
 اخالق اداری؛ بایدها و نبایدها

 *محمدكاظم كریمي

 اشاره

های اخالقیِ برگرفته از جریان زالل وحی و سنت، از امتیازهای دین اسهالم  وجود مموزو

بواننهد  ها در حیا، فردی و اجتماعی خود، میاست که اعاای جامعه با به کارگیری من

بهرین عامهل   مال را طی نمایند. التزام اعاای جامعه به اخالق، اصهلی مسیر سعاد، و ک

کنهد  اجتماعی جلوگیری می هایکنترل درونی جامعه است که از بروز مفاسد و انوراف

های اخالق، موج  بهه ههم ریخهتن نظهام اجتمهاعی و      شدن پایه و در برابر من، سست

هها و نهادهها،   از جملهه سهازمان   شود. نظام اداری هر جامعه،گسترش مفاسد اخالقی می

های عمومی، خدمابی، فنی، علمی و مانند من هسهتند و  دار انجام وظایفی در زمینهعهدو

امروزو در کشورهای مختلف، حجم عظیمی از اعاای جامعه را در خهود جهای دادو و   

شهود. از ایهن رو،   بخش قابل بوجهی از وقت شاغالن، در بعامل با سایر اعاا سپری می

ها و بعهدا، اخالقی ویهو در زمینه مموزوهای منان، بهالزم است نسبت به اربقای مگاهی

 ها اقدام شایسته انجام پذیرد.   من
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 شناسي اخالق اداریمفهوم

هها اسهت و شهامل دو دسهته     هها و سرشهت  ، جمع واژو خُلق، به معنای خهوی «اخالق»

، از دو «علهم اخهالق  »و به عنوان  1های پسندیدو و ناپسند یا فاایل و رذایل است.خوی

هها و  شود. اخالق عملی، از نیک و بد بهودن خهوی  بشکیل می« نظری»و « عملی»بخش 

کند و اخالق نظری، از فلسفه احکام بوث می« باید کردها چه»رفتارهای فردی انسان و 

ر کند و هدف من، کشف اصول بنیادی به منظور معیار قهرا های اخالقی بوث میو گزارو

این علم در مسیر بوسعه و پیشرفت خهود، امهروزو    2گرفتن برای کردارهای انسان است.

هایی چون: اخالق هنجاری، فهرااخالق، بربیهت اخالقهی و اخهالق کهاربردی      به گرایش

 بقسیم گردیدو است.

ههای  اسهت کهه بهه احکهام و مسهئولیت      4ای از اخالق کاربردی، شاخه3«اخالق اداری»

در حکمت و فلسفه اسالمی نیز اخهالق در   5نظام اداری بوجه دارد.اخالقی شاغالن در 

، از مباحهث حکمهت عملهی موسهو      «سیاسهت مُهدُن  »و « بدبیر منهزل »کنار دو بخش 

دار بهذی  و بدبیر نفس انسهانی بهرای رسهیدن بهه کمهال شایسهته من       شود که عهدومی

   6است.

 عناصر نظام اداری

 ند از:اعبار، عناصر اصلی دخیل در یک نظام اداری،
 . مدیران؛1
 . کارمندان و کارگزاران؛2
 . مشتریان.3
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هر یک از این عناصر، به طور مستقل و در اربباط با دیگر عناصر، دارای نقش و وظیفهه  

رسهانند. برممهدن   مشخری است و از این طریق، به قوام و دوام نظهام اداری یهاری مهی   

من، در  یهانی، اقتاها دارد کهه نظهام اداری    های وحمبانی اخالقی جامعه اسالمی از مموزو

رشهد و   رو بودو و به این وسیله، زمینهبخلق به فاایل و اجتنا  از رذایل اخالقی پیش

بعالی شاغالن را فراهم سازد. باالبرین مرببه اخالق در نظهام اداری اسهالم، پرهیزکهاری    

ههای  بقهوا، ر س ارزش  1؛التُّقَهيُرَئِهيسُُاالَخلَهنقُُُِ»فرمهود:   {که امام علهی است؛ چنان

 «  اخالقی است.

 های اخالق اداریبایسته

 بوان در موارد ذیل خالصه کرد:های اخالق اداری را میبه طور کلی، بایسته

 . تقوا و پرهیزكاري1

به کارگزاران خود، از جمله مالک اشتر، رعایت بقوای الههی   {ین سفارش امام علیاوّل

اللَّهُِوَُإِيرثَنرُِطَنعَتِهُِوَُاتِّبَنعُِمَنُأَمَ َُبِهُِفِيُكِتَنبِهُِمِنُْفَ َائِضِهُِوَُسُنَنِهُِالَّتِهيُُأَمَ َ ُُبِتَقْوَىُ...ُ» است:

به او فرمان دهد که از خدا پروا دارد  2؛لَنُيَسرعَدُُأَحَد ُإِلَّنُبِنتِّبَنعَِْنُوَُلَنُيَشْقَىُإِلَّنُمَعَُجُحُودِهَن

هها و  از بایسهته  ،سهت ا م شمارد و هرچه را در کتا  خهدا و طاعت او را بر هر چیز مقدّ

بختهى نبینهد   ها رو  نیکدستورهایى که هیچ کس جز با انجام من ؛ها به کار بنددشایسته

 .«به شقاو، نیفتد ،هاو جز با انکار و پایمال کردن من

جههت  مسئولیتی که متوجه کارگزاران است و امکانابی که در اختیار منان است، گهاو بهه   

روی و دخهل و  وساوس شیطانی ممکن است زمینه انوراف، سهوء اسهتفادو و یها زیهادو    

بررف غیر مجاز را فراهم سازد و گریز از من، جز با بمسک به ریسهمان موکهم الههی    

برین دغدغه کارگزاران در نظام اسهالمی، بایهد رعایهت    میسر نیست. به این سب ، اصلی

