
 
 

 

 

 

 

 

 ب في فكر االمام علي بن ابي طال جودة االدارة

The best value of management in Imam Ali thought 
 (1)صبيح كرم زامل موسى الكناني د. 

Dr. Sabeh Karam Zamel Mousa Al-Kenany 

 الخالصة 

وك ف ة اعش ا    ،اود ل  عطط وصمم لرظام ادا ي لحكم حدد ف ه الوظائف ان االلام علي 

ووضا  اساال ب وصا غ الم اا كة فاي صار         ،ال الل   ق ادات ولرشسب   وب   واجباتهم وحلوقهم

وحاادد اب اااد المسااؤول ه االدا يااة ب ااكب عااام بمااا ف هااا اله كااب الشرظ مااي لكااب    ،وات اااذ الشلااا ير

لصالح ات ووض  لارهو دق اق للرقاباة والمشاب اة والشلاويم وبماا يحلاق        المسؤول ات و الواجبات و ا

 ضى المسشف دي  )الزبائ ( ال ا ج    والداعل    واعشماد لبدأ المحاسب ة برظام  ص   على وفق 

 ه كلها ابر  لفاصب ادا   الجود .ل اي ر لحدد  للشحف ز والثواب وال لاب وه 

Abstract 

Imam Ali (PUH) is the first person who planned and designed a solid 

administration system. He also planned a system of selecting the workers and 

leader, together with their duties and rights. 

Imam Ali set the rules of Portici potation, in formulating the principle of decision 

making. He specified the dimensions of administration   Responsibilities in general 

in chiding the organizational structure for all 

Responsibilities and duties. He also sub an account program  for an accurabe 

control of monitoring and evaluation for flow up, in order to achieve the satisfaction 

of the beneficiaries, external and entered in order to adopt a principle of reward 

and punishment. all of these represent the main part of the most lorominend 

quality management .  

 المقدمة

لم يشجااو  عمرهاا بضا  علاود ، الاا االدا   كونهاا لما ساة        االدا   ال الة ل  ح   كونها علم 
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انسان ة ف مشد عمرها الى االك  ل  السر   ، اذ نجد ان االنسان البدائي فاي غاابر ال صاو  لاا       

االدا   في ابسط صو ها ، وكانت حاجشه الى االدا   تازداد كلماا كثارت الب ارية ، اذ كانات الحاجاة       

شو ي  الوظائف على االفراد ، وبغ ة ا اباع حاجااتهم وانجاا  اهادافهم     للحة لثع  بوظائف االدا   ب

د ان الحضا   الفرعون ة كانت تماا    جهودهم والمشصفح بطون الشا يا يجبدأ االهشمام بشرس ق 

( وكا لك الصا   اللديماة عارك ف هاا  اقادم نظاام ادا ي فاي         12 :السلمي واعرون.)وظائف االدا  

اسا  اداء االلشحان لدعود ال دلة ال الة واعش ا  االصلح وهاو اجاراء   الشا يا ل غب الوظائف على 

 .تلدلي

وكانت الحضا   االغريل ة ل  الحضاا ات الشاي اتصافت بغازا   الوثاائق الشاي ت ا ر الاى لادى          

االهشمام في ال مل ة االدا ية واحكالها في براء المجشم  وكان الف لسوك افالطاون قاد  فاد ال لاوم     

ت الش صي وتو ي  ال مب في كشابه جمهو ية افالطون وساا  عادد لا  الفالسافة     االدا ية برظريا

وقاد عارك    .ال ي  علفوه في ترك ا ث  ل  الرظريات االدا ية ال يسشهان به وا  هم تلم  ه سلراط

 .الجا  االدا ي للدولة الرولان ة بانه اض م جها  ادا ي ب روقراطي في الشا يا

االدا ياة فاي وادي الرافادي  دد عل هاا الشاراث الحضاا ي الا ي         وقد بر ت الرظريات والمفااه م 

ال الت اثا ه انسان ا كمسلة حمو ابي اذ كانت الدولة البابل اة واال او ية قاد لا سات ا قاى الارظم       

 .االدا ية وه ا يدلب عل ه الشطو  ال مراني واالدا ي والفلسفي لشلك الفشر  الشا ي  ة

 م ونظرياات ادا ياة جسادت المفااه م الربان اة اذ اتصافت       وجاء االسالم ل رسي ل الم ولفااه 

بال دد واالنسان ة واللاد  والشرظ م واال راك والشوج ه وه ا لا دلت عل ه اآليات اللر ن ة واحاديا   

تجساا د ال مااب االدا ي فااي وث لااة  الرسااود الكااريم ولما ساااته ال مل ااة وباادا الرسااود لحمااد 

ببرااء االساس والمما ساات االدا ياة      ا واسشكمب االلاام علاي   المديرة لبراء الدولة بكب ل ط اته

والشاي اوصاى بهاا      للدولة االسالل ة على وفق المارهو الربااني والمحلاب لوصا ة  االلاام علاي       

عالله على لصر لالك اال شر يجد ف ها االسس والمفاه م لمشطلبا ت براء ادا   الجود  ال اللة في 

واالجشماع ة وكب الرظم الفرع ة للدولة وبراء لؤسسااتها ألنهاا نضاح     كب الرظم االدا ية والثلاف ة

 .لما انزله اهلل بكشابه الكريم وسرة نب ه لحمد صلى اهلل عل ه واله وسلم

 الفصل االول:اهمية البحث والحاجة اليه 

ان الفكر االدا ي االساللي كان لرب ه اللاران الكاريم كمرتكاز اساا  فكرياا وعلائاديا للادي         

 ساللي.اال

وكانت لما سات الرسود الكريم لاهي اال تأط ر ل لك البراء ال لائدي عمل ا وتطب ل ا )عض ر ، 

2999:3) 

والشاي لام تشجااو  الساروات اال با        وتجلت الشطب لات االدا ية في فشار  حكام االلاام علاي     

لرصافا وعاادال    والرصف الشي جسد ف ها الرصوص اللر ن ة والسرة الربوية ال ريفة تطب ل ا عمل ا

وكانت نظريشه االدا ياة لشكاللاة فاي ادا   الدولاة ادا ياا واقشصااديا واجشماع اا واعالق اا وفاي كاب           

 ل ادي  الم رفة الم شلفة.
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ول لك تشأتى اهم ة البح  بانه يب   بان نظم ادا   الجود  هي أنظمة اسالل ة قد تبرت الدولة 

وسبلت االلم الشاي سام ت ها ه الفلسافة االدا ياة       االسالل ة اسس وفلسفة ادا   الجود  ال اللة

 باسمها في ال صر الراه 

 يرمي البحث اىل: 
 بشجويد الس اسة االدا ية.ابرا  دو  االلام علي ب  ابي طالب  •

 اثبات ان جود  ال مب االدا ي لرهو اساللي. •

 تحديد املصطلحات
 عرفت لدا   الجود  ال اللة ل  قبب الم شص   والباحث   ول  ابر هم:  

 (1991  (Feigenbaum))ت ريف ف كربام 

)ه كب لشفق عل ه لثداء الش  غلي في عموم المرظمة والمساشرد للاى الشوث اق المشكالاب والفاعاب      

والمكائ  والمواد والم لولات في أسال به الفر ة واإلدا ية لشوج ه اإلجراءات المرسلة لللوى ال اللة 

 (Feigenbaum, 1991: 87)بأفضب الطرائق لضمان تحل ق  ضا الزبائ  وبكلفة لراسبة(.
 ( Tunk         1992ت ريف تونك )

)لجموعة األعماد واألن طة الشي يلشزم بها جم   أفراد المرظمة على اعشالك لسشوياتهم ل  أجاب  

 (     Tunk, 1992: 30تلب ة حاجات و غبات الزبائ (. )

 (   1992   (Logothestisت ريف لوكوذيسس )

)الثلافة الشي ت ز  لفهوم االلشزام الكالب بالشحس   المسشمر واإلبداع في لراحي ال مب كافة وبما 

 (.Logothestis, 1992: 1يفضي للى تحل ق  غبة المسشف د و ضاه( )

 (Rhodes           2991ت ريف  ود  )

ية ترتكز على لجموعة ل  الل م ، وتسشمد طاقة حركشها لا  الم لولاات الشاي توظاف     )عمل ة ادا 

لواهاب ال االل   وتساشثمر قاد اتهم الفكرياة فاي ل شلاف لساشويات الشرظا م علاى نحاو لبااداعي            

لضمان تحل ق الشحس  المسشمر للمؤسسة ، أو أنها عمل ة لدا ية تحلق أهداك كب ل  سوق ال مب 

 مب جم ا  وظاائف ون اطااات المؤسساة الش ل م اة ، لا س فاي لنشااج ال دلاة          والطالب ، أي أنها ت

فحسب ولك  فاي توصا لها األلار الا ي يرطاوي حشماًا علاى تحل اق  ضاا الطاالب و يااد  ثلاشهم ،             

 ,Rhodes)( وتحس   لركز المؤسسة الش ل م ة لحل ا وعالم اا ،و يااد  نصا بها فاي ساوق ال ماب      
1992: 45) 

 2993    ت ريف عثمان وعثمان 

)هي ت ط ط وترظ م وترف   ولشاب ة ال مل ة الش ل م ة وفاق نظاام لحادد ولوثلاة تلاود  ساالة        

الجال ة في براء االنسان ال صري ، لا  عاالد تلاديم ال دلاة الش ل م اة المشم از  ، وان اطة برااء         

 ( 2993: 786ال  ص ة المشوا نة(. )عثمان وعثمان ، 

    2993ت ريف لصطفى      

ة احش اجات وتوق ات لسش دلي )ال مالة( عريجي الجال ة كم رجات لرظام الش ل م فاي كاب   )ترجم
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كل ة ا الى عصائي ول اي ر لحدد  في ال ريو تكون أساساا لشصام م وترف ا  بارالو الش لا م لا         

 (   743: 2993الشطويار المسشمر لها(. )لصطفى  ، 

  2999ت ريف اله شي والطويب            

مرافسااة والفكاار  األساساا ة لهااا تشمثااب بإ اااعة الااوعي الرااوعي داعااب المرظمااة وتحمااب  )ثلافااة ال

 المسؤول ة في لجاد الجود  ل  الجم   وأنها ت ز  ل  اللد   الشرافس ة للمرظمة(. 

