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 پيشگفتار
 ائمه و(ص)اسالم امبریپ تیریمد و رهیس در شکلش  نیتر یمتعال در یاخالق اصول

 که است انسان وجود یاخالق قتیحق  شناخت یمبنا و شده یمتجل( ع)نیمعصوم
 لیتحل از استفاده با است شده یسع کتاب در. است ها دل بر حکومت آن آثار نیبارزتر

 یاخالق صفات ات،یروا و ثیاحاد و(ع) ائمه و(ص) اکرم ینب رهیس و میکر  قرآن اتیآ
 یمعنو و یماد سعادت به را جامعه بتواند تا باشد داشته دیبا کارگذار ای و ریمد کی که

 .کند یم نییتب برساند،
 

در کتاب حاضر اخالق و اصول اخالقی در ادراه جوامع و سازمانها و ابعاد آن 
بنابراین تدوین کتاب حاضر جنبه آموزشی و  گیرد. مورد بررسی و بازنگری قرار می

آشنایی با ها رادر عمل جهت  دارد و دانشجویان مدیریت، مدیران سازمان اخالقی
 تحقیق و ها، حاصل بررسی ر،دهد. کتاب حاض یاری می مدیریت اخالق مدار

همچنین  باشد. توسط نویسندگان می  همچنین مطالعات های صورت گرفته و پژوهش
های نویسندگان در زمان مدیریت کارخانه بر غنای مطالب و  اندوخته تجربیات و

دانش  بخشی از علم و اطالعات افزوده است. امید است دانشجویان با مطالعه کتاب،
 آنها را برآورده سازد و دانش اخالقیرا فرا گرفته و نیاز اخالقی مدیریت در حیطه 
 .آنها گردد اخالقیموجب تقویت بنیه 

 اخالق بر یمبتن تیریمد هدرحوز تألیفی های کتاب معدود از یکی حاضر کتاب
 قبالً زمینه این در است.  شده تألیف گان نویسند از تن دو توسط که باشد می اسالم در

و   اسالم در اخالق بر یمبتن تیریمدکتاب،  این در است. شده منتشر و پهایی چا کتاب
 تجارب از گیری بهره بر  عالوه است، شده مطرح تازه نگاهی با آنراهکارهای عملیاتی 

با  .اند جسته سود نیز داخلی و خارجی معتبر منابع و مراجع از خود، وعملی علمی
قص باشد از خوانندگان محترم انتظار توجه به اینکه هر اثری ممکن است دارای ن

را جهت بهبود و  خود پیشنهادات و نظرات تمایل صورت در موارد نقص و یا ،داریم
 ارتقا کیفیت مطالب کتاب اطالع فرمایند.
های علمی و فنی دکتر شهاب  و همکاری  درخاتمه از مشاوره و راهنمایی

های استان اصفهان( و دکتر  شگاهرحمانیان )استاد گروه الکترونیک و انفورماتیک دان
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های اداری و زحمات صادقانه سرکار خانم فریدنیا، مرضیه  رضا مسائلی و همکاری
 نماییم. حسینی و معصومه یعقوبی صمیمانه قدردانی می

 
 اهلل حسينی روح  –دكتر محمد مهدی پرهيزگار 

 
  اعضای هيات علمی دانشگاه پيام نور
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اولفصل 

اخالق در اسالم كليات و مفاهيم

فصل هدف كلی -الف
اخالق در  میو مفاه اتیآشنایی دانشجویان با آشنایی با کل در این فصل هدف اصلی،

 .باشد می اسالم

 فصل های رفتاری هدف -ب
 :بتوانند انیدانشجو رود یم انتظار فصل، نیا مطالعه از پس

 ی آشنا شوند.اخالق اسالمبا
را شرح دهند. تیریاخالق در مد گاهیو جا تیاهم
 ح نمایند.را تشریارزش های اخالقی از منظر اسالم
  ی آشنا شوند.اسالم تیریآن در مد یها و شاخص ییاخالق گرابا
را تشریح نمایند. در سازمان یاخالق اسالم جیترو یراهبردها
 آشنا شوند. از نظر اسالم رانیکارگزاران و مد یمنابع اخالقبا

اخالقمفهوم 

 گروه حاکم استاخالق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا 

ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها  1اخالق.نادرست است  ازدرست  و تمیز دهنده

1
 Ethics
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رفتار و  افراد در بروز مالکبه عنوان  یاخالق اصول(. 638: 1374)دفت،  .دارند

 انسانها است. فردی و اجتماعی و سازمانی اموراتانجام روابط و برقراری 

 اسالمی اخالق

انسان و رفتارهای او موضوع آداب  جسماست؛ اما  یروح انسان موضوع علم اخالق

که از حالتهای  می گویند یاخالق لتیرذ ای یاخالق لتیفضرا عمل  کی یاست. وقت

کرده باشد که به  اثربه طوری در نفس انسان  دیبا ینفسان حالتهای کند. تیحما ینفسان

تأمل از انسان صادر شود؛  بدون فکر وی اخالق داعمالی. باحذف نباشدقابل  یآسان

 (1391اکبری وهمکارن، -194: 1387،یداشته باشد )طبرس ریعادت به کار خ یعنی

از و  اتیفطر که مبتنی بر گفته می شود دهایو نبا دهایمجموعه ای از بابه  اخالق

است؛  امبرانیهدفهای پ نیاز مهمتر یکینظر قرآن اخالق از م است، بشر یعقل اتیهیبد

اکرم )ص(  امبریکه پ ییاست تا جا یبه اخالق اله بندییدر گرو پا انسان ترا سعادیز

 (1390،پور یخی)مشا فرموده اند. انیب یت اخالقامکرم لیهدف از بعثت خود را تکم

شود  یشده باشد باعث م داریپا و که در نفس انسان رسوخ کرده ینفسان صفات

به تفکر از انسان صادر  ازین و بدون کارهای متناسب با آن صفات به طور خود جوش

و  گران همان طور که صنعت ی،جوادی آمل( به عقیده 36:1371 ه،یمسکو ابن. )شود

هم به  لهیملکات فاضله و رذ صاحبان دهند، یکار خود را انجام م یبه آسان متخصصین

 یاخالق ستمیس یبه طور کل (73:1387 ،یکنند )جوادی آمل یبد م ایسهولت کار خوب 
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شود که بر  یم فیتعر دهایو نبا دهایاز ارزش ها و با یستمیم به عنوان سدر اسال

. شود یم زیمشخص و متما یو عملکرد یرفتار یاساس آن خوب و بدها

یمکاتب غربو  اسالم دیدگاه از و اخالق انسان

و سازمان چارچوب در انسان رفتارهای توصیف و توجیه دنبال به مدیریت اصوالً

 بنابراین، انسانشناسی .شود رعایت سازمان در باید که میشود مطرح یهمچنین ارزشهای

 .است مدیریت دانش و عملکرد نیاز پیش زمینه و

 اما بحث میکند انسان کمال و آفرینش از هدف انسان، ویژگیهای دربارة انسانشناسی

 نظر که آنجا از .شود توجه می فرد روحی حاالت و روانی انگیزههای به مدیریت، در

 انسان رابطة حقیقت و انسان وجودی حقیقت شناخت بر مبتنی اخالق فلسفة در اسالم

پیدایش ارزشها کیفیت تا شود شناخته او ماهیت و انسان ابتدا باید اوست، رفتارهای با

 او می شود رفتار عامل که ارزشهاست همین زیرا شود؛ درک او واقعی فطرت مبنای بر

وسیله او مادی بعد و هدف انسان الهی و یروح بعد اسالمی، مدیریت در. 

 در باید که است گلدانی مانند و روح تکامل برای است ابزاری انسان مادی بعد  .است

 دیگر، سوی از (16 -252 صص ،1379 زدی،یمصباح (شود شکوفا گل روح آن

ت اوس اقتدار و فیزیکی مادی، قابلیتهای میزان غربی به مکاتب دیدگاه در انسان منزلت

که حالی می کنند در روانشناختی مطرح مادی و بعد بر تأکید با را انسان و ماهیت

 ،)بهارستان اوست. اخالقی و معنوی ارزشهای میزان اسالم، مکتب در انسان منزلت

ی بکه مکتبی با نگرش مادی و تجربی است این مکتب منشا  سمیاومان مکتب (1383

 است.غرب  اییامروز دنو شرط  دیبدون ق و آزادای و باری بند

 است: ریز هاییژگیو دارای سمیاومان مکتب

  یو انسان پرست یانسان دوست •

 و شرّ است.  ریخاخالقی وجدان انسان مالک  •

  در برابر وجدان خود پاسخگو است.باید نسان  •
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و شرط دیبدون ق و بند و بار یب ی ونفسان الیام براساسانتخاب  یعنیآزادی  •

 مطلق است. ارادة انسان ارادة  •

 بقای انسان  هدف •

  یتجرب عینی و شناخت  تاکید بر •

  تیریاخالق در مد گاهیجاو  تياهم

پایبندی به اصول اخالقی و ائمه بر  امبرانیپ دیبه اخالق و تأکو اسالم توجه قرآن 

ها است. ضمانت ارتقا انسان یفردی و اجتماع یآن در زندگ مهماز نقش  تیحکا

به میزان قابل توجهی به نحوه ی ایفای مسئولیت مدیران  عملکرد و فعالیت شرکت

بستگی دارد. بنابراین آنچه که مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی در عملکرد 

شرکت دارد. تجربه گذشته بسیاری از شرکتهای موفق و ناموفق نشان می دهد که 

عملکرد نیروی  موفقیت و شکست بسیاری از آنها به نحوه ی مدیریت و به تبع آن

انسانی بستگی دارد. احکام اخالقی اسالم الهی و مبتی بر فطرت انسانی انسانها تدوین 

تمام خواسته ها، نیازها و اهداف انسانی و اجتماعی را اسالم  یاحکام اخالقشده است. 

در بر دارد. همین فطری بودن احکام است که در همه عرصه ها و همه جوامع و اعصار 

ه تحوالت بنیادین و پر شتاب در عرصه تجارت، اقتصاد، سیاست و مدیریت با توجه ب

و بویژه در دهه های اخیر کارامد بوده و همچنان اعتبار باالیی دارد و در آینده خواهد 

 یروین تیریاخالق در مد گاهیجاو  تیبر اهم یگواهداشت. همه موارد گفته شده 

  است. یانسان یروین تیمجموعه عوامل موثر بر فعال ی وانسان

ی اجتماع و یمثبت فردی، سازمان امدهاییاخالق الزمه جامعه سالم است و کارکرد و پ

سازمانها و جوامع را  رانیو مد است که همواره توجه دانشمندان و از این جهت دارد

 با( 1383منش،  ییاست تا برای حفظ و ارتقای سطح آن کوشش کنند)رضا ختهیبرانگ

 یم پناه هم از خطر آن به خدا یاله امبرانیپ یبودن نفس اماره، حت انگریتوجه به طغ

 و حاکمانخطر برای  نیهستند؛ اما ا یانگریبردند، همه انسانها در معرض خطر طغ

 نیاست. از ا شتریبرخوردارند، ب شترییب و اختیارقدرت ، که از امکانات مادی ران،یمد
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 نی)حس. پری در مقابل نفس اماره استدارند که س شترییب ازین یرو به اخالق اسالم

اخالقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد می تواند موجب بروز پیامدهای  (1386زاده، 

مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد. سالمت اداری می تواند به عنوان پیامد مثبت و 

ی به اقداماتی فساد اداری به عنوان پیامد منفی انگاشته شود. بر اساس نعریف، فساد ادار

اطالق می شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمان های دولتی و یا وابسته به 

دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی 

مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، 

بازی و تعارض منافع روی می دهد. ارتباط تنگاتنگی میان خویشاوندگماری، پارتی 

عوامل اثرگذار بر رفتار و عملکرد اخالقی و پیامدهای اخالقی وجود دارد. به عنوان 

مثال اختیارات سمت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار اخالقی مطرح شده است. 

ت تصمیم گیری در یک جا در سمت هایی که از اختیارات زیادی برخوردارند و قدر

متمرکز شده است، در صورت عدم وجود نظارت کافی امکان سوء استفاده های مالی 

وجود دارد. همچنین روشن نبودن اهداف و ابهام در هدف می تواند به فساد اداری 

نظام پاداش نیز در سطح عوامل اثرگذار می تواند به تقدیر مناسب از  .منجر شود

کمک کرده و بدین سان زمینه بروز رفتار و افعال اخالقی را فراهم  مشارکتهای کارکنان

اکرم )ص(  امبریپ (1387 تولّایی،) ساخته و سالمت اداری سازمان را ارتقاء بخشد.

اخالق  (205،ص 1373 ،ی.)مطهرداند یم یبعثت خود را اتمام مکارم اخالق  فلسفه

در صورت پایبندی به اصول  سالم است. یاجتماع یزندگبرای  ملتها  یاصل هیسرما

 خواهد. حل  یمسائل در جوامع انسانبیشتر  ی،اخالق

 دامنه اخالق

 ی که بر رفتار انسان می گذارد قابل شناسایی است. عواملآثار طریقاخالق از 

 می نامند. (اخالق )روح فرد است که آن را خلق  مربوط به انسانرفتار  (باطنی)درونی

که فرد در جامعه یا نهادهای بروز پیدا می کند و وقتی  ی فردیرفتارها ابتدا دراخالق 
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. مجموعه سطح جامعه تسری می یابدحضور می یابد رفتار فردی به اجتماعی 

در فرهنگ ریشه اش می و به نوعی به اخالق جمعی تبدیل می شود افراد رفتارهای 

یل می دهد جمع تشک اعضای آننماد بیرونی سازمان ها را رفتارهای اخالقی  .دواند

، ظهور و یسازمانفرهنگ  در اعضا  اخالقی و رفتارهای ارزش های گوناگون اخالقی

 یها حوزهی د بلکه در تماموش یمحدود نم یاخالق به حوزه خاصمی یابد. بروز 

توجه شود؛ در  یاصول اخالق باید به ی اجتماعی، سازمانی و حکومتیها نهیو زمفردی 

فراهم را انسان مادی و معنوی موجبات سعادت  یالقاصول اخ صورت است که نیا

 .دکن یم

 اخالق در روایات اسالمیو منزلت اهميت 

که در جدول  روایات اسالمی قابل مالحظه استآیات و اخالق در و منزلت اهمیت 

 :زیر به برخی از آنها اشاره می شود

شرح یاسالم اتیروا

 10و  9سوره شمس، آیات 

قد خاب من  قد افلح من زكيها و

 دسيها

هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرد، رستگار 

و آن کس که نفس خویش را با معصیت  -شد 

 و گناه آلوده ساخت، نومید و محروم گشت!

 :سوره اسرا  70 هیآ

 ُمْھلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْنا وَ

 مِنَ ُمْھرَزَقْنا وَ الْبَحْرِ وَ الْبَر فِی

مِمَّنْ  رٍيعَلى كَثِ ُمْھوَ فَضَّلْنا اتِبالطَّيِّ

 اليخَلَقْنا تَفْضِ

و آنان  مینمود میما فرزندان آدم را تکر حققام

و از مواد  میبه راه انداخت ایو در یخشک را در

 ارییبس و آنان را به میبه آنان روزی داد زهیپاک

 میبرتری داد م،یاز آنچه خلق کرده ا
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 :)ع( یامام عل

 قِلُّیال »لبالغه نهج ا 95حکمت 

 «یعملٌ معَ التَّقو

بودنش است نه به  یارزش هر کار به اخالق

با پرواداری کم محسوب  یعمل چیه آن ادییز

 (484 ،95حکمت ،یرض)شود:  ینم

 : اکرم )ص( پیامبر

«اِنّما بُعِثتُ لِاتَمِمَ مَکارِم الَاخالق » 

 (16: 1397، 3) الهندی ، ج 

شده  مبعوث اخالقى فضائل تکمیل براى تنها

 ام

 :دیفرما یتفکر: خداوند متعال م

لِقَوْمٍ  اتِیَكَذَلِکَ نُفَصِّلُ اآل»

 «تَفَکَّرُونَیَ

 یگروه یخود را برای سان نشانه ها نیبد

 ميده یشرح م كنند یكه تفکر م

 12سوره لقمان، آیه 

و لقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر »

 «هلل 

اخالق( آموختیم  ما به لقمان حکمت )ایمان و

 )و به او گفتیم( شکر خدا را به جا آور!

 :امام علی)ع( 

حسن الخلق للنفس و حنین الخلق »

 «للبدن

خوی پسندیده از آن نفس و روان است و 

 (.1384زیبایی آفرینش از آن بدن )ذاکری، 

ان اهلل یأمر بالعدل و »

 ( 90قرآن، نحل«)االحسان

اری فرمان همانا خداوند به انصاف و نیکوک

 دهد می

فبما رحمة من اهلل لنت لهم ولو 

کنت فظا غلیظ القلب النفظوا من 

حولک فاعف عنهم و استغفرلهم و 

 (159آل عمران/ )شاورهم فى االمر.

اى پیامبر به برکت رحمت الهى در برابر مردم 

نرم و مهربان شدى و اگر خشن و سنگدل 

بودى، مردم از اطراف تو پراکنده مى شدند. 

پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش مطلب 

 و در کارها با آنها مشورت کن
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یک هدف این مطلب استنباط می شود که اسالم روایات و  این آیاتاز در مجموع 

 . استی را دنبال می کنند، و آن تزکیه و تربیت انسانها و پرورش اخالق حسنه لاص

 البالغه ارزشی در نهج و اخالقی اصول

 درشده است.  ارزشی تأكيد و اخالقی عقالنی بودن ماهيت اصول بر البالغه جدر نه

بلکه منطبق بر ادراک  نیستند خارج عقل دایره از ارزشی و اخالقی البالغه اصول نهج

دار شدن عقل و  خدشه در امورات زندگی موجب آنها نکردن عقلی هستند و رعایت

  گردند.  اندیشه نیز می

(86 خطبه) الذکر ینسی و العقل یسهی الملا ان اعلموا و... 

 فراموشی به را خدا یاد و دارد می وا غفلت به را عقل نفسانی آرزوهای که بدانید و... 

 (145ص البالغه، نهج. )سپارد می

:فرمایند می مادی و دنيا طلبان در مورد شيفتگان

 (109 خطبه... )قلبه الدنیا اماتت و عقله الشهوات خرقت قد... 

ی دنیا  بندهو میراند  می را دلش دنیا حب و ،نابود ساخته را نفسانی، عقلش واهشهایخ

 (205ص البالغه، نهج. )می کند

(40 قصارالحکم)لسانه وراء االحمق قلب و قلبه وراء العاقل لسان
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 ص البالغه، نهج). زبان او است پشت در نادان قلب و اوست قلب پشت در عاقل زبان

633) 

 ارزشگذاری در اخالق  رشاخص و معيا

 اتینظر اندیشمندان ست،یچ یاخالق لارزشگذاری فعو معیار مالک اینکه  برای تعیین

محبت و وجدان و  ،بودن یعاطفمهربان بودن،  مانندمعیارهایی ؛ ارائه کرده اند یمتفاوت

 .نظر کاملتری ارائه کرده اند یاسالم اندیشمندانکه اسالم و  یدر حالغیره  فطرت و

مبنا و   کهاست ی غنی میمفاهی اخالق میمفاه ینید تی: در تربدیفرما یمطهری م دیهش 

 ت،یعفت، تقوا، معنو ،یستیصلح طلب، همز ،طلب عدالت ،مدار حق مانندمنطق دارند 

برای اخالق  اهللةو معرف یراه خداشناس ریاز غ میتوان یم ایآو امانت،  یدرست ،یراست

است. اگر  یخداشناس میمفاه نیهمه ا اعتبار شتوانه ونه پ م؟یبکن دایمنطق مستدل پ

باشد. ابتدا  نداشته است که پشتوانه یمثل اسکناس نداریم اخالقیعنی نباشد  مانیا

  : علم استاد مطهری (. 1387ندارد )مطهری،  هیپا یممکن است عده ای نفهمند ول

. باید زیست  چگونه  ، یا علم زیستن  از علم  است  اخالق عبارت

  اسالم منظر از اخالقی های ارزش

 اخالق  .1:دسته قرار می گیرند   سه در را  اخالقی  های ارزش متون اسالمی،  به  توجه با

  کارگزاران اخالق دینی . 3 ؛  کارگزاران  اجتماعی. اخالق 2 ؛ کارگزاران  فردی
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 قرآن اتینمونه آ یاخالق خصوصیات جنبه

 20/ دی؛ حد 32انعام/  یستیساده ز فردی اخالق

 25طه/  سعه صدر

 7شمس/ ؛ 19رعد/  کاری وجدان

 159آل عمران /  تیقاطع

 6و  انفطار/ 5حمن/ ر و انظباط نظم

 2؛ بقره/  18لقمان/  و فروتنی تواضع

 7؛ احزاب/  26قصص/  امانتداری

 61توبه/  ینیخوش ب

 2؛ بقره/ 9حشر/  بخششو  سخاوت

13؛ آل عمران/  75هود/  قخالا خوش ومهربان 

 1؛ شُعراء/  15کهف/  رییانتقاد پذ اجتماعی اخالق

 99توبه/  ؛ 16جن/  یقدر دان

 5؛ انعام/  104/ ونسی تيقاطع

 2؛ نور/  134عمران/  آل عفو و گذشت

 79نساء/  36هود/  ی و دلسوزیرخواهيخ

وفاداری

2؛ نمل/  159آل عمران/  مشورت

 159 /آل عمران  مدارا

 159 /آل عمران  حسن خلق

 153 /انعام در عمل اخالص و  تقوا ینیاخالق د

 25/األنبیاءعبادت) نماز، روزه، دعا 
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و..

207 /البقرة  ثاریا

 41/میمر صداقت

90نحل / عدالت محور

 4 /بقره  به خدا مانیا

 به خدای  و توسل توكل

 متعال

و  122 هیآ آل عمران،

 ،26و  12 هی، مائده، آ160

براساس مصداق مطرح شده است: ارزش های اخالقی از منظر اسالمبرخی از 

مدارا

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ "

آل  "وَشَاوِرْهُمْ فِی األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

  159 / عمران

پس به برکت رحمتى از جانب خداوند با آنها )امت خود( نرمخو شدى، و اگر بد خلق 

گذر و برایشان شدند. پس، از آنها در و سختدل بودى حتما از دورت پراکنده مى

آمرزش طلب و در کارها با آنان مشورت نما، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن، 

 دارد وستتردید خداوند توکل کنندگان را د که بى

تقوا
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کُمْ وَصَّاکُم وَأَنَّ هَـذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ واَلَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَن سَبِیلِهِ ذَلِ"

 153/انعام "بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

که بر شما خواندم راه من است که راهى است راست و استوار ، پس آن را دنبال  نهایا "

که  نهاستیکه شما را از راه خدا پراکنده سازد. ا دیرا دنبال مکن گریو راه هاى د دیکن

 ".دیکن شهیقوا پت کهخدا شما را به آن سفارش کرده است، باشد 

 اخالص

 .نِیالدِّ ةُیَفرمود: اإَلخْالصُ غا )ع( یامام عل

 «1340ح  غررالحکم،» است. نیو هدف د تیاخالص، نها

 عدالت

 (90)نحل /...« امربالعدلی  اِن اللّه»

 خداوند امر به عدالت می کند

 راستگو 

 41(41/می)مراًیّنَّبِ قاًیإِنَّهُ کَانَ صِدِّ مَیالْکِتَابِ إِبْرَاهِ یوَاذْکُرْ فِ

 بود. یراستگو و نب اریکن که اوبس انیرا در کتاب )قرآن( ب میابراه

 عبادت 

 (25/اءیأَنَّهُ ال إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ )األنب هِیْإِلَ یوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِ
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که  مینموده ا یوح او یبه سو نکهیمگر ا میارا نفرستاده  یامبریپ چیقبل از تو ه وما

 .دیپس )فقط( مرا عبادت و پرستش کن ستین یمعبود به حق گریبجز من د نایقی

 به خدا مانیا

 (4/بقره)*وقِنُونَیُوَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِکَ وَبِاآلخِرَةِ هُمْ  کَیْبِمَا أُنزِلَ إِلَ ؤْمِنُونَیُ نَی*والَّذِ

از تو  شیتو نازل گشته و به آنچه پ یاند که برآنچه به سو یکسان( یواقع زگارانی)پرهو

 .دارند نیقی گرید یآورند و به سرا یم مانینازل گشته است ا

 . است اخالقی اصول دیگر از خدا بر کلخدا: تو بر توكل

 «الْمُؤْمِنُونَ  تَوَکَّلِیَاللَّهِ فَلْ یوَ عَلَ» 

 (122/آل عمران )«تنها بر خدا توکل کنند. دیمؤمنان با و»

 «اهلل فهو حسبه  یعل توکلیو من  »

 (3 /طالق )« بس است. یو یهر کس بر خدا اعتماد کند، او برا و»

  زیردستان با ارتباط

 هیچ و نباشد دربانی ات چهره جز و مردم با رسانت پیام دیگری چیز زبانت جز

 شود، رانده تو درگاه زا آغاز در اگر زیرا مگردان؛ محروم خود دیدار از را نیازمندی

 نامه ،1388 البالغه، نهج) نستاید را تو دیگر شود، برآورده او حاجت پایان در گرچه

 (.433 ص ،67
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 در مدیریت از دیدگاه اسالم موانع رشد اخالفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در مدیریت از دیدگاه اسالم یاخالف رشد موانعنمودار: 

 

 ول اخالقی و در سازمانبی توجهی به اصپيامدهای آثار و 

را می توان به دو بخش  بی توجهی به اصول اخالقی مدیران در سازمانهاپیامدهای 

 عمده پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی تقسیم کرد:

موانع رشد  
 اخالفی  

شنود 
اطالعات

 ی
عصابیت  
 و خشم

خودخوا
 هی

غرور و 
 تکبر 

ریا و 
 نفاق

رشوه  
 خواری

 ترس

بخل و  
انتقام   حرص

 جویى

دروغ  
 گویی

 بهتان   

 حسادت

عيب 
 جوئي

کم 
 کاری

تجمل  
 گرایی

 اسراف  
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پیامدهای فردی: پیامدهای فردی به پیامدهای گفته می شود که متوجه فرد می  .1

 شود.

تعارض، تاخیر و بی نظمی در پیامدهای رفتاری: ، خشونت، بد رفتاری و  •

 .جابجایی، ناآرامی، پرخاشگری کار، غیبت،

 شغلیپیامدهای روانی و روحی: اضطراب و نگرانی، افسردگی، نارضایتی  •

، گوشه گیری و تضعیف سیستم هماهنگی و ارتباطات سازمانی،خستگی، 

، روابط اجتماعی، احساس ناامیدی، احساس حقارت ، زودرنجی تضیعیف

 ضعیف روحیهفشار شغلی و عصبی، کاهش انگیزه و  عارض،افزایش ت

 کارکنان، کاهش امنیت روانی.

 قلبی و افزایش ضربان قلب، سردرد، زخم معده عوارضپیامدهای جسمی :  •

 ، عوارض و افزایش فشار خون

پیامدهای سازمانی: پیامدهای سازمانی به پیامدهای گفته می شود که متوجه  .2

، استعفاء و ترک سازمان، کاهش اخراجاهش عملکرد، سازمانی می شود. مانند ک

 حوادث شغلی.افزایش تعهد سازمانی، اعمال ناایمن، 

 انگیزش ایجاد و زمینه کاری مناسب محیط سازمان در اخالقی اصول به با توجه مدیران

 کارکنان خود را روانی می توانند فشار نموده و از این طریق فراهم را کارکنان در

  .دهند کاهش

 

 مدیریت اسالمی آن در های شاخص و اخالق گرایی

 در مدیریت می تواند تمام جنبه های فکری و عملی مدیران مانند وظیفه گرایی اخالق

 را متاثر سازد . اهداف گیری تعیین ریزی تصمیم برنامه

 :از است عبارت گرایی اخالق  های شاخص 
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 فضای شخصی و این نوع شاخص مربوط به  صالح خصوصی: عمل و ایمان

 تقوی، نماز و آداب عبادی، به اهتماممانند خصوصی عملکرد افراد می شود. 

 انفاق،  راستی، و صدق اخالص، تحمل، و صبر خوش اخالقی،

 ینوع شاخص مربوط به فضا نیا صالح اجتماعی )عمومی(: عمل و ایمان 

ی، مانند نیکوکار شود. یمو کیفیت حضور در اجتماع عملکرد افراد  عمومی

 خیرخواهی .صدقه و مردم داری و

 ینوع شاخص مربوط به فضا نیاكاری(:  صالح كاری) اخالق عمل و ایمان 

مانند مسولیت پذیری، روابط  شود یمدر محیط کار  عملکرد افراد  کاری و

  حسنه،

 كار شاخص های  اخالق

در  یفیزیک و روانی و ذهنی انرژی فرد در صرف میزان تعهد کار، منظور از اخالق

 شاخص های زیر از کار اخالق گیری و سنجش است. برای اندازه انجام وظایف

 می شود استفاده

 در کار پشتکار وجدیت کار به عالقهمانند :  مادی شاخص 

 و جو مشارکتی انسانی مناسب روابطمانند  : های اجتماعی شاخص. 

 اعتقادات دینی و مذهبی و اعمال معنویمانند: معنوی های شاخص 

 كار اخالق بر مل مؤثرعوا

که در جدول زیر به آنها اشاره  رندیگ یدسته قرار م  در سه عوامل مؤثر بر اخالق کار

 :شده است
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 نمونه عوامل

 

 عوامل فردی مؤثر

 كار اخالق بر

 اعتقادات 

 ذهنی  تعهد 

 خدمت سابقه  

 نگرش 

 انتظارات  

 تحصیالت سن  

 اعتماد به نفس 

 کار نیروی از خودبیگانگی 

 اجتماعیعوامل 

 كار اخالق بر مؤثر

 فرهنگ 

 فرهنگ( جامعه عرف( 

 

 عوامل سازمانی

 كار اخالق بر مؤثر

 جو کار 

 با کار تناسب و مالی) عدم اقتصادی عوامل 

 دستمزد(

 سیاست ها و خط مشی ها 

 سبک مدیریت 

 

 در سازمانهامفهومی رفتار اخالقی های  الگو

فراد در سازمان، مدل های متعددی در این در زمینه عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخالقی ا

 (1387 تولّایی،زمینه وجود دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از: )

 (Bartels, 1967) بارتلز  بازاریابی در اخالق مدل •

 (Trevino, 1986) تروینو  موقعیت  فرد تعامل مدل •
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 توتل و گراوندر اتو،گر بومر،  اخالقی غیر و اخالقی گیری تصمیم رفتاری مدل •

(Bommer , Grato , Gravender & Tuttle, 1987) 

 ,Stead , Worrell & Stead) استید و ورل ، استند  اخالقی رفتار مدل •

1990) 

 MC Donaldونالد و نیجهوف )د مک  ها سازمان در اخالقی رفتار تحریک مدل •

& Nijhof, 1999) 

 (Painter – Morland, 2001) مورلند  پینتر اخالق چارچوب •

در مجموع با مطالعه مدل های متعدد رفتار اخالقی، عوامل متعددی به عنوان 

فاکتورهای اثرگذار بر رفتار اخالقی در سازمان شناسایی شده اند. در اکثر مدل های 

اخالقی، فاکتورهای مشابهی به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار اخالقی سازمان ها معرفی 

  می توان این فاکتورها را در سه دسته کالن، میانی و خرد دسته بندی نمود. شده اند که

 در سازمان بر رفتار اخالقی كاركنان موثرعوامل  

عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخالقی کارکنان را می توان در سه طبقه کلی جای داد: 

 (1387 تولّایی،)

 سطح كالن  عوامل

در محیط خارجی سازمان وجود دارند. این  سطح کالن مربوط به فاکتورهایی که 

فاکتورها معموال تحت کنترل سازمان ها نیستند و از سوی سیستم های فرادست به آنها 

  تحمیل می گردند.

: منظور از فرهنگ در سطح کالن، چیزی است که با قومیت افراد نسبت نزدیکی فرهنگ

 دارد.

 قی ناهمگون و نامتشابه می شوند.فرهنگ های مختلف، باعث ایجاد استانداردهای اخال

: شرایط اقتصادی بی ثبات و فشارهای رقابتی می تواند به رفتار غیر اقتصادعوامل 

 اخالقی در سازمان دامن بزند.

 : شرایط سیاسی بی ثبات می تواند بر رفتار اخالقی تاثیر بگذارد.سياسیعوامل 
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یراخالقی در سازمانها تاثیر می تواند بر افزایش رفتار غ فن آوری: عوامل فن آوری

 بگذارد. مثل شنود مکالمات، ضبط پست الکترونیک و...

 : تمایالت مذهبی یکی از تنظیم کننده های اخالقی مهم مردمی هستند.مذهب

: گاهی اوقات قوانین مبهم هستند و افراد نمی توانند در چالشهای اخالقی قانونعوامل 

تند، از این قوانین استفاده کنند. قانونی بودن و که به صورت روزمره با آنها درگیر هس

 (Ingrid Naude, 2004اخالقی بودن ضرورتا با هم معنای یکسانی ندارند. )

  
سطح میانی اشاره به فاکتورهای سطح سازمانی دارد. سازمانها : سطح ميانی  عوامل

یق سیاستها و معموال قدرت مانور خوبی بر روی این فاکتورها دارند و اکثر آنها از طر

برنامه های سازمانی قابل کنترل هستند.رقابت: اقدامات رقبا می تواند تعدیل کننده 

 تصمیمات اخالقی و رفتار اخالقی باشد.

 : پاداشهای مالی و غیر مالی موجب ترویج رفتار غیر اخالقی می شود.نظام پاداش

ای تصمیمات  : خط مشی های اخالقی سازمان به صورت قابل مالحظهاصول رفتاری

 غیر اخالقی را کاهش می دهد.

: مشاغلی که ارتباطاتی با خارج از سازمان دارند به صورت بالقوه، خصوصيات شغلی

امکان بیشتری برای ایجاد معضالت اخالقی نسبت به مشاغلی با ارتباطات داخل 

 سازمانی دارند. 

ز رفتار اخالقی در : کمیابی منابع و فشار سهامداران ممکن است موجب تخطی امنابع

 درون سازمان گردد.

: فرهنگ می تواند موجب ایجاد هنجارهای جمعی شود که راهنمای فرهنگ سازمانی

رفتار هستند. از جمله اهداف شرکت، خط مشی و فرهنگ سازمان تصمیمات مدیران را 

 .قویا در مورد اخالقی یا غیر اخالقی عمل کردن تحت تاثیر قرار می دهد

 ناهداف سازما
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: مدیریت ارشد خودش یک مدل نقش است و نباید پیامهای مبهم ارسال ان رفتار مدیر

کند و در حالی که از استانداردهای اخالقی خاصی سخن می گوید، در عمل تابع 

شرکت و را در استانداردهای دیگری باشد . مدیریت ارشد باید رفتارهای اخالقی 

 .کندصنعت ارتقاء داده و تقویت 

: جو یا فضای سازمان، یک درک مشترک و استوار از جنبه های مهم نیجو سازما

 روانشناختی محیط کار است.

: مدیران ارشد کمتر از کارکنان سمتهای پایین تر متوجه مشکالت اخالقی اختيار سمت

می شوند. درجه ارشدیت یک پست سازمانی و میزان اختیارات فرد صاحب پست، بر 

 ر می گذارد.ریسک رفتار غیر اخالقی اث

عملکردی باید معتبر بوده و بازگو کننده  شاخص های: كاركنان ارزیابی عملکرد

 استانداردهای اخالقی باشند. 

:سرپرست تاثیر شدیدی بر رفتار اخالقی و اخالقیات زیردستانش دارد. اگر لگو ا

مرجع سازمانها دوست دارند بر رفتار اخالقی اعضایشان تاثیر گذارند، باید بر افراد 

 (Ingrid Naude, 2004مناسب متمرکز شوند و آن رفتار خاص را تقویت کنند. )

  
سطح خرد اشاره به فاکتورهای سطح فردی دارد. این فاکتورها در  :سطح خرد عوامل

درون کارکنان سازمان جای دارند و سازمان می تواند از طریق تغییر دادن فاکتورهای 

 ای این سطح نیز تاثیر بگذارد.سطح میانی، روی بعضی از فاکتوره

: یعنی افراد تا چه اندازه درگیر شدن در یک رفتار خاص را خوب یا بد می نگرش 

دانند. هر چه فرد رفتار را مطلوبتر ارزیابی کند، بیشتر نسبت به اجرای آن رفتار از خود 

 تمایل نشان می دهد.

خالقی را داشته باشند، هیچ : اگر تصمیم گیرندگان توانایی رفتار کردن به شیوه اقصد

تضمینی وجود ندارد که آنگونه عمل کنند. مگر این که آنها قصد اخالقی عمل کردن 

 داشته باشند.
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: افرادی که از درجه باالی قدرت نفس برخوردارند، نسبت به افرادی که قدرت نفس

از عقیده  قدرت نفس پایین تری دارند، بیشتر در مقابل انگیزه ها مقاومت کنند و بیشتر

 خود پیروی کنند . 

اخالقی  اصول: افرادی که مرکز کنترل درونی دارند، بیشتر به و نظارت مركز كنترل

 پایبندند.

، بیشتر از مراجع اجتماعی خارجی به عنوان راهنمای رفتارشان ه: افراد وابستوابستگی

اجتماعی توجه استفاده می کنند. افرادی که استقالل دارند، برای رفتارشان به مراجع 

 چندانی ندارند و کارهایشان را با اختیارات بیشتر انجام می دهند.

: تفاوت نقش جنسیتی، عقاید مذهبی، سن، تجارب کاری و ملیت دموگرافی

 فاکتورهایی هستند که تصمیمات اخالقی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند.

زرگساالن و خصوصا والدین قرار : توسعه اخالقی و رفتار فرد تحت تاثیر بتاثير والدین

 می گیرد.

: میزان توسعه اخالقی فرد، تصمیم فرد در مورد کارهای درست و سطح توسعه اخالقی

 نادرست را تحت تاثیر قرار می دهد.

بر تصمیم گیری وی تاثیر می گذارد. در زندگی حرفه  مدیر: ارزشهای فردی ارزش ها

 .یابندتغییر  و تعدیل ممکن است ، یای، ارزش های فردی توسط نیروهای سازمان

 باورها
  

 سازمان اسالمی در اخالق راهبردهای ترویج

 در سازمان اقدامات زیر مناسب و مفید است:اخالق برای ترویج 
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  اسالم نظر ازو مدیران كارگزاران  یاخالق منابع

ه فضائل ببیشتر  اعتقاد به به خاطر افرادست. وند اخدا یفضائل اخالق پایه و اساس

را می توان از  و مدیرانکارگزاران مورد توجه . اصول و نکات اخالقی بندیپا یاخالق

منبع  به عنوان مهم ترین و جامع ترین میقرآن کرمنابع متعدد اسالمی استخراج کرد. 

 برای هدایت بشر در تمامی ابعاد هستی و خالق وندخدا یکه از سو یکتاب ،یاخالق

نهج البالغه پس از  است. دهیتکامل نازل گرد ورشد به منظور فردی و اجتماعی  یزندگ

نهج البالغه مجموعه  قرآن کریم، به حق جامع ترین میراث ارزشمند جهان اسالم است.

انسانی کامل و وارسته که در تمام عرصه به عنوان  بیانات امام علی)ع(اندیشه و  ازای 

 راهبردهای ترویج اخالق اسالمی در سازمان

 شناسايی و تبيين اخالق فردی•

 تدوين و طراحی استانداردهای رفتار اداری•

 تدوين و طراحی ضوابط و قواعد ارتباطی •

 تدوين و طراحی منشور جامع اخالقی •

 تنظيم عهدنامه های اخالقی حرفه  ای •

 تدوين و طراحی برنامه آموزش اخالقيات•

 (تعهد رهبران و مديران به رعايت امور اخالقی)مديريت مبتی بر اخالق•

 تصميم گيری مبتنی بر اخالق•

 فرهنگ اخالق مدار •

 طراحی سيستم های انگيزشی برای تشويق به انجام رفتار اخالقی•

 معرفی الگوهای اخالقی•
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هج البالغه، منشور همه جانبه نالگوی اخالقی و دینی است می باشد. های زندگی 

جهان بینی عرفانی و است که ، هدایت اجتماعی و سیاسی، پروریانسان  ،خداشناسی

ند فردی و سعادتم زندگینهج البالغه، منشور را تبیین می کند. سلوک اجتماعی 

در حکومت اسالمی  رانیکارگزاران و مد یاخالق منابع است.اجتماعای و سیاسی 

 سیم شده است:درنمودار زیر تر

 

نکات اخالقی و ارزشی که آیت اهلل عبداهلل جوادی آملی در کتاب اخالق کارگزاران در 

 حکومت اسالمی مطرح کرده است:

 

 .زیبایی های این جهان را ناپایدار و فنا شدنی معرفی می کند 

 .مراقبه و محاسبه را راهبرد وصول به مقام عندالهی می داند 

 ایی دو عامل سقوط انسان و جامعه است.جهل اعتقادی و شهوت گر 

 .اندوه و هراس به ساحت واالی ولی اله راهی ندارد 

MIS امام یحکومت یالگو 

 «ع»یعل

 یومتحک یالگو

 «ص» اسالم امبريپ

 احاديث و روايات

 یعقلقوه و 

 كريم قرآن

 البالغهنهج

 یحکومت یالگو

 «ره»خمينی امام

 یحکومت یالگو

 «ع»پيامبران 



 31یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق 

  یقین به اطالعات و آگاهی کامل)آشکار و پنهان( خدای سبحان، مهمترین مانع

 ارتکاب انسان به گناه است.

