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 چکیده : 
سازمانی  های . محیطرود یمدر سازمان به شمار  مدیرهر  های یتقابل ینتر مهماخالق در کنار دانش و  مهارت از 

شدت بر دیگران و نتایج  بهها  ن سازماندر رشد اخالقی افراد نقش اساسی دارند و اخالق و رفتار مدیران ای
رود مدیران سازمانی پایبند به  گذار است. در یک نظام اسالمی انتظار می عملکرد سازمان در حال و آینده تاثیر

اصول اسالمی و اخالقی در حرفه خود باشند و منجر به توسعه اخالق اسالمی نه تنها در سازمان بلکه در کل 
 شده انجام دینی های آموزه دیدگاه از ها سازمان در اسالمی اخالق تبیین با هدف پژوهش ینا ابعاد جامعه باشند.

 پژوهش آماری جامعه. است شده انجام تحلیلی ـ توصیفی روش با و بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهش. است
 روایات و آیات از ای جموعهم را آماری نمونه همچنین،. اند داده تشکیل روایی معتبر کتب و البالغه نهج قرآن، را
 بدین گیری نیز نمونه اند. شیوه داده تشکیل داشتند، ارتباط پژوهش با هدف غیرمستقیم و مستقیم طور به که

 گردآوری روش. است شده انتخاب خاص مورد و مراجعه ممکن روایات و آیات به که بوده است صورت 
اخالق  که است آن از حاکی ها یافته. است شده استفاده برداری شفی ابزار از بوده و ای کتابخانه مطالعات اطالعات،

، حفظ کرامت کار در اتقان اصل ،یکار نظم ،کار در اخالص خداوند، یرضا کسبسازمانی در اسالم شامل؛ 
 وقت، اتالف داری، امانت ،یرازدار رویی، خوش و یبرخورد خوش اعتدال، حدّ یترعا ،یکار وجدان انسانی،
 عدم و پشتکار ،یکار هر به اشتغال در یّتجد خود، وقت در یکار هر انجام ،کار به دادن یتاهم ،یدلسوز
اخالق  رعایت اصول به مقید انسانی نیروی کارگیری گردد. در راستای به خواری می رشوه و فروشی کم ،یأس

 ازجمله ها، سازمان رایب اخالقی منشور تدوین در نهایت، به مدیران و کارکنان و اخالق عملی آموزش سازمانی،
 باشند. می ها سازمان در اسالمی اخالق کردن نهادینه یکارها راهپیشنهادها و 

 
 .کردن نهادینه دینی، های آموزه سازمان، اسالمی، اخالق : ها یدواژهکل
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 قدمهم

 ها، به سااما   در اجرای آموختهی الزم ها های عمومی و تخصصی و نیز مهارت مدیریت، تنها با آگاهی

های آ ، باه واور ک ای نیازمناد      جایگاه مدیریت و کسب توفیق در انجام وظایف و مأموریت .رسد نمی

هاای مادیریت و    اگر به درستی بنگریم، عمده آموزه  .است احراز سه نوع قاب یت دانش، مهارت و اخالق

ر و کاردار میارا    ، ریشه در گفتاشود یمهر از گاهی از زبا  بیگانگا  در منابع ع می بازگو  رهبری که

معتقد است که جامعه ما میرا  دار سه گنج پنها  در ( 8811) فرهنگی بومی و سرزمینی دارد. قرام کی

و  یاسالمهای  ای در آموزه حرفه ای است: میرا  اخالقی ایرا  باستا ، میرا  غنی اخالق اخالق حرفه

ه حرفه، مفهوم، تنوع و گساتره وسایعی   ای در تمد  اسالمی. اگرچه امروزه، واژ نیز میرا  اخالق حرفه

ای در فرهنا  و دیان ماا را نشاا       یافته است، شناخت این سه گنج جایگاه راهباردی اخاالق حرفاه   

