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 نظم ضمان الجودة في فكر االمام عمي "ع" )دراسة في رسائل نهج البالغة(
 أ.م.د. حميد سراج جابر

 جامعة البصرة/ كمية التربية
تتناوؿ الدراسة التي بيف ايدينا مفيـو أصبح حديث الساعة في الكثير مف المؤسسات عمى اختالؼ أشكاليا ألنو قد 

نيوض بيذه المؤسسات، وىذا المفيـو يعرؼ باسـ الجودة أو نظـ الجودة أو النظـ الضامنة يرسـ األسس الصحيحة في ال
لمجودة، بيد أف االجتيادات في بياف المفيـو قيد الدراسة قد تكوف أفرغتو مف محتواه وذىبت إلى تفاصيؿ زادت االمر 

ولعؿ نظرة اإلسالـ ليكذا موضوع ىي الصورة تعقيد، فكانت الحاجة ممحة إلى إيجاد صورة مثالية لتطبيقات ىذا المفيـو 
 المثمى. 

وحينما نريد تطبيؽ ىذا المفيـو بوضوح أكثر يجب أف نختار الرمز المناسب، الذي يجسد مفيـو اإلسالـ وىو اإلماـ 
 عمي عميو السالـ والذي تعمـ مف الرسوؿ صمى اهلل عميو والو وتربى في حضنو، وىنا نجد إف الرسائؿ التي عرفت عف
اإلماـ عمي عميو السالـ والتي أرسميا إلى عمالو ووالتو والى آخريف ىي خير كاشؼ عف مفيـو الجودة في فكر اإلماـ 

نيا قد جمعت في نيج البالغة.   عمي عميو السالـ ال سيما وا 
في عصرنا بقي أف نذكر إف استخداـ لفظ الجودة في الحديث عف كالـ اإلماـ عمي عميو السالـ ىو لموافقة المفيـو 

الحاضر فمـ يكف ىذا المفيـو بنفس المفظ إال أف المعنى موجود والجودة واإلجادة وما شاكميا كميا أمور تقع في خانة واحدة 
 وال تخرج عف اإلطار العاـ لما نريد دراستو أو اإلشارة إليو في ىذه الدراسة التي بيف أيدينا. 

ي محاربة الفساد المالي واإلداري في فكر اإلماـ عمي عميو السالـ مف وأوؿ الجوانب أو المحاور التي ستتـ دراستيا ى
خالؿ الرسائؿ التي ذكرناىا، وفي مقدمة المباحث موضوع التوعية الثقافية والتأسيس لبناء مالي رصيف بمنع جممة مف 

والمساواة ومنع  األمور ووضع جممة مف الشروط، وكذلؾ دراسة كيفية بناء نظاـ إداري متكامؿ يقـو عمى الصدقية
 االستبداد. 

كما تناولت الدراسة أيضا" في محورىا الثاني االستناد عمى النظـ والمبتنيات الدينية واالخالقية في ترسيخ نظـ الجودة 
في نظر اإلماـ عمي عميو السالـ إذ قاـ ىذا المحور في مبحثيف االوؿ تناوؿ أسموب التعامؿ مع المحكوميف، فيما تناوؿ 

 وضوع طبيعة الحكـ وأسموب اإلدارة الناجح في فكر االماـ عمي عميو السالـ. الثاني م
ىدا فضال" عف دراسة الكثير مف الضوابط والقواعد الجانبية التي حددىا االماـ عمي عميو السالـ لتكوف اساس في 

ـ عمي عميو السالـ فيما يتعمؽ بما اإلدارة الناجحة، وغيرىا الكثير، إذ أف الدراسة زاخرة بالمعمومات التي توضح فكر اإلما
 يسمى اليـو نظاـ الجودة الشاممة بمرادفاتيا المتعددة.  

 أواًل: التوعية والتثقيف في محاربة الفساد المالي واإلداري 
 المبحث األول

 بناء مرتكز ثقافي والتأسيس لبناء مالي رصين
ـ ما ىي المسؤولة عف قيامو أو عف انيياره، وكمما مف الطبيعي اف تكوف االساسات أو المرتكزات التي تتحكـ بنظا

كانت ىذه االساسات مبنية وفؽ اسس عممية كاف البناء اكثر متانة، وال يتعمؽ ىذا بالجانب المادي فقط وانما يشمؿ الجانب 
الفساد المالي المعنوي أو ما يخص الخطط واالفكار، ومف ىنا فأف دراسة الكيفية التي حارب بيا االماـ عمي عميو السالـ 

واإلداري باالستناد الى رسائمو التي وجييا الى عمالو وغيرىـ تحتـ عمينا دراسة البناء الرصيف ونقصد في المجاليف المالي 
 واإلداري الذي ركز عميو. 
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تؤىؿ ولو نأتي الى البناء المالي لوجدنا انو وضع اسس عامة يقـو عمييا ىذا البناء اوليا نشر الوعي والثقافة التي 
لبناء مالي أو إداري رصيف وما دمنا بصدد الحديث عف النظاـ المالي يمكف القوؿ انو عميو السالـ اراد نشر ثقافة اخالقية 
وطنية تقـو عمى جممة أمور ابرزىا التثقيؼ لنبذ االثراء الفاحش النو يعود بالضرر عمى الفرد نفسو والمجتمع لذا نجده 