 .تخصص و امانت، دو شرط صالحیت کارگزاران معرفی شده است 

  را متذکر می شود.نقش عقل در تداوم یک نظام 

 

 سؤاالت تشریحی
 ی را تعریف کنید.اخالق اسالم. 1

 را نام ببرید. در سازمان یبه اصول اخالق یتوجه یآثار و پیامدهای ب. 2
 شرح دهید.ارزش های اخالقی از منظر اسالم . 3

 را نام ببرید. عوامل مؤثر بر اخالق کار. 4
 هید.را شرج د تیریاخالق در مد گاهیو جا تیاهم. 5

 را شرح دهید. از نظر اسالم رانیکارگزاران و مد یمنابع اخالق. 6

 را شرح دهید. در نهج البالغه یو ارزش یاصول اخالق .7
 
 

 سؤاالت تستی
 بدیهیات از و فطریات بر مبتنی که شود می گفته نبایدها و بایدها از ای مجموعه . به1

 است. پیامبران فهایهد مهمترین از یکی قرآن منظر است و از بشر عقلی
 اخالقب(  نفس الف(

 رحمت الهی د( روان  ج(
 اوست. ... ارزشهای میزان اسالم، مکتب در انسان . منزلت2

 مادی و تجربیب(  اخالقی و معنوی الف(
 مادی و روانشناختی د( مادی و قابلیت اقتدار ج(

 های سازمان توان و تقدر بکارگیری از ناشی که شود می اطالق اقداماتی . ...... به3
 است. گروهی یا و فردی مالی منافع کسب برای دولت به وابسته یا و دولتی

 فساد اخالقیب(  اهتکار الف(
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 جهل اعتقادی د( اداری فساد ج(

 ادراک بر منطبق بلکه نیستند خارج عقل دایره از ارزشی و اخالقی .... اصول . در4
 و عقل شدن دار خدشه موجب زندگی وراتام در آنها نکردن رعایت و هستند عقلی

 .گردند  می نیز اندیشه
 قران ب(  البالغه نهج الف(

 انجیل د( بحاره االنوار ج(
 
 .کدام یک از موارد زیر است؟ دین هدف و نهایت . از دیدگاه امام علی )ع(5

 وفاداریب(  اخالص الف(

 عبادت د( راستگویی ج(
 و خداوند سوی از که کتابی اخالقی، منبع ترین امعج و ترین مهم عنوان به . .... 6

 رشد منظور به اجتماعی و فردی زندگی ابعاد تمامی در بشر هدایت برای هستی خالق
 .است گردیده نازل تکامل و

 نهج البالغهب(  قران کریم الف(
 تورات د( انجیل ج(

 

 پاسخنامه

 5 4 3 2 1 سوال

 الف الف ج الف ب پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

     الف پاسخ
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 دومفصل 

 در ادراه حکومت تیریمد یاخالق یمبان

 (اخالق مدار تیریمد)

 فصل هدف كلی -الف

در اسالم  اخالق مدار تیریمدمفهوم در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با 
 .باشد می
 

 فصل های رفتاری هدف -ب
 :توانندب انیدانشجو رود یم انتظار فصل، نیا مطالعه از پس

  آشنا شوند. اخالق مدار تیریمدبا مبانی 

 را شرح دهند. اسالم دگاهیاخالق مدار از د تیریمد یژگیو 

  اسالم در سازمان دگاهیاخالق مدار از د تیریمد یها تیو مسئول فیوظابا 
 آشنا شوند.

   آشنا شوند.کارگزاران  یاصول اخالق عملبا 
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 اخالق مدار تیریمد

ود که وظایف مدیریتی را در بستر اصول اخالقی انجام می دهد. به مدیری گفته می ش

اخالق مدار می تواند نیازهای روحی، روانی و اجتماعی کارکنان را در محیط   تیریمد

کار تامین کند و نیروی عظیم روحی و اجتماعی برای انگیزش کارکنان و نیروی انسانی 

ند به طوری که مسیر تحقق اهداف به عنوان مهمترین عامل تولید در شرکتها ایجاد ک

شرکت تسهیل شود. تحقق اهداف شرکت با چگونگی اداره و سبک مدیریت و میزان 

پایبندی و ، قخالااز  صحیحمدیریت اخالقی، توانایی درک فعالیت او مرتبط است. 

 داشتن اعتقادات قوی اخالقی و عمل به آنهاست. 

گزارش مجله فورچون، بر این  راساسبدرصد مدیران عالی شرکتهای برتر تجاری  63

 اخالقی، موجب افزایش تصور مثبت و شهرت سازمان شده توجه به اصولباورند کــه 

 (.Buckly, et.al, 2001)می شودمزیت رقابتی  موجب تقویت است و

ی صفات نفسان یبه معنا ) اخالقبه مدیری  گفته می شود که اخالق مدار  تیریمد

و نهادینه شده باشد.  داریپادر نگرش، تفکر و عمل  وکردار او  و اصول اخالقی پایدار(

در اجرا است و  تیریمد  یتعهد اخالق زانیکارکنان به م افکار و نگرشاداره  ییتوانا

منشأ  اتیاو به  اخالق یندیاو از جانب کارکنان از پا  قدرت رشیو پذ رینفوذ مد زانیم

 .ردیگ یم

 ی در اسالم:تعریف مدیریت از نکته نظر اخالق

مدیریت مسئول تحقق اهداف سازمانی در بستر هدایت و اداره امور دنیوی و اخروی 

 کارکنان ) سعادت دنیوی و اخروی آنان( با توجه به اصول اخالقی در سازمان است. 

 العملی دستور در فرستاد یمن  به فرماندار عنوان به را«جبل معاذبن»که  زمانی(ص)پیامبر

 به گفتار، وفای در الهی، صداقت تقوای :کنم می  سفارش امور بدین را تو و»فرمود او به

 حقوق سالم، حفظ در گرفتن گفتار، پیشی خیانت، نرمی امانت، ترک  عهد، ادای
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آخرت،  به آرزو، توجه کردن  کار، کوتاه دادن انجام یتیمان، خوب به همسایه، مرحمت

  به رحمت و خشم، مالیمت خوردن روقرآن، ف در تدبر و ایمان، تفقه حساب، از ترس

 عامل بهترین محبت اسالم سر دین، نماز به اقرار از پس که نماز به بیشتر مردم، توجه

 .(19 العقول،ص تحف)«است است مردم هدایت و رهبری و اداره و اصالح برای

 پیشوایی مقام در را خود  که کسی» :فرماید می 70 حکمت البالغه نهج در امیرمؤمنان

 و بپردازد خویش تعلیم به بپردازد دیگران  تعلیم به که آن از پیش باید دهد قرار ردمم

 رابطه اصالح با .باشد عمل و رفتار به باشد زبان به که آن از  پیش کردنش تأدیب باید

 .«آید می دست به قلب بر خدا، مدیریت و خود

 تعریف  اخالقی مدیریت از نکته نظر امام علی )ع(:

ردبانی برای پیشرفت دنیوی و اخروی زیردستان در جهت تحقق اهداف مدیریت ن

سازمانی است. به زعم امام علی )ع( مدیریت تسهیل کننده امور مادی و معنوی کارکنان 

برای ارتقای آنان و سازمان است. در حقیقت مدیران از طریق ارتقای توانایی عملکرد 

 در خداوند جانب از مدیریت امانتی کارکنان، عملکرد سازمانی را بهبود می بخشند

 باشد.  حق و  عدل  گسترش  برای  ابزاری باید  که  . امانتی است حاکمان کارگزار  دست

 نشئت آن از کوچک رودهایی که است بزرگ و پهناوری رودخانه مانند زمامدار

ز نی کوچک رودهای درون باشد، آب پهناور، گوارا رودخانه  آن آب اگر گیرند، پس می

 بود. خواهد نیز شور آنها  درون آب باشد شور اگر بود و خواهد گوارا
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 ویژگی مدیریت اخالق مدار از دیدگاه اسالم

مدیریت اخالق مدار، از دیدگاه اسالم به مدیری الیق و شایسته گفته می شود که 

 :های زیر را داراست ویژگی

 رازدار و امانتدار•

 حق مدار•

 صبور•

 نرمش و اقتدار به هنگام•

 (مادي و غيرمادي)توجه به نيازهای كارمندان •

 پاسخ گويي و مسئوليت پذيري •

 فرمانبرداري •

 مدارا با مافوق•

 (عدالت محور)انصاف مدار •

 انتقادپذيري•

 ارزشمدار•

 پرهيزکار•

 مشاور و راهنما•

 ايمان و ارتباط با خداوند •

 دلسوز و خيرخواه •

 همدلي و همفكري •

 ساده زيست•

 (اجتماعی)مردم گرا•

 خوش اخالق و خوش رو•

 ايثارگر•

 حالل مشکالت•

 مشاركت جو•

 متفکر•

 (دوری از افراط و تفريط)متعادل •

 توکل و توسل  به خداي متعال•

 مهربان و نرم خو•

 عزت نفس و اعتماد به نفس باال•
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 ترجمه محتوی مولفه اخالقی

 حَسَدَ إِذا حاسِدٍ شَرِّ مِنْ وَ حسادت

 (5 علق،)

 

 صلی اکرم پیامبر به خداوند

 از: فرماید می آله و علیه اهلل

 .ببر پناه خدا به حسود شرّ

  درک نیازمندان

 اءِیاْالَغْنِ نَیدُولَةً بَ کُونَیال  یکَ

 (7)حشر،  مِنْکُمْ ... 

 

فقرا  نی! اموال را بامبریپ یا

و در راه ماندگان و  مانیتیو 

 نیکن تا ا میتقس ازمندانین

ثروتمندان در  انیاموال تنها م

 گردش نباشد.

 ها لغزش از گذشت

 

 وَ اإْلِثْمِ کَبائِرَ یجْتَنِبُونَ الَّذینَ

 رَبَّکَ إِنَّ اللَّمَمَ إاِلَّ الْفَواحِشَ

 (32 نجم،) ...الْمَغْفِرَةِ واسِعُ

 

 و بزرگ گناهان از که کسانی

 خداوند کنند، اجتناب زشت

 و کوچک گناهان از

 گذرد، می در آنها ناخواستة

 وسیع آمرزشش خداوند زیرا

 .است

 السَّلْمِ إِلَى تَدْعُوا وَ تَهِنُوا فَال صلح طلبی

 محمد،) ....  نَااْلعْلَوْ أَنْتُمُ وَ

35) 

 و نورزید سستی جنگ در

 برتری، و قدرت حال در

 .دهید صلح پیشنهاد

 بودن خیرخواه دلسوز و

 امر تحت افراد به نسبت

 وَ لِلْمُؤْمِنینَ...  اسْتَغْفِرْ وَ

 (19 محمد،) ...  الْمُؤْمِناتِ

 

 زنان و مردان برای پیامبر، ای

 استغفار خود امت ایمان با

 .کن

 آن خاطر به شما عذاب این اللّهِ آیاتِ اتَّخَذْتُمْ بِأَنَّکُمُ ذلِکُمْ ختوبی
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...  الدُّنْیا الْحَیاةُ غَرَّتْکُمُ وَ هُزُوًا

 (35 جاثیه،) 

 

 را خدا آیات که است

 دنیا زندگی و گرفتید مسخره

 .کرد مغرورتان

 

 اعتمادسازی اعتماد

 دخان،)  أَمینٌ رَسُولٌ لَکُمْ إِنّی

18) 

 شما برای من! ردمم ای

 !ام بوده امین پیامبری

 

 با قاطع برخورد

 تجرّی موجب تخلفات

 

 رَجیمٌ فَإِنَّکَ مِنْها فَاخْرُجْ قالَ

 (77 ص،) 

 ابلیس به خطاب خداوند

 درگاه این از: فرمود( شیطان)

 .برو بیرون

 گرایی عمل

 

 

 أَنْ بِواحِدَةٍ أَعِظُکُمْ إِنَّما قُلْ

 (46 سبا،) ... لِلّهِ تَقُومُوا

 من: بگو مردم به! پیامبر ای

 کنم، می نصیحت یک شما به

 .کنید تالش خدا برای اینکه

تنبیه نزدیکان  و تشویق

 مدیر

 مِنْکُنَّ یأْتِ مَنْ   النَّبِی نِساءَ یا

 لَهَا یضاعَفْ مُبَینَةٍ بِفاحِشَةٍ

 (30احزاب،...)الْعَذابُ 

 کس هر! پیامبر همسران ای

 کارآش گناهی شما از

 عذابش شود مرتکب

 .است دوچندان

خوش اخالقی و دوری 

 از تکبر

 

...  لِلنّاسِ خَدَّکَ تُصَعِّرْ ال وَ

 (18 لقمان،)

 

 پسرش به سفارش در لقمان

 از را خود روی: گوید می

 .برمگردان تکبّر به مردم

  طغیان و شکست

 بَطِرَتْ قَرْیةٍ مِنْ أَهْلَکْنا کَمْ وَ

 (58 ص،قص) ...  مَعیشَتَها

 آنها ما که مناطقی بسیار چه

 در ایشان طغیان خاطر به را

 .کردیم هالک زندگی
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 و ها علت شکست

 تلخ حوادث

 بِما مُصیبَةٌ تُصیبَهُمْ أَنْ ال لَوْ وَ

 قصص،) ...  أَیدیهِمْ قَدَّمَتْ

47) 

 

 و مصائب علت خداوند،

 خود عملکرد را ها گرفتاری

 .نماید می معرفی خطاکاران

 

 خواری هرشو

 

 أَ قالَ سُلَیمانَ جاءَ فَلَمّا

 (36 نمل،) ...  بِمالٍ تُمِدُّونَنِ

 

 از هدایا حامل پیک چون

 سلیمان آمد، سبا ملکة طرف

 هدیه من برای آیا: گفت

 شما انحراف از تا آورید می

 .بپوشم چشم

 فروتنی

 تواضع

 لِمَنِ جَناحَکَ اخْفِضْ وَ

 عرا،ش)  الْمُؤْمِنینَ مِنَ اتَّبَعَکَ

215) 

 از که مؤمنانی با! پیامبر ای

 متواضع کنند می پیروی تو

 .باش

 اسراف از دوری

 گرایی تجمل و

 

 الْمُسْرِفینَ أَمْرَ تُطیعُوا ال وَ

 (151 شعرا،) 

 اسرافکاران از مؤمنان، ای

 .نبرید فرمان

 اداره در نماز

 

 ال وَ تِجارَةٌ تُلْهیهِمْ ال رِجالٌ

 إِقامِ وَ هِاللّ ذِکْرِ عَنْ بَیعٌ

 (37 نور،... ) الصَّالةِ

 کسانی خدا خوب بندگان

 کارهای و تجارت که هستند

 و خدا یاد از را آنها روزانه

 غافل نماز پاداشتن بر

 .کند نمی

 و  شخصیت تخریب

 آبرو

 

 

 تَشیعَ أَنْ یحِبُّونَ الَّذینَ إِنَّ

 لَهُمْ آمَنُوا الَّذینَ فِی الْفاحِشَةُ

 وَ الدُّنْیا یفِ أَلیمٌ عَذابٌ

 (19 نور،) ...  ااْلخِرَةِ

 که دارند مى دوست که آنان

 کار مانیا اهل انیم در

 ابدی شهرت و اشاعه منکرى

 آخرت و ایدن در را آنها
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 و بود خواهد دردناک عذابى

 دروغشان و گرى فتنه) خدا

 .دیدان نمى شما و داند مى( را

 نهیدر هز یرو انهیم

 

  مَغْلُولَةً إِلى دَکَیوَ ال تَجْعَلْ 

عُنُقِکَ وَ ال تَبْسُطْها کُلَّ 

الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 

 (29)اسراء، 

 

باش که  ریگ آنقدر سخت نه

و نه آنقدر  ینکن یانفاق چیه

را  زیدست و دلباز که همه چ

 یبرا یزیو چ یانفاق کن

خودت نماند و سرزنش 

خورده به  شده و حسرت

 .ینینش یکنج

 مشاوران یها یژگیو

 

بِهِ  یوَ قالَ الْمَلِکُ ائْتُون

فَلَمّا کَلَّمَهُ  یأَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْس

 نٌیمَک نایلَدَ وْمَیقالَ إِنَّکَ الْ

 (54 وسف،ی)  نٌیأَم

 

را نزد  وسفیگفت:  پادشاه

تا او را مشاور  دیمن آور

مخصوص خود قرار دهم. 

که با او گفتگو  یپس هنگام

مروز نزد ما نمود،گفت: تو ا

 .یهست نیبزرگ و ام یفرد

 و صبر استقامت

 

 تابَ مَنْ وَ أُمِرْتَ کَما فَاسْتَقِمْ

 هود،... ) تَطْغَوْا ال وَ مَعَکَ

112) 

 

 استوار خدا راه در! پیامبر ای

 ها سختی برابر در و باش

 را پیروانت و کن مقاومت

 کن امر استقامت، این به نیز

 .نکن عدول فرامین از نیز و

 پذیریانتقاد 

 

 نایمِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِ نایقالُوا أُوذ

  وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى

عَدُوَّکُمْ ...  هْلِکَیرَبُّکُمْ أَنْ 

به حضرت  لییاسرا یبن قوم

از  شیگفتند: هم پ یموس

و  میبود یآمدنت ما در سخت
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 (129)اعراف، 

 

. یا هم اکنون که تو آمده

 شانیا خطاب به یموس

خداوند  دوارمیفرمود: ام

نابود  یدشمن شما را به زود

 کند.

 أَمینٌ ناصِحٌ لَکُمْ أَنَا وَ امین و خیرخواه

 (68 اعراف،) 

 

 پیامبر زبان از قرآن

 شما برای من: فرماید می

 .هستم امین و خیرخواه

 تکبّر از دوری

 

 یکُونُ فَما مِنْها فَاهْبِطْ قالَ

...  فَاخْرُجْ فیها تَتَکَبَّرَ أَنْ لَکَ

 (13 اعراف،) 

 فرمود شیطان به خداوند

 تکبّر روی چه از رو، بیرون

 !ورزیدی؟

 رجوع ارباب تکریم

 

 

 یؤْمِنُونَ الَّذینَ جاءَکَ إِذا وَ

... عَلَیکُمْ سَالمٌ فَقُلْ بِآیاتِنا

 (54 انعام،)

 صلی اکرم پیامبر به خداوند

 هر: فرماید می آله و علیه اهلل

 به آمدند تو نزد منانمؤ گاه

 .کن سالم ایشان

 اداری فساد

 

 یسارِعُونَ مِنْهُمْ کَثیرًا  تَرى وَ

 أَکْلِهِمُ وَ الْعُدْوانِ وَ اإْلِثْمِ فِی

 (62مائده،) ...السُّحْتَ

 را ایمان مدعیان از بسیاری

 و ظلم و گناه در که بینی می

 کنند می شتاب خواری حرام

 ریاکارانحذف 

 

طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ  قُولُونَیوَ 

 رَیطائِفَةٌ مِنْهُمْ غَ تَیعِنْدِکَ بَ

تَقُولُ ... فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ  یالَّذ

 (81... )نساء، 

 

به هنگام روز در  منافقان

 هیاهلل عل یصل امبریمحضر پ

: هر چه شما گفتند یو آله م

 یدرست است! ول دییبگو

 امبریکه از نزد پ یهنگام

 یها رخالف گفتهب رفتند، یم
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. خداوند کردند یاو عمل م

 شانیاز ا امبریپ ی: ادیفرما یم

 اعراض کن.

 مراتب سلسله

 

 أَطیعُوااللّهَ آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا

 ااْلمْرِ أُولِی وَ أَطیعُواالرَّسُولَ وَ

 (59 نساء،...)مِنْکُمْ

 اید آورده ایمان که کسانی ای

 و کنید اطاعت خداوند از

 او جانشینان و یامبرپ فرمان

 .نهید گردن را

 ها امانت

 

أَنْ تُؤَدُّوا  أْمُرُکُمْیإِنَّ اللّهَ 

أَهْلِها ... )نساء،   یاْالَماناتِ إِل

58) 

 دهد یفرمان م خداوند

 صاحبانشان به را ها امانت که

 .دبدهی

 سازمان شکست عوامل

 

 فِی تَنازَعْتُمْ وَ فَشِلْتُمْ إِذا حَتّی

 عمران، آل... ) عَصَیتُمْ وَ اْالمْرِ

152) 

 

 تا بودید پیروزی به رو شما

 میانه در و شدید سست آنکه

 تقسیم سر بر نزاع به جنگ

 دستور از و پرداختید غنایم

 .کردید نافرمانی پیامبر

از  اطاعت عدم و )اختالفات

 مدیریت(

 امدادهای  به توجه

 خداوند

 

 لَنْ أَ لِلْمُؤْمِنینَ تَقُولُ إِذْ

 رَبُّکُمْ یمِدَّکُمْ أَنْ یکُمْیکْفِ

 الْمَالئِکَةِ مِنَ آالفٍ بِثَالثَةِ

 (124 عمران، آل) مُنْزَلینَ

 به آله و علیه اهلل پیامبرصلی

 بدر جنگ در خود سپاه

 با را ما خداوند: فرماید می

. کند می یاری فرشته هزار سه

 کافی ما برای مژده این آیا

 نیست؟

 آیة نزول از پس خداوند، تَکُونَنَّ فَال کَرَبِّ مِنْ الْحَقُّ قاطعیت
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 (147 بقره،) الْمُمْتَرینَ مِنَ 

 

 اکرم پیامبر به قبله تغییر

 آله و علیه اهلل صلی

 چیزی آن حق،: فرماید می

 پروردگار سوی از که است

 به هرگز پس است، آمده تو

 مده راه تردید خود

 قاطعيت

 

 

 عْدَبَ أَهْواءَهُمْ اتَّبَعْتَ لَئِنِ وَ

 لَکَ ما الْعِلْمِ مِنَ جاءَکَ الَّذی

 نَصیرٍ ال وَ وَلِی مِنْ اللّهِ مِنَ

 (120 بقره،)

 

 پیامبر به خطاب خداوند

 آله و علیه اهلل صلی اکرم

 آنها پیروی از اگر: فرماید می

 درست راه که حالی در کنی

 ایم داده نشان تو به را

 قطع خداوند با ات رابطه

 .شد خواهد

 

 

 اخالق مدار از دیدگاه اسالم در سازمان تیریمد و مسئوليت هایوظایف 

 و سازمانی عوامل استرس زای شغلیحذف  •

 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری  تسهیل  •

 (گروهی  میان فردی و میان گروهی و درون) یسازمان 1اتمدیریت تعارض •

 یسازمان تنظیم و طراحی سیستم اثر بخش ارتباطات •

 نگی و انسجام سازمانی )وحدت(  ایجاد و تقویت هماه •

 ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی •

 افراد انسانیت انسان و ارزش قائل شدن برایاحترام به  •

                                                                                                                                        
1
 Conflict management 
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 اصول اخالق عملی كارگزاران 

 خوش اخالق و خوش رو  •

 (ص)اکرم پیامبر نورانی سیمای از اعمال و ترین محبوب لبخند زدن از تبسم و فرهنگ

 . است همه هستند نشات گرفته  برای نیکویی اسوة که( ع)معصوم و امامان

 3 ج تا، بی کلینی،«. )قلبه فی حزنه و وجهه فی بشره... المومن: »فرمایند می( ع)امام علی

 . است او غم خانة قلبش و تبسم در غرق اش چهره مؤمن یعنی( 321: 

 صرف و حسنه یهأخ وجه فی الرجل تبسم: »که است رسیده( ع)باقر امام از روایتی در

 حسنه مؤمنان روی به شخص لبخند یعنی( 271:  3 ج تا، بی کلینی،. )«حسنه عنه القذی

 . است حسنه وی روی از خاشاکی برداشتن و است

 ایمان عملی و اعتقادی  •

 روا خیانت خود سمت و کار در هرگز است، نماز اهل که اسالمى جامعه کارگزار

: کند مى بیان چنین را نماز حقیقت آله و علیه اهلل لىص اسالم گرامى پیامبر.  دارد نمى

 اذا و الغشاء و االوتاد و االطناب ثبتت العمود ثبت اذا القسطاط عمود مثل الصالة مثل

 ;( 639 حدیث ،1 ج صدوق، شیخ) غشاء ال و الطناب و وتد ینفع لم العمود انکسر

 و ثابت ها پرده و میخها و بهاطنا باشد، ثابت ستون هرگاه ;است خیمه ستون مانند نماز»

 نه است، نافع میخ نه ریزد، فرو هم در و بشکند ستون هرگاه و بود خواهند سودمند

 از اصلى هیچ نماز بدون بنابراین،.  « داشت خواهد اثرى پرده نه و دارد سودى ریسمان

 فانحرا هیچگونه براى مجالى صحیح، نماز با و شود نمى متحقق جامعه، سودمند اصول

 ( 152 ص آملى، جوادى اهلل )آیت. ماند نمى نارسایى و

 :( ع)امام علی  ایمان از دیدگاه نشانه های 
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 اسالم؛ قوانین و احکام کامل شناخت. 1

 زندگی؛ حوادث و مشکالت مقابل در وشکیبائی صبر. 2

 1. اقتصادی امور در درست گیری اندازه و معیار بستن بکار. 3

 یمعادباور •

 است. پس از مرگ اتیبه معاد و ح مانیدر اصل ا ییگرا آخرت ی و معادباور

 به ایمان منبع. شمارد می حتمی امر یک بشر سعادت برای را آخرت به ایمان قرآن

 بشر به پیامبران بوسیلة که است الهی وحی دیگر چیز هر از قبل نیز، اخروی زندگی

 پیامبران گفتار صدق به و شناخت را خدا انسان، آنکه از پس یعنی. است شده ابالغ

 پروردگار جانب از واقعاً کنند می ابالغ وحی عنوان به آنچه که دانست و آورد ایمان

 اصل مهمترین را آن به ایمان پیامبران همه که قیامت روز به است، ناپذیر تخلف و عالم

 حیات به فرد هر ایمان درجه لذا،. کند می پیدا ایمان اند کرده معرفی توحید از پس

 پیامبران گفتار صدق و "نبوت اصل" به او ایمان درجه به دارد بستگی طرفی از اخروی

 و باشد باال حد چه تا انسان معارف سطح اینکه به دارد بستگی دیگر طرف از و

 تصورات و باشد عالمانه و معقول صحیح، اندازه چه آخرت عالم امر از تصورش

 (. 7 ص ،1380 مطهری،) باشد. نیافته راه آن در جاهالنه

 :فرماید می( ع)علی اميرمؤمنان دیدگاه از دنيا زندگانی

                                                                                                                                        
1
 ،واژه فرصت،عمر،شبابج7الحكمه،ج زانيم 
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 همیشه برای منزلی نه کردن، کوچ برای است گاهی منزل زیرا. ترسانم می دنیا از را شما»

... « فریبد می زیبایی و زینت با و داده زینت فریبندگی و غرور با را خود دنیا. ماندن

 (. 113 خطبه: البالغه نهج)

 رسانی نفع و دمندیسو •

. هـ 1404 مجلسی،. )«لعباده انفعهم جالله جل اهلل الی اهلل عباد احب(: »ص)اکرم پیامبر

 برای که است کسی متعال، خداوند نزد افراد ترین محبوب یعنی( 154:  77 ج ق،

 . باشد سودمندتر او بندگان

می تواند  عمالً دارد و حاکمان روان و اخالق، روح بر بدی آثار قدرت، به گرایش

 کشانند؛ تباهی به را ملت یک آن پی در و دهد قرار ناصحیح مسیر در را قدرت اعمال

 چون تمهیداتی جامعه، مختلف سطوح بر طلبی قدرت  نامطلوب آثار از جلوگیری برای

: 1372 نیا، حکمت. )است شده اندیشیده آن مانند و قدرت بر نظارت قوا، تفکیک

 و حکومت استحکام باعث را( ص) پیامبر نیکوی اخالق یم،کر قرآن در خداوند(40

 . اند دانسته مردم جذب

 دیگران زحمت و مسئوليت بار تحمل •

 «جیرانه مجاوره احسن و اخوانه اثقال تحمل من السید: »فرمایند می( ع)امیرالمؤمنین 

 ارب که است کسی آن از برتری و آقایی یعنی( 105:  1 ج ق،. هـ 1407 تمیمی، آمدی)

 رفتار نیکویی به خود همسایگان با و گردد متحمل را خود برادران زحمات سنگین

 . نماید

 مردم نياز خدمتگزاری و برآوردن •
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 محو را سیئه هزار شش و دارد حسنه هزار شش طواف هر(: ع)صادق امام از روایتی در

 اما. کند می روا را او حاجت هزار شش و... برد می باال را او درجه هزار شش و کند می

 (279:  3 ج تا، بی کلینی،. )است برتر طواف ده از مؤمن حاجت قضای

 وجدان كاری •

که ذهن و فکر افراد را به انجام درونی است قضاوت و نظارت  از وجدان کاری : حالتی

وظایف را ایجاد تعهد و التزام عملی نسبت به کاری  دهد وجدان می سوقهایی فعالیت 

باز هم در انجام وظیفه قصور روا نخواهد  دون نظارت بیرونیب طوریکه می کند به

 ثمره وجدان کاری تعهد سازمانی است. داشت.

که فرد را به منافع یک سیستم یا شرایط منظور از تعهد حالتی درونی است :  تعهد

 خاص سوق می دهد

 عوامل موثر بر وجدان کاری:

 قوانین و -4 ش و رضایت شغلیانگیز -3 وضعیت مالی -2 ی افرادایمان و تقوا  -1

 فرهنگ سازمانی -6ارزشهای اخالقی  -5 مقررات مناسب

 

 امانت داری •

 ;حفظ گرددایجاد و در جامعه  یعموم نانیآن است که اعتماد و اطم ،یفلسفه امانتدار

و  پاشد یآن از هم م رازهیش  جامعه موفقی نخواهد بود و اعتمادبدون  جامعه رایز

 اهد شد .تلخ خو یعرصه زندگ

 (بِاْلعَدْلِ تَحْکُمُوا اَنْ الْنّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُمْ اِذا وَ اَهْلِها اِلى اْالَماناتِ تُؤَدُّواْ اَنْ یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ اِنَّ) 

 مردم میان هرگاه و دهید باز صاحبش به را امانت که دهد مى فرمان شما به خداوند

 (. 58/ نساء سوره )کنید داورى داد و عدل به کردید، داورى
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 در سازمان مبتنی بر اسالم اخالق مدار تیریمداخالق و  حاکمیت ات و فوایداثر

به ملزومات اخالقی  توجه( براین باورند که، 1988(و ایوان و فریمن )1990لستر تارو )

، همراه است )رحمان سرشت، بلند مدتاجتماعی، با افزایش سود و ارزش افزوده در 

1385 :21.)  

که ترویج اصول اخالقی و تقویت  می آموزندسازمانها  یوید براین باور است کهد

(. کی و 60: 1382فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیتهای استراتژیک خواهد شد )دیوید، 

پاپکین باور دارند که اخالقیات و حساسیتهای اجتماعی در فرایند تصمیم گیری و 

کت خواهد شد. براساس گزارش مجله تدوین استراتژی، موجب افزایش سودآوری شر

درصد مدیران عالی شرکتهای برتر بر این باورند که رعـایت اخالقیات،  63فورچون، 

موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده، منبعی برای مزیت رقابتی به شمار 

( در استرالیا 1999(. به عالوه تحقیق سوینی)Buckley et. al,2001:15آید ) می

مند به خرید از شرکتهایی هستند که رفتارهای  ها عالقه درصد استرالیایی 90 از حاکی 

. این تحقیق مشخص کرد هرچه اعتماد بین اعضای یک سازمان دارند اخالق مبتی بر

 رحمانسرشت(. )Lagon,1999:5یابد ) بیشتر باشد نیاز به کنترل مستقیم کاهش می

 ،ی مدیرانرونيو ب یداخل ار و عملکردرفتدر  اتياخالق تیرعا (1389، همکاران و

 به دنبال دارد. اراقدامات سازمان  تيمشروع شیافزا

 بر اسالم در سازمان یاخالق مدار مبتن تیریاخالق و مد تیحاکم دیاثرات و فوا

 عبارتند از:

 تنش روانی  کاهش و حذف  •

 کاهش غیبت کارکنان  •

 و رضایت شغلیانگیزش  •

 بازدهی و بهره وری •

 )ایجاد جو کاری مطلوب( آمیزاحترام ی کاری ایجاد فضا •
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 افزایش صمیمیت و همکاری •

 صبر بر مشکالت •

 کارکنان  افزایش انگیزش •

 شکل گیری هویت سازمانی •

 ارتقا و بهبود بهره وری و عملکرد سازمانی •

  ایجاد جو مطلوب کاری •

 افزایش رضایت شغلی کارکنان •

 کاهش استرس در محیط کار •

 کاهش فشار روانی و شغلی  •

 کار محیط در تنش کاهش •

  افزایش صمیمت و دوستی  •

 سالمت اداری مالی افزایش •

 مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی •

 درست از نادرست  صیتشخ ییتوانا •

 یدرستکار •

 باور و عمل  نیب یهماهنگ •

 بخشش افزایش گذشت و  •

  یخودکنترل •

 و اعتماد  احترامایجاد جو و فضای کاری مبتنی بر  •

 بهتر روابط در سازمان  میو تنظ بهبود •

 افراد و گروه ها  نیکاهش تعارضات ب •

 و کار گروهی یمیبهبود جو ت •

 یریپذ قانونحس  شیافزا •

 کارکنان یریپذ تیتعهد و مسئول شیافزا •
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 سؤاالت تشریحی
 را تعریف کنید. اخالق مدار تیریمد. 1

 را شرح دهید. اسالم دگاهیاخالق مدار از د تیریمد یژگیو. 2
را شرح  اسالم در سازمان دگاهیاخالق مدار از د تیریمد یها تیو مسئول فیوظا. 3

 دهید.

را  بر اسالم در سازمان یاخالق مدار مبتن تیریاخالق و مد تیحاکم دیاثرات و فوا. 4
 شرح دهید.

 را شرح دهید. )ع( یاز نکته نظر امام عل تیریمد یاخالق فیتعر. 5

 
 سؤاالت تستی

 ...... انجام بستر در را مدیریتی وظایف که شود می گفته مدیری مدار به . مدیر اخالق1

 .دهد می

 امانتب(  اصول عامه پسند الف(

 اخالقی اصول د( خالقیت ج(

 است مردم هدایت و رهبری و اداره و اصالح برای عامل بهترین و....  اسالم سر . ....2

 است

 محبت - اخالقب(  محبت -نماز  الف(

 محبت - تقوا د( زکات  -ز نما ج(
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 که شود می گفته شایسته و الیق مدیری به اسالم دیدگاه از مدار، اخالق .مدیریت 3

 داراست بجز .... . را زیر های همه ویژگی

 (محور عدالت) مدار انصافب(  انتقادپذیری الف(

 تندخو و سخت گیر د( خداوند با ارتباط و ایمان ج(

 شما چه هر: گفتند می آله و علیه اهلل صلی پیامبر محضر در وزر هنگام به منافقان ".4

 عمل او های گفته برخالف رفتند، می پیامبر نزد از که هنگامی ولی! است درست بگویید

مربوط به کدام یک از  "کن اعراض ایشان از پیامبر ای: فرماید می خداوند. کردند می

 مولفه های اخالقی می باشد؟

 نیازمندان درکب(  یحذف ربا خوار الف(

 ها لغزش از گذشت د( توبیخ ج(

 صحیح، ...  با و شود نمى متحقق جامعه، سودمند اصول از اصلى هیچ ....  . بدون5

 . ماند نمى نارسایى و انحراف هیچگونه براى مجالى

 وفای به عهدب(  صداقت الف(

 عدالت د( نماز ج(

 هر از قبل. است شده ابالغ بشر به یامبرانپ بوسیلة که اخروی زندگی به ایمان . منبع6

  کدام یک از موارد زیر است؟ دیگر چیز

 الهی وحیب(  نبوت اصل الف(
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 توحید د( امامت ج(

 و کند می محو را سیئه هزار شش و دارد حسنه هزار شش طواف هر(: ع)صادق . امام7

 ده ..... از اما. ندک می روا را او حاجت هزار شش برد و می باال را او درجه هزار شش

 است. برتر طواف

 کاری وجدانب(  مسئولیت بار تحمل الف(

 مؤمن و برآوردن نیاز مردم حاجت قضای د( داری امانت ج(

 فعالیت انجام به را افراد فکر و ذهن که است درونی نظارت و قضاوت از حالتی". 8

 می ایجاد را ایفوظ به نسبت عملی التزام و تعهد کاری وجدان دهد می سوق هایی

 "داشت نخواهد روا قصور وظیفه انجام در هم باز بیرونی نظارت بدون طوریکه به کند

 تعریفی برای کدام گزینه زیر می باشد؟

 رسانی نفع و سودمندیب(  امانت داری الف(

 معادباوری د( وجدان کاری ج(

 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 ج الف د الف د پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

   ج د ب پاسخ
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 فصل سوم

 اسالم بر مبتنی مدار اخالق مدیریت های سبک

 فصل هدف كلی -الف
 مبتنی مدار اخالق  مدیریت های در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با سبک

 باشد. اسالم می بر

 

 فصل های رفتاری هدف -ب

 :رود دانشجویان بتوانند پس از مطالعه این فصل، انتظار می
 اسالم آشنا شوند. بر مبتنی مدار اخالق مدیریت های با سبک 
 عدالت را شرح دهند. کارکردهای به( ع)علی امام نگرش 

 اسالم را تشریح نمایند. در مدیران اخالق 

 را تشریح نمایند. (مشارکتی گیری تصمیم) مشارکتی مدیریت سبک 

 یح نمایند.را تشر (مدار اخالق – مدار انسان) مدار عاطفه مدیریت سبک 

 را تشریح نمایند. (نگر آخرت - ارزشی) معنوی مدیریت سبک سبک 

 عدالت محور را تشریح نمایند. مدیریت سبک 
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 اسالم بر مبتنی مدار اخالق  سبک های مدیریت

سبک های مختلفی در اداره حکومت ها و در سازمانهای جهان توسط مدیران مورد 

 و حکومت اداره در مختلفی های می نیز سبکاستفاده قرار می گیرد. در حکومت اسال

مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. در حکومت اسالمی  توسط اسالمی سازمانهای در

اسالمی  -سازمانها بر مبنای آموزه های اخالقی و حکومت اداره مدیرتی در های سبک

 بر یمدار مبتن اخالق و قرآنی تدوین، طراحی و اجرا می شوند. سبک های مدیریت

 اسالم و الگوی حکومتی پیامبر)ص( و امام علی )ع( به چهار دسته اصلی سبک

 مدار، سبک عاطفه مدیریت نگر، سبک عدالت مدیریت مشارکتی، سبک مدیریت

 معنوی تقسیم شده است که در ادامه به شرح و تفصیل آنها پرداخته می شود. مدیریت

 سبک مدیریت عدالت محور

ود که افراد رفتاری محبت آمیز، مسالمت آمیز و تعهدآور احساس عدالت موجب می ش

را گرچه سنگین، اما  و عدالت البالغه حق در نهج (1384از خود بروز دهند. )پورسعید، 

 . کند یگوارا دانسته و مردم را به گفتن سخن حق تشویق م

 و اخالق در حکومتعدالت 

 یاساس و خواسته یفطر یها ازیاز ن یکیآن  یعدالت و اجرا خیطول تار درهمواره 

با توجه به دارا بودن رویکرد اخالق مدار  تیریمدو هست. امع بوده وانسان در ج

فراهم  یجوامع انسانآن در  یمناسب جهت توسعه عدالت و اجرا یبسترعدالت نگری 

 . می کند
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 سازمان اتیابعاد عدالت در ح جدول:

 عیتوز یا منافع و پاداش منصفانه اند، لیافراد ما هینظر نیا در 1ی عیعدالت توز

 شود

 

 2یا هیرو عدالت

 عیعادالنه توز یها و روش ها ندیبر فرا دیتاک

 یعنیهای عادالنه است.  هیاجرای عدالت مستلزم اتخاذ رو"

عادالنه  دیقانون با محتوای اساس و نکهیصرف نظر از ا

 زیباشد، فراگردی که قرار است عدالت از آن منتج شود ن

 3"باشد ادالنهع دیبا

 

 4یمراوده ا عدالت

ارتباطات و  ندیفرا ینوع عدالت مرتبط با جنبه ها نیا

فرستنده  نیادب، صداقت و احترام( ب مانند) یروابط اجتماع

 .عدالت است رندهیگ و

این سبک موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان، ابداع و نوآوری و بقای آنان در 

رتقاء عملکرد سازمانی می شود. )الوانی و همکاران، سازمان و در نهایت موجب ا

 است «عدل» مفهوم اجتماعى، اخالق زمینه ها در ارزش ترین عام جمله ( از1388

                                                                                                                                        
1 Distributive justice 

2 Procidural justice 

 1388ان، و همکار یقيحق 3

 

4 Interactional justice 
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 عدل مختلف مصادیق به قرآن در فراوانى هاى آیه در را عدالت رعایت خداوند

 :دارند اشاره اجتماعى

 (بِاْلعَدْلِ تَحْکُمُوا اَنْ الْنّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُمْ اِذا وَ اَهْلِها اِلى ماناتِاْالَ تُؤَدُّواْ اَنْ یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ اِنَّ)

 مردم میان هرگاه و دهید باز صاحبش به را امانت که دهد مى فرمان شما به خداوند

 (. 58/ نساء سوره) کنید داورى داد و عدل به کردید، داورى

 وَ الْوالِدَینِ أَوِ أَنْفُسِکُمْ  عَلی لَوْ وَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ امینَقَوّ کُونُوا آمَنُوا الَّذینَ أَیهَا یا

 (135 نساء،... )ااْلَقْرَبینَ

 دهید، گواهی خدا برای و دارید پا بر را عدالت همواره! اید آورده ایمان که کسانی ای

 است( دممق روابط بر )ضوابط .باشد بستگانتان و والدین یا خود زیان به چه اگر

 (129 نساء،... )کَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوها الْمَیلِ کُلَّ تَمیلُوا فَال

 از شود )دوری رها بالتکلیف دیگری تا ننمایید طرف یک متوجه را خود تمایل پس

 (. کارکنان تمام به نسبت تبعیض و توجه

  عدالت كاركردهای به( ع)علی امام نگرش

 لیکن و: »کنند می سفارش چنین اشتر مالک اری بهدر امور حکومت د(  ع)علی امام 

 فإن الرعیة، لرضی أجمعها و العدل فی اعمها و الحق فی اوسطها إلیک االمور أحب

 لیس و العامة رضی مع یغتفر الخاصة سخط إن و الخاصة برضی یجحف العامه سخط

 اکره و لبالءا فی له معونة أقل و الرخاء  فی  مؤونة الوالی علی أثقل الرعیة من أحد

 أضعف و المنع عند عذراً أبطا و االعطاء عند شکراً اقل و اللحاف با أسال و لالنصاف
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 و المسلمین جماع و الدین عماد انما و الخاصة أهل من الدهر ملمات عند صبراً

 ترین پسندیده  یعنی: «معهم میلک و لهم صغوک فلیکن االمة من العامة لالعداء العدة

 جلب در و فراگیرترین عدل، در و است ترین میانه حق، در که است همان کارها

 بین از را خاصان رضایت اثر همگانی خشم شک بی که ترین گسترده مردم، رضایت

 در خواص. شود می بخشوده همگامی خشنودی با خواص خشم که حالی در برد، می

 روزگار در و ترند سنگین باری حکومت برای عادی اوضاع در مردم انبوه با سنجش

 پای بیشتر خواستن، در و ترند نگران  مردمی و مروت از است، کمتر کمکشان سختی

 در و ناپذیرند پوزش دریغها برابر در و ترند سپاس کم دهشها، برابر در. فشارند می

 را دین که مردمند انبوه تنها. است کمتر مقاومتشان روزگار دردناک رویدادهای هنگام

 تو گوش پس. اند ذخیره نیروی دشمنان با نبرد در و رویا ریشة ار مسلمین گاه، تکیه

 (1374معادیخواه،. )همسو با آنها باشد گرایشت و ایشان ویژة

 عدالت کارکردهای به( ع)علی امام نگرش

 ترجمه و شرح عدالت کارکردهای

 .است عدالت در گرو دولتها دوام و ثبات «بالعدل الدول ثبات»

 .است حکومت بخش نظام عدالت «االمرة نظام العدل»

 فراوان باران از است بهتر عادل پیشوای یعنی «وابل مطر من خیر عادل إمام»

 .است مردم پایداری مایه دادگری «البریة قوام العدل»

 نعمت فراوانی از است بهتر سلطان دادگری . «الزمان نصب من خیر السلطان عدل»

 زمانه
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 کند می طرد را نعمتها ستمگری «النعم یطرد الظلم»

 عدالت مشیها خط بهترین حکومتی هر برای «العدل السیاسات خیر»

 ضروری دینی حکومت دوام برای  و است

 .است

 شود می چندان دو برکات دادگری با «البرکات تتضاعف بالعدل»

 «است حکومت بخش نظام عدل» (1،40 الحکم،ج )غرر

)   «التفضل واالحسان االنصاف، العدل»

 ( 231 حکمت البالغه، نهج

 کردن است. نیکویی احسان و انصاف عدل

   

 آن عزتمندی و مدیریت پایداری مایه انصاف» :کند می  نقل(ع)مؤمنان امیر از(ع)باقر امام

 کافی،ج) «نیفزاید عزتش جز خدا دهد انصاف مردم به خود از که هر که بدانید. است

2،144.) 