فَالتَعرتَدُوهَنُُاللَّهُِحُدودُُتِلْكَ»وکار باشد: مویط کس  حدود الهی و پرهیز از معاصی او در
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از من بجاوز نکنیهد و   .ستا حدود خدا ،این 1؛وَُمَنُْيَتَعَدَُّحُدُودَُاللَّهُِفَأ ولئِكَُهُمُُالظَّنلِمُو 

 .«نداکسانى که از حدود خدا بجاوز کنند، ستمکاران

برین اموری و نیاز به درگاو الهی، از مهمداری، دعا و راز زندوبه این سب ، عباد،، ش 

گهزاری بهتهر بهه مهردم و انجهام      هستند که برای بوریل بقوا و کس  بوفیق در خدمت

درست وظایف، باید مورد بوجه کارگزاران نظام اسهالمی باشهد بها بتواننهد از زیهر بهار       

بایهد متوجهه    مسئولیتی که بر دوش منان قرار گرفته است، سربلند بیرون میند. کارگزاران

شهان  باشند بمام منهه به عنوان موقعیت، منزلت و دارایی که از ناحیه موهیط کهار بهرای   

مید، از عنایت پروردگار است، از این رو، باید از سرکشی و اعتماد به قهدر،  حاصل می

 کاری و ستم بر بندگان پرهیز کنند.خود و یا کم

 . تكريم انسان2

ل دمیهدو شهدن رو  الههی در وجهود او، دارای شهرافت و      انسان از دیدگاو اسالم به دلی

کرامت ذابی است و انسانیت او نیز قائم به همان رو  پا  اسهت. در قهرمن، انسهان بهه     

وَُلَقَهدرُُ»کرامت ابراف یافته و بربر از بخش عظیمی از موجودا، بوصیف شهدو اسهت:   

مها فرزنهدان مدم را گرامهى     2؛نُْخَلَقْنهنُتَفْضهيالًُُكَثيه ٍُمِمَّهُُُوَُفَضَّلْننهُمرُعَلى...ُآدَمَكَ َّمرننُبَني

به این سهب ، انسهان بهه    .« و منان را بر بسیار  از مخلوقا، خود بربری دادیم م...داشتی

دلیل انسان بودن مورد احترام است و رنگ و زبان و نههاد و جهنس و قومیهت او، مهانع     

د در نظام اداری اسالمی مهورد  شود و هر کس با هر موقعیتی، بایاحترام و بکریم او نمی

احترام قرار گیرد و در نظام اخالقی اسالم، هیچ کس را بر دیگهری جهز بهه پرهیزکهاری     

بربرین شما نهزد خداونهد،    3؛إِ َُّأَكْ َمَك مرُعِنْدَُاللَّهُِأَتْقنك مرُإِ َُّاللَّهَُعَليم ُخَبي ٌ»بربری نیست: 

 «بان است.پرهیزکاربرین

هها،  های انسانی دارای جایگاو ممتاز هستند و در اجهرای من ارزش ،{در نگاو امام علی

در عراق، در زمان حکومت « انبار»بین مسلمان و غیر مسلمان بفاوبی وجود ندارد. شهر 
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قرار « سفیان بن عوف»مورد حمله بروریستی سربازان معاویه به فرماندهی  {امام علی

این شهر به دست مهاجمان کشته شهد.  ، حسان بن حسان بکری، در گرفت. نمایندو امام

ههای زنهان ماننهد:    شان را غهار، و زینهت  های مردم حمله کردند و اموالسپس به خانه

بند را از بدن منان بیرون کشیدند. در این هنگام، زنی مسهلمان  خلخال، گوشوارو و دست

د و از شهان بهه گریهه و زاری بلنهد شه     و زنی از اهل کتا  که در پناو اسالم بود، صدای

 در ایهن بهارو فرمهود:    {ها نشتافت. امامدیگران کمک طلبیدند؛ ولی کسی به کمک من

اگهر   1؛مُسرلِمنًُمَنتَُمِنُْبَعردُِهَيَاُأَسَفنًُمَنُكَن َُبِهُِمَل ومنًُبَلُْكَن َُبِهُِعِنْهدِ ُجَهدِي اًُُُمر َأًإفَلَورُأَ َُّ»

قرار گیرد؛ بلکه نهزد مهن، سهزاوار     فرد مسلمانی از این واقعه بمیرد، نباید مورد سرزنش

 «مرد است.

در نظام اداری اسالمی، باید نسبت به مقام انسهان و حفهظ کرامهت، شهرایط جسهمی و      

سنیی، وقت و مال و مبرو او بوجه کافی مبذول داشهته شهود بها مبهادا در نظهام پیهیهدو       

 منطق گردد.ساالری امروز، شخریت او پایمال ضوابط خشک و بیدیوان

 سن انجام وظايف. ح3ُ

کمترین انتظار از کارگزاران نظام اسالمی، انجام درست وظایفی است که بهه جههت من،   

ههها و ای از ارزشانههد. بههه طههور طبیعههی، پههارودر یههک پسههت یهها جایگههاو قههرار گرفتههه

بهودن، موظهف بهه     های اخالقی، جنبه عمومی دارد و همه افراد به دلیل انسانمسئولیت

د؛ اما برخی از این وظایف به لواظ قهرار گهرفتن افهراد در شهرایط و     ها هستنرعایت من

هها بوجهه ویههو نشهان دهنهد.      های کاری، بر عهدو منان است و باید نسبت بهه من مویط

