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Abstract
Designing the epistemological and methodological framework
for building the theory of Islamic management,
a critical reading in the works of Professor Javed Iqbal Thani
Al-Habib Thabiti
Researchers acknowledge the Western dominance in the field of theoretical
and practical management. This dominance has negatively affected the
localization of curricula and management tools in non-Western societies.
Consequently, many thinkers called for the liberation of the social and
human sciences in general and management sciences in particular from the
Western hegemony. Many specialists in the South drew up the foundations
of alternative management principles and applications that catered to the
specific needs of the region and did not collide with its cultural and ethical
heritage. Mulsim scholars should also develop their own theory of
management. Javed Iqbal Sani is a prominent thinker. He made a significant
contribution to the field of Islamic management by writing more than fifty
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books on Islamic management. He endeavoured to consolidate
Islamic management thought in the light of the Qur’ān and the guidance of
the Prophet Muḥammad (peace be upon him). The article aims to explore
the epistemological and methodological framework designed by Sani to
build a theory of Islamic management.
Keywords
Iqbal Javed Sani, Islamization, management theory, epistemology,
methodology.
Summary of the Article
Administrative practice is as old as collective human action. Man has
practised planning, organization, leadership, and censorship in many ways
since the earliest times. Perhaps the most prominent confirmation of this
fact is the achievements made by the people of antiquity. Although many
doubt the existence of administrative sciences in the strict sense of the term,
most specialists believe that management is an art rather than a science.
Javed Iqbal Saani devoted his efforts to consolidating Islamic administrative
thought derived from the teachings of Islam and the guidance of the Prophet
Muḥammad (peace be upon him). Perhaps the most prominent feature of
Saani’s administrative work is his approach to the classical Muslim
scholars, his focus on the Islamic texts and the events of the Prophet’s
biography, his intensive engagement with them, and his application of their
connotations and contents to the field of administrative practices and
organizational behaviours.
Saani got a bachelor’s degree from Azad Jammu and Kashmir University in
business administration and did a master’s in finance. He completed his
PhD at the University of Salford. His books and articles in the discipline of
Islamic administration exceed 50. He put forward a new look at the
Prophet’s biography and highlighted an important aspect of the personality
of the Prophet (peace be upon him) as a director, leader, and visionary
strategist. He also recorded the practices of the Prophet and his
administrative guidance and mobilized the texts of the sunnah to highlight
this role, which has long been absent in the literature of the Prophet’s
biography.
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On this basis, Saani was able to formulate an Islamic theory in management
with all its conceptual elements and practical or applied aspects, a theory
that we must support and apply as widely as possible. He proved that “the
theory of Islamic management offers more than the theories of the current
administration. . . .” And it has a very strong theoretical basis because it is
supported by divine directives. The Islamic administration is distinguished
from other man-made management systems by its foundations.
The Islamic administration entails the discovery and implementation of a
framework directed at humans so that individuals and groups work together
to achieve the personal and organizational goals of societal well-being. The
purpose of the Islamic administration is to obey Allah and His Messenger in
organizational places, earn a living, and prepare for the afterlife, in
accordance with the rules of Islamic law. The Islamic administration is not a
tool of exploitation to accumulate wealth at the expense of natural elements,
social interests, and the rights of employees, as is the case with
manufactured management. One of the purposes of the Islamic
administration is to achieve the well-being of all and to meet their needs in
a balanced manner, in which one’s interest does not prevail over others’.