، وبذلؾ فاف اإلماـ عمي )ع( قد نيى عف اكتناز (1)السالـ بالقوؿ ))وال تكف خازنا لغيرؾ((يوصي ابنو االماـ الحسف عميو 
، وىذا ما يتناغـ مع النفس القرآني في قولو تعالى ))والذيف يكنزوف الذىب والفضة وال ينفقونيا (2)األمواؿ المادية والعينية

 . (3)في سبيؿ اهلل فبشرىـ بعذاب اليـ((
السالـ فيو اكثر مف مغزى في اطار موضوعنا عف البناء المالي الرصيف واشاعة ثقافة الجودة فيو  وكالـ االماـ عميو

 ويمكف إجماليا بما يآتي: 
 بعد اخالقي يتعمؽ بالتكافؿ االجتماعي وتوزيع الثروات بشكؿ عادؿ.  -1
 بعد مستقبمي يتعمؽ بتوريث ىذه االمواؿ لمغير عمى الرغـ مف الحرماف منيا.  -2
ي باعتبار اف االماـ الحسف عميو السالـ كاف يمثؿ قيادة واف كاف في زمف ابيو عميو السالـ فضال" عف بعد إدار  -3

 الجانب المستقبمي. 
بعد تعميمي لكوف كالـ االماـ عميو السالـ شمولي ال يتعمؽ بعصر وانما ىو موجو مف خالؿ االماـ الحسف عميو  -4

 السالـ الى الناس. 
االماـ عميو السالـ المجتمع لمحفاظ عمى امواؿ الدولة والشعب وعدـ العبث بيا أو  وليس ىذا فحسب وانما ثّقؼ -5

بطرؽ ايصاليا الى مستحقييا، وىي ثقافة ميمة جدا" لكوف غيابيا يمثؿ المحرؾ االساس لمفساد وعدـ النزاىة، فقد 
نزه دينو ونفسو عنيا، فقد احؿ اوصى اإلماـ عمي )ع( عمالو بالقوؿ ))مف استياف باألمانة ورتع في الخيانة، ولـ ي

، وال ننسى اف ىذ الكالـ ينسجـ مع قولو تعالى ))إف اهلل (4)نفسو الذؿ والخزي في الدنيا، وىو في اآلخرة أذؿ وأخزى((
 ، ونفيـ مف كالـ االماـ عمي عميو السالـ عدة امور: (5)يأمركـ أف تؤدوا األمانات إلى أىميا. . . ((

االماـ ىي لفظ عاـ عف كؿ ما يؤتمف عميو االنساف وال شؾ اف امواؿ الشعب والوطف أف االمانة التي ذكرىا  -أ 
 اوليا. 

انو عميو السالـ قرف بيف االستيانة باألمانة وبيف الخيانة وىو امر يثير اكثر مف تساؤؿ عف نظرة االماـ عميو  -ب 
 السالـ الشديدة لمف يقوموف بيكذا اعماؿ. 

بة المتياونيف بيذه االمواؿ وعقوبتيـ الدنيوية التي تتعمؽ بالنظرة والسمعة السيئة أف االماـ عميو السالـ بّيف عاق -ج 
 وربما استعجاؿ العقوبة المباشرة، وايضًا العقوبة االخروية. 

بيف االماـ عميو السالـ دور الديف في الحفاظ عمى الفرد وعصمتو عف تمؾ االخطاء ال سيما وانو عميو السالـ  -د 
 يف وعدـ تنزييو بيكذا اعماؿ ىو الذي فتح الباب لتمؾ االخطاء. اشار الى اف ضعؼ الد

وقد توجو االماـ عمي عميو السالـ الى مرحمة اخرى متقدمة مف مراحؿ التثقيؼ لبناء مالي وىي بياف المفيـو السامي 
طية في التعامؿ مع لالقتصاد وممحقاتو المفيـو الذي نستطيع اف نسميو مفيـو واقعي اخالقي وىو مفيـو التوسط أو الوس

لؾ مف وصيتو الى عاممو عمى البصرة وصيتو زياد بف أبية* ))فدع اإلسراؼ مقتصدا، واذكر في اليوـ \الماؿ، ويالحظ 
 . (6)غدا، وامسؾ مف الماؿ بقدر ضرورتؾ، وقدـ الفضؿ ليـو حاجتؾ((

ة االماـ عميو السالـ لتثقيؼ زياد ولعؿ صفة زياد كوالي تحتـ عمينا اف نفيـ المسألة عمى ىذا االساس أي اف وصي
الحاكـ وليس زياد الفرد بأف يتعامؿ مع امواؿ الشعب عمى مستوى االعتداؿ والتوسط وليس عمى مستوى االسراؼ والتبذير 

