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  ة الّصلحاء يف االدارةاديس
  )ع (يراء االمام علآ يف

  
  ١ فرديزدي اکرب ايعل

  
 تتعلق هبـذا املوضـوع منـها        هديع عد ي االهتمام مبواض  نيتعي هث حول موضوع االدار   يدور احلد يعندما  
 دي صع یه وبعث الدوافع يف العمل واجراء االتصاالت عل       يق والتوج يم واالشراف والتدق  يط والتنظ يطالتخ

ـ      ي ه باالدار هات مرتبط ياملؤسسات واختاذ القرار، باعتبارها عمل      هـذه   هنبغي اعدادها، وإن اجنـاز جمموع
ق يق اهدافها وبعکس جممل هذه العوامل االرتباط الوث       يسمع هلا حتق  ي و ه نشاط االدار  هکفل بلور يات  يالعمل

 هشکل خاص وجاد بالعوامل املؤثر    ب االهتمام ب  جيفلذلک  . ط العام يف البالد   ي والتخط ه االدار نياملوجود ب 
ـ و.  الصلحاء االکفاء هلاهاديف احد عناصرها املتمثل يف قي وختف ه املطلوب هاد االدار جييف ا  شکل انتخـاب  ي

 بـالعلوم واجلامعـات     ني واملتـضلع  هيم السام ي بالق ني وامللتزم نيمي واحلک هالصلحاء وذوي النجد  املدراء  
 حنو بلوغ   ه مهم هشکل خطو ي يف البالد،    ه لنظام االدار  هلّحات امل عرف احلاج ين  ي والذ ه الصل  ذات نيوالقوان

ر ي يف انتخـاب املـد     يريه تشکل عناصر املالکات واملعا    ي فمما الشک ف   ه الصلحاء االکفاء يف االدار    هاديس
ـ  يف حتقهي حماور اساسه الصلحاء ثالثی علهح له واحملافظ  يالصاحل واالنتخاب الصح    ذات هق نظـام االدار ي

  . هالکفوء هالزعام
 مـن   يري هذه املعـا   ه يف انتقاء املدراء الصلحاء ودراس     يري انتهاج املعا  هتناول هذا املقال يف حبثه ضرور     ي
ق ي لتحق ه مؤثره حنو انتهاج السبل املناسب     ه خطو ميفلح املقال يف تقد   يونأمل ان   ) ع( نظر االمام علي     هوجه
  .  إن شاء اهللاهدار الصلحاء يف نظام االه يف زعامه واالسس الالزمئاملباد

  
  .ر صاحل، جمرَّب، ناصح، خجول، طاهر، ملتزٌم باالسالم عمالًيمد: الكلمات الرئيسة

  
  

                                                 
 استاذ مشارک جبامعه مازندران. ١
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  ...اده الّصلحاء يف االدارهيس

 ١٢

  همقّدم
وإن . وفن هي علم هإن االدار:  قال البعضهتعلق باالداريما يف

ث يور احلددي هيف علم االدار. کون مکمالً لآلخرياحدمها 
 هر املقدیطلق علي وهر يف االداه املتبعب واملبادئيحول االسال

نظراً . ه اسم فن االداره يف االدارب واملبادئييف استخدام االسال
عترب ي) ٢٤- ٢٢/ي آباديعل ( ه حول االدارهف املقدميللتعار

 وما هياالسالمته عي مدرسير هو من ياجملتمع االسالمي املد
کون مفکراً وکفوءاً وصاحلاً ومدبراً يتنشده من اهداف وان 

کون يعي واجباته وان ي وهالعمال ومن ذوي النجدوملماً با
  . ه باالختصاص الالزم يف االداریظحيکفوءاً و

 هادينطوي البحث عن موضوع قيونظراً ملا تقدم س
 ی نظراً لتطرقه اله خاصهي امهی علهالصلحاء يف االدار

ب ان تتوفر يف املدراء الصلحاء جياالوصاف واخلصائص اليت 
   .ني واملؤهلنيوالالئق

 هي تلبي علههذا من جانب ومن جانب آخر لو اردنا االجاب
ب اوالً بذل جي ه او يف الدائره يف املؤسسهاملتطلبات املنشود
 مبدراء صلحاء ه او الدائره حنو متتع تلک املؤسسهاجلهود الالزم

  . اکفاء
 باالنفس وروح هات الثقينوي بعث معنوير عندما يفاملد

 هن واملبادريواحترام حقوق اآلخر وحب الشعب هاالمل واملثابر
اً مبثل هذه يکون هو قدوهتم متحليب ان جيه يواالبداع يف موظف
ن من اجلشع ير انقاذ اآلخريواذا ما اراد املد. هياالوصاف السام

نبغي هو ان ي بالنفس هات وفقدان الثقيوالرکد من وراء املاد
مه عال (هلي والرذهيداً من مثل هذه االوصاف السلبيکون بعي

: يف هذا اجلانب) ع(قول االمام علي يوکما ) ٢/٥٦ يجملس
و نظراً ) ٧٠٢/غرر(» .ُهَريصِلح غَيصِلح َنفَسُه لَم يَمن لَم «

صبح التزامه يادهتا في وقهه املنظمير يف توجيللدور املناط باملد
ق هذا املوضوع املهم امراً يحتق يف هيم االخالقي والقءيباملباد
  . اًيهياً وبديجل
 ه اعضاء املنظمی علريان التأثيعني هاديه والقيالتوجف

قبل يستلزم ان ي مما هق اهداف املنظميوارشادهم حنو حتق

ذون حيامنوذج  وههم کقدورائ مدهالعاملون يف تلک املنظم
ر ي هو ذلک املدجحر النايحذوه يف تعاملهم ونشاطهم فاملد

م يلق وايء وملتزم باملبادهي عالهي اخالقهتمتع لقويالذي 
 توفر املؤهالت يف النظام واالختصاصات ی الة اضافهياالخالق
  . هي فه يف االدارهالالزم
 : هوهو عامل معروف يف علم االدار» تشتر بارنارد«قول ي
ان مياد االجيدون ااهنا يکن بقاء وهذه املؤسسات يف کميال 
کلل جهود ي من جانب النظام والذي ه الفاعلهاملتمثل بالقو«

 هاي احلهتنحسر قوو» هقر ان اعماله بالبهجيبالنجاح و الفرد و 
 ي عله القائمهففي االدار )٣٨٧ص. (بقي التعاون مستمراًيوال 
 بشکل ه ذوي الکفاءات تتجسد هذه العوامل اهلادفهزعام

 هم يف کافيط والتنظيه التخطي النموذجه االداریملموس وتتبن
  . وانباجل

  
  ه الصلحاء يف االدارهاديس
يف » هيلالفضل «ه مرادفه الصلحاء يف االدارهاديعتبار سکن امي

 من ه االفادیا علي لدنهات املتوفريؤکد الروات وهي االسالمهاالدار
 ه العناصر السافليني عن تعهاملدراء االفاضل وتنهي بشد

 اليت تتمخض هجيهذه املناصب ألن النت واالراذل يف هريواحلق
 نياالفاضل واملتفوق ري االراذل واالوغاد وتأخميعن تقد
اع ي التقهقر والسقوط والضی التسفر عن سونيوالصاحل

من االخطاء » زيـآلک مکن«قول يوکما ). ٨٦٤/غرر(
» هياالهل«هم يه بافراد تنعدم في هي ان تناط املسؤولهاحملزن
و لالمام  )٢٧٧ص. (اتيذ مهام تلک املسؤولي لتنفهالالزم
نمي ي ريِسُن التَّدبُح«: قولي يف هذا اجلانب هحکم) ع(علي 
  )٢٧٧/غرر. (»ُهريفين کَثي ريِلَ املالِ َوُسوُء التَّدبيقَل

شکل يب ان جي ني من املدراء االکفاء والصاحلهفاالفاد
قول االمام علي ي لالخذ به ، الن هؤالء کما همبدءاً يف االدار

 ه والقوه والعداله والفکر والعفههم اهل احلکم: عنهم) ع(
 اليت تقوم هوان االدرا )٧/٤٨٩ ي شهرير. ( واحلزمهوالقدر
 وال ه منو املنظمی والري اخلیؤدي الت اله اساس السفالیعل
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  علي اکرب ايزدي فرد

 ١٣

قول يويف هذا اجلانب .  الزوال والدماریء سويتتحفنا بش
. »ِاذا ساَد السُّفَلُ خاَب االََملُ«: ه السالمياالمام علي عل

لِ َزوالُ الدَُّو« ه السالم کذلک يقول عليو) ٣١٢/غرر(
ت مهام ياي اذا اعط) ٤٢٨/نفس املصدر(» بِاصِطناعِ السُّفَلِ