المههال، حفههظ اسههرار موههیط کههار و مراجعههان من، از  کههاری، مراقبههت از بیههتدرسههت

بهری  ان وظیفهه سهنگین  های کارکنان نظام اداری است. در این خروص، مدیرمسئولیت

که در انجام وظایف خود، باید سهعیِ دوچنهدان داشهته باشهند، در     دارند و عالوو بر این

گام باشند. از این رو، رفتار مبتنی بر عدالت، پرهیز از الگودهی به کارمندان نیز باید پیش

های غیر مشروع برای انجام کار، انجام درست کهار، قهرار دادن مورهول ایمهن و     روش

کنندو، بهداشت روانی و جسمی کارکنان، از موضوعا، مهرببط  مطمئن در اختیار مررف
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هها واکهنش مناسه     با فاایل اخالقی است که مدیران در نظام اداری باید نسبت بهه من 

هها بشهویق نماینهد. در برابهر من، انجهام      داشته و اعاای سازمان خهود را بهر انجهام من   

گیهری  های نارضایتی مشهتریان، بههرو  ل، ایجاد زمینهالمانادرست وظایف، هدر دادن بیت

ویهو از خدما، و امکانا،، از جمله مباحث مهرببط بها رذایهل اخالقهی در نظهام اداری      

 شود.ها، مقتاای عملِ اخالقی موسو  میاست که دوری جستن از من

 امیهر عینی از واکنش مناس  بوسط رهبر جامعه اسهالمی،   حکایت سودو همدانی، نمونه

هنگام اطالع از ستم کارگزاران خهود بهر مهردم اسهت. سهودو، بنهت عمهارة         {مؤمنان

اش از طرف والهی  به جهت ستمی که بر او و قبیله {همدانی، بعد از شهاد، امام علی

وارد شدو بود، نزد معاویه رفت و از او شکایت کرد. سهودو بیهان   « بُس ُبنُأَرطنة»معاویه 

داری علیه بو شهورش  کنیم و اگر او را نگهز بو بشکر میداشت که اگر او را عزل کنی، ا

خواهی بو را کنی؟ مینماییم. معاویه که از سخن او برمشفته بود، گفت مرا بهدید میمی

نزد او بفرستم با به سزای عملت برساند! سودو کمی درنگ کرد و سپس به قرائهت ایهن   

ُشعر پرداخت:

ُبر ٌُفَأَصربَحَُفِيهُِالْعَدرل ُمَدرف وننًهقَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُصَلَّىُالْإِلَهُُعَلَىُرُوحٍُتَضَمَّنََْنُ

ُفَصَنرَُبِنلْحَقُِّوَُالْإِيمَن ُِمَقْ  وننًُُُُُُُُُُُُُُُُُقَدرُحَنلَفَُالْحَقَُّلَنُيَبرغِيُبِهُِبَدَلًن

فراگرفهت، عهدالت نیهز بها او دفهن شهد.       درود خدا بر رو  انسانی که چون قبهر او را  »

فروشی نکند و در قبال حق، بههایی دریافهت نکنهد. او در جهان     سوگند یاد کرد که حق

 «خود، حق و ایمان را قرین هم ساخته بود.

 {گویی؟ عر  کرد: من کس، به خدا، امیر مؤمنان، علهی معاویه گفت چه کسی را می

ام نهزد ایشهان   یش ممد و من از طرف قبیلهاست؛ زیرا مشابه همین صونه در زمان وی پ

از یکی از کارگزارانش شکایت بردم و زمانی رسیدم که ممادو اقامه نماز بهود؛ امها او بها    

رویی گشادو و با عطوفت مرا پذیرفت و چون صهدق دعهوی مهن بهر او مشهکار شهد،       

بو بهر مهن و    !خدایا ؛مرُآمُ ْهُمرُبِظ لْمُِخَلْقِكَاللَُّْمَُّأَنْتَُالشَّنهِدُُعَلَيَُّوَُعَلَيرِْمرُوَُأَنِّيُلَ»فرمود: 

گهاو قطعهه پوسهتی    من «منان را به ظلم بر بندگانت فرمهان نهدادم.  من منان گواو هستی و 

و حجت بهر  ]رهانى از پروردگاربان به سو  شما ممدو بُ»و در من مرقوم فرمود: برداشت
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دهید نشى مکنید( و حق مردم را کم فروپیمانه و وزن را بمام دهید )کم [.شما بمام شدو

 ،این دستور را اگر بهاور داشهته باشهید    .یدنکنمن فساد در و پس از اصال  این سرزمین 

فقهط بایهد    حق کار نهداری و  ،همین که نامه من به دست بو رسید .برا  شما بهتر است

از را  پست که باید حفظ کنی با کارگزار بعدی منهه در دست داری،به عنوان یک امین، 

 1«، برسد.بوویل بگیردبو 

 مداري. قانون4

معیار حُسن و قبح اعمال کارگزاران در نظام اداری جامعه اسالمی، قانون برممدو از شرع 

مقدس است. پذیرش قانون و معیار قرار گرفتن من، امری ضروری برای محاد جامعهه و  

ویهو کارگزاران نظام اسهالمی اسهت. نظهام اداری، زمهانی از قهدر، و اسهتواری الزم       به

برخوردار است که همه اعاای جامعه در برابر قانون مساوی باشند و ایجاد منطقه فهراغ  

از قانون و استثنای برخی اعاا از اجرای قانون یا اجرای من بر اساس منفعهت شخرهی   

 گردد. قانون و رواج هرج و مرج می اعتباریبعای افراد، منجر به بی

بهرادرش عقیهل نهزد او ممهد و بقاضهای       {بینیم زمانی که امام علیبه همین سب ، می

المال را کرد، امام با اقدامی، او را از مخاطرو این عمل مگاو سهاخت  سهم بیشتری از بیت

قهانون شهرع   گردانی از و با نزدیک کردن زبانه مبش به دست وی، به او فهماند که روی

به هر اندازو که باشد، موج  نارضایتی خداوند و مستوج  مبش دوزخ خواههد بهود و   

در اجرای قانون نباید میان اعاای جامعه به واسطه انتسا  یها نزدیکهی بهه کهارگزاران،     

 2بفاو، قائل شد.