 (2،143 الحکم،ج غرر شرح) «است بسیار دوستان و یاوران دارای کننده انصاف»

 (.140 عمران،آیه آل سوره) «ندارد دوست را ستمکاران خدا»

 سوره) دهد  می فرمان احسان و عدل به خداوند قطعا ( وَاالِْحْسانِ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ اْللّهَ إِنَّ) 

 (. 90/نحل
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 عدل ال امرت و کتاب من اهلل انزل بما آمنت قل فرماید: می سبحان خدای قرآن در

 میان در مامورم و دارم ایمان کرده نازل خدا که کتابهایی به بگو( »15 شوری،) بینکم....؛

 .«کنم رفتار عدالت به شما

 جانبک، لهم الن و جناحک، لهم فاخفص: اند فرموده مصر فرماندار بکر ابی محمدبن به

 حیفک فی العظماء یطمع ال حتی ظرة،الن و اللحظة فی بینهم آس و وجهک، لهم ابسط و

 عن عباده معشر یسائلکم تعالی اهلل فان علیهم، عدلک من الضعفاء ییاس ال و لهم،

 یحب ان و اظلم، فانتم یعذب فان المستورة، و الطاهره و الکبیرة، و اعمالکم من الصغیره

 باش، مهربان و نرمخو و فروتن مردم با( »3 -1 فراز ،27 نامه البالغه، نهج) اکرم؛ فهو

 تساوی به مردم به شدن خیره و نگاه نیم در و هایت نگاه در باش خندان و رو گشاده

 نگردند؛ مایوس تو عدالت در ناتوانها و نکنند طمع تو ستمکاری در بزرگان تا رفتارکن،

 خواهد پنهان و آشکار و بزرگ و کوچک اعمال درباره بندگان شما از خداوند زیرا

 بزرگواری از ببخشد اگر و دارید، را آن از بیش استحقاق شما دهد یفرک اگر پرسید؛

 می دعوت تواضع و فروتنی به را کارگزاران اینکه با السالم علیه علی حضرت .«اوست

 با دیدند الزم که زمان هر و باشند قاطع خود مدیریت در که خواستند می آنها از کردند

 کان ما وارفق: اند فرموده اشتر مالک به یا نامه طی چنانکه کنند؛ برخورد قاطعیت

 نهج) جناحک؛ للرعیة اخفض و الشدة، اال عنک تغنی ال حین بالشدة اعتزم و ارفق الرفق

 که جایی در و کن، مدارا است، بهتر کردن مدارا که آنجا در( »3 فراز ،46 نامه البالغه،

امام  .«بگستران رعیت رابرب را بالت و پر و کن، درشتی نگیرد، انجام کار درشتی با جز

 رعیت برابر را بالت و می فرماید: پر چنین اشتر مالک به خود نامه علی )ع( در

 و کردن سالم در چشم، اشاره و نگاه در و باش فروتن و رو گشاده مردم با. بگستران
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 از ناتوانان و نکنند طمع تو ستم در زورمندان تا باش یکسان همگان با کردن اشاره

 . نشوند مأیوس تو عدالت

 320 ص ، العقول تحف : السالم علیه صادق امام

 الخِصبُ و العَدلُ وَ األمنُ:  إلَیها النّاسُ یَحتَاجُ أشیاءَ َالثَةُ

 رفاه و عدالت ، امنیّت:  نیازدارند آنها به مردم که است چیز سه

 (یمشاركت یريگ مي)تصم یمشاركت تیریسبک مد

گفته می شود که در آن زیردستان در سطوح مختلف و مدیریت مشارکتی به فرآیندی 

مهمی از قدرت تصمیم سازی با مافوق خود سهیم می شوند. ) شاه قلی و همکاران، 

 ، ترجمه باقری و پورصوف(1391

با مومنان به  یرسول گرام یا« »شور و مشورت است. وستهیکار مومنان پ»قرآن: 

 « کار را آغاز کن. یاله تیبر عنا هیا تک، بیگرفت میمشورت بپرداز و آن گاه که تصم

 یکس یکه چهره کار برا یدر مورد: »دیفرما یم نی)ص( درباره مشاوره چنیگرام امبریپ

که به  نیکند مگر ا یمشورت نم یدر مورد چکسیمشورت کرد. ه دیبا ستیروشن ن

 « برد. یم یو صالح کار پ ریخ

ان مشورت کند از عقل و خرد آنان بهره آن کس که با بزرگ: »دیفرما یمومنان)ع( م ریام

 .«ردیگ یم

براساس تحقیقات انجام گرفته می توان گفت مدیریت مشارکتی تاثیر مثبتی بر رضایت 

 .شغلی داشته باشد

اصول 
دوازده گانه 

كارایی 
 امرسون

اهداف كامالً  
 مشخص

 عقل سليم

 نظم و ترتيب

 مشورت

جوایز برای  
 كسب كارایی

تهيه و نگارش 
دستورالعمل های 
عمليات   عملی استاندارد

 استاندارد

استاندارد  
 كردن شرایط

استاندارد ها و  
 برنامه ها  

ساده سازی 
 كار  

نظام اطالعاتی  
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 و به هنگام
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 یمشارکت تیریمد یامدهایپ: نمودار

 (مدار اخالق –عاطفه مدار) انسان مدار  تیریسبک مد

و  ی انسانیها بر محور ارزش شتریکه ب شود ین مستفاد ماز آ یاسالم تیریمد یوعن

 .اند قرار داشته نید انیشوایپ رهیمکتب اسالم و س یاخالق یمبان

 یبه مشارکت دستور م گران،یقرآن دستور به سخاوتمندانه بودن و عشق کمک به د

 ((Wirawani, 2012 .دهد
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خدمت کرده  تمداراسیس کیو به عنوان  امبریپ کیبه عنوان  "ص"د مّمححضرت 

صورت گرفت.  یدر سعود یاسیو س یفرهنگ قیعم راتییاو، تغ یاست. تحت رهبر

سه اصل استوار  هیبر پا دیبا یبه شدت معتقد بودند که رهبر )ص(محمدحضرت 

 است:

 )رحمت(، احسان )محبت(، و عادل )عدالت(.  

انجام دهند را  دیجامعه با نیآنچه که ا ینیب شیاز مؤمنان و پ یاتیجامعه ح کی او

او بود. کار خود را، در درجه اول، به  روانیپ یابزار مهم در انرژ کی مانیمطرح نمود ا

و موعظه به انجام کار خوب و اجتناب از کار بد و سپس هشدار اغاز  ییراهنما

 ((Abbas, 2009.نمود

 مدار عاطفه مدیریتاصول پنج گانه 

 

انگیزش دهند و تالشهای آنها را در ارکنان را بتوانند ک برای آنکه مدار عاطفهرهبران 

 بهو باید خود را به اخالقیات متعهد سازند ی دو چندان کنند سازمان فاهدادستیابی به 

عبارت  مدار عاطفه رهبران یصول پنج گانه اخالق. اپایبند باشند اسالمیاخالقی  اصول

 :است از

 رهبران اخالق مدار به دیگران احترام می گذارند-1

خدمتگذاری رهبران پایه و اساس : نوعدوستی هستندرهبران اخالق مدار، خدمتگذار -2

 است. 

امور مختلف را منشا رهبران اخالق مدار، عادل هستند: رهبران اخالق مدار، عدالت  -3

پاداشها باید  منابع ودر صورت تبعیض در رفتار و تخصیص قرار می دهند. اداری 

 باشد. اسالمیهای اخالقی  مبتنی بر ارزش و و معقول شفافدالیل رفتار، 
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مهم رهبران اخالق مدار، صادق هستند: صادق بودن، پیامدهای مشهودی دارد که  -4

 پیامد آن، اعتماد است. ترین

که صادق نیستند، را افرادی غیر قابل اعتماد ارزیابی می کنند میزان  یرهبرانزیر دستان  

 .احترام نسبت به وی را کاهش می دهد

به گروه همراهی با مستلزم  اجتماعیهستند: رهبر  یمدار، اجتماع رهبران اخالق -5

 .دستیابی به اهداف مشترک، استمنظور 

 

  اسالم در مدیران اخالق

 باید اسالمی مدیرت در اخالق زیرا است مهم بسیار اسالمی مدیریت در اخالق نقش

 برد نام میتوان که فردی الگوهای نمهمتری از و باشد اسالم اخالقی معیارهای بر مبتنی

 نیز کریم قرآن در به طوریکه. باشند می( ع) علی امیرالمومنین و( ص) اسالم پیامبر

 برای الگو برترین عنوان به را ایشان و ستاید می را رحمت و نور پیامبر اخالقی زیبائی

 اعتقاد و ر خداب توکل روح با و اخالق با که کند. مدیری می معرفی کمال اهل انسانهای

 و متانت و بازد نمی را خود بحرانها بروز هنگام است یافته تربیت الهی قدرت بر

 سنجیده و تر عاقالنه تصمیمهای مدیری چنین طبعاً و دهد نمی دست از را خود آرامش

 یاس از و کند تقویت را دستان زیر و کارمندان روحیه تواند می بهتر و کند می اتخاذ تر

 قرار گوییها تملق تاثیر تحت مدیری چنین نیز دهد و نجات خودباختگی و امیدی نا و

 مهربانیهای و دلسوزیها با و فروتنانه و متواضعانه رفتار با دیگر سوی از و گیرد نمی

 اینکه بدون یابد می افزایش کار بازده نتیجه در و کند جلب را کارمندان عالقه مخلصانه

 (1389 )اژدری،. شدبا داشته روا ستمی کسی به نسبت
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. است اسالمی اخالق آنها مهمترین از که باشد هایی ویژگی دارای باید اسالم در مدیر

 قرار بررسی مورد عنوان سه تحت مدیر اخالق است. خلق با معاشرت علم اخالق، علم

 : گیرد می

 به عشق غیظ، کظم خلق، حسن داری، امانت به جمله آن از که مدیر فردی اخالق -1

 .کرد اشاره توان می...  و نفس صبر، کنترل ،کار

 از پرهیز: شود می اشاره زیر موارد به عنوان این در که مدیر اجتماعی اخالق -2

 قاطعیت، و مدارا تملق، فرهنگ با مبارزه طلبی، رفاه عدم و زیستی ساده استبداد،

 با که است ای جامعه و فرد بین روابط به مربوط ها ویژگی و صفات این...  و مشورت

 .دارد سروکار آن

 این. باشد می...  و اخالص خدا، به ایمان تقوا، ایثار، شامل که مدیر دینی اخالق -3

 (1389 )اژدری،.است مؤثر بسیار مدیر عملکرد در ها ویژگی

 تا کرده تالش ها ارزش مبنای بر مدیریت عنوان تحت تحقیق ( در1385فراهانی)

. دهد قرار بررسی مورد را سازمان در آن جایگاه و هاارزش مبنای بر مدیریت رویکرد

 در اقتصادی بنگاههای ماندگاری و بقا الزامات از یکی ارزش مبنای بر رویکرد مدیریت

 سازمانهای موفقیت مسیر تواند می و امروزهستند رقابتی و پیچیده بحرانی، شرایط

 بیستم قرن های مانساز در که ارزشهایی و باورها سیستم. سازد هموار را امروزی

 ها حساسیت به توجه با لذا.  ندارد را الزم کارایی امروزی سازمانهای در داشت، کارایی

 . بود خواهد راهگشا رویکرد این کار و کسب محیط فعلی الزامات هاو پیچیدگی و

 عواطف اجتماعى در قرآن
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عضاى آن هنگامى که جامعه الهى بر اساس حق، در اعتقاد و اجرا، شکل گرفت و ا

اعضاى جامعه، عاطفه  انیبا هم ارتباط برقرار کردند، م نىیبراساس دستورات و احکام د

جامعه، درک مى کنند که تالش همه مشترک  نیخاصى به وجود خواهد آمد. اعضاى ا

درک، عواطف و  نیهستند. ا دیمف گریکدی ىهدف است و همه برا کیو براى تحقق 

. شودهمبستگىِ اجتماعى مى منجر به تقویت و  زدیانگمى  بر شانیا انیمحبت را در م

از بزرگ  کىیو خداوند به عنوان  دیبه وجود مى آ مردم نیهمان محبتى است که ب نیا

( 1392 ،یخان میکرده که براى دوام آن بکوشند.)ابراه ادینعمت هاى خود از آن  نیتر

 :دیباره مى فرما نیخداوند در ا

 قُلُوبِکُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْواناً( نَیْاِذْ کُنْتُمْ اَعْداءً فَاَلَّفَ بَ کُمْیْلَّهِ عَلَ)وَاْذکُرُواْ نِعْمَتَ ال

دل  انیپس خداوند م د،یکه دشمنان هم بود دیآور ادیخدا را بر خودتان به  نعمت

) سوره آل .دینعمت او برادران هم شد هیتان انس و الفت برقرار کرد و در سایها

 (. 103ران/عم

ارزش گذارى در روابط اجتماعى  اریاصل مهم است؛ اما نمى تواند تنها مع کی عدل،

باشد. اسالم در کنار اصل عدل، اصل احسان را مطرح مى کند. اصل احسان براى جبران 

افرادى است که در هر جامعه وجود دارند، افرادى که نقص  نیچن ازهاىیکمبودها و ن

دو  نیکرده اند. با توجه به ا داینقص عضو پ حوادثىدر اثر  ای عضو مادرزادى دارند و

اصل عدل و اصل احسان در اخالق اسالمى روشن مى شود. خداوند  تیمطلب، موقع

 : دیاصل اشاره کرده، مى فرما دو نیبه ا ه،یآ کیدر 

) سوره دهد یفرمان مقطعا خداوند به عدل و احسان  بِالْعَدْلِ وَاالِْحْسانِ( أْمُرُیَ) إِنَّ اْللّهَ 

 (. 90نحل/
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به صورت  گرانیفرد در برابر د یاریاخت یرفتارها هیعبارت است از کل یاجتماع اخالق

 ایها و اقربائ شخص و  لیفام ای)همسر، پدر و مادر و فرزندان و  یگروه ایو  یفرد

مربوط به مناسبات خاص  یاخالق اصول (1392 ،یخان می(. )ابراه شانیخو ریغ

و  یاست. اخالق، در نجات جامعه و حل مسائل اجتماع گرانیانسان با د یاجتماع

به اخالق  ازمندین یو فرد یاجتماع یکند؛ انسان در زندگ یم فایا یسهم مؤثر یفرد

 است. 

 می تو متوجه را آنها دلهای زیردست افراد به تو محبت و مهر! مالک ای: »)ع( علی امام

 عدالت، برقراری یکی: است چیز شود دو می دارزمام روشنی چشم موجب آنچه و کند

 .« آنهاست به عالقه ابراز دومی

 آخرت نگر( -ی )ارزش یمعنو تیریسبک مد 

 یو مبان الهی یها بر محور ارزش شتریکه ب شود یاز آن مستفاد م یاسالم تیریمد ینوع

 .اند قرار داشته نید انیشوایپ رهیمکتب اسالم و س اعتقادی

 ذاتاً که است رفتارهایی و عقاید ها، ارزش شامل معنوی رهبری (2006)تروینو و براون

 از و است معنوی هوش نظریه، این اساس. دهد می انگیزه دیگران و فرد خود به

 و اخالق ایمان، غایت معنوی رهبری واقع، در است. عشق آن، عناصر ترین اصلی

 فرد که دهد می رخ انیزم معنوی رهبری. است ها ارزش بر مبتنی رهبری رویکردهای

 و اعتماد قابلیت راستگویی، صداقت، همانند معنوی های ارزش مظهر رهبر موقعیت در

 یبرا یاسالم یها هیاز نظر یاریبس (1387 مؤمنی، و فرد )دانایی. باشد شده تحسین

 هیچ (GALIB HUSSAIN, 2013) وجود دارد. یانسان تیشخص یتوسعه معنو

 و است کار درمحیط گیری شکل حال در بنیادی ییراتتغ که ندارد وجود تردیدی
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 بررسی برای بسیاری سودمند دالیل. بود خواهد اساسی موضوعات از یکی معنویت

 رفتار بر معنویت که است تأثیری آنها از یکی. دارند وجود مدیریت و معنویت رابطه

 دارای کار، در معنویت ایجاد. است معنا با توام کار دورنمای دیگری و دارد مدیریتی

 می تغییر را کار ماهیت معنویت،. است سازمان و کارکنان مدیریت برای بسیاری مزایای

 با که دهد می اجازه آنها به و سازد می نیرومند کارشان در را افراد معنویت. دهد

 راهنماهایی مدیران امروزه.  شوند مرتبط زندگیشان، جوانب همه در متعال خداوند

 از برخورداری با.  کنند می کمک همکارانشان برای هدف و معنا قخل به که هستند

 خود سازمان یا کار محیط در را وری بهره تنها نه توانست خواهند مدیران معنویت،

 شادی یک یا باطن رضایت و خاطر آرامش به توانند می مهمتر آن از بلکه بخشند، بهبود

 همکارشان دوستان و دوست مکارانه تا آورند فراهم را محیطی و یابند دست طوالنی

 کاظمی،1389 احمدی، و نژاد شیخی) شوند برخوردار باطن رضایت و شادی این از نیز

1383 . ) 

 این.. دارند مدیریت و معنویت تلفیق به اى فزاینده عالقه مدیران آمریکا، : در1میتروف

 به نیز و دارد راههم به است، تأثیرگذار کارشان بر که را ارزشهایى ترین عمیق تلفیق،

 برخى خاطر به مدیران. بود خواهد آنها بیشترِ موفقیت نوید دهنده میزان، همان

 (1389 و احمدی، نژاد اند. )شیخی کرده ملزم معنویت به را خود مشترک، های عالقه

انسان را به خدا  ات،ی. معنودیبه دست مى آ اتیمعنو هیانسان و کمال او در سا تیانسان

آن  نیتأم لهیو وس اتیبه معنو ابىیازد و زندگىِ مادى، مقدمه دست مى س کینزد

 لهیاسالمى، زندگىِ مادى، مقدمه آخرت است و منافع مادى وس نشیخواهد بود. در ب

                                                                                                                                        
1 Mitroff 



 یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق     68

 لهیبلکه وس ستیمادى، هدف ن ىیمعنوى، دارا لحبه مصا دنیاى است براى تحقق بخش

 (1392 ،یخان میمل کند. )ابراهرا کا تشیاى است تا انسان بتواند به کمک آن انسان

 مشکل آن تعریف رود، می کار به گوناگونی های زمینه در معنویت واژه که جایی آن از

معنویت را  1هینلز» :شود می اشاره معنویت های تعریف از برخی به اینجا در. است

 و غیرانسانی موجودات دیگران، خویشتن، به نسبت حساسیت پرورش جهت در تالشی

 است و موردنیاز شدن انسان برای چه آن جهت در وکاوی کند یا خدا،( برتر نیروی)

 که پژوهش هایی اند براساس دانسته کامل انسانیت به رسیدن برای جویی و جست

 یافته سازمان و منسجم رسمی، معنویت، اند، داده انجام( 1993)2دنتون و میتروف

 زندگی؛ در هدف و معنا نهایی بعمن کسی؛ هر پذیرای و فراگیر و جامع کامال نیست؛

 فراتر ای، غیرفرقه نهایی؛ هدف اراده؛ نیروی و ایمان از الیزال منبعی چیزی؛ هر تقدس

 عمیق احساس متعالی؛ وجودی حضور در ابهت زمانی؛ بُعد بدون و جهانی ها؛ فرقه از

 (1389 احمدی، و نژاد )شیخی« درونی آرامش و آسایش چیزی؛ هر با متقابل ارتباط

 دین های آموزه و تعالیم که معنا بدین. است بردین مبتنی ایرانی، در جامعه معنویت،

 های فرموده و کریم قرآن اسالمی، معنویت سرچشمه. هستند معنویت دهنده شکل اسالم

 رستگار، -1389 احمدی، و نژاد شیخی. )است( س)اطهار ائمه و( ص)محمّد حضرت

1384. ) 

 : امل موارد سه گانه زیر می باشدش معنوی، مدیریت های جنبه

                                                                                                                                        
1 Hinnells 

2 Mitroff & Denton 
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 محیطی دانش و تخصص، آگاهی کار و مدیریت، به عالقه: سازمانی های جنبه. 1

 مشترک منافع مسئولیت، تالش برای واحساس

 دیگران، صبور و متین، اعتدال گرا به احترام سازگاری،: شخصیتی  های جنبه. 2

 دوام و و تالش در جهت رشد الهی اعتقاد به دین و ارزش های: های اعتقادی جنبه .3

 کار  محیط در معنویت ماندگاری و

 سبک مدیریت معنوی از دیدگاه امام خمینی)ره(

مولفه های اصلی مطرح در رهبری امام خمینی )ره( مشتمل بر مولفه های اسالمی، 

 انسانی و مولفه های  ملیتی است:
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 سؤاالت تشریحی

 م را تعریف کنید.اسال بر مبتنی مدار اخالق مدیریت .1
 عدالت را شرح دهید. کارکردهای به( ع)علی امام . نگرش2

 چیست؟شرح دهید. (مشارکتی گیری تصمیم) مشارکتی مدیریت . سبک3
 چیست؟ شرح دهید. (مدار اخالق – مدار انسان) مدار عاطفه مدیریت . سبک4

 مدار را نام ببرید؟ عاطفه مدیریت گانه پنج . اصول5

 اسالم را تشریح نمایید. در رانمدی . اخالق6

 را شرح دهید.(نگر آخرت - ارزشی) معنوی مدیریت . سبک7

 
 سؤاالت تستی
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 اینکه از نظر صرف یعنی. است عادالنه های رویه اتخاذ مستلزم عدالت اجرای". 1

 منتج آن از عدالت است قرار که فراگردی باشد، عادالنه باید قانون محتوای و اساس

 کدامیک از انواع عدالت را شرح می دهد؟ "باشد عادالنه باید نیز شود

 توزیعی عدالتب(  ای رویه عدالت الف(

 عدالت اخالقی د( ای مراوده عدالت ج(

 مردم میان هرگاه و دهید باز صاحبش به را امانت که دهد مى فرمان شما به خداوند". 2

به کدام مورد زیر اشاره  "( 58/ نساء سوره) کنید داورى داد و عدل به کردید، داورى

 دارد؟

 صداقتب(  رعایت عدالت الف(

 رعایت  امانت داری د( وفای به عهد ج(

 از مهمی و مختلف سطوح در زیردستان آن در که شود می گفته فرآیندی . .... به3

 .شوند می سهیم خود مافوق با سازی تصمیم قدرت

 انگیزشب(  تعهد سازمانی الف(

 مشارکتی مدیریت د( اخالق اجتماعی ج(

 و انسانی های ارزش محور بر بیشتر که شود می مستفاد آن از اسالمی مدیریت نوعی". 4

به کدام نوع از سبک  "اند داشته قرار دین پیشوایان سیره و اسالم مکتب اخالقی مبانی

 مدیریت اشاره دارد؟
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 مدار عاطفه مدیریت سبک (ب مدیریت عدالت نگر سبک الف(

 عبادی مدیریت سبک د( یریت مشارکتیمد سبک ج(

 می باشند بجز... .( ص)به عقیده پیامبر  رهبری اصل . همه گزینه ها از سه5

 عدالتب(  رحمت الف(

 وفاداری د( احسان  ج(

 ....: هستند .... مدار، اخالق رهبران"مدار می باشد. عاطفه مدیریت گانه پنج .از اصول6

 ".است اعتماد آن، پیامد ترین مهم هک دارد مشهودی پیامدهای بودن،

 صادق  ب(  خدمتگذار الف(

 وفادار د( اجتماعی  ج(

 آن اعضاى و گرفت شکل اجرا، و اعتقاد در .... ، اساس بر الهى جامعه که . هنگامى7

 عاطفه جامعه، اعضاى میان کردند، برقرار ارتباط هم با دینى احکام و دستورات براساس

 .آمد خواهد وجود به خاصى

 وفاداریب(  حق الف(

 نیکو کاری د( حسن غیظ ج(

 وجود جامعه هر در که است افرادى چنین نیازهاى و کمبودها جبران براى . .... 8

 کرده پیدا عضو نقص حوادثى اثر در یا و دارند مادرزادى عضو نقص که افرادى دارند،

 .اند
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 اصل عدلب(  صبرالف( 

 کار به عشق د( اصل احسان ج(

 یا و فردی صورت به دیگران برابر در فرد اختیاری رفتارهای کلیه از است . عبارت9

 خویشان غیر یا و شخص اقربائ و ها فامیل یا و فرزندان و مادر و پدر همسر،) گروهی

.) 

 اجتماعی اخالقب(  اخالق کاریالف( 

 اخالق فردی د( اخالق عبادی ج(

( س)اطهار ائمه و( ص)پیامبر  فرموده اسبراس ..... اسالمی، معنویت . سرچشمه10

 .است

 نهج البالغهب(  دعای کمیلالف( 

  کریم قرآن د( دعای توسل ج(

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 د ب د الف الف پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

 د ب ج الف ب پاسخ
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 فصل چهارم

الگوهای مدیریت اخالق مدار در حکومت 
 اسالمی

 فصل هدف كلی -الف
ر این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با الگوهای مدیریت اخالق مدار در د

 باشد. حکومت اسالمی می

 
 فصل های رفتاری هدف -ب

 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می
 .با الگوهای مدیریت اخالق مدار در حکومت اسالم آشنا شوند 
 ا شوند.با الگوی جامع رهبری در اسالم آشن 

 .الگوی رهبری امام علی )ع( را شرح دهند 

 کارگذاران از نگاه امام علی )ع( را تشریح نمایند.  اخالقی  آفات 

  آشنا شوند.«  ره»با الگوی رهبر اخالقی از دیدگاه حضرت امام خمینی 

 

 

 



 75یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق 

 اسالم حکومتالگوهای مدیریت اخالق مدار در 

)ع( در نهج البالغه, توصیه های  براساس شیوه حکومت داری و بیانات امام علی

اخالقی ارزشمند فراوانی  از آن امام همام به کارگزاران حکومتی وجود دارد. شایسته 

است کارگزاران حکومت اسالمی از الگوی رفتاری و تعالیم اخالقی امام علی )ع( به 

عینی و عملی در جهت توسعه و پیشرفت جوامع تحت امر خویش بهره    عنوان نمونه

براری کنند. دامنه الگوبرداری از شیوه حکومت داری و بیانات امام علی )ع( فقط 

محدود به کارگزاران حکومت اسالمی نمی شود بلکه به کارگزاران حکومت های غیر 

 اسالمی نیز می رسد. 

با توجه تجربيات تارخی و تحليل های اجتماعی و حکومتی می توان الگوهای 

 را به  شرح زیر معرفی نمود:اخالقی در حکومت اسالمی 

 

 « ص»الگوی اخالق حکومتی پیامبر اسالم  •

 «  ع»الگوی اخالق حکومتی امام علی •

 «  ع»الگوی اخالق حکومتی حضرت ابراهیم  •

 «  ع»الگوی اخالق حکومتی حضرت موسی  •

 «  ع»الگوی اخالق حکومتی حضرت سلیمان  •

 «  ره»الگوی اخالق حکومتی امام خمینی •

 هبری در اسالم الگوی جامع ر

رهبری در اسالم ) برگرفته از سیره پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع(( دارای دو الگوی 

جنبه متفاوت بوده اند. در اسالم سبک رهبری قاطع در اداره مسائلی است که از اهمیت 

زیادی برخوردار بوده است و مربوط به اصول اعتقادی و اصول انسانی و حقوق 
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مردم می شود. سبک رهبری منعطف در اداره مسائل شخصی که خصوصی و عمومی 

 مربوط به موضوعات شخصی رهبری می شود.

 نکات اخالقی در فعاليت های سازمانی از دیدگاه اسالم

 توليد و فعاليت  _

 1«. خداوند سازنده ماهر را دوست دارد»در حدیث آمده است: 

 2«. خداوند انسان حرفه ای و امین را دوست دارد»

هـر فـرد معتقد به مبانی دینی که برای تامین حوایج خود و بـرآوردن نـیازمندیهای  _

نیاز به  کند، نـوعـی عـبادت در آستان پروردگار بی اش، جد و جهد می خانواده یا جامعه

 3جای می آورد. 

عبادت هفتاد جزء است که افضل اجزای آن طلب روزی حالل است. پیامبر اکرم  _ 

 )ص( 

رکس که به دنبال روزی حالل باشد تا به خود و خانواده اش کمک کند مانند ه _ 

 مجاهد در راه خدا خواهد بود. امام موسی بن جعفر )ع(

ى خدیجه  کرد و با مال و سرمایه پیامبر اکرم )ص( قبل از بعثت گوسفند چرانى مى

ود. حضرت نم نمود. حضرت موسى )ع( نیز گوسفند چرانى مى علیها السالم تجارت مى

                                                                                                                                        
1
 ، ابواب مقّدمات تجارت.12. وسايل، ج8  

 .1، حديث 26، ابواب آداب التجاره، باب 311، ص12وسايل الشيعه ج  
2
 آيت هللا نوری، حسين: اقتصاد اسالمی، چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالمی. 
3
 .1385انسان کامل، چاپ سی و هفتم، ارديبهشت  مطهری، مرتضی:  
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ابراهیم علیه السالم به کارهاى چوپانى و بنایى اشتغال داشت و حضرت ادریس )ع( 

 1خیاط و حضرت نوح علیه السالم نجار بوده است. 

ى احترام و بزرگداشت کار و تالش مفید و سودمند حضرت رسول صلى اهلل  در زمینه

بوسد که از کار  ى را مىعلیه و آله صرفا به تمجید و تعریف نپرداخته است. بلکه دست

 فرماید: ورم کرده و پینه بسته است و مى

 2این دستى است که خدا و پیامبرش آن را دوست دارند. 

یک از  ور را دوست دارد و هیچ ى باایمان پیشه فرماید: خداوند بنده پیامبر اکرم )ص( مى

 3خود نخورده است.  شما غذایى گواراتر از دسترنج

 سود

به سود کم قناعت کنید و در تحصیل سود به اندازه خود اکتفا »است:درحدیث آمده  

کنید و این مقدار را نیز میان همه مشتریان تقسیم کنید، یعنی از همه مشتریان روزانه 

 4«. خود به اندازه مخارج روز خویش، به نسبت سود بگیرید

 تبليغات _

                                                                                                                                        
1
ى اديب الرى و محصل  اقتباس از کتاب کار و حقوق کارگر، تاليف شريف قريشى، ترجمه 

 5و6، صص 1366يزدى، تهران، دارالکتب االسالميه، 
2
ى سيدهادى خسرو  ، ترجمه1 جرداق، جر، امام على عليه السالم صداى عدالت انسانى، ج 

 172 ، ص1376، 3 نشر خرم، چشاهى، قم، 
3
ى سيدهادى خسرو  ، ترجمه1 جرداق، جر، امام على عليه السالم صداى عدالت انسانى، ج 

 172 ، ص1376، 3 شاهى، قم، نشر خرم، چ
4

 .1، حديث 26، ابواب آداب التجاره، باب 311، ص12وسايل الشيعه ج   
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جسمی داشته باشد و یا  بهره گیری از هرگونه تبلیغات مضر و زیان بخش، چه زیان 

 1اخالقی، و هرگونه وسایلی که ویژه این کار است ممنوع است. 

 فروشندگی _

 2«. در موقع معامله، سوگند، هر چند هم راست باشد نخورید»درحدیث آمده است:  

 رقبا: _

در بین معامله برادر دینی خود داخل نشوید. یعنی هنگامی که »درحدیث آمده است: 

اعی را یکی از برادران دینی میل دارد بخرد شما در این معامله دخالت نکنید می بینید مت

 3«. تاآن معامله دیگری را برادر دینی انجام دهد

 «  ع»الگوی اخالق حکومتی حضرت ابراهيم 

 

 (4قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فی إِبْراهیمَ ... )ممتحنه، 

 ی نیکوست.ای مؤمنان! ابراهیم برای شما الگوی

 الگوی رهبری امام علی )ع(

بیانات و گفتار ارزشمند امام علی)ع( حقیقت است و آنچه حقیقت است، نیاز به آزمون 

و ارزیابی ندارد. بنابراین شایسته است الگوی حکومتی ایشان به صورت جامع و همه 

                                                                                                                                        
1
،  283للتاجرمن االداب، ص ،كتاب التجاره، باب جملةممايستحب 12وسائل الشيعه، ج 

 .1حديث
2
 .1، حديث 26، ابواب آداب التجاره، باب 311، ص12وسايل الشيعه ج   
3
 .1، حديث 26، ابواب آداب التجاره، باب 311، ص12وسايل الشيعه ج 



 79یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق 

رد و جانبه معرفی و مورد الگو برداری حاکمان اسالمی و حتی غیر اسالمی قرار گی

 مولفه های رفتاری و اخالقی آن امام همام در حکومت داری مورد توجه قرار گیرد.

انسان اجتماعی  "،  "انسان معتقد  "الگوی رهبری امام علی )ع( مبتنی بر چهار اصل  

 است. "انسان منطقی  "و  "انسان اخالقی  "،  "

 فلسفه تشکيل حکومت اسالمی از دیدگاه امام علی )ع(:

  اصالحاتانجام 

 تأمین امنیت مردم 

 اجرای احکام الهی 

 وظایف حاكمان و كارگزاران اسالمی از دیدگاه امام علی )ع(:

امام علی )ع(در نهج البالغه وظایف حاکمان و کارگزاران اسالمی را به صورت کلی 

 تبیین می کند که در ذیل به تفصیل و شرح آنها پرداخته می شود:

 ها آوری مالیات . جمع1

ی اداره حکومت و تأمین نیاز های عمومی نیاز به بودجه است که که بخشی از آن از برا

 طریق جمع آوری و دریافت مالیات هاست

اگر مردم »درباره مالیات توصیه های خاصی می کند و می فرماید:  53در فراز از نامه 

ی شکایت کردند از سنگینی مالیات یا آفت زدگی یا خشک شدن آب چشمه ها یا کم

باران یا خراب شدن زمین در سیالب ها یا خشک سالی، در گرفتن مالیات تخفیف ده 

زیرا آن،  ;تا امورشان سامان گیرند، و هرگز تخفیف دادن در خراج، تو را نگران نسازد
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اندوخته ای است که در آبادانی شهرهای تو، و آراستن والیت های تو نقش دارد، و 

گسترش عدالت میان مردم خشنود خواهی شد و به  رعیت تو را می ستایند و تو از

افزایش قوّت آنان تکیه خواهی کرد، به آنچه در نزدشان اندوختی و به آنان بخشیدی، و 

با گسترش عدالت در بین مردم و مهربانی با رعیت، به آنان اطمینان خواهی داشت. آن 

 «دمانی خواهند پذیرفت.گاه اگر در آینده کاری پیش آید و به عهده شان بگذاری، با شا

 آثار و نقش مالیات عبارتند از :

 الف. اصالح امور و تأمین نیاز عمومی مردم

 ب. بقای حکومت

 ج. تقویت نیروهای نظامی و دفاعی: 

 . تامین امنیت و جهاد با دشمنان2 

 . انجام اصالحات در جامعه 3

 . عمران و آبادانی شهرها4

 . گسترش عدالت و رفتار عادالنه5

 . مردم داری و توجه به مردم و نیازها و خواسته های معقول آنها6

مهربانی با مردم را »به مالک اشتر می فرماید:  53امیرالمؤمنین)علیه السالم( در نامه 

پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان 

را مردم دو دسته اند: دسته ای برادر زی ;شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی
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دینی تو، و دسته ای دیگر همانند تو در آفرینش می باشند. اگر گناهی از آنان سر می 

زند یا علت هایی بر آنان عارض می شود، یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می 

و را گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آن گونه که دوست داری خدا ت

ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر، و امام تو از تو برتر، و خدا بر آن 

کس که تو را فرمانداری مصر داد، واالتر است، که انجام امور مردم مصر را به تو 

 «واگذارده و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است.

 )ع(  اران از نگاه امام علی كارگز  اخالقی  آفات

ها  از آن  ذکر و بر دوری  کارگزاران  برای  گوناگونی اخالقی  )ع(، آفات امیرمؤمنان 

 شود: می  ها اشاره آن  اختصاربه  به  که  شده  سفارش

 است  مردم  به  ، خیانت خیانت  ترین بزرگ  

 کار دور دار خیانت  خود را از یاران 

 جویان با عیب  و مخالفت  جویی از عیب  نهی  

 نادرست  های در راه  در کارها و پرهیز از لجاجت  نکردن  شتاب  

 عمومی  از اموال  شخصی  استفاده  عدم  

 کاهد می  وی  ، از محبوبیت مردم  در مقابل  تکبر کارگزار اسالمی 

 وسیله  به  که  است نفوذ شیطان  های فرصت  از بهترین  بپرهیز که  از خودپسندی  

 کند. را نابود می  ، کردار نیکوکاران آن

 کند. را فاسد می  ، یقین حرص 

 ها  محنت  اساس  خواهی . مقام است  هر لغزشی  و اساس  فتنه  دنیا طلبی، باعث

 سازد. می  را فراهم  و گناه  ،جنایت فساد، ستم  و زمینه  است

 یابد را در دنیا می  آن  ستمگر، عقوبت  که  است  از گناهانی  ستم 

 مده  و ترسو را راه  خود، افراد بخیل  های در مشورت  
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 است  بگیرد، خیانت کرده  ای اگر حاکم هدیه . 

 

 نکات اخالقی كارگزاران از نگاه امام علی )ع(  

 است  ازانحرافات  بسیاری  ، مانع و عقیدتی  امور معنوی  به  گرایش  . 

 اراحت و ترسان، زیاد ن دشواری  هنگام  به  زیاد شاد و نه  ، نه نعمت  هنگام  به . 