 الف التوسط ىو ابرز المعاف التي يراىا االماـ عميو السالـ القتصاد. 
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زياد ثقافة معينة بيدؼ ايصاليا الى االخريف بحكـ مركزه وال نستغرب اف يكوف االماـ عميو السالـ قد وضع بيد 
السياسي، وايضا" يمكف قراءة الوصية مف جانب اخر وىو اف االماـ عمي عميو السالـ ربما ادرؾ أو وصمتو اخبار اف زياد 

 كاف يسرؼ في انفاؽ االمواؿ بما ال يتالءـ مع طروحات ورمزية االماـ عمي عميو السالـ. 
ماـ في مراحمو التثقيفية لبناء نظاـ مالي رصيف الى اختيار الخبراء أو المستشاريف في ذلؾ وقد حدد وقد تعدى اال

المساوئ التي قد تصيب النظاـ في حاؿ تجاوز االختصاص الف ذلؾ سيؤدي الى ظيور الفساد المالي وبالتالي اإلداري 
)ال تدخمف في مشورتؾ بخيال يعدؿ بؾ عف الفضؿ، ايضا" اذ بيف ذلؾ في وصيتو الى عاممو مالؾ االشتر حينما قاؿ )

ويعدؾ الفقر، وال جبانا يضعفؾ عف األمور، وال حريصا يزيؼ لؾ الثمرة بالجور، فاف البخؿ والجبف والحرص غرائر شتى 
 . (7)يجمعيا سوء الظف باهلل((

ذا اردنا اف نستفيد مف ىذا الكالـ بما يحقؽ البناء المالي الرصيف يجب اف نتعم ؽ في دراستو وفؽ المنظار الذي وا 
 يعتمد عمى النقاط اآلتية: 

 اختيار المتخصصيف في النظاـ المالي إلدارة األمور الحسابية ووضع ورسـ السياسات المالية وعدـ التخبط في ذلؾ.  -1
تكوف  في الوقت الذي اكد بو االماـ عمى عدـ التبذير فأنو يدعو الحكاـ إلى عدـ التقتير عمى الشعب بؿ يجب اف -2

 السياسة التي وضعيا المتخصصوف قائمة عمى اسس عممية ومراعية لممستحقيف. 
اف ذكر االماـ عمي عميو السالـ لمصفات السالفة ىو يمثؿ صورة تثقيفية لمعمؿ وفؽ قوانيف عممية واخالقية وليس  -3

 القرارات الشجاعة المناسبة.  غرائز نفسية كحب الماؿ وبالتالي البخؿ والحرص أو الجبف والخوؼ التي تمنع مف اتخاذ
 المبحث الثاني

 بناء نظام إداري متكامل
مف الطبيعي اف يكوف النظاـ اإلداري الناجح قائـ عمى اساس وجود المادة الخاـ التي تأخذ عمى عاتقيا ىذه الميمة 

ظمة المتعددة تأتي مف والتي ال تتعمؽ باإلداري نفسو فقط وانما بالمحيطيف بو ايضا" الف المشكالت غالبا" في االن
المستشاريف الذيف ليس ليـ اختصاص ال سيما مع سوء االستخداـ اإلداري ليـ، ومف ىنا ولبناء نظاـ إداري متكامؿ فقد 
اكد االماـ عمي عميو السالـ عمى بناء إداري يقـو عمى اساس اختيار الكفاءات واصحاب المكانة الحقيقية في كؿ الجوانب 

 ى تكتمؿ الصورة اذ اكد االماـ عميو السالـ عمى الشمولية في ىذا االطار. لينظموا لإلدارة حت
وقد اتضح ىذا االمر في الوصية الى مالؾ االشتر عاممو عمى مصر حينما ذكر فييا ))الصؽ بذوي المرؤات 

، واالحساب، وأىؿ البيوتات السابقة، والسوابؽ الحسنة، ثـ أىؿ النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، ف أنيـ جماع مف الكـر
 . (8)وشعب مف العرؼ((

وبذلؾ فاف اإلماـ عمي )ع( اراد خمؽ جو مف الشمولية والرضا لجميع فئات المجتمع ولكف بشرط مراعاة االختصاص 
 في بناء المجمس الخاص بالحاكـ واف كاف ىو صاحب الحكـ، ويمكف اف نقسـ الفئات التي ذكرىا االماـ عميو السالـ الى: 