   و مهرورزي . احسان5

مهورد بأکیهد اسهالم     دوستی بندگان خدا و ابراز موبت نسبت به منان، امری پسهندیدو و 

 است. از این رو، کارگزاران نظام اسالمی باید در برخورد با همکاران و مراجعان، الگوی

مثهار  پرهیز کننهد؛ زیهرا خشهم،    خشم مهرورزی و موبت باشند و با حلم و بردباری، از 

 باری در پی دارد.زیان

                                                           
ُُ.120ه119،ُص41ُق،ُج1403ُ.ُمجلسي،ُمحمدبنق ،ُبحنرُاألنوار،ُبي وت:ُدارُإحينءُالت اثُالع بي،ُچنپُدوم،1ُ

 .346،ُص224ُالبالغة،ُپيشين،ُخطبهُصبحيُصنلح،ُنْجُُ.2
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 1یزتربل   صد  ت ر ظفرکنگ      تیا حلن ک  تیا آها تیزتر          

ههر کهه   2ُ؛مَنُْكَفَُّغَضَبَهُُعَنُِالنَّنسُِكَفَُّاللَّهُُعَنْهُُعَيَابَُيَورمُِالْقِيَنمَةِ»ُفرمود: ,رسول خدا

« دارد.غا  خود را از مردم بازدارد، خداوند در روز قیامت عذا  خود را از او باز می

شدو است. بهه   ها، از جمله عرصه اداری و خانوادگی، نکوهشبداخالقی در همه عرصه

پیهامبر  نهد،  نیا رفتخوانیم: زمانی که ایشان از دمی« سعد بن معاذ»همین سب ، در داستان 

وقتهی بهه خها      و بر او نماز به جها موردنهد؛ امها    اش را مشایعت کردندجنازو ,اکرم

ایشان در داخهل خهانوادو خهو  رفتهار     »فرمودند:  شان شد ورنگ پیامبر پری ،سپردو شد

 ، خهانوادگی و ارببهاط فهردی  بایهد مراقه    این معنایش این است که مهؤمن   3.«کردنمی

إِ َُّالصَّبر َُوَُالْبِ َُّوَُالْحِلْهمَُوَُحُسرهنَُُُ»، فرمود: {اش باشد. از این رو، امام صادقاجتماعی

یها  اخالقی از اخهالق انب شکیبایی، نیکوکاری، بردباری و خوش 4؛الْخ ل قُِمِنُْأَخْلَنقُِالْأَنْبِيَنءِ

...وَُأَشْهعِ ُُْ»فرماید: خطا  به مالک اشتر می نهج البالغه 53در نامه  {امام علی« است.

احساس موبهت و مالطفهت بهه مهردم را در دلهت       5 ؛قَلْبَكَُال َّحمَةَُلِل َّعريَّةُِوَالْمَحَبَّةَُلَُْمر...

 «.بیدار کن

اسهت کهه   بهت کهردو   اجتمهاعی ثا شناسی در حوزو روانبوقیقا، افزون بر این، امروزو 

طهرف مقابهل   خود و بدن در  6«سروبونین» ، باعث باال رفتنکالمی و غیرکالمی  موبت

 منو کهاهش  کنهد  ای اسهت کهه از افسهردگی جلهوگیری مهی     مهادو  ،. سروبونینشودمی

، بنظهیم  افسهردگی  داروههای ضهدّ  ههای  یکی از ویهگی و بواند باعث افسردگی شودمی

در  سروبونیناز این رو، باید گفت موبت، هم باعث افزایش  7.همین مادو در بدن است

                                                           
ُانتشنراتُسور ،ُچنپُدوم،ُ.ُبلخي،ُجالل1 ُُ.170،ُدفت ُاوّل،ُص1380ُالدينُمحمد،ُمثنو ُمعنو ،ُتصحيح:ُنيكلسو ،ُتْ ا :
تبُاإلسالمية،ُاكب ُغفنرىُوُمحمدُآخوندى،ُتْ ا :ُدارُالكيعقوب،ُالكنفي،ُتصحيحُوُتحقيق:ُعلى.ُكليني،ُمحمدُبن2ُ

ُ.15،ُح305ُ،ُص2ُجُُق،1407چنپُچْنرم،ُ
 ُ.14،ُح220ُ،ُص6ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج3ُ

ُالشيعة،ُقم:ُمؤسسةُآلُحسن،ُ.ُح ُّعنملي،ُمحمدُبن4ُ ُاوّل،ُ[البيتوسنئل ُ.3581،ُح260ُ،ُص3ُق،ُج1409ُ،ُچنپ
ُُ.427،ُص53ُالبالغة،ُپيشين،ُننمهُ.ُصبحيُصنلح،ُنْج5ُ

6  . Serotonin.  

