظورة 
تفقد  , وال تتادد بالعامل والعامل داخل الورش واوختامات والعقاول اونتجاة للعلام والفكار واوعرفاة       

 .. , ومنه الوصول به عل  اوستو  العاوي واإلنساني  واألدب , بل تتعدا  إىل فقدان النف  وتقدغم الدولة
واهلل العامل ؛ كم من جمهول من العلماء والعقاول اوبدعاة وذات اوواها  واإلباداعات اوغماورة             

فقدتها اإلنسانية وفقدت آثار تقدمها , بسب  األنظمة واوهلة القتلة احملساوبني علا  العلام , وبساب      
يف تدمو اإلبداع , واووهوبني يف تدمو اوواه  , وهو وجه آخر وشر آخر وخطر األشخاص اوبدعني 

 ..قاتل آخر يسب  اهلجرة واالرلال للعلماء والعلم , االرلال اوغرايف واالرلال الروحي من الدنيا 
وماا ُّتلكاه مان     ,أال وهي حالة الدول النامية واوتخلِّفة , وهنا البدَّ من اإلشارة إىل نقطة مهمَّة        

وذلاك  , مانهم   اإلفاادة ال ميكان اساتيعابهم أو تطاويرهم أو    , أشخاص ميتلكون طاقات علمية متقدممة 
 ..حملدوديَّة إمكانيات وحاجات تلك الدول 

فما نف  الطاقات العلمية اوتوافرة لد  الدولة من غو النفا  مان قادراتها واساتثمارها وتطويرهاا            
 ..  ؟..محايتها من تراج  إمكانياتها  ومحايتها , وخصوصًا

لذا فال تلوم الدول ارلال أو هجرة هذ  العقول اوبدعة والطاقات اليت تفو  إمكانياتها واوواه         
 ..اخلاّلقة واوتميزة واوبتكرة , الثروة اإلنسانية ومصدر رأس اوال اوعريف 

ستيعاب اووق  اوغرايف هلذ  القدرات ال هادم إمكانياتومن اخلطورة أن تصل الدولة إىل مرحلة ؛ ع      
وعدم إمكانية استيعاب البيئة العلمية ومواردها البشرية يف دعام أو  , واوبتكرات واوواه  واإلبداعات 

تشجي  هذ  القدرات , وكذلك عدم إمكانيات استيعاب اوستو  التخطيطي والتنفيذي هلا , وال ميكن 
التنموية والتطويرية , بل يتعد  ذلك إىل قتل هذ  القادرات والقابلياات باالروتني     أن تستوعبها المامج
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وجهل القائمني عل  برامج التنمية وتطوير الكوادر وتدريبهم , وهم قد يفوقاون بقادراتهم وحاجااتهم    
 ..للتطوير , وكل المامج واألنظمة واللوائ  الوظيفية الروتينية 

  مناصبها يف إشغال هذ  الكوادر العلمياة الوطنياة , وهادر طاقااتهم     وعمل اوهات احلريصة عل      
 ختل  السبل اوقصودة وغو اوقصودة , وقد يتعد  حماربتهم من احلاسدين للعلام والعلمااء , وذلاك    
بإغراقهم يف الاروتني الاوظيفي , والتعماد علا  ذلاك بكال السابل , وتهميشاهم ومصاادرة جهاودهم           

 ..وتصفيتها 
البدَّ من االنتبا  إىل أنَّ اوسؤولية اجتا  محاية وتنمية وتطاوير هاذ  القادرات واوواها  , أماام       لذا      

 .. ثروة إنسانيَّة  اإلمكانياتفضاًل عن كون هذ  , اخلالق عز وجل أواًل 
تول , وانظر أبعاد ما تقدَّم ذكر  وما يسهم العاِلم يف قتل نفسه , أو قتل علمه ليكون العامل  ثابة اوق    

 :من عواقبه , حيث يقول ( عليه السالم)وبهذا حذَّر اإلمام علي 
  (َوِعْلُمُه َمَعُه ال َيْنَفُعُه , َعاِلٍم َقْد َقَتَلُه َجْهُلُه  ُربَّ) 

ويظهر التنفيذ وأساليبه يف آلياات احملتاو  والسالوك التنظيماي , حياث أن هنااك عاامل وعلام ,                
اوهل وعدم معرفة أو االستيعاب وساتو  النفا  أو إغفالاه , وهناا تظهار      ويتوسطه قتل عن طريق آلية 

أهمية اإلدارة التنفيذية للوصول إىل محاية رأس اوال اوعاريف , ومصادر  البشاري والعلماي واوعلومااتي      
 .., وما يات  عليه من مواق  آنية ومستقبلية  واإللكاونيوالتكنولوجي 

وعلوماتية وااللكاونية , تشرع لتكون داف  ومتطلا  مان متطلباات    وصورة معاصرة للاروب ا       
 ..الدولية اخلطرة واوهددة لكل اوهود واوواه  اإلبداعية  اإللكاونيةاحلماية من احلروب اوعلوماتية 

ِر ِعْلاٍم  الَعاِمَل ِبَغْي َفإنَّ) وأيضًا يتطّل  للتنفيذ إمكانيات وخمات وقدرات علمية وتطبيقية مناسبة ؛     
َوالَعاِماُل ِباالِعْلِم   . ُبْعادًا ِماْن َحاَجِتاِه     ِريِق الَواِضاِ  إالَّ َفال َيِزيُدُ  ُبْعُدُ  َعِن الطَّ. اِئِر َعل  َغْيِر َطِريٍق َكالسَّ
 . (ِريِق الَواِضِ  اِئِر َعل  الطََّكالسَّ
ختطيطي للعمل , فضاًل عن ما تناولنا  وتظهر أهمية اوعلوماتية واوعارف والعلم كُبعد اسااتيجي        

فالقول اوبارك أيضًا يشتمل عل  عنصار التنفياذ وإمكانياة    , من البعد اوتعلِّق بعنصري التنبغؤ والتخطيط 
عملاي , ليكاون     -عل  اعتبار ما يتطّلبه التخطيط ؛ أن يكون  نظاور علماي   , القدرات عل  التنفيذ 

والوصاول مان خاللاه إىل األهاداف     , ه واالستعدادات وما متاوافر لاه   إمكانيَّة التنفيذ عل  وفق مكونات
 ..وجناح اوشروع 

                                                 
. 487ص/ اهج محبالغ    - 0
. 206ص / اهج محبالغ    - 2



 000 

لذا يتوجَّ  أن يكون كل من اهليئة االستشارية واوهة التخطيطية أو اليت تصن  اخلطاط والسالطة         
تكامال  قاق هاذا ال  بااء ول لتتامال األع , عل  دراية وخمة متكاملة وتعااون مثمار   , أو اوهة التنفيذية 

فوضوح السبل بدّقة , ووضوح اخلطط , جتعال اإلدارة يف وضا  مناسا     , النظري واويداني التنفيذي 
وما عل  اومي  إاّل وجوب قويم األداء , ولقيق األهداف اورسومة , لتنفيذ األعمال بوساطة اآلخرين 

ابلاها ويادعمها مان    وتتابعه يف كل مرحلة وخطوة  وج  توجيهات ما مرسوم ضمن اخلطط , وما يق
 ..اإلمكانيات اوتوافرة أو ما ستتوافر أثناء العملية التنفيذية , وما يتطلبه من سبل التنفيذ 

والبادَّ لطلا  الشايء مان دراساة ووضا  اخلطاط ,        ,    (َبْعَضاُه   ْوَمْن َطَلَ  َشْيئًا َناَلاُه أَ ) وإنَّ        
 ..واألهمية تكمن يف السعي وتنفيذ العمل بهد  اخلطط 

ميكان أن ُتعاوَّض فرصاها إن مضا  أو مضا  وقتهاا        وساحة األعمال تتاكم فيها الفرص, وال       
 ..  (ٌة إَضاَعُة الُفْرَصِة ُغصَّ) لذا , وتوقيتها وموقعها يف االهتمام والعناية 

لشاخص  وتق  الفرص اوتوافرة يف البيئة اخلارجية احمليطة بالشاخص احلقيقاي اوتمثال باالفرد , وا           
 :اوعنوي اوتمثل باوشروع أو اوؤسسة , وحملدودية الفرص للشخص , تكون هذ  الفرص الُغصَّة عل  

 ..الصعيد شخصي ومؤثر  حبدود ذات الشخصية  -
..أو عل  صعيد شخصي وميس مستقبل اآلخرين  -
..  االجتاهاتأو مؤثر الغصة عل  صعيد مستقبل جمتم  وبكل  -

إىل الوضوح وإدارة الوق  يف التنفيذ القتناصها واحليلولة دون ضياعها , وهنا ولذا مما لتاج الفرص     
تتكامل م  اإلمكانات اوالية ومصادر التمويل والقدرات العقلية واوسدية اوتوافرة يف اوشروع أو سو  

َتْناِزُل  ) ولاذا  , وبهذا تتاكم نتائج العمل وتنفيذ اخلطط اوؤشرات التنفيذية لتاقيق األهداف , العمل 
 .3 (ِر اَوُؤوَنِة ْداَوُعوَنُة َعل  قََ

اوؤونة اليت تعين القوت , وهنا تلع  القدرات اوادية وغو اوادية والنفسية , وماا يادخل ضامنها          
من رغبات وقدرات وحزم متكافئ م  العمل أو النشاط , بكل حيثياته ومتطلباته وما يتاوافر لاه , وال   

لعمل اليت يعوَّل عليها الكثو يف الفكر اإلداري اوعاصر , وذلك ألهميتاه علا  اواد     ننس  أخالقيات ا
 ..الغو حمدد بالزمان واوكان 

, والسعي للخو جهاد وعبادة , واوهاد يف بناء احلياة عبادة , واإلسالم يعدغ العمل جهاد وعبادة       
ن وال سيما اوظلوم ومحاية اإلنسانية بكال أشاكال   والعمل عل  محاية اإلنسا, وفعل اخلو جهاد وعبادة 
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احلماية هي جهاد وعبادة , وكل ما حيمي ويبين ويسلم اآلخرين باللسان والفعل عبادة , وكل ماا هاو   
 ..يعمله أو ينفذ  اإلنسان من خو ومبتغا  وجه اهلل عز وجل فهو جهاد وعبادة 

وهو جزء من جهاد الانفس  , فس اوهاد األكم العمل أو جهاد الن ()وعدَّ الرسول األكرم        
العملي أو اويداني , وبه خميَّر وليس مسيَّر , لياصل عل  اوازاء األوفار يف الادنيا ويعقباه يف اآلخارة ,      

 ..وبذاته يتطل  التخطيط والعناية بالتنفيذ 
, يق األهداف اورسومة ولق, لتنفيذ األعمال بانسيابية وفاعلية ومرونة , ويتطّل  تذليل الصعاب        

وَن ُكا   َيتَّا َح, يِر اِدوُر ِلْلَمَقا لغ اأُلُمَتذغ )ويف جوان  يتطل  أن توض  أمام اوسوة ما نستوعبه من أْن ؛ 
 .., وتذليل الصعاب واوشاكل ومعوقات تنفيذ األعمال له األهمية البالغة  (ِو ْدِبي التَّاحَلْتُ  ِف

أو يكون , ن اخلطط خيالية أو ال ميكن جتسيدها بالعمل وال ميكن تطبيقها ولذا يتوجَّ  أن ال تكو      
 . (اَء الَعَمَل َسَمَل َأاَل اأَلَطَمْن َأ) السلوك التنظيمي عل  أساس 

أماٌر مساتايل الوثاو  باه , أو يكااد أن      , فالثقة بال أساس علمي وعملي للاصول عل  األماني       
يقظة سراب ال ُيعوَّل عليه , وخصوصًا إن جتاوز حدَّ  , وكون إطالاة  يكون مستاياًل , لكون أحالم ال

 .. األمل بال عمل , مضيعة للوق  وفرص التقدغم والنمو والتطوير والاقِّي 
لذا يتطّل  اإلقدام والب  حبزم لتنفيذ األعمال اورسومة ضمن اخلطط , وبه يكون األداء اوناس         

وجناح األداء ممكن ماا داما  اخلطاط اجملسمادة     , مهما اتصف  بصعوبتها  والقويم , وبه تذلل الصعاب
 ..لألهداف اوطلوب الوصول إليها , واضاة وممكن إجنازها بتفو  

 
 
 

 املبحث الرابع

 عنصر املتابعة والتقييم والتقويم

 
اوتابعاة  , زمتهم وبنس  متباينة بل يتعدا  ِلما يتطل  من مال, ال يكفي التنبؤ والتخطيط والتنفيذ       

التقييم الذي خيص خمتل  األعمال , والتقاويم الاذي   ,  والتقويم  والتقييم 
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خيص تفاصيل األداء , ليكون اوسار يف حالة انسيابية وفاعلية ومرونة , ونتائج تؤهمل النشاط إىل تواصله 
كأن , وتدوين كل ما ميكن تدوينه , خالل الرقابة واإلشراف  واستمراريته بنجاح , وتكون اوتابعة من

ميكن اإلفادة منها عند طلبهاا أو  , يكون عل  شكل تقارير أو دراسات أو حبوث أو معلومات وبيانات 
 ..كما يف حالة وض  خطط الحقة للمشروع أو النشاط , عند احلاجة إليها يف اوستقبل 

, السليب واإلجياابي   باحنرافه, ليعِقبه تقويم األداء لتلك األعمال , ري فالتقييم لألعمال أمٌر ضرو       
وكما ميكن أن يكون االحنراف سلبيًا وواض   عنا  , فإنَّ هناك قد يكاون احناراف إجياابي يتجااوز ماا      

 .. خمطط له , ور ا يتاول االحنراف اإلجيابي إىل احنراف سليب عل  مد  معيَّن 
, والوقاية مناه   االحنرافيم الفاعل واوبين عل  أسس علمية وعملية ؛ يسبق وقوع والتقييم والتقو       

وعالجه وتالفيه أو عل  األقل التخفيا  مان    االحنرافور ا حيققا فاعليتهما أثناء تنفيذ اخلّطة يف لديد 
خلطاط  أو تقوميهاا مساتقباًل وخصوصاًا عناد وضا  ا     , خطورته اآلنية واوساتقبلية علا  العمال واألداء    

 ..وذلك إن تعذَّر الوقاية والعالج يف حينها , اوستقبلية 
, ( أي ياتم تعييانهم  وجا  اللاوائ  والقاوانني      ) وميكن أن يكون يف اوتابعة أشاخاص رمسايني          

( .. أي َماْن ال ياتم تعييانهم  وجا  اللاوائ  والقاوانني ؛ كالرقاباة الشاعبية         ) وأشخاص غو رمسايني  
 .. وبالشكل القويم , استمرارية التنفيذ عل  وفق ما مرسوم يف اخلّطة , ابعة واهلدف من اوت

وأبعد أفقًا يف اوتابعة والتقييم والتقويم لتنفيذ األعمال عل  وفق اخلّطة ؛ هم النااس أو الرعياة ,           
 ( : عليه السالم)وكما قال أمو اوؤمنني 

  (ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصُلُ  َبْعُضَهَبَقَة َطيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو)        
فتبدأ باوراكز أو اوستويات وشاغليها , أي الوظيفة وشاغل تلك الوظيفة بالتوقيا  واووقا  ,           

وتقسيم العمال ,  وأين ما كان  الوظيفة ومستواها , وأين ما كان موق  اوعين فيها , ودليل التخصص 
اٌت , وفاعليتها وآلياتها ومنها منظور األعماال التقييماي   َة َطَبَقيَِّعالرَّواوستويات التخطيطية والتنفيذية ؛ 

ومصوها اهلادف اوثمر اوتكامل واوتفاعال علا    , ِبَبْعٍ   ا إالَّومنظور األداء التقوميي ؛ ال َيْصُلُ  َبْعُضَه
 ..ٍ  ا َعْن َبْع  ِبَبْعِضَهال ِغَنأرض الواق  يف ؛ َو

َة يَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو) ويتضمن النص اوبارك نظرية اجتماعية دينامية واسعة األفق والرؤيا تتمثل يف ؛        
ويتغو  وجبها وختتلا  عان خمتلا  األياديولوجيات اوطروحاة      , ( ِبَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصُلُ  َبْعُضَهَطَبَق

 ( ..ِبَبْعٍ   ا إالَّال َيْصُلُ  َبْعُضَه) العاوية , بشقيها النظري والتطبيقي , وحمورها  عل  الساحة
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وليس كما تدَّعية األياديولوجيات القدمياة واحلديثاة واوعاصارة , ونظرياات اواذاه  السياساية               
, ( الصراع ) ومنفذ   اوعاصرة واحلديثة , عل  أنَّ احلكم والتاكُّم واألداء بوساطة اآلخرين , مشروعه

و نظورهم اونبثق من اوادية , هو حمور وعمود بناء احلضاارات والثقافاات واجملتمعاات واالقتصااديات     
 ..وباألبعاد الابوية والتعليمية والتنظيمية 

 و وضوعية وجترغد إنساني وفكري ؛ وباوقارنة , يقود لألضاواء اوشارعة اوبيمناة عظايم انسايابية             
طبقات الرعية , حينما تكون  نظومة إنسانية وحراك بآلية تنظيمياة , دقيقاة النظاام واالنتظاام , تتجاه      

, كاوساد الواحاد اوتماساك    ( ِباَبْعٍ    ا إالَّال َيْصاُلُ  َبْعُضاهَ  ) لتجعله بروح إنسانية ككتله واحادة ؛  
ء اإلنسان بعمق التاساس اإلنسااني   بتضامنه ووحدة االجتا  واهلدف والغاية , وحيقق بشروعه هذا , بنا

النبيل , فضاًل عن ما يدخل ضمنه اساااتيجيًا , اوانا  التنباوئي أو التاوقعي اوساتقبلي الاذي  وجباه        
 .؟ ..تتاقق دقة األبعاد التخطيطية والتنفيذية والرقابية , وإاّل كي  يصل  بعضه بعضًا 

فيكاون حبقائقاه ومضامونه ونظريتاه الرئيساية      ( ٍ  ا َعاْن َبْعا  ال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو) أمَّا الشق الثاني ؛       
الواسعة , وهي النظرية االقتصادية , ثم تتكامل معها األبعاد التنظيمية واالجتماعية والابوية والتعليمية , 

رأي وما أعظم التماسك واورونة والفاعلية واآللية واالنسيابية اوتكاملة واوفصلية , حينما يكون جتمغ  ال
والقرار والفعل م  الرأي اآلخر والقرار اوشاك التكاملي واوتوازن التفااعلي باال صاراع , وماا أعظام      

 .., كتاسس اوسد اإلنساني الواحد ( ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو) فلسفة هذ  اونظومة اإلنسانية 
, ( ٍ  ا َعاْن َبْعا  ال ِغَنا  ِبَبْعِضاهَ  َو) , ( ِباَبْعٍ    ا إالَّال َيْصاُلُ  َبْعُضاهَ  ) وما البعد التكااملي باني         

, ومنااه مااا يتعلااق باألبعاااد ( ال ِغناا  ) و ( ال ُيصاال  ) وبالااذات ؛ الاابااط اوفصاالي التكاااملي بااني 
احلضارية , اومكن تنفيذها  -االقتصادية , إاّل ميثمل منظومة ونظام وتنظيم احلياة اإلنسانية  -االجتماعية 

 :ركة والتعاون والتضامن والتكافل باوشا
اوشاركة يف االستشارة ووض  اخلطط وصن  واختاذ القرارات والتنفيذ والرقابة وما يعقبه مان   -

نتاائج التنفياذ أو اوخرجاات واواتاا  مناه مان اوعلومااات والبياناات , وامتاداداتها اوعرفيااة        
 ..والعلمية والبناء اإلبداعي 

تطلبه األعمال وآلية وجناح تنفيذها اوثمر , واحليلولاة دون احناراف   التعاون يف إجناح كل ما ت -
التنفيذ واألداء , كمرحلة صاياة تعقبها مرحلة صاياة أخار  , لتكاون مراحال متعاقباة     
صااياة يف التقيايم والتقااويم , فيتاقاق منهااا أو ِعمهاا جاودة ؛ اإلنتاااج والنتااج والنتااائج       

..اوستقبلية , الة وتفصياًل 
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ضامن ؛ للوصول إىل األهداف والغايات , وبأرق  وأجن  النتائج النهائية يف البناء والتقويم , الت -
وهو ما تتجه حنو  كل النظريات التنظيمية احلديثة واوعاصرة , وتسمية الثقافة وثقافة اوودة , 
وما يتطل  منها ؛ أن تعرف مبادأ تعّلام كيا  تاتعلم , للوصاول إىل مرحلاة جنااح العملياة         
الابوية والتعليمية , ومنه جناح اونظومة اونتجة للفكر األصيل واواديات , أي تكاملية النتااج  

جنااز   مكانية تطبيق واستثمار , ما متَّ إالفكري واإلنتاج السلعي واخلدمي , أي  عن  آخر ؛ إ
  يف من نتاج فكري من اوواه  واإلبداعات واوبتكرات واالخااعات , وما يتطلباه التادري  

بعديه النظري والتطبيقي لدعم التنمية والتطور الشامل , واالهتمام  عرفة األسالي  اووقفية , 
..للوصول إىل مرحلة حركية اوواه  واإلبداع واالبتكار وتواصلها 

التكافاال ؛ يف لقيااق التماسااك الكلااي يف كاال االجتاهااات ومنهااا التنظيميااة , دون خاارو     -
لداخلية , وإشباع احلاجات اليت تتطل  ضرورة إشاباعها , وهناا   وفجوات وضع  يف البيئة ا

 ..ما يدخل ضمن اوان  التنظيمي غو الرمسي يف العالقات اإلنسانية 
وحينما جتم  العوامل بإجيابياتها للكل , يكون رغم وجود الفجوات يف البيئاة الداخلياة الناااة            

د الضع  , وإمكانية سبل العالج والوقاياة مان الضاع  ,    من وجود القوة , وما يقابل القوة من وجو
 ..خاطر مكانية احلماية من التهديدات واووما يتوافر يف البيئة اخلارجية من الفرص والوعي وإ

سيبق  الكل متكون من جمموع أجزاء  , ويبق  اوزء مان الكال وينتماي إلياه , وحينماا يادخل             
ل والاتفكو اوبادع اوتعااون باالنتمااء اإلنسااني وبوضاوح الارؤ         ضمن الكل واوزء ؛ اإلنسان والعق

والرسالة , ووضوح األدوار واألهداف والغايات اوثمرة , عندها سايتاقق فياه أعلا  مراتا  التكامال      
, ِبَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصُلُ  َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ) اإلنساني اوثمر وأنبله , وهو جان  مما حيمله النص اوبارك 

( ..ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو
وال ننس  مضامني النص اوبارك اوتعلقة يف اجملاالت اإلدارياة , ومناه ماا يتضامن مفهاوم اإلدارة             

باوشاركة , واإلدارة بالتعاون , واإلدارة بالتضامن والتكافل , واإلدارة حس  األدوار وتوزيعها لتاقيق 
وشاكة , ويادخل يف جانبياه التنظيماي ؛ الرمساي وغاو الرمساي , كماا هاو يف االتصااالت          األهداف ا

 .. والعالقات بشكل عام والعالقات اإلنسانية 
وأيضًا توزي  األدوار وما يات  عليه , الدعم الرئيسي يف اوتابعة والتقيايم والتقاويم , وبأنشاطة           

وكونهم طبقات تكاملية , اتهم وإمكاناتهم وقدراتهم ورغباتهم ومكونات احلياة األساسية ؛ البشر وطاق
                                                 

جييز  ه لطصورييا، فييي محمييز  ( 02)ثييا ميي  لحييايب ب ييا مدشيياة  ه بأاييه قييد لةا ضيين  هييذه محسلسييل  محالننيي  محباحغيي  أك  - 0

في اهج محبالغ  ه محعوس  بنا يخص ما يكنله هيذم محي ص محنبياةخ محزمطيا     ( علم مالجعناع ) ل ( علم مالقعصاا ) محخاص بـ 

 ..ببكا محةكا محنعشاب محناممي 
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ومرتبط مصوهم ومستقبلهم بأن ال يكون اإلصاالح إاّل  , يف الاتي  واألداء واإلنتاج والنف  واإلشباع 
لكونهم هم أعارف  , بهم ومن داخل اوزء اوعين باإلصالح , وتفاعله اإلصالحي م  األجزاء األخر  

 .. واالقتصادية االجتماعية ا فيه البيئة , يئتهم وما حييط بهم حباهلم وأعرف بب
وجان  منه ميثال السالوك التنظيماي    , (  ٍ ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَه) وأيضًا األد  إنسانيًا , أن         

ه االقتصادي , وبالتضامن والتكافل ومعرفاة كالٌّ موقعا    –اونبثق من عمق الوعي اوماعي واالجتماعي 
 ..اوثمر وتوقيته الناف  

واآللياة احلتمياة   , وهذا أعمق جتسيد ُيعبمر عن العالقات اإلنسانية وأخالقيات العالقاات والعمال          
من , والتعاون التضامين للوصول إىل أد  تقييم وتقويم لكل األنشطة ونتاج األداء , والطبيعية التكاملية 

بكال تفاصايله وتارابط    , ومرونة الستيعاب اآلخر  وقعه وأداء  , لة أجل انسيابية احلياة السليمة والفاع
والوقاية والعالج األسلم وصا  اومي  يف تنقية اوناخ التنظيمي , وما يات  عليه من السالوك  , مصو  

 ..التنظيمي هلم ولألبعاد التنموية الشاملة 
الذاتي من فهم  واالحتواء, سي لتقبغل اآلخر وكذلك ميكن القول ؛ بأنَّ النص يتضمَّن اوان  النف       

واحليلولة دون دخول آليات قد ال ُتَلبماي وال  , وعدم التدخغل اخلارجي , ومعاوة احلدث أو الوقاية منه 
 ..تعاجل جوهر اوشكلة , واحليلولة دون تلكؤ أو ظهور احلاجز النفسي 

يتطلا  أن  , وتنفيذ اخلّطة عل  وفق ما مرساوم هلاا   , وإذا ما ُأريد أن تكون مسوة العمل قومية        
 اا فياه ماا يتعلاق     , للمكان اوناس  , والتوقي  واووقا  اوناسابني   , يكون اختيار الشخص اوناس  

 .. لتامغل اوسؤولية أو اوهام اُوناط بالشخص  االستعدادبتفاغص مستو  
, يار والتعيني , تتكامل ماؤهالت اوهاة الايت ختتاار     ويف إدارة اووارد البشرية وضمن مهام االخت       

وَمْن يتم اختيار  للوظيفة أو العمل أو اوهام عل  وفق ما يتادد ضمن اللوائ  والقوانني واألنظماة وماا   
وهو أماٌر البادَّ   , من خالل الدليل التنظيمي ومؤشرات احتياجات العاملني من اووظفني والعمال  يتض 

 ..وإاّل كان اخللل يف أهم مفصل لتنفيذ األعمال اوناطة بهم , شرة وغو مباشرة منه وبال مؤثرات مبا
واورشد ما تنظماه تشاريعاته جال    , وتبدأ اوسؤولية وحسابها يف اإلسالم , أمام اخلالق عز وجل        

 .. أخرويأو / جالله , وما إذا كان اوزاء دنيوي و 
سؤولية أمام الذات وأمام اوعنيني باألمر داخل وخاارج النشااط   وما يعقبه وما يات  عليه من او       

وهنا حمور كل نشاط هو االختيار والتعيني وأداء األعمال واوتابعة والرقابة بتقييم , احملدد الداخل ضمنه 
 ( :عليه السالم)األعمال وتقويم األداء , حيث يقول إمامنا 
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اٌع ِماْن  ا ِجَما ُهَما إنََّف, ْثاَرًة  َأاًة َواَبال ُتَولِِّهْم ُمَاَو, ارًا َبِلَك فاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتاوِر ُعمَُّمي ُأاْنُظْر ِف ُثمَّ)        
ي اْلَقاَدِم ِفا  َو, اِلَاِة اِت الصَّا وَتا ُيْهاِل البُِ ِماْن أَ , اِء احَلَيا َبِة َوْجِرْهِل التَِّمْنُهْم َأ َوَتَوخَّ. اَنِة اخِلَيِر َوُشَعِ  اَوْو

ي َعواِقاِ   ْبَلاُ  ِفا  أَََو, اقًا اِمِ  إْشَري اَوَطلغ ِفقَََأَو, اضًا ْعَرَص غ َأَأَو, ْخالقًا ْكَرُم َأُهْم َأإنََّف, ُوَتَقدمَمِة اإلْسالِم ا
 . (وِر َنَظرًا اأُلُم

ويبدأ النظر الختيار القو  العاملاة أو اواوارد البشارية مان ؛ الرغباات واإلمكانياات والقادرات               
 ..البعيدة عن احملاباة واحملسوبية , مات واوؤهالت اوختلفة واخل
كاٌل حسا  ماا لتاجاه     , وما ميرغ عم القويم منه من االستعدادات النفساية والعقلياة واوسادية           

والسالوك القاويم   , وما حيمله من الوعي اوناس  لتامل اوساؤولية  , األنشطة وحركيتها واستمراريتها 
وأهمية الربط ما , ولمغل ما يات  عل  أداء ما ُمناط بهم من مهام , داء األعمال اوطلوبة الستيعاب وأ

عان الرذيلاة وعان     االبتعادبني التجربة أو اخلمة وأخالقيات العمل ومد  التمسك باحلياء الذي يعين ؛ 
ي للشاخص مان قاوَّة    والبدَّ من أن ينبثق الرف  النفسي واوااد , كل ما ينايف القيم واألخال  والشرع 

ومصدر  الطبيعي الداعم واوعزز ؛ اووروث والبيئة الصاحلة لزرع هاذ   , بناء اإلميان وامتداد  السلوكي 
, وما ينضج  والتعلميةويظهر بهذا األهمية البالغة وثلث اونظومة ؛ الابوية والتعليمية , القيم يف األعما  

 :ِمْنُهْم ا , يكون مبين عل  أساس , أنَّ فكريًا ونفسيًا داخل البيئة والتفاعل معه
 ..اِء احَلَيَبِة َوْجِرْهِل التََّأ -
..اِلَاِة اِت الصَّوَتُيْهِل البَُِأ -
 ..ي اإلْسالِم اُوَتَقدمَمِة اْلَقَدِم ِف -

 :وفسلفة ذلك مؤهالتهم الراسخة وغو اونظورة اليت تتمثل يف        
..ْخالقًا ْكَرُم َأُهْم َأإنَّ - 
 ..اضًا ْعَر غ َأَصَأ - 
..اقًا اِمِ  إْشَري اَوَطلغ ِفقَََأ -3
 .. وِر َنَظرًاي َعواِقِ  اأُلُمْبَلُ  ِفأََ -1

, والبدَّ من أن يكون فاعليته وأثار  حينماا يكاون يف موضا  ومهاام اوتابعاة والتقيايم والتقاويم                
لنفس واإلقادام الفاعال واحلازم    وبكل اإلمكانات والطاقات واالستيعابات والثقة با, ويعرف قدر نفسه 

ْدِر َنْفِساِه  ال َيْجَهُل َمْبَلَ  قَََو) حت  ُيَقدمر ويقيمم كلَّ ذلك لد  اآلخرين , , حيث يتطل  ويتالئم احلزم 

                                                 
. 435ص / اهج محبالغ    - 0
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وأنَّ , ياه  ويعين أنَّ فاقد الشيء ال ُيعط,  (ْجَهَل اِهَل ِبَقْدِر َنْفِسِه َيُكوُن بَقْدِر َغْيِرِ  َأاَو إنََّف, ي اأُلُموِر ِف
يبدأ من الذات حلماية النفس من االحنرافات والزالت , ومحاياة حقاو  اآلخارين ,     واالستيعابالوعي 

 ..ومحاية وتنمية قدراتهم دون أيم حاجز أو مان  ألداء ما له وما عليه 
ون واإلضارار  أو التهاا , وهناك فر  بني األداء بإقدام , والعجلة يف التنفيذ والتقييم وقبل األوان         

 :ُماذمرًا ( عليه السالم)لذا يقول أمو اوؤمنني , يف تنفيذ ما مطلوب عل  وفق ما خمطط له 
ا إذا اَجاَة ِفيَها  َجاللَّ ْوَأ, ا ا ِعْناَد إْمكاِنَها  يَها الَتَساقَُّط فِ  ْوَأ, ا اِنَها َووِر َقْباَل أَ الَعَجَلَة باأُلُماَك َوإيََّو)         
 . (ْمٍر َمْوِقَعُه َأ ْوِقْ  ُكلََّأَو, ْمٍر َمْوِضَعُه َفَضْ  ُكلَّ َأ. ا إذا اْسَتْوَضَاْ  الَوْهَن َعْنَه ِوَأ, َرْت َتَنكَّ
ويظهر أهمية وضرورة احاام الوق  بشكل مممج ومثمر , وما يتطلبه من إدارة للوق  وبشكل        

 ..شاكل بكل وعي وسيطرة مدروس وخمطط له , وما يتطل  أن حيقق الوقاية من األزمات واو
وأيضًا تظهر أهمية اووض  اوغرايف أو مكان اوشروع ومكانته ؛ اونظور وغاو اونظاور , واووقا           

كمركز وظيفي قيادي أو دون ذلك من اوسؤولية , فإنَّ قامسهما اوشاك يف األمر مان اوتابعاة والتقيايم    
 ..اوناطة  لألعمال والتقويم وا متَّ أداء  من األمور

والثقة والنتائج , نتيجة الدراسة ووض  اخلطط , والتواصل  عرفة ودراية وخامة للبا  يف األمار           
, و اا حيملاه مان التقيايم والتقاويم التفااعلي الادينامي اوتكاافئ         ( ْمٍر َمْوِضَعُه َفَضْ  ُكلَّ َأ) التنفيذي ؛ 

, وبه تكون اإلدارة مهتماة حباجاة اووقا  ومراعاتاه ما       ( َمْوِقَعُه ْمٍر َأ ْوِقْ  ُكلََّأَو) واوناس  ليكون ؛ 
مراعاة األهداف , وتفعيل النشاط حنو اهلدف اورسوم برؤ  واضاة , والنجااح األكياد حينماا تضا      
الشيء موضعه , والتفاعل يف أن يقا  الشايء موقعاه ليثمار , وهناا مهماة اإلدارة الناجااة يف قيادتهاا         

ا كان  , لتقوم  هماة التاوازن واالساتمرارية يف النشااط , وحماور كال ذلاك القارار         وريادتها , أين م
 ..اوناس  اوام  للقدرة والكفاءة , واوان  للمشاكل واألزمات 

ومنه يبدأ اإلصالح من الذات , أين ما كان موق  الفرد , ويدعمه وعيه وما حيمله مان معاارف          
وهاذا  , ليكون التقييم والتقويم بأد  صاور  الفاعلاة   , ة األداء والتنفيذ ومؤهالت , اوؤهلة وتابعة عملي
 : اوبدأ يتجسَّد يف القول اوبارك 

ْهاَواُء  َمَخاَفَة َمْكُرو ني ؛ َسَمْ  ِباَك األَ , ا ُتِا غ َك إْن َلْم َتْرَدْع َنْفَسَك َعْن َكِثٍو ِممَّنََّواْعَلْم َأ) ..        
 3(َوِلَنْزَوِتَك ِعْنَد احَلِفيَظِة َواِقمًا َقاِمعًا , َفُكْن ِلَنْفِسَك َماِنعًا َراِدعًا . َرِر إىل َكِثٍو ِمَن الضَّ

                                                 
. 437ص / اهج محبالغ    - 0
. 444ص / اهج محبالغ    - 2
. 447ص / اهج محبالغ    - 3
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فاق آلياات   إنسان , ويفعلها علا  و ويم وقائية عالجية تنبثق من ذات وتكون اوتابعة بالتقييم والتق      
, , وال ميكن أن يكون ردع النفس  ي  النفس عل  قبول احلق ولو عل  الذاتممكنة الوصول إليها باو

واوتابعة لكل تفاصيل األنشاطة الفعلياة للشاخص احلقيقاي اوتمثال باالفرد , أو اوعناوي         باالستعدادإاّل 
وعادم معاواة األماور بالغضا      , وتظهر احلدود اوتمثل باون  والاردع  , اوتمثل باوشروع أو اوؤسسة 

بال اويول حنو األهواء , وتقييم وتقويم النشاط , عن مسوته  وقهر ما ُيسب  احنراف الشخص واالنفعال
 .. الضارَّة بالشخص وما يعمله 

 ( ..  َواِقمًا َقاِمعًا) ثم  ,( ِلَنْفِسَك َماِنعًا َراِدعًا  )ثم , ( َتْرَدْع َنْفَسَك ) وتبدأ من         
دوافعاه واساتمراريته , باني النشااط أو     فلو امتثل السلوك اإلنسااني التنظيماي القاويم اوتباادل ب            

لكاان  , ااعي اوشروع أو اوؤسسة , والقو  العاملة أو اووارد البشرية ؛ سواء كان السلوك فردي أو 
 ..عل  كل اوستويات التخطيطية والتنفيذية , للوصول إىل لقيق األهداف والغايات  األداء بأُِّّتة

, لإلسهام يف تنمياة كال أنشاطة احليااة اوثمارة      , نه ؛ لنفسه ولغو  والعامل َمْن عمل عماًل فأتق       
حينما ُيصاِل  كال شاخص نفساه ضامن التنظايم       , وأرف  ما ميرغ به اإلنسان من وعي وثقافة وأخالقية 

وباخلصوص ما يدخل ضمن إرادته ووعيه , وهاو ماا تناادي باه وتعمال      , الرمسي والتنظيم غو الرمسي 
اإلدارة اوعاصرة , اوامعة بني أمور عديدة باستمرارية العمل والتنفيذ للمخطاط    وجبه بشكل متواصل

له , باوتابعة والتنسيق بالتنظيم والتقييم والتقويم , ومنها ماا يتعلاق باالتصااالت الرمسياة وغاو الرمسياة       
 ..والعالقات اإلنسانية والتفاعالت الصميمية اوثمرة باوؤثرات واالستجابة 

عمومًا ميكن توضي  جان  مما تقدَّم من مباحث هذا الفصل , ضمن اوخطط اوبسَّط واوختصر و       
 :واُوجسمد للمنظومة الدينامية للوظائ  اإلدارية وجان  من وظائ  اوؤسسة أو اوشروع وكاآلتي 

 
 
 
 

 
 يبني اونظومة الدينامية اوبسَّطة للمؤسسة أو اوشروع(     )خمطط 
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 الفصل الرابع
 نظام تصميم العمل وتقويم األداء 

 يف نهج البالغة

  
والاذي هاو اوازء    , يظهر لدينا نظاام تصاميم العمال وتقاويم األداء     , وامتدادًا للفصول السابقة       

واهلاادف الساتمرار   , احليوي من اسااتيجيات إدارة اووارد البشرية أو القو  العاملاة أو إدارة األفاراد   
وجيعال  , بأقص  ما ميكن من استثمار إنساني مبدع , ت ورغبات القو  العاملة استثمار طاقات وقدرا

للوصاول إىل أفضال   , واحتواء الضع  وعالجه بكل السبل والسايطرة علياه   , من قوَّة النشاط متجدد 
واحتاواء اوخااطر والتهديادات يف جماال التميَّاز أو      , أسلوب للتطوير والنمو اهلادف الساتثمار الفارص   

وهنا يلع  الادور الكابو يف جماال االساتقطاب واالختياار األمثال مان باني خمتلا           , تنافسي التفو  ال
وتعيينهم وتوزي  األدوار عليهم وتعزيز قابلياتهم , وتطوير , الكفاءات اوؤهلة واليت ميكن أن يتم تأهيلها 

تمام  ا حيقق العالقات أداءهم بالدورات والتدري  والمامج التطويرية , وتنمية قدراتهم وصيانتها وااله
 ؛ العدالاة   مباادئ لبنااء مانهج أو   , ولقيق روح فرياق العمال الواحاد    , العالية  –اإلنسانية 

ل الكفاااءة بااني اوشااروع  وبهااذا يظهاار لاادينا تكاماا , والكفايااة  واوساااواة 
 .والعاملني

, قدمه من منتوجات ؛ السال  واخلادمات   ويتادد من خالل ما ي يتض فمؤشر كفاءة اوشروع        
وباخنفاض معادل  , شرية أو القو  العاملة من األداءوال يكون إاّل من خالل ما جتسد  ولققه اووارد الب

واساتثمار الوقا  وماا يادخل ضامن العملياة       , وماا إىل ذلاك  .. دوران العمل وارتفاع مستو  اوودة
 .اإلنتاجية

وهاااي ؛ لليااال الوظاااائ  أو    ماااة فرعياااة  وجانااا  مناااه اوتكاااون مااان ثالثاااة أنظ   
وتقاااااويم األداء ,  وتقيااااايم األعماااااال أو الوظاااااائ   ,  األعماااااال
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, الاة وتفصاياًل   , وأحد مؤشارات أهمياة النظاام , كوناه ال ميكان االساتغناء عناه يف جمااالت األعماال                
ا يكاون النظاام متكااماًل يف مكوناات وفعالياتاه , وذلاك ِلماا ُيملياه الوضا  العملاي لوضا             وباخلصوص حينما 

وتقسيم العمل مان خاالل لليال    , ووض  اونهج اإلنساني اخلاّل  للعمل , الشخص اوناس  يف اوكان اوناس  
ومتابعة لواحاق  , توابعها وما يعقبه من وض  األسلوب األنس  لتقييمها ؛ باواديات وغو اواديات و, الوظائ  

 ..ذلك وتكامله بتقويم األداء 
 :وميكن أن بيان ذلك وتوضياه باوخطط اآلتي , السابق لتناولنا مباحث الفصل       
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م , وما تتضمنه من عوامل عديدة يتوج  االعتناء بها , وأخذها وال نغفل البيئة احمليطة بهذا النظا       
بنظر االعتبار , للايلولة دون التعرغض للمخاطر , واإلفادة من الفرص اوواتية من طبيعة اوشروع , ما   
مراعاة الظروف اوسيطر عليها وغو اوسايطر عليهاا , للايلولاة دون تهديادات اوشااكل وماا يتعارض        

 ..هور التنافس وما يتطلبه التفو  التنافسي اوشروع إىل ظ
فهو الفكر البالغاي الباال  للمضاامني    , وقد أفاض نهج البالغة بنور  يف هذا اوان  من الباث        

و ا ُيستق  منه امتدادات روح احلياة , العلمية احلضارية اإلنسانية الرصينة , وبأبعاد  ومكوناته اوتكاملة 
وبعمق اوعاينة والتاليل للوصول إىل حالة من الدواف  العملية لإلسهام يف عجلة , ة األخروي –الدنيوية 

 ..التقدغم عل  وفق الوعي األخالقي الراسخ 
لنلج منه إىل حمتو  ومكوناات نظاام تصاميم العمال     , وفت  بوابة مباحث هذا الفصل ؛ بالنظام        

ومن النظاام نطال بهُُاد  نصاوص نهاج البالغاة       , ديث وتقويم األداء , و نظور  اإلداري اوتكامل احل
, ليكاون اووضاوع أكثار تكااماًل     , اوباركة , بنهجه اُوْنبثق من القرآن الكريم والفكر النبوي الشري  

 :وستكون حماور الفصل متمثلة باوباحث اآلتية , و نهجية علمية 
 ..النظام :  املبحث األول
  .أو األعمال  لليل الوظائ :  املبحث الثاني
 . تقييم الوظائ  أو األعمال :  املبحث الثالث
 .تقويم األداء  : املبحث الرابع
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 املبحث األول

 النظام
 

وسالكها بنظاام إىل أجال َعِلاَم     , وكوَّنهاا بنظاام   , بدأ عز وجل خلق اخلليقة بالنظام وانتظاماه          
مثال  )  ()وجعل اخلليقة كماا قاال نبيناا الكاريم حمماد      , بوحدانيته سباانه وتعاىل  عرفة ميقاته 
تداع  لاه ساائر اوساد    , كمثل اوسد إذا اشتك  منه عضو , اوؤمنني يف توادمهم وتعاطفهم وترامحهم 

 ( ..بالسهر واحلمَّ  
 واوااباط األجازاء بتكامال   , بهذا اوفهوم للنظام السلوكي التنظيمي التضاامين والتكاافلي العاام           

الطبقات البشرية اونبثقة من اختالف القدرات والقابليات والرغبات , وما يات  عليه من أنشطة النظام 
اوختلفااة وتاارابط األداء , وتكوينااات مدخالتااه وعملياتااه وخمرجاتااه ؛ اواديااة وغااو اواديااة والبشاارية   

 .. واإلنسانيَّة 
بأنَّ هناك نظام مغلق ونظاام مفتاوح   , ال أدن  تردد والعلوم اإلدارية احلديثة واوعاصرة , أقرَّت ب       

 ..ونظام يأخذ الُبعدين اوغلق واوفتوح , وعل  وفق ما حيدد طبيعته اووق  
رئيسية متمثلة ؛ باودخالت اوادية وغاو اوادياة ,    أجزاءوالتتاب  اونطقي للنظام جعله مكون من        

ينجم عنهاا مان خمرجاات ,  واوخرجاات النتااج أو اإلنتااج       والعمليات اوستقبلة لتلك اودخالت وما 
 ختل  صور  وأشكاله , واوعلومات والبيانات اورتدة أو ما تسم  بالتغذياة العكساية الرافادة ورحلاة     

احمليط اخلاارجي لاه وماا     أواودخالت ما جنم عن تلك اوراحل  , لدعم دورتها اوديدة , متأثرًا بالبيئة 
 ..عوامل متعددة كالسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والابوية والتعليمية يشتمل عليه من 

ولاوال النظاام لكاان هاالك     , والنظام اوفتوح ضروري , والبدَّ أن يأخذ جماله يف أنشاطة احليااة          
ومساتقبل   اوخلوقات بتخبطها يف تأدية األنشطة والواجباات اواتباة علياه , ماؤثرة باذلك علا  البيئاة       

ومل تساتط  مان تنميتهاا وتطويرهاا     , وأساسًا وا استطاع  من أداء األنشطة بأفضال وجاه   , اوشاري  
 ..بالتنسيق بني األجزاء , ومل تستط  كس  احلقو  وأداء الواجبات 

تمعات وبشكل عام , يعين النظام ؛ اُوَرتم  اونطقي للعالقات بني األفراد , وامتداد  وأثر  بني اجمل       
وذلك ضمن األنشطة اوختلفة للتهيئة والتنسيق والتفاعل وتأدية كل الفعاليات عل  أفضال  , والشعوب 
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وعلا  وفاق ماا متاوافر مان اوادياات والالمادياات واواوارد         , وجه ممكن , و وج  اخلطط اورسومة 
  ..و ا يتضمنه البعد اوعنوي , البشرية 

 :م باوخطط اآلتي وميكن بيان مكونات النظا       
 
 
 

 

 

 

 
 يبني مكونات النظام اوبسَّط(  1  )خمطط 

  
ونهج البالغة يرشدنا إىل صور متناهية يف الدّقة من األنظمة وعل  أرق  وأرفا  وأعلا  مساتو            

واوهتادين  ناار التعااليم اإلهلياة ومَّاْن       -تنظيمي إهلي للعامل والكون ككل ,  ا فيه اوخلوقاات العاقلاة   
وما يواصل , ( عليهم السالم)شرَّفهم اهلل جل جالله عل  محل الرساالت ؛ وهم صفوة األنبياء والرسل 

من بعدهم , وهو ما ميكان تسامية مهاامهم بنظاام االتصااالت      ( عليهم السالم)مسوتهم من األوصياء 
 ( ..عليهم السالم)الرسالية لألنبياء والرسل 

ليكاون نظاماًا   ,   مسااتهم وعلا  خمتلا  مساتوياتهم ومشااربهم      ويعقبهم بفار  , القادة  ختل      
والثقافياة   واالجتماعياة  واالقتصاادية معلومًا  اؤثرات خمتلا  العوامال يف البيئاة اخلارجياة ؛كالسياساية       

 .إخل .. واحلضارية والتعليمية
اكاز الوظيفياة وماا    النظام الذي جيم  بني خمتل  اوستويات التنظيمية واور( عليه السالم)ويصور        

, وبتخطايط وتنفياذ   ( األفاراد واجملتمعاات   ) يتم تكلفتهم باه مان األدوار واوهاام مان القاادة والرعيَّاة       
 :من خالل القول اوبارك  يتض وذلك , أنشطتهم اوختلفة 

َ  اخَلاَرُز  اُم تفارَّ إْن انقَطاَ  النمَظا  ؛ َفا  ُضمغُهَيَمُعُه َوْجاِم ِمَن اخَلَرِز َياُن النمَظَكِر َميمِم باألْماُن الَقَكَمَو)        
 . (دًأ َبِمْ  حَبذاِفِوِ  َأَتْجَلْم َي ثمَّ, َ  َهَذَو

                                                 
 : ةمج  على سبنا محنثال  - 0

ص /  0972/ مكعبييي  بنيييال  / غطيييا  . تاجنييي  ن/ ماميييم مصيييطلكا  مدامة  / ةلباتسيييون . ب. أه جوهااسيييون . ه -

038. 

. 006 -005ص /  0976/ بغدما / مطبا  محاااي / مصطلكا  إامةي  مخعاة  / مكند علي حاللي  -
. 213ص / اهج محبالغ    - 2

 محنالوما  محناتد 

محندطال  

 

 محانلنا 
  

 

 محنخاجا 

 



 026 

. الذي ُيَقومُمهم وَيُسوس َأمارهم  : وَقيمُم الَقْوم . السيَّد وسائُس اأَلمر : ويف لسان العرب ؛ الَقيمُم        
 . ُم أي اوستقيم الذي ال َزْي  فيه وال َمْيل عن احلق والَقيمُم هو اُوْسَتقيم , والدين الَقيم

وبهذا يكون القيم هو السيد وسائس األمر الذي ال مييل عن احلق , ويف التنظيمات الرمسية وغاو         
الرمسية , مكانه اوتقدمم واوسيمر باخلطط اورسومة أو هو اووجمه للنظام , أو هو يأخاذ مكاناه علا  رأس    

التنظيمي والقيادي اوام  للناس وألمورهم يف العادل واوسااواة واحلاق , واواان  لكال ماا ُيرباك        اهلرم 
 .. النظام ويهدد  ويهدد أمن الناس وحياتهم وممتلكاتهم ومستقبلهم 

ومستمد النظام من أبعاد األهداف اورسومة لألنشطة اوختلفة احلكومية وغو احلكومية , والرمسية        
رمسية , والقائمة يف ظل القوانني واللوائ  والتعليماات , ومصاغَّر  ماا يتضامنه الادليل التنظيماي       وغو ال

واهليكل التنظيمي لبيان اوسؤوليات والصاالحيات والعالقاات الرمسياة واألدوار الوظيفياة وفاعلياة كال       
 .إخل .. مستو  تنظيمي وشاغل هذا اوستو   ؤهالته وقدراته 

, يكون النظام مستمدًا شرعيته من مصادر ال خيفاق يف إرشااداته وختلا  اوماوع       وهنا البدَّ أن      
عن السلبيات اوختلفة ونقاط الضع  يف مكوناته , وبالتوجيه وقايته  باالبتعادويبعد النظام عن التفكك 

م وماا يتطلا  مان االهتاداء باوصادر القاويم الساتقرار النظاا        , مما يتعرض له من التهديدات واوخاطر 
يف الطبيعة اليت ال تنتهي إىل نقطة حمددة إاّل بانتهاء تنظيم ونظاام العاامل    دورة اويا  وتفاعله كما لو كان

واوصدر الثاب  بعمومياته الضامن للمخلوقات اوان  للتهديدات واوخاطر بالنظام واالنتظام , , واخلليقة 
ولا  ظاالل اإلساالم الاذي يساتمد      , ريم وحدد  بالقرآن الك( عليه السالم)كما وضَّاه اإلمام علي 

مبادئه منه , ال عل  مزاج وتفكاو َماْن ها َّ ودبَّ يف صاياغة إرشااداته ومناهجاه علا  وفاق اوصاا           
وماا حيققاه   , عن النظام اإلسالمي وشريعته السمااء ( عليه السالم)وهنا يقول أمو اوؤمنني , واألهواء 

 :من انتظام ونظام احلياة 
َفَجَعَلاُه  , َغاَلَبُه  أْرَكاَنُه َعل  َمْن َعزََّأَو, َل َشَراِئَعُه ِلَمْن َوَرَدُ  ي َشَرَع اإلْسالَم َفَسهَِّذْمُد هلِل الََّاحَل)        

َوُناورًا ِلَماْن   , َوَشااِهدًا ِلَماْن َخاَصاَم َعْناُه     , َم ِبِه َوُبْرَهانًا ِلَمْن َتَكلَّ, َوِسْلمًا ِلَمْن َدَخَلُه , ْمنًا ِلَمْن َعِلَقُه َأ
َوِعْباَرًة ِلَماْن   , َوَتْبِصاَرًة ِلَماْن َعاَزَم    , َم َوآَيًة ِلَمْن َتَوسَّا , َر َوُلبًّا ِلَمْن َتَدبَّ, َوَفْهمًا ِلَمْن َعَقَل , اْسَتَضاَء ِبِه 

 .  (ًة ِلَمْن َصَبَر ُجنََّو, َض َوَراَحًة ِلَمْن َفوَّ, َل َوِثَقًة ِلَمْن َتَوكَّ, َ  َوَنَجاًة ِلَمْن َصدَّ, َعَظاتَّ
ذلاك   وإتبااع ,  ا سهَّل اإلساالم بتعااليم ومانهج شاريعته     , واورونة  واالنسيابيةوتتمثل الفاعلية       

, بأسلم وأنق  األدوات التنفيذيَّة وأنق  فكر يف استيعابه بوعي ومستقر أمني له واالهتاداء باه وتطبيقاه    
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, واإلساهام بقاوَّة الاوعي اومعاي     , الساليمة   االنسيابيةلعمل بيان إذا ما تعاق  ا, وبآلية ممكنة التنفيذ 
 :والنتيجة أن , ( َغاَلَبُه  أْرَكاَنُه َعل  َمْن َعزََّأ) والدعم  ,( َل َشَراِئَعُه ِلَمْن َوَرَدُ  َفَسهَّ)

 ..ْمنًا ِلَمْن َعِلَقُه َجَعَلُه َأ -
..ِسْلمًا ِلَمْن َدَخَلُه  -
..َم ِبِه لََُّبْرَهانًا ِلَمْن َتَك -
 ..ََشاِهدًا ِلَمْن َخاَصَم َعْنُه  -
 ..ُنورًا ِلَمْن اْسَتَضاَء ِبِه  -
..َفْهمًا ِلَمْن َعَقَل  -
 ..َر ُلبًّا ِلَمْن َتَدبَّ -
..َم آَيًة ِلَمْن َتَوسَّ -
..َتْبِصَرًة ِلَمْن َعَزَم  -
..َعَظ ِعْبَرًة ِلَمْن آتَّ -
..َ  َنَجاًة ِلَمْن َصدَّ -
..َل ْن َتَوكَِّثَقًة ِلَم -
 ..َض َراَحًة ِلَمْن َفوَّ -
.. ًة ِلَمْن َصَبَر ُجنَّ -
والتااشي واالبتعاد عن اوهل , هذا التكامل الدقيق الفاعل بالتنسيق والتفهغم والوعي اوطلوب          

اة لكون عدم اساتيعاب األهاداف واالساااتيجيات باالرؤ  الواضا     , بكل صَوِر  واألهواء اليت يتبنَّاها 
 .. تسهم يف تدمو النظام ؛ داخل اجملتم  وداخل مشاريعه وأنشطته اوختلفة , واوثمرة 

, ْهاَواِئُكْم  َوال َتْنَقاُدوا أَل, ال َتْرَكُنوا إىل َجَهاَلِتُكْم ) .. وبهذا يكون التوجغه احلركي الوقائي أن         
 . (ُجُرفني َهاٍر ِبَشَفا  ِزٌلاا اَوْنِزِل َناِزَل ِبهَذالنَّ َفإنَّ

, ُبِنَي عل  العلم والتشجي  عل  طلبه بالوعي , أين ما كاان  , واإلسالم بنظامه وكيانه اإلنساني        
وخو ما ُيجسمد حقيقة , واالختيار ِمْن نقيم مصادر  وبقوَّة نفعه وتطوير الشعوب وبناء احلضارة القومية 

 : (عليه السالم) هقالهو ما , اإلسالم ونظامه 
, ْساِليُم ُهاَو الاَيِقنُي    َوالتَّ, ْساِليُم  اإلْساالُم ُهاَو التَّ  . َحاٌد َقْبِلاي   اإلْسالَم ِنْسَبًة َلْم َيْنُسْبَها َأ نَّْنُسَبأَل)        

 . (.َمُل َداُء ُهَو الَعَواأَل, َداُء َواإلْقَراُر ُهَو اأَل, ْصِديُق ُهَو اإلْقَراُر َوالتَّ, ْصِديُق َوالَيِقنُي ُهَو التَّ
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 النظامي وعل  وفق مابأسلوبه وهو إتيان عني الواج  يف وقته احملدد و) فإذا كان العمل باألداء        
واإلقارار  , ( أي إخبار عن ما سبق توضاياه مان احلقاو  والواجباات     ) واألداء باإلقرار , ( خمطط له 

اوتمثل بعلمك بالشيء ووعيك ) باليقني  والتصديق, بالتصديق ؛ وهو ميثل اإِلذعاُن للاق واالعااُف به 
والايقني  , ( وبناء العلم عل  ما جاء به من حقائق واألسااس احملقاق لعادم الشاّك فياه      , له والتيقُّن منه 

أي االنقياد إىل ما أمر اهلل به دون االعااض غو اُوالئم , فاالعااض عل  طريقة فهماه باني   ) بالتسليم 
والتسليم باإلسالم ؛ لقيق أرف  مستو  لقيق الذات , ( ك النظام الناف  للبشرية لكي ال يُُرب, اوعنيني 

 .. البشرية اجتا  النفس واخللق , وأساسه وطليعته اجتا  اخلالق 
لعاامل أبادي ؛   , واستمرارية وتنسيق احلياة الدنيوياة  ,  االستقراربانسيابيته يتم , فأيم نظام حكيم       

بل , كل ما ينف  حّقًا وليس ما ُيتصور نفعه عل  وفق قصور العقول البشرية احملدودة هو جزاء االنتظام ل
أو االستعجال يف طل  احلاجاة وإشاباعها مان    , كما يطلبه اإلسالم بعدم التعدمي عل  حقو  اآلخرين 

ُتُه َعَمٍل َتْذَهُ  َلذَّ: ِن اَن َما َبْيَن َعَمَلْيَشتَّ) أو ما شاكل ذلك , و , أو التعدي عل  النظام البيئي , احلرام 
 . (ْجُرُ  َوَعَمٍل َتْذَهْ  َمُؤوَنُتُه َوَيْبَق  َأ, َوَتْبَق  َتِبَعُتُه 

البعيد عن , هذا هو النظام والبناء الفكري القويم وفلسفته احلضارية واإلنسانية يف اإلسالم النقي        
 ..ء تالع  األهواء واوصا  اُودممرة واآلراء العميا
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 املبحث الثاني

 حتليل الوظائف أو األعمال

 
نواصله لنفات  بااب أو أجازاء أو مكوناات ؛     , وُّهيدًا ِلما قدَّمه اوباث السابق مما يتعلق بالنظام       

, من خالل النظام الفرعي له ؛ أال وهو لليل الوظائ  أو األعمال , نظام تصميم العمل وتقويم األداء 
دراسة وجتمي  اوعلومات والبيانات اليت ختص الفعاليات واوسؤوليات من وظائ  أو أعمال  وهو عملية

ومواصاافات الوظااائ   وصاا  الوظااائ  , ونتااائج التالياال اوباشاار  , معيَّنااة 
 .. 

 ساؤولياتها  , ها وبشكل خمتصر وُمبسَّط , يعين وص  الوظائ  ؛ بيان كل ما خيص الوظيفة ذات      
 ..وكل أنشطتها , بعد توصيفها أو تشرحيها أو تفتيتها وعرفة مكوناتها األساسية 

أمَّا مواصفات الوظائ  فإنها تعين ؛ بيان ولديد بشكل واض  وفاعال , َماْن يتطلا  أن يشاغل           
رات , وأين سيكون من تلك الوظيفة الوارد بيانها بالوص  الوظيفي ,  ا فيه اوؤهالت واخلمات والقد

 .. اوستويات التخطيطية والتنفيذية 
فإذا ما تطابق الوص  الدقيق واوالئم واوطلوب واحملقق واوتاقق من الوظيفة , م  ما يتوافر مان        

وأنسا    وأفضال مواصفات الوظيفة بتاديد الشخصية , م  مراعاة اووق  والتوقي  , سايتاقق أد   
 ..طابقة والتوازن والتاديات األداء والنتائج واو

أن ال يكاون هنااك   , ومن أهداف لليل الوظائ  ؛  ا يتضمنه من وص  ومواصفات الوظاائ         
فو  طاقة العامل أو اُوكّل  بإجناز نشاط معيَّن ؛ والكمية اونظورة  ع ء أو محل العمل 

وضامن  , أو اوماعات أو وحدة العمل أو اوشروع وغو اونظورة للنشاط اوطلوب أداء  ِمن ِقَبل الفرد 
وجعل الشاخص اوناسا  يف اوكاان اوناسا  ويف الوقا       , ِممَّا جيعل الدّقة يف االختيار , ما خمطط له 

وتوزي  اوهام واوسؤوليات احملددة واودروسة , وبفاعلية التخصص وتقسيم , اوناس  واووق  اوناس  
  ..العمل 
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من خمطط نظام تصميم العمل وتقويم ( لليل الوظائ  أو األعمال ) طاع النظام الفرعي وميكن اقت      
 :األداء اوتكامل واوختصر واوبسَّط , لبيان احملتو  واألهمية منه , وكاآلتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني النظام الفرعي ؛ لليل الوظائ  اوبسَّطة (  1  )خمطط 
 

القاول اوباارك    تقرأ اإلدارة احلديثاة واوعاصارة , وكأنهاا تغااف مان     وبهذا االجتا  واحملتو  نس        
َوِإَذا َوَجْدَت ِمْن َأْهاِل اْلَفاَقاِة   , َفَيُكوَن ِثْقُل َذِلَك َوَبااًل َعَلْيَك , َفال َتْاِمَلنَّ َعَل  َظْهِرَك َفْوَ  َطاَقِتَك )..

َوَأْكِثاْر  , َفُيَواِفيَك ِبِه َغدًا َحْيُث َتْاَتاُج ِإَلْيِه َفاْغَتِنْمُه َوَحممْلاُه ِإيَّااُ    , َمْن َيْاِمُل َلَك َزاَدَك ِإَل  َيْوِم اْلِقَياَمِة 
ِلَيْجَعاَل  , َواْغَتِنْم َمِن اْسَتْقَرَضَك ِفي َحاِل ِغَناَك . َفَلَعلََّك َتْطُلُبُه َفال َتِجُدُ  , ِمْن َتْزِويِدِ  َوَأْنَ  َقاِدٌر َعَلْيِه 

 . (َك ِفي َيْوِم ُعْسَرِتَك َقَضاَءُ  َل
 :ووفقه ميكن أن نبيمن ما يلي        

, واحليلولة دون ُّاور  بشخص الرأس اإلداري , االبتعاد عن منهج اوركزية اوامد واوقي   - 
باوزئياات ودقاائق األماور     واالبتعاد, ِممَّا قد يشت  قدراته وإمكانياته التخصصية والرئيسيَّة 

 ..د عن ما يتامله من مسؤوليات جسيمة ويبتع, وتفاصيلها 
وفو  طاقتاه  , أن ال حيممل اوسؤول األعل  نفسه أو َمْن ُيايطه من العاملني كل ع ء العمل  - 

..وطاقة وإمكانيات غو  
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وَمْن يكون أهاًل , للتخطيط عل  وفقها يف لمغل اوسؤولية , أو تقسيم األعمال ولليلها  جتزئة -3
..هلا ولمل مهامها 

ليكاون الشاخص اوناسا  يف    , مالئمة ومطابقة وص  الوظاائ  ما  مواصافات الوظاائ       -1
..اوكان والتوقي  اوناس  واووق  اوناس  

وخصوصًا , التوعية اوناسبة أو اوالئمة من خالل لليل الوظائ  أو األعمال وتبوئي األعمال  -1
ساواء كانا  يف الظاروف    , ألعمال وتأهيل الك ء لتلك ا, اوراكز اوهمَّة يف أنشطة الدولة 

..أو التأهيل لوق  احلاجة له , ( العسوة)والظروف غو االعتيادية , ( اليسوة)  االعتيادية
اوبين عل  أساس لليال الوظاائ  أو األعماال ,    , تعاليم االختيار للعمل ( عليه السالم)ويضي         

وخصوصاًا  , العلمية والعملية ِلَمْن ُيرشَّ  ونص  معايَّن  م  دراسة السوة , وآلية تنفيذ ما يات  عليها 
أو  الوظاائ  ونتيجاة لليال   , ووختلا  أنشاطة اوشااري  أو اوؤسساات     , إذا كان له حساسية إدارية 

لا   َفاَولم عَ , اِباَك  اِل ُكتَّي َحا اْنُظْر ِف ُثمَّ )وآليته تبدأ من ؛ , األعمال يكون التعيني عن طريق االختيار 
اِلِ  ْجَمِعِهْم ِلُوُجاوِ  َصا  َك باأَ ارََْسارَ َأاِئاَدَك وَ ا َمَكي ُتاْدِخُل ِفيَها  ِتا اْخُصاْص َرَسااِئَلَك الَّ  َو, َك َخْيَرُهْم ُأُموِر

 . .. (اَمُة ْن ال ُتْبِطُرُ  الَكَرِممَّ ْخالِ اأَل
 :فلو تتبَّعنا التعاق  لرأينا        

, وهو يتضمن تفاص اوان  اواادي واوعناوي   (  َكاِباِل ُكتَّي َحاْنُظْر ِف) السوة تتمثل يف ؛  -
 ..والنفسي , واالستعدادات والقدرات واإلمكانيات 

لا   َفاَولم عَ ) وبعد مطابقة وص  ومواصفات العمل عل  الشخص اوعين أو األشاخاص ياتم    -
أو عمل  , وهو ما ميثل دراسة ولليل ومقابلة اوتقدمم لشغل منص  أو وظيفة(  ُأُموِرَك َخْيَرُهْم

وباخلصوص اوهمَّاة واخلطارة والقريباة مان صان  واختااذ القارار , ونتيجتهاا التولياة الرشايدة           
..واوتجردة من كل ما يتجه حنو التايز البعيد عن اووضوعية والعلمية يف االختيار والتولية 

ة اإلدارة وأسرار العمل , لذا يتطل  وبنظار , العمل إداريًا جان  مما يتمثل به الكت  الرمسية  -
اوعاصرة عل  النظر أمن اوكت  واوعلومات بعناية , ومحايتها من الفقدان أو السرقة أو العبث 
لكي ال تكون الفجوة يف إضعاف اوهات اوعنية بتلاك األسارار , وخصوصاًا إذا ماا كانا       

..ختص أسرار الدولة والقرارات والقيادات العليا واوهات التخطيطية والتنفيذية 
, .. ( اَماُة  ْن ال ُتْبِطاُرُ  الَكرَ ِممَّا  ْخاال ِ اِلِ  اأَلِلُوُجاوِ  َصا  ) سؤوليات والصالحيات تكاون  او -

وجان  منه ما تعتين به اإلدارة اساااتيجيًا , أال وهاو االهتماام باألخالقياات بشاكل عاام ,       
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وأخالقيات العمل ومحايته بشكل خااص مان كال اساتهتار وعباث واساتهانة , وجتعال مان         
القيات الدعم والثقافة لرف  مستو  جودة العمل والتوقي  , وعدم الوصول بالعاملني إىل األخ

التذمغر من العمل , وذلك بفقدان االهتمام بأخالقيات العمل , اوسيمر الطوعي الحاام العمال  
واحاام الوظيفة واحاام الذات من خالهلا , وما يات  عليها من مهاام ومساؤوليات واجباة    

...اء األد
لذا كان االهتماام  , ولكون االنتبا  ألهمية الوص  واالختيار عل  وفق أد  اوواصفات الوظيفية       

إدارة اووارد  إسااتيجيةوالاكيز عل  األدوار واالسااتيجيات وباخلصوص اسااتيجيات اإلدارة , ومنه 
والسياسة اليت وصل  إليها الدول اوتقدممة  البشرية , وكأنَّ اونطق العلمي اوعاصر يغاف منه يف اإلدارة

ال ُتَولِِّهْم َو, ارًا َباِلَك فاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتوِر ُعمَُّمُأي اْنُظْر ِف ُثمَّ )واوتواصلة التطور , بل هو أعمق , والدليل 
ْهاِل  ِماْن أَ , اِء احَلَيا َباِة وَ ْجِرْهِل التَِّمْنُهْم َأ َوخََّوَت. اَنِة اخِلَيِر َواٌع ِمْن ُشَعِ  اَوْوا ِجَمُهَمإنََّف, ْثَرًة َأاًة َواَبُمَا
ي لغ ِفا قََا َأَو, اضاًا  ْعَرَصا غ أَ َأَو, ْخالقاًا  ْكاَرُم أَ ُهْم َأإنََّفا , ي اإلْسالِم اُوَتَقدمَمِة اْلَقَدِم ِفَو, اِلَاِة اِت الصَّوَتُيالبُِ

 . ( وِر َنَظرًاُمي َعواِقِ  اأُلْبَلُ  ِفأَََو, اقًا اِمِ  إْشَراَوَط
متيناة وبنااء    أساس ينص  فيه االهتمام والاكيز علا  ضارورة وضا     , ومنه يتَّض  بأنَّ ما تقدَّم       

وخصوصاًا ُبعادي   , البعيد عن كل ما يؤثر عل  لليال الوظاائ  أو األعماال اوختلفاة     , اونهج القويم 
تعاد عن االرجتالية أو احملسوبية واحملابااة  واالب, ومواصفات الوظائ  , التاليل اوتمثل بوص  الوظائ  

 ..يف االختيار والتعيني 
ولليل الوظاائ  اونفاذ والبوَّاباة اومهمادة لألشاخاص أو اوهاة اوعنياة يف لقاق أفضال التنسايق                  

ماة وماا   واالنسيابية واآللية الفاعلة , لتقييم األعمال وتقويم األداء واالختيار والتعايني والتادري  واوالئَ  
يتطل  عل  سبيل اوثال من تقمغص األدوار , للوصول إىل أفضل النتائج يف تنفيذ ما خمطط لألعماال أو  

 .. اوهام واوسؤوليات أو ما تتطّلبه األعمال 
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 املبحث الثالث

 تقييم الوظائف أو األعمال 

 
, يال الوظاائ  أو األعماال    عان جوانا  مان لل   , بعد اطالعنا عل  ما دار يف اوبااث الساابق         

وجان  مما تضمنه نهج البالغة , نواصل دراستنا للنظام الفرعي اآلخر اوتكون منه نظام تصميم العمال  
 ..و ا يقتضيه اوباث من توضي  , أال وهو تقييم الوظائ  , وتقويم األداء 

للمراكاز الوظيفياة أو األعماال    , فتقييم الوظائ  أو األعمال يعين ؛ لديد القيم اوادياة النسابية          
حسا  اوساتو    , الابع    ببعضاها اوختلفة م  األخذ بنظار االعتباار , عالقاة الوظاائ  أو األعماال      

وعل  أسس ما مت التوصال إلياه مان نتاائج     ,  ومستو  أعباء العمل واوسؤولية , التخطيطي والتنفيذي 
 .لليل الوظائ  أو األعمال 

يتأتَّي كما بينَّا من خالل دّقة ما ينتج من حمتاو  لليال   , وظائ  ودّقة احملتو  ومصداقية تقييم ال      
الوظائ  ؛  ا فيه وص  ومواصفات األعمال أو الوظائ  , وتشااك فيماا إذا كاان لليال الوظاائ       

وعلا  وفاق ماا تضاعه الدولاة أو      , عوامل عديدة منها عدالة التقييم اوادي واوسااواة والتكاافؤ   , دقيق 
قاطعة اوعيَّنة من قوانني العمل واللوائ  والتعليمات , وحمددات القوة واإلمكانيات االقتصادية للدولاة  او

وما ينتج عناه  , ومشاريعها ومستو  تسارع دوران التنمية االقتصادية واالجتماعية والابوية والتعليمية 
 .إخل .. قومي واالستثمار القومي من مستو  الناتج القومي أو الوطين , والدخل القومي , واالدخار ال

أمَّا الثاني , بأنَّ األول ُيادد اوسؤوليات والواجبات , وخيتل  لليل الوظائ  عن تقييم الوظائ        
لاذا يكاون اختالفاه    , فيادد القيمة اوادية النسبية للوظائ  , وما يتطلبه من العدالة واوساواة والتكافؤ 

  ..ع  تكاملي بني مكونات بعضها الب
( تقييم الوظائ  أو األعمال ) وميكن اقتطاع خمطط النظام الفرعي اخلاص بدراسته يف هذا اوباث      

 :من خمطط نظام تصميم العمل وتقويم األداء اوتكامل اوسبق وضعه , وكاآلتي 
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 يبني النظام الفرعي ؛ تقييم الوظائ  اوبسَّط (  1 ) خمطط 

 
يتمثل بضرورة الوعي التقييمي اجتا  األعمال , وما يات  عليه من تقييم , ز جان  مهم وهنا يم       

أو , اجملتم  بشكل عام , ووعي اوعين بالعمل بشكل خاص , أين ما كان ضامن اوساتويات التنظيمياة    
ت , حت  اوهات اوعنية بذلك األمر من أجل أن يكون عل  وضوح ِلما له وما عليه من حقو  وواجبا

وما يتبعه من تقويم لاألداء , ألنَّ التقيايم خياص األعماال ,     , وما يتعلق  بدأ اوساواة والعدالة والتكافؤ 
و ضامني ميكان إااهلاا   , والتقويم خيص األداء , وهو ما كش  عنه نهج البالغة منذ عشرات القرون 

 :باآلتي 
.التقييم الذاتي اوادي للفرد  - 
 .فراد تقييم اوماعة اوادي لأل - 
.تقييم اجملتم  اوادي لألعمال  -3
.تقييم أصااب اوشاري  لألعمال ماديًا  -1

وماا ميكان أن يقدمماه    , ويكون التقييم الذاتي للفرد عل  وفق ما ميتلكه مان طاقاات وماؤهالت           
واالبتعااد عان   , وما ُيقدممه موفيًا , ليكون األجر عاداًل , لتنفيذ األعمال اوناطة به وبالوعي واإلخالص 

واوهال أن  ,  (ُمَفرمطًا  ْوُمْفِرطًا َأ ال َتَر  اَواِهَل إالَّ) ألنك , باالبتعاد عن اوهل , اإلسراف والتقصو 
وأخطار  حينماا يكاون    , وذلك لعدم اإلوام يف تفاصيله وما حييط به , ير  الشيء خبالف ما هو عليه 
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 .ع اراها مشلحن  لاةمسعها 
تكديييد طبنايي  لمهييام كييل ع صييا    -2

بشييكل ينكيي  ماافيي  معطلباتهييا محكلنيي    

لمحمزئنيييي  لمحنييييؤهال  لمحنهيييياةم    
لمحخبيييييييام  لمحضيييييييدةم  محنعطليييييييب  

 . تومفاها في شاغلها 

    محنخاجا

بنييان : محوظنةيي  ( تشييايح ) توريين   -0

 ...معطلبا  كل لظنة  حضائق مكدا  م  
بييييين  لمجبييييييا   : لرييييي  محوظنةيييييي    -2

لمسييييؤلحنا  لشييييالط محانييييل لمشالم  

 ... محنسعخدم  
محنعالضيي  بيياحةاا  : مومرييةا  محوظنةيي   -3

محشاغل حلوظنة  مي  محنهياةم  لمحضيدةم     

 ...لمحخبام  لمحنؤهال  

  محندطال 

 
جنيييييي  محنالومييييييا  لمحبنااييييييا     

محخاريييي  محكننيييي  لغنييييا محكننيييي   

باحةااحنييا  لمحنسييؤلحنا  ميي  ميي    
 لظائ  أل أعنال مان   حدةمسعها

 

   محانلنا 

تضيييييييديا محضننييييييي  محناايييييييي   

ح عنييييييييال أل محوظييييييييائ   

لعالقيي  محومحييد  بيياشطاى   
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    محنخاجا
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لمحالمتييييب محنعالئنيييي  بادمحيييي  

لمسييالم  لمعكافةيي  ميي  طبنايي  

 محوظائ  أل مشعنال 

محندطال  
لض  تورن  للري   

لمومرييييةا  محوظييييائ   

لمحكضيييييائق   للضييييياها  

 ..لبشكل معسلسل 
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وام به مان خاالل الدراساة والتاليال , وماا يتطلا  مان        اخلوض يف العمل أو أداء  , دون العلم أو اإل
 ..معلومات وبيانات ومعارف وعلوم 

, وأداء  غاو الكا ء لاه    , االساتهانة بالعمال    أسااس وامتداد  أن يكاون التقيايم الاذاتي علا              
ئر دون الاوعي إىل أنَّ باإلمكاان أن تكاون صاغا    , وخصوصًا إذا كان  صاغوة  , واالستهانة باألخطاء 

أو مان خاالل تراكمهاا    , أو الصغائر ُتَمهمد السبل ألخطاء أعظم , ُّهيدًا الرتكاب األعظم , األخطاء 
 .. تتعاظم االحنرافات واوشاكل 

وهذا ما يدخل ضمن علم النفس التنظيمي أو ,  (اَن ِبِه َصاِحُبُه ا اْسَتَهوِب َمَشدغ الذغُنَأ) لذا يكون        
يتضمنه النص مان آثاار دنيوياة وأخروياة , ومناه ماا        فس االجتماعي , واألعمق ماوعلم الن, اإلداري 

للوصاول إىل هادف معايَّن , وبتكامال     , يدخل ضمن ما مطلوب من الفرد يف رسم اخلطط أو تنفيذها 
وماا ياتا  مان تفاصايل     , و الية يتمَّ رصدها لتمويل اوشروع , وبأدوات وآليات عمل معيَّن , حمدد 

 ..طلباته اإلجناز ومت
وانعكاسااته  , واوخرجات اوتمثلة باإلنتااج   اإلنتاجوهنا يظهر ما يسهم يف اودخالت وعمليات        

يقطعهاا هاذا   , فكل ما تتضمنه هذ  احللقات اوتواصلة وان  من األنشطة احلياتية العملياة  , اوستقبلية 
ول  رور الزمن إىل آثار مستقبلية سلبية ال االحنراف أو اخلطأ واالستهانة بالبسيط منه , وسرعان ما يتا

 ..ُيامد ُعقبا  
, يف صاغائرها   حتا  , باألخطاء  فاالستهانة, حينما تقصم القشَّة ظهر البعو , وهو كما حيصل        

قد تادممر كال ماا منّفاذ أو تادممر      , أو يؤدي إىل أعراض جانبية ليس  باحلسبان , قد يتفاقم بااكمها 
وهناا يامز فهام وتقادير وتقيايم      , وتؤثر عل  مستقبل األعماال أو األنشاطة   , اورسومة مسوة اخلطط 

لذا يكاون  , والكيان الفردي وجتمعه م  اآلخرين كجماعات وأمم وحضارات , الكيان الفردي كفرد 
 .. (َهَلَك اْمُرٌؤ َلْم َيْعِرْف َقْدَرُ  )  امتداد 

ُتْبِعد  عان اهلاالك   , من امكانيات مادية وغو مادية , لشخص ويظهر بأنَّ اوعرفة بقدر ما ميلك ا       
 ..  ا ميلك وحت  ذاته وكيانه وشخصيته اوادية واوعنوية 

, مطلوب لتقويم السلوك أو األعمال أو األنشطة , وإداريًا يكون التقييم والتقويم الذاتي للشخص       
وزرع الثقاة باالنفس وخطاوات األداء مان     , ا يعملاه  والطمأنينة و, ليتاقق االستقرار اوادي والنفسي 
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وَمْن ُيايط به ولقيق الاذات , و اا يتضامنه مان     , لياقق رض  اهلل عز وجل , خالل تفهغم ما يعمله 
 .. وما يؤممن التعاون لتاقيق اوصا  اوشاكة القومية , اجتا  أداء العمل وتكامله , ردود الفعل 

والوصاول  , أمٌر حتمي لتوافق وتطابق وص  الوظائ  ومواصفات الوظائ  , لذا فالثقة بالنفس       
, إىل التكامل م  تقييم الوظائ  بعدالة ومساواة وتكافؤ , لتاقيق بقناعة يف أداء األعماال وباال تاردد    

وخصوصاًا إذا ماا تباوء    , عن الظن واوقارنة اجتا  النفس واآلخرين  واالبتعاد, وبأفضل األوجه والسبل 
وثم يضر بالتوازن بني , والذي قد يضر الظن باألداء ونتائج األنشطة , شخص اوركز احلسَّاس واوؤثر ال

واوؤثر عل  , وامتدادها ما يؤثر عل  جمريات األنشطة وانسيابيتها , العدل والثقة باإلمكانيات وتكاملها 
لا  الثمَقاِة   َس ِماَن الَعاْدِل الَقَضااُء عَ   َلْي) ولذا , الوثو  بالعدل كمنفذ ألرق  تقييم للوظائ  أو األعمال 

 .. (نم ِبالظَّ
و وجا  تقيايم   , بأفضال أداء  , واخلو واخلو لعمل أفضال األنشاطة   , واوقارنة بني اخلو والشر       

وخللق احلافز اوناسا  لاألداء , وخلاق روح    , الوظائ  أو األعمال اوتوازن والعادل وبتاقيق اوساواة 
أو , اوتافِّز باوقارنة واونافساة الكرمياة اهلادفاة إىل وضا  اخلاو األمسا        ,  اوتكافئييم الذاتي واعية للتق

وماا  , وض  أرق  األعمال كمؤشر ومعيار لألداء بعد لليال الوظاائ  ؛ باأد  الوصا  واووصافات      
, لوك األداء وُمااكااة أفضال سا   , يناس  من تقييم الوظائ  م  مراعاة للاالة اليت يعيشاها العااملون   

وانتهاج التماسك يف التقييم الوظيفي وتقويم األداء عل  وفاق  , عن منارف السلوك التنظيمي  لالبتعاد
 . (َقاِرْن َأْهَل اْلَخْيِر َتُكْن ِمْنُهْم , َوَباِيْن َأْهَل الشَّرم َتِبْن َعْنُهْم ) مبدأ ؛ 

ن اووان  اإلنسانية أواًل , وجان  منه يأخذ وقارن جاءت عل  أساس التقييم والتقويم , اوتضم       
أي ( باين)أي صاح  أهل اخلو تكن منهم , و ( قارن)التعزيز كأثر فاعل يف األداء والتقويم , فيكون 

فار  وابتعد واهجر أهل الشر , تبتعد عن نفسيتهم اوريضة الال سوية وسلوكهم اونارف وعن حماكاة 
مستخدم يف  أسالي  اإلدارة اوعاصرة وأساالي  علام الانفس يف عاالج      أعماهلم اونارفة , ومنه ما هو

يف األعماال النافعاة واوثمارة ,    الشخص بالعمل اوماعي الناف  القويم , واالندماج بني الفرد واوماعة 
 ..يضًا منه ما يتعلق بتوزي  األدوار واختيار الفرد للدور باوصاحبة وحس  الرغبة والقدرة وأ
قبال وأثنااء   , أ من هنا مؤشر قوَّة ثقافة الوعي والتقييم والتقويم الذاتي الرمسي وغاو الرمساي   ويبد      

واحليلولاة دون  , ليتطابق بقناعة فاعلة بني لليل الوظاائ  ما  تقيايم الوظاائ      , وبعد األداء اوطلوب 
ط اورساومة بوسااطة   لتنفياذ اخلطا   أسلوبوهو أرق  , إحلا  الضرر بالنفس واآلخرين ؛ ماديًا ومعنويًا 
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الذي يتعاد  خاط   , العاملني  وج  أرق  صور التسيو الذاتي وما يدخل ضمنه علم النفس التنظيمي 
 ..وُبْعد الدميقراطية عل  وفق أرق  حقو  اإلنسان وضمن االعااف العملي للاقو  اوتبادلة 

يساتند  , وما حيققه مان آثاار   , كته من خالل منظور اجملتم  ومشار, أمَّا التقييم اوادي لألعمال        
 ..  (ا َجِهُلوا ْعداُء َماُس َأالنَّ) عل  أساس ثقافة الوعي اوناس  لتلك األنشطة والفعاليات لكون 

واوبين عل  أسااس نقاي األفكاار وبآلياة ثقافاة الاوعي       , لذا فإنَّ تفعيل العقل يف طل  الصواب        
اِر ؛ َفَقاْد َتْكاِذُب الُعُياوُن    اَيَنِة َمَ  اإلْبَصا اُوَعُة َكِويََّلْيَسِ  الرَّ) ألنَّه , أمٌر ضروري وال بدَّ منه , اوناس  

 .  (َوال َيُغشغ الَعْقُل َمِن اْسَتْنَصَاُه , ا ْهَلَهَأ
أمَّا الغفلة فلها ُبعد آخر يات  عل  التقيايم واختااذ   , والَرِويَّة هو إعمال العقل يف طل  الصواب        

ومنه ما ُياذمر , لذا يتطّل  معرفة أهمية الدّقة من خالل ثقافة الوعي اوناس  , يف هذا اجملال  القرارات
 : وذلك يوضماه قوله , من الغفلة ( عليه السالم)أمو اوؤمنني 

 3(ِة اٌب ِمَن الِغرََّبْيَنُكْم َوَبْيَن اَوْوِعَظِة ِحَج) 
, يف اختاذ القرار اوناس   وتوجيهوما يتطل  من نصياة ,  االستشاريواووعظة قد تأتي بُبعدها        

مان أجال اختااذ    , ما يتطلباه صان  القارار    , وبهذا يأخذ جان  آلية العلم , واالبتعاد عن حاجز الغفلة 
ال َتْجَعُلاوا  ) وهنا يات  خماطبة صانعو القارار باأن   , ومنه تقييم الوظائ  واألعمال , القرارات األقوم 

 .1(ْقِدُموا ْنُتْم فَأا َتَيقََّوإَذ, ا َعِلْمُتْم فاْعَمُلوا إَذ. َوَيِقيَنُكْم َشكًّا , َجْهاًل  ِعْلَمُكْم
ُمالِزَمة لكل نشاط , واوبنيَّة عل  األسس العلمية الراسخة , والثقة بالنفس وما ُّتلكه من قدرات        

 لليل الوظائ  وتقييم الوظائ  وما يعقبهما و ضامني, ُيراد إجناز  أو تنفيذ  عل  وفق اخلّطة اورسومة 
, وما ُيالزماه مان ضارورة بنااء ماا يتطلباه مان الاوعي         , وماابطًا م  ما مطلوب من اجملتم  , تكاماًل 

, وماا يقابلاه مان تقيايم ماادي ومعناوي        ليعرف اجملتم  ما سيتامله من ع ء العمال  
 :ليتص   بادئ أهمها 

 . مبدأ العدالة  - 
 .مبدأ اوساواة  - 
 .مبدأ الكفاية  -3
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بالتقييم الذي يضعه أصااب اوشااري  أو اوهاات اوعنياة لألعماال     , وترتبط هذ  اوبادئ الثالثة       
  أن يعرف أصااب الثاروات  واوتطلِّ, واحملقق إىل التقييم النسيب اوادي اُوكافئ لتلك األعمال , ماديًا 

َر ِفياِه َخااَطَر   َوَمْن َقصَّا , ا اُ  َزاَدُ  ِمْنَهدََّفَمْن َأ, َحقًّا  ي ُكلم ِنْعَمةنيهلِل ِف إنَّ) مبدأ هو , أو رؤوس األموال 
م ماا  ومعرفة وتفهغا , وهو مما يعين ؛ أنَّه البدَّ أن يكون التكافؤ بني احلقو  والواجبات ,  (ِبَزواِل ِنْعَمِتِه 

 ..كلٌّ حس  موقعه كمستثمرين وكدولة وقوانني وكعاملني ضمن نشاط حمدد , مطلوب من اومي  
, فإذا عرف يف كل نعمة حق هلل ؛ من موارد طبيعية ومالية وقوَّة عقلية وجسدية ونفسية وروحية       

دالاة واوسااواة   لتاقياق الع , ومت أداء ذلك احلق بصاد  , حتماًا سايدعم ويتضاامن ويتكافال إنساانيًا       
 ..والكفاية 

نصي  مناه ياتم معرفاة كيا  التقيايم العاادل       , أو  عن  آخر ؛ إنَّ للاق والعدالة , بشكل عام        
لكوناه أحاد العوامال    , وكذلك ما لمله الكفاياة مان نظارة نسابية للظاروف االقتصاادية       , واوساوي 

وما يتطلباه مان اساتاقاقات اجتاا  عمال      , م  الرئيسية اوؤثرة عل  جمريات حياة اإلنسان ؛ كفرد وجمت
وبهذا يشخص جان  , وما ميكن أن ُيقدممه العاملون  ا يقابله من جهود مبذولة , معني وتقييمه اوادي 

اوودة اونبعث من تقييم األعمال اوستند عل  لليل الوظائ  واحملقق مبادأ العدالاة واوسااواة والتكاافؤ     
 .  (لم اْمِر ءني َما ُيْاِسُنُه ِقيَمُة ُك) وإنسانية ؛ 

وليس , وال بدَّ من اإلشارة إىل أنَّ ما ُياسنه الشخص هو يف الزمن اآلني واوستقبلي م  التطوغر        
وهو مستمر فيما ُياسنه من عمل وكيان وقيم وفكار وأداء  , اآلني أو احلاضر فقط كما يفهمه البع  
 ..آلني واوستقبلي مادي وغو مادي , ومؤثر  اإلنساني ؛ ا

ويتوجَّ  أن يستوع  اي  األطراف ثقافة العمل وثقافة جودة العمل وثقافة آثاار العمال , وماا          
ا َيي الادغنْ اُس ِفا النَّا ) يات  عليه التقييم اإلسالمي الذي ال ينقط  وال ينتهي , وذلك حينما يتم معرفة ؛ 

, َيْخَشا  َعلا  َماْن َيْخُلُفاُه الَفْقاَر      , اُ  َعْن آِخَرِتِه َقْد َشَغَلْتُه ُدْنَي, ا َيلدغْنا ِلي الدغْنَيَعاِمٌل َعِمَل ِف: اِمالِن َع
ي َلُه ِمَن ِذاَءُ  الََّفَج, ا ا َبْعَدَها ِلَمي الدغْنَياِمٌل َعِمَل ِفي َمْنَفَعِة َغْيِرِ  ؛ َوَعَفُيْفِني ُعُمَرُ  ِف, ل  َنْفِسِه َوَيْأَمُنُه َع

ُل اهلَل ال َيْساأَ , اهلِل  ْصَبَ  َوِجيهًا ِعْنَد َأَف, اَرْيِن َجِميعًا َوَمَلَك الدَّ, ْيِن َمعًا ْحَرَز احَلظََّأَف, ا ِبَغْيِر َعَمٍل الدغْنَي
 .3( اَجًة َفَيْمَنُعُهَح

 علا  , لذا البدَّ أن يكون تقييم الوظاائ  أو األعماال   , وليس كل العاملني  ستو  تفكو واٍع        
حبيث ال يشعر الفرد بُظلٍم ِلما , أقل تقدير  مستوعبًا للظروف والبيئة واألدوار , ومقنعًا ومي  األطراف 
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َطااَب َغْرُساُه   , َفَماا َطااَب َساْقُيُه    ) ليكاون  , يبذله وما ُيقابله من تقييم مادي ُمكافئ مَُتمثماًل بااألجور  
 .. (ْت َثَمَرُتُه َمرَُّبَث َغْرُسُه َوَأَخ, َوَما َخُبَث َسْقُيُه , َوَحَلْ  َثَمَرُتُه 

وهو ما يشمل أبعاد متعددة منها تربوية وتعليمية , والبناء التنظيمي واإلداري , ومادي ومعنوي         
وإنساني , ونظام مفتوح يشتمل عل  اودخالت وحمتواها , والعمليات اإلنتاجياة بكال أشاكاهلا , وماا     

وادي والنتاج الفكري واوعريف , وهنا أيضًا يظهار بشاكل واضا  , رأس    يتم من خمرجات من اإلنتاج ا
 ..اوال اوعريف وسبل تنميته وتطوير  واستثمار  وتسويقه 

ويأخذ اوان  التقييمي والتقوميي مأخذ  حينما يكاون التسلسال اونطقاي واساتمرارية اإلدارة يف           
اجات , وما نتج من وص  ومواصافات الوظيفاة ,   النظر لإلنسان وحاجاته ومتطلبات إشباع تلك احل

  ( :عليه السالم)حت  كان نتيجته كما ورد يف قوله 
ٌَ ِفي َوَأ  -َوَتْطَمُ  ! ْنَ  ِعْنَدُ  ِمَن اُوَتَكبمِريَن ْجَر اُوَتَواِضِعنَي َوَأْن ُيْعِطيَك اهلُل َأَتْرُجو َأَأ )        ْنَ  ُمَتَمرم
ْساَلَ   َما اَواْرُء َمْجاِزيٌّ ِبَماا أَ   ْن ُيوِجَ  َلَك َثَواَب اُوَتَصدمِقنَي ؟ َوإنََّأ  -ْرَمَلَة ِعيَ  َواأَلالضَّ َتْمَنُعُه, ِعيِم النَّ

 . .. (َم َما َقدََّعل  َوَقاِدٌم 
وحينما يكون عدم تطابق وص  الوظيفة م  مواصفات الوظيفة , يوض  الشخص غاو اوناسا          

اوسؤولية أو مركز صن  واختاذ وتنفيذ القرارات , وينجم تداخل اوفاهيم والتالع   يف الوظيفة أو مركز
بها عل  ما يوافق األهواء واوصا  الشخصية , ويتجه بدل التواض  وقويم السالوك التنظيماي وكسا     
رض  اهلل عز وجل , يسالك ميادانيًا مناارف السالوك اوساتمد مان التكبغار , وبادل أن يكاون  قاام           

وما يكسبه من ثواب عظيم , مين  اخلو عن الضعي  واحملتاج , وخياال    اإلنفا تصدم  بكل أشكال او
 ..السلوك التنظيمي األخالقي , فيسلك منهج الفساد التنظيمي واإلداري اخلطر بكل أشكاله 

ألجر أو من أجل أن يقابل ا, ومن جان  آخر البدَّ من العمل وتقييم العمل الصاي  واوناس          
واستكمااًل للثواب والعقااب تساتخدم   , الرات  م  اوهود اوبذولة يف األداء ويتكافأ معه شرعًا وقانونًا 

اإلدارة اوكافئة كاافز تشجيعي يواصل رف  مستو  الاروح اوعنوياة , وباه ال جتعال للعمال واساتثمار       
, الداف  واحلافز عند حد معاني   الطاقات حدود يف لقيق ورف  مستو  جودة وكمية اونتوج , فيتوق 

فضاًل عن الشعور بعدم إغفال اوهود اإلضافية , وما يتطل  من التمييز بني اوؤدي لواجباته علا  أد   
صورة ويضي  ويتعد  اوطلاوب يف أداء العمال , عان اآلخارين العااملني اوقصمارين يف أداء  أعمااهلم        

 ..حس  ما خمطط له 
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خرين عل  دّقة وجاودة واساتمرارية العمال وجتااوز ماا خمطاط لاه , ولمال         ومن أجل لفيز اآل       
, وبناء الشجاعة واوباادرة علا  تقاديم كال ماا ميكان مان طاقاات كامناة          , مسؤولية أكم أو مضافة 

 :   وللتمييز من أجل التافيز واإلقدام بعناية مناسبة , نطال  مبدأ نظامي ومنظومة حوافز تقييمية 
ي اِن ِفا ْهاِل اإلْحَسا  ي ذِلاَك َتْزِهيادًا ألَ  ِف إنََّف, اءني يُء ِعْنَدَك ِبَمْنِزَلةني َسَواُوِساُوْاِسُن َو َيُكوَننَّ الَو)         

 . ( ْلَزَم َنْفَسُها َأْلِزْم ُكالًّ ِمْنُهْم َمَأَو! اَءِة ل  اإلَساَءِة َعْهِل اإلَسَوَتْدِريبًا أَل, اِن اإلْحَس
تبة واوكانة والدرجة , تشمل علا  اوكاان والتوقيا  واووقا  والتقيايم والتقاويم       اونزلة هي اور       

, لتنافيها ( يء اُوِس) ال ميكن أن تكون  ستو  واحد م  ( اُوْاِسن  )ومستو  التكافؤ , وبهذا فمنزلة 
ميتاه وتطاوير   م  اوعايو هذ  واوعايو اإلنسانية واألخالقياة , لكوناه مؤشار العطااء وثقافاة الاوعي وتن      

 ..القدرات , ومؤشر وجودة اإلنتاج والنتاج باحلوافز اوالئمة 
, ويتبني رغبة واستعداد وقادرة  ( ْلَزَم َنْفَسُه ا َأْلِزْم ُكالًّ ِمْنُهْم َمَأَو) والعميق يف التقييم والتقويم ؛        

لازام التنفياذي والقاانوني    الشخص ألداء األعمال , وإلزام الشخص  ا ألزم نفساه ؛ كماا هاو علياه اإل    
 ..واألخالقي والتضامين , لزيادة القدرة اوشاكة 

وبطبيعة احلال حينما يلزم أهل اإلحسان يف اإلحسان , وما يقابله من اوكافأة والثواب اجتا  أداء         
ناسا   ساتو    ذلك , ويلزم أهل اإلساءة اوتعمَّدة عل  اإلساءة و ا قدَّمو  والدور فيه ليكون اوزاء او

اإلساءة , كردع هلم واحليلولة دون تفاقم اإلساءة واحلد منه , ومما يشمل النص اوبارك معاواات علام   
 .. النفس اإلداري أو التنظيمي وعلم النفس الابوي وعلم االجتماع التنظيمي 

نها أن تبين أو تؤسس وما تقدَّم ؛ له اوغز  العميق يف جوان  تنظيمية وسلوكية وإنسانيَّة من شأ        
وهو أرق  , ليتكامل م  مكونات لليل وتقييم الوظائ  وتقويم األداء , ألرق  نظام اوكافآت واحلوافز 

لصاياغة مانهج مفياد لرفاد     , واوتطلِّ  لليله بعقاول متفتمااة وجمارَّدة مان أيم ضاغينة      , منهج إنساني 
 .. وخصوصًا إدارة األفراد , األنشطة وخمتل  , القيادات العليا وكل اوستويات اإلدارية 

وبهذا كان من دواعي التقييم العادل لألعمال اوختلفة , واوساوي واوكافئ للجهود اوبذولاة ,          
, واالجتماعياة واألخالقياة    االقتصاادية فضااًل عان مراعااة الظاروف     , واوناس  واوقن  لذوي العالقة 

عقلية وجسدية ؛ من اوخططني واونفذين اإلداريني والفنيني , أو يف  وتقدير مناس  ِلما ُيبَذل من جهود
 ..خمتل  مستويات السّلم الوظيفي 

واوراعاة تكون من ِقبل اوعنيني بااألمر ؛ ساواء كاان ذلاك متماثاًل بالدولاة أو أصاااب رؤوس               
 تقادير ووعاي اجملتما     األموال واوشاري  أو أصااب احلارف اوتنوعاة , ما  األخاذ بنظار االعتباار يف      
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, العمال    –وقابلاة األجار   , ويكون هناك مقابلة الفعل وردود الفعال  , لرف  الروح اوعنوية , واألفراد 
 .. وخصوصًا للمشاري  اوعنيَّة , ولقيق تقدَّم وتطور اوودة يف كل الصغعد 

 
 
 