 ر اكثر الناس اخالقا" ممف ال يتعدى عمى غيره ويكوف مقاتؿ في سبيؿ ارضاء الناس وخدمتيـ. اختيا .1
 اختيار اصحاب النسب الذي ال يشكؿ عميو الشرع والناس الف اصحابو يكونوف ابمغ في التأثير بالغير.  .2
 أو ما الى ذلؾ. اصحاب التأثير في المجتمع ممف يممكوف اداة التأثير كأف يكوف وجو اجتماعي أو قبمي  .3
 اصحاب الخبرة ممف كاف لو سوابؽ سواء في ميداف العمؿ اإلداري أو االجتماعي أو االقتصادي وما شاكؿ ذلؾ.  .4
 االرتكاز عمى الوجوه المعروفة بالخدمة وااليثار لمحاجة الييـ.  .5
 دولة. التأكيد عمى المعروفيف بشجاعتيـ لمحاجة الييـ في بعض الظروؼ الصعبة التي تمر عمى ال .6
 الحاجة الى اىؿ السخاء والكـر لالستناد الييـ في بعض االحياف لمساعدة الناس بالحؽ أو المساىمة في بناء الدولة.  .7
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وىنا نالحظ اف ما ذكرناه عف الدور التكاممي في بناء النظاـ اإلداري الرصيف الذي اراده االماـ عمي عميو السالـ 
ومف ىنا نستطيع اف نفسر سبب نجاحو عميو السالـ في إدارة الدولة ال سيما واضح جدًا ويفصح عف نفسو باجمى صوره 

 واف فكره في اختيار االشخاص المناسبيف كاف حاضرًا بقوة. 
وربما ليس مف المبالغة القوؿ بأف الجانب المعنوي الذي اتخذه االماـ عمي عميو السالـ بتثقيؼ المجتمع نحو صورة 

ستور ينطمؽ منو العمؿ اإلداري ، فعندما نقوؿ بناء إداري متكامؿ فأننا نعني جمع الجوانب إدارية مثالية يمكف اف يعد د
المادية مع المعنوية واالخالقية الف االماـ عميو السالـ اراد اف يبني الشخصية اوال" وىي مادة اإلدارة فيو عميو السالـ 

االخالقية والقانونية لمتعامؿ مع الناس وحكميـ بالحؽ اذ يحدد في وصيتو إلى ابنيو الحسف والحسيف عمييما السالـ االطر 
وىذا ىو امر اهلل تعالى ))إف اهلل  (9)يقوؿ عميو السالـ))قوال بالحؽ، واعمال لألجر، وكونا لمظالـ خصما، ولممظمـو عونا((

 . (11)يأمر بالعدؿ واإلحساف. . . ((
 وتقـو ىذه الوصية عمى ما يآتي: 

تولي عمى الناس صادقا" معيـ ومع نفسو ال اف يسير بمغة السياسة التي ترى اف اليدؼ ىو اف يكوف الحاكـ أو الم -1
 المصمحة. 

اف يعمؿ الحاكـ ليخدـ غيره وليكسب رضا خالقو ورضا الناس ال اف يعمؿ لرضا حاشيتو ولألجر الدنيوي واستحصاؿ  -2
 اكبر قدر مف المكاسب. 

شى في اهلل لومة الئـ، واف يكوف خصـ لمف يعبث بمقدرات البمد اف يكوف شجاعا" في رد الظمـ عف الناس وال يخ -3
 وبأرواح وممتمكات االفراد. 

قصد االماـ عميو السالـ مف توصية ابناءه اعدادىـ لمقيادة والفات نظر الناس الى ذلؾ حتى، وايضا" ارساؿ رسالو  -4
سيف عمييما السالـ قد مثموا الرسوؿ صمى مف خالليـ الى المجتمعات ال سيما اذا ما عممنا اف االماميف الحسف والح

 اهلل عميو والو واإلماـ عمي عميو السالـ. 
وفي مقابؿ ذلؾ فأف رسائؿ االماـ عميو السالـ ووصاياه تثقؼ وتؤطر لمنع االستبداد في الحكـ وتضع الحاكـ 

بف قيس موصيًا لو ))ليس لؾ أف  بصورتو التي يمثميا فيو ليس اال فرد مف االفراد لذا نجده عميو السالـ يخاطب األشعث
 . (11)تفتات في رعية((

 ويظير مف ىذا الكالـ أمور: 
 قولو )ليس لؾ( أي ليس مف صالحياتؾ اإلدارية اف تتعامؿ مع الشعب اال بالقانوف أو الدستور.  -1
والصالحية ايضا" فأف ىذه الكممة تعني اف اإلداري أو الحاكـ ال يتميز عف االخريف اال وفؽ مفيـو المواطنة  -2

 اإلداري التي تعطي النظاـ الضوابط التي يسير عمييا. 
االماـ عميو السالـ وجو ىنا رسالة خاصة وعامة فيي خاصة لالشعث الذي يبدو انو اساء السيرة وعامة لكؿ  -3

 المشموليف بمصطمح اإلداري يف أو الحكاـ. 
عميو السالـ عف كيفية التعامؿ مع االخريف بحيث  وقد ترجـ االماـ عميو السالـ ىذا الكالـ بوصيو الى ابنو الحسف

تكوف شخصيتو ىي الميزاف في ىذا التعامؿ وال يوضع أي اعتبار ألمور اخرى اذ قاؿ عميو السالـ ))اجعؿ نفسؾ ميزانا 
 . (12)فيما بينؾ وبيف غيرؾ((