 (775: 2999)اله شي والطويب ، 

  1000ت ريف أبو نب ه ولس د           

ألفاراد واألساال ب والس اساات واألجهاز  لشحل اق      )نظام ياشم لا  عاالد تفااعالت المادعالت وهاي ا      

لسااشوى عاااد لاا  الجااود  ، لذ يلااوم ال اااللون باال ااشراك بصااو   فاعلااة فااي ال مل ااة الش ل م ااة ،  

: 1000والشرك ز على الشحس   المسشمر لجود  الم رجات ال ضاء المسشف دي (. )أبو نب ه ولس د، 

26 ) 

 1000ت ريف حافظ ولصطفى    

جديد  داعب الجال ات أو الكل ات ترظر الى الشرظ م الجال ي علاى اناه سلسالة جاود       )طريلة ح ا 

لسشمر  تبدأ ل  المرشو الى المسشهلك لا   ب مل ات االنشاج نفسها ، وهي  اللة ألنها ت امب كاب   

 ( 61: 1000جوانب ال مل ة الش ل م ة(. )حافظ ولصطفى ، 

  1002ت ريف عل لي             

رظمة لسل ة أو تلديم عدلة بمسشوى عاد ل  الجود  المشم ز  ، تكون قااد   لا  عاللهاا    )لنشاج الم

على الوفاء باحش اجات و غبات عمالئها بال كب ال ي يشفق ل  توق اتهم ، وتحل ق الرضا والس اد  

لديهم، ويشم ذلك ل  عالد للاي س لوضوعة سلفا النشاج أو تلاديم ال دلاة وليجااد صافة الشم از      

 (. ف هما

 (  23: 1002)عل لي ، 

  1002ت ريف بو سر ره       

)الشحس   المسشمر الداء جم   المدعالت وتطوير البرالو وال طط الد اسا ة وذلاك بلصاد تحل اق     

ال دد االكبر ل  األهداك بأقب الشكال ف وفي أقصر اآلجاد. وت اي الجاود  ال االلة جم ا  عراصار      

لا  الطالاب أو الماش لم والماد   واإلدا   الجال  اة ، ونظمهاا        ال مل ة الش ل م ة المكونة لهاا بادءاً  

ولوائحها وت ري اتها ووسائب الشحويب والشسويق ثم المااد  ال لم اة والم شبارات والمراجا  وطارق      

الشد يس وألاك  الشللي وأوقاته والش لم وأع رًا الشلويم لجم   ال راصر وللاي سه ولجراءاته(. )باو  

 ( 27: 1002سر ره ، 

 1001ت ريف ال اني             

)نظام اجشماعي وفري يحلق الشكالب ل  عالد نظام ادا ي يركز على المسشف د وال الل   والموا د 

وي شمد الشحدي  المسشمر والش غ ب الكالب والش ط ط االسشرات جي للجود ، اضافة الى االفاد  ل  

: 1001، الموا د الب رية باسشغالد كالب قد ات قو  ال مب في تحس   الجاود (. )ال ااني واعارون    
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79    ) 

  1001ت ريف الس ود          

)قد   المؤسسة الشربوية على تلديم عدلة بمسشوى عاد ل  الجود  المشم ز  وتسشط   ل  عاللها 

الوفاء باحش اجات و غباات عمالئهاا الطلباة ، أول ااء األلاو  ، أصاحاب ال ماب ، وغ ارهم ( )السا ود ،          

1001  :47 ) 

 وفي ضوء لا تلدم ل  ت ا يف إلدا   الجود  ال اللة تر ح للباح  الش ريف االتي. 

أن لدا   الجود  ال اللة هي فلسفة لدا ية وتفك ر جدياد ت امب أساال ب لدا   الماوا د المادياة      

والب رية ، وت شمد الم ا كة الواس ة فاي الش طا ط والشرف ا  والش ااون لا  قباب جم ا  لرشسابي         

 يحلق الجود  المالئمة لم رجاتها المؤسسة بما

 االطار المفهومي لإلدارة وادارة الجودة الشاملة:الفصل الثاني

اإلدا   ظاهر  ترافق وجود المجشم ات االنسان ة الس اس ة، أذ ايرما يوجد لجشم  س اسي لرظم 

 توجد اإلدا  . ول  ابر  وظائف ال مل ة االدا ية:

   ع  عمل ة فكرية ت شمد على المرطق والشرت ب والشلدير اوال: الش ط ط السشرات جي: هو عبا

والمرونة وليجاد البدائب، وابر   اهد فاي اللار ن قاود اهلل  ت االى علاى لساان نب اه يوساف عل اه          

السالم:)قاد تز عون سب  سر   دأًبا فما حصدتم ف  وه في سربله لال قل اًل لما تاأكلون. ثام ياأتي    

ا قدلشم له  لال قل اًل لما تحصارون. ثام ياأتي ب اد ذلاك عاام ف اه        ل  ب د ذلك سب   داد يأكل  ل

( وبهاا ا الهادي الالهااي ل وسااف عل اه السااالم، فااإن   69-63)يوسااف: (يغااث الرااا  وف ااه ي صارون  

المسلم ُللَزم بالشربؤ والشوق  وبالش ط ط المسشلبلي لشفادي الركبات واأل لات الشي قد تح ط باأللة 

ادي  الربوية الشاي تادد علاى الش طا ط واحشمااالت تللباات المساشلبب        في كب لجاد. ول  ب   األح

لسا د با  أباي وقاص)لناك أن تا   و ثشاك       حشى يحمي اإلنسان نفسه وَلْ  تحت واليشه قولاه 

لثعراباي الا ي تارك ناقشاه عراد       أغر اء ع ر ل  أن ت  هم عالة يشكففون الرا ( وأيًضا قولاه  

ا وتوكب( وفي ه ا الحادي  ل اا   لاإلدا ي المسالم باأن ياربط       باب المسجد دون أن ي للها: )اعلله

الشوكب على اهلل باالحش اط والش ط ط ال ي ال يشرافى ل  الشوكب، وال ل  اللضاء واللد . للد ظهرت 

فكر  الش ط ط لر  تأس س الدولة اإلسالل ة األولى في المديرة المرو   على ياد الرساود الكاريم،    

وياتها، واالحش اجات الال لة لشحل ق ه ه األهداك وفًلاا للس اساات الشاي    األهداك وأول فلد حدد 

نزلت بها ال ري ة السمحة، وقد تم حصر اإللكانات المادية والمال اة  والب ارية والوقات المشاوافر      

 ن اك لل مب واسشثما ها االسشثما  االلثب ل  أجب تحل ق أهداك الدولة الرا ائة. وها ا يادلب باأن     

لة اإلسالل ة لم تك  تشب  األسال ب ال  وائ ة، ولنما كانت تشم بأسلوب علمي ولوضوعي لدا   الدو

 بأع  األسباب لمواجهة توق ات واحشماالت المسشلبب.