 املبحث الرابع

 تقويم األداء
م  ما تقدَّم بيانه من فرعي نظام تصميم العمل وتقويم األداء ؛ لليال الوظاائ  وتقاويم     وتكاماًل      

 .أال وهو تقويم األداء , يتطّل  دراسة اوزء الثالث للنظام اوتكامل , الوظائ  
ئ  ومن خالل ما متَّ التوصل إليه من لليل الوظا, ويعين تقويم األداء ؛ العملية اليت يتم  وجبها        

باوقارناة باني ماا    , وعيار أداء العاملني , احلصول عل  حقائق أو بيانات ومعلومات , وتقييم الوظائ  
ألداء , ومكافئة ورف  كفاءة العاملني ولسني وتعزيز قدراتهم وخاماتهم  , خمطط وما أجنز فعاًل وُينجز 

 ..نقل اوالئم من قسم أو عمل آلخر اوهام اوختلفة عن طريق التنسيق والتنظيم والتوجيه والتدري  وال
اإلدارياة بشاكل    اوجدير بالذكر عل  أنَّ جماالت وعناصر منظومة تقويم األداء , تتس  مضامينه       

أوس  مما يشمله يف نظام تصميم العمل وتقويم األداء , داخل إدارة اووارد البشرية وضامن متطلباتهاا ,   
  :طي ومما تغ, لكون أبعاد  الواسعة شاملة 

مدخالت اوؤسسات واوشاري  من األموال واألفاراد واوعادات والتجهيازات واواواد األولياة       -
وكل مستلزمات اإلنتاج , وحت  اوعلومات بشكل عام , واوعلومات اوتعلقة بشاكل خااص   
بظروف ومكونات البيئة الداخلية وتسهم يف إظهار جوان  القوة والضاع  فياه , وظاروف    

احمليطااة باوشااروع واخلارجيااة , أواًل بااأول , فهااي تاادعم مسااتو  اوااودة  ومكونااات البيئااة
واستثمار الفرص ولاشي التهديدات وختطي التااديات  واستمرارية دقة وتطور أداء اوشروع 

 .. إسااتيجيةبنظرة و, واوخاطر 
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لتسويق خمتل  عمليات اوؤسسات واوشاري  من اإلنتاج والتمويل والشراء والتخزين والنقل وا -
واالستخدام والتوظي  والتدري  والباوث والتنمية والتطوير واألنشاطة اإلدارياة واإلنتاجياة    

..اوساعدة ودعم القدرات 
اوعاين   خمرجات عمليات اوؤسسات واوشاري  مما يتم إنتاجه من السل  واخلدمات,وما حيقق من رض  -

..النمو والتطور جناح واستمرارية ,وما حيقق وإشباع حاجاته اآلنية واوستقبليةج وباونت
اوعلومات اورتدة أو التغذية العكسية من خمتل  اوصادر الداخلياة واخلارجياة , والايت ُتجما       -

..وُتعاَلج بالتقييم والتقويم , وما ينجم عن الرقابة واإلشراف التقييمي والتقوميي هلما 
وهياكلاها التنظيمياة ونظمهاا ومنظوماتهاا      وتقويم األداء يتضمن البناء العاام للمؤسساات واوشااري     -

اوساؤولية االجتماعياة   ما ينعكس عنها من و, كاجملتم  ؛ واألهداف واخلطط والمامج وما يرتبط بها 
..واودو  االقتصادية 

أو نظام تقويم األداء بشكل عاام , كالشامول والوضاوح     , كل ذلك  ا يتضمن خصائص النظام الفرعي      
رونة واالنسايابية والتكاملياة ما  أنشاطة وظاائ  اإلدارة ووظاائ  اوشااري  واوؤسساات , حتا           والسرعة واو

 ..وصول تقويم األداء عل  مستو  الدولة ومؤسساته اوختلفة 
ترفاد   مان شاأنها أن تكاون معلوماات مرتادَّة      , لذا فالنتائج اوتاققة من تقاويم األداء        

  ..واحليلولة دون احنرافه , عملية استمرار النظام اوتكامل واوويف والك ء واوثمر 
احليااة العملياة   وتقويم األداء ؛ النظام الفرعاي بشاكل خااص يف    , ولكننا نر  النظام اوتكامل بشكل عام       

بال ال  , ال يتعد  نظرته يف النظريات اإلدارية التقليدية واحلديثة واوعاصرة إىل أبعد مان احليااة الدنيوياة    , العامة 
 ..يتعد  حدود العمل نفسه أو اوشروع 

عالجاه  بينما يتوجَّ  أن تكون النظرة ألبعد وأمشل من ذلك , للوقاية من احنراف األداء وعالج ما يتطل        
 .. بنظرة إسااتيجية 

( تقاويم األداء  ) وميكن اقتطاع اوزء الذي خيص موضوع اوباث هذا , وهو النظاام الفرعاي اوتمثال يف          
من نظام تصميم العمل وتقويم األداء اوتكامل واوبسَّط اوتقدمم يف بداياة الفصال ؛ لياتم الاكياز وتعزياز الاكياز       

 :آلتي عل  مكوناته اوتمثلة با
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 يبني النظام الفرعي ؛ تقويم األداء اوبسَّطة (  9 ) خمطط 
الذي مل يقتصار نظار    , ومنه ما يتمثل يف نهج البالغة , لذا مل ياك الفكر اإلسالمي هذا اوان        

وتقاويم األداء   وبه يكون احملفِّز يف بنااء , بالتقييم والتقويم الدنيوي بل امتدَّ آثار  وجزاء  إىل األخروي 
فضاًل عان ماا ينفا     , وبوعي الفرد  ا ينف  نفسه واآلخرين , عل  أفضل صورة من اوودة واالكتمال 

بل ويتعدا  إىل اجملتم  الذي يعايش ضامنه , واإلساهام يف رفا  مساتو  الادخل       , اوشروع العامل فيه 
 .. القومي  واالستثمارواالدخار 

وهاو اواام  اواان  ؛ اواام  آلثاار  النفا        , ضامن خمتلا  األعماال    ويف احلث عل  قويم األداء       
 ( :   عليه السالم)الدنيوي واألخروي , واوان  لالحنرافات واخللل يف األداء , حيث يقول 

ِلُكْم وََّماا ُيْنَتَظاُر باأَ   نَّإَف, ُفاوا َتْلَاُقاوا   َتَخفَّ. اَعَة َتْااُدوُكْم  اَءُكُم السََّرَو إنََّو, َماَمُكْم اَيَة َأالَغ إنََّف)       
 .  (آِخُرُكْم 

ويكاون مانهج   , َمْن كان خيوض أيَّ عمل ُمكّلا  باه   , وبديهيًا سُيراعي كل القيم واألخالقيات      
َقْد َف, َوِفْعُلُه َوَمَقاَلُتُه , ُتُه َوَمْن َلْم َيْخَتِلْ  ِسرغُ  َوَعالِنَي) .. األداء أفضل أو أنس  , وتقوميه عل  أساس 

 . (ْخَلَص الِعَباَدَة َوَأ, َماَنَة   اأَلدََّأ
وعدم االختالف بني ما خيفيه الشخص وما ُيظهر  , وما ياؤد  باالقول والفعال ؛ أي ماا ُيرسام            

وخيطط له نظريًا , وما يتم تنفيذ  تطبيقيًا عل  أرض الواق  , وبه يتاقق أفضل أساس اواودة الشااملة    
 ..وما يؤشر عل  الوعي وثقافة اوودة الداعم الرئيسي  للعمل وبكل األشكال ,
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لتضنيييييييييينم محوظييييييييييائ  أل  

 ..مشعنال 
 

 محنالوما  محناتد 
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 :واحملقق بدور  أداء األمانة        
 .. أمانة الفكر والقول والفعل ؛ كما هو صن  القرار واختاذ  وتنفيذ  عل  أكمل وجه  -
..واألمانة األخالقية ؛ ومنها أخالقيات العمل واألداء واإلتقان يف العمل  -
؛ من حيث حمتو  ومضمون اخلطط والقرارات , وآثارها اآلنية واوستقبلية  وأمانة أمن اجملتم  -

..يف االستقرار والنمو والتطوير 
وأداء أمانة السلوك التنظيمي ؛ كما هو عليه التنفياذ بأفضال وجاه ولقياق األهاداف , دون       -

.. اختالف بني القول واألداء والتنفيذ 
احلاجات الدنيوية واألخروياة , وبهادف رضا  اهلل     ومنه إخالص العبادة بأداء العمل إلشباع -

..أواًل والناس 
وإخالص العبادة بقويم العمل والتعاون وأداء الدور اوطلوب عل  أكمل وجه , وباالبتعاد عن  -

 ..    النفا  والدجل وما شاكل ذلك , وكله جزء من أداء األمانة 
ات الناس العقلياة والعضالية والعاطفياة بتكاافؤ ما       وأيضًا بهذا الوعي واووضوعية , تتوجَّه قدر        

وإتقاان أداء والواجباات اجتاا  اجملتما      , الرغبة والقدرة واالنادفاع مساتقباًل باجتاا  هادف مرضااة اهلل      
 ..فضاًل عن ما يتاقق من اخلو للنفس أو الذات , والنشاط القائم به 

وعاادم إعطاااء األمانااة حقهااا , واإلنسااانية  واالسااتهانة باألعمااال ؛ اسااتهانة بالااذات الشخصااية       
 ( :عليه السالم)وبه يلاق , ما قاله , وجعل منهج اخليانة يف أداء األعمال اوطلوب تنفيذها , اوناس 

ِبَنْفِسِه الذغلَّ  َحلَّْد َأَفَق, َوَلْم ُيَنزمَ  َنْفَسُه َوِديَنُه َعْنَها , َوَرَتَ  ِفي اخِلَياَنِة , َماَنِة َوَمِن اْسَتَهاَن ِباأَل) ..        
ْفَظَ  الِغاشم ِغاشغ   َوَأ, ِة ْعَظَم اخِلَياَنِة ِخَياَنُة اأُلمََّأ َوإنَّ. ْخَز  َذلغ َوَأَوُهَو ِفي اآلِخَرِة َأ, ْنَيا َواخِلْزَي ِفي الدغ

 . .. (ِة ِئمَّاأَل
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 383ص / اهج محبالغ    - 0



 045 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
  أبالية يف العمل والتنفيذيبني منظومة احنراف أداء األعمال والال(  2 ) خمطط 

 
, لقاويم األداء , ولتقاويم األداء  اارك اوكافئاة واساتمراريته      ( علياه الساالم  )وما أد  اختيار         

وبأرق  ُبعد إنساني حازم , وبنظرة أرق  منهج فكري حضاري , ونفساي ساوي , وسالوكي قاويم ,     
ر للمكافاآت , و اؤثر قاوة اونبماه , ومؤشار      واجتماعي متماسك , وبعمق اوؤثر , ودف  السالوك اوثما  

 :  حيث جاء يف القول اوبارك.. االستجابة ومستوياتها الفردية واوماعية واالجتماعية 
  (اِب اُوْاِسِن اْزُجِر اُوِسيَء ِبَثَو) 

فئات اوادياة  وهنا تكون اوعاوة عل  أساس البناء النفسي القويم اونبثق من ُبعدي ؛ احلوافز واوكا       
يف بيان وآثار التنفيذ والرقابة  التنظيمي –وغو اوادية للسلوك التنظيمي , وبناء توازن السلوك اإلنساني 

, واونافسة اوبنيَّة عل  أساس عدم التضاية باآلخر بأقصا   ( لألداء ) , والتقوميية ( لألعمال ) التقيمية 
تنافساي   بأسلوبوبناء نظام التافيز , ومته اإلنسانية ما ميكن , واحلفاظ عل  كل مكونات كيانه ومنظ

واوكانة اونتهجة السبيل اوؤدي لنظام قويم وتقويم , إنساني شري  مثمر ومناس  لرف  الروح اوعنوية 
 ..من خالل النتائج اوتاققة عل  وفق ما خمطط له وما أجنز , األداء 

ك األخالقي احلضاري ,  ا فيه ما يتضمنه التوازن بني وبهذا اإلحساس اإلنساني اوتكامل والسلو       
 ( : عليه السالم)حقو  اإلنسان وقويم األداء وتقوميه , يقول 

ِماْن َمْوَتااِت    ْهَوَن َعَلايَّ ا َأَوَمْوَتاُت الدغْنَي, اَلَجِة الِعَقاِب ِمْن ُمَع ْهَوَن َعَليََّفَكاَنْ  ُمَعاَلَجُة الِقَتاِل َأ)       
 . (ِة اآلِخَر
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اْسَتَهاَن 
 َماَنِةِباأَل

َلْم ُيَنزَِّه 

ْفَسُه َن

 َوِديَنُه َعْنَها

َرَتَع ِفي 
 الِخَياَنِة

الذُّلَّ 

َواخِلْزَي 

 ْنَياِفي الدُّ

األذل 
واألخزى 
 في اآلخرة
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وما أعمقهما من نظريتني شاملتني مانعتني الحنراف العاملني أو ما مين  البقاء عل  احنرافهم , وما        
مساتمرة ,   وإسااتيجيةوما تضعه يف موض  التافيز ونافسة ااعية مثمرة ومبدعة , تؤثر عليهم معنويًا 

 ..ا سنتناوله يف مباثه اوخصص للمكافآت وهو م, أو لفيز فريق العمل عل  وفق أرق  تعامل إنساني 
, وخيلق الوعي اونطلق من ثقافة العالقات اإلنسانية الذي , االبتعااد عان الريااء يف أداء األعماال           

 ..لتكون ملذاتها متواصلة , مرورًا  راحل احلياة الدنيوية إىل ما بعدها من احلياة األخروية 
يكون امتدادات ومردغ نفا   , من هدفها الرفي  , أال وهو التقرَّب هلل  وكل األعمال حينما تنطلق       

علياه  )لاذا يقاول   , واهلل سباانه وتعااىل غاين عان عبااد      , األعمال لإلنسان والوسط الذي يعيش فيه 
   ( : السالم
 . (اهلِل َيِكْلُه اهلُل ِلَمْن َعِمَل َلُه  ُه َمْن َيْعَمْل ِلَغْيِرإنَّال ُسْمَعةني ؛ َفي َغْيِر ِرَياءني َوُلوا ِفَماْعَو)         
بأنَّ اهلل تعاىل جعل لكل عمل وأداء ذلك العمال ,  , وال بدَّ من ذكر حقيقة يف ديباجة اإلسالم         

جزاء  دنيوي وأخروي , وذلك من خالل التقييم والتقويم الدقيق واحلقيقي والعادل وباوسااواة واحلاق   
 .. وبالرمحة اإلهلية لإلنسان

ال ,  ختل  أعماهلم وطبقااتهم  , عل  أنَّ الرعيَّة ( عليه السالم)وأيضًا يشو أمو اوؤمنني اإلمام         
يقوَّم ويصل  بعضهم إاّل بالبع  وهو ما يدف  بنجاح تقويم األداء حنو األفضل والنمو والتطور والتقدم 

 :شا لأل (السالمعليه )وهذا ما يوضاه قوله اوبارك يف رسالته .. إىل أمام 
 .3.. (ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصُلُ  َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو )       

وختل  األنشطة والفعاليات الفردياة واوماعياة ؛ اوتمثلاة    , لذا فعامل الوعي اخلاّل  واألخالقي        
, فالتقويم الذاتي وتقاويم اجملتما    , وال بدَّ منه وال غن  عنه , أمٌر ضروري , شطة اجملتم  بفعاليات وأن

الذي يشااك يف  , وروح الفريق الواحد للمجتم  , أليم أداء أو أليم عمل سبيله روح العمل اوماعي 
 ( .. والتطبيقأو النظرية ) نفعه وإشباع حاجاته ؛ القول والفعل 

وستكون لنا وقفه , وأخر  نظرية اجتماعية , بارك اوتقدم الذكر حيمل نظرية اقتصادية والقول او       
 .إن شاء اهلل , وعلم االجتماع ,  االقتصادبهذا اخلصوص يف اوزء اخلاص بعلم 
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 الفصل اخلامس
 اختيار وتعيني القوى العاملة 

 يف نهج البالغة

 
عاملة أو إدارة األفراد , أو إدارة اووارد البشرية كما تسم  يف أدبياات اإلدارة  تهتم إدارة القو  ال      

احلديثة ؛ وهي إحد  وظائ  اوشروع أو اوؤسسة , جبوان  عديدة منهاا معاواة احملاور االساااتيجي     
مساتقبل  اخلطر , أال وهو االختيار واالختبار والتعيني وجتربة القدرات والكفاءات , والذي ُيعوَّل علياه  

 ..اوشروع واستمراريته ومنو  وتطور  
جبمي  األشكال , والعقبة الرئيسيَّة اليت تشغل اومومل والقائم عل  تنفيذ أعمال اوشاري  واألنشطة        

وجترباة   وتعايني   اوناسا  واألفضال الختياار     األسالوب هو , واالجتاهات 
 ..القو  العاملة وتطويرهم 

وحس  أهمية األمر ونوعياة اوهاود اوبذولاة    , وهو من اوهام اليت تناط أو ختوَّل بها جهة معينة        
 :سواء كان  , إلجناز  
 ..اوهود فكرية أو ذهنية ؛ يتطلبها التخطيط  -
..أو اوهود جسدية أو عضلية ؛ يتطلبها التنفيذ  -
..التنفيذ أو يشملهما معًا ؛ يكون مشاك بشكل نسيب بني التخطيط و -
, وبالتوقيا  واوكاان واووقا     , وتاتَّ  اوهود عل  أساس األسالي  اليت تتالئم م  النشااط          

وقد تكون ماتبة وقتضيات اودخالت والعمليات واوخرجات وما يتكامل معها ايعًا ؛ وعل  وفق دّقة 
, من وص  ومواصافات األعماال    وبالذات ما يتادد مسبقًا, ما مرسوم من لليل الوظائ  وتقوميها 
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وتدرجات اوهام نزواًل من اوستويات اإلدارياة العلياا والوساط     , ولكل اوستويات اإلدارية أو القيادية 
 ..إىل أدن  مستو  يف األنشطة , وحت  الدنيا ؛ من أكم إداري أو قيادي وأعقد نشاط 

وواصافات الوظيفاة , ومنهماا ويعقبهماا ماا      وما يقابل من ا, لذا تطّل  تطابق الوص  الوظيفي       
, للمكان والتوقي  اوناسابني وماتباات ماا يتطلباه اووقا       , يتطل  من دقة اختيار الشخص اوناس  

مهما كان , وجناح اوشروع أو النشاط , وطبيعة اوهمة اُوكّل  بها , العتبارات ختص جناحه يف اإلدارة 
 ..تنمية قدرات العاملني يف اوشروع التنمية و وبإسااتيجية, اجتاهه 

أخار  القياادي خيلاق اووقا  , ما        ومرحلةوالبدَّ من معرفة مبدأ ؛ أن اووق  خيلق القيادي ,        
 ..مد  ثبات أهداف واسااتيجيات اوشروع أو اوؤسسة 

ص لاه مساات   فمثاًل حينما يتهيأ الدور اوناس  يف موق  معني للمشروع , الفرصاة تقادمم شاخ          
تتطابق أو ميكن أن تتالئم معه , وهو يف غو ذلك اووق  والدور , ال ميكناه أن يشاغل ذلاك الادور ,     

 ..وعندها يكون اووق  قد خلق الشخص القيادي بتوفو الفرصة اوناسبة له 
وماعاة  ويف مرحلة أخر  ؛ القيادي متاقق  واهبه وقدراته وابتكاراتاه وتعاوناه والتنسايق ما  ا           

متالئم ومتوافر , عندها خيلق اووق  الذي حيقق أعل  مستو  جناح للنشاط أو اوشروع أو اوؤسساة ؛  
 ..النجاح اوادي أو اوالي أو اوعنوي أو ما يوافر من جدو  اقتصادية للمشروع وأنشطته 

و  من النجاح , وقد تشاك احلالتني ضمن الشخص يف شغل الدور واستثمار  ولقيق أعل  مست       
 ..اوشروع وجناح العاملني فيه  جناحوحيومل الفشل إىل 

ولاذا فاختيااار اوااوارد البشارية أو القااو  العاملااة وتعياانهم وتنمياة قابلياااتهم ومااواهبهم بالصااقل          
إدارة  إساااتيجية ماا يتعلاق ب  له األهمية البالغة والكبوة لادعم االساااتيجيات , والسايما    , والتدري  

ليكون بنااء  علا  وفاق    , اووارد البشرية , ودميومة وتنمية وتطوير النشاط اوزم  إنشاء  أو القائم فعاًل 
بأفضل وأنس  شكل ممكن قيامه , وبهاذا يتخاذ االختياار والتعايني عان      , األسس الصاياة واوناسبة 

 :طريق 
 : االستعانة باوصادر الداخلية ؛ ويكون  - 

وذلك بتاديد األفراد ولويلهم , يف حالة كون اوشروع قائم , من داخل اوشروع  إمَّا االستعانة -أ    
إىل أنشطة أخر  أو لوحدات إنتاجية أو خدمية بعد تادريبهم وتأهيلاهم للادور أو اوركاز الاوظيفي أو      

 أو ترقيتاه أو ترفيعاه إىل درجاة   , كأن يكون الشخص بنفس اوستو  الوظيفي , اووق  اوديد واوالئم 
 ( ..شغل منص  أعل  ) وظيفية أو مستو  إداري أعل  
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أو االستعانة من خارج اوشروع ؛ كأن تكون من اوشاري  األخر  وساو  العمال واوصاادر     -ب    
 .. ومن داخل القطر أو اإلقليم الواحد , التطويرية والتأهيلية والتعليمية 

والتعيني ِلما حيتاجه من العاملني  االختيارتماد يف االستعانة باوصادر اخلارجية ؛ ويكون  وجبه االع - 
 ..من خارج القطر أو اإلقليم أو خارج احلدود الوطنية , باختصاصات وقدرات معيَّنة 

االستعانة  ختل  اوصادر اوتقدم ذكرها , وذلك لإلفادة من إجيابيات كل منها , أو لتلبية حاجات  -3
 ..اوشروع  وإسااتيجيةية وأهمية ومتطلبات اوشروع بشكل دقيق , حلساس

وهاو  , يسابق التعايني اوؤقا  , والتعايني اوساتمر أو الادائم بعاد التثبيا           االختياار وعمومًا فإنَّ       
وبالطريقاة الايت تراهاا مناسابة     , األسلوب احملدد الذي تتبعه اوهة اوعنية بشكل مركزي أو ال مركزي 

اووظفني فنيًا لشغل بع  الوظائ  , والعمل من خالل اجملامي  أو عن طريق إعداد  االنتخاباتكطريقة 
وعلا  وفاق وصا  ومواصافات     , اورشاة من اوتقدمني أو ما متوافر من القو  العاملة لد  اوشروع 

   ..األعمال احملددة والشاغرة 
ن أعل  مساتو   بتعاليم وتوجيهات ختص اختيار وتعيني القو  العاملة م, ويطالعنا نهج البالغة         

حت  أدن  مساتو   , إخل .. يف الدولة وأنشطتها اوختلفة ؛ االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
 .. إىل أدن  وأبسط مهمة , ومن أعل  وأصع  مهمة , تنظيمي فيها 

لاه   وحينما يتم اختيار القائد أو أعل  مستو  إداري وقيادي ويف أي نشاط , يتطل  أن يكاون        
 ا يكنغاه اجتاا  اوساتويات    , وله تأثو عل  كل َمن حييطون به , اإلمكانية اوناسبة وله تطلعاته اإلنسانية 

 : إىل وص  اختيار شخصه كقيادي يف الدولة بالقول ( عليه السالم)األدن  , فيشو 
  (ي وِناَيُع  َبتََّح ُهْماِيْعُأَب ْمَلَو, ي اُدوِنَر  َأتََّح اَسنمي َلْم ُأِرِد النَّأَ ) ..

لتسالم  , الختيار القائاد اوناسا     ووعي فعليأن تكون رغبة , فلذا يتطل  هلذا اوركز القيادي        
 ..السلطة ولمل أعبائها وتوابعها 

وجتسد رغبتهم اجتا  مان يتامال مساؤولية قياادة هاذ       , فالرغبة إذن تبدأ من العامة إىل اخلاصة        
ويكاون أهااًل هلاذ  اوساؤولية الضاخمة , والتكليا  الشارعي        , غالبية أو الناس أو األماة  اوموع أو ال
 ..والدستوري 
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ويتبني من خالل النص اوبارك , وِبَغ  النظر عن كل األمور وما جر  , بأنَّ هناك عالمة رفيعة        
واوسالمني , ويكاون األبعاد    وفارقة يف شغل اوناص  الرفيعة يف الدولة , تتمثل يف منص  قيادة الدولة 

 اَسَلْم ُأِرِد النَّ)واألعمق وبآفاقه الواسعة مما يسم  اليوم بالدميقراطية ؛ واوتاققة يف حلقتني مشاكتني ؛ 
 .., وحمورهما اإلرادة والبيعة ( ي وِناَيُع  َبتَُّهْم َحاِيْعُأَب ْمَلَو) , ( ي اُدوِنَر  َأتََّح
, فتكون شرعية احلاكم وهي عقد البيعة الذي السلطات يف هكذا موق  وبيان الناس هم مصدر        

يمم بني القائد والناس , وبه البدَّ من أن تتوافر عدالة احلكم , وما يتطلباه مان خضاوع الدولاة اوطلاق      
 ..ألحكام الشريعة اإلسالمية 

لقيادياة , وهام َماْن    ويظهر يف النص اوبارك ؛ الناس هم أصاااب القارار يف لدياد الشخصاية ا           
خيتاروا القيادي اوناس  واوالئم للموق  والتوقي  والدور , وبطبيعاة احلاال نااب  مان ماا ميتلكاه مان        
قدرات وإمكانيات وخمات جتم  بني اوان  التشريعي والتنفيذي وأمور ومؤهالت متعادد ؛ جبوانبهاا   

ة القيادياة إلدارة وقياادة الدولاة بكال     اودنية والعسكرية , ثمَّ يتااول اإلجيااب والقباول مان الشخصاي     
 ..مؤسساتها القائمة 

ليكون القيادي , النفسية وغو النفسية , والبدَّ من االبتعاد عن الضغوطات اوباشرة وغو اوباشرة        
 ( :عليه السالم)وبهذا يقول , مستوعبًا لكل متطلبات االختيار من الطرف اآلخر 

  .. (اِضٍر ال ِلَعَرٍض َحَو,  ني اِلاٍن َغُسْلَطي ِلِنايْعُتَب َة َلْمامَّالَع إنََّو) .. 
علا  أسااس موضاوعي وعقالناي     , ويظهر البعد اآلخر غو اونظاور الختياار الشاخص اوناسا            

وللشخص الواقا  علياه االختياار    , ( وص  الوظيفة ) للسلطة أو اوركز الوظيفي , وبوعي واستيعاب 
, وخصوصًا اليت تؤثر وتغو من مسوة العامة , ( مواصفات الوظيفة ) ز الوظيفي لشغل السلطة أو اورك

لنجاااح األساالوب االنتخااابي بساالوكه األعمااق ماان  , واوتطلاا  لألرضااية الصاااحلة واآلليااة اوناساابة  
واوبتعاد  , والذي أظهر التطل  احلضاري وستقبل األمة وتقادمها  , اإليديولوجيات الدميقراطية اوعاصرة 

ن السطوة والقوة واإلرغام والضغوطات واإلغراءات والوعود يف االختيار , وباال خاوف وتاردد مان     ع
 ..قهر السلطان أو إغواء الناس بعرض أموال أو مناص  أو تقاسم سلطة ؛ وما شاكل ذلك 

ختيار وهناك قبول هلذا اال, فهناك الناس وإرادتهم وإااعهم يف االختيار بكامل األهلية والوعي         
ويكون التكامل اإلنساني يف التعيني اوتمثل باوبايعة اووهرية واحلقيقية الواعية والواعدة , من ِقَبل القائد 

وقبول هذا التعيني واالستعداد له بالقدرات واإلمكانيات ؛  اا فيهاا النفساية , واواؤهالت     , واوسؤولة 
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وماا يتطلباه احلاق    , وما تتطلبه العدالة واوساواة , اوطلوبة , وما يات  من حقو  وما عليه الواجبات 
 .. وما يات  من التواب  السلوكية والسلوك التنظيمي 

متضمنًا ما جي  أن يكون عليه القائد اجتا  رعيتاه أو النااس أصاااب    , ( عليه السالم)لذا يقول        
 :القرار اوشاك واوماعي يف االختيار والتعيني 

َوَحَلاِق  , لم ْعَتْقُتُكْم ِماْن ِرَباِق الاذغ   َوَأ. َحْطُ  ِبُجْهِدي ِمْن َوَراِئُكْم َوَأ, ُكْم ْحَسْنُ  ِجَواَرْد َأَوَلَق )       
 . (ِمَن اُوْنَكِر الَكِثِو , الَبَدُن  ُ َوَشِهَد, ْدَرَكُه الَبَصُر ا َأَوإْطَراقًا َعمَّ, يِل ُشْكرًا ِمنمي ِلْلِبرم الَقِل, ْيِم الضَّ

والادليل اونهجاي   , واجبات القائد الواق  عليه االختياار  , وِممَّا تضمنه هذا النص اوتقدم وبارك        
وما يتطلبه , جوار القائد لرعيته , ِلما يتمت  أو ما يتطل  أن يتمت  به القائد , كأن يكون ُحسن اووار 

وأن يباذل كال جهاد     , نااخ التنظيماي   وحسن السلوك التنظيمي ونقااوة او , األمان واألمن  تهيئةمن 
, واجه من صعوبات ومتاع  من رعيته مهما, لرعايتهم ومحايتهم من الذل واهلوان والضيم والتاديات 

وماا حيدثاه مان    , ويتمت  بكل مقومات استيعاب اآلخار  , أي أن يكون حليمًا , ويف ذلك صفة احللم 
هاو أماٌر ضاروري يتطلا      , ناس  والتوقي  اوناس  ألنَّ اختيار الشخص اوناس  يف اوكان او, آالم 

 ..قواًل وفعاًل , جتسيد  عل  أرض الواق  
يطالعنا نهج البالغة  د  الدقة يف اختيار القو  العاملة , ألعل  اوستويات  االختياروبعدما كان        

, ألنشطة الدولة الرئيسية  اوهمة التشريعية والتنفيذية والقضائية للمراكز وبالذات, أو الشخص اوسؤول 
, ليتكامل م  البدائل , ومستو  االستيعاب اوطلوب , ودّقة جهة االختيار وخمتها أو ما دون ذلك , 

وينتقل إىل مرحلة نضوج أو صن  قرار االختيار واختاذ  بثقة وأرضية صلبة ليعرف الكيفياة الايت يكاون    
وال ُتَمامُكُه , وُر ْن ال َتِضيُق ِبِه اأُلُمِممَّ, ْفِسَك ي َنِتَك ِفَضَل َرِعيَّْفاِس َأَن النَّْياْخَتْر ِلْلُاْكِم َب ثمَّ )وفقها ؛ 
لا   ال ُتْشاِرُف َنْفُساُه عَ  َو, ا َعَرَفاُه  ال َيْاَصُر ِمَن الَفاْيِء إىل احَلاقم إذَ  َو, ِة لَّي الزَّاَد  ِفال َيَتَمَو, اخُلُصوُم 

ماًا  ُهاْم َتَبرغ َقلََّأَو, آَخَذُهْم بااحُلَجِج  َو, ي الشغُبَهاِت ْوَقَفُهْم ِفَأاُ  ؛ َوْقَصْهٍم ُدوَن َأْدَن  َفْكَتِفي بَأال َيَو, َطَمٍ 
ياِه  ْن ال َيْزَدِهِممَّا , ْصاَرَمُهْم ِعْناَد اتمَضااِح احُلْكاِم     َأَو, وِر ل  َتَكشغِ  اأُلُمْصَبَرُهْم َعَأَو, اخَلْصِم  اَجَعِةِبُمَر
 .  (يٌل ُأولِئَك َقِلَو, اٌء ْسَتِميُلُه إْغَرال َيَو, اٌء إْطَر
الكا ء يف  , لشاغل الوظيفاة أو اونصا     , الشخص اوطلوب اختيار  , ويظهر من النص اوتقدم       

وبهاذا  , ابه اوساتاقني احلاق   دل وإظهاار احلاق ألصاا   اواحلكام العا  , تفريقه بني احلق والباطل للرعية 
لذا يتطل  فورًا الستثمار اختاذ قارار  , يعين هناك شخص ك ء يف االختيار أي ,  ْخَتْر ِلْلُاْكِما؛ يكون

                                                 
 . 244ص / اهج محبالغ    - 0
 .  435 -434ص / اهج محبالغ    - 2



 052 

, واوابين علا  لليال الوظاائ      , االختيار ؛ بالتوقي  اوناس  واوكان واألبعاد اوكملة اوناسبة لاذلك  
:ويكون 
  سابق يف معرفاة مؤهالتاه    ؛ ويعاين لاديك   ْفِساَك  ي َنِتَك ِفَضَل َرِعيَّْفاِس َأَن النَّْياْخَتْر ِلْلُاْكِم َب

وإمكانياته , ليتاقق اوطابقة بني وص  ومواصفات الوظيفة واالختيار اوطلوب علا  أساس   
..واضاة ودقيقة 

 ؛ لكونه يبين قراراته عل  أسس معرفياة جاادة وبآفاا  واساعة وتطلعاات      وُر ال َتِضيُق ِبِه اأُلُم
..مناسبة وواعية حبيث يسعه بإحقا  احلق 

 بتادياد احلاق   , ؛ أي ال يكاون يف اخلصاوم ووجاًا ومِصارًَّا علا  رأياه       ُه اخُلُصاوُم  ال ُتَمامُك
..وإحقاقه بالعدل 

 وينطلاق  , ؛ أي ال يتماد  يف اخلطأ واالحنراف وعادم اساتيعاب األماور     ِةلَّي الزَّاَد  ِفال َيَتَم
 ..بالتقويم لنفسه قبل غو  

 ؛ فهو ال يعيا يف اونطق والرجوع إىل احلق َعَرَفُه ا ال َيْاَصُر ِمَن الَفْيِء إىل احَلقم إَذ..
 ؛ وهو باذلك يكاون بعيادًا عان الطما  الاذي يسال  العقاول         ل  َطَمٍ  ال ُتْشِرُف َنْفُسُه َع ,

..ويؤدي إىل احنراف النفس البشرية والسلوك إىل غو احلق 
 يف جزيئاات وعمومياات اوشاكلة     ؛ وبهاذا يكاون عارفااً   اُ  ْقَصا ْدَن  َفْهاٍم ُدوَن أَ ْكَتِفي باأَ ال َي

وأسالوب يف  , ولاه اخلامة يف عاالج األماور     , مبتعدًا عان اوالبساات والغماوض    , ويتفهما 
..احلجج الدامغة إلحقا  احلق , وينفعه يف صن  واختاذ القرارات 

 ا يف ُّايص األمور أو دراسة اوشكلة لوضا  احللاول هلا    أسلوبوهو  ي الشغُبَهاِت ؛ْوَقَفُهْم ِفَأ
..من خالل ا  البيانات واوعلومات , وما ميتلك من أدوات اوعرفة والعلم واحلكمة 

  اوعرفية  و قتضياته؛ لكونه يبين قراراته عل  ما هو واض  ومدروس آَخَذُهْم باحُلَجِج..
 ات الساليمة  ؛ وهو صفة احلاكم العادل وصان  ومتخاذ القارار   اخَلْصِم اَجَعِةمًا ِبُمَرُهْم َتَبرغَقلََّأ ,

..وبه يظهر قدرته اإلدارية يف الصم واحلذ  واحلزم والتوثَّق من اوعلومات والبيانات ودقتها 
 ؛ ويف الصام مفتااح لاتفاص األماور والنظار إليهاا  وضاوعية        وِر ل  َتَكشغِ  اأُلُمْصَبَرُهْم َعَأ

ليصب  أصمهم , قه حينما يطال  صاح  احلق حب, ويكون بعيدًا عن الضجر واولل , وإقدام 
..وإعادتها إىل نصابها وصاح  احلق احلقيقي , عل  كش  احلقائق وإحقاقها 
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 مان الثقاة يف البياناات واوعلوماات      أساس ؛ والصرامة مبنية عل  ْصَرَمُهْم ِعْنَد اتمَضاِح احُلْكِم َأ
يكون له شاأن  و عن  آخر ؛ أن , وبلورة وصن  احلكم الختاذ  , ومصادرها احلقيقية الدقيقة 

..يف احلكم وتنفيذ  عند اتضاح األمور 
 لذا ليس عجيبًا عند  ماا يطرياه   , وواعي ِلما هو فيه , ؛ ألنه واثق مما يتخذ  اٌء يِه إْطَرال َيْزَدِه

..اآلخرون به 
 وماا مطلاوب مناه    , لكونه فهم نفسه وفهم احلياة وأمور الدنيا واآلخرة اٌء ؛ ال َيْسَتِميُلُه إْغَر ,

.. يٌلُأولِئَك َقِلطبيعة احلال بو
أي بعياد عان   , وعمومًا فإنَّ اختيار الشخص للاكم من بني الناس عل  أن يكون أفضال الرعياة         

وبهذا تتخط  عالجات مرحلة مشكلة االختياار الايت وضاعها علام اإلدارة     , كل اوالبسات واوشاكل 
 اا تقادم مان لدياد النقااط , فضااًل عان        ,  وختطي مراحل عملية االختيار, احلديثة عل  أفضل وجه 

خصائص االختبارات جبوانبها النفسية وما ُّتلكه الشخصية من مسات , ومد  مطابقتها أو حمدداتها من 
من , وما إىل ذلك , وأنواع االختبارات النفسية .. حيث القدرات واالجتاهات واالهتمامات والرغبات 

و اا يتطلباه اوساتو     , النظرياة والعملياة   , الشفوية والتاريرية , حيث االختبارات الفردية واوماعية 
 ..قبل اإلنتاج وأثناء  وبعد   وختطيط وتنفيذ ومتابعة ما, القيادي أو اإلداري ؛ من بيانات ومعلومات 

أسالي  لاتفاغص مساتويات إدارياة أخار  , الختياارهم يف اوهماات       , لنا ( عليه السالم)ويض        
فاانظر أسالوب اوتابعاة واوعايناة آلثاار      , والالحق منها , واختبارهم  ا تقدم من أعماهلم , هم اوناطة ب

 :من خالل القول اوبارك , تنفيذ األعمال 
ا ي ُتاْدِخُل ِفيَها  ِتا ْخُصاْص َرَسااِئَلَك الَّ  اَو, ل  ُأُماوِرَك َخْياَرُهْم   َفَولم َع, اِبَك اِل ُكتَّي َحاْنُظْر ِف ُثمَّ)       
ي ا َعَلْياَك ِفا  َفَيْجَتريَء ِبااهَ , اَمُة ْن ال ُتْبِطُرُ  الَكَرِممَّ ْخالِ اِلِ  اأَلْجَمِعِهْم ِلُوُجوِ  َصَك بَأارََْسَرَأاِئَدَك َوَمَك

ا اِتَها اَبِر َجَواإْصادَ َو, َعَلْياَك   اِلاكَ اِت ُعمَّاَتَباِد ُمَكْن إيَرال َتْقُصُر ِبِه الَغْفَلُة َعَو, ِخالفني َلَك ِبَاْضَرِة َمإٍل 
ال َيْعِجاُز َعاْن   َو, ال ُيْضاِعُ  َعْقادًا اْعَتَقاَدُ  َلاَك     َو, ي ِمْنَك ْأُخُذ َلَك َوُيْعِطا َيِفيَم, اِب َعْنَك َول  الصََّع

ْفِسِه َيُكوُن بَقْدِر َغْيِرِ  اِهَل ِبَقْدِر َناَو إنََّف, ي اأُلُموِر ْدِر َنْفِسِه ِفال َيْجَهُل َمْبَلَ  قَََو, ا ُعِقَد َعَلْيَك إْطالِ  َم
وَن ُضاَل َيَتَعرَّالرمَج إنََّف, نم ِمْنَك اَمِتَك َوُحْسِن الظَّاْسِتَناَسِتَك َول  ِفَراُهْم َعاُرَك إيَّاْختَي ِنال َيُك ُثمَّ. ْجَهَل َأ

َلِكاِن  َو. ٌء ْياناِة َشا  َماأَلِصايَاِة وَ َك ِماَن النَّ اَء ذِلا َرَوَلاْيَس وَ , اِت الُوالِة ِبَتَصنغِعِهْم َوُحْسِن ِخْدَمِتِهْم ِلِفَراَس
, ْجهاًا  اَناِة وَ َمْعَرِفِهْم باأَلَأَو, َثرًا ِة َأامَّي الَعاَن ِفْحَسِنِهْم َكفاْعِمْد أَل, َقْبَلَك  نَياِلِالصَّوا ِلا ُولُّاْخَتِبْرُهْم ِبَم
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ال , وِرَك رْأسًا ِماْنُهْم  ْمٍر ِمْن ُأُمْأِس ُكلم َأاْجَعْل ِلَرَو. ْمَرُ  يَ  َأل  َنِصيَاِتَك هلِل َوِلَمْن ُولِّيٌل َعذِلَك َدِل إنََّف
 . (اِبَك ِمْن َعْي ني َفَتغاَبْيَ  َعْنُه ُاْلِزْمَتُه ي ُكتَّاَن ِفا َكَوَمْهَم, ا ِه َكثُوَهْيُ  َعَلال َيَتَشتََّو, ا َيْقَهُرُ  َكبُوَه

ونظاور اإلداري  , ماا يعاواه ا  ( اِباَك  اِل ُكتَّي َحا اْنُظْر ِف ُثمَّ )ك ؛ القول اوبارنر  من مضامني و     
إعادة هندسة  اوعاصر وشاكل ومتطلبات التوسي  والتطوير والنمو والتاديث والتاديات من خالل ؛

 .. إدارة اووارد البشرية 
, يتعلااااق يف إعااااادة توزياااا  اوااااوظفني ( ُمااااوِرَك َخْيااااَرُهْم لاااا  ُأَفااااَولم َع) ومضااااامني     

   , وبشاكله  وهو جان  من إعادة هندسة إدارة اووارد البشارية
اوختصر يعين إعادة النظر ومراجعة ودراسة ولليل وترتيا  وتوزيا  اواوارد البشارية أو اواوظفني مان       

( القاو  العاملاة   ) شروع أو اوؤسسة , وقدرات اووارد البشرية جديد , بشكل يتالئم م  ما يتطلبه او
ورغباتهم ومؤهالتهم ومنو وتطور إمكانياتهم وختصصاتهم وتقسيم األعماال ومناو وتطاور اوشاروع أو     

 ..اوؤسسة , ور ا يكون حاضرًا ؛ اووق  واوكان والزمان وما خمطط له وما يتطل  تنفيذ  
ياا  اوااوظفني أو العاااملني باوالئمااة ماا  الوصاا  واوواصاافات اخلاصااة     ويف الاانص إعااادة توز       

وخصوصيات الفرد , والعامة بعمومية وموضوعية الوص  واوواصفات اوطلوبني , وهو أد  وأمشل مما 
ي ُتاْدِخُل  ِتا ْخُصاْص َرَسااِئَلَك الَّ  ا) تضعه إدارة اووارد البشرية اوعاصرة , وبهذا يكون توزي  اووظفني ؛ 

 ( ..اَمُة ْن ال ُتْبِطُرُ  الَكَرِممَّ ْخالِ اِلِ  اأَلْجَمِعِهْم ِلُوُجوِ  َصَك بَأارََْسَرَأاِئَدَك َوا َمَكيَهِف
: والكياد  . التدبو وقد يادل علا  التادبو بااحلق أو الباطال      : ومما يعين يف لسان العرب ؛ الكيد       

  .وكل شيء تعاوه فأن  تكيد  . احلرب 
ي ا َعَلْياَك ِفا  َفَيْجَتريَء ِبااهَ ) سفته ومضامينه العملية والنفسية والسلوكية , أاّل تكون نتائجه ؛ وفل      

 ( .ِخالفني َلَك ِبَاْضَرِة َمإٍل 
لا   ا َعاِتَها اَباِر َجَوإْصادَ َو, َعَلْياَك   اِلاكَ اِت ُعمَّاَتَبا اِد ُمَكْن إيارَ ال َتْقُصُر ِبِه الَغْفَلُة َعا َو) وكذلك ؛       
ا ال َيْعِجُز َعْن إْطالِ  َمَو, ال ُيْضِعُ  َعْقدًا اْعَتَقَدُ  َلَك َو, ي ِمْنَك ْأُخُذ َلَك َوُيْعِطا َيِفيَم, اِب َعْنَك َوصَّال

, وهنا يظهر أثر وخماطر االختيار غو اوناس  , ونتائج عدم مطابقة وصا  ومواصافات   ( ُعِقَد َعَلْيَك 
وسالمتها , وما يات  عل  السلوك التنظيمي , ويعرف أهداف ماا  الوظيفة عل  جان  أمن اوعلومات 

 ..يقوم به , وتأثو  عل  تنفيذ القرار كعمل تضامين مشاك 
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, مبنياة حتا    ( القو  العاملاة  ) واالختيار والتعيني أو التكلي  اليت تقوم به إدارة اووارد البشرية       
ته , ويعرف قدر نفسه وشخصيته ومعرفاة مساتو    عل  مد  معرفة الشخص بقدراته وخماته ومؤهال

اِهاَل ِبَقاْدِر َنْفِساِه َيُكاوُن     اَو إنََّفا , ي اأُلُموِر ْدِر َنْفِسِه ِفال َيْجَهُل َمْبَلَ  قَََو) ما حيمله من الثقة بالنفس , 
 ( .ْجَهَل بَقْدِر َغْيِرِ  َأ

من تكاملها م  ماا ياؤثر علا  عالقاات      ض  ترابط القدرات والتفكو الناقد , وما مطلوبوبه يت      
العمل وع ء العمل والعالقات اإلنسانية وما إىل ذلك , مما يسااعد  علا  استكشااف االساااتيجيات     
اوعرفية , للقيام بآلية تطويرها والتنسيق من خالهلاا ما  اآلخارين , للوصاول إىل الاتفكو اوبادع بكال        

فكو ومهاراته لتطوير اوواه  يف كل اجملاالت والتخصصات , أشكاله , والتطوير بمامج تعليم كيفية الت
وما يتطلبه من رصد السلوكيات اونارفة أو اخلاطئة وعالجها , وبناء مهارة تقويم الذات , وهو جان  
من أفضل األسالي  الابوية والتعليمية وبرامج التدري  وتطوير اوواه  , ولقيق سبل لسني اوانا   

 ..يقي وجودة األداء عل  وفق ما خمطط له اوعريف والتطب
وكأنَّ العلوم اإلدارية احلديثة تنهل جان  من هذا الفكر , والسيما إدارة اووارد البشرية , وهو ما       

وضع  له برامج متطورة يف الدول اوتقدماة , وواجهاة لاديات اونافساة بكال أشاكاهلا , حتا  علا          
 ..مستو  مؤسسات الدولة 

 :وميكن وض  خمطط مبسَّط يبني جان  من فاعلية ذلك        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يبني معرفة القدرات الذاتية ومنه زرع الثقة بالنفس (  3 ) خمطط 

 ومعرفة ما ميتلكه اآلخرين من قدرات والتنسيق معه

مسعوى 

مشام  

 لمحموا 

 

مسعوى 

محع سنق 

 لمحع ظنم

 

مااف  

محضدةم  

 محذمتن 
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 مآلطاي 

 

مالطعناة 

 ن  لمحعان

 لمحعوًي 

العالقات  
 اإلنسانية

 

عالقا  

لعب  

 محانل 
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اوؤسسة وحمددات االختيار والتعيني وتغيو اوهام من موق  وظيفي إىل آخر , للافاظ عل  قوة بيئة       

ال  ُثمَّ) الداخلية , مقابل البيئة اخلارجية الدائر فيها الفرص والتهديدات والتاديات , لذا كان التوجغه ؛ 
اِت وَن ِلِفَراَسا ُضا اَل َيَتَعرَّالرمَجا  إنََّفا , نم ِمْناَك  اَمِتَك َوُحْسِن الظَّاْسِتَناَسِتَك َول  ِفَراُهْم َعاُرَك إيَّاْختَي ِنَيُك

 ( .ٌء ْيانِة َشَماأَلِصيَاِة َواَء ذِلَك ِمَن النََّرَوَلْيَس َو, ِبَتَصنغِعِهْم َوُحْسِن ِخْدَمِتِهْم  الُوالِة
والبديل هو إمكانية اوهة اوكّلفة باالختياار , واوناا  اووضاوعي يف عملياة اساتقطاب اواوارد              

مطلوب من لديد ما حيتاجه اوشروع أو ضمن ما  , واالختيار ( القو  العاملة ) البشرية 
اوؤسسة ومهامها اووكلة بها أو ما تتضمنه أهدافها , وما حيتاجه كال مساتو  وظيفاي مان اواؤهالت      

َلِكاِن  َو) واخلمات والقدرات ومكمالتها , واإلفادة منها باالختيار والتعيني واالختباار , وآلياة ذلاك ؛    
, ْجهاًا  اَناِة وَ َمْعَرِفِهْم باأَلَأَو, َثرًا ِة َأامَّي الَعاَن ِفْحَسِنِهْم َكفاْعِمْد أَل, َقْبَلَك  نَياِلِالصَّوا ِلا ُولُّاْخَتِبْرُهْم ِبَم

ال , وِرَك رْأسًا ِماْنُهْم  ْمٍر ِمْن ُأُمْأِس ُكلم َأاْجَعْل ِلَرَو. ْمَرُ  ل  َنِصيَاِتَك هلِل َوِلَمْن ُولِّيَ  َأيٌل َعذِلَك َدِل إنََّف
 ( .اِبَك ِمْن َعْي ني َفَتغاَبْيَ  َعْنُه ُاْلِزْمَتُه ي ُكتَّاَن ِفا َكَوَمْهَم, ا ِه َكثُوَهْيُ  َعَلال َيَتَشتََّو, ا َهُرُ  َكبُوَهَيْق

ألسلوب االختبار واالختيار والتعايني الاذي   , السبل القومية والرشيدة ( عليه السالم)وبهذا يض         
أمور قومياة منعكساة عنهاا    , وما جاء به النص اوتقدم , أو القيادي والدقة فيه  يتطلبه اوستو  اإلداري

الايت ُتغنيناا بأفضال األساالي  العلمياة      , واألسالوب اوناسا  واألنسا  أو األفضال     , السلوك القويم 
 ..والعملية 

ختياار , ويف  والبدَّ من اإلشارة إىل أنَّ االختبار ؛ مرة يكون قبال االختياار وآخار يكاون بعاد اال           
حاالت يكون االختبار قبل وبعد االختيار , وهو حس  الضرورة , فاالختبار أواًل غالبًا ما يكاون مان   
أسبابه وعرفة األفضل والك ء , وحينما يكون االختبار بعد االختيار ؛ غالبًا ما يكاون لتادياد اوكاان    

وصقل اوواه  والقدرات , أو معرفاة   واوستو  الوظيفي األنس  له , ولديد احتياجاته من التدري 
 .وما إىل ذلك .. سبل تفكو  

أخار  الختياار وتعايني العااملني واختباار األداء وجترباة        ومباادئ أساس  ( علياه الساالم  )و يض        
فضااًل عان   , وعل  مستو  خمتل  اوستويات اإلدارياة ؛ التخطيطياة والتنفيذياة    , مؤهالتهم وقدراتهم 

 ( : عليه السالم)وكما يظهر يف قوله , أبعاد إنسانية أد  وأعمق  كونها تعاليم هلا
اٌع ِماْن  ا ِجَما ُهَما إنََّف, ْثاَرًة  َأاًة َواَبا ال ُتَولِِّهْم ُمَاَو, ارًا َباِلَك فاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتوِر ُعمَّي ُاُماْنُظْر ِف ُثمَّ)        

ي اْلَقاَدِم ِفا  َو, اِلَاِة اِت الصَّا وَتا ُيْهاِل البُِ ِماْن أَ , اِء احَلَيا َبِة َوْجِرْهِل التََّأِمْنُهْم  َوَتَوخَّ. اَنِة اخِلَيِر َوُشَعِ  اَوْو
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ي َعواِقاِ   ْبَلاُ  ِفا  أَََو, اقًا اِمِ  إْشَري اَوَطلغ ِفقَََأَو, اضًا ْعَرَص غ َأَأَو, ْخالقًا ْكَرُم َأُهْم َأإنََّف, اإلْسالِم اُوَتَقدمَمِة 
 . ( وِر َنَظرًااأُلُم

, باختبار واختيار القو  العاملة , وهو ما ترجاه وتتجه حنو  األفكار والتطبيقات اإلدارية احلديثة       
واالبتعاد عان كال   , واالبتعاد يف ذلك عن احملاباة أو اويل الغو مشروع أو الغو اووضوعي يف االختيار 

واالبتعاد عن كل ما , رأي والعمل بال مشورة أشكال الفساد اإلداري , واالبتعاد عن نهج االستبداد بال
 ..جيم  بني اوور واخليانة لألمانة واوسؤولية اجتا  العامة 

 باوباادئ لذا يتطل  أن يتم اختيار أهل الدراية والتجربة واحلياء وَمْن يتص  باإلقادام والتمساك         
العمل أو اونصا  الاذي سيشاغلونه    اإلنسانية , واستيعاب اوسؤوليات ونوعية  والسلوكياتواألخال  

 ..واالختيار  باالختبار
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 الفصل السادس
 املكافآت أو احلوافز يف نهج البالغة

 
تواصاًل ِلما تقدَّم , يظهر موضوع مهم آخر يسهم يف خف  دوران العمل , وبالذات نسبة ترك        

وهي تسهم يف استقطاب القدرات العالية واوهاارات  العمل من العاملني يف مشروع أو مؤسسة معينة , 
واوواه  الرفيعة واإلباداعات الرصاينة اوواصالة لتقادَّم ومناو وتطاور اوشاروع أو اوؤسساة اوساتمر ,          
وتشجيعها واوبادرة اوتوازنة بكل السبل الدينامية , ومنه بناء نظام اوكافآت واحلوافز اوالئمة , وما يتم 

 ..ز والداف  لتاقيق الرض  االسااتيجي وح  االنتماء واالستقرار التوجيه احملفِّ
أهمية كبوة يف أنشطة وفاعلياة اووانا  اوادياة    , لذا لنوعية وطبيعة اوكافئة أو اوزاء أو احلوافز        

ًا , وهاي  فهي الكّفة األخر  وعادلة أو مقابلة األعمال مادياًا ومعنويا  , وغو اوادية والنفسية واإلنسانية 
اوباادرة اإلبداعياة اوثمارة والرغباة      وثقافةأسلوب لتقويم األداء ودعم سالمته وتفاعله , وبه دعم روح 

اوتمكِّنة ,  ختل  اوهارات الفكرية والسلوكية والسلوكية التنظيمية والفنية , الداخلة ضمن اوكوناات  
 ..والتكتيكية , ودعم منجزات كل عامل  اإلسااتيجيةالتخطيطية والتنفيذية للعمال , وبأبعادها 

حينما يكون هناك دف  مبل  إضايف تشاجيعي علا  الراتا     , ويتض  بصورة جليَّة  ادياته مثاًل         
, أو إجناز عمل إضاايف أو اساتثنائي   , مقابل اجناز عمل أو لقيق هدف معني وبأد  تنفيذ , االعتيادي 

وحتماًا  , وماا إىل ذلاك   .. عامل الزمن اوبكر أو اوكان اونجز به أو يدخل , أو زيادة إنتاج أو ابتكار 
  ..ساف  من معنويات الفرد وشعور  بالتقدير 
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فهاي مقابال العمال الكا ء  كافئاة      , كمقابل عمال  , وميكن أن تكون اوكافأة إجيابية أو سلبية       
ولادد اوكافاأة   , د بالعقوبة أو التوبيخ مادية أو معنوية , ومقابل العمل اونقوص عمدًا أو اخلطأ اوقصو

فتتمثل ؛ سلبًا بإلفاات النظار أو توجياه    ( اوعنوية ) باوبل  اإلضايف أو اوقطوع , أمَّا الصورة غو اوادية 
 ..وإجيابًا بالتشكرات والافيعات , إنذار أو توبيخ 

, اس  زمانًا ومكانًا وشخوصًا وموقفًا اون تنفيذهاوطر  , والنظام اوستخدم يف اوكافئة أو اوزاء       
 .. شباع حاجة معينة وإ, هو العامل احليوي خللق الداف  احملفز لسلوك إجيابي معني 

اوكانياة واإلنساانية , وماا يتطلا  بنااء نظاام احملفِّاز          -وهنا يظهر مد  خطورة الدقاة الزمانياة         
ودقاة تنفياذها باوروناة اوناسابة للزماان      , ق هلاا  والتخطيط اوسب, ووجوب دراستها بدقة , للمكافآت 

 ..ألنَّ اختالف تأثو احملفز نرا  خيتل  يف الظروف واألبعاد اإلنسانية , واوكان واألفراد أو الشخوص 
وعمومًا ؛ تأخذ اوكافآت يف األنشطة اوختلفة والدور حبدود احلياة الدنيوياة ومردوداتهاا الضايقة          

, يتواصل امتداد  إىل احلياة األخروية عمليًا وشعوريًا , الجتا  الذي يأخذ  اونهج اإلسالمي الزائلة , أمَّا ا
, وعل  الصعيد الذاتي وما حييط بالشخص من ماديات احلياة والمادياتهاا  , بصغائر األعمال وكبائرها 

َيْعُزُب َعن رَّبمَك ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّةني َوَما ) , حت  تصل إىل التأثو بالبيئة والسلوك ومؤثراتها اآلنية واوستقبلية 
مان اآلياة   / سورة يونس ( ِفي األْرِض َوال ِفي السََّماِء َوال أْصَغَر ِمْن ذِلَك َوال أْكَبَر إاّل ِفي ِكَتابني مغِبنٍي 

واإلسااءة يقابلاها   , فسباانه وتعاىل مكافئ اإلحسان بثوابه علياه يف الادنيا واآلخارة باإلحساان     ,   1
َهاْل َجاَزاُء اإلْحَسااِن إاّل    ) وهاو اوازاء العاادل و   , يًا وأخرويًا بالعقوباة الردعياة التقوميياة اوناسابة     دنيو

) ,  13من اآلياة  / سورة الشور  (  َوَجَزاُء َسيمَئةني َسيمَئٌة ِمْثُلَها ),  13اآلية / سورة الرمحن ( اإلْحَساُن 
َوَأنَّ (  1)ُثمَّ ُيْجَزاُ  اْلَجاَزاَء اْلاَأْوَف    ( 13)َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَر  ( 33)  َوَأْن َلْيَس ِلْلِإْنَساِن ِإلَّا َما َسَع

 .  1  -33اآلية / سورة النجم  (  1)ِإَل  َربمَك اْلُمْنَتَه  
وظهر ذلك يف ِخَطِبه وأقوالاه اوباركاة   ,  نا  اآليات الكرميات ( عليه السالم)وحن  اإلمام علي       

حيث أظهر الثواب والعقاب الدنيوي وما يلاقاه مان اوازاء األخاروي وهاو      , يف نهج البالغة  ردةالوا
.. والصد  والكاذب  , وتظهر مصطلاات أخر  ؛ كاحلالل واحلرام , واحلق والباطل , العامل األبق  

مان خالهلاا طبيعاة    لاه  ( عليه السالم)ليض  , وغوها احملدمدة واووجمهة بقوميها وتقوميها لسلوك اإلنسان 
اُن َما اأَلَعَة َمَعَهْرَبَ  الدََّأَو, اُب ا الِعَقاَءَهَة َوَرْخَسَر اَوَشقَّا َأَمَو) األعمال اوات  عليها ؛ الثواب والعقاب 

 . ( !اِر ِمَن النَّ
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ة فالتاذير من االجتا  صوب احنراف األعمال , واوؤدي هلدر وضياع اوهاود والطاقاات اوبذولا          
 ..ألداء األعمال , واوؤشر برف  التكلفة واخلسران 

البادَّ أن يكاون جازاء اإلنساان علا  ماا       , واحليلولة دون الوقوع يف هذا الفخ , الناب  من اوهل       
, واهلل ُيضاع  اخلو ِلَماْن يشااء مان العااملني     , يؤديه من عمل اخلو واإلحسان ,  ا يكسبه من اخلو 

 ..السلوك  عهود لكل منارف يف الفكر والنفس والعمل أووخالفه اوثو  او
والبدَّ من االستعداد النفسي ِلما ُيقومم الذات , واالستعانة عل  النفس بقويم الفكر وما يتطلبه من       

ُيَعْن ُه َمْن َلْم نَّاْعَلُموا َأَو) ي  الشخصية وبناء حزمها ؛   , ولفيز  باوكافآت للدف  باوالتوجيه اوناس
 . (ال َواِعٌظ َلْم َيُكْن َلُه ِمْن َغْيِرَها ال َزاِجٌر َو, اِعٌظ َوَزاِجٌر وَن َلُه ِمْنَها َو  َيُكَعل  َنْفِسِه َحتَّ

ومنه تتطل  أن تكون منظومة ومعادلة ؛ اونظومة تتجسَّد بالدواف  والقدرات واألداء واوكافئاات        
 :طتها اوتمثلة باآلتي واحلوافز , واوعادلة تتبيَّن ببسا

 

 (العالجي ) بناء ثقافة الزجر ( + الوقائي ) بناء ثقافة الوعظ التقوميي = اإلعانة عل  النفس 
 

لكن تبسيط آليتها من ذات الشخص , ولقيقها يعين لقيق قويم األداء والنتائج , والتغيو يبدأ من       
اودعم باإلقناع واالقتناع , وذلك بالتعّلم , ناس  الذات , وذلك باكتساب الشخص الوعي الفاعل واو

والتعليم والبناء الابوي السليم ؛ ومنه يتاقق اوناخ الصاي ؛ الوقائي أو العالجاي , وانعكاسااته علا     
األعمال الدنيوية باوردود الدنيوي , وتنمية الشعور بااوردود األخاروي ؛ وهاو ميثال اوكافئاة احلقيقياة       

 ..الرفيعة 
اإلنسان ثقافة اوكافئة الرادعاة , أال وهاي أنَّ أشار     يعرفهوحينما تدور دوائر الشر , البدَّ من أن        

وهاو ماا   , وهو ما ميتد عل  كل بقاع األرض واوخلوقات , وخو من اخلو الثواب , من الشر العقاب 
        : نستمد  من مفهوم القول اوبارك 

َوُكلغ َشاْيءني ِماَن   . َثَواُبُه  َوَلْيَس َشْيٌء ِبَخْيٍر ِمَن اخَلْيِر إالَّ, ِعَقاُبُه  رم إالََّشرٍّ ِمَن الشَُّه َلْيَس َشْيٌء ِبإنَّ)       
 َفْلاَيْكِفُكْم ِماَن الِعَياانِ   . ْعَظُم ِمْن َساَماِعِه  اُنُه َأَيَوُكلغ َشْيءني ِمَن اآلِخَرِة ِع, ْعَظُم ِمْن ِعَياِنِه الدغْنَيا َسَماُعُه َأ

ا َنَقَص ِمَن اآلِخَرِة ي اآلِخَرِة َخْيٌر ِممََّما َنَقَص ِمَن الدغْنَيا َوَزاَد ِف نَّاْعَلُموا َأَو. َوِمَن الَغْيِ  اخَلَبُر , َماُع السَّ
. ي ُنِهيُتْم َعْناُه  ِذِمَن الَّ ْوَسُ ي ٌأِمْرُتْم ِبِه َأِذالَّ إنَّ! َفَكْم ِمْن َمْنُقوٍص َراِبٍ  َوَمِزيدني َخاِسٍر : ي الدغْنَيا َوَزاَد ِف

 . (ا ُحرمَم َعَلْيُكْم ْكَثُر ِممََّلُكْم َأ َوَما ُأِحلَّ
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, اوبين عل  أساس الوعي الدقيق , بُبعدها اإلنساني , وبه ما يكش  عن نظام متكامل للمكافآت       
 دائمااً  ولايس ,  إساااتيجية العمال أو السالوك لاه    ؛ لكاون  ( ِعَقاُبُه  رم إالََّلْيَس َشْيٌء ِبَشرٍّ ِمَن الشَّ) فإنه 

 ..السلوك تكتيكيًا 
حينما يرتك  الفرد الشر ( ِعَقاُبُه  رم إالََّلْيَس َشْيٌء ِبَشرٍّ ِمَن الشَّ) وصورة مما حيمله النص اوبارك ؛       

طراب النفسي أو العمل الذي ال يرضا  ضمو  , يصاب بتأني  الضمو وعدم االستقرار النفسي واالض
 ..وحت  اجملرم , إاّل أنَّ اجملرم يتكابر عل  شعور  , ويبق  الصراع يف داخله 

َوُكلغ َشاْيءني  ) ألنه مبين عل  فلسفة . ( َثَواُبُه  َلْيَس َشْيٌء ِبَخْيٍر ِمَن اخَلْيِر إالَّ )ومقابله اوضاد له ؛        
 .( ْعَظُم ِمْن َسَماِعِه اُنُه َأَيَوُكلغ َشْيءني ِمَن اآلِخَرِة ِع, ِه ِعَياِن ْعَظُم ِمْنِمَن الدغْنَيا َسَماُعُه َأ

( باإدارة األزماة   ) وعل  مستو  تنظيم إداري , تكون هناك أزمة ومشكلة لتاج إىل ما يسم         
 ..لعالجها , فُتكلِّ  الكثو من اووان  اوادية وغو اوادية والنفسية 

, وطبيعيًا يلاقه ويقابله وينجم ( رم ِبَشرٍّ ِمَن الشَّ) متعمَّد يف العمل واألداء ؛  أو يكون هناك خطأ       
 ..عنه عاجاًل أو آجاًل ؛ العقاب بشكل من أشكاله 

وقاد تفاو    , هو مكافئاة األعماال  اا يناسابها     , وبهذا أصب  ميزان العمل أو الكّفة األخر  له       
فلوال األصل ,  ( النيَّة خو من العمل ) لذا تكون , ب  هو اوعوَّل عليه اوكافئة ما يناسبها , واألصل والن

وعل  هذا األساس يكون تواصل امتداد اوكافئاة أو اوازاء إىل ماا بعاد     , وا كان  نتيجته طيبة , خوًا 
 الدنيا , وشعوريًا حيس اإلنسان هناك مكافئة أعظم , ُتشعر  بالسرور والبهجة ال يعرف مداهما , سو 

 .. إنه حقق شيء نبيل ومتميمز ُيشكر عليه ويتفاخر به ؛ يف بيئة عمله ويف بيئة جمتمعه وأسرته 
, إلنساانية اوكافئاة واوازاء    , وبأبعادهاا اوتناهياة الدمقاة    , وتفاَّص النظرية اوتكاملاة اساااتيجيًا         

( عليه السالم)مو اوؤمنني اإلمام علي والداف  الرادع لِكال سلوك أو عمل اخلو والشر , وهو ما أمر به أ
 . (اِب اُوْاِسِن اْزُجِر اُوِسيَء ِبَثَو : )بالقول اوبارك 

وما أعظم ما جيسمد  هذا الفكر اإلسالمي اإلنساني , اُوستق  من القرآن الكاريم والسغانَّة النبوياة           
, لردع ما يفعله اوسيء مان مناارف اإلجنااز    , اوبين عل  الثواب للسلوك أو اإلجناز القويم , الشريفة 

وحثغه وتشجيعه وتعزيز اخلو الذي يف داخله لعمل اإلحساان أو األداء القاويم يف عملاه , وهاذا النظاام      
, فياه أرقا  أماان حلقاو  اإلنساان      , للمكافآت ميثل أرق  تعامل إنساني اساااتيجي إداري حضااري   

من احلقو  والواجباات وكراماة   , ة أي جزء ولو كان بسيطًا وبأرق  الوعي الكفيل للردع , دون إراق
 .. اإلنسان 
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بشعور الطرف اآلخر  واالعتناءوالعظيم أن يصدر الردع بهذ  الدّقة اوتناهية وراعاة الُبعد النفسي        
اإلنساني وهذا التوجغه , لتاويله من ص  السلوك السليب إىل االرتقاء باإلنسان يف أداء السلوك اإلجيابي 

وُيظهار ماد  أهمياة العامال     , قبال عشارات القارون    ( عليه الساالم )ناد  به أمو اوؤمنني اإلمام علي 
 ..النفسي يف بناء الوعي واحلوافز والدواف  إلجناز أو تنفيذ أقوم ِلما خمطط له 

و اهلادر  مان غا  , باأرق  صاور  اإلنساانية    , والكس  األهم واألرقا  أن لاومل أبعااد التناافس            
 ..ولالرتقاء بالعمل واإلنسان وأداء  األفضل أو األنس  , بالكرامات واحلقو  والواجبات اوتبادلة 

إخل جيسد  مكونات القول اوباارك  .. تغيو سلوك , تقويم , إشباع , أداء , حافز , فهناك حاجة       
واوسايء اوخاال  يف   , بعد مناه إجناازًا   فالظاهر هناك حمسن القائم باألداء اوطلوب أو أد  وأ, اونظور 

وكيقية زجر اوسيء دون , والثواب عل  ما أجنز  احملسن من أعمال مطلوبة , أداء  ِلما هو مطلوب منه 
 ..اوساس اوادي به وتقريعه 

؛ يدخل ضمن  منه( اِب اُوْاِسِن اْزُجِر اُوِسيَء ِبَثَو )أمَّا البعد الالمنظور الذي يضعه النص اوبارك        
واووضاة ألساسيات ماا حيملاه   , األسباب والنتيجة واالنعكاسات اواتبة بظروفها الداخلية واخلارجية 

وردود حماسان  , وقاويم وساوي السالوك اإلنسااني     , وقويم وسوي النفس , احملسن ؛ من قويم الفكر 
 ..وتقدير هذا اإلجناز باوكافآت اواتبة عليه , اإلجناز 

وماا يعملاه مان حاافز     , بعد النفسي وانعكاساته ؛  ا فيه الطرف اآلخر اوتمثل باوسيء وأداء  وال      
 .. لتغيو سبل األداء من السليب إىل اإلجيابي 

وهنا الاكيز عل  تكامل العامل النفسي واوادي وغاو اواادي والشخصاية الساوية وغاو الساوية             
 ..وما يتم أداء  عل  أرض الواق  ؛ ساحات العمل , وفق اخلطة  واألداء اوطلوب, القائمة باألداء 

وتقويم وتهذي  السلوك غاو  , وتقويم أداء  وجناحه فيه , هو كس  اإلنسان , والكس  األهم       
, وجعله الفرد الناف  يف العمل وبكل طاقاته اخلاّلقاة  , السوي ولويله إىل السوي الناف  اوثمر اوتواصل 

دون اوسااس باه   , وبنااء وتكامال شخصايَّته وخلاق دافا  ولفياز مانهج التعااون         , اجتماعياًا  وتأهيله 
وإحساسه بالطرف , وتنمية وتطوير التقويم الذاتي الرفي  للسلوك وإنسانيته فيه , و شاعر  وأحاسيسه 

واحلاث  , ناس وإحساسه بنف  وأهمية اوشاركة الفعلية اوماعية لعمل اخلو وما ينف  ال, اآلخر وعطاء  
 ..عل  التنافس القويم الشري  بشكله التاسسي واحملاكاة لعمل اآلخرين بكل ما ينف  
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 الفصل السابع
 املدخل لدراسة الشخصّية 

 والشخصّية القيادّية يف نهج البالغة
 
فس وماا قابلاها يف علام االجتمااع وعلام الان      , منذ ظهور الدراسات احلقيقاة للعلاوم اإلدارياة            

لاسم مؤشارات لظهاور نظرياات يف    , واألخال  كمنهج ياابط م  بعضه البع  , انطلق  دراسات 
والشخصية القيادية اوات  عليها سلوكيات قومية ومنوذجياة , خصوصاًا بنااء    , جمال الشخصيَّة عمومًا 

 .. ذ  اوسؤولية وما لمله من األعباء اإلضافية اوات  عل  ه, الشخصية القيادية السوية والقومية 
اوتمثلة بالنظريات التاليلية والنظريات  فأرس  نظريات الشخصية       

والايت   التكوينية ؛ جبانبيها السوية وغو السوية , وجان  منها نظريات السمات 
واالنطواء والسيطرة  بساطكاالندرس  وض  الشخصية كصفة وعالمة أو مظهر ثاب  نسبيًا للسلوك ؛ 

, وغوها ؛ واالستعدادات الدينامية العامة وصفة السلوك الظاهر م  مراعاة اوميزات العقلية .. واوثابرة 
واليت قد تكاون  , وبنظريات السمات العامة واخلاصة أو النوعية , واالجتماعية , واوزاجية , واوسمية 

والاذي ُيعاد   , وباه تتمياز هاذ  الشخصاية     , أو بيئية , م والابية أو مكتسبة ؛ بالتعلم والتعلي, متوارثة 
 ..أسلوب من السلوك الفردي أو اوماعي 

, واوسامية  , واوزاجية , ومنها الطرز اهلرمونية  ووضع  نظريات الُطرز       
علا  الكيفياة الايت تتعامال      فضاًل عن النظريات اووقفيَّة اليت تعتمد فيها الشخصاية القيادياة  .. والنفسية 

  .إخل .. أو تض  له السبل واحللول والعالجات , وتعاجل فيها اووق  
                                                 

 .   99  -81ص / محطبا  مشلحى ( ي اهج محبالغ  علم مح ة  ف) تم اةمس  باض جوماب محشخصن  في كعاب   - 0

 : لأياا، ةمج  على سبنل محنثال     

 . 079 -067ص /  0976/ مصا / محضاها  / امة غايب حلطباع  / محسلوخ مداسااي في مدامة  / علي محسلني . ا  -  

 . 033  -031ص /  0985/ محاام  / ما بغد/ مطبا  م نا /  0ط / عاحم محشخصن  / مصطةى عبد محسالم محهنعي   -    

 . 233  -227ص / محناج  محسابق / حندي فؤما علي . ا  -    
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الصور من خمتل  الشخصيات البشرية احلقيقية م  لليالتها البالغية مان  ( عليه السالم)ويض  لنا       
 .. اوناحي النفسية واالجتماعية والابوية والتعليمية 

والتكامل النسايب لاد    , واليت تظم شروط الشخصية القيادية , خصيات القيادية وصور من الش       
, ضمن اووق  القيادي ؛  ا فيه الزمان واوكان , ليتسن  له أن يض  إمكانياته وقدراته ورغباته , الفرد 

 .. واوامعة بني النظرية والتطبيق الواض  هلا , وعالجاته ضمن األطر الدينامية العامة هلا 
 :يف تصني  الناس ( عليه السالم)فيقول        

َيِميُلاوَن  , اِعٍق اُع ُكلم َنا ْتَباٌع َأَوَهَمٌج َرَع, اةني ل  َسبيِل َنَجَوُمَتَعلٌِّم َع, يٌّ اِناِلٌم َربََّفَع: الَثٌة اُس َثالنَّ)       
 . (ُؤوا إىل ُرْكٍن َوِثيٍق َوَلْم َيْلَج, َلْم َيْسَتِضيُئوا ِبُنوِر الِعْلِم , مَ  ُكلم ِريٍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يبني اوكونات اخلاصة والعامة للناس(  3 ) خمطط 

 
 : وميكن بيان القول اوبارك  عادلة مبسطة       

 اِعٍقاُع ُكلم َنْتَباٌع َأَهَمٌج َرَع+ اةني ل  َسبيِل َنَجُمَتَعلٌِّم َع+ َيٌّ اِناِلٌم َربََّع= َاُس النَّ
, ومهاام احلكوماة ؛ بوزاراتهاا ومؤسسااتها وخططهاا وتنميتهاا وتطويرهاا ,        مهام الدولاة  وتبدأ       

إخل , وتنطلاق مان تقسايم النااس     .. وباخلصوص تنمية اواوارد البشارية الوطنياة ومهااراتهم وقادراتهم      

                                                                                                                             
 . 350  -316ص / محناج  محسابق / إبامهنم محغناي . ا -    

 . 22  -05ص / محناج  محسابق / مكند حس  عبد محهااي محبناع  -    
. 496ص / اهج محبالغ    - 0
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الفكري والنفسي والسلوكي , وما يات  علياه مان بنااء مساات الشخصاية وتناوع اجتاهاتهاا الفردياة         
, وما ينجم عن تناوع مكوناات شخصايات وسالوكيات النااس ؛ السالوكيات       ( اوماعية ) معية واو

القومية والسوية واوثمرة , واوعومقة وغو القومية وغو اوثمرة وغو الساوية , ونتاائج ذلاك وانعكاسااتها     
 .. عل  اجملتم  واألعمال واألنشطة , وتأهيله القيادي أو دون ذلك 

ن النص اوبارك اوتقدمم , وحبدود ماا يتعّلاق  وضاوع الدراساة ؛ تظهار القياادة الفكرياة        وأيضًا م      
وهو الشخص الراسخ يف الدين والعلم ومستاقه جبادارة  , ( يٌّ اِناِلٌم َربََّع) والقيادة الريادية , متمثلة با 

ل واوتجه بالعلوم النظرية والتطبيقية لدرجته العلمية العالية , والعامل بعلمه والناشر له , ويعين العامل العام
حنو البناء والصالح وتقدغم األمة ومحاية مصاحلها , وإحقا  احلقو  اإلنسانية للخلق ايعًا عل  وفق ما 
أنزل اهلل سباانه وتعاىل يف شريعته , وماا ياتا  علا  بلاورة شخصايته يف اويادان العلماي وتقدماه ,         

وي والتعليمي لإلسهام يف بناء الشخصيات اوستقبلية اونتجه يدان الابهامه يف اوومسؤوليته الشاخصة  
 بكل أبعادها اونظورة وغو اونظورة , والسيما الشخصيات العلمية والقيادية 

؛ وهو َمْن يساتثمر ميادانيًا أو عملياًا ماا     ( اةني ل  َسبيِل َنَجُمَتَعلٌِّم َع) ودون ذلك تمز شخصية ؛        
ن العلم بالتعّلم والابية والتعليم , واالجتا  صوب كل ما يؤدي به للكس  احلالل الطي  حيصل عليه م

األخروية , أو ما ُينجيه من أخطاء السلوك أو العمل الدنيوي وعواقباه , وماا    -وكس  جناته الدنيوية 
 ..ُينجيه من احلساب األخروي 

والصااعيد االجتماااعي ؛ الشخصااية وهااو ميثاال علاا  الصااعيد الشخصااي ؛ الشخصااية السااوية ,        
االجتماعية اإلنسانية , أو حينماا يكاون يف مركاز السالطة واوساؤولية القيادياة وماا ياتا  علياه مان           

, حبيث يتجه اجتا  منجاة نفسه وَمْن معه , وذلاك   إسااتيجيةمسؤولية السلوك التنظيمي , ينظر بنظرة 
 ..انه وتعاىل وترضي الناس بسلوك قويم السبل والنتائج اليت ترضي اهلل سبا

 )ودون ذلك ؛ َمْن يهدر حقوقه جبهله , واوتمثل بااالشخصية اومعياة أو اوماعياة وصاورتها ؛           
وماا  , وضاياعهم بضاياع وهادر طاقااتهم بأنفساهم وبالصاراع اُوادممر        ( اِعٍق اُع ُكلم َنا ْتَباٌع َأَهَمٌج َرَع

عق واالنصاياع لقيادتاه , وبهاذا يشامل الُبعاد النفساي       كال ناا   بإتبااع يهدرون من عقوهلم وحقاوقهم  
والسلوكي واالجتماعي , و اارك ال عقالناي خطار , حيمال علا  التااديات وماا يقاود لتهديادات          

 ..والسالم  االجتماعياالستقرار واألمن 
 :اوماعية اندماجية صماء  –وتكون مساتهم الشخصية الفردية         

سالوكي مناارف وال ساوي , يابني انادماج       –؛ وهاو اجتاا  نفساي     َيِميُلوَن مَ  ُكالم ِريا ٍ   -
 ..شخصياتهم بأهواء , يتمثلون بدم  اليت حيركها اوهرمج 
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َلْم َيْسَتِضيُئوا ِبُنوِر الِعْلِم ؛ حركتهم بال فكر وعقيدة وال خطة وال حت  علم , ويكون العقال   -
..هم وآرب خطرة الفردي ذائ  يف العقل اوماعي اُوغيَّ  بوجود شخص يقود

َلْم َيْلَجُؤوا إىل ُرْكٍن َوِثيٍق ؛ وعندها يكونون بال إسااتيجية , وال وعي قيادي , وقاد يكاون    -
الركن الوثيق هو شخصية القيادي أو اوهة اووجمة , وبه يفقدون األسس واوستقبل ويفقدون 

واالجتماعي والاباوي ,   النفسي والستقرارهمحت  استقاللية شخصيتهم والنتائج النافعة هلم 
وعندها قد يتجهون إىل ارتكاب احملرمات وتفاقمها إىل ارتكاب اون  واونايات , ويف اجملال 
اإلداري والتنظيمااي , قااد يتعرضااون النزالقااات الفساااد اإلداري واوااالي , وحتاا  اإلسااهام  

ول الدميقراطياة  بالفساد السياسي بشكل مباشر أو غو مباشر , كاختيارهم وانتخابهم يف الاد 
إىل أشخاص ال يكونون أهاًل للسلطة واوسؤولية , وخماطرهم وتهديداتهم تكون علا  طبيعاة   
التماسك االجتماعي السوي , وتأثو  عل  طبيعة صن  واختاذ القرارات اخلطارة علا  وحادة    

 ..الدولة والناس وتهدد حياتهم ومستقبلهم 
وإاّل َلماا  , قيادي بسمات معينة ال يار  توافقهاا إاّل هام    وعمومًا يكون يف هذ  الفئة الشخص ال      

 ..كان أبسط الناس أتباع كل ناعق 
صور وتواب  ما يكون عليه الناس ومستوياتهم يف قوَّة اإلميان باهلل وشريعته ؛ ( عليه السالم)ووض        

 .. كية وما يكون عليه بناء تلك الشخصية السوية من نواحيها الفكرية والنفسية والسلو
 : وبهذا تكون شخصية ومسات اوؤمن عل  وفق ما ورد يف لليل القول اوبارك       
, ْفَعَة َيْكَرُ  الرِم. ءني َنْفسًا َشْي َذلغَأَو, ءني َصْدرًا ْوَسُ  َشْيَأ, ي َقْلِبِه َوُحْزُنُه ِف, ي َوْجِهِه اُوْؤِمُن ِبْشُرُ  ِف)      

, َمْغُموٌر ِبِفْكَرِتِه, ُبوٌر َشُكوٌر َص. َمْشُغوٌل َوْقُتُه , َكِثٌو َصْمُتُه , ُه َبِعيٌد َهمَّ, ُه ِويٌل َغمََّط. َوَيْشَنُأ السغْمَعَة 
 . (ِمَن الَعْبِد  َذلغَوْهَو َأ, ْلِد ْصَلُ  ِمْن الصََّنْفُسُه َأ! َليمُن الَعِريَكِة , َسْهُل اخَلِليَقِة , ِتِه لََّضِننٌي ِبَخ

وما أرف  مسات هذ  الشخصية وقوتها , وما دّقة هذا الوص  والتاليل للشخصية اوؤمنة الايت ال        
وال تشقي َمْن كان حول تلك الشخصية النموذجياة  , وال جتعله مصوها , تبالي  لذات احلياة الدنيوية 

 ..و الشخصية السوية اليت ال ُتاممل شقاءها عل  كاهل الغ, الواسعة اودارك والفكر 
, فالشخص الذي حيمل هذ  السمات , يكتم حزنه يف داخله لكي ال يؤثر عل  غو  من النااس         

 ..ويستثمر كل طاقاته ووقته للخو والنف  , وبهذا يكون الشخص أنيس م  ما حييطه من ناس وااد 
 :بقوله , لنا عالمات أو مسات الظامل الرئيسية (  عليه السالم)ويض         
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اِهُر الَقْوَم َوُيَظ, َوَمْن ُدوَنُه بالَغَلَبِة , ِة ُه باَوْعِصَيَيْظِلُم ِمْن َفْوقََ: اتني اِل َثالُث َعالَماِلِم ِمَن الرمَجِلْلظَّ)        
 . (َلَمَة الظَّ
علياه  )يظهر يف ماا كشافه   , ولليل ووص  أصناف من الشخصيات اوسيئة اونارفة من الناس        

 :بالقول  (السالم
َوَكالَلاُة  , اَناُة َنْفِساِه   َمَه ْرِض إالَّي اأَلِمْنُهْم َمْن ال َيْمَنُعُه الَفَساَد ِفا : افني ْصَنْرَبَعِة َأل  َأاُس َعالنََّو)        

ْشاَرَط  َقاْد أَ , ِلاِه َوَرِجِلاِه   اُوْجِلاُ  ِبَخيْ َو, اُوْعِلُن ِبَشرمِ  َو, َوِمْنُهُم اُوْصِلُ  ِلَسْيِفِه , َوَنِضيُ  َوْفِرِ  , َحدمِ  
ْن َتاَر  الادغْنَيا   َوَلِباْئَس اَوْتَجاُر أَ  . ْنَباٍر َيْفَرُعاُه   ْو ِمَأ, ِمْقَن ني َيُقوُدُ   ْوَأ, ْوَبَق ِديَنُه ِلُاطاٍم َيْنَتِهُزُ  َأَو, َنْفَسُه 

ال َيْطُلاُ  اآلِخاَرَة   َو, َيْطُلُ  الدغْنَيا ِبَعَماِل اآلِخاَرِة    َوِمْنُهْم َمْن! ا َلَك ِعْنَد اهلِل ِعَوضًا َوِممَّ, ِلَنْفِسَك َثَمنًا 
, اَنِةَمَوَزْخَرَف ِمْن َنْفِسِه ِلأَل, َر ِمْن َثْوِبِه َوَشمَّ, َوقاَرَب ِمْن َخْطِوِ  , اَمَن ِمْن َشْخِصِه َقْد َط, ا ِبَعَمِل الدغْنَي

, اُع َساَبِبِه  ْنِقَطا اَو, ْبَعَدُ  َعْن َطَلِ  اُوْلِك ُضُؤوَلُة َنْفِسِه َوِمْنُهْم َمْن َأ. ِة َخَذ ِسْتَر اهلِل َذِريَعًة إىل اَوْعِصَيتَّاَو
ي َمَراٍح َوَلْيَس ِمْن ذِلَك ِف, اَدِة َهْهِل الزََّن ِبِلَباِس َأَوَتَزيَّ, اَعِة ْسِم الَقَن  باَفَتَالَّ, اِلِه َفَقَصَرْتُه احَلاُل َعل  َح

 . (ال َمْغد   َو
ِممَّا خيص موضوع الدراسة من النص اوتقدم , وحمتوا  له عالقة و وميكن أن حندد ما مت استيعابه ,      

وثيقة بعلم النفس التنظيمي ومنه مساات الشخصاية والشخصاية القيادياة , وموقا  تلاك الشخصاية يف        
 : ويتبيَّن باآلتي , اخلريطة التنظيمية وما ينجم عنها من سلوكيات ومؤثرات عل  خمتل  الصغعد 

ال جيعل نفسيَّته بقاوَّة اوبادأ   , هكذا أصناف من الناس , يكون الفكر الذي حيمله الفرد فيهم  - 
َماْن ال َيْمَنُعاُه   ) لذا ينبثق عنه السلوك اوعبمر عن مستو  الشخصية اوبنيَّة عل  , والثبات عليه 

وكاللاة حادم  هاو    , ( َوَنِضايُ  َوْفاِرِ    , َلاُة َحادمِ    َوَكال, اَنُة َنْفِسِه َمَه ْرِض إالَّي اأَلالَفَساَد ِف
للافاظ عل  مكانة شخصايته  , ميلكه من مال  ونضي  وقر  هو قلة ما, اعواز  من السالح 

وينعكس بادور   , مدروسة  ِممَّا جيعلها بال خطة إسااتيجية, ية وهنا النتفاء عمق الشخص, 
  ..الصعيد الفردي واوماعي عل  طبيعة صن  واختاذ القرار وتنفيذ  عل  

اُوْجِلاُ  ِبَخْيِلاِه   َو, اُوْعِلاُن ِبَشارمِ    َو, اُوْصاِلُ  ِلَساْيِفِه   ) والشخصيَّة اوسيئة األخر  اوتَّسمة با  - 
ومن هذا األساس العادواني للشخصاية مان امتالكهاا ألدوات القتال واساتعماهلا       , ( َوَرِجِلِه 

سبل الفتك , وقد ميثل الشخص القيادي أو اإلداري الظامل بالشرم اوام  واالنقياد حنو أسرع 
من أقل مستو  تنظيمي وإداري إىل أعل  اوستويات , ور ا ميثل صانعوا القرارات ومتخذو  
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ومنفذو  , وما ينجم عان سالوكياتهم وأوامارهم مان خمااطر وتهديادات تدموياة للمجتما          
الابوياة والتعليمياة , وهاذ  الشخصاية      واستقرار  وأمنه واقتصاد  وما يدخل ضامن األبعااد  

, ْشاَرَط َنْفَساُه   َقْد َأ )العدوانية أين ما كان موقعها ومستو  تأثوها , يكون مؤشر السلوك ؛ 
الادغْنَيا  ْن َتاَر   َوَلِبْئَس اَوْتَجاُر أَ . ْنَبٍر َيْفَرُعُه ْو ِمَأ, ِمْقَن ني َيُقوُدُ   ْوَأ, ْوَبَق ِديَنُه ِلُاطاٍم َيْنَتِهُزُ  َأَو

وبساماته هاذ  ألغا  مان شخصايته التكاوين       , (  !ا َلَك ِعْنَد اهلِل ِعَوضاًا  َوِممَّ, ِلَنْفِسَك َثَمنًا 
..وألغ  منهج البناء القيادي القويم , االجتماعي والتشريعي 

ال َو, ِة َماْن َيْطُلاُ  الادغْنَيا ِبَعَماِل اآلِخارَ      )الشخصية السيئة الغو سوية األخر  اوتمثلة يف ؛ و -3
, َر ِماْن َثْوِباِه   َوَشامَّ , َوقاَرَب ِمْن َخْطِوِ  , اَمَن ِمْن َشْخِصِه َقْد َط, ا َيْطُلُ  اآلِخَرَة ِبَعَمِل الدغْنَي

وبهاذا قاد ُيادممر منظوماة     , ( َخَذ ِسْتَر اهلِل َذِريَعًة إىل اَوْعِصَيِة اتََّو, اَنِة َمَوَزْخَرَف ِمْن َنْفِسِه ِلأَل
 اا فيهاا تادمو اوشااري  واألنشاطة      , من أجل مصااحله الذاتياة   , ة والُنظم اوختلفة فيها احليا

. .ونظمها 
بكل ما , ( ْبَعَدُ  َعْن َطَلِ  اُوْلِك َمْن َأ )الشخصية اونارفة والغو السويَّة الرابعة اوتسمة ؛ با و -1

, ُضاُؤوَلُة َنْفِساِه   ) هاو ؛  يعنيه طل  اولك مان رئاساة أو قياادة أو ماال أو ماا إىل ذلاك , و      
  َتَالَّا ) فكانا  مساميات النتيجاة أن    ( اِلاِه  َقَصَرْتُه احَلاُل َعل  َح) وألنه , (  اُع َسَبِبِهاْنِقَطَو

فهاو يف  , (  ال َمْغاد   ي َمَراٍح َوَوَلْيَس ِمْن ذِلَك ِف, اَدِة َهْهِل الزََّن ِبِلَباِس َأَوَتَزيَّ, اَعِة باْسِم الَقَن
يكون فيها قيادياًا انتهازياًا   , هه هذا , يتعد  عل  حقو  اآلخرين يف أي فرصة ساحنة له اجتا

.. أو دكتاتوريًا 
وكل هذا ينعكس عل  الشخصية ومساتها , وماا لملاه مان فكار ونفساية وسالوك , و ختلا               

 ..الفردية واومعية , االجتاهات الفكرية واويدانية 
 ساتو   , اق  واحملتو  والتوقي  وموقا  لمغال اوساؤولية علا  الشخصاية      وتكون حمددات اوو      

وبالتاأثوات اوباشارة   , اونظورة منها وغو اونظاور  , االستيعاب واودارك احملسوسة واولموسة واوقروءة 
,   لذا خيتل  ردود الفعل واحملفِّاز اومعاي اجتاا  تلاك اوواقا     , وغو اوباشرة عل  الشخصية والسلوك 

 ( :    عليه السالم)وبهذا يقول 
, َوِفْرَقٌة َتَر  َما ال َتَرْوَن , َتَرْوَن  َتَر  َما ِفْرَقٌة: َعل  ُأُموِر  -إَذا ُحرمَك  -ْمِر اَس ِمْن هَذا اأَلالنَّ إنَّ)      

 . .. (َوِفْرَقٌة ال َتَر  هَذا َوال َذاَك 
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بعاد احلدث والنتيجة اليت تنضوي ل  مضامني عديدة منها ؛ أ, وِممَّا يظهر من هذا النص اوبارك       
, داخال اومهاور أو النااس    ( اوماعي ) وتعدد الشخصية والسلوك اومعي , موضوعية وأخر  ذاتية 

وعلم االجتماع التنظيمي , , وعلم النفس اإلداري والتنظيمي , وهو ما يهتم به علم النفس االجتماعي 
ودينامية وحمتاو  احلادث   , وقوَّة احملرك ؛ اإلنسان واآللية , (  ْمِرهَذا اأَل) تمثلة با وباألبعاد الفلسفية او

 ..واودارك 
وما شاكلها يف بناء .. ويلع  الدور والفاعلية واوصا  والفكر وطريقة التفكو والدواف  واحلوافز       

ت  عل  اونظور الزمااني واوكااني   الشخصية ونظرتها الكامنة والظاهرة ومد  ازدواجية الرؤ  وما يا
واووق  والتوجغه والتوجيه و ستو  اواؤثرات الداخلياة واواؤثرات اخلارجياة , اووضاوعية منهاا وغاو        

 :اووضوعية , ومنه ومن غو  كان  الشخصية الفردية واوماعية وإفرازاتها 
 .. َتَرْوَن  َتَر  َما ِفْرَقٌة -
..ْوَن َوِفْرَقٌة َتَر  َما ال َتَر -
 ..َوِفْرَقٌة ال َتَر  هَذا َوال َذاَك  -

وبهاذا يأخاذ   , وراثياة   -وجانا  منهاا بيولوجياة    , وكذلك ِممَّا يعود إليه ذلك أسباب عديادة        
( عليه الساالم )ويض  , جان  من السب  والنتيجة موضوع مسات الشخصية وقوَّة بناء تلك الشخصية 

 :وذلك بالقول , سلوكياتهم تلك اوؤشرات وفاعليتها يف اجملتم  و
َوَحاْزِن ُتْرَباةني   , ْرٍض َوَعاْذِبَها  ُهْم َكاُنوا ِفْلَقًة ِمْن َسَبِخ َأنََّوذِلَك َأ, ْم َمَباِدُئ  ِطيِنِهْم ُهَ  َبْيَنَما َفرَّإنَّ)       

الرغَواِء َنااِقُص   َفَتامغ, الِفَها َيَتَفاَوُتوَن ِر اْخِتَوَعل  َقْد, ْرِضِهْم َيَتَقاَرُبوَن َفُهْم َعل  َحَسِ  ُقْرِب َأ, َوَسْهِلَها 
َوَمْعاُروُف  , ْبِر َوَقِرياُ  الَقْعاِر َبِعياُد السَّا    , َوَزاِكي الَعَمِل َقِبيُ  اَوْنَظاِر  , ِة َوَمادغ الَقاَمِة َقِصُو اهِلمَّ, الَعْقِل 

 . (َوَطِليُق اللَِّساِن َحِديُد اِوَناِن , ُ  اللُّ م َوَتاِئُه الَقْلِ  ُمَتَفرم, ِريَبِة ُمْنَكُر اَوِليَبِة الضَّ
البعاد العلماي لتادياد السامات وبنااء      ( علياه الساالم  )يضا   , العلمي  -وبهذا التاليل البالغي       

الشخصية واحلضارات ,  ا فيها ما يؤثر عل  بلورة وتكوين الشخصية من جوان  وراثية وأخر  بيئية 
مساات الشخصاية    وجنازمأ وميكان أن حنادد   , وغاو مكتسابة , وتكوينياة وتشاريعية     وتربوية , مكتسابة  

 :والشخصية القيادية بشكل عام عل  وفق النص اوبارك اوتقدمم 
 ..ُحْسُن اَوْنظر يف الَبهاء واَومال هو : ؛ والروغاء الرغَواِء َناِقُص الَعْقِل  َفَتامغ -
..ِة َوَمادغ الَقاَمِة َقِصُو اهِلمَّ -
..َوَزاِكي الَعَمِل َقِبيُ  اَوْنَظِر  -
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..ْبِر َوَقِريُ  الَقْعِر َبِعيُد السَّ -
..ِريَبِة ُمْنَكُر اَوِليَبِة َوَمْعُروُف الضَّ -
..َوَتاِئُه الَقْلِ  ُمَتَفرمُ  اللُّ م  -
.. َوَطِليُق اللَِّساِن َحِديُد اِوَناِن -
وماا  , دم يف مدارس علم النفس لتاليال بنياة الشخصاية    مفهوم أساسي مستخوالسمة        

وهي ميمازة  , لتكوغن نهج من السلوك يتميز به الفرد أو اوماعة , تنجم عن عوامل وراثية وأخر  بيئية 
وقد تكون متوارثاة أو جتايء بوسااطة االكتسااب مان الاتعلم والتعلايم        , يف الفكر أو الشعور أو الفعل 

 اوتوارثة احلركية اوبنية عل  وفاق التطاوَّر احلضااري والثقاايف والعلماي , وطبيعاة       والابية اوتوارثة وغو
, وبهذا يدور احلديث عن مسات الشخصية أو مزاياهاا وخصااهلا   , اونظومة والتنظيم اإلداري والقيادي 

  .. عن  اخلصائص اوميَّزة حلضارة من احلضارات , وعن السمات احلضارية 
أو , أو ثقافياة  , أو فكرياة  , ساواء  كانا  خلقياة    , يتميز بها الفرد أو الشخص  أو هي خاصية       

مكتسابة أو  , داخلياة أو ساطاية   , أو جسمية ساائدة أو متناياة   , أو حركية , أو مزاجية , شخصية 
  .شعورية أو تعويضية , موروثة أو خلقية 

ومساؤليات ضامن التوقيا  واووقا       من أن يكون القائاد اوكّلا   هاام   ( عليه السالم)وحذَّر        
واوكان الذي يشغله من اهليكل التنظيمي , له مسات أو صافات الشخصايات اونارفاة فكرياًا ونفسايًا      

 :ووقائية التاذير وفلسفته وآليته , تضمَّنه القول اوبارك , وسلوكيًا 
نَي ِمِلْسِة اُواَمإَماِم َوَكْحاأَلِم َواِنَغاَواِء َوالدمَمَو وجِِالُفُرل  َعي اِلوَن الَوُكْن َيي َأِغَبْنال َي ُهنَُّتْم َأْمِلَع ْدَقَو)       

ال َو, اِئاِه  َفَجُهْم ِبَعَطْقَيي َفا اِفال اَوا َو, ِلِه ْهَجُهْم بِِِِِضلَُّيُل َفاِهال اَوَو, َمُتُه ْهاِلِهْم َنَوْمي َأوَن ِفُكفَت, يُل ِخالَب
وَن ا ُدَها َوَيقِِاَ  بِ ,  و ُِِقَهَ  بااحلُ ْذَيا ِم َفْكا ي احُلي ِفا ِشا َتْرال اُوَو, ٍم ْووَن َقا مًا ُدْوَق َذِختََّيِل َفُ  للدغَواِئاحَل
 .3(َة ِة فُيهِلَك اأُلمَّلسغنَُّل ِلال اوَُُُعطَِّو, اِطِ  اَوَق

