
 )مفهوم مديريت در سخنان اميرالمؤمنين علي)ع

 

 مطلب اول : تدبير 

نگريستن به عواقب مثبت يا منفي كارها، كه به اين معنا يكي از   تدبير به معناي انديشيدن به فرجام امور،

مفاهيم بنيادين مديريت است، زيرا مديريت در معناي فراگيرش طرح و برنامهه ريه ي بهراي كهاري را گوينهد و      

  .برآورد نتايج آن كار قبل از دست يازيدن به آن مي باشد

تدبير از ويژگيهاي اساسي مدير است و مدير موفق كسي است كه به تدبير شههر  دارد و كسهي اسهت    

 .كه امور را در جاي خود مي نهد

 : بعههد از بيههان رابدههر تههدبير بهها مههديريت بههه ركههر متههوني مههي  ههردازيم كههه در آن ايههن وا   آمههد  اسههت        

نيك تدبيري ثرو  اندك را اف ون مي كنهد و   :  ُحسُن الَتدبيِر ُينِمي قليَل الماِل َو سوُء الَتدبير ُيفني َكثيَرُ  ( 1

 .سوء تدبير ثرو  فراوان را از بين مي برد

 .:با نيك تدبيري هيچ فقري وجود ندارد  ( الَفقَر َمَع ُحسِن الَتدبيِر2

: نيهك تهدبيري و  رهيه  از تبهيير از نشهانه ههاي           الَتبهييِر مهن ُحسهن السسياَسه ِ     (ُحسُن الَتدبيِر و َتَجُنهبُ 3

 .سياست نيكوست

: اساس زندگي برآورد نيكوست و مالك آن نيك تدبيري   (ِقواُم الَعيِش ُحسُن الَتقدير َو ِمالُكُه ُحسُن الَتدبيِر4

 .است

 .ت: شخص لجوج بي تدبير اس  ( َليَس ِلَلجوِج تدبيٌر5

 .: علت نابودي بدتدبيري است  (َسَبُب الَتدميِر سوُء الَتدبيِر6

از اين عبارتها مشخص مي شود كه تدبير عنصري دخيل در ادار  زندگي است كه افراد خانواد  را از بديها و 

بالهاي فقر حفظ مي كند، همچنين عناصر مهم در ادارر دولت و حكومهت بهر مهردم اسهت، اهون از نشهانه       

سياست آرماني و از مباني اساسي توسعر اقتصادي اسهت، ثهرو  انهدك را افه ون مهي كنهد و رشهد        هاي 

 .ثرو ، عصب توسعر اقتصادي است. تدبير  يش از آن كه نظاهر بيروني داشته باشد، صفتي راتي اسهت 

نتهايج تهدبير بهر     .انسهان لجهوج و عجهول اهر و راسهتش را نمهي شناسهد و از قهور تهدبير بهي بههر  اسهت            

وفايي عملي كه بر آن مبتني است منعكس مي شود. اما اگر مهدير بهه تهدبير نيازمنهد شهد، سهرانجام       شك



كارش به ويراني خواهد انجاميد؛ ويراني در سدح جامعه  يش مي آيد، اگر مديريت در سدح جامعه باشد 

 .و ويراني اقتصاد، اگر مديريت در حوزر اقتصاد باشد

 

  .كههه تههدبير را در مههديريت از لههوازم اوليههه مههديريت خههود مههي دانههد  بنههابراين مههدير خردمنههد كسههي اسههت  

   .حضر  )ع( مي فرمايد : حسن تدبير ، اولين نشانر عاقل بودن است

 

 مطلب دوم : فرماندهي ) حكمراني (

 

از كلمر امر گرفته شد  و جمع آم اوامر است از آنجاييكه مديريت مجموعه اوامر و نواهي به مردم « ِامرأة »

 : در حقيقت نوعي حكمراني است. اين وا   در سخنان حضر  علي )ع( فراوان آمد  است است

 

: رعايت انصاف نسبت به خود، همچون عدالت ورزي در حكومت   (َ اإلنصاُف ِمَن الَنفِس َكالَعدِل ِفي اإِلمَرِة1

 .است

 

در عين قدر  مي بخشد و در حكومهت، عهدالت   (الَكريُم َيعُفو َمَع الُقدرِة َو َيعِدُل ِفي اإلمَرِة : شخص كريم 2

 .مي ورزد

 