املقدمة
 مارس اإلنسان التخطيط والتنظيم،املامرسة اإلدارية قديمة قدم العمل البرشي اجلامعي
 ولعل أبرز ما يؤكد هذه احلقيقة هو ما خلفه،والقيادة والرقابة بأي شكل من األشكال منذ القدم
إنسان العصور القديمة من إنجازات تعد اليوم من عجائب الدنيا؛ أما علم اإلدارة فهو حديث
 إذ يعود تاريخ بدايات املحاوالت العلمية اجلادة إىل هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن،النشأة
 بالرغم من تشكيك الكثريين يف وجود علم إداري باملعنى الدقيق أو اإلبستمولوجي،العرشين
. و ينقل ج، إذ يرى معظم املختصني أن اإلدارة علم وفن أو باألحرى فن أكثر منها علم،للمصطلح
.)1( " "اإلدارة فن جيتهد ألن يتحول إىل علم: فرنكلني املقولة الشهرية.تريي و س
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و عىل هذا األساس ُيطرح ،وبإحلاح ،التساؤل عن مدى شمولية اإلدارة أي صالحية
مبادئها (الغربية املنشأ) لكل مكان ولكل جمتمع ،أي مدى "إمكانية نقل مفاهيم اإلدارة خارج
احلدود ،إذا كانت مطلقة فستطبق عىل مستوى عاملي مهام كانت االختالفات االقتصادية،
االجتامعية ،السياسية أو الثقافية"( ،)2وقد أجريت يف هذا الشأن دراسات كثرية ،أثبت معظمها
نسبية املفاهيم واملبادئ اإلدارية(.)3
لكن األمر ال يتوقف عند علموية وشمولية اإلدارة بل يتجاوزمها إىل ما ترتب عنها من
انعكاسات وخيمة عىل البيئة واملجتمع واإلنسان ،انعكاسات كشفت حقيقة هذه املنظومة القائمة
عىل اجلشع واالستغالل والتسلط ،رغم املحاوالت احلثيثة التي يبذهلا سدنة النظام اإلداري الغريب
حاليا من أجل التسرت ما استطاعوا عىل هذه الفضائح وتغطية ما انكشف من عوراهتا بالرتويج
ألفكار جديدة هي أقرب إىل كوهنا مساحيق جتميل أكثر منها سياسات رشيدة هتدف إىل خدمة
قضايا اإلنسان وحتقيق طموحاته احلالية واملستقبلية ،إن التنمية املستدامة ،واملسؤولية االجتامعية،
واإلدارة األخالقية  ...وغريها ،جمرد حماوالت التفاف عىل املشكلة األصلية واهلروب من مواجهتها
أو االعرتاف بوجودها.
إن املشكلة األصلية يف نظام اإلدارة السائد حاليا هو ارتكازه "عىل رؤية نحو العامل تتسم
باملادية املفرطة ،فال يشء حقيقي إال ما نستطيع ملسه ورؤيته ،وبالتايل ترفض  ...أي شكل من
أشكال الروحانيات وما وراء املاديات ،وذلك بسبب صعوبة تقبلها ألي يشء ال يمكن إثباته أو
اختباره جتريبيا"( ، )4هذا التوجه املادي الرصف جرد اإلدارة من كل القيم األخالقية وكرس يف
وجدان الناس وواقعهم تصورات وسلوكيات مقطوعة الصلة بالوحي اإلهلي وبالقيم اإلنسانية
1985) p.6
S.Robbins & D. DeCenzo, Management: L'essentiel des concepts et des
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األصيلة ،فانجر عنه ما يكابده اإلنسان من استعباد واستغالل وإهدار ملقومات إنسانيته و كرامته.
حذر الكثري من املختصني يف جمال اإلدارة من مغبة الوقوع يف رشاك اإليامن املفرط بعلموية
أو شمولية اإلدارة باملنظور الغريب ،وكشفوا عن آثار التوجه املادي للمناهج و التقنيات اإلدارية
املنفصلة متاما عن األبعاد الروحية واألخالقية ،فقد كتب فرنسوا دوبوي( )5عن "إفالس الفكر
وبني جان بيار لوغوف(" )6أوهام اإلدارة" ،وخصص غيسالن ديالند( )0أحد كتبه لـ
اإلداري" ،ن
"نقد الظروف اإلدارية" ،أسفرت هذه املراجعات وغريها عن ظهور اجتاهات جديدة تدعو إىل
رضورة أخلقة اإلدارة ،وربط املفاهيم اإلدارية باألبعاد الروحية و املواريث الثقافية للمجتمعات
البرشية.
وقد انطلقت فعال جمهودات حممودة يف هذا املضامر ،عىل مستويات فردية وأخرى
مؤسسية ،تعنى بالتأصيل اإلسالمي للمعارف اإلدارية ،ونجح املركز العاملي للفكر اإلسالمي
بالواليات املتحدة األمريكية بقيادة الشيخ طه جابر العلواين رمحه اهلل يف حتقيق نقلة نوعية هامة يف
جمال أسلمة العلوم االجتامعية ،و يعود الفضل هلذا املركز يف تكريس مناهج واجتاهات إسالمية يف
التعامل مع املوضوعات العلمية والفكرية االجتامعية واإلنسانية ،نسأل اهلل سبحانه أن يباركها
وجيازي القائمني عليها خري اجلزاء ،وأن حيقق الغاية من هذه املبادرات الكريمة اهلادفة إىل تأصيل
املعارف اإلنسانية واالجتامعية عموما واملناهج اإلدارية بوجه خاص ،بغية ختليصها من شوائب
التوجهات الوضعية واإليديولوجيات املتصادمة مع مناهجنا األصيلة وتعاليم ديننا احلنيف.
ومن القامات الكربى التي كان هلا أبرز األثر يف هذا الشأن بفضل مسامهاته الغزيرة
ومؤلفاته الكثرية يف جمال اإلدارة اإلسالمية ،الربوفيسور جاويد اقبال ثاين الذي كرس جهده وكل
إمكانياته يف سبيل توطيد دعائم فكر إداري إسالمي مستمد من تعاليم الدين اإلسالمي وهدي
Dupuy F. La faillite de la pensée managériale ( Ed. du Seuil, 2015).
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النبي حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ولعل أبرز ما يميز أعامل الربوفيسور إقبال اإلدارية هو سلوكه
ملنهج علامء السلف رضوان اهلل عليهم يف الرتكيز عىل النصوص الرشعية وأحداث السرية النبوية،
وتوظيفها بشكل مكثف ،ثم استقراء دالالهتا ومضامينها يف جمال املامرسات اإلدارية والسلوكيات
التنظيمية ،أسأل اهلل تعاىل أن جيازي أخانا إقبال عىل ما بذل ويبذل من جهود لتحقيق هذه الغاية
العظيمة ،التي هي امتداد جلهود العاملني يف سبيل استئناف احلياة اإلسالمية وتكريس نظم اإلسالم
االقتصادية و السياسية واالجتامعية يف واقع األمة اإلسالمية.
وقبل اخلوض يف قراءة مؤلفاته جيدر بنا (أوال) التعرف عىل األستاذ جاويد من خالل ملحة
وجيزة عن سريته العلمية ،ليتسنى لنا بعدها (ثانيا) إجراء وقفات رسيعة مع مؤلفات األستاذ جاويد
للتعرف عىل جهوده ومسامهاته يف صياغة نظرية إدارية إسالمية ومنهجه يف ذلك ،ونخصص املحور
املوايل (ثالثا) لتسجيل بعض املؤاخذات املنهجية واالبستمولوجية عىل أطروحات الربفيسور،
وتكون لنا بعد ذلك (رابعا) وقفة موجزة مع مقومات ومرتكزات اإلدارة اإلسالمية ،لنخلص يف
املقطع األخري (خامسا) إىل صياغة تصور أويل ملنهجية بناء نظرية اإلدارة اإلسالمية أو التأصيل
اإلسالمي للعلوم اإلدارية.
أوال :ملحة موجزة عن الربوفيسور جاويد إقبال ثاين
"أستاذ وكاتب وشاعر وباحث وداعية إىل اخلري"  ...هكذا يعرف الربوفيسور جاويد
إقبال ثاين بنفسه عىل صدر صفحته عىل الفايسبوك  ...وهو عالوة عىل ذلك ،يعترب بحق كبري
منظري اإلدارة اإلسالمية يف الوقت الراهن كام تشهد به مؤلفاته وأبحاثه الغزيرة يف هذا الشأن.
عند ما تقرأ سرية املرتجم له ومسريته العلمية حترضك دعوة اإلمام ابن سينا رمحه اهلل الذي
كان يسأل ربه "العمر العريض" ،عمر ال يقاس ـ بخالف العمر الطويل أو املديد ـ بعدد السنوات
بل بكمية اإلنجازات ونوعيتها ،إنه العمر احلافل باإلنجازات التي ختدم األمة عىل مر أجياهلا
املتعاقبة.
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إن الربوفيسور إقبال هو واحد ممن رزقهم اهلل تعاىل عمرا عريضا متكن خالله من تأليف ما
يربو عن الستني كتابا وعددا كبريا من املقاالت العلمية ،وأسهم بشكل ال نظري له يف بناء نظرية
اإلدارة اإلسالمية وتوطيد أركاهنا ،جزاه اهلل خريا و زاد يف عمره طوال وعرضا الستكامل هذا
املرشوع اإلسالمي العظيم الذي يضاهي يف طموحاته ومقاصده مرشوع املالية والصريفة
اإلسالمية.
ولد الربوفيسور جاويد إقبال ثاين يف  16أبريل 1151م براوالكوت ـ بونش آزاد كشمري،
(كشمري احلرة) وتلقى تعليمه االبتدائي والثانوي يف مدرسة صابر شهيد العليا يف راوالكوت ،ثم
التحق بجامعة آزاد جامو وكشمري حيث حتصل عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعامل بميدالية
درس بعض الوقت يف نفس اجلامعة،
ذهبية ،وشهادة املاجستري يف املالية بميدالية ذهبية أيضا ،ن
ليلتحق بعدها باململكة املتحدة حيث حتصل عىل شهادة املاجستري من جامعة هال وشهادة الدكتوراه
من جامعة سالفورد.
شغل عدة وظائف يف انجلرتا ،منها أستاذ ومدير دراسات ومستشار تسويق  ...قبل أن
يقفل راجعا إىل بالده عام 2116م ليتوىل التدريس بجامعة اقرأ يف إسالم آباد كأستاذ مشارك ،عُ نني
بعدها رئيسا لقسم إدارة التكنولوجيا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم آباد من 2112م إىل
2115م ،ثم أستاذا وعميدا لكلية العلوم اإلدارية يف جامعة آزاد جامو وكشمري ،وهو يشغل حاليا
منصب مدير املجلس الدويل لرواد األعامل يف مانشسرت وأستاذا بمدرسة التجارة بلندن.
متيز بكفاءاته العالية عىل نطاق عاملي السيام ببحوثه العلمية الكثرية ،فقد صنفت جامعة
ديكني األسرتالية مقاله" :التعلم من مرشوع بحث الدكتوراه :هيكل وحمتوى اقرتاح بحث"
كأفضل مقال يف هذا املوضوع ،وهو مستعمل عىل نطاق عاملي واسع كمرجع معتمد لكتابة مشاريع
البحوث واملقاالت ،السيام رسائل الدكتوراه.
فاز الربوفيسور إقبال بالعديد من اجلوائز العلمية منها :جائزة العامل املتميز من قبل إحدى
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املنظامت الدولية عام 2116م.
أصدر عام 2112م سريته الذاتية حتت عنوان"Experience: The journey of my :