 وباوساتو  اإلنسااني الاباوي واألخالقاي    , وألجل أن يكاون القائاد علا  وفاق الانص اوتقادم             
 :يتطل  , واحلضاري الرفي  

, ألنه قد يفرط يف الشهوة واألنانية واوبالغاة يف احلارص   , إبعاد البخيل عن احلكم أو السلطة  - 
فُيعياق مساوة وتنمياة أنشاطة     , وقد يتاول يف سلطته صوب الدكتاتورية يف اختاذ القارارات  
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أو حتا  علا    , غارايف احمللاي   ومشاري  األفراد واجملتم  والدولة , أو ما ياؤثر علا  اووقا  او   
مستو  اوشروع الواحد , وفلسفة احليلولة دون شغل البخيل اوناصا  واوساؤوليات وصان     

, وما أخطار  وتهديداتاه يف اساتنزاف    ( َمُتُه ْهاِلِهْم َنَوْمي َأوَن ِفُكفَت) ت واختاذها هو ؛ االقرار
تنظاايم والتنساايق والرقابااة التقييميااة , وحاازم اإلدارة يف التنفيااذ وال كإسااااتيجيةقااوة اإلدارة 

, وتنمياة اإلدارة  والتقوميية والتنمية والتطوير والتقدَّم , ما يعومقه يف تنمية القدرات وتطويرهاا  
وتنمية اودراء , وماا يتطلا  مان تادريبها وتأثوهاا علا  مساتقبل واساااتيجيات األعماال          

, أو كجماعاات عمال يف التنسايق     واونتوج , وُّاسكها كجماعات اجتماعية داخل التنظيم
 ..أخالقية  –والفاعلية والتنظيم واالنسيابية , وكجماعات إنسانية 

وما أخطر اوهل البسيط , واوهل اوعّقد , واوهل اورّكا  علا    , إبعاد اواهل عن السلطة  - 
الفكاري   اجملتم  والعمل والتنظيم واإلدارة والتنفيذ والتنمية والتطوير , وهناا يلعا  اوساتو    

واألكادميي واوؤهالت واخلمة اوكتسبة يف جماال معايَّن , واساتيعاب أولوياة اوصاا  واوياول       
ألنَّ اواهل قد يفهم األمور عل  خالف ما هو عليه , أو يفهمها علا   , واالجتاهات واألداء 

لبسايط  وُيضل جبهلاه ا , فيدممر أو ُيارف مسوة احلياة , أساس مصاحله وما ال يتعارض معها 
وعل  هذا األسااس فاالنهي بااألخو يصا      َمْن كان يف إْمَرته أو قيادته , , واوعّقد واورّك  

ل مكانة يؤثر فيها عل  صن  واختاذ القرارات , وأيضاًا فلسافة   اِهوقائيًا للايلولة دون أخذ اَو
ماي  النهي عن وض  اواهال يف مكاان اوساؤولية , حلماياة النااس مان خمااطر سالوكه التنظي        

, فتات  اوخاطر عل  األيديولوجية أو الفكر وعل  التنظايم  (  ِلِهْهَجُهْم بِِِِِضلَُّيَف) وتهديداته ؛ 
..واآللية ومستقبل اجملتم  واوشاري  والبالد 

إبعاد اوايف ؛ وهو متعلق خبطورة الشخصية هذ  وشغله مكانة ولميله مسؤوليات ال يكاون   -3
صية غو اوستقرة عل  رأي , وهو ال يكون الشخص اوناسا  يف  أهاًل هلا , لكونه ميثل الشخ

وباجتاهاه هاذا فهاو ال يهاتم باووانا  اإلنساانية واألخالقياة        , اوكان البتعااد  عان احلقيقاة    
وُيشت  وحدة األمة واوسوة واوهود , وبه يقطعهم ويباعد بيانهم بسامة اوفااء    , والابوية 

( .. اِئِهَفَجُهْم ِبَعَطْقَيَف) وفلسفة هذا النهي لكون النتيجة ؛ اليت حيملها ويعمل بتوجيهاتها , 
إبعاد احلائ  ؛ وهو الشخص اوائر أو الظامل , وبسماته هذ  يتوجَّ  إبعااد  عان احلكام أو     -1

لكونه غو موضوعي وظامل يف التمييز واالختيار , وُيفضمال قاوم أو أشاخاص علا      , السلطة 
وبهاذا كانا     األسبقية دون أي إساناد للاقاو  والواجباات ,   آخرين يف إعطاء األفضلية أو 

( ..ٍم ْووَن َقمًا ُدْوَذ َقِختََّيِل َفُ  للدغَواِئال احَلَو) فلسفة النهي ؛ 
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أو إبطال احلاق ودون  , الذي يعمل عل  إحقا  الباطل دون احلق , إبعاد اورتشي عن احلكم  -1
عان اإلنساانية واألخالقياة وحادود      بتعااد واال, محايته, وهو يذه  باحلقو  صاوب اهلاوياة   

َوَيقِِاَ   ,  و ُِِقَهَ  باحُلْذَيِم َفْكي احُلي ِفِشَتْرال اُوَو) ولذا كان  فلسفة النهي ؛ .. شريعة اهلل 
, واوقاط  ؛ اوقدمات اونتهي األدلة واحلجج إليه , وما يات  عليه الادور  ( اِطِ  وَن اَوَقا ُدَهِب

يضني , ويف العصر احلديث يعوَّل عل  محاية احلياة بكاملها , ومنها اوان  وما جيم  بني النق
التنظيمي واإلداري واوالي والسياسي , وذلك حلماية اجملتم  والدولة واوؤسساات واوشااري    
بل وحت  احلياة من اورتشي , لكونه ميثل الفجوة يف جسد أي جهة هو فيها , وهو الشخص 

الله اوخاطر والتهديدات اخلارجية , واوتجهة باجملتم  صوب اهلاوية , غو السوي النافذ من خ
ونر  الفكر اإلنساني , وباخلصوص الفكر احلديث للنزاهة وأخالقيات العمل ؛ يعدغ اورتشاي  
ببؤرة الفساد اإلداري واوالي والسياسي , وحت  يصل فساد  لنخر اوساد العلماي وتفكياك    

..ه  نارف السلوك التنظيمي وتدمو البناء الوطين ُّاسكه , ويتجه باستخدامات
ويتخذ مادار  , إبعاد اُوعطِّل للُسنَّة النبوية الشريفة عن احلكم ؛ لكونه يتخذ القرارات بال ِعلم  -1

احلالل واحلرام وأخالقيات العمل يف خدمة مصاحله , فُيالل احلرام وُيارمم احلالل , وهاو يف  
,  ا فيه هو  َمْن مييل إلايهم  , إىل هوا  أو هو  اوؤثرات عليه  سلوكياته اونارفة أقرب فيها

وُيعّطل خمتل  اوشاري  التنموية , وتعطيل كل , فيهلك األمَّة واوعنيني باألمر واحلرث والنسل 
أشكال التطور , ويعوم  انسيابية وفاعلياة ومكوناات القارارات وصانعها واختاذهاا بالصاورة       

  ..       تجه بعرقلته كل أشكال تقدغم األمَّة ومسوتها الصاياة القومية الصائبة , واو
وهكذا ُيعن  عل  مد العصور بدراسة الشخصية , ودراسة مسات ومقومات بناء الشخصية , ويف        

طليعتها الشخصية القيادية , وما تؤثر بدوافعها وحزمها وقويم اجتاهاتها وقدراتها اومعية , وماا تتبنا    
وسياسات وعالقات , ُتسيمر بهاا الدولاة أو اوؤسساة أو اوشاروع , وماا لققاه مان         يولوجياتإيدمن 

مستو  رص الصفوف , ومستو  ُّاسك التنظيم االجتماعي واوناخ التنظيمي اوبيمن ود  عمق الفهام  
االجتماعية اوشاك والصالت االجتماعية وروابطها ومد  بناء الفكر الفردي اورتبط باوماعة والروح 

والثقافة االستيعابية للمجتم  , وبطبيعة احلال ينعكس ذلاك علا  البنااء القياادي ومكوناات االنتاجياة       
 ..والقوة االقتصادية , وانعكاساتها عل  قوة البناء احلضاري والثقايف واإلنساني 
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 الفصل الثامن
 أهم مباديء القيادة يف نهج البالغة

 
, ما يتطّلباه موضاوع دراساتنا يف نهاج البالغاة      , سنكامل يف هذا الفصل , تقدَّم وتواصاًل ِلما         

معرفة  جوان  مما نتناوله يف هذا , ليتسن  للقائم باألعمال القيادية , القيادة  مبادئوان  ِممَّا ورد من 
, ساتويات  الفصل من اونهج القويم للنهوض  هام األنشطة وتنظيم العالقاات اإلنساانية باني خمتلا  او    

 قتضا   , مبين عل  قويم الفكر لصن  اخلطاط اوطلوباة وتنفياذها    , واوتجهة بها  اتو  إنساني رفي  
لتتواصل انسيابية وفاعلية تنفيذ خمتل  اخلطط اورسومة , وتستمر عل  منهج , نفسي وسلوكي مناسبني 

و ا يتضمنه , ا يعقبها من خطط و راعاة تواصل مستقبل واسااتيجيات م, األهداف والغايات القائمة 
م  عدم اغفال , وباآلليات اوناسبة للتنفيذ , من ؛ موارد بشرية , وتنظيمية ؛ مادية وغو مادية ونفسية 

العالقات الرمسية وغو الرمسية بني خمتل  اوستويات التنظيمية ومواق  القو  البشرية لألنشطة احلكومية 
هداف اورسومة وما يعقبها من تطورات تلك األهداف عل  اواديات  والوصول إىل األ, وغو احلكومية 

 ..البعيدة 
 :    لذا سيكون خوض موضوعات مباحث الفصل عل  وفق اآلتي        

 .العدالة يف القيادة  :اوباث األول 
 .احلق والقيادة  :اوباث الثاني

 .األخالقيَّة القياديَّة : اوباث الثالث 
 .وعي القيادي ال :اوباث الراب  

 .الثقة بالنفس واإلقدام  : امساوباث اخل
 .اإلرشاد والنصياة  : سادساوباث ال
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 املبحث األول

 العدالة يف القيادة

 
وهي مؤشار واضا  علا     , العدالة إحد  األركان اليت تقوم عليها الدولة ومؤسساتها وقياداتها        

وصاعودًا حتا  الوصاول إىل    , ر وحدة إدارية أو نشاط من أصغ, نهج استقامة القيادة بكل اوستويات 
 ..أعل  مستو  يف الدولة 

ُيادث , أمَّا اوور فهو نهج أسلوب اوضاد للعدالة , وخماطر وجريرة اوور يف كل مناحي احلياة        
لاك  وخمتل  األنشطة الايت ميسغاها ذ  , الدولة  -اجملتم   -اوماعات  -تفاقم أزمات عل  مستو  الفرد 

ويض  بصماته التدموية عل  األبعاد الفكرية والنفسية والسلوكية , وقد يأخاذ اواور اجتاهاتاه    , اوور 
 .إخل .. السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الابوية 

ال ُيْبقي شيء  -أي باوور  -وبه , وأخطر  إذا امتدَّ طغيانه وأصب  ظاهرة وعل  مستو  الدولة       
ليتاول اإلنسان إىل , حت  يؤثر عل  النفس البشرية , ر  الصاي  , وُيربك كل منظومة ونظام يف مسا

 ..متوحش بكل اجتاهاته وأدوار  
سواء كان كامن ضمن الالشاعور , أو  , وخطورته حينما يصب  الناس كآالت بيد اووجمه الظامل       

ليأخذ جمرا  اخلطر عل  األساس  , والظهور  ظاهر ضمن الشعور , أو مزيج متفاوت النسبة بني الكمون
وميتد تأثو  وخماطر  عل  تقوي  احلضارات , وتقوي  مسار وعي , النفسية  -األخالقية  -اإلنسانية 

 ..الفرد واجملتم  
جيعل عل  وفقهاا االساتقرار النفساي وبنااء     , أو حت  العدالة النسبية اوتقدمة , أمَّا لقيق العدالة        

وُّتاد لُتاقاق   , لكل األطاراف القيادياة والعااملني بتاوجيههم     , الفردية واوماعية , السوية  الشخصية
 ..النتائج الفضل  للتقدم والتطور احلضاري 

لذا يكونون الناس خبو , ما دام  السلطة القضائية مستقلة وعادلة , وتأخذ احلق من مغتصبيه ,        
واوراكز الوظيفية , وبثبات تنشر السلطات القضائية العدالة بكل أين ما كان اوغتص  موقعه يف الدولة 

حزم وقوة , وإلحقا  احلق ال خياف القادة فيها لوماة الئام , وبالعادل يبتغاي القاائم علا  مؤسساات        
 ..رض  اهلل أواًل وأخوًا  القضائيةالسلطة 

ياة ,  خرجاتهاا أو خرجييهاا مان     وما دام الناس خبو , طاواا تادعم اوؤسساات الابوياة والتعليم           
الكوادر اوتقدمة اليت لمل أرق  اوبادئ واألخالقيات , وبقويم الفكر والعلم واوعرفة ؛ لتلك السلطات 
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القضائية والتشريعية والتنفيذية , وتعم بالكوادر أصااب اوبادئ واألخالقيات كل اوؤسسات واوشاري  
 ..واونظمات 

و , طاوا ينص  حرص الدولة عل  العلماء واوبدعني واوواه  والكفاءات , ويف وما دام الناس خب      
مقدمتها ما لرص عليه وتدعمه اوؤسسات الابوية والتعليمية , بكوادرها اليت ال تدممر الطاقات العلمية 

ريادية العادلة , اوبنية الفتية والواعدة من الطلبة , لرفد الدولة ومشاريعها بطاقاتها وإبداعاتها القيادية وال
 ..عل  األخالقيات وحمبة اخلو والتماسك 

وما دام الناس خبو , طاوا مل يق  الرادع التقوميي للظامل واوائر عند حدود الدنيا , بل يتعدا  إىل       
 ..التفكو بالقصاص العادل يف اآلخرة , وعدم تقادم احلقو  عند حدود الدنيا 

 :أساسية وعامة وهي  تعتمد عل  مبادئ, قييم والتقويم إنَّ العدالة بالت, وبال ري        
 ( :  عليه السالم)حيث يقول اإلمام علي ( القرآن الكريم ) إطاعة اخلالق عز وجل ودستور   - 

, اِساَخُه َوَمْنُساوَخُه   َوَن, اِئَلُه اِئَضاُه َوَفَضا  َوَفَر, اَماُه  الَلاُه َوَحرَ ُمَبيمناًا حَ : اَب َربِمُكْم ِفيُكْم ِكَت )      
, اِبَهُه َوُمْاَكَماُه َوُمَتَشا  , وَدُ  َوُمْرَسَلُه َوَمْاُد, ْمثاَلُه َوِعَبَرُ  َوَأ, ُه امَُّه َوَعاصََّوَخ, اِئَمُه َوُرَخَصُه َوَعَز

َوَباْيَن  , ي َجْهِلاِه  اِد ِفل  الِعَبٍ  َعَوُمَوسَّ, اُ  ِعْلِمِه َبْيَن مْأُخوذني ِميَث, اِمَضُه َوُمَبيمنًا َغَو, ُمَفسمرًا ُمْجَمَلُه 
ي ٍص ِفا َوُماَرخَّ , ْخاُذُ   َوَواِجا ني ِفاي السغانَِّة أَ   , ِة َنْسُخُه نَّي السغَوَمْعُلوٍم ِف, اِب َفْرُضُه ي الِكَتُمْثِب ني ِف

ْوَعاَد  ِماْن َكابٍو أَ  , اِرِماِه  ٌن َبْيَن َمَااَيَوُمَب. ي ُمْسَتْقَبِلِه اِئٍل ِفَوَز, اِج ني ِبَوْقِتِه َوَبْيَن َو, ُه اِب َتْرُكالِكَت
 . (اُ  ْقَصي َأٍ  ِفُمَوسَّ, ْدَناُ  ي َأوٍل ِفَوَبْيَن َمْقُب, اَنُه ْرَصَد َلُه ُغْفَرَصغٍو َأ ْوَأ, اَنُه َعَلْيِه ِنَو

ه وتاوقِّي  والعمل حبالل, وما أعظم مبادئ الوقاية حينما يكون فاعليتها  عرفة احلالل واحلرام       
وانسايابية  , و ادياتاه ومعنوياتاه   , يف رسم سياسات العمل عل  خمتل  الصغاعد البشاري   , حرامه 

 ..إحقا  احلق ولقيق العدالة 
وكل ما يتمثل من توجيه للاقو  والواجبات , منطلقًا من الفرائ  وما يقابلاه مان احلاوافز         

لك إلحقا  احلق , وكل ما تنظمه حلقات ما بيَّن اوتمثلة بالفضائل , خاصه وعامه , وأولويات ذ
ي اِئٍل ِفَوَز, اِج ني ِبَوْقِتِه َبْيَن َو) اهلل يف كتابه اوبني , والسيما التنفيذي والتكتيكي واالسااتيجي ؛ 

 ( .اُ  ْقَصي َأٍ  ِفُمَوسَّ, ْدَناُ  ي َأوٍل ِفْيَن َمْقُبب) , وما ينجم عنه (  ُمْسَتْقَبِلِه
 اا فيهاا األحادياث النبوياة الشاريفة لانيب الرمحاة        , ورد يف النهج والساوة النباوي   إطاعة ما  - 

 ( :عليه السالم)وبهذا يقول ,  ()والعدالة 
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ْخَرَجُه َأ؛ َف َمآِلِه َوَسلَّ  اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ, دني ْفَضْ  َكَراَمُة اهلِل ُسْبَااَنُه َوَتَعاَل  إىل ُمَامَّ  َأَحتَّ )   
, ْنِبَيااَءُ   ِتاي َصاَدَع ِمْنَهاا أَ   َجَرِة الَُّروَماِت َمْغِرساًا ؛ ِماَن الشَّا   َعزم اأَلَوَأ, ْفَضِل اَوَعاِدِن َمْنِبتًا ِمْن َأ

 َجِر ؛ َنَبَتا ْ َوَشَجَرُتُه َخْيُر الشَّا , ُأْسَرُتُه َخْيُر اأُلَسِر َو, ِعْتَرُتُه َخْيُر الِعَتِر , َواْنَتَجَ  ِمْنَها ُأَمَناَءُ  
َوَبِصَوُة , َق  َو إَماُم َمِن اتَّي َكَرٍم ؛ َلَها ُفُروٌع ِطَواٌل ؛ َوَثَمٌر ال ُيَناُل ؛ َفُهي َحَرٍم ؛ َوَبَسَقْ  ِفِف

, َوَزْنٌد َباَرَ  َلْمُعاُه ؛ ِساَوُتُه الَقْصاُد     , َوِشَهاٌب َسَطَ  ُنوُرُ  , ِسَراٌج َلَمَ  َضْوُؤُ  , َمِن اْهَتَد  
َوَهْفاَوةني  , ْرَسَلُه َعل  ِحنِي َفْتَرةني ِمَن الرغُسِل َوُحْكُمُه الَعْدُل ؛ َأ, َوَكالُمُه الَفْصُل , رغْشُد ُتُه الَوُسنَّ

 . (َوَغَباَوةني ِمَن اأُلَمِم , َعِن الَعَمِل 
َعازم  َوَأ ,ْفَضِل اَوَعاِدِن َمْنِبتاًا  ْخَرَجُه ِمْن َأَأَف)ومن هذا اوستق  يف اوعل التكويين للشخصية     
تكون العدالة ومنبعها اوستمد من  ,( ْنِبَياَءُ  ِتي َصَدَع ِمْنَها َأَجَرِة الَُّروَماِت َمْغِرسًا ؛ ِمَن الشَّاأَل

َواْنَتَجاَ   ) ومل تق  العجلة ومسوتها عند هذا احلد بل تواصال  العدالاة ؛   , الرسالة اإلهلية 
ي َحَرٍم ؛ َجِر ؛ َنَبَتْ  ِفَوَشَجَرُتُه َخْيُر الشَّ, ُأْسَرُتُه َخْيُر اأُلَسِر َو, لِعَتِر ِعْتَرُتُه َخْيُر ا, ِمْنَها ُأَمَناَءُ  

علياه  ), ومان هاذا يكاون قولاه      .. (ي َكَرٍم ؛ َلَها ُفاُروٌع ِطاَواٌل ؛ َوَثَماٌر ال ُيَنااُل     َوَبَسَقْ  ِف
     ( :السالم

اَل وِر ؛ َفَقاْد َقا  َوَيْشَتِبُه َعَلْيَك ِمَن اأُلُما , ُعَك ِمَن اخُلُطوِب ا ُيْضِلاْرُدْد إىل اهلِل َوَرُسوِلِه َمَو )    
ْمِر ي اأَلُأوِلوَل َوُسيُعوا الرَِّطَأيُعوا اهلَل َوِطوا َأيَن آَمُنِذا الََّهيغا َأَي: " اَدُهْم إْرَش َح َّ  ِلَقوٍم َأاَلاهلُل َتَع
,  اِبِهْخُذ ِبُمْاَكِم ِكَتاأَل: إىل اهلِل  دغفالرَّ" ُسوِلالرَّوُ  إىل اهلِل َوي َشْ ءني َفُردغإْن َتناَزْعُتْم ِفَف, ِمْنُكْم 

 . (ِتِه اواِمَعِة َغْيِر اُوَفرمَقِة ْخُذ ِبُسنَّاأَل: وِل ُسدغ إىل الرَّالرََّو
,  ()ومن هذ  اإلطاعة تكون إطاعة الرساول  , فاإلطاعة اوطلقة تبدأ من إطاعة اهلل     

ْخاُذ  اأَل: إىل اهلِل  دغالارَّ ) .. وتنب  هذ  الطاعاة مان   , بالتعاق  إطاعة أولي األمر منكم  ومنها
 ( .ِتِه اواِمَعِة َغْيِر اُوَفرمَقِة ْخُذ ِبُسنَّاأَل: وِل ُسدغ إىل الرَّالرََّو,  اِبِهِبُمْاَكِم ِكَت

, وإحقاا  احلاق والعدالاة ,    لألعماال واألنشاطة    ومن هنا تكون العدالة بالتقييم والتقاويم    
 ..وتواصل رمحتها عل  البشرية ومستقبل قوتها ورصانتها 

لاه  , اإلقتداء بأولي األمر وهم الصفوة الذين شرفهم اهلل بالعلم وسوة احلياة الدنيوياة القومياة    -3
ومصادرهم القارآن الكاريم    , ولقق العدل واستقرار األمة وبناء تطورها , امتداد  األخروي 
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, وهم الاذين يقاول   ( عليهم السالم)نَّة النبوية الشريفة وما جاد به األئمة اويامني من آله والسغ
:عنهم ( عليه السالم)

إْن َصاَمُتوا َلاْم   َو, َصاَدُقوا   إْن َنَطُقاوا . ْحَمِن َوُهاْم ُكُناوُز الارَّ   , ِفيِهْم َكَراِئُم الُقْرآِن ) ..           
. ( ُيْسَبُقوا

ووختلاا  األنشاطة واجملاااالت السياسااية  , مان إتباااع القائاد للاانهج القاويم     والعدالاة ؛ تباادأ  -1
( :   عليه السالم)ويبدأ البناء من قوله .. واالقتصادية واالجتماعية والابوية 

: ِة َفاِة اَواِهِليَّْف َكِبُوُكْم ِبَصِغِوُكْم ؛ َوال َتُكوُنوا َكُجَوْلَيْرَأ, ِلَيَتَأسَّ َصِغُوُكْم ِبَكِبِوُكْم  )          
, َداٍح َيُكاوُن َكْساُرَها ِوْزرًا   ي َأَوال َعِن اهلِل َيْعِقُلوَن ؛ َكَقْيِ  َبْيٍ  ِف, ُهوَن ال ِفي الدميِن َيَتَفقَّ

 . (ْخِرُج ِحَضاُنَها َشرًّا َوُي
لعالجاي ,  ا -الوقائي فتنظيم العدالة وإدارتها واالقتداء بها , تبدأ من هذا البناء الفكري     

وبالتالي تواصل إعداد األرضية النفسية السوية , واالستمرار السلوكي القويم ألرق  األعمال 
وما يات  , واالقتداء بالقويم اوكتس  واخلمة اوثمرة النافعة , واالجنازات اإلبداعية اوثمرة 

الفعال   وإتبااع باالقويم  عليها من البناء اإلنساني الذي يرحم بعضه بعضًا بالتأسمي أو االقتداء 
احلسن , وهو ما يتوجه به ضمن العناية والتنظيم االجتماعي الصغو باالكبو , والرأفاة تبادأ    

 ..ضمن العناية والتنظيم االجتماعي من عطاء الكبو ليغمر به ويعتين من خالله بالصغو 
عدالة اوستق  واونّظم واالبتعاد عن االحنرافات واوفاء بني الناس , واالنطال  من رافد ال    

يعين مصدر البناء الفكري النقي القويم , واونطلق منه سوي النفس وقويم , من التفقُّه بالدين 
السلوك واألعمال ؛ ومناه العالقاات اإلنساانية , ولقياق التماساك االجتمااعي الاذي ميتاد         

 ..بإجيابياته إىل تنظيم خمتل  أنشطة احلياة 
أن يكون ماؤهَّاًل باالعلم والثقافاة    , به من الشخص الذي يتامَّل أعباء اوسؤولية ما يتطل وعمومًا       

 ..وخوض اوهام أو اوسؤوليات اووكل بها , قويم السبل  إتباعلبناء التوازن يف , والتجربة 
ك زمام يف صفة َمْن مل( عليه السالم)فيقول , ونهج البالغة ُيطالعنا عل  هذا الُبعد الداعم للعدالة        

 : وأخذ العدل سبيله , أمر  أو نفسه 
َفَكااَن  , ْلَزَم َنْفَسُه الَعْدَل َقْد َأ. ْرِضِه ْوَتاِد َأَوَأ, اِدِن ِديِنِه َفُهَو ِمْن َمَع, ْخَلَص هلِل فاْسَتْخَلَصُه َقْد َأ)        

 ًة إالََّوال َمِظنَّا , َهاا  مََّأ اَيًة إالَّال َيَدُع للَخْيِر َغ, ُل ِبِه َوَيْعَم َيِصُ  احَلقَّ, َل َعْدِلِه َنْفُي اْلَهَو  َعْن َنْفِسِه وََّأ
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َوَيْنِزُل َحْياُث َكااَن   , َثَقُلُه  َيُالغ َحْيُث َحلَّ, َفْهَو قاِئُدُ  َوإَماُمُه , اَب ِمْن ِزَماِمِه ْمَكَن الِكَتَقْد َأ. َقَصَدَها 
 . (َمْنِزُلُه 

يعين االستعداد وتعزيز هذا ااالسانعداد التنظيماي , لينااول إىل ماا يؤهلاه      فاإلخالص هلل أواًل ,        
ورحلة استخالص اهلل , وال يصل إىل هذا اوستو  ذو حظ عظيم , من األنبياء واألوصياء ومن بعادهم  
ااوؤمنني واألصفياء , وبه يكش  عن حقيقة تكوينه ومعدنه ومكانته , ويسلك  ؤهالته وما يشغله ماا  

 :اوخطط اآلتي  يبينه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني انسيابية بناء العدالة والعمل  وجبها(     )خمطط 
 

َوَيْنِزُل َحْيُث , َثَقُلُه  َيُالغ َحْيُث َحلَّ, َفْهَو قاِئُدُ  َوإَماُمُه , اَب ِمْن ِزَماِمِه ْمَكَن الِكَتَقْد َأ) وبعد  ؛        
من احملتو  ؛ الزمام ميثل ماا ينقااد مناه الشاخص , والقائاد ميثال        , وهنا قد يكون جان ( َكاَن َمْنِزُلُه 

شخصية العقيدة , واإلمام ميثل الفكر الذي , وباالنقياد باه , معرفاة كيا  لالَّ اوعضاالت , فتوضا        
األمور يف مواضعها , وبالعدل يتم إحقا  احلاق وحال اوعضاالت اوستعصاية , ومناه ينتفا  الشاخص        

 ..عيته أو رعيته القيادي , فينص  بني م
علياه  )وبهاذا يقاول   , التنظيمي ؛ للفارد واجملتما     -والعدالة ُتاقق الطمأنينة واالستقرار النفسي       

 ( : السالم
َتْظَهاُر  ُه ال إنَّا َو. ِة ِعيَّا ِة الرََّوُظُهاوُر َماَودَّ  , الِد ي الابِ اَمُة الَعاْدِل ِفا  ِة َعْيِن الُوالِة اْسِتَقْفَضَل ُقرََّأ إنََّو)       

اِل ِة اْساِتْثقَ َوِقلَّا , لا  ُوالِة اأُلُماوِر   ِبِايَطاِتِهْم عَ  ال َتِص غ َنِصايَاُتُهْم إالَّ َو, ِرِهْم وِبَسالَمِة ُصُد ُتُهْم إالََّمَودَّ
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َتْعِدياِد  َو, اِء َعَلْيِهْم َنثَّي ُحْسِن الاِصْل ِفَوَو, اِلِهْم ي آَمفاْفَسْ  ِف, ِتِهْم ُمدَّ اِعَوَتْرِك اْسِتْبطاِء اْنِقَط, ُدَوِلِهْم 
اَء إْن َشا , اِكاَل  َوُتَاارمُض النَّ , اَع الشغَج اِلِهْم َتُهزغْفَعَكْثَرَة الذمْكِر ِلُاْسِن َأ إنَّالِء ِمْنُهْم ؛ َفْبَل  َذُوو الَبا َأَم

 . (اهلُل
من القول اوتقادمم اوباارك    العدالة باوخطط البسيط الذي نستقيهومكانة وميكن أن نر  ما أهمية        

 :وكاآلتي 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني أهمية العدالة للقائد والرعية والبالد(     )خمطط 
 
ولكل ذلك شروطه ؛ فاوودة ال نراها إاّل بسالمة الصادور , باساتقامة الفكار والانفس , ليكاون            

 ..  وتعاهدو إذا حفظو   العمل عل  وفق ذلك , والنصياة ال تص غ من الرعية إىل الوالي , إاّل
حال الكثو من األمور دوناه والعادل , أو حالاة بيناه وباني العدالاة ,       , وإذا اتب  القيادي أهواء        

 ( :عليه السالم)وهنا يقول , اوصا  واألهواء الشخصية واآلراء االرجتالية 
َسَواء  ؛  اِس ِعْنَدَك ِفي احَلقمْمُر النََّفْلَيُكْن َأ, الَعْدِل  ِثوًا ِمَنإَذا اْخَتَلَ  َهَواُ  َمَنَعُه ذِلَك َك الَواِلَي َفإنَّ)      

, َواْبَتِذْل َنْفَسَك ِفيَما اْفَتَرَض اهلُل َعَلْيَك , ْمَثاَلُه َفاْجَتِنُ  َما ُتْنِكُر َأ, ُه َلْيَس ِفي اَوْوِر ِعَوٌض ِمَن الَعْدِل َفإنَّ
 .  (ومفًا ِعَقاَبُه َوُمَتَخ, َراِجيًا َثَواَبُه 

, وذلاك بادليل   والوقاية والعالج , السبيل للبقاء يف دائرة عدالاة تنظايم وإدارة القياادي احلكايم           
 :اونهج القويم الذي يبدأ بديناميته الوظيفية من 

 ( ..َسَواء   اِس ِعْنَدَك ِفي احَلقمْمُر النََّفْلَيُكْن َأ)  -
( ..َثاَلُه ْماْجَتِنُ  َما ُتْنِكُر َأ)  -
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 081 

( ..اْبَتِذْل َنْفَسَك ِفيَما اْفَتَرَض اهلُل َعَلْيَك )  -
والدواف  واحلوافر اواتبة عل  تلك األعمال , ضمن نظام الثواب والعقاب ؛ الدنيوي واألخروي ,      

الكابو يف صان  واختااذ     , والعدالاة هناا تلعا  الادور    ( َوُمَتَخومفًا ِعَقاَباُه  , َراِجيًا َثَواَبُه ) واالجتا  يكون 
 ..القرارات , لتاقيق اوساواة وإحقا  احلق 

الَعاْدُل َيَضاُ    ( : عليه الساالم )و اوود ؟ فقال َأ, الَعدل : فضل يهما َأَأ ) ( :عليه السالم)وسئل        
الَعاْدُل  َف, اصٌّ اِرٌض َخا اُووُد َعَو,  الَعْدُل َساِئٌس َعامٌَّو, ا ا ِمْن ِجَهِتَهاُووُد ُيْخِرُجَهَو, وَر َمَواِضَعَها اأُلُم

 . (ا َمُهْفَضُلَأا َوْشَرُفُهَمَأ
, واألسابقية   وإسااتيجيتهوبهذا يتَّض  أهمية اوصطل  , وأهمية فلسفة اوصطل  , وأهمية فهمه        

 .. وما يكون سب  أفضليته , اوتطل  تنفيذ  , وآلية استعماالته الفاعلة يف احلياة 
محاية العدل حت  من األنفس البشرية غو اوستقرَّة أو اوريضة , أو محايته ممن يتعاارض   أجلمن و      

 . (ِهَمُه َتتَّ الَّالَعْدُل َأَو, َمُه َتَتَوهَّ الَّْوِحيُد َأالتَّ)   ( :عليه السالم)يقول  لذا.. م  مصاحله 
وسابل تعامال القائاد    , االت التنظيمياة  لألماور يف اجملا   االستيعابالوضوح ووهو ما يظهر أهمية       

 ..والرعية بعدم اتهام العدل , بالتوازي م  عدم التوهم يف التوحيد 
تتوافر السعة اإلنسانية , وعل  وفق ذلك يكون ميدانيًا , وبأسلم اآلليات النابعة من أد  القرارات       

. ي الَعْدِل َساَعًة  ِف إنََّف) .. البشري ؛  وما يتاقق من عالجات سبل التعامل, اوتوافرة يف تطبيق العدل 
 .3( !ْضَيُق فاَوْوُر َعَلْيِه َأ, َوَمْن َضاَ  َعَلْيِه الَعْدُل 

فالسعة كأن تكون نابعة من طبيعة اوشكلة وأسبابها والشخص وسالمته العقلية والنفسية وسالمة       
تو  العن  حت  الوصول إىل مستو  ارتكاب موقفه الزماني واوكاني واووق  , وما ينتج عنها من مس

اون  واونايات يف التعامل م  اوشكلة ومعاوتهاا , فماثاًل حينماا ياتم تطبياق العدالاة علا  الشاخص         
لة ما  نفاس   امرتك  جرمية عند الدفاع عن النفس بكل حيثياتها اإلنسانية , كما يتعامل يف تطبيق العد

صرار والاصغد , وهكذا يتدرج مستو  ساعة العدالاة واختااذ    اورمية وعل  شخص ارتكبها م  سبق اإل
 ..القرار واحلكم فيه عل  ما تتجمَّ  من أدلة وبيانات ومعلومات توض  أمام أنظار القضاء العادلة 

وهكذا تكون العدالة ونشرها يف كل جماالت احلياة , وتنظيمات اوؤسسات واوشاري  وإداراتها ,       
التشريعية يف الدولاة مان قاوانني لتسايو احليااة وأنشاطتها , وماا تقاوم السالطات          وما تضعه السلطات 
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التنفيذية , أو السلطات القضائية , أو بشكل عام القيادات , بتطبياق العدالاة يف ضاوء القاوانني , وماا      
 ..يات  عليها من التعليمات واللوائ  

, بناء الثقة عل  مستو  الفرد واجملتم  والدولة  أال وهو, والبدَّ من شرط آخر ُمَتممم حيمي العدل       
 . (نم ل  الثمَقِة ِبالظََّلْيَس ِمَن الَعْدِل الَقَضاُء َع )واالبتعاد عن الظن ؛ ألنه 

, والظن ( الظن العيان ) والظن ؛ هو الشك , واليقني غو اوؤكد وغو اوبين عل  علم ؛ ويسم        
قها يف جسد الشخصاية والنفساية وماا يانجم عنهاا مان التوجياه والتاأثو         الضع  والثغرة اومكن اخاا

السلوكي العشوائي , مما يسهمل دخول نظرية اوؤامرة واالتهامات الال عقالنياة والاال إنساانية , وردود    
الفعل للشخصية , ببناء الدواف  اخلطرة والعدوانية , وبذات الوق  استنزاف العزمياة والطاقاات والقاوة    

 ..فعة لد  الشخصية النا
ولذا يتوج  احلد من الظن يف حياتنا , والسايما عناد الشخصاية القيادياة , وذلاك بإحيااء الثقاة             

, وبكل ما حيقق لإلنسان االستقرار النفسي واساتمرار  اوثمار واوناتج    , بالنفس وأنفس الغو وتعزيزها 
 ..لفكري والنفسي والسلوكي واالبتعاد عن الظن اوؤدي إىل فقدان اإلنسان لتوازنه ا

ويشخص ليكون احملرمك اورباك للنظاام وعملياة    , وأخطر الظن حينما يكون عل  مستو  قيادي       
االستقرار بكل جماالته ؛ كاالجتماعية والابوية والتعليمية , لكون الظن ال جيتما  ما  العلام , ويظهار     

 ..يأخذ العدل جمرا  يف احلكم بصور  اخلطرة لد  القضاء والسلطة القضائية , وال 
واألخطر من كل ذاك وهذا , حينما يتاكم الظن يف شخصية القياادي وهاو علا  رأس السالطة           

 ..وبني يديه رقاب الناس وممتلكاتهم , وبأمر  وقراراته مصوهم 
اباه نوباة   فا  القيادي الذي يأخذ عل  الظن , يقتل ويسجن ويدممر مستقبل النااس , حينماا تنت        

الظنون باآلخرين ؛ سواء كان اوقرَّب منه أو البعيد عنه , ويظهر بصاور  اوليَّاة وأشاكاله وسالوكياته     
 .. عل  مستو  عاوي وعل  مدم التاريخ القديم واحلديث واوعاصر 

 :وذلك يف قوله , ( عليه السالم)وُنطال  لليل آخر يضعه أمو اوؤمنني اإلمام علي      
َوَرسااَخِة  , ْهاَرِة احُلْكاِم   َوُز, َغاْوِر الِعْلاِم   َو, ْهاِم  اِئِص الَفل  َغَع: ْرَبِ  ُشَع ني ل  َأا َعالَعْدُل ِمْنَهَو)      

ْط اِئِ  احُلْكِم ؛ َوَمْن َحُلَم َلاْم ُيَفارم  َفَمْن َفِهَم َعِلَم َغْوَر الِعْلِم ؛ وَمْن َعِلَم َغْوَر الِعْلِم َصَدَر َعْن َشَر, احِلْلِم 
 . (اِس َحِميدًا ي النَّاَش ِفَعْمِرِ  َوي َأِف

 :وميكن وض  جان  مما تقدَّم من القول اوبارك , ضمن اوخطط اآلتي       

                                                 
. 517ص / اهج محبالغ    - 0
. 473ص / اهج محبالغ    - 2
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 يبني ُشع  العدل ؛ اونظومة اوامعة بني الفهم والعلم واحلكم واحِللم(  3  )خمطط 
 

هذا القول اوبارك ؛ كون العدل أحد أركاان اإلمياان أو دعاماة    ودقة هذا التاليل , يبدأ مما يسبق       
يف جسد البناء التنظيماي  ( العدل ) فتضعض  اإلميان من فقدان أو إرباك هذا الركن , من دعائم اإلميان 

َغاْوِر  َو, ْهاِم  اِئِص الَفَغا ) لكون خريطته التنظيمية تتماسك باا  , وليس التنظو لوحد  , للاياة اويدانية 
 ..وهذ  السلسلة منبعها الشريعة اإلهلية العظيمة , (  َوَرساَخِة احِلْلِم, ْهَرِة احُلْكِم َوُز, ِعْلِم ال

 :وآليته وتنظيمه يكون      
 .َمْن َفِهَم َعِلَم َغْوَر الِعْلِم  -
.اِئِ  احُلْكِم َمْن َعِلَم َغْوَر الِعْلِم َصَدَر َعْن َشَر -
 .اِس َحِميدًا ي النَّاَش ِفَعْمِرِ  َوي َأِفَوَمْن َحُلَم َلْم ُيَفرمْط  -

ُشَاب 

 محادل

َرساَخِة 
 احِلْلِم

ْهَرِة ُز
 احُلْكِم

اِئِص َغ
 ْهِمالَف

َغْوِر 
 الِعْلِم
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 .. ( !ِم اَوْوِر َعل  اَوْظُلوِم ْوَشدغ ِمْن َياِلِم َأَيْوُم الَعْدِل َعل  الظَّ) لذا نر        
وعل  كال اوساتويات ,   , وهذ  أعظم عقوبة إهلية جعلها ضمن البعد التنظيمي ؛ نفسيًا وجسديًا       

 .. يف منظومة احلياة , وهلا توقيتها ومكانها وموقفها وشخوصها وشاخصة غو منظورة 
وكماا يقاال ياوم    , وأعظم أجر ومكافئة للمظلوم عل  ما عانا  من ويل , لكنه ميرغ مرَّ الساااب        

 ..ويوم الظامل يقاب من القصاص منه , اوظلوم ينقضي 
, يف الشخصية القيادية اإلنسانية واألخالقية  وعل  هذا األساس يكون العدل أو تكون العدالة فاعلة     

لكون الفهم ال يتم إاّل بالغوص يف غمار الشريعة اوباركة وحبور علومها , واكتشاف مواقعها وكنوزها 
 ..وثرواتها اليت ال تنض  وال تنتهي 

؛ والذي مماا   احُلْكِمْهَرِة َوُز, وال يتم إاّل بالوصول إىل العمق والوقوف عل  أرضيته الصلبة بالعلم       
ومناه بثباات احللام النااتج عناه احلكام اوابين علا  أساس          , يعين وضوحه وبيانه األنور الساط  ببياضه 

باأرق  تكامال الشخصاية    , لتكاون القياادة وإدارتهاا    , واوبتعد عن الغض  وجتاوز العادل  , الطمأنينة 
 .. ديات احلياة وأنشطتها اوختلفة ولمل مسؤولية بناء اإلنسان بكل مكوناته , وماديات وال ما

 
 
 

 املبحث الثاني

 احلق والقيادة
 

التنظيمي ,  -وتواصاًل ِلما تقدَّم , نتناول يف هذا اوباث ؛ ركن من أركان سالمة البناء القيادي       
طبيقاته , وهو الداعم واجتاهاته وت باإلدارة اوستمرة الفاعلة , واوتمثل هذا الركن العظيم باحلق 

وسوة احلياة السوية القومية , ورصانة تواصلها واستقرارها النفسي واألمين داخل الادول ومؤسسااتها ,   
ومنه يتاقق قوة البناء االسااتيجي اوستمر , وتنفياذ األنشاطة بوسااطة اآلخارين , لتاقياق األهاداف       

البيئاة بتنظايم وتنسايق وتاوازن علا  وفاق اورساوم        اوستمرة التطور والنمو , تبعًا لتطور ومنو وساالمة  
 ..واوخطط له 

                                                 
.  534ص / اهج محبالغ    - 0
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, به يندحر الباطل وتتوازن األماور  , من أمساء اهلل تعاىل احلسن   أسمواحلق ؛ قبل كل قول , هو       
وبها ينعم اإلنساان باال غالا     , وتناغم احلضارات  الطمأنينةلعامل تسود  قوَّة , وتنبعث احلياة احلقيقية 

بكال  , تتامال أعبااء صان  واختااذ القارارات      , فتتاوازن الاِنعم بتنظايم وقياادة راساخة      , غلوب وال م
 ..مستوياتها وتدرغج خطورتها واسااتيجياتها 

ال بدَّ من بيان جوان  وأبعاد وصور احلق , وقبل الدخول يف صل  موضوعنا , و ا يس  دراستنا       
 :من في  نور القرآن الكريم ؛ وكما يلي , 
ءني  ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَاقغ َوَأنَُّه ُيْاِي اْلَمْوت  َوَأنَُّه َعل  ُكلم َشْي: ) اهلل احلق ؛ ويتجل  يف قوله تعاىل  - 

ورة سا (  ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَاقغ َوَأنَّ ما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهاَو اْلباِطالُ  ) ,  1اآلية / سورة احلج (  َقِديٌر
ساورة  ( ُثمَّ ُردغوا ِإَل  اللَِّه َمْوالُهُم اْلَاقم َأال َلُه اْلُاْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلااِسِبنَي ) ,  33من اآلية  / لقمان 
َعاْنُهْم  ُهناِلَك َتْبُلوا ُكلغ َنْفٍس ما َأْسَلَفْ  َوُردغوا ِإَل  اللَِّه َمْوالُهُم اْلَاقم َوَضالَّ  ) ,   1من اآلية / األنعام 

َفَتعااَل  اللَّاُه اْلَمِلاُك اْلَااقغ ال ِإلاَه ِإالَّ ُهاَو َربغ اْلَعاْرِش        ) ,  33اآلية / سورة يونس (  ما كاُنوا َيْفَتُروَن
 . 1  من اآلية / سورة طه (  اْلَكِريِم

 . 1من اآلية / زاب سورة األح( َواللَُّه َيُقوُل اْلَاقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل : ) احلق يقول احلق  - 
 . 13من اآلية / سورة األحزاب .. (  َواللَُّه ال َيْسَتْاِيي ِمَن اْلَاقم: ) احلق ال يستاي من احلق  -3
ساورة  (  َوُهاَو الَّاِذي َخَلاَق السَّاماواِت َواألَْْرَض ِبااْلَاقم     : ) احلق خلق السماوات واألرض بااحلق   -1

 . 93من اآلية / األنعام 
ِإنَّا َأْنَزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب ِباْلَاقم ِلَتْاُكَم َبْيَن النَّاِس ِبماا  : ) نزل احلق عل  رسوله لياكم باحلق احلق أ -1

َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب ِباْلَاقم ) .. ,  31 من اآلية / سورة النساء ( َأراَك اللَُّه َوال َتُكْن ِلْلخاِئِننَي َخِصيمًا 
 . 3  من اآلية / سورة البقرة .. (  َن النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيِهِلَيْاُكَم َبْي

وحث احلق عل  اإلميان  ا أنزل من احلق ليكفِّر عنهم سيئاتهم كما آمنوا  اا أنازل مان احلاق مان       -1
ُمَامَّدني َوُهاَو اْلَااقغ ِماْن     َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلااِت َوآَمُنوا ِبما ُنزمَل َعل : ) خالل قوله عز وجل 

َن مَِّا اْلَااقغ ِماْن َربماَك َفاال َتُكاْن      ) و,   اآلية  / سورة حممد (  َربمِهْم َكفََّر َعْنُهْم َسيمئاِتِهْم َوَأْصَلَ  باَلُهم
 . 13اآلية / سورة آل عمران ( اْلُمْمَتِريَن 

ْيَ  َيْهِدي اللَُّه َقْوماًا َكَفاُروا َبْعاَد ِإميااِنِهْم     َك: ) وجعل احلق الرسول حق وذلك بقوله عز َمْن قال  -9
 .21اآلية/ سورة آل عمران (  َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوجاَءُهُم اْلَبيمناُت َواللَُّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي

.. (  ذِلَك ِباَأنَّ اللَّاَه َنازََّل اْلِكتااَب ِبااْلَاقم َوِإنَّ الَّاِذينَ      ) واحلق أنزل احلق باحلق ببيان قوله العظيم  - 2
 . 91 من اآلية / سورة البقرة 
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ِإنَّا َأْنَزْلنا : ) وسلبية ما ُيايط به , واحلق أنزل احلق لياكم باحلق حلماية اإلنسان من ذاته السلبية  - 3
 اآلياة / سورة النسااء  (  النَّاِس ِبما َأراَك اللَُّه َوال َتُكْن ِلْلخاِئِننَي َخِصيمًا ِإَلْيَك اْلِكتاَب ِباْلَاقم ِلَتْاُكَم َبْيَن

 39 . 
َفِإْن كاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَاقغ َسِفيهًا َأْو َضاِعيفًا َأْو ال  ) واحلق أراد أن ُيملي احلق ولي كات  عدل ؛  -3 

 . 2 من اآلية / سورة البقرة .. (  ُه ِباْلَعْدِلَيْسَتِطيُ  َأْن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليغ
من / سورة  األعراف (  َحِقيٌق َعل  َأْن ال َأُقوَل َعَل  اللَِّه ِإالَّ اْلَاقَّ) أن ال ُيقال عن احلق إاّل احلق  -  

 . 31 اآلية 
َفَوَقاَ   ) إىل نصاابها  إلعاادة اواوازين   , واحلق أحمق الباطل باحلق بالرغم من كل اووازيني اُوربكة  -  

ِلُيِاقَّ ) وبه انتصار احلق عل  الباطل و ,  2  اآلية / سورة األعراف (  اْلَاقغ َو َبَطَل ما كاُنوا َيْعَمُلوَن
ِطُل ِإنَّ َوُقْل جاَء اْلَاقغ َوَزَهَق اْلبا) ,  2اآلية / سورة األنفال ( اْلَاقَّ َوُيْبِطَل اْلباِطَل َوَلْو َكِرَ  اْلُمْجِرُموَن 

 ..  2اآلية / سورة اإلسراء (  اْلباِطَل كاَن َزُهوقًا
َوال َتْلِبُساوا اْلَااقَّ ِباْلباِطاِل َوَتْكُتُماوا اْلَااقَّ َوَأْناُتْم       ) احلق من  وأمر أن ال ُيلبس احلاق بالباطال ؛    -3 

 ..  1اآلية / سورة البقرة (  َتْعَلُموَن
ساورة  (  اْلَاقغ ِمْن َربمَك َفال َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمَتاِرينَ ) بال منازع  واحلق بيَّن بأنَّ احلق مصدر  احلق -1 

 .. 19 اآلية / البقرة 
 .. 3  من اآلية / سورة البقرة (  ِإنَّا َأْرَسْلناَك ِباْلَاقم َبِشوًا َوَنِذيرًا) وأنذر احلق باحلق ؛  -1 
لاذا  ,   1مان اآلياة   / سورة البقرة (  َاقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَنَوَتْكُتُموا اْل) ومن  احلق أن ُيكتم احلق ؛  -1 

 .. 3 من اآلية / سورة اواثية .. (  هذا ِكتاُبنا َيْنِطُق َعَلْيُكْم ِباْلَاقم) كان احلق من احلق ينطق باحلق ؛ 
ِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن َيتَِّبُعاوَن  َوما َلُهْم ِب) ألنَّ الظن ال يغيمر من احلق شيئًا ؛ , ونه  احلق عن الظن باحلق  -9 

 . 2 اآلية / سورة النجم (  ِإالَّ الظَّنَّ َو ِإنَّ الظَّنَّ ال ُيْغِني ِمَن اْلَاقم َشْيئًا
وباه الوقاياة والعاالج , وباه ال يكاون      , وض  احلقغ احلقَّ يف اويزان لتكون اواوازين هاي األمسا      -2 

 َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِباْلَاقم ذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َوال) السلوك اإلجرامي سبيل اإلنسان ؛ 
 . 33من اآلية / سورة اإلسراء (  َتْعِقُلوَن

َوجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِبااْلَاقم ذِلاَك   ) حق اووت وحق احلساب ؛ , وجعل احلق بعد حق اخللق  -3 
( َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَاَة ِباْلَاقم ذِلاَك َياْوُم اْلُخاُروِج    ) و ,  3 اآلية /  ~سورة  (  ُه َتِايُدما ُكْنَ  ِمْن

َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَل  النَّاِر َأ َلْيَس هذا ِباْلَاقم قاُلوا َبل  َوَربمنا قاَل ) و ,   1اآلية /  ~سورة  
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َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َو لِكنَّ َأْكَثَرُهْم ) , اآلية / سورة األحقاف ( ما ُكْنُتْم َتْكُفُروَن َفُذوُقوا اْلَعذاَب ِب
 ..3  اآليةمن / سورة القصص ( ال َيْعَلُموَن 

َدِت السَّاماواُت  َوَلِو اتََّبَ  اْلَاقغ َأْهواَءُهْم َلَفَس) وقوَّته أن ال يتب  األهواء , وجعل احلق آلية للاق  -3 
 .  9اآلية / سورة اوؤمنون (  َواألَْْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َبْل َأَتْيناُهْم ِبِذْكِرِهْم َفُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن

(  ْنَظاِرينَ ما ُنَنزمُل اْلَمالِئَكَة ِإالَّ ِبااْلَاقم َوماا كااُنوا ِإذًا مُ   ) وحت  اوالئكة ال ينزمهلم اهلل إاّل باحلق ؛  -  
 .. 2آية / سورة احلجر 

ساورة  (  َفذِلُكُم اللَُّه َربغُكُم اْلَاقغ َفماذا َبْعاَد اْلَااقم ِإالَّ الضَّاالُل َفاَأنَّ  ُتْصاَرُفونَ     ) وأخوًا ال آخرًا  -  
 ..  3اآلية / يونس 

يادة اإلدارية ؛ وأن ومن اونطق نفسه جي  أن تكون القيادة والق, وبعد هذا العرض اوقتض  للاق      
 .. لكم باحلق فال ميكن أن تتوازن النظم وتستت  األمور إاّل باحلق 

وسيبق  مطلا  كال إنساان ماؤمن     , فهو كما كان وسيبق  ال يصدأ وال يتقادم وال تتقادم ُسننه      
عاام   وغو مؤمن , ِلما يأخاذ علا  عاتقاه إنهااء الظلام واخلالفاات باني اجملتما  أو اجملتمعاات بشاكل          

 ..وأنشطتهم اوختلفة وفعالياتهم وتفاعلهم اإلنساني 
, ولنتأمَّل ونتفاص بوعي ورويَّة وانتفاع , ما ورد يف نهج البالغة وعاوة موضوع احلق والقيادة       

 ( : عليه السالم)فانظر ماذا يقول 
 . (ِمْنُه    آُخَذ احَلقَِّعْنِدي َضِعيٌ  َحتَّ الَقِويغَو, َلُه    آُخَذ احَلقَّالذَِّليُل ِعْنِدي َعِزيٌز َحتَّ)      
نار   م  احلق واحلق معه , ولكون هذا القيادي العظايم ميازان احلاق , فلاذا     ( عليه السالم)لكونه      

 ..ضعي  أمام احلق وإحقا  احلق  الباطل بكل كياناته
من كيان الشخصية  يتجزأجزء ال لذا تبدأ مدرسة أمو اوؤمنني من متطلبات امتثال وقيام احلق , ك     

القيادية , ومنه يكتس  باليت هي أحسن , القوة البنَّاءة واحلزم , لينطلق القائد أو الشخص القيادي بال 
و ا يتطلبه ويوافق اووق  , وال خياف من قوي وال مان  , خوف من لومة الئم يف طلبه للاق وإحقاقه 

 ين احلياة وال ُيعال عليه , ولو كان بعد حني , والقوي يبقا  ألنَّ احلق يعلو يف كل مياد, متسلط جبَّار 
الضعي  بباطله , والضعي  يبق  قوي مما يستقي من قوة فكر احلق ومكانته  بالفكر والنفس والسلوك ,

وما يرتكز عل  االستقرار النفسي والثبات الواعي باإلقدام والسلوك القاويم , فماا قاام علا  حاق قاوم       
 .. ه كيانه ونظامه وعمل
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وكذا أرضية واستقرار النفس ومنطلقها , واستتباب األمن , ال يتم إاّل بإحقا  احلاق وردَّ  وادار         
 ( :عليه السالم)ويقول .. الصاي  وإىل أهله وذويه 

  (ْدَرَكُه َكَمْن َطَلَ  الَباِطَل فَأ, ُ  ْخَطَأَفَلْيَس َمْن َطَلَ  احَلقَّ َفَأ) .. 
من نيَّة , وما تامز   أضمرية ما يف دواخل اإلنسان ودوافعه احلقيقية , والشخص وما وهنا تمز أهم     

, واوهم أن يكاون الوصاول إىل اهلادف اونشاود عان طرياق قاويم األعماال         , من أهمية اهلدف ومسو  
 ..بل هي تقويم البناء االسااتيجي عل  األساس الصاي  , والنتيجة ال تعين نهاية مطاف احلياة 

وماا  .. أو الدواف  واالستعدادات والرغبات واوؤهالت واخلامات  , وإدراك احلق بصوابه وإحقاقه      
 ..هو احملدد لكل النتائج للوصول إىل اهلدف اوطلوب , يكاملها 

لقويم مسوة احلياة ؛ مكانًا وزماناًا  , وللقائد واوواق  العالجية للقائد , األهمية البالغة والتكاملية      
,  يدانية إحقا  احلق للفرد واجملتم  وحت  البيئة , و كوناتها اوادية واوعنوية واووارد البشرية , وقفًا وم

 ..عن اُوالبسات بني احلق والباطل  واالبتعاد
لذا يتطل  من الشخص القيادي احلق , معرفة األسالي  الوقائية والعالجية اوناسبة للموق  , وأن      

ويعارف احلاق وأهلاه    , منطلق من النظرة الثاقبة والتاليل الدقيق يف األماور اوختلفاة   , ه يكون بعالجات
بنظرته اووضوعية , وبعارف الكيفياة الايت يكاون عنادها  ساتو  الشاجاعة واإلقادام واحلازم والقاوة           

 ( :عليه السالم)وهنا يقول , واوسؤولية واألمانة 
, َوال َجُبْنُ  , َها ؛ َما َضُعْفُ  ي ِقَياِداْسَتْوَسَقْ  ِفَو, ْ  ِبَاَذاِفِوَها   َتَولََّلَقْد ُكْنُ  ِمْن َساَقِتَها َحتَّ)     

 . (! ِمْن َخاِصَرِتِه    ُأْخِرَج احَلقَّالَباِطَل َحتَّ ْبُقَرنَّأَل, اْيُم اهلِل َو, َوال َوَهْنُ  , ال ُخْنُ  َو
عمة م  االتعاظ ,  ا خيوضه ويدور  حوله , حت  يصب  ويتض  أهمية التجربة واخلمة , وتالزم ال     

 ..زمااام األمااور بقبضااة اليااد وباوسااتطاع عالجااه والوقايااة ماان أزماتااه ومشاااكله ؛ آنيااًا ومسااتقباًل   
ويكون القائد يف فن احتواء اوشكلة واألزمة والسيطرة عليها بوعي , واستيعابها وعالجهاا , فهاو        

ات وعالجها والوقاية منها , بال خوف , وبال تراج  , وباال خاذالن , وباال    بها يقود إدارة حل األزم
ضع  , وبال خيانة للعقيدة واوبدأ واألمة , ذلك القيادي اوقدام الثاب  عل  العقيدة بقوة الفكر وسوي 

 ..النفس وقويم السلوك , واحلزم يف كيفية إدارة وحل األزمات 
أو وُأْظِهار  , أي ألشاق جاوف الباطال     ,.. (  الَباِطالَ  ْبُقاَرنَّ أَل) ك ؛ اوباار مّما يعين القول جان  و     

إضاعاف  مناه  اونارف اخلطر اوهدمد لالستقرار وأمان الدولاة والنااس , و    اخلفيَّاحلقيقي حمتوا  أكش  
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الفكر ,  قيبنالعقول تعزيز و, من تبعاته اودممرة منه وتعريته , ال لشيء إاّل للوقاية االبتعاد عنه والباطل ب
 ..واحتواء  واحتواء أزماته ومشاكله وخماطر   لنفور من الباطلل

, ومؤثراتاه  يتم قهر الباطل , أو السيطرة عل  جساد  وكياناه وسالوكياته     وبهذا األسلوب وبغو      
ل بكل السب, وأنشطته وآلياته  لَِّشما ُيِبوذلك , وصراعات م  مؤيمديه أو ُمعتنقيه دون ضاايا وخسائر 

إلحقا  احلق ونصرته , واستقامة احلياة واستمرار مسوتها القومية , وبأسالم اونااهج احملققاة    , اوتوافرة 
 .. , وهو فن إدارة األزمات اإلنسانية للتماسك والتضامن 

نتائجاه  امتاداد  و, وبأسالم السابل   ميادانيًا  , مزاولة احلاق  أنيس الشخص القائد احلق  منه ما نر و     
ليصال إىل مبادأ القياادي الواثاق مان عقيدتاه       , تيجيات اليت يعمل علا  وفقهاا القائاد اوقادام     باإلساا

توازن كونه ينب  من ل,   ( اِطُلَباْل َك إالََّوال ُيوِحَشنَّ, احَلقغ  َك إالَّال ُيْؤِنَسنَّ) ومصدرها القرآن الكريم , 
وظهورهاا يف  مساتقبل احليااة   وضاوح  و, ة الشخصية القياديالنفس والنفسية , وتوازن توازن و, الفكر 

 .. ابإنسانيتهبتفاعلها , اوثمر احلركي  , استقرارهاانسيابية و , سلوكهتفاصيل 
حقا  احلق , وما ُيمتلك مان  ات إلالستعدادلتعزيز واوال ميكن مشولية لقيق ذلك وتكامله , إال با     

   ( :عليه السالم)وماعي ؛ لذا يقول العمل اروح القدرات والرغبات واإلمكانيات واآلليات و
اِلَم الظَّا  ُقاوَدنَّ أَلَو, ِه ِما اِلَظ َنوَم ِما ُلا ْظنَّ اَوَفِصا ْناهلِل أَل ُمْيا اَو, ِسُكْم ُفْنل  َأي َعوِنيُنِعَأ,  اُسا النَّيغَهَأ )     

 . (. اِرهًا اَن َكإْن َكقم َوَهَل احَلْنَدُ  َمرِِْو  ُأتََّح, اَمِتِه َزخِب
, باالساتعدادات الفردياة   (  ِساُكمْ ُفْنلا  أَ ي َعوِنيُنا ِعَأ) تمهيد والسبيل والوسيلة متمثلاة باا   وال -

يمز حضور للمشااركة  (  يوِنيُنِعَأ) واوماعية , والعزم وباألرضية الصاحلة إلحقا  احلق , و
 ( ..اوماعية )  الفردية واومعية(  ِسُكْمُفْنَأ )هنا , بعد إبداء االستعداد والتعاون اونطلق من 

؛ ومما يعين وض  األمور واووازين يف نصابها وصاتها (  ِهِماِلَظ َنوَم ِمُلْظنَّ اَوَفِصْنأَل) والنتيجة  -
وشخوصها وأهلها ومؤهالتها , ويعين بناء اونظومة األمنية الصااياة والقوياة , ويعاين بنااء     

بالقوانني والشرائ  اإلهلية , ال بالعن   اإلنسان وبناء كيانه وتقييمه وتقوميه , يعين إرجاع احلق
وهدر الطاقات , ويعين إدارة وتنظيم حل األزمات , يعين يظهر بشكل ميداني وتطبيقي تالزم 
احلق والقائد والعدل واوساواة بني الرعية أو الناس , َمْن الشاخص وأيان مكانتاه ومساؤوليته     

..مت  يكون التوقي  
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؛ ومما يعين قوة وحزم العدل يف إحقا  احلق , وما يات  (  اَمِتِهَزاِلَم خِبالظَّ ُقوَدنَّأَل) واوزاء   -
عل  الظامل من عقوبة وجزاء , ومكانة وموق  السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسالطة  
التنفيذية , ويعين اوساواة والعدالة بني الناس يف احلكم , ويعين مد  ضع  الظامل مهما كان 

..وَمْن كان 
, ومما يعين ويرمز له (  قمَهَل احَلْنَدُ  َمرِِْو  ُأتََّح) , والسب  اووج  لذلك ؛ اوكاني والزماني  -

التقييم والتقويم , وأهمية اوؤسسات احلكومياة واودنياة وماا    أهمية اإلدارة والتنظيم والنظام و
الفكار والسالوك   جيمعها عل  مائدة أو مصدر احلق وما يسقي الناس مان اوعاني الصاايف مان     

..وبنفسية مستقرَّة 
, ومما يعين ؛ البدَّ من احلضاارة والنظاام   (  اِرهًااَن َكإْن َكَو) ولقيق العدالة وإحقا  احلق ,  -

واحلياة اودنية الصاحلة اوثمرة النافعة اوستقرة , والبادَّ مان النظاام والتنظايم , وإدارة وإعاادة      
يارض , والبادَّ مان دولاة اوؤسساات واالساتقرار        هندسة احلياة , سواء رضي اإلنسان أو مل

..والبناء احلضاري والثقايف واستيعاب احلق ومحايته ومحاية الدولة والتشريعات والقوانني 
وهي  ثابة مؤشر ومضامني األسلوب القيادي الناب  من صميم الدميقراطية , بل أعمق منه تطبيقًا ,      

مان وعاي ولمال اوساؤولية اوماعياة واوشااركة والتعااون         وذلك  شاركة النااس بكال ماا حيملوناه    
حت  الوصول إىل , والتضامن , والوقوف عل  منب  صن  القرار واختاذ  , وفهم واستيعاب ما هم عليه 

( .. قمَهَل احَلْنَدُ  َمرِِْو  ُأتََّح) آخر نب  لتنفيذ القرار وعواقبه اوبيَّن با 
اوعاينة والتاقق من األمور قبل صن  واختاذ القرارات اخلاصة , باجتا   أال وهو, ويظهر عامل آخر      

, واآلراء والنتاائج والفاعلياة واالساتقرار اإلنسااني      باألطروحاات ليكاون موضاوعي ؛   , احلق والباطل 
 ( :عليه السالم)وبهذا كان اخلطاب اومعي اوتمثل  ا يتضمنه قوله 

َماا  َأ. َقاِويَل الرمَجااِل  ِفيِه َأ َفال َيْسَمَعنَّ, ِخيِه َوِثيَقَة ِديٍن َوَسَداَد َطِريٍق َرَف ِمْن َأَمْن َع, اُس يغَها النََّأ)      
َماا  َأ. َواهلُل َسِميٌ  َوَشاِهيٌد  , َوَباِطُل ذِلَك َيُبوُر , َوُيِايُل الَكالُم , َوُيْخِطُئ السمَهاُم , اِمي ُه َقْد َيْرِمي الرَّإنَّ
 .َصاِبَ  أْرَبُ  َأ الَباِطِل إالََّبْيَن احَلقم َو ُه َلْيَسإنَّ

ثام قاال   , ذنه وعيناه  صابعه ووضعها بني ُأفجم  َأ, عن معن  قوله هذا , ( عليه السالم), فسئل       
 . (! ْيُ  ْن َتُقوَل َرَأَواحَلقغ َأ, ْن َتُقوَل َسِمْعُ  الَباِطُل َأ ( :عليه السالم)
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اوماهوية أو اوماعية , ثم التاوَّل  سار علم االجتماع التنظيمي , منه ماا يتابني    ويبدأ باوخاطبة     
, ومان النظارة التكاملياة والتاليلياة     (  َوَسَداَد َطِريٍق) , ( َوِثيَقَة ِديٍن ) , ( ِخيِه َعَرَف ِمْن َأ)من خالل 

 ..والدراسة اووضوعية للادث واوشكلة 
علم النفس اإلداري وعلم االجتماع التنظيمي وعلام الانفس االجتمااعي    وتطبيقيًا يلع  كل من ؛      

لا   ي َعوِنيُنا ِعَأ) الدور الكبو , وبهذا يار  النجااح يف اإلدارة ؛ عناد التنفياذ والتنظايم , يبادأ مان ؛        
 ..من النص اوبارك اوتقدمم (  ِسُكْمُفْنَأ

قق تكاملية وحدة اإلدارة وبوحدة اووارد فال ميكن ألرف  مستو  قيادي وتنظيمي وإداري , أن حي     
البشرية , وتنفيذ أرق  اخلطط اورسومة , إاّل  ستو  من التفاهم اوتبادل والتعاون والتضامن وما يتوّلاد  
من استعدادات اووارد البشرية النفسية عل  األداء , و ا ميتلكونه من اوؤهالت والقدرات وثقافة الوعي 

 ..تنفيذ للموق  واوهام وال
ويتصاعد عل  مستو  الدولة وأداء الناس داخل اوؤسسات احلكومية وغو احلكومية وخارجها ,       

وما أد  األداء حينما يكون بالتعاون واإلعانة عل  النفس , أي جتاوز كل اخلالفات والعوائق , ومنهاا  
من أجال إجنااح تنفياذ    ( الناس ) ن النفسية واالجتماعية , ودورها يف ُّاسك اجملتم  بكل أشكاله اوكوم

اإلدارة اوشاكة , بكال   لعام , وُيعدغ مبدأ مهم من مبادئاخلطط أو القرارات ولقيق األهداف والنف  ا
 ..اجتاهاتها مشاربها 

ومنه تبدأ الثقة اوتبادلة , حبيث ال تتزعزع العالقات اإلنسانية واالجتماعية والتنظيمية ,  جرد خم       
عي , يؤثر عل  معنويات الفرد واوماعة , وبدور  يؤثر عل  األداء واإلنتاج اوادي والنتاج الفكري مسا

 ( .. ْيُ ْن َتُقوَل َرَأَواحَلقغ َأ) اإلبداعي , وال يتاقق ذلك إاّل 
ظلم ال لكون بناء آلية مسوة القائد يكون باحلق والعدالة واوساواة عل  أساس احلقائق العيانية , فال     

 ..يأتي إاّل من أخطاء النقل للخم وتغيو احلقائق أو قلبها , ولميل األمور فو  طاقاتها 
فمثاًل مما يتوجَّ  من القضاء وعدله , أن يسم  وير  القاضاي بااحلق مان ايا  أطاراف القضاية            

وجَّ  من لديد مقومات  وضوعية وجترغد , واحليلولة دون اخللط والتالبس بني األمور بالظنون , وما يت
وليس من خالل ما تسم  بدون دليال داما    , من منطلق مصداقية ما رأت , اإلدالء بالشهادة الصادقة 

 ..حمقق للعدالة 
وأيضًا مما يتضمنه القول اوبارك يف جمالي اإلدارة والتنظيم , واإلعاالم وإدارة اإلعاالم واوؤسساات         

اوسموعة واورئية , وكيفياة التعامال ما  احلادث ونقال اخلام بصاورته        اإلعالمية , ووسائلها اوقروءة و
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, ْن َتُقاوَل َساِمْعُ    الَباِطاُل أَ ) اوتكاملة الصادقة , ليكون اوبدأ اإلعالمي اإلنساني احلاق اُونطلاق مناه ؛    
 ( ..! ْيُ  ْن َتُقوَل َرَأَواحَلقغ َأ

ا ُتقدممه من اخلم اُوفمك الكاذب أو اوشاوَّ   فكم من حروب , أسهم  اوؤسسات اإلعالمية , وم     
اوثو للعواط  والعن  , وكم منها أثارة وأجَّج  النوان وطباول احلاروب وتادمو الشاعوب والفكار      
اإلنساني والنفس والسلوك , وهو ما زال القائم بني احلضارة والاال حضاارة , واإلنساان واإلنساانية ,     

 ..واإلنسانية والال إنسانية 
وما احلروب الباردة إاّل شكل آخر من أشكاهلا , وال ننس  ما فعلتاه وتفعلاه احلاروب النفساية ,           

, إاّل التادمو   والفووساات ووجه آخر ِلما تسم  وتر  ؛ هو حرب اوعلومات , وما حروب االنان  
 .وهكذا .. الال حضاري يف عصرنا الراهن 

يادة واحلق واإلعانة عل  النفس , لكونها فهم واستعداد وتعااون  وبهذا يتطل  تكاملية القائد والق      
وعطاااء يف اوشاااركة يف صاان  واختاااذ القاارارات وتنفيااذها بفاعليااة الثقافااة التضااامنية حتاا  يف النتااائج  

 .. واستمرارية األداء 
طر مان خماا  ( علياه الساالم  )وجان  آخر يظهر ضمن مهام القائد والناس واحلق , وهو ما حاذر         

لكونها ال تنمغ إاّل عن الصراع السليب بني الباطل واحلق , لتادَّ مان فارص   , وتهديدات الفنت واألهواء 
 ..العطاء العادل 

وهذ  خماطر وتهديدات أمن الناس أو اجملتم  , وتهديدات مؤسساته وتقدغم الدولاة , وتهديادات          
ة اوستدامة احلقيقياة وإدارتهاا اوتوازناة بااحلق والقياادة      تعويق استمرارية جناح اسااتيجياتها وقيام التنمي

 ..والريادية 
ومن هذ  التهديدات واوخاطر هو جان  مما يتبنَّا  اونافق ؛ كشخص حقيقي , أو شخص معنوي       

وهنا , احلق والقائد عن طريق ذلك الشخص وعن طريق مصاحله اونارفة  إلزاحة متمثل باوؤسسات ,
 ( : السالمعليه )يقول 

َخَلاَص ِماْن ِلاْبِس     َاقَّاْل نَّاِديَن ؛ َوَلْو َأَتالَباِطَل َخَلَص ِمْن ِمَزاِج احَلقم َلْم َيْخَ  َعل  اُوْر نََّفَلْو َأ)        
! َفُيْمَزَجااِن  ,  ا ِضاْغثٌ ِمْن هاذَ َو, ا ِضْغٌث ْلُسُن اُوَعاِنِديَن ؛ َولِكْن ُيْؤَخُذ ِمْن هَذاْنَقَطَعْ  َعْنُه َأ, الَباِطِل 

 . (ِذيَن َسَبَقْ  َلُهْم ِمَن اهلِل احُلْسَن  َوَيْنُجو الَّ, اِئِه ْوِلَياُن َعل  َأْيَطاِلَك َيْسَتْوِلي الشََّفُهَن
, وختليصه من الباطل وما يؤثر به عل  اونااخ والسالوك التنظيماي    , وتنقية أجواء أو مناخ احلق        

وال ننس  ما للشخوص , واحنراف األعمال عن مسوتها اورسومة , اخلطو  وما حيدث من لبس الباطل
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, ا ِضاْغٌث  ِمْن هَذَو, ا ِضْغٌث ُيْؤَخُذ ِمْن هَذ) لذا عندما , واوعلومات من التأثو البال  يف تنفيذ األعمال 
, وتادخل  (  اِئاهِ ْوِلَياُن َعلا  أَ َطْيَيْسَتْوِلي الشَّا ) تكون األجواء الفكرية اولوثة مؤهلة ألْن , (  !َفُيْمَزَجاِن 

تهديدات الباطل والصراع واخلالفات , باآلليات التدموية , وباخلصاوص حينماا يصال الباطال لعقاول      
 ..قيادات السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية 

واختيار , اس  وذلك يف تأثو  لتفعيل الوعي اون, وللشخص القيادي أهمية بالغة يف محاية رعيته        
النف  غو اونظور وترجياه يف العمل  نهج وتنظيم ونظاام احلاق , علا  الكاثو اونظاور اوكتسا  مان        

والاذي  , وحتمًا سيكون عواق  تفعيل الباطل كارثية عل  الفرد ذاتاه واجملتما    , العمل بتوجيه الباطل 
إْن َو -إَلْياِه   َح ََّاقم َأَن الَعَمُل ِباْلاِعْنَد اهلِل َمْن كاِس ْفَضَل النََّأ إنَّ) يعي هذ  الثقافة وهذ  احلقيقة ير  

 . ( إَلْيِه َفاِئَدًة َوَزاَدُ  إْن َجرَِّمَن الَباِطِل َو -َنَقَصُه َوَكَرَثُه 
فيندرج سالوكه  , وأخطر  حينما يرك  الشخص القائد موجة الباطل , لتكون احلقو  مهدورة       

 ..ق وثقة الرعية أو الناس أو اجملتم  ضمن زعزع  ثقة أصااب احل
وتظهر الضرورة اُوِلاَّة لعمل القائد عل  وفاق مبادأ الكال سواساية أماام كلماة احلاق وإحقاقاه                

 ( :عليه السالم)وهنا يقول ,  ؤازرته وُمناصرته بكل ما تتطلبه اوناصرة 
  .. (اَس ِعْنَدَنا ِفي احَلقم ُأْسَوٌة النَّ نََّأ) .. 

وال بدَّ للقيادة أن تكون م  احلق والعدالة يف نهجها وسلوكها وتطبيقاتها اجتا  العاملني أو األفراد       
ِلما ُيهيمء هلا من الثقة َ ْن يقودها , وحيقق , ففيها استتباب للروح اإلنسانية والنفس البشرية , أو اجملتم  

 .. محاية حقوقها وأمنها ومستقبلها 
أن نتصور قيادة أو قائد جمرد من احلق والعدالة واألبعاد اوكمملة اليت سنتناوهلا يف اوباحث  فال ميكن      

 ..الالحقة ؛ إن شاء اهلل تعاىل 
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 املبحث الثالث

 األخالقّية القيادّية
 

ذ  تنب  األخالقية القيادية من واق  الطاب  اإلنساني ؛ أينما كان  يف النهج اإلسالمي , وأرضية ه       
فضاًل عن احملدد , ( العاقل السوي ) والابوية للشخص  والبيئيةاألخالقية تستمد  من األبعاد ؛ الوراثية 

, وآثارهاا اآلنياة واوساتقبلية    , األساسي اوقرر لالجتا  ؛ نوعية اوعلومات ومستو  القناعة واإلميان بها 
 ..اوادية وغو اوادية ,  اوباشرة اوباشرة وغو, اووضوعية والذاتية , األساسية واوانبية 

 :وميكن لديد أهم احملددات األخالقية  ا يلي        
وهو أحاد اوؤشارات الايت جتما  باني القائاد والعااملني أو الرعياة بشاكل عاام , وقاوة            : التواض   - 

التفااهم  الشخصية القيادياة الساوية وثقافتهاا تبادأ مان ؛ كيفياة التعامال  قوماات التواضا  مان أجال            
 ..والتماسك والتعاون 

وجعل التكبغر اودار القاط  واحلاجز , وليكن من الواض  والبديهي ؛ إنَّ آفة القيادي هو التكبغر        
ولويل القيادي إىل انفرادي يف السلطة والقرار , ويقان به مصاطل   , بني القائد وبني الناس أو الرعيَّة 
, ويادممر األواصار اإلنساانية    , فيصب  هو يف وادني والرعياة يف وادني  , ي الرئيس والدكتاتوري واالستبداد
وما يصدر عنه من قرارات الغو جمدية يف مستقبلها وآثارها ومساتو   , فتنخف  شعبيته وفاعلية تأثو  

ال , أو علا  أقال تقادير    , جناح التعاون يف تنفيذها ولقيق أهدافها اونشودة عل  وفق اخلطة اورساومة  
فتكاون  , ِممَّاا يؤهلاها إىل عادم تكاملاها ما  اخلطاط اوساتقبلية        , أتي باالنسايابية واوروناة اوطلوباة    ت

, وتفشال يف مساتقبلها   , وقد تنارف عن مساارها اإلنسااني الادقيق    , غو جمدية ونافعة  اإلسااتيجية
( اوخلاو   ) لقائاد  فضاًل عن فقدان حلقة الوصال باني ا  , وبالتالي يكون ؛ ما ُبين عل  خطأ فهو خطأ 

ويتعادا  إىل الظااهرة اوماعياة    , باجتاهاه حناو سالوك اواموت والطغياان والفرعناة       , ( اخلالق ) وربه 
وذلاك بانادحار حضاارتها وضاع      , لتكون كارثة ُتصي  األمام , ومنتهاا  انادحارها    , وامتداداتها 

( : عليه السالم)مكانتها بني الشعوب واألمم ؛ فانظر ِلما حيذمر به 
  .. (َوَوَقاِئِعِه َوَمُثالِتِه , اهلِل َوَصْوالِتِه  َصاَب اأُلَمَم اُوْسَتْكِبِريَن ِمْن َقْبِلُكْم ِمْن َبْأِسَفاْعَتِبُروا ِبَما َأ )
وجعلوا أنفسهم  كانة , هذا ما ترتَّ  عل  مستقبل األمم من جرَّاء امتناعهم عن قبول احلق معاندة      

وهو ما يأخذ البعد النفسي واالجتماعي اونارف الاذي جيارغ   , م حق ما ليس لغوهم وهل, أفضل اخللق 
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َحادني ِماْن ِعَبااِدِ     َص اهلُل ِفاي الِكْباِر ألَ  َفَلْو َرخَّ) , القيادية  واإلسااتيجيةالويالت عل  الذات االجتماعية 
 .      .. (َواُضَ  َوَرِضَي َلُهُم التَّ, َكاُبَر َ  إَلْيِهُم التَُّه ُسْبَااَنُه َكرَّْوِلَياِئِه ؛ َوَلِكنَّْنِبَياِئِه َوَأِة َأَص ِفيِه ِلَخاصََّلَرخَّ

والتواض  منهج االختيار القويم , والبعد األمس  , للوصول إىل مبتغ  الانفس اإلنساانيَّة الساوية ,          
حيفظ للشخصية هيبتهاا وكراماة   واالجتا  بسلوكياتها القومية حنو األهداف اورسومة , والتعامل معها  ا 

 ..الذات واآلخرين 
عان اإلصاابة  ارض كال عصار , واوعارَّض       ( علياه الساالم  )لذا ينه  أمو اوؤمنني اإلماام علاي          

 :كل إنسان , حيث يقول  بفووسهباإلصابة 
ْلَاَقاِ  الَعَظَماُة   َجَعَلُه اهلُل ِفيِه ِسَو  َما َأ وا َكاْلُمَتَكبمِر َعل  اْبِن ُأممِه ِمْن َغْيِر َما َفْضٍلَوال َتُكوُن ) ..      

ْنِفاِه َماْن ِرياِ     ْيَطاُن ِفي َأَوَنَفَخ الشَّ, ُة ِفي َقْلِبِه ِمْن َناِر الَغَضِ  َوَقَدَحِ  احَلِميَّ, ِبَنْفِسِه ِمْن َعَداَوِة احَلَسِد 
 .  (َزَمُه آَثاَم الَقاِتِلنَي إىل َيْوِم الِقَياَمِة ْلَوَأ, َداَمَة ْعَقَبُه اهلُل ِبِه النَِّذي َأالِكْبِر الَّ

عالجياة , يتطلا  التواضا  للتقاارب باني       -ومن تهديدات هذ  اوخاطر , كتوجغه حلالاة وقائياة        
واحليلولة دون وض  أو بناء احلواجز األليمة بني خمتل  مشارب مكونات , خمتل  الطبقات االجتماعية 

اليت تبدأ من أصغر وأبساط  , التكاملي لبناء التعاون الواعي والواعد م  القيادات  وخلق الوعي, اجملتم  
 .. مشروع ؛ ووختل  التخصصات والتبعيات  ألعقد وأكم, مشروع 

وأخالقيات التواض  ُتذي  كل حواجز احلياة ومستقبل التعامل بفاعلية واساتيعاب ما  مصاطل            
ا يض  من وضوح العالقات الطبقية االجتماعية الطيمبة ومثرتها اإلنساانية  , بل أعمق منه , ِلم الدميقراطية

 : (عليه السالم)ولذا يقول , 
ااًل اِء اتمَكْغِنَياِء َعل  اأَلْحَسُن ِمْنُه ِتيُه الُفَقَرَأَو! ا ِعْنَد اهلِل اِء َطَلبًا ِلَماِء ِلْلُفَقَرْغِنَياُضَ  اأَلْحَسَن َتَوا َأَم)        

 .3( اهلِل َعل 
وكلغ , منطلقًا من بديهية ؛ أنَّ الدنيا فانية , ألن اإلقتداء بتواض  القياديني وسلوكياتهم أمٌر وارد       

فاال جماال وال داعاي للسالوك الالساوي اوتمثال باالتكم        , فَمْن استوع  حقيقاة احليااة   , ما فيها فاٍن 
, ما يدخل جان  منه ضمن علم الانفس اإلداري  وهو , اوتداخل م  سيا  العمل وانسيابيته ومستقبله 

 ..والسلوك التنظيمي 
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َوذي ُطَمْأِنيَنةني , ا َقْد َفَجَعْتُه اِثٍق ِبَهَكْم ِمْن َو) و , وكونها تبدأ من فهم الدنيا ومستو  الثقة فيها        
ا َوَعْيُشاهَ , ٌل ا ُدوَُّساْلطاُنهَ ! ْتاُه َذلاياًل   ْد َردََّوةني َقَوِذي َنْخ, وًا َهةني َقْد َجَعَلْتُه َحِقَوذي ُابَّ, إَلْيها َقْد َصَرَعْتُه 

 . ( !اٌم ا ِرَماُبَهْسبَََأَو, ا ِسَماٌم اُؤَهَوِغَذ, ا َصِبٌر ُحْلُوَهَو, اٌج َوَعْذُبها ُاَج, َرِنٌق 
قياادي إذا  فكي  بالفرد ال, حينما يكون اإلنسان بال هدف ساٍم ويعايه الكم , وما أتفه احلياة        

فياومهلاا إىل حااجز وأنانياة وخدماة مصااحله      , ما أوتي من فضل السلطة خلو الناس إنساانيًا وأخالقياًا   
وكأنَّ الدنيا لوحد  , ونقمته تنص  وتدممر كل َمْن يق  يف طريقه , الشخصية وح  اونص  الدنيوي 

, ا ِسَماٌم اُؤَهَوِغَذ, ا َصِبٌر ُحْلُوَهَو, اٌج َوَعْذُبها ُاَج, ا َرِنٌق َوَعْيُشَه, ٌل ا ُدوَُّسْلطاُنَه) دار مستقر ؛ وهي 
بالبشار واآللياات واوكوناات احلضاارية وماا إليهاا مان        , تعين ؛ اوتااومل   ٌلُدوَّ و, (  !اٌم ا ِرَماُبَهْسبَََأَو

 .. جوان  مادية وغو مادية 
وحلوها بنتائجه عصاارة  , د اولوحة وكل معاني عذوبة العيش فيها شدي, ولذا كان عيشها نكد       

أمَّاا أسابابها فهاو    , وما يستمد من استمراريتها اوواد اوخالطة اليت تفساد فتقتال صااحبها    , الطعم اور 
 ..البالي من كل شيء فيها 

الاذي  , ألخالقياات القائاد    إساااتيجية حيقق بناء , وهنا وعي ما حقيقة الدنيا , واستيعاب ذلك       
خدمة اإلنسانية , واإلسهام يف خطط بناء اإلنسان ومستقبله ولقيق ما يتطل  إلحقا  احلق  يكون هدفه

 ..واالنطال  باحلرية اوتوازنة خبط  احلقو  والواجبات , والعدالة واوساواة 
ال بدَّ أن يضعه الرجل القيادي كمبدأ وسالوك , و نظاور الادرع الضاخم الاواقي بعمقاه       : الصم  - 

, والذي حيث عليه اخلالق عز وجل عن طريق كتاباه الكاريم    ونتائجهلالمنظور ؛ وبفاعليته ا -اونظور 
ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َوما ِعْناَد اللَّاِه بااٍ     : ) وصد  من قال وهو العلي العظيم , وعن طريق رسوله الكريم 

 ..  31اآلية / سورة النال (  َمُلوَنَوَلَنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبُروا َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما كاُنوا َيْع
كالٌّ علا    , فكالهما يأخذ أجر  , وسواء كان الشخص  وق  القيادة أو كونه أحد أفراد الرعية       

يبق  اورء وماا ناو  , واألجار    , وتأثو  ونتائجه ,  األداءوفق إمكانيته ودور  والعمل القائم به ونتائج 
..عل  النيَّة والعمل 

وإذا سيطر اوزع عل  الشخص , أصب  ل  نوان القلاق واالضاطراب   , اوزع نقي  الصم و       
ألنه سينعكس عل  األداء وعل  الرعياة  , حينما يسيطر عل  القائد , وأخطر ما ميكن جتسد  , النفسي 

ألمَّاة  فياؤثر علا  مساتقبل ا   , وقاد يصااحبه الياأس يف اوواقا  التنفيذياة      , أو األفراد الاذين يف قيادتاه   
 ..وُّاسكها وتقدغمها 
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وبهذا يض  اخلالق عز وجل الوقاية من اوزع واليأس , بعمق ما لمله العقيدة اإلسالمية اإلنسانية       
تنظايم السالوكي ,   , وبقوة دفعهاا النفساي وال   األخرويةاوعطاءة , وباسااتيجياتها الدنيوية وامتداداتها 

َوال َتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَّاِه ِإنَّاُه ال َيْياَأُس ِماْن َرْوِح اللَّاِه ِإالَّ      ) العطاء ؛ تها باجتا  الثبات وورف  من معنويا
 ..  29من اآلية / سورة يوس  ( اْلَقْوُم اْلكاِفُروَن 

واخلناوع   االستساالم لكاون الصام ال يعاين    , تفاغاص األماور بتاأنمي ورويَّاة     , ويتم بآلياة الصام        
وإمنا تفاص األمور واوعوقات واوشاكل , ودراستها  وضاوعية , ووضا  احللاول    , واالنصياع للواق  

 ..دون اهلدر بالطاقات اإلنسانية , اوناسبة 
ومن الصم يتاقق الوصول إىل اهلدف دون اويول واالجتا  حنو استعمال العن  وفقادان األواصار         

 ..قويم األعمال , خيدم القائد واجملتم  والدف  السلوكي للصم باجتا  , بني أفراد اجملتم  
,   .. (ْبِر َوال إمَياَن َكاحَلَيااِء َوالصَّا   ) ..و ,   (َماُن َفَر َوإْن َطاَل ِبِه الزَُّبوُر الظَّال َيْعَدُم الصَّ )ولذا       

لقياادي  لكون الصم هاو منهااج لعقال ا   , إن احتاج األمر لذلك , القيادية  اإلسااتيجيةوبه يكون يناء 
ال يصل  أن يكون ذلاك  , والصم منهج توازن الشخصية , فالذي ال توازن وموازنة له , اودبمر لألمور 

واوزع يولِّد االنفعاالت ويشو  احملاورة والرأي اآلخر بقاويم األسالوب احلضااري ,    , القيادي الفاعل 
 ..ويدممر احلياة بتفكك اجملتم  وانبعاث الصراعات السلبية 

وبتالزمهما ؛ يعين تالزم الفكار النقاي  كوناتاه , والانفس     , وبهذا فاإلميان والصم ال ينفصالن        
عل  تفعيل تالزمهما التطبيقي , وذلك من خالل ( عليه السالم)السوية , والسلوك القويم , ومنه حثَّ 

 : قوله 
َوال َخْياَر ِفاي َجَسادني ال َرْأَس    , ْأِس ِمَن اَوَساِد  مَياِن َكالرَّْبَر ِمَن اإلالصَّ َفإنَّ, ْبِر َوَعَلْيُكْم ِبالصَّ ) ..       