زيبهايي سياسهت، عهدالت ورزي در حكومهت و      :   (َجماُل الِسياسِ  الَعدُل ِفي اإلمهَرِة َو الَعفهُو َمهَع الُقهدَرةِ    3

 .بخشش در عين قدر  است

 .: عدالت نظام بخش حكومت است  ( َالَعدُل نظاُم اإلمَرِة4

 .الُقدرِة َو ِحصُن اإلمَرِة : سيرر نيكو، زيبايي قدر  و د  حكومت است (ُحسُن السسيرِة َجماُل5

: قهدر  تهو بهر نفسهت، برتهرين قهدر  و         (ُقدَرُتَك علهي َنفِسهَك َافَضهُل الُقهدَرِة و ِامَرُتهَك َعَليهها َخيهُر َاإلمهَرةِ        6

 .فرمانروايي تو بر آن بهترين فرمانروايي است



طريق آن فرمانها را صادر مي كند و عدالت،  ايه و اساس است وقتي حكومت، موقعيتي است كه حاكم از 

 .حوزر آن تعامل با مردم باشد و هرگا  حوزر آن َنفس باشد، رعايت انصاف، معادل عدالت است

 

اگر صاحب حكومت، انسان كريمي باشد و در عين قدر  ببخشد و در حك.مت عدالت ورزد، و اين شيو  را 

 .بندد، زيباترين شيو  هاي سياست را به كار بسته استدر حوزر حكومت به كار

حكومت، در كيفيت صدور فرمانها و در شيور تعامل ميان آِمر و مأمور نظام خاصسي دارد كه همگهي وا گهاني   

از نظام حكومت مي باشد. إمار  و آمر به رفتار و صفاتي راتي وابسته است كه بيشتر از جنبهر خهارجي و   

ه با سيرر آدمي مربوط است و در سيور تعامل وي بها مهردم ظهاهر مهي شهود و در      ظاهري آن مي باشد ك

نتيجه، بازتابي از زيبايي قدر  و د  حكومت است، اهون حكومهت كهردن در نخسهتين خاسهتگاهش همهان       

لجام زدن به نفس در هنگام سركشي است و نخستين حوزر فرمانروايي آن نقش بشري مي باشهد. ههر   

روز شود در آن ميدان ب رگتهر  يهروز خواههد شهد. و ههر كهس قهادر بهر اعمهال قهدر  بهر            كس در اين ميدان  ي

مملكت بود. خالصه اين كه حكومت گونهه اي از مهديريت اسهت كهه سهلدر همهار  بها قهدر  در آن بهه ههم           

 .آميخته است

 

 مطلب سوم : قدرت 

 

است. اهه قهدر  سياسهي،     قدر  را نشان صاحب قدر  بودن در هر شكل آن به كار برد   امام علي )ع(

اجتماعي و يا اقتصادي.  س قدر  به معناي سيدر  و ايرگي، همان إعمال قدر  بر نيروهاي تحت فرمان 

صاحب قدر  مي باشد. بنابراين مديريت بايسته، گونه اي از گونه هاي قدر  است، اون نمايانگر شكلي 

اين معنا  .نيروهاي معنوي باشند و اه مادسياز اشكال إعمال قدر  بر نيروهاي تحت فرمان مي باشد. اه 

زماني به بهترين وجه روشن مي گردد كه به كاربردهاي آن در سخنان علهي )ع( مراجعهه نمهاييم. حضهر      

  : مي فرمايند

: بهترين شكيبايي فهرو خهوردن خشهم و مالهك نفهس        ( َافَضُل الِحلِم َكظُم الَغيِظ َو ِملُك الَنفِس َمَع الُقَدَرِة1

 .بودن در عين قدر  مي باشد



 .آَفُ  الُقدرِة َمنُع اإلحسان : آفت قدر ، بازداشتن از احسان است  (2

 .: زكا  قدر ، رعايت انصاف است  َزكاُة الُقدَرِة اإلنصاُف  (3

 .: سير  نيكو، زيبايي قدر  است  ُحسُن السيَرِة َجماُل الُقدرِة   (4

 .: خوش نامي ، د  قدر  است  ةُحسُن الُشهَرِة ِحصُن الُقدَر  (5

 .:  اسخگويي از سر قدر  را رها كن؛ هراند به نفع تو باشد   َدِع الجواَب َعن ُقدَرٍة َو ان كان َلَك  (6

 .: هنگام رسيدن به كمال قدر ، فضيلت بخشش نمايان مي شود   (ِعنَد َكماِل الُقدَرِة ُتظِهُر َفضيَلُ  الَعفِو7

