
 لمحة تاریخیة موجزة عن اإلدارة:
 

اإلدارة ظاهرة ترافق وجود المجتمعات السیاسیة، فحیث یوجد مجتمع  اإلدارة في اإلسالم
 سیاسي منظم توجد اإلدارة.

 
هناك من یذهب إلى أن اإلدارة قد بدأت في الصین، إذ أن الصینیین هم أول من اشترط 
اختبارات معینة بالنسبة للمرشحین للدخول في الوظائف الحكومیة حتى یتم تعیینهم، أي 

 أنهم أول من أخذ بنظام الجدارة للتعیین في الوظاثف العامة..
 

درجة كبیرة من التقدم في التنظیم وهناك من یذهب إلى أن مصر القدیمة قد بلغت 
 والكفاءة.

 
 وكذلك یوجد من یذهب إلى أن اإلغریق كانت لهم إدارة متقدمة.

 
وهناك أیضا من یذهب إلى أن الرومان طبقوا العدید من مبادئ اإلدارة في تنظیم وٕادارة 

عة، وقد الجیوش واإلدارات المدنیة المختلفة،المنتشرة في كافة أرجاء اإلمبراطوریة الواس
 ُعِرَف الجهاز اإلداري للدولة الرومانیة بأنه أضخم جهاز إداري بیروقراطي في التاریخ.

 
ونرى في سیاق هذه اللمحة التاریخیة الموجزة أن نعرض لمثال تاریخي بارز لإلدارة، هو 

 مثال اإلدارة في مصر القدیمة.
 

 التالیة:لقد أقام المصریون القدماء نظامًا لإلدارة تمیز بالخصائص 
 

 أول: اعتماد التخطیط:
 



لقد اعتمد المصریون خالل العصر الفرعوني، التخطیط لتقدیر محصوالت الغالل الزراعیة 
سنویا، وقاموا بإنشاء المقاییس لقیاس منسوب المیاه ومقدار الفیضان في كل عام، 

 صول؟.واستطاعوا التوصل إلى توقع هل سیكون العام عام ازدهار أم عام نقص في المح
 

 ثانًیا: استخدام اإلحصاء:
 

استخدم المصریون القدماء اإلحصاء لمعرفة عدد السكان، وتقدیر الثروات بغیة تقدیر 
 الضریبة على الدخل.

 
 ثالًث: تطییق نظام متطور للوظیفة العامة:

 
راعى المصریون القدماء الكفاءة اإلداریة في اختیار الموظفین، وطبقوا نظام تدریب 

 على أعمالهم. الموظفین
 

 رابًع:التمیز ببعض الخصاثص الحدیثة:.
 

لقد تمیز الجهاز اإلداري في العصر الفرعوني ببعض الخصاثص التي یتمیز بها الجهاز 
اإلداري للدول الحدیثة، مثل تضمنه إلدارات متنوعة ومتعددة حسب المهام الموكولة إلیها، 

وكتابة التقاریر ونظاما لألجور والرواتب. )) (  ومثل تضمنه نظاما للسجالت والوثاثق
 اإلدارة اإلسالمیة د / فوزي كمال أدهم )

 
 اهتمام اإلسالم باإلدارة

 (( تجلت معاني اإلدارة اإلسالمیة في الصور اآلتیة:
 
 التعاون في الوصول إلى حكم الشرع. - ١
 



 محاولة كشف األخطاء المالزمة لإلدارة. - ٢
 
لحل السلیم فیما یجد من ألمور.)) ( اإلدارة اإلسالمیة د / فوزي كمال الوصول إلى ا - ٣

 أدهم )
 

(( هناك عالقة وطیدة بین اإلدارة والشریعة اإلسالمیة، فقد أشار القرآن الكریم بلفظة 
)وفي ٢٨٢اإلدارة في قوله تعالى: { إال أن تكون تجارة حاضرة تدیرونها بینكم } (البقرة آیة 

 -أن النبي  -رضي اهللا عنه  -شارة أخرى في حدیث كعب بن عجرة السنة النبویة إ
قال: ( ال تقوم الساعة حتى یدیر الرجل أمر خمسین امرأة ) [رواه  -صلي اهللا علیه وسلم

 الطبراني].
 

 ونجد أن أدوات اإلدارة الرئیسة هي:
 
 التخطیط. -١
 
 التنظیم. -٢
 
 التوجیه. -٣
 
 الرقابة. -٤
 

واألسالیب الفرعیة األخرى المستمدة من القرآن الكریم، ومن سنة فضال عن بعض النظم 
 نبینا القائد اإلداري الحكیم، علیه أفضل الصالة وأزكى التسلیم.

 
 ولنستعرض أمثلة على هذه األدوات األربعة ( والمسماة بوظائف العملیة اإلداریة ):

 



والترتیب والتقدیر والمرونة التخطیط: هو عبارة عن عملیة فكریة تعتمد على المنطق  - ١
وٕایجاد البدائل، ومن شواهده في القرآن قوله تعالى على لسان نبیه یوسف علیه السالم: 
"قال تزرعون سبع سنین دأًبا فما حصدتم فذروه في سنبله إال قلیًال مما تأكلون. ثم یأتي 

أتي بعد ذلك عام من بعد ذلك سبع شداد یأكلن ما قدمتم لهن إال قلیًال مما تحصنون. ثم ی
]، وبهذا التوجیه القرآني الذي هدى اهللا ٤٩-٤٧فیه یغاث الناس وفیه یعصرون " [یوسف 

إلیه یوسف علیه السالم، فإن المسلم ُملَزم بالتخطیط المستقبلي لتفادي النكبات واألزمات 
عمل التي قد تحیط باألمة في كل مجال. ومن األحادیث النبویة الدالَّة على التخطیط وال

لتفادي تقلبات المستقبل حتى یحمي اإلنسان نفسه وَمْن تحت والیته قوله صلى اهللا علیه 
: "...إنك أن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن -رضي اهللا عنه -وسلم لسعد بن أبي وقاص

تذرهم عالة یتكففون الناس...) وأیًضا قوله لألعرابي الذي ترك ناقته عند باب المسجد 
"اعقلها وتوكل"، وفي هذا الحدیث إشارة لإلداري المسلم بأن یربط التوكل دون أن یعقلها: 

 على اهللا باالحتیاط والتخطیط الذي ال یتنافى مع التوكل، وال مع القضاء والقدر.
 