ش،1382ُپزشكي،ُتْ ا :ُف هنگُمعنص ،ُچنپُچْنرم،ُشننسيُوُروا اهلل،ُف هنگُجنمعُروا .ُپورافكنر ،ُنص ت7
 ُ.1380،ُص2ُجُ
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شهود. بهه ایهن سهب ، در     کنندو و هم در فرد مورد موبت قرارگرفته مهی بدن فرد موبت

شماری از مههرورزی و بهرحم نسهبت بهه یکهدیگر ممهدو اسهت؛        های بیروایا،، نمونه

کسی که به مردم رحهم  1ُ؛حَمُُالنَّنسَلَنُيَ ْحَمُُاللَّهُُمَنُْلَنُيَ ْ»ُفرمود: ,که رسول خداچنان

اررحَمُواُمَنُْفِيُالْأَررضُِيَ ْحَمرك مرُمَنُْفِهيُُ»ُو نیز فرمود:ُ«کند.نکند، خداوند به او رحم نمی

نیهز   {امهام صهادق  « به اهل زمین رحم کنید با اهل مسمان به شما رحم کنند.2ُ؛السَّمَنء

ُبِإِحرسَننِِْمر»ُفرماید:می أَكْثَ َُمِمَّنُيَعِيش و َُبِأَعرمَنرِهِمرُوَُيَمُوت و َُبِي ن وبِِْمرُأَكْثَ َُمِمَّهنُُُيَعِيشُُالنَّنسُ

کننهد بها بهه    شان بیشتر عمهر مهی  مردم به واسطه احسان و نیکوکاری»3ُ«.يَمُوت و َُبِآجَنلِِْمر

خود بمیرند، بر اثر گناهان سب  عمر مقدّرشان، و بیش از من که به سب  فرارسیدن اجل

ُ«  میرند.ویش میخ
دریهغ   بر این اساس، الزم است شاغالن نظام اداری از موبت بهه همکهاران و مراجعهان   

وَُأَحرسِهنُْكَمهنُأَحرسَهنَُُُُ»نماید: نورزند که این امر، زمینه نیکی کردن خداوند را فراهم می

 «طور که خداوند در حق بو نیکی روا داشته، به مردمان نیکی کن.همان  4؛اللَّهُُإِلَيركَ

 استاندار خوزستان و فهارس بهود؛ یکهى از    ،رجالصاح  کتا   نجاشى،احمد بن علی 

به دلیل مالیا، بسهیاری کهه بهرایش    یا  شد و شرف {کارمندانش خدمت امام ششم

به نجاشهى مرقهوم    {امام .ا  خواستاز حار، برا  نجاشى بوصیهوضع شدو بود، 

 :فرمود

را شاد بو  وندخدا با برادر، را شاد کن 5؛بِسرمُِاللَّهُِال َّحرمنُِال َّحِيمِ،ُسُ َُّأَخَنکَُيَسُ َّکَُاللَّهُ»

نامه را به و  داد. نجاشهى نامهه    و برداشت و به سو  نجاشى ممد نامه را ،من مرد« کند.

دو هزار درهم مالیها،  : مرد گفت ؟چیست را بوسید و بر دیدو نهاد و پرسید: حاجت بو

. نجاشى منشى را خواسهت و فرمهان داد   و بوان پرداخت من را ندارم به گردن من است

                                                           
ُمستدرکُالوسنئلُومستنبطُالمسنئل،1 ُحسين، ُنور ، ُمؤسسةُآلُ. ُچنپُاوّل،[البيتُقم: ُج1408ُُ، ،12ُق،

ُُ.14361،ُح385ُصُُ
 .ُهمن .2

 .140،ُص5ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُجُ.3ُ

ُُ.77.ُقصص،ُآيه4ُ
ُ.190،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج5ُ
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 ،من گاو نجاشى پرسید: شاد، کردم؟ مرد گفت: مر  .خودش پرداخته شود که از طرف

بهار از  کنیز ، غالمى و صندوقى پر از لباس بدهند و ههر   اسبى، اوسپس امر کرد که به 

 ی خهود بر عطا هم نجاشى، و مر  :گفتمرد مى ؟ وخشنود کردم پرسید: میا بو رااو مى

را  یممن بر من نشسته بودم و بهو نامهه مهوال    پس گفت: فرش این اباق را کهس .افزودمى

نزد امام ممد و داستان را برا  حار، بهاز   من مرد. بردار و برو ،به من داد بر روی من 

! گویا ایهن  خدا رسول : ای فرزندمرد عر  کرد. فتار نجاشى خشنود شدگفت. مقا از ر

 شاو خدا و رسول که سوگند به خدا ،مر : امام فرمود! خشنود کرد عمل نجاشى شما را

 1و است.را خشنود کرد

 . توكل6

ویههو در  بهه  ،در حهوزو اجتمهاعی   اسهت کهه   بوکل، یاخالق فاایلبرین یکی از اساسی

حرمهان   ههایی است که بررفع همه زنجیموج   ،بوکل مهمی است. مثارادارا،، دارای 

داشهتن بهه مسهمان    در یک کالم، بوکل، بریدن از زمین و چشم .شودمیمنجر  ناامیدیو 

 است.  

بوکل به خدا، عبار، است از واگذار کردن امور و اعتماد کردن به بدبیر خداوند. از این 

2ُ؛نوَُعَلىَُاللَّهُِفَتَوَكلَّ واُْإِ ُك نت مُمْهؤْمِنُِي»و فرمودو:  رو، خداوند بوکل را نشانه ایمان دانسته

سهازد:  نیاز مهی و نیز بوکل، انسان را از غیر خدا بی« اگر ایمان دارید، بر خدا بوکل کنید.