کون يل يوالدل. ه الدولیقضون علي فاهنم هد السفلياحلکم ب
کون عاجزاً ي سهي الوجوده الکفاءیر القفتيواضحاً الن الذي 

 هي االهداف السامی حتت إمرته الهي املنضوهصال اجملموعيعن ا
 ايف هذ) ع(االمام علي قول يط متکامل وي اساس ختطیعل

وکما ) ٦٤٠/نفس املصدر( » نِليَتفَضَّل لَم يَمن لَم «: اجلانب
انعدام وجود املدراء اسهل واهون من ) ع(ري االمام علي ي

فَقُد «: ه السالميقول علي عليث ي ح– ه العناصر سافلهرئاس
  )٥١٨/نفس املصدر(»  السُّفَلِهاَسياَهَونُ ِمن ِسالرََّؤساِء 
» هالسفل «ی حول معنهديخ الصدوق وجوه عديالشذکر يو
:  السافل- ٢. هتم باللهو واللعبي السافل هو من - ١: وهي

ح يوالقبئ يتزعج من السيه و ال يفرح باالحسان اليهو من ال 
خ يش(س من اهلها ي لکنه لهدعي االماني السافل هو من - ٣

 فالفضل. هليتمثل يف الفضي هلافقابل السي وما .)٣/١٠٠صدوق
واصحاب ) ٤٤٣ و ٥/٤٤٢ يحيطر ( والتفوق هاديعين الزي

 . الناسیکثر علکون نفعهم اين يالفضل هم اولئک الذ
 هادي والزهيون دائماً يف اجتاه العمل والتنمطخيو) ١٨٢/غرر(
قول يالهنم اهل السخاء وکما . س البقاء والرکود والتوقفيول

نفس . (»وِقُن املُياَفَضلُ الّناسِ السَِّخ«) : ع(االمام علي 
 ومنها اجتذاب االفراد والتودد هريفالسخاء له آثار کث) املصدر

  .)٤٨٥/نفس املصدر( يف الرزقهاديهم و زيال
شکل ذلک يث واالبداع ويحدتق الفضل اليمن مصاد

بعث ي وه واهم عنصر يف االدارهيوالتنميف االنتاج  عنصراً
 او ه منظم اوه مؤسسهيع اياذ ال تستط. ه يف املؤسسهيوياحل

ث يف ي نشاطها دون انتهاج االبداع والتحده مواصلهجمتمع
 دون هيادير باجناز االعمال االعتيکتفي املديفعندما . نشاطها

او فشل يث واالبداع يف العمل فانه سي التحدیاللجوء ال
 دون ه نشاط املؤسسهکن مواصلمياذ ال . هستضرر مؤسس

 اليت هي التبعهجي نتهان تصاب باالنتکاس واملههث فاملؤسسيالتحد
ث واالبداع ي بعث روح التحدير القادر عليفاملد. تصاب هبا

مل تلک حيکون هو کفوءاً وفاضالً ويب ان جيه يموظفيف 
 وعدم ه بالنفس والشجاعه متتعه بالثق ايلهاي اضاف. املواصفات

 بالعلوم والتقدم وآخر ه معرفيکون عليخوفه من الفشل ان 
 بعث الدوافع یکون قادراً عليو. ه االدارث يفيب احلدياالسال
 افضل مصدر هي االساسهينيلعمل وتعترب املشاعر الد لواحلب

 هئي حباجات اجملتمع والبه معرفیر عليکون املديلذلک وان 
مي واالختصاص يف ي التعلي رفع املستویعمل علي وهياالساس

 نيز بيميستقطب االصحاب الکفاءات وان ياالفراد وان 
 وذوي ه العناصر املبدعني وبه الکفوءري غهيادي االعتالعناصر

 واالمکانات للعمل هوفر الظروف املناسبيالکفاءات، وان 
 هذه هکاف. ث والتطوري نشر التحديعمل علي، وان ياالبداع

. ه العناصر الفاضله وادارهلياالمور تتحقق يف رحاب الفض
کَمالِ َوَمکارِمِ  بُِحسنِ الهلَياَلفَض«): ع(قول االمام علي يوکما 
 هبذل اجلهود ملعرفب جي اذن .)٨٢/نفس املصدر( »االَفعالِ

 کما ه هذه احلالري ويف غنيالفضائل وانتخاب االفراد الفاضل
» اَجلَهلُ بِالفَضاِئلِ ِمن اَقَبحِ الرَّذاِئلِ«): ع(االمام علي قول ي
  .)٩١/نفس املصدر(

 
   ني البحث عن انتخاب املدراء املؤهلهضرور

طرح بذلک موضوع ي» هياالفضل «ی علهام االداريظراً لقن
ان مبدأ االنتخاب يع نسي اننا ال نستطي اخرهاالنتخاب و بعبار

قول االمام علي يو کما . ه الکفاءات يف االدارهاديق سيلتحق
 ههنج البالغه ، الرسال. (»َو َتَوخَّ ِمنُهم« : يف هذا اجلانب) ع(

ابن منظور . (اهماي تقصدهم وتطلبهم دون سو) ٥٣
کن انتخاب املدراء دون التشاور مع ميوال ) ٢٤٦ و ١٥/٢٤٥
ثُمَّ انظُر « ) ع(قول االمام علي يوکما . ن واختبارهمياالخر

» ه َواَثََرهيف اُُمورِ ُعّماِلَک فَاسَتعِملُهم ِاخِتباراً َو ال ُتَولِّهِم ُمحابا
ک ي اي فکر يف شؤون موظف.)٥٣ ههنج البالغه، الرسال(

ط هبم االعمال ياهم وال تنيمهم بعد اختبارک اواستخد
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  ...اده الّصلحاء يف االدارهيس

 ١٤

ق ي ويف حتقهکونوا اکثر قويب ان جيالن املدراء اوالً . هاملختلف
 اکثر علماً من هياالوامر الربانذ ي ويف تنفه اکثر سالمهاالدار
َها ياَ«: يف هذا اجلانب) ع(قول االمام علي يوکما . همريغ

ِه َو اَعلََمُهم بِاَمرِ اهللا ي بِهذَا االَمرِ اَقواُهم َعلَالّناَس إِنَّ اََحقَّ الّناسِ
  .)١٧٣نفس املصدر، خطبه (» ِهيف

 فقط بل املراد منها هي اجلسمه هنا التعين القوهومعلوم القو
ر القوي هو من يفاملد. هيذ مهام املسؤولي يف تنفه والقوهالقدر
ان فهم الدوافع املوجوده ويوان . داً جمال مهمتهيعرف جي
 ه باملهاریظحي وهيتمتع بقابليط وي التخطیکون قادراً علي

عبئ الطاقات يوضح االهداف ويم االعمال وان ي يف تنظهالالزم
ماً يناً ومستقي وامرينشد اخليکون خملصاً يلبلوغ االهداف وان 

  . يف اعماله
 هاقي واللهيعترب انتخاب املدراء دون احترام االفضلياً يثان
 نوعاً من هي والرغبات الشخصيبداد يف الرأ اساس االستیوعل

: يف ذلک) ع(قول االمام علي ي وکما هانيالتعسف واخل
نفس املصدر، (» هاَنيفَِانَُّهما جِماٌع ِمن ُشَعبِ اجلَورِ َو اِخل«

 اساس من یاره عليتم اختير الذي ي الن املد.)٥٣ هالرسال
ائه الهوکون مستبداً وتابعاً يه سيول الشخصياالستبداد وامل

ويف هذه . صبح ظاملاً وخائناًي وهي واطماعه الشخصهيالنفس
 ی اليت تشکل احدهر يف ارساء العداليفلح مثل هذا املدي الهاحلال

، هحي وتشکل االساس لکافه االعمال الصحهواجباته املهم
ارساء االنتظام يف کون ناجئ يف ي الهطبق العدالير الذي اليفاملد
  . هق العداليه دون تطبي فیوفاالنتظام الجد. همؤسس
 هي اساس االفضلیعله اذا کانت االداره التقوم يفعل
قول ي ه تؤدي کماي تنجم عنها آثار سلبني الصاحلهاديوس

، وتؤدي مثل هذه هاني التعّسف واخلايل) ع(االمام علي 
  :ليي مای الهاالدار
العداء  - ٢. انعدام التعادلیطاً واليالتطرف افراطاً وتفر - ١
موت  - ٣. هي االجتماعهانه وللثقمي روح االنسان واهملسال

 يف هياده الکتمان والّسريز - ٤. براعم واملواهب واالبداع
 هاديز - ٥. هر واملؤسسي باملدني العاملهاالعمال وسلب ثق

 هيزوال امکان -٦. اء والفنتيحاالت الکذب والتملق والر
ل ي البدی علعدم العثور -٧. هديالنقد وابداء وجهات النظر املف