" lifeأورد فيها تفاصيل كثرية عن أفراد عائلته أصوال وفروعا ،ثم تطرق إىل مشواره التعليمي
واملهني ونشاطه األكاديمي وختمها باحلديث عن جتربته الدينية ونشاطه الدعوي.
خصص جل مؤلفاته لبناء وتوطيد دعائم نظرية اإلدارة اإلسالمية ،استقرأ مبادئها
وتطبيقاهتا من هدي النبي حممد صلى اهلل عليه وسلم ،وقد جتاوزت مؤلفاته يف اإلدارة اإلسالمية
اخلمسني مؤلفا (بني كتاب و مقال) ،وهو بذلك يعترب أهم وأكرب منظر يف هذا الشأن.
أما أهم مؤلفاته ،فهي مجيعها باللغة اإلنجليزية باستثناء كتابني متت ترمجتهام باللغة العربية:
 )1املبادئ التوجيهية اإلسالمية للمسؤولني اجلدد (2121م).
 )2مقدمة يف نظرية اإلدارة اإلسالمية (2121م).
 )3منهج اختاذ القرار عند النبي صلى اهلل عليه وسلم (2121م).
 )4املنظور اإلسالمي للمعرفة (2121م).
 )5النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم وتطور نظرية اإلدارة (2121م).
 )6إسرتاتيجية إدارة املعلومات عند النبي صلى اهلل عليه وسلم (2111م).
 )0مبادئ اإلدارة اإلسالمية (2121م).
 )2إسرتاتيجية التحول عند النبي صلى اهلل عليه وسلم (2121م).
 )1إسرتاتيجية التحفيز عند النبي صلى اهلل عليه وسلم (2111م).
 )11املامرسات اإلدارة عند النبي صلى اهلل عليه وسلم (2111م).
 )11مقاربة النبي صلى اهلل عليه وسلم يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ( 2111م).
 )12صفات األشخاص الناجحني (2111م).
 )13األفكار اإلدارية عند النبي صلى اهلل عليه وسلم (2112م).
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 )14التحكم يف اإلسرتاتيجية عند النبي صلى اهلل عليه وسلم ( 2112م).
 )15اإلسرتاتيجية القيادية عند النبي صلى اهلل عليه وسلم (2112م).
 )16املضامني اإلدارية لغزوة أحد (2112م).
 )10املضامني اإلدارية لغزوة بدر (2112م).
 )12املضامني اإلدارية لبعثة اهلجرة (2112م).
 )11النبي حممد صلى اهلل عليه وسلم :كخبري ختطيط (2110م) .
 )21مسؤوليات املديرين :أحاديث خمتارة (2110م).
ثانيا :وقفات مع مؤلفات األستاذ جاويد ثاين
إذا أردنا أن نصف إنجازات الربوفيسور إقبال جاويد اإلدارية بكلمة موجزة ،قلنا أنه
استطاع وبجدارة طرح نظرة جديدة للسرية النبوية ولصاحبها عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم،
وصياغة تصور أصيل للفكر واملامرسة اإلدارية ولنظرية السلوك التنظيمي ،لقد أبرزت كتاباته جانبا
هاما من شخصية الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم بصفته مديرا  /قائدا واسرتاتيجيا بصريا ،بفضل
تتبعه ملامرسات النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وتوجيهاته اإلدارية ،حيث حشد نصوص السنة
املطهرة إلبراز هذا الدور الذي طاملا ُغ نيب يف أدبيات السرية النبوية ،وعىل هذا األساس متكن
الربوفيسور إقبال من صياغة نظرية إسالمية يف اإلدارة بكل مقوماهتا التصورية ودعائمها العملية أو
التطبيقية ،هذه النظرية التي يتوجب علينا اليوم كمختصني أكاديميني أو كمامرسني حمرتفني دعم
وتكريس تدريسها وتطبيقها عىل أوسع نطاق ممكن.
ولعل أبرز ما يشد القارئ ملؤلفات الربوفيسور إقبال هو اعتامده منهج علامء السلف
رضوان اهلل عليهم يف اللجوء بشكل مكثف إىل نصوص السنة املطهرة وأحداث السرية النبوية
الرشيفة للتدليل عىل أفكار ،أطروحات أو أحكام معينة ،هذه املنهجية ينبغي أن تشكل اآلن قطب
الرحى يف مرشوع التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتامعية واإلنسانية عموما والعلوم اإلدارية بوجه
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خاص ،كام شكلت من قبل األسلوب األمثل لصياغة التصورات العقدية وتصميم املفاهيم وال ُبنى
الفكرية ،بدل ما ينزع إليه بعض متصدري الفكر اإلسالمي يف حماولة تغليب الرأي املجرد أو يف
أحسن األحوال االكتفاء بالنصوص القرآنية املجتزأة عن سياقها واملؤولة بطرق ال تتفق مع هدي
النبي صلى اهلل عليه وسلم وال ما اتفق عليه علامء األمة املعتمدون ،لذلك مل تؤد حماوالت الكثري منهم
إال إىل مزيد من االغرتاب الفكري و االبتعاد عن املصدر األصيل للفهم والتلقي.
إن االنطالق من سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم وسريته هو السبيل األسلم واألحكم
لتوجيه مرشوع أسلمة أو تأصيل العلوم واملعارف وربط النظم واملفاهيم الفكرية بأصولنا العقدية
والترشيعية ،لتحقيق انعتاق املسلم وحترره من هيمنة النظم واملفاهيم والتصورات الدخيلة عىل
األمة اإلسالمية.
كام أن التناول املوضوعي املتخصص للسرية النبوية الرشيفة يفتح آفاقا شاسعة للتعرف
عىل شخصية النبي صىل اهلل عليه وسلم يف أبعادها املختلفة :النبي السيايس واملريب واإلداري ورجل
األعامل واملبتكر ...إلخ ،والتعرف عىل هديه عليه الصالة والسالم يف جوانب عملية شتى :سياسية
وتربوية و إدارية وغريها ،...ال ننكر أن هناك العديد من املحاوالت اجلادة التي نحت هذا املنحى
وحاولت إبراز بعض اجلوانب من شخصيته الرشيفة ،نذكر منها عىل سبيل املثال" :الرسول القائد"
ملحمود شيث خطاب ،و"النبي القائد" لعبد املنعم عز الدين البدوي ،و"الرسول السيايس"
ملحمد عامرة ،و"النبي املريب" ألمحد رجب األسمر ،وغريها ،نفع اهلل هبا وأجزل املثوبة ل ُكتناهبا ،بيد
أهنا  -رغم أمهيتها  -بحاجة إىل تأطري إبستمولوجي ومنهجي إلدراجها ضمن حقول معرفية
حمددة ،أو بعبارة أخرى ينبغي إخراجها من بوتقة املنهج الرسدي القصيص أو التارخيي إىل مستوى
الطرح العلمي املمنه ج أو النظامي عرب استقراء مضامينها ودالالهتا العلمية والعملية ،عىل ضوء ما
توصلت إليه املعارف احلديثة من تطورات السيام يف حقول املعارف اإلنسانية واالجتامعية.
لقد استطاع الربوفيسور إقبال بجدارة أن يكرس القوقعة التي ُحرشت داخلها العلوم
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اإلدارية وأن يتجاوز اهليمنة واالحتكار اللذين طاملا مارسهام الغرب عىل اإلدارة عىل الصعيدين
الفكري واملامرسايت باعرتاف ُكتناب و منظرين غربيني ،أذكر منهم عىل سبيل املثال
G. Hofstede

& D. Bollinger

) (1987و  )2113( Nisbett, Richard Eو )،Weir (2000, 2001 & 2003

وأن يربز الدور الريادي للنبي صىل اهلل عليه وسلم يف تصميم واستخدام مناهج وأدوات إدارية ،ال
زال الكثريون يعتربوهنا من مبتكرات الفكر الغريب جلهلهم بالرتاث اإلسالمي أو النطامس بصريهتم
وانبهارهم بكل وافد من بالد الغرب.
حقق األستاذ جاويد إنجازات عظيمة من خالل دراسته ملختلف حماور اإلدارة احلديثة
بمنظور إسالمي ،وبأسلوب قا َب َل فيه بني الطرح اإلداري اإلسالمي  -مستشهدا بكثافة بنصوص
القرآن والسنة  -وأطروحات منظري اإلدارة الغربية ،مبينا ومثبتا مزايا التصور املستمد من الوحي
اإلهلي عىل التصورات البرشية املتضاربة فيام بينها واملتناقضة أحيانا مع ذاهتا ،واألشد من ذلك أهنا
عرضة للتهافت بمجرد ظهور مقاربة أو توجه أو حتى وجهة نظر جديدة ،األمر الذي دفع
"واير")( )2إىل اهتام األكاديميني الغربيني يف جمال األعامل واإلدارة "بقرص النظر الثقايف" Myopie

 culturelle/Cultural myopiaيف ميلهم إىل "قراءة نقل املعرفة والتطبيق العميل من الغرب إىل
الرشق" ،وأشار نيسبات( )1يف كتابه جغرافيا الفكر :أنه "يف العامل الناشئ من الرصاع العرقي
والرصاع احلضاري ،يعاين اإليامن الغريب بعاملية الثقافة الغربية من ثالث مشاكل :إهنا زائفة ،وغري
أخالقية  ،وخطرية".
إن خطرها هيدد اجلميع نتيجة عقلية االستعالء وسياسة االستحواذ التي حتكم طريقة
تفكري الغربيني وسلوكياهتم وتعاملهم مع اآلخر ،يف كتابه عن املفكرين احلقيقيني يف زماننا يقول غي