 .3(َوال ِفي إمَياٍن ال َصْبَر َمَعُه , َمَعُه 
, فال ميكن استغناء أحادهما عان اآلخار    , الاابط اوتني بني اإلميان والصم ( عليه السالم)ووض        

وللقائد وأخالقيته , وحيقق له النتائج اوناسبة والفضل  , ان ِلما ُيملي أحدهما لآلخر موقفًا مشرمفًا لإلنس
 ..جنبًا إىل جن  م  عقيدة اإلميان , أن يض  مكانة للصم يف نفسه وسلوكه 

وال نغفل ما يعين وحيوي الرأس من جوان  عقلية  اا فياه مركاز اوعلوماات والاتفكو واوعاارف             
دارة وتنظيم اإلنسان وما يلتسق به ويف مساس وعالقة به ضامن  والعلوم ,  عن  مبسَّط ؛ الرأس مركز إ
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البيئة احمليطة له , فضاًل عن ما حيتوي من جوان  مسعية , وإصغاء للذات والبيئة الداخلية واآلخر واحمليط 
 ..اخلارجي , وبه يسهم يف تكامل مهمة العقل 

مناه النظار وامتادادات هاذا األداء     وكذلك حيوي الرأس عل  اووانا  والفعالياات البصارية , و          
احليوي الضروري , اوسهم واوتكامل م  البصوة , ويسهم به االهتداء وتواصل التدبغر , وأيضاًا حياوي   
عل  قنوات عديدة ومنها التذوغ  اوادي اوتكامل م  التذوغ  الغو اوادي واوعنوي ومنه النفساي , وماا   

وهكذا مهام الارأس مان اوساد , اوهاام اوتكاملاة ,      .. ام الكثوة يتكامل م  حاسة الشم الشامل للمه
 ..بأسبقية وأهمية كل وظيفة 

, وهو اووجمه اوتزن العقالناي ,   (ْأِس ِمَن اَوَسِد َكالرَّ )وهكذا يكون الصم من اوكانة والشرف        
ر النفس والتوجيه السلوكي القويم الناب  من رسوخ وقوة الفكر النقي الذي يبين توازن التفكو واستقرا

وتكامله م  بهاء وهيبة كيان اإلميان , ومنه ما يتوجه به الشخص القيادي , أيان ماا كاان موقعاه مان      
 ..اوسؤولية 

,   ( ا ُتِاا غ مَّا َصاْبٌر عَ َو, ا َتْكاَرُ   ل  َمَصْبٌر َع: اِن ْبُر َصْبَرالصَّ )وينكش  يف ميدان احلياة بأنَّ ؛       
ومناه ماا يتضامنه    , التفاصيل اآللية لتفص  الكلمات عن دقة البالغة وموجز التاليل الوصافي   وتدخل

 ( :عليه السالم)قوله 
اَ  إىل َرقُِّ  ؛ َفَماِن اْشاتَ  التََّو, الزغْهِد َو, َفِق الشََّو, ل  الشَّْوِ  َع:  ْرَبِ  ُشَع نيل  َأا َعْبُر ِمْنَهالصََّو)       
اَن ا اْساَتهَ َيي الادغنْ َوَماْن َزِهاَد ِفا   , اِت َما اِر اْجَتَناَ  اُوَارَّ ْشاَفَق ِماَن النَّا   َوَمْن َأ, اِت َهَوالشَّ ِة َسال َعِناَونَّ

 . (اِت َوَمِن اْرَتَقَ  اَوْوَت َساَرَع إىل اخَلْيَر, اِت باُوِصيَب
واجتاهاه  , (  ِةاَ  إىل اَونَّا َمِن اْشاتَ ) ويق  الشخص القيادي عند اهلدف األمس  اوتمثل باونة ؛ و      

؛ والوقاياة  (  اِرْشَفَق ِماَن النَّا  َمْن َأ) البصوة والتبصغر عند ؛ و ,( اِت َهَوَسال َعِن الشَّ )آللية العمل فيه ؛ 
 اَناْساَتهَ  )وآلياتاه  , (  اَيي الادغنْ َوَمْن َزِهاَد ِفا  ) وبديل الشخص واختيار  ,  ( اِتَماْجَتَنَ  اُوَارَّ )عند  
وماا  , (  اِتَساَرَع إىل اخَلْيَر ), سيتجه سلوكه حنو ؛ (  َمِن اْرَتَقَ  اَوْوَت)  إسااتيجيةو,  ( اِتباُوِصيَب

وتتعااظم حينماا يكاون    , ونبعها من صميم سلوك اإلنسان النقي األفكار , أروع وأيسر عمل اخلوات 
, ال يستغين عان هاذ  األخالقياة الرفيعاة والعظيماة       وبديهيًا فإنَّ القائد الرشيد, ُمْمتثاُل يف منهج القائد 

..واليت من خالهلا ُيرضي اخلالق عز وجل وعباد  
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بني القائد والرعية أو اورؤوسني أو َمْن , وهي منهاج األخالقية القيادية الرابطة اسااتيجيًا : الصد  -3
تباعاه أو َماْن كاان بإمرتاه علا       انفضَّوا من حوله أ, ومتما كان الكذب من مسات القائد , هم بأمرته 

ويقول أماو  .. اود  البعيد , وخلطورة هذا السلوك ر ا عل  اود  القري  تتزعزع الثقة ويفقد أعوانه 
( :عليه السالم)اوؤمنني اإلمام علي 

  (ُر َمْن َعِلَم َكْيَ  اَوْرِجُ  َوَما َيْغِد, ِمْنُه   ْوقًََة َأْعَلُم ُجنََّوال َأ, ُم الصمْدِ  الَوَفاَء َتْوَأ إنَّ )      
, وليس للوقاية أوق  منه , فالوفاء مولود م  الصد  , أو الوفاء الوجه احلقيقي الناص  للمصداقية       

وليس من شيم الرجال الذين حيملون األخالقية القيادية ويتعاملون عل  وفقها , ينسالخوا عان الصاد     
 ( :عليه السالم)وكما قال , ان لكونه منبثقًا من اإلمي, والوفاء 

  (ل  الَكِذِب َحْيُث َيْنَفُعَك َع, َك ْن ُتْؤِثَر الصمْدَ  َحْيُث َيُضرغاإلمَياُن َأ)     
وعمقها الصد  مهما كاان اووقا  , وكيفياة التعامال      إسااتيجيةفالكس  حينما تكون النظرة       

ر نفعًا , وامتداد حقيقة العواقا  الدنيوياة واألخروياة    واختيار األسلوب العالجي , هو احملقق من الضر
وإن كان له , فنفعه صوريًا , لكون الكذب إن كان له النف  , للصد  أوق  وأمس  من عواق  الكذب 

 ..امتداد فامتداد  حمدود وقصو 
دمر كال  فالقائد يدممر مكانتاه باني اآلخارين العااملني معاه واحملايطني باه , وتعااونهم معاه , ويا                

, اِدُ  َعل  َشَفا َمْنَجااةني َوَكَراَماة   الصَّ) و , حينما يفقد مصداقيته أمام مرؤوسه أو الناس , اسااتيجياته 
ْبَنااِء  َوْلاَيُكْن ِماْن أَ  , َوْلُيْاِضاْر َعْقَلاُه   , ْهَلاُه  َفْلَيْصاُدْ  َراِئاٌد أَ  ) , 3(َوالَكاِذُب َعل  َشَرِف َمْهَواة َوَمَهاَنة 

 ..1(َوإَلْيَها َيْنَقِلُ  , ُه ِمْنَها َقِدَم َفإنَّ ,اآلِخَرِة
ْرَسَلُه َأ ),  ()الرسول األكرم الصاد  األمني , وقدوتنا القيادية العظيمة يف كل ميدان احلياة       
, َوَهاَد  إىل الرغْشاِد   ,  َفَصَدَع ِباحَلقم ؛ َوَنَصاَ  ِلْلَخْلاقِ  , َوَمَناِهُج الدميِن َطاِمَسٌة , ْعالِم اهُلَد  َداِرَسٌة َوَأ
1..( ()َمَر ِبالَقْصِد َوَأ
, والشاخص األماني قريا  مان اهلل عاز وجال       , ركن آخر من أركان األخالقية القيادية : األمانة  -1

ويقول أمو اوؤمنني .. واألمانة ؛ من آمن يأمن وهو أمني .. مستقر ومطمئن النفس , قري  من الناس 
( :عليه السالم)
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رََِضنَي َواأَل, ِة َماَواِت اَوْبِنيََّها ُعِرَضْ  َعل  السَّإنَّ. ْهِلَها َفَقْد َخاَب َمْن َلْيَس ِمْن َأ, َماَنِة َداَء اأَلَأ ُثمَّ)       
َوَلِو اْمَتَناَ   . َم ِمْنَها ْعَظْعَل  َوال َأَوال َأ,  ْعَرَضْطَوَل َوال َأَفال َأ, ِل اَوْنُصوَبِة ْوَواِوَباِل َذاِت الطُّ, ِة اَوْدُحوَّ

َوَعَقْلاَن َماا َجَهاَل َماْن ُهاَو      , ْشَفْقَن ِماَن الُعُقوَباِة   ْو ِعزٍّ الْمَتَنْعَن ؛ َوَلِكْن َأةني َأْو ُقوَّْو َعْرٍض َأَشْيٌء ِبُطوٍل َأ
 .. ( ُه َكاَن َظُلومَا َجُهواًلإنَّ, اإلْنَساُن  َوْهَو ,  ْضَعُ  ِمْنُهنََّأ

ووختلا   , األمانة يف كل تفاصيل ومفاصل احلياة ؛ يف القاول والفعال واحلركاة واألداء     وتدخل      
, والنتاائج كماًا ونوعاًا    , ودف  احلياة حنو التقادم احلقيقاي   , ودّقة األداء وانسيابية األنشطة , الظروف 

يكون متباداًل ويبدأ من أصغر شخص يف األسرة واوؤسسة والدولة , حت  ميتد ألكمهم فيها , وهو ما 
 ..بني القائد والعاملني معه أو الناس 

وابسط وأعظم حاجات الناس هي األمن واألمانة يف الدولة ومؤسساتها , وبني الناس عل  مااهلم        
وأقاوم  , و ختلا  تعاظمهاا   , واألمانة تبدأ من القل  واللسان والياد  , وعياهلم وأرواحهم وأنشطتهم 

 .. سواء كان قائدًا أو أحد أفراد الرعية أو اجملتم  أو الناس , كان أمينًا  األخال  عند الناس , َمْن
 ( :عليه السالم)ولذا قال        

َوال َيِعي َحاِديَثَنا  , َعْبٌد ُمْؤِمٌن اْمَتَاَن اهلُل َقْلَبُه ِلإلمَياِن  ال َيْاِمُلُه إالَّ, ْمَرَنا َصْعٌ  ُمْسَتْصَعٌ  َأ إنَّ)       
 . (َرِزيَنٌة  ْحالٌمَوَأ, ِميَنٌة ُدوٌر َأُص إالَّ
ليناتج عناه الاتفهم    , والوعي واالستيعاب ؛ يشاك  ضامينها بني القائد وَمْن ينوب عناه ورعيتاه         

اوتبادل البعيد عن احلواجز واوعوقات اوادية والال مادية والفكرياة النقيَّاة مان اولوثاات غاو اونظاورة ,       
يت ال تغويها ملذات ومناص  الدنيا لتارفها عن مواضعها يف احلق والعدالة وإيصاال  والصدور األمنية ال

جيال , فكم من صدور أمينة شجاعة , كان  ضاية اوالدين ألمانتهم يف ما لمله بال لري  لكل األ
إيصال الفكر ودقة أداء العمل وإحقا  احلق , ولنقاوة فكر هكاذا شخصاية , تساتوع  األماور علا       

ها , وال ُتارمف الكلم عن مواضعه , ألنَّ سيا  وانسيابية األمور ال تعيقها وال لدها وال لرفها حقيقت
أقو  اوبابرة يف األرض , وما استشراء الفساد اإلداري واوالي والسياسي والعلمي بني األمم إاّل لفقدان 

القيادات األمانة , وفقدان الشعور  الصدور الواعية حلقيقة الدنيا , حينها فقدت توازنها ومنه كان فقدان
 ..بعظمة األمانة وثقلها 

 3.. (َماَنَة ْيَ  اأَلدََّوَأ, ْحَسْنَ  الِوالَيَة َفَلَقْد َأ:  ) .. ألحد والته ( عليه السالم)ويقول      
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 وهنا األمانة متمثلة باألداء الك ء , وبدقة تنفيذ ما خمطاط لاه علا  وفاق الصاالحية اوخاول بهاا            
وهو امتداد األماناة اوطلوباة مان القائاد األعلا  اوتمثلاة بكال ماا         , اوسؤول األدن  يف السلم اإلداري 

 .. مطلوب من قيادة الدولة والناس 
 ..  .. ( ِةامًا ِلأُلمََّماَنَة ِنَظاأَلَو .. )وفلسفتها      
, وماا يتامال ثقلاها الشاخص     األماناة   إسااتيجيةوهي جتسد أعل  مرتبة أخالقية , بتطبيق عمق      

وأداء اوسؤولية العظيمة بنظام األمانة , وما تعنيه نسانية وما حيققه من حلقة الوصل والرابطة اإل, القائد 
من فاعلية , فلو كان خالف األمانة يف األداء بني الناس , الحنلَّ النظام والعالقات اإلنسانية , وضاع  

 ..احلقو  والواجبات 
ِبَنْفِساِه الاذغلَّ    َحالَّ َفَقْد َأ, َوَلْم ُيَنزمَ  َنْفَسُه َوِديَنُه َعْنَها , َوَرَتَ  ِفي اخِلَياَنِة , َماَنِة ِن اْسَتَهاَن ِباأَلَوَم)        

ْفَظَ  الِغاشم ِغاشغ   َوَأ ,ِة ْعَظَم اخِلَياَنِة ِخَياَنُة اأُلمََّأ َوإنَّ. ْخَز  َذلغ َوَأَوُهَو ِفي اآلِخَرِة َأ, ْنَيا َواخِلْزَي ِفي الدغ
 .  ..(ِة ِئمَّاأَل

نتيجة الضاللة أن تانعَّم وهلاَو يف اخلياناة ,    , وحينما يكون الال نظام من جرَّاء االستهانة باألمانة        
دون أن يعي ِلما هو فيه من فساد واحندار , فخسر نفسه ودينه , ودنيا  وآخرته , وميكن وض  اوخطط 

 :   اوباث لتوضي  ذلك اآلتي  نظور حمتو
 
 
 
 
 

 
 يبني خماطر االستهانة باألمانة(  1  )خمطط 

 
وبهذا تتدرَّج وتتعاظم اخليانة حت  تصل إىل أعظمهاا تاأثوًا علا  احليااة ومساوتها , أال وهاي               

ظوماات االجتماعياة والابوياة    لكونها ستدممر كل اون, ( ِة ْعَظَم اخِلَياَنِة ِخَياَنُة اأُلمََّأ َوإنَّ) خيانة األمة ؛ 
 ..والتعليمية واألخالقية 
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, لكون قناة اوعلومات , البدَّ أن تتصا  بساالمتها وأماناة القاائم     ( ِة ِئمَّْفَظَ  الِغشم ِغشغ اأَلَوَأ)        
والعامل فيها , للوصول إىل أمانة اوعلومات وأمانة اوؤسسات احلكومية اليت تساتقي تلاك اوعلوماات ,    

ال سيما اوؤسسات األمنية , وأمانة ومستقبل اجملتم  ومؤسساته , وأمانة األفراد ومشاريعه اوختلفاة ,  و
فأيَّ خلل فيها , سيدممر اونظومات اوعلوماتية واوؤسساتية ويدممر نظام وتنظايم األعماال واإلدارة ,  اا    

 ..عالقات اإلنسانية والثقة اوتبادلة فيها اخلطط اورسومة ووحدة األوامر والتنفيذ وقويم األداء وال
وحيتاج نظام األمانة إىل الوعي والتنسيق م  وظيفة الرقابة التقييمياة والتقوميياة لاألداء والتماساك           

 ( :عليه السالم)لذا يقول , االجتماعي ,  ا فيه جمتم  العمل 
اُهاَدَك يف السمارم   َتَع إنََّفا , اِء َعَلاْيِهْم  الَوَفا ْهاِل الصماْدِ  وَ  ْن َأاْبَعاِث الُعُياوَن ِما   َو, اَلُهْم ْعَمْد َأَتَفقَّ ُثمَّ)      

َحاٌد ِماْنُهْم   إْن َأاِن ؛ َفا ْعاوَ ْظ ِماَن األَ َوَتَافَّ. ِة يَِّعالرمْفِق بالرََّو, اَنِة َماِل اأَلل  اْسِتْعَموِرِهْم َحْدَوٌة َلُهْم َعأُلُم
َفَبَساْطَ  َعَلْياِه   , اِهدًا َشا  َكاْكَتَفْياَ  ِباذلِ  , اُر ُعُيوِنَك ْخَبِه ِعْنَدَك َأا َعَلْيِبَه اَنةني اْجَتَمَعْ َبَسَط َيَدُ  إىل ِخَي

 اَرْدَتُه َعَقلََّو, اَنِة َوَوَسْمَتُه باخِلَي, ِة اِم اَوَذلََّقَنَصْبَتُه ِبَم ُثمَّ, اَب ِمْن َعَمِلِه َصا َأَخْذَتُه ِبَمَأَو, ي َبَدِنِه الُعُقوَبَة ِف
 . ( التغْهَمِة
لمال  ( اَلُهْم ْعَما ْد َأَتَفقَّا ) واالنسيابية ونظومة الرقابة , هلا األهمية الكبوة يف التقييم والتقويم , و       

الكثو , منها ختص جان  عالقات العمل , والعالقات اإلنسانية , وعملية االتصااالت باني اوساتويات    
ويات التخطيطية والتنفيذية , ومنها ما يتعلاق بالرقاباة ذاتهاا ؛ الرقاباة     اإلدارية العليا وما دونها من اوست

 ..اوركزية والرقابة الالمركزية 
, تعاين بالدرجاة األوىل اخلطاط والتنفياذ , ومناه جاودة األداء وتفاصايله ,        ( اَلُهْم ْعَما ْد َأَتَفقَّ) و       

مساتو  القادرات واإلمكانياات وماد       وجودة اونتوج بكل أشكاله اخلدمية والسلعية , وحت  تشمل
, والبيئة اخلارجية وماا لملاه مان    ( البيئة الداخلية ) حاجتها للنمو والتطوير م  منو وتطوير بيئة العمل 

واوخااطر , وماا لتااج مان مسا  اساااتيجي ولليال         والتهديداتعوامل ومفاجئات التغيو والفرص 
عماال االسااااتيجي ومتطلباتااه ومتغواتااه , أو مااا يساام   اسااااتيجي وتنفيااذ اسااااتيجي , وتقصمااي ال

تتعلق باوان  السوقي والتسويقي , نزواًل من الدولاة إىل أصاغر نشااط فيهاا ,      إسااتيجيةاستخبارات 
وغوها مما لتاج تنمية اووارد البشرية والقدرات , ومنه ما مير عن طريق التدري  وتطوير اواؤهالت ,  

هادات أكادميية أعل  , لرفد مثاًل جانيب القدرات القيادياة والريادياة يف البيئاة    والسعي للاصول عل  ش
أو البعيدة اود  ,  اإلسااتيجيةالداخلية , واستمرارية ما لتاج يف البيئة اخلارجية اونافسة بكل اجتاهاتها 

كال متطاور ,   وكال جدياد و   طارئونسبة ما لتاج وان  التكتيك يف اخلطط والتنفيذ , وواكبة كل 
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لكون الدينامية تشمل كل أنشطة احلياة , كما نرا  اليوم من تطاورات االتصااالت وأنظماة احلاساوب     
واالنان  وغوها , اوؤثر باستمرار عل  اجتاهاات احليااة , فاساتمرارية احليااة  تابعاة كال الناواحي ,        

احلياة ستتوق  , وُيصاب الشلل يف ويشمل هذا عل  اوستو  العاوي , وإاّل دورة احلياة يف كل أنشطة 
 ..مفاصل الدولة واجملتم  

وتواصاًل ضمن االساااتيجيات ومساتقبل اساتمراريتها علا  الاوتوة الصااياة واوناسابة , ومان              
اِء الَوَفْهِل الصمْدِ  َواْبَعِث الُعُيوَن ِمْن َأَو) يف كل مناحي احلياة تكون  اإلسااتيجيةضمنها االستخبارات 

, وانظر ماا  (  ِةيَِّعالرمْفِق بالرََّو, اَنِة َماِل اأَلل  اْسِتْعَموِرِهْم َحْدَوٌة َلُهْم َعاُهَدَك يف السمرم أُلُمَتَع إنََّف, َعَلْيِهْم 
 :إنسانية اووضوع األمين وأمن اجملتم  مسوة مؤسساته ومشاريعه , ولنتفاص 

 ..  اَلُهْم , وكما أسلفنا ذكرْعَمْد َأَتَفقَّ -
؛ وحساساية ودقاة العمال واألداء واووضاوع تطّلا  ماؤهالت الوصا         ( اْبَعِث الُعُياوَن  َو)  -

, ( اِء َعَلاْيِهْم  الَوَفْهِل الصمْدِ  َوِمْن َأ) الوظيفي , واوواصفات اخلاصة َ ْن يشغل هذ  االوظيفة 
وِرِهْم اُهَدَك يف السمرم أُلُمَتَع إنََّف) وحماورها ممتدة للجوان  اإلنسانية والعالقات وأمن اجملتم  ؛ 

األخالقي  –وكذلك حماورها اإلنسانية بعمقها اإلنساني , ( اَنِة َماِل اأَلل  اْسِتْعَمَحْدَوٌة َلُهْم َع
 ( ..ِة يَِّعالرمْفِق بالرََّو) وما تتضمنه من حقو  اإلنسان 

قاويم , والساوي بنفساية حاملاه     وقط  كل ذاك وهذا , هو األماناة ذلاك السالوك اإلنسااني ال          
واوتعامل به , واالنتبا  إىل عوائقها وتهديداتها وخماطر , ووض  منظومة احلماية والوقاية مما يدممر األمانة 

والتشجي  عل  , وذلك بتفعيل العمل , وللايلولة دون شغل اخليانة للمساحات اآللية , أال وهو اخليانة 
, ألنشطة بنظام احلوافز اوالئمة , وتوافر ما مطلوب من أدوات جناحها استعمال األمانة يف كل مفاصل ا

وعدم إعطاء الفرصة لكل ما يعيق تفعيل , وبأفكار وأيادي أمينة ُتشجَّ  بكل أسالي  التشجي  والدعم 
 ..وهو ما حيتاج إليه القائد اإلداري , وتنامي وتواصل األمانة 

ما يبخل القيادي يف اوكافئاة اوناسابة , وحياول دون تكرارهاا     ومثال بسيط نعيشه يف عاونا , حين      
الالحمدود , ويغفل استمرارية العطاء لد  بع  العاملني , وما يقابلهم يف اوان  اآلخر من العاملني من 
تباطؤ وال مباالة , وهو أخطر التهديدات اليت ير  منجز األعمال وما يؤديه من جاودة األداء وعطااء    

 ..يف العمل , يتساو  م  َمْن خيون األمانة الالحمدود 
أو حينما تكمن اخليانة عند الشخص ؛ الرئيس أو القيادي يف مصادرة جهود العاملني واآلخرين ,       

اوادية وغو اوادية , أو حينما ير  اوراوغني يف األداء وَمن يتجهون بأعمااهلم  سالك الفسااد اإلداري    
هم هم َمْن حيصلوا الشهادات واوواق  اوتقدمة ويلعبوا  قدرات العباد والبالد , واوالي والسياسي , ويرا



 213 

وهو يف الوفاء لعمله وُّسكه يف اوبادئ , ُيقابل بالااج  واإلهماال والتهمايش , بال حتا  احملارباة يف      
 ..استمراريته باالجتا  اونتج والناف  الصاي  

مي , وميثل التوحيد ووحدة التوجغه واألداء , وينب  ذلاك  وهو من أركان الدين اإلسال: اإلخالص  -1
فبال إخالص ال ياتم انسايابية األداء   , من أهمية اإلخالص وما يتاقق بالكلمة والعمل ونتائجه وعواقبه 

 ..والصد  م  النفس واآلخرين 
اُل اإلْخاالِص َلاُه َنْفاُي    وَكَما , َوَكَمااُل َتْوِحياِدِ  اإلْخاالُص َلاُه      ) ..ويبدأ اإلخالص م  اهلل مان        

 . .. ( ُه َغْيُر الصمَفِةنَّاَدِة ُكلم َمْوُصوفني َأَوَشَه, ا َغْيُر اَوْوُصوِف َهنَِّلَشَهاَدِة ُكلم ِصَفةني َأ, الصمفاِت َعْنُه 
 :أيضًا يف اإلخالص ( عليه السالم)ويقول       

ْوِحيَد ُحُقوَ  ِباإلْخالِص َوالتَّ َشدَّ) .. واخلالق عز وجل ,  .. ( َها الِفْطَرُةَوَكِلَمُة اإلْخالِص َفإنَّ) ..     
َذ  اُوْسِلِم َوال َيِالغ َأ, ِباحَلقم  إالَّ" َفاُوْسِلُم َمْن َسِلَم اُوْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِ  " , اُوْسِلِمنَي ِفي َمَعاِقِدَها 

 .3(ِبَما َيِجُ   إالَّ
ُحُقاوَ  اُوْساِلِمنَي ِفاي    )السااتيجي الفاعل يف احلقو  والواجبات , بالشد عن طريق وهذا العمق ا     

نفسية , واجتماعية وما تؤول به إىل ُّاسك وتكافل اجملتما  ,   –وما حيمله من أبعاد إنسانية ( َمَعاِقِدَها 
اإلنساان ميادانيًا أو   وأخالقية وتربوية قائمة  ا جتعل كل شيء يف مواضعه , وما لمله من أداء حقاو   

 ..تطبيقيًا 
بالفكر الساليم والعالقاات   , وهنا يتفاعل النظام والبناء الدقيق لإلنسان القائد وأفراد الرعية والعباد      

 ..اإلنسانية اوساوة اوتعاونة عل  اخلو والعطاء 
, وما وص  اخلالق عز وجال  ويكفينا مؤد  اودرسة احملمدية اوتعاظمة عاويًا لعالج مناحي احلياة      

,  1اآلياة  / ساورة القلام   (  َوِإنَّاَك َلَعلا  ُخُلاٍق َعِظايمٍ    ) ؛ بآيته العظيمة  () القائم عليها الرسول الكريم
لياتمم بهاذ  الرساالة الكرمياة العظيماة      , وكي  ال وهو القائد العظيم لرسالة عظيمة من خاالق أعظام   

..داداتها احلضارية مكارم األخال  , لبناء رفعة األمة وامت
ال ميكن أن يكون للقائد وأخالقيته , أن َيرق  صوب التكامل النسيب إاّل إذا : اوقدرة واحللم والعفو  -1

تالحق  قدراته عل  لمغل اوسؤولية القيادية ومعرفة كيفية التعامل م  اآلخرين , والعفو حني يقتضاي  
فو , وخصوصًا حينما ال يقصد الفرد اخلطأ واخللل يف وترجياه للع, وخالفه حني يقتضي ذلك , العفو 
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األداء , لكون العفو أمٌر ضروري إلصالح وتكات  وتكافل وتضامن ما حوله مان األفاراد العااملني أو    
لئال , وال يتم ذلك إاّل باحللم اوتوج  تفعيل آليته عند َمْن يتامل أعباء اوسؤولية , الرعية بشكل عام 

.لظلمات الال أخالقية خيرج صوب الظلم وا
ومنو بناء صاروحها  , ويف اووق  اوناس  يكون العفو دولة تقو  أركانها به , وعند ُّام اوقدرة       

 ( :عليه السالم)وبهذا يقول أمو اوؤمنني اإلمام علي , وقلة شهوة سفك الدماء والظلم , اإلنسانية 
 . (ُة ْهَوالشَّ ِ إذا َكُثَرِت اَوْقِدَرُة َقلَّ) 

ومما تشمل اوقدرة عل  ؛ زيادة العلم واوعرفة وسبل اساتعماهلا واساتثمارها , وإىل جانبهماا قاوة           
األخال  ومكارم األخال  , حينها انتظم الفكر , واستقرَّت النفس , وتقوَّم السالوك وأداء األعماال ,   

 ..فات واووبقات وتهديد اوخلوقات ومنه بالرشاد والعقالنية واحللم , قّل  الشهوة اجتا  كل اونار
 ( :عليه السالم)ما قاله .. والظلم والتعسغ   االنتقامالشخص القيادي ووقايته من سلوكه  ومحاية      

اريًا َتْغَتِنُم َسُبعًا َضَعلْيِهْم  وَننَّال َتُكَو, ْطَ  ِبِهْم اللَُّو, َة َلُهْم اَوَابََّو, ِة يََّمَة للرَِّعْحْشِعْر َقْلَبَك الرََّأَو)       
 . .. (ْكَلُهْم َأ
والرمحة مفتاح وموجه النفس ألداء الواجبات بكل ما تتطلبه وتتكامل به , وبالرمحة أداء احلقاو         

واوماد , وحينما تكون اوسؤولية يف عنق الشخص عل   البيئةاوتبادلة بني العقالء , وأداء حقو  حت  
ة والتشريعية والقضائية , يتوج  الشعور باوسؤلية اجتا  الرعياة واألداء بالرمحاة   مستو  السلطة التنفيذي

واحملبة واللط  , وهنا تتاقق اإلدارة اإلنسانية واإلدارة األبوية , ورعاية أداء اإلدارة بقائدها اإلنساني , 
 .. ا لويه من بنود حقو  اإلنسان 

, وهو مبدأ إداري تنظيمي ُيكممل ماا تقادَّم ذكار     3(ل  الُعُقوَبِة ُهْم َعَدُرْقاِس بالَعْفِو َأْوَل  النََّأ)وإنَّ      
وما سيلاق , فالذي يقدر عل  العقوبة هو أْوىل النااس أو أقادرهم علا  العفاو , فاساتخدامات القاوَّة       

حلاد مان   باحملرمك اإلنساني يف احلكم , دليل عل  القدرة العقلية القيادياة النبيلاة , وهاي عقلناة القاوة وا     
ُّاديها يف العبثية , وأروع تطبيق هلذا اوبدأ , حينما يكون الناس يف وعاي واساتيعاب للمقادرة والعفاو     
والعقوبة , حبيث يكون العفو جمنمد للطاقات اإلنسانية حنو اخلو , وعد اعتبار العفو واألخال  ضاع  ,  

ن الغاب التادموي للنظاام والتنظايم    كما يتصور  البع  من اوهلة وما حيملونه ويتوجهون به من قانو
اإلنساني , واوبدأ حيمل ضمن ما حيمله هو نظام اوكافئات واحلوافز بأعل  مراحال اإلنساانية , وأعلا     

 ..مراحل معاوة النفس البشرية 
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وحينما يشعر القائد أو الشاغل اونص  , أهمية ح  الشخص عمل اخلو لآلخرين , كماا حيباه         
وحينها يكون عطاء  اخلو لعامة , ن يف أد  ما يرمي إليه علم النفس اإلداري أو التنظيمي يكو, لنفسه 

الناس , يعين بناء قوة أو متانة متنوعة داخل البنية االجتماعية سبيلها اونظومة الابوية , ورأس السلطة أو 
دية ووحدة الاذات اومعياة   اوتقدمم يف سّلم اوسؤولية , عامل فاعل وحيوي ومساعد لوحدة الذات الفر

أو اوماعية , وجان  مما حيويه هو ما يادخل ضامن علام اجتمااع التنظايم , وضامن الاتفكو والبنااء         
, إنساانية   -والسلوك التنظيمي ؛ الرمسي وغو الرمسي , وما تتضامنه مان أماور عديادة منهاا تنظيمياة       

كومي ومؤسساتها , لذا حيث بل يأمر ومنظومة حقو  اإلنسان , ومنها حقو  الناس ضمن االلتزام احل
 :قائاًل ( عليه السالم)

, َصاْفِاِه  ْن ُيْعِطَياَك اهلُل ِماْن َعْفاِوِ  وَ   َتْرَضا  أَ ي ُتِاا غ وَ ِذَصْفِاَك ِمْثَل الَّْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك َوفَأ)       
 . .. (َفْوَقُهْم  َكإنََّف

 عليه , وغو هذ  القدرة ال يراها أمامه , وقد يصال  فبوعي صاح  السلطة ال ير  إاّل قدرة اهلل       
جموته إىل أن ال يتذّكر عظمة هذ  القدرة اإلهلية , وير  الشخص السلطوي عادم حاجتاه الشخصاية    

 ..للعفو والصف  , ألنَّ ال وجود ِلَمْن هو أعل  من سلطته وقدرته وقبضته 
قوَّة وقدرة اوخلو  , أال وهي قدرة وقوة اهلل عز  قوة أعل  من( عليه السالم)لذا يض  اإلمام علي       

وجل الذي ال حدود هلا , لتكون كصعقة رادعة للشخص القيادي , فيخاطبه  ا هاو نفساي باالتوازي    
فمان  , وماا يتوجا  عملاه باوقابال اجتاا  اآلخارين       , م  مقارنة ما ترضاا  وال ترضاا  الانفس لاذاتها     

النفساية بالبعاد    -وهو أمٌر ال بدَّ منه لبناء الدواخل الابوياة   ,اإلنصاف تذكر ذلك والعمل عل  وفقه 
 .. وهي موازين للنفس البشرية والسلوك اإلنساني النبيل , اإلنساني 

 ( :عليه السالم)وتكاماًل يقول       
, ِتاَك  يِه َهاو   ِماْن َرِعيَّ  ِف َمْن َلَكَو, ْهِلَك ِة َأِمْن خاصََّو, اَس ِمْن َنْفِسَك ْنِصِ  النََّأْنِصِ  اهلَل َوَأ)       
ْدَحاَ   اَصاَمُه اهلُل أَ َماْن خَ َو, اِدِ  وَن ِعَبا اَن اهلُل َخْصاَمُه دُ اَد اهلِل َكا َمْن َظَلاَم ِعَبا  َو! َتْفَعْل َتْظِلْم  َك إالَّفإنَّ

 . ( َيُتوَب ْو  َيْنِزَع َأتَّاَن هلِل َحْربًا َحَكَو, َتُهُحجَّ
نسانية للقائد تبدأ من اوقدرة والعفو واإلنصاف , وبناء عدالة التنظيم والتوزيا   وبناء األخالقية اإل      

ِممَّاا يابين أواصار احملباة ووحادة      , واوساواة يف احلقو  والواجبات , كلٌّ علا  قادر واجباتاه وقدراتاه     
سلوكيات القلوب بني القائد ورعيته والعاملني بأمرته , وتواصل تقييم ومقوم وتقويم كل االجتاهات وال
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سايما احلاد مان    ع وموح الظلم لد  اإلنساان , وال يف ذكر اهلل تعاىل والشعور بقدرته , الواقي والراد
ُّادي الشخص القيادي بسلطته وجموته , واحلد من ُّادي ما دونه مّمن هم أدن  يف تسلسل السلطات 

 ..س أو القائد  األعل  واوخولني بالصالحيات , مهما كان قربهم االجتماعي أو النفسي من الرئي
قولاه  , وامتداد وتكامل ما يأخذ مفعوله وآثار  الراسخة , خصوصًا بني أفاراد اجملتمعاات الواعياة         

 : (عليه السالم)
  ( ل  َعُدومَك فاْجَعِل الَعْفَو َعْنُه ُشْكرًا لْلُقْدَرِة َعَليِها َقَدْرَت َعإَذ )

تاه اإلنساانية   إاّل َماْن رفع , بأخالقيات هذا اوبدأ اإلنساني  وال يستوع  الشخص القيادي ويعمل      
فاْسُتْر َخَلَل , َوالَعْقُل ُحَساٌم َقاِطٌ  , احِلْلُم ِغَطاٌء َساِتٌر ) ي  للنفس , ليكون له ؛ واكتس  احللم بالاو

 . (اَك ِبَعْقِلَك َوَقاِتْل َهَو, ُخُلِقَك ِبِاْلِمَك 
فهاو دليال علا  قاوَّة     , لسيطرة عل  السلوك اوعاكس اجتا  الفعال الظاامل   ولكون احللم ينب  من ا      

للعقل قبل الفعل بالكلمة , أو قبل استخدام أو استعمال القاوَّة بكال أشاكاهلا     االنقيادالشخصية وروح 
وعند  , وُيعدغ من صفات الشخص القيادي الذي ال ينقاد وراء انفعاالته , ومنها القوة البدنية كرد فعل 

وباه يشامل علام الانفس اإلداري وعلام      , لتأنمي يف اختاذ القرار  عل  وفق ما يناسبه من عالج ووقاياة  ا
وبه يستاق وصوله للتقرغب إىل اهلل ساباانه وتعااىل   , االجتماع التنظيمي فضاًل عن قوَّة الفكر الابوي 

 ..ورضا  , ثم التقرغب للناس وحمبتهم 
تاالزم احللام للعقال , فبمساتو  قاوة التماساك يكاون التنسايق         وكسلوك تنظيمي يظهر أهمياة        

والسيطرة عل  اخللل والضع  والفجوات السلوكية للتنظيم اإلداري , داخل البنية واونظومة التنظيمياة  
الفاعلة , واحليلولة دون تفاقم اوخاطر والتهديدات , م  اساتثمار الفارص لنجااح األداء اإلداري بكال     

 ..وغو اونظورة أشكاله اونظورة 
وميكن أن جنمل بع  أبعاد وجوان  هاذا التفاعال باني اوقادرة واحللام والعفاو , مادار أهميتاه               

 :للشخص القيادي , من خالل اوخطط اآلتي 
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 يبني تأثو تالزم احللم والعقل عل  السلوك التنظيمي(  1  )خمطط 
 

 . (ِفيِه السَّ اُمَداحِلْلُم ِفَو( : ) عليه السالم)إىل قوله 
أمٌر تربوي ال بدَّ منه لبناء قوَّة الشخصية , والتأهيل لبناء الشخصاية  , النفس عل  احللم  وتروي       

القيادية الفاعلة اهلادفة للتأثو يف اوماعة ومسوة سلوكهم التنظيمي والتنفيذي وأداء األنشاطة اوختلفاة   
 ( :المعليه الس)وبهذا يقول , بالتنسيق الفاعل 

  (ْن َيُكوَن ِمْنُهْم ْوَشَك َأَأ َه ِبَقْوٍم إالَّبََّمْن َتَش ُه َقلَّإنَّْم ؛ َفإْن َلْم َتُكْن َحِليمًا َفَتَالَّ) 
اَس النَّا  نَُّل ِعَوِض احَلِليِم ِمْن ِحْلِماِه أَ وََّأ) والكس  اآلخر لفاعلية شخصية احلليم وقدرته وعفو  ؛      

لكون اواهل هو الذي يرتك  اوعاصي واآلثام والسلوك اونارف واالعتاداء  ,  3(اِهِل اُرُ  َعل  اوَّْنَصَأ
سواء كان يف سلطة عليا أو أحد أفراد الرعية , , وبهذا ال يلوم اواهل إاّل نفسه , عل  حقو  اآلخرين 

 ..وهو اجتا  لفيزي لالجتا  حنو إنسانية السلوك وترسيخ موقفه والعالقات اإلنسانية 
ومماا يعاين امتثاال    ,  .. (ِعْلمًا ِفي ِحْلٍم ) .. َمْن تر  له , من مسات اوتقي ( عليه السالم)ويض        

الطمأنينة البعيدة عن تهديدات سلوك الغض  لد  الشخص , وبدعم ما حيمله من علم , عناد ظهاور   
 ..السلوك السليب اوضاد 

يعين الوعي ِلماا يسالكه ,   ,  1(ِبالَعَمِل  َوالَقْوَل, َيْمُزُج احِلْلَم ِبالِعْلِم , َوَزَهاَدُتُه ِفيَما ال َيْبَق  ) ..       
والنص ممكن أن يشمل علم النفس الابوي واوعريف , وضمن تفاعل احللم بالعلم والقول بالعمل , يأخذ 
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و ميدانيًا بهذ  منا  الشخصية القيادية وإمكانيتها وتطبيقاتها يف خمتل  ساحات العمل اوؤسساتي , فه
 ..فهو قيادي أين ما يكون , وأين ما حلَّ , السمات الرفيعة يكون ؛ راٍع ومسؤوٌل عن رعيته 

وفرصاته أن  , ولكونه يقاارب باني اآلراء   , وللسلوك القويم للالم ؛ اجتماعيًا وتربويًا وحضاريًا       
أيم إنَّ ماا خيلقاه   ,   (احِلْلُم َعِشَوٌة ) لذا نر  , ومنهجه عقلي إنساني , يسبق العن  واستخدام القوَّة 

وهو ماا  , جوغ احللم ؛ هو تقارب األفكار والعقول اومعية أو اوماعية , يعين يبين قاعدة إنسانية واعية 
ليجم  القلوب عل  وحدة البالد والعباد , ونشر احملباة واأللفاة ووحادة    , حيتاج إليه الشخص القيادي 

 ..عاد عن ما يفرم  األمَّة , وجتاوز األزمات واوشاكل واالبت, االجتا  واهلدف 
,   (ِة اهِلمَّا  ا ُعُلاوَّ َماِن ُيْنِتُجُهَمَناُة َتْوَأاأَلاحِلْلُم َو) وتكاماًل م  بناء أخالقية الشخص القيادي يولد ؛      

..ألنَّ مصدرهما اإلنساني واحد , وهو السلوك الواقي بالتأنمي عند الغض  
والكارم  , وهاو العاامل اإلنسااني الساامي النبيال      , األخالقية القيادية اورنة اوعطاءة إنسانيًا  :الكرم  -1

تتجسَّد بالكلمة وبالعمل اوادي واوعنوي , والكرم ؛ عطاء باال انتظاار واردود , وإفاادة باال مقابال ,       
, ة العلياا بهاذا السالوك    وبهذا يكون اخلطاب الابوي اووجمه للقياادات اإلداريا  , وسلوك طبيعي جمرَّدة 

( :عليه السالم)متمثاًل بقوله 
نَي ِمِلْسِة اُواَمإَماِم َوَكْحاأَلِم َواِنَغاَواِء َوالدمَمَو وجِِالُفُرَعل  ي اِلوَن الَوُكْن َيي َأِغَبْنال َي ُهنَُّتْم َأْمِلَع ْدَقَو)      

 .3(.. َمُتُه ْهاِلِهْم َنَوْمي َأوَن ِفُكفَت, يُل ِخالَب
,  ا فيه علم النفس اإلداري , والتوجيه اوتضمنه النص اوبارك هو ِممَّا يدخل ضمن العلوم اإلدارية      

فاال  , أين ماا يكاون تطبيقاتاه    , وما حيمله من أبعاد العالقات اإلنسانيَّة الوقائية , وعلم النفس الابوي 
يتجاوز يف إنفاقاه مساتو  التباذير وال     وكذلك مسة القيادي أن ال, جيتم  البخل م  الشخص القيادي 

 ..يصل وستو  هدر األموال العامة واخلاصة 
يف العرض االساتقرائي ميادانيًا ؛ سالوك ونتيجاة آثاار ذلاك       ( عليه السالم)ويضي  أمو اوؤمنني       

 : السلوك , بالقول 
لا   َتْكُرُماوَن بااهلِل عَ  . ا ي َخَلَقَها ِذا للَّا َس َخاَطْرُتْم ِبَها ْنُفال َأَو, ا ي َرَزَقَهِذا ِللَّْمَواَل بَذْلُتُموَهال َأَف)      

ْوَصاِل  َأ ْناِعُكْم َعْنِقَطاَو, اَن َقْبَلُكْم اِزَل َمْن َكوا ِبُنُزولَُِكْم َمَنفاعَتِبُر! اِدِ  عَب يوَن اهلَل ِفال ُتْكِرُمَو, اِدِ  ِعَب
 .1( !اِنُكْم َوإْخ
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وص  الذي جعال ؛ الباذل مقابال اواال , واوخااطرة مقابال الانفس ,        والعظيم يف بالغة ودقة ال      
والبذل واوخاطرة عطاء النفس القيادية الكرمية , واقاان جتربة التاريخ السلوكي القياادي , وماا أهمياة    

 ..العالقات االجتماعية والعالقات اإلنسانية اوثمرة بالنف  اومعي أو اوماعي 
ْعَطاُ  ِماَن   الَكَرُم َأ) االجتماعية للكرم , اوقارب بني الناس , جيعل  –نسانيَّة ومنهج العالقات اإل      
إاّل إنَّ البعاد  , ال لمال رابطاة العطا  باني القربا       , فكم من ِصالت اجتماعية وأسارية  ,   (ِحِم الرَّ

 ..اإلنساني يف انتهاج سلوك الكرم يتعد  كل روابط القرابة 
 

, لكون  (اُم اِس بالَكَرِم َمْن ُعِرَفْ  ِبِه الِكَرْوَل  النََّأ) دية بفاعليتها حينما يكون وتمز األخالقية القيا     
 .أهل اودينة أدر  بشعابها : الكرام أدر  بالكرم وطبيعة ومسات الكرام , وكما ُيقال 

ه انتهاجاًا ؛  وهذ  أهم األخالقيات اليت يس  اإلشارة إليها يف هذا اوباث , وأخطر ما يكون خبالف     
ِبَنْفِساِه الاذغلَّ    َحالَّ َفَقاْد أَ , َوَلْم ُيَنزمَ  َنْفَساُه َوِديَناُه َعْنَهاا    , َوَرَتَ  ِفي اخِلَياَنِة , َماَنِة َوَمِن اْسَتَهاَن ِباأَل) .. 

ْفَظَ  الِغاشم ِغاشغ   َوَأ, ِة ِخَياَنُة اأُلمَّ ْعَظَم اخِلَياَنِةَأ َوإنَّ. ْخَز  َذلغ َوَأَوُهَو ِفي اآلِخَرِة َأ, ْنَيا َواخِلْزَي ِفي الدغ
 .3( المَوالسَّ, ِة ِئمَّاأَل

 االساتهانة ومما يتضمن النص اوبارك ؛ اونهج الوقائي من الفساد بكل أشكاله , ومنه ماا يقاي مان         
ه الشاخص  يعين هدر احلقو  ولادي العدالاة , وباالساتهانة يتجا    , اورتبطة  ؤهالتها ونتائجها اخليانة 

فيهلك نفساه وديناه وقاد يتعاد  لآلخارين ؛ ومؤشاراته الاذل        , صوب االحنرافات ويصب  سلوكًا له 
 ..ويف اآلخرة أذل وأخز  , واخلزي الدنيوي 

كمتجاه عاام لتقاوي     , وتتدرج ألوان اخليانة حت  تصل إىل أعظمها هي خيانة األماة اإلساالمية        
 ..الذين هم عمود قيام األمة , ئمة ويتعدا  غش األ, قويم انبثا  احلياة 

واونتقماون  , أمَّا الوجه اآلخر لطغيان اخليانة , فيمثلو  اوبابرة اوتسلطة بالظلم عل  رقاب النااس        
 .1(َبْعَد َتْمِهيٍل َوَرَخاءني  اِري َدْهٍر َقطُّ إالَّاهلَل َلْم َيْقِصْم َجبَّ إنََّف) والعتبارات , بال إنسانية 

ومن البديهي ؛ أن ال يكون مسة الغدر من األخالقياات القيادياة , وال مان أخالقياات الشخصاية            
 : يقول ( عليه السالم)السوية بفكرها ونفسيتها وسلوكها ؛ وهلذا فإنَّ اإلمام 
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, ْهِلِه الَغاْدَر َكْيساًا   ْكَثُر َأَذ َأَخي َزَماٍن َقِد اتَّْصَبْانا ِفَوَلَقْد َأ. َوَما َيْغِدُر َمْن َعِلَم َكْيَ  اَوْرِجُ  )..       
 . (ْهُل اَوْهِل ِفيِه إىل ُحْسِن احِليَلِة َوَنَسَبُهْم َأ

واونبثق بدور  من ملوث الفكر ومنارفه , وأيضًا ليس مسة البخل من , ومنطقهم ناب  من اوهل       
كماا توضَّا  يف   , ن سالوكياته  أخالقيات الشخص القيادي السوي العقالني , وال مسة من مساته وال م

 ..مباحث سابقة 
وكذلك النفا  ؛ ليس من أخالقية الشخص القيادي وال من سلوكياته وال من منطقاه , وال مان         

َوَمااَذا  , ْدِري َماَذا َلُه َيَت  َعل  ِلَساِنِه ال ُم ِبَما َأاُوَناِفَق َيَتَكلَّ َوإنَّ) , سلوكيات ومنطق الشخص السوي 
 .  ( ِهَعَلْي

وهو ما يدل عل  ضرورة الوعي واالستيعاب الثقايف واإلنساني اوتكامل بشقيه الوقائي والعالجاي        
ويف مقدمة الناس ؛ ما يتطلبه من وعي وعقالنية الشخص القياادي , ِلماا لاه مان مكاناة      , بشكل عام 

 ( :عليه السالم) حيث يقول, وبه كان التوجيه والتاذير , ومسؤولية متقدممة بني الناس 
الُّاوَن  َوالزَّ, الُّوَن اُوِضلُّوَن ُهُم الضََّفإنَّ, َفاِ  ْهَل النمَوُأَحذمُرُكْم َأ, ِبَتْقَو  اهلِل , ِعَباَد اهلِل , ُأوِصيُكْم )       

ُقُلاوُبُهْم  . لم ِعَمادني َوَيْرُصُدوَنُكْم ِبُكلم ِمْرَصادني َوَيْعِمُدوَنُكْم ِبُك, وَن اْفِتَنانًا َوَيْفَتنغ, ْلَوانًا ُنوَن َأَيَتَلوَّ, اُوِزلُّوَن 
َوِفْعُلُهاُم  , َوَقاْوُلُهْم ِشاَفاٌء   , َوْصاُفُهْم َدَواٌء  . َراَء الضَّ َوَيِدبغوَن, َيْمُشوَن اخَلَفاَء . ٌة َوِصَفاُحُهْم َنِقيَّ, ٌة َدِويَّ
وإىل ُكالم  , َلُهْم ِبُكالم َطِرياٍق َصاِريٌ     . َجاِء َوُمْقِنُطو الرَّ, ُدو الَبالِء َوُمَؤكِّ, َخاِء َحَسَدُة الرَّ. اُء الَعَياُء الدَّ

َوإْن َعاَذُلوا  , ْلَاُفوا ُلوا َأإْن َسَأ: َوَيَتَرَقُبوَن اَوَزاَء , َناَء َيَتَقاَرُضوَن الثََّ. َوِلَكلم َشْجٍو ُدُموٌع , َقْل ني َشِفيٌ  
, َوِلُكالم َحايٍّ َقااِتاًل    , َوِلُكالم َقااِئٍم َمااِئاًل    , َعدغوا ِلُكلم َحقٍّ َبااِطاًل  َقْد َأ. َرُفوا ْسوإْن َحَكُموا َأ, َكَشُفوا 

َوُيْنِفُقوا ِبِه , ْسَواَقُهْم َمِ  ِبالَيْاِس ِلُيِقيُموا ِبِه أَلُلوَن إىل الطََّيَتَوصَّ. َوِلُكلم َلْيٍل ِمْصَباحًا , َوِلُكلم َبابني ِمْفَتاحًا 
ُة َفُهاْم ُلَما  , ْضاَلُعوا اَوِضايَق   َوَأ, ِرياَق  ُناوا الطَّ َقْد َهوَّ. َوَيِصُفوَن َفُيَمومُهوَن , َيُقوُلوَن َفُيَشبمُهوَن . ْعالَقُهْم َأ

 .3" ( ْيَطاِن ُهُم اخَلاِسُروَنِحْزَب الشَّ ال إنََّأ, ْيَطاِن ولِئَك ِحْزُب الشََّأ: " ُة النمَواِن َوُحَم, ْيَطاِن الشَّ
وباذاتهم الزالاون   , واوشكلة يكون مسة اونافق من الضالني ألنفساهم واوضاللني للجهلاة بضاالهلم          

وماا يغاو اواو    , هم أخطر ماا يواجاه األمَّاة ووحادتها     , واوزلُّون للجهلة اونارفون ,  نارف الفكر 
ويكفاي  , بازدواجية سالوك اوناافق   و, بالسلوك اونارف اوتناق  , اوناس  لقيادتهم حنو قويم السبل 

 .. ( .. ُة النمَواِنَوُحَم, ْيَطاِن ُة الشَُّلَم) .. أنهم ؛ 
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لكون الطم  يدممر الفكر والنفس , أن يكون القائد بعيد عن الطم  , وما يتطل  من األخالقيات      
حيذمر أمو اواؤمنني اإلماام علاي    والسلوك , وما ُيبن  عليه من االسااتيجيات وبناء اإلنسان أواًل ؛ وهنا 

 ( :عليه السالم)
َيُكاوَن َبْيَناَك    ْساَتَطْعَ  َأالَّ ا َوِإِن. َوِإيَّاَك َأْن ُتوِجَ  ِبَك َمَطاَيا الطََّمِ  , َفُتوِرَدَك َمَناِهاَل اْلَهَلَكاِة   )       

َأْعَظاُم   آِخٌذ َسْهَمَك , َوِإنَّ اْلَيِساَو ِماَن اهلِل ُساْبَااَنهُ   , َفِإنََّك ُمْدِرٌك َقْسَمَك , َو ُذو ِنْعَمةني َفاْفَعْل َوَبْيَن اهلِل
 . (ِمْنُه  َأْكَرُم ِمَن اْلَكِثِو ِمْن َخْلِقِه َوِإْن َكاَن ُكلٌَّو
َوال  )ِلما حيمل القيادي مهمَّة التقريا  باني النااس    , واستكمااًل أن يكون بعيد النفس عن البغ       

 . " .. (احَلاِلَقُة  َهاَتَباَغُضوا َفإنَّ
أي إنَّ البغ  يؤدي بالناس إىل الصراع وتفكك العالقات اإلنسانية , ومنه يؤدي لسلوك العنا         

والدمار وحمو كل خو من شأنه أن حيقق التقاارب والتماساك ووحادة النااس واألداء , واحلالقاة ؛ ماا       
؛ تكاون فيهاا قطيعاة القربا  أو اإلنساانية      يهلك الناس ويستأصلهم من أصوهلم اإلنسانية , واجتماعياًا  

, وما يتاقق عل  الناس مان جاراء الابغ  , اواوت احلقيقاي       السيئواونطق والسلوك  والتظلموالظلم 
 ..واووت اوعنوي بالتفرغ  والفرا  

ْهاِل  اُء أَلالَوَفا ) لاذا  . .3( َوَما َيْغِدُر َمْن َعِلَم َكْيَ  اَوْرِجا ُ ) وابتعاد األخالقية القيادية عن الغدر ؛      
, ؛ ِلما سيكون الداعم ويشج  بالوفاء الغادر  1(ْهِل الَغْدِر َوَفاٌء ِعْنَد اهلِل الَغْدُر بَأَو, الَغْدِر َغْدٌر ِعْنَد اهلِل 

فيكاون غادر للقايم الساماوية وتعاليمهاا , فمارة يكاون الادعم بالعالقاات          , وهو ما ال يرضا  اخلالق 
كون الدعم باإلعالم هلم  ا حيقق هلام مكاناة , وبشاكل عاام يكاون الادعم بكال        اوشبوهة , وأخر  ي

أشكاله بني الدعم اوادي والدعم اوعنوي والنفسي الذي يشج  عل  ارتكاب الغدر والضرر بااآلخرين  
 .. وأنشطتهم 

هم السلطة لكي ال ميسك أحد, أن ال يكون أحدًا الداعم هلم , وجان  مما يعين الغدر بأهل الغدر      
أين ما كان  , فيفتك بالناس , ويربك النظام القويم , فالغدر أساسًا ينب  من أرضية الانفس اوضاطربة   

وأخطرها حينما ميتلك سلوك الغدر الشخص القيادي أو الفارد اواتاكم باالعلم واوساتبد     , غو السوية 
 مكاان يتاكماون بفكار النااس     بالسلطة , فالغدر بأهل الغدر بإبعاد الفرص عنهم لكاي ال يكوناوا يف  

 .. وأعماهلم وأمواهلم ومستقبلهم 
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واالبتعاد عن الال أخالقياات يادعم األواصار والتماساك     , وعمومًا فاالقتداء باألخالقيات القيادية      
ويرفد  بالثقاة باالنفس   , الداخلي للقائد ,  ا فيه الفكر ونفسيته وسلوكه , وِمن ثم كل َمْن له ُّاس به 

وتوساي  الفارص   , والدعم اوتبادل م  األخياار مان حولاه    , ة باآلخرين الذين هم أهاًل هلذ  الثقة والثق
 ..للخو , ويكون بإنسانية وأخالقية القادة األخيار األسوياء تقوَّم األمم وتبين احلضارات 

 
 
 

 املبحث الرابع

 الوعي القيادي
 

نمو فيها كل قويم يف السلسلة اوتماسكة من الفكر الوعي مقوم من مقومات األرضية الصاحلة اليت ي     
أن يكون  ستو  اوسؤولية اوبنيَّة علا  أساس   , والنفس والسلوك , ولذا يتطل  من الشخص القيادي 

, اوام  بني ثقافة الاوعي أي إدراك واساتيعاب طبيعاة الاوعي ومقوماتاه , ووعاي        واالستيعابالوعي 
الذي جيم  شيء من اوعلومات اونتقاة , عن كل شيء من منااحي   الثقافة  عن  مبسط وخمتصر مفيد ؛

 ..لتامل كل ما تتطلبه اوسؤولية , وأين ما كان  , األفكار 
ونهج البالغة يرفد القيادي , بهذا اونهج االستيعابي الواعي واوتعممق , وهاذ  السامة الرفيعاة الايت          

لتشاريعية والقضاائية والتنفيذياة , أي ماا ختدماه وتازومد        تعطي العمق يف استيعاب األمور , كاألبعااد ا 
 ..باألدوات التخطيطية والتنفيذية 

وجان  منه ما ُتدركه وتتبعه اإلدارة اوعاصرة , كما هو عليه يف مشولية ثقافة العمال ؛ التخطيطاي        
اء , وماا يتاقاق مان    والتنفيذي , الستمرارية األداء ومرونة التاول واحلركة م  االحتفااظ جباودة األد  

, وإنتاج السل  واخلدمات لتلبية احلاجات اآلنية واوساتقبلية   واإلبداعالناتج الفكري والعلمي واالبتكار 
 ..وإشباعها بأكمل وجه ممكن 

وما أرف  أن نستمد , ولو كان جان  ما يرشدنا به من هذا الوعي القيادي , اوستمد من اوصادر       
مان مصادر العلام والقياادة ذات عماق      , اإلهلية العظيمة والسَّانَّة النبوياة الشاريفة    األنق  ؛ من الرسالة 

أناا  ) وماا احلاديث الشاري     , النابعة من الزمكانية الغو حمدودة والواساعة  , اوضامني العلمية والعملية 
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والعلاوم   إاّل التشخيص واإلشاارة اوعتمادة وصادر اوعلوماات واوعاارف     , .. ( مدينة العلم وعلي بابها 
 ..واحِلَكم 

ِعام الكلماة اجملسمادة حلقيقاة البنااء      , وما أروع ما نستوعبه لنتعلمه مان السالوك القياادي األقاوم          
واالقتداء  ا حيققه من االستعدادات لتامل ما يتم التكلي  عل  , اإلنساني الدينامي , و ناا  اوتكامل 

 ..اذ صاي  القرارات لقويم اوواق  أو تقوميها وما يتم استيعابه , الخت, مستو  اوسؤولية 
فالقيادة الناجاة هي اليت تستوع  بوعي مناس  للموق  والتوقي  واوكان واوستهدف أو اوعين      

باألمر من الناس , وإدارة اوواق  واألزمات بفاعلية , ولقيق منهج وآلية مالئمة مان الوقاياة والعاالج    
وماا ياتا    , العمل وخارج العمل , وما ينجم من مستو  إشباع للااجات والنتيجة اوتاققة ضمن 

من رقابة تقييمية وتقوميية , لتكون عونًا ال انتقامًا ؛ يف أيم موق  وظيفي وما يكملاه مان أبعااد أخار      
 .. واوادية وغو اوادية واإلنسانية , كاألبعاد اونظورة وغو اونظورة , مواصلة لذلك 

و ااا ميتلكااه الشااخص ماان قاادرات وأدوات القيااادة , وينطلااق الااوعي القيااادي الرصااني  ويتجلاا     
العماق  ( علياه الساالم  )حياث خياطا    .. رغام كال اوعوقاات والفسااد اإلداري احملايط      , وأخالقياتها 

اوباارك اونتقا  واوساتق  مان     ( علياه الساالم  )بقولاه  .. و .. اإلنساني يف كل زمان ومكان ومساتو   
 : اإلنسانية السمااء الرسالة 

. ُكَفاَرٌة   َوُكالغ ُفَجاَرةني  , َولِكاْن ُكالغ ُغاَدَرةني ُفَجاَرٌة     , اِس ْدَه  النَّال َكَراِهَيُة الَغْدِر َلُكْنُ  ِمْن َأَوَلْو)      
 . " (َوِلُكلم َغاِدٍر ِلَواٌء ُيْعَرُف ِبِه َيْوِم الِقَياَمِة "

ه الابوي النبيل الرفي  اوستو  , اورتقي بالعالقات اإلنساانية  هكذا ينطلق القيادي احلقيقي بسلوك     
حت  م  اخلصم , فيق  عند مفا  الطريق ليختار الوفاء بالعهد مهما كان  النتائج , فالقرارات اوبينية 

فاألساس ال  , عل  اوبادئ احلميدة واألسس النبيلة , ترتقاي باساااتيجياتها ولقياق أهادافها اورساومة      
 اا فياه   , اط  م  البناء الفعلي االسااتيجي , وهكذا اإلسالم الراف  لكل احنراف يف مفاصل احلياة تتق

اإلنسان , فما كان مبين عل  الصاي  نتائجه حممودة , وما كان مبين علا  اخلطاأ نتائجاه العاجلاة أو     
 ..اآلجلة مدمرة للذات واحمليط اخلارجي 

وواك  لكل موقا  ,  اا تتطلباه مان مروناة , لوضا  البادائل        ويكس  القائد ؛ الفكر والوعي ا     
 .. واحللول اوناسبة يف ضوء احلق والعدل واوساواة 

اليت هلا البعد اوستقبلي , للصورة القيادية الواعية الواعدة والواضاة ( عليه السالم)وما يقدممه إمامنا      
 :اوتواصل والتكاملي 
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 ..اوختلفة واوتنوعة االختصاصات  اومتد أفقيًا م  اوستويات -
..عموديًا م  نفس اوستو  وضمن ختصص معني أو متقارب التخصص  -
وما يات  هلم من حقاو  وواجباات , وماا    , واالستيعاب اوتبادل بني الشخص القيادي والرعية       

باجتاا  اخلاالق عاز     واألسابق , يات  عليهم من األداء م  الذات , وم  احمليط بكل مكوناته وتفاصايله  
 ..وجل 
والعالقات بني العاملني من خمتل  اوستويات والشخص القيادي , وعامة الناس , وماا ياؤثر علا          

 ..باقي اخللوقات والبيئة 
وايعهاا تصا  يف جمار  القياادة والتعااون اوتباادل       , ومسؤولية القائد اجتا  رعيتاه أو مرؤوسايه        

 ..د احلقو  والواجبات يف فصل خاص الحق ؛ إن شاء اهلل والتنسيق , ولنا وقفة عن
ومن األخالقيات القيادية اووقفية الواعية األخر  , ومنها اوتعلقة بنكران الذات , نر  رغم معرفة       

وتكامال ماا حيملاه مان الفكار      , حقاه اونصاوص يف اخلالفاة    ( علياه الساالم  )أمو اوؤمنني اإلمام علاي  
ال ُيهادن أو يتهاون أو يتنازل ( عليه السالم)إاّل إنه , اوستق  من النب  النبوي األصيل  اإلسالمي األنق 

فاحلق حق ال يتغو مهما أخذ الباطل والغدر مأخذ  , ومهما , األخالقية اإلسالمية القيادية  اوبادئعن 
 ..قو  بصولته 

قائق بني القائد والناس , ونشار الاوعي   لذا ير  ما يتوج  من الباب الشرعي , اوكاشفة اجتا  احل     
ِلما سيؤول األمر إليه , ليض  النقاط علا  احلاروف , ويوضما  ماا كاان وماا ياتا  علياه مان نظارة           
مستقبلية ومسؤوليات واختاذ قرارات ثقيله بوقعها , قد ال يستوعبها اإلنسان البسيط , وال يستوع  ما 

ق  اوبدئية اوواجهاة لاه , فتاتالبس علياه األماور , فُترباك       يدور الحقًا حوله من جوالت الباطل واووا
 :احلقائق أمام هذا اإلنسان , وينعكس عل  مواقفه واجتاهاته وقراراته , وبهذا اخلصوص يقول 

َوال َتْثُباُ   , ُقُلاوُب  ْلَواٌن ؛ ال َتُقوُم َلُه الْمرًا َلُه ُوُجوٌ  َوَأا ُمْسَتْقِبُلوَن َأَدُعوني َوالَتِمُسوا َغْيِري ؛ َفإنَّ)      
َجْبُتُكْم َرِكْبُ  ِبُكاْم َماا   نمي إْن َأَواْعَلُموا َأ. َرْت َة َقْد َتَنكَّاَوَاجََّو, َغاَمْ  اآلَفاَ  َقْد َأ إنََّو. َعَلْيِه الُعُقوُل 

ْساَمُعُكْم  َحاِدُكْم ؛ َوَلَعلِّاي أَ  َناا َكأَ َأإْن َتَرْكُتُماوِني فَ َو, َوَلْم ُأْصِ  إىل َقْوِل الَقاِئِل َوَعْتاِ  الَعاِتاْ    , ْعَلُم َأ
 . (! ِموًا َخْيٌر َلُكْم ِمْن َأ, َنا َلُكْم َوِزيرًا َوَأ, ْمَرُكْم ْطَوُعُكْم ِلَمْن َوّلْيُتُموُ  َأَوَأ

 :وهكذا يض  القائد اووق  احلازم     
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ْمارًا َلاُه ُوُجاوٌ     ُمْساَتْقِبُلوَن أَ ) , مان منطلاق   ( ُم ْعَلَجْبُتُكْم َرِكْبُ  ِبُكْم َما َأنمي إْن َأَواْعَلُموا َأ)  -
َوال , ال َتُقوُم َلاُه الُقُلاوُب   ) , وخلطورة اووق  وشدة وقعه وتهديداته وحساسيته ؛ ( ْلَواٌن َوَأ

 ( .َتْثُبُ  َعَلْيِه الُعُقوُل 
أخاذ جمارا  , يأخاذ  بآلياة      لكاون احلاق إن  , ( َوَلْم ُأْصِ  إىل َقْوِل الَقاِئاِل َوَعْتاِ  الَعاِتاْ     )  -

ْساَمُعُكْم  َحاِدُكْم ؛ َوَلَعلِّاي أَ  َناا َكأَ إْن َتَرْكُتُماوِني َفأَ َو) اإلصالح والتغيو اوخطط له , والبديل 
ومن هذا اونطاق   ,! ( ِموًا َخْيٌر َلُكْم ِمْن َأ, َنا َلُكْم َوِزيرًا َوَأ, ْمَرُكْم ْطَوُعُكْم ِلَمْن َوّلْيُتُموُ  َأَوَأ

..الواعي واوستوع  لكل أبعاد اووق  , وما تتطلبه قوة االسااتيجيات 
وتفهم , لتامل اوسؤولية القيادية  واالستعداد, ويكون اونطلق تأهيل اجملتم  الستقبال األمور  -

 -االجتمااعي وماا يتطلا  مان لمال اوساؤولية ببعادها       , اجملتم  للظروف اخلطرة احمليقة به 
 .. والعقائدي الراسخ  السياسي اوشاك ,

وهو ما يعاوه كل من ؛ علم االجتماع التنظيمي , وعلم الانفس االجتمااعي والسياساي , وإدارة         
وجعل القائد واحد ليس , ويلع  الوعي وتفهم اوواق  وُّاسك اجملتم  خلوض دور  الكبو , األزمات 

, , ليلت  باحلق حوله الناس لتنفيذ ما خمطط له بتسلطه وتفرغد  بالسلطة , وإمنا بتوجيهه ووحدة أوامر  
عن القائاد   االبتعادوكذلك , واالبتعاد عن القائد األوحد الذي خيلق دكتاتورية الكلمة والفعل واإلجناز 

 ..األوحد , وذلك حلماية مستقبل الدولة واجملتم  
, راد الرعية ويعمل مان أجلاهم   وبكل اوتطلبات واألبعاد , ال يهم القائد احلقيقي أن يكون أحد أف     

وباال  , أو يكون القائد اإلنساني اهلادف بقراراته وخطواته ؛ للبناء واإلصالح والصاالح بكال أشاكاله    
ووض  اجملتم  بتكامله , ومشاركته بصن  واختاذ القارارات وتنفياذ  , وُّاساكه    , إشكاليات وال تفرقة 

 ..عل  سواء السبيل 
وأسباب االمتناع مبدئيًا عان اخلاوض يف   , الصورة احلقيقية أمام اومي  ( معليه السال)وهلذا وض       

بالشكل غو اودروس عل  وفق الوضا   ( عليه السالم)ألنَّ اخلالفة لو أرادها , غمار اوسؤولية اوشاكة 
 ..الذي ُّرغ به األمَّة حلازها , وهي باليد متما أرادها 

نظومة الفكر القيادي السياسي السوي واحلريص علا  األماة والدولاة    إاّل إنَّ األهم عند دائرة أو م      
واالبتعاد عن الصراعات السلبية اودممرة من ,  يتجزأواحلكومة , هو ُّاسك الدولة واجملتم  , وجعله ال 

 ..أو التدرجيي يف هكذا ظروف , وقد ال تؤتي ُأكلها بسهولة  اوفاجئجرَّاء التغيو 
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ألنَّ هناك َمْن يض  هيمنته , ناء الوعي والتعاون يف اووق  واألداء للدولة اإلسالمية لذا البدَّ من ب      
حت  وإن أد  إىل تدمو الدولة واجملتم  , ومصاحله ومكاسبه اخلاصة فو  وأمام كل شيء وكل اعتبار 

 ..اإلسالمية  واوبادئاإلسالمي 
يتوجا  علياه عادم    , تامل اوسؤولية القيادياة  وحت  يف الفكر اإلداري احلديث واوعاصر ؛ َمْن ي      

الضاربني لكل أركان اإلنسانية , وبتهديداتهم  , للظلمة اونتفعني الذائدين عن مصاحلهم اخلاصة  اإلصغاء
 .. لنشر العدالة واحلق واوساواة واحلرية 

ناس , وأمام الذات , ويتبادر دروس التثقي  حلمل ولمل اوسؤولية أمام اخلالق عز وجل , وأمام ال     
 .. ا فيه ما يتطل  من محاية حقو  اإلنسان , بل وحت  أمام الضمو اإلنساني 

كما كان يوجه , حينما قّلد  مهام مصر ( رض ) إىل حممد بن أبي بكر ( عليه السالم)وبهذا يقول      
 :  أو َمْن يبعثه لتامل اوسؤولية , به والته 

ْاَظاِة  ي اللَُّهْم ِفا َنْيا آِس َبَو, ْجَهاَك  ُهاْم وَ اْبُساْط لَ َو, اِنَباَك  ِلْن َلُهاْم جَ َأَو, اَحَك َنْ  َلُهْم َجِفاْخَف)      
  اَلَعاهلَل َت إنََّف, يِهْم َفاُء ِمْن َعْدِلَك َعَلَعَس الضَغال َيْيَأَو, اُء يف َحْيِفَك َلُهْم   ال َيْطَمَ  الُعَظَمتََّح, والنَّْظَرِة 

ْنُتْم إْن ُيَعاذمْب فاأَ  َفا , َمْساُتوَرِة  اْلاِهَرِة َوالظَّا َو, ِة َوِبَكاْلَو اِلُكْمَمْعَوِة ِمْن َأِغِن الصَّاِدِ  َعَبَمْعَشَر ِع اِئُلُكْمُيَس
 . (ْكَرُم إْن َيْعُ  َفْهَو َأَو, ْظَلُم َأ

الرعية , لكي تكاون  فالتواض  واورونة والسماحة واوساواة , منهج التعامل السلوكي بني القائد و      
مسافته بينهم واحدة , ال تتغو حت  م  العظماء والضعفاء , ليشعر اوميا  بالعادل واوسااواة بيانهم ,     

, وإحقاقه واق  ال حمال حت  وإن كان إحقاقه للضعي  من القوي , وهو  يتجزأواحلق حق ال يتغيَّر وال 
النفس اإلداري , وما حيمله من العمق النفساي  ما يدخل ضمن العلوم اإلدارية , والسيما تعلقه يف علم 

 ( ..َفاُء َعَس الضَغال َيْيَأَو) , اووازي له ( اُء ال َيْطَمَ  الُعَظَم )الشعوري 
عل  التفكو والانفس  ( اليأس ) , لالبتعاد عن وق  خطورة ( الطم  ) وبالذات اووق  من مسألة      

نايات واون  , ومن ثام ماا ياتا  مان مناارف األبعااد       والسلوك , وما يات  عليها من ارتكاب او
الدنيوية , واالبتعاد عن التفكو باوزاء األخروي , ومنه تهديد بنااء روح الطمأنيناة بالعادل واوسااواة     

 ..وإحقا  احلق الذي ال يتقادم  رور الزمن , و نظور الفكر اإلسالمي ؛ ال يتقادم حت   رور الدنيا 
الرافا  حباٍق   ,  االساااتيجي لرفاد الاوالة  انهج الاوعي القياادي      , اوليلاة   كلماتاه من هذا جان       

اُء يف َحْيِفاَك    ال َيْطَمَ  الُعَظَمتََّح) فضاًل عن عمق أسس بناء  مبين عل  ؛ , وكانتهم يف نفوس الناس 
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َوِة ِماْن  ِغِن الصَّا اِدِ  َعَباِئُلُكْم َمْعَشَر ِع  ُيَساَلَعاهلَل َت إنََّف ), ( يِهْم َفاُء ِمْن َعْدِلَك َعَلَعَس الضَغال َيْيَأَو, َلُهْم 
 ( .. ِةَوِبَكاْلَو اِلُكْمَمْعَأ

وماا يأخاذ  مان مأخاذ     , وهو البناء اوتوازن الواقي واوعاجل للنفوس من استاواذ الكراساي عليهاا        
 ..ن أجل اوناص  والسلطات عظيم عند ضعاف النفوس , وما يات  عندهم من الركوع واخلنوع م

, من خاالل الانص اوتقادمم مان التبعاات اوساتقبلية الدنيوياة واألخروياة         ( عليه السالم)وقد حذَّر      
..   23  -22اآلياة  / ساورة الشاعراء   (  ِإالَّ َمْن َأَت  اللََّه ِبَقْلا ني َساِليمٍ  *  َيْوَم ال َيْنَفُ  ماٌل َو ال َبُنوَن )والتقويم اإلهلي يف  

وحسا  مساؤوليته   , به من اإلمكانيات واوؤهالت سواحلساب يومئذني كٌل عل  وفق ما ميتلكه وما اكت
وماا ياتا    , ثقل احلساب باالثواب أو العقااب   , وكّلما توسع  اوسؤولية , وأعباء العمل وما عمله 

, َوِفْعُلُه َوَمَقاَلُتُه , ُتُه ِسرغُ  َوَعالِنَي َوَمْن َلْم َيْخَتِلْ ) عل  األعمال ونتائجها , ونوايا األعمال واجتاهاتها ؛ 
ِفي اهلِل  َفإنَّ, َحدني ِمْن َخْلِقِه َوال ُتْسِخِط اهلَل ِبِرَض  َأ) وسبيله ؛ ,   ( ْخَلَص الِعَباَدَةَوَأ, َماَنَة   اأَلدََّفَقْد َأ

 . ( َغْيِرِ  ِفيَوَلْيَس ِمَن اهلِل َخَلٌ  , َخَلفًا ِمْن َغْيِرِ  
وما لمل أفكارها من الوعي القيادي , ثم انظر لعظمة اودرسة النبوية الكرمية الشريفة بتوجيهاتها       
 :وما ُيبن  عل  أساسه من احلقائق الواضاة , وذلك ما يتجسَّد من خالل القول اوبارك , النبيل 

 -َوَلَقْد َقاَل ِلاي َرُساوُل اهلِل   . ِبيم َوَعُدوغ النَّ, ِبيم النَّ يغَوَوِل, َد  إَماُم اهُلَد  َوإَماُم الرَّ, ُه ال َسَواَء َفإنَّ)    
ا اُواْؤِمُن َفَيْمَنُعاُه اهلُل   مَّا ِتاي ُمْؤِمناًا َوال ُمْشاِركًا ؛ أَ   َخاُف َعل  ُأمَّإنمي ال َأ: "  -َم آِلِه َوَسلَّ  اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ

َيُقوُل , َعاِلِم اللَِّساِن , َناِن ُمَناِفِق اَو َخاُف َعَلْيُكْم ُكلََّولِكنمي َأ. َمُعُه اهلُل ِبِشْرِكِه ا اُوْشِرُك َفَيْقمََّوَأ, ِبإمَياِنِه 
 .3(ْنِكُروَن َوَيْفَعُل َما ُت, َما َتْعِرُفوَن 

وما يعقبه من انعكاساات وآثاار   , البعد الفكري والنفسي والسلوكي القويم واونارف  يتض وهنا     
وخطاورة تنااق  النظرياة والتطبياق ,     , وما يقول وماا يفعال   , وما يظهر اإلنسان وما خيفي , ئج ونتا

أو أليم , وحلماياة خمتلا  مساتويات اوساؤولية     , والوعي الوقائي هلذا األمر مبين حلماية القائد والرعية 
 ..مستو  تنظيمي أو إداري يف الدولة أو اوشروع 

ويتظااهر  , الاروح الشاريرة أو السالبية     يضامر , افق يف كل عصار ومكاان   وميكن أن نفهم بأنَّ اون    
 .. وسرعان ما تكش  حقيقته األحداث واوواق  واألفعال , بالروح اخليمرة أو اإلجيابية 
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, أو اونارفاة بساب  الفكار اوناارف     , ومن هذا ينبثق خطورة الاذات البشارية بأفكارهاا اولوثاة         
  ..سلم الوظيفي والت َّ حوله اوهلة واوغّفلني وخطورته كّلما صعد بال

جبوانباه اوادياة وغاو اوادياة     , لذا فالوعي القيادي ؛ مبدأ ومسؤولية وفعل ونتيجة وآثار مساتقبلية       
 .. ومد  مستو  الفهم حلقيقة األمور , والبشرية واإلنسانية 

عل  اخلوارج إلرشادهم إىل سواء السبيل ( المعليه الس)ردَّ اإلمام علي , ومن هذا اونطلق واونطق      
   :  ووضوحه , وذلك لوقايتهم وعالجهم من الفكر الذي يربك مسوة األمة 

 ُهإنََّو, هلِل  ال إْمَرَة إالَّ: وَن الِء َيُقوُلهُؤ َوَلِكنَّ, هلِل  ُه ال ُحْكَم إالََّنَعْم إنَّ! اُد ِبَها َباِطٌل َكِلَمُة َحقٍّ ُيَر)      
, َجَل يَها اأَلَوُيَبلُِّ  اهلُل ِف, َوَيْسَتْمِتُ  ِفيَها الَكاِفُر , ي إْمَرِتِه اُوْؤِمُن فاِجٍر َيْعَمُل فَِ ْوِمٍو َبرٍّ َأاِس ِمْن َأِلْلنَّ ال ُبدَّ

  َيْساَتِريَ   ِعيِ  ِمَن الَقِويم ؛ َحتَِّلْلضَّ َويْؤَخُذ ِبِه, السغُبُل  َوَتْأَمُن ِبِه, ُل ِبِه الَعُدوغ َوُيقاَت,  ُءَوُيْجَمُ  ِبِه الَفْي
 . (اَح ِمْن َفاِجٍر َوُيْسَتَر, َبرٌّ 

من التالع  باأللفاظ بال فهم وال استيعاب , فاللفظ مسؤولية الكلمة اهلادفة ( عليه السالم)وحذَّر       
, وبادور   ( اإلمرة ) و  (احُلكم ) والعمل القويم , كما هو عليه الفر  بني فهم واستيعاب مصطل  ؛ 

يؤثر عل  الفكر وما يات  عليه من خطورة اختيار اونهج والسلوك , واألخطر حينما يتفااقم يف منااخ   
ُبِسه مدممر للمجتم  وعقيدتاه وُّاساكه   , ويكون بتل( اوماعي ) اومعي  اوهل , ويتجسد يف السلوك

 ..واوواق  اوكانية  الزمنيةد واوديات ُعومستقبله اونظور وغو اونظور , وعل  مستو  كل الُص
, الايت ينبثاق منهاا التنظايم اوناسا  أو القاويم       , القيادياة   اوباادئ وهلذا كان الوعي القيادي أحد      

 ..والبعد االسااتيجي  اوستقبلواألرضية الصاحلة لصالح األمة والسو حنو ما يبين 
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 ام املبحث اخل

 قدامالثقة بالنف  واإل
 

الثقة بالنفس دعامة من دعائم الشخص القيادي , تؤهلاه لإلقادام علا  صان  واختااذ القارارات أو            
 ..وض  اخلطط وتنفيذها باستمرارية بوساطة اآلخرين من العاملني بتوجيهاته أو إمرته ألداء أد  

جم من منطلق قوة اوعلوماات  واونبثقة من الوعي وأسس الثقافة العامة والثقافة التخصصية , وما ين     
ألنشطة وإدارة واوعارف والعلوم واخلمات واوؤهالت اليت ميتلكها , ومعرفة ما ُيالئم اوواق  يف إلدارة ا

 .. القدرات واالستعدادات واألدوار األزمات , بتكامل 
الوصول إىل الثبات و, ومنه ما يالئم اوستو  التخطيطي والتنفيذي , أو مستو  األقوال واألفعال       

والدور , لياقق اإلقدام الفاعل , والثقة بالنفس جان  حيوي منها , والبناء عل  أسس واضاة ومتينة 
 ..االستيعابي الواعي وامتداد أثر  البال  ضمن دورة حياة األعمال 

اساتتبابها  وكذلك الثقة بالنفس , إحد  اوقومات الداعمة الايت ترفاد القائاد باساتقرارية نفساية و          
واالبتعاد عان  , لإلقدام عل  تنفيذ األعمال اإلجيابية اوخطط هلا , وانسيابية عالقاته م  اي  اوستويات 

ومحاية احمليط , وذلك حلماية البيئة الداخلية لألفراد واجملتم  , تنفيذ األعمال السلبية أو غو اوخطط هلا 
 ..د اخلارجي أو البيئة اخلارجية واوستقبل اونشو

وكٌل , كٌل حس  مكانته , والثقة باآلخرين وَمْن حييطون به , ولقق الثقة بالنفس واالعتداد بها      
ِلما حيتاج القائد لتفهغم الارأي العاام أو اوعنايني    , حس  نشاطه االستشاري أو التخطيطي أو التنفيذي 

ولقياق  , أفضال وأنسا  السابل اومكناة     والتنسايق لألنشاطة لتنفياذها ب   , والاتفهغم اوتباادل   , بأمٍر ما 
 ..األهداف اونشودة 

وجدير بالذكر ؛ أن هناك القيادي الرمسي القائم عل  رأس هرم السلطة , والقياادي غاو الرمساي          
الذي يشغل مكان عمل معيَّن دون مستو  رأس السلطة , لكنه يشاغل بالعالقاات اإلنساانية , اوكاناة     

ل يف اوشروع أو اوؤسسة , فينقاد لتوجيهاته غو الرمسية , ااعة ال ُيستهان بهاا  االجتماعية جملتم  العم
من العاملني , حبيث يؤثر عل  طبيعة ومسوة العمل الرمسي وتنفياذ اخلطاط , وحمارك اووقا  , الارأي      

 ..اوماعي النهائي اوتفق عليه , واختاذ القرار غو الرمسي
, بدون التافُّظ الزائاد والاروتيين   , القائد عل  عاوه  انفتاح, باآلخرين وجيعل الثقة بالنفس والثقة      

ِممَّا جيعال  , وبه يكون بعيدًا عن االستبداد والتمسك أو التزمغ  برأيه مهما كان مكانته وما ينجم عنه 
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ت مرونة العالقات بينه وبني العاملني أو الرعية , والرأي الاذي قاد يطاور النشااط , أو حياد مان قادرا       
 ..الرئيس األعل  دون االتفا  معهم واألخذ برضاهم عل  حممل اود 

جعل أو وض  العلم ( عليه السالم)ولكون العلم من األبواب اوفتوحة عل  الثقة بالنفس , لذا ينه       
وإذا تايّقن  , وحيفز علا  العمال باالعلم وماا ُيكسا  مناه       , واليقني يف موض  الشك , يف منزلة اوهل 

, ويأتي اليقني واالبتعاد عن الشك , كّلما تعمق أو زاد العلام بالشايء   , وعل  وفق ما تقدَّم الشخص 
هو ناف   بثبات عل  كل ما واإلقدام, وزرع الثقة اوتبادلة بالنفس واآلخرين اوشاكة أهدافهم اإلنسانية 

 ..ضمن اخلّطة الواعدة وبأدواتها اوتوافرة 
ْناُتْم  ا َتَيقََّوإَذ, ا َعِلْماُتْم فااْعَمُلوا   إَذ. َوَيِقياَنُكْم َشاكًّا   , َعُلوا ِعْلَمُكْم َجْهااًل  ال َتْج) ولذا مبدأ أن ؛       

, منبثقًا من إدارة اوؤسسات الابوية والتعليمية  ختلا  مساتوياتها , ومؤسساات البااث       (ْقِدُموا فَأ
سواء كانوا الرعية أو , ن اإلنسان إىل اإلنسانية العلمي النظري واويداني اونتج , لبناء الدولة واجملتم  ؛ م

 ..وأين ما كان  مراكز اوسؤولية واألنشطة اوعوَّل عليها , خمتل  اوستويات القيادية وما دونهم 
, وإنَّ القناعة اوتبادلة والثقاة باالنفس وباألشاياء اونظاورة وغاو اونظاورة احمليطاة بااوعنيني بااألمر               

جتعال اإلقادام الواثاق والثقاة بالنتاائج بصاورتها       , عمليات الفاعلة لألنشاطة اوختلفاة   والداخلة ضمن ال
 . ( !اءني َلْم َيْظَمْأ َمْن َوِثَق ِبَم) لذا , وأمرها وارد  نا  البعد اإلجيابي للفعل والنتائج , الطبيعية 

ما  األشاياء واألدوات    حت  األشياء إذا وثق بها , أخذت مفعوهلا اوادي من منفاذ الانفس الفاعلاة       
وهو ما يؤكد  علم , كما هو لو وثق الشخص باواء وما يأخذ  من تأثو إشباعي للااجات , اوتوافرة 
 ..وأبعاد الشخصية وتفاعلها م  احمليط واحلاجات وإشباعها , النفس 

افاذ وثغارات   لكوناه أحاد من  , وال بدَّ ِمْن أن ال يصل باإلنسان وثقته باالنفس ؛ الُعجا  باالنفس         
وفجوات الضع  اودممر للذات , واحملادد للفارص , وتفعيال عوامال اوخااطر والتهديادات , وتوساي         

 .3(اِد َعْقِلِه ُعْجُ  اَوْرِء ِبَنْفِسِه أَحُد ُحسَّ) و , الفجوات اودممرة 
, وماا ُيفعمال   ليكون أحد ماا حيجمام العقال    , ومن أخطار ما يتسلل إىل النفس هو الُعج  بالنفس      

لينارف عان السالوك   , التكابر , وخطورته عل  ميزان وتوازن اإلنسان ؛ الشخص الفردي واوماعي 
 ..واعتبارات هذا التقييم والتقويم الذاتي عل  أساس غو موضوعي , والفعل السوي والقويم 
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, تدمو آخر للثقة بالنفس حيذمر فيها من , يف مواق  عديدة ( عليه السالم)وبهذا نر  اإلمام علي      
تادممر اإلنساان وقاوَّة    , خطرة متمثلة بطليعة العاصني  وإيديولوجية, والتاول إىل منا  منارف آخر 

 ( :عليه السالم)حيث يقول .. شخصيََّّته وَمْن حوله 
َهاا َمْصاَيَدُة إْبِلايَس    َفإنَّ, الِكْباِر  َوُساوِء َعاِقَباِة   , َوآِجِل َوَخاَماِة الظُّْلاِم   , َفاهلَل اهلَل ِفي َعاِجِل الَبْغِي )      

 . .. (َوَمِكيَدَتُه الُكْبَر  , الُعْظَم  
واألزمة تبدأ من البغي وما يات  عليها من الظلم وارتباطهماا باالِكْبر , فُيرباك انسايابية وفاعلياة           

واء طاواا الشايطان   العقل , لتتاول إىل مرحلة فقدان الشخصية واساتقالليتها اووضاوعية , فتنقااد ألها    
 ..يابص بها , لتتاول إىل سلوك شيطاني متقاط  م  اإلنسانية والثقة بالنفس 

هو بناء الشخصية عل  أسس صاياة , وبناء آلية التعاون والتنسيق , والثقة بالنفس من مصاديقها      
د عن الادد واخلوف غو واالبتعا, لإلقدام عل  تنفيذ األعمال  ختل  أنشطتها , واالنسيابية والوضوح 

ُيجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َو ال َيخاُفوَن ) وعل  أساس سالمة الفكر اإلسالمي ؛ هم , الطبيعي وغو اُومَّر 
 .. 11من اآلية / سورة اوائدة (  َلْوَمَة الِئٍم ذِلَك َفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيشاُء َو اللَُّه واِسٌ  َعِليٌم

وخلاق  , إىل بنااء اإلنساان   , بل يتعدا  إىل ما هو أمسا   , اوهاد يف اإلسالم ال يتادد باحلروب و     
واإلقدام عل  كل عمل يبين احلضارة والتقادم  انهج إساالمي ساليم مساامل      , روح التعاون واإلنسانيَّة 

 ..ألداء مهام أعماله 
وترا  مبتعدًا عن كل ما يشني وميس ,   الغدر وال يقدم عل, وَمْن ميلك الثقة واإلقدام ميلك الثبات      

 . (َوَما َيْغِدُر َمْن َعِلَم َكْيَ  اَوْرِجُ  ) .. بالشخصية ؛ 
وتأتي الثقة بالنفس هنا بالذات من الوثو  واإلميان باليوم اآلخار ؛ ياوم اويعااد الاذي فياه الثاواب            

بتعادًا عان السالوكيات الاال أخالقياة والاال       وبالوثو  باليوم اآلخر يكون الشخص م, والعقاب اجملزي 
 .. اوؤدية بصاحبها إىل اوهالك , إنسانية 

والثقة بالنفس واإلقدام هو سبيل موجاه القاوَّة الفكرياة والاذكاء وقاوَّة األداء وتكامال الشخصاية             
 .1.. ( ْنُفِسَناْيِديَنا أَلي َأالثمَقُة ِفَو ),  3(نم ل  الثمَقِة ِبالظََّلْيَس ِمَن الَعْدِل الَقَضاُء َع )و , اإلنسانيَّة 

والثقة التكاملية وفرص السيطرة واستمرار اإلدارة بالعمل والتفاهم , حينما تتم فعالياتها بني القائد       
ا والثمَقاَة ِماْنُهْم ِبَما   ) , وبالذات الثقة النابعة من نشار العادل والرفاق بالرعياة     , والرعية أو العاملني معه 
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ْلاَ  ِفياِه َعَلاْيِهْم ِماْن َبْعاُد      ا َعوَّا إَذوِر َما اأُلُما  ا َحَدَث ِمَنَمَفُربَّ, ِرْفِقَك ِبِهْم ْدَتُهْم ِمْن َعْدِلَك َعَلْيِهْم َوَعوَّ
 . .. (ْنُفُسُهْم ِبِه اْحَتَمُلوُ  َطيمَبًة َأ

علق بالعدل , فإنه ميزان احلياة فثقة الناس بقائدهم تنب  ميدانيًا من آثار  وأداء  , وباخلصوص ما يت      
بني اإلدارة واألسلوب القياادي والقضااء ,    وإسااتيجيةومستقبله , والثقة تظهر هنا متالزمة ومتكاملة 

 ..وحمورها العدل واوساواة 
وذلك حينما , والثقة تنب  من الوعي والتفهم اوتبادل ومحاية النظام الذي حيمي اوصلاة العامة حبزم      

بمر النظام عن رؤ  وفلسفة حكم أو قيادة متميزة , وفيه أمل البناء واستقرار األمن االجتماعي ووحدة ُيَع
 .. اهلدف اإلنساني , و ساواة وبال تفرقة 

الذي يهدف يف تنفيذ اخلطط , بكل ماا  , عن اوسار القويم االحنرافووقاية الشخص القيادي من      
وتنشاد  , رة , وقو  عاملة تهدف يف عملها رض  اهلل سباانه وتعاىل أوتي من قوَّة منظورة وغو منظو

 ( :  عليه السالم)وبهذا يقول , النف  واوصلاة العامة 
ْوَثِق ُفَرِص ذِلَك ِمْن َأ إنََّف, اِء اإلْطَر َوُح َّ, ا ا ُيْعِجُبَك ِمْنَهالثمَقَة ِبَمَو, اَب ِبَنْفِسَك اإلْعَجاَك َوإيََّو)      

 . (اُوْاِسِننَي  اِنوُن ِمْن إْحَسُكا َيي َنْفِسِه ِلَيْمَاَق َماِن ِفْيَطالشَّ
يؤدي تأثو  إىل اوان  النفسي , ,  ( اَب ِبَنْفِسَكاإلْعَج) وهنا فاعلية الوقاية من السب  اوتمثل ؛      

ومنه النتيجة السالوكية واوؤشار   , (  ي َنْفِسِهِف اِنْيَطْوَثِق ُفَرِص الشََّأ) ومنه تكون فجوة وخلل ومنفذ ؛ 
 ( .اُوْاِسِننَي  اِنوُن ِمْن إْحَسُكا َيِلَيْمَاَق َم )اخلطر ؛ 

ووضوح وانسيابية وتفاعال  , وبهذا تظهر أهمية الوعي بالتوازي م  الثقة بالنفس والثقة باآلخرين      
واإلقدام لتنفيذ ما , واوهارات ليؤدي إىل استثمار الطاقات والكفاءات , لغة التفاهم بني كل اوستويات 

وبالتنسيق م  كل اوستويات التنظيمياة ؛ علا  مساتو  دولاة أو     , مطلوب عل  وفق اخلطط اورسومة 
 وبالرض  اوطلوب اوثمر واوساتثمر , وبناء روح التعاون اوماعي لألداء األفضل أو األنس  , مشروع 

   ..ها اسااتيجيًا لكل الطاقات اوبدعة والكفاءات وتنميتها وتطوير
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 سادساملبحث ال

 اإلرشاد والنصيحة

 
ومواصلًة للمباحث السابقة يف هذا الفصل , وما مت التوصال  , القيادة  مبادئبعد أن استعرضنا أهم     
ندرس أهمية توافر اإلرشاد والنصياة لد  كل قيادي متمكن عل  قيادة اجملتمعاات اإلنساانيَّة أو   , إليه 

ؤسسيَّة اوتخصصة ؛  ا فيها اجملتمعات الصناعية والزراعية والتجارية واخلدمية , ليكون أهاًل اجملتمعات او
وما يتطل  مهما كان  طبيعة النشاط , ومهما كان حجماه صاعودًا   , لتامغل اوسؤولية بعد استيعابها 

  ..ل سواء ُّثل يف اإلدارة العامة أو إدارة األعما, حت  عل  مستو  قيادي يف الدولة 
يف اوباحاث الساابقة , إاّل إذا كاان ميتلاك َمَلَكاة       الشخص قيادي م  توافر ما مت دراسته فال ُيعدغ      

وباحاام اوميا   , االستيعاب واإلبداع واإلقناع للوصول إىل أفضل وأنس  طريقة لإلرشاد والنصياة 
 ..طط اورسومة ولقيق األهداف باخل اإلنسانيةوتفهمهم وتفاعلهم وتعاونهم لتنفيذ خمتل  األعمال 

م  َمْن يقاوم   اوتكافئومبدأ اإلرشاد والنصياة , حيتاج إىل الشخصية ذات السلوك القويم السوي      
 .. همة القيادة , واوؤثرة باألفراد أو التجمعات أو اجملتمعات أو العامل اخلارجي 

واألوسا  العاامل   , ي اوتمثال بااإلقليم والدولاة    واحملايط اخلاارج  , أو  عن  آخر ؛ النظاام الاداخلي        
وخصوصًا عندما تفاعل عامل االنان  , وأخاذ مأخاذ  يف حقال    , اخلارجي العاوي اوؤثر بالسلوكيات 

 ..ووجهًا لوجه , وجعل العامل كوحدة واحدة , االتصاالت 
وِممَّاا  , نَّة النبوية الشاريفة  وعمومًا فنهج البالغة مصدر بل هو دستور نب  من القرآن الكريم والسغ     

حلماية اإلنسان وتوجيهه بتنسيق يف تنفيذ األعمال , زخر باوضامني والتوجيهات واإلرشادات والنصائ  
 ..واونبثق من قويم الفكر والنفس والسلوك , واألنشطة اوخطط هلا 

 :نهج البالغة  ا يلي  وميكن أن حندد من بني أهم اجتاهات اإلرشادات والنصائ  اليت وردت يف     
 ..إرشادات ونصائ  الرعية وعامة الناس : أواًل 
 ..إرشادات ونصائ  لشاغلي اوسؤوليات : ثانيًا 
 ..إرشادات والنصائ  اخلاصة : ثالثًا 

 ..إرشادات ونصائ  القياديني : رابعًا 
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م وضاعها أمامناا مان    هذ  الصور سايت , وكلٌّ كي  الوصول إىل نصياته وإرشاداته و ا يناس        
 ..بالتتاب  وعل  حس  موقعها  وسنتناوهلا, كلٌّ يف موضعه اوصنَّ  به , خالل النصوص البالغية 

 
  إرشادات ونصائ  الرعية وعامة الناس : أواًل: 

 
, ترفدنا اخلط  والرسائل واألقوال اوباركة يف نهج البالغة ؛ بالتوجيهات والنصائ  واإلرشاادات       

, للمصلاة العامة ,  نهج عقلي ومسالك إنسااني , يوصال إىل كسا  مثارة الادنيا واآلخارة         واهلادفة
 ..والدعوة برشاد القويم الفكري , ويأخذ السم  واالستيعاب العقلي 

 ( :عليه السالم)وبهذا يقول أمو اوؤمنني اإلمام علي      
, ُه َراَقَ  َربَّ. َخَذ ِبُاْجَزِة َهادني َفَنَجا َأَو, َي إىل َرَشادني َفَدَنا َوُدِع, َرِحَم اهلُل اْمَرًأ َسِمَ  ُحْكمًا َفَوَع   )    

, َوَرَما  َغَرضاًا   , اْجَتَناَ  َمْااُذورًا   َو, اْكَتَسَ  َمْذُخورًا . َوَعِمَل َصاِلاًا , َم َخاِلصًا َقدَّ, َوَخاَف َذْنَبُه 
َرِكاَ   . َة َوَفاِتاِه  ْقاَو  ُعادَّ  التََّو, َنَجاِتاِه   َةْبَر َمِطيََّجَعَل الصَّ. اُ  َب ُمَنَوَكذَّ, َكاَبَر َهَواُ  . ْحَرَز ِعَوضًا َأَو

 . (َوَتَزوََّد ِمْن الَعَمِل , َجَل َوَباَدَر اأَل, اْغَتَنَم اَوَهَل . َة الَبْيَضاَء َوَلِزَم اَوَاجَّ, اَء ِريَقَة الَغرَّالطَّ
 :ونتلمس احللقات اواابطة      
 ..واستقبال اوعلومات واوعارف والعلوم واحِلَكم  اإلصغاء؛ ومما يعين السم   -
..شراك العقل بالتاليل والدراسة اوتعمقة ِلما استقبل مسعه ؛ مما يعين إالوعي  -
والتقاارب  , وحمور احملاورة الرشاد والتوجيه لكال قاويم   , الدعوة ؛ مما تعين االلتقاء واحملاورة  -

 .. لألخرويالنجاة بالعمل الدنيوي  واوؤد  إىل, اإلنساني 
واستكماله بدقة التنفيذ للمخطط له , وأن يكون التقويم الذاتي بالرقاباة اوبنياة بادواخل اإلنساان          

من أدن  اهلارم  , وأين ما كان يتامل اوسؤولية , وراق  ربَّه برض  األعمال القومية , واإلنسان اآلخر 
, بأرف  أداء إنساني واِع متعاون , انة أعل  سلطة , ونزواًل إىل أدناها وحمورها إع, التنظيمي إىل أعال  

اورسومة واوستمرة عل   اإلسااتيجيةوهدفه لقيق األهداف , وبالتنسيق اوتبادل بفاعلية الرقابة التقوميية 
 .. وفق تتاب  اخلطط وما يتم من صن  واختاذ القرارات اوناسبة 

, أي االستعداد اإلجيابي الواعي لإلعانة عل  الانفس , واالنتقاال وسالك أداء    واإلعانة عل  النفس      
ورف  كل ما ُيبن  عل  باطل لئال ينتج , ورف  كل ما هو منارف , أفضل وأنس  األعمال القومية 

 ( :  عليه السالم)لذا قال , ما هو باطل 
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َوَتَجْلَباَ   , فاْسَتْشاَعَر احُلاْزَن   , لا  َنْفِساِه   َعاَناُه اهلُل عَ َعْبادًا أَ  َح م ِعَباَد اهلِل إلْياهِ ِمْن َأ إنَّ, ِعَباَد اهلِل )    
َن َوهوَّ, ل  َنْفِسِه الَبِعيَد َب َعَفَقرَّ, اِزِل ِبِه الِقَر  ِلَيْوِمِه النَّ َعدََّوَأ, ي َقْلِبِه اخَلْوَف ؛ َفَزَهَر ِمْصَباُح اهُلَد  ِف

, َفَشاِرَب َنْهااًل   , وََاْرَتَو  ِمْن َعْذبني ُفَراتني ُسهمَلْ  َلُه َمَواِرُدُ  , َوَذَكَر فاْسَتْكَثَر , ْبَصَر َنَظَر فَأ. ِديَد الشَّ
َفَخَرَج , َهمًَّا َواِحدًا اْنَفَرَد ِبِه  إالَّ,   ِمَن اهُلُموِم َوَتَخلَّ,  َهَواِتَقْد َخَلَ  َسَرابيَل الشَّ. َوَسَلَك َسبياًل َجَددًا 

َقْد . َد  اِب الرَّْبَوَوَمَغاِليِق َأ, ْبَواِب اهُلَد  اِتيِ  َأَوَصاَر ِمْن َمَف, ْهِل اهَلَو  َوُمشاَرَكِة َأ, الَعَم  ِمْن ِصَفِة 
َوِماَن  , ْوَثِقَهاا  َواْسَتْمَساَك ِماَن الُعاَر  ِبأَ   , َوَقَطَ  ِغَماَرُ  , َوَعَرَف َمَناَرُ  , َوَسَلَك َسبيَلُه , ْبَصَر َطريَقُه َأ
ْرَفاِ   ي َأِفا  -ُساْبااَنُه   -َقاْد َنَصاَ  َنْفَساُه هلِل    , ْمِس ل  ِمْثِل َضوِء الشََّيِقنِي َعَفُهَو ِمَن اْل, ْمَتِنَها حِلَباِل ِبَأا

 . (ْصِلِه َوَتْصيِو ُكلم َفْرٍع إىل َأ, ِمْن إْصَداِر ُكلم َواِردني َعَليِه , اأُلُموِر 
بناء حقيقة الشخصية القيادية اإلنسانية اليت تهدف أقوم السالوك  وسوي احلزن واخلوف ؛ وقائي ل      

, وزهر أيَّ تألأل , (  ي َقْلِبِهَفَزَهَر ِمْصَباُح اهُلَد  ِف) وبها يتاقق , من أقوم الفكر وبأقوم النفس السوي 
 ..وهوَّن , قرَّب , وبه أعدَّ 

وََاْرَتاَو  ِماْن َعاْذبني    , َوَذَكَر فاْساَتْكَثَر  ,  ْبَصَرَنَظَر فَأ) سلوكي ؛  -لكونه بدأ ؛ باستعداد نفسي       
  .( .َوَسَلَك َسبياًل َجَددًا , َفَشِرَب َنْهاًل , ُفَراتني ُسهمَلْ  َلُه َمَواِرُدُ  

فكم ممن ينظر وال ُيبصر , لذا البناء االستيعابي والتفاعلي هو االشااط بالنظر أن ُيبِصار , لينتقال         
 ..التعاظ , ونقاوة الفكر وسوي النفس وقويم السلوك منه إىل الِعم وا

 :وكان انسيابية هذا النشاط ؛ النقي والسوي والقويم , ومنه      
 . َهَواِتَخَلَ  َسَرابيَل الشَّ -
.َهمًَّا َواِحدًا اْنَفَرَد ِبِه  إالَّ,   ِمَن اهُلُموِم َتَخلَّ  -
 :والنتيجة       
 .َخَرَج ِمْن ِصَفِة الَعَم   -
.ْهِل اهَلَو  ُمشاَرَكِة َأ  -
.ْبَواِب اهُلَد  اِتيِ  َأَصاَر ِمْن َمَف -
 َد اِب الرَّْبَوَمَغاِليِق َأ  -
وماا  , وهكذا يكون الشخص ؛ كفرد أو ااعة ختطيطية وتنفيذية , ويف كل اوساتويات اإلدارياة        

أنشطتهم اوتنوعة , ومستقبل ماا  يات  عليه من مستقبل الدول واحلياة واجملتمعات واألفراد , ومستقبل 
 ..يتضمنه من األبعاد الريادية والقيادية 
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( علياه الساالم  )ومحاية قويم الفكر والسلوك والوعي اوتكامل حيثغ , لذا ومن أجل تنمية القدرات      
 :الناس بالقول 

اَس َقِد اْجَتَمُعوا َعلا  َماِئاَدةني ِشاَبُعَها    النَّ َفإنَّ, ِلِه ْهِة َأاُس ال َتْسَتْوِحُشوا ِفي َطِريِق اهُلَد  ِلِقلَّيغَها النََّأ)      
 . َوُجوُعَها َطِويٌل, َقِصٌو 
ُهاُم اهلُل  َما َعَقاَر َناَقاَة َثُماوَد َرُجاٌل َواِحاٌد َفَعمَّ     َوإنَّ. اَس الرمَض  َوالسغْخُط َما َيْجَمُ  النَّإنَّ, اُس يغَها النََّأ     

ْن َخااَرْت  َأ َفَما َكااَن إالَّ , " ْصَبُاوا َناِدِمنَي َفَعَقُروَها َفَأ: " َفَقاَل ُسْبَااَنُه , َعمغوُ  ِبالرمَض  ا ِبالَعَذاِب َلمَّ
 . اَرِةْرِض اخَلوَِّة اُوْاَماِة ِفي اأَلْرُضُهْم ِباخَلْسَفِة ُخَواَر السمكََّأ

 . ( ! ْيِهَوَمْن َخاَلَ  َوَقَ  ِفي التم, َ  َوَرَد اَواَء الَواِض ِريَقَمْن َسَلَك الطََّ, اُس يغَها النََّأ     
ال َتْسَتْوِحُشاوا  ) .. فِمْن الطمأنينة يستمد قويم النااس وبهاذا أْن   , وألنَّ نور اإلميان أنيس اوؤمنني      

 ( . َوُجوُعَها َطِويٌل, ِشَبُعَها َقِصٌو  اَس َقِد اْجَتَمُعوا َعل  َماِئَدةنيالنَّ َفإنَّ, ْهِلِه ِة َأِفي َطِريِق اهُلَد  ِلِقلَّ
ومن هنا يستمد الرجل القيادي نقاوة الفكر , ومنه اإلرشاد والنصياة , ومساتو  ماا حيقاق مان          

وباويول يتم الرض  وخالفه , وتتم عالمة اويول بشعور وال شعور الشاخص ؛  , االستجابة والطمأنينة 
. اَس الرمَض  َوالسغاْخُط  َما َيْجَمُ  النَّإنَّ) وأهداف معينة , وبهذا ؛ كفرد أو ااعة , و اددات مواق  

 ( .ا َعمغوُ  ِبالرمَض  ُهُم اهلُل ِبالَعَذاِب َلمََّما َعَقَر َناَقَة َثُموَد َرُجٌل َواِحٌد َفَعمََّوإنَّ
أو اوماعي من خاالل  وميكن بيان العمق اإلنساني وغو اإلنساني للسلوك , ومنه السلوك اومعي      

 :اوخطط اآلتي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يبني آلية السلوك اومعي(  1  )خمطط 
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َوَمْن َخاَلَ  َوَقاَ   , الَواِضَ  َوَرَد اَواَء  ِريَقَمْن َسَلَك الطََّ) وأساسها , واحلل يتجه بالوقاية والعالج      
ل إىل اويا  الذي جعل منه اخلالق عز وجل للوصو, وكان السب  لسلوك الطريق الواض  , (  ! ْيِهِفي التم