 وىذا الطرح يعني في جممة ما يعنيو: 
 ينظر الحاكـ أو اإلداري الى المسألة مف ىذا المنظار. االرتكاز عمى مبدأ المساواة بيف الناس واف  -1
اف يضع اإلداري أو الحاكـ نفسو اداة قياس في التعامؿ مع االخريف حتى ال يخرج عف نطاؽ االنسانية اوال"  -2

 وشروط المواطنة ثانيا"
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 اف يكوف التعامؿ عفويا" ال تعترضو الحواجز والموانع والمقامات.  -3
ليست مطمقة فاإلماـ عمي عميو السالـ ال يتكمـ بمنطؽ العشوائية فربما يأتي اناس ويساووف  بيد اف ىذه المساواة ىي

بيف المستحقيف وغير المستحقيف لمجرد تحقيؽ المساواة وىذا جزء مف الفساد اإلداري ايضا" وانما نجد اف االماـ عمي عميو 
نوع مف المساواة وكاف ىذا واضحا" في وصيتو الى مالؾ السالـ حدد الشروط أو الحاالت التي ال يمكف فييا تطبيؽ ىذا ال

 . (13)االشتر عندما قاؿ ))ال يكونف المحسف والمسيء عندؾ بمنزلة سواء((
إذا" فالمساواة ىي ليست مطمقة فميس مف المعقوؿ اف يكوف كؿ الشعب محسف أو يكوف كمو مسيء ومنـ ثـ ليس مف 

المساواة ليـ وانما يجب اف يعطي كؿ ذي حؽ حقو وىنا تكوف المساواة كما يريد المعقوؿ اف ينظر الحاكـ أو اإلداري بعيف 
 االماـ عمي عميو السالـ بأف يعاقب المسيء ويؤجر المحسف الذي يخدـ بمده. 

 ثانيًا/ االستناد عمى النظم الدينية واالخالقية في ترسيخ نظام الجودة
 المبحث األول

 أسموب التعامل مع المحكومين
مـو اف االماـ عمي عميو السالـ وكما مر قد حدد اطر بناء النظاـ المالي واإلداري وىنا نجده قد أكد عمى مف المع

مرحمة اخرى تتعمؽ بالطريقة واألسموب في الحكـ أو في التعامؿ مع المحكوميف، بؿ انو عميو السالـ حدد حتى األصناؼ 
األصناؼ قد اخرج مسألة وضعو الضوابط الخاصة بالجودة الى التي ينبغي عمى الحاكـ اف يراعييا اذ اف تقسيمو ليذه 

مرحمة التطبيؽ العممي ليا فقد اوصى عمالو قائاًل ))اهلل اهلل في الطبقة السفمى مف الذيف ال حيمة ليـ مف المساكيف 
 . (14)والمحتاجيف وأىؿ البؤسى والزمنى فاف في ىذه الطبقة فاتحا ومعترا((

مرحمي لنماذج الفئات اف االماـ عميو السالـ ىو الذي وضعيا كطبقة في الدرجة السفمى عمى وال يعني ىذا التقسيـ ال
 الرغـ مف اف اإلسالـ ليس طبقي، ويمكف تفسير كالـ االماـ عمي عميو السالـ مف ىذه الناحية بما يآتي: 

نما بمعرض االستيجاف ومحاو  -1  لة وضع الحموؿ. أف االماـ عميو السالـ لـ يعرض االمر بمعرض اإلقرار وا 
أف قوؿ االماـ عميو السالـ اف ىؤالء ال حيمة ليـ دليؿ عمى رفضو وضعيـ المعاشي واالجتماعي الناجـ مف تقصير  -2

 االدارة. 
اف وصيتو الى عمالو بمراعاة ىذه الفئة دليؿ عمى استيجانو الطبقية ورفضو التمييز بيف ابناء المجتمع عمى  -3

 اختالفيـ. 
اليدؼ والمغزى مف االمر فقد تحددت الصور الخاصة بأسموب تعامؿ الحكاـ أو اإلداري يف مع اما عمى سبيؿ بياف 

 المحكوميف حسب كالـ االماـ عميو السالـ بما يآتي: 
 اف يتوجو اإلداري لمساواة الرعية ويبدأ برفع الحيؼ عف الفقراء والمحتاجيف النيـ اكثر المتضرريف.  -1
دارة تجعؿ الوضع يسير نحو الطبقية، واف معالجة ذلؾ بالتوجو لمطبقة السفمى في الوصية اشارة الى اف سوء اإل -2

 ومعالجة امرىا ألنيا ال حيمة ليا. 
لـ تقتصر الطبقة التي اشار الييا االماـ عمي عميو السالـ عمى صنؼ واحد مف أصناؼ المجتمع وانما عدد مف  -3

 شكموف في الغالب النسبة االكبر. األصناؼ في اشارة الى اف المتضرريف مف اإلدارة السيئة ي
اف ما اوصى بو االماـ عميو السالـ يعد تشخيص ميـ لمخمؿ في اإلدارة وىو في الوقت نفسو عالج ومنيج إداري  -4