كان الش ط ط  ن اك ت ط ًطا  الاًل لمجااالت الح اا  كافاة. اذ أدعلات الرظرياة اإلساالل ة ب ادا        

ب المرظمااة، وهااو الب ااد األعالقااي. فااال لدا   فااي اجشماع ااا لهمااا ولااؤثرا فااي الساالوك اإلدا ي داعاا

اإلسالم بال أعالق، كما أنه ال يوجد لجشم  لساللي بال أعالق، هديا باآلية الكريمة )وانك ل لى علق 
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ان الش ط ط السشرات جي  كوظ فة ادا ية ل اصر  ولا اتسمت به لا  نهاو قاويم فاي تحل اق      

لرئ سة الشي اوالها االلام علي عل اه الساالم اهم اة كب ار      االهداك المرسولة كانت ل  الوظائف ا

عاام تشساق باب تشطاابق لا        2660في فشر  حكماه وان السا اقات والمفااه م الشاي عرضاها قباب       

المفاه م والس اقات الحديثة اذ جاء في وص شه الى عالله على لصر لالك اال شر )انظار فاي الاو     

با  واثر  فانها جماع ل    ب الجو  وال  انة ، وتوخ ف هم عمالك فاسش ملهم اعش ا ا وال تولهم لحا

اهب الشجربة والح اء ل  اهب الب وتات الصالحة واللدم في االسالم المشلدلة ، فانهم اكارم اعالقاا   

واصح اعراضا واقب في المطال  ا رافا وابلغ في عواقب االلو ، ه ه الوص ة تؤكاد علاى الشحساب    

 مب الش ط طي ان المفاه م والمرهو الفكري االدا ي اساشوحاه االلاام   والشربؤ وهي ل  اساس ات ال

علي ل  اللران الكريم والسرة الربوية ولرهو اهلل في الش ط ط اذ جااء فاي اياات كث ار  لرهاا قااد       

 63ت الى )قاد تز عون سب  سر   دأبا فما حصدتم ف  وه في سربله اال قل ال لما تاكلون( يوسف:

الش ط ط اهم ة في براء دولشه اذ اعشمد كلمة لفظ تدب ر فاي لايادد    ي وقد اولى االلام عل

قبب ال مب يؤل  الردم ، الشدب ر قبب الف ب يؤل  ال ثا ( وه ا ي ري  على الش ط ط اذ قاد )الشدب ر

 (213: 2998ان الش ط ط عرد االلام عل ه السالم هو لب االدا  .)الموسوي 

يد اله كب ال ي ترشظم ف ه عالقات السالطة والمساؤول ة   الشرظ م: ابسط وصف له هو تحد - 1

وهو ك ان حي لشحرك والبد ل  لعداده ل شالءم دائًما ل  المشغ رات الداعل ة وال ا ج ة، وهو لا جااء  

به اإلسالم قاد ت الى: } أهم يلسمون  حمة  بك نح  قسمرا ب رهم ل   اشهم فاي الح اا  الادن ا     

( وها ا غاياة فاي الشرظا م، فهاو ترظا م الكاون        17)الزعارك:  و ف را ب ضهم فوق ب ض د جات {

أولى عطوات الشرظ م وهي  - -والح ا  بأجم ها. ألنه ترظ م  باني عمب قام به الرسود لحمد 

المؤاعا  ح   قاد: )تاآعوا فاي اهلل أعاوي  أعاوي ( فاآعى با   المهااجري  واألنصاا  ل كوناوا ناواً            

)واج ب لرا  كب الر ل  الو ك  اسا لرهم ال يلهره كب ر وال لشرظ م المجشم . اكد االلام علي 

يش شت عل ه كث ر هام( اي تحديد قائد ولسؤود لكب ن اط ادا ي قاد ا على الضبط وال ي رج عا   

)واعلم انك فوقهم ووالي االلر فوقك واهلل فوق  دائر  لسؤول شه وتحديد نطاق ا رافه اذ قاد 

ي على وفق المسؤول ة الدن وياة والربان اة والشاي يجاب ان يضا ها      ل  واالك( وه  اله كب الشرظ م

 المسؤود الام نظره في كب لا يلوم به واعشماده في ادا   عمل ة لرشظمة ان س اساة االلاام علاي   

االدا ية هي ترجمة للوله ت الى )وهو ال ي ج لكم عالئف اال ض و ف  ب ضكم فاوق ب اض    

 245سري  ال لاب وانه لغفو   ح م( االن ام:د جات ل بلوكم في لا اتاكم ان  بك 

الشوج ه: هو اللد   على الس ر الصح ح ولشاب ة لرشسبي المرظمة ، وهدايشهم وتاوج ههم   - 7

ل  ليجاد  وح الود والحاب والرضاى واالنشمااء لل ماب. وللاد اعشراى اإلساالم بالشوج اه وأواله  عاياة          

ا غلا ظ الللاب النفضاوا لا  حولاك { د عماران:       عاصة ل ح  الهمم، اذ قاد ت الى: }ولو كرات فًظا  

، وه ا توج ه أعلى لللائد والحاكم، وك لك قوله ت الى: }وأن ت فاوا أقارب للشلاوى وال ترساوا     259

 ، وتب   االية الكريمة الشوج ه لكب الرا  سائب ولسؤود.173الفضب ب ركم{البلر : 
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الشاي سابق ت ط طهاا وللا نشهاا لا       المشاب ة والشلويم: هي عمل ة لالحظة نشائو األعمااد   -6

األهداك الشي كانت لحدد  وات اذ اإلجراءات الشصح ح ة ل الج االنحرافات، وهي غاية األلر ولرشهاه، 

فب د الشطب ق الكالب يأتي دو  الشأكد ل  أن ترف   األهداك المطلوب تحل لها في ال مل ة اإلدا ياة  

وج ه وه ا اهم  ك  ل  ا كان نظام ادا   الجود  ، تس ر س ًرا صح ًحا حسب ال طة والشرظ م والش

ول ب اإلدا ي المسلم المؤل  هاو الماد ك حاق اإلد اك حل لاة المشاب اة والشلاويم ، وال ماب علاى         

لنفاذها سواء على نفسه أو على غ ره، ول   واهد المشاب ة والشلويم  في اللر ن الكريم قود اهلل 

كم و سوله والمؤلرون وسشردون للى عاالم الغ اب وال اهاد     ت الى: } وقب اعملوا فس رى اهلل عمل

: )أن ت بد اهلل كأنك تاراه فاإن   ف ربئكم بما كرشم ت ملون {  وفي حدي  الربوي ال ريف أذ قاد 

لم تك  تراه فإنه يراك(، وه ا ل  أعظم أنواع الرقابة ال ات اة، وهراا يشفاضاب الراا  لا س فلاط       

 دا  ، بب أيًضا بملدا  لا ُيج دونه ل  )فرونها( وأسال ب تطب له.   بملدا  لا يحملونه ل  )علوم( اإل

)ثم تفلد اعمالهم واب ا  علا هم ال  اون    وتجلت المشاب ة والشلويم  في وص ة االلام علي 

يجسد قود اهلل ت الى )ولا يلفظ ل  قود اال لديه  ل  اهب الصدق والوفاء ال هم( وكان االلام 

 28 ق ب عش د( ق:

 اسس النظرية االدارية االسالمية  

 اوال: االسا  المرهجي والفكري 

أن جم اا  لاادا   اإلدا    فااي الاابالد غ اار االسااالل ة بااال اسااشثراء تركااز علااى المفهااوم المااادي  

الدن وي البحت دون أي  بط بالدي  أو الح اا  األعارى، لماا ج اب نشائجهاا و ثا هاا تادو  فاي حللاة          

شرا الحاضر؛ ألنها أفكا  جزئ ة قاصر  لصد ها اجشهاد ال لاب الب اري   لفرغة لر  ظهو ها وللى وق

وحده ب  دا ع  هدي الوحي ال ي هو المصد  الرئ سي للمرهو، أو الفكر اإلدا ي اإلساللي ل  عدم 

 لغفاد دو  ال لب في االجشهاد الم روع.

 ثان ا:الهدك والغاية:

 بودياة هلل عاز وجاب، وعماا   الكاون وفاق       نجد أن اإلدا   اإلسالل ة تهدك للى تحل ق ل راى ال 

لرهو اهلل للوله ت االى: }قاب لن صاالتي ونساكي ولح ااي ولمااتي هلل  ب ال االم   ال  اريك لاه          

(، ب الك الغاية والهدك في المفهوم الوض ي 247-241وب لك ألرت وأنا أود المسلم  { )األن ام: 

لى ل باع ال هوات والغرائز بال ضوابط ل  الشأثر لإلدا   وال ي ال يشجاو  اإلطا  الدن وي فهو يهدك ل

بال بهات الشي ت ل ب ال ل د  وتضا فها فاي نفاس الفارد المسالم؛ ف ار كس ذلاك علاى سالوكه          

ف صبح لللدا وتاب ا لغ ر المسلم  . الا ي  هادفهم الجاناب الماادي فلاط الاربح وتجااو  ال ساا           

 م في الح ا ال  ص ة وان  ا  الماد المادي هو المس طر والمشحك

 ثالثا: الوس لة:

نجااد فااي اإلدا   الوضاا  ة ال الم ااة أن الفكاار المك اااف للي الرف ااي هااو السااائد، فالغايااة تباارب    

الوس لة، وح   لن الغايات ف ها تحكمها ال هوات فاإن الوساائب المشب اة ال تحكمهاا ضاوابط الادبي        
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ض لا  ذلاك فاي اإلدا   اإلساالل ة اذ     وق مه لمارهو اإلدا   ال لمااني. ب رماا نجاد األلار علاى الرلا        

ت ض  للضاوابط ال ارع ة، فالوساائب لهاا أحكاام الملاصاد فاي ال اري ة اإلساالل ة. وعل اه فاإن            

الوسائب المشب ة يجب أن تكون ل روعة للوصود للاى الغاياات الم اروعة فاي ها ه الح اا  الادن ا،        

وت الى والفو  بالجرة والرجا  ل  وهي جزء ل  هدك أكبر في الح ا  األعرى وهو  ضا اهلل سبحانه 

 الرا . 