التنظیم: هو بیان وتحدید الهیكل الذي تنتظم فیه عالقات السلطة والمسؤولیة وهو  - ٢

تالءم دائًما مع المتغیرات الداخلیة والخارجیة، وهو ما كیان حي متحرك والبد من إعداده لی
جاء به اإلسالم قال تعالى: { أهم یقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بینهم معیشتهم في 

]، وهذا غایة في التنظیم، ٢٣الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات } [الزخرف: 
أولى  -صلى اهللا علیه وسلم -بى فهو تنظیم الكون والحیاة بأجمعها. ونجد في قدوم الن

خطوات التنظیم وهي المؤاخاة حیث قال: (تآخوا في اهللا أخوین أخوین) فآخى بین 
 المهاجرین واألنصار لیكونوا نواًة لتنظیم المجتمع.

 
التوجیه: هو القدرة على السیر الصحیح مع الموظفین، وهدایتهم وتوجیههم مع إیجاد  - ٣

واالنتماء للعمل. ولقد اعتنى اإلسالم بالتوجیه وأواله رعایة روح الود والحب والرضى 
خاصة لشحذ الهمم، فمن ذلك قوله تعالى: {ولو كنت فًظا غلیظ القلب النفضوا من حولك 

]، وهذا توجیه أعلى للقائد والحاكم، وكذلك قوله تعالى: {وأن تعفوا ١٥٩}[آل عمران: 
 ]، وهذا توجیه عام للمحكومین والعامة.٢٣٧: أقرب للتقوى وال تنسوا الفضل بینكم}[البقرة



 
الرقابة: هي عملیة مالحظة نتائج األعمال التي سبق تخطیطها ومقارنتها مع  -٤

األهداف التي كانت محددة واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة لعالج االنحرافات، وهي غایة 
األهداف المطلوب األمر ومنتهاه، فبعد التطبیق الكامل یأتي دور التأكد من أن تنفیذ 

تحقیقها في العملیة اإلداریة تسیر سیًرا صحیًحا حسب الخطة والتنظیم والتوجیه، ولعل 
اإلداري المسلم المؤمن هو المدرك حق اإلدراك حقیقة الرقابة، والعمل على إنفاذها سواء 
 على نفسه أو على غیره، ومن شواهد الرقابة في القرآن الكریم قول اهللا تعالى: { وقل

اعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشهادة فینبئكم بما 
كنتم تعملون } وقوله عز وجل: {ما یلفظ من قول إال لدیه رقیب عتید} ومن السنة النبویة 
حدیث جبریل علیه السالم: (... فأخبرني عن اإلحسان؟ فقال صلى اهللا علیه وسلم: أن 

، وهذا من أعظم أنواع الرقابة sأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك... الحدیث)تعبد اهللا ك
الذاتیة، وهنا یتفاضل الناس لیس فقط بمقدار ما یحملونه من (علوم) اإلدارة، بل أیًضا 

 بمقدار ما ُیجیدونه من (فنونها) وأسالیب تطبیقه. " من موقع المجلة العربیة "
 
  
 

 في اإلدارة وقصة تطوره: بدایة النهضة اإلسالمیة
 

(( لقد ظهرت فكرة التخطیط منذ تأسیس الدولة اإلسالمیة األولى في المدینة المنورة على 
ید الرسول الكریم، فقد حدد صلى اهللا علیه وسلم األهداف وأولویاتها، واالحتیاجات الالزمة 

وقد تم حصر لتحقیق هذه األهداف وفًقا للسیاسات التي نزلت بها الشریعة السمحة، 
اإلمكانات المادیة والبشریة المتوافرة آنذاك للعمل على استكمالها من أجل تحقیق أهداف 

 الدولة الناشئة.
 

ومن َثمَّ یمكن القول بأن إدارة الدولة اإلسالمیة لم تكن تتبع األسالیب العشوائیة، وٕانما 
 ستقبل.كانت تتم بأسلوب علمي وموضوعي بأخذ األسباب لمواجهة توقعات الم



 
 ولقد كان التخطیط آنذاك تخطیًطا شامًال لمجاالت الحیاة كافة.)) موقع مفكرة اإلسالم

 
(( لقد أدخلت النظریة اإلسالمیة بعدا اجتماعیا مهما ومؤثرا في السلوك اإلداري داخل 
المنظمة، وهو البعد األخالقي. فال إدارة في اإلسالم بال أخالق، كما أنه ال یوجد مجتمع 

 مي بال أخالق.إسال
 

 خصائص نظریة اإلدارة في اإلسالم
نظریة اإلدارة في اإلسالم مرتبطة بالنظرة االجتماعیة للمجتمع اإلسالمي، ومرتبطة  - ١

 بأخالقیات وقیم المجتمع اإلسالمي ( المتغیر االجتماعي األخالقي ).
 
والحافز المادي،  نظریة اإلدارة في اإلسالم تركز االهتمام على المتغیر االقتصادي - ٢

 وتعمل على إشباع حاجات الفرد الفسیولوجیة ( المتغیر االقتصادي المادي ).
 
 الشورى في اإلدارة عنصر أساسي. - ٣
 
النظریة اإلسالمیة تهتم بالعوامل اإلنسانیة والروحیة، وتحترم اإلنسان كإنسان،  - ٤

وٕامكانیاته واستعداداته النفسیة ( وتشركه في العملیة اإلداریة، كل حسب مقدراته العقلیة 
 المتغیر اإلنساني ).

 
تهتم النظریة اإلسالمیة بالنظام وتحدید المسئولیات، وتحترم السلطة الرسمیة والتنظیم  - ٥

الرسمي، وتحترم الهیكل التنظیمي، وتطلب الطاعة بالمعروف ( متغیر السلوك والنظام ). 
 م )( اإلدارة اإلسالمیة د / فوزي كمال أده

 
 (( حكم الوالیات في عهد الرسول ( صلى اهللا علیه وسلم ):

 



إن المباديء اإلداریة التي جاء بها الرسول صلى اهللا علیه وسلم هي إیجاد مجتمع فاضل 
منظم في حكومته وشئون إدارته، وقد حاول النبي إیجاد ذلك أیام كان في مكة،ولكن 

اضطراه إلى أن یأمر أصحابه بالهجرة،  معارضة قریش له وسوء معاملتهم إیاه وأصحابه
ثم هاجر هو بنفسه إلى المدینة فوجد الجو صالحا إلقامة حكومة ذات أنظمة وقوانین 

 وتعالیم ترعى الدین الجدید وتحمیه.
 