هر کس بهه خهدا بوکهل کنهد، خداونهد او را کفایهت        3؛عَلىَُاللَّهُِفَُْوَُحَسربُهُُوَُمَنُيَتَوَكلَ»

برای بوقق این امر، باید انسان به منهه نزد خداوند است، اعتماد داشهته باشهد.    «کند.می

 چه نزد دیگران است قطع امید کند.و از من

 4هن توکند کک   شح   نمن رهد  آن که کک ک  آ  من بمشکن رهد                  

                                                           
ُُ.191ه190.ُهمن ،ُص1
ُُ.23.ُمنئد ،ُآيه2ُ
ُُ.3.ُطالق،ُآيه3ُ
 .43بلخي،ُمثنو ُمعنو ،ُپيشين،ُدفت ُاوّل،ُصُُ.4
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کنهد  لی مهی سار بوکل، انسان هموارو احساس امنیت درونی و شغبه این بربی ، در سایه

جهایی  بینهد و جابهه  ، ارادو خداوند را هر لوظه در عالم هستی مهی کنندوو شخص بوکل

سهازد. در روایتهی، خطها  بهه     پست و بغییر مدیران، او را از مسیر عدالت خارج نمهی 

 ممدو است: {داود

ای از بندگان من دست به دامن کسی از بندگان من نزد که من بهدانم  ای داود! هیچ بندو»

کهنم و  ها را از پیش روی او قطع میکه اسبا  مسمانز دل به او امیدوار است؛ مگر اینا

گردانم و با  نهدارم بهه ههر وادی    زمینی را که در زیر قدم او است، بر او خشمنا  می

  1«هال  شود.

 2آفریا بند ک بسر  کندش جهمن           جهمن ک  برکرش ن مند به کس         

 نویسد:احمد نراقی نیز میمرحوم مال 

بستگی و موبت به چیزی که مخر من فنا و در معر  زوال است، خالف مقتاهای  دل»

عقل و دانش، و مخالف طریقه مگاهی و بینش است و بر عاقل، الزم است که بر وجهود  

... جمیهع اسهبا    3چیزی که از شأن من فنا است، شاد نشود و از زوال من غمنا  نگردد

نت پروردگار نزد بندگان است که باید هر یک به نوبت از من منتفع گردنهد و  دنیوی، اما

  4«گردد.عاقل چگونه از ردّ امانت، موزون و غمنا  می

 سازي كارها. آسان7

سازی امور مربوط بهه مشهتریان و   سازی کارها و مسانروان ،های اخالق اداریویهگیاز 

مثبهت،   ههای برویرسازی ست که فرد بتواندبه لواظ روانی، بسیار مهم ا مراجعان است.

د و مهردم را در رَوَنهد کارههای اداری،    های باال ایجاد کنمفرین و انگیزوامیدبخش، نشاط

منشهی حاصهل   دچار مشکل و افسردگی ننماید؛ البته این امر با وسعت اندیشه و بهزرد 

                                                           
ُُ.1ُُ،ُح63ُ،ُص2ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج1ُ

2.ُُ ُمصلحسعد ، ُچنپُدوم، ُانتشنراتُميالد، ُتْ ا : ُمحمدعليُف وغي، ُتصحيح: ُص1380ُالدين، ُبنبُاوّل،41ُ، ،

 حكنيتُاوّل.

ُُ.694ُش،ُص1378ُالسعندة،ُقم:ُانتشنراتُهج ت،ُچنپُششم،ُُ.ُن اقي،ُمالُاحمد،ُمع اج3

ُُ.696ُ.ُهمن ،ُص4ُ
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 ،خداونهد  1؛مَعَهنلِيَُالْهأ مُورُُُإِ َُّاللَّههَُتَعَهنلَىُيُحِهبُُُْ»ُفرمودو است: ,گردد. رسول خدامی

ُ.«کارهای بزرد و متعالی را دوست دارد
بخش باشد و چقهدر  و رنجش مردم برایش لذ،انسان باید بسیار حقیر باشد که مشقت 

باارزش است که کارگزاران نظام اسالمی بتوانند در مول کار خود، شرایطی فراهم کننهد  

خوری یها  ت بگیرد و به جای عربانیت، دلکه هرکس در من مویط وارد شد، انرژی مثب

اش سهامان نگرفهت، امها مشهکلش بنهها      اضطرا ، به مرامش برسد و چنانهه کار اداری

نپذیرفتن کار باشد و مشفتگی نظهام اداری و بهدرفتاری کهارگزاران، موجه      همان انجام

  ناراحتی بیشتر او نگردد.

هاا افازایش   شود تا ارزش آنباعث میای در کارگزاران نظام اداری، زجود چنین زیژگی

ارزش هر  2؛قِيمَة ُك لُِّامر ِ ٍُمَنُيُحرسِن هُ»که فرمود:  {یابد. این است معنای کالم امام علی

 «  گرداند.فرد، به آن چیزی است که از را نیوو می

 هاي اداري. مبارزه با ناهنجاري8

 خواريـ رشوه

ههای اجرایهی اسهت کهه     دما، و وظایف دستگاودار ارائه خنظام اداری هر کشور، عهدو

ها نیاز دارند و به همین دلیهل، کهارگزاران از   اعاای جامعه برای انجام امور خود، به من

شان بهاز اسهت؛ و   برخوردار بودو و به اصطال ، دست اختیار، امکانا، و امتیازهای ویهو

. رشوو، عهالوو بهر منهع    گرددهای رشوو گرفتن نیز فراهم میاز همین جا است که زمینه

شرعی و قانونی، در بعار  با عدالت است و بهه همهین سهب ، از نظهر اغله  مهردم،       

زشت و نکوهیدو است. متأسفانه، امروزو گاو با بغییر عنوان من و وضع عنهاوینی چهون:   

هدیه، انعام و پاداش، برخی درصدد فرار از حرمت من هستند و حتهی برخهی صهاحبان    

ای جهز  کنندو، چهارو کنند که مراجعهیاد می« العملحق»ز من به عنوان حِر ف و مشاغل، ا

شود؛ در حالی پرداخت من ندارد و در غیر این صور،، انجام کار او با مشکل مواجه می

و اجمهاع مسهلمانان، بهر حرمهت من بأکیهد       [که صریح کتا  الهی، سنت اهل بیت
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هر کارگزاری کهه در بهرموردن نیازههای مهردم کوشهش      »فرماید: می {امام علی 1دارد.