 مكونات الفكر اإلداري اإلسالمي:
األعالق عماد اسا  ل  اعمد  لكون  ئا س فاي الم اروع الحضاا ي اإلسااللي، فهاي ال مااد        

الثاني ب د توح د اهلل عز وجب، وتأص ب ل اني الل م واألعاالق، هاو السارد الارئ س للل اام بادو        

ال الفاة الاا ي  اارَبك اهلل باه اإلنسااان، وكااب لحااوالت الااب ض الشهااوي  لا   ااأن اللاا م واألعااالق     

أن الشلدم ال لمي واألداء الصح ح يمك  أن يشحلق بدونهما ،لم تؤتي  اكلهاا  فاإلساالم    لشصو ي  

يدعو للى الشلدم ال لمي الشحصا  برساالشه الشاي تلاوم علاى اللا م واألعاالق واألعاو  اإلنساان ة.          

ويثبت لرا الزل  صحة لا ذهب لل ه المرهو اإلساللي ،اذ جاء في الحدي  ال اريف )ال ياؤل  احادكم    

 شى يحب ألع ه لا يحبه لرفسه(  ح

للاى أن السابب الارئ س لف اب      1007أ ا  تلرير صاد  ع  صردوق الرلد الدولي فاي أكشاوبر   

عطط الشرم ة في لفريل ا يرج  للاى ساوء الشرب اة األعالق اة والدير اة لللاائم   علاى لدا   عمل اة         

 الشرم ة بها.

حاسمة لجم   ل كالته وأ لاتاه وكاان لا     اإلسالم عالو جم   قضايا اإلنسان، ووض  الحلود ال

أهم لا ُعري باه اللضاايا الس اسا ة واإلدا ياة ال الاة؛ ألنهاا تارتبط بح اا  المسالم   ولصا رهم،           

 فوض  لها اللواعد واألسس ال الة ولم يش رض للشفاص ب ال كل ة.

مرهو ت د ه ه ل ز  لشفرد  لإلساالم، فلاد ثبات أن لاا عادا األساس والمباادا هاي لاجااءت باال          

االلهااي  ولااا ترجمشااه اآليااات الكريمااة والساارة والربويااة فااان الشفصاا الت عاضاا ة لالجشهاااد والاارأي  

والشبديب والشغ  ر كلما اقشضت الضرو   ل لك. وه ا اثبات بان  اإلدا   في اإلساالم ت شماد االصاالة    

د األطاوا  االجشماع اة   والم اصر  في الرؤى والمرهو وتأع  أ كااًل كث ر  تب ًا العشالك األحواد وتبد

المش اقبااة. وفااي لحاولااة لشأصاا ب البحااوث اإلدا يااة لاا  لرظااو  الفكاار اإلدا ي ال ربااي اإلساااللي   

والوقوك على األسس واألسال ب الشرظ م ة الشي تكفاب الشوظ اف الم اصار للشاراث اإلدا ي ال رباي      

ب اة للشرم اة اإلدا ياة. والا ي     اإلساللي، علد لؤعرًا باللاهر  المؤتمر ال ربي الراب ، للمرظماة ال ر 

ا  ر ف ه الى )لن فكر  ان لاد ه ا المؤتمر ترطلق ل  فهم ولد اك أن براء المجشم  ال ربي الحدي  

يشطلب االلشفات للى جانب   أساس    هما: الل م والمفاه م، وال بر  المشمثلة في الشراث الحي ل  

 ي ال رباي اإلسااللي يمكا  أن يكاون لصاد ًا      جهة واألفكا  الحديثة ل  جهاة أعارى، فاالفكر اإلدا   

أساس ًا لوض  لفاه م ونظريات في اإلدا   تسشوعب واق  المجشم  ال رباي واإلسااللي وتسش ارك    

 لاله، ل  لا يحمله ه ا ل  للكان ة أن يسهم ذلك في لغراء الفكر ال االمي بمباادا ونمااذج لدا ياة     

 جديد (. 
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 اإلدارة العامة يف الفكر اإلسالمي
إلدا   ال الة هي تلك االدا    الم ر ة بإدا    ؤون الدولاة، ويارى د. أحماد سالمان فاي و قشاه       ا

الماؤتمر ال رباي    -الشي قدم ف ها للا نة ب   الفكار الغرباي والفكار اإلسااللي فاي اإلدا   ال الاة       

الاة اإلساالل ة   ، يارى أن اإلدا   ال  -الراب ، للمرظمة ال رب ة للشرم ة اإلدا ية وال ي علاد باللااهر    

لحو ها األساسي ال ل د  واإليمان، وبهما يشجاو  الفرد المسلم المرااف  ال  صا ة والدن وياة للاى     

س ة الشكل ف الرباني ال ي ج ب الح ا  كلها هلل، وأن غاية علق اإلنسان هاي ال بااد  وال الفاة فاي     

لا أ يد لرهم ل    ق ولا أ ياد  األ ض تحل لًا للوله ت الى: )ولا عللت الج  واإلنس لال ل  بدون  ،

 53 -54أن يط مون( ال ا يات:

 Quality Conceptual Approachمدخل مفاهيمي للجودة 
الجود  لغاة:عرك اب  لرظاو  في ل جمه لسان ال رب كلمة الجود  باأن اصلهااا:  جاود  والج اد     

اااد والشجويااد لثلاه  ،  نل ض الرديء ، وجااد ال يء جود  ، وجوده أي صا  ج دًا ، واحدث ال يء فج

 ( 2986: 31وقد جاء جود  وأجاد أي أتاي بالجا د ل  اللود والف ب )أب  لرظو ، 

ويلصاد لرهاا طب  اة       Qualitiesوالجود  اصطالحًا: هي كلماة ل اشلة لا  الكلماة الالت ر اة      

 (.2993: 33ال يء وال  ي ود جة صالحه )قدا ، 

نه في ذلك  أن الكث ر ل  المفاه م اإلدا ية الم اصر  للد أع  لفهوم الجود  ل ان عديد   أ

والشي أتفق واعشلف عل ها الم شصون، وبالرسبة الى لفهوم الجود  فأنه ي د ل  المفاه م اإلدا ية 

الحديثة الشي تلوم على لجموعة ل  األفكا  والمبادا الشي يمك  ألية لؤسسة أن تطبلها ل  اجب 

اإلنشاج ة، و ياد  األ باح، وتحس   سم شها في الساوق المحلاي   تحل ق أفضب أداء لمك  وتحس   

وال ا جي. وفي ظب اال تفاع الكب ر في عدد المؤسساات علاى اعاشالك لجاالتهاا ون ااطاتها اصابح       

لزالًا عل ها ال مب على اسشكماد للولات نظم الجود  لكي تحظى باللبود ال االمي حساب ل ااي ر    

 الجود  المشفق عل ها دول ًا.

د تغ ار لفهوم الجود  ب د تطاو  علم اإلدا   و أصبحت له أب اد جدياد  ولش ا بة )الد ا كاة    وق

 (.1001: 24وال بلي ، 

على لنها صفه أو د جة  Webster’s new word dictionaryوذكرت الجود  في قالو  وبسشر 

 ,Gralnikمراشو ) تفوق يمشلكها  يء لا، كما ت ري د جة االلش اا  لروع اة ل  راة لا  ال دلاة أو ال     
1984: 1161.) 

وللد أ ا  أدوا  وسالز الى عد  ت ا يف للجود  بمفهولها المطلق ال ي يلصد لره االلش ا  ، ألا 

ل  ح   لفهولها الرسبي فال يرظر لها هدفا للمرشو أو ال دلة وانما   ئا لاا يرساب لل هاا، ويمكا      

ت الج اد  وال باد لهاا لا  وجاود ل ااي ر       الحكم على الجود  عردلا تكون ال دلة لطابلاة للمواصافا  

 (.Sallis, 1993: 21يلوم بها أصحاب المؤسسات عملهم )

( وأنهااا هاادك ديرااال كي Lawrence, 1983: 21وعرفاات بأنهااا  اايء لااا يلشاارب لاا  الكماااد )

ولشحرك يوجب تحس   السل  وال دلات على لر الوقت كلما تلادم المرافساون، وان لاا كاان لراشو      
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 (.Dilworth, 1992: 609ال يكون ك لك غدًا ) بجود  البا حة

ان الجود  ل ست كاللًا يلاد ولك  هي لا نف له ، وان ال رصر الرئ س في ت ريفهاا يكما  فاي    

عدلة المسشف دي ، فالجود  ال ت شق ل  حجم المرح، والم زان ات، ول دالت أعضاء ه ئة الشد يس 

 ة والمرافق في الكل ة حسب، بب االهشمام ب دلة للطالب وعدد المجلدات في المكشبة، و وعة األبر

 حاجات المسشف دي  داعل ًا وعا ج ًا.