 .. واحلياة سبيل احلضارة والنهضة باألمَّة ,  33من اآلية / سورة األنبياء (  ءني َحيٍّ ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشْي )
وماا  , واوااء رماٌز للتااول واالزدهاار والتنمياة      , سباانه وتعاىل باواء األرض بعد موتها  وأحي       

 .. ا تعنيه الكلمة لغة ومصطلاًا , مرارية بال ماء حقيقي ومعنوي للاياة من است
ورض  الناس أو اجملتم  باالحنراف يأخاذ فاعليتاه النفساية وتعزياز  كاأداء هاذا السالوك ؛ نفسايًا              

صورة للوقاياة مان الوقاوع  ثال هاذا الفعال اوادممر        , وجسديًا , ومنوذج هلذا السلوك ونتائجه وعقابه 
 ..ومؤسساته للمجتم  

 :ويؤكد لذير  بالقول ( عليه السالم)لذا يضي        
َوإْثاُم  , إْثُم الَعَمِل ِبِه : َوَعل  ُكلم َداِخٍل ِفي َباِطٍل إْثَماِن . اِخِل ِفيِه َمَعُهْم الرَّاِضي ِبِفْعِل َقْوٍم َكالدَّ )     

 . (الرمَض  ِبِه 
ة الرض  بالفعل أو السلوك اوماعي اونارف , وما ياتا   وميكن وض  خمطط , يبني آلية وفاعلي     

عليه من تبعات منظورة وغو منظورة , آنية ومستقبلية , دنيوية وأخروية , من شأنها أن تهادد اجملتما    
 :أو الناس  خاطر فعلهم أو سلوكهم , وميكن بيانه باآلتي 

 
 
 
 
 
 
 

 يبني آلية االحنراف وخطورتها(  9 ) شكل 
 

ضامن ماا ياتم مان التضاامن ما        ( اِخِل ِفياِه َمَعُهاْم   الرَّاِضي ِبِفْعِل َقْوٍم َكالادَّ ) ومضافًا ِلما يدخل       
االحنراف واالنصياع بشكل مباشر وغو مباشر , وما يات  عليه مان األماور اوختلفاة , فإناه يتضامن      

,  (َوإْثُم الرمَض  ِبِه , إْثُم الَعَمِل ِبِه )  اوزاء اونظور وغو اونظور , أو اوزاء اوادي واوعنوي والنفسي ,
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وهو ما يدخل ضمن علم النفس بشاكل عاام , وعلام الانفس التنظيماي واإلداري والسالوكي بشاكل        
خاص , وما يات  عليه من نظام احلوافز , وما يدخل ضمن مؤثراتاه السالبية علا  انسايابية األعماال      

, ويأخذ امتداد  وعواقبه يف الفكر اإلساالمي علا  أسااس اوازاء      اإلدارية ؛ التخطيطية منها والتنفيذية
 .. األخرويأو / الدنيوي و

هو أيضًا يدخل ضمن القرار ؛ كقرار شخصي ماتا  نتائجاه علا  الشاخص نفساه , أو قارار              
 , وبيان عواق ( اجملتم  ) مات  عواقبه وانعكاساته عل  اوماعة والناس ( ااعي ) شخصي واعي 

, وباذات  ( اِخِل ِفيِه َمَعُهْم الرَّاِضي ِبِفْعِل َقْوٍم َكالدَّ) ومؤد  هذا السلوك بوجهه السليب حينما يكون ؛ 
مان البااب الوقاائي والعالجاي وتقاويم      , الوق  يدخل ضامن طبيعاة ومكوناات النصاياة واإلرشااد      

 ..االستعدادات وتقويم األداء والسلوك اإلنساني ؛ قبل وأثناء وقوعها 
وهدفه محاية الفرد واجملتم  واستعداداتهم لاألداء اونظاور أو غاو اونظاور , ومحاياة خطاط ومناو              

وحت  يدخل ضمن محاية اونااخ التنظيماي داخال    , وتطوير اوشاري  اوختلفة واسااتيجياتها واوستقبل 
 .. ببنية النظام اوفتوح وانفتاحه عل  البيئة أو احمليط اخلارجي , والتفاعل معه , بيئة اوشروع 

ولليل وتقييم اإلثم بني العمل والتعاط  النفسي , فضاًل عن كونه يدخل ضمن الفلسفة السلوكية      
وقد يادلل علا  خطاورة األرضاية واونااخ      , ( َوإْثُم الرمَض  ِبِه , إْثُم الَعَمِل ِبِه ) م  منارف السلوك ؛ 

لنفس , ومنارف السلوك اخلطر عل  مسوة اجملتم  ومؤسسااته  اليت يعقبها منارف ا, الفكري اولوث 
  ..اوختلفة , واوستقبل التنموي والبناء القويم للاضارة 

ما  الاوعي   , هكذا يكون فهم وتفهغم اوزاء والعقاب وفلسفته ونظامه الطبيعاي اوتعاقا  الارادع         
بذلك ال يفرم  يف السلوك مان اونطلاق واونطاق    و, لعواقبه الدنيوية وأسبابه واالمتداد اوزائي األخروي 

وما يتطلبه مان  , ليكون القدوة والنموذج األمس  اوشارك , واونطِلق بقوميه من ذاته , القيادي اوسؤول 
, والثباات   االلتازام  بأطروحاات بل يتطل  اساتبا  القياادي   , وعدم استثناء الشخص القيادي , التنبيه 

   ( :  عليه السالم)وهنا يقول , رفيعة ال اوبادئالتطبيقي عل  
 ْنَهاُكْم َعْن َمْعِصَيةني إالََّوال َأ, ْم إَلْيَها ْسِبُقُكَوَأ ُكْم َعل  َطاَعةني إالََّما ُأُحثغ, َواهلِل , إنمي , اُس يغَها النََّأ)       
 . (َتَناَه  َقْبَلُكْم َعْنَها َوَأ

والنهاي  , وباقي مكونات اجملتم  من احلث علا  الطاعاة   , دناها فال استثناء بني أعل  السلطات وأ     
بل مبادرة الشخص القياادي إىل الطاعاة , ومنهاا الطاعاة حبضاور الاوعي       , عاد عنها واالبتعن اوعصية 

                                                 
ه لهيي اةمسي  تأطيذ    ( فيي اهيج محبالغي      –محوقايي  لمحايال     –علم تلوث محةكا محبشاي ) ه اخ كعاب حلنؤح  موسوم بـ  - 0
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اوؤدي لتطبيق النظام والقانون , وأوهلا وأسبقها التطبيق عل  الشخص القيادي هلاذ  الطاعاة , واالجتاا     
واالستعداد النفساي والتطبياق السالوكي يف اساتتباب أمان الدولاة وأمان النااس بكال           بالوعي الفكري

 ..شرائاه وبال استثناء 
ية اويدانية الطوعية وعل  أرف  ؛ وامتداداتها وتطبيقاتها وتعزيزاتها اوعنو( ُكْم َعل  َطاَعةني َما ُأُحثغ) و      

, وهو ما يعطي اندفاع تنفياذي تضاامين اااعي    (  ْم إَلْيَهاُقُكْسِبَوَأ إالَّ) اوستويات القيادية واإلدارية ؛ 
 ..للمخطط له 

وية اويدانياة الطوعياة   , وامتداداتها وتطبيقاتها وتعزيزاتها اوعن( ْنَهاُكْم َعْن َمْعِصَيةني َوال َأ )وتكاملها      
, وهو ما جيعل حواجز ونا  األداء  ( َعْنَها  َتَناَه  َقْبَلُكْمَوَأ إالَّ) اوستويات القيادية واإلدارية ؛ عل  أرف  

 ..العصيان رف واون  عن كل ما هو يتجه حنو اونا
وهو منهج تعزيز سلوكي , وأرق  منهج يف أسلوب احلث القيادي عل  شااذ اهلمام , واالنتقاال         

ية , عي بروح معنوية عالبها إىل العطاء غو اوتناهي الناب  من ثقافة وعي امتثال وثقافة وعي األداء اوما
, ( أو سلوكي قيادي ) , وسلو قيادي ( أو سلوكي سياسي ) سياسي  وإن ص  القول عنه , فهو سلو

اهلادف لوحدة االجتا  االجتماعي وُّاسكه عل  أسس متيناة , باوبادأ القياادي اوتجاه بالتنفياذ بادعائم       
 ..اإلرشاد والنصياة والتوجيه القويم وبالتقويم 

ا يتضمنه النص اوتقدمم اوبارك ؛ هو علم النفس الاباوي والتنظيماي والسياساي واالجتمااعي ,     ومم     
وعلم االجتماع السياسي والتنظيمي , وانسياقها الابوي والتعلماي والتعليماي , واالنتقاال بالنااس إىل     

التعامال ما  الاذات ,    أرق  مراحل الوعي , وثقافة الوعي , والتفهم التنظيمي , واالستعداد النفسي , و
وم  اآلخر بصفته الفردية واوماعية , لبناء السلوك الطوعي القويم , واالنطال  حنو بناء الدولة األعمق 

اوتعامال  قتضااها يف الدولاة احلديثاة وإدارتهاا أو       الدميقراطياة من  وإسااتيجيةواألد  واألكثر تفاعلية 
 .. قيادتها 

ل  مستو  وعي القائد , وتفاعلاه اوياداني ما  رفعاة األخالقياة القيادياة       وهو بطبيعة احلال يدلغ ع     
وتفاعله اويداني بالتوجيه التوعوي الفكري اوساامل البنَّااء للدولاة والرعياة , بادون      واونطلق التكاملي , 

تعص  وبدون تشنغج وبدون حواجز اوهل أو التجاهل البغي  , وهو جانا  مماا يتضامنه توجيهاات     
  ( :عليه السالم)ت قوله وإرشادا

ْصَوَب َكاَن َأ, َوَذَكْرُتْم َحاَلُهْم , ْعَماَلُهْم ُكْم َلْو َوَصْفُتْم َأَولِكنَّ, اِبنَي ْن َتُكوُنوا َسبَّْكَرُ  َلُكْم َأإنمي َأ)      
ْصاِلْ  َذاَت  َوَأ, اْحِقْن ِدَماَءَنا َوِدَمااَءُهْم   مَُّهاللَّ: اُهْم َوُقْلُتْم َمَكاَن َسبمُكْم إيَّ, ْبَلَ  ِفي الُعْذِر َوَأ, ِفي الَقْوِل 
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َعاِن الَغايم َوالُعاْدَواِن َماْن      َوَيْرَعِوَي,   َيْعِرَف احَلقَّ َمْن َجِهَلُه َحتَّ, َواْهِدِهْم ِمْن َضالَلِتِهْم , َبْيِنَنا َوَبْيِنِهْم 
 . (َلِهَج ِبِه 

الذي ال يسلك فيه السلوك اودممر , وضمان حقوقه  لإلنسانوهو دليل توعوي أخالقي وحضاري      
يف كل منااحي  , للمنطق والعالقات اإلنسانية , بل ُيبقي عل  قناة تواصل العالقات اإلنسانية م  اآلخر 

ليكون الوص  تقاوميي لألعماال وهدفاه    ,  ا فيه من العالقات داخل اوشاري  , وأنشطة احلياة القومية 
وذكر احلاال يابني ماا    , مراجعة اوعين باألمر لفكر  ونفسيَّته وسلوكه لتقوميها  وإسااتيجيتهإصالحي , 

وبذات الوق  يض  البناء , للتاول واالندماج م  اجملتم  اودني الناف  , حييط بالفرد ومسببات اوشكلة 
 .. الوقائي وسوة اإلنسان 

ية بشكل عاام , واخلام اإلعالماي بشاكل     وال يفوتنا ما حيمله النص من متطلبات إدارة اوهام اخلم     
خاص , وما يتطل  من نقل حقيقة اخلم ومكوناته الدقيقة , وال يدخل ضمنه , رأي الشاخص الناقال   

 ..للخم , وذلك من أجل يأخذ مفعوله اإلنساني واألخالقي التقوميي والتوجيهي اوسامل 
ماتها أو اساتثماراتها يف قضاايا أمان الدولاة     وتلع  اوعلومات والبيانات وتقصي احلقائق واساتخدا      

واجملتم  , الدور الكبو والفاعل , ويعين تدخل ضمنها أهمية أمن اوعلومات , فهي تكش  ما يتطلا   
 ..محاية اوعلومات ومصادرها وقنوات إيصاهلا , لئال يستفيد منها اخلصم يف إرباك مسوة اإلعمال 

ومان  , عل  أسااس حقاو  الرعياة علا  قائادهم      , والتوجيهات وترد هذ  النصائ  واإلرشادات      
 :( عليه السالم)يف قوله  يتض وهو ما , حقهم أن تكون النصياة مرشدًا عقليًا 

  .. (ِصيَاُة َلُكْم َفالنَّ ا َحقُُّكْم َعَليَّمَّفَأ )
جها الاوظيفي أو  وال ينس  القيادي مهامه التوجيهياة , وهاو يف ِخضام اوساؤولية الكام  وتادرغ            

وماد  حاجاة النااس إىل أن يكاون     , يف خمتل  األنشطة حت  الوصول إىل قمة هرم الدولاة  , القيادي 
ولمغل اوسؤولية الشرعية والقانونياة لالنطاال  بالركا  احلضااري     , استخدام اونا  األبوي القيادي 

عاد للبنااء اونبثاق مان دواخال      وباختيار أرق  تنظيم إنساني , يواكا  كال تطاور واٍع ووا   , التنموي 
 ..ولكل مؤسساته , اإلنسان 
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  إرشادات ونصائ  لشاغلي اوسؤوليات : ثانيًا : 

 
إىل ( علياه الساالم  )ومن اإلرشادات والنصائ  والتوجيهات اليت وجهها أمو اواؤمنني اإلماام علاي         

 :بته اليت ورد فيها وَمْن مّحلهم اوسؤولية الشرعية والقانونية ؛ خماط, بع  عمَّاله 
َوَنَظاْرُت َفَلاْم   , َواْحِتَقاارًا َوَجْفاَوًة   , ْهِل َبَلِدَك َشَكْوا ِمْنَك ِغْلَظًة َوَقْساَوًة  َدَهاِقنَي َأ َفإنَّ, ا َبْعُد مََّأ)      

ْلَبْس َلُهْم ِجْلَباباًا ِماَن الِّلانِي َتُشاوُبُه     َفا, ْن ُيْقَصْوا َوُيْجَفْوا ِلَعْهِدِهْم َوال َأ, ْن ُيْدُنوا ِلِشْرِكِهْم ْهاًل أَلَرُهْم َأَأ
َواإلْبَعااِد  , ْقِرياِ  َواإلْدَنااِء   َواْماُزْج َلُهاْم َباْيَن التَّ   , ْأَفاِة  َوَداِوْل َلُهْم َبْيَن الَقْساَوِة َوالرَّ , ِة ِبَطَرفني ِمَن الشمدَّ

 . ( إْن َشاَء اهلُل. َواإلْقَصاِء 
اد والنصياة هو اووق  وأسالوب معاواة اوشااكل وإدارة األزماات ,     وحمور هذا التوجيه واإلرش     

وأسلوب التوازن واوعاوات اإلنسانية , واحليلولة دون معاوة األمور باالظلم للنااس , والسايما أساس     
 ..بناء االقتصاد وأسس متانته ومنو  وتطور  وانفتاحه التجاري م  العامل اإلقليمي والعاوي 

أال وهو وجاود الرقاباة , وعاالج شاكو  الاتظلُّم      , فهنا يمز جان  مهم , هم التجَّار والدهاقني      
وُّثال اوهاة أو الفئاة اوعنياة      ,( ْهِل َبَلِدَك َشَكْوا ِمْناَك  َدَهاِقنَي َأ َفإنَّ) , عل  أصااب السلطة والقرار 

ومحايتهم مان  , العليا لتقوميها  ونقلها للسلطة, وهدفها لديد االحنرافات والظلم الواق  عليهم , باألمر 
 .. واحلد منه بالتوجَّه والتوجيه الرمسي وباألمر اوباشر , الظلم الواق  عليهم 

, ( ِغْلَظًة َوَقْساَوًة  ) من الظلم الواق  عليهم كان يشمل البعد اوادي واوسدي اوتمثل با  والتشكِّي     
وهو ما يدل عل  اعتنااء اوانا  التشاريعي    , ( ارًا َوَجْفَوًة َواْحِتَق) والبعد الالمادي والنفسي اوتمثل با 

وباخلصاوص  , و ا فيها ؛ اوسدية والنفسية واإلنسانية , والتنفيذي باألبعاد اوادية والالمادية يف احلكم 
لاذا  , اللتزاماتهم اجتا  الشاخص القياادي والتشاريعات اوعماول علا  وفقهاا       , هم ال يستاقون ذلك 

وما يتطلباه مان كيفياة    , أن يراعي اووان  اإلنسانية ,  ختل  مسؤولياته , تَّم من القيادي فاألمر يتا
 .. تعامله م  رعيته وهم ال يتعارضون بسلوكياتهم م  اللوائ  والقوانني أو تشريعات الدولة 

عياة أو اوعنايني   مقابل الفعل أو األداء الصاادر مان الر  , وموقفية القرار أو السلوك اوتَّب  م  الرعية      
حلماية حقو  اإلنسان أين ماا  , اوناس   باوكافئمنه يأخذ التوازن واالعتدال يف مقابلة األداء , باألمر 

مهما كان  , وح  اخلو والعودة إليه كموجمه ,  واالبتكاركان , واحلفاظ عل  روح التعاون واإلبداع 
 ..الظروف واوعوقات النفسية واوسدية واويكانيكية 
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وهو أرق  العالقات اليت تبنيها التوجيهات واإلرشاادات باني خمتلا  اوساتويات القيادياة والرعياة ,          
 ..ومنها التجَّار واألكابر وزعماء وأرباب األمالك , و ختل  شرائاها 

وهو , وأيضًا من توجيهات وإرشادات ونصائ  لإلداريني ومنهم أحد شاغلي اوناص  واوسؤوليات    
 ( :عليه السالم)بقوله , بن أبيه زياد 
َوَقدمْم الَفْضَل , ْمِسْك ِمَن اَواِل ِبَقَدِر َضُروَرِتَك َوَأ, َواْذُكْر ِفي الَيْوِم َغدًا , َفَدِع اإلْسَراَف ُمْقَتِصدًا )      

 .ِلَيْوِم َحاَجِتَك 
ٌَ ِفاي    َوَأ -َوَتْطَماُ   ! َ  ِعْنَدُ  ِمَن اُوَتَكبماِريَن  ْنْجَر اُوَتَواِضِعنَي َوَأْن ُيْعِطيَك اهلُل َأَتْرُجو َأَأ       ْناَ  ُمَتَمارم

ْساَلَ   َماا اَواْرُء َمْجاِزيٌّ ِبَماا أَ    ْن ُيوِجَ  َلَك َثَواَب اُوَتَصدمِقنَي ؟ َوإنََّأ -ْرَمَلَة ِعيَ  َواأَلَتْمَنُعُه الضَّ, ِعيِم النَّ
 . (الُم َوالسَّ, َم َما َقدََّعل  َوَقاِدٌم 

ومحاية أموال العاماة مان خاالل    , االجتماعي يف السلوك التنظيمي  -وهنا يظهر البعد االقتصادي      
يف التوزيا  واالساتهالك واالدخاار    , معرفة استخدام الدخل الوطين  نظور التوازن والنماو االقتصاادي   
ط اوناسابة علا  وفاق    ووضا  اخلطا  , واالستثمار , واالبتعاد عن اإلساراف اواؤدي إىل هادر األماوال     

اسااتيجيات مرسومة , وال ننس  يف كل خطوة يتالزم الُبعد الدنيوي واحلساب األخاروي , وهاو ماا    
يض  يف  دواخل اإلنسان الرقي  الذاتي الذي ُيسم  يف اإلدارة احلديثة واوعاصرة ؛ ثقافة اوودة اوالزم 

 :ويكون خطواته , لألداء أواًل بأوَّل 
:وِممَّا ميثله هذا اإلرشاد والتوجيه التنظيمي ,  ( َراَف ُمْقَتِصدًاَفَدِع اإلْس)  -
  , اوختل  عن األوامار القسارية  ,   ( التوجيهية ) األمر ووحدة األوامر التوجيهية واإلرشادية

 .. , ومل يتخذ العقوبة أو العن  السلطوي .. ( واذكر ) والدليل هو ما يعقبه 
  والتخطيط االقتصادي وتفعيل إدارة االقتصااد باالتنظيم    ياالقتصادمؤشر السلوك التنظيمي ,

..والتنسيق , وبالذات منه ؛ االبتعاد عن اإلسراف 
  االسااتهالكي واالسااتثماري , وبهااذا الساالوك  اإلنفااا االجتااا  حنااو التااوازن واالسااتقامة يف

ماا   بإدارتاه وعلا  وفاق    اإلخاالل بالنظاام االقتصاادي وعادم     اإلخاللاالقتصادي حيقق عدم 
مرسوم , وذلك حينما ال ُيْسِرُف يف اإلنفا  وال ُيَقتمار فياه , حيقاق التاوازن وساالمة الادورة       

 ..االقتصادية , وسالمة اسااتيجياتها وتبعاتها 
: وِممَّا ميثله هو , (  َواْذُكْر ِفي الَيْوِم َغدًا)  -
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 حنراف , وذلك بذكر عالج الفساد واالحنرافات يف أيم اجتا  سلوكي منارف أو ما يؤدي لال
 ..اآلخرة ويوم احلساب فيها , وتبدأ من ذاتك ؛ واذكر 

  وميكن كذلك أن يتضمن ؛ وجوب وض  اخلطط واالهتمام بها لتقويم اوستقبل االقتصادي– 
, وإدارة أو  االستثماري, وستقبل األمَّة  لالدخاراالجتماعي , ومنه ما يتطل  ؛ وض  خطط 

.. قتصادية واجتماعية وسياسية قيادة الدولة بال أزمات ا
        وقد يتضمن واذكر ؛ رد الفعل وأخذ احليطاة يف االجتاا  السالوكي بشاكل عاام , والسالوك

القيادي اليومي وأداء األعمال , فالذكر ؛ هو اووجه العقالني اوخطط له باالجتا  حناو فلسافة   
عليه أحدث النظريات اإلدارياة  التقييم والتقويم بالتنفيذ والرقابة الذاتية , وجان  منه أّكدت 
 ..من أجل جودة األداء , وما يات  عليه من العواق  اوستقبلية 

وِممَّاا ميثلاه ؛ دخال الفارد , أو الادخل الاوطين أو       , (  ْمِسْك ِمَن اَواِل ِبَقاَدِر َضاُروَرِتكَ  َوَأ)  -
قتصاادية  , وحاجة وضا  اخلطاط ووضا  السياساة اال     واالدخار االستهالكالقومي , وجانيب 

االساتهالكي واإلنفاا     توج  من التاوازن باني التوزيا  واإلنفاا     الواضاة وإدارتها , وما ي
االستثماري , وما يتطلبه من ادخار الستثمار الفرص وختطي التاديات والتهديدات واوخاطر 

 ..اوستقبلية 
:ارك عل  وِممَّا يؤكد هذا النص اوب,  ( َوَقدمْم الَفْضَل ِلَيْوِم َحاَجِتَك)  -
  علا  وفاق دخال الفارد والادخل القاومي        واالستثمار واالدخارضرورة النظر إىل االستهالك

وتنوعه من جان  , ومد  قوة احلاجة واإلشباع والرفاهية اآلنية واوستقبلية , والفرص اوواتية 
 ..والتاديات واوخاطر احمليقة بالفرد والدولة 

  قتض  االسااتيجيات , ما ميتلك النشاط يف بيئته الداخلية ويتضمن أداء األعمال الدنيوية , و
من القوة والضع  , واألداء عل  أساس ذلك , بنظارة ماا ياتا  مان الفارص والتااديات       
والتهديدات واوخاطر يف البيئة اخلارجية , وما يتطل  مان التخطايط االساااتيجي , وآثاار      

..آلثار والتبعات وتبعاته الدنيوية واألخروية , ومستو  إاال ا
وأن , وما يتطلبه التوجغه القيادي واووجمه الفكري , وأسلوبه وسلوكه اوتجاه يف اوساار الصااي          

وامتداد  النعيم القيادي , فإنه سبيل رض  اهلل تعاىل , يعرف الكيفية السلوكية اوالئمة واوتبعة للتواض  
, ومقابلها ماا ياتا  مان واجباات ومساؤوليات , وماا       حينما تؤد  احلقو  بكل أشكاهلا , احلقيقي 

يتوج  بالقوانني والتشريعات , أن يكون فيهاا الادعم اواادي واوعناوي ؛ للضاعي  واألرملاة الفاقادة        
 ..لزوجها ومعيلها 
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إلعانته عل  الدنيا من أجل أن ال جيعل فجوة تودي باه إىل  , أي دقة لسس القائد بأضع  رعيته      
 ..ويكون عالة عل  اجملتم  ومدممر لنظامه االجتماعي واإلنساني , و استغالله بشكل بش  االحنراف أ

ولكي ال يكون خطار علا  أسارته واجملتما  وعلا  الدولاة , البادَّ مان التخطايط االساااتيجي ,                
 ..والتنسيق والتنظيم والرقابة البنائية ؛ بالتقييم والتقويم 

أواًل , والواجا  عليهاا أن ال تتنصَّال مان ذلاك , لتاقياق وضامان        وهو من مسؤوليات الدولاة       
حلال  , ( باأموال العاماة   ( ) لشاريعة اهلل  ) وهذا السلوك القيادي اونفِّذ ؛ , احتياجات َمْن ال ُمعيل هلم 

االقتصادية , وضمان مستقبلهم اإلنساني , ومحايتهم من الضاياع وتادمو جازء     -اوشاكل االجتماعية 
م من البن  التاتية للمجتم  والدولة ؛ كما هو عليه ما ُيهدد الُبعد الاباوي للفارد واألسارة    إنساني مه

 ..واجملتم  وُّاسكه وتكافله 
حينماا  , تعاليمه وإرشاداته اإلسالمية للسلوك القياادي  ( عليه السالم)ويف مناسبة أخر  ؛ أضاف      

الشام , وهذ  التوجيهات واإلرشادات شاخصة إىل  جعل شري  بن هاني عل  مقدممة اويش اوتوجمه إىل
 :فقال , يومنا هذا 

, َوال َتْأَمْنَهاا َعلا  َحااٍل    , ُروَر َوَخْ  َعلا  َنْفِساَك الادغْنَيا الَغا    , اهلَل ِفي ُكلم َصَباٍح َوَمَساءني  ِقاتَّ)       
ْهَواُء إىل َكِثٍو ِماَن  َمَخاَفَة َمْكُرو ني ؛ َسَمْ  ِبَك اأَل, ِا غ ا ُتَك إْن َلْم َتْرَدْع َنْفَسَك َعْن َكِثٍو ِممَّنََّواْعَلْم َأ

 . (َوِلَنْزَوِتَك ِعْنَد احَلِفيَظِة َواِقمًا َقاِمعًا , َفُكْن ِلَنْفِسَك َماِنعًا َراِدعًا . َرِر الضَّ
ل  مان جاودة   وتظهر أهمية إدارة الوق  وإدارة األزمات خالل ساعات اليوم اوتكامل , وما يتط     

اهلَل ِفاي ُكالم َصاَباٍح     ِقاتَّا ) األداء اوطلوب ودقته , واورشم  موجهها التقوميي الوقائي باذكر اآلخارة ,   
 ..ضمن التخطيط واألداء اووقفي , ( َوَمَساءني 

من أجل أن يكاون القياادي أو اوساؤول    , ( عليه السالم)وهو ضمَّن إرشاداته ونصائاه وتعاليمه      
ويف مقدماة  , لودعه أو يكون لاه الادرع الاواقي مان االحنرافاات      , نةني ووعي من أمر مسؤوليته عل  بيم

ويبتعاد عان آفاة اولاك     , حلماية ذاته وَمْن هم يف مساؤوليته  , هو أن يتقي اهلل , اسااتيجيات القيادي 
وة القيادي , وتأدية واجباته وما ؛ بالغرور والنفس األمَّارة بالسوء احلاجبة أو اوعومقة وس اوتمثلة والقيادة

 ..يات  عليه من مسؤوليات 
وتظهر أهمية الفكر اووجمه واورشد العقالني , للسيطرة عل  النفس والسلوك واجتاهاتهماا اوتمثال        
 : , هذا اخلوف السوي والطبيعي الوقائي للقائد من ( ُروَر َوَخْ  َعل  َنْفِسَك الدغْنَيا الَغ )يف ؛ 
 ..ْفِسَك َن -
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..الدغْنَيا  -
 ..ُروَر الَغ -
وأر  فجوة يف اإلنسان هي النفس الذي يدخل من خالهلا القويم والال قاويم مماا يسامعه ويارا             

ويقرأ  ويتاسس به ويكتبه ويعمل عل  وفقاه , وماا يساتقي مان فساي  الادنيا ؛ اولاذات الباقياات ,         
 .. وأخرويةت  آني وآثار  مستقبلية , دنيوية واولذات الزائالت , وما يات  عليه من ُّ

وبالدنيا وما أوتي  من قوَّة مادياتها وال مادياتها , ونسيان اآلتي يكاون الغارور , فاحلماياة مان            
َتْرَدْع ) تهديدات وخماطر الغرور , تكون قوة شخصية القائد , وآلية بناء قوة الشخصية الوقاية , حينما 

ْهاَواُء إىل َكاِثٍو   َمَخاَفَة َمْكُرو ني ؛ َسَمْ  ِباَك األَ ) , وفلسفة ذلك يكون ؛ ( ا ُتِا غ ٍو ِممََّنْفَسَك َعْن َكِث
 ( ..َوِلَنْزَوِتَك ِعْنَد احَلِفيَظِة َواِقمًا َقاِمعًا , َفُكْن ِلَنْفِسَك َماِنعًا َراِدعًا ) , ومنها تكون اآللية ( َرِر ِمَن الضَّ

 
  ائ  اخلاصة إرشادات ونص: ثالثًا:

 
بعد أن اطلعنا عل  جوان  من اإلرشادات والنصاائ  لشااغلي اوناصا  وحااملي اوساؤوليات يف           

 ..أنشطة احلياة اوختلفة 
عل  اعتباارهم مؤشار العالقاة ,    , يطالعنا يف هذا اوان  ؛ اإلرشادات والنصائ  اووجهة للخاصة      

 ..للقيادي , وحلقة الوصل بني اوسؤولية والرعية  ومؤشر العالقات اإلنسانية غو اوباشرة
واخلاصة ؛ وجه القيادي وسلوكه غو اوباشرة وجسر العالقات العامة اوفاضة واوعبمرة عن حقيقة       

 .. األمور بني الداخل القيادي واخلارج اوماهوي بال حدود وحواجز 
عل  وفق ما يرونه من سلوك وأفعال اخلاصة بالقادة ,  مقياداتهويأخذ الناس انطباعاتهم اوختلفة عن     

كااشية أو كمستو  إداري وقيادي , ( اوستويات اخلاصة ) وكل ما يرونه ويصل إليهم عن طريقهم 
يدف   سوة العمل يف الدولة واألنشطة والسلوك التنظيمي حنو األمام , وما يتاقق عان طرياق اخلاصاة    

قيقي ودقيق للمعلومات اوتبادلة بني القائد والنااس , اوؤدياة باالتوازن    وبشكل غو مباشر من إيصال ح
واالستقرار الطبيعي للسياسة والدولة واألمن واجملتم  , وحت  االقتصاد ودورته اوتكاملة , حينماا تاؤثر   

 ..هذ  العوامل يف حركة السو  واإلنسان واحلياة واوستقبل 
إاّل ليكوناوا  , ات , بالنصائ  اووجَّه واوتعلقاة باخلاصاة وتثقايفهم    وما االهتمام والتوجيه واإلرشاد     

السلوك البنَّاء والناف  والسوي , الوجه الناص  واللسان اواجم والقدوة اوعبمرة عن القيادات العليا للدولة 
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, ت العامة ويكونوا عونًا لكل الصاحلني واخلوين من اوسؤولني والقادة ومصلاوا االحنرافا, أمام الناس 
 ..وإصالح ما بني العامة واوسؤولني والقادة , وكل صالح ومصل  

اوزدهار بعماق النصاائ  واإلرشاادات الابوياة      ( عليه السالم)ومن كالم ألمو اوؤمنني اإلمام علي      
 : ألحد خاصته بالقول 

اُس النَّا : ُقوُل َلَك ا َأفاْحَفْظ َعنمي َم, ا اَهْوَعا َأَفَخْيُرَه, ْوِعَيٌة الُقُلوَب َأ ِ هِذ إنَّ,  ادنيَيِز َنْب ُلْيَما ُكَي)      
, َيِميُلوَن مَ  ُكلم ِريٍ  , اِعٍق اُع ُكلم َنْتَباٌع َأَوَهَمٌج َرَع, اةني ل  َسبيِل َنَجَوُمَتَعلٌِّم َع, يٌّ اِناِلٌم َربََّفَع: الَثٌة َث

 .  َيْلَجُؤوا إىل ُرْكٍن َوِثيٍق  َوَلْم, َلْم َيْسَتِضيُئوا ِبُنوِر الِعْلِم 
الِعْلاُم  َو, َفَقُة اُل َتْنُقُصُه النَّاَوَو. اَل ْنَ  َتْاُرُس اَوَأالِعْلُم َيْاُرُسَك َو, اِل الِعْلُم َخْيٌر ِمَن اَو, ُل ا ُكَمْيَي     
 . اِلِه وُل ِبَزَواِل َيُزَوَصنيُ  اَو, اِ  ل  اإلْنَفو َعَيْزُك

ياَل  َوَجِم, اِتاِه  َيي َحًة ِفا اَعا اُن الطَُّ  اإلْنَسا ِبِه َيْكِسا , اُن ِبِه َمْعِرَفُة الِعْلِم ِديٌن ُيَد, ادني َيَن ِزُل ْبَمْيا ُكَي     
 . (ِه لْيوٌم َعاُل َمْاُكاَوَو, اِكٌم الِعْلُم َحَو. اِتِه وَثِة َبْعَد َوَفاأُلْحُد
ليكاون اإلصاالح   , اإلرشادي والاباوي  ( عليه السالم) جان  من كالمه, والنص اوبارك اوتقدمم      

 :من  اوتكوننيوالتفاهم عل  وفق ما يستوعبه اوقابل من الناس 
؛ اوام  للعلم والعمل , وِممَّاا ورد يف لساان العارب يعاين ؛ الربااني العااِلم       ( يٌّ اِناِلٌم َربََّع)  -

وجه اهلل تعاىل , أو العامل العامل اُوعلِّام  أو العامل الذي يطل  بعلمه , الراسخ يف العلم والدين 
.. احلكماء العلماء : وقيل , والعالي الدرجة يف العلم 

ورف  اوستو  الابوي والتعليمي ؛ يتص  باللغة اوستخدمة وفاعليتها للتفاهم , وهاي        
ياة  لكنها ساهلة اوناال بصادقها ولسساها للمياول واحلاجاات وكيف      , دقيقة وصعبة بفهمها 

 ..من احلالل الطي   اإلشباع
ومقدماة  , باني مقدماة القياادة    , والتعاون الصاد  ؛ منطَلق العالقات والبناء اإلنسااني       

وهم الذين إذا احنرف أحدهم قوَّماه الادين   , بالعلماء الراسخون بالعلم والدين  اوتمثلةالناس 
 ..  أخرويًارها اومتدَّة وجين مثا, لبناء الدنيا بنقيم إنسانها , عمليًا بالعلم 

والعامل الرباني هو مستقبل احلياة واألرض وبالمامج الابوية والتعليمية اوخطط هلا , لبناء     
اإلنسان القويم السلوك واألفعال , وتزدهر الشعوب والدول بنتاجات ومواها  وابتكاارات   

 ..وعلم العلماء اوثمر واوستمر العطاء 
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وهلاا مان   , ؛ واللغة اوستخدمة أكثر تفصاياًل وساعة مان النااس     ( اةني َسبيِل َنَج ل َوُمَتَعلٌِّم َع)  -
وما حيققه من التعاون اوتذبذب قاد يأخاذ شايء مان     , السهولة للوصول إىل التفاهم اوتبادل 

الغموض واوفاجآت , وهذ  الشرحية من الناس أوس  من الشرحية السابقة , وأقال يف الادول   
..الواسعة الالحقة الذكر  النامية من الشرحية

علا  سابيل    اوساتخدمة ؛ واللغة .. ( َيِميُلوَن مَ  ُكلم ِريٍ  , اِعٍق اُع ُكلم َنْتَباٌع َأَوَهَمٌج َرَع)  -
الذي ُيراعي بسطاء الناس إليصال اوعلومة اوطلوباة  , اخلطاب اومعي أو اخلطاب اوماهوي 

لرأي العام والتذبذب واوفاجآت السريعة , بتأثو وخطورتها تقل  ا, بني القائد وعامة الناس 
اوقن  هلم من كل ما يدخل من معلومات وتنظيمات رأسية متمثلة بقيادات جانبية غو رمسياة  

وأخطرها مستو  وحمتو  ما حيملونه القيادات من الفكر السليب اواؤثر يف  , تنطلق من بينهم 
.. الرأي العام , وما ُياركهم عاطفيًا من الفكر

وعلام  , ويدخل يف مضامني النص اوبارك اوتقدمم , علم الانفس الاباوي , وعلام الانفس التنظيماي          
وكم من دول وأمام وحضاارات قاما  بقياام العلام واحااام وتقادير        , اإلداري والتنظيمي  االجتماع

اُل اَوا َو, اِكٌم الِعْلُم َحا َو) , وكم من دول وأمم انهارت بانهيار العلم  والعلماء , حاملي العلم احلقيقي 
 ( .. ِهلْيوٌم َعَمْاُك
ويف عامل اليوم , العامل االقتصادي ؛ ياكز عل  قيام اوشاري  الرائدة واوشاري  القائدة يف اونتاوج        

والسو  , ومنه ما يسم  برأس اوال اوعريف الداخل ضمن هذا الكيان الريادي والقيادي , وحماور كال   
هو الفكر والعلماء واإلبداع واوواه  , وهم القناة األميناة لإلرشااد والتوجياه     إسااتيجيتهوهذا وذاك 

 ( .. عليه السالم)والنصائ  , وهو ما أشار إىل أهميته , اإلمام علي 
 :ومنها , إىل معاوية ( عليه السالم)ومن النصائ  واإلرشادات اليت وجهها     
اَعاِة  ِللطَّ َفإنَّ, َواْرِجْ  إىل ِمْعِرَفِة َما ال ُتْعَذُر ِبَجَهاَلِتِه , َواْنُظْر ِفي َحقِِّه َعَليَك , َك ِق اهلَل ِفيَما َلَدْيَفاتَّ)    

,  ْنَكااسُ اأَل َوُيَخاِلُفَها , ْكَياُس َيِرُدَها اأَل, َبًة َلَوَغاَيًة ُمطَّ, ًة َنْهَجًة َوَمَاجَّ, َوُسُباًل َنيمَرًة , اِضَاًة ْعالمًا َوَأ
! َفَنْفَسَك َنْفَساَك  . ِبِه ِنْقَمَتُه  َحلََّوَأ, َر اهلُل ِنْعَمَتُه َوَغيَّ, يِه َوَخَبَط ِفي التم, َمْن َنَكَ  َعْنَها َجاَر َعِن احَلقم 

 َفإنَّ, ِة ُكْفٍر َوَمَالَّ,  ْجَرْيَ  إىل َغاَيِة ُخْسٍرَفَقْد َأ, َوَحْيُث َتَناَهْ  ِبَك ُأُموُرَك , َسِبيَلَك  َن اهلُل َلَكَفَقْد َبيَّ
 . (ْوَعَرْت َعَلْيَك اَوَساِلَك َوَأ, ْوَرَدْتَك اَوَهاِلَك َوَأ, ا ْقَاَمْتَك َغيًَّوَأ, ْوَلَجْتَك َشرًّا َنْفَسَك َقْد َأ
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وهادف  , بها تقويم سلوكية , واومثل خلاصة معينة منفصلة يتقدمها معاوية ( عليه السالم)وأراد       
واوسؤولية اولقاة عل  محاية الرعية ِممَّا يضر بالنفس وما , رشاد والنصياة هو أداء الواج  الشرعي اإل

 ..ِلما سيلاقه من تبعات وجريرة تصرفاته وتصرفات َمْن شايعه واتبعه , حوهلا 
 ( : معليه السال)من خالل قوله , ومن النصائ  واإلرشادات والتعاليم الذي وجَّهها إىل اخلاصة       
, َم ْن َياَتَعلَّ ال َيْساَتْنِكُ  أَ  اِهالٍ َوَج ,َعااِلٍم ُمْساَتْعِمٍل ِعْلَماُه    : ْرَبَعةني ا بَأالدغْنَياُم الدميِن َوِقَو, اِبُر ا َجَي)      
َم ْن َيَتَعلَِّعْلَمُه اْسَتْنَكَ  اَواِهُل َأاِلُم َ  الَعا َضيَّإَذاُ  ؛ َفَوَفِقٍو ال َيِبيُ  آِخَرَتُه ِبُدْنَي, وِفِه ِبَمْعُر ادني ال َيْبَخُلَوَجَو

 .اُ  ا َبِخَل الَغِنيغ ِبَمْعُروِفِه َباَع الَفِقُو آِخَرَتُه ِبُدْنَيَوإَذ, 
ُ  ِفيَهاا  َفَمْن َقااَم هلِل ِفيَهاا ِبَماا َيِجا    , َمْن َكُثَرْت ِنَعُم اهلِل َعَلْيِه َكُثَرْت َحَواِئُج النَّاِس إَلْيِه , َيا َجاِبُر       

 . (َوَمْن َلْم َيُقْم ِفيَها ِبَما َيِجُ  َعرََّضَها ِللزََّواِل َوالَفَناِء , َعرََّضَها ِللدََّواِم َوالَبَقاِء 
فالدين اإلسالمي بدستور  القرآن الكريم , حمراب العلم والعلماء , وباحلقائق مستق  نور العلم ,       

فبالعلم وبناء احلضارات احلقيقياة ُياما  الادين ولما      ,  ونظامها  والدين ال يتقاط  م  العلم والدنيا
احلقو  , وبالعلم اوقوَّم بالدين اإلسالمي وشرائعه , عز اإلنساان وصاون كرامتاه وساالمته , وبطبيعاة      

 ..الدين اإلسالمي اورشد لنعيم الدنيا ونعيم اآلخرة بقويم األعمال النافعة للذات واآلخرين 
يؤهال حلمال أعبااء    , نه نهج البالغة من الاوعي هاذا ,  ثاباة برناامج تعليماي تادرييب       وما يتضم      

 ..اوسؤولية وباوؤهالت اوناسبة 
 

  إرشادات ونصائ  القياديني : رابعًا:


أمٌر مهم حلمايتهم وتأدية , كل ما تقدَّم من إرشادات ونصائ  للرعية ولشاغلي اوسؤولية وللخاصة      
إاّل إناه ال يكاون عا ء , مثلماا يوجَّهاه      , والتقاويم واحلماياة اإلنساانية     التوجياه يف الواج  الشرعي 

ِلما سيجل  اخلو واإلجيابيات وقويم , وباخلصوص عل  مستو  إدارة الدولة وقيادة الرعية , للقياديني 
 ..ل من حيث صن  واختاذ القرارات وتنفيذها ومستقبل الدولة واألمَّة اوتواص, النتائج وتبعاته 

ماا كاان لساالمة وبنااء وحادة األمَّاة والدولاة        ( عليه الساالم )ومن إرشاداته وتوجيهاته ونصائاه      
وجسَّاد ذلاك اوناا  , حينماا     , بعيد عن التمرد واخلاذالن  , وأين ما كان موق  الشخص , ومحايتها 

أشار عليه اإلمام حيث , يف معضلة استعص  عليه اختاذ القرار فيها ( رض ) استشار  عمر بن اخلطاب 
 : بالقول ( عليه السالم)علي 
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اُل اُوْساِلِمنَي  ْماوَ َأ: ْرَبَعاٌة  اُل َأْماوَ اأَلَو, َم َسالَّ آِلاِه وَ ليِه َوَع   اهلُلي َصلَِّبا الُقْرآَن ُأْنِزَل َعل  النَّهَذ إنَّ)      
اخُلُمُس َفَوَضَعُه اهلُل َحْيُث َوَضاَعُه ؛  ِه ؛ َويل  ُمْسَتِاقَِّع َمُهالَفْيُء َفَقسَّاِئِ  ؛ َوي الَفَرا َبْيَن الَوَرَثِة ِفَمَهَفَقسَّ

َوَلاْم  , اِلاِه  لا  حَ َفَتَرَكاُه اهلُل عَ , ا َيْوَمِئاذني  يَها ْلُي الَكْعَبِة ِفاَن َحَكَو. ا ا اهلُل َحْيُث َجَعَلَهَدقاُت َفَجَعَلَهالصََّو
لوالك الفتضانا  : عمر له فقاَل. ُ  اهلُل َوَرُسوُلُه رَّقََُ  َحْيُث َأِقرََّفأََ, انًا َوَلْم َيْخَ  َعَلْيِه َمَك, انًا َيْتُرْكُه ِنْسَي

 . (وترك احللي حباله . 
كيفية البنااء التنظيماي وإدارة األماوال وكيفياة التعااون يف إدارة      , هذا النص اوبارك  وِممَّا يشمله      

, انية واوصالاة العاماة يف اوقدماة واألولوياات     وجعال العالقاات اإلنسا   , عل  وفق الشاريعة  األزمات 
 ..حلماية اإلنسان واألموال وانسيابية مسوة احلياة , فو  كل شيء وكل اعتبار  ةعيوالشر
ليكون لاه الادليل   , يف َمْن نصَّ  نفسه إمامًا أو قائدًا أو يف موض  اوسؤولية ( عليه السالم)وقال       

   :وجيه والتعليم والنص  والتقويم واونطلق والسبيل لإلرشاد والت
يِبِه ِديُبُه ِبِسَوِتِه َقْبَل تْأِدَوْلَيُكْن َتْأ, ِليِم َغْيِرِ  ْأ ِبَتْعِليِم َنْفِسِه َقْبَل َتْعامًا َفْلَيْبَداِس إَمَمْن َنَصَ  َنْفَسُه للنَّ)       

 . (ِبِهْم دماِس َوُمَؤْجالِل ِمْن ُمَعلِِّم النََّحقغ باإلا َأاِنِه ؛ َوُمَعلُِّم َنْفِسِه َوُمَؤدمُبَهِبِلَس
وضبط النفس بقاويم األفكاار   , بالابية والتعلم والتعليم من النفس لبناء الشخصية وقوميها  والبدء      

فاواهل بالشيء ُينذر خبطر  ما يعمل به بدون مرشد علم , وال ميكن هبة الشايء باال   , لقويم السلوك 
 ..وَمْن ال ميلك الشيء ال ُيغنيه , ( اقد الشيء ال يعطيه ف) و , امتالكه 

وهو ينطبق عل  َمْن يشغل مكان اوسؤولية , وهو يف جهل علم إدارتها , وحتا  َماْن يعمال باال           
خطط ترشد  , و اذا يعمل , وكيفية تنفيذ األعماال واساتمراريته بوسااطة اآلخارين , ال يساتطي  يف      

 ..ل الصاي  واوناس  إدارته أن ينج  بالشك
إاّل ِممَّن ميتلك احلكمة وأهلية يف لمل هذ  اوسؤولية الواساعة   اووعظةولذا نفسيًا ال ميكن قبول        
أن يكاون  ساتو  مساؤولية اووعظاة , وكيفياة إدارة الكلماة ووضاعها يف         يتوجا  وكاذلك  , اوهام 

ناس  هلا , أو أنس  الشخوص هلاا , وماا ُيااتمم    مواضعها وتوقيتها , وباووق  اوناس  , واإلنسان او
, بعاد اكتسااب اوساتو  الاباوي الاذي يتاّلا  باه        , وخمة سبق العمل بها , عليه من قويم سلوكه 

وبكل ما يتطلبه من إخالص وأخالقية العمال , وهاو ماا ينطباق علا  كال َماْن يتامال كال أشاكال           
 ..اوسؤولية 
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أن يعاي  , إمامًا أو مسؤواًل و ختل  اوساتويات اإلدارياة والتنظيمياة     والبدَّ لإلنسان حينما يكون     
 .. ( ِقيَمُة ُكلم اْمِر ءني َما ُيْاِسُنُه) مبدأ تربوي مهم , أال وهو ؛ 

والقيمة تشمل اووان  اوعنوية واوادية والنفسية وتكاملية إنسانية , ومثرة ما ُياسنه من ماؤهالت       
وته العلمية واحلياتية وشجاعة اإلقدام اووضوعي وآثاار  الفعلاي يف اجملااالت    وخمات ومكتسبات يف س

 ..الريادية والقيادية 
والبدَّ أن يعرف مد  مثرة قوَّة الشخصية فيما ميتلكه من ؛ اوعلومات والعلوم واوعارف واحِلَكام ,       

ر والاتفهغم واألداء اوساتوع  ماا    وكما أسلفنا ؛ مستو  قيمته اوادية واوعنوية فيما حيسانه مان ؛ الفكا   
,  اإلساااتيجية حيسنه وما ميكن وضعه عل  أرض الواق  , والنتيجة البنَّاءة القومية النافعاة بكال أبعادهاا    

وما يؤهله كشخصية هلا وجودها اوثمر االساااتيجي , بفلسافات مساتوع  للواقا  اآلناي واوساتقبل       
 .. اونشود 

ل اإلرشاادات والنصاائ  بكال وعاي واساتيعاب وَتَفاتغ  علا  احملايط         وكل ذلك يسهم يف اساتقبا      
اخلارجي الستثمار الفرص للنف  وبأوس  وألوس  قاعدة ااهوية , وما يوازيها ويلاقها من تاأهيالت  
مستقبلية , ولوله لقيادي منتج , بتوجيهه وتوجغهه القيادي وقدرته اوتقدممة يف لمل واستقطاب وجناح 

 ..سؤولية , وتكامله م  مبادراته واآلخرين اوعنيَّة باألمر , للتاول للسلوك القيادي الريادي أداء او
وما وضا  مان   , إىل استشاراته إلدارة األزمات اخلطرة عل  مستقبل األمة ( عليه السالم)ويضي       

إدارة احلروب , بإدارة دّقة االسااتيجيات القيادية والعمق االسااتيجي النفسي والعسكري , وما تتطلبه 
, ( علياه الساالم  )اإلماام علاي   ( رض)وذلك حينماا استشاار عمار بان اخلطااب      , مركزية والمركزية 

 :بالقول ( عليه السالم)للخروج حلرب الروم , ومما أشار 
َصا   ْقوَن َأاِنَفاٌة دُ نَي َكِمِلال تُكاْن للُمْسا  , ْنَكْ  ْلقََُهْم فُتَتَف, ِسَك ْفَنا العدوم ِب  َتِسْر إىل هَذَتَم َكإنَّ)      

 الِء ْهاَل الابَ  ُه َأَعا َم ْزِفا ْحاَو, ُجااًل ِمْاَرباًا   ِهْم رَََْياْبَعاْث إَلا  َف, ِجُعاوَن إلياِه   ْرْرِجاٌ  يَ ْعاَدَك مَ َس َبْيَل. بالِدِهْم 
 . (نَيِمِلْسُمْلثاَبًة ِلَماِس َولنَّْدًأ ِلَرُكْنَ  ,   َرإْن تُكْن اأُلْخَو,  غ ا ُتِااَك َمَذَهَر اهلُل َفْظإْن َأَف, ِة يَاِصالنََّو

 :ومن األمور اإلدارية والقيادية البارزة , هي وجود البدائل واخليارات و قتضا  يتم االختيار        
فاختيار القيادة اوركزياة , يتطلا  أماور تؤخاذ بنظار االعتباار كعادم التمااس ما  اوخااطر            -

  علياه مان إشااعات قاد تاؤثر علا  مساتو  اوعنوياات ,          ومسبباته , محاية للقائد وما يات
 ..بالرغم من توافر بع  اإلجيابيات , كعالج مباشر يف إدارة ما حيدث من أزمات ومشاكل 
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واختيار القيادة الالمركزية , يتطل  أمور تؤخذ بنظر االعتبار , أن ال يكاون ممثال الشاخص     -
اطر  , لذا البدَّ من اوشاورة واوشاركة يف صن  القيادي , ينفرد بالقرار ومنه االسااتيجي وخم

واختاذ القرار , واالهتمام بإدارة الوق  وإدارة األزمات واوشاكل وسرعة معاوتها لئال تتفاقم 
وتسب  اخلسائر الكبوة , وبذات الوق  فإنَّ الالمركزية بقيادة حازمة وقوية  اا ُّتلكاه مان    

األمااور أواًل بااأول , دون ضااياع الفاارص    أدوات وآليااات تنفيااذ وعماال فاعاال , تأخااذ   
 .. واستثماراتها 

َشديُد احَلْرِب , ُشجاٌع , وصاح  حرب , ومعاروف بااحلرب لكاون    : وِمْاَرٌب , بكسر اويم       
يعطي الثقل الكبو ورف  اوعنويات داخل صفوف جيشه ,  ِلما ميتلك من من قدرات وقاو  ومساتو    

وازين القو  احلربية واسااتيجياتها , واوؤثر النفساي حتا  يف جايش    خمة ومراس يف فنون احلرب واو
 ..العدو ومنه العمل عل  خف  معنوياتهم 

وهو مما يشتمل عل  فوائد توجيهاته حت  يف اإلدارة , وله اإلفادة الكبوة يف جممل تطبيقات النص       
ذلاك , ما  النظار وانا  الالمركزياة ,      اوبارك اوتقدمم ؛ يف التخصص وتقسيم العمال , والتوقيا  يف   

كعمق اسااتيجي يف األداء والتنفيذ ِلما خمطط له , حتا  يف جمااالت احلاروب واجملااالت العساكرية ,      
ُجااًل  ِهْم رَََْياْبَعاْث إَلا  َف) واوشاركة يف القرار واختاذ  , والدليل عل  ذلك ؛  االستشاريفضاًل عل  الُبعد 

, فأهل البالء معه , وهم أهل النصياة , ومن النصياة ؛ ( ِة يَاِصالنََّو الِء ْهَل الَبُه َأَعَم ْزِفْحاَو, ِمْاَربًا 
 .. كتوجيه واستشارة وتقويم ودعم إلدارة اويش وإدارة اوعركة وما مت التخطيط له وتنفيذ  

اخلطرة مان إدارة   والتوجيه واإلرشادات والنصياة هنا , التاول اووقفي اوالئم من إدارة احلروب      
 ..اوركزية إىل إدارة الال مركزية 

ومؤشر هذا األمر اخلطو , التفاني ونكران الذات والثقة اوتبادلاة باني القاادة يف تقاديم اوصالاة            
العامة ومستقبل األمة اإلسالمية اوصوي عل  األمور األخر  , وهو الادرس الرساالي األمسا  يف إدارة    

ة , وما ُتثمر  الثقاة باالنفس الفردياة واوماعياة , وإمكانياتهاا ومؤهالتهاا وقادراتها        األزمات والنصيا
ولايس االنفاراد باالقرار واالجتاا  بااونا  التنفياذي       , ورغباتها اوشاروعة وماا ُيبنا  مان اساتعداداتها      

 ..الدكتاتوري 
قًا لاه , حلماياة مكاسا  أمان     وما ُتفرز صد  النصياة واإلرشاد لقوَّة القيادي اإلضافية , وُمْنطَل      

الدولة واجملتم  والعالقات اإلنسانية بني خمتل  اوستويات , والعالقات اخلارجية ؛ اإلقليمية والدولياة ,  
 ( :عليه السالم)وبهذا يضي  , وما تتطلبه اإلدارة وما يتطلبه التنظيم ووحدة البالد والرعية 
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ُجْناُدُ   َو, َرُ  َها ْظي َأِذيُن اهلِل الَّا ِد َوْهَو. ةني ال بِقلَّال ِخْذالُنُه بَكْثَرةني َوُرُ  َوْن َنْصُكْم َيَر َلْما اأَلهَذ نَّإ)       
ٌز ِجا ْناهلُل ُمَو, اهلِل  َنُعاودني ِما  ْولا  مَ ُن َعْاا َنَو, َ  حيُث طَلاَ   َلَطَو, َ  َلا َبَلَ  َم  َبتََّح, ُ  َمدََّأُ  َودََّعي َأِذالَّ
 . (َدُ  ْنٌر ُجاِصَنَو, َدُ  ْعَو

وصد  اوشاعر ودقة اإلرشادات والنصائ  , أمٌر ضروري بني القياديني ؛ بصفتهم الرمسياة وغاو         
 اوباادئ وقوَّة مضافة إىل قواهم اومعية ؛ العقلية واوسدية , اونظورة وغو اونظاورة , خلدماة   , الرمسية 

واودعوم من متطلباات الاوعي إىل   , القائد لتقوميه أو بصفة الرأي العام وما ير  الناس اجتا  , اإلنسانية 
ألنَّ تبعات أي استشارة أو إرشاد أو نصاياة , أو  , حقيقة اوسؤولية أمام اخلالق عز وجل أواًل وأخوًا 
تكون مسؤوليته عظيمة أمام اخلالق عز وجل أواًل , , َسن ُسنَّة جديدة , أو أداء تقوم به السلطات العليا 

 ..وأمام الناس 
ويمز من خالل هذا التوجيه والتوجغاه , أهمياة األخاذ بنظار االعتباار , للجوانا  اوعنوياة إلدارة             

, ( ةني ال بِقلَّا ال ِخْذالُنُه بَكْثاَرةني وَ ُرُ  َوْن َنْصُكْم َيَر َلْماأَل) األزمات واحلروب , وهو ما يتبني من خالل ؛ 
, وبالفكر ( َرُ  َهْظي َأِذيُن اهلِل الَِّد) سالمية األصيلة ؛ نابعة من عمق الرسالة اإل إسااتيجيةوهي ركيزة 

العظيم هذا وبناء اوستو  الرفي  للروح اوعنوية , وبناء الثقة بالنفس , احملققة للسالوك الواثاق , ياتا     
ُ  دََّعا َأ) الرفي  البال  ؛  , اإلعداد اوعنوي واوادي , وبالدعم( ُ  َمدََّأُ  َودََّعي َأِذُجْنُدُ  الََّو) عليه نتيجة ؛ 

الايت تقاول جبانا     ( االستمرارية ) , هذ  ( َ  حيُث طَلَ  َلَطَو, َ  َلا َبَلَ  َم  َبتََّح) , وتواصله ( ُ  َمدََّأَو
منها وتهتم بها وتنادي بأبعادها أحدث النظريات اإلدارية العاوية ؛ بالدراسة والتاليل والنص  واوشورة 

خلطط وتنفيذها وتعقي  نتائجها , لالنتفاع من التعزيز اآلني واوساتقبلي هلاا وبهاا ,    واإلرشاد ووض  ا
وال يق  حمتو  النص اوبارك عند هذا احلد , بل مما يتضمن هو علم النفس اإلداري والتنظيمي , ومنه 

منه ماان اإلسااااتيجية واإلدارة , وممااا يتضاا( ةني ال بِقلَّااال ِخْذالُنااُه بَكْثااَرةني َوُرُ  َوْن َنْصااُكااْم َيَر َلااْماااأَل) 
 ..( َدُ  ٌر ُجْناِصَنَو, َدُ  ْعٌز َوِجْناهلُل ُمَو, اهلِل  َنُعودني ِمْول  َمُن َعْاَنَو) اإلسااتيجية ؛ 

ولقيق إشباع متطلبات احلياة  اا يرضاي   , يتطل  انتهاجه بأد  األداء , ولقضاء احلوائج منهجًا       
 ( :عليه السالم)قال وبهذا ,  يكافئهل الدنيوي له امتداد أخروي فالعم, اهلل سباانه وتعاىل 

َوِبَتْعِجيِلَهاا  , َوِباْساِتْكَتاِمَها ِلَتْظَهاَر   , ِباْسِتْصاَغاِرَها ِلاَتْعُظَم   : ِبَثالثني  ال َيْسَتِقيُم َقَضاُء احَلَواِئِج إالَّ )      
 . (ِلَتْهُنَؤ 
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باحلوائج واستصاغارها ,   اوتمثلةومنها , ر األخر  اوتممة له وتأهيل النفس ألداء الواجبات واألمو     
وتريي  النفس عل  اإلقادام  , من أجل تأهيل النفس عل  اوقدرة والسيطرة والعطاء اوستمر بال حدود 

يف عمل اخلو وتواصله , مهما كان حجمه , ألنَّ أداء العمل يتطل  أن ال ُيهاوَّل , فتاتاجم اهلمام أو    
 ..ات , فيتوق  العطاء واالستعدادات اوتواصلة عل  اوديات البعيدة ُتابط اوعنوي

وفن األداء لقضاء احلوائج العظيمة للناس دون حسابه باواديات , يعطي الدف  واحلركة دون توق       
األجر والثواب الدنيوي واألخروي ؛ اونظور وغو اونظور , أو عل  األقل تواصل إساهامه الطاوعي يف   

يذ بال لجيم , واألداء بشكل مناس  له , وهو ما حيتاج القيادي لذلك وباستمرار , لكاون صافة   التنف
يف التخطايط والتنفياذ   ( االساتمرارية  ) عطاء اإلدارة الناجاة بأحدث النظرياات , تقاوم علا  أسااس     

 .. واوتابعة للتقييم والتقويم 
والسايما يف  , ام يف صن  واختااذ القارارات أو وضا  اخلطاط     االستكت؛ ( َوِباْسِتْكَتاِمَها ِلَتْظَهَر ) و      

 ..األمور اخلطرة اليت تتطل  السرية , أمر مهم لنجاحها 
فتتسا  اونافساة   , وكذلك االستكتام للايلولة دون تزاحم أداء األعمال والتنافس واالزدواجية فيه      

,  اإلسااتيجيةاالستكتام حلماية األبعاد  واوخاطر والتهديدات , وتتادد وتتاجَّم الفرص , واحلاجة إىل
ففي حاالت معينه يسب  عدم الكتمان وعدم الفهم احلقيقي , الصاراع الساليب واحناراف اختااذ القارار      

الاذي قاد يانعكس سالبًا     , بطالن العمل جماله وفشاله   يأخذولئال , واحنراف تنفيذ  عن اوسار اورسوم 
كتمان الذي حيقق االبتعاد عن ما ُيرائاي اإلنساان للنااس , ويأخاذ     عل  األفراد واجملتمعات , أو حت  ال

 ..اإلنسان الُعج   ا يعمله , فيوق  عطاء  بأغل  األحيان 
, وذلك عندما تظهر للعيان يف آثارها العملية ( َوِباْسِتْكَتاِمَها ِلَتْظَهَر  )واستكمااًل للوجه احلقيقي ؛       

تدادها وتواصلها , وليس يف األقوال بهاا , وال يف تنظوهاا التانظو الفاارَ     الفعلية , وآثارها النفعية وام
 ..وغو العلمي وغو اووضوعي والغو قابل للتنفيذ 

وأيضًا ال ميكن االستقامة إاّل يف أسلوب التعجيل اوبين عل  االستعداد , لتنفيذ األعمال وتكاون يف       
نياة  عماال قاد تكاون رهيناة باالظروف الزم     ألنَّ األ, ( يِلَها ِلَتْهُنَؤ َوِبَتْعِج) حينها بال مشقة وبال تع  ؛ 

وقد تفسد أدوات ومستلزمات العمل لتنفياذ  إذا كانا  ليسا  يف األوان اُوااتمم     , واوكانية واوواق  
, وإذا مض  أوان التنفيذ واألداء , فقد تتفاقم السلبيات إذا مل ُيستخدم أسلوب التعجيل فيه , للتعجيل 

وين الثمار يف األوقات اوناسبة هلا , وبنتائجه ومستقبله يهنئ الشاخص احلقيقاي اوتمثال بااألفراد , أو     
 ..الشخص اوعنوي اوتمثل باوؤسسات اوختلفة 
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سيما لد  اوؤسسة القيادية , والوهذ  الصورة تكون واضاة عند توقي  طرح السلعة يف السو       
وكذلك القرار اإلداري والتخطيط , االستباقية لقق أفضل النتائج واألرباح  فاخلطوة, واوؤسسة الرائدة 

 ..والتنفيذ وتوقي  كل ذلك 
وأيضًا االستباقية تنطبق  وقفها وتوقيتها عل  الشخص القيادي , ويستمد مستو  ثقته من سالمة       

ي من خالهلا , الدقة واإلساراع يف  وما يضعه من اخلطط اورسومة اليت يؤد, سلوكياته اإلجيابية القيادية 
وكذلك ينطباق يف جماال إدارة احلاروب وإدارة اوشااري      , تنفيذها , وحيقق األهداف واالسااتيجيات 

 ..للدولة ومستقبلها اورسوم  اإلسااتيجية
ماا يسام  يف الوقا  الاراهن ؛      اإلساااتيجية وصورة أخار  مماا يادخل ضامن اإلدارة واإلدارة           

أو اوشروع القيادي ؛ وهو يق  يف ثقله وصدارته ومؤثراته السوقية وحركته التجارية يف طليعة  اوؤسسة
اوشاااري  اخلطاارة اقتصاااديًا , وقااد يتعااد  ثقلااه وأهميتااه إىل التااأثو بوقعااه علاا  اوواناا  السياسااية   

 .. واالجتماعية 
د بصافاته اوبتكارة وجودتاه , فيسابق     واوؤسسة أو اوشروع الريادي ؛ هو ما يقادمم اونتاوج اونفار        

بتسويقه , غو  من اوشاري  اوماثلة أو اوشابهة , ويكون مفاجئ بطرحه يف الساو  , فيجعال بظهاور    
منتوجه اوديد واوبتكر , ظهور احلاجة ومتطلبات إشاباعها , يف حاني مل تكان احلاجاة موجاودة قبال       

يتطلا  إشاباعها , وباه حيقاق الشاهرة اوتواصالة        ظهور منتوجه , لعدم وجود تصور لتلك احلاجة وما
وجين أعل  األرباح واوكاس  , ثم يتاول بشكل أو بآخر منتوجه لغو  مان اوشااري  , وذلاك عناد     

 .. اخنفاض األرباح , فيتاول ونتوج جديد ومبتكر , فيه الريادة اوديدة وأعل  األرباح 
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 الفصل التاسع
  نهج البالغةاحلقوق والواجبات يف

 
قام  واندرس  , وحضارات انطلق  وهيمن  وتراجعا  أدراجهاا لاتاك بقاياا      إيديولوجيات      

أطالهلا اوغمَّة , ودول وشعوب وثقافات وأديان , تالعب  بها األقدار واألهواء , وخنرت قواها وقوتها 
, ليخس  فيهاا ساراب    وتراجع  وتاه  يف عواص  ليل ممطر احلجارة , وغارت يف صاراء جهلها

 ..منكوس الثقافة , اوتقاط  م  احلق بكل أشكاله 
وبقي احلق الشامخ الصروح , ينظر بعني الرمحة إىل َماْن مل يعارف منهجاه ومحا  دياار  , وراح            

الباطل عل  مدم الدهر ُياارب احلق جبموت وعزة يف اإلثم , وبكل ما ُأتاي مان قاوة , فُساِاق بباطلاه      
تنصر  عل  احلق , وبها مت هدر اوصلاة اخلاصة والعامة , وضاع التنظايم احلضااري حتا  يف    الذي اس

 ..الدواخل الفردية 
وجتاهل اإلنسان بغيمه ؛ أنَّ مرشاد احلقاو  والواجباات وماا ياتا  عليهماا مان ترسايخ اوباادئ                

 .. ومعرفته , بهما يتاقق التوازن احلقيقي وسوة حياة البشرية احلضاري 
وباحلق اليت ليط به احلضارات اإلنسانية , وما تفرمقه عن غو  يف أي مستو  كان وأيم مكان أو       

واونطلق باه باأي نشااط هاادف لبنااء      , بالعقل والرشد عن اوخلوقات األدن  , موق  أو حمدد جغرايف 
فإذا , ما ينف  الذات والناس  روح التعاون وتقاسم اوسؤولية والتضامن واإلقدام بشكل ميداني عل  كل

 ا فيه ما يات  عليه من الواجبات ألداء ما ُيكّل  به من دور داخال  ,  اوتبادلةاكتس  وأدَّ  احلقو  
أو ما لاه وماا   , و عرفة ما حقوقه وما واجباته , واالقتصادية  االجتماعيةاألنشطة ذات النف  واودو  

 ..مل يضر , وإن مل ينف  بذلك  ,عرف حدود  وحريته وخطوط نفعه , عليه 
ويبق  احلق اإلدارة والتنظيم اوتوازن اوستمر القويم الثاب  , واوقومم الداف  حناو التقادَّم احلضااري         

, وهو يتمثل يف القول والفعال  , وما نشهد  باحلق تقوَّم الناس وتنطلق احلياة بأمان وانسيابية , احلقيقي 
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, فال حكام يسارَّ القلاوب إاّل بإحقاا  احلاق      , ة والشريعة اإلهلية السمااء وبه بشَّرت األديان السماوي
وإذا ماا تلاوث الفكار    , وحي  اإلنسان بفطرة ونزعته اإلنسانية احلق وأهله , وجعله يف نصابه احلقيقي 

وهو اليقني بعاد  , فاحلق نقي  الباطل , ( احلق ما ترك لي صديق ) ال يكون إاّل ؛ , وُسِاق  الفطرة 
 ..وحق الشيء أي وج  , شك ال

ويف لسان العرب ؛ هو اووجود حقيقًة , ويكفي أن يسمو احلق ضمن أمساء اهلل جل جالله احلسن       
 ..اُوتاقُق وجود  وإَلهيَّته 

أمَّا الواجبات فهي كل ما يتامَّله الشخص اجتا  مسؤولية أو نشاط , أو ما يات  من جرَّاء موق       
لة معينة اجتاا  شاخص حقيقاي ؛ اوتمثال بااألفراد , أو شاخص معناوي ؛ اوتمثال         أو مسؤولية أو مرح

والعمل به اجتا  نتائج يتطل  أو جي  أن تتاقق بأرف  مستو  ممكن من األداء , باوؤسسات واوشاري  
علا  مساتو  الفارد واجملتما  يف آٍن     , واعتمادها عل  العدل واوساواة واألخالقية والاوعي  , التنفيذي 

 :   لذا سيكون مدار مباحث هذا الفصل وكاآلتي , احد و
 .حقو  اخلالق عل  اوخلو   : املبحث األول
 .عل  القائد ( العاملون ) حقو  الرعيَّة  : املبحث الثاني
 ( .العاملني ) حقو  القائد عل  الرعيَّة :  املبحث الثالث

 .عضًا اجتا  بعضهم ب( العاملون ) حقو  الرعيَّة :  لرابعاملبحث ا
 .حق اوخلو  اجتا  نفسه :  املبحث اخلام 

ويف ضااوء , وساايكون مناقشااة احملاااور اوتقدمااة ماان اوباحااث يف ضااوء مااا ورد يف نهااج البالغااة       
 ..سة , وباألسلوب اوقتض  أو التاليل احملدود االتاليالت اوتطلبة للدر
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 املبحث األول

 حقوق اخلالق على املخلوق
 

وفضَّلهم علا  خملوقاتاه بهاذ     , عم اخلالق عز وجل عل  بين اإلنسان , بنعمة العقل واألحاسيس أن     
وماا خياا    , واحلقاو  والواجباات   , والصاا  والطاا    , النعمة اليت يفرم  بهاا باني القاويم واوعاوج     

  ..حصونها من موجات الباطل ليأخذ جولة مدممرة , بني الفكر والنفس والسلوك واألداء 
ومعرفة اوخلو  نفسه ليشكر , وتبدأ احلقو  والواجبات ِمن معرفة اوخلو  خلالقه سباانه وتعاىل      

 ..خالقه بالعمل القويم وإحقا  احلق 
ساورة   (ِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي ) إاّل أن يكون منطلقه من ؛ , وما حقو  اخلالق عل  اوخلو       

/ ساورة فااطر   ( َيا َأيغَها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَل  اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِنيغ اْلَاِمياُد  ) ,  1ن اآلية م/ العنكبوت 
َوَلاا   ),  9مان اآلياة   / سورة اإلساراء  (  ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِلَأْنُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْم َفَلَها) , و  1 اآلية 
 .. 33من اآلية / سورة التوبة (  ُ  َشْيئ ا َواللَُّه َعَل  ُكلم َشْيءني َقِديٌرَتُضرغو
وبهذا يبدأ اإلنسان تفهغم ِنَعم اهلل عز وجل العظيمة من استيعاب أبعاد قاول أماو اواؤمنني اإلماام           
 ( :عليه السالم)علي 
, ا اِرَح َيْخَتِدُمَهَوَجَو, ا ُف ِبَهَوِفَكٍر َيَتَصرَّ, ااٍن ُيجيُلَهْذَهًا ذا َأانا ِمْن ُروِحِه َفَمُثَلْ  إْنَسيَهنَفَخ ِف ُثمَّ)      

, اس ْجَنا اأَلان َوَوْلا اأَلَو, امم اَوَشا اِ  َوَوْذاأَلَو, اِطاِل  الَبَن احَلاقم وَ ْيا َبا َوَمْعرفاةني َيْفاُرُ  بَها   ,  ااتني ُيًقلُِّبَهَدَوَأَو
ِماَن احَلارم   , ايَناِة  ْخاالِط اُوَتبَ اأَلَو, ِة َياِد اُوَتَعاِدْضَداأَلَو, اِ  اُوْؤَتِلَفِة ْشَباأَلَو, ْخَتِلَفِة ان اُوَوْلونًا بِطيَنِة اأَلَمْعُج

ي ِفا ,  ِهْمِتِه إلايْ يَِّصا َوَعْهاَد وَ , يَعَتاُه َلاَدْيِهْم   َكاَة َودِ الِئاَنُه اَواْسَتْأَد  اهلُل ُسْبَاَو, اُوُموِد ِة َوالَبلََّو, الَبْرِد َو
 . ( "يَس ِلإْب وا إالَّاْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُد: " ُه اَناَل ُسْبَافَق, اخُلُنوِع ِلَتْكِرَمِتِه َو, وِد َلُه ُجاِن بالسغاإلْذَع
يكون اخلالق عز وجل ما  عادم حاجتاه خللقاه , فاإنَّ لاه أسابقية        , ويف كل األحوال وبال ري        

 .., واستيعاب كل احلقو  وتأديتها بأرق  صورة إنسانيَّة ( يه السالمعل)وأولوية احلقو  عل  بين آدم 
والعظاايم يف األماار ؛ إنَّ اهلل سااباانه وتعاااىل مااا أماار بشاايء إاّل ونفعااة الناااس ومسااتقبلهم البنَّاااء        

وما نه  اخلالق عز وجل عان شايء , إاّل حلماياة اإلنساان والبشارية مان اقاااف احملارَّم         , واحلضاري 
فهو جل جالله الكريم الرمحن الرحيم الغاين احلمياد ؛   , , وتدمو ما يبين من حضارة حقيقية  وجريرته
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من اآلية / سورة آل عمران ( َو َمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلعاَلِمنَي ) غين عن عباد  وعبادتهم وأعماهلم 
39  .. 
وانسايابية وفاعلياة تنظايم    , محاياة اإلنساان وإنساانيته     ض  لنا إنَّ ما أراد اهلل عز وجل هووِممَّا يت     

والداعم بأرق  وأقوم الصاور  , ونظام احلياة , وبأرق  فكر إنساني نقي ومنتج للخو واألعمال الصاحلة 
 .. احلضارية اوبنيَّة عل  أسس السالم والطمأنينة 

, لرادع ؛ باوادي واوعنوي والنفسي وبالثواب والعقاب , العالجي التقوميي , والوقائي التاذيري ا      
 ..وامتداد  للعامل األخروي , ُتقوَّم احلياة الدنيوية 

َواِب ُهْم َعَلْياِه ُمَضااَعَفَة الثَّا   َوَجَعاَل َجاَزاءَ  , ْن ُيِطيُعاوُ   ُه َعل  الِعَباِد َأُه ُسْبَااَنُه َجَعَل َحقََّولِكنَّ ) ..      
 ..  (ْهُلُه َما ُهَو ِمَن اَوِزيِد َأَوَتَوسغعًا ِب, َتَفضغاًل ِمْنُه 

َفَجَعَلَها َتَتَكاَفاُأ ِفاي   , اِس َعل  َبْعٍ  ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا اْفَتَرَضَها ِلَبْعِ  النَّ -ُسْبَااَنُه  -َجَعَل  ُثمَّ )     
 . (ٍ  ِبَبْع َوال ُيْسَتْوَجُ  َبْعُضَها إالَّ, َوُيوِجُ  َبْعُضَها َبْعضًا , ُوُجوِهَها 

 :عنه ( عليه السالم)الذي يقول , وإشعاع القرآن الكريم ؛ اونهج الكاش  للاقو  والواجبات       
ِذي ال َواُوَاادمُث الَّا  , ِذي ال ُيِضلغ َواهَلاِدي الَّ, ي ال َيُغشغ ِذاِصُ  الَّهَذا الُقْرآَن ُهَو النَّ نَّاْعَلُموا َأَو)      

ْو ُنْقَصااٍن ِماْن   َأ,   ِزَياَدةني ِفي ُهاد  : ْو ُنْقَصاٍن َقاَم َعْنُه ِبِزَياَدةني َأ َحٌد إالَّهَذا الُقْرآَن َأ َوَما َجاَلَس. َيْكِذُب 
 َحدني َقْبَل الُقْرآِن ِمْن ِغن   ؛ َفاْسَتْشُفوُ  ِمْنَوال أَل, َحدني َبْعَد الُقْرآِن ِمْن َفاَقةني ُه لَ ْيَس َعل  َأنََّواْعَلُموا َأ.   َعم 

َوالَغايغ  , َوْهاَو الُكْفاُر َوالنمَفااُ     : اِء ْكَباِر الادَّ  ِفيِه ِشَفاء  ِمْن َأ َفإنَّ, اْسَتِعيُنوا ِبِه َعل  أْلَواِئُكْم َو, ْدَواِئُكْم َأ
 َما َتَوجََّه الِعَباُد إىل اهلِل َتَعاَل إنَُّه , َوال َتْسَأُلوا ِبِه َخْلَقُه , ِبُابمِه  ُهوا إَلْيِهَوَتَوجَّ, ُلوا اهلَل ِبِه َفاْسَأ, الُل َوالضَّ
 .3( ِبِمْثِلِه
: ْو ُنْقَصااٍن  َقااَم َعْناُه ِبِزَيااَدةني أَ    َحاٌد إالَّ َوَما َجاَلَس هَذا الُقاْرآَن أَ ) فهو الناص  واهلادي واُوادمث ؛      

وال يعرف ما له من حقو  وما , وكي  يكون يف زيادة هد  (   ْو ُنْقَصاٍن ِمْن َعم َأ,   ِزَياَدةني ِفي ُهد 
عليه من واجبات , وكي  يكون يف نقصان مان عما  , وهاو ال يتمساك بالنظاام والتنظايم النساقي        

 .. اإلنساني , والبناء اوتماسك احلضاري , للاقو  والواجبات 
رواح واوناخ اإلنسااني والتنظيماي لاأل   , النسقي  نا  موحد وواحد  االجتا فالقرآن الكريم جيعل      

والنظاام الراساخ بهداياة    , وجيعل النور تاوأم اهلداياة   , والعقول قبل العواط  , واألنفس قبل األجساد 
َواْرَتَهاَن  , َخَذ َعَلْياِه ِميَثااَقُهْم   َأ. ُة اهلِل َعل  َخْلِقِه ُحجَّ. َوَصاِمٌ  َناِطٌق , َفالُقْرآُن آِمٌر َزاِجٌر ) , العاملني 
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ََ إىل   -َم آِلِه َوَسلَّ  اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ -ُه َوَقَبَ  َنِبيَّ, ْكَمَل ِبِه ِديَنُه َوَأ, ُنوَرُ   َتمََّأ.  ْنُفَسُهْمَعَلْيِهْم َأ َوَقْد َفاَر
 . (ْحَكاِم اهُلَد  ِبِه اخَلْلِق ِمْن َأ

 :يف مناسبة أخر  ( عليه السالم)ويضي  أمو اوؤمنني اإلمام علي        
, َوَبْارًا ال ُيْدَرُك َقْعُرُ  , اجًا ال َيْخُبو َتَوقُُّدُ  َوِسَر, ُه َزَل َعَلْيِه الِكَتاَب ُنورًا ال ُتْطَفُأ َمَصاِبيُاْنَأ ُثمَّ )      

, ْرَكاُناُه  ُم َأَوِتْبَيانًا ال ُتْهَد, َوُفْرَقانًا ال ُيْخَمُد ُبْرَهاُنُه , َوُشَعاعًا ال ُيْظِلُم َضْوُؤُ  , َوِمْنَهاجًا ال ُيِضلغ َنْهُجُه 
َفْهااَو َمْعااِدُن اإلمَياااِن . ْعَواُنااُه َوَحقًّااا ال ُتْخااَذُل َأ, ْنَصاااُرُ  َوِعاازًّا ال ُتْهااَزُم َأ, ْسااَقاُمُه َوِشاَفاء  ال ُتْخَشاا  أَ 

ْوِدَياُة احَلاقم   َوَأ, الِم َوُبْنَياُناُه  َثاِفيٌّ اإلْسا َوَأ, َوِرَياُض الَعْدِل َوُغْدَراُنُه , َوَيَناِبيُ  الِعْلِم َوُبُاوُرُ  , َوُبْاُبوَحُتُه 
 . (َوِغيَطاُنُه 

؛ تبني أن هناك نظام وتنظيم ِلماا يسابق االساتعدادات واالساتيعابات الفكرياة والنفساية       ( ثمَّ ) و      
والروحية , وما يكون عليه من اوعل التكويين لإلنسان بشكل عام واإلنسان اورسال بشاكل خااص ,    

كانيات وأدوات ضامن تكويناه اخللقاي ؛ كالعقال والتعقُّال والانفس الساوية والعاني         وما ميتلكه من إم
 ..من احلواس وغوها , وما يتوافر ضمن ما ُيايط به من البيئة اخلارجية  وما كاملهم واألذنواللسان 

ت وما يات  عليه من حقو  وواجبات شاملة , يتضمنه اوعل التشريعي اإلهلي اوتوافق م  ممكناا      
اوعل التكويين لإلنسان , وذلك الستقبال احملتو  العظيم للقرآن الكريم وما يكون عليه من النور الذي 

 ..مصابياه , و ا يتوافق مضامينه م  كل زمان ومكان وإنسان ومواق  وإنسانية وحضارية  تنطفئال 
  أنشطة حياتناا اليومياة , أال   وهناك مبدأ إداري تنظيمي البدَّ من االهتمام به ميدانيًا وضمن خمتل     

, واوستطاع يبادأ مان القادرات العقلياة واليدوياة وماا ميتلكاه        ( أطل  اوستطاع لكي تطاع ) وهو ؛ 
ويكتسبه اإلنساان مان اواؤهالت الثقافياة والعلمياة واوعرفياة , األكادميياة وغاو األكادميياة , التعلمياة           

 ..والابوية والتعليمية 
ِصايَاُة  َوَلِكْن ِمْن َواِجِ  ُحُقوِ  اهلِل َعلا  ِعَبااِدِ  النَّ  ) د  الدين اإلسالمي منذ قرون , وهذا ما يؤكِّ     

فلم جيعل اخلالق عز وجل علا  إنساان واجباات ,    , (  َعاُوُن َعل  إَقاَمِة احَلقم َبْيَنُهْمَوالتَّ, ِبَمْبَلِ  ُجْهِدِهْم 
دما جعل ساباانه وتعااىل اوعال التكاويين اوتمثال  اا       أي مل يوج  تطبيقات اوعل التشريعي , إاّل عن

إمكانياات ختطيطياة وتنفيذياة , مان أبساطها إىل األكثار       ) وه  اإلنساان مان آلياة وأدوات وفكار ؛     
, والعقل والتعقُّل مفتاح ذلك التوافق بني تكوين اوخلو  اإلنسان , وما يات  عليه ( مسؤولية وتعقيدا 

 ..لواجبات واحلقو  من االمتثال للتشريعات وا
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, هو ما ورد يف النص ( أطل  اوستطاع لكي تطاع ) واألعمق من اوبدأ اإلداري السال  الذكر ,      
, ( إَقاَماِة احَلاقم   ) , َعلا   ( َعااُوُن  َوالتَّ) , ( ِبَمْبَلاِ  ُجْهاِدِهْم   ) , ( ِصيَاُة النَّ) العلوي اوبارك سلسلة ؛ 

يعين مضاعفة ودقة التخطيط والتنفيذ , فما كان ال ُيساتطاع تنفياذ    ( التعاون ) , و (  َبْيَنُهْم) ويكون 
كليًا وبالتكامل من شخص , ميكن سد فجوته تعاون الشخص العامل معه , وجان  منه ما تساتخدمه  
 اإلدارة اوعاصرة يف ثقافة واستيعاب األداء , حبيث ال ينتقل جزء مان منتاوج إىل اورحلاة الالحقاة , إالّ    

, , أي جودة اونتوج جزئيًا وكليًا( اخلطأ الصفري ) عندما يتثبغ  من تكامل مرحلة إجناز  , وبه يتاقق 
 ..وهو ما ينطبق عل  اإلدارة والتنظيم اإلداري 

والسراج الذي ال خيبوا توقُّد  , المتداد الفكر اإلهلي بآفاقه الالنهائية أو الالحمدودة , والبار الذي      
قعر  , فباقائق علومه ومعارفاه وِحَكماه وبياناه وِعَبار أحداثاه الالمتناهياة الغاور يف التوجياه          ال ُيدرك

 ..واإلرشاد , لُيالئم كل عصر بعالجاته والبناء الوقائي له 
وهكذا اونهاج واهلداية , والشعاع واستمرارية ضاوء  , والفرقاان وبرهاناه , والتبياان وأركاناه ,           

أسقام ما حييط باإلنساان مان أماراض العصار اونظاورة وغاو اونظاورة وتهدياداتها          من اووق والشفاء 
, ماا ميتلاك    اإلسااتيجيةوخماطرها , وما جيعل من العز باألنصار , الذي يتضمن يف الفكر والتطبيقات 

 ..القوة اونتجة النافعة واوثمرة يف البيئة الداخلية ,  ا لتويه من موارد بشرية 
ق الذي ال ُتخذل أعوانه , وإدامة احلياة باحلق وأعوانه , وجان  اساااتيجي مناه يتضامن ماا     واحل     

تتوافر من الفرص يف البيئة اخلارجية احمليطة بكل نشاط من األنشطة , وقيام وبقاء احلضارات واإلنساان  
 ..واإلنسانية باحلق وتطلعات وثقافات وعقائد أعوانه 

طلق البناء التنظيمي للاقو  والواجبات واألخالقية اوبنياة عليهماا يف األداء   ومن القرآن الكريم ين      
وماا يكاون مان مانهج سالوك      , عل  وفق الشريعة العظيمة , وما يعقبه من اآلثار الدنيوياة واألخروياة   

, حيث لسالمة أداء الرسالة اإلهلية وتعاقا  ساالمتها   , اوخلو  لتأدية الواجبات واحلقو  اجتا  اخلالق 
 ( : عليه السالم)ترسيخ لذلك , ومنه ما يبني السالمة واحلفظ والاسيخ , حيث يقول 

َو َفُها , َلْم َيِزْد ِفيِه َوَلاْم َياْنُقْص ِمْناُه    , ا َسِمَعُه َفَجاَء ِبِه َعل  َم, َبْل َحِفَظ َما َسِمَ  َعل  َوْجِهِه ) ..      
, َواُوْاَكاَم َواُوَتَشااِبَه   ,  َوالَعاامَّ  َوَعاَرَف اخَلااصَّ  , َ  َعْنُه َوْنُسوَخ َفَجنََّوَحِفَظ ا, اِسَخ َفَعِمَل ِبِه َحِفَظ النَّ

 . (َشْيءني َمْوِضَعُه  َفَوَضَ  ُكلَّ
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ليكاون  , وفضاًل عن األحاديث النبوية الشريفة اليت تض  منهجًا منبثقًا من روحية القارآن احلكايم        
بعدما مدَّ  بالنعماة والرمحاة   , من الواجبات اجتا  اخلالق جل جالله مرشدًا للمخلو  , وما يات  عليه 

 ..اإلهلية , وبه ال يعلم حدودها إاّل الكريم سباانه وتعاىل 
وماا يقابلاه مان اوازاء , وهاو      , وبقويم السلوك واألعمال يفي بالكثو مان الواجباات واحلقاو          

 ا حيمله من عواق  أبعااد   , تمثل بالثواب والعقاب اوان  احلركي , وما يعقبه من احلد الفيصل له او
,  3 مان اآلياة   / ساورة احلجارات   (  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتقاُكْم )الدنيوية واألخروي , ليكون التقييم والتقويم ؛ 

فهو خو من يعمل باأداء احلقاو  والواجباات علا      , وخبو ثواب وخو مآب , وتكون العاقبة للمتقني 
 ..أفضل صور وبناء 

 
 
 

 املبحث الثاني

 على القائد( العاملون ) حقوق الرعّية 
 

ويف هاذ   , بعد أن اطلعنا يف اوباث السابق عل  جان  من حقو  اخلالق عز وجل عل  اوخلو       
و  الرعياة أو األفاراد   أال وهو حق, الوقفة يطالعنا موضوع آخر , له العالقة الوطيدة والفاعلة واوكمملة 

 ..عل  القائد 
إاّل بأن يغطاي احلقاو  والواجباات اواتباة     , مهمته الرمسية وغو الرمسية  يكافئفال ميكن لقائد أن      

ساواء كاان علا  مساتو  الوحادة      , مهما كان مستو  مركز  القيادي ودور  فيه , عليه اجتا  الرعية 
 ..  أحجامها , أو عل  أعل  مستو  قيادي يف الدولة اإلدارية الصغوة أو اوشاري  ,  ختل

 ( :عليه السالم)وبهذا يقول أمو اوؤمنني إمامنا      
َفَجَعَلَها َتَتَكاَفاُأ ِفاي   , اِس َعل  َبْعٍ  ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا اْفَتَرَضَها ِلَبْعِ  النَّ -ُسْبَااَنُه  -َجَعَل  ُثمَّ )     

 -ُساْبَااَنُه   - ْعَظُم َما اْفَتاَرضَ َوَأ. ِبَبْعٍ   َوال ُيْسَتْوَجُ  َبْعُضَها إالَّ, َبْعُضَها َبْعضًا  َوُيوِجُ , ُوُجوِهَها 
 -ُساْبَااَنُه   -َفِريَضاٌة َفَرَضاَها اهلُل   , ِة َعل  الَواِلي ِعيَّقغ الرََّحَو, ِة ِعيَِّمْن ِتْلَك احُلُقوِ  َحقغ الَواِلي َعل  الرَّ

َوال , ِبَصاالِح الاِوالِة    ُة إالَِّعيََّفَلْيَسْ  َتْصُلُ  الرَّ, َوِعزًّا ِلِديِنِهْم , َفَجَعَلَها ِنَظامًا أُلْلَفِتِهْم , ُكلٍّ  ِلُكلٍّ َعل 
احَلاقغ   َها َعازَّ إَلْيَها َحقَّ  الَواِلي دََّوَأ, ُه ُة إىل الَواِلي َحقَِّعيَِّت الرَّدََّفإَذا َأ, ِة ِعيَِّباْسِتَقاَمِة الرَّ َتْصُلُ  الُوالُة إالَّ
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َفَصاَلَ  ِباذِلَك   , ْذالِلَهاا السغاَنُن   َوَجاَرْت َعلا  أَ  , َواْعَتَدَلْ  َمَعاِلُم الَعْدِل , َوَقاَمْ  َمَناِهُج الدميِن , َبْيَنُهْم 
ْجَااَ  الاَواِلي   ْو َأَأ, ُة َواِلَيَهاا  ِعيََّلَبِ  الرََّوإَذا َغ. ِء اْعَدَوَيِئَسْ  َمَطاِمُ  اأَل,  ْوَلِةَوُطِمَ  ِبَبَقاِء الدَّ, َماُن الزَّ

َوُتِرَكاْ  َمَاااجغ   , يِن َوَكُثَر اإلْدَغاُل ِفي الادم , َوَظَهَرْت َمَعاِلُم اَوْوِر , اْخَتَلَفْ  ُهَناِلَك الَكِلَمُة , ِتِه ِبَرِعيَّ
َفال ُيْسَتْوَحُش ِلَعِظيِم َحقٍّ ُعطَِّل َوال , ُثَرْت ِعَلُل النغُفوِس َوَك, ْحَكاُم َوُعطَِّلِ  اأَل, َفُعِمَل ِباهَلَو  , السغَنِن 

َفَعَلْيُكْم . َوَتْعُظُم َتِبَعاُت اهلِل ُسْبَااَنُه ِعْنَد الِعَباِد , ْشَراُر َوَتِعزغ اأَل, ْبَراُر لغ اأَلَفُهَناِلَك َتِذ! ِلَعِظيِم َباِطٍل ُفِعَل 
َوَطاَل ِفاي  , َعل  ِرَض  اهلِل ِحْرُصُه  َوإِن اْشَتدَّ -َحٌد َفَلْيَس َأ, َعاُوِن َعَلْيِه َوُحْسِن التَّ, َناُصِ  ِفي ذِلَك ِبالتَّ

َوَلِكْن ِماْن َواِجاِ  ُحُقاوِ  اهلِل َعلا      . اَعِة َلُه ْهُلُه ِمَن الطَِّبَباِلٍ  َحِقيَقَة َما اهلُل ُسْبَااَنُه َأ -الَعَمِل اْجِتَهاُدُ  
َوإْن َعُظَمْ  ِفاي احَلاقم    -َوَلْيَس اْمُرٌؤ . َعاُوُن َعل  إَقاَمِة احَلقم َبْيَنُهْم َوالتَّ, ِصيَاُة ِبَمْبَلِ  ُجْهِدِهْم النَّ ِعَباِدِ 

َوإْن  -اْماُرٌؤ   َوال. َلاُه اهلُل ِماْن َحقِّاِه    ْن ُيَعاَن َعلا  َماا َحمَّ  ِبَفْوِ  َأ -َمْ  ِفي الدميِن َفِضيَلُتُه َوَتَقدَّ, َمْنِزَلُتُه 
 . (ْو ُيَعاَن َعَلْيِه ْن ُيِعنَي َعل  ذِلَك َأِبُدوِن َأ -َواْقَتَاَمْتُه الُعُيوُن , َرْتُه النغُفوُس َصغَّ

؛ هو اوعل التكويين للمخلوقات , ومن اوخلوقاات األعلا  مرتباة ؛ هاو     ( ثم ) وما كان يسبق       
مبدئيًا , من عملياة اوعرفاة والعلام ,  اااور  الرئيساية الاتعّلم       اإلنسان ,  قوماته العقلية , وما يدخل 

 ( ..اوماعي ) والابية والتعليم , والناتج عنه االختيار العقالني , الفردي واومعي 
ِمْن ُحُقوِقاِه  ) والالحق واوتالزم والتكاملي التنفيذي للجعل التكويين ؛ أال وهو اوعل التشريعي ؛       

 :وهي ُّثل اورحلة التفويضية ومرحلة ما افاض ( اِس َعل  َبْعٍ  َتَرَضَها ِلَبْعِ  النَُّحُقوقًا اْف
التفويضية ألشخاص ُخصغوا  هام عامة وخاصة وسوة احلياة القومياة , ومنهاا محاياة اإلنساان      -

لبيئاة ,  الفكرية واويدانية وانبثا  قويم اوشاري  واوؤسسات احلكومية وغو احلكومية ومحاياة ا 
وما لمَّلوا هؤالء األشخاص مان مساؤوليات عظيماة وحسَّاساة , و تطلباات حازم التنفياذ        
واألداء , و ا متوافر من اووان  اوادية وغو اوادياة والنفساية وأماور مكملاة أخار  , وماا       

البيئي ,  ا فيه دورة حيااة القادرات واألعماال     –يات  عل  النتائج واوستقبل اإلسااتيجي 
القائدة والرائدة , القائدة  سوة األعمال وما يات  علياه مان حقاو  وواجباات , والرائادة      

 ..باوبتكرات واإلبداعات واوواه  وما يات  عليه من حقو  وواجبات 
, وافاض عل  ما دونهم يف اوهام واوسؤوليات بشكل خاص , وما باني النااس بشاكل عاام      -

ا متمثلة يف ؛ احلقو  وما ُيقابلها من واجبات , والواجباات  وأصبا  اووازنة والتوازن ومنه
وما ُيقابلها من حقو  , لتتكامل مهام التخطيط والتنفياذ واألداء , باالتوازي ما  مساتويات     

وتالزماه يف  , ( َفَجَعَلَهاا َتَتَكاَفاُأ ِفاي ُوُجوِهَهاا     ) اوهام واوستويات التنظيمية واوساؤوليات ,  
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, وباه  ( ِباَبْعٍ    َوال ُيْساَتْوَجُ  َبْعُضاَها إالَّ  , َوُيوِجاُ  َبْعُضاَها َبْعضاًا    ) احلقاو  والواجباات   
يتكامل اوان  التنظيمي اوتاقق األداء بني احلق والواج  , وتبادهلما بني احلاجة واإلشباع , 

 ..اوادي وغو اوادي والنفسي واألخالقي 
, اونطلقاة مان احلقاو  اإلهلياة اواتباة واوطلقاة األداء        وما أعظم ما ُتجسمد  دقة البالغاة وبيانهاا        

والوجوب , وجان  منها ما يات  بني الناس اجتا  خالقهم أواًل , وما بني النااس  ختلا  ماواقعهم ,    
وتوقيتها , وتواصل الانص مان هاذا احلاق يف     وموقعها وموقفها وهو ميثل أرف  أخالقية للاق ومكانتها 

 :وة منها ختص بلوَ مضامني علوم كث
, كالطاعاة  ( اِس َعل  َبْعاٍ   اْفَتَرَضَها ِلَبْعِ  النَّ) االجتماعية والسياسية , االقتصادية والعلوم  -

خاصاة   , لتنتهاي إىل , حينما تبادأ مان القياادي يف سادَّة احلكام      يف أداء احلقو  والواجبات 
 ..عة السمااء , أو االفااض يف العالقات التنظيمية عل  وفق الشريوعامة الناس 

َوُيوِجُ  َبْعُضاَها  ) , ( َفَجَعَلَها َتَتَكاَفُأ ِفي ُوُجوِهَها ) العلوم اإلدارية واالقتصادية والتنظيمية ,  -
بفاعلية مضامني علم النفس وجوان  من فروعه كعلم النفس التنظيمي واالجتماعي , ( َبْعضًا 

..واإلداري 
, (  ِباَبْع ٍ  َوال ُيْساَتْوَجُ  َبْعُضاَها إالَّ   )لفلسفي ؛ مضامني علم اونطق واألخال  , وبالعمق ا -

لكل ذلك وغو  من اوضامني التنظيمية يف إدارة حلقات اووازنة والتوازن ضمن أنشطة احلياة 
اوختل  , وبعمق إنساني حمور  اإلنسان إىل جان  أخيه اإلنسان , مهماا اختلا  مشااربهم    

 ..واجتاهاتهم 
 -فاالوعي الثقاايف   , ث مان الانص اوباارك اوتقادم ؛ حقاو  الرعياة علا  القائاد         وما خيص اوباا      

وقائدهم اجتا  الرعياة , واوكممال سايكون إن    , احلضاري يبدأ بتكافؤ معرفة حقو  الرعية اجتا  قائدهم 
 :وميكن لديد ما توض  وبشكل خمتصر باآلتي .. شاء اهلل ضمن اوباث الالحق 

ِماْن ُحُقوِقاِه ُحُقوقاًا اْفَتَرَضاَها ِلاَبْعِ       ) اإلهلي , ومنه التنظيمي للاياة ؛ واوعل , احلقو  هلل  - 
 ( ..اِس َعل  َبْعٍ  النَّ