 مع نيزوال تعاون االفراد واملوظف - ٨. د والصاحل للمدراءياجل
 - ١٠ .ه تقبل منطق القوهي نفسهيتقو - ٩ .هر واملؤسسياملد

  . هانته ایات اليتعرض االفراد والشخص
 هانه لنتائج االستبداد يف االدارييف ب) ع(قول االمام علي يو
 يِادغالٌ ِف« : فال: اءي العمه االطاعی الني املسؤولهودعو

وتنحجب االنوار .  فساد القلبیؤدي الياي ما » القَلبِ 
غرق ي وهه کّي الکفر وختم القذارينطبع علي عن القلب وهياالهل

ؤدي هذا املوضوع ي وهي والشهوات واهلواجس النفسهييف االنان
کون ياع قلوب املدراء ومن ي فساد و ضی املطاف الهيهنايف 

  . حتت رمحتهم
 ی عله عندما ُترسي االدارعيني. »نِي ِللّده َمنَهکَ« و - ب

ؤدي ت نياء من جانب املرئوسي العمهاساس من االجبار واالطاع
ن يتقوض اساس الدين وي احالل الضعف واهلوان يف الدیال
ول دون حيو.  اهللا عزوجله عبادی القائم عليالنظام االسالمو

 ون رهناًکياً ذلک التقدم الذي ياً ونوعين کميتقدم الد
 ه واالطاعني املرئوسنيق بي التنسی والتعاون القائم علهللمساعد
 ري خی اله للمدراء والنقد البناء و الدعوهي والشرعهيالواع

  . نياملسؤول
عين يو هذا ) نفس املصدر: (»ريَِو َتقَرٌُّب ِمَن الِغ «- ج
 يري تغیؤدي الي، مما هاء واملطلقي العمه لالطاعني للمرئوسهالدعو

 رأسها ی وعلهي اجتماعهيلنعم واملواهب وظهور تطورات سلبا
 وانتهاج هنج الرسول هصل واخلاه اخلاصه عبادهاملساس بنعم

 ی املطاف الهيؤدي يف هناتو )ع( االطهار هواالئم) ص( ميالکر
  . د عن الصالح وغارق يف الفساديجمتمع بع

 یل امامنا سوي السبهفمن اجل حل املشاکل املذکور
 ه والکفاءهاقيهم اللي تتوفر فهيتمتعون بالفضليمدراء انتخاب 
 الّتعاون هيها روحي تتحقّق فی وذوي اختصاص، حتنيوملتزم

 یحاً واعتمد عليّتخد قراراً صحيع اَن يستطيوالّتشاور ل
  . اي للخطاي حلّ السلم املنطقز تقبل العمل يفي و تعزنياملوظّف
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  علي اکرب ايزدي فرد

 ١٥

  ني انتخاب املدراء الصاحليريمعا
ما ي ومالکات فيري معاهه السالم مخسيمام علي علطرح االي
وسنبحث کل ) نفس املصدر( تعلق بانتخاب املدراء االکفاء ي

  .  منهاهواحد

  
  هکونوا من اهل اخلربي ان -١

ب ان جي هن واقتناء اخلربي من خربات اآلخرهبشکل عام االفاد
 یوتعترب احد.  االنسانهاي جوانب حهشکل مبدءاً يف کافي

 من التشاور ومن هق االفادي يف اختاذ القرار الدقهملهمالنقاط ا
 اليت يريبان احد املعا) ع( االمام علي یريو. نيآراء اآلخر

کونوا من ي هي ان نينبغي االخذ هبا يف انتخاب املدراء املؤهلي
 ري وسائل التعقل والتفکی احدهاذ تعترب التجرب. هاصحاب اخلرب

درکها يملعلومات اليت ل اي حتلی الهونضج العقل باالضاف
. هبقدمها الفرد ترتبط بتجارير اليت  النظهاالنسان الن وجه
 ه الفرد يف جمال من اجملاالت تکون وجههفکلما ازدادت جترب

 قَدرِ يَرأُي الرَُّجلِ َعل« ) ع(قول يف. ه اکثر صواباً وصحهنظر
) ع(تعترب االمام علي  هذا اجملال يفو ) ٤٢٣/غرر. ( »َتجرَِبِتِه

 التجارب واستخدامها ی عله احملافظیعتمد عليان اساس التعقّل 
 من والعاقل هو) ٣٨٣/نفس املصدر(ناسب يف الوقت امل

  .)٢/٢٦ ي شهرير(ح يد من جتاربه بشکل صحيستفي
 ی العقل الهي تنمی الهؤدي اضافيعاب التجارب يان است

تعلق يما ي فهدي سبل وحلول جدی احلصول علی الفرد علهمقدر
 ه من کافه واالفاده واملستحدثهديا واملسائل اجلديقضابال

 او هق التطور والتقدم للمؤسسياالحداث والتطورات حنو حتق
ويف الواقع تعترب . ه وبلوغ االهداف املتوخاهي املعنهمظاملن

قول ياذ  . منهاه دائماً لالفادهداً وتکون جاهزيالتجربه علماً جد
» لتَّجاُرُب ِعلٌم ُمسَتفاٌداَ«: يف هذا اجلانب) ع(االمام علي 

کن االستفاده ميمبعين ان التجربه تعترب العلم الذي ) ٣٥/غرر(
  .  وهي يف التناولهديمنه مرات عد

 ه اساس من التجربیعمل علير القادر هو من يه املديفعل
 عاجز عن حل املشاکل یبقيا وال يل للقضايتمتع بقوه التحليو

 يف مناي عن السقوط يبقي و وحزماًهوتکون قراراته اکثر سالم
.( تمتع ببعد النظريو اخلداع و ) ٦٣٠/نفس املصدر (اع يوالض
هنج . ( و تتکلل اعماله بالنجاح دائماً) ٢/٢٥ ي شهرير

ملون جتارب کما حين يفاملدراء الذ) ٢١١البالغه، حکمت 
املدراء : طاين يوهو اقتصادي بر» آلفرد مارشال« صف ي

قول اذا ما ي وينيجيباسترات: اسات ي للّسنياالکفاء والواضع
 هي والوسائل الفنهي رؤوس االموال والوسائل التقنهتعرضت کاف
اسات ي املدراء ووالواضعون للسیبقي الدمار وی الهاملوجود فجآ

 نصاهبا وازدهارها يف یون فان االمور ستقود اليجياسترات
  .)١٣/ ي آباديعل (هزي وجهرقف اجملتمع يف
 ير. (»هاَالُُمُوُر بِالتَّجرَِب «)ع (يمام عل قال االمثّمن و
 اَلظَّفَُر بِاحلَزمِ َواحلَزُم«: ه السالم يقول عليکما ) ٢/٢٤ يشهر

تحقق يف رحاب يوالنجاح ) ٢/٢٥نفس املصدر (»بِالتَّجاُربِ
من » حيالصح«تحقق القرار يبعد النظر واختاذ القرار املناسب و

 هري جتارب کثهيلدمن کانت .  من التجاربهخالل االفاد
تم يوقلّما ) ٦٢٧/غرر(تمتع ببعد النظر ي فانه ه خربيوذو

 يف هراعي اجلوانب املختلفيانه ) ٢/٦٣٠نفس املصدر (خداعه 
 ی القرارات واالهداف االخریاً عليتحرک اثراً سلبيقراره وال 
 مع احلق ه ومتطابقه وعادلهي وتکون قراراته واعهللمنظم

 اساس ید وال تستند هذه القرارات عل مصاحل البالیوحتافظ عل
تمکن يکي   يف اختاذ القرارهراعي مبدأ املرونيو. احلدس والظن

وال  متعارض قراراته مع عقائد . هذه يف الظروف املختلفيتنف
 عن هديوبع.  الشعبی لدهد املوجودي اجملتمع المع التقالهوثقاف

  . هيثراالستعجال والفتور وتاخذ بنظر االعتبار مصاحل االک

  
  ١هحيکون من ذوي النصي ان -٢
نهاهم عن يکون لصاحلهم وين مبا ي اآلخره دعو تعينهحيالنص

 انتهاج یدعو اليالسالم اف.  الفسادیاالمور اليت تنطوي عل
هم وللعمل  عاتقی علهقالن الداء املهام امليالنصائح آلخر

 یعل هيان من حقوق الرع) ع( االمام علي یريو. بواجبهم
کون من واجب احلاکم ي اي هحيتمثل يف النصيواحلاکم ر ياملد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
26

.1
2.