بگیهرد،   کند، خداوند روز قیامت نیازهایش را برطرف سازد و اگر برای انجام کار هدیهه 

 2«کار است و اگر رشوو بگیرد، مشر  است.خیانت

ای است که به صور، مستقیم و غیر مسهتقیم بها ههر سهه عنرهر      ماهیت رشوو، به گونه

سهازد. بهه طهور    ها را به صور، متفاو، درگیر مهی کند و مناداری اربباط پیدا می نظام

کننهدو  گیرندو و مهدیران بهه عنهوان فهراهم    دهندو، کارکنان، رشوومعمول، مراجعان، رشوو

شوند. به همین سب ، در روایا، اسالمی از دادن، گرفتن و یا عامل من شناخته می زمینه

لَعَنَُاللَّهُُال َّاشِيَُوَُالْمُ ْتَشِيَُوَُمَنُْ»دو است. رسول خدا فرمود: کمک به گرفتن من، نهی ش

هها را لعنهت کهردو    گیرنهدو و واسهطه میهان من   دهندو، رشووخداوند رشوو3ُ؛بَيرنَُْمَنُيَمرشِي

 «است.

های ویهو و نفوذهای پنهانی در مورد موضوعی کهه بایهد   ظالمانه بودن رشوو و پرداخت

گیری شود، روشن و غیر قابل بردید اسهت و  خودش دربارو من برمیمبر اساس ارزش 

بواننهد بها وضهع    وظیفه مدیران نیز در این خروص، بسیار اساسی است؛ چهرا کهه مهی   

هها را  ههای من خواهیهای دقیق بر اجرای وظایف قانونی کارکنان، زیادوقوانین و نظار،

از این وظایف، به شائبه معاونهت در  کنترل کنند و باید دانست کوباهی در انجام هر یک 

 اربکا  این عمل منجر خواهد شد.  

 المالاز بیت ـ استفاده غیر مشروع

رویه است و حال های بیوپاشو ریخت های نظام اداری امروزی، اسرافیکی از مسی 

های اسالمی، بر استفادو صویح از اموال عمهومی و پرهیهز از اسهراف و    که در مموزواین

ها، انجام کارههای شخرهی در ادارا،، ابهالف    ر بأکید شدو است. هدر دادن داراییببذی

رویه مواد و ابزار کار، سپری کردن وقت اداری به کارهای بیهودو و یا انرژی، مررف بی
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های غیر ضروری در وقت اداری، از جمله مرهادیق و مظهاهر اسهراف اسهت کهه      بلفن

ین خروص، حساسیت الزم را نداشته و نهوع  برخی مدیران و کارکنان ممکن است در ا

 های سازمان بلقی گردد. ها، مرادیقی از اسراف سرمایهعمل من

ُالْمَهنلُُِإِعرطَهنءَُُإِ َُّوَُأَلَنُاللَّهُِمَنل ُالْمَنل ُإِنَّمَن»فرماید: در بیان ماهیت اسراف می {امام علی

تعلق بهه خهدا اسهت و صهرف دارایهی در جهای       دارایی، م 1؛إِسر َاف ُوَُتَبريِي ٌُحَقِّهُِغَير ُِفِي

کنندگان را برادران شیطان لقه   خداوند نیز اسراف« روی و اسراف است.نادرست، زیادو

ُالْمُبَيِّرينَُكنن واُإِخْوا َُالشَّينطينِ» دادو و فرمودو: و بر دوسهت نداشهتن منهان بأکیهد      2«.إِ َّ

   3«.إِنَّهُُالُيُحِبُْالْمُسر ِفينَ»کردو است: 

المال مسلمانان، حساسیت وافری در حفظ و حراست از بیت {به این سب ، امام علی

 هها  حُلیهه  و گشتبرمى یَمن از سربازان خود با که حار، گاواند منداشته است. گفته

 نه و پوشید هاحلیه من از خودش نه داشت، بود، به همراو المالبیت به متعلق که یَمنى را

 بهرا   خهود  مکهه،  نزدیهک  منهزل  دو یکهى . کننهد  بررف هامن در ادد اجازو سپاهیان به

 سهپس  و رسهید  بهود،  ممهدو  مکهه  به حج که برا  خدا رسول حاور به زودبر گزارش،

 دید رسید، سربازان مول به که اما وقتى شوند؛ مکه وارد هم با سربازانش با که برگشت

من بهن  از را همه اندیشى،مرلوت و مالحظه هیچ بدون امام. اندرا پوشیدو هاحلیه هامن

 مربکه   یکهی از کهارگزارانش   یا زمانی که شهنید  4.قرار داد خود در جا  و درمورد ها

از خدا بترس و امهوال  » نوشت: او به ا نامه بررف نمودو، در المالبیت شدو و در خطا

 کهس  ههر  به که شمشیر  من با کنى، چنین اگر قسم! خدا ها بازگردان، بهمردم را به من

بعهد  « گهردن بهو را خهواهم زد.    نهدارد،  کتهابى  و حسها   و رفت جهنم به یکسرو زدم،