: بهترين مردم كسي است كه خشم خهود را فرونشهاند و از     َمن َكَظَم َغيُظُه َو َحُلَم ُقدَرٍةَافَضُل النساِس   (8

 .سر قدر  شكيبايي ورزد

وقتي آدمي به مدارج قدر  دست مي يابد وظيفر اوست كه به يك عنصر مثبت متحول گردد تا نيكوكاران را 

سركشهي نفهس را مههار نمايهد و بهراي مهردم       گرامي بدارد و از لغ ش بدان بگيرد، خشمش را فرو خهورد و  

 .تواضع و فروتني كند و از حق خود به نفع آن كه از او ضعيف تر است، درگيرد

قدر  از هر نوع كه باشد، اه قدر  اقتصادي و اه سياسي، علتي براي تكبر و تفاخر و به ر  نمهايي نه د    

 .در برابر ضعيف تر كوتا  آيد مردم نمي باشد بلكه رفتار او بايد متواضعانه بود  از حق خود

 

با مدارا و گيشت قدر  حقيقي به وجود مي آيد و سياد  بر ديگران حاصل و موجب شهر  در ميان مهردم  

خواهد شد و اين امر تنها با عدالت ورزي، نخست در حق خهود يعنهي انصهاف ميسهر اسهتكه بهدون انصهاف        

همان بهايي است كه يك مدير بايد بپردازد تا قدر  بنابراين انصاف  .قدر  به نيروي مخربي تبديل مي شود

 .در جايگا  طبيعي خود قرار گيرد

مظاهر قدر ، نيروي خود سهندانه و طغيهان و سركشهي نيسهت بلكهه بها گيشهت، نيكوكهاري، شهكيبايي،          

فروخوردن خشم و گيشتن از حق به نفع ديگران مي باشد. اينها همان ويژگيهاي مديريت بايسته اسهت و  

ثمر  اين نوع مديريت مي باشد اه در حهوزر حكومهت باشهد و اهه در حهوزر رهبهري اجتمهاعي و يها         قدر  

 .و امثال آن؛ به عيارتي قدر ، يكي از مظاهر مديريت است  هدايت و سازماندهي مؤسسه ها و ادارا 

 

 



 

 مطلب چهارم : سروري و سرور

 

دادن مفهوم رياست و مديريت است. سرور يها  از كاربردترين سياد  )سروري ( در سخن علي )ع( ، نشان 

سيد همان مدير بايسته اي است كه به شيور مندقي بر زيردستان حكهم فرمهايي مهي كنهد، مهديري كهه       

به سخنان حضر  در اين زمينه توجه كنيم كه  .برآنها تحميل نشد  است و به اجبار بر آنها فرمان نمي راند

 :فرمودند

 

: آقا و سرور كسي است كه زحمهت ديگهران را بهر دوش       َتَحَمَل المؤونَ  َو جاَء ِبالمؤونِ الَسِيُد الُيصانُع َمن 

 .مي كشد و ياري مي رساند

: آقا و سرور كسي است كه مكر و حيله نمهي كنهد و حهر  و       السيِسُد الُيصانُع و الُيخادُع و الَتُغرسسُ  الَمداِمُع

 .طمع وي را نمي فريبد

 .: كسي كه بخشندگي ندارد، سياد  ندارد  َسخاَء َلُهالسيادَة ِلَمن ال

 .: با بخشش است كه انسانها به يباد  مي رسند   ِبالُجوِد َتُسوُد الِرجاُل

) مدير آرماني ( كسي است كه زحمت زيردستان خود را بردوش كشهيد ،  يوسهته بهه       س سيد و سرور

صفت  يش از اين كهه مهديريت آنهها را بهه دسهت       ياريشان مي شتابد، بخشند  و سخي است و با اين دو

 .گيرد، قلب آنها را مالك مي شود

سيد و سرور كسي است كه با قدرتمندان سازش نمي كند، و در خود احساس قدر  مي كند اون مالك 

قلب مردم است و نيازي به سازشكاري و  نهانكاري در زندگي ندارد؛ شيور او صراحت و درستكاري اسهت  

كه سازشكاري نمي كند اهل خدعه و فريب هم نيست به سبب حر  و طمع در گل و الي دنيا همانگونه 

گير نمي كند و زر و زيور او را نمي فريبد، هرانهد گرانبهها باشهد زيهرا او روشهي اسهتوار و اههداف ثهابتي در         