4.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             5 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1426.12.4.7.3
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-11606-fa.html


  ...اده الّصلحاء يف االدارهيس

 ١٦

اَّما َحقُّکُم َعلَيُّ « ) : ع(قول يوکما . هي النصائح للرعميتقد
 يريه احد املعايفعل) ٣٤هنج البالغه ، خطبه . (»  لَکُمهَحيفَالنَّص
کون من ذوي ير الکفوء والصاحل ان يب ان تتوفر يف املدجياليت 
صفها ي کما – هحي الن النصهي الرعريطر حنو خخي وان هحيالنص

  )٤٦/غرر. ( من اخالق الکرام–) ع (ياالمام عل
ر ينبغي ان تتوفر يف املدي ري اخلی اله والدعوهحيفالنص

ته يه کاجزاء وعناصر من شخصي اعتبار موظفهتتحقق يف حال
اهتم يتحسس امراح واتراح الشعب والتناقضات اليت ختلّ حبيو

. ق واحلنونير باالب الشفيه املديتشبکن ميفذلک . يف داخله
ان : »اباني يف الهنظام االدار«نو يف کتابه يقول بوشيو

تبين اداراهتا ي وهري العوائل الکبهه تکون مبثابيابانيالشرکات ال
 نيکون العمال کابنائه تابعي وري اخلیق والداعي الياالب الشف

م هيواظب علي ابنائه ويمحي ي کاالب الذهله وان املؤسس
 ي آباديعل(ضحون من اجله حباً له يواالبناء بدورهم 

 باالخالص تعترب من ه اليت تقترن بالضرورهحي فالنص.)١٦/
ساعدون يفهم بواجباهتم وي الشعب وتعرهيافضل السبل لتوع

ن بالشکل املطلوب من العوامل ي اآلخری الهر لنقل رسالياملد
 يف اتصاالته ر يف اداء مهامه تتمثلي جداً لنجاح املدهاملهم
 هان عنصر الکالم واللغيب عدم نسجين وي مع اآلخرهاملؤثر
 هشکل الکالم واللغي هکن القول ان لالتصاالت معادلميو

فاذا کان .  النصف منها والنصف اآلخر االصفاء املؤثرهاملؤثر
اقواله وکتاباته  هد يف کافيستفيحه فانه ير من ذوي النصياملد

هم ي علريثأالتن ويم لآلخرياملفاه وواعماله يف نقل املعاين
إن : »شستربارنارد«قول يوکما .  التعاون املنظم معهمهيلتقو

. تمثل يف الکالميدا ي واکثره تعقاهم اشکال التعاون االنساين
 هشکل ظاهري کونه عمل جسمي فانه ی الهکالم اضافلفا

 ولکن ه ما زالت جمهولهري اجزاء کثی علينطوي ... هياجتماع
تأثر سلوک الناس منه يظهر الکالم وي رغم ذلک

  .)٧٠/بارنارد(
د من لغته وکالمه بشکل يستفي نع ايستطير الذي يفاملد

ترک ي وهيکون ناجحاً يف اداراته الفرديع ان يستطيافضل فانه 

من َعِلَم « ) : ع(قول االمام علي يوکما . هي موظفیه علريتاث
 هي الکاملهفالنصح) ٨/٤٩٢ ي شهرير. ( »ِلساَنُه اَمََّرُه قَوَمُه

  . نييف الواقع هي افضل نوع من الکالم املؤثر مع اآلخر
 هاديه والقيالتوج«عترب يه وبعث الدوافع يويف موضوع التوج

. ري للمدهي يف اخلصائص الفردهع املهّميمن املواض» هياملؤسس
 خصائص کالذکاء وضبط النفس ی الههم اضافين تتوفر فيفالذ
 الکالم ومجال هي بالنفس وجاذبهوالثق اآلخر ی الهيوالرؤ

 يف هاديقوموا بدور القيان داً بوسعهم يتحدثون جياخلطاب و
تحقق هذا الشيء الّا يوال ) ١١٢ /الواين.( بافضل وجه هاملنظم

ففي مثل هذه . هحي والنصريوطلب اخللو اقترن بالکالم املشفق 
قول يکما و. هه ناجحرير يف اعماله وتکون تدابيفلح املدي هاحلال

» ُهُريُه َصلَُح َتدبُريَمن َنَصَح ُمسَتش«: ه السالميعلي علاالمام 
نفس ( من املنافع ري هلا الکثهو ملثل هذه االدار) ٦٣١/ غرر (

 واملوضوع اآلخر يف هذا اجلانب هو ان .)٦٧٥/ املصدر 
ن يي لنصائح االخرغصين ي اآلخرري خیص علير احلرياملد
يف هذا ) ع(قول االمام علي يو. هيل اهريل دعواهتم اخلبتقيو

» بِي يف املَشَهِد َواملَغهَحيکُم اَلنَّصيَو اَّما َحقّي َعلَ«اجلانب، 
   .)٣٤هنج البالغه، خطبه (

ر باالصغاء ي من جانب املدهحيکن اعتبار تقبل النصمي
 هي امهی علينطوي وهشکل اساس املهاريالفاعل او املؤثر النه 

تمثل يف تقبل النقد يالصغاء املؤثر ق ايان احد مصاد. هبالغ
ن، ي اعماله من جانب اآلخریر بالنقد املوجه عليواهتمام املد
 نقاط ضعفه والعمل حنو ازالتها و ه معرفیساعده عليالن ذلک 

 هحيه السالم يف مأمن من الفضيقول االمام علي علي کما یبقي
   .)٦٥٠/ غرر(

 أةجر يف ه االدارهم ازه يف ازالهتمثل احد العوامل املؤثريو
الک «قول يو. ري املدی نقل احلقائق واملشاکل الین علياآلخر
 تقبل هيوفر االجواء اليت تسمح با مکانير اَن ي املدیعل» مکرتي

فهم الشعب بان ي سيوقوع االخطاء و تسمح هذه االجواء ک
 ید عليسمح التاکيشکل جزءاً من التعلّم ،ويالوقوع يف اخلطا 
و عرض  «هئي االخبار السه جتاه املهددريغالتعامل والسبل 
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  علي اکرب ايزدي فرد

 ١٧

 يف الوقت املناسب و ه املشکليسعير اَن يسمح للمدي» احلقائق
  .)١١٩/مکرتي (لها بالشکل املناسب حي

آيل ؤدي بشکل يهم يانّ عدم تقبل املدراء للنقد املوجه ال
 ابتعاد العناصر ی اليؤديب التملق يف االفراد مما ي اسالیال
اجلانب  يف هذا ير وکما االمام علي عن املده واملخلصهميالق
طان يف ي فَُرص الشَّاَوثقاَک و ُحبَّ ِاالطراِء فَِانَّ ذلک ِمن يِا«

هنج البالغه، ( »َنياحملِسنکُونُ ِمن ِاحساِن يَق ما حََمينفِسِه ِل
ذر من حّب التملّق من اوثق حي واالمام هنا .)٥٣ هالرسال

 هم نيفاملتملّق. نين احملسن احسايطان للقضاء عليالفرص للش
ر يااللتفاف حول املد اولون حين ي الذنيعدد من االنتهازب

 وان ه يف املؤسسهازات املوجوديالفادهتم من االمکانات واالمت
دون يجياهنم . ري املديام ببعض االعمال اليت ترضيحماولتهم للق
غالون يف يد وير باملظهر اجليظهرون مساوي املديالکذب، و

نکرون وجود املشاکل ير اهنم يقوم باملدي اليت هديال اجلاالعم
اولون انتساب بعض حير ويواالخطاء اليت قد تصدر من املد

نکرون وجود نقاط يه ويه الي اليت مل تتوفر فهدياخلصائص اجل
ه واليت من شأهنا ان تلحق الضرر به يالضعف املوجود ف

محوا الي کان سي ان ال ني املدراء الکفوئیجب عليف. هوباملؤسس
 ٢١٦ رقم هه السالم يف اخلطبيطرح االمام علي عليبالتملق و
  : قولي يف هذا اجلانب کما ه نقاطا مهمه يف هنج البالغهالوارد
ظن ي عند صاحل الّناس أن هو إن من أسخف حاالت الوال«

وقد کرهت أن .  الکربیوضع أمرهم عليهبم حب الفخر، و
ولست . اء واستماع الثناءکون جال يف ظنکم أين أحب اإلطري

قال ذلک لترکته يولو کنت أحب أن . حبمداهللا کذلک
 هاحنطاطا هللا سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظم

 يفال تثنوا عل. ء الّناس الثناء بعد البالیورمبا استحل. ءايوالکرب
 يف حقوق هيکم من التقيل اهللا وإیإل يخراجي نفسل ثناء إليمجب

  ، وفرائض البد من إمضائها ، فال تکلّموينائهادمل أفرغ من أ
تحفظ به عند أهل يوال تتحفظوا مين مبا . همبا تکلم به اجلبابر

وال تظنوا يب استثقاالً يف حق . هوال ختالطوين باملصانع. هالبادر
فإنه من استثقل احلق أن   . ي وال التماس إعظام لنفسل يليق

. هيه کان العمل هبما أثقل عليعرض عليقال له أو العدل أن ي
 ي لست يف نفس بعدل ، فإينه حبق أو مشورهفالتکفّوا عن مقال