وهراك ل  ل ز با   عمساة أناواع لا  الجاود ، هاي الجاود  ك ايء نااد  وكإتلاان، وكمالئماة            

للفارص، وكل مااة لادياة، وكشحويااب، وان الطااالب ل ساوا لرشجااات أو عمااالء وانماا هاام ل ااا كون،     

لل م ب ولكرها عمل ة لسشمر  لشحويب الطاالب، فالد اساة فاي الكل اة ل سات       فالشرب ة ل ست عدلة

 ,Heidenلجرد عمل ة تد يب على عمب نااف  حساب، باب لنهاا عمل اة تحوياب ل  صا ة الطاالب )        
(. ان الجاود  ت بار عا  هوياة بلاد أو حضاا   لا  عاالد السال  وال ادلات الملدلاة الااى            58 :1997

لدول ة ، اذ انهاا ت بار عا  لادى الشازام المرظماات باالجود  ، لاش كس         االسواق المحل ة واالقل م ة وا

وتكون لر   ع  صو   الرظام االجشماع ة واألعالق ة ال ي يسود المجشم  ونوع اة ح اا  ال ماب فاي     

 (.1000: 20المرظمة )الدو ي، 

سل ة، ان الجود  ت ري تلك المزايا الشي يفشرض المسشهلك أو الم شري توفرها في المرشو أو ال

ول  الطب  ي أن تكون تلك المزايا هي المواصفات الشي تجش ب الم شري  للاى السال ة أو ال دلاة    

وتضاعف ل   غبشهم ف ها، واقشرائها واإلفاد  لرها أو االسشمشاع بها. وكرش جة حشم ة، فان ه ا األلر 

لك المزايا والمواصافات  يشطلب ل  اإلدا ات المش صصة بإنشاج السل  وال دلات، الشل د وااللشزام  بش

ل  عالد توظ ف ال راصر الب رية المؤهلة وت اغ لها، ولا  أصاحاب الكفاياات واللاد ات اإلدا ياة       

والفر ة ، أن ذلك األلر اصبح يشطلب الش اون البراء ب   ل شلف لدا ات المرظمة، ذات الصلة ب مل ات 

لاب وغ رهااا لا  باااقي األن ااطة، لذ   ال اراء والش اازي  واإلنشااج والشسااويق والشحوياب واألفااراد والر   

 (. Karajewski and Ritzman, 1990, 80- 84أصبحت جم  ها ل ر ة بالجود  )

 Total Quality Managementمفاهيم إدارة الجودة الشاملة 
احشلت لدا   الجود  ال اللة في نهايات اللرن ال  ري  اهشمالًا كب رًا عاصًا وعلى كب األصا د   

جديد  في لبادا وق م اإلدا   الشي يمك  أن تلدم حلواًل لم كالت المجشم ات فاي  ألنها تمثب نللة 

 لجاالت الح ا  كافة الس اس ة واالجشماع ة، وغ رها.

وقد اعشلف الباحثون والمرظرون والم شصون في علم اإلدا   في ت ريف لدا   الجاود  ال االلة   

لدا ي ولفهاوم، وأسالوب لدا ي،    حسب فلسافشهم وثلاافشهم وقاد تو عات أطروحااتهم با   نظاام       

 وثلافة ترظ م ة ولدعب ل اصر أو فلسفة.

فهااي فلساافة لدا ياااة ولاادعاًل سااشرات ج ًا ووساا لة إلدا   الشغ اار تهاادك الااى نلااب المرظمااات      

؛ 12الم اصر  للى أنماط تفك ر وف ب يشالءم ل  الب ئة والمشطلبات الم اصر  والمساشلبل ة )داغار،   

1002.) 

وانها نظام فاعب لشكالب تطوير الجود  ولدالشها وجهاود لشحسا   جاود  المجموعاات الم شلفاة      
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في لرظمة لا، وذلك الجب تمك   المرشوج وال دلة الن يكاون فاي افضاب المساشويات االقشصاادية      

 (.Slack, 1998: 761الشي تسمح بالوصود للى الرضا الكالب للمسشهلك )

( باديب لمصاطلحات قديماة ت بار عا       TQMلجود  ال االلة ) ويرى الب ض أن لصطلح لدا   ا

 (.2995: 3الم رى نفسه لثب الس طر  للجود  ال اللة )ال براوي، 

وت  ر لدا   الجود  ال اللة للى الشرك ز علاى الجاود  وعلاى لساشوى المرظماة ككاب بادءًا لا          

اإلدا   باهشمالاهااا بجم ا  اوجااه    المجهز وانشهاًء بالمسشهلك ، و لدا   الجود  ال اللاة يمثلها الشزام 

 (.2994: 539المرشجاات وال دلاات الشي تكاون لهمة للمسشف د أو المسشهلك )الشم مي، 

أن لدا   الجود  ال اللة هي نظاام لثن اطة الموجهاة نحاو تحل اق  ضاا المساشهلك و لعطااء         

تحل اق عوائاد افضاب    صالح ات أعلى للموظف   اذ يسشط  ون ات اذ اللرا ات دون ت ل دات ونحو 

فضال ع  ت ف ض الكلفة ، أنها نظاام  االب للمرظماة لا  أعلاى لساشوياتها للاى أدناهاا ويهادك          

 (.2998: 3أساسا للى الشحس ا  المسشمر لل مل ات والسل  ل  اجب تحل اق  ضا المسشف د )عضرا، 

ديثاة، لا  عاالد    ان لدا   الجود  ال اللة هي أسلوب لدا ي لهم في لجاد اإلدا   للمرظمات الح

 (.2999: 173لا حلله ه ا الرمط الجديد ل  نجاحات في اإلدا   )اللو ي، 

ان لدا   الجود  ال اللة هي ثلافاة يشأصاب ف هاا االلشازام ال االب باالجود  وت بار عا  لواقاف          

األفراد وال الل   ع  طريق ل ا كشهم في عمل ات الشحس   المسشمر للسل  وال دلات باالسش دام 

( ان لدا   الجاود  ال االلة لادعب لدا ي ل اصار     Logothetis, 1992: 5ع لثساال ب ال لم اة )  المباد 

 يشسم بال صائي االت ة:

 االلشزام بالجود  بما يرضي المسشف د -

 ل ا كة الموظف   ودلجهم في ال مب لشحس   الجود  -

 اعشماد الحلائق والب انات والشحل ب في األداء -

 لمسشمرااللشزام بالشحس   ا -

 (.Berman, 1995: 58عد تطوير ال دلة غاية ووس لة ) -

وان لدا   الجود  ال اللة فلسفة لدا ية  اللة وعمل ة جم  األدوات والطرائق الال لة لشرف  ها 

 (.Evans, 1997: 45ولنها لطا  عمب ي ي المرظمات الشي تطماح لال تلااء للى الد جة ال الم ة )

  لفااه م فاان ب اض البااحث   يوضاحون لفهاوم ادا   الجاود         وعلى أسا  لا تم عرضاه لا  

 ال اللة(. -الجود  -ال اللة ل  عالد الفصب ب   لكوناته الشي هي )لدا  

فاإلدا   ت ري الشطويار والمحافظاة علاى للكان ااة المرظماة لا  اجااب تحسا   الجاود  ب اكب         

 Starting withي بكااب ال ااالل   ( باااإلدا   ال ل ااا وترشهاا  Managementلسااشمر وتباادأ اإلدا   )
management resulting into employee        أو لنها ت طا ط وترظا م وتوج اه ولراقباة الر ااطات

 كافة المش للة بشطب ق الجود  كما يشضم  ذلك دعم ن اطات الجود  وتوف ر الموا د الال لة.

  ااوب والرااواقي لاا  والجااود  ت رااي  الوفاااء بمشطلبااات المسااشف د بااب وتجاو هااا أو تالفااي ال 

وجاود  ال دلاة    Productالمراحب األولى لل مل ة بما يرضي المسشف د وتضم الجود  جود  المراشو  
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Service    وجااود  المسااؤول ة االجشماع ااةSocial Responsibility   وجااود  الساا رPrice  وتااا يا

. ألاا ال االلة   . أو هي ب كب لوجز تلب ة لشطلباات المساشف د وتوق اتاه   Delivery Datesالشسل م 

فإنها البح  ع  الجود  في أي لظهر ل  لظاهر ال مب ابشداًء ل  الش رك على احش اجات المساشف د  

 وانشهاء بشلويم  ضاه ع  المرشجات أو ال دلات الملدلة لل ه وتضم 

      Company Wideكب المؤسسة 

  Throughout All Areasفي كب لجاالت ال مب    

  Of Each Employee         كب ال الل          

 (.1006: 17( )جود ، 2999: 74 -73( )الصوفي، 1001: 73-79)ال اني واعرون ، 

لن الرظام  الب لكب فرد ون ااط فاي المؤسساة ولاه دو  فاي علاق ولدالاة الجاود  للمراشو أو          

حش اجاات  ال دلة الشي تلدلها المؤسسة، وان الجود  توض  لها ال طط الال لة لشحل ق لشطلباات وا 

المسشف ادي  ل  عاالد تفاعااب لجموعاة األن طااة وال مل ااات والشرك از فاي ترف ا ها علاى تلاك           

المشطلبات، ول  عالد ل ا كة المسشف دي  في تحديد الجود ، ولإلدا   ال ل ا دو  كب ر في الشرك از 

 (Corrigan, 1994: 33على الشحس ا  والشطوير والمحافظاة على الرظام. )

 الى لا تلدم يمك  توض ح لفهوم ادا   الجود  ال اللة بالمؤ رات االت ة: واسشرادا

 لدعب ادا ي ل اصر و ثلافة ترظ م ة جديد   -

 لرحى ي شمد الم ا كة الجماع ة و وح الفريق  -

 لدعب يس ى لشحل ق  ضا المسشف د  -

 (1007: 44لرحى يركز على ال مب ب كب صح ح ل  اود عطو  )المفرجي وصالح ،  -

 االدارية الفصل الثالث:جودة المنهج الفكري في سياسة  االمام علي

ادا   الحكولة: أعل  ع  عزد ال ماد والوال  السابل   على األقال م، ولم يشراجا  عا  ذلاك     -2

عراد كاب    عردلا حاود الب ض الوقوك بوجه  ذلاك، وها ا الموقاف ال اه ر ساجب لإللاام علاي        

 المؤ ع  .