 رود. شمار می به  اسالمی  کارگزاران  های کار و تالش  تقوا اساس 

 «(46،ص 1غرر الحکم،ج «.)تقوا کلید صالح است 

 (.167  البالغه،حکمت . )نهج است  ریاست  و سعه صدر ، وسیله  سینه  گشادگی 

 صدر است  سعه  نشانه  دیگران  سخنان  پذیرش  تحمل  

 است  ها اصل آن  و منافع  مردم  رضایت  به  توجه 

  ها  ها، بدبینی زمامدار و مدیر باید بیش از دیگران عیب پوش باشد و بتواند کینه

کند با سعه صدر برطرف کند. نهج  و تنگ نظریهایی که محیط را ناسالم می

 244کالم   البالغه

  داشتن مهر و عطوفت نسبت به مردم 

 از امکانات  نفی سوء استفاده مدیر و وابستگانش 

  ترین ایشان نزد تو کسی باشد که سخن تلخ حق به تو بسیار  باید برگزیده

 گوید

  53از امتیازخواهی بپرهیز که همه مردم در آن یکسانند نهج البالغه،نام 

 داشتن روحیه انتقادپذیری 

 است  قدرت  هنگام  و گذشت  در حکومت  ، عدل ِ سیاست زینت  . 
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 صاحبها یندم، فان لم یندم فجنونه مستحکم.  الحدة ضرب من الجنون الن
تندخویى بی مورد نوعى دیوانگى است، زیرا که تندخو پشیمان مى شود، و 1

 اگر پشیمان نشد، دیوانگى او پایدار است.

 جویند.  را می  مردم  عیوب  باشند که  ها باید کسانی نزدآن  مردم  دورترین 

 رساند.  می  تر نفع یشب  مردم  به  است که  کسی  مردم  برترین 

 است  و محبوبیت  ، وفاق حلم  فایده   

 و مدارا است  رفق  کارگیری ، به سیاست  اصل . 

 داشتن صبر و شکیبایی در برخورد با مسائل 

 باید خود حاکم   از امور فقط  (  زیرا برخی با مردم  مستقیم  مردم گرایی )ارتباط

 دهد.  ها را انجام آن  واسطه  بدون

 کم  رعیتت کارهای  به  ات آگاهی  ؛ چرا که مکن  طوالنی  خود را از رعیت  غیبت  

 شود می

 آن  به مخصوص   هر روز کاری  برای  که  بده  روز انجام  کار هر روز را در همان  

 (115، ب 53، نامه 584. وأمض لکل یوم عمله فان لکل یوم ما فیه)ص  است

 نباید باشد؛  زبانتجز   ، سفیری با مردم  ارتباط  برای 

 را به چه  آن  یعنی  . خیرخواهی است  کارگزار، خیرخواهی  شایسته  های از ویژگی  

 ، اجرا کند  است  ، کشور و اسالم مردم  صالح

 

 نکات اخالقی عامه از دیدگاه امام علی )ع( :

  .بزرگترین تفریح کار است 

  .بزرگترین بال ناامیدی است 

 بزرگترین شجاعت صبر است  . 

                                                                                                                                        
1
 255حکمت 682أبوالحسن محمدبن الحسين الموسوی)الشريف الرضی(،پيشين, ص 
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  .بزرگترین افتخار ایمان است 

  .بزرگترین اسرار مرگ است 

  .بزرگترین استاد تجربه است 

  .بزرگترین سود فرزند نیک است 

  .بزرگترین هدیه عفو و بخشش است 

  .بزرگترین سرمایه اعتماد بنفس است 

 .بزرگترین گناه ترس است 

 

 «  ره»خمينیالگوی رهبر اخالقی از دیدگاه حضرت امام  

حکومت و مسئولیت در جمهوری اسالمی، رساندن انسان به سعادت و کمال،  هدف

هم در این دنیا و هم در آخرت است. بنابراین صفات و وظایف کارگزاران بایستی 

متناسب با نظام دینی باشد. حضرت امام به  لزوم شکل گیری گروههای غیر رسمی و 

و یا سطح کالن کشوری  عملکرد آن در یک چارچوب مشخص در سطح خرد سازمانی

 و حکومت اعتقاد دارند

 1ی امام خمینی )ره( های اخالقی کارگزاران در حکومت اسالمی  در اندیشه ویژگی

 . تزكيه، ایمان و تقوا 1 

ها  و  ها و دنیاطلبی طلبی ها، ریاست ها، خودبینی ی نفوس یعنی حذف خودخواهی تزکیه

داشتن تقوا برای رؤسای جمهور و گرایش به خدای تبارک و تعالی . تزکیه و 

                                                                                                                                        
1
(، اخالق کارگزاران در کالم و پيام امام، 1372الب اسالمی )بنياد مستضعفان و جانبازان انق 

 دفتر انتشارات اسالمی )قم(. 

ی رهنمودهای امام خمينی(،  ی نور )مجموعه (، صحيفه1369هللا موسوی ) خمينی، روح
 .8سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی، ج 
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دولتمردان برحسب تصدی که دارند، بیشتر الزم است تا مردم عادی، چون عدم تزکیه و 

های  شود و تا تزکیه در رده عدم تقوای سردمداران، باعث تباهی و فساد یک کشور می

 باال حاصل نشود، مملکت اصالح نخواهد شد

 زیستی . ساده2

های شیاطین در روح شما اثر  باطل بایستید و از سالح و توطئه خواهید در مقابل اگر می

ومقام   و جاه  نگذارد، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال

اند، اکثراً  های خود کرده های بزرگ برای ملت بپرهیزید. مردان بزرگ که خدمت

توان  ا زندگی اشرافی نمیاند؛ چراکه ب عالقه به زخارف دنیا بوده زیست و بی ساده

 های انسانی و اسالمی را حفظ کرد ارزش

 رفتاری  . تواضع در مقابل مردم و خوش3 

ها نبود در مقابل مشکالت)ظلم رژیم  شهری اگر همت این محرومان، روستاییان، جنوب

توانستیم مقاومت کنیم.  در هر نظام اجتماعی با توجه به اینکه، مردم اساس  سابق( نمی

های اداری هم خدمت همراه  ها و مجموعه اند و غرض اصلی از پیدایش سیستم ایهو پ

 برخوردی نسبت به مردم است.  با خوش

 . تعهد به اعتقادات اسالمی4

گذاری اسالم برای حکومت، حکومتی را  صرف رأی دادن به جمهوری اسالمی و نام

در فکر و در محتوا و در  ها، ادارات و غیره ی وزارتخانه کند، بلکه همه اسالمی نمی

عمل اسالمی باشند و براساس دستور اسالمی عمل کنند، بنابراین مجریان امور در هرجا 

 «که هستند، خود را مقید و متعهد به اسالم بدانند.
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 . رعایت عدالت و امانت5

پاسداری از عدالت این است که پاسدار خودش دارای عدالت باشد تا بتواند پاسداری 

راستی و   کند. هرکسی در هرکاری باید امین باشد و مسئول است در اینکه به از عدالت

 امانت عمل کند و با خلوص برای خدای تبارک و تعالی

 . قانون مندی و قانون پذیری6

ها و مسئوالن کشور، به قانون خاضع باشند و محترم  ی اشخاص، گروه اگر همه

آید. قانون  شکنی پیش می ف از راه قانونبشمارند، هیچ اختالفی پیش نخواهد آمد. اختال

ی افراد  ها و همه برای نفع ملت و جامعه است، نه برای نفع بعضی اشخاص و گروه

کشور باید خودشان را با آن تطبیق دهند. جمهوری اسالمی یعنی اینکه حکومت به 

م احکام اسالمی و به خواست مردم و قانون، که براساس قرآن کریم و سنت رسول اکر

است، عمل کند و اشخاصی برای خودشان و به فکر خودشان حکومت نکنند. در اسالم 

 کند  قانون حکم می

 المال  . توجه به بيت7

المال توجه کند و اهمیت فراوانی برای صرف آن برای  های اسالمی باید به بیت حکومت

 مسلمین قائل شود.

 . وظيفه مداری 8 

ی وظایفش مبتنی بر قانون  رد نظام در محدودههر مسئول باید سعی کند برای پیشب

اساسی عمل کند در غیر این صورت، احتمال پاشیدگی یک نظام می رود؛ کارشکنی و 
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شود. بهترین مأمور کسی است که  دخالت در کار یکدیگر، موجب انحطاط و سقوط می

ا ها ر مأموریتش را خوب عمل کند و اما اگر مسئولین دیگر خالف عمل کردند، آن

 ها دخالت کند. برادرانه نهی کند، نه در امور مربوط به آن

 . توجه به انتقادها و انتقادپذیری9

تواند ادعا  انسان باید به دنبال یافتن عیوب خود باشد. لکن هیچ دستگاه و فردی نمی

ترین نقصش همین  کند که هیچ نقصی ندارد و اگر کسی این ادعا را کرد، بزرگ

تقاد برای اصالح امور الزم است و جامعه بدون انتقاد اصالح ادعاست بنابراین ان

شود. بنابراین داشتن فرهنگ نقدپذیری کارگزاران جامعه ضروری است. ویژگی و  نمی

 اند از: خصوصیاتی یک انتقاد سازنده عبارت

 الف( انتقاد جنبه عقلی داشته باشد.

 (جویی و بدگویی ی داشته باشد)دوری از عیب ب( جنبه موعظه

 جویی است.  ج( انتقاد غیر انتقام

 باشد.   د( انتقاد مبتنی بر مصلحت

 . اعتراف به اشتباه و اصالح10 

عدم اعتراف به اشتباه در مسئولیت از دیکتاتوری انسان است. انسان از اشتباه و خطا 

 مصون نیست. به مجرد احراز اشتباه اقرار کنند که آن کمال انسانی است.

 طلبی و حب مال رت. پرهيز از قد11
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شود که  خواهی ریشه در فطرت کمال انسان دارد. زمامداری هنگامی ارزشمند می قدرت

ی  در مسیر اهداف الهی قرار گیرد. امام خمینی )ره( حب نفس مهار نشده را منشأ همه

داند. اگر اعمال قدرت  هاو خطاها می گرفتارهایی بشر و سرمنشأ تمام فسادها و ظلم

ه شخصی داشته باشد، نه برای مصالح ملت و اسالم، این همان طاغوت مسئوالن جنب

 است.

 . مدیریت اختالف )ایجاد وحدت و حفظ سازگاری(12

ها  شود که انسان های مختلف اسباب این نمی های مختلف باید باشد، لکن سلیقه سلیقه

ت. امام نسبت به هم بد باشند. اگر در یک ملتی، اختالف سلیقه نباشد، این ناقص اس

دانند. امام در رابطه با  خمینی )ره( منشأ اختالفات را در هوای نفس و طغیان نفس می

 حل اختالفات رویکرد تفاهم در یک محیط آرام را توصیه می کند. 

 كاری  . پرهيز از كم13

ی اجری  کاری عمل نامشروعی است و هر کسی باید کارشان را اسالمی و به اندازه کم

 جام دهند.گیرد ان که می
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 سؤاالت تشریحی

 . الگوهای مدیریت اخالق مدار در حکومت اسالم را شرح دهید.1
 . نکات اخالقی در فعالیت های سازمانی از دیدگاه اسالم را شرح دهید.2

 . فلسفه تشکیل حکومت اسالمی از دیدگاه امام علی )ع( را شرح دهید.3
 لی )ع(  را نام ببرید؟. نکات اخالقی کارگزاران از نگاه امام ع4

 . نکات اخالقی عامه از دیدگاه امام علی )ع( را نام ببرید؟5
 را شرح دهید.« ره». الگوی رهبر اخالقی از دیدگاه حضرت امام خمینی6
ی امام خمینی )ره( را  های اخالقی کارگزاران در حکومت اسالمی  در اندیشه . ویژگی7

 نام برده و شرح دهید.
 

 سؤاالت تستی

هرکس که به دنبال روزی حالل باشد تا به خود و خانواده اش کمک کند ".حدیث 1

 از کیست؟ "مانند مجاهد در راه خدا خواهد بود

 ب( امام موسی بن جعفر )ع( الف( پیامبر اکرم )ص(

 د( امام محمد باقر )ع( ج( امام علی )ع(

 بر اکرم )ص(. عبادت هفتاد جزء است که افضل اجزای آن ...... است. )پیام2

 ب( طلب روزی حالل الف( روزه گرفتن

 د( نماز خواندن ج( امانت داری

 . الگوی رهبری امام علی )ع( مبتنی بر چهار اصل است آن چهار اصل کدامند.3

  الف( انسان معتقد،  انسان اجتماعی، انسان اخالقی و  انسان منطقی 
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 انسان منطقیب( انسان خالق،  انسان اجتماعی، انسان اخالقی و  

 ج( انسان معتقد،  انسان اجتماعی، انسان اخالقی و  انسان تالشگر

 د( انسان معتقد،  انسان اجتماعی، انسان اخالقی و  انسان عدالت گر

 

. همه موارد زیر از فلسفه تشکیل حکومت اسالمی از دیدگاه امام علی )ع( می باشد 4

 بجز ... .

 نیت مردمب( تأمین ام الف( انجام اصالحات

 د( اجتماع پذیری انسان ج( اجرای احکام الهی

  ، .... است خیانت  ترین . از دیدگاه امام علی بزرگ5

 ب( تهمت  مردم  به  الف( خیانت

 د( کتمان حقیقت خود  به  ج( خیانت

  و زمینه  ها است محنت  اساس  خواهی . مقام است  هر لغزشی  و اساس  فتنه  . ... ، باعث 6

 سازد. می  را فراهم  و گناه  ،جنایت ساد، ستمف

 ب( ستم  الف( حرص

 د( تکبر ج( دنیا طلبی

 . از دیدگاه امام علی ، ..... کلید صالح است.7

 ب( صبر الف( تقوا
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 د( ساد زیستی ج( تجربه 

ها و مسئوالن کشور، به ..... خاضع باشند و محترم  ی اشخاص، گروه . اگر همه8

 اختالفی پیش نخواهد آمد و هم برای نفع ملت و جامعه است.بشمارند، هیچ 

 ب( حیوان الف( انسان

 د( قانون مندی و قانون پذیری ج( سطح یاخته

 . از دیدپاه امام خمینی ره ....... در مسئولیت از دیکتاتوری انسان است.9

 ب( بی توجهی به بیت المال  الف( عدم اعتراف به اشتباه

 د( کم کاری نتقاداتج( بی توجهی به ا

 

 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 الف د الف ب ب پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

  الف د الف ج پاسخ
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 فصل پنجم

 رویکرد اسالمی مدیریت

 فصل هدف كلی -الف
در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با سبک ها و رویکردهای مدیریت 

 باشد. اسالمی می
 

 فصل های رفتاری هدف -ب
 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می

 .با رویکرد اسالمی مدیریت آشنا شوند 
 ضرورت و اهمیت مدیریت اسالمی 

 .سبک های مدیریت اسالمی را شرح دهند 
  مطالعة تطبیقی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج از دیدگاه ارزشهای اخالقی را

 تشریح نمایند.

 

 

 یمدیریت اسالم

نیاز جامعه به مدیر و اهمیت سبک و عملکرد او امری بدیهی و بر کسی پوشیده نیست. 

سبک اثربخش، عامل اصلی و اساسی در ایجاد هماهنگی و همدلی سازمانی است و 
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مدیران موفق کسانی هستند که بتوانند از توانایی افراد تحت امر باالترین بهره برداری را 

ای اصلی مطالعه در حوزه سازمان های اسالمی، مقوله داشته باشند. یکی از محوره

های بسیاری درباره سبک  سبک مدیریت اسالمی است. در ادبیات مدیریت، تئوری

مدیریت وجود دارد. اما آنچه در حوزه اسالمی درباره شرایط سبک مدیریت مورد 

با توجه است، آن چیزی است که برگرفته از اعتقادات اسالمی است. در این فصل 

بررسی منابع و متون اسالمی، سبک ها و رویکردهای مدیریت  اسالمی  برگرفته از 

را شناسایی و به ارزیابی آنها «  ع»و امام علی« ص»الگوی حکومتی پیامبر اسالم 

 پرداخته می شود. 

 ضرورت و اهميت مدیریت  اسالمی

نایی با چنین کالم نورانی خداوند نقشه راه مدیریت رحمانی است و برای آش     

مدیریت بی عیب و نقصی بایسته است سخن خالق و مدیر جهانیان را از طریق قرآن 

کریم که زبان وحی است بشنویم و درباره آن بیاندیشیم. مدیریت خداوند در آینه تمام 

نمای قرآن، دو ساحت تکوین و تشریع را پوشش می دهد و آسمان ها و زمین  و جن 

نبات و هر آنچه هستی بخش هستی اش بخشیده را شامل می و انس و ملک و جماد و 

شود. تفسیر مدیریتی قرآن، دانستن روش مدیریت خداوند و پیامبران و صالحان و 

فرشتگان از آیات قرآن کریم است. مدیریت رحمانی بهترین الگوی مدیریت است. 

ه قابل کشف از توان نظام اسالمی را از الگوی مدیریت رحمانی و وحیانی ک اصوال نمی 

قرآن کریم و تبیین و اقتباس است محروم کرد؛ چرا که در کارآمدی نظام دینی بسیار 

های حاکم و  های مدیریت و رهبری بستگی به ارزش ( شیوه1393موثر است.)قوامی، 

ساخت فرهنگی جامعه دارد. بنابراین چگونگی و ماهیت جامعه، خود شیوه خاصی از 
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های  های الهی در سازمان . با توجه به ضرورت حاکمیت ارزشکند مدیریت را اقتضا می

اسالمی، الزم است تا سبک های مدیریت اسالمی نیز در آنها اجرا گردد تا به اهداف، 

 باشد، دست یابند.  که همان تعالی انسانی می

 سبک اسالمی مدیریت 

ان از خدا و آن به فرمودة امام رضا )ع(، مدیران باید دارای سه نشان باشند: اول، نش

رازداری است؛ دوم، نشان از پیغمبر و آن خوش خلقی و حلم است؛ سوم، نشان از امام 

بهارستان و  -1383بهارستان، و آن صبوری، شکوری و رضایت خاطر است.  )

( مقایسه ویژگیهای سبک های مدیریت اسالمی مبتنی بر توحید در 1361همکاران ،

( مدیریت اسالمی با نگاهی جامع به تمام ابعاد 1393ربوبیت و مدیریت است. )قوامی، 

بندی  وجودی انسان و با مد نظر قرار دادن تمام نیازهای او )با درنظر گرفتن اولویت

هایی را برای سازمان تعریف می کند که با توجه به فلسفه وجودی و  نیازها( ارزش

برساند. )تولّایی،  های منحصر بفرد و متعالی رسالت هر سازمان، آن را به موفقیت

های ارایه شده در مورد مدیریت اسالمی اشاره  ( در ادامه به تعدادی از تعریف1387

 شود: می

 (1387جدول: تعاریف مدیریت اسالمی تولّایی )

، ص 1378قبادی، 

12 

داند که  و فرآیند آن می« مدیریت»مدیریت اسالمی را آن بخش از 

ارزشهای متعالی و کرامت  مستند به وحی الهی و منابع اسالمی،

 انسانی باشد

مدیریت هنر وعلم به کارگیری صحیح افراد و امکانات درجهت  
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، ص 1380نبوی، 

33 

 اهداف سازمانی به نحوی که با احکام شرع مغایرت نداشته باشد

هاشمی رکاوندی، 

 76، ص 1379

 نبی )ص( مدیریت بر مبنای کالم و عقیدت ملهم از قرآن و سنت

 

زاده،  حمیدی

 2، ص1378

انسانی و در یک سازمان در راستای   مدیریت بر یک مجموعه

مدیریت جهان خلقت و هماهنگ با ضوابط و قوانین کلی آن 

 باشد

 

، 1377افجه ای، 

 22ص

ای مکتبی است و وظیفه مکتب نیز ارایه  مدیریت اسالمی مقوله

 هایی است که با مفهوم عدالت خواهی سازگار است. حل راه

شرف جوادی، م

 3، ص 1378

های الهی بر اساس  برداری صحیح از نعمت اداره امور و بهره

 بینی توحیدی اعتقاد به جهان

 

شیوه به کار گیری منابع انسانی و امکانات "از دیدگاه علیرضا اژدری مدیریت اسالمی  

اسالم  مادی، بر گرفته از آموزه های اسالمی برای نیل به اهداف متاثر از نظام ارزشی

   "است. 

 البالغه سبک مدیریت اسالمی اثربخش از دیدگاه نهج
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البالغه، بر اساس این عبارت معروف  سبک مدیریت اسالمی اثربخش از دیدگاه نهج

قرار دارد که انسان برای پرواز نیازمند دو بال است: بال معرفت که به بعد فکری و 

و شهود مربوط است. انسان با دو بال شود و بال ایمان که به بعد قلب  عقلی مربوط می

رو، این تئوری بر مبنای دو بخش اصلی که  تواند پرواز کند و به مقصد برسد. ازاین می

. بعد 2. بعد معرفتی و ظاهری؛ 1دهند، مطرح می شود:  شروط آن را تشکیل می

 (1387فرد و مؤمنی،  ایمانی.)دانایی

متعددی است که در زیر به آنها  دارای ویژگی هایاثربخش سبک مدیریت اسالمی 

 مهم ترین آنها اشاره شده است: 

 

 عوامل اصلی اثربخش سبک مدیریت اسالمی

 ايمان و اعتقاد به اصول اخالقی و ارزش های معنوی •

 عالقه و انگيزش به کار•

 تواضع و فروتنی•

 عدالت جو•

 مشارکت جو•

 مبتکر و خالق•

 امانت و تعهد •

 ( تخصص و تجربه)دانايی و توانايی •

 صداقت و و راستگويی •

 حسن سابقه •

 عدالت و دادگری •

 احترام به ديگران و مشارکت•

 تواضع و فروتنی •
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ویژگیهای سبک های مدیریت اثربخش عبارتند از: فرهنگ سازی، توانایی هدایت، 

نظارت، تشویق، تسهیل در امور، رهبری تغییر، انسجام و هماهنگی، برنامه ریزی، 

، وجدان کاری، شفقت و صداقت و در ستکاری، شجاعت، تعهد، صداقت، عالقه، اراده

 ((Margaret et al,2007حساسیت. 

 اثربخشی سبک مدیر در گرو اعمال مهارت های زیر است:

 مهات های ابتکاری حل مسأله    •

 مهارت های ارتباطی    •

 مهارت مدیریت در تعارض    •

 مهارت مذاکره و گفت و شنود    •

 ((Margaret et al,2007توسعه و خودآگاهی     •

 مطالعة تطبيقی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج از دیدگاه ارزشهای اخالقی

در اینجا الزم است مقایسه و مطالعة تطبیقی در حوزه مدیریت اسالمی و مدیریت رایج 

 ( 1383از دیدگاه ارزشهای اخالقی حقیقی  ارائه شود. )بهارستان، 

 مالک های اخالقیمطالعة تطبيقی مدیریت اسالمی و مدیریت رایج بر مبنای 

 مدیریت رایج مدیریت اسالمی مالک های اخالقی

مدیریت از دیدگاه اسالم  ماهيت

امانت و مسئوليت الهی 

حکومت و فرماندهی 

 است.
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است و مدیر امانتدار )آیة 

 40سورة نساء و نامة  58

 نهج البالغه(.

مدیریت از دیدگاه اسالم  وظيفه

 تکليف و وظيفه است

 حق و پست

مدیریت از دیدگاه اسالم  درویکر

 خدمت و هدایت است

مقام و مسئوليت اجتماعی 

 است.

وحی است كه ارزش  جهانبينی

 نظری و عملی دارد

حس، تجربه و آزمایش 

است كه فقط ارزش عملی 

 دارد.

ارزشها معنوی و مبتنی بر  ارزشها

 وحی است

ارزشها مادی و سودگرا 

 است.

 

رضایت الهی است  اساس ارزشهای

رضوان من اهلل اكبر، آیة )

 سورة توبه( 72

 

رضایت مدیر و نيل به 

 هدفهای سازمان است.

 

موازین عقلی، فطری،  معيار ارزشها

 وجدانی، عرفی و شرعی

است و هر رفتاری كه 

موجب تقّرب به خدا 

 شود؛

كارایی، اثربخشی، بهره 

وری، رشد و توسعة 

 سازمانی است.

 

ابت هستند، هر مطلق و ث اصول اخالقی و ارزشی

 چند از جهت

 اقتضایی و تابع شرایط

 مکانی است. -زمانی
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مصادیق متغّير و 

 انعطافپذیرند

  انگيزه

انگيزة معنوی قویترین 

 انگيزهها است

 انگيزة

مادی قویترین انگيزهها 

 است.

 ارزش انسانی به اعتبار ارزش انسانی

 تعيين می شود

ارزش انسانی به اعتبار 

صادی و ميزان بازدهی اقت

 كارایی اوست.

تمام هدفها و تصميمها بر  هدف گذاری

محور ارزشهای اسالم و 

 مکتب است؛

تمام هدفها و تصميمها بر 

 -محور منافع سازمانی

 انسانی است.

سازمان و هدفهای آن  وسيله

وسيلة رشد و كمال انسان 

 است، یعنی

 وسيله و انسان هدف است

انسان وسيلة تحقق 

وسيله «سازمان » هدفهای 

 و سازمان هدف است.

تاكيد بيشتر به روشها و 

 فنون مدیریتی

امتيازها و فرصتها وسيلة  امتيازها و فرصتها

 امتحان و آزمایش است

امتيازها و فرصتها وسيلة 

سلطه و استحکام مدیر 

 است.

صراحت در بيان حقایق و  ارزش

 واقعيتها

صراحت در بيان واقعيتها 

مصلحتگرایانه و 

 رانهمحافظهکا

 انتخاب تابع اميال نفسانیرهایی انسان از هوای  آزادی
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 نفس

منافع و مصلحت جامعه  منافع

بر مصلحت و منافع فرد 

 مقدم است؛

منافع و مصلحت فرد بر 

مصلحت و منافع جامعه 

 مقدم است.

الگوهای قطبهای قدرت  الگوهای اسالمی الگوهای مدیریت

 اقتصادی و سياسی

بتنی بر معيارهای الهی و م اختيار و مسئوليت

مکتبی است و بيشتر  از 

 بعد فردی مطرح است

 

اختيار و مسئوليت مبتنی بر 

قدرت و از بعد سازمانی 

 مطرح است.

بر مبنای فلسفة اخالق  روابط انسانی

 ميباشد كه ثابت است

بر مبنای رفتار اخالقی 

 است كه اقتضایی ميباشد.

سان با بر مبنای ارتباط ان ارزشهای مدیریت

 خداست

 

بر مبنای ارتباطات 

 اقتصادی و سياسی است.

مالک صحت عمل افراد 

 در سازمان

اطاعت از دستورات الهی 

 و جلب

رضایت خداوند متعال از 

طریق جلب رضایت 

 مخلوق است

رعایت و اطاعت 

دستورات مافوق و 

مقررات سازمان و جلب 

 رضایت

 

 

 سالمیعلل بروز بحران در نظام سياسی و حکومتی ا



 101یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق 

های غیرالهی و عواقب نامطلوب  ( شکست مکتب1387فرد و مؤمنی) به عقیده دانایی 

پرهیز از معنویت، انسان امروزی را به این هوشیاری رسانده است که برای سعادت 

های  رو، دانشمندان و اندیشمندان حوزه خود نیازمند معنویت و ایمان است. از این 

ترین مکتب الهی،  اند. اسالم کامل یمان روی آوردهمختلف علمی نیز به معنویت و ا

عنوان  البالغه به  دهد. کتاب نهج بدون شک راه سالمت و سعادت انسان را نشان می

ترین انسان تربیت یافته در اسالم، مباحث  وسیله کامل برترین کتاب نگاشته شده به

انی کامل باشد تا لیاقت کند. رهبر نخست باید خود، انس ارزشمندی را به انسان ارائه می

رهبری جامعه اسالمی را داشته باشد و توفیق در این امر با عطیه الهی که در نهاد انسان 

شود. این عطیه الهی محبت و مودت الهی است که  به ودیعه نهاده شده است، حاصل می

رساند. همچنین برای  در قلب انسان قرار دارد و او را به وجد و شور و وصال می

های  ها، همکاری و هماهنگی جامعه زیر نظر رهبر ضروری است. تالش یت انسانهدا

 نشیند که جامعه با او همراه باشد.  رهبر زمانی به ثمر می

عوامل زیادی در ایجاد مشکالت و بحران ها در نظام های سیاسی و حکومتی موثر 

به مهمترین  است و می تواند روند رشد و بقای حکومت را تضعیف کند که در ادامه

 این عوامل اشاره می شود: 

  .)بی توجهی قدرت سیاسی به احکام خداوند ) تعارض با احکام شرع 

 بی توجهی قدرت سیاسی به اصول اخالقی 

  بی اعتمادی عمومی و سلب رضایت مردم 
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غرور و  -1عبارتند از: 1مهمترین عوامل سلب رضایت مردم از دیدگاه امام علی )ع(

های اجتماعی، فشارهای مالیاتی  عدالتی، فقر و نابرابری ان، ظلم و بیخودکامگی حکمران

 (1382و اقتصادی، تکیه بر اجبار محض، بی توجهی سخن نیک،. )خسروی، 

 تحقيقات انجام گرفنه در حوزه مدیریت اسالمی

( در تحقیقی تحت عنوان الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسالمی، 1387تولّایی)

ریف مختلف صاحبنظران از مدیریت اسالمی و جمع بندی آنها، در پس از بیان تعا

پاسخ به سئوال چیستی مدیریت اسالمی به ارائه یک تعریف جامع از مدیریت اسالمی 

می پردازد؛ و سپس با بررسی روش شناسی مطالعات مدیریت اسالمی و تلفیق و جمع 

مدیریت اسالمی، بندی دیدگاه های مختلف مطرح شده در سلسله جلسات مقدمات 

 یک الگوی جامع را برای شناخت مدیریت اسالمی ارائه می نماید.

( تغییر در ماهیت کار منجر به تغییر در 1389نتایج تحقیقات شیخی نژاد و احمدی )

. سازمانها به آرامی از محیط کوچک فعالیت اقتصادی و  ماهیت سازمانها شده است

گی معنوی تبدیل می شوند. سازمانهایی که اجتماعی محض، به مکانهایی برای بالند

هایی برای پرورش معنوی فراهم می کنند، موفق تر از آنهایی  برای کارکنان خود فرصت

آورند. معنویت به طور مثبت بر عملکرد  هستند که چنین فرصت هایی را به وجود نمی

زمانی، در گذارد. افزایش خالقیت، رضایت، عملکرد تیم و تعهد سا سازمانی تأثیر می

سازمانهایی که تالش می کنند بالندگی معنوی اعضای خود را ارتقا بخشند، گزارش 

                                                                                                                                        
1
، 209، خطبة 445 ، ص476و قصار  327، ص 53، نامه 31، ص 3البالغه، خطبه نهج 

         333، ص 53، نامه  334، ص 53و نامه  342ص 
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شده است. افراد انتظار دارند سازمانهایی طراحی و ایجاد شوند که جستجوی آنها برای 

 معنا یا کمال را تسهیل سازند. 

دینه مطرح ( با یررسی ساختار قدرت و نظام اداری در م1383تولّایی و حمیدزاده، )

باشد  ترین دستاورد سازمان و دولت اسالمی پیامبر)ص( ارائه این اصل می کردند که مهم

که تشکیل حکومت اسالمی و حفظ آن در صورت وجود شرایط و رفع موانع، از اهم 

بر اندیشه   ترین فریضه دینی است و این خود خط بطالنی است واجبات الهی و مقدم

ر طول تاریخ وجود داشته است؛ حکومت اسالمی مبتنی بر جدایی دین از سیاست که د

سلطه حاکم از ناحیه خداوند است و پیامبر )ص( به عنوان حاکم از روز  مشروعیت 

خود را بعنوان رهبر  آغازین به قصد بنای حکومت سیاسی، چهارچوب کلی مسؤولیت 

های متعدد  ریزی کرد. تشکیل دستگاه امت و دولت و بر اساس رسالتی که داشت پی

حکومتی از سوی پیامبر )ص( نشان دهنده این است که اسالم عالوه بر حکومت، 

سازمان هم دارد و این سازمان به حکم تاسی بر پیامبر قابل اقتباس است و معیارها و 

گیری در هر حکومت اسالمی در هر  ارزش های برگرفته شده از این سازمان ها قابل پی

 عصر است.

 

 یسؤاالت تشریح
 . مدیریت اسالمی را تعریف کنید.1

 . ضرورت و اهمیت مدیریت  اسالمی را شرح دهید.2
 البالغه را شرح دهید. . سبک مدیریت اسالمی اثربخش از دیدگاه نهج3

 . علل بروز بحران در نظام سیاسی و حکومتی اسالمی را نام برده و توضیح دهید.4
 ت؟. اثربخشی سبک مدیر در گرو کدام مهارتهاس5
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 سؤاالت تستی
. مدیریت خداوند در آینه تمام نمای قرآن، دو ساحت ...... را پوشش می دهد و 1

آسمان ها و زمین  و جن و انس و ملک و جماد و نبات و هر آنچه هستی بخش 
 هستی اش بخشیده را شامل می شود.

 ب( اخالق و عبادت الف( عقل و شرع

 د( تکوین و تشریع ج(فطرت و عقل

 
 بهترین الگوی مدیریت کدام یک از موارد زیر است؟ .2

 ب( مدیریت مشارکتی الف( مدیریت رحمانی

 د( مدیریت هدف گرا ج( مدیرت اقتضایی

 
انسان برای پرواز نیازمند دو بال است: بال معرفت که به بعد فکری و عقلی مربوط ". 3

تواند  ن با دو بال میشود و بال ایمان که به بعد قلب و شهود مربوط است. انسا می
. سبک مدیریت اسالمی اثربخش از در کدام یک از "پرواز کند و به مقصد برسد

 منابع زیر می باشد؟

 ب( منابع فلسفی و عقلی الف( منابع تاریخی و سیره

 البالغه د( نهج ج( قران کریم

 دهد. میترین مکتب الهی، بدون شک راه سالمت و سعادت انسان را نشان  . ..... کامل4
 ب( مکاتب فلسفی الف( اسالم

 د( مکاتب عقلی ج( مکاتب عقلی و فلسفی

. کدام یک از عوامل زیر از عوامل سلب رضایت مردم از دیدگاه امام علی )ع( می 5
 باشد؟

 ب( سخن نیک الف( محبت و مودت الهی

 های اجتماعی د( فقر و نابرابری ج( عدالت

 
اد مشکالت و بحران ها در نظام های سیاسی و . همه موارد زیر از عوامل ایج6
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حکومتی که می تواند روند رشد و بقای حکومت را تضعیف کند، می باشد، بجز..... 
. 

 ب( بی توجهی به اصول اخالقی الف( تعارض با احکام شرع

 د( بی اعتمادی عمومی  ج( اهتکار

 
 

 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 د الف د الف د پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

     ج پاسخ
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 فصل ششم

 مدیریت ارتباطات و اطالعات سيستم طراحی
 اسالم نظر از اخالقی اصول بر مبتنی

 فصل هدف كلی -الف
 مـدیریت  اطالعـات  سیسـتم  در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشـجویان بـا طراحـی   

 اسالم است.   نظر از اخالقی اصول بر مبتنی
 

 فصل های رفتاری هدف -ب
 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می

 ارتباطات آشنا شوند. سیستم اخالقی با عناصر 
 اخالق آشنا شوند. بر مبتنی مدیریت اطالعات سیستم با طراحی 
 مدیریت را تشریح نمایند. اطالعات سیستم در اطالعات انواع 

  شوند.اطالعات آشنا  اخالق در طراحی سیستم با اهمیت 

 

 

 عناصر اخالقی سيستم ارتباطات
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سیستم ارتباطات موثر و کارامد از عناصر اخالقی مختلفی تشکیل شده است. در 

صورت وجود عناصر اخالقی و نهادینه کردن آنها در سیستم ارتباطی و رعایت آنها در 

در  ماید.روابط بین افراد و گروهها می تواند فواید بیشماری را عاید جوامع و سازمانها ن

 ارتباطات پرداخته می شود: سیستم اخالقی ادامه به تشریح عناصر

 امانتداری

امام علی )ع( می فرماید: و من امتهان باالمانة و رقع فی الخیانة ولم ینزه نفسه و دینه 

عنها، فقد احل بنفسه الذل و الخزی فی الدنیا، و هو فی االخرة اذل و اخزی. و ان اعظم 

کسی که امانت »(؛ 7، فراز 26و افظع الغش غش االئمه )نهج البالغه ، نامه  الخیانة االمة،

الهی را خوار شمارد، و دست به خیانت آلوده کند، خود و دین خود را پاک نساخته، و 

درهای خواری را در دنیا به روی خود گشوده است، و در قیامت خوارتر و رسواتر 

ت به ملت، و رسواترین دغلکاری، دغلبازی خواهد بود؛ همانا بزرگترین خیانت، خیان

با امامان است. در قرآن خداوند سبحان می فرماید: ان اهلل یامرکم ان تؤدوا االمانات الی 

اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اهلل نعما یعظکم به ان اهلل کان سمیعا 

که هرگونه امانتی را به اهل آن  خداوند سبحان شما را امر می کند»(؛ 58بصیرا )نساء، 

چنانکه پیامبر )ص( در آستانه رحلتش می فرماید: « برسانید و در آن خیانت روا ندارید

یا ابا الحسن! ادا االمانة الی البر و الفاجر، فیما قل و حل، حتی فی الخیط و المخیط 

دان، خواه ای ابوالحسن ! امانت را به صاحبش برگر»(؛ 273، ص 77)عالمه مجلسی، ج 

او شخص نیکوکار باشد یا شخص بدکار، و آن امانت کم باشد یا زیاد، حتی اگر نخ و 

(؛ 47، ص 4امام علی )ع(: راس االسالم االمانه )شرح غرر الحکم، ج « سوزن باشد.
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امام صادق)ع(از پیامبر اعظم)ص( روایت نموده که: « راس مسلمانی امانتداری است.»

 (133  ،ص5الکافی،ج «)امانت پشت کنداز ما نیست کسی که به »

 وفای به عهد

بندی به  ( پای34)سوره اسراء،« شود به عهد و پیمان خود وفا کنید که از آن پرسش می»

  عهد و پیمان اساس مدیریت، روابط انسانی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. امام

بندی به عهد و پیمان  و پای بنیاد دینداری، امانت را به جا آوردن»فرماید:  علی)ع( می

 (. 1،88غرر الحکم،ج «)است

 راز داری 

باید کسانی »فرماید:  ( می53  حضرت علی)ع( در عهدنامه مالک اشتر)نهج البالغه نامه

هایی دارند که والی  جوترند از تو دورتر باشند زیرا مردم عیب که نسبت به مردم عیب

را پیدا   در پی آن نباش که عیب پنهان آن است.ها از همه سزاوارتر  عیب  در پوشاندن آن

اصالح کنی و آنچه از تو پنهان   کنی بلکه وظیفه تو آن است که آنچه برایت آشکار شده

های مردم را  کند. بنابراین تا جایی که توانایی داری عیب است خدا درباره آن حکم می

« ش شود، پنهان کند.پنهان کن تا خداوند عیوبی را که دوست نداری برای مردم فا

حضرت در نامه ای به مالک اشتر می نویسد: ولیکن ابعد رعیتک منک، و اشناهم 

عندک، اطلبهم لمعائب الناس، فان فی الناس عیوبا، الوالی احق من سترها، فال تکتشفن 

عما غاب عنک منها، فانما علیک تطهیر ما ظهر لک، و اهلل یحکم علی ماغاب عنک، 

استطعت یستر اهلل منک ما تحب ستره من رعیتک، اطلق عن الناس عقدة  فاستر العورة ما

کل حقد، و اقطع عنک سبب کل وتر، و تغاب عن کل ما ال یضح لک، و ال تعجلن الی 
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 -24، فراز 53تصدیق شاع، فان الساعی عاش، و ان تشبه بالناصحین؛ )نهج البالغه، نامه 

د دور کن، زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر از رعیت، آنان را که عیبجوترند از خو( »26

امت در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است؛ پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار 

گردانی، و آنچه که هویداست بپوشانی، که داوری در آنچه از تو پنهان است با خدای 

که دوست داری بر  جهان می باشد، پس چندان که می توانی زشتیها را بپوشان، تا آن را

رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند؛ گره هر کینه ای را در مردم بگشای، و رشته هر 

نوع دشمنی را قطع کن، و از آنچه که در نظر روشن نیست کناره گیر، در تصدیق سخن 

چین شتاب مکن، زیرا سخن چین در لباس اندرز دهنده ظاهر می شود، اما خیانتکار 

 «است.

 اخالقی سيستم ارتباطات فواید

 تقویت ارتباطات بین فردی و درون گروهی 

 ارتقا جو صمیمی کار 

 )اعتماد سازی فضای کار )تقویت اعتماد و اطمینان 

 )هماهنگی و انسجام سازمانی)اتحاد 

 طراحی سيستم اطالعات مدیریت مبتنی بر اخالق

آید. این نوع شمار میسیستم اطالعات مدیریت، منبع اصلی ارائه اطالعات به

سیستم، اطالعات متنوع مالی، منابع انسانی، تولید و عملکرد و ... از افراد و 

کنندگان، بویژه مدیران  واحدهای زیرمجموعه سازمان تهیه و در اختیار استفاده

دهد. سیستم اطالعات مدیریت یکی از ابزارهای سازمانی است که عالی قرار می
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تولید اطالعات مورد نیاز جمع آوری و تحلیل می داده های مربوط را به منظور 

کند، سیستم اطالعات مدیریت در حقیقت اطالعات مورد نیاز مدیران را تولید می 

کند. مدیران از اطالعات در انجام وظایف مربوط به خود و دیگر واحدهای 

سازمانی )مانند برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل و نظارت( استفاده می کنند. 