کفي اهللا من ي إال أن يبفوق أن أخطيء، وال آمن ذلک من فعل
د مملوکون لرب يفإمنا أنا و أنتم عب.  ما هو أملک به مينينفس

لک منا ما ال منلک من أنفسنا ، وأخرجنا مما مي. هريال رب غ
، ی باهلدهه ، فأبدلنا بعد الضاللي ما صلحنا علیإله ي فکنا

 .»ی بعد العمهريوأعطانا البص
  
  اء يکون من اهل احلي ان -٣
اء هنا يوالقصد من احل) ١/٢٥١ ياخلور( اخلجل : عينياء ياحل

 حاضرا ی سبحانه وتعال انّیريهو اخلوف من اهللا عزوجل وان 
عرف ربه و يفمن . ه العامل يف حمضریري اعماله ویوناظرا عل

اء واخلوف من اهللا ي منه فاحليستحيشاه وخيعظّمه فانه ي
 وتعترب .)٤٩/غرر(  االنسانه کرامیل عليعزوجل هو دل

 هيمن ابرز الصفات االنسان) ١٧٧/نفس املصدر(ته يعقالن
ع ياء هو مفتاح جلمي فاخلجل واحل.)١٠٤/ نفس املصدر (

روع يو) ٢/٥٦٢ ي شهرير (هري واخلهاالعمال الصاحل
) ٥٦٤/نفس املصدر (هحياالنسان من ارتکاب االعمال القب

 اهللا يف یوالتوجه ال ه انتهاج احللم والرأفیؤدي الياء يوان احل
 اِإلباء یئ والي وجتنب الشر والعمل السهالسر والعلن والسالم

 اجناز هم یعلن ي اآلخره واشادهي الصدر واملوفقهورحاب
  .)١٨/احلّراين( هلالعمال الصاحل
شکل عنصراً مهماً جداً ياء يکن القول بان احلميويف الواقع 

وما . نييف االشراف وضبط الکالم والسلوک النفس ولآلخر
شکالن الضمان ي ه يف االداراهطريمن شک ان االشراف والس

عترب افضل السبل يو. عيق وللخطط واملشاريذ الدقيللتنف
 هي القوهي االسالموتشکل املعتقدات. االشراف الضبط الذايت يف

. اً يف اجملتمعرياء من اهللا عزوجل اکثر الوسائل تأثيواخلوف واحل
  . )١(اءهيزداد حيزداد قرب الفرد هللا عزوجل، کلما يفکلما 

                                                 
اء املذموم التی تکون ياء املمدوح ال احلياء ، احلينبغی اَن نذکر املراد من احلي - ١

ه ين او خشياح فی نفوس اآلخريو لبعث االرت» ال« ان يکاخلجل و الضعف فی ب
 .انزعاجهم 
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  ...اده الّصلحاء يف االدارهيس

 ١٨

جلون من اهللا خيشون اهللا وخير ممن يه اذا کان املديفعل
تحق الضبط واالشراف بشکل افضل يف يوجل فعندها عّز

ق ي حتقهقي طري وعی علهاالدارساعد يوالضبط . هاملؤسس
اسها او اصالحها لو ي وقه املتابعهات وقوياالهداف والعمل

ب واصالح ي املعاهاء يف ازاليسهم احلياذن .  االمریاقتض
: يف هذا اجلانب) ع( علي ني املؤمنريقول االمام اميو. العمل

هنج البالغه، (» َبُهيَر الّناُس َعياُء ثوَبه لَم يمن کَساُء احل«
 ني هذا الفکر بهيوتقو» الضبط الذايت«عترب يو) ٢٢٣حکمت 

 وضبطها ه املؤسسی يف االشراف علهليوسع کافضل ياجلم
 مکاهنا اليت مت حبثها يف ي الضبط االخرهانظم ی الهاضاف

  .)١٠٣ و ١٠٢/الواين(
 والعمال جهودهم يف ني العاملهبذل کافي هففي مثل احلال

هم ودون وجود ي مراقب عل انفسهم دون وجودهالعمل ومراقب
شغل باهلم ي من عواقب الضبط، واملدراء دون ان هيخش

ع من جانب کبار يموضوع ضبط انتهاء اخلطط واملشار
اهلدف املنشود يف ضبط . ع بواجبهميدرک اجلمي ونياملسؤول

 يف داخل الفرد تدفعه حنو اداء واجبه دون هاد حالجيالذايت هو ا
 هه فاداريفرض رقابته علل ي وجود عنصر خارجی الهاحلاج
کنها ان تلعب دورها بشکل فاعل يف مي» اءياحل «ی علهالقائم
 ی علالهنا تعترب اهللا حاضراً وناظراً» الضبط الذايت«ق يحتق

وم ي لالعمال يف هوم اجلزاء واملکافئياعماهلا بشکل دائم وتؤمن ب
  تفکرهفان مثل هذه االدار.  اعمالهی الفرد عله وحماسبهاميالق

عتمد الضبط ياآلخر و االنسان يف العامل ه االمور وحماسبهيف عاقب
قول الرسول ي واالساس وکما ه مثل هذه القاعدی عليالنفس
 ي شهرير(» حاِسبوا اَنفَُسکُم قَبلَ اَن ُتحاسبوا«: ميالکر
٢/٤٠٦(.  

م ييخض عن الضبط الذايت تتمثل يف تقم اليت تتهجيإن النت
ات يف هذا ين وحتدثت الروايخرالفرد العماله والعمال اآل

م ييفالتق. » االعمالهحماسب«و »  النفسهحماسب«اجلانب عن 
عکس ياً وياً ونوعي االعمال کمهاً ملعرفريعد اکثر الوسائل تاثي
 نقاط هماته معرفيير من خالل تقيتمکن املديو.  النجاحاتیمد

 قوليو. هاي فهات املوجودي السلبهقوته وضعفه والعمل حنو ازال
 يَمن حاَسَب َنفَسُه َوقََف عل: يف هذا اجلانب) ع(االمام علي 

 »وَبيوبِه َو اَحاطَ بِذُُنوبِِه فََاسَتقالَ الذُُّنوَب َو اَصلََح الُعيُع
 النفس واالعمال ه من حماسبه احلاصلهجي فالنت.)٦٩٦/غرر(
 ي شهرير(اته ي الفرد يف حه سعادی املطاف الهي يف هنايتؤد
  .)٣٦٢/غرر( ح نفسه و اصال) ٢/٤٠٩

  
  ه و الطاهرهکون من العوائل الصاحلي ان -٤

 ان تلعب دوراً فاعالً جداً يف هي العائلهکن لالصالميما من شک 
  . ر الصاحل والکفوءيانتخاب املد

 ابنائها ملا تشکله هي يف تربهونظراً للدور الذي تلعبه العائل
ن من الواضح کوي الفرد هي يف تربهيس من املراحل االساهالعائل

 ابنائها هياً يف تربي دوراً اساسه والطاهرهلي االصهان تلعب العائل
 الواقع ان  اجملتمع ويفهتکفّلوا اداريکون بوسعهم ان ين سيالذ
 دور مهم جداً يف اجلانب التربوي ه والطاهره الّصاحلهللعائل

 هثالن القدومين ي ألن الوالدنيميسلتها البناء يوتربالبنائها 
 او ه ابنائهم الشجاعینقلون اليال االول لالطفال فاهنم واملث

 و الصدق او الکذب والثقه هاني او اخلهاخلوف واالستقام
کونا يع الوالدان ان يستطيو. هبالنفس او انعدام هذه الثق

 ه هذه القاعدی به ابناؤهم وعليقتديامنوذجاً صاحلاً او طاحلاً 
 تعامل يتعساء وذو ابناء سعداء او مي تقدین علياهنم قادر

  . عي يف اجملتمعي طبريعي او غيطب
 فانه ه والطاهرهاره من العوائل الصاحليتم اختير الذي يفاملد

کون ي وال هي من الرذائل االخالقري عن الکثیکون يف مناي
کون متکرباً وال کذاباً وال يألف التملق وال يجشعاً وال 

 باملکارم تمتعيو) ٦١٨/ غرر( الّناس یسئ اليغضب و ال ي
 ه الرفقي عله داليفان مکارم االخالق ه. هيوالفضائل االخالق

 ياملعنو النفس وسالمتها وتکون مصدراً للسمو هوکرام
کون يففي رحاب مکارم االخالق  .والتکامل الروحي للفرد

کبح يو. هيواني احلت والصفاهيود االناني عن قیالفرد يف منا
ن ييف ذاته حب اآلخرنمي ي وهيوله النفسيمجاح غرائزه وم

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

38
34

26
9.

14
26

.1
2.