   دهد. می

ها  به آ  کند و های اخالقی را درک می وور فطری ارزش از آغاز تا پایا  زندگی خویش به یآدم

های اندیشمندا  بوده  ترین دغدغه ه یکی از مهمهای اخالقی هموار به همین رو پژوهش گرایش دارد و

و اقتصااد یکای از    وکاار است و بررسی نقش باورها و عقاید دینی، ارزشی و اخالقی در عرصاه کساب   

   (.8838عنابستانی و سعیدی،) امروزی است وکارترین موضوعات مطرح در دنیای کسب  مهم

حکایات از اهمیات اخاالق در     8«خاالق انی بعثت التمم مکارم اال»روایت بسیار معروف نبوی  

عنوا  معجزه دوم نبوی یادشده است. آیات  دارد و از اخالق به« ص»گیری دعوت حضرت محمد جهت

( 18-18آیاات  ) ای در سازما  تأکید دارد. در سوره هاود  متعددی در قرآ  کریم بر رعایت اخالق حرفه

فروشای دانساته شاده       و اجتناب از کام رسالت حضرت شعیب در دعوت به خدا و ایفای مکیال و میزا

 ای است و رساله حقوق اماام ساجاد   ای رعایت حقوق دیگرا  مبنای تعامل حرفه است. در اخالق حرفه

واورک ی و اخاالق    به بهترین وجه این حقوق را تبیین نموده است. مباحث فراوانای در اخاالق باه   ( ع)

 بالغه مطرح گردیده است.ال وور خاص در نهج رهبری، مدیریت و مناصب ویژه به
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و در  کنناد  یما از واکانش هیجاانی نهای     در مواضع مخت ف مادیرا  را ( ع) امیرالمومنین ع ی 

فرمایند: باد غرورت، جوشش خشمت، تجاوز دستت و تندی زبانت را در اختیار  توصیه به مالک اشتر می

  8خودگیر. . . 

ا  بر رعایت اصول اخالقی در کاار حکایات   آثار مکتوب و مستند از تمد  ایرانی بر تأکید ایرانی
عادالناه باود     های اخالقی نزد ساسانیا ، ارزش دارد. ازجم ه اخالق مشاغل نزد پیشدادیا  و کیانیا ،

های بسیاری هم  وری درایرا  باستا . کتاب و پیشه یمند حرفهدستمزد در دورا  هخامنشیا  و اخالق 
اند مانند مکاسب شیخ انصااری. زکریاای    اغل نگارش یافتهدر آداب حرف و مش یاسالمدر دوره تمد  
حرفه خود داشته است تا آنجا که  دانشمندی است که توجه خاصی به رعایت اخالق در رازی نمونه بارز

باه   توسا  پال کاراوش کشاف و     8381کتاب رسائل ف سفی او درسال  مبانی اخالقی این دانشمند در
 حالات ابتادایی و   تار و از  هر چه زندگی انسا  پیچیده (.8838،قرام کی) های مخت ف چاپ گردید زبا 

تعریاف   و گیارد  یما تاری باه خاود     تر و پیچیاده  مسئ ه اخالق هم شکل گسترده ،گردد یمبسی  خارج 
و تشخیص مصادیق اخالقی از غیراخالقی دشاوارتر   شود یمتر  جامعه مشکل ها در اخالقی رواب  انسا 

عناوا  یکای از    نام بارد کاه باه    توا  یمهای روزمره بشری را  تی از فعالیت. امروزه کمتر فعالیگردد یم
شاریفی،  ) یا نتوا  از آ  در اخالق بحث کرد بررسی نشده باشد ای، های اخالق کاربردی یا حرفه شاخه
8811.)   