گي بازنمايهد  زندگي دارد. اين همان مديريت مدلوب ) آرماني ( است كه مي توانهد راههش را در امهواج زنهد    

بي آنكه شرايط و عوامل فريبند  اي او را منحرف سازد  س سيد و سرور كسي است كهه متسصهف بهه ايهن     



صفا   سنديد  است و شايستگي سياد  را دارد و بدون اين صفا  نمي توانهد حتهي يهك گهام در تحقهق      

  .اهداف كه براي خود و زيردستانش ترسيم نمود  به جلو بردارد

 

 سياست مطلب پنجم :

 

» سياست به معناي فن رهبري مردم مفهومي اسهت كهه بهر آن اتفهار نظهر اسهت و لفهظ آن بهر گرفتهه از          

يعني كسي كه به  هرورش اسهب مشهغول اسهت و     « ساِئُس الَخيل » و گفته مي شود « ساَس َيُسوُس 

اير  ادشها   مي نمايد. ابن طقدقي در معناي سياست مي گويهد : سهرم    اسب را به ميل خود رام و مديع

است و حفظ جان و مال مردم، دفع شرور و قلع و قمع فاسدان و منع ستمگري منجر به فتنهه و آشهوب بهه    

  .آن متكي است

بنابراين تعريف، سياست معنايي مدابق با معناي مديريت دارد؛ اون مديريت ني  فن رهبهري مهردم اسهت.    

سهوب مهي شهوند. فراگيرتهر از مهديريت مهي       سياست و مديريت هر دو در اين حوز  دو اهرر يهك عمهل مح  

باشد. اما به معناي محدودتر هم آمد  است كه همان مديريت گروهي معين از مردم براي هدفي مشخص 

 .مي باشد. به سخنان ايشان در معناي دوم مي  ردازيم

 .: اصل سياست، مدارا ورزيدن است  َرأُس الِسياسِ  إسِتعماُل الِرفِق

 .: فضيلت رياست، به نيكي سياست كردن است  الِرياسِ  ُحسُن الِسياسِ َفضيَلُ  

 .: مالك سياست، عدالت ورزي است  ِمالُك الِسياسِ  الَعدُل

 .: هر كه سياستش نيكو باشد، رياستش تداوم مي يابد  َمن َحُسَنت سياَسُتُه داَمت ِرئاَسُتُه

 .ينت سياست است: خويشتنداري، ز  اإلحتماُل َزيُن الِسياَسِ 

: هر كس نفس خود را رام كند، سياست را درك كرد  اسهت. سياسهت     َمن ساَس َنفَسُه َادَرَك الِسياسَ 

در اين متون به معناي فن مبتني بر علم و تجربه است كه طبيعت آن به خاطر تفاو  حوز  هاي اجرايي آن 

مؤسسهه يها يهك شهركت تجهاري گهردد،        متفاو  است.  س سياست وقتي اب ار حكومهت يها ابه ار مهديريت    

متفاو  نيست بلكه همه اين سازمانهاي اداري بر افراد و گروههايي تكيهه دارنهد كهه آنهها بهه مهديريت نيهاز        

 .دارند. مديريت به فني نيازمند است كه آن فن،همان سياست مي باشد



 اصول و مباني اين فن

 

بيم : مدارا، تحمل، فضيلت، عدالت، كنترل نفس. در سخنان حضر  علي )ع( عناصر اين فن را انين مي يا

همه اين امور فضايل نفساني و ارزشهاي اخالقي هستند كه تربيت نيكو و توجه معنوي موجهب آنهها مهي    

شود؛ اصل سياست مداراست نه به كاربستن قدر . اگر سياست با فضهيلت درآيمه د، ثمهرر آن سياسهت     

ن عدالت است. بدون عهدالت، سياسهت معنهي خهود را از     نيكوست. مالك و ريشر سياست هم به كاربست

دسههت داد  و از فههن مههديريت مههردم بههه فههن  راكنههدگي و دوري از سياسههتمداران بههدل مههي گههردد. بههر          

سياستمداران فرض است كه دشواريهاي آن را تحمل نمايند و به مي ان مسؤوليت خهود رد سهختي و رنهج    

رزنشها و تهمتها را تحمل نمايند. اينها طبيعهت كهار در ايهن    باشند و حتي اريت و آزار و سخنان درشت و س

 .حوز  است

انين سياستي تنا زماني به دست مي آيد كه ناشي از اعمار وجود نيكوكاران و از خاسهتگاههاي خيهر و   