4.
7.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

19
 ]

 

                             8 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23834269.1426.12.4.7.3
https://aijh.modares.ac.ir/article-31-11606-fa.html


  علي اکرب ايزدي فرد

 ١٩

تمتع بالکماالت يصبح انساناً بالفعل ويو. هيومشاعر التضح
َمن َشُرفَت «: قول االمام علييوکما .  االنسانهالالئقه مبکان

» َنفُسُه کَثَُرت َعواِطفُُه َو َمن کَثَُرت َعواِطفُُه کَثَُرت َمعارِفُُه
   .)٦٣٨/نفس املصدر (

 تکون همي وسلهفي نظه عائلینتمي الير يفاذا کان املد
لُ يَجم«): ع(قول االمام علي ي وکما هاه حسنياهدافه ونوا

وانه ) ٣٧١/نفس املصدر (» املَوِلِده طَهاریُدلُّ َعليالقَصِد 
 ه اهلدف املطلوب للمؤسسيني وتعه يف معرفه الدقیبذل منتهي

 عن النتائج هواهلدف هو عبار. ري للمدهکاحد االهداف املهم
ات اليت تتم دون وجود ياالعمال والسلوک والفعالان . هاملتوقع

جه ي نتی علي وال تنطوه الفائدهليها قلاّن  اوهميهدف ال حتمل ق
ام بشيء ي وعدم القهرياع واحلي الضیؤدي اليوان انعدام اهلدف 

 ه املداراهاسيإن س...  ذلک ري غیوالاالعمال او عدم اکمال 
 اساس ی تقوم عله الناجحةتنجم عن انعدام اهلدف واالدار

رها ي ومده نشاط املؤسسهلي وحصهجي نتني وتتعهدياالهداف اجل
ستند اهلدف املطلوب يف يب ان جيو. بوجود اهلدف املطلوب

م يي للتقه والقابلهيقيات احلقي االولوه اساس معرفی علهاالدارا
 ومکمل هلا، ه للمؤسسیخراس ومتناسق مع االهداف االيوالق
 وقابل للحصول وان هانات املوجود وضع االمکیعتمد عليو
 هذه اخلصائص والشروط يف هوتتوفر کاف. کون واضحاي

دون من الوسائل يستفين ي الذني االفراد الصاحلهرحاب ادار
  . هي والسامهديوالسبل اجل

 ه والطاهره الصاحلهر من العائليار املديتم اختيعند ما 
الح  اصی علرير صاحلا وطاهرا وله تاثيکون ذلک املديس

نتهج يالر ي فان مثل هذا املد.)١٩٠/نفس املصدر(ن ياآلخر
هنج (کون ظاهره کباطنه يمطلقاً اسلوب التظاهر واخلداع و

 هذا یال) ع( االمام علي ريشي و.)٤٢٣البالغه، حکمت 
 ِاالّ بَِِصالحِ هيَست َتصلُُح الرَِّعيفَلَ«: قوليث يالشيء کمبدأ ح

نفس املصدر، ( »هي الرَِّعهالّ بِاسِتقاَم ِاه َو ال َتصلُُح الُوالهالُوال
تثل يف مي هي االسالمه و ان احد اهداف احلکوم.)٢١٦خطبه 

وال ) ١٣١نفس املصدر، خطبه ( الشعب نين االصالح بيتکو
  . ني املدراء واحلکام الصاحله اال بواسطءيتحقق مثل هذا الشي

  
  : ه يف االسالمريکون متقدما علي غي ان -٥

ر الصاحل من يب اتباعها يف انتخاب املدجي اليت يرياحد املعا
 هتتمثل يف متتعه بسوابق مشرق) ع( نظر االمام علي هوجه
ه يف ري غیکون متقدماً علينه وان ي يف االسالم وتدهفّرومش

 االول هو ان یاملعن: ه هلذه العبارنيي معنميکن تقدميو. االسالم
تعلق هذا يمي ون االساليه يف اعتناق الدري غیکون متقدما علي

 االخر املراد منه هو ان واملعين.  االولياالمر بالصدر االسالم
نه يا باالسالم وقوانيا وملتزما التزاماً عمليکون اعتقاده قلبي

ه يقول علياذ . هي واالحکام االسالمنيته بالقوان معرفی الهاضاف
 َو الِعلمِ  ِاالّ اَهلُ الَبَصرِ َو الصَّربِِملُ هذَا الَعلَمحيال « :السالم

   .)١٧٣نفس املصدر، خطبه ( »احلَقِّبِمواِضعِ 
) ع( اشار االمام علي  مالک االشتریويف کتاب وجهه ال

ث ي واملدراء حةدب ان تتوفر يف القاجيشروط اليت  احد الیال
ثارِ طاَعِتِه َو اّتباعِ ما اََمَر بِِه يف ياََمَرُه بَِتقَوي اِهللا و ا«: قولي

سَعُد اََحٌد ِاالّ بِاّتباِعها َو ال يفَراِئِضِه َو ُسَننِِه الَّيت الِمن : ِکتابِِه
 ِهنُصَر اَهللا ُسبحاَنُه بِقَلبِيشقي ِاالّ َمَع ُجُحوِدها َو ِاضاَعِتها َو اَن ي
أمر يان عين ي و .)٥٣نفس املصدر، الرساله  (»ِهسانِ ِل َوِهِدي َو

ه ي اليت نص عل اهللا واتباعهم الوامر اهللا عزوجلهالناس بطاع
ه ي االنسان و تقهالقرآن من الفرائض والسنن واليت تکفل سعاد

 اليت تنجم عن عدم معرفتها او اضاعتها و العمل هعاسمن الّت
 ينبغي هيوطبقاً هلذه التوص.  اهللا قلباً ولساناً وعمالًهحنو اطاع

 ي اه اطاعیعلللّه عزوجل رجحوا طاعتهم ي املدراء ان یعل
 وانتهاج الواجبات واملستحبات اليت ی اخرهجه فرد آخر او

.  انتهاجاً حمضاًني لنا يف کتابه املبیتعالاقرها اهللا سبحانه و
 هواالئم) ص( مي الرسول الکرهريوالواضح هو ان انتهاج س

 ميها القرآن الکريعد من الواجبات اليت نص علي) ع(االطهار 
 يف هياومّسهات اليدراء وضع االحکام والتوج املیب علجيو
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  ...اده الّصلحاء يف االدارهيس

 ٢٠

اع ين لالخذ هبا من اجل عدم ضي اآلخره اعماهلم ودعوهمقدم
  . هذه االحکام

لفت االمام ي مالک اشتر ، ه من معاهدريففي اجلانب االخ
) ص( مي رسوله الکرهن کتاب اهللا وسني موازیانتباهه ال) ع(
 الشؤون هک باالهتمام يف اداريعل«: قول ما معناهيث يح

 يف کتابه لیتعااوردها اهللا سبحانه ون واالحکام اليت يباملواز
 ضعتره وياملتمثله باقواله واعماله وتقار) ص (هي النبوهوبالّسن
 يف اطارها وان هياتک االدار احکامک وافکارک واجراءهکاف

ب ان التتناقض مع حکم اهللا عزوجل جيالسبل اليت ختتارها 
نظر  هکون مطلقاً طبقاً لوجهير الياالقتدار باملد ).ص(ورسوله 
داً بتطابقه مع يکون االقتدار مقي ان ينبغيبل ) ع (ياالمام عل

فعندما اوفد . هياحلق وعدم خروجه عن احکام اهللا وسنن نب
اً من جانبه يف هذه ي مصر کوالیمالک اشتر ال) ع (ياالمام عل

: هاي مصر مع قال هلم ف اهايلی اله رساليالبالد ارسل االمام عل
نفس املصدر، (» ها طاَبَق احلَقَّيُعوا اَمَرُه فيفَاَمسُعوا لَُه َو اَط«

  . » يالقانون االهل«) ٣٨الرساله 
 يف النظام االسالمي باولئک ةولذلک تناط مهام االدار

 نيکونوا موالياً وان يوعملاً يؤمنون باالسالم فکرين يالذ
. هم السالمي علني املعصومه واالئمهي النبوه والسنهيامر االهلاالو

مهامها   يف اداءه وناجحه اوالً کفوءهل هذه االداراستکون مث
ُم ياَالسالُم ُهَو اَلَتسل: يف هذا اجلانب) ع(قول االمام علي يو

ُق ُهَو االقراُر يُق والتصدي ُهَو اَلتصدُنيقي والُنيقُيُم ُهَو اَليَواَلَتسل
نفس املصدر، حکمت (» واالقراُر هو االداء واالداُء ُهَو الَعَملُ

  االهيتحقق اداء املسؤوليث الي هذا احلدیاستناداً ال و.)١٢٥
 یوقد اجر. ه واملستمرهمن خالل العمل وبذل اجلهود الکامل