Weir, David ‘Management in the Arab World: A Fourth Paradigm?’ Paper
submitted to EURAM Conference, 2001, p. 2.
Nisbett, Richard E , The Geography of Thought. How Asians and Westerners
Think Differently . . . and Why ( New York: The Free Press, 2003) p.220.
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هل العلم غريب أم عاملي ؟ وجييب" :ال أحد يشك يف مصدره

الغريب ،الرياضيات هي الشكل ا ليوناين لذكاء العرص القديم  ...وكل العلوم الدقيقة ولدت يف أوربا
الغربية بني القرن  14والقرن  ، "10إهنا ظاهرة "رسقة التاريخ" كام يسميها Jack Goody

(2111م) ،هذه الذهنية املتجاهلة حلقائق التاريخ البرشي ولشهادات العديد من املنصفني الغربيني
أنفسهم قبل غريهم ،من شأهنا أن ترض بالعلم وتغلق يف وجهه روافد هامة للتلقي ومنافذ كثرية قد
تساهم يف تطويره وتطهريه.
أثبت الربوفيسور إقبال أن "نظرية اإلدارة اإلسالمية تقدم أكثر مما تقدمه نظريات اإلدارة
احلالية  ...وأهنا تتمتع بأساس نظري قوي للغاية ألهنا مدعومة بتوجيهات ربانية"( ،)11ومن ثم
تناول يف مؤلفات أخرى قضايا تندرج يف إطار الطرح اإلداري احلديث كصناعة القرار ومعاجلة
املشاكل وإدارة الفرق  ...وغريها ،تناوهلا بمنظور إسالمي ،وتشكل مؤلفاته أرضية انطالق وإطارا
موجها للمهتمني بالبحوث اإلدارية اإلسالمية.
ثالثا :مؤاخذات إبستمولوجية ومنهجية عىل أطروحات الربوفيسور جاويد ثاين
إن مؤاخذاتنا عىل منهج الربوفيسور جاويد ال تشكل بأي حال تنكرا للقيمة العلمية التي
تكتسيها مؤلفاته ،وال جتاهال للجهود التي بذهلا يف سبيل صياغة تصورات أصيلة يف اإلدارة
اإلسالمية ،إهنا جمرد مناقشة علمية هادئة هتدف إىل تعميق بعض املفاهيم وتوجيه بعض التصورات.
إن اعتامد اإلدارة اإلسالمية بديال عن اإلدارة الغربية ال يربره قصور الفرضيات األساسية
للنظرية الغربية وال عجزها عن حت قيق طموحات األفراد واملجتمعات يف الرفاهية واملساواة والعيش

Sorman G. (), Les vrais penseurs de notre temps (éd. Fayard, 1989) p. 15.
-11

جاويد إقبال ثاين (2121م) ،مبادئ اإلدارة اإلسالمية ،ترمجة الربوفيسور احلبيب ثابتي ،سلسلة دفاتر التأصيل
اإلسالمي للعلوم اإلدارية ،الكتاب الثاين -اجلزائر  ،منشورات خمرب البداك ،جامعة معسكر ،ص .311
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الكريم ،كام أنه ليس من مقاصد النظرية اإلسالمية جتاوز تقصري املنظومة اإلدارية الغربية ،إن األمر
أعمق من ذلك وأبعد أثرا ،إن مشكلة اإلدارة الوضعية بشقيها الغريب (األمريكي  -األوريب)
والرشقي (الياباين) ،عىل اعتبار أن العامل يسوده اليوم نظامان إداريان مها الفوردية Fordisme

(النظام األمريكي) والتويوتية ( Toyotismeالنظام الياباين) ،تكمن يف بعدها عن الوحي اإلهلي
ويف قطيعتها مع القيم األخالقية األصيلة ،التي بدوهنا ال يعيش اإلنسان إنسانيته ،ومهام حاول
أنصار هذه املنظومة تدارك عيوهبا ومللمة انتكاستها األخالقية ،بالدعوة إىل ما اصطلحوا عليه أخريا
بـ "اإلدارة األخالقية" أو "أخلقة اإلدارة" ،فإنه لن جيدي نفعا أمام جتذر مشكلتها األصلية.
لذلك فإن الدعوة إىل إعادة بعث املفاهيم واملامرسات اإلدارية اإلسالمية يف واقع األمة
ناجم أساسا عن كون هذه اإلدارة أخالقية باألصالة ،إذ تستمد تصوراهتا وتطبيقاهتا من كتاب اهلل
العزيز ومن هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي أرسله اهلل تعاىل ترمجانا عمليا للقرآن الكريم جيسد
بسلوكه وترصفاته أخالق القرآن وتعاليمه ،وصدقت أمنا الغالية الصديقة بنت الصديق ريض اهلل
عنهام يف قوهلا" :كان خلقه القرآن".
واإلدارة اإلسالمية أخالقية أيضا بطبيعتها ألهنا حتمل للبرشية قيام إنسانية سامية مل يدرك
العامل بعض حقائقها وأبعادها إال يف وقت متأخر ،وال زال جيهل الكثري عام حتمله من خري وسالم
ووئام للجنس البرشي ،قيم احرتام الكرامة اإلنسانية ،والتعاطف والتكافل االجتامعيني ،والتعاون
عىل الرب والتقوى ،واألهم من كل ذلك قيمة حترير اإلنسان من أرس العبودية لغري اهلل عز وجل ...
هذه القيم التي أدركها الصحايب اجلليل ربعي بن عامر التيمي ريض اهلل عنه فأعلنها مدوية داخل
قصور كرسى بعد أن سأله قائد فاريس عن سبب غزو املسلمني لبالده ،فأجابه بكلامت وجيزة يف
مبناها غزيرة يف معناها ألهنا متثل خالصة الدعوة اإلسالمية ومقاصدها ،وروح اإلسالم وجوهره:
"نحن قوم ابتعثنا اهلل ( )1لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة اهلل رب العباد )2( ،ومن ضيق
الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة )3( ،ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم".
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هذا هو جوهر الرسالة التي بعث اهلل هبا أنبياءه للبرشية مجعاء ،وهذه هي خالصة املقاصد
الرشعية يف ديننا احلنيف ،إهنا روح ترسي يف كيان اإلنسان املؤمن باهلل عز وجل ،وبحكمته تعاىل
وعظمته ،فتبعث فيه وازعا ربانيا يدفعه إىل االنقياد لرشع اهلل يف كل شأن من شؤون احلياة ،سواء
تعلق بالعالقات الشخصية األرسية أو املد نية أو التجارية ،أو بالعالقات العامة يف سياسة احلكم
وإدارة شؤون الرعية.
املالحظة الثانية تتعلق بطريقة الربوفيسور جاويد يف استثامر النصوص الرشعية ،ألن
املنهج األصويل الذي حدده علامء اإلسالم من لدن اإلمام الشافعي رمحه اهلل إىل اآلن يقتيض التزام
أسس ومعايري حمددة الستخالص معاين النصوص الرشعية وحتقيق مناطات األحكام فيها ،وهو
القدر الالزم للفقه يف الدين الذي هو مستوى أعىل من جمرد الفهم ،إذ الفهم يتعلق بإدراك مدلوالت
ظواهر النصوص واأللفاظ ،أما الفقه ،عىل اعتبار أنه يتعلق بالوحي اإلهلي (القرآن والسنة) ،فهو
"الفهم املمتد رسيانه إىل إدراك لوازم معاين النصوص ،وملزوماهتا ،واملقاصد منها ،والغايات،
وأحوال تلك النصوص ،وما يالبسها من ظروف زمانية ،ومكانية ،وأحوال أصحاب تلك
النصوص ،وخصائصهم الفكرية والنفسية ،من الناس .وبذلك يكون معنى الفقه متسام بالتوسع يف
اإلدراك ،وبعمق املعرفة والعلم بالءيء الذي ُف هقه فيه ،وباإلحاطة به" (.)12
وعليه فإن االكتفاء باملعنى املتبادر ظاهرا من األلفاظ قد ال يفي بالغرض وهو مظنة
الوقوع يف بعض املحذورات كسلوك مسلك غري ُمرض عقال ،وال سائغ رشعا ،وحتميل النص
ناهبا عارض من عوارض االستدالل كالنسخ أو
معاين ودالالت غري مقصودة أصال ،أو َ
التخصيص أو التقييد وغريها ،أو اخلروج هبا عن مناطها ألن األحكام الرشعية ،عىل حد قول
األستاذ مولود الرسيري" ،مع نللة بالعلل الرشعية ومغياة باملقاصد"(. )13