وكان الرسول صلى اهللا علیه وسلم في المدینة المنورة یمثل السلطتین المدنیة والروحیة 
سالم خارج المدینة، وامتداد حدود الدولة الجدیدة إلى مع، وبعد فتح مكة وانتشار اإل

أطراف أخرى، وَتَشكُّل األقالیم والمقاطعات والوالیات اإلسالمیة اقتضت الحاجة اإلداریة 
 االستعانة بالوالة واألمراء والعمال.

 
نظَّم الرسول صلى اهللا علیه وسلم شؤون حكومته اإلداریة والدیوانیة تنظیما كامال بعد أن 
استقر أمره بالمدینة وقد اتخذ من المسجد مقرا لحكومته، ففیه كان یجلس الرسول صلى 
اهللا علیه وسلم للناس، ویستقبل الوفود ویحكم بینهم، ویفقههم في أمور دینهم، وفیه كان 

 مسكنه في حجرات خاصة.
 

الیات ابتدأ الرسول صلى اله علیه وسلم التنظیم اإلداري من خالل تعیین العمال في الو 
والمدن والقبائل المختلفة لتعلیم الناس أحكام القرآن والتفقه في الدین وٕاقامة الصالة وجبایة 
أموال الزكاة إلنفاقها على مستحقیها والقضاء بین الناس. فعین عتَّاب بن أسید والیا على 

دره مكة بعد فتحها سنة ثماٍن للهجرة وهو دون العشرین من العمر وفرض له راتبا شهریا ق
ثالثون درهم، فكان ذلك أول راتب خصص للعمال والوالة كما ولَّى الرسول (صلى اهللا 
علیه وسلم ) الحارث بن نوفل الهاشمي بعض أعمال مكة، وعّین أبا بكر الصدیق بعد 

 غزوة حنین.
 

وكان للنبي أمراء وّالهم المدینة عند خروجه منها ومنهم السائب بن عثمان الذي أمره 
خروجه إلى غزوة (بواط ) في السنة الثانیة للهجرة، كما أناب سعد بن عبادة  علیها عند



عندما غزا (ودان)، وأناب اإلمام علي بن أبي طالب عندما غزا (تبوك). كتاب: (الحضارة 
العربیة اإلسالمیة دراسة في تاریخ النظم ) د / رحیم كاظم الهاشمي أ / عواطف محمد 

 شنقارو
 

لى اهللا علیه وسلم یستعین بمجلس للشورى، كما كان یتخذ ُكتَّابا (( وكان رسول اهللا ص
للمراسالت بینه وبین الملوك والحكام المجاورین، فقد كان عبد اهللا بن األرقم یجیب على 
م اهللا وجهه، كما كان له  الملوك والرسل، وكان له كاتب للعهود هو علي بن أبي طالب كرَّ

خذ قائما على خاتمه وتسمي المصادر الحارث بن صاحب سر هو حذیفة بن الیمان، وات
عوف المري، كما تذكر أیضا أن الرسول ( صلى اهللا علیه وسلم ) كان یضع على خاتمه 

 الربیع بن صیفي ابن أخي أكثم.
 

واتخذ رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم من یقوم على المداینات، وكان له ترجمان بالفارسیة 
 بن ثابت، وقیل: إنه كان یترجم أیضا من الحبشیة والعبریة. والقبطیة والرومیة هو زید

 
كما أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم استعمل والة في شبه الجزیرة العربیة فكان منهم 

 عتاب بن أسید الذي استعمله على مكة، ومعاذ بن جبل الذي أرسله قاضیا على الیمن.
 

فراءه إلى الملوك، فأرسل حاطب بن أبي وقد بعث الرسول صلى اهللا علیه وسلم رسله وس
بلتعة إلى المقوقس، وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، ودحیة بن خلیفة 
الكلبي إلى قیصر، وبعث سلیط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي، وبعث عبد 

 اهللا بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمرو بن أمیة الضمري إلى النجاشي.
 

وكان للدولة اإلسالمیة میزانیته، أودعها بیت مال المسلمین رغم بساطة تلك المیزانیة، 
وكان الفيء یقسم على المسلمین حاضري الموقعة، ومن المهم اإلشارة إلى أن رسول اهللا 
صلى اهللا علیه وسلم أراد إحصاء الناس تمهیدا إلنشاء الدیوان إال أنه لم ینشأ إال في 

 رضي اهللا عنه. عصر الفاروق عمر



 
ورغم البساطة التي تتسم بها اإلدارة اإلسالمیة في عهد رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، 
إال أنها وضعت للمجتمع اإلسالمي نواة التنظیم اإلداري الذي سار علیه الخلفاء الراشدون 

دوا الذین أضافوا إلى هذا التنظیم ما وجدوه ضروي، وما أملته ظروف حیاتهم، وما اجته
 فیه من أجل خدمة مصالح األمة.

 
رضي اهللا عنه فهو امتداد للنظام  أما النظام اإلداري للدولة اإلسالمیة في عهدالصدیق

اإلداري في عهد النبوة، إال أن بعض عمال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أبوا أن یعملوا 
لغیره، ومع ذلك فقد صار الصدیق على النهج الذي عایشه في عصر النبوة، كما اتخذ 

عمر رضي اهللا الفاروق وعثمان بن عفان رضي اهللا عنهما وزیرین له، وتولى له الفاروق 
 القضاء، وقام أبو عبیدة بن الجراح على بیت المال. -باإلضافة إلى ذلك  -عنه 

 
أما مجلس شوراه فكان یتكون من الفاروق عمر، وذي النورین عثمان بن عفان، وعلي بن 
أبي طالب كرم اهللا وجهه، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزید 

 هم كان عثمان بن عفان وزید بن ثابت یكتبان له.بن ثابت، ومن بین
 

ووّلى الصدیق رضي اهللا عنه العمال على األقالیم والبلدان داخل شبه الجزیرة العربیة 
وخارجه: فكان عتاب بن أسید والیا على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، 

ویعلى بن أمیة على  والمهاجر بن أبي أمیة على صنعاء، وزیاد بن أبیه على حضرموت،
خوالن، والعالء بن ثور الحضرمي على زبید وزمع، ومعاذ بن جبل على الجند، وعبد اهللا 

 بن ثور على جرش.
 