» جان مي«انا يندي اه يف جامعهيف علم االدارااالستاذ السابق 
 نيالباحث«عتقد بان ي وه اجناز االعمال حبوثاً واسعهقييف جمال طر
تم ي یفارقون العمل حتين ال يهم اولئک الذ» عن االجناز

تتمثل » الجناز عن انيالباحث «ی لده املوجودهوان املوهب. اجنازه
  واضطراراً الجناز العملهروردون ضجي اّنهم يف
   .)٢٥٩/مکرتي(

 هي يف جمال تنمه وجادهيطون خطوات اساسخياً اهنم يثان
 من طاقاهتا ويف اجلانب االنتاج ه املفضله حنو االفادهاملؤسس
 ميقول الرسول الکريدون من الفرص بافضل شکل ويفستيکما 

 ياهلند( » نقُُصيُد َو ال يزياَِالسالُم « : يف هذا اجلانب 
ر الکفوء يب عن ذهن املديغيويف هذا جلانب ال ) ١/٦٦

قول االمام ي من عنصر الوقت وکما ه املفضلهوالصاحل االفاد
م اذا کان عليانه ) ٥١١/غرر(» يف کُلِّ َوقٍت َعَملٌ«) ع(علي 
ض عن ي والتعوهر بسرعميد من الفرص فان الوقت يستفيال

نفس ( ممکن ري بل وغه الصعوبهيکون يف غايالوقت 
   .)٥١٠/املصدر

 ري وغهداً عن التعصب التافهير الناجح بعيکون املديثالثاً 
 واالعمال هغوبکون تعصبه يف الشؤون املري وان هياملنطق
فان کان البّد من «): ع(قول االمام علي ي، کما هالصاحل
کن تعّصبکم ملکارم اخلصال وحمامد االفعال وحماسن يه فليالعصب

وتات العرب يها املَُجداء والنَُّجداء من بي تفاضلت فاالمور، الّيت
مه واألخطار يبه واالحالم العظيب القبائل باالخالق الّرغيعاسيو
حلفظ فتعّصبوا خلالل احلمد من ا. له واآلثار احملمودهياجلل

ه للکرب واالخذ يللجوار والوفاء بالذّمام والطّاعه للّرب واملعص
 واالعظام للقتل واالنصاف للخلق يبالفضل والکّف عن البغ

 هنج البالغه،( » االرضظ واجتناب الفساد يفيوالکظم للغ
   .)١٩٢خطبه 

  
   ه يف االداراني الصاحلهاديآثار و نتائج س

ر ي االنتخاب للمديريملعاه ميبعد تقد) ع( االمام علي ريشي
  :  وهيني من اوصاف الصاحله اربعیالصاحل ال

 عد ميِان تعاملهم اجل: »فَِانَُّهم اَکَرُم اَخالقاً «- الف 
 و احلسنات، هري االعمال اخلهشکل اساساً لکافين ياالخر

 الطهر ی عله الرزق وداللهاديکون سببا لزيکما ) ٣٧٩/غرر(
 ی الهمي وتؤدي االخالق الکر)نفس املصدر(الذايت لالنسان 

 استمرار ی االفراد وتعمل علني به االتصاالت واحملبهاديز
ر يتصف املديعندما ) ٣٨٠/نفس املصدر. (الّصداقات
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  علي اکرب ايزدي فرد

 ٢١

ه وبناء يکون ناجحاً يف اجتذاب االفراد الي هباالخالق احلسن
ق يف املؤسسه مما يق التنسين وحتقيالعالقات واالتصال مع اآلخر

 من االمکانات ه املفضله االنتاج واالفادهادييف ز هکن االدارمي
ي کَف«: يف هذا اجلانب) ع(قول االمام علي يو. هاي لدهاملتاح
هنج البالغه، حکمت (» ماًي ُملکاً َو بُِحسنِ اخلُلقِ َنعهبِالقَناَع
٢٢٩(.   
 اکثر من هوتکون مسعتهم حمفوظ: »و اََصحُّ اَعراضاً« - ب

 مسعته وماء ی علهن اجل احملافظ جهوده مبذليوان من . همريغ
وجتنب الشجار ) ٢١١حکمت ( السماح هتمتع بصفيوجهه 

بتعد عن جماالت االهتام يو) ٣٦٢حکمت (ن يوالعداء مع اآلخر
 ري بالتدبيتحليو) ٦٩ هالرسال(والظنون من جانب الناس 

دعو االمام علي يوکما . هشير يف االمور املعياالقتصادي و التقد
مَّ ُصن اَللُّه: قول ينه عزوجل يف هذا اجلانب واهللا سبحا) ع(

   .)٢٢٥خطبه (» َو ال َتبذُل جاهي بِاِالقتارِسارِ يَوجهي بِال
ک  عن الناس هم اولئش يف غينيعون العيستطين يان الذ

تخذون يبذّرون ويرفون وال سيبلغون العونه وال ين اليالذ
 هوجودجانب االعتدال يف استهالک االمکانات و املصادر امل

 االنسان ه حکمی علهمور هي داللالفهذه ا. حتت تصرفهم
 التجاوز واخلروج  تعينه فاالسراف يف اللغ.)١٠٠ و ٩٩/غرر(

) ٢٣٦/ الراغب– ١/٥١٣ياخلور( عن احلد املطلوب 
بدو ان يو) ٦/٢٧ ياحلر العامل( ر هو نوع من االسراف يوالتبذ

ج يف تمثل يف انعدام وجود برنامياحد معاين االسراف 
 هيکون االستهالک يف اجتاه التنميوان .  هادفرياالستهالک غ

وان انعدام . عين يف الواقع اتالف املاليالن االسراف . واالنتاج
 اهدار االموال ورؤوس یؤدي اليط يف االستهالک يالتخط

  .  يف اجملتمعهياالموال واملصادر االقتصاد
 ي شهرير (ه زوال النعمیان اليؤدير ياالسراف والتبذ

) ١/٣٩٤نفس املصدر ( ،ه االبتالء بالفقر والفاقیوال) ٤/٤٤٥
 ه الثروهاديکون سبباً لزياما االقتصاد واالعتدال يف االستهالک 

 ی حتافظ عله وان الثرو.)٤/٤٤٥نفس املصدر  (هو دوام الّنعم
ِانَّ «): ع (يقول االمام عليوکما . ماء وجه الفرد ومسعته

) ١٥/٢٦٢ ياحلر العامل(»  العرضِ بِاملالهاَنياَفَضل الِفعالِ ص
ترمجه  (»اعراضاً«بدل » راضاًغاَ «هوجاء يف بعض النسخ کلم

ر الصاحل ي ان املد تعينه ويف هذه احلال،)٩٥٨/يعالمه جعفر
ل ين يف سبي اآلخرهعمل خلدميراض والدوافع وغنهج اصح االي

  . اهللا عزوجل
 تکون اطماعهم اقل يا: » اَقَلُّ يف املَطاِمع ِاشراقاًَو« - ج
هنج  (ه الدائمه واملسکنه املذلیؤدي اليهم الن الطمع ريمن غ

) ١٠٨حکمت ( اآلمال ی عليقضيو) ١٨٠البالغه، حکمت 
 هالک ی اليؤديو) ٧١٥/ غرر( واالبتالء هکون سبباً للمذليو

ی تاج الحي الطمع ه مکافحينويوإن ) ٢٧٥حکمت (االنسان 
ضادُّوا «): ع (يول االمام علقيکما اد الورع يف نفسه وجيا

عين جتنب الشبهات يوالورع ) ٤٦٢/غرر(» الطََّمَع بِالَوَرعِ
 االخطاء والذنوب ه قلیؤدي اليالورع . ي من التقویوهو امس

نفس (ن يواصالح النفس والد) ٦٤٩/املصدر نفس(
عالمه ترمجه (وجاءت يف بعض النسخ ) ٣٦٠/املصدر
کون ي: کون املعينيف. شراقاًکلمه ِاسرافاً بدل ِا) ٩٥٨/يجعفر
د عن صفه ير الصاحل والکفوء اقل اسرافاً وطمعاً أي انه بعياملد

يف صرف االموال واالمکانات کون معتدالً ياالسراف و
  .  يف حوزتههوعضاملو
کون اکثر يأي ان : »َعواِقبِ االُُمورِ َنظَراً يفَو اَبلَغُ « - د

ام بعمل دون ينوي القيالشک ان من . بعداً للنظر جتاه االمور
 بل وانه ه مطلوبهجي نتیصل الي فانه الهي مسقبلهيط ورؤيختط
) ع(قول االمام علي يو.  من املشاکلري الکثیعرض نفسه الي

 ناِظرٍ يف الَعواِقبِ فَقَد َريَمن َتَورَّطَ يف االُُمورِ غَ: يف هذا اجلانب
   .)١١/٢٢٣ ياحلر العامل(» َتَعرََّض ِلُمفِظعاِت النَّواِئبِ
هم يکون لدياً بل يفکروا مرحلي النيان املدراء الصاحل