نيكي در درون آدمي و صهفا  نيكهو و فضهايل و كرامتههاي آنهها باشهد. يعنهي بعهد از صهرف وقهت بسهيار در            

 رورش آن در كسب اخالر و فضهايل و آمهاد  سهازي آن بهراي  هرداختن بهه نقهش به ر  در          آمادگي نفس و

 . زندگي عملي

 

بنابراين كسي كه نمي تواند نفس خود را رام كند نمي تواند بر مردم سياست نمايهد، و كسهي كهه نمهي     

ن كسهي كهه   تواند هيجان، شورش و سركشي نفس را مانع گردد نمي تواند به جامعه بشهري بپهردازد و آ  

 .نفس خود را رام كرد  باشد، سياستمدار با تجربه اي خوتهد بود

سياست با اين ويژگيها و با اين ابعاد، ضامن بقهاي آن اسهت و را  اسهتواري و اعتهدال و ادامهر كهار در درون       

 .مجموعه هاي بشري است

صفا  موفق باشهد، كهه    هر كس كه در  ي ادامر سياست است، بر اوست كه ابتدا در تبيين فضايل نيكو و

 .اينها مباني سياست دائم و ثابت و ماندگار است

 

 



 مطلب ششم : رهبر ) راعي(

 

 راعي از رعايت است و به معناي حفظ و سياست مي باشد. خداوند مي فرمايد: َفمها َرَعوههاَحَق ِرعاَيِتهها   

   .به او راعي اطالر مي شود ) آن را س اوار حقش رعايت نكردند ( و هر كه مراقب خود و ديگري باشد   

بنابراين مفهوم رعايت با مفهوم سياست اختالف زيادي دارد. اختالف آنها در اين است كه ايهن لفهظ شهديد    

حفظ و مدارا و تحمل را نشان مي دهد و لفظ راعي و رعيت به شيور اسالمي مبتني بر گهرايش انسهاني   

را و مهرباني بها زيردسهتان بيشهتر مله م مهي كنهد؛ لهيا        ن ديكتر است كه حاكم و رئيس را به كار بستن مدا

كاربردهاي اين وا   را بيشتر از وا گان هم معناي آن مي بينيم. علي )ع( اين وا   را در سهخنانش زيهاد بهه    

 : كار گرفته است

 

 .: دعهههو  كننهههد  را اجابهههت كنيهههد و از رهبهههر اطاعهههت نماييهههد      َفاسهههَتجيُبوا الهههداعي َواَتبُعهههوا الرساعهههيَ  

: از حقور رهبر آن است كه آنچه را كهه    ِمن َحِق الرساعي َأن َيختاَر ِلَرعَيتِه َما يختاَر ِلَرعيِتِه َما َيختاُرُ  ِلنفِسِه

 .براي خود مي  سندد، براي مردم خود ني  بپسندد

 .اسهههت : عهههادل، رهبهههري اسهههت كهههه در انتظهههار يكهههي از دو  هههاداش     َالعهههادُل راٍع َينَتِظهههُر َاَحهههدالج اَئينِ 

 س رهبر كسي است كه بين خود و ديگران به مساوا  عمل مهي كنهد و آنچهه را كهه بهراي خهود دوسهت        

 .داشته، براي ديگري ني  دوسته داشته، آنچه را براي خود نمي  سندد، براي ديگري نمي  سندد

بين آنها مشهكل  راعي و عدالت دو اهر  از يك امر واحد هستند، و آنچنان با عدالت آميخته است كه تماي  

 .اسهههت. عهههادل همهههان راعهههي اسهههت و بهههدون عهههدالت نمهههي توانهههد حقهههور ديگهههران را رعايهههت كنهههد      

هر كس كه داراي اين ويژگيها باشد شايستر آن است كه مردم از او  يروي نمايند، اون آنها در حقيقهت از  

رمانها مي بهرد و از انهين   فضايل او  يروي خواهند نمود و انين كسي مردم را به دنياي آكند  از ارزشها و آ

 .حاكمي عدالت  يشه به فضيلت مي رسند

همر وا گاني كه ركر كرديم به صفاتي اشار  دارند كه در آنها اشار  اي به سازمانهاي اداري يها اجتمهاعي   

نشههد  اسههت و ايههن تأكيههدي بههر ايههن مدلههب اسههت كههه حضههر  علههي )ع( بههر جنبههر اخالقههي و ارزشههي در  

 .مي ورزد سازمانهاي اداري اصرار