 سميـ. 
ومواصمة لألسموب المرحمي في معالجة المشكالت التي تصيب المجتمع بتحديد األسموب االمثؿ في التعامؿ مع 

اـ ذكر النوع االخر مف أصناؼ المجتمع التي ينبغي اف يمتفت الييا اإلداري وىـ مف ال معيؿ لو، المحكوميف نجد اف االم
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ومف ال يقدر عمى االعالة اذ قاؿ االماـ عميو السالـ في وصيتو لمالؾ االشتر عاممو عمى مصر ))تعيد أىؿ اليتـ وذوي 
 . (15)الرقة في السف ممف ال حيمة لو((

ذا ما اردنا بياف اال سباب أو فمسفة وصية االماـ عمي عميو السالـ بمراعاة ىذه األصناؼ ومقارنتيا باألصناؼ وا 
 السابقة يجب اف نحدد ىذا االمر بما يآتي: 

 انو عميو السالـ دعا اإلداري يف أو الحكاـ الى مراعاة ىذه األصناؼ بسبب:  -1
 اف منيـ مف ال معيؿ لو بسبب صغر السف ووفاة ىذا المعيؿ.  - أ

 مف ىو كبير السف ولكف غير متمكف مف العمؿ بؿ يحتاج الى االعالة.  منيـ -ب 
 اف االماـ عميو السالـ وصؼ ىذه الفئات بقمة الحيمة أي انيا تحتاج الى رعاية الدولة اكثر مف غيرىا.  -2
ؿ ىو ىناؾ عامؿ مشترؾ بيف مف ذكرىـ االماـ عميو السالـ فيما سبؽ مف األصناؼ وبيف ىذيف الصنفيف وىذا العام -3

 قمة الحيمة وضعؼ الحاؿ والحاجة الى الرعاية. 
ونفيـ مما مر اف االماـ عميو السالـ وضع قواعد اصالحية في اإلدارة وىي في الوقت الذي كانت فيو قواعد اصالح 

 فيي نقاط تشخيص خمؿ وىي ادوات لمحاربة الفساد اإلداري ومحاربة الطبقية التي حاربيا اإلسالـ. 
بنوعية التعامؿ التي يريدىا االماـ عمي عميو السالـ لمحاكـ أو اإلداري الناجح مع مف يحكميـ فأنو  اما فيما يتعمؽ

يحددىا بصور متعددة وضعيا كضوابط لعمالو واساسيات يسيروف عمييا ويعمؿ بيا اإلداري الذي يسير وفؽ دستور قائـ 
 عمى الجودة وليس العشوائية والكيفية. 

ة تقبؿ اإلداري لمنقد والعمؿ عمى ترتيب اثار ايجابية لو وىو االمر الذي اشار اليو االماـ عميو وابرز ىذه األمور مسأل
السالـ بوصيتو لمالؾ االشتر عاممو عمى مصر ))إف ظنت الرعية بؾ حيفا، فاصحر ليـ بعذرؾ، واعدؿ عنؾ ظنونيـ 

، وعمى (16)و حاجتؾ مف تصويحيـ عف الحؽ((باصحارؾ، فاف في ذلؾ رياضة منؾ لنفسؾ، ورفقا برعيتؾ، وأعذارا تبمغ ب
ما يظير فأف االماـ عميو السالـ اراد اف يؤسس لبناء تكاممي لمنظاـ اإلداري فيو الرأي والرأي االخر حتى واف تعمؽ االمر 

 بالحاكـ نفسو أو باإلداري ، اذ يقـو البناء الذي ذكره االماـ عميو السالـ في الوصية السابقة عمى ما يآتي: 
 التجاوب مع المحكوميف والتنزؿ لرأييـ بؿ واالعتذار ليـ في حاؿ ظنيـ بوقوع الظمـ عمييـ مف الحاكـ أو اإلداري.  -1
 التواضع اماـ الناس واثبات عكس ظنونيـ أو معالجة الموقؼ بما يرضييـ مف الحموؿ.  -2
ع الثقة بنفسو اوال" وبينو وبيف زرع الثقة بيف الحاكـ أو اإلداري والمحكوميف وتذكير الحاكـ بموقعو وضرورة زر  -3

 االخريف ثانيًا. 
االمر االخر الذي رسمو االماـ عميو السالـ حوؿ تعامؿ الحاكـ مع المحكوميف ىو االتصاؿ بيـ وسماعيـ وىو 
مة االمر الذي يمكف عده الطريقة التي اراد بيا االماـ عميو السالـ ايصاؿ الحاجات لألصناؼ التي ذكرناىا سابقا"، والوسي

اليصاؿ النقد الى الدولة واإلدارة وذلؾ بجممة ضوابط حددىا عميو السالـ بوصيتو الى عاممو عمى مصر مالؾ االشتر 
))اجعؿ لذوي الحاجات منؾ قسما تفرغ ليـ فيو شخصؾ، وتجمس ليـ مجمسا عاما، فتواضع فيو هلل الذي خمقؾ، ونحي 