هم يکون لديکما . دل االميجي طويط شامل وستراتيختط
 هيا االساسي بالقضاهتعلق باالستجابيما يط شامل فيختط

وم وما ي؟ وما هو موقعنا الهي الربامج املستقبلیوما عل. هللمؤسس
مصادر  ل امکانات و؟ وما هو مستقبهيهي االجتاهات املستقبل

ها هذه يب ان تصرف علجي وما هي االهداف اليت هاملؤسس
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  ...اده الّصلحاء يف االدارهيس

 ٢٢

 هي رؤیر علي للمده الشامله الربجمياالمکانات واملصادر؟ تنطو
ففي هذا النوع من . ه املؤسسطرح آفاقاً اَبعد يفي وانه هيمستقبل
اول رسم املعامل حيد وير باملستقبل البعيفکر املديط يالتخط
   .)١٤/الواين(ل ي الطوی املدی علهمؤسس للهياملستقبل
ر يکن القول بان املدمي االمور ه اساس االهتمام بعاقبیفعل

تابع اجتاهاً خاصا يطاته ويکون هادفاً يف ختطيالصاحل واملؤهل 
کون يواملتمثل يف تکامل املؤسسه ورفعتها يف حترکه وجهوده و

َمن  «):ع(قول االمام علي يو . اع و السقطيمأمن من الضيف 
  .)٦٦٢/ غرر(» فَکََّر يف الَعواِقبِ اَِمَن املَعاِطَب

  
  ج العاّمه للبحثيالّنتا

ف احد ياد االداره املطلوبه وختفجي امن العوامل املؤثره يف
 عدم  يفياده الصلحاء االکفاء هلا، الّذي قعناصرها املتمثّل يف

، اع قلوب املدراءي فساد وضی اجملتمع ال يفيؤّديها يالتفات ال
 الّنعم و املواهب وظهور يرين، تغي الّداحالل الّضعف واهلوان يف

  . هيه اجتماعيتطّورات سلب
اده ي موضوع سد يفيمع التأک) ع (يطرح االمام علي

تعلّق بانتخاب املدراء يما ي فيري االداره ، مخسه معاالّصلحاء يف
اء، يحه واحليکون من اهل اخلربه والّنصيان : ياالکفاء، وه

  .  االسالملعوائل الّصاحله والطّاهره ومتقّدماً يفومن ا
د مع يتعاملهم اجل: ي االداره ه الّصلحاء يفةاديسج ئتان
کون هدفهم ِمن اخلدمه ي مسعه املدراء وین ، حمافظه علياآلخر
د عن صفه ي اموال الّناس بع َبس، وعدم اطماعهم يفهللا

ات ت املال واالمکاني صرف بکون معتدالً يفياالسراف و
کون اکثر بعداً للّنظر جتاه ياره وان ي اخت تکون يفه الّيتياحلکوم
  . االمور

  
  املصادر واملراجع

 الّصاحل، يق از دکتر صبحيح وتعلي، تصحههنج البالغ - ١
  . ق١٣٧٨وت، چاپ اول، ريب

، هتران، يديد جعفر شهي، ترمجه دکتر سههنج البالغ - ٢
م، ، چاپ شانزدهي وفرهنگيشرکت انتشارات علم

 . ش١٣٧٨
، هتران، دفتر ي جعفريعالمه حممد تق، ترمجه ههنج البالغ - ٣

  .ش١٣٧٩، چاپ ششم، ينشر فرهنگ اسالم
 از زمان، ترمجه حممد يور ت هبرهيريآلک مکرتي، مد - ٤

 . ش١٣٧١رضاپور، هتران، چاپ اول، 
جمموعه کلمات قصار ( ، عبدالواحد، غرر احلکم يآمد - ٥

، قم، ي انصاريه حاج حممد عل، ترمج))ع( نياملؤمنريام
 . چاپ سوم

اء الّتراث يوت، دار احريابن منظور، لسان العرب، ب - ٦
 . ق١٤١٧، چاپ دوم، خ العريبي ومؤسسه التارالعريب

 ، نشر ين، هتران،يت عموميري، مديد مهدي، سالواين - ٧
 . ش١٣٦٨چاپ دوم، 

 اهللا نيد اميت اثرخبش، ترمجه سيريجان الکت، مد - ٨
، چاپ دوم، ت دوليتيري هتران، مرکز آموزش مد،يعلو

 . ش١٣٧٤
 هنج البالغه، هتران، ري، ترمجه وتفسي، حممد تقيجعفر - ٩

 . ش١٣٧٦، چاپ ششم، يدفتر فرهنگ اسالم
 يران، ترمجه حممد علي مديها فهيتر بارنارد، وظ جس-١٠

، چاپ دوم، ت دوليتيري، هتران، مرکز آموزش مديطوس
  . ش١٣٧٠

، ابوحممد حسن بن شعبه، حتف العقول،  احلراين-١١
  . ق١٣٩٨ه، ي اسالميانتشارات کتابفروش

 یعه اليل الشيخ حممد بن احلسن، وساي، شي احلر العامل-١٢
، اء التراث العريبيوت، دار احريعه، بيل مسائل الشريحتص

  . ق١٤٠٣چاپ پنجم، 
 هي آهد، اقرب املوارد، قم، مکتبي، سع الشرتويني اخلور-١٣

  . ق١٤٠٣، ي النجفياملرعشاهللا 
 بن حممد، مفردات ني، ابوالقاسم حس الراغب االصفهاين-١٤

  .هي املرتضوهالفاظ القران، هتران، املکتب
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  علي اکرب ايزدي فرد

 ٢٣

وت، ريزان احلکمه، بي، ميحممدحممد ،  ي شهري ر-١٥
  .ق١٤٠٥ه، يالدار االسالم

ضره حي، من ال ني بن احلسيخ صدوق، حممد بن علي ش-١٦
ه، چاپ پنجم، يکتب االسالمله، هتران، دارايالفق

  .ش١٣٦١
ن، املکتبه ، هترانين، جممع البحريخ فخر الدي، شيحي طر-١٧

  . ش١٣٦٢، چاپ دوم ه،ياملرتضو

وت، ري ب،، حبار االنوارخ حممد باقريش ،ي عالمه جملس-١٨
  .ق١٤٠٣، چاپ دوم مؤسسه الوفاء،

، هتران، يران جامعه اسالميضا، مدري، علي آبادي عل-١٩
  . ق١٣٧٢، چاپ دوم، نيمنشر را

 زـنن، کيبن حسام الد ي املتقين علي، عالء الدي اهلند-٢٠
 الرساله، هوت، مؤسسرياالفعال، ب سنن االقوال والعمال يف
  . ق١٤٠٩
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 ٢٤

 
 
 

  )ع (يدگاه عليت از ديري در مديساالر ستهيشا
  

  1 فرديزدي اكبر ايعل
  

، نظارت و كنترل، ي، سازماندهيزيمله برنامه ر از جي شود مباحث متعدديت بحث ميري كه از مديهنگام
. رديگ يت مورد توجه قرار ميريند مديا به عنوان فريريگ مي و تصميزش، ارتباطات سازمانيت و انگيهدا

ن يهمه ا. سازد يسر ميل به هدفها را مي و نيت را شكل داده و هماهنگيريتها است كه مدين فعاليمجموعه ا
 است كه به يرو ضرور ني كشور دارد، از ايزير  با برنامهيت ارتباط تنگاتنگيري دهد كه مديعوامل نشان م

  .  شودين موضوع توجه خاص و جديا
ران يانتخاب مد.  استيساالر ستهيت مطلوب، تحقق نظام شايري از عوامل مؤثر در به وجود آمدن مديكي

 يتيري نظام مديني عيازهايوطه، آگاه نسبت به نن مربي، متعهد، آشنا به علوم و دانشها و قوانمدبرق، كاردان، يال
 و ان مالكهيين راستا بدون شك تبيدر ا. ت استيري در مديساالر ستهي مهم در وصول به شايگام... كشور و 

ت يري در تحقق نظام مديستگان سه محور اصليح و حفظ شايسته، انتخاب صحي شايرينش مديارها در گزيمع
  . سته ساالر است يشا

دگاه يسته از ديران شاي انتخاب مدي مالكهايرد ضرورت و بررسي گين مقاله مورد بحث قرار ميدر اآنچه 
 ي مناسب جهت تحقق اصول و مبانين مجموعه بتواند در ارائه راهكاريد آنكه ايام. باشد يم) ع (يعل
  .  مؤثر باشديت گاميري در مديساالر ستهيشا
  

  . به اسالميا، پاك، التزام عمليناصح، با حسته، مجرَّب، ير شايمد:  واژگان كليدي

                                                 
 راندانشيار دانشگاه مازند. ١
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