ویژه مدیریتی که در محافل دانشگاهی و  اخیر در دانش مدیریت به یها دههجها  صنعتی از  در

های مدیریت  عنوا  یک اصل در همه بخش به« یا حرفهاخالق »آمریکایی به میا  آمد مفهوم  اجرایی

 یا حرفاه های اجرایی مدیرا  و دیگاری اخاالق    مطرح شد. درواقع دو بحث مطرح بود: یکی مسئولیت

هاا را   ، اغ ب مترجماا  ایان بحاث   شدند یمهایی که به زبا  فارسی ترجمه  مدیرا . متأسفانه در کتاب

باین اخالقای باود  و برناده      کنند یماز ورف دیگر بسیاری گما   (.8818قرام کی، ) کردند یمحذف 

کاه ماانع موفقیات     پندارناد  یمبود  یا سود برد  باید یکی را انتخاب کنند و لذا اخالق را محدودیتی 

ت کاه   اساتاد دانشاگاه هااروارد معتقاد اسا      2شود وحتی برخی همچو  پرفسور هناری آداماز   ها می آ 

 (.8811ماکسول، ) است ها سازما گرا  و خصوصی در  معنویت یک تجمل

 

 31البالغه، خطبه  نهج -1

2- Henry Adams 
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و مقررات گوناگو  اخالقی و اهتماام جادی باه تأسای  و      ها یثاقماما رویکرد جهانی به وضع 

های اخیار حااکی از توجاه دوبااره جواماع       های متنوع مدنی و اخالقی در سال تقویت نهادها و سازما 

مناسبات جمعی و بیانگر اراده فراگیار   های یاییپوگشایی اخالق و منش انسانی در انسانی متأخر به کار

اسات.   الم  ای  ینبا در ساطوح م ای و    گارا  اخالقهای  و توسعه یابنده تالش یع مروند  یریگ شکلبه 

هایی چو  بهبود سالمت محی  انسانی، آموزش فرهنگی و اخالقی، توجه به ت فیاق   اهتمام به ضرورت

سئولیت، تأکید بر حفظ حرمت و کرامت انسا ، گرایش به عدالت و برابری، تارویج ت قای از   اخالق و م

اخالق به مثابه عامل انگیزشی تقویت توا  فردی و پیوند روحیه جمعی و ساازمانی، تأکیاد بار حقاوق     

هاای   ازجم اه شااخص   ، رهبری خدمتگزار، رهبری ساط  پانجم و ...  یا حرفهمردم در تنظیم مناسبات 

   (.8811قرام کی،) در سطوح مدیریت است یا حرفهت نقش اخالق اهمی

 یاق تطب و یاساالم  هاای  برناماه  باه  عمال  گارو  در آخارت  جها  و جها  ینا در بشر سعادت 

 هسات   اساالم  بخاش  نجات ینقوان بر یاجتماع چه و یفرد چه آ  یایِزوا تمام در روزمرّه های برنامه

 .یروانا  و مساائل  یعم  یدستورها ،یاعتقاد های شود  برنامه می یمتقس دسته سه به اسالم های برنامه

 هاا  آ  باه  نسابت  یاد با مک ّف و انسا  اعتقاد و فکر سازی سالم با رابطه در است ییها برنامه اوّل دستة

 کاه  دوّم دساتة  .نادارد  راه ها آ  در یدتق  و یگرا د از یرویپ و یردبپذ یلدل یرو از را ها آ  و کند یقین

 یالها  اواعات  هاا  آ  تارک  و انجاام  باا  که است یدهایینبا و یدهابا بر مشتمل است یعم  یها برنامه

 در ییها برنامه سوم دسته .سرقت و یبتغ از یزپره و زکات پرداخت و نماز خواند  مانند یابد می تحقّق

 عادالت،  مانناد  اسات  یدهپسند صفات یتتقو یوةش که است یآدم روا  سالمت و روح پرورش با رابطه

 را نفاق و بخل حسد، مانند زشت و ناپسند صفات با مبارزه و ها انسا  نهاد در عزّت و شجاعت سخاوت،

 .کند می یا ب

. اند کرده پیدا جوامع اجتماعی و فرهنگی ساختار در ای برجسته جایگاه ها سازما  کنونی، دوره در