والفرض هو التكافؤ البنَّاء للنظام العام اوثمر واالساااتيجي  , (  َفَجَعَلَها َتَتَكاَفُأ ِفي ُوُجوِهَها ) - 
..بال ُّييز وال فوار  طبقية , اإلنساني 

بني كال اوساتويات    ؛ والوجوب يأتي من خالل السلسلة اواابطة( وِجُ  َبْعُضَها َبْعضًا َوُي)  -3
وهاو منطلاق احلقاو     , (  ِباَبْع ٍ  َوال ُيْسَتْوَجُ  َبْعُضَها إالَّ )يجة اوشاكة ؛ حبيث تكون النت

..والواجبات اوشاكة للنف  العام 
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عاب أخالقية احلاق والواجا  , وماا يتوجا      وانبثا  ما يتضمنه من أنَّ هناك حق ثقافة استي -1
االستيعاب اوعريف والعلمي للقائاد , واالساتيعاب التخطيطاي والتنفياذي للقائاد , لتأدياة ماا        

..يتطل  تأديته اجتا  الرعية والبيئة 
جعل النظام والتنظيم اواابط بني األفراد واوماعات والناس ايعًا , هدفاه التنسايق والتنظايم     -1

التآل  والتماسك وحفاظ مساتقبلهم وحقاوقهم , وذلاك حبفاظ الادين اإلساالمي        واألداء و
..هذا الدين العظيم من رب عظيم , اإلنساني النقي 

فأخطااء الشاخوص   , ال دين الشخوص الذي يشوَّ  الدين اإلسالمي وتعاليمه السمااء      
نزله اخلاالق عاز وجال    بشكل قطعي , ال تعين أخطاء الدين والشريعة اإلهلية وما أ, اوسلمني 

والدين اإلسالمي ُمنزَّ  , وال ذن  للادين بفهام اإلنساان القاصار     , يف حمتو  القرآن الكريم 
واخلاطئ بالرؤ  اوتأثرة بالعوامل والظروف احمليطة , واالجتا  صوب السالوك اوناارف , أو   

من ِقَبل اوعنيني االجتا  صوب كل احنراف أو خطأ يف التطبيق , أو ما يكون بالتعامل اخلاطئ 
..أي األشخاص كانوا 

ال يكون صالح الرعية ,  اا فايهم اواوارد البشارية ضامن كال اوساتويات التنظيمياة داخال           -1
إاّل بصاالح القائاد أو الاوالي , وهاو الوجاه والقاوة       , اوؤسسات احلكومية وغاو احلكومياة   

بكال أشاكاله , ومناه الفسااد      احلازمة واوؤثرة والفاعلة واوهمة للايلولة دون ظهور الفسااد 
..اإلداري واوالي 

أن يؤدي القائد حقاو  الرعياة أو العااملني ضامن إمرتاه أو قيادتاه أو مساؤوليته علا  وفاق           -9
ولملها , ( اوسؤولية ) الشريعة وما افاضه اهلل سباانه وتعاىل , فهي اونطلق اجملسمد الحاام 

وموق  , والتكامل حلق القائد عل  الناس أو كال  واحاام الرعية يف أيم وكل موق  وتوقي  
رعيته , تنب  مما يتطلبه األمن وانسيابية واستقرار احلكم وإدارته بأفضل تنفياذ وأداء ونتاائج ,   
والتعاون أمٌر البدَّ مناه الساتتباب أمان وتقادَّم ومناو وتطاور الدولاة , وأمان اجملتما  واألمان           

..االقتصادي 
له ووكانة احلق الرمز الذي يض  األمور يف ( تعزيز ) هو , القائد  نتائج تأدية احلقو  من قبل -2

وبإحقاا  احلاق   , بال ُّييز أو خديعة أو تزيي  , مواضعها ونصابها , وكل إنسان يف نصابه 
لتاقيق منهج ورسالة اإلسالم السالم واعتدال .. نية واوكانية يف أبعاد  اووقفية والزموأداء  ؛ 

وتالشي أو ردم الفجوة بني القائد والرعية أو العاملني ؛ , الدولة بال صراع معامل العدل وقوام 
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وحيقق يأس األعداء من اخاا  صد  العالقاات اإلنساانيَّة   , ماديًا ومعنويًا وباونهج اإلنساني 
..بني القائد ورعيته 

الرعية أو  ؛ بني احلقو  والواجبات وبني القائد ومعيته أو( تكافؤ ) يتطل  بل جي  أن يكون  -3
ِممَّا يؤدي التأثو , ستلاق بالعالقات القائمة بينهم أشد الضرر , وإذا مل تكن .. العاملني معه 

عل  تادرج التطاور والنماو , صاعودًا إىل رأس اهلارم ومساتو  الدولاة وتقادمها         ( السليب ) 
وعتقادات  فضاًل عن ما وضَّاه النص اوبارك من السلبيات الايت تلااق باألمَّاة وا   , ومستقبلها 

..والدولة 
من التعاون اوتوازن واوتماسك م  محاية منظومة حقو  اإلنسان ؛ ( إجيابيًا ) وما ُيقابله      

َوال َتْصُلُ  , ِبَصالِح الِوالِة  ُة إالَِّعيََّفَلْيَسْ  َتْصُلُ  الرَّ, َوِعزًّا ِلِديِنِهْم , َفَجَعَلَها ِنَظامًا أُلْلَفِتِهْم ) 
وانسيابية احلياة واألنشطة واجملتم  بنظام األلفة , فالنظاام جااء   , (  ِةِعيَِّباْسِتَقاَمِة الرَّ الَّالُوالُة إ

لأللفة , ونتيجته التماسك داخل اوكونات الفردية , والتماسك ضمن اوكوناات اومعياة أو   
لق العقيادة وباالفكر   , ومما تعين رسوخ وتأ (َوِعزًّا ِلِديِنِهْم ) االجتماعية , ونتيجة تكامله يف 

..األقوم , اووجمه بالرقابة الداخلية التقييمية والتقوميية , الفردية واوماعية 
وتصال  الاوالة باساتقامة الرعياة ؛     , تصال  الرعياة   , وحينما يصل  الاوالة أو القاادة         

وعل   واالستقامة ؛ حينما يكون اخلط متمثل با ؛ تنطبق أجزاء  اوفروضة بعضها عل  بع 
ويف اصطالح أهل احلقيقة ؛ هاي الوفااء باالعهود كلاها ومالزماة الصاراط       , اي  األوضاع 

ويف كال  , اوستقيم برعاية حد التوسط يف كل األمور من الطعام والشراب واللباس وغوهاا  
: وقيال  , فذلك هو الصراط اوساتقيم , كالصاراط اوساتقيم يف اآلخارة     , أمر ديين ودنيوي 

بإرشااد  , أن جتم  باني أداء الطاعاة واجتنااب اوعاصاي وهاي ضاد االعوجااج         االستقامة ؛
  : وقيل هلا مدارج , الشرع والعقل 

 ..التقويم وهو تأدي  النفس : أوهلا 
 ..اإلقامة وهي تهذي  القلوب : وثانيها 
.. األسراراالستقامة وهي تقري  : وثالثها 

لذي تتطل  إليه األمم والشعوب , ومان أجال أن   منهج التعاون والعدل واإلصالح والصالح ا -3 
يكون قويم وواض  اويول , البدَّ أن يتجه حنو غاياته وأهدافه ومتجهه السوي والفطاري إىل  

يعين العمل بوعي اجتا  نقي الفكر وسوي النفس والسلوك األقاوم , وبنااء احملباة    , رض  اهلل 
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ُة إىل الَواِلي ِعيَِّت الرَّدََّفإَذا َأ) , وبهذا ؛  والتقدم والتآزر والتكات  وخلق روح الفريق الواحد
َواْعَتاَدَلْ  َمَعااِلُم   , َوَقاَماْ  َمَنااِهُج الادميِن    , احَلقغ َبْياَنُهْم   َها َعزَّ  الَواِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ, ُه َحقَّ

َوَيِئَساْ   ,  ْوَلاةِ َوُطِمَ  ِبَبَقااِء الدَّ , ُن َماَفَصَلَ  ِبذِلَك الزَّ, ْذالِلَها السغَنُن َوَجَرْت َعل  َأ, الَعْدِل 
 ..( ِء اْعَدَمَطاِمُ  اأَل

الذي مما , وما مت دراسته ولليله للنص اوبارك , و ا يتطلبه اووضوع , وما يستوعبه العقل احملدود      
ماساك والتاآزر   التنظيمي ؛ بثقافاة التاآل  والت   –التنظيمي , واالجتماعي  -يتبني هو اوان  اإلداري 

النفسي ,  ا فيه ماا يتابني مان األساباب والنتاائج ,       –وصون حقو  بعضهم بعضًا باحملتو  األخالقي 
والوقاية والعالج من كل االحنرافات قبل وأثناء وبعاد تنفياذ األعماال اوختلفاة , وماا يتطلباه السالوك        

 ..وآثار ما بعد التنفيذ  ختل  اجتاهاته اوثمرة , والنتائج والصورة الواقعية للتنفيذ 
( علياه الساالم  )وما تشعغ  احملتو  والصور اوتعددة واوتقدممة البيان , ومنها الصورة الايت كشا         
يعين أنَّ هناك تنظيم وسلوك تنظيمي تضعها اإلدارة علا   , إاّل الُبعد اإلنساني للسلوك التنظيمي , عنها 

السااتيجيات عليها وتفرض قيامها , وما يات  عليها من موارد وفق الفلسفة اليت تتبناها , وما ُتملي ا
بشرية داخلة ضمن العمليات اوختلفة للتنظيم والسلوك التنظيمي , وما يتطلبه الوجود البشري فيها من 
االعتناء بالنفس السوية , لرف  الروح اوعنوية , ثم ما يتطل  لبناء مستقبل متواصل بالتقادغم اوابين علا     

وإااهلا اوات  الوجاوبي  ,  ا فيهم القيادات العليا , عاون والشعور باوسؤولية لكل مكونات اجملتم  الت
, ِصيَاُة ِبَمْبَلاِ  ُجْهاِدِهْم   َوَلِكْن ِمْن َواِجِ  ُحُقوِ  اهلِل َعل  ِعَباِدِ  النَّ) من سلسلة احلقو  والواجبات ؛ 

 ..وما احلياة بال إحقا  احلق إاّل سطوة لقو  الغاب , (  َنُهْمَعاُوُن َعل  إَقاَمِة احَلقم َبْيَوالتَّ
ويزخر بأوض  وأد  وأمشل احلقو  والواجبات اليت تتضمن كال اوباحاث يف هاذا الفصال ؛ مان           

عليه )ونقتط  من روضة الكتاب الذي وجَّهه , حقو  اخلالق واوخلو  واإلنسانية بعضهم اجتا  بع  
حينما اضطرب أمر أموها حممد بن أبي , َلمَّا واّل  عل  مصر وأعماهلا , ( رض) لألشا النخعي( السالم

 :حيث ورد فيها , ( رض)بكر 
, ِتاَك  ياِه َهاو   ِماْن َرِعيَّ   َمْن َلَك ِفَو, ْهِلَك ِة َأِمْن خاصََّو, اَس ِمْن َنْفِسَك ْنِصِ  النََّأْنِصِ  اهلَل َوَأ)      

َتُه ْدَحَ  ُحجَّاَصَمُه اهلُل َأَمْن َخَو, اِدِ  وَن ِعَباَن اهلُل َخْصَمُه ُداَد اهلِل َكَمْن َظَلَم ِعَبَو! ْم َتْفَعْل َتْظِل َك إالَّفإنَّ
َتْعجيِل ِنْقَمِتاِه ِماْن إقاَماةني    ْدَع  إىل َتْغيِو ِنْعَمِة اهلِل َوٌء َأْيَلْيَس َشَو. َيُتوَب  ْو  َيْنِزَع َأتَّاَن هلِل َحْربًا َحَكَو, 
 .اِد اِلِمنَي باِوْرَصلظََّوهَو ِل, اهلَل َسِميٌ  َدْعَوَة اُوْضَطَهِديَن  إنََّف, ل  ُظْلٍم َع

 إنََّفا , ِة يَّا ِعا ِلِرَض  الرَّْجَمُعَهَأَو, ْدِل َعاْل يا ِفَعمغَهَأَو, قم َاي اْلا ِفَسُطَهْوَك َأْيوِر إَلاأُلُم َح َّوْلَيُكْن َأ     
ٌد ِماَن  َحا َوَلاْيَس أَ . ِة امَّا َ  ِرَضا  العَ َفُر َما َتِة ُيْغاصَُّسْخَط اخَل إنََّو, ِة اصَُّيْجِاُ  ِبِرَض  اخَلِة امَُّسْخَط الَع
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َل أََْسا َأَو, اِف ْكاَرَ  لإلْنَصا  َأَو, ي الاَبالِء  َمُعوَناًة َلاُه ِفا    َقالَّ َأَو, اِء َخي الرَّي َمُؤوَنًة ِفاِلَول  اْلْثَقَل َعِة َأيَِّعالرَّ
ْهِر ِماْن  اِت الادَّ ْضَعَ  َصْبرًا ِعْنَد ُمِلمَّا َأَو, ْبَطَأ ُعْذرًا ِعْنَد اَوْنِ  َأَو, اِء رًا ِعْنَد اإلْعَطُشْك لََّقَأَو, اِف َاباإلْل

ِة ؛ َفْلَيُكْن ِصْغُوَك مَُّة ِمَن اأُلامَّالَع, اِء ْعَدأَلُة ِلالُعدََّو, نَي اُع اُوْسِلِمِجَمَو, اُد الدميِن ا ِعَمَمإنََّو. ِة اصَّْهِل اخَلَأ
 . (وَمْيُلَك َمَعُهْم , َلُهْم 

ويبدأ احلق عند اإلنسان من قمم احلقو  ؛ إحقا  حق اهلل يف الفكر والنفس والسلوك وأداء كال        
ما أوجبه اهلل عز وجل عل  اإلنسان , وبذات ذلك األداء وما يتضمنه من حق , ساياقق نفا  الاذات    

 ..فاهلل سباانه وتعاىل يف غن  عن ما يؤديه اوخلو  من حقو  ونف  اآلخرين , 
يف ( القائد ) أما أداء احلقو  بالشكل اوباشر ؛ فيكون بصورته الواضاة , حينما يتوجَّه اإلنسان       

لمل اوسؤولية عل  مستو  مؤسسة , وحت  يصل عل  مستو  دولة , وذلاك يف أداء احلقاو  اجتاا     
 ..ماعات وكمجتمعات , وبالذات يشمل كل يف موقعه الناس كأفراد وكج

 :من النص اوتقدمم ما يلي , ما خيص اوباث  ويتض       
ويبدأ اجتا  , اإلنصاف من النفس , يتوجَّ  عل  القائد أو َمْن يتصدَّر اوسؤولية يف أيم نشاط  - 

اخلاصة , ذ  اوسؤولية اخلالق والرعية واألفراد الذين هم ضمن اوسؤولية , ويشاك أيضًا يف ه
وكل َمْن هو ُمقرَّب للقائد , لتاقياق العدالاة , لكاي يبتعادوا أو يبتعاد القائاد بالاذات عان         

وَن اَن اهلُل َخْصاَمُه دُ اَد اهلِل َكا َمْن َظَلاَم ِعَبا  َو) , اغتصاب حقو  الرعية وما جيريه من ظلمهم 
وال تقاوم  , (  َيُتاوبَ  ْو  َيْنِزَع َأتَّاَن هلِل َحْربًا َحَكَو, َتُه ْدَحَ  ُحجَّاَصَمُه اهلُل َأَمْن َخَو, اِدِ  ِعَب

وعل  أقل تقدير ؛ يصا  الشخص القيادي عدم االستقرار النفسي الفعلاي , واا   , له قائمة 
, وهو حينما يتفعَّل لديه الُبعد النفساي الساوي والتاساس اإلنسااني     , اقافه من ظلم رعيته 

يعاين أخاذ األدوار اوناا  الصااي  , ولقياق      , صاابه احلقيقاي   الذي يعقبه إعادة احلق إىل ن
 ..فاعليتها وانسيابية النظام والتنظيم , ومنعكسه استقرار األمن والتماسك االجتماعي 

ليكاون  , وخصوصًا يف احلقو  والواجباات  , االعتدال يف أداء خمتل  األمور ومنها التنظيمية  - 
لقويم , والتقرغب من خالله لرض  اخلاالق عاز وجال ,    وللعدل وزنه وميزانه ا, للُمِاق حّقه 

وتواصال العطااء   , ورض  الرعية الدعم الدنيوي األكم وستقبل القادة واستقرار احلكام هلام   
..للدول وتقدمها 

رض  العامة حيقق انسيابية اسااتيجيات إدارة الدولة واجملتما  ؛ بالتنسايق والتنظايم , وحيقاق      -3
, واالجتمااعي واإلنسااني لألعماال اوختلفاة واألنشاطة والفعالياات       البعد األمسا  اومااعي   

                                                 
. 429  -428ص / اهج محبالغ    - 0



 258 

ويقومي األواصر بني العامة أنفسهم , وحيقق التماسك االجتماعي , وبناء التضامن بني الدولة 
..وبناء العالقات العامة بني اجملتم  وقيادة الدولة , واجملتم  , وبناء شعور اوواطنة 

لرأيناهاا واضااة التاأثو    , ساتو  األنشاطة االقتصاادية وإدارتهاا     فلو تتبعنا ذلك عل  م     
أد  إىل جناح ولقيق , فكلما كان القائد أو الرئيس أكثر تالحم م  العاملني معه , التبادلي 

والعالقاات باني   , وتكاون النتاائج أفضال    , األهداف بصورة أوس  وأد  وجبودة أداء أعل  
..الستشارية منها والتنفيذية هي األفضل اومي  بكل مستوياتها اإلدارية ؛ ا

متطلباات الوضا  الاذي حيتاجاه     , أو عل  األقال  , وامتدادًا له فإنَّ من حقو  الرعية عل  قائدهم      
والاذين أنعام اهلل    , أهال العصامة   ( عليه السالم)الرأفة والرمحة من قائدهم , حيث خصَّ , أفراد الرعية 

م صنعه بالسالمة من اآلثام , فال تتاقاق الساالمة مان اآلثاام أو ماا      سباانه وتعاىل عليهم وأحسن إليه
يرحم أهل الذنوب واوعصية , إاّل حينما تكون الرمحة يف جمر  احلق , ويكون احلق يف نصابه , ومنه ما 
يتم وض  خطط مؤداها تنفيذ نظام الثواب والعقاب  نظور إنساني , وما يصون كل ذي حاق حقاه ,   

 ( :عليه السالم)به احلقو  والواجبات , حيث جاء يف قوله ويوازن ما تتطل
, ْهاَل الاذغُنوِب َواَوْعِصاَيِة    ْن َيْرَحُماوا أَ الَمِة َأي السَّا ْهِل الِعْصَمِة َواَوْصُنوِع إَلْيهْم ِفا ا َيْنَبِغي أَلَمإنََّو)       

 . .. (َعْنُهْم  َواحَلاِجَز َلُهْم, َوَيُكوَن الشغْكُر ُهَو الَغاِلَ  َعَلْيِهْم 
وتظهر مسألة احلقو  والواجبات من وجهة نظر عالجات القيادي يف إدارة األزماات علا  وفاق          

نظام اوكافآت واحلوافز , واوزاء بالثواب والعقاب , واحملك الرئيسي واوباشر بني القياادات والعااملني   
إلنتاجية , وخمرجات ما ينتج مان ؛ الفكار   , وكل ما يدخل ضمن العمليات ا( اووارد البشرية ) معهم 

كجانا  مهام يضامن    ( الرمحاة  ) والسل  واخلدمات وجودتها واستمرارية التواصل , وال نغفل مؤشر 
لقياق أد  العالقاات اإلنساانية الاواردة يف الانص اوباارك اوتقادمم , وإساهاماتها الفاعلاة يف العملياات           

 ..   اوستويات التخطيطية والتنفيذية االنتاجية اوتنوعة واوستمرة , و ختل
من خالل وض  أسلوب التوازن من خاالل مانهج   , إىل إرشاداته القيادية ( عليه السالم)ويضي        

الرفق بالرعية , وما جيم  بني أد  نظام للااوافز وأد  إدارة العالقاات اإلنساانية اوالئماة للمواقا  ,      
 :حيث يقول 

, ْرَفاَق  اَن الرمْفاُق أَ ا َكا اْرُفاْق َما  َو, ْغِث ِمَن اللِّنِي َة ِبِضِلِط الشمدَّاْخَو, َك همَّعل  ما َأ اهلِلْن ِبِعَتفاْس)      
ِلاْن  َأَو, اْبُسْط َلُهْم وْجَهاَك  َو, اَحَك َنِة َجعيَِّفْ  للرَّاْخَو, ُة الشمدَّ ِة حنَي ال ُتْغِني عْنَك إالَّاْعَتِزْم بالشمدََّو
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, ي َحْيِفَك اُء ِف  ال َيْطَمَ  الُعَظَمحتَّ, ِة ايَّاَرِة والتَّاإلَشَو, ْظَرِة النََّظِة َوْاي اللَُّهْم ِفَنْيآِس َبَو,  َلُهْم جاِنَبَك
 . (الُم السََّو, َس الضغَعَفاُء ِمْن َعْدِلَك ال َيْيَأَو

بياق اوعرفاة اووقفياة ,    وأبرز ما يتضمنه النص اوبارك , وما خيص موضوع اوباث , هو ُّرين تط      
إلدارة األزمات و اا ُيالئمهاا , وذلاك باساتعراض ماا ميتلكاه القياادي اووهاوب واوبادع مان الثقافاة            

واحلديثاة  التخصصية والثقافة العامة , ومنها ما ُيالئم مما تتضمنه النظريات واوادارس اإلدارياة التقليدياة    
, اونهج التقييمي والتقوميي اوالئم لنظام الثواب والعقاب اوزج بينهم , ليتاقق واوعاصرة , وقد يتطل  

وكونها مصونة عل  وفاق  , وُيشعرهم بأنَّ احلقو  ال ُتهدر وال تتقادم , وبه ُيْضَمن وصول احلق ألهله 
 ..عمق إنسانية الشريعة اإلسالمية 

احتجااب الشاخص    ويظهر للقيادي جان  آخر , أال وهو ما تتطلباه القياادة واإلدارة مان عادم          
القيادي عن رعيته , يعين بناء نظام للعالقات العامة والعالقات اإلنسانية , لكونها ُتَبْلور الارأي العاام ,   
 عن  آخر كما هو احلاصال الياوم يف اإلدارة اوعاصارة , ضامن ماا يسام  بالبااب اوفتاوح للشاخص          

م والالحق , نتطّل  إىل األد  واألعمق من ذلك القيادي م  العاملني أو الرعية , ويف النص اوبارك اوتقدم
, وذلك ال يتاقق إاّل حينماا يكاون الشاخص القياادي     ( َس الضغَعَفاُء ِمْن َعْدِلَك ال َيْيَأَو)  ا يتضمنه ؛ 

عل  بيمنة مباشرة من أمرهم , ورغبة من كل َمْن يدخل يف صن  واختاذ القرارات بشاكل أكياد وفاعال    
االنفتاح الراسخ بني كل األطراف ؛ ضمن التكوين القيادي وشرائ  اجملتما  بالتسااوي   ميدانيًا لتاقيق 

 ..العادل الضامن لكل احلقو  اوتبادلة , اونظورة وغو اونظورة 
عل  اعتبار  حيقق اوان  , فضاًل عن كونه جان  آخر من حقو  الرعية أو العاملني عل  قائدهم       

واانيب االتصااالت وبنااء    , ومراعاة متطلبات الوض  وتصوير األمور ميادانيًا  , م العياني للتقييم والتقوي
لئال ُتنقل اوعلومات والصور بشكل غو متكاملة وغو دقيقاة ومشاوَّهة   , العالقات الرمسية وغو الرمسية 

و وهاو ماا ياؤثر علا  أخاذ اوواقا  أ      , ليس  عل  شكل اهليئة العامة هلاا  , أو عل  األقل , ومشوشة 
وماا يتطلباه مان حال كال اوعضاالت اوواجهاة لكال اوساتويات ويف طليعتهاا           , القرارات اوناسبة هلاا  

علياه  )وبهذا يقاول  , وبناء إدارة األزمات احلازمة لوض  احلقو  والعدالة يف نصابها , اوستويات الدنيا 
 ( :السالم
ُة ِعْلاٍم  ِقلََّو, ِة ُشْعَبٌة ِمَن الضميِق ِعيَّاَب الُواَلِة َعِن الرَّاْحِتَج إنََّف, ِتَك ْن َرِعيَّاَبَك َعاْحِتَج ال ُتَطومَلنََّف)       
, ِغُو ْعُظُم الصََّيَو, ا اْحَتَجُبوا ُدوَنُه َفَيْصُغُر ِعْنَدُهُم الَكبُو اُب ِمْنُهْم َيْقَطُ  َعْنُهْم ِعْلَم َماإلْحِتَجوِر ؛ َوباأُلُم

اَر  َعْناُه  ا َتاوَ ي َبَشاٌر ال َيْعاِرُف َما   اِلا الَوَمإنََّو. اِطِل بالَب اُب احَلقغَوُيَش, ْاُسُن الَقِبيُ  َوَي, َوَيْقُبُ  احَلَسُن 
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ْناَ   ا َأَما إنََّو, ِب ِذا ُضُروُب الصمْدِ  ِمَن الَكا اٌت ُتْعَرُف ِبَهل  احَلقم ِسَمَلْيَسْ  َعَو, وِر اُس ِبِه ِمَن اأُلُمالنَّ
ِفْعٍل  ْوَأ, اِجِ  َحقٍّ ُتْعِطيِه اُبَك ِمْن َوَفِفيَم اْحِتَج, ي احَلقم ا اْمُرٌؤ َسَخْ  َنْفُسَك بالَبْذِل ِفإمَّ :َحُد َرُجَلْيِن َأ

ْكَثاَر  َأ نََّمَ  َأ! ِيُسوا ِمْن َبْذِلَك ا َأَلِتَك إَذْن َمْسَأاِس َعالنَّ ْسَرَع َك َّا َأَفَم, ُمْبَتًل  باَوْنِ   ْوَأ! َكريٍم ُتْسِديِه 
 . (اَمَلةني ي ُمَعافني ِفَطَلِ  إْنَص ْوَأ, ِمْن َشَكاِة َمْظِلَمةني , يِه َعَليَك ا ال َمُؤوَنَة ِفاِس إلْيَك ِممَّاِت النَّاَجَح

ومضافًا إىل ما سبق بيانه , فإنَّ طول االحتجاب بني القائد والناس , يولِّاد احلاواجز وساوء الفهام          
اَر  َعْناُه  ا َتَوي َبَشٌر ال َيْعِرُف َماِلا الَوَمإنََّو) توسغعها , واألزمات وتفاقمها , وتوّلد احلواجز واوشاكل و

وجتعل عدم استيعاب وضيق وحمدودية يف استقبال أمور الدولة وإدارتها , وعدم , ( وِر اُس ِبِه ِمَن اأُلُمالنَّ
يق قنااة االتصااالت والتوسا  يف    دقة احتواء ما جيري عل  الرعية وما ُيعانونه من أزماات وحمان , وضا   

 ..الفجوة ما بني القائد والرعية , وضياع أداء احلقو  والواجبات اوتبادلة 
ويق  ظلم من الرعياة أو العااملون علا  القائاد ,     , حت  يف اختاذ رأي أو موق  يستند عل  الظن      

ففي ذلاك  , اونفعة ِلكال الطرفني  يتطل  التأمل فيه , وأن يض  القائد لذلك الظن اعتبارًا قد يكون فيه
تنبيه ألمر ما , يؤشر خبطورة ما يشوب دقة اوعلومات ومنظومتها , والنتاائج اواتباة علياه مان النظارة      

 ..بالظن , وما جيعل فساة للقائد يف تقبغل اآلراء مهما كان  , بكل ود وحمبة ورحابة صدر 
كيفياة استعراضاها ودراساتها , وكيفياة تصااي  اآلراء      فال غن  عن الرعياة واآلراء واوواقا  , و       

وكذلك هو أسلوب يف تريي  للنفس والسيطرة عليها من تفاقم األنا والنرجساية يف حا    , واوواق  
وبهذا االحتواء لاآلراء , وباذات   , الذات , وما يتعدا  إىل اوموح يف ردود األفعال غو اورغوب فيها 

يسهم يف إدامة فت  قنوات احملاورة والرفق بالرعية , وهاي باذاتها قاوة     ,اووق  اوخف  لغض  الرعية 
شخصية للقيادي , وحزم إدارته وقيادته , لكون اإلدارة والقيادة عامل استيعاب وتفهغم وحماورة وإقدام 

 ( :عليه السالم)حيث يقول .. وحزم وتعاون وعمق وانسيابية العالقات اإلنسانية 
َك ي ذِلِف إنََّف, اِرَك َعْنَك ُظُنوَنُهْم بإْصَا ِدْلاْعَو, ْصِاْر َلُهْم ِبُعْذِرَك ُة ِبَك َحْيفًا فَأعيَّالرَّ ِ إْن َظنََّو)      

 . (قم ل  احَلاَجَتَك ِمْن َتْقومِيِهْم َعإْعَذارًا َتْبُلُ  ِبِه َحَو, ِتَك يَّقًا ِبَرِعِرْفَو, اَضًة ِمْنَك لَنْفِسَك رَي
رياضة الشخص القيادي اإلنساني للانفس , اورتبطاة باالرفق بالنااس أيان ماا كاانوا ,        وما أعظم       

ومصدر التقويم للناس ؛ باإلعذار واالحتواء للمواق  واآلراء وإعادة األمور إىل نصابها , والتعامل ما   
 ..    احلق وآليته اويدانية 

                                                 
. 440ص / اهج محبالغ    - 0
. 442ص / اهج محبالغ    - 2



 260 

التأثو والتوجيه وتغيو الرأي العام عل  منهج والبدَّ من التنويه عن دور اإلعالم الفاعل واحليوي يف      
رجوع احلق إىل نصابه , وتوازن الرأي اجتا  الشخص القيادي , لادعم مساوة الدولاة , وتالمحهاا ما       

 ..يادي عل  مستو  الدولة رالناس أو الرعية , هذا إذا كان ال
  اوشرع أو اوؤسساة , أمَّاا يف   ويضيق تأثو الرأي ويقتصر عل  العاملني , إذا ما كان عل  مستو     

حالة امتداد تأثو  عل  حياة ومستقبل الناس أو اجملتم  , فينجم عنه التأثو والتأثر باالرأي العاام , كماا    
 ..هو عليه مؤثر اوشروع عل  ارتفاع مستو  خطورة تلوث البيئة وإدارتها 

  :يف موض  آخر ( عليه السالم)ويضي        
ْحاَر   ال َأَو, ْعَظاَم ِلَتِبَعاةني   ال َأَو, ِلِنْقَماةني   ْدَن ٌء َأُه َلْيَس َشْيإنََّف, ا ا ِبَغْيِر ِحلَِّهاَء َوَسْفَكَهالدمَماَك َوإيَّ)      
, اِد الِعَبا  َن ْياَنُه ُمْبَتِدٌئ باحُلْكِم َبا اهلُل ُسْبَاَو. ا اِء ِبَغْيِر َحقَِّهِمْن َسْفِك الدمَم, ةني اِع ُمدَّاْنِقَطَو, اِل ِنْعَمةني ِبَزَو
ا ُيْضاِعُفُه  ذِلاَك ِممَّا   إنََّفا , اٍم ُسْلطاَنَك ِبَساْفِك َدٍم َحارَ   ال ُتَقومَينَّاَمِة ؛ َفَم الِقَياِء َيْووا ِمَن الدمَماَفُكا َتَسِفيَم

إْن َو. َوَد الَباَدِن  يِه قََا ِف نَّأَل, الَعْمِد  ي َقْتِلي ِفال ِعْنِدال ُعْذَر َلَك ِعْنَد اهلِل َوَو. َبْل ُيِزيُلُه َوَيْنُقُلُه , َوُيوِهُنُه 
َفاال  , ا َمْقَتَلًة ا َفْوَقَهي الَوْكَزِة َفَمِف إنََّيُدَك بالُعُقوَبِة ؛ َف ْوَسْيُفَك َأ ْوْفَرَط َعَلْيَك َسْوُطَك َأَأاْبُتِليَ  ِبَخطٍإ َو

 . (ُهْم اِء اَوْقُتوِل َحقَّْوِلَيَأْن ُتَؤدمَي إىل ِبَك َنْخَوُة ُسْلطاِنَك َعْن َأ َتْطَمَانَّ
وُياصمان  , إاّل ناب  من اووق  الضامن والذي يصون احلقاو   , وما االستقرار النفسي والتنظيمي      

إىل أدنا  مشااك بشاكل مباشار وغاو مباشار يف العملياة        , الرعية من الظلم من أعل  مستو  قيادي 
و ختل  االجتاهات األفقية والعمودية , مشارك يف أيم نشاط التنظيمية واإلدارية أو حت  أدن  مستو  

إىل أدناها اوتمثلة , والذي يبدأ الظلم من أعل  جرمية متمثلة بالقتل , أو مشاكة بني األفقي والعمودي 
 ..بالضرب بالك  أو بقبضة اليد أو حت  بالتعني  بالكلمة اوارحة وهدر كرامة اإلنسان 

اص عل  هدر الدماء بغو حلِّها , عند عتباة الادنيا وعقوباتهاا , وإمناا يتعادا  إىل      وال يتوق  القص     
احلساب األخروي وعقوباتها اووازنة حبق ما اقافه اإلنسان مان جارائم وجان  , َماْن يكاون , وأينماا       

 ..يكون 
ية والتشريعية علا   لذا فوجه من وجو  التاذير الوقائي يتجه حنو االهتمام باألبعاد اإلنسانية الشرع     

, واآللياة العملياة   ( اٍم ُساْلطاَنَك ِبَساْفِك َدٍم َحارَ    ال ُتَقاومَينَّ َفا ) مستو  الدولة ومؤسساتها , ويكاون ؛  
اإلسااتيجية ؛ هناك سلطان وأسباب ومستو  سفك دم , فكلما ارتفا  مساتو  أعاداد النااس الاذين      

كان هناك التهديدات واوخاطر عل  مستقبل الدولاة  ُيسفك دمائهم بال مسومَ وبال حق وبغو حلِّها , 
 ..واحلكم واحلّكام واحلضارة 
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وخبالف ما تقدَّم وبشكله الطردي , أي حينماا ُتعنا  بالشاريعة اإلساالمية , وتوضا  احلقاو  يف            
نصابها , وُتصان الدماء وحقو  اإلنسان , تفت  آفاا  مساتقبل احلكام , ومساتقبل الدولاة اوزدهار ,       

تثمر فرص البقااء والتطاور احلضااري , العتباارات اواوازين السالوكية القومياة ؛ ومنهاا اإلنساانية          وُتس
 ..والسياسية والنفسية واالجتماعية , وينبثق مؤشر ذلك بصورته غو اوادية وغو اورئية 

ر لا   وعندما يكون طغيان مؤثرات الظلم , قد ينج  بناء الدولة واحلكم , لكن مساتقبله كالناا       
الرماد , سرعان ما ُيله  وُياطِّم كل شيء بلهيبه , عندما ُتسفك وُتهدر الدماء بغو حلِّها , يعين عل  
األقل ؛ هدر الطاقات والقدرات واإلمكانيات اونظورة وغاو اونظاورة , ويعاين هادر احلقاو  وإربااك       

ات بني اوستو  القياادي واوساتويات   الواجبات اوتبادلة , ويعين عدم التكافؤ يف توزي  احلقو  والواجب
األخر وعامة الناس , ويعين عدم تكافؤ توزي  األدوار ومهاام صان  واختااذ القارارات , وهادر الفارص       

 ..اوواتية لإلدارة أو القيادة أو احلكومة 
, وهو ( ُيِزيُلُه َوَيْنُقُلُه  َبْل, ا ُيْضِعُفُه َوُيوِهُنُه ذِلَك ِممَّ إنََّف) والسب  والنتيجة وفلسفة هذا النهي ؛       

ميثل ما يدخل ضمن اإلسااتيجيات اإلدارية والقيادية التنظيمية واحلقاو  العاماة واخلاصاة , اوتمثلاة يف     
البيئة الداخلية أو ُبنية اوؤسسة أو الدولة , واوتضمنة لنقاط قوة احملتو  الداخلي هلاا , وماا يقابلاها مان     

داخلية , فضاًل عن ما حييطها يف البيئة اخلارجية من فرص البقاء واستثمارها نقاط ضع  حمتو  البيئة ال
 .. الفرص اوتوافرة , واحلماية من التهديدات واوخاطر اُوايقة باوشروع أو اوؤسسة أو الدولة 

وبشكل عام فإنَّ جان  من هذ  التعليمات والتوجيهات , وما يات  عليها من النهي والتاذيرات      
بناء الدواف  واحلوافز باالجتا  اوناسا  , هاو ميثال ماا يتطلا  أن حيملاه كال َماْن يتامال اوساؤولية           و

التشريعية والتنفيذياة والقضاائية مان حمتاو  الثقافاة التخصصاية والثقافاة العاماة , وبالتوقيا  وكيفياة           
وهو يسهمل مان مهاام   ,  استعماالتها , وما تتضمن إنسانية الثقافة اليت تبدأ من أعل  مستو  يف السلطة

ساواء كاانوا عااملني    , صون حقو  اإلنسان ؛ اوتمثل حبقو  الشخص ذاته , وحقو  العامة اآلخرين 
أو كاانوا يف أيم مكاان   , أو أي نشااط كاان , أو خاارج النشااط      اإلنتااجي داخل الوحدة أو النشاط 

 ..وموق  من اوسؤولية داخل الدولة ومؤسساتها 
ما ُيقابل استاقاقات حقو  الرعية عل  قائدهم أو إمامهم , وذلك ماا  ( عليه السالم)وأيضًا يض       

 :يتضمنه قوله اوبارك 
َُ ِف: َما ُحممَل ِمْن أْمِر َربمِه  ُه َلْيَس َعل  اإلَماِم إالَّإنَّ)       , ِصايَاِة  ي النَّاإلْجِتَهااُد ِفا  َو, ي اَوْوِعَظِة اإلْبال

 . (ْهِلَها َوإْصَداُر السغْهَماِن َعل  َأ, َوإَقاَمُة احُلُدوِد َعل  ُمْسَتِاقِّيَها , ِة نََّواإلْحَياُء ِلْلسغ
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فاإلمام اوتوَّج من اخلالق عاز وجال , هاو القائاد الاديين والادنيوي , وامتاداد مساوة رساول اهلل               
, وما توجمه باه الرساالة    وامتداد  الفكري والعقائدي ورسوخهما اوتواصل حلماية كلمة اهلل عل  أرضه

 ...السماوية , حلماية اإلنسان ؛ اخلليفة , واخلو , واحلق , والعدالة , والنظام , واالنتظام 
واإلمام اإلنسان اوتقدمم عل  البشر بعد الرسول , واوسؤول أمام اخلالق سباانه وتعاىل ,  اا يقاوم        

 ..ية العظيمة , وبها ال تأخذ  يف احلق لومة الئم فيه من التوجَّه وتوجيه الناس بالشريعة اإلهل
وإن كان يتصد  للاكم , فُيضااف ِلماا تقادَّم وغاو  , اوساؤولية اوشااكة عان وضا  اخلطاط               

وما يتطل  , وسياسات الدولة العامة واخلاصة ونتائجها عل  وفق ما جاء يف تشريعات اخلالق عز وجل 
ألدوار وتقسيم األعمال وتنفيذ ما خمطاط لاه علا  مساتو  الدولاة      من تعاون وتنظيم وتنسيق وتوزي  ا

, وهو القائد إىل طرياق اهلاد  والناور واالساتقرار والتقادم احلضااري       , ومؤسساتها وخمتل  اوشاري  
وصاون احلقاو  بكال االجتاهاات احملققاة      , وكل ما حيقق اوكانة الرفيعة ومستقبل األمة باحلق وللااق  

وبالتعايش السلمي جنبًا إىل جن  يف ظل العالقات اإلنسانية ؛ داخلياًا وما    , ولة لتماسك اجملتم  والد
ويكون البناء عل  أساس التكافؤ واوساواة والعدالة واحلق واوصاا   , الشعوب واحمليط اخلارجي للدولة 

 ..للنهوض بكل مفاصل وتفاصيل احلياة اومكنة , اوشاكة وبالتنسيق اسااتيجيًا 
إاّل بناء التفهغم اوتبادل حت  م  األعمال وإجنازاتهاا , ومناه لرفاد    , (  ِصيَاِةي النَّاإلْجِتَهاُد ِف)  وما     

التنظيماي , وأساس لبنااء األبعااد الثقافياة والتثقيفياة واحلضاارية         –وبناء ولقيق التماسك االجتماعي 
وشااركة اوباشارة يف صان  واختااذ     واالنادفاع باواديات الفاعلاة ألسالوب ا    , والتاضغر بشكله الواسا   

القرارات , وألبعد مان حمدودياة الدميقراطياة وتوجيهاتهاا وصاراعاتها وتشاريعاتها الدساتورية اوقولباة         
 ..اهلادفة للسلطة والتسلُّط  إيديولوجياتهالإلنسان يف ظل األحزاب والتازغب اونغلق عل  

َُ ِف) وما يسبق كل ذلك هو       ومماا يعاين ؛ أعماق البلاوَ وأعماق اساتيعابه ,       , (  َظِةي اَوْوِعاإلْبال
وأعمق نعيم ما يتاقق من خالله , وبدقة ما يتاقق وآلية الوعي اووضوعي وما يسلك السلوك الطليعي 

 ..وما يتبعه من الدقة واالنسيابية والفاعلية واورونة , وليس التهاون يف النصياة , فيما يتامله القائد 
وباأعمق  , ل عل  أهمية الفهم والرسوخ الفكري والنف  العام والتعاون اوثمر اوتماسك وهو ما يد     

, باحملاورة واإلصغاء , واألداء باستيعاب ما يتم من توزيا  األدوار   اإلقناعالسبل اوؤدية إىل إسااتيجية 
, د الشارعية والتشاريعية   إلقامة احلدو, وبإحياء السنَّة اليت هي بالقط  نابعة عن الدستور اإلهلي احلكيم 

وبه ال خيارج عان   , ومعرفة الفرد ما له وما عليه وما ميكن سلوكه ليسلم بعد أن يعلم , ويعمل  وجبه 
 ..اخلط الناف  واوثمر القويم 
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لذا يتطلا   , شيئًا  ينقصهوعودة احلق ألهله وال , وأيضًا إعادة النصاب وسار  احلقيقي الصاي        
فاخلاالق جال جاللاه جعال اويازان      , قائد أن جيعل اويزان يف كل األمور إلحقا  احلق أو يتوجَّ  من ال

 :وأمرنا به ايعًا عل  وفق ما ورد يف كتابه احلكيم , للعدل بني اخلليقة 
ِض َبْعاَد ِإْصاَلاِحَها َذِلُكاْم    َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَلا ُتْفِسُدوا ِفي اْلاَأرْ  )     

اللَُّه الَِّذي َأْنَزَل اْلِكَتاَب ِباْلَاقم َواْلِميَزاَن  ),  21من اآلية / األعراف  سورة(  َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي
َألَّا َتْطَغْوا ( 9)َوَضَ  اْلِميَزاَن َوالسََّماَء َرَفَعَها َو ), ة الشور  سور (9 )َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ السَّاَعَة َقِريٌ   

 ..سورة الرمحن ( ( 3)َوَأِقيُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوَلا ُتْخِسُروا اْلِميَزاَن ( 2)ِفي اْلِميَزاِن 
وعلا  أيم مساتو    , ولمل أعباء اوسؤولية القيادية , واهلل يف عون َمْن صد  يف سلوكه القيادي      
وأد  ما عليه بكل , ويلق  اخلالق عز وجل وقد أدَّ  ما أثقل كاهله , ذي حق حقه وإيفاء كل , كان 

حيث قاال عنهاا   , وقد استوع  ما تعنيه الدنيا وعواق  أعماله , ما أوتي من قوَّة األداء احلازم القويم 
 ( :عليه السالم)
 . (ي َحَراِمَها ِعَقاٌب َوِف, ي َحالِلَها ِحَساٌب ِف !آِخُرَها َفَناٌء َو, ُلَها َعَناٌء وَِّصُ  ِمْن َداٍر َأَما َأ)       

البدَّ من أن خيتار القائد ما ُيقومم اجتا  سالوكه ما    , وبأيم مستو  كان , فكي  ما يكون القائد       
حساب , فكي  يكون اإللزام م  َماْن  ( حالهلا ) وهو يعرف أنَّ الدنيا يف , اآلخرين ومحاية ممتلكاتهم 

 .. عاط  احلرام يتعامل ويت
 :حيث يقول , أيضًا خبصوص حقو  الرعية عل  قائدهم أو إمامهم ( عليه السالم)ويواصل       
َتاْأِديُبُكْم  َو, َوَتْعِليُمُكْم َكاْيال َتْجَهُلاوا   , َوَتْوِفُو َفْيِئُكْم َعَلْيُكْم , ِصيَاُة َلُكْم َفالنَّ ا َحقُُّكْم َعَليَّمَّفَأ )      

 . (ْعَلُموا ا َتَكْيَم
تبدأ من إدارة نشر الوعي والعلم والثقافة واالستيعاب , ومنه ينطلق , فاقو  الرعية عل  قائدهم       

وما يسلكونه من السبل القومية للوصول إىل رض  اهلل , نصاهم  ا ينفعهم ؛ النف  الدنيوي واألخروي 
والوصاول إىل مبتغااهم   , اشر وغو مباشار  وثم رض  َمْن هم بتماس وعالقة باألمر ؛ بشكل مب, تعاىل 

 .. اومكنةوبأسلم الطر  , بصورة مشروعة 
وما يتطّل  من اوهات اوعنيَّة يف انتهاج التوزي  العادل للاقو  , ومنها الفيء الذي هاو اخلاراج        

فرد وآخار أو  ويسلك اونهج العادل اوبين عل  أساس أن ال فر  يف التوزي  بني , وما حيتويه بي  اوال 
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جمموعة وأخر  , وال فر  بني كل أفراد اجملتم  ومكوناتاه الاذين يشاملهم ماا تاأمر باه الشاريعة مان         
 ..احلقو  والواجبات 

وسابل   إساااتيجية وما بيان حق الابية والتعليم وما ُيقابلها من واجبات , وما يتطلبه مان خطاط        
اآلخر لتاديد مستو  مساتقبل لمال اوساؤولية وأعبااء      تنفيذها عل  أفضل ما ميكن تنفيذ  , إاّل احلق

 ( ..ا َتْعَلُموا َتْأِديُبُكْم َكْيَمَو, َوَتْعِليُمُكْم َكْيال َتْجَهُلوا  )العمل ؛ 
وهو ما ُيدلل عل  أهمية االعتناء بتنمية اووارد البشرية , لكونهم مستقبل مشااري  األماة وثروتهاا         

, احملققة لإلبداع وتنمية اوواه  والقدرات عل  االبتكار , ومناه تامز أهمياة     احلقيقية العظيمة بالعطاء
وعي ومسؤولية القائد اجتا  رعيته أو االعتناء حبق كل َمْن يعمل معه , وذلك بوض  الفارص بالتسااوي   

وحيقق تنفياذ أفضال أساالي  الامامج     , لياقق إبعادهم عن ويالت اوهل البسيط واورّك  , والعدالة 
 ..الابوية والتعليمية والتدريبية 

ليعلموا ويعملوا  ا هلم وما عليهم , و ا , ما يمز من متطلبات تأدي  الرعية , وأخوًا وليس آخرًا      
 .يؤدي لألبعاد التكاملية يف رف  مستو  ومكانة اإلنسان 

 
 
 

 املبحث الثالث

 (العاملني ) حقوق القائد على الرعّية 
 

ِلما ُّليه من أسس مستقرَّة , يكون اوباث السابق عن حقو  الرعية قبل حقو  القائد أن  ارتأي       
اجتا  قمَّة تعتمد كل االعتماد عل  أسبقية هذ  األسس ومكوناتها وبنائها وتراصه وتعاضد  وُّاساكه ,  

 .. وألنَّ األنشطة ال تكون نتائجها حمققة األهداف إاّل بهم 
عاب والفهم والتفهغم احلقيقي حلقو  وواجبات الرعيَّة أو العاملني مان ِقَبال   وكلما متَّ لقيق االستي      
, كّلما لقق التعاون والتنسيق بني اوميا  ؛ ايا  اوساتويات الرمسياة     ( أليم نشاط أو وحدة ) القائد 

 ..وغو الرمسية 
, ماا خياص هاذا اوبااث      نضي  إىل ذلك, ومضافًا وا تناولنا  وما اقتبسنا من النصوص اوباركة       

 ( :عليه السالم)حيث خنلص ِممَّا تقدَّم وخصوصًا ما ورد ضمن قوله 
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َفَجَعَلَها َتَتَكاَفُأ ِفاي  , اِس َعل  َبْعٍ  ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا اْفَتَرَضَها ِلَبْعِ  النَّ -ُسْبَااَنُه  -َجَعَل  ُثمَّ )      
 -ُساْبَااَنُه   - ْعَظُم َما اْفَتاَرضَ َوَأ. ِبَبْعٍ   َوال ُيْسَتْوَجُ  َبْعُضَها إالَّ,  َوُيوِجُ  َبْعُضَها َبْعضًا, ُوُجوِهَها 

 -ُساْبَااَنُه    -َفِريَضٌة َفَرَضاَها اهلُل  , ِة َعل  الَواِلي ِعيَّقغ الرََّحَو, ِة ِعيَِّمْن ِتْلَك احُلُقوِ  َحقغ الَواِلي َعل  الرَّ
َوال , ِبَصاالِح الاِوالِة    ُة إالَِّعيََّفَلْيَسْ  َتْصُلُ  الرَّ, َوِعزًّا ِلِديِنِهْم , ا ِنَظامًا أُلْلَفِتِهْم َفَجَعَلَه, ِلُكلٍّ َعل  ُكلٍّ 
احَلاقغ   َعازَّ َها   الَواِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ, ُه ُة إىل الَواِلي َحقَِّعيَِّت الرَّدََّفإَذا َأ, ِة ِعيَِّباْسِتَقاَمِة الرَّ َتْصُلُ  الُوالُة إالَّ

َفَصاَلَ  ِباذِلَك   , ْذالِلَهاا السغاَنُن   َوَجاَرْت َعلا  أَ  , َواْعَتَدَلْ  َمَعاِلُم الَعْدِل , َوَقاَمْ  َمَناِهُج الدميِن , َبْيَنُهْم 
ْجَااَ  الاَواِلي   ْو َأَأ, َواِلَيَهاا   ُةِعيََّوإَذا َغَلَبِ  الرَّ. ِء اْعَدَوَيِئَسْ  َمَطاِمُ  اأَل,  ْوَلِةَوُطِمَ  ِبَبَقاِء الدَّ, َماُن الزَّ

َوُتِرَكاْ  َمَاااجغ   , يِن َوَكُثَر اإلْدَغاُل ِفي الادم , َوَظَهَرْت َمَعاِلُم اَوْوِر , اْخَتَلَفْ  ُهَناِلَك الَكِلَمُة , ِتِه ِبَرِعيَّ
َفال ُيْسَتْوَحُش ِلَعِظيِم َحقٍّ ُعطَِّل َوال , ُفوِس َوَكُثَرْت ِعَلُل النغ, ْحَكاُم َوُعطَِّلِ  اأَل, َفُعِمَل ِباهَلَو  , السغَنِن 

َفَعَلْيُكْم . َوَتْعُظُم َتِبَعاُت اهلِل ُسْبَااَنُه ِعْنَد الِعَباِد , ْشَراُر َوَتِعزغ اأَل, ْبَراُر لغ اأَلَفُهَناِلَك َتِذ! ِلَعِظيِم َباِطٍل ُفِعَل 
َوَطاَل ِفاي  , َعل  ِرَض  اهلِل ِحْرُصُه  َوإِن اْشَتدَّ -َحٌد َفَلْيَس َأ, اُوِن َعَلْيِه َعَوُحْسِن التَّ, َناُصِ  ِفي ذِلَك ِبالتَّ

َوَلِكْن ِماْن َواِجاِ  ُحُقاوِ  اهلِل َعلا      . اَعِة َلُه ْهُلُه ِمَن الطَِّبَباِلٍ  َحِقيَقَة َما اهلُل ُسْبَااَنُه َأ -الَعَمِل اْجِتَهاُدُ  
َوإْن َعُظَمْ  ِفاي احَلاقم    -َوَلْيَس اْمُرٌؤ . َعاُوُن َعل  إَقاَمِة احَلقم َبْيَنُهْم َوالتَّ, ْبَلِ  ُجْهِدِهْم ِصيَاُة ِبَمِعَباِدِ  النَّ
َوإْن  -َوال اْماُرٌؤ  . َلاُه اهلُل ِماْن َحقِّاِه    ْن ُيَعاَن َعلا  َماا َحمَّ  ِبَفْوِ  َأ -َمْ  ِفي الدميِن َفِضيَلُتُه َوَتَقدَّ, َمْنِزَلُتُه 

 . (ْو ُيَعاَن َعَلْيِه ْن ُيِعنَي َعل  ذِلَك َأِبُدوِن َأ -َواْقَتَاَمْتُه الُعُيوُن , َرْتُه النغُفوُس غََّص
 : اآلتي مما خنلص إليهو       
بل للشخص اووكل به أعباء اوساؤولية  , جعل اخلالق عز وجل حقوقًا ليس  للرعية فاس   - 

وجعلاها  , , الشاخص القياادي   والقضاائية والتنفيذياة   , ومنهاا التشاريعية   القانونية والشرعية 
و  البع  عل  حساب البع  ووجوب ذلك دون اوساس حبق, ومدياتها تتكافأ يف جوهرها 

قغ َحا َو, ِة ِعيَّا ِمْن ِتْلَك احُلُقوِ  َحقغ الاَواِلي َعلا  الرَّ   - ُسْبَااَنُه - ْعَظُم َما اْفَتَرَضَوَأ)  اآلخر ,
... ( ِلُكلٍّ َعل  ُكلٍّ  -ُسْبَااَنُه   -َرَضَها اهلُل َفِريَضٌة َف, الَواِلي ِة َعل  ِعيَّالرَّ

ور اا تكاون البلاوَ    والتقادير  والتفصيل والفرض ؛  عن  الوجوب , و عن  ؛ البيان        
, وبينها سباانه بها ونه  عنها , والفريضة حدود ما أمر اخلالق عز وجل والعطية اورسومة 

 ..السغنَّة الشريفة  والتوقي  واوواق  , وما بيَّنتهاوعامل واحلدود وتعاىل با
تبادلاة باني القائاد    احلقاو  او من  ه اخلالق عز وجلما افاضهو , وأعظم الفرض اإلهلي      

؛ كفارد  بنااء اإلنساان مان دواخلاه     , لهم الابع   عضا ب, وباني  أو العامَّاة  والناس أو الرعية 
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, لكون اإلسالم جاء لبناء اإلنسان واحلياة وُّاسك بعضاه  ة وكجماعات وجمتمعات متاضمر
إعماار ماا حاوهلم مان البشار      حقاو   تكامال  ما ياتا  مان   و, بعضًا , كالبنيان اورصوص 

, واالبتعااد عان نظرياة    اإلنسانية  وحقو  احملاورة احلضارية بني احلضاراتواحلجر والبيئة , 
حقاو  ماا   , واألماور  باه  تستقيم حقو  ما منه و,  اإلنسانيةالصراع اودمرة بني احلضارات 

عل   ومنظوماتها احلياتية واحلضاريةتزدهر احلياة حقو  ما وكل ذي حق حقه ,  به كس ي
والابوياة  , ومنهاا السياساية واالجتماعياة واالقتصاادية     وبناءاتهاا اوتشاعمبة   وفق التشاريعات  

 ..والتعليمية 
تنظايم  ياتم  , كماا أسالفنا ,   ُبهاداها  و, للبشارية  لفلسفة احلقو  ؛ أن جعلها عز وجل نعمة  - 

نفس وقااوَّة لساالوك واسااتقرار الااماا  ا تكاملااهامنااه و, ة اوتنوعااة واوتكاملااة احلياااة واألنشااط
واوشااري   الدولاة ومؤسسااتها   ) اوعنوياة  قاوة الشخصاية   و, (  اإلنسان) الشخصية احلقيقية 

ناب  من مبدأ التكامل اإلنسااني ومنطلقاًا   وال , ايشهده الذيوالريادة والتميغز , .. ( اوختلفة 
ومعرفاة الواجباات كنظاام     ,وتوازنهماا   ومؤشر جناح تفعيل احلقو  والواجباات , هلا منها و

وعادم تشاويه    , قمَّة التكاملومنه ما يكون , اوساواة والعدالة  لقيق هو, لإلصالح واأللفة 
, وذلاك  لإلنساان واحليااة   اخلاو  ماات  منظوتنظايم ونظاام و  مان   ا جاء بهوم, وحمتوا  الدين 

ُة ِعيَّا َفَلْيَسْ  َتْصُلُ  الرَّ, َوِعزًّا ِلِديِنِهْم , َفَجَعَلَها ِنَظامًا أُلْلَفِتِهْم  .. )؛ ا ما وصالحهمبإصالحه
, ُه ُة إىل الَواِلي َحقَّا ِعيَِّت الرَّدََّفإَذا َأ, ِة ِعيَِّباْسِتَقاَمِة الرَّ َوال َتْصُلُ  الُوالُة إالَّ, ِبَصالِح الِوالِة  إالَّ
( . ..احَلقغ َبْيَنُهْم  َها َعزَّ  الَواِلي إَلْيَها َحقَّدََّوَأ

ما حيدث نتيجة معرفة احلقاو  والواجباات لكال مان القائاد والرعياة ؛ التفااهم والتماساك          -3
, الثغرة  لعدم وجود الفجوة أو, واوؤدي ليأس األعداء من اخاا  صفوفهم , واأللفة واحملبَّة 

وباحلماية والوقاية هذ  , َقَوت أنشطتهم وتقدَّم  , من خالهلا ويفرقهم أو االخاا  ل للدخو
  باألمَّاة  وما لقق وسيتاقق من ناتج قاومي ودخال قاومي , يانه    , وتطورت بقوَّة الدولة 

ُة ِعيََّلَبِ  الرََّوإَذا َغ) ُيخالفه كأبعاد إنسانيَّة , يكون ؛  دون أنادية , ووأنشطتها اوادية وغو او
َوَكُثاَر  , َوَظَهَرْت َمَعااِلُم اَواْوِر   , اْخَتَلَفْ  ُهَناِلَك الَكِلَمُة , ِتِه ْجَاَ  الَواِلي ِبَرِعيَّْو َأَأ, َواِلَيَها 

َكُثاَرْت  َو, ْحَكااُم  َوُعطَِّلاِ  األَ , َفُعِماَل ِبااهَلَو    , َوُتِرَكْ  َمَااجغ السغَنِن , يِن اإلْدَغاُل ِفي الدم
, وأجا  ؛ ظلم , (  !َفال ُيْسَتْوَحُش ِلَعِظيِم َحقٍّ ُعطَِّل َوال ِلَعِظيِم َباِطٍل ُفِعَل , ِعَلُل النغُفوِس 

..ال ؛ الفساد َغواإلْد
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القائد والناس , وكلٌّ يأخذ مكانه مان  بني احلقو  وهنا يتبني مد  دقة التوازن يف تبادل     
َوَظَهَرْت َمَعاِلُم , اْخَتَلَفْ  ُهَناِلَك الَكِلَمُة ) ؛ , فإن مل يكن ذلك  غلبة وال ظلم احلقو  , فال

 ..( َوُتِرَكْ  َمَااجغ السغَنِن , يِن َوَكُثَر اإلْدَغاُل ِفي الدم, اَوْوِر 
تكاون  ا ندموع ,( َوَكُثَرْت ِعَلُل النغُفوِس , ْحَكاُم َوُعطَِّلِ  اأَل, َفُعِمَل ِباهَلَو   )؛  مؤدا و    

 ..( َفال ُيْسَتْوَحُش ِلَعِظيِم َحقٍّ ُعطَِّل َوال ِلَعِظيِم َباِطٍل ُفِعَل  )؛  هذ  اوعامل
وفاعليتها يف وحادة  اويزان يف احلقو  والواجبات انتهاج تظهر ما فلسفة وأهمية وحينها     

ة اوتعددة النااة عن والعدالة واوساواة واستقامة النفوس ومحايتها من األمراض النفسيالكلمة 
 ..احملتو  الفكري والسلوكي  ذلك نتائج

ولمغال مساؤولية الواجباات    , ق إلحقاا  احلاق   النتيجة احلتميَّة لكل احنراف عن اوسار اُواقِّ -1
ساواء كاانوا   ؛  اواتبة عل  خمتل  اوستويات اإلدارياة , أيان ماا كاانوا يف اهليكال التنظيماي      

َوَتْعُظاُم  , ْشاَراُر  َوَتِعازغ األَ , ْباَراُر  لغ اأَلَتاذِ  ), ياؤدي إىل أن   ياذي و تنف/  ستو  ختطيطي أو 
( ..َتِبَعاُت اهلِل ُسْبَااَنُه ِعْنَد الِعَباِد 

واحملااورة البنَّااءة   كاون  انهج تتااب  الاوعي اوبادئي      ت واحللول اويدانية ؛ الوقائيَّة والعالجياة ,  -1
, واحلماياة أو الوقاياة مان الباطال     بيان احلق وإتباعاه  ل , بالرأي والرأي اآلخرحبق , والقبول 
ماا ياتا  مان احلقاو  والواجباات ,      اوابين علا     اوثمار  العمال النتهااج   ,واجتنابه  عرفته 

َعااُوِن  َوُحْساِن التَّ , َناُصِ  ِفي ذِلاَك  َفَعَلْيُكْم ِبالتَّ) ؛ والبناء التعاون احملبة وروح واالنطال  من 
.. روح التنظيم والتنفيذ وختل  األنشطة  وهما, ( َعَلْيِه 
َعااُوُن َعلا  إَقاَماِة    َوالتَّ, ِصيَاُة ِبَمْبَلاِ  ُجْهاِدِهْم   ِمْن َواِجِ  ُحُقوِ  اهلِل َعل  ِعَباِدِ  النَّ )و      

كال  ألداء الواجا  ب والقادرات والرغباات   واحملدد الواض  هاو اإلمكانياات   , ( احَلقم َبْيَنُهْم 
والتعااون  ,  ا فيها األمر باوعروف والنهي عن اونكر , وباليت هي أحسان وأسالم   , اجتاهاته 

, ذ فاعل لألنشطة اوختلفة ولوال التعاون َلما كان هناك تنفي, تنفيذ اخلطط وض  واوتمثل يف 
عل  و, بني القائد والعاملني أو الرعية عل  مستو  الدولة بكل أشكاله القومية التعاون وُيبن  
ليتم , الصراع اآلني أو اوستقبلي عدم أو , عدم التعدي عل  احلقو  الِبر والتقو  , و أساس

اوتكاملاة  تهم اومسؤولي, كأفراد وكجماعات وكمجتم  , لقيق األهداف واالسااتيجيات 
.. كجزء من تنفيذ أعمال قد لددت ومت التخطيط هلا واختاذ القرار خبصوصها, التضامنية و

أو  مكاناة اجتماعياة  اتَّ  له مان  ي النفسي والسلوكي , وذلك حينمالية التوازن فاعالبدَّ من  -1
 السلطات له مسؤولية تتهيأما  وأ , مستو  إداري وتنظيميمكانة وأو , سياسية أو  اقتصادية



 269 

اوساؤوليات ,  الواجباات و واحلقو  من  اات  عليهيما و, تشريعية القضائية أو الأو تنفيذية ال
َوإْن  -َوَلاْيَس اْماُرٌؤ    ), ؛ الوقائي والعالجاي للانفس والسالوك    اإلداري اوبدأ  أن يعرف البدَّ

َلُه اهلُل ِماْن  ْن ُيَعاَن َعل  َما َحمَِّبَفْوِ  َأ –َمْ  ِفي الدميِن َفِضيَلُتُه َوَتَقدَّ, َعُظَمْ  ِفي احَلقم َمْنِزَلُتُه 
ْو ْن ُيِعانَي َعلا  ذِلاَك أَ   ِباُدوِن أَ  -َواْقَتَاَمْتُه الُعُياوُن  , وُس َرْتُه النغُفَوإْن َصغَّ -ْمُرٌؤ َوال ا. َحقِِّه 

..وحقو  الرعيَّة عل  القائد , رعية ومنه يكون حقو  القائد عل  ال, (  ُيَعاَن َعَلْيِه
العلاوم  تبادل احلقو  والواجبات , وهو ما تنادي باه  منه وثقافة التنظيم الوعي ب تواصل بدَّ منوال      
بنشار الثقافاة   وذلاك  , ( عليه السالم) ُيعزز السياسية , ونر  ما يركز عليه ووالعلوم ة اوعاصرة ياراإلد

, ومنهاا  الرمسياة وغاو الرمسياة    نشطة األات م  متطلباحلقو  اوتبادلة التنظيمية لإلنسان وحياته , ومنه 
, وباني خمتلا    ت إىل أدناهاا  االتصاالت والتعاون اوشاك من أعل  السالطا و العالقات العامة واخلاصة

 :بقوله الشرائ  االجتماعية والطبقات , حيث 
َوَتاْوِفُو  , ِصايَاُة َلُكاْم   َفالنَّ ا َحقُُّكْم َعَليَّمَّفَأ: َحقٌّ  َوَلُكْم َعَليَّ, ِلي َعَلْيُكْم َحقًّا  إنَّ, اُس يغَها النََّأ)       

, ا َحقِّي َعَلْيُكْم فالَوَفااُء بالَبْيَعاِة   أمََّو. ا َتْعَلُموا َتْأِديُبُكْم َكْيَمَو, ال َتْجَهُلوا َوَتْعِليُمُكْم َكْي, َفْيِئُكْم َعَلْيُكْم 
 . (اَعُة ِحنَي آُمُرُكْم الطَّوَََ, ْدُعوُكْم اإلَجاَبُة ِحنَي َأَو, اَوِغيِ  ي اَوْشَهِد َوِصيَاُة ِفالنََّو

وهو أداء حقهم عليه أواًل , وجوب يسبق عل  الناس , لكنه  ببيان حقه أواًل( عليه السالم)ويبدأ       
, وماا  بال تفرقة بني دين وآخر , ومذه  وآخر أسبقية أداء القائد حلقو  الناس وجوب ما ُيدلل عل  

 .. ر افكاختالف األ حيمل كل منهم
 وجاوب  دورلبياان   ,( عليه الساالم ), يعود  من حقو  الناس عليه أداء القائد , ِلما يات وبعد       

 .. , إن اقتض  األمر يسبق  ايلاق ولر  , الذي قد يتزامن أو همقائداجتا  ما عل  الناس من حق  أداء
 : اآلتي, النص اوبارك اوتقدمم ومن خالل , وميكن لديد ما خيص هذا اوباث       

ودف  عجلة التقدغم والتطور وللتعاون , حلقو  اوتبادلة بني القائد والرعيَّة يتطل  وعي الناس با - 
والنمو وصن  القرارات اخلطرة , وخصوصًا اإلساااتيجيَّة اوعاوَّل عليهاا لبنااء وحادة الدولاة       

ومن هذ  احلقاو  اإلساااتيجية الوفااء    , واوشاركة الفاعلة ووحدة اختاذ القرارات وُّاسكها 
يف اوسوة السياسية  لتفو ح واهو العمق احلقيقي والقوة الفاعلة يف النجا؛ والوفاء , لقائدهم 

والوفااء يعاين   , واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية , وُّاسكها الابوي والثقاايف واحلضااري   
األعمال عل  أفضل صورة خطط وأداء , الكثو العظيم ؛ يف التعامل اويداني السلوكي القويم 

..ممكنة لتاقيق األهداف اورسومة 
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.. ته باالبتعااد عان سالوك التقاادم اإلداري يف العمال ؛ هاو الوفااء        وتواصله واستمراري     
 .. واالبتعاد عن الفساد اإلداري واالقتصادي واوالي ؛ هو الوفاء 

فاعلياة  حاافز و لقق و, نية أفضل العالقات اإلنسا كلمة الطيمبة يف العمل , تبينوحت  ال      
 اجتاهاات تنظيمياة و الاوساتويات  خمتلا    عل  تأثوهاو, األداء والتماسك وانسيابية األعمال 

مسوة اوشاري  والدولة تدعم  هيو,  ألفقي واوانيبوا العمودي ؛ مكونات هيكلها التنظيمي
واوكاان والشاخص   قمَّاة الوفااء , بالتوقيا      فهاي بالتالي و وكل مفاصلها ومفاصل احلياة ,
, يف مساوة الدولاة    ماا كاان   نأيا , جناح الشخص القياادي   اوناس  ألدائها , لتكون سبيل

واوؤسسات واوشاري  العاماة واخلاصاة علا  أكمال     يف نهوض الدولة واجملتم  اوناف  ص  لت
 ..وجه 

, إسهام الرعياة يف النصاياة علا  أسااس البنااء الفكاري والعقائادي لبنااء الدولاة واجملتما             - 
ياة كال مكوناات وأجاواء     وتنق, والنصياة تأخذ أبعاد متعددة ومتكاملة ؛ بالوقاية والعاالج  

للايلولة دون احنراف اخلط البياني لتنفيذ اخلطة اورسومة , ومناه ماا يتعلاق    , اوناخ التنظيمي 
..النصياة اليت هلا انعكاسات آنية ومستقبلية توقي  ب

تاواء  احإدارة األزماات و  ومناه , وق  احلاجة , والسيما إسهام الرعية وتضامنهم م  قائدهم  -3
قاد ياؤثر   , مستقبل نشاط معاني  عامة أو خاصة , ومحاية مة , سواء كان  أي مشكلة أو أز

..وما يتطلبه من وض  احللول اوناسبة له , مستقباًل عل  ما حييط بالعامَّة من الناس 
الطاعاة لقائادهم وباوعي واساتيعاب احلقاو       , أو األفراد  أو العامة الرعيَّة الناس أو أن يولي -1

أي م  ضمنو, مشاركتهم أين ما كان  و, أين ما كانوا , تقرارها ومحايتها ومحاية الدولة واس
ام عان  النَّ وعي الطاعةوب, أفضل وجه حبرص أداء الواجبات واألعمال عل  و ,نشاط إنساني 

اوتباادل  تقاويم  تقيايم وال لل, الارأي والارأي اآلخار    ومحايته  رونة استقبال , النصياة اوتبادلة 
والوصاول إىل  ,  اإلقدام واوباادرة زرع روح و هاُّاسكح اوماعة وروبناء واُواقق , األمشل 

.. اهلدف البنَّاء اوشاك 
بالشاكل  ووماا سايليها   , يتكامل م  ما تقدَّم يف مباحاث هاذا الفصال    يف هذا اوباث , واوتقدمم       

 ..اوختصر اوفيد 
باني احلقاو    اونتظماة  احلقاو   وماة  منظجزء من نظام يضم , وعمومًا فإنَّ حقو  القائد والرعية       

, وتواصاًل ِلما يتضمنه اووضوع , نار   اوشاكة واوتبادلة اإلهلية وحقو  اوخلوقات البشرية اإلنسانيَّة 
 ( :عليه السالم)يف مناسبة أخر  , يقوله 
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َ  اخَلاَرُز  اُم تفارَّ إْن انقَطاَ  النمَظا  َفا : مغُه ُضا َيَمُعُه َوْجاِم ِمَن اخَلَرِز َياُن النمَظَكِر َميمِم باألْماُن الَقَكَمَو)       
 . (دًأ َبِمْ  حَبذاِفِوِ  َأَتْجَلْم َي ثمَّ, َ  َهَذَو
ُّاساك  ماا يتاقاق مان    وجه آخر للاقو  والواجبات واوتكامل م  النص اوبارك اوتقدمم , ووهو      

, ب احلضاارات اإلنساانية اويدانياة    ماا أثبتتاه جتاار   , وهو كل مكونات الدولة ومؤسساتها ومشاريعها 
 انعدم  اخلاصيَّة الاابطية, اني فإذا اختلف  مكونات النظام احلضاري اإلنس, وهيكليَّة البناء وجوهرها 

عادم  ماؤدا   م الثقاة اوتبادلاة و  يظهر مؤشر انعادا , فأو عل  أقل تقدير تكاد األواصر تتفكك ,  اوفصلية
وال ُيذكر منها غاو  , هياكل اواضي من وتصب  , تااج  حضاراتها فتتفر  أمَّة احلضارات و, التعاون 

قيم البا  ؛ ألمَّاة متجاددة  و, أطالهلا وآثارها وجوانا  مان أفكارهاا اوتواصالة ِعام حضاارات جديادة        
, ختل  اوديات الزمنياة  و اخلطط اورسومة  عل  وفق ها وستقبل واعدويقود ةدوقا تنظيمالو ةماألنظو

 ..ر ا تكون إنسانية و سوة , وبأهداف حمددة 
 
 
 

 لرابعاملبحث ا

 حقوق الرعّية اجتاه بعضهم بعضًا 
 

نصل وعرفة جوان  من احلق , وكيفية العمل علا  إحقاا    , بعد اوتقدمم من مباحث هذا الفصل       
ومنه تأدية احلقو  والواجبات علا  أكمال وجاه مشار  , و اا حيملاه مان أخالقياات مثمارة          , احلق 

 ..اويدانية  االتطلعات اإلنسانية , احلركية بكل االجتاهات الفكرية وتطبيقاتهب
الابع  ؛ كالشارائ  واألعاراف والتقالياد القومياة      ما  بعضاها   ويرفد ذلك أمور عديدة متماسكة       

يدخل  ماو, ومنه ما يَُُسنَّ من التشريعات والقوانني واألنظمة واللوائ  , والقوانني ومصادرها التشريعية 
 .. ن باألمراُوشرمعون واوعنيو ية يتبناهافلسف مؤثراتمن مضامني و

ومناه ماا   , أو األخذ بُهداهما معًا , ما يدخل ضمن اونظور الديين أو الدنيوي  , منهرافد حيوي و     
 ..ينبثق عل  وفق ما ُيادد العالقات العامة واخلاصة 
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اوذه  الفردي أو توجيه ديولوجية ومذه  معني , كأن يتجه بأيومنه ما ينبثق اجتاهه وإميانه من       
,  ةذاتيا  اؤثرات    وضوعية ور االرأمسالي أو االشااكي أو ما جيم  بني خمتل  اوذاه  واالجتاهات , 

واألنشاطة  واحلرياات  وما يتم من خالل كل ذلك يف رسام سياساات الدولاة وتوجياه الفارد واجملتما        
 ..من حقو  وواجبات اجتا  بعضهم البع  أو العامة وما يات  عل  الرعية  اوشاري  ,واوؤسسات و
أمَّا األعراف والتقاليد االجتماعية القوميتان ؛ وفاعلية التوجيه وما ميتلكاا مان قابلياة وقاوَّة اإللازام            

موجماه  األخالقي غو اوكتوب وغو الرمسي وغو اورئي , وقد يفو  يف توجيهاه وإلزاماه علا  ماا هاو      
 ..تنظيمي الورمسي باوكتوب الوُملزم 

 حت مضامينها يسري  ر اعل  األعراف والتقاليد , ات والشعوب والقبائل واألمم اجملتمعما تتفق و     
تسهيل لاألمَّة  تتبناهاو,  وتوافق عليها وتقررها دون تدوينها رمسيًا,  اقتصاديةوحدة إنتاجيَّة أصغر و عل 

انسايابية  للوصاول إىل  , , وإدارة أزماتهاا دون اوكتاوب الرمساي    تني واومود الرمسي اوهام وجتاوز الرو
 ..ها مستقبلبناء ووعالقاتها  أنشطتهايف  تقدغممرحلة ال

له منااهج  , جمتم  آخر قد ال يعتد به, سانيَّة جملتم  معيَّن من أنَّ مفاهيم أخالقيَّة إن وجدير بالذكر      
, ومناه ومان   , كما هو عليه يف اجملتمعات الشارقية والغربياة   متداولة عينة ومفاهيم خمتلفة وصطلاات م

غو  ما تتأثر احلقو  والواجبات , وما تتطلبه حقاو  الرعياة اجتاا  بعضاهم بعضاًا , ومناه ماا تتاقاق         
 التطور يفالنمو واالستقرار والبناء واالستثمار ووما ينجم عنه من , جناحات إدارة أمن الناس أو اجملتم  

 ..كل االجتاهات الفكرية والعلمية واوعرفية 
, النظرة التاليلية البالغية ( عليه السالم)وعمومًا وبهذا اخلصوص , يض  أمو اوؤمنني اإلمام علي       

التكامليَّاة  اإلصاالحيَّة  من األبعاد السلوكية و يتضمنهوما  أو الناس وطبقاته ,واالستقراء اويداني للرعيَّة 
 ..  ر وغو مباشر , وكما أسلفناا تنظمه وتوجمه وُتلِزم به , بشكل مباشوم, البناء 
 :   (عليه السالم) يقول حيث      

ا ُجُنوُد َفِمْنَه: ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصُلُ  َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو )      
ُل ْها ا َأِمْنَها َو , الرمْفاقِ اِف َواُل اإلْنَصا ُعمَِّمْنَهَو, اُة الَعْدِل ا ُقَضِمْنَهَو, ِة اصَّاخَلِة َوامَََََََََََََّاُب الَعا ُكتََّهمْنَو, اهلِل 

َبَقاُة السغاْفَل    ا الطَِّمْنَهَو,  اِتاَعْهُل الصمَنَأاُر َوا التغجَِّمْنَهَو, اسِ  ُمْسِلَمِة النَِّة َوِل الذممَّْهاِج ِمْن َأاخَلَراِوْزَيِة َو
ِة ُسانَّ  ْواِباِه أَ ي ِكَتل  َحدمِ  َفِريَضًة ِفَوَوَضَ  َع,   اهلُل َلُه َسْهَمُه ُكلٌّ قْد َسمََّو, اَوْسَكَنِة اَجِة َوي احَلِمْن َذِو

 . (وظًا َعْهدًا ِمْنُه ِعْنَدنا َمْاُف -َم آِلِه وَسلَّ  اهلُل َعَلْيِه َولََّص - َنبيمِه
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, والعالقات الرمسية وغو الرمسياة , واالتصااالت   العامة واخلاصة الطبقات وُيظِهر النص اوبارك ؛       
البع  والبع  و, ( ال غن  ) وتفاعلية حمورية الرمسية وغو الرمسية , واإلصالح التكافلي والتضامين , و
جا   الواماا يقابلاه مان تكامال األداء ب    خر , واآلخر , ومنه الرأي والرأي اآلخر , يعين احلق واحلق اآل

توزي  األدوار داخال  , يعين الفهم والتفاهم واحملاورة بني البع  والبع  اآلخر , يعين  والواج  اآلخر
احلضاارة  ويعاين  ويعاين انسايابية كال شايء ,     التوزي  االقتصادي عل  وفاق الشاريعة ,    ويعينالدولة , 

 ..ة األعمال والتقدغم واإلدارة العامة وإدار
 :  وما يتضمنه من     

التمويل واوالية واووارد البشرية واوشاايات  اوتمثلة منها يف  وظائ  اوشاري  أو اوؤسسات ؛ -
  ..واإلنتاج والتسويق والتخزين 

واإلشاراف  التنبؤ والتخطيط والتنظيم والتوجياه والرقاباة   اوتمثلة منها يف والوظائ  اإلدارية ؛  -
 ..دراء وتنمية او

ويعين منظوماات متنوعاة منهاا منظوماة العمال والتوزيا  , والكفااءات واخلامات واواؤهالت ,                
يعاين  والتخصص وتقسيم العمل , واوساتويات التخطيطياة والتنفيذياة , اونتجاة للسال  واخلادمات , و      

 ..وغوها مما احتو  مضامينه النص اوبارك اوتقدمم .. الشرع والتشري  
ومما ُياتمم أن يكون الوعي , والثقافة العاماة والتخصصاية , ومساتو  اإلدراك التفااعلي للاقاو            

والواجبات , لُتصان عل  وفق ما يات  من إلزام أخالقي للتبادل يف احلقاو  والواجباات علا  أسااس     
, من أن احلضارة وما شاكلهما  ةواالشااكي ةالبناء , ال عل  أساس ما تضعه نظريات ومذاه  الرأمسالي

 ..بشكل خاص  الطبقيوالصراع , ناجته عن الصراع بشكل عام 
 نََّأ) اإلصالح والبناء احلضاري ؛ ب واوتمثلة,  عميقة حقيقية إنسانية بل تقوم احلضارات عل  أسس     
ال تقااوم وحينهااا , .. ( ٍ  َبْعاا ا َعااْنال ِغَناا  ِبَبْعِضااَهَو, ِبااَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصااُلُ  َبْعُضااَهَة َطَبَقاايَّااِعالرَّ

, وإن قام  عل  الصاراع فمصاوها بعاد هادر احلقاو  والواجباات ,       احلضارات عل  أساس الصراع 
 ., وتراج  احلضارات وتالشيها سفك الدماء بغو ِحلِّها الفشل يف توازنها , و

, أو اوتكوناة منهاا   , ناه هلاا   أال وهي ؛ الرعيَّاة والطبقاات اوكوم  , وبهذا تتجّل  حقيقة عم التاريخ      
, الذي ينب  من واقعها ومناخها الصاامي الصااي  ؛ إصاالح بعضاها الابع       و, وفلسفة وجود ذلك 

وعدم استغناء بعضها عان  وبناء بعضها البع  , وتكامل البناء اوخطط واوتعاون عل  تنفيذ  وإجناز  , 
؛  تكامل منظومة أنشطتها وأنظمتهاا وتنظيماتهاا  منه ويعين عدم هدر الطاقات واإلمكانيات , , البع  
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وما ينبثق عنها , الشريعة اإلهليَّة العظيمة وهد  يف ظل ُمصانة حقوقهم اوتبادلة و, الرمسيَّة وغو الرمسيَّة 
 ..وقوانني من تشريعات 

داف إاّل مناف  متكاملة ومشااكة األها  ,  اآلخر بع لالطبقات بعضهم لوتعاون ُّاسك وما يقدمم      
من خالل  االجتاهاتاوصا  اوختلفة قويم لقيق ومتبادلة , والرؤ  اإلنسانية  الرسالةوالنتائج عل  وفق 

اونافسة احملققة اإلبداع وإظهار اوواه  واالبتكارات , وليس  عل  أسس اونافسة التدموية اليت ال تنب  
, أو اوستهلك للمنتوج من اوعين بأي نشاط من أخالقيات العمل وأخالقيات اوهنة وأخالقيات واحاام 

 ..السل  واخلدمات 
 ( :عليه السالم)قوله يف  اوتمثملة, ن األرضية الصاحلة الناس أو اجملتم  مأخالقية ثقافة دأ لذا تب       
َوَصاالِح  , ُكْم ْمارِ َوَنْظاِم أَ ,  اهلِل ِبَتْقَو , ْهِلي َوَمْن َبَلَغُه ِكَتاِبي َوَجِميَ  َولِدي َوَأ, ُأوِصيُكَما ) ..       

ْفَضاُل  َصالُح َذاِت الَباْيِن أَ : " َيُقوُل  -َم آِلِه َوَسلَّ  اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ - ُكَماَفإنمي َسِمْعُ  َجدَّ, َذاِت َبْيِنُكْم 
 . " (اِم َيالِة َوالصمِة الصَِّمْن َعامَّ

يات  عليه االستقرار من نظام  ينجم و, وما يف الوصية ة العام إىلاوام  من اخلاصة  وهذا التدرغج     
وعنادها  , ( ُكْم ْمِرَوَنْظِم َأ)  والدقة حينها تكون ؛, ( اهلِل  ِبَتْقَو  )األمور , الرابطة القومية اوتمثلة ؛ با 

اوتماسكة من يمية إتقان وانسيابية وفاعلية السلسلة التنظينبثق , ومنها ( َوَصالِح َذاِت َبْيِنُكْم ) ؛  يتجّل 
البناااء التنظاايم و إلسااااتيجية, لكونهااا الرابطااة اوتينااة ( َصااالِح ) , ( َنْظااِم ) , (  َتْقااَو ) ؛ خااالل 

 .. التنظيمي  –والتماسك االجتماعي 
واالبتعااد عان الضاغينة    , صافاء الاروح    الصالة والصيام يف جوصد  األداء , أن تكون وامتداد       

والاذي  , صاالح ذات الابني   االجتا  حنو و, لنفا  والدجل والتدمو للذات واآلخرين واحلقد واحلسد وا
وباه  , النفعيَّة اواديَّة وغو اواديَّاة  يف األخالقية يبين الدمقة يف التنظيم وانسيابية وفاعلية األعمال ومرونتها 

, القيادي  واألسلوبهج اإلداري وهو ما ينف  الن, ومحايتهما من االخاا  اودممر , بناء الدولة واجملتم  
ختلا    أخاذ  , وماا ي (  َصاالُح َذاِت الَباْينِ  ) واوبين عل  أساس العالقات العامة يف خمتل  األنشطة ؛ 

ُّاساك اجملتما    صاد  اوشااعر و  دواخله و ات اإلنسانية وُّاسك اإلنسان اونطلق منوالعالقاالجتاهات 
 ..  والواجبات , ومنه ما يكون من احلقوومنه صد  األداء 

واحلقاو   , أين ما كان  العالقاات   ,ي للعالقات اإلنسانية رما هو ضرو( عليه السالم)ويضي        
منطقاي  وأخالقاي و ,  تنظيماي رفيا  اوساتو     انهج  , اوتبادلة بني الرعية ذاتهم ؛ بعضهم اجتا  بعا   

 :من خالل القول وذلك , االقتصادي  -وواقعي التطبيق واألداء والتكافل االجتماعي 
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َوْلُيْعِط ,  ِسَو َوالَعاِنَيِبِه اأَل َوْلَيُفكََّ, َوْلُيْاِسْن ِمْنُه الضمَياَفَة , ِبِه الَقَراَبَة  َفَمْن آَتاُ  اهلُل َمااًل َفْلَيِصْل)       
ِ  اخِلَصااِل  َفاْوزًا ِبهاذِ   اِب ؛ َفاإنَّ َوِتَغااَء الثَّا  ْبا, َواِئاِ   َوْلَيْصِبْر َنْفَسُه َعل  احُلُقوِ  َوالنَّ, الَغاِرَم ِمْنُه الَفِقَو َو

 . (َوَدْرُك َفَضاِئِل اآلِخَرِة ؛ إْن َشاَء اهلُل , َشَرُف َمَكاِرِم الدغْنَيا 
أماٌر وارد ونظاام منهجاي وفكاري ونفساي وسالوكي يف       , وحقو  الرعية اجتا  بعضهم الابع         

خو دليل علا  هاذا االجتاا  واالهتماام بالبعاد اإلنسااني       , تقدمم وما يوضماه النص اوبارك او, اإلسالم 
قتصاادي واواالي للبنااء    يت ُتظهار فاعلياة وأهميَّاة البعاد اال    الا , واحلضاري للعالقات االجتماعياة احلّقاة   

وإشاباع  , والشاعور بااآلخرين    األخالقاي ماا بقاي اوانهج     الثاب  والباقيوالعمل الصا  , االجتماعي 
وفقاه باوعي وُّاساك مان شاأنه أن يقاومي       علا   والذي حيمل األخال  ويعمال  , ضرورية احلاجات ال

وفاق  علا   وماا يدعماه   , باحملبَّة والوئام وح  االنتماء والثقة بالنفس واآلخارين  , األواصر االجتماعية 
, قاب بالثواب والع أخرويفالعمل الدنيوي له امتداد , الشريعة اإلسالمية ؛  ا ُيرضي اخلالق عز وجل 

 . (ْجُرُ  َوَعَمٍل َتْذَهْ  َمُؤوَنُتُه َوَيْبَق  َأ, ُتُه َوَتْبَق  َتِبَعُتُه َعَمٍل َتْذَهُ  َلذَّ: اَن َما َبْيَن َعَمَلْيِن َشتَّ) و 
إن كان , هناك تبعات حيددها العمل وظروفه وتوقيته وما حييط به , التبعات الشخصية  فضاًل عن      

هو أداء وتنفيذ ما خمطط لاه بأكمال   , ومن أخالقيات العمل وما يرتبط معه , و خبالفه صاحلًا أو قوميًا أ
, احلقو  والواجبات من خالل ما مطلوب من األعمال اوتكاملة , ليؤدي البع  للبع  , وجه وأتقنه 

ْنَفَق الَفْضَل ِمْن َوَأ, ُسَنْ  َخِليَقُتُه َوَح, َاْ  َسِريَرُتُه َوَصَل, وََِطاَب َكْسُبُه , ِفي َنْفِسِه  ُطوَب  ِلَمْن َذلَّ) و 
 .3(َوَلْم ُيْنَسْ  إىل الِبْدَعِة , ُة َوَوِسَعْتُه السغنَّ, ُ  اِس َشرََّوَعَزَل َعِن النَّ, ْمَسَك الَفْضَل ِمْن ِلَساِنِه َوَأ, َماِلِه 

ن , اوعيقاة للعالقاات   يف دواخال اإلنساا  ح الكميااء  واا  السايطرة علا   وإذالل النفس هنا ؛ هو       
ة ورفاق ورمحاة   مرونا هاا مان   ما يتجاه ب و, يف النفس فاعل التواض  جعل و , إلنسانية وُّاسك اجملتم ا

هاو ماا   و, قوَّة الشخصية عل  أداء احلقو  والواجباات   وجماراتها  ا يتاقق من بناء,  التعامل وسهولة
وباه يطيا  الكسا  بأشارف     , والرعية وقياادتهم   ,اوناف  بني الرعية أنفسهم  يدعم اوسوة اوتبادلة يف

, وإصاالح  وبنااء ساوي الانفس    ودعمهاا التكااملي هاو إصاالح الادواخل      , األعمال وأنفعها وأنقاها 
 ..والفعل  صالح سر األعمال والسلوك والدواخل ه

, واألداء اوكّل  بها  الواضاة ل ا فيها ما خيص األعما, وهو بذاته خيلق صد  السلوك واألعمال      
حُبسان   ,اساتمرارهما   وتطوي  النفس عل  اخلاو والعطااء  , والتوقي   من حيث الكم واوودةاوطلوب 
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النتااج واإلنتااج بكال    وماؤدا  رفا  مساتو     , اوؤدي حتمًا إىل مسو العالقات اإلنساانية   اخلُلق والطب 
 ..اونظورة وغو اونظورة  هأشكال
واالبتعاد عن الثرثارة يف الكاالم دون   , يف أداء األعمال واوعطاء اء العطسلوك وتكامله أن يسلك       

خبصاوص بنااء    فيماا ورد والادليل  , وهو من دعائم التطاور احلضااري والنماو والتقادغم     , العمل الناف  
 :ومنه  ؛الشخصية السوية الرصينة 

اء كان الشخص خارج سلوك إنساني وحضاري , سووهو أرق  ,  (ُ  اِس َشرََّوَعَزَل َعِن النَّ)  -
 كاناة اوو, تنظيماي  الداري واإلسالوك  ال هاخل اوؤسسة أو اوشروع ,  اا فياه ماا يتضامن    دأو 

 ..بالشكل الواعي واحلقو  والواجبات أداء لتفعيل  اوطلوبة
, ياة  دخل ضمن أرق  السلوكيات التنظيمومما ي,  (َوَلْم ُيْنَسْ  إىل الِبْدَعِة , ُة َوَوِسَعْتُه السغنَّ)  -

أن ال  وتكاملاه  ألنها األساس األقاوم ,  ,  وبسوي النفوس, وأرقاها  األفكاروعل  وفق أنق  
أساس  اليت ُتبن  علا   تظهر خطورة البدعة وخصوصًا , السلوك ألهواء الناس واوهالء  ينجرَّ

ختال  نر  الُبدعة واضاة , حينما و, العلوم ونور  النقي  وتقويم اوهل وعدم التباغر بقويم
..اوتعارف عليها أو حت  السغنَّة احلسنة  ,السنَّة النبوية الشريفة النابعة من القرآن الكريم 

ألنهاا أبساط ماا    ,  لكُّم الانفس األمَّاارة بالساوء   هو , وأخطر ما يف السلوك اإلداري والتنظيمي       
اغتصاب احلقو  وعدم  وهذا يعين, اإلداري واوالي بكل أشكاله , ومنه الفساد هو الفساد , تؤدي به 

وتؤدي باجملتم  أو اجملامي  واألفراد إىل الصراعات السالبية والظلام واساتعباد    , تأدية الواجبات اوطلوبة 
, ولري  الكلم  باسم القانون والشريعةهذا االجتا  , وقد يكون , اآلخرين بصورة مباشرة وغو مباشر 

 ..ويف غو ِحلِّه ق وال ممر وقد يتفاقم إىل سفك الدماء بال ح,  عن مواضعه
صاد  األعماال والعالقاات    أبقاويم التنظايم و  , هاو الكسا  احلاالل الطيما      ؛ والسبيل األسلم       

وهاو  , االستاقاقات اوادية وغاو اوادياة   ما مطلوب من أداء و, والتوازن يف األداء وتقوميه , اإلنسانية 
التوعياة وإذالل  مان خاالل   بتعااد عان كال السالبيات     واال, جان  من محاية احلقو  وتأدية الواجبات 

, ومحاايتهم مان مطاام  الانفس األمَّاارة بالساوء       ,  التباادلي  احلاق لتمكني اوعنيني بإحقاا    , الصعاب
ْكَثاُر  َأ) لكاون  , والوقاية من الوقاوع يف دوَّاماة الضاياع والتادمو     , هو منارف  كل مان محايتهم مو

  . (اِمِ  ُروِ  اَوَطاِرِع الُعُقوِل َتْاَ  بَُِمَص
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لا   اِلِم َعَشدغ ِمْن َيْوِم الظَّا اِلِم َأل  الظََّيْوُم اَوْظُلوِم َع) ؛ أال وهو , رادع عظيم قيادي والوعي وبدأ       
 ةومااا يتطلبااه ماان أداء الواجبااات ؛ الشاارعي, حيفااظ كاال مسااتويات احلقااو  مااا وهااو ,   (اَوْظُلااوِم 
 ..ةوالقانوني

وفاق بنااء    وعلا  , لبعضاها الابع    خمتل  احلقو  والواجبات ا البدَّ من أن تؤدي الطبقات وبهذ        
, , لكاي ال تأخاذهم العازَّة يف اإلثام     تبعات الكمياء كل اجملتم  من و الفرد روح التواض  الذي حيمي

وناات  طرة بني خمتلا  مك اخلواجز احل واالجتا  صوب الصراع اوقي  , وعالجها والوقاية منها , ختطي
ْحَساَن  ا َأَما ) و , بنااء العالقاات والتعااون البنَّااء     العمل باه ل التواض  و ثقافة التاول إىلمنه و, اجملتم  

 . ( ااًل َعل  اهلِلتمَكاِء اْغِنَياِء َعل  اأَلْحَسُن ِمْنُه ِتيُه الُفَقَرَأَو! ا ِعْنَد اهلِل اِء َطَلبًا ِلَماِء ِلْلُفَقَرْغِنَياُضَ  اأَلَتَو
وهو , قتصادية بني طبقات ومكونات الناس أو اجملتم  اال -جتماعية االواجز احل وبالتواض  ختطي      

لبنااء احليااة    وحقوقهاا ,  الطبقات االجتماعياة وجود واستيعاب فلسفة , أعظم بناء للعالقات اإلنسانية 
ا ْيِديِهْم َمي َأا ِفَفُيِقرغَه, اِد َعِم ِلَمناِفِ  الِعَبادًا َيْخَتصغُهُم اهلُل بالنمهلِل ِعَب إنَّ) و , ومستقبل حضارات الشعوب 

 .3(ا إىل َغْيِرِهْم َلَهَحوَّ ُثمَّ, ا ِمْنُهْم ا َنَزَعَها َمَنُعوَهإَذا ؛ َفَبَذُلوَه
والسالوك التنظيماي   التنظايم  اإلنسان وحقوقه , ومحاية ومحاية , اووازين واالتزان اويزان ووهكذا       

ما حيادد محاياة وبقااء الانعم      ومنه, العادل والتوزي  اووارد االقتصادية واالقتصاد صا  الناس وموإدارة 
ربااح الايت تادعم    وجاين األ  تشاغيلها النف  مان هاوامش   االجتا  بو, واحليلولة دون هدرها , االقتصادية 

واالساتثمار  ار واالدخا إىل اإلنفاا   وفق هد  الشريعة بالكسا  احلاالل الطيما     دوران االقتصاد عل  
قويم إدارة األنشطة االقتصادية , ب زاولهوما ُت, إحقا  احلق موازين وهو ال يأتي إاّل من خالل , الّطي  

 ..ووظائ  اوشروع التكاملي  اإلداريةالوظائ  
ي , وماا  النفسا الفكاري و بل يتعدا  يف العمق , وال يق  الفكر اإلداري اإلسالمي عند هذا احلد       

 إنََّف, وا ِمْنُه َشْيئًا ال َتْاِقرُِْفَعُلوا اخَلْيَر َوا) مبدأ ؛  بالغة , ومنه ما حيمله اإلنساني ليه من السلوكيات  ع
. اهلِل َكاذِلَك  َفَيُكاوَن وَ , ْوَل  ِبِفْعِل اخَلْيِر ِمنمي َحدًا َأَأ إنَّ: َحُدُكْم َأ ال َيُقوَلنََّو, َثٌو َقِليَلُه َكَصِغَوُ  َكبٌو َو

 .1(ُه ْهُلا َكفاُكُموُ  َأا َتَرْكُتُموُ  ِمْنُهَمَفَمْهَم, ْهاًل رم َأالشَِّلْلَخْيِر َو إنَّ
,  والواجبات وأدائهما عل  أكمل وجهحلقو  لوضوح اض  الدعم النفسي اوتكامل كون ووبه ي       

ن أداء عمل الشار أو النشااط   والوقاية والعالج م, والتسابق بفعل اخلو , هو طوعي ناف   ومنها أداء ما
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, اليت تعاوها القو  العاوية الياوم وتساميها بغسايل      ا فيها األموال اوشكوك  صادرها, غو اوشروع 
وماد   , ماد  نقااوة هاذ  اوصاادر     باالتاقق مان   الشروع و, , جملهول اوصادر القادمة منها  األموال

ة , واالجتماعيا  ةواإلداريا  ة؛ االقتصادي ر التنظيمات اإلنسانيةضبابيَّة قنواتها ونهاياتها اليت تدعم ما يدمم
آجاًل  اخلطأ ونهايتها حتمًا ؛ عاجاًل أملكونها بدأت ب, االنقالب عل  مصادرها  وحت  قد يصل بها إىل

 ..فالشر ال يلد إاّل الشر , النهايات اخلاطئة وتلد من كش  نست
وعلا   , إىل كبوهاا   وتادرجها حتا  الوصاول   , اخليمرة  واألنشطة فال استغناء عن صغو األعمال      

الذي يص  أواًل وأخوًا , عز وجل اخلالق  , إن شاء اهلل , وهو ما يرضي, نقاوة الفكر أساس الوعي و
النادفاع بااخلو   باأداء الواجباات وا  وبأداء احلقو  , يف مصلاة اإلنسان ومشاريعه العمرانيَّة واحلضارية 

الاوطين  ولقياق االساتقرار والساالم    , بعضهم اجتا  البع  , لقيق حقو  الرعية  ويكون, وحنو اخلو 
 ..العاوي و
 
 
 

 املبحث اخلام 

 حق املخلوق اجتاه نفسه

 
وماا  , وماا للرعياة مان حقاو      , بعد أن اطلعنا يف اوباحث السابقة عل  ما للقائد مان حقاو           