-12

أبو الطيب مولود الرسيري ،القانون يف تفسري النصوص) بريوت :دار الكتب العلمية2116 ،م) ص .115

-13

نفس املرجع السابق ،ص .122
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لذلك خصص شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل حيزا من رسالته "إيضاح الداللة يف عموم
الرسالة" لبيان ماهية وأمهية ولزومية االعتناء بأساليب الرتجيح األساسية :تنقيح املناط ،وختريج
املناط ،وحتقيق املناط ،)14(.وخصص فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اهلل مؤلفا نافعا هلذا
املوضوع حتت عنوان "كيف نتعامل مع السنة النبوية" (2112م) ،وكذلك كتب فضيلة الشيخ طه
جابر العلواين رمحه اهلل كتابا ماتعا بعنوان "إشكالية التعامل مع السنة النبوية"2114( ،م) والشيخ
عمر بن عبد العزيز قريءي كتاب "كيف نحسن التعامل مع القرآن و السنة" (2115م) ،وغريهم
كثري ،ال يتسع املقام لذكرهم ،فجزاهم اهلل خريا.
ولنا عودة إىل تفاصيل هذه الضوابط الواجب اعتامدها و التمسك هبا يف املحور األخري من
هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل.
يضاف إىل ما سبق وجوب حتري صحيح األحاديث واآلثار ،ففي صحيحها ما يغني عن
سقيمها ،وقد كفانا جهابذة احلديث القدماء واملعارصون مؤونة التمحيص والتقيص يف معرفة
درجات األحاديث ،فهي بحمد اهلل كلها تقريبا خمرجة يف موسوعات حديثية ورقية وإلكرتونية،
جتنب الباحث عناء البحث الطويل ،فجزى اهلل علامءنا األجالء ،عىل جهودهم اجلبارة وتفانيهم يف
خدمة السنة املطهرة ،عىل رأسهم فضيلة الشيخ حممد نارص الدين األلباين رمحه اهلل ،صاحب أعظم
مرشوع معارص يف هذا الشأن" :تقريب السنة بني يدي األمة".
وأختم مناقشتي ملحتويات مؤلفات الربوفيسور إقبال ومنهجه باإلشارة إىل مسألة دقيقة
وخطرية يف ذات الوقت ،تتعلق بمحاولة ربط املفاهيم اإلسالمية عنوة بأطروحات الفكر الغريب
ومقارباته ومناهجه ،ظنا منا أن ذلك قد يرفع من شأن تلك املفاهيم أو يوجد هلا بعض القبول عند
لوا مشينا يف
املسلمني وغريهم ،وهو رشاك وقع فيه الكثري من محلة األقالم املسلمني ،ممن غلوا ُغ ً

-14

ابن تيمية احلراين ،جمموعة الفتاوى ( دار الوفاء ودار ابن حزم 1112 ،م) ج  ،11ص30-1؛ ونرشت الرسالة
مستقلة يف مكتبة الرياض احلديثة.
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التفسري العلمي للقرآن واإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة ،إن إخضاع املطلق (الوحي) للنسبي
(االكتشافات العلمية) أمر خطري عىل اعتبار أن العلم الوضعي معرض ملا يسميه غاستون باشالر
بالقطيعة املعرفية أو اإلبستمولوجية ،خالفا للوحي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
إن اإلدعاء بأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم هو أول من صاغ ونفذ املقاربات اإلدارية
التقليدية (املوقفية ،والنظامية ،والشمولية ،والعملياتية)... ،

()15

بمثابة إعطاء شيك عىل بياض

ألطروحات ال تزال عند مكتشفيها الغربيني حمل تباينات وانتقادات ،قال أحد كبار منظري اإلدارة
الغربية " : Gary Hamdنحن ندرك بحسنا بأن أسلوب اإلدارة احلايل قد أكل عليه الدهر
ورشب .نحن نعلم أن شعائرها وممارستها قد أصبحت سخيفة مع بزوغ فجر القرن الواحد
والعرشين"( ،)16وهو ما أكده 2115( François Dupuyم) بقول "إن اإلدارة تدور يف حلقة
مفرغة" ،وحرص 2111( Jean-Pierre LE GOFFم) عىل بيان األوهام التي يروجها اخلطاب
اإلداري من خالل كتابات "خمتصني يف اإلدارة مل يامرسوها قط أو انقطعوا عنها مند وقت طويل"،
مرد هذا االنتكاس إىل ما أسلفنا احلديث عنه يف مقدمة هذا البحث  ...ولعل إطاللة رسيعة عىل
إحصائيات اجلنايات التي ترتكب يف سياق اإلدارة احلديثة يف شكل ضغوطات مهنية Job stress

واحرتاق مهني  Burn outيؤديان يف حاالت كثرية إىل االنتحار ،كفيلة بأن تكشف حقيقة هذه
املنظومة التي ال نزال نلهف وراء تعلمها وتعليمها ظنا منا أن منتهى التحكم يف اإلدارة وغايته أن
نعرف (من قال ماذا قال ؟) حتى ليخيل إىل األستاذ الفطن أنه حتول من نارش علم إىل جمرد ببغاء
تردد ما يقوله محلة األسامء األعجمية ،إهنا حقيقة مؤسفة أن حتكمنا ظاهرة "الصوت"

Prof Dr. Javed Iqbal Saani Prophet Muhammad [PBUH] & Evolution of

()10

هبذا

15-

(Management Theory )London Intellectuel Capital Enterprise Limited .2020b
فريديريك اللو ،مرجع سابق ،ص .30
-16
-10

يستخدم لفظ " الصوت " كرمز للرؤى و األطروحات الغربية يف حني يمثل "الصدى" ترديد املقوالت الغربية من
قبل الدارسني و الباحثني من العامل التابع (الالغريب) دون اعتبار لألبعاد املختلفة للتباين بني املجتمعات ،و يقصد
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الشكل املقيت.
و قد أشار الباحث زكريا فوده إىل هذه اإلشكالية عندما أوضح أن "البحوث األمربيقية
التي جتري يف الوطن العريب يف جماالت العلوم االجتامعية عامة ،وعلم االجتامع وفروعه خاصة ،إنام
تصدر وجتري أصال متأثرة بتلك املفاهيم واألطر واملقوالت الوافدة لنا من الغرب .فلقد أخذنا هذه
املفاهيم واألطر واملقوالت النظرية كقضايا مسلم هبا وكقواعد علمية ثابتة ال جيوز نقدها أو حتليلها
أو الشك يف مدى سالمتها ومدى مالءمتها ألوضاعنا ولظروفنا ولنمط احلياة االجتامعية القائمة يف
وطننا العريب"(.)12
رابعا :مرتكزات اإلدارة اإلسالمية
تتميز اإلدارة اإلسالمية عن غريها من النظم اإلدارية الوضعية بارتكازها عىل جمموعة
دعائم أساسية يمكننا استخالصها من فحوى التعريف الذي أورد الربفيسور جاويد" :اإلدارة
اإلسالمية هي اكتشاف وتنفيذ إطار موجه لإلنسان كي يتمكن األفراد والفرق من العمل م ًعا
لتحقيق األهداف الشخصية والتنظيمية لرفاهية املجتمع ،والغرض من ذلك هو طاعة اهلل سبحانه
وتعاىل ورسوله يف أماكن خاصة وتنظيمية ،لكسب العيش واالستعداد لآلخرةً ،
وفقا لضوابط
الرشيعة اإلسالمية"(.)11


الرتكيز عىل البعد اإلنساين
عرب عنها النبي صىل اهلل عليه وسلم بمكارم األخالق،
أي القيم اإلنسانية األصيلة التي ن

قال فيام رواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد والبزار عن أيب هريرة ريض اهلل عنه" :إنام بعثت ألمتم

بمأزق "الصوت و الصدى" التأكيد عىل أن جتاهل الواقع الالغريب (عن طريق ترديد املقوالت الغربية) لن يؤدي -
يف التحليل النهائي – إال إىل رشوحات شوهاء وتوضيحات مبهمة و نتائج هالمية( .حممد عثامن أمحد اجلعيل،
1111م).
-12

زكريا فوده ،إشكالية العلوم االجتامعية يف الوطن العريب ،كتاب مجاعي (دار التنوير للطباعة و النرش1124م).