 زنادگی  و شاود  مای  انجام ها ازما س در مردم، زندگی به مربوط حیاتی و اساسی های فعالیت از بسیاری

 پیشارفت  و موفقیات  باه  دستیابی این، وجود با. است ناممکن تقریباً گوناگو ، های سازما  وجود بدو 

 باه  منظاور  ایان  برای ب که یابد  نمی تحقق ها سازما  وجود صرف به آسایش، و رفاه تأمین و جانبه همه

 . است نیاز اثربخش و کارآمد های سازما 
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 باا  باشاند  قادر نیز ب ندمدت در و بمانند پایدار خود محی  در اکنو  بتوانند ها سازما  آنکه برای

 الزم دهند، گسترش و کنند ایجاد خود بقای برای را الزم های توانایی پیوسته و شده سازگار خود محی 

 اسات  عتقاد م ،(8811) سا طانی  (.88ص ،8831 بناد،  عالقه) باشند برخوردار 1سازمانی سالمت از است

 اخاالق  سازوکار دیگری و قانو  سازوکار یکی: دارد وجود سازوکار دو سازمانی، محی  یساز سالم برای

 ساازما   بار  فرایند صورتبه  را سازی سالم تواند می نهادی و پایدار صورت به و است قانو  از فراتر که

 شخصای  موضاوعی  صاورت  باه  همیشاه  اخالق،. ای حرفه و فردی: است قسم دو بر اخالق کند. حاکم

 است نبوده مطرح کار و  کسب حوزه در اخالق که بود این مشکالت از یکی همواره و است شده بررسی

 و جاامع  و کامال  اساالم،  مباین  دیان . شاود  مای  احسااش  ای حرفاه  اخالق حوزه در ها بررسی خالء و

 در هاا  بررسای . دارد ییها لدستورالعم نیز ای حرفه اخالق در زمینه و است بشر نیازهای تمام گوی پاسخ

 هادایت  هاا  ساازما   در ای حرفه اخالق کرد  نهادینه جهت راهکارهایی ارائه به را ما دینی، های آموزه

موضاوع باه    ایان  باه  «اساالم  در ساازمانی  اخالق» است تا با تبیین شده تالش مقاله این در. کند می

 . شود پرداخته صورتی ع می

 آماری جامعه.است شده انجام تح ی ی ا توصیفی روش با و دهبو کاربردی نوع از حاضر پژوهش

 و آیاات  از ای مجموعه آماری، نمونه و اند داده تشکیل روایی معتبر کتب و البالغه نهج قرآ ، را پژوهش

 نیاز  گیاری  نموناه  شایوه . داشاتند  ارتباط پژوهش باهدف غیرمستقیم و مستقیم وور به که است روایات

 گاردآوری  روش. اسات  شده انتخاب خاص مورد و مراجعه ممکن روایات و آیات به که بود صورت بدین

روش  .اسات  شاده  اساتفاده  بارداری  فایش  ابازار  از کار این برای و بوده ای کتابخانه مطالعات اوالعات،

گیری پرداختاه   صورت که محقق با توصیف و تح یل موضوع، به نتیجه ها کیفی است، بدین تح یل داده

 است.

 مبانی نظری  مروری بر

کاه باه آ  وبیعات     .و خُ ق در لغت به معنی خوی و وباع اسات   اخالق جمع خ ق،معناشناسی اخالق 
راغاب  ) .شود. خُ ق به معنی صورت باونی و خَ ق به معنی صاورت ظااهری اسات    ثانویه هم گفته می

 (  238اصفهانی، المفردات، ص

 

1  -  organizational health 
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د از خَ اق، چهاره ظااهری و سااختما      اند. مارا  دو ک مه خَ ق و خُ ق در لغت عرب از یک ماده

های نفسانی و صفات معنوی اسات کاه در درو  آدمای رساور دارناد و       وبیعی و مراد از خُ ق، ویژگی