یستم اطالعاتی مدیریت به مدیران کمک می کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ و س

ای، نیازمند  مدیریت برای ادارة موفق هر مجموعه نظارت موثر تری اعمال کنند.

اطالعات و آگاهی دقیق در مورد آن مجموعه است آگاهی از نیروها و اطالعات 

زمانها ضروری است. آنها برای مدیریت سا مربوط به کیفیت حضور و عملکرد

سیستم اطالعات مدیریت در صورتی مبتنی بر اخالق و ارزشهای اخالقی است که 

برخوردار در طراحی و اجرا صحت، دقت، امانتداری و رازداری ازچهار اصل 

سیستم اطالعات مدیریت پیش نیاز عملکردی همه واحدهای سازمانی و  باشد.

ملکرد مطلوب و یا نامطلوب سیستم وظایف مدیریتی مانند تصمیم گیری است. ع

اطالعات مدیریت عملکرد کل واحدها و بخش های سازمانی را تحت تاثیر قرار 

 می دهد.

 اطالعات در سيستم اطالعات مدیریت انواع

 اطالعات کنترلی )حسابررسی( .1
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 اطالعات تصادفی .2

 اطالعات بازخوردی )ارزیابی عملکرد( .3
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 اطالعات كنترلی )حسابررسی(

ی از اطالعات گفته می شود که نتیجه عملیات بازرسی و حسابرسی از عملکرد به نوع

 سیستم و نهادهای اجتماعی براساس ضوابط و آیین نامه های قانونی است.

 اطالعات تصادفی

 اتفاق غیر برنامه ریزی شده و یا حضور نتیجه که اطالعات گفته می شود به نوعی از

 .است خاصی شرایط تابع و نبوده همیشگی آنهاتولید  چون غیر مترقبه مدیران است

 بازخوردیاطالعات 

سیستم در نتیجه عملیات  قبلی خروجیهای از بخشی واقع بازخوردی در اطالعات

 بازرسی و ارزیابی عملکرد هستند.

 اهميت اخالقی اطالعات

و  دانش، اساس همه ارزش ها و نادانی"پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله می فرمایند: 

از نظر اسالم انسان ها در هر  "ناآگاهی ریشه همه انحرافات فردی و اجتماعی است .

کاری نیاز به دانش و آگاهی دارند و تمام اعتقادات، اخالق و اعمال انسان ها باید مبنای 

 (1389علمی داشته باشد. )توالیی،
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 (48)آل عمران،   وَ یعَلِّمُهُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ اْإلِنْجیلَ

 خداوند به حضرت عیسی کتاب و حکمت و تورات و انجیل آموخت.

 مستند سازی تجربيات 

مستند سازی تجربیات به مظور آگاهی از تجربیات گذشته و کسب اطالعات از عملکرد 

برت از سرگذشت و سرنوشت گذشتگان، عبرت از حوادث گذشتته صورت می گیرد. ع

گذشته و تجربه اندوزی، سه مولفه عملیاتی مستند سازی تجربیات محسوب می شود. 

گیری  های مدیریتی باید سرگذشت کسانی که در شرایط مشابه تصمیم گیری در تصمیم

فقط به اطالعات  اند، مورد توجه و عبرت قرار گیرد. مدیران در اداره موفق سازمان کرده

مربوط به وضعیت فعلی سازمان و کارکنان اکتفا نکنند، بلکه شایسته است از وضعیت 

 گذشته نیز اطالع کامل داشته باشند تا از گذشته عبرت بگیرند.

 (4)اعراف،  وَ کَمْ مِنْ قَرْیةٍ أَهْلَکْناها ... 

 ند.هایی که اهل آن به خاطر فساد و کفر نابود شد چه بسیار آبادی

 " من اعتبر أبصر، و من أبصر فهم، و من فهم علم " : امام علی )ع(

 

هر کس که عبرت بگیرد، بینا شود و هر کس بینا شود، می فهمد و هر کس بفهمد، 

 .دانشمند شود

 (82)غافر،  فَینْظُرُوا کَیفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... 

 اند ببینید. را که قبل از شما بودهدر زمین سیر کنید تا عاقبت کسانی 
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 سؤاالت تشریحی
 . عناصر اخالقی سیستم ارتباطات را شرح دهید.1

 . طراحی سیستم اطالعات مدیریت مبتنی بر اخالق را شرح دهید.2
 . انواع اطالعات در سیستم اطالعات مدیریت را شرح دهید.3

 ید و شرح دهید.. انواع اطالعات در سیستم اطالعات مدیریت را نام ببر4
 

 سؤاالت تستی
. همانا بزرگترین خيانت، خيانت به ...... ، و رسواترین دغلکاری، دغلبازی با ..... 1

 است.

 امامان -ب( ملت ملت -الف( امامان 

 ملت -د( ملت سياستمداران -ج( امامان 

 
اید ب»فرماید:  ( می53  . حضرت علی)ع( در عهدنامه مالک اشتر)نهج البالغه نامه2

هایی دارند  جوترند از تو دورتر باشند زیرا مردم عيب كسانی كه نسبت به مردم عيب
ها از همه سزاوارتر است. مربوط به كدام مورد زیر می  عيب  كه ..... در پوشاندن آن

 باشد؟

 ب( بازرسان الف( مردم

 د( ارزیابان ج( والی

 
یریت مبتنی بر اخالق و . همه موارد زیر از ازچهار اصل سيستم اطالعات مد 3

 ارزشهای اخالقی می باشد بجز ... .

 ب( دقت الف( صحت

 د( تقویت ارتباطات ج( امانتداری و رازداری
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به نوعی از اطالعات گفته می شود كه نتيجه عمليات بازرسی و حسابرسی از ". 4
عملکرد سيستم و نهادهای اجتماعی براساس ضوابط و آیين نامه های قانونی 

 تعریفی از كدام نوع از اطالعات می باشد؟. "است

 ب( اطالعات تصادفی الف( اطالعات كنترلی )حسابررسی(

 د( اطالعات مالی ج( اطالعات بازخوردی

 
.... ، اساس همه ارزش ها و نادانی و ...  ریشه ". پيامبر اكرم )ص( می فرمایند: 5

 "همه انحرافات فردی و اجتماعی است .
 ناآگاهی -ب( دانش  اهیآگ -الف( دانش 

 ناآگاهی -د( امانت داری  خيانت -ج( دانش 

 

 پاسخنامه

 5 4 3 2 1 سوال

 ب الف د ج ب پاسخ
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 فصل هفتم

 تصميم گيری اخالقی بر مبنای آموزه های اسالم

 فصل هدف كلی -الف
در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با تصمیم گیری اخالقی بر مبنای آموزه 

 باشد. و مدیریت اخالقی در بحران می های اسالم
 

 فصل های رفتاری هدف -ب
 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می

 .با نکات اخالقی تصمیم گیری اخالقی در اسالم آشنا شوند 
 .معیارهای اخالقی در فرایند تصمیم گیری از دیدگاه اسالم را شرح دهند 
 شارکت در تصمیم گیری از منظر اسالم را تشریح نمایند.اهمیت مشورت و م 

 .با هدف نظام مشارکت کارکنان از دیدگاه اسالم آشنا شوند 

 اداره اخالقی بحران آشنا شوند. با 

  .با راهبرد اخالقی حضرت یوسف )ع( در مدیریت بحران آشنا شوند 

 

 
 

 



 یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق     116

 آموزه های اسالم مبنای بر اخالقی گيری تصميم

امروزی بسیاری از رفتارها و تصمیم های مدیران، تحت تأثیر ارزش های  در سازمانهای

اخالقی صورت می گیرد. نقش اخالق اسالمی در انتخاب یک گزینه از میان گزینه های 

موجود مدیران را به اتخاذ تصمیم گیری کامل و صحیح می رساند. توجه به مصادیق 

گیری پرهیز کنیم. تصمیم گیری  اخالقی به ما کمک خواهد کرد تا از آفات تصمیم

اخالقی مبتنی بر عقالنیت و وحیانیت به دست می آید. مهمترین نقش اخالق در اتخاذ 

تصمیم گیری است. تصمیم گیری مبتنی بر اخالق اسالمی می تواند در اتخاذ تصمیم 

من به تو سفارش و توصیه »فرماید: پیامبر)ص(میبهینه سازمانها تأثیر مثبت بگذارد. 

اگر   هر زمان تصمیم به انجام کاری گرفتی در عاقبت آن کار بیندیش پس  کنم که یم

 (2،149)کافی،ج « عاقبت آن رشد بود انجام بده و اگر گمراهی بود.انجام نده

 معيارهای اخالقی در فرایند تصميم گيری از نظر اسالم

نظر اسالم عبارتند  پاره ایی از اصول و معیارهای اخالقی در در فرایند تصمیم گیری از

 از: 

 

 تسهیل مشارکت و پیشنهادات همگانی 

 مشارکت شایسته ترین نیروها در تصمیم گیری 

 تجزیه و تحلیل و استفاده از نقطه نظرات تخصصی دیگران 

  تفویض اختیار علمی براساس توانایی و مسولیت پذیری 

 تقویت جو گروهی تصمیم 

 تصمیم گیری مبتی بر اطالعات و دانش 

 گرفتن از حوادث گذشته عبرت 
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 نکات اخالقی در تصميم گيری از نظر اسالم

تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهای ارزیابی تصمیم گیری شرط الزم برای اتخاذ 

در اسالم شاخص ها و معیارهای تصمیم  موفقیت آمیز فرایند تصمیم گیری است. 

 ر ویژگی های زیر باشد:گیری درصورتی دارای ارزش و بار اخالقی است که مبتنی ب

  توجه به عاقبت کار 

 توجه به منافع مادی و معنوی 

 توجه به رضایت و خشنودی خداوند 

 

 اهميت مشورت و مشاركت در تصميم گيری از منظر اسالم 

سوره شوری اصل مشورت کردن در امور را مورد تاکید قرار می دهد و اهمیت 

 ه تصمیم گیری آشکار می کند.مشورت و مشارکت همگانی در اسالم را در حوز

.  در امور است  عوامل موفقیت در تصمیم گیری کارگزار و مدیران ، مشورت  از جمله

  استفاده  ، اطالعات و دانش، پیشنهادها و راهکارهای دیگران ، ازاندیشه در مشورت

  ، ازهوش گیرد. در مشورت از جنبه های مختلف مورد تحلیل قرار می  شود و موضوع می

ها استفاده می شود و از طریق مشورت است که حاکم  آن  و تجربه  دیگران  و عقل

شریک عقل، اطالعات، دانایی و تجربه  متخصصین می شود و به دانایی خود می افزاید 

در اسالم تاکید زیادی بر بهینه و کاهش مشکالت می شود.   و موجبات اتخاذ تصمیم

ت اما نه با هر کسی بلکه با افرادی خاص  که مشورت و شور در تصمیم گیری شده اس

 دارای ویژگی های زیر باشد.

 نکات اخالقی در مشورت و مشاوره
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کند:  می  سفارش  با آنان  و مشورت  با دانشمندان  نظر در امور  تبادل  اشتر را به  ، مالک امام

)ع(  علی  نما. امام  همذاکر  و با حکیمان  وگو کن گفت  و اندیشمندان، فراوان  با دانشمندان

  ، مالک عباس  جعفر، عبداهلل بن  خیرخواه مانند، حسنین)ع( عبداهلل بن  خود، مشاورانی

 . سعد داشت  بن  اشتر و قیس

)قاطع باش( و بر خدا توکل   در کارها با آنان مشورت کن اما زمانی که تصمیم گرفتی« 

)ع(  علی  (. امام159عمران، )سوره آل« دارد  کن زیرا خداوند متوکالن را دوست

 فرماید: می

 ُ. َ تَدْبیرُه ُ سُلِب َّ مُسْتَشیره ْ غَش ُو مَن َ تَدْبیرُه ُ صَلُح ُ مُسْتَشیره ْ نَصَح مَن

و   غش  مشاور وی  که  باشد، تدبیر او نیکو شود و کسی  خیرخواه  مشاور وی  که  کسی

 نابود گردد.  کند، تدبیرش  خیانت

 (28,ب53, نامه570فی مشورتک ... و ال جباناً یضعفک عن األُمور)ص و ال تدخلنَّ

راه مده در مشورت ... افراد ترسو را ! زیرا، در انجام دادن کارها، روحیه تو را سست 

 می کنند

   است  قائل  شرایطی  مشاوران  )ع( برای علی  امام

 ره ترین افراد نسبت تجربه ) شایسته ترین و خب ، دانا به امور مربوطه و با  آگاه

 به حوزه تصمیم(

  خدا ترس  

  ،و دلسوز   مشفق خیرخواه 

 و آینده نگر  دوراندیش 

 عاقل و خردمند 

 صادق 



 119یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق 

 رازدار 

 

 دارد:  بر حذر می  خاص  هایی با گروه  افراد را از مشورت

 با افراد نا آگاه   مشورت 

 با دشمن  مشورت  

 نادان  دوست   

 افراد کم تجربه   

 ودروغگو  ، حریص بخیل  های انسان 

 افراد ترسو 

 

 از دیدگاه اسالم: فواید مشورت و مشاوره

های گوناگون ترکیب می شوند تا مسائل به طور  و تجربیات و دیدگاه  با مشورت، عقل

 کامل پخته و مورد تحلیل همه جانبه و در نهایت تصمیم گیری قرار گیرد.

  ،لغزش و اشتباه کاهش خطا 

 استبداد  دوری از خودرأیی و 

 گیری منطقی و بهینه اتخاذ تصمیم 

 کارکنان  تعادل بین  افزایش   

  بهره گرفتن از توانمندی دیگران 

  افزایش همدلی و صمیمیت 

  تقویت نظام پیشنهادات 

 تقویت روحیه اعتماد و خودباوری در زیر دستان 
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  افزایش نشاط و ارامش درونی 

 

 : هدف نظام مشاركت كاركنان از دیدگاه اسالم

  سرعت حل و فصل مشکالت جوامع 

 کرامت بخشیدن به انسانها 

 توسعه فکر و اندیشه ها ی انسان 

 اخالق كارگذاران در مدیریت بحران

اداره بحران در گرو میزان آمادگی تیم بحران  اثربخش بودن تالشهای مدیریت بحران در

یریت موثر در شرایط بحرانی، برای مد .و رعایت اصول علمی و نکات اخالقی است

بحران باید از عوامل داخلی و بیرونی متعددی بهره گرفت مانند مدیریت تخصصی و با 

 تجربه و برنامه ریزی و مشاوره تخصصی از مشاوران و نخبگان 

 اداره اخالقی بحران 

 ویژگی های اخالقی کارگذاران و مدیران در اداره بحران از منظر اسالم

  ن خیز سازما شناسایی نقاط بحران 

 بینی بحران  پیش 

 ای قبل از وقوع بحران انجام اقدامات و تالشهای پیشگیرانه 

 دامنه بحران ارزیابی 

 ای هستند(  تشکیل تیم بحران )یک موضوع بین رشته 

 روابط با محیط  تأکید بر 

  .مشارکت سازمان ضروری است 
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 و راهنمایی   هدایت   

  مشارکت مستقیم مدیرت عالی در تیم مدیریت بحران 

 سازی تیم مدیریت بحران در انجام وظایف  آماده 

 انسجام و هماهنگی 

 سرعت عمل ودقت در اجرا 

  صبر و تحمل 

  تجربه و اطالعات 

 

 راهبرد مدیریتی حضرت یوسف )ع( در بحران

در داستان حضرت یوسف و نقش ) درایت و توانمندی( ایشان در مدیریت و 

است كه شایسته است مدیران و كنترل بحران نکات اخالقی آموزنده ای مطرح 

 كارگزاران آنها را در اداره موثر بحران مورد توجه قرار دهند.

)یوسف،  قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنینَ دَأَبًا فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فی سُنْبُلِهِ إاِلّ قَلیالً مِمّا تَأْکُلُونَ 

47) 

د و آنچه را درو یوسف گفت: هفت سال پی درتان حضرت یوسف پی کشت کنی

 اش کنار بگذارید. خورید، در خوشه کردید، جز اندکی را که می

 (50وَ قالَ الْمَلِکُ ائْتُونی بِهِ فَلَمّا جاءَهُ الرَّسُولُ ... )یوسف، 

هنگامی که پادشاه مصر خوابی عجیب دید، خواست که یوسف را نزد وی آورند تا در 

 مورد خواب سؤال کند.

 



 یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق     122

 

 

 سؤاالت تشریحی

 . تصمیم گیری اخالقی را تعریف کنید.1

 . معیارهای اخالقی در فرایند تصمیم گیری از نظر اسالم را نام ببرید.2
 . اهمیت مشورت و مشارکت در تصمیم گیری از منظر اسالم شرح دهید.3

 . فواید مشورت و مشاوره از دیدگاه اسالم را شرح دهید.4
 اسالم چیست و شرح دهید.. هدف نظام مشارکت کارکنان از دیدگاه 5

 . اداره اخالقی بحران را تعریف کنید.6
 . راهبرد مدیریتی حضرت یوسف )ع( در بحران را دهید.7

. نکات اخالقی در اداره بحران برگرفته از داستان حضرت یوسف در قرآن را نام برده 8
 و شرح دهید؟

 نکات اخالقی در اداره بحران برگرفته از داستان حضرت یوسف در قرآن

 پیش بینی و برآورد دامنه و عوامل بحران

 شناخت کامل و تشریح وضعیت بحران

 (تشکیل اتاق فکر)توجه به مشاوره تخصصی 

 برنامه ریزی عالمانه و تخصصی در اجرا 

 اجرای قوی مبتنی بر برنامه تدوین شده

 مدیریت تخصصی و توانمند برای اداره و اجرا

 هماهنگی و انسجام تمامی واحدها

 نظارت و کنترل قوی بر منابع و بر اجرای برنامه
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 سؤاالت تستی

 می آید.. تصمیم گیری اخالقی مبتنی بر ..... به دست 1

 ب( تجربه و وحیانیت الف( شهود و وحیانیت

 د( عقالنیت و وحیانیت ج( عقالنیت و شهود

 

. در اسالم همه موارد زیر از شاخص ها و معیارهای تصمیم گیری دارای ارزش و بار 2

 اخالقی است بجز .... .

 ب( توجه به عاقبت کار الف( توجه به خشنودی خداوند

 د( توجه به منافع مادی و معنوی مالی ج( فقط توجه به منافع

ها استفاده می شود و از طریق مشورت  آن  و تجربه  دیگران  و عقل  ، ازهوش . در ..... 3

است که حاکم شریک عقل، اطالعات، دانایی و تجربه  متخصصین می شود و به دانایی 

 ؟بهینه و کاهش مشکالت می شود  خود می افزاید و موجبات اتخاذ تصمیم

 ب( تصمیم گیری الف( انگیزش

 د( همدلی ج( مشورت

 

 دارد؟ بر حذر می  هی با چه گروه  .امام علی )ع( افراد را از مشورت4

  ب( افراد کم تجربه الف( صادق

  د( خدا ترس ج( عاقل و خردمند

 

 . کدام یک از موارد زیر از فواید مشورت و مشاوره از دیدگاه اسالم نمی باشد؟5

 گیری منطقی و بهینه ب( اتخاذ تصمیم ویت نظام پیشنهاداتالف( تق

 د(دوری از خودرأیی و استبداد ج( افزایش  خطا، لغزش و اشتباه

. همه موارد زیر از ویژگی های اخالقی کارگذاران و مدیران در اداره بحران از منظر 6
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 اسالم می باشند بجز ... .
 بعد از وقوع بحران  هب( اقدامات پیشگیران بینی بحران الف( پیش

 د( انسجام و هماهنگی ج( ارزیابی دامنه بحران

 

 

 

 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 ج ب ج ج د پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

     ب پاسخ
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 فصل هشتم

سيستم نظارت و كنترل اخالقی در حکومت 
 اسالمی

 
 فصل هدف كلی -الف

یان با مفهوم سیستم نظارت و کنترل اخالقی در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجو
 باشد. در اسالم می

 
 فصل های رفتاری هدف -ب

 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می
 .با سیستم نظارت و کنترل اخالقی در سازمان آشنا شوند 
  اصول اخالقی در طراحی و اجرای سیستم نظارت و کنترل سازمانی از نظر

 را شرح دهند. اسالم

 .راهبردهای نظارت و کنترل مبتنی بر اخالق را تشریح نمایند 

  .با عناصر خودکنترلی در منابع اسالمی ) خود مدیریتی( آشنا شوند 

 

 

 سيستم نظارت و كنترل اخالقی در سازمان مبتنی بر نگرش اسالم

مقایسه و در سیستم کنترل و نظارت، عملیات انجام شده و برنامه ریزی شده با هم 

ها در صورت وجود شناسایی و سرانجام اصالحات الزم  گردند، انحراف ارزیابی می
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(. 88، ص 1379گیرند. )الوانی،  های سازمان انجام می ها و مأموریت برای تحقق هدف

 کنترل عبارت است از ارزیابی منظم نتایج و عملکرد در قالب استانداردهای تعیین شده. 

مدیریت در هر سیستمی، نظارت و کنترل است که ارتباط  یکی از وظایف اساسی 

طوری که بدون آن تحقق اهداف و موفقیت  زیادی با سایر وظایف مدیریت دارد به 

های کنترل و نظارت بیش از هر چیزی تحت تأثیر نگرش  پذیر نخواهد بود. روش امکان

اسالم با نگرش های رایج در سازمان است. دین مبین  حاکم و اصول مدیریت و ارزش

های اصیل خود که مبتنی  خاصی نسبت به مبادی و اصول مدیریت و سازمان و با ارزش

بر فطرت انسان است؛ بیشترین تأثیر را در محتوای فرآیند کنترل و نظارت دارد. در یک 

های اسالمی و در جهت تحقق اهداف  جامعه اسالمی که بر اساس اصول و ارزش

ها و اهداف  اید مکانیزم های کنترلی آن نیز با این ارزشاسالمی تشکیل می شود ب 

هماهنگی داشته باشد و در این چارچوب اعتقادی و ارزشی طراحی شود. بنابراین 

سیستم نظارت و کنترل اخالقی در صورتی مبتنی بر اسالم است که بر مبنای اصول 

 اعتقادی و ارزشهای اخالقی اسالم طراحی و اجرا شود.

 نظارت و كنترل اخالقی در سازمان ضرورت سيستم

ساالری در سپردن کارهاست، اما کافی  گرا، رعایت اصل شایسته الزمه مدیریت اخالق 

نیست، بلکه باید به طور دائم  و  مستنر بر عملکرد و رفتار کارگزاران، نظارت وکنترل 

یستم اعمال کرد زیرا سالمت رفتاری و عملکردی هر نظام در گرو طراحی و اجرای س

اعتمادی به کارگزاران  نظارت جامع و کامل به طور اثربخش است. البته این به معنای بی

نیازمند مراقبت است نه تنها از درون باید مراقبت کند بلکه باید احساس   نیست.انسان

تواند عمل کند.  کند که مراقبتی هم از بیرون وجود دارد که او هر طور خواست نمی
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ترین مسائل مدیریت اسالمی و از  (.این امر از مهم310سیره نبوی، 1373)دلشاد تهرانی، 

کند، زیرا گماردن افراد سالم و  است که مدیریت را مستقیم و کارآمد می  عواملی

ها و حسابرسی به کار  مسئولیت  شایسته بر سر کارها کافی نیست بلکه رسیدگی دقیق به

مانتداری کوتاهی نکنند و اگر کوتاهی مسئولیت و ا  شود که در انجام آنان باعث می

  کردند مورد مؤاخذه و در صورت لزوم مجازات شوند. سیره پیامبر)ص(و امام

 (1385علی)ع(نیز چنین بود. )مشتاق ،

سازمانی از نظر نظارت و کنترل اصول اخالقی در طراحی و اجرای سيستم 

 اسالم

ارت و کنترل بر عملکرد پاره ایی از اصول اخالقی در طراحی و اجرای سیستم نظ

 کارکنان در سازمان از نظر اسالم عبارتند از: 

 تدوین خط مشی نظارت و کنترل 

 تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهای شفاف نظارت و کنترل 

 تعیین پارامتر های اصلی و فرعی ارزیابی و تعیین میزان وزن هر پارامتر 

 صادق)دارای مهارت و تجربه،  استفاده از بازرسین و مسولین نظارتی توانمند و

 دانش و اطالعات کاری باال باشد(

 استفاده از بهترین روش های نظارت و کنترل علمی و منطقی 

 دقت در نظارت و کنترل 

  نظارت باید همه جانبه باشد و به طور دقیق و کامل انجام گیرد تا بتوان به آن

 استناد کرد 

  ترویج و تقویت سیستم خودکنترلی 

  توجه خاص به سیستم کنترل پیشگیرانهتاکید و 
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 ویژگی های اخالقی معيارهای نظارتی و كنترل در سازمان

شرط الزم برای اجرای موفقیت آمیز نظارتی تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهای 

 سیستم نظارتی و کنترل در سازمان است. 

و اخالقی است  شاخص ها و معیارهای نظارتی در سازمان در صورتی دارای بار ارزشی

 که مبتنی بر ویژگی های زیر باشد:

 همسو با معیارهای اخالقی باشد 

 همسو با معیارهای ازشی اسالمی باشد 

 معقول و منطقی باشد 

  باشدواقعی 

 مرتبط با ماهیت و محتوای کار 

 مقبولیت عمومی 

 

 راهبردهای نظارت و كنترل مبتنی بر اخالق

حاکم و مدیر، نظارت بر کار زیردستان است و بنابراین، یکی از وظایف عمده و اصلی 

برای سالمت دولت و کارگزاران ضروری است. سیستم نظارتی صحیح و مطمئن ، 

چشم حکومت محسوب می شوند. نقاط ضعف و قوّت نظام و دستگاه های در صورتی 

شناسایی خواهند شد که بازرسی و نظارت صادقانه و دقیق انجام شود. در اداره یک 

مدیری موفق خواهد بود که بر تمام امور اشراف اطالعاتی کامل داشته باشد. به سیستم 
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طور طبیعی در نظام اداری، مدیر برای اشراف اطالعاتی کامل بر تمام امور نیاز به 

 نظارت به شکل های مختلف دارد.

 راهبردهای نظارت و كنترل بيرونی

) آشکار( و غیر مستقیم) راهبردهای نظارت و کنترل بیرونی شامل نظارت مستقیم

مخفی( است. نظارت مستقیم) آشکار( و غیر مستقیم) مخفی( به تناسب کار و اهمیت 

 آن، شکل انفرادی و گروهی انجام می شود.

 )نظارت مستقيم) آشکار 

: امام علی)علیه السالم( شخصاً بر امور جاری کشور  نظارت شخصی مدیریت-1

ان توصیه می کرد که نظارت مستقیم بر امور نظارت مستقیم داشت و هم به کارگزار

 داشته باشند.

 حضرت سليمان در حکومت داری  نظارت شخصی

( َالُعَذِّبَنَّهُ عَذابًا شَدیدًا 20) وَ تَفَقَّدَ الطَّیرَ فَقالَ ما لِی ال أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ کانَ مِنَ الْغائِبینَ 

( فَمَکَثَ غَیرَ بَعیدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ 21) طانٍ مُبینٍ أَوْ َالذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیأْتِینّی بِسُلْ

 (22)نمل،   جِئْتُکَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقینٍ

حضرت سلیمان جویای حال هدهد شد و گفت: چرا هدهد حضور ندارد؟ اگر دلیلی 

دیری نپایید که موجه برای غیبتش نداشته باشد، او را کیفری سخت خواهم داد. پس 

هدهد آمد و گفت: از چیزی آگاهی یافتم که تو از آن اطالع نداری، برای تو از منطقة 

 ام. سبا گزارشی مهم و درست آورده
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عالوه بر نظارت شخصی رهبر و مدیران  تاسيس واحد كنترل و نظارت )بازرسی(:-2

مأموران حفاظتی و نیاز است واحد بازرسی به منظور تکامل فرایند نظارت طراحی و 

بازرسان تععیین شوند. چنان که مالک بن کعب ارحبی به عنوان بازرس توسط امام علی 

 .ه بودند)ع( منسوب شد

 

جهت نظارت بر امور، تعیین شوند  بازرسها باید همواره گروهی  به عنوان  در سازمان

یند تا در که ضمن داشتن شرایط الزم بر رفتارهای فردی و سازمانی افراد دقت نما

صورت مغایرت با معیارها اقدام کنند و از انحراف جلوگیری و اقدام به اصالح سازمانی 

 نمایند.

الْمُنْکَرِ...)آل عمران،  الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی

104) 

 (ع)نکات اخالقی در اجرای عملیات نظارت و کنترل در داستان حضرت سلیمان

 بازدید و نظارت و بازرسی حضوری  •

 نظارت دقیق بر حضور و غیاب نیروها   •

 (دلیل موجه و یا غریر موجه) ارزیابی دالیل بروز تخلفات متخلف •

 .برخورد قاطع با متخلفین که بدون عذر موجه •

 منابع گزارش باید از بازرسین امین و مطمئن کسب شود •

 



 131یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق 

ها بر حذر  دیگران را به خیر دعوت نمایند و از بدیاز میان شما باید گروهی باشند که 

 دارند.

اما بعد، تو در »نامه امام)علیه السالم( به یزیدبن قیس ارحبی، گویای این حقیقت است: 

ارسال اموال مالیاتی کوتاهی کرده ای سبب این کار بر من پوشیده است، چاره ای 

از اینکه با خیانت به مسلمانان نیست جز اینکه تو را به تقوای الهی سفارش کنم، و 

پاداشت را تباه سازی و جهاد خویش را بر باد دهی، تو را پرهیز می دهم. بنابراین، از 

خدا پروا کن، خویشتن را از آلوده شدن به حرام منزّه دار، راه بازخواست و نکوهش مرا 

می ستم روا بر خود ببند، احترام مسلمانان را نگه دار و به پناه جویان مملکت اسال

و  200/ ص  205و204، ص 2احمدبن ابى یعقوب یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج«) مدار.

201). 

 ویژگی های اخالقی بازرسين و مسولين نظارتی

بازرسین و مسولین نظارتی برای اجرای موفقیت آمیز امر نظارت باید دارای ویژگی 

 های اخالقی زیر باشند:
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 بازرسین ویژگی های اخالقینمودار: 

 )نظارت غير مستقيم) مخفی 

: یعنی به کارگیری نیروهای اطالعاتی و بازرسان مخفی. نظارت پنهان ) مخفی(-1

 نظارت پنهانی عامل افزایش ضریب امنیتی کاری مسئوالن می شود. 

سیره پیامبر)ص(و امیر مؤمنان این بود که برای کنترل و نظارت بر رفتار و عملکرد 

دادند تا گزارش رفتار و عملکرد آنان را  قرار می«های مخفی چشم»کارگزارانشان

 (.310سیره نبوی، 1373بدهند)دلشاد تهرانی، 
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در حکومت اسالمی، توجه به گزارش های مردمی و بررسی نظارت فراگير مردمی: -2

و تحلیل دقیق آن الزم است همه مردم به عنوان ناظر و چشم بینای حکومت تلقّی می 

 شوند .

 ) خود کنترلی(دهای نظارت و كنترل درونیراهبر

تعهد و مسئولیـت پذیری از عناصر مهم تشکیل دهنده خودکنترلی افراد در سازمان 

پایبندی انسان به است خودکنترلی مبتنی بر  اعتماد، اخالق و ارزشهای فردی است. 

 احساس و تعهد انسان در که می شود موجب اسالمی و انسانی ارزشهای اخالقی،

انسان مومن خدا را  .شود ایجاد او در کنترلی خود تعهد،سئولیت شکل گیرد و به تبع م

 ناظر بر اعمال خود می بیند دیگر به گناهی اقدام نمی کند.

خودکنترلی یعنی مرکز کنترل و نظارت بر عملکرد فرد در نگرش و ذهن فرد قرار گیرد 

که افراد بدون نطارت  طوری ردد بهو عامل کنترل کننده از خارج به داخل انسان منتقل گ

بیرونی با آگاهی و تمایل به ارزیابی و اصالح عملکرد خود در چارچوب معیارهای 

 مشخص و در جهت اهداف مطلوب بپردازد. 

 

تواند  گذارد و می خودکنترلی پیامدهای مثبت بسیاری را در کارکنان و سازمان به جا می

باشد. خودکنترلی ریشه در  نظام ارزشی و مبانی بیشترین اثربخشی و کارآیی را داشته 

 فکری دارد. 

هایی مانند رسول اکرم)ص(، امیرالمؤمنین)ع( و حضرت زهرا)س( و ائمه  شخصیت

 معصومین بعنوان الگوهای خود کنترل معرفی می شوند 

 عناصر خودكنترلی در منابع اسالمی ) خود مدیریتی(

 

  اعتقاد به نظارت كامل  و جامع خداوند
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نظارت الهی عالیترین سطح در نظام نظارتی بر مبنای اعتقادات اسالمی است که دارای 

های منحصر به فردی از جمله تمامی اعمال و فردی و زندگی اجتماعی انسان را  ویژگی

 می باشد.2، اعتقاد به نظارت خالق انسان که بر همه چیز دانا و تواناست،  1در بر دارد

 (6)سجده،  ( ذلِکَ عالِمُ الْغَیبِ وَ الشَّهادَةِ الْعَزیزُ الرَّحیمُ 5) .. یدَبِّرُ ااْلَمْرَ .

 تدبیر نظام عالم بر اساس علم خداوند است و اوست که از ظاهر و پنهان آگاه است.

 (16إِنْ تَکُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ... )لقمان، 

ة خردلی هم باشد آن را به لقمان در سفارش به پسرش: اگر عمل تو به اندازه دان

 آورد. حساب می

 حيات ابدی و جهان آخرت اعتقاد به 

شود که بلکه این جهان  در نظام اعتقادی اسالم، هستی محدود به این جهان مادی نمی 

باشد و جسم انسان نیز جزئی از وجود او را تشکیل  تنها جزء کوچکی از هستی می

 عنا ندارد.دهد. بنابراین نیستی برای انسان م می

ای بر حیات ابدی اوست و  زندگی در این جهان با مرگ انسان پایان پذیرد بلکه مقدمه 

حیات انسان پس از مرگ در مراتب باالتری ادامه می یابد نحوة زندگی انسان در این 

 زند دنیا سرنوشت ابدی او را رقم می

 های قرآن کریم نیز به این مسئله اختصاص دارد.  بعضی از آیه

 های جهان آخرت در قرآن کریم: ویژگی

  .3حیات آخرت حقیقی است 

                                                                                                                                        
1
 (1)سوره نساء، آيه « وکان هللا علی کّل شیٍء رقيبا» 
2
 (120)سورة مائده، آيه « وهلل ملک الّسموات و األرض و ما فيهّن و هو علی کّل شیٍء قدير» 
3
)سورة « اآلخرة لهی الحيوان لو کانوا يعلمونوما هذه الحياة الّدنيا إالّ لهو و لعب و إّن الّدار » 

 (.64عنکبوت، آيه 
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 1شود.  جزای اعمال انسان در جهان آخرت داده می 

  .2متاع دنیا نسبت به آخرت ناچیز است 

 توجه به ارزش و كرامت انسان

ساز خودکنترلی است؛ اگر انسان  براساس اعتقادات اسالمی ارزش و کرامت انسان زمینه

دهد و  اعمال  ها رضایت نمی ارزش خود را بشناسد دیگر به امور زشتیقدر و منزلت و 

زشت انجام نمی دهد و برعکس کسی که برای خودش ارزش قائل نیست تن به هر 

 دهد  گناه و ذلتی می

ارزش است پس تو از شر او در  هرکسی که در نزد خودش پست و بی»امام هادی)ع(: 

 (362، ص 1382شعبه،  )ابن 3«امان نباش

 4«دارد هر که شرافت و بزرگواری یافت، خود را از امور پست باز می»امام علی)ع(: 

 (203، ص 2، جلد 1366آمدی،  )تمیمی

  .و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی »اسالم برای انسان ارزش زیادی قائل است

داشتیم و آنها را به مرکب بر و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه 

ها را روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بزرگ آن

 (70)سورة اسراء، آیه  5«بخشیدیم

 اعتقاد به نظارت پيامبر

 (45یا أَیهَا النَّبِی إِنّا أَرْسَلْناکَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذیرًا )احزاب، 

                                                                                                                                        
1
إّنه يبدأ الخلق ّثم يعيده ليجزی الّذين ءامنوا و عملوا الّصالحات بالقسط و الّذين کفروا لهم » 

 (.4)سورة يونس، آيه «  شراب من حميم و عذاب أليم
2
 «.قل متاع الّدنيا قليل و اآلخرة خير لّمن اّتقی» 
3
 «.انت عليه نفسه فال تأمن شرهمن ه» 
4
 «.من کرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية» 
5
ولقد کّرمنا بنی آدم و حملناهم فی البّر و البحر و رزقناهم من الّطّيبات و فّضلناهم علی کثير » 

 «.مّمن خلقنا تفضيال
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 دهنده فرستادیم.  یمدهنده و ب ای پیامبر! همانا ما تو را گواه بر مردم و بشارت

 اعتقاد به نظارت فرشتگان

 (17إِذْ یتَلَقَّى الْمُتَلَقِّیانِ عَنِ الْیمینِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعیدٌ )ق، 

 کنند. دو فرشته بر دوش چپ و راست انسان قرار دارند که اعمال او را ثبت می

 (؛80بلی و رسلنا لدیهم یکتبون )قرآن، زخرف، 

ی کند، فرشتگان ما، در حضور او هستند و اعمال او را ثبت می انسان هر کاری که م»

 «کنند

 (18ما یلفظ من قول اال لدیه رقیب عتید؛ )قرآن، ق، 

انسان سخنی نمی گوید مگر اینکه، فرشته ای مواظب و مراقب است یعنی نگهبانی » 

 «آماده به تمام سخنان ما گوش فرا می دهد.

 عاقبت اندیشی

ایند: وقتی اراده میکنی کاری انجام دهی در عاقبت آن بیندیش رسول اکرم)ص( میفرم

 (33اگر عاقبتش خیر بود انجام بده و اگر شر بود رهایش کن.)نهج الفصاحه،ص

 پارامترهای عملی در زمينه خودكنترلی

  لزوم شناخت، پذیرش و ایمان به عقاید و احکام اسالم )ایمان و عمل به

ل مؤثّر در اعمال انسان، افکار و اعتقادات معارف اسالمی( زیرا مهمترین عام

 اوست

 اهمیت و نقش تذکّری قرآن برای انسان 
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  سیرة پیامبر اکرم و معصومین)ع( و احادیث تأثیر بسزایی در نشر و تبلیغ

 های اسالمی دارد ارزش

 عبادات اسالمی و انجام امورات مذهبی 

 های مشترک کارکنان و سازمان هدف 

  مناسبات و روابط اجتماعی در سیسنم مدیریتی حاکمیت بخشیدن دین بر 

  پایه و اساس فعالیتهای فردی و اجتماعی بر مبنی خدا محوری 

 

 اصول اخالقی در نظارت درونی

عوامل متعددی در خود کنترلی و نظارت درونی در افراد تاثیر گذار است که در 

 اینجا به مهمترین آنها اشاره شده است:

 یاد معاد و زمان مرگ 

 تقاد به نظارت خداونداع 

 وجدان کاری 

 عاقبت اندیشی 
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 سؤاالت تشریحی
 . سیستم نظارت و کنترل اخالقی در سازمان را تعریف کنید.1
 . ویژگی های اخالقی معیارهای نظارتی و کنترل در سازمان را نام ببرید.2

 . راهبردهای نظارت و کنترل مبتنی بر اخالق را شرح دهید.3
 خالقی بازرسین و مسولین نظارتی را شرح دهید.. ویژگی های ا4

 . راهکارهای کارکردی پیش گیری از وقوع جرم و انحراف را شرح دهید.5

 پارامترهای عملی در زمینه خودکنترلی را تشریح نمایید. .6

 . عناصر خودکنترلی در منابع اسالمی ) خود مدیریتی( را شرح دهید.7
 

 راهکارهای کارکردی پیش گیری از وقوع جرم و انحراف در حکومت

 .در نظام اسالمی، محیط کاری باید بازدارنده از جرم باشد•

 شایسته ساالری و استخدام افراد مناسب و مسئولیت پذیر•

 تدوین قوانین و آیین نامه های شفاف•

 تشویق و انگیزه مدیران و کارگزاران •

 تقدیر از مسئوالن با عملکرد مطلوب •

 تقویت فرهنگ تقوا و اطاعت از خداوند•

 جابجایی مدیران در صورت نیاز و به منظور تناسب شغل با شاغل•

 شفاف سازی مسئولیت و وظایف کارگزاران•

 عزل به هنگام کارگزاران ناالیق و خیانت کار  •

 اعمال نظارت و کنترل موثر بر اجرای عملیات و عملکرد سیستم ها و بخش ها•

 تقویت سیستم اطالعات •

 ارزیابی عملکرد به موقع و موثر سیستم ها و بخش ها•
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 سؤاالت تستی
زیابی منظم نتایج و عملکرد در قالب استانداردهای تعيين شده . عبارت است از ار1
. 

 ب( سازماندهی الف( كنترل

 د( تصميم گيری ج( انگيزش

 
. .........ميفرمایند: وقتی اراده ميکنی كاری انجام دهی در عاقبت آن بيندیش اگر 2

 عاقبتش خير بود انجام بده و اگر شر بود رهایش كن.