 . (17)عنيـ جندؾ وأعوانؾ مف حراسؾ واشراطؾ((
 الضوابط تتمحور في ما يآتي:  وىذه

 التفرغ لقضاء حاجات الناس في وقت محدد ليـ. ويتـ ذلؾ وفؽ عدة شروط:  -1
 الحضور الشخصي مف الحاكـ.  - أ

 الجموس بمجمس عاـ وليس شخصي أو فئوي. -ب
 التواضع مف الحاكـ مع رعيتو وىو تواضع هلل اوال" واخيرا". -ت
 المسمحة واالحتجاب عف المحكوميف بشرطة أو ما شابو. عدـ اظيار القوة ضدىـ وترؾ المظاىر  -ث
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 اف االماـ عميو السالـ وعمى ما يبدو قد اكد مرة اخرى عمى اصحاب الحاجات لضماف عدـ وجود الطبقية.  -2
ويطرح االماـ عميو السالـ قضية ميمة في ىذا االطار حوؿ كيفية التعامؿ مع المحكوميف مف الحاكـ واألسموب   

اممة في وصية أوصى بيا ابنو الحسف عمييما السالـ بقولو ))أحبب لغيرؾ ما تحب لنفسؾ، واكره لو ما تكره االمثؿ لممع
 . (18)ليا، وال تظمـ كما ال تحب أف تظمـ، وأحسف كما تحب أف يحسف إليؾ((

 وقد اكد االماـ عميو السالـ ىنا عمى أمور ايضًا: 
 كـ مع المحكوميف وكأنو شخص منيـ ال يختمؼ في شيء. أكد مرة اخرى عمى المساواة والتواضع مف الحا -1
يجب اف يطبؽ اإلداري أو الحاكـ عمى المحكوميف ما يحب اف يطبؽ عميو ويترؾ ما يكره تطبيقو عميو نفسو فيكوف  -2

 ىو الميزاف كما مر سابقا". 
ميف بمقدار حبو لإلحساف ايضًا يجب اف يكره الظمـ عمى الناس بمقدار كرىو لمظمـ الذي يقع عميو، ويحسف لممحكو  -3

 عميو.  
 المبحث الثاني

 طبيعة الحكم وأسموب اإلدارة الناجح
قد يكوف كؿ الذي مر سابقا" يصدؽ عميو دراسة طبيعة الحكـ عند االماـ عمي عميو السالـ في رسائؿ نيج البالغة 

ا" خاصا" بيا واف ندعو لقراءتيا وبكؿ تفاصيمو غير اف ىناؾ صور تمثؿ منياج ودستور لمحكـ تستحؽ اف نفرد ليا جانب
 قراءة موضوعية لتعـ الفائدة. 

وقد حدد االماـ عميو السالـ مسار اإلدارة الناجحة في اكثر مف مناسبة ويمكف االطالع عمى ذلؾ مف رسالتو الى 
الميف تشوبو  بعض عمالو اذ اوصى عميو السالـ بالقوؿ في طريقة الحكـ وأسموب اإلدارة الناجح ))ألبس ليـ جمبابا مف

 . (19)بطرؼ مف الشدة وداوؿ ليـ بيف القسوة والرأفة وامزج ليـ بيف التقريب واإلدناء، واإلبعاد واإلقصاء
وعميو فأف القواعد التي اراد االماـ عميو السالـ تثبيتيا وتسجيميا واطالع الحاكـ أو العامؿ آنذاؾ عمييا والحاكـ 

 : يأتيواإلداري اليـو ايضًا ىي كما 
 لمزاوجة بيف الميف والشدة في التعامؿ مع الناس عمى اف يكوف الميف ىو االصؿ وتكوف الشدة في اوقات حاجتيا. ا -1
يحتاج الحاكـ الى القسوة في مواضعيا والميف في مواضعو وال يكوف الحكـ عمى نسؽ واحد فيقاؿ اف ىذا الحاكـ شديد  -2

 أو يقاؿ ليف. 
لكف بشرط عدـ االضرار بييبة السمطة واتخاذ اجراء االبعاد في حاؿ كانت تقريب الناس والمحكوميف الى الحاكـ و  -3

 النتائج وفؽ ىذه النتيجة. 
اف ىذه المحاور التي دار عمييا حديث االماـ عميو السالـ اف دلت عمى شيء فانما تدؿ وبشكؿ ال يقبؿ الشؾ عمى 

والدستور الذي يسير عميو فكمما كاف الشخص اكثر اتزانًا المفيـو المثالي لإلدارة والحكـ والقائـ عمى اساس شخصية الحاكـ 
 وتفاعاًل مع المحكوميف كانت النتائج اقرب لمجانب االيجابي. 