-11

جاويد إقبال ثاين ،املرجع السابق ،ص .44

11

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد4 :

مكارم األخالق"( ،)21وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ،ويف رواية "صالح األخالق"السلسلة
الصحيحة لأللباينُ ،يالحظ أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :ألمتم ،ال ألغري أو أبدل أو نحوها،
إهنا من قبيل القيم التي اتفقت عليها قريش إبان جاهليتها يف حلف الفضول الذي حرضه النبي
صىل اهلل عليه وسلم شابا مل يوح إليه بعد ،وأقره نبيا ،عن طلحة بن عبد اهلل بن عوف أن رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم قال  :لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفا ،ما أحب أن يل به محر النعم،
ولو أدعى به يف اإلسالم ألجبت(.)21
إهنا القيم التي يرتضيها عقالء البرش ممن ال تزال بقايا الفطرة اإلهلية كامنة يف وجداهنم مل
تلوثها األهواء و النزوات ،والتي تشكل جرس تواصل وتفاهم بني الشعوب واألمم؛ جاء اإلسالم
ليعززها ويمدها بمحرك قوي هو الوازع الديني الذي يمنع املؤمن ويزجره عن إتيان ما ال يرضاه
الرشع ،أو املروءة أو حتى النفس السوية.


الرتكيز عىل مقصد الرفاهية الشاملة واملتوازنة

إن اإلدارة اإلسالمية ليست أداة استغالل بيد من يملك ملن ال يملك ،بغرض حتقيق الثراء الفاحش
عىل حساب املقومات الطبيعية واملصالح االجتامعية وحقوق املستخدَ مني ،كام هو شأن اإلدارة
الوضعية ،إن من مقاصد اإلدارة اإلسالمية حتقيق رفاهية اجلميع وتلبية احتياجاهتم بشكل متوازن
ال تطغى فيه مصلحة عىل أخرى ،مصلحة املستخدَ مني ومصلحة صاحب العمل (املنظمة)
- 21

حممد بن إسامعيل البخاري ،األدب املفرد (الرياض :مكتبة املعارف 1411 ،هـ) ج ،1ص.143

-21

قال األلباين يف ختريج فقه السرية للغزايل رمحهام اهلل (ص  :)06رواه ابن إسحاق يف السرية كام يف ابن هشام :ج،1
ص ،12من الطبعة اجلاملية ،قال حممد بن زيد بن املهاجر بن قنفذ التيمي :إنه سمع طلحة بن عبد اهلل بن عوف
الزهري يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ...فذكره ،قلت :وهذا سند صحيح لوال أنه مرسل ،ولكن له
تقويه ،فرواه احلميدي بإسناد اخر مرسال أيضا ،كام يف البداية  :ج ،2ص21؛ وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده،
شواهد ن
رقم ( )1606 ،1655من حديث عبد الرمحن بن عوف مرفوعا دون قوله" :ولو دعيت به يف اإلسالم ألجبت"،
وسنده صحيح.
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ومصلحة املجتمع أيضا؛ وقوام هذا التوازن هو السامحة والتآزر واإلحساس باآلخر ...وغريها من
القيم واألخالقيات التي ال تتسع هذه الصفحات لعرضها ،فنكتفي ببعضها عىل سبيل املثال.

قيمة السامحة التي تنعكس عىل سلوك املسلم يف كل معامالته ،مصداقا لقول النبي صلى
اهلل عليه وسلم" :رحم اهلل عبد ًا سمح ًا إذا باع ،سمح ًا إذا اشرتى ،سمح ًا إذا اقتىض"( .)22رواه
البخاري وابن ماجة عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام.

وقيمة اإلحساس باآلخرين وحب اخلري هلم التي ال يصح إيامن بدوهنا ،قال صلى اهلل عليه
وسلم" :ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه"( ،)23رواه البخاري ومسلم عن أنس بن
مالك ريض اهلل عنه ،وقيمة املسؤولية املشرتكة واملتبادلة ،الواردة يف قوله عليه الصالة والسالم:
"كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته  )24("...متفق عليه.


حتقيق مبدأ الطاعة هلل عز وجل واملتابعة لرسوله صىل اهلل عليه وسلم
طاعة اهلل تعاىل هي الغاية التي ألجلها خلق اإلنسان ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭼ( ،)25وال تصح هذه العبادة إال باتباع النبي صىل اهلل عليه وسلم ،والعبادة يف اإلسالم
ليست طقوسا تُؤدى يف أزمنة وأمكنة معينة ثم ينرصف اإلنسان لشؤونه يديرها كيفام اتفق بعيدا عن
توجيه اهلل ورقابته ،بل حياة اإلنسان طيلة يومه  -من استيقاظه صباحا إىل نومه مساء  -كلها عبادة،
قال تعاىل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ( ،)26فاملسلم ليس مسلام يف
املسجد وقت الصالة ،ويف احلرم إذا حج ،وأثناء صيامه ،ثم بعد ذلك يف عمله وباقي شؤونه
الدنيوية تنقطع صلته بربه ،فال طاعة فيها هلل وال اتباع لرسوله ،كام هو شأن الذين ينسبون إىل املسيح
- 22

حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،رقم احلديث ،21061 :ج ،3ص.50

- 23

حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيح البخاري ،رقم احلديث ،13 :ج ،1ص.12

- 24

نفس املصدر ،رقم احلديث ،213 :ج ،2ص.5

- 25

سورة الزاريات ،اآلية.56 :

- 26

سورة األنعام ،اآلية.162 :
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عليه السالم زورا "دع ما لقيرص لقيرص وما هلل هلل" ،يف اإلسالم كل يشء هلل وحده ال رشيك.
وعليه فإن طاعة اهلل تعاىل واتباع رسوله صىل اهلل عليه وسلم يف ممارسة اإلدارة وسياسة
احلكم ال خترج عن نطاق الطاعة العامة التي أوجبها اهلل عىل عباده مجيعا يف كل شؤوهنم الدنيوية
واألخروية ،وبذلك فإن االلتزام بأحكام اإلدارة ليست من باب حتقيق املنافع أو دفع املضار ،وإن
كان ذلك واردا والرغبة فيه مرشوعة ،عىل اعتبار أن الرشيعة اإلسالمية تضمن حتقيق مصاحلنا
الدنيوية أيضا ،ألن مصدرها هو اخلالق سبحانه األعرف بام يصلح العباد وما يفسدهم ،وإنام غاية
هذا االلتزام هو حتقيق الطاعة واالمتثال قبل أي اعتبار آخر.


اإلدارة اإلسالمية ربانية املصدر
تستمد مفاهيمها وتطبيقاهتا من كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم،

باعتبارمها املصدرين األصليني للترشيع اإلسالمي ،وهو ما يشكل حصانة هلا من الزيغ أو
االنحراف عن املنهج احلق متى ما التزمت مجيع األطراف بامتثاله ،وضامنة للمتعاملني (أصحاب
املصلحة أو باألحرى أصحاب احلقوق