 رسول اكرم)ص(ب(  الف( امام رضا)ع(

 د( امام علی)ع( ج( امام جواد)ع(

 
 . مالک بن كعب ارحبی به عنوان بازرس توسط چه كسی منسوب شده بودند؟3

 ب( رسول اكرم)ص( الف( امام رضا)ع(

 د( امام علی)ع( ج( امام جواد)ع(

 
. همه موارد زیر از ویژگی های اخالقی بازرسين و مسولين نظارتی می باشند بجز 4
.... . 

 ب( عدالت محور الف( امين و توانمند

 د( امين ج( خودكامه 

 
. به كارگيری نيروهای اطالعاتی و بازرسان )برای نظارت پنهانی( كه عامل 5

 افزایش ضریب امنيتی كاری مسئوالن می شود. تعریفی از كدام گزینه زیر است؟
 ب( نظارت آشکار الف( 

 د( نظارت پنهان  ج( 

 
ی مركز كنترل و نظارت بر عملکرد فرد در نگرش و ذهن فرد قرار گيرد . ..... یعن6
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كه افراد بدون  طوری و عامل كنترل كننده از خارج به داخل انسان منتقل گردد به
نطارت بيرونی با آگاهی و تمایل به ارزیابی و اصالح عملکرد خود در چارچوب 

 معيارهای مشخص و در جهت اهداف مطلوب بپردازد.

 ب( نظارت پنهان خودكنترلیالف( 

 د( نظارت آشکار ج( اعتقاد به حيات ابدی

 
 

 . كدام یک از  موارد زیر از اصول اخالقی در نظارت درونی نمی باشد؟7
 ب( یاد معاد و زمان مرگ الف( ضعف در اعتقاد به وجود خدا

 د( اعتقاد به نظارت خداوند ج( وجدان كاری

 

 

 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 د ج د ب الف پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

    الف الف پاسخ
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 فصل نهم

آشنایی با نکات اخالقی انگيزش در حکومت 
 اسالمی

 فصل هدف كلی -الف
در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با نکات اخالقی انگیزش در حکومت 

 باشد. اسالمی می
 

 فصل های رفتاری هدف -ب
 رود دانشجویان بتوانند: صل، انتظار میپس از مطالعه این ف

 .با نکات اخالقی انگیزش در اسالم آشنا شوند 
 .عوامل اخالقی انگیزش از دیدگاه اسالم را شرح دهند 
 .ساده زیستی و انگیزش کارکنان را تشریح نمایند 

 .با انگیزش از دیدگاه  قرآن آشنا شوند 
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 انگيزه

انسان را به انجام فعالیت در جهت تحقق  انگیزه به نیروی درونی گفته می شود که

اهداف مورد نظر سوق می دهد. عوامل انگیزش مجموعه از عوامل بیرونی)شغلی، 

بر اساس شواهد، انگیزش  سازمانی و محیطی( و درونی)فردی( را شامل می شود.

 شغلی ارتباط تنگاتنگی با مدیریت مبتنی بر اخالقی اسالمی دارد.

(، انگیزه نه تنها یک عامل ذاتی در فرد، بلکه انگیزه 2004تام)به گفته جان الک و ال

( 1999مجموعه ای از اقدامات برای عمل و یا غیر عمل است. نهاوندی و ملک زاده)

ارتباط بین انگیزه و عملکرد سازمانی را بررسی کرده اند. انگیزه را به عنوان یک محرک 

ریف می کنند که افراد را به  عمل وادار می پایدار ذهن، آرزو، نیرو و یا عالقه در فرد تع

کند. در تمام سازمان ها، انگیزه، رفتار انسان را تقویت، هدایت و حفظ می کند 

(Huitt, 2003; Ogunrin et al., 2007 - Adzei and  Atinga, 2012 انگیزه )

توضیح  دو نقش متغیر مستقل و وابسته را ایفا می کند. به عنوان یک متغیر مستقل، برای

(، 1964) 1انگیزه نظریه های مختلف مطرح شده است. به عنوان مثال اخیرا اتکینسون

انگیزه را به عنوان نفوذ مستقیم در جهت قدرت و تداوم عمل تعریف می کند. پیندر 

( شرح می دهد انگیزه کار به عنوان مجموعه ای از نیروهای پر انرژی که هم از 1998)2

رد سرچشمه می گیرد. در آغاز مربوط به رفتار کاری است و به درون و هم از بیرون  ف

منظور  "(. انگیزش  به عنوان 2002عنوان یک متغیر وابسته مطرح می شود جانسن، )

(، توافق عمومی است که 1987) 3و بکر الندی تعریف شده است براساس نظر "رفتار

                                                                                                                                        
1 Atkinson 

2 Pinder 

3 Landy and Becker 
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صد، هدایت ، پشتکار، رفتار برانگیخته شامل هر یا همه عناصر رفتاری زیر است: ق

 (Kooij et al ,2008اصرار و ختم. )

 عوامل اخالقی مدیریت در انگيزش كاركنان براساس دیدگاه اسالم

مدیریت اخالق مدار باید محتوای کار و فضای کاری را بستر ساز انگیزش افراد 

از طراحی کند به طوری که آنان با عالقه به کار و فعالیت بپردازند. بنابراین یکی 

وظایف اخالقی مهم مدیران در سازمانها فراهم نمودن زمینه و عوامل انگیزش کارکنان 

به منظور شکوفایی استعدادهای بالقوه است. مدیران برای ایجاد انگیزش باید نیازهای 

کارکنان را شناسایی و به آن توجه کنند. انگیزش سازمانی از عوامل ارتقاء بهره وری 

جه و تأکید بر طراحی بهینه برنامه های انگیزشی مبتنی بر اخالق نیروی انسانی است، تو

موجب می شود افراد اهداف سازمانی را بپذیرند اطاعت پذیری آنها از قوانین افزایش 

یابد و به قوانین و مقررات سازمانی بیشتر احترام بگذارند. همچنین برنامه های 

قق اهداف سازمانی  را بیشتر می انگیزشی مبتنی بر اخالق تالش کارکنان در جهت تح

کند و باعث می شود کاکنان در اجرای برنامه ها و اداره امورات سازمان مشارکت فعال 

داشته باشند. لذا با توجه به اهمیت و منافع بیشمار انگیزش و همچنین اساسی و زیر 

و  بنایی بودن این موضوع در راستای توجه به نیروی انسانی به عنوان منبع حیاتی

استراتژیک سازمانها در محیط متالطم ضروری است مدیرا ن سازمان حساسیت اخالقی 

 بیشتری نسبت به انگیزش کارکنان نشان دهند.

امروزه کلید مدیریت اثربخش و موفقیت مدیریت در اداره نیروی انسانی را می توان  

ریزی، نظارت و  مدیریت اخالقی و توجه به اصول اخالقی در اداره، سازماندهی، برنامه

کنترل سازمان دانست. با توجه به نقش بسزای مدیریت اخالقی در توجه به اصول 
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اخالقی و اسالمی در انگیزش منابع انسانی به عنوان عامل توسعه و پیشرفت سازمانهای 

امروزی می توان گفت مدیریت اخالقی مهم ترین عامل انگیزش است و نقش آن در 

گر مشهود است. با توجه به نقش کلیدی انگیزش اخالق مدار انگیزش بیش از عوامل دی

ای برخوردار  در تامین و برآورده شدن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه

است. عدم توجه مدیریت به اصول اخالقی عاملی در بی انگیزگی کارکنان در محیط 

 کاری است. 

 عوامل اخالقی انگيزش از دیدگاه اسالم

ر از اقدامات انگیزشى پیامبر )ص( جهت تقویت روحیه و افزایش تالش موارد زی

 تر کردن آنان در محیط کار و افزایش بهره وری، قابل استنباط است:  کارکنان و فعال

    توجه دادن مسلمانان به اصول اعتقادى و حیات اخروى 

 مشارکت نیروها در امورات مدیریتی بخصوص تصمیم گیری 

 ص( در مجموعه اداری مبر اکرمحضور با نشاط پیا( 

 توجه به سرودهاى دسته جمعى که داراى بار ارزشى و تأثیرات تربیتى است 

 مدیریت روابط کارکنان 

 توجه به مسایل انسانی و ارزشی و اخالقی در روابط و محیط کاری 

 عوامل اخالقی مؤثر بر انگيزش از دیدگاه امام علی)ع(

ی)ع( جهت تقویت روحیه و افزایش تالش کارکنان از جمله اقدامات انگیزشى امام عل

ـ 2ـ تشویق و تنبیه متناسب و به جا 1در محیط کار، قابل استنباط است عبارت است از 

ـ مسئولیت پذیری و 4ـ تناسب پاداش با عملکرد 3گیری مشارکتی مشورت و تصمیم

ی بین ـ تواضع و  روابط صمیم6ـ سازش و مدارا نسبت به زیر دستان 5پاسخگویی 

ـ رسیدگی به مشکالت 8و رفتار مبتنی بر عدالت  ـ رعایت عدالت7مدیر و کارکنان
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ـ 10ـ به کار گماری افراد براساس صالحیت و شایستگی9مالی و اقتصادی زیردستان

 نیکی کردن  -12بخشش و گذشت نسبت به زیردستان -11قاطعیت 

 عوامل مؤثر بر انگيزش از دیدگاه حضرت امام خمينی )ره(

حضرت امام خمینی )ره( برای ایجاد انگیزه در میان جوانان، بر عوامل درونی بیشتر 

تاکید داشته اند. همچنین، ایشان بر عوامل انگیزشی، بیش از عوامل بهداشتی در ایجاد 

انگیزه میان جوانان عنایت داشته اند به طوری که می توان گفت این سبک امام همسو 

 ( 1377ست. )حاجی مهدی و همکاران،با نظریه انگیزشی هرزبرگ ا

 مهم ترین عوامل اخالقی ایجاد انگيزش در مدیریت اسالمی 

مهم ترین عوامل و یا متغیرهای اخالقی در مدیریت اسالمی که باعث ایجاد انگیزه در 

 کارکنان می شوند عبارتند از : 

 توجه به اصول اعتقادی و دینی 

 توجه به اصول ارزشی و اخالقی 

 ستم ارزیابی عملکرد عادالنه و منطقی طراحی سی 

 طراحی سیستم ارتباطات سالم و موثر 

  اعتماد سازی و  ایجاد فضای اعتماد آمیز 

  توجه به نیازهای مادی 

 ظراحی سیستم تشویق و پاداش عادالنه و منطقی 

  طراحی مناسب شغل 

  تناسب شغل با توانایی افراد 

  طراحی سیستم پیشرفت و ارتقای منطقی 
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 ل، هدایت و مشاوره دلسوزانه مدیریتیتسهی 

 

 ساده زیستی و انگيزش كاركنان

مهم ترین پيامد اخالقی رویکرد ساده زیستی و عدم رفاه زدگی كارگزارن و مدیران 

در سازمانها و جوامع، همراهی و همدردی با مردم ناتوان و عموم مردم و ایجاد و 

امام علی )ع( ساده زیستی را تقویت انگيزش در كاركنان جهت ساده زیستی است. 

برای زمامداران و حاکمان اسالمی ضروری دانسته و فرموده است: ان اهلل تعالی فرض 

، 209علی ائمة العدل ان یقدروا بضعفة الناس کیال یتبیغ بالفقیر فقره )نهج البالغه ، کالم 

همسو کنند، تا خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان »(؛ 4فراز 

 «فقر و تنگدست آنان را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشاند.

امام علی )ع(: ان اهلل جعلنی اماما لخلیفة، ففرض علی التقدیر فی نفسی و مطعمی و 

مشربی و ملبسی کضعفاء الناس، کی یفتدی الفقیر بعقری، وال یطغی الغنی بغناه... 

انا خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من هم»(؛ 410، ص 1)الکافی، کلینی، ج 

واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و نوشیدنی و پوشاکم مانند مردم ناتوان 

عمل کنم، تا اینکه ناتوان به سیره فقیرانه من تاسی کند و توانگر به وسیله ثروتش 

 سرکشی و طغیان نکند.

تفی من دنیاه بطمریه، و من طعمه حضرت علی )ع( می فرمود: و ان امامک قد اک

بقرصیه. اال و انکم ال تبدرون علی ذلک، ولکن اعینونی بورع و اجتهاد، و عفه و سواد. 

فو اهلل ما کنزت من دنیاکم قبرا، و ال ادخرت من غنائمها و فرا و ال اعددت لبالی ثوبی 

هی فی عینی طمرا و الحزت من ارضها شبرا و ال اخذت منه اال کقوت اتان دبرة، ول
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امام شما از دنیای »(؛ 6 -4، فراز 45اوهی و اهون من عفضة مقره )نهج البالغه ، نامه 

خود به دو جامه فرسوده، و دو قرص نان رضایت داده است. بدانید که شما توانایی 

چنین کاری را ندارید، اما با پرهیزکاری و تالش فراوان و پاکدامنی و راستی، مرا یاری 

وگند به خدا! من از دنیای شما طال و نقره ای نیندوخته، و از غنیمت های دهید. پس س

آن چیزی ذخیره نکرده ام؛ بر دو جامه کهنه ام جامه ای نیفزودم، و از زمین دنیا حتی 

یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط 

داند: رفتار  می  و حماقت  را جهل  عُجب  )ع( سرچشمه  علی  حضرت« ناچیزتر است.

در ایجاد   مهمی  ، نقش  و زیردستان  با مردم  مبتنی بر اصول اخالقی کارگزاران حکومتی

زندگی دنیا »... دارد.    رضایت  عمومی  ها و جلب حاکمان و حکومت  برای  محبوبیت

 (26)سوره رعد: آیه « در برابر زندگی آخرت جز چیز کوچکی نیست

 ش از دیدگاه  قرآنانگيز

های اسالمی سفارشات زیادی به انگیزش کارکنان در عمل صالح و کار و  در آموزه

تالش بیشتر شده است. در قرآن کریم از راهبردهای گوناگونی به منظور انگیزش انسان 

 یاد شده است

 تشویق  -1

زایش تشویق کسانی است که عملکرد مطلوب دارند انگیزه عملکرد خوب را در افراد اف

فرماید: آنان را به نیکویی  می دهد. حضرت علی)ع( در نامه خویش به مالک اشتر می

اند برشمار؛ زیرا یاد  یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کارهای مهمی را که انجام داده

کردن کارهای نیک آنان، دلیرشان را به کوشش برانگیزاند و از کار مانده را به خواست 

یب نماید. پس رنج و کار هریک از آنان را برای خودش بدان و خدای به تالش ترغ
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رنج و زحمت کسی را به دیگری نسبت مده؛ و باید در پاداش دادن به او هنگام به سر 

رساندن کارش کوتاهی ننمایی، و باید بزرگی کسی تو را بر آن ندارد که رنج و کار 

زد که رنج و کار بزرگش را کوچک او را بزرگ شماری، و پستی کسی تو را وادار نسا

بزرگترین مراتب »فرماید:  .  امیرمؤمنان)ع( می53کوچک پنداری. نهج البالغه، نامه

 1«.روی در تحسین و توبیخ است حماقت زیاده

 (2وَ النّاشِطاتِ نَشْطًا )نازعات، 

 دهند. قسم به فرشتگانی که ماموریت خود را با نشاط انجام می

 

 (65)انفال،  ضِ الْمُؤْمِنینَ عَلَى الْقِتالِ ... یا أَیهَا النَّبِی حَرِّ

 ای پیامبر مؤمنان را برای پیکار با کفار تشویق کن.

 قدردانی كالمی و دعای خير -2

دعا و درود پیامبر و پدر و مادر و نیکان  مایة آرامش خاطر انسان است. امام  

نهج «. سگزاری کنهرگاه دستت از جبران عملی  کوتاه شد، با زبانت سپا»علی)ع(: 

 339البالغه، حکمت 

 (58)یس: «. بر آنان از خدای مهربان سالم و تحیت رسانند»

 پاداش  -3

 به طور کلی سیستم پاداش به شکل پاداش معنوی و مادی مطرح شده است :

                                                                                                                                        
1
 غرر الحكمك: عبدالواحد بن محمد تيمي آمدي،  
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 پاداش معنوی 

پاداش معنوی  از ارزش و اهمیت دوچندانی نسبت به دیگر طرح های انگیزشی 

 رضایت و خشنودی خداوند، دیدار پروردگار و... می باشد. برخورداراست و شامل

قمر: «.)اند در منزلگاه صدق و حقیقت نزد خداوند با عزت و سلطنت جاودانی متنعم»

55) 

 (1مؤمنون: «.)اند همانا اهل ایمان به پیروزی و رستگاری رسیده»

آورند، همانا  و کسانی که مرتکب اعمال ناشایست شدند و پس از آن توبه کرده، ایمان»

 (153اعراف: «)پروردگار آنان را بخشنده و مهربان است.

 پاداش مادی 

 های دنیا مطرح شده است. های بهشتی و افزایش نعمت پاداش مادی به دو شکل نعمت

 های بهشتی نعمت

به یقین کسانی که گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند، 

شوند که: نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن  ل میفرشتگان بر آنان ناز

( خداوند به مردان و زنان با ایمان، 30شدید. )فصلت:  بهشتی که وعده داده شده می

هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن  باغ

ی جاودان و رضای خدا، برتر است و ها ای در بهشت های پاکیزه خواهند ماند و مسکن

های جاویدان بهشت است که  پاداش آنان[ باغ( »]72پیروزی بزرگ، همین است.)توبه: 

اند و لباسشان  شوند در حالی که با دستبندهایی از طال و مروارید آراسته در آن وارد می

در آن های جاری است.  در آن ]باغ بهشتی[ چشمه( »33فاطر: «.)در آنجا حریر است
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ها  ها نهاده شده و بالش هایی که در کنار آن چشمه های زیبای بلندی است و قدح تخت

 (16ـ12)غاشیه: «. های فاخر گسترده های صف کشیده و فرش و پشتی

 (15)ذاریات: «. ها قرار دارند های بهشت و چشمه پرهیزگاران در میان باغ»

 های دنيا افزایش نعمت

کنند ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند،  ها زندگی می آبادی اگر مردمی که در شهرها و»

خداوند از مؤمنان ـ هنگامی ( »96اعراف: «.)گشاییم برکات آسمان و زمین را بر آنها می

که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند ـ راضی و خشنود شد. خدا آنچه را در درون 

هایشان نازل کرد و پیروزی  ش را بر دلرو، آرام دانست؛ از این هایشان نهفته بود، می دل

خدا کسانی از شما را که ( »18)فتح: «. نزدیکی ]به عنوان پاداش[ نصیب آنها فرمود

ایمان آوردند، و عمل صالح کردند، وعده داد که به زودی ایشان را جانشین در زمین 

 ( 55)نور: «. کند

 مجازات  -4

حذف تالشهای منفی و عدم انجام  از طرح های مجازاتی برای انگیزش انسان در جهت

 امورات ناشایست استفاده می شود.

 (211بقره: «.)عقاب خدا بر کافران بسیار سخت است»

 كمک و امداد الهی -5

تان  های کند و گام اید، اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کسانی که ایمان آورده ای»

 (7)محمد: «. دارد را استوار می
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های خودمان هدایت و راهنمایی  ما تالش کنند ما آنها را به راه کسانی که در راه»

 ( 69عنکبوت: «.)خواهیم کرد و همانا خداوند حتماً با نیکوکاران است

 نکات اخالقی در تشویق

نکات اخالقی متعددی وجود دارد که مدیران و کارگزاران حکومت اسالمی باید آنها را 

ش موثر آنها مورد توجه قرار دهد. در ذیل به برخی در امور اداره منابع انسانی و انگیز

از مهم ترین این نکات اخالقی که باید در تشویق کارکنان مورد توجه حاکمان و 

 مدیران واقع شود اشاره شده است:

 مشوق ها و طرح های انگیزشی به هنگام تدوین و اجرا شوند. .1

 مشوق ها و طرح های انگیزشی متناسب با نوع عمل باشد  .2

 وق ها و طرح های انگیزشی قابل اجرا باشدمش .3

 مشوق ها و طرح های انگیزشی متناسب با روحیه شخص   .4

 مشوق ها و طرح های انگیزشی دارای حدود معین و شفاف باشد .5

مشوق ها و طرح های انگیزشی وسیلة است نه هدف )وسیلة برانگیختن است.  .6

) 

 ند.مشوق ها و طرح های انگیزشی با ید برانگیزاننده باش .7
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 سؤاالت تشریحی

 . انگیزش در اسالم را تعریف کنید.1

 . مهمترین عوامل اخالقی ایجاد انگیزش در مدیریت اسالمی را شرح دهید. 2
 . اعوامل نگیزش از دیدگاه  قرآن را نام ببرید و شرح دهید.3
 . عوامل اخالقی انگیزش از دیدگاه اسالم را نام ببرید؟4
 

 سؤاالت تستی
به نیروی درونی گفته می شود که انسان را به انجام فعالیت در جهت تحقق . .... 1

 اهداف مورد نظر سوق می دهد.
 ب( نشاط الف( اخالق

 د( انگیزه ج( تشویق

 
. حضرت امام خمینی )ره( برای ایجاد انگیزه در میان جوانان، بر کدام یک از عوامل 2

 زیر بیشتر تاکید داشته اند؟

 ب( پاداش های مبتنی بر مقام الف( عوامل درونی

 د( عوامل بیرونی  ج( نیازهای مادی

 
داند: رفتار مبتنی بر اصول اخالقی  را چه می  عُجب  )ع( سرچشمه  علی  . حضرت3

  برای  در ایجاد محبوبیت  مهمی  ، نقش  و زیردستان  با مردم  کارگزاران حکومتی
 د.دار  رضایت  عمومی  ها و جلب حاکمان و حکومت

  و حماقت  ب( جهل الف( کم فروشی

 د( حرص و طمع ج( 

 
روی در تحسین و توبیخ  بزرگترین مراتب حماقت زیاده»فرماید:  . امیرمؤمنان)ع( می4

 این جمله امام علی )ع( اشاره به کدام یک از راهبردهای انگیزش دارد؟« است

 ب( تشویق های بهشتی الف( نعمت
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  د( قدردانی کالمی ج( پاداش

 
. از ارزش و اهمیت دوچندانی نسبت به دیگر طرح های انگیزشی برخورداراست و 5

 شامل رضایت و خشنودی خداوند، دیدار پروردگار می باشد.
 ب( پاداش مادی الف( تشویق

 د( کمک و امداد الهی ج( پاداش معنوی  

 
نجام . از کدام طرح برای انگیزش انسان در جهت حذف تالشهای منفی و عدم ا6

 امورات ناشایست استفاده می شود.

 ب( پاداشی الف( مجازاتی

 د( کمک و امداد الهی ج( تشویق

 

 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 ج ب ب الف د پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

     الف پاسخ
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 فصل دهم

 آشنایی با سيستم ارزیابی عملکرد مبتنی بر اخالق

 فصل هدف كلی -الف

هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی در این فصل 
 باشد. بر اخالق از دیدگاه اسالم می

 

 فصل های رفتاری هدف -ب

 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می
 .با سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر اخالق آشنا شوند 

 ایند ارزیابی عملکرد کارکنان از نظر اسالم را شرح معیارهای اخالقی در فر
 دهند.

  ویژگی های اخالقی شاخص و معیارهای در ارزیابی عملکرد را تشریح
 نمایند.

 تقسیم کار مبتنی بر اخالقیات اسالمی آشنا شوند. با 

 .با معیارهای اخالقی در تقسیم کار در سازمان از نظر اسالم آشنا شوند 
 

 

 مبتنی بر اخالقکرد كاركنان ارزیابی عملسيستم 

ارزیابی عملکرد کارکنان، از وظایف مدیران است و باعث ایجاد انگیزه در انجام وظایف 

برمبنای اصول ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی سیستم شود.  و بهبود عملکرد می

نهج  53اخالقی زمینه رشد فعالیت و عملکرد در سازمان است. امام علی)ع(در برنامه 
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هرگز نباید افراد نیکوکار و بدکار در نظر تو یکسان باشند »فرماید:  هم،چنین می  الغهالب

رغبت و بدکاران در  شود که افراد نیکوکار در نیکی کردن بی زیرا این کار موجب می

 «.را مطابق کارشان پاداش ده  عمل بدشان تشویق شوند هر یک

 

 ركنان از نظر اسالممعيارهای اخالقی در فرایند ارزیابی عملکرد كا

پاره ایی از اصول و معیارهای اخالقی در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان از نظر اسالم 

 عبارتند از: 

 تدوین خط مشی ارزیابی   

  تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهای معقول، اخالقی و شفاف ارزیابی

 عملکرد 

 ن وزن هر پارامترتعیین پارامتر های اصلی و فرعی ارزیابی و تعیین میزا 

  دوری از تبعیض 

  استفاده از ارزیابان و مسولین ارزیابی توانمند و صادق )دارای مهارت و

 تجربه، دانش و اطالعات کاری باال باشد(

 استفاده از بهترین روش های ارزیابی علمی و منطقی 

 دقت در ارزیابی 

 ویژگی های اخالقی شاخص و معيارهای در ارزیابی عملکرد

و تدوین شاخص ها و معیارهای عملکرد شرط الزم برای اجرای موفقیت آمیز تبیین 

سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان است. شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد در 

 صورتی دارای ارزش و بار اخالقی است که مبتنی بر ویژگی های زیر باشد:

  معقول و منطقی 
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 عادالنه  

 ساده و قابل فهم 

  واقعی 

 فتنی و عملیدست یا 

 مرتبط با ماهیت و محتوای کار 

 قابل اندازه گیری و سنجش 

 

 مبتنی بر اخالق از دیدگاه قرآنارزیابی عملکرد کارکنان سیستم 

 آیه شرح محتوی

ال یسْتَوی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ 

 الْفَتْحِ ...

 

که قبل از فتح مکه، انفاق و  کسانی

کسان جهاد کردند، با دیگران ی

 نیستند.

 

 (10)حدید، 

به زودی حساب و کتاب و  سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیهَ الثَّقَالنِ

 کنیم. عملکرد شما را بررسی می

 

)الرحمان،  

31) 

 

 لِنَبْلُوَهُمْ أَیهُمْ أَحْسَنُ عَمَالً

 

آزماییم تا مشخص  ما انسانها را می

شود، که کدامشان بهتر و نیکوتر 

 کنند. عمل می

 

 (7)کهف، 

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذینَ أُرْسِلَ إِلَیهِمْ وَ 

 لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلینَ

 

قطعاً مردم و پیامبران، از آنچه 

اند بازخواست خواهند  انجام داده

 شد.

 

 (6)اعراف،  
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قالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلیکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ 

 شَرِبَ مِنْهُ فَلَیسَ مِنّی...

 

 

بنی اسرائیل هنگامی که لشگر 

حرکت کرد، )طالوت( به سربازان 

ای در بین -خود گفت: رودخانه

راه است که هرکس از آن آب 

بنوشد، دیگر در سپاه من جایی 

 ندارد.

 

 (249)بقره، 

 ال تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِالّ وُسْعَها ...

 

معیار ارزیابی متناسب با توانایی 

 افراد

اندازه توانشان مکلف  همه به

 هستند.

 

 (233بقره، )

 

 تقسيم كار 

تقسیم کار یعنی جزء جزء کردن کار و یا بخش بخش کردن کار است به طوری که 

 هر جزء را به یک فرد براساس تناسب شغل با شاغل واگذار کرد.

 ضرورت و اهميت تقسيم كار 

تقسیم کار یکی از فعالیتهای ضروری و زیر بنایی برای تحقق اهداف سازمانی و 

ر است. تقسیم کار مناسب و عادالنه پایه و اساس رضایت شغلی در عملکرد بهت

کارکنان است.  مدیران از طریق تقسیم کار می توانند کار و فعالیت های سازمان را 
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بر اساس توانایی ها تخصص، تجریه و روحیات و ویژگی روانشناختی مورد نیاز 

یازمندیهای شغل به کارکنان برای کار، کار را به اجزا کوچکتر تقسیم و با توجه به ن

 هر کسی در جای خودش قرار بگیرد.به طوری   واگذار کند

 معيارهای اخالقی در تقسيم كار در سازمان از نظر اسالم

 پاره ای از اصول اخالقی در تقسیم کار در سازمان از نظر اسالم عبارتند از: 

  تدوین خط مشی تقسیم کار در سازمان 

 و معیارهای شفاف تقسیم کار در سازمان تبیین و تدوین شاخص ها 

  توجه به ویژگیهای شخصیتی، عالیق، باورها و روحیه کارکنان در تقسیم کار 

  ،طراحی واحدی و گروه بندی افراد در جدول تقسیم کار با توجه به فرهنگ

 میزان ارتباطات و ویژگیهای شخصیتی و دیگر عوامل مشترک 

 ه شخصیتی میان افرادی که با یکدیگر در توجه به وجود عالیق مشترک و تشاب

 ارتباط مستقیم کاری هستند

 ( تناسب شغل )با شاغل )روحی و روانی، شخصیت، مسئولیت و وظایف

 تجربه و تخصص(

 

 ویژگی های اخالقی معيارهای تقسيم كار در سازمان 

شرط الزم برای عملکرد موفقیت تقسيم كار تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهای 

ز در سازمان است. شاخص ها و معیارهای تقسیم کار در سازمان در صورتی دارای آمی

 ارزش و بار اخالقی است که مبتنی بر ویژگی های زیر باشد:
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  تقسیم کار انگیزشی )کارکنان را بر انگیزد و میزان رضایت شغلی کارکنان از

 تقسیم کار(

 تقسیم کار عادالنه و منصفانه 

 ص و دانشتقسیم کار مبتنی بر تخص 

 تقسیم کار مبتنی بر مفروضات عقلی 

 

 سؤاالت تشریحی
 آشنایی با سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر اخالق شرح دهید. .1

 معیارهای اخالقی در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان از نظر اسالم را نام ببرید. .2
 رید.ویژگی های اخالقی شاخص و معیارهای در ارزیابی عملکرد را نام بب .3

 تقسیم کار مبتنی بر اخالقیات اسالمی را تعریف کنید. .4
 ضرورت و اهمیت تقسیم کار را شرح دهید. .5
 معیارهای اخالقی در تقسیم کار در سازمان از نظر اسالم چیست؟ شرح دهید. .6

 ویژگی های اخالقی معیارهای تقسیم کار در سازمان را شرح دهید. .7
 
 
 

 سؤاالت تستی

نان، از وظایف ... است و باعث ایجاد انگیزه در انجام وظایف . ارزیابی عملکرد کارک1

 شود. و بهبود عملکرد می

 ب( خود کارکنان مدیرانالف( 

 د( فرا سازمانی مدیران ج( کارکنان نمونه



 یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق     160

. شرط الزم برای اجرای موفقیت آمیز سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان است کدام یک 2

 از موارد زیر است؟

 ب( تعیین خط مشی راهبردی ارزیابی الف( تعیین روش

 د( تبیین معیارهای عملکرد ج( تعیین مسئولین ارزیابی

. همه موارد زیر از اصول و معیارهای اخالقی در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان از 3

 نظر اسالم می باشد بجز گزینه .... .

 زیابی  ب( تدوین خط مشی ار الف(استفاده از بهترین روش های ارزیابی 

 د( تبعیض ج( دقت در ارزیابی

. شاخص ها و معیارهای ارزیابی عملکرد در صورتی دارای ارزش و بار اخالقی است 4

 که مبتنی بر ویژگی زیر باشد. 

 ب( حقیقی الف( معقول و منطقی

 د(  سخت و قابل فهم باشد  ج( دست نیافتنی

ن کار است به طوری که هر جزء . .... یعنی جزء جزء کردن کار و یا بخش بخش کرد5
 را به یک فرد براساس تناسب شغل با شاغل واگذار کرد.

 ب( تصمیم گیری  الف( تقسیم کار

 د( جذب و نگهداری ج( انگیزش

 
تقسیم کار در سازمان می باشد بجز  . همه موارد زیر از ویژگی های اخالقی معیارهای6

. ..... 
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 تقسیم کار انگیزشی ب( الف( تقسیم کار مبتنی بر تخصص 

 د( تقسیم کار عادالنه و منصفانه ج( تقسیم کار مبتنی بر مفروضات مادی

 
 . کدام مورد زیر از معیارهای اخالقی در تقسیم کار در سازمان از نظر اسالم می باشد؟7

 ب( تدوین خط مشی تقسیم کار  الف( بی توجهی به ویژگیهای شخصیتی

 به روابط کاری د( توجه ج(تضاد شغل با شاغل

 

 

 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 الف الف د د الف پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

    ب ج پاسخ
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 فصل یازدهم

نکات اخالقی در سيستم استخدامی و جذب از 
 نظر اسالم

 فصل هدف كلی -الف
در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با اخالق در سیستم استخدامی و جذب 

 باشد. نظر اسالم می از

 
 فصل های رفتاری هدف -ب

 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می
 .با اخالق در سیستم استخدامی و جذب از نظر اسالم آشنا شوند 
 .با معیارهای اخالقی در انتخاب کارمندان آشنا شوند 

 سالم آشنا شوند.با ویژگی های اخالقی در سیستم استخدامی و جذب از نظر ا 

 معیارهای اخالقی در پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسالم آشنا شوند. با 

 .فواید پرداخت حقوق و دستمزد مبتنی بر اصول اخالقی را شرح دهند 
 

 

  حکومت  انتخاب كارگزاران

ترین مسائل مدیریت، انتخاب فرد شایسته و سپردن کارها به آنان است. در  یکی از مهم

فرماید خداوند سبحان حضرت ابراهیم را پس از  می 124یم سوره بقره آیه قرآن کر

پیشوایی مردم منصوب نمود. به عالوه شایستگی افراد باید از   های بسیار به مقام آزمایش
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است که انسان   عملکردشان باشد نه از روی گفتار و حرف، زیرا در میدان عمل  روی

سوره بقره  247-246چنین در آیات  همکند.  صفات واقعی خویش را آشکار می

نساء   دانند.در سوره شایستگی طالوت برای مدیریت می  را دلیل« قدرت»و « علم»خداوند

را معیار معرفی می کند رهبری و پیشوایی نیز   داری و  عدالت  نیز خداوند امانت 58آیه 

عدالت را میان مردم موظفند حقوق رعیت را ادا کنند و   داران امانتی است الهی و زمام

جاری سازند و با آنان از سر لطف و مهربانی رفتار کنند پس وقتی مدیریت هم امانتی 

های الزم در  شود. کسانی که بدون داشتن شایستگی  است سنگین، باید به اهلش سپرده

گیرند و یا آنان که اداره کارها را به افرادی فاقد  امور قرار می  جایگاه اداره

شوند که بدون شک  ها می سپارند مرتکب باالترین خیانت های الزم هستند، می شایستگی

مایه هالکت خود و دیگران شده و در دنیا و آخرت مغضوبند. البته سپردن مسئولیت به 

ها در زمان  آید. زیرا توانایی انسان افراد بدون آزمودن آنها از ضعف مدیر به حساب می

های مدیران ناتوانی  ضعف  ترین ترین و اصلی ساسیشود. یکی از ا آزمودن، مشخص می

بر  شود افرادی ترین افراد و به کار گماردن آنان است که موجب می در شناخت شایسته

  های مصدر کار قرار گیرند که توان اداره امور را ندارند. البته عواملی از قبیل رقابت

شود.گاهی  می  ایستهنادرست، دشمنی و خیانت نیز موجب کنار زده شدن افراد ش

مسئوالن از روی حسادت توان دیدن افراد شایسته را ندارد و از سر نفسانیت خویش، 

هایی تواناتر از خود  گذارند، زیرا آنان از روی کار آمدن انسان ها را کنار می ترین شایسته

پسندند که ضعیف و مطیع  ترسند. بدین ترتیب چنین مدیرانی تنها افرادی را می می

و روابط ناسالم اجتماعی و   شان اشکار نشود. به عالوه مناسبات شند تا حقارت نفسانیبا

گیری افراد  نیز موجب کنار گذاشته شدن و کناره  طلبان سیاسی و مدیریتی، نفوذ فرصت
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شود.  رفتن اقتدار سیستم و تباهی و فروپاشی آن می  شایسته میشود و موجب از بین

 (1385)مشتاق ،

 ز ویژگی های اخالقی در سیستم استخدامی و جذب از نظر اسالم عبارتند از: پاره ایی ا

  و جذب استخدامیتدوین خط مشی 

  استخدامتبیین و تدوین شاخص ها و معیارهای شفاف 

 استفاده از بهترین روش های ارزیابی علمی و منطقی 

 دقت در فرایند شناسایی و استخدام 

 شایسته  خصوصا در سطوح عالیاستخدام و جذب شایسته ترین نیروها م(

 9ساالری

 توجه به معیارهای اسالمی، منطقی، علمی و اخالقی در استخدام 

 )دالیل روشن و شفاف برای انتخاب )معیار شفاف برای استخدام و انتصاب 

 

 (25لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ ... )حدید، 

ما پیامبرانمان را با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و وسیله سنجش 

 فرو فرستادیم.

 معيارهای اخالقی در انتخاب كارمندان

تبیین و تدوین شاخص ها و معیارهای استخدام شرط الزم برای اجرای موفقیت آمیز 

ید براساس معيارها و كارمندان از نطر اسالم باسیستم استخدامی کارکنان است. 

مورد   کارگزاران  گماردنویژگی های اخالقی و علمی انتخاب و استخدام شوند. 

در اسالم شاخص ها مورد تاکید مدیران اخالق مدار است.   سابقه  حُسن اعتماد و دارای 

و معیارهای استخدام درصورتی دارای ارزش و بار اخالقی است که مبتنی بر ویژگی 

 :های زیر باشد
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 های مدیریتی(  شروط انتصاب مدیریت و كارگزاران) پذیرش مسؤوليت

 صداقت وراستگویی 

 دقت و سرعت عملکرد 

 مسوليت پذیری 

 تقوی و پرهيزگاری 

 در نظر گرفتن عالقة و روحيات شخصی افراد 

  و رازداریامانت داری 

 اصالت خانوادگی 
 

پس در کارهای »فرماید:  می  الک)ع(به م  امیر المومنین علی  نهج البالغه به 53در نامه 

میل خود و   کار گمار و آنان را به  دقت کن و آنان را با آزمایش و امتحان به  کارگزارانت

های ستم و خیانت است  از میل خود، از شاخه  بدون مشورت به کار نگمار، زیرا پیروی

اسالمند برگزین زیرا تر در  تر و پیشگام تر و پاک آنان افرادی را که باتجربه  و از میان

تر و در سنجش عواقب کارها  کم  شان تر و طمع اخالق ایشان بهتر و خانواده آنها پاک

 «بیناترند.

 حسن شهرت و سابقه پيشين 

بدترین وزیران تو : »توجه به پیشینه افراد را به این صورت متذکر می شود امام علی )ع(

اند، یعنی آنان که شریک گناه پیشینیان  کسانی هستند که پیش از تو وزیر تبهکاران بوده

بوده اند. از این جهت شایسته نیست چنین افرادی رازدار تو باشند، در حالی که تو می 

امیر « توانی برای خود جانشین خوبی بیابی ولی بار گناهان آنان را به دوش نمی کشند.

هاست: واگذاردن  دولتبخشی و ادبار  چهار چیز نشانه تیره»فرماید:  المؤمنین علی)ع(می
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امور فرعی، به کار گرفتن افراد پست و کنار زدن   کارهای اصلی و اساسی و پرداختن به

 (2،376)غرر الحکم،ج «. صاحبان فضل

 صالحيت اخالقی 

کارگزاران دولتی را از میان مردمی »امام علی)ع( در عهدنامه مالک اشتر، می فرماید: 

ر، و آبرویشان محفوظ تر، و طمعورزی شان کمتر انتخاب کن که اخالق آنان گرامی ت

 «است.

  )سعه صدر)صبر در برابر نامالیمات و تحمّل انتقادات 

 (1)انشراح،   أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ

 ای پیامبر! آیا به تو سعه صدر عطا نکردیم؟

ت ( و بصیرت )نیاز برای شناخ :  قدرت )نیاز برای انجام مسؤولیتقدرت و بصيرت  

 مسؤولیت( 

 (45وَ اذْکُرْ عِبادَنا إِبْراهیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یعْقُوبَ أُولِی ااْلَیدی وَ ااْلبْصارِ)ص، 

 کن که دارای قدرت و بصیرت بودند. از پیامبران پیشین، ابراهیم و یعقوب و اسحاق، یاد

 دار و دانایی امانت 

 (55)یوسف،   لیمٌخَزائِنِ ااْلرْضِ إِنّی حَفیظٌ عَ  قالَ اجْعَلْنی عَلى

 دار و دانا هستم. داری این سرزمین بگمار، که من امانت یوسف گفت: مرا بر خزانه

 ٌ. ٌ عَلیم حَفیظ  ِ اءِنّی ِ الرْض خَزآئِن  ی'عَل  اجْعَلْنی  قال
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  کنم می  هارا حفظ آن  هم  ساز زیرا من  کشور مسلط  های : مرا بر دارایی ( گفت او )یوسف

 . را دارم  الزم  ها آگاهی آن  کارگیری در به  و هم

کار   )ع(، او را برای موسی  در حضرت  داری و امانت  ، با توجه به توانایی دختر شعیب

 نزد پدر معرفی می کند.