وربما نجد اف الصورة تتوضح اكثر عف الطريقة التي يريدىا االماـ عميو السالـ في الحكـ اذا ما درسنا الوصية التي 
ست ابرز صور العدالة االنسانية وال شؾ انيا العدالة المثالية التي ال نجدىا اوصى بيا احد عمالو اذ اف ىذه الوصية عك

مع اشخاص اخريف في التاريخ غير رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو والو وابف عمو االماـ عمي بف ابي طالب عميو السالـ الذي 
ليـ جانبؾ وابسط ليـ وجيؾ، واس اوصى عاممو محمد بف أبي بكر )رضواف اهلل عميو( بقولو ))فاخفض ليـ جناحؾ، وألف 

 . (21)بينيـ في المفتة والنظرة((
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فيما  وقد تكوف المقاطع االولى مف الكالـ قد درست كممات وقواعد شبيية ليا عمى ما فييا مف روح ومثؿ ومبادئ
 سبؽ كمسألة التواضع لمرعية، والنظر في حاجاتيـ، والمساواة بينيـ وغير ذلؾ مف األمور االخرى. 

اف ما ورد في ىذه الوصية عف مساواة الحاكـ بيف المحكوميف حتى في المفتة والنظرة قد تعدى حدود العقؿ  بيد
ونقصد عقمنا القاصر الف ذلؾ يمثؿ قمة االنسانية والديمقراطية والعدالة والمساواة وما شئت مف المصطمحات التي اخذت 

ي ىذا المقاـ ارث يفوؽ االرث اإلسالمي وقد نسوا أو تناسوا اف تظير وتتباىى بيا الشعوب اماـ المسمميف وكأف ارثيـ ف
مف رجاالت المسمميف مف وضع نظريات في الحكـ وفي العدالة فياىو االماـ عمي عميو السالـ يطمب مف والتو اف يساووا 

 الستياء مف ذلؾ. بيف رعيتيـ حتى في مقدار االلتفات الى كؿ منيـ أو النظرة الييـ حتى ال يشعر احدىـ بالغبف أو ا
 الهوامش

 . 513نيج البالغة  -1
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 أواًل: المصادر والمراجع
 ـ( 1987ىػ/1418* أنصارياف، عمي )ت

شرح نيج البالغة المقتطؼ مف بحار األنوار لمعالمة المجمسي، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي الدائرة العامة لمنشر  -
 ـ  1987ىػ/1418، واألعالـ، طيراف

 ـ( 1278ىػ/677* البحراني، كماؿ الديف ميثـ بف عمي بف ميثـ )ت 
 ـ 1983ىػ/ 1414، طيراف، 2شرح نيج البالغة )المصباح، شرح الكبير(، ط -
 ـ. 1946ىػ/1366اختيار مصباح السالكيف )شرح نيج البالغة الوسيط(، مجمع البحوث اإلسالمية، مشيد،  -

 * بيضوف، لبيب
 ـ. 2114ىػ/1425لبناف،  -نيؼ نيج البالغة، )صححو واعتنى بو محسف عقيؿ(، دار المحجة البيضاء، بيروت تص -

 ـ(1258ىػ/656* أبف أبي الحديد، عز الديف عبد الحميد بف ىبة اهلل المعتزلي )ت
 ـ. 1965ىػ/1385شرح نيج البالغة، )تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ(، دار أحياء التراث العربي، القاىرة،  -

 * الخوئي، ميرزا حبيب اهلل الياشمي الخوئي 
 ـ1984ىػ/1415، مكتبة اإلسالمية، طيراف، 4منياج البراعة في شرح نيج البالغة، ط -

 ـ (1177ىػ/ 573* الراوندي، قطب الديف أبي الحسيف سعيد بف ىبة اهلل )ت
 ـ1985ىػ/1416المرعشي العامة، قـ،  منياج البراعة في شرح نيج البالغة، مكتبة آية اهلل العظمى -

 * الزركمي، خير الديف 
 ، )د. ـ( )د. ت(3األعالـ، قاموس تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب والمستعربيف والمستشرقيف، ط -

 ـ(1965ىػ/1385* الشيرازي، السيد محمد الحسيني )
 توضيح نيج البالغة، دار تراث الشيعة، طيراف، )د. ت(.  -
 بده، الشيح محمد * ع 
 شرح نيج البالغة، مؤسسة األعممي، طيراف، )د. ت(.  -

 ـ(661ىػ/41* عمي، اإلماـ أبف أبي طالب )ع( )ت 
 ـ. 2115ىػ/1426قـ،  –، مطبعة الرسوؿ، إيراف 1نيج البالغة، )تحقيؽ صبحي الصالح(، ط -

 * مغنيو، الشيخ محمد جواد 
 ـ. 1972ىػ/1392ييف، بيروت، في ظالؿ نيج البالغة، دار العمـ لممال -

 *الموسوي، عباس
 . 2118شرح نيج البالغة، بيروت،  -

: الرسائل الجامعية   ثانيا"ً
 ياسر، ذكرى عواد

 . 2119الفكر االقتصادي في نيج البالغة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة البصرة، 