وكانت أجناد اإلسالم في عهده في الشام، وقوادهم: أبو عبیدة بن الجراح، وعمرو بن 
 العاص، وشرحبیل بن حسنة، ویزید بن أبي سفیان.

 



لعراق: عیاض بن غنم الفهري، وكان خالد بن الولید القائد العام على وقواد المسلمین في ا
 جمیع األجناد.

 
وفي عصر الفاروق رضي اهللا عنه شهد النظام اإلداري نقلة حضاریة كبرى تمثلت في 
مدى اهتمام الخلیفة وعنایته الفائقة بالنظم اإلداریة، ففي عهده رسخت التقالید اإلداریة 

م فرض عمر للمسلمین  ٦٣٦ -هـ  ١٥طبري: في هذه السنة اإلسالمیة. ویقول ال
ن الدواوین، وأعطى العطایا على السابقة. وهذا یؤكد مرونة العقلیة اإلسالمیة  الفروض ودوَّ
وقبولها لتطویر نفسه، وتمثل هذا في اهتمام الفاروق رضي اهللا عنه بتنظیم الدولة 

قد أدت إلى امتداد رقعة الدولة اإلسالمیة إداري، وخاصة أن الفتوحات اإلسالمیة 
اإلسالمیة في عهده، ففصل السلطة التنفیذیة عن السلطة التشریعیة وأكد استقالل القضاء، 
كما اهتم بأمر األمصار واألقالیم ووطد العالقة بین العاصمة المركزیة والوالة والعمال في 

 أجزاء الدولة اإلسالمیة.
 

ل الدولة اإلسالمیة، كان یوصیهم بأهالي األقالیم وكان عمر رضي اهللا عنه شدیدا مع عما
خیر، فیروي الطبري أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه خطب الناس یوم الجمعة فقال: 
اللهم إني أشهدك على أمراء األمصار، إني إنما بعثتهم لیعلموا الناس دینهم وسنة نبیهم، 

 ء رفعوه إلي....وأن یقسموا فیهم فیئهم، وأن یعدلو، فإن أشكل علیهم شي
 

وشهد عصره إضافة إلى ذلك تنظیمات إداریة متنوعة فوضع أساس بیت المال ونظم 
أموره، وكان یِعسُّ لیال ویرتاد منازل المسلمین، ویتفقد أحوالهم، وكان یراقب المدینة 
ویحرسها من اللصوص والسُّرَّاق، كما كان یراقب أسواق المدینة ویقضي بین الناس حیث 

 لخصوم وهو في هذا كله یتأسَّى بسنة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم....أدركه ا
 

وفي عصر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه شهدت المدینة تطورات إداریة محدودة وٕان 
كانت على درجة من األهمیة، فقد تحول العسس الذي كان في العهود السابقة إلى نظام 

رطة، ومع ذلك یمكن القول: إن األوضاع له أصول وقواعد ومهام محددة هو نظام الش



اإلداریة سارت على ما كانت علیه في عهد الفاروق، وربما یرجع السبب في محدودیة 
اإلضافة للنظم اإلداریة في المدینة إلى اضطراب األقالیم والظروف السیاسیة التي مرت 

ة فیها بشكل بها الدولة اإلسالمیة مما أعاق خلیفة المسلمین عن إحداث تطورات جذری
 یتناسب مع المدة التي قضاها ذو النورین خلیفة للمسلمین.

 
وكذلك كانت األحوال في عصر علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه، وقد كان شدیدا في 
الحق یعدل في الرعیة، وعرف عنه أنه كان یقسم ما في بیت المال ال یترك فیه شیئ، من 

ظر في بیت مالها فإذا فیه ستمائة ألف وزیادة، ذلك ما فعل بعد بیعة أهل البصرة حیث ن
 فقسمها على من شهد معه الوقعة.

 
ویمكن أن نستنبط من خطب علي كرم اهللا وجهه نظمه اإلداریة وأوامره وتوجیهاته لعمال 
األقالیم. فمن خطبه في أهل المدینة: إن اهللا عز وجل بعث رسوال هادیا مهدیا بكتاب 

 یهلك عنه إال هالك، وأن المبتدعات والشبهات من المهلكات ناطق، وأمر قائم واضح، وال
إال من حفظ اهللا، وأن في سلطان اهللا عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم غیر ملویة وال 
مستكره به، واهللا لتفعلنَّ أو لینقلنَّ اهللا عنكم سلطان اإلسالم، ثم ال ینقله إلیكم أبدا حتى 

قوم الذین یریدون أن یفرقوا جماعتكم لعل اهللا یصلح یأزر األمر إلیه. انهضوا إلى هؤالء ال
 بكم ما أفسد أهل اآلفاق، وتقضون الذي علیكم

 
ففي سنة ست وثالثین فرق علي كرم اهللا وجهه عماله على األقالیم؛ فبعث عثمان بن 
حنیف على البصرة، وعمارة بن شهاب على الكوفة، وعبید اهللا بن عباس على الیمن، 

مصر، وسهل بن حنیف على الشام لكنه لم یصل إلیها ،وعاد إلى  وقیس بن سعد على
المدینة التي اختلطت فیها األمور، وخاصة أن والة عثمان في البلدان قد تأثروا بمقتله، من 
ذلك موقف عبد اهللا بن عامر أمیر مكة الذي ذهب إلى أم المؤمنین عائشة، وكانت حین 

المحرم، فلما أتاها عبد اهللا سأله: ما الذي  قتل عثمان رضي اهللا عنه بمكة تؤدي عمرة
ردَّك یا أم المؤمنین؟ وكانت في طریقها إلى المدینة؛ فقالت: َردَّني أن عثمان قتل مظلوم، 



وا اإلسالم؛ فكان أول من  وأن األمر ال یستقیم ولهذه الغوغاء أمر، فاطلبوا بدم عثمان ُتِعزُّ
 أجابها عبد اهللا بن عامر.