واحلقاو  تنصا  يف   , اخلالق عز وجل عل  اوخلاو    وقبل كل ذلك وهذا ؛ حقو , لبعضهم البع  
 ..وخملوقاته اهلل غين عن عباد  و, لاة اإلنسان وأنشطته اوختلفة مص
أال وهاو ؛ حاق اإلنساان    , ويمز موضوع حيوي تكاملي م  ما سبقه من مباحث هاذا الفصال          

بل للفرد حقاو  يؤديهاا   , فاس  لفرد فال تتادد احلقو  والواجبات ,  ايط ا, أو ذاته اجتا  نفسه 
 ا فيه ما يدخل ضمن و, يبدأ من اووان  اوادية وغو اوادية والنفسية و,  جتزئةاجتا  نفسه أو ذاته وبال 
وملوثه , وما يؤثر علا  الانفس والسالوك والفعال     الفكر نقي , وما يكتسبه من التعلم والابية والتعليم 

بصافة العمال   و وبالشعور والالشعور , , واوقصود وغو اوقصود , اوخطط له وغو اوخطط لهواألداء 
 .. وغو الرمسي الرمسي
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اإلنساان , وتشااك    وينطلاق منهاا   النقطة اليت يلتقي فيها, وإدارة وتنظيم الذات وحماسبة النفس        
وهاي  , اوستق  جزء من استقامة السلوك بقويم الفكر , وتكون والنفس اوطمئنة ضمنها النفس اللوَّامة 

 ..وانعكاساته عل  أداء أعماله وأنشطته , من حقو  الفرد اجتا  نفسه 
 اوناايف للجانا    السالوك يبتعاد عان   و, يبتعاد عان اإلضارار واألضارار     وبالثبات عل  القاويم ,         

 ..اإلنساني  -األخالقي 
الاوعي   يبادأ مؤشار  , لذاتياة  اإلمكانياات والقادرات واواؤهالت ا   من الشخص ا ميتلكه والعلم         

, وماد   اآلنياة واوساتقبلية   م بالذات وقادراتها وإمكانياتهاا   للذات الشخصية , وقد يكون  نظور العل
ثر علا  اوساتقبل , اونطلاق مان أرضاية احلقاو        اواؤ احلافز الداف  وُيبن   ,إمكانية تطور هذ  القدرات 

اِهَل ِبَقاْدِر َنْفِساِه َيُكاوُن بَقاْدِر َغْياِرِ       اَو إنََّف, ي اأُلُموِر ِر َنْفِسِه ِفْدال َيْجَهُل َمْبَلَ  قَََو) .. ؛  والواجبات
 . (ْجَهَل َأ

 ر اا ينشاأ  ؛ ( لتقري  الفكارة  )  ت الذاتية يف األمور , والقدراوهذ  دعوة لقراءة الذات ومبل         
الذاتياة  القادرات   د إىل معرفاة ما  ؛ والذي يتم الوصول عان طريقاه ,   ( معرفة الذات علم ) مستقباًل 

 ..القدرات واإلمكانيات هذ   ميكن تطوير اومتلكة , اآلنية وعل  أسسها استقراء مفتاح ما
بشاكل ياثو   ذاتيًا عل  خمتل  العلوم واوعارف ماثاًل ,   هعند عرضاإلنسان أعرف بقدراته ولكون       

باإلمكاان هاو يطورهاا ,    , إكمال مسألة معيناة  آلية و رغبته ر ا من خاللهذ  القدرات , وهو ميتلك 
 ..معرفة حقيقة قدراته يكون قد وصل إىل 

أو يعاي ماد    ال يعارف  منها و, حقو  نفسه ويعيها قدراته الذاتية ال يعرف وألنَّ َمْن ال يعرف       
لقادر اواادي واوعناوي    وهي اوعرفاة با ,   (ْمُرٌؤ َلْم َيْعِرْف َقْدَرُ  َهَلَك ا)  بهذاو, حقو  اآلخرين عليه 
والقدرات والقابلياات وكيفياة   ,  ا فيها اوؤهالت والكيفيَّة اوناسبة لإلفادة منها , واإلنساني والفكري 

, وبذاته خيادم البعاد التنظيماي للاذات     , تطوير  لكل ما مطلوب  تهواكبتنميتها وتطويرها ,  تثمينها و
 ..والبعد النفعي هلا 

ك ِلا ْهفُي, بني جهلة , كأن يض  الشخص العامل نفسه ضعها انفسه يف غو مو وهالكه حينما يض      
يف يعيش  هالك حت  لألمَّة اليتالنافعة للذات ولآلخرين , وهذا بذاته وقدراته العلمية شخصيته احلقيقية 

 ..اجتا  ذاته , وعندها يهدر حقه وسطها 
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إمَّا حسدًا يتجاهله الوسط الذي يعيش فيه , َمْن ال يعرف قدرها , حينما وكذلك قد يهلك نفسه       
,  هالك نفسهال ُيقدمرون العلم والعلماء حق قدرهم , وهو يسهم يف الوسط البيئي كون أو , أو جهاًل 

, عدم الثقاة باالنفس بساب  الوساط الاذي يعايش فياه        لد  الشخص صاح  القدرات , يتوّلد ور ا 
كون لديه اإلصرار واإلرادة أو قد ال ي , وجيهله اآلخرين القدراتمن ه جيهل شخصيته ومكانتها لكونو

 ..نساا  وراءهاا   فهة اولِّااة الايت ي  , أو قد يكون بسب  ميوله اوادي واحلاجات التا عل  معرفة قدراته
 ..ه اجتا  نفسه وهكذا يهلك الشخص ويهدر حقوق

 النفساي الفكاري و البنااء  ساالمة   وهاو أال يظهر ضمن حقو  اإلنسان اجتا  ذاتاه ,   جان  آخرو      
, وامتداد مكانه هاذا   ةالدنيوي يف احلياة اوناس  وشغل مكانُه ,لإلسهام يف الرك  احلضاري , السوي 

ِزُناوا  ) .. واونطلق مان مبادأ ؛   , إاّل  ااسبة النفس لتوازن الشخصية وال يكون  , ةاألخروياحلياة إىل 
ويندمج ذلك ضمن البناء احلقيقاي  ,  .. (ْن ُتَااَسُبوا َوَحاِسُبوَها ِمْن َقْبِل َأ, ْن ُتوَزُنوا ْنُفَسُكْم ِمْن َقْبِل َأَأ

 ثاباة التقاويم   (  َوَحاِسُبوَها) ,   ثابة التاليل والتقييم( ْنُفَسُكْم ِزُنوا َأ) , للوعي الذي حيمله الشخص 
وهاو الرقاباة الذاتياة لاألداء      وحيمل فياه جانا  مهام أال   , اوبين عل  مطابقة ما خمطط له وما متَّ تنفيذ  

 ..والبناء والنمو والتطور 
عاز وجال , وهاو ساباانه الغاين      وتأدية الواجبات واحلقو  هو جزء مّما يؤديه الفرد اجتا  اخلاالق        

واوشااري    مقاومم للسالوك التنظيماي للشاخص    هو و,  مردَّ  األكيد للفرد نفسه وَمْن ُيايطهو, احلميد 
وبهذا , وميتد إىل أن يشمل الدولة وما حييط بها , والبيئة الداخلية لألنشطة وما حييطها واوناخ التنظيمي 

إَذا   َحتَّ, ْيِل ُغْمَضَها َوَهَجَرْت ِفي اللَّ, َوَعَرَكْ  ِبَجْنِبَها ُبْؤَسَها , ْت إىل َربمَها َفْرَضَها دَُّطوَب  ِلَنْفٍس َأ )
, ْساَهَر ُعُياوَنُهْم َخاْوُف َمَعااِدِهْم     ِفاي َمْعَشاٍر أَ  , َهاا  َدْت َكفََّوَتَوسَّ, ْرَضَها َأْفَتَرَشْ  َغَلَ  الَكَر  َعَلْيَها ا

َعْ  ِبُطاوِل اْساِتْغَفاِرِهْم   َوَتَقشَّا , َوَهْمَهَماْ  ِباِذْكِر َربمِهاْم ِشاَفاُهُهْم     , َوَتَجاَفْ  َعْن َمَضاِجِعِهْم ُجُنوُبُهْم 
 .  (" ِحْزَب اهلِل ُهُم اُوْفِلُاوَن  ال إنََّأ,  ُأولِئَك ِحْزُب اهلِل" , ُذُنوُبُهْم 

بأبعادها , ية والفوقية لتقويم احلياة بكل تفاصيلها ومفاصلها التات, وبه يشمل آلية الفكر القويم        
لكانَّ  , الفطرة تتاو  حا  اخلاو والعطااء     بفالنفس اإلنسانية باألساس أو , لألنشطة والعمودية األفقية 

وحيارف   , ويرباك الانفس  , هاو ماا يلاوث األفكاار     , فها عن أداء هذ  الواجباات واحلقاو    الذي حير
, ْبَعاُد َشاْيءني َمْنِزعاًا    ْفَس َأهِذِ  النَّ َفإنَّ, َوَقَمَ  َهَو  َنْفِسِه , ْمَرًأ َنَزَع َعْن َشْهَوِتِه َفَرِحَم اهلُل ا) ؛ السلوك 

 .3(يف َهو    َها ال َتَزاُل َتْنِزُع إىل َمْعِصَيةنيَوإنَّ
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 :فاآللية احلقيقية لألداء القويم        
أو , واقتالع الشخص عن شهواته اونارفة عن اووبقات , ؛ وهو الك  ( َنَزَع َعْن َشْهَوِتِه )  -

أو , يتاول إىل نكاح خمال  للشريعة ؛ كالنكاح الشرعي اليت ال تكون يف مواضعها اوناسبة 
الشاهوة  حتا  وإن كانا    , د عن حادَّ  انقلا  إىل ضادَّ     , وكل شيء زاالتمادي بالشهوة 

اخلطارة علا     الئال تتفاقم وتتاول إىل مناادر يغاوي اإلنساان  لاذاته    , ح بها شرعًا ومسم
لكانَّ نازع   , والتعدمي علا  حقاو  الاذات    , ويؤثر عل  النظام والتنظيم , الذات واآلخرين 

 ..ن االحنراف م من ملذاتها اواحمة , هي محاية ووقاية هلاالنفس 
, قاوَّة الشخصاية   لبنااء  وعلياه ,  السايطرة  كل ما يتم ؛ والقم  يشمل ( َوَقَمَ  َهَو  َنْفِسِه )  -

وقلعه والتخلص منه حلماية اإلنسان ذاته , من أصله يف النفس والقهر واإلذالل لكل منارف 
ا تساتلذ  مان   ما أمَّا اهلو  ؛ فيعين مايالن الانفس إىل    ..وهو حيمي حق الذات , ْن حييطه وَم

 . يةالشرع الشهوات من غو داعيته
علا  وفاق   و, والتعليل الرافد لوعي الشخص وحصانته وبناء األنشطة عل  أسس تنظيمية قوياة          

 :لكون وتتمثل فلسفته الوقائية والعالجية , فاعلية مكونات النظام 
..ْبَعُد َشْيءني َمْنِزعًا ْفَس َأهِذِ  النَّ َفإنَّ -
.. َها ال َتَزاُل َتْنِزُع إىل َمْعِصَيةني يف َهو  َوإنَّ -

, من أجل أن يكون تأدية احلقاو  منهاا وإليهاا    , وأيضًا حقو  الفرد يف قم  الشهوات الدنيوية       
بتعطيال  وذلاك  , فاعلية النفس األمَّارة بالسوء أو تعطيل عملها أو كب  وإلغاء , وبالثقة واإلقدام اوثمر 

,  يري   النفس أمٌر ضارو فاو.. وعواقبها اوؤوة , رافها اوؤدي لسوء األعمال واجنمقومات تنشيطها 
 ( :عليه السالم)وبهذا يقول , وال بدَّ منه حلماية حقو  اإلنسان اجتا  نفسه 

  .. (ُ  ِباِوْلِ  َمْأُدومًا َوَتْقَن, َمَعَها إىل الُقْرِص إَذا َقَدْرُت َعَلْيِه َمْطُعومًا  َنْفِسي ِرَياَضًة َتِهشغ ُروَضنَّأَل) 
أن ال تكون  وتبدأ من, , أال وهي بناء قوة اإلرادة وتبدأ قوَّة الشخصية من الوقاية الفعلية العملية       

ي فالاذ , فتفقد  احلقو  باالخنراط برك  هو  النفس وتفاقمه , ماديات احلياة هي اوهيمنة عل  الفرد 
فو  اوتمثال أواًل بالعقال   والاذي يسامو باواا   , سفل بالتأكيد إىل األ ينادر, البطن والفرج  ينادر إىل

.. والرصاانة والقاوة   التكامل  سيكون اجتاهه إىل األعل  ؛ ويتجه بناء الشخصية إىلفبالتأكيد , والفكر 
 ( : عليه السالم)ولذا يقول 
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, َواِوَياُ  ُمْخَتِلَفٌة ؛ َفَما َطاَب َساْقُيُه  , َن  ِبِه َعِن اَواِء َوُكلغ َنَباتني ال ِغ. ِلُكلم َعَمٍل َنَباتًا  نََّأْعَلْم اَو )      
 .  (ْت َثَمَرُتُه َمرََّخُبَث َغْرُسُه َوَأ, َوَما َخُبَث َسْقُيُه , َطاَب َغْرُسُه َوَحَلْ  َثَمَرُتُه 

بشاكل عاام ,   يم والتمويال والتنظا  التنمياة  , أال وهاو  هنا يمز جان  رئيسي من القول اوباارك  و      
 ..ما يكون الشخص عليه ومستو  , الوعي والثقافة  من يسبقهاوما , والتنمية الشخصية أو الذاتية 

جي  أن يعرف طبيعة العمل ومد  إنسانيته وجدوا  , اجتا  ذاته هنا , أنه الشخص حق ومما خيص       
واخاتالف  ونقاوة مصادر التمويال ,  , وطبيعة ُّويل هذا العمل والرغبة والوجوب يف تنمية هذا العمل 

واإلدارة والتنظايم  العمال   ؛ إساااتيجيات  مان  مصادر التمويل من عاام وخااص وخماتلط , وماا حيملاه     
, وميكن بيانه وحت  اونظومة اوعلوماتية والتخطيط والتنفيذ والرقابة التقييمية والتقوميية والتمويل والتنمية 

 :كاآلتي 
, ومساتو   ومساتقبله وإساااتيجيته    ؛ طبيعاة العمال   ا ميثلاه ؛ وجان  مم ( ِلُكلم َعَمٍل َنَباتًا)  -

, ودراساة هاذ  اوعلوماات    أهميته وفاعليته وحجمه , وما يتطل  من ا  معلومات لقياماه  
 .إخل .. واالختيار من خالله , ومستو  مرونة وُّثيل هذ  اوعلومات للمشروع أو العمل 

ه ؛ مصادر التمويل , وحجام التمويال ,   ؛ وجان  مما ميثل( ِه َعِن اَواِء َوُكلغ َنَباتني ال ِغَن  ِب)  -
,  ا فيها اووارد البشرية , وما ُّتلكه من وقوة فاعلية التمويل واووارد اوختلفة من اودخالت 

 .إخل .. طاقات وقدرات , وطبيعة البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية 
مصادر التمويل وطبيعته ونقاوة مصادر  , وفيما إذا كان ه ؛ وجان  مما ميثل( َواِوَياُ  ُمْخَتِلَفٌة  ) -

, وهادف  التمويل من القطاع العام أو اوختلط أو اخلاص , من داخال البلاد أو مان خارجاه     
 .إخل .. التمويل وإسااتيجيته 

؛ فضاُل عن التمويل , فهو ه ثل؛ وجان  مما مي( َطاَب َغْرُسُه َوَحَلْ  َثَمَرُتُه , َفَما َطاَب َسْقُيُه )  -
لإلنتاج , والدّقة واوالئماة لاذلك , وماا ُّتلاك     الدراسة والتخطيط يتعلق بدقة ونقاوة وُّثيل 

, وطبيعاة  اإلدارة من قدرات وإبداعات ومواها  وابتكاارات وخطاط إساااتيجية متكاملاة      
وجادواها ومناه اوادو      وقابلية التنظيم والتنسيق والتنمية بكل أشكاهلا اوطلوبة للمشروع ,

نقااوة  , ومستو  دقة اإلشراف والرقاباة التقييمياة والتقوميياة , وقابلياات تتااب  و     االقتصادية 
اوعلومات والبيانات ودقتها من مصادرها احلقيقية واوعنية به , وما ميكن اإلفادة مناه ,  استقاء 

العمال واألداء والتمويال    واألخالقياات ومنهاا أخالقياات   وما يعاوَّل علا  التنمياة اوساتدامة     
إخل , وما يكاون علياه مان نتاائج طيباة ومثمارة لتواصال األعماال         .. واألخالقية االقتصادية 
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اوشروع أو اوؤسسة  ما ميتلكه , ومما ميثل يف االسااتيجيات قوةوتنميتها م  مواردها البشرية 
.., وتواصل تنميتها أو اونظمة 

هاو انتكاساة وضاع     ,  ؛ وجان  مما ميثل ( ْت َثَمَرُتُهَمرََّث َغْرُسُه َوَأَخُب, َوَما َخُبَث َسْقُيُه )  -
 تدعماه , وماا   ساااتيجي إلالتخطيط ات اوناس  لاستعدادعدم , منه لللمشروع أو اوؤسسة 

وتواصاله ونقااوة مصاادر     وأهدافاه  ومصدر  التمويل وطبيعة التمويل  ا ؛هجوان  عديدة من
, ر باه واالنقيااد لاه ووآرباه     واالستثمار , والتاأث در التمويل اصومستو  استمرارية وتهديد م
, واالمتنااع  قابليات وقدرات ورغبات اواوارد البشارية   ضع  وبشكل مباشر وغو مباشر , 

كال ماا ذكرناا  يف الفقارة الساابقة وغوهاا مان        خبالف أيضًا , ووتطورها  عن منو القدرات
يف  , ودقتهاا تنفيذ األعماال  أسلوب استمراري يف كجان   , هتدعمباإلمكان أن األمور اليت 

 .وهكذا .. بوساطة اآلخرين عل  وفق اخلطط اورسومة , وإشباعها اوودة وتلبية احلاجات 
وطبيعاة العمال   ويدخل ضمن كل ما تقدَّم ذكر  , حقو  الشخص اجتا  نفسه يف اختيار العمال        

, وطبيعاة  ية , أو حتا  منافعاه الشخصاية والعاماة     وع ء العمل ومساتقبله ومنافعاه الذاتياة واووضاوع    
مان حياث نقاوتهاا واساتمرارها , لكوناه ياؤثر علا         عل  الشخص وحقوقاه  اوشروع ومصادر ُّويله 

ما ياتا  مان    ,  ا فيهقابلياته واستمرار  وسالمته يف العمل قدراته ومستقبل الشخص وتنمية وتطوير 
 ...تقاليد محيدة أمور شرعية وتشريعية وقانونية وأعراف و
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 الفصل العاشر
 بني التعلم والتعليم والدميقراطية القيادة

 
بهاذا  يامز   حيث ,له طال  خطوط تكميلية ُن عن القيادة والقائد ,مما تناولنا  استكمااًل ِلما تقدَّم        

بوة يف عاامل يساود  االختالفاات    الكو البالغة وله األهمية, آخر وحيوي موضوع تكاملي اخلصوص , 
ويسود  التبااين والفجاوات الواساعة يف    , واونافسات اوشروعة وغو اوشروعة واخلالفات والصراعات 

 ..واألسالي  الابوية واألخالقيات احلضارات والثقافات 
عان ماا ميتلكاه     فضاًل, دة وعامل القيادة وقوَّة شخصيَّته احملد, واووضوع يتمثل بالشخص القيادي       

منه و, حوله  اللتفافاما يتم من و , واس الي ماهواو ذباو وأخالقيات , وما ميتلكه منمن قدرات 
 اوادياة وغاو   نساان ؛ حاجاات اإل حقو  و بكل تفاصيل, ويتامَّل اوسؤولية ُيعتقد بأنه خو َمْن حيمل 

.. شااك  النااس او لقياق هادف   و, ت كري وتأثو  لدعم هاذ  القادرا  الف واوستو , والنفسية ادية او
 :وبهذا سيكون خوض اووضوعات عل  وفق اآلتي 

 .والتعليم القيادة بالتعلُّم :  املبحث األول   
 .الدميقراطيَّة القياديَّة يف نهج البالغة :  املبحث الثاني   
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 املبحث األول

 والتعليم القيادة بالتعلُّم
 

 علا   ت يف نظرياتهارّكز فمنها ما, القيادي  واألسلوبللقيادة قائد وللاختلف  نظرة الدراسات       
 .. القيادي الشخصليؤهله أن يكون , البيولوجية أو الوراثية أو التكوين اوتكامل للفرد  األبعاد

ومنهاا ماا   , أو تاأثو البيئاة علا  بنااء الشخصاية القيادياة       , واألخر  ركزت عل  األهمية البيئية      
 ..وهو ما درسنا  يف الفصل الساب  , خصيات القيادية ؛ كنظرية األمناط ونظرية السمات وضع  للش

, ه حس  اختصاصه َسَر, كل َدالقيادية والشخصية للشخصية وعمومًا كان  اجتاهات الدراسات      
,  أخار   نظاور علام االجتمااع    و, علم الانفس    نظور( القائد )  الشخصية القيادية درس ْنَم هممنف
مفااهيم  دخال ضامن   نر  القائد قاد  وهكذا .. باونظور البيولوجي  منهم َمْن درس الشخصية القياديةو

والبيئاي  والسالوكي  وغو  من البناء الاباوي  كل ما ذكرنا  فيها يشمل وم اإلدارية , ليكون القائد العل
  ..للشخصية القيادية وجي والتكوين البيول

 , واساتعدادات  وقادرات ومواها     اا ميتلكاه مان ماؤهالت     القائاد  أر  , فضاًل عن ماا تقادَّم        
تولاد    لكناه يف حااالت معيناة ,   ومان خاالل جتارباه اويدانياة ,      ويصقلها بالتعلم والتعليم والتدري  ,

 (( األسالوب  )) زماام  ه منميتلك يؤدي مهامه  اوكقائد , عل  أقرانه ؛ ليتقدَّم بها واألزمات اوواق  
 ..إدارية من أعل  مستو  يف الدولة إىل أصغر وحدة  اوتوافرة لهوسؤولية اأمور لقيادة 

باال  متقدمم علا  أقراناه    قد يكون قائد غو رمسي ؛ أي إن القائد يكون وكما يكون قائد رمسي ,      
  قيادته تضمن هلم احلقووالذين يرون  , من الناس أو العاملنيمنص  رمسي , بل يلت  حوله اوعنيني به 

احللاول  ليضا    , أزمااتهم  رأس إدارةيكاون علا    بشكل آخار  أو  , هدفيقودهم باجتا  واوطال  , و
 ..لتاقيق ما يصبون إليه , وحيملهم تضامنيًا ويف ظل قيادته ألزماتهم والعالجات اوناسبة 

 والتعلايم تعلُّم عن الا   , يبق  عدم استغناء والقيادة القائد اووهوب واومتلك وقومات القائدلكن و      
قدراتاه  االعتنااء  اتاو    ووتأهيلاه للمساؤولية   , لصقل مواهباه  أصول القيادة الناجاة والتدري  عل  

 ..وتطويرها وتنميتها 
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عل  , وتوعوية علمية وثقافية أو موجهات بال حمددات  اكُي ينمايف غاية اخلطورة حويبق  األمر       
وتروي  النفس  , حنو اووان  اإلجيابية ه لسلوكياته, واووجمناس  اولألسلوب  اعتبار  احملدد األساسي

 ..داخل النشاط  دور  تغيو يطرأ عل ي أأو اإلجيابي لتقبغل أي نقد موجَّه ,  والتفتغ 
,  ةاوسااتقبلي , يرجاا  إىل عاادم تناساا  العماال اآلنااي ماا  الااتغوات يكااون سااب  التغاايو قااد و      

هاي احملاددة    , ك يف األنشاطة , لكاون اواديات واألهاداف وإااال األعماال      غو التكتي فاإلسااتيجية
 , أسلوب تنفيذ األعماليتطل  تغيو منه و,  ئداالشخص الق , وبها وبغوها يتأثر للماتو  والشمولية

, ومااا تفرضااه اللااوائ  والقااوانني  اورسااومة واخلطااط اوتخااذة القاارارات بوساااطة اآلخاارين يف ضااوء 
 ..والتعليمات 

وتنمياة الاوعي   , ًا يتصااعد  اورساومة فلكٍل أهميته وتواصله القويم اوامر للوصاول إىل األهاداف          
يف  لسالطات ل السالمي  التاداول وبإنشاء مانهج  , والتعامل بالروح القيادية الرياضيَّة  ختل  اوستويات 

لوضا  أنسا    , م  هاذا اوانهج    دةأو تطبيقيًا يف تعامل القا واإلسهام ميدانيًا, ية خمتل  اوراحل التنفيذ
, م  مراعااة التنمياة اوساتدامة , للافااظ علا        يف تطوير وتنمية اإلدارة إلدارة التنمية التفهغم اإلنساني

 ستقبل , ومستقبل األجيال القادمة م  اووارد الطبيعية والبيئة الصاحلة النقية من تفااقم اولوثاات , وال  او
 .., وجعله مسؤولية كل جيل  ًامنذ أربعة عشر قرن اإلسالمي ننس  ما ُينادي بهذا الفكر

اواؤثرة يف اآلخارين وتنميتهاا     تياة كاريزماالوما ميتلكاه مان   اإلنسانية القائد قوة شخصية تظهر و       
أو , أحاد أفاراد الرعيَّاة    معيناة  يف مرحلة  كونحينما ي, التعلم والتعليم الابية و  مستو  , ورفالنفعية 
بانفس  و, يف مبادراتاه   واوتعاون اوبادع واوطااوع  الناف  الفاعل واألداء  ستو  فيها ويكون ,  العاملني

يف أيم مساتو  قياادي أو إداري ؛    حينما يتاتَّم أن يكوناوسؤولية , حجم اوستو  واألداء م  فار  
 ..عسكريَّة األنشطة الحت  أو , اخلاصَّة األنشطة اوختلطة ولألنشطة اودنيَّة احلكوميَّة أو 

ألسالي  القيادة جبانبيها الاتعّلم  و, والابوية اووان  التعليمية  نتطّل  إىل هذ , ويف نهج البالغة        
 ( : عليه السالم)حيث يقول , التدري  ما يكمله من المامج الابوية وبرامج و, والتعليم 

 -ْهاَل الَبْياِ    َأ -َوِعْنَدَنا . َوَتَماَم الَكِلَماِت , َوإْتَماَم الِعَداِت  ,َتاهلِل َلَقْد ُعلِّْمُ  َتْبِليَ  الرمَساالِت  )      
, َوَغاِنَم   َخَذ ِبَها َلِااقَ َمْن َأ. َوُسُبَلُه َقاِصَدٌة , َشَراِئَ  الدميِن َواِحَدٌة  ال َوإنََّأ. ْمِر ْبَواُب احُلْكِم َوِضَياُء اأَلَأ

 . (َم َوَنِد َوَمْن َوَقَ  َعْنَها َظلَّ
ماا ألهميَّاة الوراثاة والبيئاة     ُيظِهار  و,  يتعليما مانهج ترباوي و  أرفا   , وميثل النص اوبارك اوتقدم       

أعماا   و, ( َوَناِدَم   َوَمْن َوَقَ  َعْنَها َظلَّ, َوَغِنَم  َخَذ ِبَها َلِاَقَمْن َأ) , اوتمثلة  نهج وتأثوهما الابوي 
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َوُتْبَلا  ِفياِه   " , ْعَمُلوا ِلَيْوٍم ُتاْذَخُر َلاُه الاذََّخاِئُر    ا )؛ للعامل األخروي وميه بقييمه وتقالنافذة اسااتيجياتها 
, ُقاوا َناارًا َحرغَهاا َشاِديٌد     تَّاَو. ْعاَوُز  َوَغاِئُباُه أَ , ْعَجاُز  َوَمْن ال َيْنَفُعُه َحاِضُر ُلبمِه َفَعاِزُبُه َعْناُه أَ " . َراِئُر السَّ

ي اِلَ  َيْجَعُلاُه اهلُل َتَعااَل  ِلْلَماْرِء ِفا    اللَِّساَن الصَّ إنَّال َوَأ. َوَشَراُبَها َصِديٌد , ِحْلَيُتَها َحِديٌد َو, َوَقْعُرَها َبِعيٌد 
 . (َخْيٌر َلُه ِمَن اَواِل ُيوِرُثُه َمْن ال َيْاَمُدُ  , اِس النَّ
مان  يف حياز  مان النفا  واخلاو و   للمرساوم  األخال  العملية اهلادفاة  مزاولة حبد ذاته , هو والعمل       
, ويتعاد  يف   ةساتقبلي اوو/  أو ةنيا للاذات واآلخارين , بأبعااد  النفعياة اآل    نااف   حمدد لنشاط , وق  ال

قاائم  اوازاء  و عدم تقاادم األعماال ,   ويعيناإلسالم , الُبعد االسااتيجي الدنيوي إىل احلياة األخروية , 
 ..تخط  الدنيا الذي يدخار للذات م اال, والعمل ميثل يف اإلسالبالثواب والعقاب 

وبذات الوق  , أمر ضروري النافعة والنامية واوتطورة م  الزمن لذا تعّلم وتعليم أداء االستقامة و      
َوَمْن ال َيْنَفُعُه َحاِضُر )؛ اآلخر , والدليل قيادة إىل ُينممي قابلية القيادة عل  مستو  الذات ومنه أسلوب 

  ..( ْعَوُز َوَغاِئُبُه َأ, ْعَجُز اِزُبُه َعْنُه َأُلبمِه َفَع
 األداء ,االساتيعاب و العازب اخلالي البعيد العقل هاو أعجاز   , فوبهذا فَمْن ال ينفعه حضور عقله       

وهنا التصميم واإلرادة م  العقل ُتعزز انقياد تكاملياة األداء , وهاو تعلُّام وتعلايم علا  البنااء الفكاري        
  .. ادف بال حدود لد  الشخص بعقالنية وقدرة التنفيذالقيادي اهل

العقاب علا  أسااس   ووجان  آخر يدعم التعلُّم والتعليم والُبعد الابوي للقائد , أال وهو الثواب       
ُقاوا َناارًا َحرغَهاا    اتََّو ), أين ما كان الشخص ويف أي مركاز مان اوساؤولية    , عالجي الوقائي والردع ال
 ..( َوَشَراُبَها َصِديٌد , َوِحْلَيُتَها َحِديٌد , َقْعُرَها َبِعيٌد َو, َشِديٌد 

واللااا   اساتنتاجاته  , واإلفاادة مان    آثاار اواضاي واحلاضار   ا يتبني من   , فيه عالجيالو يكون       
 ..بعالج احلاضر حلماية اوستقبل 

مان األداء  ضعته استنتاجات ما جتااوز  ,  ا وحلاضر واوستقبل افعاليات أو أعمال لوقائي يكون و      
 ..اوقاحات توصيات والمن  لالنتفاع منها وُينتف  بهواألعمال , 

, وحضور  قه البلي  الصا   نِطاللسان وُتَكممله جولة العالقات والتعبو عن واق  احلال , أال وهو       
د دمهاو ذاتاه احملا   و كلمة حق عند ظامل جائر ,وَّ  بومنه اُوف, اخلو  وُينفِّذ  عل  أساس هالناف  الذي ُيقرمب

هو و, ذاتهم وبني الناس , أو الرعية  الناسو وجسر لالتصاالت بني القائد, ات اإلنسانيَّة لعالقلبلور اوو
ما وم والتعليم اوسر الواصل للتعلُّ, واللسان هو الكلمة به تنطلق و, الابوي  باألسلوبمقومم األعمال 
 .., وتكاملية آليته م  العقل والعقالنية ية والابسالي  يدعمه من األ
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ساواء كاان يف أعلا     , لايس بااألمر اهلايمن    , أو العاملني ضمن النشاط الواحاد   األمة انقيادوألنَّ       
ودقة اساتخدامها بااووق  والتوقيا     , فالشخصيَّة وبلي  الكلمات اوؤثرة , اوستويات القيادية أو أدنا  

 ..و اتو  التأثو بالرأي العام والصا  العام , وباألدوات واووارد البشرية  اوناسبني
وجيعل التعاون اوطلوب اوثمار  , ذلِّل الصعاب ُي الذي األمثل أو األنس  االستخداممنه اللسان وو      

ممكان   مار وجيعال األ , إلجنااز  تخطي اوعضالت واوعوقات واألزمات واوشاكل , للوصول إىل مرحلة ال
اوتقادمم  ( علياه الساالم  )وال بدَّ من تفعيل قوله , التنظيم التنسيق وبسبل  اورسومة الوصول إىل األهداف

 :الذكر 
 (َخْيٌر َلُه ِمَن اَواِل ُيوِرُثُه َمْن ال َيْاَمُدُ  , اِس ي النَّاِلَ  َيْجَعُلُه اهلُل َتَعاَل  ِلْلَمْرِء ِفاللَِّساَن الصَّ إنَّال َوَأ) 

, وحضور فاعلية الاتعّلم والتعلايم   , اخلمة القيادية اوناسبة  واكتساب, وللسلوك التنظيمي القويم       
والتعااون  ,  اونااط باه   وع ء العملتامَّل اوسؤوليَّة الذي كّله استعداد وقدرة لقيادي الشخص ال يثمر
 ال َوإنََّأ ), ي أو غو رمساي  سواء كان بشكل رمس, بوعي وتفاهم اوتماسك التتاب  القيادي سلسلة م  

 . .. (َيْقَتِدي ِبِه َوَيْسَتِضيُء ِبُنوِر ِعْلِمِه , ِلُكلم َمْأُموٍم إَمامًا 
اوخطط ووتظهر هنا قناعة األفراد ومد  تأثرهم َ ْن يقودهم حنو تنفيذ األعمال اوختلفة واوتكاملة      

 ..ا شخصية أو للصا  العام سواء نتائجه, أو االنقياد ألفعال حمددة , هلا 
ومعرفة ماا  , وان  القيادة وتعلمها اونطلق وابتداء خطواتها من ؛ تقو  اهلل ( عليه السالم)ويض       

ويف طاعاة  , أهاًل هلا والقيادة مسؤولية ليكون الشخص القيادي يف موق  , وما لغوها وما للناس للدنيا 
 ..ة وأنشطتها خلدمة الرعي, اهلل طريقًا أقوم وأرف  

هي هدفها محاية ومنفعة الناس أيان ماا   , وبالنظرة اووضوعية , ورد يف الكت  السماوية  وكل ما      
ويبق  ,  ا فيها االجتماعية واالقتصادية , أين ما كانوا ويف أيم اوستويات , فال هدر حلقوقهم , كانوا 

واالبتعااد  , وتداول السلطة سالميًا  , خالقيَّة للقيادة األ اوبادئال ُتارفه األنانيَّة عن , الشاخص أمامهم 
 ( :عليه السالم)حيث يقول , عن الظلم اودممر وسوة الشعوب 

, َوال َتْأَسَفا َعل  َشْيءني ِمْنَهاا ُزِوَي َعْنُكَماا   , َتْبِغَيا الدغْنَيا َوإْن َبَغْتُكَما  الََّوَأ, ُأوِصيُكَما ِبَتْقَو  اهلِل )      
 . ( َوِلْلَمْظُلوِم َعْونًا, اِلِم َخْصمًا َوُكوَنا ِلْلظَّ, ْجِر أَلْعَمال ِلَوا, َاقم وال ِباْلَوُق
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والايت ُتعاد   , ( رض)من تعاليمه القياديَّة اووجَّهة إىل حمماد بان أباي بكار     مضافًا إىل ما تقدَّم , وو      
وتكاون الرعيَّاة أو العااملون    , ال ُيظلم اوؤشر احلقيقي واونهج األقوم للشخص القيادي الذي ال َيظلم و

  ( : عليه السالم)وبهذا يقول , سواسية يف معاملتهم أو التعامل م  سلوكياتهم 
ْاَظاِة  ي اللَُّهْم ِفا َنْيا آِس َبَو, ْجَهاَك  ُهاْم وَ ْبُساْط لَ اَو, اِنَباَك  ِلْن َلُهْم َجَأَو, اَحَك َنْ  َلُهْم َجِفْخاَف)       

  اَلَعاهلَل َت إنََّف, يِهْم َفاُء ِمْن َعْدِلَك َعَلَعَس الضَغال َيْيَأَو, اُء يف َحْيِفَك َلُهْم   ال َيْطَمَ  الُعَظَمتََّح, والنَّْظَرِة 
ْنُتْم ْب فاأَ إْن ُيَعاذم َفا , َمْساُتوَرِة  اْلاِهَرِة َوالظَّا َو, ِة َوِبَكاْلَو اِلُكْمَمْعَوِة ِمْن َأِغِن الصَّاِدِ  َعَباِئُلُكْم َمْعَشَر ِعُيَس

 . (ْكَرُم إْن َيْعُ  َفْهَو َأَو, ْظَلُم َأ
 :وآلية القيادة تبدأ من    

 ..اَحَك َنْ  َلُهْم َجِفْخاَف -
..اِنَبَك ِلْن َلُهْم َجَأَو -
..ْجَهَك ُهْم َوْبُسْط َلاَو -
.. ْاَظِة والنَّْظَرِةي اللَُّهْم ِفَنْيآِس َبَو -

 : عليليةأو الت وفلسفة ذلك السببيَّة       
 ..اُء يف َحْيِفَك َلُهْم   ال َيْطَمَ  الُعَظَمتََّح -
..يِهْم َفاُء ِمْن َعْدِلَك َعَلَعَس الضَغال َيْيَأَو -

 :والنتيجة النهائيَّة الدنيويَّة واألخروية       
 : ِناِدِ  َعَباِئُلُكْم َمْعَشَر ِع  ُيَساَلَعاهلَل َت إنََّف    

 ..ِة َوِبَكاْلَو ُكْماِلَمْعَوِة ِمْن َأِغالصَّ -
..َمْسُتوَرِة اْلاِهَرِة َوالظََّو -

النااب  مان مصادر     , واوزاء هو اوزاء األوفر اوتكامل بأرق  نظاام للمكافاآت احلقيقاة األمسا            
 :احلقيقي األوف  التقوميي للعمل 

..ْظَلُم ْنُتْم َأإْن ُيَعذمْب فَأَف -
.. ْكَرُمإْن َيْعُ  َفْهَو َأَو -

إاّل دساتور للتعااليم القياديَّاة بقممهاا     , (  ْاَظاِة والنَّْظاَرةِ  ي اللَُّهْم ِفا َنْيا آِس َبَو) وما القول اوباارك        
واستتباب األمن النفساي ولقياق أداء حقاو     اإلنسانيَّة الرائعة اوامعة اوانعة ؛ اوامعة للسلوك القيادي 
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أو الوقوع بالسلبيات القيادياة وماا يغارر باإلنساان     ,   واوانعة لألخطاء والزلل والعن, اإلنسان عمليًا 
 ..وحاج  األبواب والبعد القيادي , غشاوة ظلمات كرسي احلكم 

باال  الاباوي  واوؤهال  , واخلمة بال غفلة , فسابق هذا القول اوبارك دعوة الوعي بالتعّلم والتعليم       
 ا فيه ما حيمله مان آلياة العمال وإمكانيَّاة تطبياق ذلاك       , ويتكامل إنسانيًا  ا يليه , فوار  قوَّة الكلمة 

وباال حاواجز ومراتا     , الطارفني القائاد والرعيَّاة     الفكر واآللة واإلنسان , وتنقيتاه لاد  ِكاال    بنقاوة
,  ا  وفق مؤثراتها اإلنسانيَّةعل  بالرقابة الذاتيَّة ؛ فلكلٍّ مكانته يف األداء والتنفيذ والتنسيق , ومستويات 

, حت  عل  مستو  أصغر وحدة نشاط من مستو  الدولة عل  البيئة الداخلية واخلارجيَّة  ؤثراتهافيها م
يطبمقاه َماْن يادمعي     بال رتوش وال تزويق كالم فيما, مان كل مكان وزوهي دعوة لإلنسان اوعاصر يف 

ق واألد  يف القاول  اونهج القياادي األعما  االجتا  بو, بالتعامل القيادي اإلنساني واألخالقي واحلضاري 
   ( ..عليه السالم)اوبارك هذا وغو  من أقوال وخط  وآثار وتطبيقات أمو اوؤمنني اإلمام علي 

م اوقاومم للقياادة   األقاو  الابوي التنماوي  األسلوببوودستور التعاليم القيادية اإلسالمية الصميميَّة       
ماا  واجملسماد لاه   ,  ()وجل ومنهج رساوله األعظام   اوستمدَّة من كتاب اهلل عز , والتعليم عّلم بالت

  ..حني واّل  عل  مصر ( رض)والك األشا ( عليه السالم)كتبه 
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 املبحث الثاني

 الدميقراطّية القيادّية يف نهج البالغة
 

وماا   الرئاساة والقياادة ,   أساالي   تطبياق وما ُيالئام مان   وآلية وصلنا إىل نقطة حساسة يف كيفية       
 ..ي للدولة إىل أدن  مستو  تنظيمي ؛ من أعل  مستو  قياد يسبقها من اختيار الرئيس والقيادي

, ورد منهجاه يف نهاج البالغاة     ومناه ماا  , اري يف الدولاة اإلساالمية   أمٌر عرفاه السالوك اإلد  وهو      
, ( علياه الساالم  )علاي  متمثاًل بفكار اإلماام   , وإشارته تدلغ عل  أرف  مستو  تنظيمي احتوا  اإلسالم 

الرفيعة والواضاة وهو ما حيمل الصورة احلضارية , اوستمد من القرآن الكريم والفكر النبوي الشري  
, وبأفضل مناهجاه اإلنساانيَّة   , واألد  واألمشل األعمق منه   ا فيها البعد الدميقراطي , بل, ن منذ قرو

لألشا ( عليه السالم)ني اإلمام علي بن أبي طال  عهد أمو اوؤمن من خاللويتبني ما يتض   وخصوصًا
ماا مل تنلاه   , و ة عظيماة إنسااني روحية إسالمية وينطلق من دستور لكل قيادي حقيقي وهو , ( رض ) 

 ..يف الوق  احلاضر وأحدث التطبيقات يف الدول اوتقدممة 
ا يف عهد الرسول الكاريم  , والسيمبل األعمق منه للمنا  الدميقراطي احلضور الفاعل  حيث كان     

() احلق واحلريَّةللناس أو الرعية أو العامة أو اوماهو أو اجملتم   , وكان مواتيا ويف صدر اإلسالم 
القائد ار يختويف مواق  يتم  ا, والتغيو بآلية وفاعلية ؛ األمر باوعروف والنهي عن اونكر يف إبداء الرأي 

ه أو يعزله عن يُينامبع  اوواق  يستطي  أن و, يقوممه يواصل معه وو يف مستويات متقدممة يف الدولة ,
التضاامين  وهاذا دليال علا  مساتو  الشاعور      , اقتضا  األمار لاذلك    سنا  لاه الفرصاة و  منصبه إذا 

والرقاباة  اوساؤولية  وتضاامن  الوعي اومااهوي لتكامال   ما يتهيأ من و, باوسؤولية للمجتم  اإلسالمي 
وإن كان , دولة اإلسالميَّة عم امتداد الزمن بال, وامتدَّت الحقًا , بني القائد ورعيَّته ية التقييمية والتقومي

 .. وخصوصًا ما بعد عهد اخلالفة الراشدة, ادي الحقًا عل  اوستو  القي لديد 
أماو اواؤمنني   وبياان واضا  ,   وما وثقه بصورة جليَّة الدليل الواض   عل  ما تقدَّم من القول , و      
 : القول اوبارك  من خالل( عليه السالم)إلمام علي ا

اِهِد َفَلْم َيُكاْن ِللشَّا  , َبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َعل  َما َباَيُعوُهْم َعَلْيِه ِذيَن َباَيُعوا َأُه َباَيَعِني الَقْوُم الَّإنَّ)        
ُ  ْومََّفإِن اْجَتَمُعوا َعل  َرُجٍل َوَس, ْنَصاِر الشغوَر  ِلْلُمَهاِجِريَن َواأَل َماَوإنَّ,  ْن َيُردََّوال ِلْلَغاِئِ  َأ, ْن َيْخَتاَر َأ
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َفاإْن  , وُ  إىل َما َخاَرَج ِمْناُه   ِبْدَعةني َردغ ْوْمِرِهْم َخاِرٌج ِبَطْعٍن َأَفإْن َخَرَج َعل  َأ, إَمامًا َكاَن ذِلَك هلِل ِرَض   
 . (  ُ  اهلُل َما َتَولََّوَوالَّ, َر َسِبيِل اُوْؤِمِننَي َب  َقاَتُلوُ  َعل  اتمَباِعِه َغْيَأ

البيعة ؛ عبارة عن اُوعاقدة واُوعاهدة كأنَّ كلَّ واحد منهما بااع ماا عناد  مان صااحبه وأعطاا        و      
   .. خالصة َنْفِسه وطاعته وَدخيلة أمر  

ماا  ذلاك , هاو   دليل وجان  من , ها تالعاوية وأنظمأعمق مما جاء بأحدث الدميقراطيات  وأبعاد       
 :بعد االختيار يكون 
 .وُ  إىل َما َخَرَج ِمْنُه ِبْدَعةني َردغ ْوْمِرِهْم َخاِرٌج ِبَطْعٍن َأإْن َخَرَج َعل  َأ -
.  ُ  اهلُل َما َتَولََّوَوالَّ, َب  َقاَتُلوُ  َعل  اتمَباِعِه َغْيَر َسِبيِل اُوْؤِمِننَي إْن َأ -

النفس اإلقادام با  , اوضمون باوعاقادة واُوعاهادة و   التضامين الطوعي اوماهوي يج االختيارنهواو      
يف هادف البيعاة   أساساًا  و, منه االجتماع عل  رجال ياؤد  إىل توسايمه لقياادتهم     و,  واوال والنفيس

كل اونظومات ه , ومن مور الدينية والدنيويةاألتسيو  وباألساس قيادته يتجه بها يف, اإلسالم رض  اهلل 
 ..اوستمدة من أخالقيات اإلسالم وفاعلية استمرار العطاء الدنيوية 

بطعن  ن  ما يصدر منه  مسوو احلياة , يدعمما اهلل سباانه وتعاىل , ومنه  شريعةوإْن خرج عل        
اّل قااتلو  للعاودة   وإ, وإْن امتن  حنُّو  عن قياادتهم  , وكما مت ذكر  , ااهوي كان تقوميه و, أو ُبدعة 

 ..قيادة اوسلمني احلق يف سبيل  وإتباع
جانا   كوجعله طها , روالبيعة والشور  , بشرطها وش من تبنيما والنص اوبارك , وهو ما بيَّنه       

الدولاة واوسالمني    قاوة  علا  تضامنيًا بتفاصيلها ولقيادة الدولة واوسلمني , ومنه احلفاظ  ملِزي ُمدستور
, وعالج كل ما يتضمن البيئة الداخلية من الضاع  أيان ماا كاان يف جساد األماة        رضهموِعوأمواهلم 

, واحلماياة   يط بدولاة اإلساالم  يف البيئة اخلارجية وما حي اإلسالمية , واستثمار كل ما يتوافر من الفرص
 .. اخلارجية والتاديات من اوخاطر والتهديدات 

 اوساتو   باني  ةروهو ميثل احملاو ,هه إىل طلاة والزبو يف خطاب آخر وجَّ( عليه السالم)ويض        
 وما أهمية ذلك لتماسك قيام الدولة وحقن الدماء , ,اوستويات الفاعلة األدن  القياديَّة والرعيَّة وتدرج 

 ( :عليه السالم)حيث ورد خبطابه 
  تَّا ُهْم َحاِيْعُأَبا  ْمَلا َو, ي اُدوِنا َر  َأتَّا َح اَسْم ُأِرِد النَّا نمي َلَأ, َوإْن َكَتْمُتَما , َفَقْد َعِلْمُتَما , ا َبْعُد مََّأ)       
, اِضاٍر  ال ِلَعاَرٍض حَ َو,  ني اِلا اٍن َغُسْلَطي ِلِنايْعَة َلْم ُتَبامَّالَع إنََّو, ي اَيَعِنَبَو يِناَدَرَأ ْنا ِممَُّكَمإنََّو. ي وِناَيُعَب
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َفَقاْد  , َن ْيِري ني ؛ َوإْن ُكْنُتَما َباَيْعُتَمااِني َكااِرهَ  َفاْرِجَعا َوُتوَبا إىل اهلِل ِمْن قََ, َفإْن ُكْنُتَما َباَيْعُتَماِني َطاِئعَِْيِن 
َحقم َوَلَعْماِري َماا ُكْنُتَماا ِباأَ    . َوإْساَراِرُكَما اَوْعِصاَيَة   , اَعاَة  بنييَل ِبإْظَهاِرُكَماا الطَّ َجَعْلُتَما ِلاي َعَلْيُكَماا السَّا   

َعَلْيُكَماا ِماْن    ْوَسا َ َكااَن أَ , ْن َتْدُخال ِفيِه ْمَر ِمْن َقْبِل َأَدْفَعُكَما هَذا اأَل َوإنَّ, ِة َوالِكْتَماِن ِقيَّاُوَهاِجِريَن ِبالتَّ
 . ( َبْعَد إْقَراِرُكَما ِبِه, ُخُروِجُكَما ِمْنُه 

نماي  َأ )؛ وبايعاة  يف ابني العامة واخلاصة والتكافؤ اوساواة , أال وهو شروط اليتض  شرط من مما و      
 ..., وما يليه  (ي اَيَعِنَبَو يِناَدَرَأ ْنا ِممَُّكَمإنََّو ), وُيتممه (  ياُدوِنَر  َأتََّح اَسَلْم ُأِرِد النَّ

أو االختياار واالنتخااب   ياتم  , ( اومااعي  ) وبعد التوجغاه الفاردي واومعاي    من جهة أخر  , و     
موقا  القائاد مان دعام     علياه   ما ياتا  و, مستو  الوعي والتمييز و, عل  أساس إرادة الناس اوبايعة 

وقدراتاه ومميزاتاه عان اآلخارين ,     عل  أساس مؤهالته وإمكانياتاه  , ومنها خططه براجمه والناس تبن  و
ة البعيادة  اإلسااتيجي واستيعاباته بآفاقه وأمن الرعية واستعداداته ومكانته يف اخلريطة السياسية اإلسالمية

تفصايله  وماا كاان   , ق من الشريعة اإلسالمية ودستورها القرآن الكاريم  منطِل , وايعه وغو  قةوالعمي
 ..( )الرسول الكريم ومنهج سوة  تبيَّن منما يو, السنَّة النبوية الشريفة  يفالواض  وبيانه 

, تكافئاة  الواعياة واو  ة الكاملاة اإلراد؛ وهاو علا  أسااس    ,  ( أرادوناي وباايعوني   ) ولذا كاان ؛       
ذا كاان  وبها , وأخالقيات اإللازام وااللتازام   واوساواة يف اوبايعة بني العامة واخلاصة , , واوبايعة اهلادفة 

 :  َةامَّالَع إنََّو) األساس ؛ 
هو َمْن ال ينشاد  , األخروي النزعة احلكيم اوبدئي فالقيادي ( ..  ني اِلاٍن َغُسْلَطي ِلِنايْعَلْم ُتَب)  -

اغتصااب السالطة مان    قاوة  أو ال ينطلق يف قيادته أو حكمه عل  السلطان الغال  السلطة , و
تنشاد  النااس   حبضور  الفاعل ومكانته النفعياة العاماة ,   , بل اخلاصة والعامة أو الرعية الناس 

..لقيادتهم 
بل ينظر هلا باوكونات اإلسااتيجية اليت تضاي   , وال تكون القوَّة لديه هدف ومنهج        

 بناء مشروعا ُّتلكه اوؤسسة أو ما ميتلكه ما ُيقوممه ويستثمر كل م, واإلنساني النفعي داء لأل
 إساااتيجية لبنااء خطاط   و, الدولة ودستورها , وبناء مؤسساتها واوشاري  العاماة واخلاصاة   

بة خلاو  اوساتقطِ واحلكمة الطيبة للنتاج واإلنتاج , ومنه ما يدخل ضمن مسار الناس بالكلمة 
( اوماعياة  ) اومعية احلضارية وما يات  عليه للنف  العام وبناء وُّاسك الشخصيَّة , الناس 

بأرف  ما اوتوافرة والطاقات كل للناس , وما يرفد قوَّتها اوادية واوعنوية والنفسية , الستثمار 
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 ننس  ما يؤثر وبناء الدولة عل  وفق احلضارة اإلنسانيَّة , وال, يتطلبه التنظيم , لتنفيذ اخلطط 
 ..أو الوسط احمليط للدولة  , ذلك عل  جان  من مكانة وسياسة الدولة والعالقات الدولية

ال تفاي   تكتيكية , وأماني وكذلك مل تكن اوبايعة , موجهة بأماني( ..  اِضٍرال ِلَعَرٍض َحَو)  -
رائن التنفيذ للخطاط  ق, والتكافؤ واوساواة احلكمة إحقا  احلق ورشاد و ةلافالعد, خلو األمة 

.. اإلسااتيجيةو ةاورسومة , ولقيق األهداف اوشاك
, الفاعلة التقوميية رضة ااوعوجود , جان  آخر مهم , أال وهو اوباركة يظهر يف نص الرسالة مما و      

تتامال  لتنظايم اوعارضاة و  ة بسالوكها  يمشاروع ذات , سواء كانا   خبالف ذلك معارضة قد تكون و
أو مل تكن  إخل , ..وموحدة ومقوممة وتقييمية مؤهلة وبنَّاءة وجامعة سؤولية وتشعر خبطورته , واوع ء 
 ..اوسؤولية ومن اوشروعية  اوستو االجتا  وبهذا 

مان والسالم , ومحاياة    , واحملااورة اهلادفاة لأل  ما تفرز  حرية الرأي والرأي اآلخر بشكل عام وهو      
وحادتها , لكاون لايس    ووتفاعلها م  احمليط أمنها محاية بالتالي , وء األمة أعدااخاا  جسد األمة من 

وتنظيم إصالح ووحدة يف بيان وبوعي رقابي يهدف لإلسهام  –هج سلوك تنظيمي تهي تنكل معارضة 
كاون  مان ثام ت  احلريات البنَّاءة , ووتطوير وبالتالي هو يص  يف تنمية  ,األمة عل  القويم اإلسااتيجي 

 ..منظومة احلريات وحقو  اإلنسان وعي وتنمية ضمن  الداخلةو جهةاوت
 :اليت تبدأ يف اإلسالم من وجوان  من منظومة احلريات ؛       
 .. استقباله والتفاعل معهوالثاب  االستعداد وحرية تفهغم احملتو  األخالقي  -
..ية والعدالة للناس أو العامة أو الرعوتكافؤ الفرص حرية ما تفرز  اوساواة  -
..وكونه أهاًل هلا , يتامل اوسؤولية  ْنممَّبني كونه من العامة وحرية الشخص القيادي  -
..حرية الشخص القيادي يف قبول اوسؤولية أو عدم قبوهلا  -
..الشخصيات القيادية حرية استعراض  -
..استعراض مؤهالتهم وحمتو  سوتهم بكل تفاصيلها حرية  -
..واالختبار االختيار ووالرف  والقبول حرية الفرز  -
..حرية اإلرادة يف االختيار  -
..للشخص القيادي حرية اوبايعة  -
..حرية الرقابة والتقييم والتقويم  -
وغوها مما يدخل ضمن منظومة احلريات اخلاصة بالشاخص  ..  حرية اإلصالح والبناء والعزل -

 ..األمة  الرعية أو الشع  أو أوعامة الناس , أو ما تتعلق خباصة والقيادي 
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النطال  بأسالوب  وذلك ل, لتجمغ  العامة واخلاصة  ؛ كسيا  قياديوالوسيلة  والقائد هو اهلدف      
واساتثمار الفارص للتطاور     , لبناء اإلنسان ولقيق أماني األمة اووحدة عل  احملبة ووحدة الكلمةقيادته 

 .. ْن ساوها الدولة اإلسالمية اوساوة َو عالقات والنمو والتقدم وقوَّة
  : البيعة له بقوله ( عليه السالم)وهنا يصومر       

  َلَقاْد ُوِطاَئ   َحتَّا , اِنا ني  ِماْن ُكالم جَ   َيْنثااُلوَن َعَلايَّ  ,  ُبِ  إَليَّاُس َكُعْرِف الضَّالنََّو اَعِني إالََّفَما َر)       
 . ( ِبيَضِة الَغَنِمنَي َحْوِلي َكَرُمْجَتِمِع, اَي ِعْطَف َوُشقَّ, اِن احَلَسَن
هذا اوباث , بأنَّ ما ورد يف دليل عل  دقة هو دليل آخر عل  ما متَّ بيانه يف اوباحث اوتقدممة , و      

الدميقراطيات  عاونا من تطبيقات به , هو أعمق مما جاءواالجتماعي يادي والسياسي البناء القما يتضمن 
 ..احلديثة واوعاصرة 

اليت ال تتوافر فيما ُّثل  بإمامته  , اونبثقة من اوعل التكويين واوعل التشريعيلكرمية اوؤهالت او      
اوانعاة إاّل أن  , الدافعة اوانعة ؛ الدافعاة للنااس    , (عليه السالم) يف غو أمو اوؤمنني علي بن أبي طال 

عل  الارغم مان عادم    ,   واوواقاألنس  لكل الظروف بال منازع , والقائد ( عليه السالم)يكون هو 
, النبوية الشريفة  السنَّة تعاليموينهج منهج القرآن الكريم و,  لكونه يريد ما يريد اهلل, رغبته يف اخلالفة 

ماا لألهاواء    اونغلقة عل  مصااحلها , وباذات الوقا    والنفعية اوادية وهذا قد ال يتفق م  أهواء البع  
, اوؤثر واوزعزع واوؤثر  خاطر  عل  وحادة األماة   أي العام  يف جان  من الرالتأثو اوصلاية هذ  من

من معركة , وما واجه لقيادة األمة اإلسالمية ( عليه السالم)د تسّلم اإلمام علي بعما كان عليه الدليل و
 ..النهروان معركة صفني ومعركة اومل و

 اومنه وحادته  ,اهلدف اونشود  هو كتاب اهلل سباانه وتعاىل عل  احلق , اوتمثل يفووحدة األمة       
 أماام  حبازم  وقوفها, لقوَّتها ومنوها وتطورها بناء ووتشريعاتها الدولة  ُّاسك وبناء من خالهلا ققاليت ل

 ( :عليه السالم)لذا يقول  ..التاديات واوخاطر والتهديدات  كل
, ُكْم َدَعْوُتُماوِني إَلْيَهااا  َولِكانَّ , الِوالَياِة إْرَباٌة    َوال ِفاي , َواهلِل َماا َكاَناْ  ِلاي ِفاي اخِلالَفاِة َرْغَباٌة       )       

, َبْعُتاُه  تَّْكِم ِباِه َفا َمَرَنا ِبااحلُ َوَأ, َنَظْرُت إىل ِكَتاِب اهلِل َوَما َوَضَ  َلَنا  ْفَضْ  إَليَّا َأَفَلمَّ, َوَحَمْلُتُموِني َعَلْيَها 
 . .. (ْقَتَدْيُتُه َفا, َم آِلِه َوَسلََّو   اهلُل َعَلْيِهَصلَّ, ِبيغ النَّ َوَما اْسَتنَّ

,  ( َدَعْوُتُموِني ) ذلك حينما يكون ؛ورغم , وليس  الِوالَية إْرَبة ,  ليس  اهلدف اخِلالَفةونر        
, البدَّ من لدياد  لوضا  ماا يتطلا  مان بناود الدساتور        األخالقي , أن بدأ اونهج , (  َوَحَمْلُتُموِني) 
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َوَماا  , َبْعُتاُه  َمَرَنا ِبااحُلْكِم ِباِه َفاتَّ  َوَأ, َنَظْرُت إىل ِكَتاِب اهلِل َوَما َوَضَ  َلَنا  )ر الدستور ؛ وبهذا كان مصد
الدولة احلقيقية عل  تشريعات ودستورية , لبناء .. (  َفاْقَتَدْيُتُه, َم آِلِه َوَسلَّ  اهلُل َعَلْيِه َوَصلَّ, ِبيغ النَّ اْسَتنَّ

, وماا ياتا  عليهاا مان     , وُتامَّل اوسؤوليات والواجباات  , فيه ُتصان احلقو  ري ج مدني حضاهمن
ومناه   القاويم والواضا  ,   اوانهج اإلصاالحي  هاذا  خطط وتنفيذ ومتابعة ورقاباة تقييمياة وتقوميياة , وب   

 ..قد ال يرو  للبع  كما سبق القول  وباالجتا  هذا اإلصالحي لكل أنواع الفساد ,
 ( :عليه السالم)أن قال  ؛الواض  ببيانه خر اآل والدليل       

َوال َتْثُباُ   , ْلَواٌن ؛ ال َتُقوُم َلُه الُقُلوُب ْمرًا َلُه ُوُجوٌ  َوَأا ُمْسَتْقِبُلوَن َأَدُعوني َوالَتِمُسوا َغْيِري ؛ َفإنَّ)       
َجْبُتُكْم َرِكْبُ  ِبُكاْم َماا   نمي إْن َأْعَلُموا َأَوا. َرْت َتَنكََّة َقْد اَوَاجََّو, َغاَمْ  اآلَفاَ  َقْد َأ إنََّو. َعَلْيِه الُعُقوُل 

ْساَمُعُكْم  َحاِدُكْم ؛ َوَلَعلِّاي أَ  َناا َكأَ إْن َتَرْكُتُماوِني َفأَ َو, َوَلْم ُأْصِ  إىل َقْوِل الَقاِئِل َوَعْتاِ  الَعاِتاْ    , ْعَلُم َأ
 . (! ِموًا َخْيٌر َلُكْم ِمْن َأ, َنا َلُكْم َوِزيرًا َأَو, ْمَرُكْم ْطَوُعُكْم ِلَمْن َوّلْيُتُموُ  َأَوَأ

ما   مأخاذ  ,  و واجتاهه القاويم  نصابهحينما يأخذ احلق  ية اُوسَتْقبلة ,اوستقبلخطورتها استقراء و       
 منما جيري ر من خالل وؤول إليه األموما ستضمان احلقو  واحلريات العامة ؛ ومنه حقو  اإلنسان , 

 ..الوجو  القيادية و, دوار األتقمص 
مساوة  بهاا  ك , ُيربا اوهاددة لوحادة األماة    والنفسية والسلوكية األلوان الفكرية طرح من ما سُيو      

أماام  ؛  ومساوتها وبنااء مؤسسااتها ومحاياة النااس     الدولاة بقيادتهاا    ويضا   ,ومستقبل الناس والدولاة  
اوانا    ومناه  )قياام القلا    عادم  باني   األهوالوثقل ما سيواجه من  اوخاطرو ديداتتهالو التاديات
مان هاول ماا    ثبات العقال  بني وما تكون عليه اوسوة , لكل االجتاهات احلياتية و( واإلداري التنظيمي 

مان  ناحي واوناخات والطروحات والصراعات والسالمة الفكرياة  ه , وما يق  عل  اونيسمعوما ه ونيرو
بناء وأعباء السلطات ما يات  من والتخطيط والتنفيذ , سالمة ل  ها عات, ومؤثر موجة التلوث الفكري

اوتجهاة   واوساؤوليات  , وأعباء األعماال , وما يتطلبه من توزي  األدوار التشريعية والقضائية والتنفيذية 
 ..باجتا  اوصلاة العامة 

لكانَّ األدوات وآلياات   , األجدر يف قيادة األمة اإلسالمية األحق وهو ( عليه السالم)ورغم كونه       
والادليل ماا   , واألعبااء  ليس  الدعم اوناس  لتامل هذ  اوصااع   , البشرية اووارد  ا فيها , التنفيذ 

وهناا يتضا  خطاورة الفكار وتعادد الفهام        ,(  ْلاَوانٌ ْمرًا َلُه ُوُجوٌ  َوَأا ُمْسَتْقِبُلوَن َأَفإنَّ) تضمنه اخلطاب 
اواؤثر علا  الارأي    مصا  البع  يتقاط  يف تطبيقاته م  احلق إذا كان واء يف تفهمه , وخصوصًا واأله
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 احملااورة ولويال الضاع  إىل قاوَّة    والعن  , ويبتعاد عان    اتي الصراعتبنملخط اوعارضة العام , فيتجه 
 .., والوقوف بوجه كل التهديدات واوخاطر  للمصلاة العامة باحلق , واستثمار الفرصوالعمل باحلزم 

لاذا  , وضبابية األحداث اوستقبلية , لصعوبة واستيعاب ما سيجري فضاًل عن ما تقدَّم ذكر  , وو      
, احلاق   مشاروعية وشاروع  , فتبادأ الصاراعات عناد    (  َوال َتْثُبُ  َعَلْياِه الُعُقاولُ  , ال َتُقوُم َلُه الُقُلوُب ) 

 ..ن األمة , وتلويث األفكار لد  اُوهالء معند عبث الباطل بالكلمات  وبالذات
استقرأ أماام النااس الواقا  اوساتقبلي     , ( عليه السالم)وللمنهج األبعد من الدميقراطية اليت ينتهجه       

واختاذ قارار اوانهج   , ( ْعَلُم َرِكْبُ  ِبُكْم َما َأ )النتيجة (  َجْبُتُكْمنمي إْن َأْعَلُموا َأَوا) وال مالمة ؛ , اورير 
 ..ناحي احلياة اليت شوهها اونتفعون اإلصالحي اووهري ولكل م

عناد   سايكون , اإلساالم احلقيقاي   نهج وهنا ومن أجل بناء الدولة والفكر االسااتيجي القاويم  ا        
وخيااركم مان خاالل هاذا البياان      , ( َوَلْم ُأْصِ  إىل َقْوِل الَقاِئاِل َوَعْتاِ  الَعاِتاْ      )؛  االختيار والتنفيذ

 ..( ْمَرُكْم ْطَوُعُكْم ِلَمْن َوّلْيُتُموُ  َأْسَمُعُكْم َوَأَحِدُكْم ؛ َوَلَعلِّي َأَنا َكَأَرْكُتُموِني َفَأإْن َتَو ) اوستقبلي ؛
اوصالاة العاماة   , هذا ينب  من وعاي القائاد احلقيقاي الاذي همَّاه األول واألخاو       بطبيعة احلال و      

 ..األقوم وعاب والنتائج من أجل التغيو لألفضل سالمة األمة أو لمغل الصوإدراك األمر عل  حقيقته , ل
( علياه الساالم  )ختيو  الذي قد ال يتاملون مرارته ؛ يكون ,  يرالواق  اوراحلقيقة وتأمغل  وبصورة      

 ..(  !ِموًا َخْيٌر َلُكْم ِمْن َأ, َنا َلُكْم َوِزيرًا َوَأ )وموقفه التضامين ؛ 
وهو اوبل الذي يعتصم باه  , ور الرعية وصاح  سرهم ويعينهم برأيه والوزير الذي حيمل ثقل أم      

   ..وهو الذي يدبمر أمور الدولة , برأيه وسلوكه وفعله , لُينجي من اهلالك 
 تضا  و وجا  ماا    ,مباشار وغاو مباشار     ؛ بشاكل  رة الرعية عنا  اوبسَّط ؛ اآلمر بإم, واألمو       

 ..الدولة وما فيها ومحاية إدارة قيادتهم وب, رمسيًا الناس ومله خيما , وية من ع ء اوسؤولالشريعة اإلهلية 
ماا لققاه احملااورة    , وفاق بياان األماور    عل  جيعل الوعي واالستيعاب وروح التعاون آخر وأمٌر        

 ..وكش  خمتل  األمور اُوايقة بالرعية 
الفسااد بكال    ما يتم التفانن يف , يف عصرنا احلاضر نر  , مما  ما سيلاقأين ما تبيَّن من اوتقدمم وو     

والُشاعارات  الوعاود  بطارح  و, باسام الدميقراطياة   واغتصاب حقاوقهم  تضليل الشعوب  أشكاله , ومنه
بال  وهاو أخطار جتاهال    , خطط ليس هلا بيان مياداني أو تنفياذي مساتقبلي    ووالوعود بمامج , المَّاقة 

إلنساانيَّة يف السالوك التنظيماي واإلداري    ألبعااد ا محاياة ا وتعدي علا  حقاو  اإلنساان واالبتعااد عان      
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القرارات  ما تتضمنهمن خالل بشكل وبآخر , عل  احلقو  العامة التعدمي و, وغو احلكومي احلكومي 
 ..العامة واوشاري  العاملون يف خمتل  اوؤسسات ما يتجه صوبه و, واإلسااتيجية السياسية 

والذي , دميقراطية عمق من الاونهج الدستوري الواض  لأل انه ورشاد  منخبالف ما يتض  بيهو و      
, وما تدومنه كت  التاريخ من عالقتاه بالرعياة ومحاياة    عل  وفق أرق  فكر قيادي ( عليه السالم)يضعه 

ن اوشاك واوبين عل  أساس الوعي والتعاو من غو اوسلمني ,كل احلقو  واحلريات , ويشمل به حت  
 ..العاملني يف آٍن واحد القائد والرعية وبني 
وعمقاه  ,  اتاه إيديولوجيو هبل األعمق يف اسااتيجيات الدميقراطيبناء ذلك اونهج وهدف وأسباب       

 والادليل حينماا  , واإلنساانية  هاو اإلنساان   , واألخالقياة والعالقاات اإلنساانية    عل  وفق قويم السلوك 
 : الدستورية برسالته, ( رض)ي األشا النخع (عليه السالم)خياط  
 . ( ِة امََّ  ِرَض  الَعَفُر َمَتِة ُيْغاصَُّسْخَط اخَل إنََّو, ِة اصَِّة ُيْجِاُ  ِبِرَض  اخَلامَُّسْخَط الَع إنََّف ) ..

وعل  وفقه ُيبن  الوعي ما   , وهذا اوبدأ مبين عل  أساس قويم األعمال واوصا  العامة واخلاصة        
 َنِظاوٌ  ْوَأ ,ي الادميِن  ٌخ َلَك ِفا ا َأإمَّ ), الثقافة العمرانيَّة السلمية الفكر وبناء و ريات واحلقو  ,ضمان احل

لكال األنشاطة   , وعل  قويم األسس اجملردة من اخلصوصايَّة الفردياة يف الواقا  العاام     , ( ي اخَلْلِق َلَك ِف
 ..تراثنا البنَّاء العظيم هو وهذا , اصة واخلالعامة  اوؤسسات واوشاري داخل الدولة و, والفعاليات 
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 الفصل احلادي عشر
 ماذا بعد كل ما تقّدم ؟

 
نظاور  اواونطلقاة مان    لدراساة اا تضامَّنته فصاول ومباحاث    مم, واوبارك  طافاو ساط  خاُّةويف       
قبساات  حماولاة الساتمداد   و حنا  اوتجهاة  العلمية سلسلةالهذ  ومن ,  احلديثة اوراج و العلمية اونهجيَّةو

فكار اإلنساان   و ا استوعبته الدراساة , و بروحية اإلسالم البلي  البال  عظيم القول  مضامني ية منتنظو
جمال العلاوم اإلدارياة واألسالوب والسالوك     ومنها ما تضمنه هذا اوزء يف ؛  ةدها العلمياعبأبوالقاصر , 
الايت تهادف إىل   وخمتصرة ومناسبة هلذ  الدراساة اوقتضابة    وما مشل  من لليالت, والتنظيمي القيادي 

تراثناا العرباي    عظايم مكناون  من  انوما تكش  ل,  لعلوم الواردة يف نهج البالغةضامني افت  األبواب و
   ..جمليد اإلسالمي ا

الفكار  لجانا  اوقاارن باني    اونا  اوتضمن لوب , تنوعةاوعديدة والمور األ, وجتّل  نص  أعيننا       
من القرآن الكريم  مستق , وبني أنق  فكر إسالمي متقدمم , اإلداري احلديث والثورة اإلدارية اوعاصرة 

, ْقَو  ُتْقَطاُ  ُحَماُة اخَلَطاَياا    ال َوِباالتَّ َأ) , والرائد يف جمال النظرياة والتطبياق   , النبوي الشري   والفي 
, (  َشْيءني َرَجاَء َأْكَثَر ِمْنُهَوال ُتَخاِطْر ِب ), (  ٌةإَضاَعُة الُفْرَصِة ُغصَّ) و , ( َوِباْلَيِقنِي ُتْدَرُك الَغاَيُة الُقْصَو  

منهااا القاايم واألخالقيااات   , تشاار وختلفااة االتنفيااذي لألعمااال  لألساالوب واوبااادئبهااذا اواانهج 
 ..اإلدارية  واالسااتيجيات

 : اآلتيأمور عديدة ومنها تنفيذها عل   عتمد يفاليت ُيالعمل يبدأ من احلقيقة  وأسلوب       
وما يات  عليه من , ض  اهلل جل جالله روهو أال , اهلدف األمس  اآلخرة وأعمال ُيراد بها  - 

ألعماال  أد  أداء لمناه  و, األخالقياات  ترسيخ والعمل إتقان باحلقو  والواجبات , وااللتزام 
 ..اوختلفة 
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, ؛ إمَّا احلالل أو احلارام   (إمَّا أو ) اتها وعل  الوجهني أعمال ُيراد بها الدنيا اخلالصة ومردود - 
, يكاون  فالنهج القويم يف الفكر والنفس والسلوك واألعمال , باشرة اووغو  ةباشراو تهبصور

 هماا باجتاا   ْن يتجه  وجبوَم, والفكر النبوي الشري  العظيم باورشد القرآني بطبيعة احلال , 
ويعتمد التأثو اإلجياابي أو الساليب علا  هاذا األسااس       احلرام ,فه يتجه صوب وخبال احلالل ,

..واونهج واونا  
فبالادنيا حيصال علا  ماراد  وإشاباع حاجاتاه       , ًا ا الادنيا واآلخارة معا   أعمال ُيراد من خالهل -3

مان  الوصاول   اإلنساان  يأمال  وباألداء ة والنفسية ,واوعنوي ةاوادي وان اووحاجات الغو من 
محاياة  محاية حقاو  اوخلوقاات ؛  اا فيهاا     , ومنه إىل رض  اخلالق عز وجل  خالل األعمال
..عل  األرواح واألموال احلفاظ و, البالد والعباد 

واالقتصاادية   أدبياات العلاوم اإلدارياة والقيادياة اوعاصارة      ؛ وجان  مما لوي النصاوص اوباركاة        
 ياتها وتطبيقاتهاا , فضااًل عان   نظر  ا ُّتلكه منو, يَّة وغو الكم  ناحيها الكمية,  واالجتماعية وغوها

 مان خاالل  كاذلك  و, والدولاة  واجملتم  عل  الفرد تنعكس فعالياتها  مردوداتهاخمتل  كون أنشطتها و
الايت   سواء كانا  كمجموعاة متكاملاة يف أنشاطتها    , الدولة  -اجملتم   -الفرد  وفعالية أنشطة وفاعلية
 .. اإلجنازيف أداء األنشطة اوتطلِّبة  منفردة وأ,  تتطّل  األداء

والعلوم وال األدبيات واألخالقيات العلمية , عم التاريخ العاوية وهو ما ال حيويه تراث احلضارات       
, أداء احلق اخلاص والعاام  اإلشباع يف ال يتجرد الفرد من النف  و, فذلك  , فضاُل عناإلدارية اوعاصرة 

 ..تقتصر عل  ذاته  ال لر اواالنعكاسات  وحت  اوردودات, ه وعدم اقتصار  عل  ذات
وما يتهياأ   اتواالستعدادوالقدرات واخلمات  الرغباتيرج  إىل عوامل عديدة تنب  من منها ما و      

للنتاج واإلنتاج , وما يسفر عن خمرجات تشب  احلاجاات  دخالت , وما جيري من عمليات من توافر او
األداء , ر اا ماا بعاد    ما  حلقاات أوسا      تكاملياة حلقاات األداء  ما جيري من و ,قبلية الراهنة أو اوست

األنشااطة وأهاادافها احلاجااة واإلشااباع وطبيعااة كّلمااا تعقاادت وتتعّقااد , والنتاااج واإلنتاااج واإلشااباع 
وتنباؤات  اليت تبدأ من الرؤ  ومكونات الرساالة للنشااط , وماا جياري مان مساوحات       واسااتيجياتها 

توضا  يف خدماة   يتكون التنفيذ من مكونات األداء , وما ينتج عنه من ماردودات  وتنفيذ وما  وختطيط
 . .الدراسات والتنبؤات اوستقبلية 

يف احملتاو  ما  الظاروف     اوتكاافئ وعياه  مستو  ته واقدريرغ  من خالل ) الفرد منه ما نر  و      
ماا  , وبادور   سااتها أو ماردودات   انعكاتيجاة و الن عليه تكون وما, ( اإلنسانية واألخالقية واحلضارية 

؛ وقد يتعد  أبعاد مان ذلاك    ,  ردالفحت  ذات عل  الدولة واجملتم  و , وما يات األعمال من  يؤد 
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التنمية اوستدامة الايت تنظار لألجياال واواوارد , بعاني ماتباات       وكما هو عليه التأثو عل  سالمة البيئة 
, وما يتطلبه من إعادة هندساة التنظيماات   ومستقبل احلياة وتوازنها هم مستقبل احلقو  والواجبات اجتا 

 ..إنسانية وأخالقية  الجاتعما وض  له من و , نهج البالغة, وهو جان  مما تناوله واحلياة 
فضاًل عن , ألفق األبعد اإىل ينظر الواعي بثقافاته وجتاربه وتطلعاته , اجملتم  بطبيعة احلال ؛ نر  و      
 ..واجملتمعات األخر   وذات الفرد, لة والفرد الدو
ماا  ة , ومنهاا  اوختلفا وأدوارهام  و راكزهم ومساتوياتهم  , تها ااديها وقاتالدولة جملتمعوأيضًا تنظر      

إىل الشاعوب األخار  واإلنساانية    التاأثو  إىل أن يتعد  ذلك ومسؤولياتهم  يتعلق باوستويات التنظيمية
أبسط مثال علا   هم ايعًا باآلخر , ضمن منظومة واحدة وسفينة واحدة , و, لكوناعاء وحضاراتهم 

وماا  يف خمتل  اجملااالت ,  وحت  التغيو , واوعلومات االنان  واالتصاالت  به ذلك ؛ هو ما فعله وأثر
 .., وسياسات العووة اإلجيابية والسلبية البيئة  أحدثه تلوث

  ورافاد , األماة   طليعاة اوفكارين وأعاالم    الل توجياه وتطّلا   من خ التوجهاتو يةالفكر واإلفادة      
اودرساة  و الرسالة الساماوية  اوستمد علومه منوتطبيقاته , وعظيم الفكر الااث من  يهاتاوتقدمم بتوج

من صاح  هذ  اودرسة الروحانية اإلهلياة مان األلا  إىل اليااء بتفاصايلها وتشاعبها       و احملمدية الشريفة
 ..ودقائقها 

اإلماام علاي   انطلق أمو اوؤمنني ووأحاسيسه , الواعية ترّكز باجتاهاته و ومن اودرسة هذ  , خترَّج      
علياه   احلاث و, العمال  أعبااء  ثقل والتجربة و تاوامتداد اإلسااتيجي , وباونظورميدانيًا ( عليه السالم)
ْم ْساِبٌقكُ َوَأ ُكْم َعلا  َطاَعاةني إالَّ  َما ُأُحاثغ  ), وبذا كان ؛ النفسية احلسمية  ومستقبل اوؤثرات, وآنية   أداءو

 .  (َتَناَه  َقْبَلُكْم َعْنَها َوَأ ْنَهاُكْم َعْن َمْعِصَيةني إالََّوال َأ, إَلْيَها 
يف اورشد والرشاد  ومؤشر, تفعيل أحاسيسه  اوطلوب من الشخص القيادي وما يتطلبه منهكذا       

من , و ة الواسعةاويدانيو ةالتجريبيو ةالنظري أبعاد  جبوان , لإلنسانية ي اإلسالم الااثما ادخر  عظيم 
الانص  , وكاذلك مماا حيملاه    ويتجه بتنظيم ونظاام النااس   من الدواخل وتوزي  األدوار هنا يبدأ التنظيم 

التنظيمي واإلداري , وعلم االجتمااع  علم النفس أال وهو ؛  بصورة واسعة اوبارك الواض  للمتخصص
 ..ظيمي أو علم اجتماع التنظيم التن

, التنظيماي  واألداء ط للسالوك  أرقا  خا  اجتاا   ب منااا   من اوؤّكد سيكونوبسالمة تطبيقاته به و      
, يكاون أهااًل هلاا    ل, أعل  مستو  للمسؤولية  ويشمل حت , ما ُيعانيه الناس س بتقمص األدوار ولسغ

, وقادرة وإقادام   بكل رغبة واساتعداد  و, از أعقد األعمال األمثل ألداء وإجناوثمر والتعاون روح وبناء 
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لكون االستقامة , عل  ما يأمر أو يوجمه به غو  ؛ سواء كان  يف إمرته أو خارجها  وعارضته فال جمال
وخصوصاًا حينماا يكاون الاوعي ُياايط      , بكال أماناة وإخاالص    أداء  و أحاسيسه باآلخرين تتمثل يف

 ُكْم َعلا  َطاَعاةني إالَّ  َماا ُأُحاثغ  ) اسك التنظيمي ودقة االجناز وتوابعه منطلقاًا مان   والتم, باجملتم  أو الناس 
 ..عد اإلنساني الُبما يتوجَّ  من وهنا يمز , فاقد الشيء بطبيعته ال ُيعطيه خبالفه و, ( ْم إَلْيَها ْسِبٌقُكَوَأ

 نظاام احلاوافز  ساتو  قولاه    ويتعاظم البعد اإلنساني واحلضاري واألخالقي حينما يكون هنااك         
وعادم  إلنساان  لارص عل  شعور ايتض  ما ل منهو, ( اِب اُوْاِسِن اْزُجِر اُوِسيَء ِبَثَو ) ( :عليه السالم)

القادرة يف  و) ,  ذلك الوجاود  بكل ما ميكن استثمار, اإلنسان وجود , واستثمار هدر طاقاته وقدراته 
 عظايم شاعور  ولسساه مان       جماال يأخاذ وأهمية ماا  , افيز , بكل أشكال الت (الكامنة  هقدراتلفيز 

يف نقل اوسيء  السليمالرفق بل ,  الزجر وامتداد  ليس العن  وإرهاب العقوبة اوباشرةو, تقوميه فاعلية 
بل  ,دون إراقة كرامته , ألجواء اإلصالح واالخنراط يف صفوف اُواسنني    وسلوكه الضار ,من أجواء

ليناتج قاويم   , قوميه وقويم النفس ونقاوتها هندسة تفكو  النفعي , واالجتا  بىل إعادة العودة به بسالم إ
 ..األعمال والسلوك السوي 

الطم  ويبدأ من , أيضًا له توابعه اودمرة , مستقبل الفرد واألمة والدولة أمَّا خطورة الطم  عل         
والصاعود  , نما يندرج ضمن اواا  واونصا    وأخطر  حي, إىل األعقد فاألعقد  البسيط ومنه االنطال 

 ..وقد يصل األمر إىل األسالي  التدموية للبشر وكل ما حوله , إليه بشت  الوسائل 
احنراف السالوك  و, سيؤدي إىل احنراف النفس , وعندما يتفاقم الطم  من خالل الفكر اونارف       

ويتاول اإلنساان إىل  , ق  الذي يشغله واحمليطني به باوو وامتداد  اوؤثر, عل  الفرد واجملتم   وخطورته
فايظلم نفساه   , ( ٌد َماُ  ِر ٌّ ُمؤبَّا  الطَّ) عبودية األنا وعبودية الفكر اوناارف اولاوث لتكاون النتيجاة ؛     

 ..واآلخرين 
اِدي َغدًا اِلِم الَبِلْلَظ)  ن القيادة بيد متسلط ظامل , عل  الرغم ما سيكوناودممر حينما تكوامتداد  و      

وكالهما عند االصطدام بالواق  اوريار  , فهو يتأرج  بني الغد الدنيوي والغد األخروي , ( ٌة ِبَكفِِّه َعضَّ
 .. الدنيوي أرحم وأقل وطأة ور ا كان الندم,  وحينها ال ينف  الندم, عل  الذات واآلخرين 

الوقايااة ماان تفاااقم خطورتااه  وأوضاا  اجملااس علاا  األمل وعالجااه ضاارورة ماان جاناا  آخاار ؛ و      
علا  خطاوط التنظايم والسالوك     وعلام االجتمااع   ولادخول علام الانفس    , ومضاعفاته وآثار  اوانبية 

, الفاردي واومعاي   فهنا تكمن اآلثار اواتبة عل  السلوك السوي وغو السوي , اإلداري  التنظيمي أو
بطبيعته النظرية و نظور إنساني و, ة وعالجية وبهذا كان  الكلمات اوليلة لليلية ووقائي,  أو اوماعي

ولكال الظاروف اوكانياة    ,  واالجتاهاات وميا  اوهاات    ةالنفساي  , وباالساتعدادات وإمكانية التطبياق  
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واألنشطة الرمسية وغاو  ,  ا فيه اإلنسان والبيئة واوواد اوتوافرة , واألبعاد اوكملة هلا واوواق  والزمانية 
العمل والتنظيم  وبتفعيل أخالقيات, ر وغو اوباشر   البناء االسااتيجي اوتكامل اوباشوأسالي ,الرمسية 

 .. البناء احلضاريو
, نهاج البالغاة   ماا ورد يف  , ويف ضاوء وهاد     بعاد التنظيمية الواردة يف الدراسة اوقتضبةاألأمَّا        

 :فكان  تعتمد عل  حماور عديدة منها 
متاوافرة  ماا  وأدوات  بأسالوب بأد  ما ميكن تصاوير   و , يصور دقة ما  ماالتنظيم اإلهلي ؛ و - 

, عيانياًا  جانباًا  كما لو ير  , وَمْن يقرأ م  مستو  علمي مناس  , لكل األزمان واألماكن 
, كيا  ال  , وبال ري  فهو أرف  وأد  تنظيم , عظمة التنظيم والتسيو اإلهلي وما لمله من 

 ..منازع  وهو عز وجل خالق كل شيء بال
علايهم  )مان األنبيااء والرسال    وما يعقبهم من أشخاص ياتم تكلايفهم   التنظيم بالنبوَّة والرسل  - 

, وماا  اخلاالق ساباانه وتعااىل لعبااد       ِنَعامِ مان  ما تتجل  , وبه يض  نهج البالغة , ( السالم
اوادية ية والعقلاووان  ا ميتلك كل إنسان من   اوتمثلهلم , و ينفعهم ويوافق اوعل التكويين

..وغو اوادية والنفسية 
بالذات الدين اإلسالمي بالكتاب اإلعجازي لكل األزماان  منه و, التنظيم  ا أنزله جل جالله  -3

منااهج  أرقا   هاو  و, خامت األديان الساماوية  معجزة وهو , القرآن الكريم أال وهو والبشر ؛ 
وما يتاملونه مان اوعال   أعلم  خلوقاته واهلل , التنظيمات اوعاوة وشاكل اوخلوقات والبيئة 

الرساول األعظام حمماد بان عباد اهلل      , واونزَّل علا  قلا  أحا  خلاق اهلل إلياه      التشريعي , 
()  ,  وعّللاه  , وماؤهالت التنظايم   , واوواصافات  وما تنوَّر به نهج البالغة من الوص

.. أبلغه  ختصر الكالم وو, بأحسن وأفضل توضي  بالغي الفلسفي  ووضَّ  العمق
بتوجيهاات   ماا ُّثَّال   وامتاداد   ,العظايم  النقي النب   اوستق  من التنظيما توض  من ممو     

, يف الفهام والتطبياق    االحناراف حلماياة اوناتهجني لاه مان     ,  (علايهم الساالم  )الكرام األئمة 
..ري  النبوي الش منهج نور القرآن الكريم والنورتوجيه بو, تجد والوقاية والعالج مما ُيس

واوسااؤولية , وكااان هناااك جواناا  ألطاار التنظاايم وجااوهر  اوتمثاال ؛ باوركزيااة والالمركزيااة         
 .إخل .. والرقابة واإلشراف , وصن  واختاذ القرارات , واالتصاالت , الصالحيات  والتفوي  أو

ا النظري والتطبيقاي مان    عانيها ووضعه, ومل خيُل نهج البالغة من العناصر أو الوظائ  اإلدارية       
 .. التنبؤ والتخطيط واوتابعة والتقييم والتقويم 
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, ون مان أقطااب متعاددة  اا كاان      ومنه ما ورد عن التنباؤ واساتدالالته علا  ماا يتوقا  أن يكا            
 ( ..ْسَتِدلَّ َعَل  َما َلْم َيُكْن ِبَما َقْد َكاَن ا)  : (عليه السالم)قال  وخبصوصه

الاذي ميثال   , منهاج الشخص اواؤمن  مستو  أن يكون التخطيط حت  عل  ( ليه السالمع)وأراد       
َفَسااَعٌة  :  اتنيِلْلُماْؤِمِن َثاالُث َسااعَ   ) ( : علياه الساالم  )قال حيث  ,ة والركيزة الواعية يف اجملتم  الطليع

َوَلاْيَس  . ا َيِالغ َوَيْجُماُل  ِتَها ِفيَمَن َنْفِسِه َوَبْيَن َلذَّاَعٌة ُيَخلِّي َبْيَوَس, اَشُه َوَساَعٌة َيُرمغ َمَع, ُه ا َربَّاِجي ِفيَهُيَن
 .( ٍم ي َغْيِر ُمَارَّةني ِفْو َلذََّأ, ي َمَعادني ْو ُخْطَوةني ِفَأ, اٍش ةني ِلَمَعَمَرمَّ: ي َثالث ني ِف ْن َيُكوَن َشاِخصًا إالَِّلْلعاِقِل َأ

والتدري  ( بالساعات ) البعد الواض  للتخطيط اوتمثلة  ,وبال ري  ِممَّا حيمله هذا النص اوبارك       
التنمية االقتصادية منها و, احلياة  تطور وتنمية وأهميته عل  مسوة, التنفيذ عل  النظام والتخطيط ومنه 

م  متطلبات احلياة وحاجاتها وأساالي  إشاباعها باأقوم مناهجهاا اوادياة وغاو       ( بالشخوص ) اوتمثلة 
 ..سية واالجتماعية اوادية والنف

, (  ْسَتَعدََّفِر اَر ُبْعَد السََّمْن َتَذكَّ ) ( :عليه السالم) هلوقما يتضمنه , ومنه وصورة أخر  للتخطيط       
 ؟ .. أليس بالدراسة والتاليل والتنبؤ والتخطيط . .وكي  يستعد ؟ 

وكال  ,  يلاقاه ما يسبقه وما وينطبق هذا عل  خمتل  األنشطة والفعاليات لوض  اخلطط بأسس        
/ وي أو الادني  فهااهاد يتادد جاوهر أ وفيما ,  واألسالي  واألفراد األدوات واآللياتك ؛ ما يسهم فيها

 .. واألخروي
العلم واوعرفة أن ُيلمَّ  قتضيات بأنه يات  عل  الشخص اوعين , ( عليه السالم)يذ رأ  ويف التنف       

ضرورة تنميتهاا وتطويرهاا   ما يتطلبه من و, نظرية وميدانية ت وخمات وما يتطلبه من مؤهال,  والعمل
َفَماْن َعِلاَم َعِماَل ؛    : وٌن بالَعَمِل الِعْلُم َمْقُر)  وبه يكون ؛ , اوواك  لكل ما لتاجه األنشطة من تنفيذ 

لمل والعمل ع ء منه ما يدخل ضمن وجان  , ( اْرَتَاَل َعْنُه  إالَّاَبُه َوَجإْن َأَف, الِعْلُم َيْهِتُ  بالَعَمِل َو
والتخصص اوطلاوب  ميدانيًا به والعمل , ونشر  واوعرفة وأخالقيات وأمانة كس  العلم , اوسؤوليات 
 .. ر احلياةياإلنسانية وتطو تواصل اوهاموالتدري  والتأهيل اوؤدي ل, واستثمار  

الادخل  والقادرات و وهي احلاجات واوؤهالت اوطلوبة , ( وَنِة ِر اَوُؤْدَتْنِزُل اَوُعوَنُة َعل  قََ)  ومنه       
, االستهالكي واإلنفاا  االساتثماري   اإلنفا  اوادي وغو اوادي ؛  ا فيه اإلنفا  والتمويل واالدخار و

 ..خل دالعائدات والعليه من كون ت وما
احلقيقاي  الشاخص  اساتثمار   إمكانية وهمَّاة مد   تعين, ( ِر اَوُؤوَنِة ْدَتْنِزُل اَوُعوَنُة َعل  قََ) أيضًا و       

باوشااري  واوؤسساات واألنشاطة العاماة واخلاصاة      ) اوتمثال   , والشخص اوعناوي ( باألفراد ) اوتمثل 
 جمال االبتكارات ومستوياتها , ودورها يفاإلبداعات القدرات واوواه  ووما ميتلكه من , ( واوختلطة 
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ماا ميتلكاه الشاخص مان     , وتكون عل  وفق فكري وإنتاج السل  واخلدمات , والنتاج الواالخااعات 
التمويال  ماا يتطلباه مان    و , والدعم اوادي وغو اواادي  , اوهود اوبذولةوظيفة قدرات , بالتوازي م  

احلاجااة أم كمااا يقولااون و, ؛ اآلنيااة واوسااتقبلية واواادو  وختلاا  اجتاهاتهااا واوااردودات واإلنفااا  
 ..وعل  قدر أهل العزم تأتي العزائم  , االخااع

بني اوتابعة والتقييم  اوم  لتطابق اخلط البياني للخطط م  اخلط البياني للتنفيذ , هو وِممَّا تضمنه      
توزيا   ومنهج البناء واإلصالح وما يرفاد  مان وعاي وتعااون علا  وفاق        ,لتقويم يف تنفيذ األعمال وا

ه قولا وذلك يظهر يف  ل مسؤولية البناء ,خمطط له , ولمغتوج  تنفيذ  مما يلتنفيذ ما تضامنيًا , األدوار 
 :  ( عليه السالم)
 .. (ٍ  ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَهَو, ِبَبْعٍ   ا إالَّاٌت ال َيْصُلُ  َبْعُضَهَة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو)         

 :ا يتضمنه النص اوبارك اوتمثل يف وما خيص موضوع دراستنا , هو جان  مم        
االجتمااعي  والتكاملياة والتماساك   البنااء  العامة أو الناس أو اجملتم  , و؛ وهو  اٌتَة َطَبَقيَِّعالرَّ -

السالوك  مساتو  وجاودة   , واوات  عليه ؛ الرمسي وغو الرمسي اونبثق عنه اوان  التنظيمي 
وعلام الانفس    التنظيماي , وعلام االجتمااع    , وما يدخل منه ضمن علم االجتمااع التنظيمي 

 .. واإلداري االجتماعي
ميثل تكاملياة  , واإلصالحي األخالقي  التناغم هو اوان  ؛ وحمور ِبَبْعٍ  ا إالَّال َيْصُلُ  َبْعُضَه -

 قاويم السالوك   وانسايابية وفاعلياة   مؤشار تتااب    واإلصالح ,التنظيمي  –السلوك االجتماعي 
 يصال  ال التضاامين , أن   هتفاعلب, ومتماسكة ه يتفاعل ككتله , لكن زَّأالتنظيمي الذي ال يتج

بع  , وبديهيًا عل  وفق هذا اوبدأ , إصالحه يدعمه الفهم للجزئيات والكليات إاّل ببعضها 
وال يكااون إاّل التخصصااات وتقساايم العماال ووضااوح اوهااام وتوزياا  األدوار ,  ماا  تااوافر 

, وهنا يامز  و وج  النف  اوثمر اخلاص والعام  ..مات رغبات واخلالقدرات واوؤهالت والب
, لكاون ال يكاون اإلصاالح إاّل بوجاود     للتنظيم والنظاام  األخالقي عمق السلوك اإلصالحي 

.. ()األخال  النابعة من كتاب اهلل ورسوله 
 ميكان أن  التنظيماي , فاال   يالتعشايق , ومنه يتم الرساوخ للمؤشار    ٍ ا َعْن َبْعال ِغَن  ِبَبْعِضَه -

, فلكال مساؤوليته وعملاه    عن الكال  ( البع  ) يستغين الكل عن اوزء , وال استغناء اوزء 
, وهو ميثل أهمية علم النفس التنظيماي  األخالقي واإلنساني ومكانته ودور  وأداء  وختصصة 

..واالجتماعي والسلوكي 
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يادعم التنظايم اإلداري وسابل التعزياز      وبدراسة هذ  احملاور التضامنية لألسس والبناء , ميكان أن       
فا  ماا تهاتم باه اإلدارة     مال وتقاويم األداء , وباخلصاوص أر  عم األلتنفيذ واوتابعة والرقابة بتقييورحلة ا

لذاتي , ومنه ماا  رسوخه ابكل مراحله والثقافة اوقوممة واوعقِّبة لألداء و احلديثة , بثقافة العمل واألداء ,
يف كال االجتاهاات   اساتثمار   قادرة  توظيفاه و  وكيفياة , أواًل ملاه اواوارد البشارية    فيما للقق اوودة 

واوستويات والطبقات , لكون متابعة وتقويم األداء يكون أواُل بأول , وال يتم االنتقال من مرحلة دون 
وُّاساك  وأخالقياات العمال    بشاكل عاام ,   األخالقياات ه باذلك  دعمتاألداء ولقيق جودته , وإتقان 

وماا ياتا  عليهاا مان اوانا       , وسبل تطويرها واستيعابها بشاكل خااص   لرغبة والقدرة والبادرة , ا
 .. اإلنساني

ألنَّ اخلالق جل , أساس بناء احلياة اإلنسانية , بشكل عام والتنظيم النظام  بأن( عليه السالم)وبيَّن       
اونهج والتشري  اوانظِّم   لكون النظام؛ م نظاانتظام و هوجعل ل, والتنظيم جالله خلق كل شيء بالنظام 

فال بدَّ مان  , أنظمتها ُّاسكها بإتباع وجعل سباانه وتعاىل للمجتمعات والتجمعات اوختلفة  , للاياة
يف كالم األنشاطة   والتنظايم  ال اساتغناء عان النظاام    فا , وآلياة اساتدامته   والتنظايم وسابله   النظاام  لقيق 

 ..بات احلياةوخمتل  تشعيوالفعاليات اإلنسانية 
, .. ( ُضامغُه  َيَمُعاُه وَ ْجاِم ِمَن اخَلاَرِز يَ اُن النمَظَكِر َميمِم باألْماُن الَقَكَمَو)  ( :عليه السالم)ولذا قال        

 ..واوان  الذي ميثل طبيعة النظام اوام  
ماا ياتا    التوازي ما   ب, العامة واخلاصة حلقو  وما يات  من اوختل  األنشطة اوام  اونظِّم        

 ..بني القائد والرعية واألعباء وتوزي  األدوار الواجبات من 
أفكاارًا لألعماال   ( علياه الساالم  )ووضا    لنظام ,با لكل التهديدات والتاديات واوخاطرواوان         

ملة أو اووارد وحت  يف اختيار وتعيني القو  العا, حت  يف لليلها وتقييمها وتقويم األداء , وتنظيماتها 
التادري  والتأهيال   ما يادعمها مان متطلباات    , ويف مقدمتها ستدامة , وما يتطلبه من التنمية اوالبشرية 

 ..وتطوير القدرات اوواكبة أو السابقة لكل تغيو 
اوبين عل  أساس , واحلوافز وكافآت انظام لميداني وأسلوب إنساني أرق  ( عليه السالم)وض  و        
وهاو  ,  وأخاروي عل  أساس دنيوي احلوافز اوكافآت وهدر الطاقات بالعقوبة , وبناء فكرة نظام عدم 