كانت هراك األ ض الشي ج لها ال ل فة عمر للكا عاصاًا لب ات المااد، ثام جااء       للك ة الدولة: -1

حا لًا وحاسمًا..  عثمان فأقط ها ألول ائه وأعوانه ووالته وأهب ب شه، وبصددها كان لوقف علي

فللد ألغى ه ه ال لود، وقر   دب ه ه األ ض للى للك ة الدولة وحو   ب ت الماد، و فض أن ي شرك 

 ت علا ية حدثت جو ا وظلما على الالك الدولة.بأي تغ را

تغ  رًا ثو يًا  بما  كان األعطر ب   اللرا ات الثو ية الشي  ال دد في  ال طاء: أحدث علي  -7

ات  ها ، الشي أ اد بها ال ود  بالمجشم  للى  وح الشجربة الثو ية اإلسالل ة األولى على عهد الرسود 

ف ما يش لق بال طاء والا ي كاان    ان ل مواًل به ل  عهد الربيذلك أن الرظام ال ي ك الكريم

يساوي ب   الرا   في قسمة االلواد والشي كاان قاد الغاهاا ال ل فاة الثااني الا ي اساشبدله برظاام         

 الشفض ب.

ويمك  تحديد لرهو ادا   الجود  الشي نف ها االلام علي فشر  حكمه الشي لم تزيد على اال ب اة  
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 سرة والرصف:

 اإلصالح اإلداري:  -أواًل
ح   قام ب زد ل ظم الوال  ع  األلصا  ولسئولي الجها  الشرف  ي اإلدا ي ل  الدولة، ولقصاء 

أولئك الرف     الا ي  لام يكا  لهام هام فاي الح اا  ساوى السالب والرهاب وكراز الا هب والفضاة              

ي ديري وال أعطي الدنيَّ في ذلك: )واهلل ال أده  ف والشسلبط المرير على  قاب المسلم  ، وقاد

 ل  ألري(

  اإلصالح االقتصادي: -ثانيًا
وتمثب بإ جاع قطاائ  ال هاد الساابق وأقطااب الحا ا ة الحاكماة ألصاحابها ال ارع   ، وتو يا           

الثرو  ب كب عادد، وللغاء الشصر ف الطبلي للراا ، ولصااد   األلاواد الشاي نهبهاا المادللون لا         

وا بها على حساب الجماه ر الجائ ة المحرولة، ولعااد  ترظا م ب ات    عزانة )صردوق( الدولة، ل شمش 

الماد )الم زان ة( على أسلوب جدياد سال م ولساشل م. وكاان عل اه الساالم يراقاب حركاة االساواق          

برفسه وكان يلود في اسواق الكوفة والد   على عاتله )يا ل  ر الشجا  قدلوا االسش ا   ، وتركوا 

مبشاه   ، وتزيراوا باالحلم ، وترااهو عا  الكا ب ، وال ما   ، وتجاافوا عا          بالسهولة واقشربوا ل  ال

الظلاام ، وانصاافوا المظلااول   ، وال تلربااوا الربااا ، واوفااوا الك ااب والم اازان ، وال تب سااوا الرااا      

 ( 233: 2998ا  اءهم وال ت ثوا في اال ض لفسدي ( )الموسوسي ، 

 اإلصالح االجتماعي:  -ثالثًا
بإلغاء الل م ال  ائرية واللضاء على الرزعة اللبل ة السائد   لى عطواته وه ا تجلى في أو

في المجشم ، وال ود  للى ق م اإلسالم األص لة اللائمة على أساا  المسااوا  ال الاة ال االلة، فاال      

تفاضب ب   قوم وقوم وجرس وجرس، وال  أن أبدًا لل رق أو اللون أو ال مار أو أي الش اا   عار لا      

ات ال رق ة الشي كان يشمايز بها الرا ، وال تصر ف للطبلاات والفئاات االجشماع اة، وال تراابز     االلش ا 

 باألللاب، وال تفاعر بالزيرة واأللواد واألوالد.

 رابعا: اختيار القاهد والحاكم: 
)ل  نصب نفسه للرا  الالاا ، ف ل اه ان يبادأ بش لا م نفساه قباب ت لا م        قاد االلام علي 

تأديبه بس رته قبب تأديبه بلسانه ول لام نفساه ولؤدبهاا احاق بااإلجالد لا  ل لام        غ ره ، وي ل  

 الرا  ولؤدبهم( وقد حدد االلام 

 ابر  الواجبات المروطة باللائد ولحاكم باالتي: -أ

ال مب الصالح أعظم ذع ر . اذ قاد ت الى )انا ال نض   اجر ل  احس  عمال( اذ ت د حالة  -2

ة اساس ة في الفكر االدا ي االساللي س ما وان االعش ا  يشم على وفق االسس االعش ا  وظ فة ادا ي

اذ ان االعش ا  البد ان يشصف بمحددات لوضوع ة ب  اد  عا  المحاباا      الشي وض ها االلام علي 

واالثر  اذ اسس االعش ا  يربغي ان ال ترطوي على حااالت الجاو  وال  اناة وت شماد ال دالاة وتحل اق       

الى انه يجب اعشماد جملة ل  الصفات   الة للمجشم  في ه ا االعش ا  ، وا ا  االلام المصلحة ال
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 والسمات لم  يشم اعش ا ه وهي:

 له تجربة وعبر  لشراكمة  •

 الح اء وان يكون ل  اهب الب وتات الصالحة ول  ذوي االعالق الكريمة  •

 ان يكون له قدم في االسالم  •

 اصح اعراضا وابلغ في عواقب االلو  اقب في المطال  ا رافا و •

والحادي    88لشل  لل مب اسشجابة للوله ت الى )صر  اهلل ال ي اتل  كب  يء( الرمب:  •

 الربوي ال ريف )ان اهلل يحب اذا عمب احدكم عمال ان يشلره( 

وهاا ه الساامات والصاافات ذات االب اااد الموضااوع ة تشسااق تمالااا لاا  اب اااد الوظ فااة االدا يااة     

هي ترجمة للوله ت الى )وك لك يجشب اك  باك وي لماك     الم اصر  وان جاءت بها وص ة االلام 

ل  تأويب االحادي  ويشم ن مشه عل ك وعلى اد ي لاوب كماا اتمهاا علاى ابوياك لا  قباب اباراه م         

 4عل م حك م( يوسف: واسحق ان  بك

الشالك الهوى، وال ح بالرفس عما ال يحب له والح  على ال مب الجماعي للود الرساود   -1

 )الجماعة  حمة والفرقة ع اب(  الكريم

 ال دد ب   الرا  جم  ًا، فإنهم صرفان: )للا أخ لك في الدي ، أو نظ ر لك في ال لق(.  -7

 و لما أكبد عل ه الدي  اإلساللي.الشح ير ل  سفك الدلاء بغ ر حق، وه -6

 الرهي ع  اإلعجاب بالرفس، وحب اإلطراء. -5

 الرهي ع  الم  على الرع ة باإلحسان، أو الشزيد في لظها  لا وق  لره بالف ب. -4

 الرهي ع  اإلعالك في الوعد، ب د الوعد. -3

 الرهي ع  االسشئثا  بما ف ه الرا  لشساوون. -8

   حشى سكون الغضب ل مشلك الحاكم عردها االعش ا .الحلم وتأع ر السطو -9

لر  الحر  وال رطة واألعاوان لا  لرا   لا وي الحاجاات، حشاى ي ارض واحادهم حاجشاه           -20

 للحاكم، دون تردد.

 أال يط ب احشجابه ع   ع شه. -22

 ترح ة الض ق واالسشكبا  ع  الرع ة. -21

 عما ي جز عره اإلدا يون وت ل داتهم.لجابة ل  يسش ملهم )السلطة الشرف  ية ب ده(  -27

 ل  الشدعبب في  ؤون الحكم. لر  عاصشه  -26

 للزام الحق ل  لزله، قريبًا كان أو ب  دًا. -25

 لظها  ال    للرع ة، حاد ظرها وقوع الظلم عل ها ل  قبب الحاكم. -24

 ب: سمات الحكام والمسش ا ي  

 ، وي ده الفلر.أال يكون ب  اًل ي دد بالحاكم ع  الفضب -2

 أال يكون جبانًا يض فه ع  األلو . -1

 أال يكون حريصًا يزي  ال ره بالجو . -7
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ت ويد الملرب   واإلعالل ا   علاى عادم المادح، أو كساب  ضاا الحااكم وفرحاه بباطاب لام            -6

 يف له.

عدم المسااوا  با   المحسا  والمسايء، فاإن ذلاك ت اج  ًا ألهاب اإلسااء  علاى لسااءتهم،             -5

  دًا ألهب اإلحسان في لحسانهم، وللزام كب لرهم لا ألزم به نفسه، ل   كر أو علاب.وتزه

حساا  الظاا  بالرع ااة، دل لااه لحسااانه للاا هم، وعاادم اسااشكراههم علااى لااا لاا س عراادهم،    -4

 وت ف ف االعباء عرهم.