ای اسات   نظر ظاهری، مشاهود نیساتند. خُ اق م کاه     بخشند  ولی از و به روح، شکل خاصی می ثابتاند

کتاابچی،  ) کر و تأمل، از انسا  صادر شودو بدو  نیاز به تف یآسانبه شود عم ی  نفسانی که موجب می

   (.83، ص 8818

اخالق مدیریت، عبارت است از م کات نفساانی انساا ، از آ  جهات کاه اداره اماور جمعای از       

 کاه  آیاد  یبرما چناین   بناابراین  ( 8813، نیاا  یالهام) دار است ها را در نیل به اهداف معین، عهده انسا 

م که نفسانی هما  نهفته و مستتر است.  «نف ِ انسا ِ مدبّرت م کا»در مفهومموضوع اخالق مدیریت 

همانناد   شود. به همین دلیل برخی از دانشمندا  چیزی است که از آ  به خُ ق، خوی و سجیه تعبیر می

 در فای  کاشاانی   مثال  اخالق، خُ ق را به حالت نفساانی و برخای   ، تهذیب االخالق در ابن مسکویه

کاه  انساا  اسات،    اعمال و رفتار تج ی کنندهاخالق  .اند تعریف کرده نف  ثابت در صفاتیالحقایق به 

دامنه اخالق در حد رفتارهای فردی وقتای   او دارد.این رفتار ریشه درونی و باونی در عمق جا  و روح 

، به نوعی به اخالق جمعای  یابد یمو شیوع  کند یمکه در سط  جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا 

که جامعاه را باا آ     یابد یمو خود نوعی وجه غالب  دواند یمکه در فرهن  جامعه ریشه  شود یمتبدیل 

شود و بر س وک و رفتار  شناخت. اخالق در حقیقت، م کاتی است که در نف  انسا  حاصل می توا  یم

آ  را  دهد. اخالق، حالتی درونی اسات کاه     یعنی به اعمال انسا  در زندگی جهت میگذارد یماو تأثیر 

 (.8818فریزهندی،  زمانی) کنیم از کردار و رفتار فرد کشف می

 صاورت  بهاند که  ای از صفات روحی و باونی انسا  تعریف کرده همچنین اخالق را به مجموعه

یاباد. بادین سابب گفتاه      شود، بروز ظاهری مای  اعمال و رفتاری که از خ قیات درونی انسا  ناشی می

استمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آ  اسات   وا  از راه آثارش تعریف کرد.ت شود که اخالق را می می

که این رفتار یک ریشه درونی و باونی در عمق جا  و روح فرد یافته است کاه آ  را خ اق و اخاالق    

ای از اصاول، اغ اب    عنوا  مجموعه معتقد است اخالقیات به قرام کی (.8، ص 8811توالیی، ) نامند می

شود. این مجموعه اصول، چارچوبی بارای اقادام ارائاه     برای راهنمایی و هدایت تعریف میبه منشوری 

هاای   پذیری در قبال حقوق افراد است. حقوق مردم جایگاه مهمای در آماوزه   کند. اخالق، مسئولیت می

 الناش را بر حق خود مقدم کرده است. برخی روایات، خداوند حق برحسبدینی دارد و 
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هاای دینای و احیاای     ف اخاالق بار رعایات حقاوق افاراد، برگشات باه آماوزه        بنا نهاد  تعری 

پذیری در قبال حقاوق   است. تعریف اخالق به مسئولیت( ع) سجادهایی چو  رساله حقوق امام  رهیافت

یکای از   (.883ص ) های دیگار، از قاب یات باه کاار بساتن برخاوردار اسات        افراد، در مقایسه با تعریف

مدیرا  کارآمد در سطوح مخت ف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل  یها دغدغه ینتر عمده

با ح  مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفاه   ها آ تا  هاست حرفهانسانی شاغل در تمام 

 خود به کار بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.