هها مهدارا   بها من  بکننهد،  کهار   چنهین  ههم  حسین و حسن اگر قسم! خدا به» :گویدمی

  5«.کنمنمی
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 گريزيـ مسئولیت

بندی شهاغالن، بهه الزامها، و اقتاهائا، شهغلی خهود       پایهای نظام اداری، عدماز مفت

ههای گونهاگون از   ای که افراد پس از ورود به یک زمینه شغلی، بهه روش به گونه است؛

زنند و به این سب ، نارضایتی، احسهاس یهأس   های خویش سر باز میعمل به مسئولیت

به انجام درست کهار   ,نمایند. از این رو، رسول خداو اضطرا  مشتریان را فراهم می

خداوند دوسهت دارد   1؛حِبُْعَبرداًُإِذَاُعَمِلَُعَمَلًنُأَحركَمَهإ ُاللَّهَُيُ» سفارش کردو و فرمودو:

 «دهد، من را درست انجام دهد.هر گاو کسی کاری انجام می

چه بسیار افرادی که با هزاران امید و مرزو و حتی بهاور قلبهی، بهه دنبهال یهافتن شهغل       

ههای  سهازمان مناس  یا اخذ یک مجوز یها دریافهت یهک مهدر ، سهرگردان ادارا، و      

شهود؛  مختلف هستند و گاو گرو کارشان به اماا یا موافقت یک کارمند یا رئیسی باز می

کهه بها اعمهال نفهوذ برخهی از      اما دریغ از بوجه به شرایط و نیاز افراد. از ایهن بهدبر من  

کارگزاران یا سفارشا، غیر قانونی، امتیازا، بهه افهراد خهاص کهه واجهد شهرایط الزم       

 سازند.افراد فراهم می« خواریویهو»گردد و زمینه را برای ر مینیستند، واگذا

گاهی نیز جان افراد در نظام خدما، درمانی کشور به بوجه و مراقبت یهک پزشهک یها    

ها، اهتمام الزم را بهرای حفهظ   پرستار وابسته است و متأسفانه، برخی شاغالن این بخش

 گیرند.نمی ها به کارجان بیماران و در  شرایط همراهان من

هر که مؤمنی را اندوهگین کند و پس از من، همه دنیها را بهه   »فرماید: می ,خدا رسول

نیهز بهر ایهن     {امهام علهی   2«بیند.او بدهد، کفارو گناو او نبودو و پاداشی بر کارش نمی

سوگند به خدا! اگر ش  را بر روی خارهها بهه بیهداری گذرانهدو و مهرا      »اساس فرمود: 

که در روز رستاخیز خهدا  روی خارها بکشند، برای من بهتر است از این دست و پا بسته

و پیامبرش را دیدار کنم، در حالی که نسبت به بعای از بندگانش ستم نمودو و چیهزی  

3ُ«از خاشا  دنیا غر  کردو باشم.
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کارگزاران نظام اداری، باید بدانند در قبهال امتیازههایی ماننهد: حقهوق، مزایها، موقعیهت       
مورند، مسئول هستند. از این رو، بایسته است که اجتماعی و اختیار ویهو که به دست می

های اسالم، ایهن گونهه   درستی انجام دهند و بدانند که بر اساس مموزووظایف خود را به
ها را دانست. به همهین دلیهل، عالمهه    هایی هستند که باید قدر منها، از نعمتمسئولیت

هها را نگهه   من 1؛وَقِف وهُمرُإِنَُّْهمرُمَسرهؤ ل و َُُ»سخن خداوند که فرمودو:  در بفسیر طباطبایی
منظور، سؤال از هر حقهی اسهت کهه از من    »فرماید ، می«دارید که باید بازخواست شوند

   2«روی گردانیدند.
های کس  درممد، از امور مهمهی اسهت کهه الزم اسهت کهارگزاران نظهام       از این رو، راو

نها  وارد نشهود.   جه داشته باشند و سعی کنند در مسیر من، مهال شهبهه  اسالمی به من بو
دقتهی و ماننهد من بهه    انگهاری، بهی  کاری، سهلبدیهی است، درممدهایی که به وسیله کم

خوانی ندارد. به این سب ، نا  و با موازین شرع، هممید، از مرادیق مال شبههدست می
فرمایهد:  های انسان مهؤمن برشهمردو و مهی   پا  بودن درممد را از ویهگی {امام صادق

مؤمن، کسی است که درممدش پا  و حالل باشد، زیادی مالش را انفاق کند و زیهادی  »
 3«کالمش را نگه دارد.

 ـ تهديد سالمت و امنیت

روز و یا بهترین دورو زندگی خود ای از وقت شبانهکارکنان به طور معمول، بخش عمدو
کنند. از این رو، ایجاد شرایط مناس  برای موهیط کهار   میهای کاری سپری را در مویط

و ایجاد مویطهی سهالم از نظهر امنیهت و بهداشهت و روان بهرای کارکنهان، از بعههدا،         
ای اوقها،، بهه دلیهل موهدودیت     اخالقی مدیران و کارفرمایان است. متأسفانه، در پهارو 

هها و  هو در سهازمان ویه امکانا، و در برخی جاهها نیهز بهه دلیهل نگهاو سهودجویانه، بهه       
شود. بنهابراین،  های خروصی، به بأمین سالمت و روان کارکنان بوجه کافی نمیشرکت

انگاری در بدار  چنین شرایطی در مویط کار، برای کارکنهان  در صوربی که بر اثر سهل
حوادثی پیش بیاید که منجر به مسی  منان گردد، مدیران به بعههد اخالقهی خهود عمهل     

 ند.ااین زمینه مسئولو در  نکردو
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