 
في أخبار سنة تسع وثالثین للهجرة: كان عبد اهللا بن عباس یلي البصرة ویروي الطبري 

لعلي بن أبي طالب فكان یقوم على الصدقات والجند. )) تاریخ النظم والحضارة اإلسالمیة 
 د / فتحیة النبراوي

 
 (( بیان اختالف المفهوم اإلسالمي لإلدارة عن المفهوم الوضعي له:

 
اإلسالمیة، منها أنها تلك اإلدارة التي یتحلى أفرادها قیادة  لقد ورد عدة تعریفات لإلدارة

وأتباعا، أفرادا وجماعات، رجاال ونساء، بالعلم واإلیمان عند أدائهم ألعمالهم الموكلة إلیهم 
على اختالف مستویاتهم ومسئولیاتهم في الدولة اإلسالمیة، ومنها أیضا "أنها اإلدارة التي 

نب المختلفة للعملیة اإلداریة (التخطیط والتنظیم والتوجیه والرقابة) یقوم أفرادها بتنفیذ الجوا
على جمیع المستویات وفقا للسیاسة الشرعیة"، والسیاسة الشرعیة هنا تعني "السیاسة التي 
تقوم على مبادئ وأصول الشریعة اإلسالمیة المستمدة من القرآن الكریم والسنة النبویة 

والعقائد والعبادات والمعامالت وذلك لجلب المصالح ودرء الصحیحة فیما یتعلق باألحكام 
 المفاسد".

 
كما یرد تعریف آخر لإلدارة اإلسالمیة قد یشمل المشاریع العامة والخاصة بأنها "أي نشاط 
مشروع مقصود صادر عن فرد أو جماعة في فترة زمنیة معیَّنة لتحقیق هدف مباح محدَّد 

فات السابقة یمكن بیان اختالف المفهوم اإلسالمي ) وعلى ضوء التعری٤٤(المزجاجي، ص
 لإلدارة عن المفهوم العلماني الوضعي لها في اآلتي:

 
 من حیث الفكر أو المنهج:

 



نجد أن جمیع مدارس اإلدارة بال استثناء تركز على المفهوم المادي الدنیوي البحت دون 
تدور في حلقة مفرغة منذ  أي ربط بالدین أو الحیاة األخرى، مما جعل نتائجها وآثارها

ظهورها وٕالى وقتنا الحاضر؛ ألنها أفكار جزئیة قاصرة مصدرها اجتهاد العقل البشري 
وحده بعیدا عن هدي الوحي الذي هو المصدر الرئیسي للمنهج، أو الفكر اإلداري 

 اإلسالمي مع عدم إغفال دور العقل في االجتهاد المشروع.
 

 من حیث الهدف والغایة:
 

اإلدارة اإلسالمیة تهدف إلى تحقیق معنى العبودیة هللا عز وجل، وعمارة الكون  نجد أن
وفق منهج اهللا لقوله تعالى: {قل إن صالتي ونسكي ومحیاي ومماتي هللا رب العالمین ال 

)، بخالف الغایة والهدف ١٦٣-١٦٢شریك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین} (األنعام: 
والذي ال یتجاوز اإلطار الدنیوي فهو یهدف إلى إشباع في المفهوم الوضعي لإلدارة 

الشهوات والغرائز بال ضوابط مع التأثر بالشبهات التي تخلخل العقیدة وتضعفها في نفس 
 الفرد المسلم؛ فینعكس ذلك على سلوكه فیصبح مقلدا وتابعا لغیر المسلمین.

 
 من حیث الوسیلة:

 
یللي هو السائد، فالغایة تبّرر الوسیلة، وحیث إن نجد في اإلدارة الوضعیة أن الفكر المكیاف

الغایات فیها تحكمها الشهوات فإن الوسائل المتبعة ال تحكمها ضوابط الّدین وقیمه لمنهج 
اإلدارة العلماني. بینما نجد األمر على النقیض من ذلك في اإلدارة اإلسالمیة حیث 

في الشریعة اإلسالمیة. وعلیه فإن تخضع للضوابط الشرعیة، فالوسائل لها أحكام المقاصد 
الوسائل المتبعة یجب أن تكون مشروعة للوصول إلى الغایات المشروعة في هذه الحیاة 
الدنیا، وهي جزء من هدف أكبر في الحیاة األخرى وهو رضا اهللا سبحانه وتعالى والفوز 

دارة العامة بالجنة والنجاة من النار. )) د/ حزام بن ماطر بن عویض المطیري أستاذ اإل
المشارك، رئیس قسم اإلدارة العامة كلیة العلوم اإلداریة، جامعة الملك سعود موقع جامعة 

 الملك سعود



 
 مكونات الفكر اإلداري اإلسالمي:

القیم واألخالق مكون رئیس في المشروع الحضاري اإلسالمي، فهي العماد الثاني بعد 
خالق، هو السند الرئیس للقیام بدور الخالفة توحید اهللا عز وجل، وتأصیل معاني القیم واأل

الذي شرَّف اهللا به اإلنسان، وقد حاول البعض التهوین من شأن القیم واألخالق متصورًا 
أن التقدم العلمي واألداء الصحیح یمكن أن یتحقق بدونهما، فاإلسالم یدعونا إلى التقدم 

ق واألخوة اإلنسانیة. ویثبت لنا العلمي متحصنین برسالته التي تقوم على القیم واألخال
الزمن صحة ما ذهب إلیه المنهج اإلسالمي، فقد أشار تقریر صادر عن صندوق النقد 

إلى أن السبب الرئیس لفشل خطط التنمیة في إفریقیا یرجع إلى  ٢٠٠٣الدولي في أكتوبر 
 سوء التربیة األخالقیة والدینیة للقائمین على إدارة عملیة التنمیة بها.