 جا: تحديد سمات و صفات اللاضي باالتي:

  صوم.أن يكون لم  ال تض ق به األلو ، وال تغضبه ال -2

 أن ال يشمادى في الزلبة. -1

 أن ال يض ق صد ه ل  الرجوع للى الحق لذا أعطأ. -7

 أن ال ت رك نفسه على طم . -6

 أن يكون عم ق الرظر، ال يكشف بأدنى فهم دون أقصاه. -5

 أن يكون حا لًا عرد اتضاح الحكم. -4

 شك ف األلو  له.أن يكون طويب األنا ، ال يض ق بمراج ة ال صم، وصبو ًا حشى ت -3

 أن ال يسش فبه  ياد  الثراء عل ه، وال يسشم له لغراء. -8

 الس اس ة ب   الحاكم والرع ة -ال القة االجشماع ة 

 خامسا: رعاية الطبقات املعوزة 
وهي كب الطبلات الم دلة لا  المسااك   و اديدي الفلار ، وذوي ال اهاات أو األلاراض الشاي        

بها ه الطبلاة، ففا هم الساائب، والمش ارض لل طااء باال         امتمر هم ل  الكساب، ويوصاي اإللا   

 سؤاد، وتحديد ال ات الش الب ل هم بما يأتي: 

ت ص صاهم برصاا ب للساوم لهاام لا  ب اات الماااد، كماا أن لهاام نصا ب لاا  ثماارات أ ض       -2

 الغر مة.

 المساوا  ف ما ب رهم ل  ه ا الش ص ي، فلللاصي لرهم كالداني. -1

 دائم ل  قبب الحاكم، فال يصرف ب همة عرهم، وال يشكبرنَّ عل هم.الش هد بهم ب كب  -7

تفلد ألو  ل  ال يطالب بحله لرهم، وذلك بش صا ي  جااد ثلاا  للبحا  عارهم، والش اربك        -6

 على أحوالهم ع  كثب، لم  هم ل  أهب ع  ة اهلل والشواض  ل باده.

  ول  ابر  المما سات االدا ية لإللام علي 

نظالًا لدا يًا لحكمًا، حادبد ف اه الوظاائف وأوضاح طارق ت  ا   الماوظف  ،         لاماوال: أقام اإل

وب َّ  واجباتهم وحلوقهم، وأقام عل هم تفش  ًا دق لًا، ووض  أسس الثاواب وال لااب، والمساؤول ة    

اإلدا يااة ب ااكب عااام. اي حاادد اله كااب الشرظ مااي بكااب المسااؤول ات والواجبااات ، ووسااائب الرقابااة  

الشحف ز وبما يحلاق  ضاا المساشف دي  )الزباائ ( ال اا جي والاداعلي وها ا احاد ا كاان          والمشاب ة و

 فلسفة ادا   الجود  ال اللة 
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لن ال الب يلوم للام ال ل فة لذا كاان ل  راًا لا  قبلاه،. وي اشرط اإللاام فاي ال الاب  اروطًا          

ك األ اشر:)ثم  فاي عهاده لمالا    ل دد ، ل طو   لركزه والسلطة الشي يشمشا  بهاا، يلاود اإللاام    

أنظر في ألو  عمالك، فاسش ملهم اعش ا ًا، وال تولبهم لحابا  وأثر ، فاإنهم جمااع لا   ا ب الجاو       

وال  انااة، وتااوخب فاا هم أهااب الشجربااة والح اااء لاا  أهااب الب وتااات الصااالحة، واللاادم فااي اإلسااالم    

 المشلدلة(. 

 ثان ا س اسة ت الله عل ه السالم ل  الوال   على وفق االتي:

 تول ة الواحد لرهم بااللشحان، ول س اعشصاصًا، ول اًل لم اونشهم، وال اسشبدادًا بال ل و  . -2

أن يكااون لاا  أهااب الشجربااة واإلح اااء لاا  أهااب الب وتااات الصااالحة، وال طااو  السااابلة فااي  -1

 اإلسالم.

 الشحفبظ ل  األعوان، وعلوبة ل  اجشم ت عل ه أعبا  المراقب   بما ف ب. -7

 لر ال راج )الضرائب( لما يصلح أهله، ألنه لهم لح ا  الرا .تفلد أ -6

 تفض ب عما   األ ض على جباية الضرائب وفرض المكو . -5

ثالثا:  اعشمد ال روط االت ة ف ماا يش لاق بالكشااب والشاي تشمثاب باالموا د الب ارية فاي عصارنا          

 الحالي:

 عدم اجشماع سلطات لدا ية واس ة في يد واحد . -2

  هم بما ُولوا للصالح   قبب.اعشبا -1

 أن يكون واحدهم حس  األثر في ال الة. -7

 أن يكون أعرك الرا  باأللانة والل ام بها. -6

 سوء لدا   الكشباب، لسؤود عره ل  وض هم في لراصبهم تلك. -5

  اب ا: االسا  الدسشو ي في ترف   المسؤول ات الحكول ة في لؤسسات الدولة االسالل ة: 

في عهده  ضاا األغلب اة واحشرالهاا أساساًا فاي الحكام لاادام ها ا الرضاا           لام علي ج ب اإل

يرسجم ل  ال دد في لرظو ه اإلساللي، )ول ك  أحب األلو  لل ك أوسطها فاي الحاق، وأعمبهاا فاي     

ال دد وأجم ها لرضا الرع ة، فإن س ط ال الة يجحف برضا ال اصة ولن س ط ال اصاة ُيغشفار لا     

نما عماد الدي  وجماع ، وال د  لثعداء ال الة ل  األلة، فل ك  صفوك لهام، ول لاك    ضا ال الة. ول

 ل هم(. وه ا يرطبق 

 المال ة   س اسة االلام علي:عالسا

ثو   في الس اس ة المال ة  ،  بما لم تشمك  الب رية تحل لها حشى   احدث كان اإللام علي 

الدولة أو لاد اهلل، ولم يش الب ل  األ  اء ال الة على  ال وم، لذ أنه لم ي لط قط ب   لاد أحد ولاد

أنها أ  اؤه ال اصة. كانت الدولة في نظره ل شلفة عره   ص ًا، على أساا  أنهاا سالطة لا  اهلل     

ت الى، و  ب ل  الب ر ال ي  هم للا أخ لك في الدي ، أو نظ ر لاك فاي ال لاق، وأن ألوالهاا هاي      

  ست ألواد ال اصة.ألواد اهلل وألواد المسلم  ، ول

عردلا اقشرحوا عل ه أن ي طي الكبا  ب كب لم بز:)لو كان الماد لالي لسويت ب ارهم   يلود 
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فك ف والماد لاد اهلل( ، ول  ه ا االعشبا  كان لوقفه ل  طلب عل ب وعبد اهلل ب  ج فر با  أباي   

ال طاء، ح ا  قاد:)ياا    طالب المساعد ، وكان لوقفه عردلا أبلغ أهب الكوفة لنه ل  يأع  حصشه ل 

أهب الكوفة، لن عرجت ل  عردكم بغ ر  حلي و احلشي وغاللاي، فأناا عاائ ( ، وكا لك عرادلا أتااه       

عبااد اهلل باا   ل ااة يطلااب لااااًل، لذ قاااد لااه:)لن هاا ا الماااد لاا س لااي وال لااك، لنمااا هااو فاايء            

ل ه، وله ا لن الحكاام  المسلم  (.ولما كان الماد ك لك، فهو ألانة لثلة عرد لشسلبمه وهو لؤتم  ع

ل سوا أحرا ًا في الشصرك باأللواد، وهم لل دون بال رع ف ماا ي اي الحلاوق والحرياات، فشكاون      

حريشه في الشصربك على الص  د ال  صي، غ ر قائمة ف ما ي يب وظ فشه تجاه الماواطر  ، وفاي   

كولشهاا علاى وفاق    ذلك تم  ز أساسي. ه ه اال كان االساس ة في براء لؤسسات الدولة وت اك ب ح 

ال وائق والم ا ضة  اسس االتلان )الجود ( الشي ا ادها اهلل  كلت في وجه س اسة االلام علي 

واسشمرت المحاوالت والمؤالرات وصوال الى تصف شه الجسدية بغ ة عدم اتاحاة الفرصاة الن تشثبات    

 ا كان جمهو ية الحكمة.