ن اهداف درک صحی  از مفهوم اخالق و شناسایی عوامل تاثیرگذار اولین گام در دستیابی به ای 
بعدی بر روی این عوامال دقات الزم صاورت     یها گامبر رفتار اخالقی کارکنا  در سازما  است تا در 

که بر اساش  شود یمو بایدها و نبایدها تعریف  ها ارزشاخالقیات در سازما  به عنوا  نظامی از  د.پذیر
در بعاد   هاا  انساا  . به وور ک ی، شود یمسازما  مشخص و عمل بد از خوب متمایز آ  نیک و بدهای 

را شاکل   هاا  آ خاص اخالقی هستند کاه پنادار، گفتاار و رفتاار      های یژگیوفردی و شخصیتی دارای 
 عنوا  به افراد یدبا که ییکارها یعنی دارد  وجود یدهایینبا و یدهابا یگروه هر و جامعه هر در .دهد یم

 یاا  اد البتاه  کاه  دهناد  انجاام  یاد نبا که ییکارها یا و دهند انجام را ها آ  سازما ، یا جامعه از یعضو
هاای   و فعالیات  کاار  باه  اساالم  نگااه  .باشد می یدهانبا و یدهابا ینا یدارا یزن یدیتوح یرغ و یدیتوح

 است. شده ادهد جهت بدا  ما یثاحاد و یاتروا در که است ای سازنده یاربس و یباز نگاه سازمانی،
 و یدهابا هما  یا و یاتاخالق آ ، به نسبت یکار هر انجام در یدبا افراد ،یفتعار ینا به توجه با 

 وجاود  بشار  یزندگان جزء جزء در یاتاخالق که شویم یممتوجه  دقت یکم با و کنند مراعات را یدهانبا
 .شاود  می ارائه مردم به قانو  قالب در یاسالم یرغ جوامع در و یند قالب در یاسالم جوامع در که دارد

شاود کاه    ها دارند و به آ  همچو  ابزاری نگریسته مای  اخالقیات، ارتباوی نزدیک و تنگاتن  با ارزش
هایی که بر رفتار شخص  کند. اخالق، یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش ها را به عمل تبدیل می ارزش

 (.8838دفت، ) نادرست کدام است یا گروه، حاکم است  مبنی بر اینکه درست چیست و
مسااوات و فضاایل    ،اخالق، مفاهیمی چو  اعتماد، صداقت، درستی، وفاای باه عهاد، عادالت     

اخالق در معنای تشخیص درست از نادرست و خاوب از   گیرد. شهروندی و خدمت به جامعه را در برمی
دیگر،  عبارت به .فا  بوده استهای ف سفه، همیشه موضوع مورد بحث فی سو عنوا  یکی از شاخه  بد، به
شاود، در فرهنا     شود که آنچه در یک جامعه، عم ی درست نامیده می گرایی اخالقی باعث می نسبیت

 هاا افازایش یاباد    ای دیگار نادرسات ت قای شاود و میازا  ابهاام و بعضاًا تعاارش در ارزش         یا جامعاه 
   (.8، ص 2003  سرشت و دیگرا ، رحما )
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کنند: اخالق فردی  اخالق اجتمااعی  اخاالق خاانواده      د قسم تقسیم میاخالق را گاهی به چن
های مخت فای اسات    ارتباوات و موقعیت اعتبار ... . تقسیمات اخالق، به واخالق مع م  اخالق دانشجو 
های گوناگونی قرار دارد  در خانه، در موقعیات پادر، ماادر،     ها و موقعیت که انسا  دارد. انسا  در رابطه

ا فرزند است و با اعضای دیگار خاانواده رابطاه دارد  در کوچاه و مح اه، همساایه اسات و باا         همسر ی
دیگر رابطه دارد  در جامعه، در موقعیتِ شغ ی خویش، یا مع م و مربای اسات یاا ماتع م و      گا  یهمسا

باا   تناساب  ها، به متربی  گاه وبیب است، گاه فرمانده، مدیر یا رئی . شخص در هر یک از این موقعیت
 (.22، ص 8818واثقی، ) دافراد رابطه دار