سالم قد عالج جمیع قضایا اإلنسان، ووضع الحلول الحاسمة لجمیع مشكالته وأزماته فاإل
وكان من أهم ما ُعني به القضایا السیاسیة واإلداریة العامة؛ ألنها ترتبط بحیاة المسلمین 

 ومصیرهم، فوضع لها القواعد واألسس العامة ولم یتعرض للتفاصیل الشكلیة.
م، فقد ثبت أن ما عدا األسس والمباديء من تفصیالت أمر وتعد هذه میزة متفردة لإلسال

خاضع لالجتهاد والرأي والتبدیل والتغییر كلما اقتضت الضرورة ذلك. وبهذا تكون اإلدارة 
في اإلسالم قابلة ألن تأخذ أشكاًال كثیرة تبعًا الختالف األحوال وتبدل األطوار االجتماعیة 

اإلداریة من منظور الفكر اإلداري العربي  المتعاقبة. وفي محاولة لتأصیل البحوث
اإلسالمي والوقوف على األسس واألسالیب التنظیمیة التي تكفل التوظیف المعاصر للتراث 
اإلداري العربي اإلسالمي، عقد مؤخرًا بالقاهرة المؤتمر العربي الرابع، للمنظمة العربیة 

 للتنمیة اإلداریة.
للمنظمة: إن فكرة انعقاد هذا المؤتمر تنطلق من فهم  وقال د. محمد التویجري المدیر العام

وٕادراك أن بناء المجتمع العربي الحدیث یتطلب االلتفات إلى جانبین أساسیین هما: القیم 
والمفاهیم، والخبرة المتمثلة في التراث الحي من جهة واألفكار الحدیثة من جهة أخرى، 

مصدرًا أساسیًا لوضع مفاهیم ونظریات فالفكر اإلداري العربي اإلسالمي یمكن أن یكون 
في اإلدارة تستوعب واقع المجتمع العربي واإلسالمي وتستشرف آماله، مع ما یحمله هذا 



من إمكانیة أن یسهم ذلك في إغناء الفكر العالمي بمبادئ ونماذج إداریة جدیدة. )) عبد 
 الحافظ الصاوي موقع مجلة المجتمع

 
 المياإلدارة العامة في الفكر اإلس

اإلدارة العامة هي تلك المعنیة بإدارة شؤون الدولة، ویرى د. أحمد سلمان في ورقته التي 
المؤتمر العربي  -قدم فیها مقارنة بین الفكر الغربي والفكر اإلسالمي في اإلدارة العامة 

 ، یرى أن اإلدارة العامة-الرابع، للمنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة والذي عقد بالقاهرة 
اإلسالمیة محورها األساسي العقیدة واإلیمان، وبهما یتجاوز الفرد المسلم المنافع الشخصیة 
والدنیویة إلى سعة التكلیف الرباني الذي جعل الحیاة كلها هللا، وأن غایة خلق اإلنسان هي 
العبادة والخالفة في األرض تحقیقًا لقوله تعالى: "وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون 

 )" (الذاریات )٥٧ما أرید منهم من رزق وما أرید أن یطعمون () ٥٦(
أما الفكر الغربي فإنه یعالج المشكلة اإلداریة في إطار نظریات ذات نظرة تعتمد على 
المنافع الشخصیة أو الجماعیة، أو المنافع المشتركة في إطار العالقات بین الدول دون 

 أدنى نظرة للدین أو العقائد.
 

مقارنات نجد أن اإلدارة العامة اإلسالمیة تتمیز عن نظیرتها المعاصرة بثالث ومن خالل ال
 خصال هي:

اإلدارة العامة اإلسالمیة تسعى بصفة أساسیة لخدمة األهداف المشروعة من خالل  -١
 أنشطتها الخدمیة والسلعیة المباحة، ویحكمها في ذلك اإلیمان والعقیدة الربانیة.

في اإلدارة اإلسالمیة واجبه على أساس أنه قیمة إیمانیة یسعى یؤدي المكلف بالعمل  - ٢
 من خاللها للعبادة.

التعامل في اإلدارة اإلسالمیة یتم على أساس األخوة اإلسالمیة، والمساواة، واحترام  - ٣
 إنسانیة العامل، ونوع العمل الذي یؤدیه. عبدالحافظ الصاوي موقع مجلة المجتمع

 
 المسلمین في الحضارة الغربیة:ـ أهم اإلنجازات ودور 

 



ومن الضروري أن نعرف أنه من أهم اإلنجازات التي أسهمت فیها االدراة اإلسالمیة في 
العالم أجمع أنه لوال إدارة إسالمیة قویة وحازمة لما استطاع أحد التقدم في المجاالت 

 األخرى من فروع الحیاة..
 

اریخ اإلسالم، ُأنِشَئِت المدارُس في مختلف فمثًال نجد أنه فى خالل الفترة الذهبیة فى ت
 البالد اإلسالمیة شرقًا وغرب، وكُثَرت المكتبات، وامتألت بالمؤلفات فى مختلف العلوم..

 
وفى التجارة كان المسلمون رواد العالم الحدیث، فقد أنشأوا النقابات، وعرفوا نظام 

 الحواالت، وخطابات االعتماد ووثائق الشحن.
 

لعوامل التى جعلت المسلمین ُیؤثِّرون فى األمم األخرى، ویتركون بصماتهم وهناك من ا
واضحة: من ذلك المراكز الحضاریة التى أقامها أو اتخذها المسلمون قواعد لنشر اإلسالم 
والحضارة االسالمیة، فالمدینة المنورة كانت أولى تلك المراكز التي انتشرت منها حضارة 

تقل الثقل الحضارى بعد ذلك إلى دمشق ومنها إلى بغداد، وكان االسالم والمسلمین، ثم ان
 لقرطبة والقاهرة دورهما الكبیر فى نشر الحضارة االسالمیة فى غرب الدولة اإلسالمیة.

 
بالعلم والعلماء أثره البالغ  -في الدولة اإلسالمیة-كذلك كان الهتمام الخلفاء وأولي األمر 

 المالئم للبحث والدراسة والتفرد واالمتیاز. فى تشجیع العلماء، وتوفیر المناخ
 

هذا باالضافة إلى المناخ الحرِّ الذى أتاحه االسالم للعلماء المسلمین، واإلمكانیات التى 
 وفرها الرخاء الذي تمتعت به الدولة اإلسالمیة، ونعم مواطنوها بالسالم واالستقرار.