Prenantes

 )Stakeholders/Partiesوصيانة ملصاحلهم

وحقوقهم.
عىل غرار ما هو معمول به يف األنشطة املالية واملرصفية اإلسالمية ،يقتيض هذا املرتكز
تضافر جهود هيئات الفتوى وهيئات الرقابة الرشعية ،أقصد هبيئات الفتوى واالجتهاد املجامع
الفقهية اإلسالمية ومراكز البحث املتخصصة وكذا العلامء املستقلني ،الذين يتحملون مسؤولية
حتديد املعايري والضوابط الرشعية التي حتكم األعامل اإلدارية بام يضمن مطابقة املامرسات
والسلوكيات اإلدارية ألحكام الرشيعة اإلسالمية؛ وتشكل لغرض ضامن التطبيق الصحيح والسليم
للمعايري والضوابط هيئات رقابة رشعية خمتلطة ،أي متشكلة من علامء الرشيعة وعلامء اإلدارة و
ذوي اخلربة يف املامرسات اإلدارية ،مهمتها مراقبة تنفيذ املعايري اإلدارية والتزام اإلداريني هبا،
واإلرشاف عىل أنشطة التدريب والتوجيه ما أمكن ،بغرض تكريس منظومة اإلدارة اإلسالمية يف
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الواقع املهني والتنظيمي.
خامسا :اخلطوط العريضة للتأطري االبستمولوجي واملنهجي لدإدارة اإلسالمية
يرى واير( )20أن العامل العريب تم إمهاله يف البحوث اإلدارية املوجودة وأن "ممارسات
اإلدارة يف املنطقة  . . .ينبغي دراستها ككيان مستقل" ،ويطلق عىل هذا "الكيان"  -وهو اإلدارة
العربية  -اسم "النموذج الرابع"  ،)22(Qautrième paradigme/Fourth paradigmلتمييزه
عن النامذج الثالثة األوىل لإلدارة األمريكية واألوروبية واليابانية التي حتظى حال ًيا باألولوية يف جمال
البحوث واملامرسات التجارية واإلدارية ،ضمن هذا "النموذج الرابع" حيدد واير (")21اإلطار
املتكامل لإلسالم ...باعتباره مصفوفة من املعتقدات تتجىل يف املامرسة السلوكية" كمصدر
للدراسات بسبب "احتالل األخالق اإلدارية مركز الصدارة" يف املامرسة اإلدارية (.)31
وتالحظ األستاذة

Forster G.

(2114م) أن "أكرب قضية جيوسياسية اليوم يف العامل

مصدرا متزايدً ا للتوتر العاملي  -هي تقاطع العلامين والتجاري مع الديني
اإلسالمي  -والتي تشكل
ً
واأليديولوجي ،إهنا قضية حملية باإلضافة إىل كوهنا عاملية ،وإجياد تسوية بني هاتني النظرتني
أيضا ،يف ظل هذه الظروف ،ليس هناك شك يف أنه يف السياق
املتعارضتني للعامل هو أمر ملح ً
العاملي ،جيب أن هتتم الرشكات التي هلا حضور كبري يف العامل اإلسالمي أو تتعامل معه ،بالتفاعل بني
املصالح العلامنية والتجارية ملنظامهتم والتقاليد الدينية واأليديولوجية والثقافية يف البلدان املضيفة

Weir, David, ‘Management in the Arab World: A Fourth Paradigm?’ Paper

27-

submitted to EURAM Conference, 2001, p. 17.
Weir, David, ‘Human Resource Development in the Arab Middle East’, in

28-

Lee, Monica (ed) Human Resource Development in a Complex World London:
Routledge 2003, p. 71.
Weir pp. 16-17

29-

Forster G. (), The influence of islamic values on management practice

30-

(London : Palgrave Macmillan, 2014) pp. 1-2.
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املختلفة ) .(Tayeb 2000, Weir 2000, Wilson 2006, Metcalfe 2006, 2007وأرى أنه
جيب عىل األكاديميني أ ن يسامهوا بشكل كامل يف احلوار الدويل اجلاري ،وتوفري البصرية الالزمة يف
خمتلف التقاليد واملامرسات الثقافية التي حتتاجها املنظامت العاملية"(.)31
وبغض النظر عن األهداف الربامجاتية (الذرائعية والنفعية) التي حترك األستاذة  Forsterيف
اختاذ هذا املوقف الداعي إىل االهتامم بالدين كإطار ومصدر للبحوث اإلدارية ،فإن ما حيسب هلا هو
شجاعتها يف طرح تصوراهتا ومعاجلتها للموضوع بانفتاح وتبرص ،خالفا ملواقف من نصبوا أنفسهم
سدنة للعلامنية واالجتاهات اإلحلادية (يف البالد اإلسالمية) ومعارضتهم لكل دعوة أو حماولة
تأصيلية للعلوم واملعارف ،كام هو شأن أحد املتزمتني ممن يرون أن "دخول ميدان البحث العلمي
بروح النظر الديني ال شك ييسء إىل العلم و يقيده ويقطع الطريق عىل نتائجه"( ، )32جاهال أو
متجاهال ما ترتب عن القطيعة بني العلم ومبادئ الدين واألخالق من ويالت وكوارث تتجرع
البرشية مرارهتا وتكتوي بنرياهنا يوما بعد آخر يف شكل أمراض خطرية وأسلحة فتاكة وتدمري ممنهج
ملقومات احلياة املتوازنة عىل بساط املعمورة( ،)33ومتغاضيا عام حققته أسلمة املعامالت املالية
واملامرسات املرصفية  -عىل سبيل املثال  -من نجاحات باهرة عىل الصعيد العاملي باعرتاف القايص
والداين وبشهادة العدو قبل الصديق ،وناسيا أخريا أن األمة اإلسالمية إنام عرفت أوج ازدهارها
وبلغت مستويات الريادة العاملية يف ظل التعاضد ،بله التالحم ،بني الوحي اإلهلي والتفكري العلمي،
عرب عنه اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل بالتوافق بني صحيح املنقول ورصيح املعقول ،وقد أبىل
أي ما ن
علامء اإلسالم بالء حسنا يف اجلمع بني علوم الدين وعلوم الدنيا ،أو العلوم الرشعية والعلوم

Ibid p. 2.
-32

31-

عبد العظيم أنيس ،هل يمكن أسلمة العلوم؟ ضمن كتاب :اإلسالم والسياسة :األسس الفكرية و األهداف العملية
(اجلزائر :موفم للنرش1115،م( ص .123 - 121

-33

ثابتي احلبيب (2115م) ،التسويق اإلسالمي وترشيد السلوك االستهالكي ،كتاب مجاعي ،دار صبحي للطباعة
والنرش ،اجلزائر.
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الوضعية ،فأنتجوا وابتكروا ما أذهل العامل آنذاك(.)34
ومما ينبغي التأكيد عليه يف هذا الصدد أن الدعوة إىل اختاذ الدين اإلسالمي مرجعا وحكام
يف شؤون املسلمني العامة واخلاصة ،وإطارا شامال للبحوث والدراسات املتعلقة هبا ،ال يقصد هبا
إضفاء مسحة إسالمية سطحية عىل النظريات العلمية والنظم املعرفية ،وال "العودة إىل (املايض)
بقصد طرحه طرحا عقالنيا علميا"

()35

كام يدعي بعض مناوئي مرشوع التأصيل اإلسالمي

للمعرفة ،وإنام يقصد هبا دراسة العلوم واملعارف احلديثة السيام يف حقول العلوم اإلنسانية
واالجتامعية وفق تصورات إسالمية أصيلة ويف نطاق عقيدة اإلسالم ورشيعتهُ ،بغية ختليص هذه
املعارف من الرتاكامت اإليديولوجية الواهية ،ومن ثم إزالة حالة االزدواجية املصطنعة والتعارض
املفتعل واملغرض بني علوم الدين والعلوم األخرى التي يراد هلا أن تبقى مقطوعة الصلة باملصادر
اإلهلية والتوجيهات النبوية.
ينبغي علينا كمسلمني أن يكون هذا املقصد قناعة تامة ،بله عقيدة راسخة ،ألن السبيل
األوحد خلالص البرشية وحتررها ،والطريق الصحيح لنهضة األمة اإلسالمية ورقيها ،هو ربط
الصلة وتوثيق العالقة من جديد باملصادر الربانية لتسيري شؤون احلياة ،ألن اخلالق سبحانه وتعاىل
كام أبدع النظام الكوين ورتب دعائم التوازن الطبيعي ،كذلك أنزل رشائع وأحكاما تضمن توازن
القائمني عىل قيم
احلياة البرشية يف شتى جماالهتا ،وتكفل حتقيق مبدأي االستخالف وعامرة األرض
َ
الكرامة اإلنسانية والعدالة االجتامعية.
ولتجنيب البحوث اإلدارية اإلسالمية مغبة االنغالق عىل الذات أو االنفتاح غري املنضبط