 ُ. ُّ المین َ الْقَوی ِ اسْتَأْجَرْت َّ خَیْرَ مَن ُ اءِن ِ اسْتَأْجِرْه ا أَبَت'... ی

  که  است  کسی اجیر کنی  توانی می  که  کسی  ، زیرا بهترین نپدر، او را اجیر خود ک  ...ای

 . است  دار باشد و او چنین  توانا و امانت

 )رشد و قوت )معياری برای استخدام و ترفيع 

 (22)یوسف،  اتیناهُ حُکْمًا وَ عِلْمًا وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنینَ  وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّه

قوت رسید، به او حکم )نبوت( و علم دادیم و اینگونه پاداش  و چون یوسف به رشد و

 دهیم. نیکوکاران را می

 قدرت علمی، مهارت و تجربه، دانش و : تواناترین و داناترین )شایسته ترین

مالک شایستگی برای ارتقا مهمتر از سابقه است. چنانچه  اطالعات کاری(

اید برای انسان تازه خلق کردند، ب ها خداوند را عبادت می فرشتگان که سال

نهج البالغه  172امام علی)ع( در خطبه  شده و الیق، سجده کنند.

ترین مردم نسبت به آن  ای مردم! سزاوارترین کس به خالفت، قوی»فرماید: می

سزاوار »فرماید: امام صادق)ع(می«. های خداست آنان به فرمان  و داناترین

کند؟  شد چگونه خود را ذلیل میکه مؤمن خود را ذلیل کند. سؤال   نیست

فرمود پذیرفتن کاری که در عهده و طاقت و توانایی او نیست. )وسائل 

هر کس کارگزاری از »(. پیامبر اسالم)ص( فرمود: 425،ص 11الشیعه،ج 
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را به کار گمارد و بداند که میان ایشان، افرادی شایسته و داناتر از او   مسلمان

مسلمانان   هست، به خدا و پیامبرش و همهبه کتاب خدا و سنت پیامبرش 

 .(68،1القضاه،ج «)خیانت کرده است

 (247قالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ... )بقره، 

قوم بنی اسرائیل به پیامبرشان گفتند: فرمانده ای برای ما مشخص کن تا به جنگ حاکم 

یم. پیامبرشان گفت: خداوند، طالوت را به فرماندهی شما برگزید زیرا توان ستمگر برو

 علمی و جسمی الزم برای این مسؤولیت را دارد.

 (34وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِکَةِ اسْجُدُوا ِالدَمَ ... )بقره، 

 امر نمودیم بر آدم سجده کنند. به مالئکه 

 افراد به پست، الزم است. : آزمایش برای منصوب کردن موفقيت در آزمایش

 تناسب شغل و شاغل از طریق آزمایش مشخص می شود.

 (124إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِمامًا... )بقره،   وَ إِذِ ابْتَلى

ت خداوند، حضرت ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و او همه آزمونها را با موفقی

 گذراند.

 (155)اعراف،  قَوْمَهُ سَبْعینَ رَجُالً ...   وَ اخْتارَ مُوسى

 حضرت موسی برای رفتن به میعادگاه خداوند، هفتاد نفر را انتخاب کرد.

 

  پيمان سرپرستی: الزمه استخدام و جذب نهایی)انتصاب( عقد پيمان و

و  تعهد برای اجرای توافقات طرفين می باشد به طوری كه همه شروط

 قواعد به طور شفاف مشخص  باشد.

 (12عَشَرَ نَقیبًا...)مائده، إِسْرائیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَی وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّهُ میثاقَ بَنی
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اسرائیل پیمان گرفت، سپس از میان آنها دوازده سرپرست برای دوازده  خداوند از بنی

 طایفه برانگیخت.

 دستمزد از نظر اسالمسيستم اخالقی پرداخت حقوق و 

از نظر اسالم توجه به تامین حداقل معیشت و نیازهای مادی در پرداخت حقوق و 

دستمزد شرط الزم و پرداخت براساس معیارهای منطقی شرط کافی است. هدف اصلی 

نظام اخالقی اسالم در حوزه حقوق و دستمزد بر قراری ارتباط منطقی و تعادلی بین 

رد )وظایف و مسئولیت های شغل( در بستر عدالت است. حقوق و دستمزد و عملک

توجه به اصول اخالقی در سیستم پرداخت حقوق و دستمزد موجب انگیزش و تالش 

 بیشتر کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی می شود.

 

 (19)احقاف،  وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمّا عَمِلُوا ... 

 ه و درجه قرار داده شده است.در قیامت، برای هر کس به میزان عمل، رتب

 

 معيارهای اخالقی در پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسالم

پاره ایی از اصول و معیارهای اخالقی در پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسالم 

 عبارتند از: 

  توجه به تورم و قدرت خرید افراد 

 تناسب عملکرد با حقوق و دستمزد 

  قرارداد فیمابینپرداخت حقوق و مزایا براساس 

 پرداخت به هنگام و به موقع حقوق و مزایا 

  شاخص های پرداخت روشن و دقیق تعیین شود 

  ،در پرداخت به شرایط کاری توجه شود)زمان کار، مدت زمان کار، سختی کار

 محیط و فضای کاری(
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 .پرداخت انگیزاننده باشد و بتواند کارکنان را در تالش بیشتر سوق دهد 

 

جاری کشور ما به ویژه در بخش کار، قانون کار تعیین کننده شرایط و حداقل در قوانین 

 مزد از طرف وزارت کار است.

کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق،  -34ماده 

هزینه های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی،  -کمک عائله مندی

 افزایش تولید، سود ساالنه و نظایر اینها دریافت می کند را حق السعی مینامند. پاداش

مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خوار و بار -36ماده  -3تبصره 

و کمک عائله مندی، پاداش افزایش تولید و سود ساالنه جزو مزد ثابت و مزد مبنا 

 محسوب نمی شود . 

 

 حقوق و دستمزد مبتنی بر اصول اخالقی فواید پرداخت
 انگیزش کارکنان 

 احساس تعهد و مسولیت 

 . اهداف اخالقی نظام پرداخت از نظر اسالم را بیان کنید 

 تالش وکوشش 

 جلوگیری از بزهکاری و اختالص 

 

 امام علی)ع( كيفيت زندگی كارمندان و كارگزاران از دیدگاه 

و موثر نظارت و کنترل،  قبل از هر چیز تأمین امام علی)ع( برای طراحی سیستم کارامد 

مالی و رفاهی کارمندان و کارگزار را مورد توجه قرار می دهد. توجه به نیازهای مالی و 

رفاهی کارمندان و تامین حداقل نیازهای معتشتی آنان می تواند پیامد و اثرات مثبتی در 
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ه باشد و آنها را برای جهت آرامش روحی و فکری آنها در زندگی و محیط کار داشت

 تالش بیشتر سوق دهد.

 سياست مالی امام علی)ع( در قبال مدیران و كارمندان حکومت

امام علی)ع( در قبال مدیران و كارمندان حکومت به طور جداگانه خط مشی ها و 

 سياست مالی مشخص و شفافی را ابالغ فرموده اند كه بسيار حائز اهميت است:

 

 سؤاالت تشریحی
 به چه شکلی صورت می گیرد.  حکومت  خاب کارگزارانانت .1
 معیارهای اخالقی در انتخاب کارمندان را نام ببرید. .2

ویژگی های اخالقی در سیستم استخدامی و جذب از نظر اسالم را شرح  .3
 دهید؟
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 هدف نهایی هر سیستم )صنعتی، خدماتی، تجاری و اداری( چیست؟ .4

های مدیریتی(را نام  مسؤولیت شروط انتصاب مدیریت و کارگزاران) پذیرش .5
 ببرید؟

 سیستم اخالقی پرداخت حقوق و دستمزد از نظر اسالم را تعریف کنید. .6
 فواید پرداخت حقوق و دستمزد مبتنی بر اصول اخالقی چیست؟ شرح دهید. .7
 کیفیت زندگی کارمندان و کارگزاران از دیدگاه امام علی)ع( را شرح دهید؟ .8

بال کارمندان نظام و مدیران عالی نظام را شرح سیاست مالی امام علی)ع( در ق .9
 دهید؟

 
 

 سؤاالت تستی
کار نزد پدر   )ع(، او را برای موسی  ، با توجه به کدام ویژگی حضرت . دختر شعیب1

 معرفی می کند؟
 ب( اخالق خوب الف( کمک به دیگران و رازداری

 د( دلسوزی   داری و امانت  ج( توانایی

 
زیر از شروط انتصاب مدیریت و کارگزاران )پذیرش  . کدام یک از موارد2

 های مدیریتی( نمی باشد؟ مسؤولیت

 ب( صداقت الف( بی دقتی

 د( اصالت خانوادگی ج( مسولیت پذیری

 
 
.  برای منصوب کردن افراد به پست، الزم است، تناسب شغل و شاغل از طریق .... 3

 مشخص می شود.
 ب( صداقت الف( آزمایش

 د( اصالت خانوادگی وتج( رشد و ق

 
كارگزاران دولتی را از ميان ». امام علی)ع( در عهدنامه مالک اشتر، می فرماید: 4
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مردمی انتخاب كن كه اخالق آنان گرامی تر و آبرویشان محفوظ تر و طمعورزی 
 سخن امام علی )ع( به كدام یک از گزینه زیر اشاره دارد؟« شان كمتر است.

 ( رشد و قوتب الف( صالحيت اخالقی

 دار و دانایی د( امانت ج( سعه صدر

 
 علت برگزیده شدن طالوت به فرماندهی چه بود؟  247. در سوره بقره ایه 5

 ب( توان علمی و جسمی الف( دانایی

 د( امانت داری ج( صالحیت اخالقی

 

....  . امام علی)ع( برای طراحی سیستم کارامد و موثر نظارت و کنترل،  قبل از هر چیز6

 کارمند و کارگزار را مورد توجه قرار می دهد.

 ب( احساس تعهد و مسولیت الف( تالش و کوشش

 د( تأمین مالی و رفاهی  ج( انگیزش کارکنان

 

. از نظر اسالم توجه به تامین حداقل معیشت و نیازهای مادی در پرداخت حقوق و 7

 رط .... است.دستمزد شرط ..... و پرداخت براساس معیارهای منطقی ش

 کافی -ب( الزم  الزم -الف( کافی 

 الزم -د( فرعی  فرعی -ج( کافی

 

. هدف اصلی نظام اخالقی اسالم در حوزه حقوق و دستمزد بر قراری ارتباط منطقی 8

و تعادلی بین حقوق و دستمزد و عملکرد )وظایف و مسئولیت های شغل( در بستر 

 کدام یک از موارد زیر است؟

 ب( عدالت زشالف( انگی

 د( عمل ج( رتبه و درجه
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خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند، تا فقر . »9

به کدام یک از موارد زیر « و نداری، تنگدست را به هیجان نیاورد، و به طغیان نکشاند.

 اشاره دارد؟

 الف( سیاست امام علی)ع( در قبال عموم کارکنان نظام

 ب( سیاست امام علی)ع( در قبال کارکنان نمونه نظام

 

 

 ج( سیاست امام علی)ع( در قبال مدیران عالی نظام

 د( سیاست امام علی)ع( در قبال ثروتمندان نظام 

 

 

 

 
 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

 ب الف الف الف ج پاسخ

 10 9 8 7 6 سوال

  ج ب ب د پاسخ
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 فصل دوازدهم

 اهبرد اخالقی در حکومت اسالمیطراحی ر

 فصل هدف كلی -الف
طراحی راهبرد اخالقی در حکومت  در این فصل هدف اصلی، آشنایی دانشجویان با

 باشد. اسالمی می

 
 فصل های رفتاری هدف -ب

 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می
 م آشنا شوند.با چشم انداز اخالقی مدیریت و کارگزاران در اسال 
 .هدف اصلی مدیران اخالق محور را شرح دهند 

 ها را تشریح نمایند. های نظریه عمومی سیستم ویژگی 

  .با فلسفه اخالقی مدیریت و کارگزاران در اسالم آشنا شوند 
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 طراحی راهبرد اخالقی در حکومت اسالمی

ه می شود که در راهبردهای اخالقی به برنامه جامع و کامل اخالقی سازمان گفت

سطوح عالی توسط حاکمان و مدیران ارشد حکومتی و سازمانی برای زمان 

طوالنی )که معموالً پنج تا ده سال را در بر می گیرد( تدوین و طراحی می شوند. 

راهبردهای اخالقی در حکومت اسالمی جهت گیری تمام فعالیت های حکومت 

 نان را مشخص و تعیین می کند.و ابعاد و جنبه های عملیاتی مدیران و کارک

راهبردهای اخالقی در سطوح مختلف حکومتی به شکل هماهنگ و منطبق با 

اصول اخالقی و ارزشی اسالم تدوین می شود. راهبردهای اخالقی همه فعالیت 

های حکومتی را همسو و هماهنگ با ارزشهای اخالقی می سازد. راهبردهای 

و کارگزاران در انجام وظایف و امورات  اخالقی به مجموعه فعالیتهای حکومت

سازمانی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، تقسیم کار، هدایت، کنترل و نظارت و 

تخصیص منابع و ارزیابی رنگ و بوی ارزشی و اخالقی می دهد. راهبردهای 

اخالقی در حکومت اسالمی از عناصر متعددی تشکیل شده است که در تدوین و 

ید به آنها توجه شود.  در ادامه عناصر تشکیل دهنده راهبردهای طراحی راهبرد با

 اخالقی در حکومت اسالمی شرح داده می شود:
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 چشم انداز اخالقی كارگزاران در حکومت اسالمی 

چشم انداز اخالقی حکومت اسالمی به آرزوها و خواسته های بلند مدت و دور 

زشها و اصول اخالقی مبتنی بر و دراز اشاره می کند که باید حکومت در پرتو ار

 اسالم به آنها دست یابد.

 بيانيه

 بيانيه اخالقی رسالت در سازمان براساس دیدگاه اسالم 
 

کلید و رمز موفقیت شرکت ها، سازمانها و در سطحی باالتر جوامع در دست مدیران 

 مدبر و اخالق محور است.

م و در نهایت موجب رضایت مدیریت مبتنی بر اخالق، موجب غنا و تعالی زندگی مرد

 وخشنودی انها می گردد .

 "نیروی انسانی اخالق مدار به عنوان ارزشمند ترین منابع سازمان محسوب می شود. "

 هدف اصلی مدیران اخالق محور:

مدیریت با توجه به رعایت کامل مسائل روحی و روانی، اخالقی و حقوقی انسانی 

 عد مادی و معنوی را هدف قرار می دهد.منافع بلند مدت فردی و سازمانی در ب

ما همواره می کوشیم تا هویت اسالمی دینی خاص خود را حفظ نماییم و در همه 

زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، تجاری و بازرگانی آن را سرلوحه 

 اندیشه خود قرار دهیم
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تنی بر دین اسالم از این ارزشهایی که چراغ راه هدایت ما می شوند ارزشهای اخالقی مب

 قرار است:

 بهترین بودن، در همه زمینه ها

در همه زمانها به اصول اخالقی و صفات معنوی  پایبندیم و در همه روابط سازمانی 

 آنها را رعایت می کنیم. 

این باورها و ارزشهای اسالمی و اخالقی است که تعیین کننده استراتژی های شرکت، 

شی های )سیاست ها( و هم چنین تعیین کننده نوع رابطه ای نوع رفتار و خطی و م

 است که ما با عرضه کنندگان محصوالت و کاالها، مشتریان و جامعه برقرار می کنیم. 

 : مسئوليت

نخستین مسئولیت ما نسبت به مشتریان و سپس کارکنان و در نهایت کل جامعه انسانی 

های معقول برای تامین منافع کارکنان، پیرامون خود است. ما خود را در ایجاد فرصت 

 دانیم.مشتریان و کل جامع انسانی، متعهد می

ما در برابر هموطنان وکشور اسالمی عزیزمان که در ان قرار گرفته ایم و به فعالیت 

مشغولیم احساس مسولیت اجتماعی می کنیم و در برابر همه افراد این جامعه یا هر 

اریم چنین احساسی داریم و همچنین نسبت به جامعه جامعه دیگری که در آن پا بگذ

 جهانی مسئول هستیم. 

 مسئوليت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی، »گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ 

مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و کمک به زندگی 
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می کند، انجام دهد. )رحمانسرشت و همکاران اجتماعی جامعه ای که در آن فعالیت 

،1389) 

مسئولیت اجتماعی به عنوان اخالق فراسازمانی یاد می شود مفهوم مسئولیت اجتماعی 

اتقوا اهلل فی عباده و بالده، فانکم مسؤولون » های اخالقی استنباط می شود.  از نظریه

دا بترسید در حق بندگانش و ( از خ 167البالغه ، خطبه نهج«) حتی عن البقاع والبهائم

 ها و چارپایان. شهرهایش، زیرا شما مسئولید حتی در برابر سرزمین

  مسئوليت نسبت به سرنوشت جامعة مسلمين

سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال اهلل دوالً و عباده خوالً و  لکننی آسی أن یلی أمر هذه االمة»

 « الصالحین حرباً و الفاسقین حزباً

أسف من از آن روی است که نابخردان و تبهکاران این امت، زمامداری و نگرانی و ت

گیرند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به   حکومت مسلمین را بدست

بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را برای خود حزب و 

 یار سازند.

 مشاركت اجتماعی: 

-تماعی را مسولیت و تعهد با اهمیتی میدانیم و به عنوان یک هدف ارزشمشارکت اج

ها اجتماعی )امور خیریه، مدرسه سازی، پل مند کسب و کار می شناسیم. ما در پروژه

 کنیم و حمایت می کنیم که برای جامعه مفید باشد.سازی و غیره( شرکت می

  

 فلسفه اخالقی مدیریت و كارگذاران در اسالم: 

 نسبت به بهبود کیفیت خدمات و کاالی ارائه به مشتریان در جهان متعهد هستیم.ما  
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ما معتقدیم که پیشرفت مادی و معنوی بشر، ارزشمند ترین هدف تمدن است و  

 هاست.استقالل، مطلوب ترین وضعیت برای پرورش و رشد توانایی انسان

 تصور ذهنی:

کنیم و همچنین نسبت آن زندگی می ما نسبت به بهبود کیفیت زندگی جوامعی که در 

به جامعه جهانی مسئول هستیم. و سعی ما بر آن است که نسبت به استفاده سازنده از 

 منابع طبیعی پاسخگو باشیم.

تعهد ما نسبت به مشتریان، جنبه اخالقی و تقدس دارد و ما پیوسته در تالشیم به دنیای 

-ه صادق هستیم، به خوبی سازمانکسب و کار نشان دهیم که در ارائه وضعیت موسس

 های با اهمیت، کنترل و نظارت داریم.ایم و بر همٍه چیزدهی شده

 

 سؤاالت تشریحی
 بیانیه اخالقی رسالت در سازمان براساس دیدگاه اسالم را تعریف کنید. .1
 هدف اصلی مدیران اخالق محور را نام ببرید. .2

 دهید.فلسفه اخالقی مدیریت و کارگزاران در اسالم شرح  .3
 راهبرد اخالقی را تعریف کنید. .4

 
 
 

 سؤاالت تستی
حکومت اسالمی به آرزوها و خواسته های بلند مدت و دور و دراز اشاره می . ......... 1

 کند که باید حکومت در پرتو ارزشها و اصول اخالقی مبتنی بر اسالم به آنها دست یابد.
 ب( چشم انداز اخالقی الف( بیانیه اخالقی 

 د( راهبردهای اخالقی انیه نظارتیج( بی
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..... بشر، ارزشمند ترین هدف تمدن است و...... ، مطلوب ترین وضعیت . پیشرفت2
 برای پرورش و رشد توانایی انسانهاست.

 تصور ذهنی -ب( معنوی استقالل -الف( مادی و معنوی

 جو تیمی–د( مادی و معنوی  استقالل -ج( مادی 

 
 
مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که » . مسئولیت اجتماعی:3

سازمان بایستی در جهت حفظ و کمک به زندگی اجتماعی جامعه ای که در آن فعالیت 
 .بر اساس تعریف کدام یک از افراد زیر است؟"می کند، انجام دهد

 ب( تیلور الف( وبر

 د( گریفن و بارنی ج( فایول

 مانی تدوین و طراحی می شوند.. راهبردهای اخالقی برای چه ز4
ب( معموالً سه تا پنج  الف( معموالً دو تا پنج سال

 سال

د( معموالً هفت تا ده  ج( معموالً پنج تا ده سال
 سال 

 
 

 پاسخنامه 

 5 4 3 2 1 سوال

  ج د الف ب پاسخ
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 دهمسيزفصل 

 در اسالم احکام كسب و كارآشنایی با 

 فصل هدف كلی -الف

از دیدگاه اسالم  کار و کسب احکام بای، آشنایی دانشجویان در این فصل هدف اصل
 باشد. می

  

 فصل های رفتاری هدف -ب

 رود دانشجویان بتوانند: پس از مطالعه این فصل، انتظار می
 را تشریح  کار و کسب فرهنگ و تجارت احکام با ییآشنا ضرورت

 نمایند.

  آشنا شوند. اسالم در کار و کسببا سیستم 

 را شرح دهند. کار و کسب و معامله احکام اقسام 

  شوند آشنا فروش و دیخر احکامبا. 

 آشنا شوند. کار و کسب یها داد قرار انعقاد در نکات ترین مهم با 

  آشنا شوند. کار و کسب  در یاخالق نکاتبا 
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 در اسالم كار و كسب

 هیسرما تیمالک انتقال و نقل د،یتول فروش، و دیخر معامله، تجارت، شامل کار و کسب

 اسالم. باشد یم شده منعقد توافقات یمبنا بر یاقتصاد یفضا کی در افراد نیب منابع و

 را یفرد تیمالک و داند یم مجاز یخاص طیشرا تحت را معامله و کار از یناش سود

 یالگو معامله و کار حوزه در( ع) یعل حضرت و( ص) اسالم امبریپ .است کرده دییتا

 معامله و کار و کسب به نسبت غرب با اسالم یاقتصاد دگاهید .هستند و بوده کامل

 در. است یاسالم کار و کسب احکام و یاساس اصول  در تفاوت نیا. است متفاوت

 کار و کسب یصورت در ستین دییتا مورد و ستین درست یکار و کسب نوع هر اسالم

 به یاخالق انهیاکارکردگر نگاه .باشد یاسالم قواعد و اصول طبق که است دییتا مورد

اقتصادی و  یها بیآس ینوع بروز مانع همواره یاسالم یها آموزه اساس بر تجارت

 اساس بر یتجار اخالق جیترومی شود.  میرمستقیغ ای و میمستق طور به یاجتماع

مطلق  هدفبه عنوان  سود کسب. از وظایف مدیران اسالمی است یاسالم یها آموزه

 اخالق گسترش و تیتقواست.  اخالق بدون تجارتو معامله  عواقبکسب و کار از 

 . شود تتجارو توسعه کسب و کار و  رونق موجب تواند یم کار و کسب یفضا در

 مسلمان كاسب 

و خرید و  تجارتبه  اسالم احکام طبق که گفته می شود یکاسب به مسلمان کاسب
 از یکی ییراستگو می داند. خداوند از را خود یروزو  کند  یمفروش و فعالیت اقدام 

 براساس .باشد یم صدق اسالمی تجارت الزمه و است مسلمان کاسب یها یژگیو
و حتی  ده استشن دعوت محسوب نمی شود و به آنارزش  فقرو روایات  قرآن اتیآ
است. همه انبیای الهی و امامان  حالل یروز یبرا تالش ،ی مومنینها یژگیو از یکی
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 کسب روزی حالل تالش کرده اند. معصوم )ع( و همه بزرگان برای

 کِتابٍ  فی کُلٌّ مُسْتَوْدَعَها وَ مُسْتَقَرَّها یَعْلَمُ وَ رِزْقُها اللَّهِ عَلَی إاِلَّ الْأَرْضِ فِی دَابَّةٍ مِنْ ما وَ 
 مُبینٍ

 او. برخداست او یروز نکهیا مگر ست،ین نیزم در یا جنبنده چیه: »دیفرما یم خداوند
 هر است ثبت یآشکار کتاب در نهایا همه.« داند یم را انتقالش و نقل محلّ و قرارگاه

 (6 /هود .)کند کسب حرام و نامشروع راه از انسان که یمال

 

 در اسالم كار و كسب تجارت و فرهنگ احکام با ییآشنا ضرورت

برای مدیریت و اداره بهتر امور تجاری و بازرگانی و کسب و کار در هر جامعه و 

عد و قوانینی برای راه اندازی کسب و کار توسط حاکمان وضع می شود. کشوری قوا

در اسالم نیز به این امور توجه و تاکید زیادی شده است و قوانین و احکام متعددی 

ان باید قبل از راه اندازی کسب و تجارت باید به آموختن مسلمانوضع شده است که 

با احکام اسالمی در خصوص کسب و کار  آنها اقدام کنند و با آنها آشنا شوند. آشنایی

 اگر معامله گران با احکام  است. الزم و اما کافی نیست عمل به احکام شرط کافی

 وانحرافاتی بوجود آید  ستد و دادتجارت آشنایی نداشته باشند ممکن است در  یشرع

 مربوط یشرع احکام. افراد با آموختن باشدن حاللو  ردیگ انجام باطل صورت به معامله

 .دنشناسمی  را؛ حرام و حالل باطل و حیصح یها تجارت و معامالت تجارت؛ به

در شناخت  اسالم در کار و کسب فرهنگ و تجارت احکام با ییآشنا ضرورتبنابراین 

 کسب صحیح از ناصحیح است.

 :فرمود( ع)امام علی 
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 ،5ج ،یکاف ) ؛...المتجر ثم الفقه المتجر، ثم الفقه المتجر، ثم الفقه التجّار معشر ای»

  (11ح ،150ص

 «تجارت بعد تجارت، یشرع مسائل یریادگی اوّل! گر معاملهافراد  یا

ه معاملیا  و کند یم تجارت که یکس هر بر است واجب»: دیفرما یخمینی )ره( م امام

 معامالت تا ردیبگ ادی را آنها به مربوط مسائل و را آنها یشرع احکام دهد، یم انجام را

 (20مسأله ،500ص ،1ج له،یرالوسیتحر ).«بشناسد را باطل و حیصح یها تجارت و

 گاه اسالماز دید كار و كسب یانداز راه اهداف

که از و تجارت نیز   کار و کسبدر اسالم هر نوع فعالیت و رفتاری دارای هدف است. 

 اخالقاصلی  هدف خاصی است. اهدافدر اسالم دارای اهمیت زیادی برخوردار است 

 و اخالق با توأم تجارت. است خداوند تیرضا و لتیفض کسباسالمی  تجارت در

 و کار و کسب یفضا در شهرت و اعتبار موجب یاسالم اخالق بر یمبتن کار و کسب

 عبارتند از:  اسالم دگاهید از یانداز راهاهداف  .شود انیمشتر اعتماد جلب جهینت در

 وندخدا تیرضا جلب 

  عبادت و جهاد در راه خداوند 

 کسب روزی حالل 

 تامین مخارج زندگی 

  وانمندی مالی(تکمک به مستمندان ) در صورت 
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  حيصح معامله طیشرا

 :است حیصح معامله صورت نیا در که است شرط هفت  حیصح معامله یبرا 

 باشند دار عاقلیخر و فروشنده. 
 دار بالغ باشندیخر و فروشنده. 

 توافق طرفین 

 مورد معامله باشد. مالک فروشنده 

  (مانهیپ ای وزن )باشد معلومابزار محاسبات. 

 خریدار گردد. لیتحوبعد از معامله  معامله مورد 

 باشد معلوم معامله مورد ت کاال یا خدمتایخصوص. 
 

 و كسب و كار معاملهاحکام اقسام 

متعدد و مختلفی است  احکام دارای و کسب و کار در اسالم بازرگانی، خرید و فروش

 که به صورت کلی به انواع زیر تقسیم می شود:

 ب(معامله مستح) كار و كسب مستحبات 

 مکروه(معامله ) كار و كسب مکروهات 

 (مباح معامله) كار و كسبباحات م 

 (حالل معامله)حالل كار و كسب 

 (حرام معامله) كار و كسب حرامات 
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 ب(معامله مستح) كار و كسب مستحبات

 انمسلمان است ستهیشا که است مستحب کسب و کارها امورات مربوط به از یبعض 

 و ضایتر در جهتو رعایت کنند. همه این امور  ندده انجامدر معامله و کسب  را آنها

 است.  خداوند یخشنود

 مستحب معاملهنکات در  نیتر مهم

  معامله در یرو انهیماعتدال و 

 )برد برد باشد) منفعت طرفینی 

 رضایت و خشنودی در معامله 

 نبودن در معامله صیحر  

 دادن طرف مقابل قرار تنگنا در دوری از. 

 دم ضرر و در صورت ع مقابلطرف  نشد مانیپش در صورت معامله فسخ

 زیان

 معامله ردن درنک یریگ سخت 

  رعایت عدالت در معامله و فروش با قیمت یکسان 

 رعایت حال ضعیفان جامعه 

 معامالت در یانسان و یاسالم برخورد رفتار و 

 معامالت در ییرو خوش و صداقت 

 مکروه(معامله ) كار و كسب مکروهات
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در معامله  را آنها است بهتر هک است مکروه کسب و کارها امورات مربوط به از یبعض

 یم.دهن انجامو کسب 

  معامله در مکروه نکات نیتر مهم

 )اغراق در کیفیت کاال)تعریف غیر واقعی 

 اگر چه دروغ نباشد( در معامله  خوردن قَسَم( 

 کاال در معامله بیعکردن  پنهان 

 آفتاب طلوع و فجر طلوع نیب معامله 

 صفانهمن قرارداد از بعد متیق کاهش یتقاضا 

 که است در حال انجام ان دیگریکسای که توسط  معامله در شدن وارد 

 .اند دانسته حرام را آن یبعض

 (حالل معامله)حالل كار و كسب

در  را آنها است ضروری که است حالل کسب و کارها امورات مربوط به از یبعض

 هماهنگ فرد  تخصص و ییتوانا با دیبا حالل کار و کسب یم.ده انجاممعامله و کسب 

 است یکسب حالل وکار کسب .باشد داشته یاطالعات و یا حرفه تسلط کار بر و باشد

 .دهد یم سوق مطلوب کمال به را فرد و کند یم حفظ را فرد کرامت که

 حالل معاملهنکات در  نیتر مهم

 حالل یکاالها فروش و دیخر 

 رضایت دو طرف معامله 

 های منعقد شده و اجرای قرارداددر تجارت ی به عهد وفا 
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 : فرمود یم( ع)مام علیا

 به گاهیجا در و دییبجو برکت یریگ آسان با و د،یکن ریخ طلب خدا از! تاجران یا»

 دیزیبپره خوردن سوگند از و د،یده نتیز را خود یبردبار به و دیشو کینزد دارانیخر

 را لومانمظ حق و د،یبترس گرانید به ستم از و د،یکن یریگ کناره ییگو دروغ از و

 حق و مردم اموال از و د،یکن کامل ترازو و مانهیپ و د،ینشو کینزد ربا به و د،یبپرداز

 100ح ،54ص ،78ج االنوار، بحار ).«دینشو فساد هیما نیزم در و د،ینگذار کم آنان

 (100ح ،54ص ،78ج االنوار، بحار

 ادیفر یا فرشته المقدس تیب در شب هر: »فرمود باره نیا در( ص)اسالم یگرام امبریپ
 ینم را او از یمستحب ای واجب عمل چیه خداوند بخورد، یحرام مال کس هر: زد یم

 «ردیپذ

 با امتیق روز مسلمان و گو راست و نیام گر معامله و تاجر: »فرمود( ص)اکرم امبریپ

 (.9و 8 ثیحد بازار، ثیحد چهل ).«بود خواهد دانیشه

  حالل كسب و معامله آثار

 اوندجلب توجه خد 

 خداوند رضایت جلب 
 آمرزیدن گناه 

 

 براساس روایات حالل كسب و معامله آثار

 امبریپ

 (ص)اکرم

 ،103ج ،بحاراالنوار

 .71ح ،16ص

 خداوند بخورد، حالل مال روز چهل که یکس 

 .«کند یم ینوران را او قلب
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 امبریپ

 (ص)اکرم

 االخالق، مکارم

 150ص

 یا فرشته بخورد، حالل یروز که یکس

 طلب او یبرا و ردیگ یم قرار سرش یباال

 آن خوردن از که یوقت تا کند یم آمرزش

 .«شود فارغ

 امام

 (ع)صادق

 هزار دو از خدا شیپ حرام، لقمه رهاکردن 26ص ن،یمع ریتفس

 است تر محبوب یمستحب نماز رکعت

 امام

 (ع)صادق

 االخبار، جامع

 442ص

 کی)حرام از دانگ کی گذشتن و کردن رها

 هفتاد معادل خدا شیپ ،(درهم ای نارید ششم

 است مقبول حج هزار

 حالل افزایش درآمد راهبردهای

 درآمد شیگشاو  شیافزا در مختلفی که یراهبردها یاسالم اتیروا و اتیآ طبق بر
  عبارتند از: آن نیمهمتر که است شدهموثرند مطرح  حالل

 خصوصی راهبردهای

 یزگاریپره و تقوا  
 یاله درگاه به استغفارو آمرزش  طلب 
 خداوند درگاه به دعا  
 پاکیزگی و بهداشت فردی 
  ازدواج 
 فقر کردن پنهان  

 عمومی و اجتماعی راهبردهای
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 انفاق و صدقه  
 کینزد شاوندانیخو با ارتباط 
 یمهربان و یاخالق خوش  
 ینواز مهمان  

 حالل درآمد كاهش بردهایراه

موثرند  حالل درآمد کاهش در مختلفی که یراهبردها یاسالم اتیروا و اتیآ طبق بر
  عبارتند از: آن نیمهمتر که است شدهمطرح 

 نماز شمردن سبک 
 خوردن دروغ قسم  

  نظم و بهداشت فردیبی توجهی به 

 

 

 (حرام معامله) كار و كسب حرامات

در  را آنها است ضروری که است حرام کسب و کارها امورات مربوط به از یبعض

طیان  و ضرر موجب که یکار و کسب .یمزیبپره و از آنها یمدهن انجاممعامله و کسب 

 را جانی افراد و یاقتصاد تیامن و باشد یبشر اجتماع ای انگرید یبرا یبدبخت و

 رانت ربا، قمار، ،یفروش کم: مانند ؛می شود شمرده گناه ومخدوش کند حرام است 

 ... و یخوار
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 یا انسان برجسته تصاویر دادن نقش یا( جنس هر از)  مجسمه ساختن فقها از برخی

 به است ازین مشابه موارد و مورد نیا در. دانند یم حرام را اشیاء و اجسام بر حیوانات

 .شود مراجعه تقلد مرجع

 حرام معاملهنکات در  نیتر مهم

 در معامله ییگو دروغ 

 خرید و فروش کاالهای حرام 

 به دیگر معامله گران)رقیب( بهتان و تهمت 

 تحویل کاال با کیفیت پایین تر از مفاد قرار داد( یبردار کاله( 

 فروش و دیخر دردروغ  قسم 

 سسرقت و اختال 

 تکار کاالهای ضروری مانند مواد غذایی به منظور افزایش قیمتاح 

 :فرمود( ع)صادق امام

 نیا از یکی کند، ناتوان و خسته مرا چه هر آدم، یبن مورد در: دیگو یم ملعون سیابل» 

 ریغ راه از مال آوردن دست به یکی: کند ینم ناتوان زاد یآدم برابر در مرا زیچ سه

 آن کردن مصرف سوم، و ،یمال واجب پرداخت از او کردن یریگجلو یگرید و حالل،

 (141ح ،132ص صدوق، خصال، ).«حرام و صحیحنا راه در

  حرام و كسب معامله آثار

دارای آثار دنیوی و اخروی در زندگی انسان و خانواده او دارد که  حرام کسب و معامله

 در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می شود:
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 ریناپذ جبران یها یگرفتار  

  جهنمو عذاب آتش 

 )سلب توجه خداوند) روی گردانی خداوند 

  مورد غضب و خشم خداوند قرار گرفتن 

  قلب قساوتبی رحمی و 

 عباداتو  نمازتایید و  رشیپذ عدم 

 اموال یبرکت یب 

 دعا ننشد مستجاب 

 (ستیناشا فرزندان تولد)نسل در یمنف ریتأث 

 به و د،یکن یم ام ینافرمان شما نکهیا از: »فرمود سعد عمر سپاهیان به( ع)نیحس امام

 دل بر و شده پر حرام از تانیها شکم که است نیا د،یده ینم فرا گوش من سخن

 ایآ د؟یده ینم انصاف ایآ! شما بر یوا. دیریپذ ینم را حق گرید و خورده مهر تانیها

 «؟!دیده ینم فرا گوش

 براساس روایات حرام كسب و معامله آثار

 مبرایپ

 (ص)اکرم

 ،103ج بحاراالنوار، )

 (.48ح ،11ص

 دست به حاللش راه ریغ از را یمال کس هر

 .«است آتش در اش توشه آورد،

 امبریپ

 (ص)اکرم

 

 ،104ج بحاراالنوار، )

 (.8ح ،294ص

 و ردیبگ او از ناحق به را یمؤمن مال که یکس»

شده،  گردان یرو او از خداوند ندهد، او به

 نامه در را آنها کرده، رزنشس را او یکارها

از  که را یمال و کند توبه تا سدینو ینم او اعمال
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 «برگرداند او به گرفته، مؤمن آن 

 امبریپ

 (ص)اکرم

 ث،یاالحاد جامع )

 (289ص

 بهشت وارد باشد، شده هیتغذ حرام از که یکریپ

 شود ینم

 امام

 (ع)صادق

 ،104ج بحاراالنوار،)

 .(17ح

 را مؤمن مال که یکس: ودفرم بارها رمؤمنانیام»

 .«ستین ما دوستان از بخورد، حرام به

 امام

 (ع)صادق

 االخالق، مکارم) 

 (150ص

 قرار یانسان شکم در حرام لقمه که یهنگام»

 نیزم و ها آسمان در که یا فرشته هر رد،یگ

 لقمه آن که یوقت تا و کند یم لعنت را او است،

 هر و کند، ینم نگاه او به خدا اوست، شکم در

 خدا خشم یسو به بخورد، حرام لقمه که کس

 و ردیپذ یم خدا کند، توبه اگر پس. است رفته

 سزاوارتر او به آتش رد،یبم توبه از قبل اگر

 .«است

 امام

 (ع)صادق

 

 ،66ج بحاراالنوار،)

 .(7ح ،313ص

 شب چهل تا بخورد حرام لقمه که یکس»

 روز چهل تا شیدعا و شود، ینم قبول نمازش

 حرام لقمه آن که یگوشت و شود، ینم بمستجا

 کی ،یآر. است سزاوارتر آتش به اند،یرو یم

 .«اندیرو یم گوشت هم لقمه

 (ع)باقر امام

 

 ،103ج بحاراالنوار، )

 (.48ح ،11ص

 آورد، دست به حرام راه از یمال یکس یوقت»

 قبول او از را رحم صله و عمره و حج خداوند

 مشکل هم مال آن با ازدواج بلکه کند، ینم



 195یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق 

 «بود خواهد 

  

 زمان كسب و كار

در زمانهای خاصی مطرح شده  است  کسب و کاردر اسالم توصیه های برای تالش و  

 که به مهم ترین آنها اشاره می شود.

  در روز كار 

او کسی است که وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکمُ الَّیلَ لِبَاسا وَ النَّوْمَ سُبَاتا وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورا؛ »

شب را برای شما لباس قرار داد و خواب را مایه استراحت و روز را وسیله حرکت و 

 ( 47/  فرقان) «حیات.

اهلل جَعَلَ الْحَیاءَ فِی الْعَینَینِ؛ برای  إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا بِالنَّهَارِ فَإِنَّ: »)ع(امام باقر 

و اجتماعی[ خود در روز اقدام کنید؛ چرا که خداوند حیا را در مالی برآوردن نیازهای ]

 «ها قرار داده است. چشم

 صبح نماز از سشروع كسب و كار پ 

: إِنِّی وَاهللِ مَا آمُرُکمْ إاِلَّ بِمَا نَامُرُ بِهِ انْفُسَنَا فَعَلَیکمْ بِالْجِدِّ وَاالِْجْتِهَادِ وَإِذَا امام صادق)ع(

اهلل سَیرْزُقُکمْ وَیعِینُکمْ  طلب الرِّزْقِ وَاطْلُبُوا الْحَالَلَ فَإِنَّ فَانْصَرَفْتُمْ فَبَکرُوا فِی صَلَّیتُمُ الصُّبْحَ

کنم. پس  کنم، جز آنچه خود را نیز بدان امر می عَلَیهِ؛ به خدا سوگند من به شما امر نمی

حرکت طلب رزق خود  بر شما باد که جدیت و کوشش کنید و پس از نماز صبح برای

کرده، رزق حالل به دست آورید. خداوند به شما روزی خواهد داد و شما را بر آن 

 «کمک خواهد کرد.

 برای انجام كارهای مهم زمان تخصيص یابد 
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یک فرد مسلمان برای خرید هر کاالیی نباید خود شخصاً اقدام کند زیرا زمان برای 

 انجام کارهای مهمتر و ضروری تر محدود می شود.

الَ تَکونَنَّ دَوَّارا فِی االْءَسْوَاقِ وَالتَلِ دَقَائِقَ »فرمایند:  صادق)ع( در این خصوص میامام 

االْءَشْیاءِ بِنَفْسِک فَإِنَّهُ الَ ینْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِی الْحَسَبِ وَالدِّینِ ان یلِی شِرَاءَ دَقَائِقِ 

اشْیاءَ... الْعَقَارَ وَالرَّقِیقَ وَاالْءِبِلَ؛ هرگز در بازارها پرسه مزن و االْءَشْیاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَالَ ثَالَثَه 

]تهیه[ اشیای کوچک را خودت پیگیری نکن؛ چرا که برای مسلمان دیندار و با 

شخصیت، شایسته نیست خودش اقدام به خرید اشیای جزئی کند؛ مگر نسبت به سه 

 «و شتر. چیز:... خرید ملک )زمین و خانه(، اشیای ظریف

 كار و كسب یها داد قرار انعقاد در نکته ترین مهم

 ساختمان و کشاورزی های زمین، ها کارگاه و ها فروشگاه یا مختلف های مغازه اجاره
برای اجرای مطلوب و کاهش مشکالت . هستندکار  و کسب یها داد قرارنوعی از ... و

ردادها براساس نکات و ناشی از اجرای قراردادهای کسب و کار نیاز است که قرا
 انعقاد قرار داد های کسب و کار در اتنک ترین مهماصولی منطقی منعقد شوند. 