 
ى العصر العباسى األول دورها كان لبغداد وما وصلت إلیه من رخاء ورفاهیة خاصة ف

 المهم فى نشر الحضارة اإلسالمیة والفكر اإلسالمى فى بالد المشرق.
 



فمن بغداد خرجت الوفود والرسل إلى أقالیم الشرق تحمل رسالة اإلسالم إلى بالط ملوك 
 الشرق، كما تحمل أفكار وتعالیم اإلسالم إلى أهل تلك المناطق.

 
یة بذلك المستوى الكبیر من الرخاء واألمن استقرت نظمها وحین تمتعت الدولة اإلسالم

وقوانینها متمثلة فى الدواوین ومن أهمها دیوان البرید مما جعل الطرق آمن،ة والتجارة 
رائجة، والقوافل منساحة، والسفارات متتالیة واألخبار، واصلة مما أشاع األمن والطمأنینة 

 في ربوعه.
 

ام الفنادق والبیمارستانات والمدارس والمراصد، واتسع واتضحت مظاهر الرفاهیة فى قی
نطاق الزراعة والصناعة وما ترتب على ذلك من تجارة ازدهر خاللها تبادل السلع 
والبضائع التى مرت إلى مختلف المناطق. ومن أشهر تلك السلع كان الحریر الذى قامت 

هم؛ فاستخرجوا مصانعه فى الموصل وحلب ودمشق، واستغل المسلمون ثروات بالد
 المعادن كالحدید والرصاص والكبریت والملح وغیره.

 
كذلك استدعى الخلفاء العلماء من مختلف البلدان إلى بغداد، ولیس من قبیل المبالغة 
القول بأن المسلمین قد توصلوا إلى درجة رفیعة من العلم والتقدم، فقد بلغ علم الفلك على 

، إذ استطاع علماؤه التوصل إلى نتائج سبقوا بها سبیل المثال درجة عظیمة من التفوق
الشرق والغرب على السواء، ویمكن إیعاز ذلك إلى أن المسلمین بعد أن أتموا مهمتهم 
األساسیة فى نشر اإلسالم وٕانجاز الفتوحات اإلسالمیة كانت المرحلة التالیة هي مرحلة 

الدولة، حیث یكون على الجیل  االستقرار والبناء، وهنا تتاكد نظریة ابن خلدون فى بناء
 الثانى ترسیخ دعائم تلك الدولة تمهیدا لقیام نهضة حضاریة تمیز تلك المرحلة.

 
كان للمسلمین منهج فى إدارة البالد المفتوحة وخاصة تلك البالد التى شهدت قیام دول 
أول حضارات قدیمة وكان ذلك ما فعلوه فى بالد فارس التى شهدت حضارة الساسانیین 
لفترة طویلة، كما شهدت نظما إداریة واقتصادیة وعسكریة عریقة، وهنا نجد موقف 
الفاتحین من هذه الحضارة موقف المتعلم الذى یرید أن یفید ممن سبقه؛ فاقتبسوا من 



حضارة الفرس ما وجدوه مالئما لقیمهم ومبادئهم، ومن ثم تأثروا بفنونهم وعمارتهم، لكن 
بدع العرب بعد أن تمت عملیة الصهر واالندماج الحضارى سرعان ما تأثر الفرس بما أ

 بین الحضارتین.
 

وكان أثر الحضارة اإلسالمیة كبیرا على بالد الفرس، وخاصة فیما یتعلق بأمور الدین 
 واللغة والعلوم.

 
أما بالنسبة لبالد الهند فقد تقدم المسلمون إلى أراضیها حتى وصلوا إلى (كابل)، وأدى 

م، وتمكن للمسلمین األمر فى تلك البالد ٦٦٤هـ /  ٣٤ملكها الجزیة للعرب وذلك منذ عام 
م، واستمرت صالت المسلمین بالهند  ٧١١هـ /  ٩٣حین فتح المسلمون مملكة السند فى 

اء المسلمین أمثال: البیروني حیث نقلت كثیر من العلوم والمعارف والصین من خالل علم
إلى تلك المناطق، ومن الطریف اإلشارة إلى أن الهندوس نقلوا بعض تلك الكتب نظًما إلى 

 السنسكریتیة.
 

ویبدو أن ما اقتبسه الصینیون من العرب أهم مما فعل الهندوس فقد عرفوا رسالة الفلك 
 كما دخل الطب العربى منذ القرن الثالث عشر إلى بالد الصین.البن یونس وذاع صیته، 

 
 فضل الحضارة االسالمیة على أوربا:

 
 (( لوال المسلمون ما عرفت أوربا النظام:

 
ووضع المسلمون العرب في أوربا قواعد لإلدارة الحدیثة قائمة على المساواة بین 

وٕانتاجه، مهما كان أصله أو  المواطنین، وتقدیر العامل في الدولة على أساس كفاءته
وضعه االجتماعي، وعلى ضوء الشریعة السمحاء حطموا الطبقیة والعنصریة، وكانت 
إدارتهم تجمع بین أبناء العرب األصلیین وبین الصقلبي ( أي الروس أو مواطني أوربا 

م الشرقیة ) واإلسباني والبرتغالي والرومي على السواء في خدمة الشعب تحت رایة اإلسال



تحقیقا للعدل الشامل.)) من كتاب " أثر العلماء المسلمین في الحضارة األوربیة " أحمد 
 علي المّال 

 
وٕاذا كان قد ألمحنا إلى تأثیر الحضارة اإلسالمیة وفضل العرب ُصنَّاع هذه الحضارة فى 
الشرق، فإن فضل الحضارة اإلسالمیة على الغرب أكبر أثًرا وأشد نصوًع، ذلك أن 

اإلسالمیة قد أثرت فى العقلیة الغریبة بدایًة، وأسهمت الثقافة اإلسالمیة فى إعادة  الحضارة
تشكیلها بعد أن ُمِنَیْت بالجمود والتخلف قرونا عدیدة، لم تصُح ولم تستیقْظ إال على أیدي 

 الفكر اإلسالمي الذي نشره العلماء المسلمون والمفكرون المسلمون فى أورب.
 