Hassani S. & al. (), 1001 Inventions: Muslim Heritage in our World (UK :
-35

34-

Foundation for science, technologie and civilisation, 2nd edition, 2007 ).
حممود عبد الفضيل  ،مالحظات أولية حول بعض مقوالت االقتصاد اإلسالمي ،ضمن كتاب :اإلسالم والسياسة:
األسس الفكرية و األهداف العملية( ،موفم للنرش ،اجلزائر 1115م) ص .111
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عىل ال ثقافات الدخيلة ،يتوجب عىل الباحثني مراعاة عدد من الضوابط العلمية األساسية ،نوردها
فيام ييل بإجياز ،راجني من اهلل سبحانه وتعاىل تيسري إمتام وإصدار مرشوعنا" :املدخل إىل التأصيل
اإلسالمي للعلوم اإلدارية :التموقع االبستمولوجي والتأطري املنهجي".
مما ينبغي عىل الباحثني مراعاته يف تناوهلم لقضايا وموضوعات اإلدارة اإلسالمية:
 ) 1إذا كانت اإلدارة الوضعية برامجاتية املنشأ والتكوين ،تتحدد الصحة واملصداقية فيها عىل
أساس ما حتققه من مصالح ومنافع ،فإن اإلدارة اإلسالمية تستمد رشعيتها ومصداقيتها
من الرشع احلنيف كام سبقت اإلشارة إليه ،إن "كل ما يعتربه الشارع احلكيم يف أحكامه من
متشو ًفا إىل
أمور جيب علينا أن نعتربه يف اجتهاداتنا ،فمن اتنبع الشارع يف ذلك فإنه ليس إال
ن
موافقة إرادته تعاىل ،وما هو معترب له يف أحكامه"(.)36
 )2ال تقترص مصادر اإلدارة اإلسالمية عىل القرآن والسنة ،وإن كانا مها األصل الذي ال حميد
عنه ،بل هناك مصادر أخرى مفرسة ومكملة ال يمكن االستغناء عنها ،منها أقوال وأعامل
الصحابة ريض اهلل عنهم ،السيام اخللفاء الراشدون ،وكذلك اجتهادات العلامء اجلامعية
يرس اهلل يف زماننا وجود املجامع الفقهية التي تتوىل اإلفتاء يف النوازل
والفردية ،وقد ن
خصوصا ،وتضم علامء من كل األقطار اإلسالمية مما يضفي عىل فتاوهيا صفة اإلمجاع إىل
حد كبري.
 ) 3بإمكان الباحث التعامل مع النصوص مبارشة إذا ما أويت ملكة الفهم الصحيح ،والقدرة
عىل الرتجيح بني النصوص التي ظاهرها التعارض ،والقدرة عىل استنباط األحكام وفق
الضوابط األصولية املعتمدة ،إضافة إىل وجوب التزام القواعد التي حددها أهل العلم،
والتي نشري فيام ييل إىل بعضها بشكل موجز ،وللقارئ الشغوف أن يرجع إىل الكتب
املتخصصة يف هذا الباب ،وقد أرشنا إىل بعضها سابقا ،ككتاب الشيخ القرضاوي وكتاب

-36
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عمر قريءي وغريمها:
 االستيثاق من ثبوت احلديث وصحته ،ومعرفة دالالت اصطالحات أهل العلميف فنون مصطلح احلديث أو علم الرواية.
 فهم النص الرشعي فهام صحيحا ،بمقتىض قواعد علم التفسري وعلم درايةاحلديث ،وقواعد اللغة العربية ،والضوابط األصولية.
 مجع النصوص املتعلقة باملسألة الواحدة ،حرصا من الباحث عىل التأكد منسالمة النص من معارض أقوى منه ،أو أوثق ،أو أصح ،وهو ما يستلزم توفر
دراية كافية بعلم التعارض والرتجيح ،ومتييز اخلاص من العام ،واملقيد من
املطلق ،واملؤقت من املؤبد ،وما إليها من وجوه التعارض والرتجيح.
 فهم النصوص يف ضوء مالبساهتا ،وأسباهبا ،و مقاصدها ،إن الفهم الدقيقللنص يقتيض النظر فيام بني عىل سبب ،أو ارتبط بعلة رصحية أو ضمنية ،ومعرفة
مالبسات النص وسياقه.
 ) 4استخالص العرب من التجارب العملية املوافقة لروح الدين ومقاصده ،والتي تلبي
احتياجات األفراد واجلامعات ومصاحلهم ،عمال بالقاعدة العامة "أنتم أعلم بشؤون
دنياكم" ،37رواه مسلم عن أنس عن النبي صىل اهلل عليه وسلم ،وقاعدة "درء املفاسد
وجلب املصالح" ،وغريمها.
اقترصنا عىل هذه القواعد العامة نظرا ألمهيتها ،وهناك قواعد أخرى كثرية مبثوثة يف كتب
أصول الفقه ،ملن يرغب يف االستزادة أو دراسة التفاصيل.
اخلامتة
هذه جمرد تصورات أولية حول اإلطار اإلبستمولوجي واملنهجي لبناء نظرية اإلدارة

- 30
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اإلسالمية ،كتبتها يف عجالة بعد اطالعي عىل عدد من املؤلفات يف هذا املوضوع مكتوبة بأقالم
إسالمية وأخرى غري إسالمية ،يلمس القارئ املتخصص يف علوم اإلدارة من خالهلا مدى احلاجة
إىل توجيهها وضبط مناهجها ،وإنني بحكم ختصيص يف إدارة األعامل وتدرييس لفنون اإلدارة منذ
ثالثة عقود كاملة ،أملس باستمرار مدى احلاجة إىل تأصيل هذه الفنون بام يتوافق وعقيدة أمتنا
ورشيعتها ،ويتامشى مع مشارهبا الفكرية وموروثها الثقايف واالجتامعي ،بدل االصطدام والتعارض
اللذين مل ينجم عنهام سوى مزيد من الرتدي واالنتكاس والتخلف عن ركب التطور احلضاري وعن
الرقي الذي عاشه أسالفنا يوم أن متسكوا بتعاليم دينهم وهدي نبيهم صىل اهلل عليه وسلم يف شتى
شؤون حياهتم.
نظرا ألمهية
اخرتت أعامل الربوفيسور جاويد إقبال ثاين جماال هلذه الدراسة التقويمية ً
مؤلفاته وشموليتها لكافة جماالت اإلدارة ،عالوة عىل التزامه منهجا علميا يف استقراء نصوص
القرآن والسنة يلبي االحتياجات املعرفية للباحث والطالب املسلم.
إن ما بذله ويبذله الربوفيسور إقبال يف هذا الشأن جلدير بأن حيظى باهتامم األمة كلها
(السيام علامءها و مفكرهيا وطلبة العلم فيها) ،وأن تنقل أعامله العلمية إىل لغات أخرى أوهلا اللغة
العربية ،وأن تنرش عىل أوسع نطاق لضامن مقروئية أكرب ملؤلفاته.
أعامل الربوفيسور جاويد جديرة بأن تُتخذ أرضية انطالق ملرشوع أوسع يتجاوز مستوى
قدرات األفراد وإمكانياهتم الشخصية إىل مستوى التكفل املؤسيس ،من شأن ذلك أن يقدم خدمة
ك برية ال حتىص منافعها لصالح األمة مجعاء ،وأن يسهم يف حركة التجديد والعودة إىل الذات وتوفري
مقومات النهوض واالنطالق.
إهنا دعوة لكل الباحثني املهتمني بموضوعات اإلدارة اإلسالمية والغيورين عليها من
أكاديميني وممارسني إىل االلتفاف حول هذا املرشوع واملبادرة بالتطبيقات امليدانية والدراسات
األمربيقية ،ألن االرتقاء باإلدارة اإلسالمية من مستواها النظري وطابعها األخالقي إىل مستوى
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الطرح العلمي اهلادف إىل صياغة القوانني العامة ،يتطلب تكثيف الدراسات النظرية والتجريبية
بغرض تفسري الظواهر اإلدارية املبنية عىل أسس إسالمية ،واكتشاف العالقات السببية بني هذه
الظواهر وأسباهبا أو العوامل املتحكمة فيها ،بذلك نتوصل إىل حترير أمتنا من هيمنة النظم غري
اإلسالمية ،وإحداث االنتقال املنشود نحو احلياة اإلسالمية التي تريض خالقنا وحتقق أغىل
طموحاتنا.
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