 .. اوختصرة  احتوته الدراسةجان  مما 
فتوضاا  لناا الصاورة اوتكاملاة لشخصايات      , , أمَّا ما خيص الشخصاية والشخصاية القيادياة           

يف صاقل اوواها    الاتعلم والتعلايم    جانا   حتا  , وكال مساتلزماتها   , تائجها متعددة وسلوكياتها ون
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وباخلصوص الشخصية القيادية اليت هلا التأثو يف رقعة شاسعة من اجملتم  وشارائاه  , والقدرات القيادية 
 .. ومستوياته 

مان حياث   , وما يكون عليه الشاخص القياادي   , القيادية اورسومة  اوبادئالدراسة  قد احتوتو      
الصفات  بني من احتياجات القائد للجم ( عليه السالم)وما بيَّن .. شع  للعدالة من وض  ما يالعدالة و

 .إخل .. احلق واألخالقية والوعي والثقة بالنفس واإلقدام واإلرشاد والنصياة ك احلميدة اليت حيملها
  :فكان  , بل تعدا  إىل احلقو  والواجبات , تادد بهذا ومل ي       

 .. حقو  اخلالق عل  اوخلو  - 
..عل  القائد ( العاملون ) حقو  الرعية  - 
( ..العاملون ) حقو  القائد عل  الرعية  -3
..اجتا  بعضهم البع  ( العاملون ) حقو  الرعية  -1
..حق اوخلو  اجتا  نفسه  -1

من الذي يتبلور  ( باكتساال)  و, ( والوراثة الفطرة  )؛  النابعة منللقيادة ( عليه السالم)وجعل       
, ِلَمْن يكون أهاًل هلا  , ليكون مرشدًاوالتدرييب والتطبيقي  يوالتعليم التعلمي والابوي سلوباألخالل 

اوبينة لذلك عل  األسس  ومن لمصا  العامة ,الداعمة لما يعلم وَمْن َيْرع  بدقة , ورافدًا وستقبل األمَّة 
. اَم الَكِلَمااِت  َوَتَما , َوإْتَمااَم الِعاَداِت   , الرمَسااالِت  َتاهلِل َلَقاْد ُعلِّْماُ  َتْبِلياَ     ) ؛ مستو  أرف  القيادات 

, وماا  وبه يتابني اوعال التكاويين ألهال البيا       , ( ْمِر ْبَواُب احُلْكِم َوِضَياُء اأَلَأ -ْهَل الَبْيِ  َأ -َوِعْنَدَنا 
 ..ها لتواصل مسوة الرسالة السماوية بأقوم ُسبل,  التعليمية – يوازيه األبعاد الابوية

ال تدعماه  باألسااس  و, والايت التصال إلياه    , وأد  الصور ذات العماق األبعاد مان الدميقراطياة            
دون , الفردياة أو اومعياة أواًل   واألنا لكون النظر إىل مصاحلها , القيادات السياسية واإلدارية اوعاصرة 

وتفاَّاص  , ود الغو اونتجة وغاو اُوجدياة   إاّل بالقول المَّا  والوع, النظر إىل حقيقة مصا  وبناء األمة 
 ( : عليه السالم)قوله , ميدانيًا اخلطاب السياسي والقيادي 

 .( ي وِناَيُع  َبتَُّهْم َحاِيْعُأَب ْمَلَو, ي اُدوِنَر  َأتََّح اَسنمي َلْم ُأِرِد النََّأ) ..        
, ( عليه السالم)ه ما قاله أمو اوؤمنني يقول لشعب, وأيَّ شخص قيادي يف أرق  الدول والشعوب       

وبعد أن بايعين الناس تقبّل  البيعة فبايعتكم عل  ,  يعين بعد أن أرادوني الناس أردتهم يف رك  القيادة
وإشاراكهم يف األمار   , األمر الواق  , وأمامهم  بذلك الصورة الواضاة ليض أداء احلقو  والواجبات , 
ردود أفعاال َماْن   و, مناه معاامل الصاورة اوساتقبلية     وحيدد ,  ( التضامنية) ية لتامغل اوسؤولية اوماهو
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وكماا  , ة اوصا  اخلاصة علا  العاما   عند تغلي , جين جنونه , فالعم  الفكري , سُتضرب مصاحلهم 
 .. توض  دراسته مما تقدَّم

من أجل  ور يف نصابها, ووض  األم لنكران الذات ما يتوجَّ  عل  القائد( عليه السالم)ويضي        
والدليل ما يكش  عنه القول , وأن ال ُيربك النظام بسب  عدم استيعاب الناس للتغيو اوصلاة العامة , 
 : اوخاط  به الناس

َوال َتْثُباُ   , ُب ْلَواٌن ؛ ال َتُقوُم َلُه الُقُلوْمرًا َلُه ُوُجوٌ  َوَأا ُمْسَتْقِبُلوَن َأَدُعوني َوالَتِمُسوا َغْيِري ؛ َفإنَّ )      
َجْبُتُكْم َرِكْبُ  ِبُكاْم َماا   نمي إْن َأْعَلُموا َأَوا. َرْت َة َقْد َتَنكَّاَوَاجََّو, َغاَمْ  اآلَفاَ  َقْد َأ إنََّو. َعَلْيِه الُعُقوُل 

ْساَمُعُكْم  َحاِدُكْم ؛ َوَلَعلِّاي أَ  ا َكَأَنا إْن َتَرْكُتُماوِني َفأَ َو, َوَلْم ُأْصِ  إىل َقْوِل الَقاِئِل َوَعْتاِ  الَعاِتاْ    , ْعَلُم َأ
 ( .! ِموًا َخْيٌر َلُكْم ِمْن َأ, َنا َلُكْم َوِزيرًا َوَأ, ْمَرُكْم ْطَوُعُكْم ِلَمْن َوّلْيُتُموُ  َأَوَأ
وإمنا عل  هي وسيلة لتاقيق كال قاويم   , شخص القيادي اوتكامل العند فالسلطة ليس  اهلدف       

وال تراجا   , فاحلق ال يتجزَّأ , خدمة اوصلاة العامة وتغليبها عل  اوصلاة اخلاصة و, للرعية وتقدمها 
 ..عنه أمام الباطل حني يبدأ تنفيذ اخلطط اورسومة 

مان أعماق وأد  األساالي     ( علياه الساالم  )التنظيمي الذي اتبعه اإلمام علاي   فاألسلوبوعمومًا       
ومساتقبله  ,  لإلنساان الفكاري والنفساي والسالوكي      البناائي  التنظيمية الفعَّالة والرافدة حلقيقاة الوضا  

السياساي واالقتصاادي   فة سبياًل ؛ كما هو عليه واختاذ التنظيم القويم بأوجهه اوختل, واألجيال القادمة 
عل  خمتل  , وبنظرة أعمق يف أمور الدين والدنيا .. واالجتماعي والنفسي واألمين والثقايف واحلضاري 

 : ا ميكن إاال جان  من النقاط التالية لذ, اوديات 
واالستعداد لتامل اوسؤولية عل  أساس , بالوعي اإلنساني وتناميه لد  األشخاص  االهتمام - 

فالواجبات واحلقو  والوعي ( .. كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته ) تضامين وتعاوني ؛ 
 ..إىل العطاء اوثمر , ويؤدي خيلق أساس التماسك والتعاون , والعمل  ضامينها 

 عنا   , الوعي اإلنساني  قتض  التماسك االجتماعي ولمل اوسؤولية االجتماعية اوتكاملاة   - 
واجملتم  مسؤول عن الفرد ومحايته , ؛ الفرد مسؤول عن اجملتم  وُّاسكه كتنظيم وإدارة آخر 

..وُّاسكه األخالقي والسلوكي 
لمال اوساؤولية بكال    يتطلا   , ووختل  الطبقاات  , ي واوماعي الضمو اإلنساني ؛ الفرد -3

واحلث عل  , والدليل ما تضعه النصوص اوباركة الواردة يف الدراسة , اوستويات واالجتاهات 
..يف صن  واختاذ القرارات ووجهتها الدستورية , االهتمام التضامين ألمور الدولة 
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ألنَّ قوام الدولة , تراج  عن ذلك ال وتهاون ال فال حواجز و, محاية احلقو  وأداء الواجبات  -1
احلقو   إسااتيجيةلذا كان  , فالضعي  قوي حبقوقه واسادادها له من أيٍّ كان , وأمنها به 

الاذَِّليُل ِعْناِدي   ) ؛ ( عليه الساالم )أمو اوؤمنني لواجبات وما تفعله من توازن وُّاسك عند وا
هاذا هاو اوانهج    , ( ِمْناُه     آُخاَذ احَلاقَّ  يغ ِعْنِدي َضِعيٌ  َحتَّالَقِوَو, َلُه    آُخَذ احَلقََّعِزيٌز َحتَّ

.وعودته إىل نصابه , فكلهم سواسية أمام إحقا  احلق , التنظيمي للاياة والدولة والناس 
التنظيمات وما تتطلبه من سلوك تنظيمي مناس  ألنشطتها ووظائفها اإلدارياة وفاعليتهاا ما      -1

مان أجال أن   , ل لقيقها  نظور اإلعمار الدنيوي واألخاروي  وظائ  اوشروع وأهدافه وسب
شاطته  نيف اجملتما  أو أ , واالبتعااد عان الضارر والضارار     , ُتنّق  األفكار واألنفاس والسالوك   

..وبشكل عام عل  الصا  العام , الفردية واوماعية 
ن الُبن  التاتية أو م, للنهوض باألمة  هي السمة الفاعلة, ها التبسيط يف األنشطة والتعامل مع -1

ضا  بشاكل   وهو ماا يت , اوانبية األفقية ووامتدادًا لكل األبعاد الفوقية العمودية و, األساسية 
( ..عليه السالم)اووجَّهة من أمو اوؤمنني اإلمام علي , واس  يف رسالة األشا 

للشعور بهام   ,ة اوتمثل بالتواض  والعيش  ستو  الرعي, القيادي احلقيقي  باألسلوبالتعامل  -9
ِممَّاا خيلاق اونااخ التنظيماي     , ويكون كأحدهم يف كل تفاصيل احليااة القومياة    وما ُيعانونه ,

..اوناس  للعمل بروح اوماعة التضامنية 
وامتادادًا لعاماة   , التقييم والتقويم التنظيمي من خالل جمالسة ذوو العلام واخلامة واواؤهالت     -2

..وفق موقعه من البناء اوتكامل عل  كٌل , ء اومي  واكتساب وكش  وكس  آرا, الناس 
من خالل التوجيه ووض  اخلمة ( عليه السالم)التنظيم لإلمام  أسلوبيتض  من الدراسة ؛ أن  -3

خلدمة اجملتما  وتنمياة   , والئمتها م  مواق  ما يات  عل  األداء يف تنفيذ اوخطط له , أواًل 
علياه  )وبهاذا يوصاي   , العمل عل  أسااس أداء األماناة   و, مشاريعه والتشجي  عل  تطويرها 

 :أشعث بن قيس عامل أذربيجان بالقول ( السالم
َلاْيَس  . ْنَ  ُمْسَتْرع   ِلَمْن َفْوَقَك َوَأ, َماَنٌة ُه ِفي ُعُنِقَك َأَعَمَلَك َلْيَس َلَك ِبُطْعَمةني َولِكنَّ َوإنَّ )    

ْنَ  َوَأ,  َوَجلَّ َوِفي َيَدْيَك َماٌل ِمْن َماِل اهلِل َعزَّ, ِبَوِثيَقةني  ال ُتَخاِطَر إالََّو, ةني ْن َتْفَتاَت ِفي َرِعيََّلَك َأ
 .( الُم َوالسَّ, ُوالِتَك َلَك  ُكوَن َشرََّأ الََّوَلَعلِّي َأ,    ُتَسلَِّمُه إليَّاِنِه َحتَِّمْن ُخزَّ

, ؛ أموال اهلل لتسيو حياة عباد  بكرامة ( يه السالمعل)وُتَعدغ األموال يف مفهوم أمو اوؤمنني           
 ..فخيانة األمانة التعدي عل  حق اهلل جل جالله وهو خصمه 
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علياه  )اإلداري والقياادي لقولاه    األسالوب  عرفة وانتهاج , ولذا تتاب  األداء القويم يتكامل          
يِه َهو   ِمْن َمْن َلَك ِفَو, ْهِلَك ِة َأِمْن خاصََّو, ِسَك اَس ِمْن َنْفْنِصِ  النََّأْنِصِ  اهلَل َوَأ( : ) السالم

اَصَمُه َمْن َخَو, اِدِ  وَن ِعَباَن اهلُل َخْصَمُه ُداَد اهلِل َكَمْن َظَلَم ِعَبَو! َتْفَعْل َتْظِلْم  َك إالَّفإنَّ, ِتَك َرِعيَّ
 .( َيُتوَب  ْوَع َأ  َيْنِزتَّاَن هلِل َحْربًا َحَكَو, َتُه ْدَحَ  ُحجَّاهلُل َأ

نظام احلوافز اإلنساني احلضاري الواعد الذي , أحد اسااتيجيات تنظيمه ( عليه السالم)وض   -3 
وأخالقيات العمل تقتضي أن يكاون اوبادأ اوعماول    , يساوي بني احملسن يف أداء  واوسيء  ال

 ال َيُكاوَننَّ َو)  طاال   نظاور ؛  ومناه االن , ( ْماِر ءني َماا ُيْاِساُنُه    ِقيَمُة ُكلم ا )وفقه هو ؛ عل  
, اِن ي اإلْحَسا اِن ِفا ْهاِل اإلْحَسا  ي ذِلَك َتْزِهيدًا أَلِف إنََّف, اءني يُء ِعْنَدَك ِبَمْنِزَلةني َسَواُوِساُوْاِسُن َو
 .( ْلَزَم َنْفَسُه ا َأْلِزْم ُكالًّ ِمْنُهْم َمَأَو! اَءِة ل  اإلَساَءِة َعْهِل اإلَسَوَتْدِريبًا أَل

, اهلادفااة بإنسااانيتها ة اإلسااالمية الرصااينة يااوهااذ  هااي فلساافة احلااوافز بقممهااا التطبيق     
اوتمياز بعملاه وإمكانياتاه    يكاون فيهاا   ف, وأخالقيتها تنمياة القادرات ورفا  الاروح اوعنوياة      

وعناد  , مان علاوم ومعرفاة    واحاام ما حيملاه    , تقديرنفسيًا  يتاسس, وقدراته ومؤهالته 
الذي ال يعارف  اوتعمد واوسيء , ال الطرفني احملسن اوؤدي واجبه بأفضل أداء يشعر ِك ذلك

وهناا  , يف إدارتهاا  إخالل الوجه الصاي  واوناس  و, إاّل اإلخالل يف أنظمة احلياة اوختلفة 
علياه  )يف قولاه  نظاام احلاوافز واوكافاآت    يف معاًا   واإلساااتيجية فاعلية التكتياك  وق  ومز ت

 ..  (اِب اُوْاِسِن ْزُجِر اُوِسيَء ِبَثَوا) : ( السالم
وضا   عنادها ت و,  وتطبيق فلسفتها أو حكمتها بكل ما تؤدي من وق  نفسي وإنسااني       

لقو  ها اوناسبة لآلياتها وأدواتلديد  منه ما يكونو,  قو  والواجبات يف نصابها احلقيقياحل
أهاداف  تاقاق  تال و, احملاددة  ق األهداف لتاقي, وفق اخلطط اورسومة عل  البشرية العاملة 

..اوخطط هلا  االسااتيجياتما يالئم من ق وف عل  إاّلواوكافآت نظام احلوافز 
مان العاماة إىل أرفا     , يف مفاهيم التنظيم ؛ الطبقات الرمسية وغو الرمسية ( عليه السالم)يض   -  

َماْن  ثم و, تأثواتهم اوتبادلة التاليل الوظيفي ألعماهلم ومهامهم و ويض   ..مستو  تنظيمي 
من وص  ومواصفات األعمال أو الوظائ  اوالئم هلا والقاائم   ا يوض  يتوىل هذ  األمور ؛ 

..أو مهامها  لماتها 

                                                 
. 510ص / اهج محبالغ    - 0
..لما يلنها  432ص / ةمج  مح ص محومةا في اهج محبالغ    - 2
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و نظاور وتطبياق   , التنظيمي وتابعة الرعية متواصاًل بأرق  األبعاد اإلنساانية   األسلوبيتطل   -  
اِن ِماْن  اِلادَ ُد الَوقَّا َفَتا َيُماوِرِهْم َما  ِماْن أُ  ْدَتَفقَّا  ُثامَّ ) ؛ منطق  األبوي اونطلق منالقيادي النظام 

؛  لَّإْن قََا ُلْطفًا َتعاَهْدَتُهْم ِبِه َو ال َتْاِقَرنََّو, ْيَتُهْم ِبِه ٌء َقوَّْيي َنْفِسَك َشِف َمنَّاقََال َيَتَفَو, َوَلِدهَِِما 
 ُماوِرِهمُ ال َتاَدْع َتَفقُّاَد َلِطياِ  أُ   َو. نم ِباَك  َوُحْسِن الظَّ, ِصيَاِة َلَك اِعَيٌة َلُهْم إىل َبْذِل النَُّه َدإنََّف
َوِلْلَجِسايِم َمْوِقعاًا ال   , َيِساِو ِماْن ُلْطِفاَك َمْوِضاعًا َيْنَتِفُعاوَن ِباِه       ْلِل إنََّفا , ا ل  َجِسايِمهَ ااًل َعتمَكا

( .. َيْسَتْغُنوَن َعْنُه 
والتماساك  واالحااام واألخالقياة   تقاويم والتعااون والعطا     اإلصاالح وال  أسلوبهكذا      

ويف كال  , والتواصال يف بنااء اجملتما  التضاامين      والتأثو النفسي لبث الروح ؛ روح اإلخالص
ال , ها ميكن أن تكاون نظرياة إدارياة راساخة     لوهي بتالي, ذلك يبعث ُحسن الظن بقيادييها 

 ..تتعارض م  خمتل  األديان واحلضارات 
قتال  ال باهليمنة وال, تزدهر بناء احلضارات , ومن هذ  العالقات احلميمة بني القائد ورعيته     

الاذي  , القياادي اواراوَ    واألسلوبباسم احلرية والدميقراطية  والتشريد وهدر حقو  اإلنسان
 .الشيء اآلخر اوخال  حت  ألبسط القيم اإلنسانية عمليًا ويقول , يكمن فيه شيء 

اهلَل َتَعااَل    إنَّ( ) علياه الساالم  )لتنظيمي بني الرعية يف منظور اإلسالم يكون كما قال اونهج ا -3 
وهاو  , (  !َ  ِبالَفِقِو َفْقُرُ  َكْيال َيَتَبيَّ, اِس ْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة النَّْن ُيَقدمُروا َأِة الَعْدِل َأِئمََّفَرَض َعل  َأ

وأيضاًا  , عقاوهلم وماا يتاملوناه     م علا  قادر  حت  ُيخاطبوه,  االستيعابما يشمل مستو  
وحتا  اوساتو  االقتصاادي    , وماد  التامال اواادي واوعناوي     , مستو  األداء ومتطلباته 

..واالجتماعي والثقايف والتعليمي واحلضاري 
االجتماعياة الايت يعيشاها     -أثو النفسي للاالاة االقتصاادية   الت( عليه السالم)وبهذا رأ        

, أن يكون القائد قري  مان  ذا ما يتطلبه اووق  ل, معنوياته ما تنعكس عل  قو والشخص الف
حبواجز مان  الفرد ال يشعر و ,م وبني قائده مبالفوار  بينهالناس ال يشعر من أجل أن ,  الناس

 ..  ينشدها شأنها أن يبتعد ويهدر بها حقوقه وما
باني  باوعي  واحلاجة وتبادل النف  , دي فيه وما أد  اوان  التنظيمي والبعد اإلداري والقيا    

( :عليه السالم)ولذا يقول , اجملتم  
َهاا  يغَفاْساَمُعوا أَ . َيْسَتِضايُء ِباِه َماْن َوَلَجَهاا     , َما َمَثِلي َبْيَنُكْم َكَمَثِل السمَراِج ِفي الُظْلَمِة إنَّ)         

 . ( واُمَهْفْحِضُروا آَذاَن ُقُلوِبُكْم َتَوَأ, اُس َوُعوا النَّ
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يف  هة العلمياة لاااث األماة الراساخ    من الوج -والنزر اليسو ِلما احتوته دراستنا وما تقدم حبثه         
 ..أال وهو النب  اإلهلي , البار الزاجر والعلم الزاخر الذي استق  من أنق  نب   هذا نهج البالغة ؛

النب  اإلهلي , عظيم اوستمد بذاته من , الشري   هو الفي  النبوي, والنب  اآلخر لنهج البالغة         
اَب ْضاِطرَ ُناوِن ِعْلاٍم َلاْو ُبْااُ  ِباِه الْضاَطَرْبُتُم ا      لا  َمكْ ْنَدَمْجُ  َعَبِل ا ( : ) ..عليه السالم)ولذا يقول 

دماة اإلنساانية   الكلمة اهلادفة والصادقة واهلادية خلومدلول عل  عظمة , (  !ي الَطِويم الَبِعيَدِة ْرِشَيِة ِفاأَل
 .. دود توقفهااعاء بال ح

, واإلدارة والتنظايم  أمو البالغاة   , صوت(  )أعظم قيادي بعد رسول اهلل  ويبق  صوت        
باني  االجتاا  واهلادف اإلنسااني اوثمار     د يوحما , ( علياه الساالم  )اإلمام علي بن أبي طال  أمو اوؤمنني 

 :يقول ينما والناس ح ة احلقيقيةالقيادي يةالشخص
اريًا َتْغَتِنُم َعلْيِهْم َسُبعًا َض وَننَّال َتُكَو, ْطَ  ِبِهْم اللَُّو, َة َلُهْم اَوَابََّو, ِة يََّمَة للرَِّعْحْشِعْر َقْلَبَك الرََّأَو )      
َوَتْعاِرُض  , َلاُل  َيْفُرُط ِماْنُهُم الزَّ , ْلِق ي اخَلَلَك ِف َنِظٌو ْوَأ ,ي الدميِن ٌخ َلَك ِفا َأإمَّ: اِن ُهْم ِصْنَفإنََّف ,ْكَلُهْم َأ

ي ُتِاا غ  ِذَصاْفِاَك ِمْثاَل الَّا   ْعِطِهْم ِمْن َعْفاِوَك وَ فَأ, َخَطِإ اْلي الَعْمِد َوْيِديِهْم ِفل  َأُيْؤَت  َعَو,  َلُهُم الِعَلُل
َ  َماْن  اهلُل َفاوْ َو, َك قََا َك َفْوَيَلْمِر َعي اأَلاِلَوَو, ْم َفْوَقُه َكإنََّف, َصْفِاِه ْن ُيْعِطَيَك اهلُل ِمْن َعْفِوِ  َوَتْرَض  َأَو
 ( ..ْبَتالَك ِبِهْم اَو, ْمَرُهْم ْسَتْكَفاَك َأاِد َقَو! َك الََّو
أعلا  مراتا  العفاو    يف القيادياة  العالقات اإلنسانية األخالقية  مستو  حينما يصلاحلياة فتصور        

ي ِذَصاْفِاَك ِمْثاَل الَّا   ْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك َوفَأ) ؛ القائد ُنبل العالقات  لتمثل يف دواخي, وحينما والصف  
العفاو   ياأمر بفات  آفاا    ( علياه الساالم  )وكأنَّاه   ,( َصاْفِاِه  ْن ُيْعِطَيَك اهلُل ِمْن َعْفاِوِ  وَ َتْرَض  َأُتِا غ َو

  ..رمحة واحملبة واللط  ؛ بالوبعقالنية استيعاب اآلخر , بال حدود عند القائد احلقيقي والصف  
الايت مازالا    , وعل  ماد احليااة    همعجزاتوما أعظم آثار قدرته و, جالله  وما أعظم اخلالق جل       
, ساواء  من قاوة وتطاور ماذهل    حضاراتهم أوتي  أوتوا و,  ا قدرات اخللق واحلضارات  تاد  كلت

 ..  والتوازن يف كل اوناحي والتنظيمالنظام  مؤشرالكون يبق  و,  جمتمعًاأو  منفردًا اديتال كان
باال تشاويه أو اساتغالل مادممر باسام      , وما أعظم تراثنا العربي اإلسالمي إن أشر  مان جدياد          

 .. , واإلسالم منه براء اإلسالم 
 ..وأستغفر اهلل من كلم زّلة وغفلة 

 تعاىل 
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 سرد املصطلحات الواردة يف الكتاب م

 عربي  -إنكليزي 
 
 

   مبدأ الكفاية
الفساد اإلداري 

واوالي


  
 اوشااااااااااااااااااكالت اإلداريااااااااااااااااااة 

 
 السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالوك اإلداري

  
   التقويم

   وظائ  اوشروع
   االتصاالت

   ةاوركزي
   الرقابة

  الالمركزي
  صانعو القرار

 صااااااااااااان  واختااااااااااااااذ القااااااااااااارار
  

   التفوي 
   التقييم

   مبدأ اوساواة

   مبدأ العدالة
  وك األخالقيالسل

 التنفيذ بالتنظيم
   

    معلومات مرتدَّة
     التنبغؤ

    الرمسي
 إدارة اواااااااااااااااااوارد البشااااااااااااااااارية 
 
 إعاااااادة هندساااااة إدارة اواااااوارد البشااااارية


 
  غو الرمسي

   أخالقية اوعلومات
  لليل الوظائ  أو األعمال

 تقيااااااااايم األعماااااااااال أو الوظاااااااااائ  
  

   وص  الوظائ 
 مواصفات الوظائ 

   القيادة
  التنفيذيني
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  إدارة
 الوظاااااااااااااااااااائ  اإلدارياااااااااااااااااااة 

 
 التنظيم 

  مناخ تنظيمي
 الاااااااااااااااااااادليل التنظيمااااااااااااااااااااي 

 
 اهليكاااااااااااااااااااال التنظيمااااااااااااااااااااي

    
   تقويم األداء

 نظريات الشخصية
 

    تعيني
   التخطيط 

   إعادة هندسة
   اوسؤولية

    احلق
   اختيار

 تكتيكاااااااااااات عالياااااااااااة التقنياااااااااااة 
  

  االستشاريني
 إعاااااااااااادة توزيااااااااااا  اواااااااااااوظفني  

 
  أنظمة فرعية
 

   اإلشراف
    السمة

   نظريات السمات
   نظريات الُطرز

   دورة العمل
   الفريق العامل

  ع ء أو محل العمل
    وقياس العمل
   تبسيط العمل
    دراسة العمل
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفاة رقم اآلية السورة اآلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

 1  21  البقرة .. َوإَذا َسأَلَك ِعَباِدَي َعنمي 
 1  33 آل عمران ..م ان اهلل اصطف  آد

 1   3  البقرة .. ووص  بها ابراهيم
 1   2 يس ..إنََّما أمُرُ  إذا أَراَد َشْيئًا 

 1  33 الرعد ..َيْمُاوا اهلُل َما َيَشاُء 
 1  3 اإلنسان ..أنَّا َهَدْيَناُ  السَِّبيَل 

 1     األنفال ..إنَّ َشرَّ الدََّوابم ِعْنَد اهلِل 
 1  1  اإلسراء ..مَِّن اْهَتَد  َفإنََّما َيْهَتِدي ِلَنْفِسِه 

 1   1 الزمر ..ا أْنَزْلَنا َعَلْيَك الِكَتاَبإنَّ
 1  39 آل عمران ..َوَمْن َكَفَر َفإنَّ اهلَل  

    33 البقرة ..قالوا سباانك ال علم لنا 
    33  - 3 البقرة ..َوَعّلَم آَدَم األْسَماَء ُكّلَها 
 3  33 يونس ُهَناِلَك َتْبُلوا ُكلغ َنْفٍس  

 3  9   البقرة ..َواألْرِض  َبِديُ  السََّماواِت
 3  1  األنبياء ..َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن 

 3  22 اإلسراء ..ُقْل لَِّئِن اْجَتَمَعِ  اإلْنُس َواِونغ 
 3  11  البقرة ال إكرا  يف الدين قد تبيَّن الرشد من الغي

 33 9  الرعد ما ينف  الناس ميكث يف األرض
 33 9  رعدال الَزَبد فيذه  ُجَفاء 

  3    احلشر ..َلْو أْنَزْلَنا هَذا الُقْرَءاَن 
  3 9  الزمر ..َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس 

  3 22 اإلسراء ..ُقْل ّلِئِن اْجَتَمَعِ  اإلْنُس َواِونغ 
  3 9  لقمان ..َفَلو أنََّما ِفي األْرِض ِمْن َشَجَرةني أْقالٌم 

  3 33  الكه  ..ادًا ِلَكِلَماِت ُقْل لَّْو َكاَن الَبْاُر ِمدَّ
 33 3  األحقاف ..َوإْذ َصَرْفَنا إَلْيَك َنَفرًا 

 33 33  األنعام ..َياَمْعَشَر اوِّنم َواإلْنِس أَلْم 
 33 33 الرمحن ..َياَمْعَشَر اوِّنم َواإلْنِس إن اْسَتَطْعُتْم 

 12 31 اإلسراء َوأْوُفوا ِبالَعْهِد إنَّ الَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل
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 12 1  األحزاب َوَكاَن َعْهُد اهلِل َمْسؤوال
 13 33  األنعام ..َيا َمْعَشَر اِونم واإلْنِس أَلْم 

 13 33 الرمحن ..َيا َمْعَشَر اِونم َواإلْنِس إْن اْسَتَطْعُتْم 
 33  1  احلجرات ..َقاَلِ  األْعَراُب َءاَمنَّا 
 11   1 يونس ..ِمْن ِمْثَقاِل َذرَّةني َوَما َيْعُزُب َعن رَّبمَك 

 11  13 الرمحن َهْل َجَزاُء اإلْحَساِن إاّل اإلْحَساُن
 11  13 الشور  َوَجَزاُؤا َسيمَئةني َسيمَئٌة ِمْثُلَها

 11   1  -33 النجم ..َوان ّلْيَس ِلإلنَساِن إاّل َما َسَع  
  2  1 احلج ..ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَاقغ 
  2  33 لقمان .. ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَاقغ

  2   1 األنعام ..ُثمَّ ُردغوا ِإَل  اللَِّه َمْوالُهُم اْلَاقم 
  2  33 يونس ُهناِلَك َتْبُلوا ُكلغ َنْفٍس ما َأْسَلَفْ 

  2  1   طه ..َفَتعاَل  اللَُّه اْلَمِلُك اْلَاقغ 
  2  1 األحزاب ..قَّ َواللَُّه َيُقوُل اْلَا

  2  13 األحزاب .. َواللَُّه ال َيْسَتْاِيي ِمَن اْلَاقم
  2  93 األنعام ..َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّماواِت 

  2  31  النساء ..ِإنَّا َأْنَزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب ِباْلَاقم 
  2  3   البقرة .. َوَأْنَزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب ِباْلَاقِم

  2    حممد ..َوالَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِلااِت 
  2  13 آل عمران َن اْلُمْمَتِريَنمَِّاْلَاقغ ِمْن َربمَك َفال َتُكْن 

  2  21 آل عمران ..َكْيَ  َيْهِدي اللَُّه َقْومًا َكَفُروا 
  2  91  البقرة .. ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َنزََّل اْلِكتاَب

  2  39  النساء .. ِإنَّا َأْنَزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب ِباْلَاقم
  2   2  البقرة ..َفِإْن كاَن الَِّذي َعَلْيِه اْلَاقغ 

  2  31  األعراف ..َحِقيٌق َعل  َأْن ال َأُقوَل 
  2  2   األعراف ..َفَوَقَ  اْلَاقغ َو َبَطَل 

  2  2 األنفال ..ِلُيِاقَّ اْلَاقَّ َو ُيْبِطَل 
  2   2 اإلسراء ..َوُقْل جاَء اْلَاقغ َو َزَهَق اْلباِطُل 

  2   1 البقرة ..َوال َتْلِبُسوا اْلَاقَّ ِباْلباِطِل 
  2  19  البقرة ..اْلَاقغ ِمْن َربمَك َفال َتُكوَننَّ 

  2  3   البقرة ِإنَّا َأْرَسْلناَك ِباْلَاقم َبِشوًا َو َنِذيرًا
 23   1 البقرة َتْكُتُموا اْلَاقَّ َو َأْنُتْم َتْعَلُموَنَو
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 23  3  اواثية .. هذا ِكتاُبنا َيْنِطُق َعَلْيُكْم ِباْلَاقم
 23  2  النجم ..َوما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم 

 23  33 اإلسراء ..َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه
 23  3  ~  ..ْلَمْوِت ِباْلَاقم َوجاَءْت َسْكَرُة ا

 23   1 ~  ..َيْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَاَة ِباْلَاقم 
 23  3  األحقاف ..َوَيْوَم ُيْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا 

 23  3  القصص ..َوِلَتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ 
 23   9 اوؤمنون ..َوَلِو اتََّبَ  اْلَاقغ َأْهواَءُهْم 

 23  2 احلجر ..ما ُنَنزمُل اْلَمالِئَكَة ِإالَّ ِباْلَاقم 
 23   3 يونس ..َفذِلُكُم اللَُّه َربغُكُم اْلَاقغ 

  3  31 النال ..ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َو ما ِعْنَد اللَِّه 
 33  29 يوس  ..َوال َتْيَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّه 

 33  1 القلم َعِظيٍمَوِإنََّك َلَعل  ُخُلٍق 
 3   23  -22 الشعراء .. َيْوَم ال َيْنَفُ  ماٌل َو ال َبُنوَن

 2   11 اوائدة ..ُيجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه 
 11  1 العنكبوت ..ِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي 
 11  1  فاطر ..َيا َأيغَها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء 

 11  9 االسراء ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِلَأْنُفِسُكْم
 11  33 التوبة َوَلا َتُضرغوُ  َشْيئ ا َواللَُّه

 11  33 األنبياء ءني َحيٍّ ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشْي
 11  31 البقرة ..يَس ِلإْب وا إالَّْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُد

 11    39 آل عمران َعِن اْلعاَلِمنَي َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ
 12  3  احلجرات َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتقاُكْم

  1  21 األعراف  .. َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميزاَن 
  1  9  الشور  ..اللَُّه الَِّذي َأْنَزَل اْلِكتاَب 

  1  3  -9 الرمحن ..َوالسَّماَء َرَفَعها َوَوَضَ  اْلِميزاَن 
 

 األحاديث النبوية الشريفة
 الصفاة احلديث الشري 

     ..مثل اوؤمنني يف توادمهم وتعاطفهم 
 33  أنا مدينة العلم وعلي بابها 

 331 كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته
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 ( :عليه السالم)فهرس أقوال أمري املؤمنني اإلمام علي 
 

 9,3  .. ( ُجُد َلُهَيْس" ِذي َفَتَباَرَك اهلُل الَّ) 
 1  ( ُه َلْم َيْخُلْقُكْم َعَبثًانََّأ, ِعَباَد اهلِل , َواْعَمُلوا ) 
 9  ( .. ي ال َيْبُلُغُه ُبْعُد اهِلَمِمِذَفَتَباَرَك اهلُل الَّ ) 
 9    .. ( َفُهَدُ  َمْن َكيََّما َوحَّ )

    .. ( ي َلْم َتْسِبْق َلُهِذاحَلْمُد هلِل الَّ) 
   ( َراِئَر َعِلَم السََّّ قََْد) 
    .. (اُوُموُد ال َيِفُرُ  اَوْنُ  َو )
 3  .. ( ْحَص  آَثاَرُهْمَأَو, ْرَزاَقُهْم َقَسَم َأ )
 1 .. (ُهْم ِبِه َبَعَث اهلُل ُرُسَلُه ِبَما َخصَّ )
 1 .. ( اَنُه ِمْن  ِوْلِدِ اْصَطَف  ُسْبَاَو )
 2  .. (ُمْسَتْوَدٍع  ْفَضِلي َأفاْسَتْوَدَعُهْم ِف ) 

 2  .. (َكاُبَر َ  إَلْيِهُم التَُّه ُسْبَااَنُه َكرََّوَلِكنَّ) 
 3  .. (اهلَل ُسْبَااَنُه َجَعَل ُرُسَلُه  نََّولِك) 
 33 .. ( ْنَيا َخْلَقُهْسَكَن الدغِذي َأَوُهَو الَّ) 
  3 .. (ِذي اْصَطَفاُ  هَذا اإلْسالَم ِديُن اهلِل الَّ إنَّ) 
 33 .. (ي َشَرَع اإلْسالَم ِذاحَلْمُد هلِل الََّ )

 31 .. (َفالُقْرآُن آِمٌر َزاِجٌر ) 
 31 .. (اَب َربِمُكْم ِفيُكْم ِكَت) 
 31 .. (ي َحْيَرةني ٌل ِفاُس ُضالََّبَعَثُه َوالنَّ) 
 31 .. (ْنَزَل َعَلْيِه الِكَتاَب ُنورًا َأ ُثمَّ) 
 39 .. (ِباإلْسالِم ُكْم اهلَل َتَعاَل  َخصَّ إنَّ) 
 13 .. (ْمٌر َفَقْد َبَلَغِني َعْنَك َأ, ا َبْعُد مََّأ )
 11 .. (َماَنِتي ْشَرْكُتَك ِفي َأَفإنمي ُكْنُ  َأ, ا َبْعُد مََّأ )

 19 .. ( ْخُرَج ؟ْن َأا َيْنَبِغي ِلي َأي ِمْثِل هَذِفأ) 
 19 .. (َتْضِييَ  اَوْرِء َما ُولَِّي  َفإنَّ) 
 12 .. (اِبَك اِل ُكتَّي َحاْنُظْر ِف ُثمَّ )
 12 .. (اِس َن النَّْياْخَتْر ِلْلُاْكِم َب ثمَّ )

  1 .. (ِبَرْأِيِه َهَلَك  َمِن اْسَتَبدَّ) 
 13 .. (اِء َمِن اْسَتْقَبَل ُوُجوَ  اآلَر) 

 11 (ْاَي َجاَجُة َتُسلغ الرَّاللَّ) 
 11 .. (ِمَن الِغشم ةني ِعيُنوِني ِبُمَناَصَاةني َخِليََّأَف) 
 11 .. (ال َتْجَعُلوا ِعْلَمُكْم َجْهاًل ) 
 11 .. (اٍع ْصِديِق َسإىل َت َوال َتْعَجَلنَّ) 
 12 .. ( اَيِةارُة َعْيُن اهِلَداإلْسِتَشَو) 
  1 .. (ْرَسَلُه َعل  ِحنِي َفْتَرةني ِمَن الرغُسِل َأ )

 13 .. (أْرَسَلُه َداِعيًا إىل احَلقم ) 
عليااه )يعااين آدم   -اَنُه ِمااْن  ِوْلااِدِ  اْصااَطَف  ُسااْبَاَو) 

 11 .. ( اَءْنبَيَأ -( السالم
 11 .. (اَمُه الَلُه َوَحَرُمَبيمنًا َح: اَب َربِمُكْم ِفيُكْم ِكَت) 
 11 ( ِةاٌب ِمَن الِغرََّبْيَنُكْم َوَبْيَن اَوْوِعَظِة ِحَج) 
 11 .. (َرُسوُلَك ُتْرُجماَن َعْقِلَك ) 
 19 .. (اٌت َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو) 
 12 .. (اِمالِن ا َعَيي الدغْناُس ِفالنَّ) 
 93 .. (ا اْشَتَبَهْ  اأُلُموَر إَذ إنَّ )

 93 .. ( ااِنَهَووِر َقْبَل َأالَعَجَلَة باأُلُماَك َوإيََّو) 
  9.. ( ا ُيْضِلُعَك اْرُدْد إىل اهلِل َوَرُسوِلِه َمَو) 
  9 .. (اِن اَجَلُة َقْبَل اإلْمَكاُوَع ِمَن اخُلْر ِِ) 
 93 (ْاَي َجاَجُة َتُسلغ الرَّاللَّ) 
 93 .. (َمَرِة ِلَغْيِر َوْقِ  ي الثََّوُمْجَتِن) 
 93 .. (ْبَرُقوا ْرَعُدوا َوَأَوَقْد َأ) 
 93 .. (ْاَظُة َغاَيًة َتْنُقُصَها اللَّ إنََّو )
 99 (َرَك ْن َبشََّرَك َكَمَمْن َحذَّ)  

 93 .. (اٌت َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو) 
 93 .. (اِخِل ِفيِه َمَعُهْم الرَّاِضي ِبِفْعِل َقْوٍم َكالدَّ)

 23 .. (ْشَياِء ِبالِتَصاٍ  َلْم َيْقُرْب ِمَن اأَل) 
 23 .. (اْبَعِث الُعُيوَن َو, اَلُهْم ْعَمْد َأَتَفقَّ ُثمَّ) 
  2 .. ( َعَلْيُكْم َرَصدًا نََّأ, ِعَباَد اهلِل ,  اْعَلُموا)

  2 .. (اِن َيْنُظُر ْمَرا َبَدَهُه َأإَذ) 
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  2 .. (الَعاِمَل ِبَغْيِر ِعْلٍم  َفإنَّ) 
 23 .. (ِلُكلم َظاِهٍر َباِطنًا  نَّاْعَلْم َأَو) 
 23 .. (الَواِضَ   ِريَقَمْن َسَلَك الطََّ) 
 23 .. (ءني َرَجاَء َأْكَثَر ِمْنُه َوال ُتَخاِطْر ِبَشْي )

 23 ( .َوِباْلَيِقنِي ُتْدَرُك الَغاَيُة الُقْصَو  ) 
 22 .. (َوِإيَّاَك َواإلتمَكاَل َعَل  اْلُمَن  ) 
 33 ( َمْن َأْكَثَر َأْهَجَر , َوَمْن َتَفكََّر َأْبَصَر) 
 33 .. (التَّاِجُر ُمَخاِطٌر ) 
  3 .. (َلَك َقُعوُدُ   َساِهِل الدَّْهَر َما َذلَّ )

  3 .. (ْسَتِدلَّ َعَل  َما َلْم َيُكْن ا) 
  3 .. (َلْيَس ُكلغ َمْن َرَق  أَصاَب ) 
  3 (َوِباْلَيِقنِي ُتْدَرُك الَغاَيُة الُقْصَو  ) 
 33.. ( َلْيَس ُهَو ِبِعْلِم َغْي ني ) 
 33 .. (الَعاِمَل ِبَغْيِر ِعْلٍم  َفإنَّ) 
 31 .. ( اتنيَثالُث َساَعِلْلُمْؤِمِن  ) 
 33 .. ( ْن َيُكوَن َشاِخصًا إالََّلْيَس ِلْلعاِقِل َأ )

 33  .. (ايُن ا َمَ  َما ُتَعَيُكوُن إىل الدغْنالرغ) 
  3  ( ..ودني ُمْنَقٍ  َوُكلغ َمْعُد) 
  3  .. (ا آْشَتَبَهْ  اأُلُموَر إَذ إنَّ) 
  3  .. (يِه ِفْمرًا َفَقْ  ا ِهْبَ  َأإَذ )

  3  .. (اِء َمِن اْسَتْقَبَل ُوُجوَ  اآلَر) 
 33 .. ( ال َتْجَعُلوا ِعْلَمُكْم َجْهاًل ) 
 31 (  َفِر اْسَتَعدََّر ُبْعَد السََّمْن َتَذكَّ )

 32  .. (وٌن بالَعَمِل الِعْلُم َمْقُر) 
 33  .. (َعاِلٍم َقْد َقَتَلُه َجْهُلُه  ُربَّ) 
 33  .. (ِر ِعْلٍم الَعاِمَل ِبَغْي َفإنَّ) 
 3   ( َبْعَضُه ْوَمْن َطَلَ  َشْيئًا َناَلُه َأ) 

 3   ( ٌةإَضاَعُة الُفْرَصِة ُغصَّ) 

 3   ( .ِر اَوُؤوَنِة ْدَتْنِزُل اَوُعوَنُة َعل  قََ) 
     .. (يِر اِدوُر ِلْلَمَقلغ اأُلُمَتذغ )

     (اَء الَعَمَل َسَمَل َأاَل اأَلَطَمْن َأ) 
     .. (اٌت َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو) 

 1   .. (اِلَك وِر ُعمَّي ُاُماْنُظْر ِف ُثمَّ) 
 9   .. ( وِرالَعَجَلَة باأُلُماَك َوإيََّو) 
 2   .. (َك إْن َلْم َتْرَدْع َنْفَسَك نََّواْعَلْم َأ) 
 3   .. (ِر يمِم باألْماُن الَقَكَمَو) 
 1   .. (ي َشَرَع اإلْسالَم ِذاحَلْمُد هلِل الََّ) 
 1   .. (ال َتْرَكُنوا إىل َجَهاَلِتُكْم ) 
 1   .. (اإلْسالَم ِنْسَبًة  نَّْنُسَبأَل) 
 1   .. (اَن َما َبْيَن َعَمَلْيِن َشتَّ) 
 2   .. (َفال َتْاِمَلنَّ َعَل  َظْهِرَك ) 
 3   .. (اِبَك اِل ُكتَّي َحاْنُظْر ِف ُثمَّ )
 33  .. (اِلَك وِر ُعمَّي ُاُماْنُظْر ِف ُثمَّ )

  3  (ُمَفرمطًا  ْوُمْفِرطًا َأ ال َتَر  اَواِهَل إالَّ) 
 33  (اَن ِبِه َصاِحُبُه ا اْسَتَهوِب َمَشدغ الذغُنَأ) 

 33  (َهَلَك اْمُرٌؤ َلْم َيْعِرْف َقْدَرُ  ) 

 31  (نم ل  الثمَقِة ِبالظََّلْيَس ِمَن الَعْدِل الَقَضاُء َع) 

 31  .. (َقاِرْن َأْهَل اْلَخْيِر َتُكْن ِمْنُهْم ) 
 31  (ا َجِهُلوا ْعداُء َماُس َأالنَّ) 

 31  .. ( اِراَيَنِة َمَ  اإلْبَصاُوَعُة َكِويََّلْيَسِ  الرَّ) 
 31  (ِة اٌب ِمَن الِغرََّبْيَنُكْم َوَبْيَن اَوْوِعَظِة ِحَج) 

 31  .. (َجْهاًل  ال َتْجَعُلوا ِعْلَمُكْم) 
 31 ( َحقًّا  ي ُكلم ِنْعَمةنيهلِل ِف إنَّ) 
 31  (ِقيَمُة ُكلم اْمِر ءني َما ُيْاِسُنُه ) 
 31  .. (اِمالِن ا َعَيي الدغْناُس ِفالنَّ) 
 31  .. (َفَما َطاَب َسْقُيُه ) 
 39  .. (ْجَر ْن ُيْعِطيَك اهلُل َأَتْرُجو َأَأ )

 32  .. (يُء اُوِسْاِسُن َواُو َيُكوَننَّ الَو) 
  1  .. (َماَمُكْم اَيَة َأالَغ إنََّف) 
  1  .. (ُتُه َوَمْن َلْم َيْخَتِلْ  ِسرغُ  َوَعالِنَي) 
  1  .. (َماَنِة َوَمِن اْسَتَهاَن ِباأَل) 
  1 ( اِب اُوْاِسِن اْزُجِر اُوِسيَء ِبَثَو) 
 13  .. (َن ْهَوَفَكاَنْ  ُمَعاَلَجُة الِقَتاِل َأ) 
 13  .. (ال ُسْمَعةني ي َغْيِر ِرَياءني َوُلوا ِفَماْعَو) 
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 11 .. ( اٌت َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّاْعَلْم َأَو )
 11  .. (ي اُدوِنَر  َأتََّح اَسنمي َلْم ُأِرِد النََّأ) 
 12  .. (اٍن ُسْلَطي ِلِنايْعَة َلْم ُتَبامَّالَع إنََّو) 
 13  .. (ُكْم ِجَواَرْحَسْنُ  َوَلَقْد َأ )
 13  .. (َضَل ْفاِس َأَن النَّْياْخَتْر ِلْلُاْكِم َب ثمَّ )

  1  .. (اِبَك اِل ُكتَّي َحاْنُظْر ِف ُثمَّ) 
 11  .. (اِلَك وِر ُعمَّي ُاُماْنُظْر ِف ُثمَّ) 
 11  .. (اُب ا الِعَقاَءَهَة َوَرْخَسَر اَوَشقَّا َأَمَو) 
        19 .. ( َمْن َلْم ُيَعْن ُه نَّاْعَلُموا َأَو) 
 19  .. (ِعَقاُبُه  رم إالَُّه َلْيَس َشْيٌء ِبَشرٍّ ِمَن الشَّإنَّ) 
 12  (اِب اُوْاِسِن اْزُجِر اُوِسيَء ِبَثَو )

  1  .. (يٌّ اِناِلٌم َربََّفَع: الَثٌة اُس َثالنَّ) 
 13  .. (ي َوْجِهِه اُوْؤِمُن ِبْشُرُ  ِف) 
 13  .. (اتني اِل َثالُث َعالَماِلِم ِمَن الرمَجِلْلظَّ) 
 11  .. (افني ْصَنْرَبَعِة َأل  َأاُس َعالنََّو) 
 11  .. (ْمِر اَس ِمْن هَذا اأَلالنَّ إنَّ) 
 11  .. (ْم َمَباِدُئ  ِطيِنِهْم ُهَ  َبْيَنَما َفرَّإنَّ) 
 19  .. (ي ِغَبْنال َي ُهنَُّتْم َأْمِلَع ْدَقَو) 
  9  .. ( َب َربِمُكْم ِفيُكْم اِكَت )
 93 .. ( ْفَضْ  َكَراَمُة اهلِل ُسْبَااَنُه َوَتَعاَل    َأَحتَّ)
93  .. (ا ُيْضِلُعَك اْرُدْد إىل اهلِل َوَرُسوِلِه َمَو )
 91 .. (  ِفيِهْم َكَراِئُم الُقْرآِن  )
 91  .. (ِلَيَتَأسَّ َصِغُوُكْم ِبَكِبِوُكْم  )

 91  .. (َلَص هلِل فآْسَتْخَلَصُه ْخَقْد َأ) 
 91  .. (ِة َعْيِن الُوالِة ْفَضَل ُقرََّأ إنََّو) 
 91  .. (ْخَتَلَ  َهَواُ  إَذا ا الَواِلَي َفإنَّ) 
 99  .. (و اوود ؟ َأ, الَعدل : فضل يهما َأَأ )

 99  .. (َمُه َتَتَوهَّ الَّْوِحيُد َأالتَّ) 
 99  .. ( ي الَعْدِل َسَعًةِف إنََّف)  
 92  .. (َلْيَس ِمَن الَعْدِل الَقَضاُء  ) 

 92  .. (ْرَبِ  ُشَع ني ل  َأا َعالَعْدُل ِمْنَهَو) 
 23  .. (اِلِم َيْوُم الَعْدِل َعل  الظَّ) 

 23  .. (الذَِّليُل ِعْنِدي َعِزيٌز ) 
 21  .. (ُ  ْخَطَأَفَلْيَس َمْن َطَلَ  احَلقَّ َفَأ) 
 21  .. (ْن َساَقِتَها َلَقْد ُكْنُ  ِم) 
 21  .. ( احَلقغ َك إالَّال ُيْؤِنَسنَّ) 
 21  .. (ِسُكْم ُفْنل  َأي َعوِنيُنِعَأ,  اُسا النَّيغَهَأ )

 29  .. (ِخيِه َمْن َعَرَف ِمْن َأ, اُس يغَها النََّأ) 
 23  .. (الَباِطَل َخَلَص ِمْن ِمَزاِج  نََّفَلْو َأ) 
 23  .. (اِس ِعْنَد اهلِل ْفَضَل النََّأ إنَّ) 
 23  .. (اَس ِعْنَدَنا ِفي احَلقم ُأْسَوٌة النَّ نََّأ) 
 33  .. (َصاَب اأُلَمَم اُوْسَتْكِبِريَن َفاْعَتِبُروا ِبَما َأ)

  3  .. (َحدني َص اهلُل ِفي الِكْبِر أَلَفَلْو َرخَّ) 
  3  . (.وا َكاْلُمَتَكبمِر َعل  آْبِن ُأممِه َوال َتُكوُن) 
  3  .. (اِء اِء ِلْلُفَقَرْغِنَياُضَ  اأَلْحَسَن َتَوا َأَم) 
  3  .. (ا َقْد َفَجَعْتُه اِثٍق ِبَهَكْم ِمْن َو) 
 33 .. ( َفَرُبوُر الظَّال َيْعَدُم الصَّ )

 33  .. (ْبِر َوال إمَياَن َكاحَلَياِء َوالصَّ) 
 33  .. (ْبَرالصَّ َفإنَّ, ْبِر َوَعَلْيُكْم ِبالصَّ) 
 31  .. ( ل َصْبٌر َع: اِن ْبُر َصْبَرالصَّ )

 31  .. ( ْرَبِ  ُشَع نيل  َأا َعْبُر ِمْنَهالصََّو) 
 31  .. (ُم الصمْدِ  الَوَفاَء َتْوَأ إنَّ) 
 31  .. (ْن ُتْؤِثَر الصمْدَ  َحْيُث اإلمَياُن َأ) 
 31  .. (اِدُ  َعل  َشَفا َمْنَجاةني الصَّ) 
 31  .. (ْهَلُه ُدْ  َراِئٌد َأَفْلَيْص) 
 31  .. (ْعالِم اهُلَد  َداِرَسٌة ْرَسَلُه َوَأَأ )

 31  .. (َماَنِة َداَء اأَلَأ ُثمَّ) 
 31  .. (ْمَرَنا َصْعٌ  ُمْسَتْصَعٌ  َأ إنَّ) 
 31  .. (ْحَسْنَ  الِوالَيَة َفَلَقْد َأ) 
 39  .. ( ِةامًا ِلأُلمََّماَنَة ِنَظاأَلَو) 

 39  .. (َماَنِة ْسَتَهاَن ِباأَلَمِن اَو) 
 32  .. (اَلُهْم ْعَمْد َأَتَفقَّ ُثمَّ) 
 33  .. (َوَكَماُل َتْوِحيِدِ  اإلْخالُص َلُه  )

 33  .. ( َها الِفْطَرُةَوَكِلَمُة اإلْخالِص َفإنَّ) 
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 33  .. (ْوِحيَد ِباإلْخالِص َوالتَّ َشدَّ) 
  3  (. ْهَوُة الشَّ ِ لَّإذا َكُثَرِت اَوْقِدَرُة َق) 
  3 .. ( ِة يََّمَة للرَِّعْحْشِعْر َقْلَبَك الرََّأَو) 
  3  (ل  الُعُقوَبِة ُهْم َعْقَدُراِس بالَعْفِو َأْوَل  النََّأ)

  3  .. (َصْفِاَك ْعِطِهْم ِمْن َعْفِوَك َوفَأ) 
  3  .. ( اَسْنِصِ  النََّأْنِصِ  اهلَل َوَأ) 
 33  .. (ل  َعُدومَك َعا َقَدْرَت إَذ )

 33  .. (احِلْلُم ِغَطاٌء َساِتٌر ) 
 31  .. (ِفيَنِة السَّ اُماحِلْلُم ِفَدَو) 
 31  .. (ْم إْن َلْم َتُكْن َحِليمًا َفَتَالَّ) 
 31  .. (ُل ِعَوِض احَلِليِم ِمْن ِحْلِمِه وََّأ) 
 31  .. ( َوَزَهاَدُتُه ِفيَما ال َيْبَق ) 
 31  (ِشَوٌة احِلْلُم َع) 

 31  .. (َماِن َناُة َتْوَأاأَلاحِلْلُم َو) 
 31 .. ( ي ِغَبْنال َي ُهنَُّتْم َأْمِلَع ْدَقَو) 
 31  .. (ا ي َرَزَقَهِذا ِللَّْمَواَل بَذْلُتُموَهال َأَف) 
 31  (ِحِم ْعَطُ  ِمَن الرَّالَكَرُم َأ) 

 31  .. (اِس بالَكَرِم ْوَل  النََّأ) 
 31  .. (َماَنِة اْسَتَهاَن ِباأَلَوَمِن ) 
 31  .. (اِري َدْهٍراهلَل َلْم َيْقِصْم َجبَّ إنََّف) 
 31  .. (َوَما َيْغِدُر َمْن َعِلَم َكْيَ  اَوْرِجُ  ) 
 31  .. (َت  ُم ِبَما َأاُوَناِفَق َيَتَكلَّ َوإنَّ) 
 39  .. (ِبَتْقَو  اهلِل , ِعَباَد اهلِل , ُأوِصيُكْم ) 
 39  .. (َوِإيَّاَك َأْن ُتوِجَ  ِبَك َمَطاَيا الطََّمِ  ) 
 39  " .. (َها احَلاِلَقُة َوال َتَباَغُضوا َفإنَّ" ) 
 32  (َوَما َيْغِدُر َمْن َعِلَم َكْيَ  اَوْرِجُ  ) 
 32  .. (ْهِل الَغْدِر َغْدٌر ِعْنَد اهلِل اُء أَلالَوَف) 
 3   .. (ُكْنُ  ال َكَراِهَيُة الَغْدِر َلَوَلْو)  

     .. (َدُعوني َوالَتِمُسوا َغْيِري ) 
 3   .. (اَحَك َنْ  َلُهْم َجِفاْخَف) 
 3   .. (ُتُه َوَمْن َلْم َيْخَتِلْ  ِسرغُ  َوَعالِنَي) 
 1   .. (َحدني َوال ُتْسِخِط اهلَل ِبِرَض  َأ) 

 1   . (.َد  إَماُم اهُلَد  َوإَماُم الرَّ, ُه ال َسَواَء َفإنَّ) 
 1   .. (!اُد ِبَها َباِطٌل َكِلَمُة َحقٍّ ُيَر) 
 9   .. (ال َتْجَعُلوا ِعْلَمُكْم َجْهاًل ) 
 9   ( !اءني َلْم َيْظَمْأ َمْن َوِثَق ِبَم) 

 9   .. (ُعْجُ  اَوْرِء ِبَنْفِسِه ) 
 2   .. (َفاهلَل اهلَل ِفي َعاِجِل الَبْغِي ) 
 2   (َكْيَ  اَوْرِجُ   َوَما َيْغِدُر َمْن َعِلَم) 
 2   .. (َلْيَس ِمَن الَعْدِل الَقَضاُء  )
 2   .. ( ْنُفِسَناْيِديَنا أَلي َأَوالثمَقُة ِف )

 3   .. (ْدَتُهْم ا َعوَّوالثمَقَة ِمْنُهْم ِبَم) 
 3   .. (اَب ِبَنْفِسَك اإلْعَجاَك َوإيََّو) 
     .. (َع  َرِحَم اهلُل اْمَرًأ َسِمَ  ُحْكمًا َفَو )
     .. (َح م ِعَباَد اهلِل إلْيِه ِمْن َأ إنَّ, ِعَباَد اهلِل )

 3   .. (اُس ال َتْسَتْوِحُشوا يغَها النََّأ) 
 1   .. (الرَّاِضي ِبِفْعِل َقْوٍم  )

 1   .. (ُكْم َما ُأُحثغ, َواهلِل , إنمي , اُس يغَها النََّأ) 
 1   .. (اِبنَي َتُكوُنوا َسبَّ ْنْكَرُ  َلُكْم َأإنمي َأ) 
 9   .. (ِصيَاُة َلُكْم َفالنَّ ا َحقُُّكْم َعَليَّمَّفَأ )

 2   .. (ْهِل َبَلِدَك َدَهاِقنَي َأ َفإنَّ, ا َبْعُد مََّأ) 
 3   .. (َفَدِع اإلْسَراَف ُمْقَتِصدًا ) 
  3  .. (اهلَل ِفي ُكلم َصَباٍح َوَمَساءني  ِقاتَّ) 
 33  .. (الُقُلوَب  ِ هِذ إنَّ,  ادنيَيِز َنْب ُلْيَما ُكَي) 
 31  .. (ِق اهلَل ِفيَما َلَدْيَك َفاتَّ) 
 31  .. (ْرَبَعةني ا بَأالدغْنَياُم الدميِن َوِقَو, اِبُر ا َجَي) 
 31  .. (ا الُقْرآَن ُأْنِزَل هَذ إنَّ) 
 31  .. (امًا اِس إَمَمْن َنَصَ  َنْفَسُه للنَّ) 
 39  ( ُكلم آْمِر ءني َما ُيْاِسُنُه ِقيَمُة) 
 39  .. (ا   َتِسْر إىل هَذَتَم َكإنَّ) 
 32  .. (ُرُ  ْن َنْصُكْم َيَر َلْما اأَلهَذ نَّإ) 
 33  .. ( ال َيْسَتِقيُم َقَضاُء احَلَواِئِج إالَّ )
 11 .. ( ا ِمْن ُروِحِه يَهنَفَخ ِف ُثمَّ)  

 11  .. (ُه َعل  َحقَُّه ُسْبَااَنُه َجَعَل َولِكنَّ) 



 322 

 11  .. (ِمْن ُحُقوِقِه  -ُسْبَااَنُه   -َجَعَل  ُثمَّ )
 11  .. (هَذا الُقْرآَن  نَّاْعَلُموا َأَو) 
 11  .. (َفالُقْرآُن آِمٌر َزاِجٌر ) 
 11  .. (ْنَزَل َعَلْيِه الِكَتاَب ُنورًا َأ ُثمَّ )

 19  .. (َبْل َحِفَظ َما َسِمَ  َعل  َوْجِهِه ) 
 13  .. (ِمْن ُحُقوِقِه  -ُسْبَااَنُه  -َجَعَل  ُثمَّ )

 11  .. (َوَلِكْن ِمْن َواِجِ  ُحُقوِ  اهلِل ) 
 11  .. (اَس ِمْن َنْفِسَك ْنِصِ  النََّأْنِصِ  اهلَل َوَأ)

 11  .. (ْهِل الِعْصَمِة ا َيْنَبِغي أَلَمإنََّو) 
 11  .. (َك همَّاهلِل عل  ما َأْن ِبِعَتفاْس) 
 19  .. (ِتَك ْن َرِعيَّاَبَك َعاْحِتَج ال ُتَطومَلنََّف) 
 12  .. (ُة ِبَك عيَِّ  الرَّإْن َظنََّو) 
 12  .. (ا اَء َوَسْفَكَهالدمَماَك َوإيَّ) 
 13  .. (ُه َلْيَس َعل  اإلَماِم إالَّإنَّ) 
  1  .. (ُلَها َعَناٌء وَِّصُ  ِمْن َداٍر َأَما َأ) 
  1  .. (ِصيَاُة َلُكْم َفالنَّ قُُّكْم َعَليَّا َحمَّفَأ )
 13  .. (ِمْن ُحُقوِقِه  -ُسْبَااَنُه  -َجَعَل  ُثمَّ )

 11  .. (ِلي َعَلْيُكْم َحقًّا  إنَّ, اُس يغَها النََّأ) 
 12  .. (ِر يمِم باألْماُن الَقَكَمَو) 
 93  .. (اٌت َة َطَبَقيَِّعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو )

  9  .. (َوَجِميَ  َولِدي , ِصيُكَما ُأو) 
  9  .. (َفَمْن آَتاُ  اهلُل َمااًل ) 
  9  .. (اَن َما َبْيَن َعَمَلْيِن َشتَّ) 
 93  .. (ِفي َنْفِسِه  ُطوَب  ِلَمْن َذلَّ) 
 93  .. (اِرِع الُعُقوِل ْكَثُر َمَصَأ) 
 93  .. (اِلِم ل  الظََّيْوُم اَوْظُلوِم َع) 
 91  .. (اِء اِء ِلْلُفَقَرْغِنَياُضَ  اأَلَسَن َتَوْحا َأَم) 
 91  .. ( ادًا َيْخَتصغُهُم اهلُل بالنمَعِمهلِل ِعَب إنَّ) 
 91  .. (وا ِمْنُه َشْيئًا ال َتْاِقرُِاْفَعُلوا اخَلْيَر َو) 
 91  .. ( ْدِر َنْفِسِهال َيْجَهُل َمْبَلَ  قَََو) 
 99  (َقْدَرُ   ْمُرٌؤ َلْم َيْعِرْفَهَلَك ا) 

 99  .. (ْن ُتوَزُنوا ْنُفَسُكْم ِمْن َقْبِل َأِزُنوا َأ) 

 29  .. (ْت إىل َربمَها دَُّطوَب  ِلَنْفٍس َأ )
 92  .. (ْمَرًأ َنَزَع َعْن َشْهَوِتِه َفَرِحَم اهلُل ا) 
 93  .. ( َنْفِسي ِرَياَضًة َتِهشغ ُروَضنَّأَل) 
 93  .. (َمٍل َنَباتًا ِلُكلم َع نََّأاْعَلْم َو )
 23  .. (َتاهلِل َلَقْد ُعلِّْمُ  َتْبِليَ  الرمَساالِت  )
 21  .. (اْعَمُلوا ِلَيْوٍم ُتْذَخُر َلُه الذََّخاِئُر  )

 21  .. (" َراِئُر َوُتْبَل  ِفيِه السَّ" ) 
 21  .. (اِلَ  اللَِّساَن الصَّ إنَّال َوَأ) 
 21  .. (وٍم إَمامًا ِلُكلم َمْأُم ال َوإنََّأ )

 21  .. (ُأوِصيُكَما ِبَتْقَو  اهلِل ) 
 21  .. (اَحَك َنْ  َلُهْم َجِفْخاَف) 
 22  .. ( َبا َبْكٍرِذيَن َباَيُعوا َأُه َباَيَعِني الَقْوُم الَّإنَّ) 
 23  .. (َفَقْد َعِلْمُتَما , ا َبْعُد مََّأ) 
  3  .. (اُس النََّو اَعِني إالََّفَما َر) 
  3  .. (َواهلِل َما َكاَنْ  ِلي ِفي اخِلالَفِة َرْغَبٌة ) 
 33  .. (َدُعوني َوالَتِمُسوا َغْيِري ) 
 31  .. (ِة امَُّسْخَط الَع إنََّف) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املراجع
 : الكت  العربية :أواًل 

 .القرآن الكريم  - 
مطبعاة  /   ج  / دة شارح حمماد عبا   / نهاج البالغاة   ( / علياه الساالم  )اإلمام علي بن أبي طال   - 

 .مصر /  االستقامة
دار /  ط/ ضابط نصَّاه صاباي الصاا      / نهج البالغة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي طال   -3

 . 319 / لبنان / بووت  / الكتاب اللبناني 
 . اإلسكندرية/ مطبعة الرشاد / اإلدارة ؛ دراسة نظرية وتطبيقية / إبراهيم الغمري . د -1
. 331 /  3ط / لبنان   -بووت / دار صادر /  9مج / لسان العرب / منظور  ابن  -1
/   ط/ إدارة القو  العاملة ؛ األسس السلوكية وأدوات الباث التطبيقي / أمحد صقر عاشور . د -1

 .  391 /  اإلسكندرية/ دار اوامعات اوصرية 
 313 / مصر / طاب  دار اوعارف م/ تنظيم القطاع العام / صمي عبد اهلل  إمساعيل. د  -9
دار اوعرفاة  / حمماد علاي حمماد وآخارون     . ترااة د / الصاناعي   االجتماععلم / باركر وآخرون  -2

 323 /  اإلسكندرية/ اوامعية 
/ العرا  / بغداد / مطبعة اوامعة /   ط / إعداد وتدري  القو  البشرية / حسني الدوري . د-3

 321 . 
   .  32 / دار النهضة العربية / التنظيم واإلدارة احلديثة / لي محدي فؤاد ع. د -3 
/ لبناان   -باووت  / دار النهضاة العربياة   / التنظايم الصاناعي وإدارة اإلنتااج    / عادل حسان  . د -  

 391 . 
 .   321 / لبنان / بووت / مركز الكت  الثقافية / األفراد يف الصناعة / عادل حسن . د   -  
/ القااهرة  / دار غريا  للطباعاة   /  3ط / إدارة  األفراد والكفاءة اإلنتاجية / ي السلمي عل. د  - 3 

 321 
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/ مصاار / القاااهرة / للطباعااة دار غرياا  / الساالوك اإلنساااني يف اإلدارة / علااي الساالمي . د   -1 
 391. 

 .مصر /  منشأة اوعارف باإلسكندرية/ اإلداري  االجتماععلم /  إمساعيلقبار  حممد . د  -1 
بووت / اوطبعة الكاثوليكية /  1ط/ اونجد ؛ يف اللغة واألدب والعلوم / لويس معلوف اليسوعي  -1 
 .لبنان / 

رساالة ماجساتو سااعدت اوامعاة     / القياادة اإلدارياة يف العارا     / ماجدة عبد الكااظم العطياة    -9 
 . 399 / ا  العر/ النج  األشرف / مطبعة النعمان / اوستنصرية عل  طبعه 

مطااب  اهليئاة   / اوشاكلة اإلدارياة وصاناعة القارار     / دروياش   إبراهيم. د, حممد حسن يس . د   -2 
 .  391 / اوصرية العامة للكتاب 

الدار العربياة  / القيادة اإلدارية يف ضوء اونهج العلمي واومارسة / حممد حسني عبد اهلادي البياع  -3 
 . 321 / بغداد / للطباعة 

 . 391 / بغداد / مطبعة العاني / مصطلاات إدارية خمتارة / حممد علي حالوي  -3 
 . 323 / اإلسكندرية / دار اوعرفة اوامعية / علم اجتماع التنظيم / حممد علي حممد . د -   
 . 321 /   العرا  / بغداد / مطبعة منو /   ط / عامل الشخصية / مصطف  عبد السالم اهلييت  -  
القاهرة / دار غري  للطباعة والنشر / قراءات يف تنمية اووارد البشرية / منصور أمحد منصور . د -3 
 / 391 . 

/ دار غري  للطباعة / القو  العاملة ؛ ختطيط وظائفها وتقويم أدائها / منصور أمحد منصور . د  -1 
 .القاهرة 

/ بغاداد  / مطبعة اوامعاة  /   ط/ عية إدارة األفراد والعالقات الصنا/ مهدي حسن الزويل  .د  -1 
 . 391 / العرا  

مطاب  اهليئة اوصرية / معجم العلوم االجتماعية / خنبة من األساتذة اوصريني والعرب اوتخصصني   -1 
 . 391 / مصر / العامة للكتاب 

مطبعة الرشاد / إسااتيجية دراسة السو  والسلعة للتنمية االقتصادية / هاشم حسني ناصر احملنك  -9 
 . 322 / العرا   –بغداد / 

/ النجا  األشارف   / مطبعاة القضااء   /  علم النفس يف نهج البالغة/ هاشم حسني ناصر احملنك  -2 
 .333 /   ط/ العرا  
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/ النج  األشرف / مطبعة القضاء / فلسفة اإلدارة اوعاصرة واجملتم  / هاشم حسني ناصر احملنك  -3 
 .333 /   ط/ العرا  

/  اإلنتاجياة نظام تصميم العمال وتقاويم األداء ودور  يف اوشااري     / هاشم حسني ناصر احملنك  - 33
 .329 / النج  األشرف / مطبعة القضاء 

مكتباة  / موسوعة العلوم اإلدارية واالجتماعية واألعماال التجارياة   / هاشم حسني ناصر احملنك  -  3
 . بووت ا لبنان/ لبنان ناشرون 

مكتباة  / غطااس  . ترااة ن / معجم مصطلاات اإلدارة / روبرتسون . ب. أ, وهانسون ج. ها - 3
 .  39 / بووت 

 
 : اجملالت العلمية

 
الصادرة عان  ( احملاس  ) جملة / تقييم األداء يف إطار نظام متكامل للمعلومات / علي السلمي . د  - 

 .399 / بغداد / مطبعة الزمان / آب  / العدد السادس / الاد احملاسبني واوراجعني العرب 
/ يولياو  / العدد الثااني  / اجمللد العشرون / جملة عامل الفكر / مهنية اإلدارة / علي السلمي . د -3

 .323 / الكوي  
       
 .اوراج  األجنبيَّة : ثانيًا 
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 حمتويات الكتاب من املخططات
 

 الصفاة التفااصياال

 1  يبني اوان  الرئيسي من التنظيم الرسالي للبشرية(   ) خمطط 

 1  فكرة التنظيم  يبني آيات اوقدرة اإلهلية يف إيصال(   ) خمطط 

 32 التنظيم –يبني منظومة اإلسالم (  3) خمطط 

يبني منظومة االستبداد واالستشارة عل  مستو  الفرد (  1) خمطط 
 واوشاري 

1  

 13 يبني قوة وضع  اوعلومة وآلية االختيار(  1) خمطط 

  1 يبني منظومة الرسالة التنظيمية للاياة وأنشطتها(  1) خمطط 

يبني إسااتيجية التوقي  يف عملية القرار وعاوة األمور (  9)  خمطط
 اوشكل

9  

يبني ما يتطل  من رقابة وإشراف يف كل مرحلاة مان   (  2) خمطط 
 لليل الوظيفة

91 

 21 يبني سلسلة مبسط ونظومة عمل النشاط أو اوشروع(  3) خمطط 

خوص يبني منظوماة تنفياذ خطاط العاقال عناد الشا      (  3 ) خمطط 
 بالتنسيق والتنظيم وبالرقابة التقييمية والتقوميية

39 

 32 يبني منظومة التخطيط وإدارة الوق  لد  اوؤمن(    ) خمطط 

 2   يبني اونظومة الدينامية اوبسَّطة للمؤسسة أو اوشروع(    ) خمطط 

 3   يبني نظام تصميم العمل وتقويم األداء اوتكامل(  3 ) خمطط 

 3   يبني مكونات النظام اوبسَّط(  1 ) خمطط 

 2   يبني النظام الفرعي ؛ لليل الوظائ  اوبسَّطة(  1 ) خمطط 

  3  يبني النظام الفرعي ؛ تقييم الوظائ  اوبسَّط(  1 ) خمطط 

 13  يبني النظام الفرعي ؛ تقويم األداء اوبسَّطة(  9 ) خمطط 

عماال والاال أبالياة يف    يبني منظوماة احناراف أداء األ  (  2 ) خمطط 
 العمل والتنفيذ

 1  

 13  يبني معرفة القدرات الذاتية ومنه زرع الثقة بالنفس (  3 ) خمطط 
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 ومعرفة ما ميتلكه اآلخرين من قدرات والتنسيق معه
  1  يبني اوكونات اخلاصة والعامة للناس(  3 ) خمطط 

 91  جبهايبني انسيابية بناء العدالة والعمل  و(    ) خمطط 

 91  يبني أهمية العدالة للقائد والرعية والبالد(    ) خمطط 

يابني ُشاع  العادل ؛ اونظوماة اوامعاة باني الفهام        (  3 ) خمطط 
 والعلم واحلكم واحِللم

 93 

 39  يبني خماطر االستهانة باألمانة(  1 ) خمطط 

 33  نظيمييبني تأثو تالزم احللم والعقل عل  السلوك الت(  1 ) خمطط 

 3   يبني آلية السلوك اومعي(  1 ) خمطط 

 1   يبني آلية االحنراف وخطورتها(  9 ) شكل 
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 حمتويات الكتاب
 الصفاة وعااااووض

 1 اإلهداء
 1 اوقدمة
 9 التمهيد
 2 اإلدارة والقيادة  مفهوم

 .التنظيم يف نهج البالغة  :الفصل األول  
 1 .    والتسيو اإلهلي  التنظيم: األول  اوباث        
 1 .            التنظيم والنبوة  :اوباث الثاني         
   3.         التنظيم واإلسالم : اوباث الثالث         

(  ) 

        بع  اووان  التنظيمية يف نهج البالغة   :الفصل الثاني 
  1.               يَّة اوركزيَّة والالمركز: اوباث األول 

 11.         اوسؤولية والتفوي  : اوباث الثاني         
 االستشارة واهليئة االستشارية : اوباث الثالث     

                         13والسلطة التنفيذيَّة                                      
 13           االتصاالت         :اوباث الراب          

 13.           اختاذ القرارات  : امساوباث اخل        
 91.                الرقابة واإلشراف  : سادساوباث ال

   2.    اختيار البديل أو البدائل :  لساب اوباث ا        

(13) 

 .الوظائ  اإلداريَّة يف نهج البالغة  :الفصل الثالث  
 21.                        عنصر التنبؤ : اوباث األول    
 31         .            عنصر التخطيط : اوباث الثاني    
 31 .                      عنصر التنفيذ : اوباث الثالث    
     .      عنصر اوتابعة والتقييم والتقويم : اوباث الراب     

(21) 

 .        العمل وتقويم األداء يف نهج البالغة  نظام تصميم: الفصل الراب  
    ..                            النظام : اوباث األول        
 9  .        لليل الوظائ  أو األعمال : اوباث الثاني        
  3 .        تقييم الوظائ  أو األعمال : اوباث الثالث       

(  3) 
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  33   .                      قويم األداء ت :اوباث الراب        
 11  .اختيار وتعيني القو  العاملة يف نهج البالغة : الفصل اخلامس 
 11  اوكافآت أو احلوافز يف نهج البالغة : الفصل السادس 
اودخل لدراسة الشخصايَّة والشخصايَّة القياديَّاة يف    : الفصل الساب  

 .نهج البالغة 
 13 

 .        أهم مبادئ القيادة يف نهج البالغة : ل الثامنالفص 
  9                 .العدالة يف القيادة  :اوباث األول          
  2                      .احلق والقيادة  :اوباث الثاني         
 33                 .األخالقيَّة القياديَّة : اوباث الثالث         

 33                    .الوعي القيادي  :اوباث الراب          
 1            .الثقة بالنفس واإلقدام  : امساوباث اخل        
  3              .اإلرشاد والنصياة  : سادساوباث ال        

( 93) 

 .احلقو  والواجبات يف نهج البالغة : الفصل التاس 
  

 11 .             اخلالق عل  اوخلو  حقو   :اوباث األول 
 13 . عل  القائد ( العاملون ) حقو  الرعيَّة  :اوباث الثاني  
 13            (      العاملني)حقو  القائد عل  الرعيَّة : اوباث الثالث  

 13      اجتا  بعضهم بعضًا ( العاملون ) حقو  الرعيَّة :  لراب اوباث ا
  91                .حق اوخلو  اجتا  نفسه  :اوباث اخلامس 

( 1 ) 

     . القيادة بني التعلم والتعليم والدميقراطية: الفصل العاشر 
   2 .                   القيادة بالتعلُّم والتعليم : اوباث األول 

  22 .      الدميقراطيَّة القياديَّة يف نهج البالغة : اوباث الثاني  

( 2 ) 

 31             ماذا بعدد كل ما تقدَّم ؟  : الفصل احلادي عشر 
 3 3   عربي  -مسرد اوصطلاات الواردة يف الكتاب ؛ إنكليزي 

   3 فهرس اآليات القرآنية  الكرمية
   3 فهرس األحاديث النبوية الشريفة

علياه  )فهرس خط  وأقوال امو اوؤمنني اإلمام علي بن أبي طالا   
 (السالم

3 1 
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 3 3 :اوراج  
 3 3 اوراج  العربية: أواًل      

   3 اوراج  األجنبيَّة: ثالثًا       
 3 3 حمتويات الكتاب من اوخططات
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 للمؤلف كتب منشورة وغري منشورة منها 
 . اظام تصننم محانل لتضويم مشام    لالةه في محنشاةي  مداعاجن  -0

   .إسعامتنمن  اةمس  محسو  لمحسلا  حلع نن  مالقعصااي   -2

     .فلسة  مدامة  محناارا  لمحنمعن   -3

    .علم مح ة  في اهج محبالغ   -4

   .مدامة  لمُشسلوب محضنااي في اهج محبالغ  -5

               .علم مالقعصاا في اهج محبالغ   -6

     . اي  لمحاال  ـ في اهج محبالغ علم تلوث محةكا محبشاي ـ محوق -7

                     .علم مالجعناع في اهج محبالغ   -8

                   .محاام  في مامم محبلدمن  -9

                      . بالا محشام في مامم محبلدمن -01

 .      بلدمنمح مصا لمحسوامن لبالا محنغاب محاابي لما تبضى م  أفايضن  في مامم -00

    . محننلك  محاابن  محساواي  في مامم محبلدمن -02

       . ما تبضى م  جزيا  محااب في مامم محبلدمن -03

                        .  إيامن في مامم محبلدمن -04

    .  ما تبضى م  بالا مشعاجم في مامم محبلدمن -05

 (.             عابي –إاكلنزي )مشعنال لمحعماة  موسوع  محالوم مدامةي  لمالجعناعن  ل -06

 ( .إامة  محانلنا  ) إامة  مداعا   -07

 .اظام مُشسا  بن  محعامث لمحناارا   -08

علنيه  )ألضاع محكوف  مالقعصااي  في عهد أمنا محنؤم ن  مدميام عليي بي  أبيي طاحيب       -09

 . (محسالم

   مكافظ  مح م  مششا  محسناح  محدي ن  للمق  محخدما  في ف اا -21

 .تأثنا محموماب مالقعصااي  لمالجعناعن  الةتكاب محماين   -20

 –إاكلنيزي  ) محاضلني    قامو  علم محي ة  لمحعكلنيل مح ةسيي لمحسيلوكي لمشميامض      -23

 ( .عابي

 ( .عابي –إاكلنزي )قامو  في علم مح ة   -24

 ( .عابي –إاكلنزي )قامو  في محةلسة   -25

 (علنه محسالم)  حكم لأقومل مدمام علي اةل  م -26

 .(علنه محسالم)الب ه محكس   (علنه محسالم)اةل  م  لرن  مدمام علي  -27

 (علنيه محسيالم  ) أطالقنا  محادمح  في عهد أمنا محنؤم ن  مشمام علي ب  أبيي طاحيب   -28

 ( .ةض)ح شعا مح خاي 

 .لت ننعها الة لأهنن  مدعالن حلنمعن  لمشاةياه محنخعلة   -29

 .محعضاام مدامةي لططوةته على مسعضبل محنشاةي   -31



 333 

 تنصنا محكوف  لعناماها حعى اهاي  عهد محخلةا  محامشدي  موجز  -30

 .مامم محعااةي  في مومةا حسان محااب  -32

 .مامم مشمثال لمااانها في حسان محااب  -33

 . افسي لالةه في تكضنق محعةو  محع(  ( JITمسعخدمم اظام  -34

 .محماماا  لتاسنخ ثضاف  محاأي مآلطا  -35

 .إسعامتنمن  محدةمسا  محالنا في محماماا  محاامقن   -36

 .م ظنا  محنمعن  محنداي لالةها محسناسي في محاام   -37

 .محكوف  في مامم محبلدمن  -38

 . محبصا  في مامم محبلدمن  -39

 .بغدما في مامم محبلدمن  -41

 .اةمسا  محكوف  احنل ماكز  -40

 (تأحن  مشعاخ . ) علنا  جاما  محكوف    ماتب  مشسعاذي   -42

 . محكوف  في مامم محبلدمن  -43

 .بغدما في مامم محبلدمن  -44

 .محبصا  في مامم محبلدمن  -45

 ( .تأحن  مشعاخ ) جز    ( 02)مامم محنخطوطا  مح مةن   -46

 .ن محكايم ه دس  لإعاا  ه دس  محكنا  في محضاآ -47

 .ه دس  لإعاا  ه دس  محكنا  في مشحاايث مح بوي  محشاية   -48

 .ه دس  لإعاا  ه دس  محكنا  في اهج محبالغ   -49

 …للمؤلفمؤلفات ومعاجم ُأخر  وهناك
 

 : البحوث واملشاركات يف املؤمترات والندوات العلمية
 .   محهناكل محع ظننن  في محنشاةي  محص اعن  م  اةمس  مندمان -0

 – 0983ةخ فييي محنييؤتنا محالنييي علييى مسييعوى محمامايي  محنسع صيياي   اشيي  -أ

0984  . 

 – 0983 ةخ في مؤتنا علني على مسعوى جامايا  محضطيا محاامقيي   اش  -ب 

0984  . 

 . اةمس  محسو  لمحسلا  في محضطاع محص اعي م  اةمس  مندمان   -2

  –0984  ةخ فييي محنييؤتنا محالنييي علييى مسييعوى محمامايي  محنسع صيياي      اشيي  

0985  

  (  حصل على شهاا  تضدياي ) 
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 اظام تصننم محانل لتضويم مشام  لالةه في محنشاةي  مداعاجن  م  اةمس  مندمان   -3

 –0985 ةخ فييي محنييؤتنا محالنييي علييى مسييعوى محمامايي  محنسع صيياي      اشيي   

0986  . 

ننيه  لفي ضو ه تم تأحن  محكعاب محساح  محذكا لأعلنع ي ثالث لًمةم  بعان  

 . على محمها  محعابا  حها 

 . متماها  شاا محصافي أح مةي في تغننا محنمعن   -4

فيي تنيوً    ه ةخ في محنهاجان محضطاي محالني محذي أقينم فيي مح مي  مششيا     اش        

0993  . 

 . تأثنا محموماب مالقعصااي  لمالجعناعن  الةتكاب محماين  م  اةمس  مندمان   -5

محالنيييي مشلل محنشيييعاخ بييين  لًمة  محعالييينم محاييياحي   ةخ فيييي محنيييؤتنااشييي      

حصييل )  ..  0993/ 2  /  00  -9 لمحبكييث محالنييي للًمة  محدمطلنيي  فييي

 ( على شهاا  تضدياي  

علنييه )فييي عهييد مدمييام علييي ( محكوفيي  ) مشلضيياع مالقعصييااي  حلااريين  مدسييالمن   -6

 (محسالم 

محيذي أقامعيه كلني     ( كوف  فيي محعياةيخ   مح) ةخ في محنؤتنا محالني محثااي اش      

/  29  – 28جاماي  محكوفي  مي     / مآلامب باحعاالن مي  ماكيز اةمسيا  محكوفي      

 .  0994تشاي  محثااي 

 اظام مشسا  لت ظننها بن  محعامث لمحناارا  م  اةمس  مندمان   -7

محعيي أقامعيه جناني     ةخ ضن  مؤتنا مشموم  محنأمواي  لت ظينم مشسيا     اش      

محنكعيب  لت ظنم مُشسا  محاامقني  لباحعايالن مي  مدتكياا محيدلحي حع ظينم مشُُسيا         

لم ظن   لبااامج مُشمم محنعكد  مدانائي محاابي مُشسا  حلوط  ي حع ظنمقلننمد

)  .  0994/  0خ/  8 – 6 في بغدما  لم ظن  محنوانسن  همحصك  محااحنن  

 ( حصل على شهاا  تضدياي  

 .لبادها مالقعصااي م  اةمس  مندمان  حندياي  شاط  مكافظ  مح م  محماين   -8

/ حلب يا     ةخ ضن  ادل  محعكلنل محالني حلماين  محعي أقامعهيا كلني  محعابني    اش      

 29ماكز محبكوث لمحدةمسا  بعياةيخ  / جاما  محكوف  باحعاالن م  لًمة  محدمطلن  

 .  0995 / آذمة /

محخدما  في ف اا  مكافظ  مح م  مششا  لتطوياهيا ه مي     محسناح  محدي ن  للمق  -9

 . اةمس  مندمان  

لمق  محسناح  محدي ن  في مكافظي  مح مي    : ) ةخ ضن  مح دل  محالنن  محثاان  اش     

 / انسيان /  9 جاماي  محكوفي  بعياةيخ   / محعي أقامها ماكز اةمسا  محكوفي   ( مششا  

0995  . 

عن  لمشاةياه محنخعلة  لت ننعها م  اةمسي  مندماني  فيي    الة لأهنن  مدعالن حلنم -01

 .مكافظ  مح م  مششا  

 انسان / 02 -00ةخ في محنؤتنا محالني مشلل حماما  محضااسن  لمحن اضد  بعاةيخ اش    

/ 0995 . 
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جاما   م  اةمس  مندمان  في  –محعضاام مدامةي لططوةته على مسعضبل محنشاةي   -00

 .محكوف  

 / انسيان /  05 – 04 خ في محنؤتنا محالني مشلل حماما  محكوف  محن اضد بعاةيخةاش    

0996  . 

 .مدعالم في ابذ محا   الة  -02

محيذي   حنكافظيا  ج يوب محوسيي    مشلل مدعالمي مدقلننيي ةخ في محنؤتنا اش            

لمحُنشيياةك  فنييه محنكافظييا    مح ميي   ه اظنييه ممليي  مكافظيي  كييابال  محنضدسيي   

فيي ييوم مشةبايا      لمحن اضيد ه مششا  لبابل لمحديومان  للمسي لكابال  محنضدس  

لمثيـّل محبكيث محنيذكوة مكافظي  مح مي       ه  2118 /تشياي  مشلل   / 29 محنومفق

  .م ةاام،  مششا 

 .جوماب م  فلسة  محب ا  محةكاي في شاا محصافي مح مةي  -03

جامايي  محكوفيي  محن اضييد  / ةمسييا  محكوفيي  ناكييز اةخ فييي محنييؤتنا محالنييي ح اشيي           

    . 2119/ آذمة /  2 -0 بعاةيخ

   (  حصل على شهاا  تضدياي ) 

 .لالةه في تكضنق محعةو  محع افسي (  ( JITمسعخدمم اظام  -04

 31 -29محنؤتنا محالني محكااي عشا حماما  بابل لمحن اضد حلند  م  ةخ في اش    

 ( على شهاا  تضدياي   حصل)     . 2119/ انسان 

 .ُأانوذجا ( قب  م  تةسنا محضاآن ) محدة  محلغوي في محعةسنا محضاآاي   كعاب  -05

 -07م   لةعا ه محن اضد ح محكوف جاما  / كلن  محةضه محنؤتنا محالني محامب  حشاةخ في   

08  /5  /2119  .       (  حصل على شهاا  تضدياي ) 

 .لماامن  أقومحه محالنن  ( علنه محسالم ) صاا  مدمام جاةا مح -06

ه محن اضييد  محكوفيي جامايي  / كلنيي  محةضييه محنييؤتنا محالنييي محييدلحي محخييام  ح شيياةخ فييي     

  .  2119/  02/  02 -00م   لةعا ح

      ( حصل على شهاا  تضدياي  م  اةع محنؤتنا ) 

 .محماماا  لتاسنخ ثضاف  محاأي مآلطا  -07

محماماييي  / محسييي وي محثاحيييث حكلنييي  محاليييوم محسناسييين      محنيييؤتنا محالنيييي   شييياةخ فيييي    

  .  2119/ تشاي  مشلل /  23محنسع صاي  لمحن اضد بعاةيخ 

 .مامكز محدةمسا  لمحبكوث بن  محومق  لقو  محطنوح  -08

  حناكييز محنييؤتنا محالنييي محييوط ي حنامكييز محبكييث محالنييي فييي محاييام       شيياةخ فييي     

 .  2101/  3/  06ه محن اضد بعاةيخ  محكوف اما  ج/ اةمسا  محكوف  

      (  حصل على شهاا  تضدياي ) 

 .أانوذجا، " محالم " هب  محدي  محشهاسعااي بن  مدرالح لمحعمديد    ممل   -09

محنؤتنا محالني مشلل حدةمس  جهوا محسند هب  محدي  محشهاسعااي محةكاي  شاةخ في    

ماكز باحعاالن م  ( ح دن ) ماما  محااحنن  حلالوم مدسالمن  لمدسالمن  ه أقامعه مح

/  0 –آذمة / 30لمحن اضد في جاما  محكوف  حلند  م   محكوف جاما  / اةمسا  محكوف  

 (  اةع محنؤتناحصل على )       .2101/ انسان 
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 .محصكاف  بن  محومق  لطنوح محاالم  هب  محدي  محشهاسعااي  -21

حنييؤتنا محالنييي محعيياةيخي   رييكاف  مح ميي  مششييا  إاميياً ماافييي     شيياةخ فييي م      

لإبييدمع فكيياي ه محييذي أقامعييه كلنيي  مآلامب باحع سيينق ميي  اضابيي  محصييكةنن  فيياع مح ميي      

 .  2101انسان /  05 -04مششا  حلند  

      ( شهاا  تضدياي حصل على  ) 

 .أثا بنة  مح م  مششا  في ب ا  شخصن  محشنخ محومئلي  -20

محنؤتنا محالني   محشنخ محومئلي لأثاه مدريالحي لمحةكياي ه محيذي أقاميه     شاةخ في     

ه لمحكلن  مدسالمن  محماما  في مح م  مششيا    محكوف جاما  / ماكز اةمسا  محكوف  

 .  2101/ 4/  31 -29ه لمحن اضد بعاةيخ 

   ( حصل على شهاا  تضدياي  م  اةع محنؤتنا ) 

(   محاابن  في محوسائل مدعالمن    مامم تصكنح حغ  مدعالم محاابيي  سالم  محلغ -22

 ( .م  اةمس  مندمان  حباض محض وم  محاابن  لمحااحنن  / ) أانوذجا، 

ه  محكوفي  جاماي   / كلني  محعابني  مشساسين     محنيؤتنا محالنيي محيدلحي مشلل ح   شاةخ فيي      

    . 2101/  5/  01 -9م   لةعا محن اضد ح

  (ل على شهاا  تضدياي  م  اةع محنؤتنا حص ) 

 ( .علنه محسالم)مشبااا محعابوي  لمالجعناعن  في أقومل مدمام جاةا محصاا   -23

ه محن اضيد تكيت   محكوفي  جاماي   / كلني  محةضيه   محنؤتنا محالني محدلحي محثااي حشاةخ في      

( علنه محسالم)صاا  ماجان  محةكا مدسالمي في تامث مدمام جاةا ب  مكند مح)شااة 

 .م  2100/ شباط /  23 -22م   لةعا ح

    ( حصل على شهاا  تضدياي  م  اةع محنؤتنا ) 

 .مشبااا مدسعامتنمن  محنعدمطل  بن  محماماا  لمحنمعن   -24

إرالح ) ه تكت شااة  محبصا ماما    حمؤتنا محعالنم محنسعنا مشلل شاةخ في    

 -06لطدم  محنمعن  في محماماا  محاامقن  ه محن اضد بعاةيخ  لتطويا محعالنم محنسعنا

07  /3  /2100  .       (  حصل على شهاا  تضدياي ) 

ح شيعا   أطالقنا  محادمح  في عهد أمنيا محنيؤم ن  مدميام عليي بي  أبيي طاحيب         -25

 (ةضي مهلل ع ه)مح خاي 

اةمسييا  محكوفيي  ه لكلنيي    محنييؤتنا محالنييي محييدلحي ه محييذي أقامييه ماكييز  شيياةخ فييي      

اهييج محبالغيي  سييام  محةكييا ) ه محن اضييد تكييت شييااة   محكوفيي جامايي  /  محعابنيي  مشساسيين 

حصيل عليى شيهاا     )     .م  2100/ آذمة /  28 -27مي    لةعيا  ه ح( لسيكا محبنيان   

 ( تضدياي  م  اةع محنؤتنا 

 .شاا محشنخ عبد محكايم محمزمئاي ماامن ه لأغامضه  -26

مي    لةعيا  ه محن اضيد ح  محكوفي  جاماي   / كلن  محةضيه  محنؤتنا محالني محثااي حشاةخ في        

  . م 2100/  4/  09 -08

      (  حصل على شهاا  تضدياي ) 
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( مح م ) مدرالح لمحعمديد  ممل   أثا مح م  مششا  مدعالمي لمحصكافي في -27

 أانوذجا، 

حثاحيث ه محيذي أقامعيه محكلني  مدسيالمن  محماماي        شاةخ في محنؤتنا محالنيي محسي وي م       

 .م 2100/ انسان /  23 -22في مح م  مششا   ه بعاةيخ 

           (  حصل على شهاا  تضدياي ) 

  مشبااا محعابوي  في أقومل مدمام محكاظم  -28

نن  محنضدسي   شاةخ في محنؤتنا محالني محثااي محذي أقامعه مشماا  محاام  حلاعب  محكاظ     

         .م 2100/  6/ 00 -01ه بعاةيخ 

  ( حصل على شهاا  تضدياي  م  اةع محنؤتنا ) 

 أانوذجا، ( سوة  طه ) محناامن  مح ةسن  في محضاآن محكايم    -29

ه محيذي أقامعيه   ( محضياآن محكيايم لقايايا محاصيا     ) شاةخ في محنؤتنا محالني محثاحث      

  .م 2100/  02/  02 -00جاما  محكوف   ه بعاةيخ /   كلن  محعابن  مشساسن

   (  حصل على شهاا  تضدياي ) 

 .محاضد مالجعناعي لب ا  محدلح  مدسالمن  في لثنض  محندي    – 31

ماكيييز محنيييؤتنا محالنيييي مشلل   لثنضييي  محندي ييي  محن يييوة  ه محيييذي أقاميييه شييياةخ فيييي     

 .  2102/  2/  03 -02ضد بعاةيخ ه لمحن ا محكوف جاما  / اةمسا  محكوف  

     (  اةع محنؤتنا ) 

 .مشام  محااحي لتكديا  محةساا مدامةي  -30

محعاليينم )ه تكييت شييااة  محبصييا مامايي    حمييؤتنا محعاليينم محنسييعنا مشلل  شيياةخ فييي    

 .  2102/  3/  7 -6ه محن اضد بعاةيخ ( محنسعنا طايق محماما  إحى محنمعن  

 .   مح ةسن  في أقومل مدمام محكاظم محناامن  -32

شاةخ في محنؤتنا محالني محسي وي محثاحيث محيدلحي محيذي أقامعيه مشمااي  محاامي  حلاعبي              

 .م 2102/  5/ 26 -25محكاظنن  محنضدس  ه بعاةيخ 

           ( حصل على شهاا  تضدياي  م  اةع محنؤتنا ) 

 .اهج محبالغ  لمحةكا محنااراه دس  لإعاا  ه دس  محنمعن  بن    -33

شاةخ في محنؤتنا محالني حنهاجان محغديا محااحني مشلل محذي أقامعه مشماا  محاامي       

 .م 2102/  00/  9 -5حلاعب  محالوي  محنضدس  ه بعاةيخ 

   (  حصل على شهاا  تضدياي  م  اةع محنؤتنا ) 

( محاليم  ) مداسياان    مملعيا    –المن  توظن  مدعالم لفلسةعه في لحد  محاضند  مدس -34

 أانوذجا،( مح م )ل 

 لند محن اضد ح محكوف  جاما  / محعابن  حكلن مشلل  محدلحيمحنؤتنا محالني شاةخ في      

 .  2103/  4/  05 -04م  

           (لشهاا  تضدياي  حصل على اةع محنؤتنا  ) 

 .في محاام  م ظنا  محنمعن  محنداي لالةها محسناسي  -35

 -24محن اضد بعاةيخ  محكوف  جاما  / مآلامب حكلن   محدلحيمحنؤتنا محالني شاةخ في      

25  /4  /2103 .            ( شهاا  تضدياي حصل على  ) 
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 إسعامتنمن  محعالنم محنسعنا في محعةكنا مدبدمعي لمشام  محااحي حخدم  محنمعن   -36

/  29محعالنم محنسعنا ه بعاةيخ / محذي أقامعه جاما  محبصا   شاةخ باحنؤتنا محالني     

4  /2103 .            ( شهاا  تضدياي حصل على  ) 

( علنه محسالم)تكامل محب ا  محعابوي لمداسااي في أقومل مدمام علي محهااي  -37

 ( .علنه محسالم)لمدمام محكس  محاسكاي 

محدلحي محذي أقامعه مشماا  محاام  حلاعب  محكاظنني    شاةخ في محنؤتنا محس وي محامب      

 .م 2103/  5/ 08 -07محنضدس  ه بعاةيخ 

            ( حصل على شهاا  تضدياي  م  اةع محنؤتنا ) 

 

 حبث وموضوع ( 011)أكثر من للمؤلف وهناك 
 منشور داخل العراق وخارجه 
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