 عبارتند از :

 مشخص قرارداد جزئیات 
 اجرای مشخص ) ابتدا و انتها( زمان 
 کمیت و کیفیت اجرا 
 معین و پرداختی دریافتی لغامب  
 قرارداد و معامله طرف دو توافق و رضایت 

 تعهدات طرفین 

  عباداترویکرد مالی در 

و مبلغ آن  شود می واجب بالغ انسان ساالنه درآمدبر مازاد  خمس :خمس پرداخت
 تقدیم قربت قصد به و خاطر رضایت با باید کهاست  ساالنه درآمد مازاد پنجم یک
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پاکیزه  حالل کردن و راه هاییکی از  خمس .بنمایید مراجع یعنی )ع( زمان امام وکالی
 است. کردن اموال

حرام  ساداتزکات بر  .شودمی ان صرف مسلمفقرا در مصالح زکات  : زكات پرداخت

 ختپردادر دین مقدس اسالم  به بحث زکات می پردازد.در قرآن  وندخدا. است

می  خداوند.است اموال کردن پاکیزه و کردن حالل های راه از یکی مانند خمس زکات،

 زکات نهاآ ز( ا103 / توبة)  «...بِها تُزَکّیهِمْ وَ تُطَهِّرُهُمْ ةًصَدَقَ أمْوالِهِمْ مِنْ خُذْ»: فرماید

 لشان و تزکیه نفسشان شود.اموا شدن پاک موجب تا بگیر

  

 نکات اخالقی در  كسب و كار 

 یزندگتجارت پیامدهای مثبت و مطلوبی در  در یاخالق یها لتیفض اسالم منظر از
  یم را ت تجاری و اجتماعیمشکال بسیاری از  .دارد دنبالانسانها به   یاجتماع و یفرد

 .کرد حل کار و کسب یفضا در تجارت به اسالمی اخالق کردیرو با توان

 خدا با تجارتمنظور  به فیضع افراد حال تیرعا  

 وجدان کاری 

 راستگویی 

  منفعت طرف مقابلرضایت و 

 اخالقی در  كسب و كار  غير نکات

 و یفرد یزندگدر منفی تجارت پیامدهای  در یاخالق ریغ نکات اسالم منظر از
 .دارد دنبالانسانها به   یاجتماع

 معامالت در قلبت 

  قاچاق یکاال تجارت 
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 فروشی گران 

 هدایاو  رشوه 

 جعل اسناد  

 راستانداردیغ یکاالها دیتول 

 سوء استفاده از فرصت فرصت طلبی و 

 از پس او کند؛ تجارت و رود مصر به تا داد مصادف به نارید هزار مبلغ (ع)صادق امام 
  یکینزد در آنها. کرد حرکت مصر طرف به بازرگانان از یگروه همراه ،هاکاال دیخر
 با بازرگانان و مصادف. است شده ابیکم مصر در شانیکاال که شدند متوجه مصر یها
 خدمت مصادف. ندختفرو متیق برابر دو به را خود یکاال و شدند مانیپ  هم گریکدی

 سهیک کی: گفت و کرد میتقد حضرت به یدرهم هزار سهیک دو و دیرس( ع)صادق امام
 به را آن چگونه است ادیز سود نیا فرمود امام. است آن سود دوم سهیک و شما هیسرما
 شما ایآ! است منزه خداوند: فرمود ماما. کرد فیتعر را ماجرا مصادف ؟یآورد دست
 از یکی حضرت سپس! دیبفروش مسلمانان به متیق برابر دو به را اموال که دیخور قسم

 یا .ندارم سود آن به یازین یول برداشتم، را ام هیسرما من: فرمود و گرفت را سهیک دو
 ج ،یلکافا الفروع ،ینیکل ).است آسانتر حالل یروز کسب از ر،یشمش با جنگ! مصادف

 (.161 ص ،5

 1فروش و دیخر احکام

 ای است حیصح کرده که یا معامله نداند یا مسأله ندانستن یبرا انسان اگر ـ 2060 مسأله
 داده لیتحو که یمال در نه و د،ینما تصرف تواند یم است گرفته که یمال در نه باطل،
 اگر یول باشد، مصالحه با هرچند کند اطیاحت ای رد،یبگ ادی را مسأله دیبا بلکه است،
 .است زیجا تصرّف باشد، باطل معامله هرچند است آن در تصرّف به یراض طرف بداند

 فروش و دیخر مستحبات

 .آن مانند و فقر لحاظ به مگر نگذارد، فرق ها یمشتر نیب جنس متیق در آنکه: اوّل
                                                                                                                                        

1
 یستانيس هللا تيآ المسائل حيتوض برگرفته از  
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 ریتکب معامله هنگام و د،یبگو را نیشهادت تجارت، یبرا نشستن یابتدا در آنکه: دوّم
 .دیبگو

 .ردیبگ کمتر خردیم که را آنچه و بدهد، ادتریز فروشدیم که را یزیچ آنکه: سوّم

 زدن هم به یتقاضا او از و شود مانیپش اگر کرده، معامله او با که یکس آنکه: چهارم
 .ردیبپذ د،یبنما را معامله

 مکروه معامالت

 مگر ،یفروش ملک: اوّل :است ارقر نیا از مکروه معامالت از یبعض ـ 2062 مسأله
 با معامله: چهارم .یفروش کفن: سوّم .یقصاب: دوّم .بخرد آن پول با یگرید مالک نکهیا

 دیخر را خود کار آنکه: ششم .آفتاب اوّل و صبح اذان نیب معامله: پنجم .پست مردمان
 یگرید هک یجنس دنیخر یبرا آنکه: هفتم .دهد قرار نهایا مانند و جو و گندم فروش و
 .شود او معامله داخل بخرد، خواهدیم

 حرام معامالت

 :است موارد نیا جمله آن از است، اریبس حرام معامالت ـ 2063 مسأله

 مردار نیهمچن و خوک، و یشکار ریغ سگ و مسکر، مشروبات فروش و دیخر: اوّل
 استفاده نجس نیع از بشود که یصورت در نهایا ریغ در و ـ واجب اطیاحت بر بنا ـ نجس
 رود،یم بکار دادن کود یبرا که نجس فضوالت مانند باشد، حالل که نمود یتوجه قابل
 .است زیجا فروش و دیخر

 و دادن لیتحو مانند باشد، آن در تصرف مستلزم اگر یغصب مال فروش و دیخر: دوّم
 .گرفتن لیتحو

 که یصورت در است یبتقل یها پول ای شده، ساقط اعتبار از که ییها پول با معامله: سوّم
 .است زیجا معامله بداند، اگر یول نباشد، متوجه معامله طرف
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 معموالً که است شده ساخته یئتیه به که ییزهایچ یعنی حرام آالت با معامله: چهارم
 و بت مانند است حرام استفاده سبب به آن ارزش و دیآیم بکار حرام استفاده یبرا
 .رامح لهو آالت و قمار لیوسا و بیصل

 بد جنس با خوب جنس کردن مخلوط ـ 1 :مانند) باشد؛ غش آن در که یا معامله: پنجم
 خالف بر دادن جنس به را یخوب ظاهر صورت ـ 2 .آب با ریش کردن مخلوط مانند
 بدون طال کردن روکش مانند، کردن وانمود گرید جنس صورت به را جنس ـ 3 واقع

 ( جنس بیع داشتن یمخف ـ 4 .یمشتر اطالع

 مانند است، ممکن آن دنیکش آب و شده نجس که یپاک زیچ فروختن ـ 2064 مسأله
 یول نباشد، ممکن آن دنیکش آب اگر است نیهمچن و ندارد، اشکال ظرف، و فرش
 هم توقف اگر بلکه نفت، مانند نباشد طهارت بر متوقف آن یمعمول و حالل منافع
 زیجا فروختنش هم باز باشد داشته یتوجه قابل و حالل منفعت چنانچه باشد داشته
 .است

 آن بودن نجس دیبا بفروشد، است نجس که را یزیچ بخواهد یکس اگر ـ 2065 مسأله
 ترک ای حرام ارتکاب معرض در داریخر دینگو اگر که یصورت در د،یبگو داریخر به را

 زنما آن با و بردیم بکار غسل ای و وضو در را نجس آب نکهیا مثل شود، یم یواجب
 البته کند،یم استفاده دنیآشام ای و خوردن در نجس زیچ آن از ای و خواند،یم را واجبش

 .دیبگو او به ستین الزم ،یالابال افراد مانند ندارد یا دهیفا او به گفتن که بداند اگر

 زیجا اگرچه یخوردن ریغ و یخوردن نجس یداروها فروش و دیخر ـ 2066 مسأله
 .دیبگو یمشتر به شد گفته شیپ مسأله در که یصورت در را نجاستش دیبا یول است،

 نجس اگر آورند،یم یاسالم ریغ ممالک از که ییها روغن فروش و دیخر ـ 2067 مسأله
 جان از بعد وانیح از که یمواد ریسا و روغن و. ندارد اشکال نباشد معلوم آنها بودن
 یاسالم ریغ ممالک از ای ندریبگ کافر دست از چنانچه ن،یژالت مانند رندیگیم آن دادن

 کشته شرع دستور به که است یوانیح از که برود آن احتمال که یصورت در اورند،یب
 فروشنده بر و حرام، خوردنش یول است، زیجا آن فروش و دیخر و پاک اگرچه شده،
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 معرض در داریخر د،ینگو اگر که یصورت در د؛یبگو داریخر به را تیفیک است الزم
 .گذشت( 2065) مسأله در آنچه رینظ باشد، داشته قرار یواجب ترک ای ،حرام ارتکاب

 کشته شده نیمع شرع در که یدستور ریغ به را آن مانند و روباه اگر ـ 2068 مسأله
 ست،ین زیجا ـ اطیاحت بر بنا ـ آن پوست فروش و دیخر باشد، مرده خودش ای باشند،

 .ندارد اشکال باشد، مشکوک اگر یول

 شود، یم گرفته کافر دست از ای آورند،یم یاسالم ریغ ممالک از که یچرم ـ 2069 مسأله
 و دیخر شده، کشته شرع دستور به که است یوانیح از برود احتمال که یصورت در

 .باشدیم حیصح آن در نماز نیهمچن و است، زیجا آن فروش

 است، شده هگرفت دادنش جان از بعد وانیح از که یمواد ریسا و روغن ـ 2070 مسأله
 دست از را آن مسلمان آن که بداند انسان و شود گرفته مسلمان دست از که یچرم ای

 است شده کشته شرع دستور به که است یوانیح از که است نکرده قیتحق و گرفته کافر
 آن خوردن یول زاست،یجا آن فروش و دیخر و است، طهارت به محکوم هرچند نه، ای

 .ستین زیجا آن مانند و روغن

 .است باطل و حرام آنها معامله روان، مسکرات ریسا و خمر ـ 2071 مسأله

 فروشنده و دهد، اجازه صاحبش مگر است، باطل یغصب مال فروختن ـ 2072 مسأله
 .برگرداند او به گرفته داریخر از که را یپول دیبا

 ولپ که باشد نیا قصدش یول است، معامله قاصد جداً داریخر اگر ـ 2073 مسأله
 پول است الزم یول ندارد، ضرر معامله صحت به قصد نیا ندهد، خردیم که را یجنس

 .بدهد فروشنده به را آن

 مال از بعداً است دهیخر ذمّه به که را یجنس پول بخواهد داریخر اگر ـ 2074 مسأله
 حالل مال از است بدهکار که را یمقدار دیبا یول است، حیصح معامله بدهد، حرام
 .گردد یبر اش ذمّه نکهیا تا بدهد
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 مثل مشترک، آالت اما و ستین زیجا حرام، لهو آالت فروش و دیخر ـ 2075 مسأله
 .ندارد یمانع آن فروش و دیخر دئو،یو و صوت ضبط و،یراد

 حرام موارد در آن از اش خانواده و خودش است مطمئن که یکس یبرا آن ینگهدار و
 .است زیجا کنند، ینم استفاده

 که بفروشد نیا یبرا ببرند، آن از حالل استفاده شود یم که را یزیچ اگر ـ 2076 مسأله
 هیته شراب آن از که بفروشد نیا یبرا را انگور مثالً کنند، مصرف حرام در را آن
 بر را معامله و آن، از شیپ چه و بگذارند، نیا بر قرار معامله ضمن در چه ند،ینما

 که بداند فقط و نفروشد آن یبرا اگـر یول است، محرا معامله دهند، انجام آن اساس
 .ندارد اشکال معامله کرد، خواهد هیته شراب انگور از یمشتر

 و دیخر یول است، حرام ـ اطیاحت بر بنا ـ جاندار مجسمه ساختن ـ 2077 مسأله
 .است زیجا جاندار ینقاش اما و. ندارد یمانع آن فروش

 اگر شده، هیته باطل معامله ای ،یدزد ای قمار راه از که یزیچ دنیخر ـ 2078 مسأله
 ردیبگ فروشنده از و بخرد را آن یکس اگر و است، حرام باشد آن در تصرف مستلزم

 .برگرداند اش یاصل صاحب به دیبا

 کند نیمع را آن چنانچه بفروشد، است مخلوط هیپ با که را یروغن اگر ـ 2079 مسأله
 باشد ادیز آن در هیپ مقدار که یصورت در فروشم،یم را روغن من کی نیا دیبگو مثالً

 یطور به باشد کم هیپ مقدار اگر و است، باطل معامله ند،ینگو روغن را آن که یطور به
 دارد بیع اریخ یمشتر یول است، حیصح معامله ند،یبگو هیپ با مخلوط روغن را آن که
 زیمتما هیپ از روغن اگر اما و. ردیبگ پس را خود پول و بزند، هم به را معامله تواند یم و

 هیپ یبرا فروشنده که یپول و باشد،یم باطل است آن در که یا هیپ مقدار به معامله باشد،
 روغن معامله تواند یم یمشتر و است، فروشنده مال هیپ و ،یمشتر مال گرفته آن

 روغن من کی و نکند نیمع را آن اگر یول بزند، هم به است آن در که هم را یخالص
 بدهد پس را روغن آن تواند یم یمشتر بدهد، دارد هیپ که یروغن بعد بفروشد، ذمّه در
 .دینما مطالبه را خالص روغن و
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 همان از ادتریز به فروشند،یم مانهیپ ای وزن با که را یجنس از یمقدار اگر ـ 2080 مسأله
 است، حرام و ربا بفروشد، گندم مین و من کی به را گندم من کی مثالً بفروشد، جنس
 جنس و خوب یکی جنس ای وب،یمع یگرید و سالم جنس، دو از یکی اگر بلکه

 که یمقدار از شتریب چنانچه باشند، داشته متیق تفاوت گریکدی با ای باشد، بد یگرید
 مس آن از شتریب و بدهد را درست مس اگر پس است، حرام و ربا هم باز رد،یبگ دهدیم

 ساخته یطال ای رد،یبگ گرده برنج آن از شتریب و بدهد را یصدر برنج ای رد،یبگ شکسته
 .باشدیم حرام و ربا رد،یبگ نساخته یطال آن از شتریب و بدهد را

 کی مثالً فروشد،یم که باشد یجنس از ریغ ردیگیم اضافه که را یزیچ اگر ـ 2081 مسأله
 اگر بلکه ت،اس حرام و ربا هم باز بفروشد، پول الیر کی و گندم من کی به گندم من
 حرام و ربا دهد، انجام او یبرا یعمل داریخر که کند شرط یول رد،ینگ ادتریز یزیچ
 .باشدیم

 گندم من کی مثالً کند، اضافه یزیچ دهدیم را کمتر مقدار که یکس اگر ـ 2082 مسأله
 که یصورت در ندارد، اشکال بفروشد، گندم مین و من کی به را دستمال، کی و

 و. باشد ینقد هم معامله و باشد یادیز مقدار مقابل در دستمال که باشد آن قصدشان
 به را، دستمال کی و گندم من کی مثالً کنند، ادیز یزیچ طرف دو هر از اگر نیهمچن

 و دستمال که باشد آن قصدشان چنانچه بفروشد، دستمال کی و گندم مین و من کی
 .ندارد اشکال باشد، دوّم طرف در دستمال مقابل در اوّل، طرف در گندم من مین

 مثل که را یزیچ ای فروشند،یم ذرع و متر با پارچه مثل که را یزیچ اگر ـ 2083 مسأله
 مگر ندارد، اشکال رد،یبگ ادتریز و بفروشد کنند،یم معامله شماره با مرغ تخم و گردو،

 نیا در آن صحت که باشد مدت با معامله و بوده، جنس کی از دو هر که یصورت در
 پس گردو دانه دوازده که بدهد، نقداً گردو دانه ده نکهیا مثل است، اشکال محل صورت

 تومان مثالً که ندارد یمانع پس اسکناس، فروختن است لیقب نیا از و رد،یبگ ماه کی از
 اگر یول بفروشد، مدت با ای نقداً، داُلر ای نارید مثل اسکناس، از گرید جنس به را

 وگرنه باشد، مدت با معامله دینبا رد،یبگ ادتریز و فروشدب خودش جنس به بخواهد
 از بعد تومان ده و صد که بدهد نقداً تومان صد نکهیا مثل است، اشکال محل آن صحت
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 .ردیبگ ماه شش

 که را یزیچ اگر شوند،یم فروخته مانهیپ ای وزن با که ییزهایچ در ـ 2085 مسأله
 یادیز باشد، ینقد معامله و نباشد جنس کی از رد،یگیم که را یعوض و فروشدیم

 من کی اگر پس است، اشکال محل باشد، مدت با معامله اگر یول ندارد، اشکال گرفتن
 .ستین اشکال از یخال معامله صحت بفروشد، ماه کی تا گندم من دو به را برنج

 نیهمچن و رند،یبگ ربا گریکدی از توانند یم شوهر و زن و فرزند و پدر ـ 2088 مسأله
 یکافر با ربا معامله یول رد،یبگ ربا ستین اسالم پناه در که یکافر از تواند یم مسلمان

 او عتیشر در دادن ربا اگر معامله انجام از پس البته است، حرام است اسالم پناه در که
 .ردیبگ را یادتیز او از تواند یم باشد، زیجا

 ستین زیجا ـ واجب اطیاحت رب بنا ـ آن بر اجرت اخذ و شیر دنیتراش ـ 2089 مسأله
 معموالً که باشد یحرج ای ضرر موجب آن ترک ای باشد، اضطرار مورد نکهیا مگر

 .باشد نیتوه و استهزاء جهت از هرچند شود،ینم تحمّل

 خوانده یآواز با که است یباطل سخن آن از منظور و است، حرام غنا ـ 2090 مسأله
 صدا گونه نیا با ستین زیجا نیهمچن و. باشد لعب و لهو مجالس مناسب که شود یم

 گفته آنچه از ریغ یسخنان ـ واجب اطیاحت بر بنا و ـ بخوانند، را آن مانند و دعا و قرآن
 اجرت و است حرام غنا به دادن گوش نیهمچن و. نخوانند صدا گونه نیا به زین شد

 آن دادن ادی و نگرفت ادی نیهمچن و. شودینم رندهیگ ملک و است حرام زین آن بر گرفتن
 ینحو به اگر زین کیموز مخصوص آالت نواختن یعنی یقیموس و. ستین زیجا زین

 اجرت و. ستین حرام آن ریغ و است، حرام است لعب و لهو مجالس مناسب که باشد
 و میتعل و شود،ینم رندهیگ ملک و است، حرام زین حرام، یقیموس نواختن بر گرفتن

 .است حرام زین آن تعلّم

 در مگر است، باطل باشد معامله در مستقل که نابالغ بچه با معامله ـ 2092 لهمسأ
 با معامله اگر اما و باشد، معمول آنها در نابالغ زیمم بچه با معامله که یمتیق کم یزهایچ
 صورت هر در معامله سازد، یجار را معامله غهیص فقط زیمم نابالغ بچه و باشد او یول
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 آن صاحبش از وکالتاً بچه آن و باشد، یگرید مال پول ای سجن اگر بلکه است، حیصح
 است حیصح معامله که است نیا ظاهر بخرد، یزیچ پول آن با ای و بفروشد، را مال

 پول که باشد لهیوس طفل اگر است نیهمچن و. باشد تصرف در مستقل زیمم بچه اگرچه
 با بالغ نفر دو واقعاً چون است، حیصح معامله نباشد زیمم اگرچه برساند فروشنده به را
 .اند کرده معامله گریکدی

 بخرد یزیچ ست،ین حیصح آن با معامله که یصورت در نابالغ بچه از اگر ـ 2093 مسأله
 خود مال که یصورت در گرفته او از که را یپول ای جنس دیبا بفروشد، او به یزیچ ای

 تیرضا صاحبش از ای بدهد، آن صاحب به بوده یگرید مال اگر و او، یول به باشد بچه
 دیبا ندارد، یا لهیوس هم او شناختن یبرا و شناسدینم را آن صاحب اگر و بخواهد،

 اطیاحت و بدهد، ریفق به مظالم ردّ بابت آن صاحب طرف از گرفته، بچه از که را یزیچ
 .ردیبگ اذن شرع حاکم از کار نیا در که است آن الزم

 معامله ست،ین حیصح آن با معامله که یصورت در زیمم بچه با یکس اگر ـ 2094 مسأله
 از بعد بچه از تواند یم ببرد، نیب از است داده او به که را یپول ای جنس بچه و کند،

 خودش یول باشد زیمم ای نباشد، زیمم بچه اگر و د،ینما مطالبه او یول از ای بلوغش،
 او طیتفر ای اهمال، اثر در دهرچن باشد شده تلف او نزد بلکه باشد، نکرده تلف را مال

 .ستین ضامن باشد،

 معامله از بعد چنانچه کنند، مجبور معامله به را فروشنده ای داریخر اگر ـ 2095 مسأله
 آن مستحب اطیاحت یول است، حیصح معامله هستم، یراض دیبگو مثالً شود یراض

 .بخوانند را معامله غهیص دوباره که است

 به مال صاحب چنانچه بفروشد، او اجازه بدون را یکس مال انسان اگر ـ 2096 مسأله
 .است باطل معامله نکند، اجازه و نشود یراض آن فروش

 طفل بر یپدر جدّ یوص و پدر یوص زین و طفل یپدر جدّ و پدر ـ 2097 مسأله
 در هم عادل مجتهد آنها همه نبودن صورت در و بفروشند، را طفل مال توانند یم

 که را یکس مال ای م،یتی طفل ای وانه،ید مال تواند یم کند اقتضا مصلحت که یصورت



 یاسالم کردیرو با تیریمد در یا حرفه اخالق     206

 .بفروشد است غائب

 مال صاحب فروش، از بعد و بفروشد و کند غصب را یمال یکس اگر ـ 2098 مسأله
 و داده یمشتر به کننده غصب که را یزیچ و است، حیصح معامله کند، اجازه را معامله
 و داده یمشتر که را یزیچ و است، یمشتر ملک معامله موقع از آن یها منفعت
 .اند کرده غصب را او مال که است یکس ملک معامله، موقع از آن یها منفعت

 مال آن پول نکهیا قصد به بفروشد و کند غصب را یمال یکس اگر ـ 2099 مسأله
 پول یول است حیصح معامله بکند، اجازه را معامله مال، صاحب چنانچه باشد، خودش

 .غاصب مال نه شود یم لکما مال

 هينس و نقد

 توانند یم معامله از بعد فروشنده و داریخر بفروشند، نقد را یجنس اگر ـ 2114 مسأله
 منقول در دادن لیتحو و رند،یبگ لیتحو و نموده مطالبه گریکدی از را پول و جنس
 زیچ آن از دست که است نیا به ن،یزم و خانه مانند رمنقولیغ و لباس، و فرش مانند

 آن در بتواند بخواهد، چنانچه که دهد قرار طرف اریاخت در را آن یطور و بردارد،
 . کند تصرف

 بفروشد را یجنس اگر پس باشد، معلوم کامالً مدت دیبا هینس معامله در ـ 2115 مسأله
 .است باطل معامله نشده نیمع کامالً مدت چون رد،یبگ را آن پول خرمن سر که

 اند گذاشته قرار که یمدت شدن تمام از شیپ بفروشد هینس را یجنس راگ ـ 2116 مسأله
 داشته یمال و ردیبم داریخر اگر یول د،ینما مطالبه داریخر از را آن متیق تواند ینم

 .دینما مطالبه او ورثه از را طلب مدت، شدن تمام از شیپ تواند یم فروشنده باشد،

 اند، گذاشته قرار که یمدت شدن تمام از عدب بفروشد، هینس را یجنس اگر ـ 2117 مسأله
 را او دیبا بپردازد، نتواند داریخر اگر یول د،ینما مطالبه داریخر از را آن متیق تواند یم

 .ردیبگ پس است موجود جنس آن که یصورت در و کند، فسخ را معامله ای دهد مهلت
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 آن متیق و بدهد هینس یمقدار داند،ینم را جنس متیق که یکس به اگر ـ 2118 مسأله
 داندیم را جنس ینقد متیق که یکس به اگر یول. است باطل معامله د،ینگو او به را
 یتومان دهم،یم هینس تو به که را یجنس دیبگو مثالً کند، حساب تر گران و بدهد هینس

 .ندارد اشکال کند، قبول او و کنمیم حساب تر گران فروشمیم نقد که یمتیق از الیر کی

 داده، قرار یمدت آن پول گرفتن یبرا و فروخته هینس را یجنس که یکس ـ 2119 مسأله
 نقد را هیبق و کند کم را خود طلب از یمقدار مدت، نصف گذشتن از بعد مثالً اگر
 .ندارد اشکال رد،یبگ
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 . یالقرب یذو
 ،مکتبه(ص)الرسول آل عن القول تحف ن،یالحس بن یعل بن الحسنه محمد ،ابویالحران شعبه یاب

 .ق 1394،قم،یرتیبص
  1375 رجاء، فرهنگى نشر مرکز آملى، جوادى اهلل آیت: اسالمى حکومت در کارگزاران اخالق

   تیریمد یعلم مقاالت گاهیپا اسالم، در تیریمد ،(1389) رضا،یعل ،یاژدر
 . یدانشگاه جهاد انتشارات تهران، ،"یاسالم تیریمد" ،(1377. )اکبر یدعلیس ،یا افجه

 بر یمبتن رییگ میتصم موضوع نظری های هیپا یبررس ،(1391) ن،یحس ،یرمضان ؛یعل حسن اکبری،
  تابستان و بهار ،1 شماره ، 20 سال ،یاسالم تیریمد یپژوهش  یعلم فصلنامه دو ،یاسالم اخالق

 .ق 1407روت،یالمطبوعات،ب یاالعلم  الحکم،مؤسسه درر و الحکم غرر الواحد، عبد ،یاالمد یمیالتم
 الکتب ،داریالغفار اکبر یعل هیعل  علق و ،صححهیعقوب،الکافی بن مدمح جعفر ،ابوینیالکل

 .ق 1388ه،طهران،یاالسالم
 ق 1388 ه،یاالسالم الکتب دار ،ینیکل عقوبی بن محمد ابوجعفر: یالکاف
 یسازمان تعهد و عدالت رابطه یبررس ،(1388) ار،یّس ابوالقاسم پورعزت؛ اصغر یعل ؛یمهد دیس ،یالوان

 نفت صنعت در یانسان منابع تیریمد فصلنامه ،(رانیا گاز توسعه و یمهندس شرکت: یدمور مطالعه)
 4 شماره ؛یانرژ یالملل نیب مطالعات موسسه

 . چهاردهم چاپ ،ین انتشارات: تهران ،یعموم تیریمد ،(1379) یدمهدیس ،یالوان
. االفعال و االقوال سنن یف االعمال کنز(.  1397) نیالد حسام بن یالمتق یعل نیالد عالء الهندی،

 صفوه حیتصح
 للمطبوعات، یاالعلم مؤسسه: روتیب. الکلم درر و غررالحکم(. ق. هـ 1407) عبدالواحد، ،یمیتم یآمد

 . یاالول الطبعه
 دفتر امام، امیپ و کالم در کارگزاران اخالق ،(1372) یاسالم انقالب جانبازان و مستضعفان ادیبن

 (.قم) یاسالم انتشارات
 مرکز: ناشر ،یصائب محمد ترجمه نوشته دستمزد و حقوق یها نظام تیریمد ،(1372.) ام آنجال. یبوو

  دوم چاپ ،یدولت تیریمد آموزش
 انسانی علوم مدرس فصلنامة رایج، مدیریت و اسالمی مدیریت تطبیقی مطالعة ،(1383) ل،یجل بهارستان
 32-1 صص مدیریت، ویژهنامه

 دانشگاه، و حوزه همکاری دفتر قم، ،یآموزش تیریمد ،( 1361) ، تمادیاع یسلطان ل،یجل بهارستان،
 دانشگاه و حوزه 25 شماره جزوه
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 1404 رانیا در یاجتماع عدالت تحقق یراهنما اصول ؛یداریپا و یریفراگ» ،(1384.)فرزاد د،یپورسع
 .32 شماره ،یراهبرد مطالعات فصلنامه ،«یشمس یهجر

 1379 تهران، شورینی، خلیل دکتر ترجمه ترمه، انتشارات راتژیک،است مدیریت رابینسون، و پیرس
 شناسی روش فصلنامه اسالمی، منظر از کارکنان انگیزش در اساسی متغیرهای( 1382) آقا، علی پیروز،
 110صفحه زمستان، ،37 شماره نهم، سال انسانی، علوم

 محمد نیالد جمال شرح و ترجمه دررالکلم، و غررالحکم ،(1366) محمد بن عبدالواحد ،یآمد یمیتم
 . 2ج تهران، دانشگاه: تهران ،یخوانسار

-یعلم ماهنامه سازمان، در کارکنان یاخالق رفتار بر رگذاریتاث عوامل ،(1387) اهلل، روح   ییتولّا
 25 شماره ،"سیپل یانسان توسعه" یجیترو
 ؛یاسالم تیریمد و یرهبر در قیتحق یشناس روش یمل شیهما ارائه ،(1387) اهلل، روح ،ییتولّا

  خرداد 20 تهران؛ دانشگاه
 رهیس یمل شینه،همایمد در یادار نظام و قدرت ساختار ،(1383) م،یمر دزاده،یحم اهلل؛ روح ،ییتولّا

 السالم هیعل صادق امام دانشگاه و یاجتماع و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده ؛(ص) اعظم امبریپ یاسیس
 دانشگاه ارشد، یکارشناس نامه انیپا ،یاسالم منابع در دانش مفهوم یسبرر ،(1389) اله روح ،ییتوال
 (.ع)صادق امام

-نوزدهم سال-ریتدب ماهنامه ،یاسالم دگاهید از یابیبازار یرفتار مالحظات ،(1387)محمود، یجعفر
 198 شماره

 .اسراء: قم.  10 ج. قرآن در اخالق مبادی(. 1387)عبداهلل ،یآمل جوادی
 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. یاسالم اخالق و رانیمد(.  1386) مدمح زاده، نیحس
 بر یسازمان عدالت ریتأث یبررس ،(1388) د،یحم مهر، نیرام مان؛یا احمدی، ؛یمحمدعل ،یقیحق

 - 101 صفحات زمستان، و زییپا ستم،یب شماره هفتم، سال ،یسازمان فرهنگ تیریمد کارکنان، عملکرد
79 

 .18 ش ن،یمت ی مجله ،«کارگزاران اخالق ینظر یها هیپا» ،(2382) دمحمو ا،ین حکمت
 ،"یاسالم تیریمد نظام در ینگر ندهیآ و ینیب شیپ نقش نییتب " ،(1378) محمدرضا زاده، یدیحم

 .20 شماره ت،یریمد مطالعات فصلنامه
 نشر جامع؛ کردیروی استراتژیک، ریزی برنامه و مدیریت شهریار؛ عزیزی، حمید؛ سید حسینی، خداداد
 1385 صفار؛
 صادق، شهیاند فصلنامه ،(ع)یعل امام دگاهید از یاسیس تیمشروع یمبان ،(1382) غالمرضا، ،یخسرو
 1 شماره ،(ع)صادق امام دانشگاه قاتیتحق مرکز
 سازمان ،(ینیخم امام یرهنمودها ی مجموعه) نور ی فهیصح ،(1369-1361) یموسو اهلل روح ،ینیخم

. 16 ج ،. 14 ج ،13 ج ،12 ج ،11 ،ج10 ج ، 8 ج. 7 ج ،.6 ج ،2 ج ، یاسالم انقالب یفرهنگ مدارک
 .21 ج ،20 ج. 19 ج ،.16 ج ،، 17 ج

 یاستراتژ ؛(ع)یعل امام دگاهید از اثربخش یرهبر یتئور ،(1387) ،یمؤمن نونا، حسن؛ فرد، ییدانا
 ،14 شماره4دوره, زییپا ،یاسالم انقالب مطالعات ت،یریمد یعلم مقاالت گاهیپا ،یمتن ادیبن داده یتئور

 110 صفحه تا  75 صفحه از
 13792 ن،یالمؤمن ریام یقاتیتحق یفرهنگ مؤسسه انتشارات ، ترجمه: البالغه نهج محمد، یدشت
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 محمد دیس و انیپارسائ یعل ترجمه ساختار، یطراح و سازمان یتئور(: 1374) ال، چاردیر دفت،
 .یبازرگان یها وهشپژ و مطالعات تهران، ،یاعراب

 انتشارات و چاپ و ،سازمانیتیریمد رهیس سوم، دفتر«یعلم منطق»ینبو رهیس ی،مصطفیتهران دلشاد
 1373 اول،زمستان ،چاپیاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 دفتر تهران، ،یاعراب محمد دیس و انیپارسائ یعل: ترجمه ک،یاستراتژ تیریمد(: 1382) آر، فرد دیوید
 .ینگفره یها پژوهش

 گاهیپا ،یجالل اسری ترجمه د،یکن متوقف را خود کارکنان یزگیانگ یب ،(1387) ل،ییکایم روتا،یس د،یوید
 .تیریمد مقاالت
 انتشارات مؤسسه تهران، اول، جلد ت،یریمد و سازمان یها یتئور(: 1377) ن،یحس سرشت، رحمان
 .هنر و فن یفرهنگ

 اتیاخالق ؛یاجتماع تیمسئول ،(1389) وشا،ک یمرتض و یعیرف محمود ؛ نیحس سرشت، رحمان
 204 شماره-نوزدهم سال-ریتدب ماهنامه ،یفراسازمان
 . اسالمی فرهنگ نشر دفتر تهران، چهارم، چاپ مدیریت، و سازمان مبانی ،(1387) علی، رضائیان،

 علوم دانشکده مدار،مجله خدمت تیریمد ،( 1386) ، یمحمدعل ،یبرزنون محمدرضا؛ طلب رضوان
 6شماره -چهاردهم سال -ینسانا

-هجدهم سال-تدبیر ماهنامه سازمان، راهبردهای در بحران مدیریت تلفیق ،(1386) حمیدرضا، رضوانی
 177 شماره

 ستمیس کی یمشارکت تیریمد:  ندهیآ به نگاه و حیصح تفکر ،(1391) همکاران، و حانهیر ،یقل شاه
   تیریمد یعلم مقاالت گاهیپا پورصوف، هیراض ،یاقرب تارا ترجمه ،یسازمان مشارکت توسعه یبرا ایپو

 1360 تهران، دانشگاه انتشارات ،یخوانسار محمد نیالد جمال: دررالکلم و الحکم غرر شرح
 الهجره دار: قم. صالح یصبح حیتصح. البالغه نهج(. تا یب)الطاهر نیحس بن محمد ،یرض فیشر
 نامه ، تهران پانزدهم چاپ یفرهنگ و یعلم انتشارات ترجمه، البالغه نهج ،(1378) جعفر، دیس ،یدیشه
 300 ص ،31
  ت،یریمد مقاالت گاهیپا ت،یمعنو پرتو در تیریمد(. 1389) ، گلناز ،یاحمد فاطمه؛ نژاد، یخیش

 202 شماره ستمیب سال ر،یتدب ماهنامه
 منشورات القمى، بابویه بن الحسین بن على محمدبن جعفر ابو: الفقیه یحضره ال من صدوق، شیخ

 639 حدیث ،1 ج ، ق 1404 المدرسین، جماعة
 یعلم مقاالت گاهیپا اسالم، دگاهید از تیریمد یعموم یها یژگیو ،(1388) اصغر، یعل جو، صرفه

   تیریمد
 .عروج نشر و چاپ موسسه ،"مسئوالن اخالق" ،(1384) یذاکر اکبر یعل

 سال-ریتدب ماهنامه ت،یریمد مقاالت گاهیپا ها، ارزش یمبنا بر تیریمد ،(1385) ،یمصطف ،یفراهان
 175 شماره- هفدهم

 فقه انتشارات قم، ،"یاسالم تیریمد یمبان و اصول" ،(1378) لیاسماع ،یقباد
 .قرآن از ییدرسها یفرهنگ مرکز انتشارات: تهران. نور ریتفس(.  1376) محسن ،یقرائت
 ،(قرآن در تیریمد دانش) میکر قرآن یموضوع ریتفس در یتأمل ،(1393) ن،یالد صمصام دیس ،یقوام

 قم دانشگاه، و حوزه انتشارت
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 نشر دفتر: تهران ،یمصطفو جواد دیس شرح و ترجمه. یکاف اصول(. تا یب) عقوبی محمدبن ،ینیکل
 سوم جلد ،(السالم همیعل) تیالب اهل فرهنگ
 ق 1403 ،یالعرب التراث اءیاح دار: االطهار االئمة لعلوم الجامعة االنوار بحار ، محمدباقر یمجلس
 . مختلف مجلدات الوفاء، مؤسسه: روتیب. االنوار بحار(. ق. هـ 1404) یمحمدتق ،یمجلس
 لیتذب و قیتحق و حیتصح عه،بهیالشر مسائل  لیتحص یعه،إلیالش ،وسائلیالعامل الحر الحسن بن محمد

 روتی،بیالعرب التراث ایالح ،داریرازیش  یالربان میالرح عبد
 .ثیدارالحد: قم السنه، و الکتاب یف الحکمه و العلم ،(ش 1379) محمد ،یشهر یر یمحمد

 شهیاند فصلنامه( ع)یعل امام دگاهید از استیس حوزة در عدالت یکارکردها ،(1382)، یمهد ینانیمز
 1 شماره ،(ع)صادق امام دانشگاه قاتیتحق مرکز صادق،

  یعلم دوفصلنامه السالم، هیعل یعل امام دگاهید زا کار اخالق یمبان ،(1390) ،یعل محمد پور، یخیمشا
  تابستان و بهار ،1 شماره ،19 سال ،یاسالم تیریمد یپژوهش
 ت،یریمد توسعه مجله اسالم، دگاهید از ستهیشا و قیال ریمد کی اتیخصوص  ،(1385)، نبیز مشتاق

   72 شماره - مهر
 .علم نور انتشارات همدان، ،"اسالم در تیریمد متون و اصول" ،(1378. )نیمحمدحس ،یجواد مشرف
 ،ینیخم امام  یپژوهش و یآموزش ةمؤسس: قم ؛یاسالم رتیمد ازهاییشنیپ ؛یمحمدتق زدی،ی مصباح
1379 
: تهران ،یاخرو اتیح ای دیجاو یزندگ ـ( 6)یاسالم ینیب جهان بر یا مقدمه ،(1380) یمرتض ،یمطهر

 . شانزدهم چاپ صدرا، انتشارات
 .صدرا: تهران. یبیغ امداد(.  1387) یمرتض مطهری،

 353ص اول، چاپ ذره، نشر: تهران غروب، یب دیخورش ،(1374) د،یعبدالحم خواهیمعاد
 3607ص اول، چاپ ذره، نشر: تهران آفتاب، فرهنگ ،(1374) د،یعبدالحم خواهیمعاد

 .ترمه تهران، ،«یپژوهش یکردیرو تیریمد و سازمان(, »1385. )محمد دیس ،یمیمق
 هدف انتشارات: قم اسالم؛ در یفرمانده و تیریمد ،(1368) ناصر، رازییش کارمم

 طالب یاب ابن یعل امام مدرسه: قم. 2 چ. 1 ج. البالغه نهج در اخالق(. 1377)ناصر رازی،یش مکارم
 .السالم هیعل

 یاسالم غاتیتبل دفتر: قم حکمت، یها جلوه ،(1375) اصغر، ،یقم زاده ناظم
 .قم هیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر قم، ،"یاسالم تیریمد" ،(1380) .محمدحسن ،ینبو

 کالم منظر از سازمان سالمت در مؤثر اخالقی ارزشهای ،(1392) ، حسینی نجمه اله؛ عزت نصیری
 ،1392 زمستان و پاییز ،7 پیاپی اول، شماره سوم، سال مدیریتی، های پژوهش و اسالم ،(ع)معصومان

 136 ـ 115 ص
 روتیالکتب،ب عالم القضاه، ان،اخباریح بن خلف بن محمدع،یوک

 و اسالم ران،یا در یسازمان و یانسان روابط تیریمد و یرهبر" ،(1379) ،یدمجتبیس ؛یرکاوند ،یهاشم
 .اول چاپ باطن، انتشارات "غرب
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