بیكون هو مؤسس المنهج العلمي الحدیث فقد آن األوان أن ُیَصحَّح وٕاذا كان الشائع أن 
هذا الرأي، وأن ُیعَزى الفضُل إلى أهله،، وقد َفِطن إلى ذلك عدد من العلماء األوربیین 
المحدثین ومنهم جوستاف لوبون صاحب كتاب " حضارة العرب " الذى یقول: "لم یلبث 

كتب الیونان، إذ أدركوا أن التجربة والترصد خیر العرب بعد أن كانوا تالمیذ معتمدین على 
 من ألف كتاب ".

 
ویضیف: ویعزى إلى "بیكون " على العموم أنه أول من أقام التجربة والترصد اللذین هما 
ركن المناهج العلمیة الحدیثة، ولكنه یجب أن ُیعتَرف الیوم بأن ذلك كله من عمل العرب 

 لعلماء، الذین درسوا مؤلفات العرب.وحدهم، وقد أیَّد هذا الرأي جمیع ا
 

ویقول "سیدیو": ان أهم ما اتصفت به مدرسة بغداد فى البداءة هو روحها العلمیة 
 الصحیحة التى كانت سائدة ألعماله، وكان استخراج المجهول من المعلوم، والتدقیق فى

الحوادث مؤدیا إلى استنباط العلل من المعلوالت وعدم التسلیم بما ال یثبت بغیر التجربة، 
مباديء قال بها أساتذة من العرب، وكان العرب فى القرن التاسع من المیالد حائزین لهذا 
المنهاج المجدي الذى استعان به علماء القرون الحدیثة بعد زمن طویل للوصول إلى أروع 

 ت.االكتشافا
 



أسهمت الحضارة اإلسالمیة إذن فى تشكیل العقلیة األوربیة التي أقامت النهضة األوربیة، 
ولوال ذلك الدور المهم لعلماء اإلسالم لتأخر قیام النهضة األوربیة لعدة قرون، ولما قامت 

 االكتشافات العلمیة التي عرفتها أوربا مطلع العصر الحدیث.
 

تفات إلیها هى أنه فى عصر االزدهار اإلسالمي والرقي والقضیة المهمة التى یجب االل
العلمى والفكرى الذي حققه العرب. كانت أوربا تعیش عصور الظالم والتخلف والضعف 
والركود العقلي والروحي، وكان لسیطرة الكنیسة على الحیاة العامة أثره فى ذلك الركود 

باإلضافة إلى التنافس على السلطة والتخلف، كما كان للصراع بین الكنیسة واإلمبراطوریة 
 والنفوذ أكبر األثر فیما وصل إلیه المجتمع األوربي من ضعف وتفكك.

 
ومن هنا كان المجتمع األوربي متعطشا للنهضة الفكریة، واالنفتاح على روافد جدیدة 

فة للحضارة والتقدم، وكان في العلم والفن اإلسالمي، وفي العربیة والترجمات، وانتقال المعر 
 الضالة المنشودة لذلك المجتمع...

 
 ـ تعلیق المنصفین من الغربیین:

 
 (( یقول برینولت في كتابه ( تكوین اإلنسانیة ):

 
" العلم هو أعظم ما قدمته الحضارة العربیة إلى العالم الحدیث عامة. والجدیر بالذكر أنه 

الحضارة والثقافة  ال توجد ناحیة من نواحي النمو الحضاري إال ویظهر لإلنسان أثر
العربیة، وٕان أعظم مؤثر هو الدین اإلسالمي الذي كان المحرك للتطبیق العملي على 
الحیاة، وٕان االدعاء بأن أوربا هي التي اكتشفت المنهج التجریبي ادعاء باطل وخاٍل من 
الصحة جملة وتفصیال فالفكر اإلسالمي هو الذي قال: انظر وفكر، واعمل، وجرِّْب حتى 

إلى الیقین العلمي " )) من كتاب لمحات من الحضارة العربیة واإلسالمیة د / علي  تصل
 عبد اهللا الّدفاع

 



ویعتقد الدكتور " سارتون" أن المسلمین كانوا أعظم معلمین في العالم، وأنهم زادوا على 
حیث العلوم التي أخذوه، وأنهم لم یكتفوا بذلك، بل أوصلوها إلى درجة جدیرة باالعتبار من 

 النمو واالرتقاء..
 

ویقول نیكلسون: " والمكتشفات الیوم ال تحسب شیئًا مذكورًا إزاء ما نحن مدینون به للرواد 
 العرب الذین كانوا مشعًال وضاًء في القرون الوسطى وال سیما في أوروبا.."

 
عرب فقد ویقول دي فو: " إن المیراث الذي تركه الیونان لم یحسن الرومان القیام به، أما ال

 أتقنوه، وعملوا على تحسینه وٕانمائه حتى سلموه إلى العصور الحدیثة.. "..
 

ویقول سیدیو: " كان المسلمون في القرون الوسطى منفردین في العلم والفلسفة والفنون، 
وقد نشروهما أینما حلَّْت أقدامهم، وتسربت منهم إلى أوروب، فكانوا هم سببًا في نهضتها 

 وارتقائها "..
 

 كما یذهب إلى أن المسلمین هم في واقع االمر أساتذة أوروبا في جمیع فروع المعرفة..
 

وأخیرًا نقول كما قال السید أمیر علي: " وٕان نجد المسیو سیدیو، ال یعدو الواقع في قوله: 
إن الكنوز األدبیة العظیمة التي أوجدها العرب في ذلك العصر، ونتاج نبوغهم العلمي، 

الثمینة تنهض دلیًال على نشاطهم الفكري، وتؤید الرأي القائل: بأن العرب هم واختراعاتهم 
أساتذتنا في كل شئ، إذ أنهم زودونا بمواد جلیلة القیمة في تاریخ العصور الوسطى، 
وبأسفار مجیدة في التراجم، وتركوا لنا صناعة ال مثیل لها، وفنًا معماریًا آیة في الروعة 

 ة في الفنون والصناعات "..والجمال، واكتشافات مهم
 

وكما قال جمیع العلماء السابقین فإننا نزید علیهم أنه ما من أمة تستطیع أن تنجح في كل 
هذه المجاالت دفعة واحدة دون أن تكون مصحوبة بإدارة قویة وحكیمة تستطیع أن تسیر 

 بالبالد من نجاح إلى آخر..



 