ل ضالت ول ااكب غاياة فاي     لحمد  ب  د وفا  الرسود الكريم للد واجهت االلام علي 

الص وبة والش ل د ، اذ تحرك الوض  الس اسي واالجشماعي باتجااه وك ف اات لشراقضاة وب  اد  عا       

 وح االسالم وق مه واعالق اته والشمسك بال ود  الى لا اسلطه االسالم لا  سالوك ات ولما ساات    

 ه السالم يرى ويشلمس بواد  االنحراك جائر  وظالمة وب  د  ع  ال لق واالنسان ة. وكان االلام عل

والشدهو  الكب ري  في جسد الدولة االسالل ة وان الم اكب بدأت تكبر وتجد لها حاضراتها الفكرياة  

والسلوك ة ، اال انه عل ه السالم لم يه  ولم يرك  الى ترك االلو  لشس ر الى االتجاه الا ي يحطام   

يسا ر برساق واحاد      سالشه وكان لرهو االلام  عبر سري كب لا براه الرسود الكريم لحمد 

ولبدأية صا لة واعالق اة ل اهود  ، بغ اة انلااذ المجشما  االسااللي لا  صادلة االنحاراك والارد            

وتلويم الشجربة ون ر الهداية واالساشلالة ب اد اعا  الضاالد والظاالم يساري باأللاة وكاان لادو ه          

 ي ج لهاا تصامد الاام كاب ها ه الشحاديات الكب ار         االدا ي في اصالح وبراء الدولة االسالل ة هو ال

والشآلر ال ي كاد ان يلضي على االسالم.ولما يشرجم س اسشه لا كشبه ل مر ب  ال ااص ))فاناك قاد    

ج لت ديرك لدن ا ألرا ظاهر غ ه ، لهشوك سشره ، ي    الكريم بمجلسه ويسفه الحل م ب لطشه ، 

ام: يلوذ الى ل البه ويرشظر لا يللي ال اه لا  فضاب    فاتب ت اثره وطلبت فضله اتباع الكلب للضرغ

فريسشه ، فاذهب دن اك واعرتك ولو بالحق اع ت اد كت لا طلبت فان يمكرري اهلل لراك ولا  اباي    

سف ان اجزيكما بما قدلشماه ، وان ت جزاني وتبل ا فما الالكما  ر لكما ، والسالم(( )جو ج جردق ، 

2930 :932) 

 االستنتاجات

سره ول س لرهو غربي جايء   2600انه ادا   الجود  لرهو اساللي جاء به اللران الكريم قبب 

به في تس  ر ات اللرن الماضي والدل ب هو كلمة االدقان المرادفة للجود  والشي و د  في اكثر اية 

 قران ه. 

الرائد االود في براء الدولة على اسس ولفاه م ادا   الجود  والشي  و د   وكان االلام علي 
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كاسس ول اي ر في ه كب الدوله االسالل ة الواجبات والمسؤول ات و ال ي تضمرشه  صح فة ال هاد  

 ل الله لالك اال شر 

 التوصيات  

ل الة والشربوياة  ات تكون صح فة  ال هد احد الموضوعات الرئ سه في لراهو كشب االدا   ا – 2

 وادا   االعماد في الجال ات و باالعي في الد اسات ال ل ا.

تراود عدد ل   سائب الماجسش ر واطا يح الدكشو اه في االدا   والشرظا م االدا ي واله كاب     -1

  االدا ي لوصايا االلام علي 

في براء الدولة   علد عدد ل  الحللات الد اس ة والمؤتمرات ال لم ة ع  دو  االلام علي – 7

 على وفق ل اي ر الجود .

 لمصادر العربية والمراجع ا

 اللران الكريم -

نهو البالغة ،  رح لحمد عبده ، تحل ق لحمد لحي الدي  عباد الحم اد ، لطب اة االساشلالة ،     -

 اللاهر .

ة    نحاو تطب اق لدا   الجاود  ال االلة، د اسا      2999أبو نب ة، عبد ال زياز، ولسا د، فو ياة،     -

اسااشطالع ة أل اء ع رااة لاا  عمااداء وطلبااة جال ااة عمااان األهل ااة  ، لجلااة كل ااة اإلدا   واالقشصاااد 

 .13الجال ة المسشرصرية، ال دد 

 ها اسد الغابة في ل رفة الصحابة ، لصر. 2185اب  االث ر ، علي ب  س ري  ،-

 ب روت. ، تحف ال لود ع  اد الرسود ،2936اب    بة الحراني ، الحس  ب  علي ، -

 ، ترجمة فؤاد  كريا ، دا  الكشاب ال ربي ، اللاهر .2984افالطون ، جمهو ية افالطون ، -

،   ؤية في ضبط الروع ة لشطوير الش لا م ال االي والبحا  ال لماي      1002بو سر ره، المرجي  _

 م.، المرظمة ال رب ة للشرب ة والثلافة وال لو1ال دد  12المجلة ال رب ة للشرب ة، المجلد 

 ، دا  لكشبة الح ا  ، ب روت7ج 2، صوت ال دالة االنسان ة االجزاء  ج2930جرداق ، جو ج ، -

 ، لدا   الجود  ال اللة، لفاه م وتطب لات، دا  وائب اال دن.1006جود ، لحفوظ احمد،   _

 ، الس اسة االدا ية في فكر االلام علي ، لؤسسة الباقر ، ب روت.2999حمود ، عض ر كاظم ، -

، لدعب في لدا   اإلنشاج وال مل ات، لادعب كماي، دا  الفكار    2994الشم مي، حس   عبد اهلل،  _

 للطباعة والر ر، عمان.

،  سشرات ج ة لدا   الجود  ال اللة لدعاًل لشطوير الش ل م ال الي في 1002داغر، لرلد لحمد،  _

 اة للجال اات( المرظماة ال رب اة     الوط  ال ربي  المرشدى الفكري ال ربي األود  )المواصافات ال الم 

 للشرم ة اإلدا ية، ال راق.

،  اثار تحل اق لشطلباات لدا   الجاود  ال االلة علاى       1000الدو ي، ناجي عبد اللاد  لحماود،   _

حماية المسشهلك د اسة اسشطالع ة في ع رة ل  لسش ف ات بغداد ،  سالة لاجسش ر غ ر لر و   

 الجال ة المسشرصرية. للدلة الى كل ة اإلدا   واالقشصاد/ 
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،  لدا   الجود  ال االلة، نماوذج للشارح لشطاوير االدا   المد سا ة فاي       1001الس ود،  اتب،  _

 .1ال دد  28اال دن ، لجلة جال ة دل ق، المجلد 

، الاادل ب ال لمااي لشطب ااق لدا   الجااود  ال اااللة، ال ااركة ال رب ااة،  2995ال اابراوي، عااادد،  _

 .لإلعالم ال لمي، اللاهر 

،  اتجاهات الل اادات اإلدا ياة نحاو تطب اق لدا   الجاود       2999الصوفي، عبا  صالح قاسم،  _

ال اللة د اسة اسشطالع ة ال اء ع رة ل  لد اء المرظمات الصراع ة ال راق ة ،  سالة دكشو اه غ ر 

 لر و   للدلة الى كل ة اإلدا   واالقشصاد الجال ة المسشرصرية.

، 9000، لدا   الجااود  ال اااللة ولشطلبااات االياازو  1001م، و عاارون، ال اااني، عل ااب لبااراه   _

 الطب ة االولى، لطب ة األ لر، ال راق.

،  لشطلباات الجاود  ال االلة لشطااوير    2993عثماان، لحماد يسارى، وعثماان، لحمااد لوساى،       _

ير لراهو الش ل م الفري الشجا ي في لصر   بح  لر و  في لؤتمر لدا   الجود  ال اللة فاي تطاو  

 الش ل م الجال ي كل ة

، لدعب الى المرهج ة المشكاللة الدا   الجاود  ال االلة، دا  وائاب    1002عل لي، عمر وصفي، -

 للر ر الطب ة األولى، عمان

، ادا   الجود  ال اللة في المؤسسات الشربوية ، دا  ال اروق ،  1008ال ل مات ، صالح ناصر ، -

 عمان

، دل ااق، دا  9000، الماادعب الااى لدا   الجااود  ال اااللة واالياازو 2993قاادا ، طاااهر  جااب،  _

 الحصاد.

 ، السلوك الشرظ مي ، دا  ال روق ، عمان. 2991اللريوتي ، لحمد قاسم، -

، االلااام علااي نباارا  ولشاارا  ، دا   1020كشاااني ، ساال مان ، والباجااه جااي ، ها اام لحمااد، -

 الرافدي  ، ب روت.

 ، الشطو  الشرظ مي، أساس ات ولفاه م حديثة، دا  وائب عمان2999اللو ي، لوسى،  _

،  ادا   الجود  ال االلة فاي الش لا م ال االي الجاال ي لمواجهاة       2993لصطفى ، احمد س د،  _

الشحديات في اللرن الحادي وال  ري  ، بح  لر و  في لاؤتمر ادا   الجاود  ال االلة فاي تطاوير      

 ي، كل ة الشجا  ، جال ة الزقا يق، لصر.الش ل م الجال 

،  أ  الماد الفكاري  طارق ق اساه     1007المفرجي ، عادد حرحو  ، وصالح ، احمد علي ،   _

واسال ب المحافظة عل اه ، جال اة الادود ال رب اة ، المرظماة ال رب اة للشرم اة االدا ياة ، اللااهر  ،          

 جمهو ية لصر ال رب ة.

، الغاادير  ، االدا   والرظااام االدا ي عرااد االلااام علااي   2998الموسااوي ، لحساا   باااقر ،  -

 للطباعة والر ر ، ب روت ، لبران.

، الشرظ م الصاراعي ، المباادا وال مل اات ، الماداعب      2999اله شي ، عالد ، والطويب ، اكرم ،  _

 والشجا ب ، الطب ة الثان ة ، دا  الحاق للر ر والشو ي  ، عمان.
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