، در حاوزه  واورک ی  باه وکار، یا  گاه در حوزه کسب یکی از مشکالت ما این است که اخالق هیچ

ها به اینکه درستی  اجتماعی و سیاسی ما مطرح نبوده، ب که همواره موضوعی شخصی بوده است. انسا 

دهد که بیشتر مردم معموالً  ، مطالعات نشا  میحال یندرعهاست، اذعا  دارند  اما  و راستی خواست آ 

هایشاا    دهند. افرادی که در فعالیات  ای که از دیگرا  انتظار دارند، انجام نمی کارها را به هما  درستی

شا  متعهدند و دساتاورد ایان تعهاد بارای      های اجتماعی کنند، نسبت به مسئولیت درستی را رعایت می

توجاه   ای حرفاه های دینی، هم به اخالق فردی و هم به اخاالق   در آموزه .تها، سوددهی بیشتر اس آ 

شده است. اخالق فردی در سازما  این است که کارکنا  در احوال شخصی خود، دارای چاه اخاالق و   

 (.8818، الدینی تاج میر) و رفتارهایی باشند ات یروح

وه ه اول، از ماهیات حرفاه یاا    ای عبارت است از مجموعه قوانین اخالقی که در  اخالق حرفه 

عناوا    ای، مسئولیت اخالقی فرد از حیث شغل است. پزشاک باه   آمده است. اخالق حرفه دست شغل به

های اخالقی او برخاسته از شاغ ی اسات کاه بار      های اخالقی دارد. مسئولیت شخص حقیقی، مسئولیت

هاای اخالقای وی تغییار     تپاذیرفت، مسائولی   ای که اگر شغل دیگاری مای   گونه دوش گرفته است  به

آفریند. اخالق در این مفهاوم،   های اخالقی خاصی می ای، مسئولیت کرد. هر شغ ی به اقتضای حرفه می

شاود: اخاالق پزشاکا       تنوع مشاغل، اخالقیات خاصی را موجب می برحسباست که « شغل وابسته»

 (.832، ص 8811قرام کی) ... اخالق مع ما   اخالق مدیرا  و

ای است که یک لبه آ  تهدیاد اسات. ضاعف در سیساتم      ، مانند شمشیر دو لبهیا رفهحاخالق 

انجامد و براثر آ ، مدیریت بیشاتر بار    اخالقیات، به کاهش ارتباوات و افزایش خسارات در سازما  می

رساانند و در ایان    نگر تکیه خواهد کرد  زیرا افاراد اوالعاات را باه مادیریت، نمای      روی کنترل گذشته

 شود. انرژی سازما  منفی می صورت،
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...  کااری و  جای آنکه صرف هدف شود، صرف شایعه، غیبت، کم دیگر، توا  سازما  به عبارت به 

لبه دیگر این شمشیر، فرصت است. تقویت سیستم اخالقیات، اعتماد و انگیزش را افزایش و  خواهد شد.

ای، تاأثیری چشامگیر    ود. اخالق حرفهش کند و تهدید به فرصت تبدیل می معضالت اخالقی را مهار می

دهاد  ارتباواات را بهباود     وری را افازایش مای   ای، بهره ها و نتایج سازما  دارد. اخالق حرفه بر فعالیت

بار ساازما ،    یا حرفاه دهد  زیرا در صاورت حاکمیات اخاالق     بخشد و درجه ریسک را کاهش می می

موفقیت، از اخاالق  .گردد د حادثه، از آ  مط ع میشود و مدیر پیش از ایجا آسانی منتقل می اوالعات به

هام از   ینیاعتماادآفر آیاد.   باه وجاود مای    ینیاعتماادآفر ای نیز از  شود. اخالق حرفه ای ناشی می حرفه

بینی رفتار، از قانونمندی و مستمر بود  رفتاار و قانونمنادی نیاز از     گیرد. پیش بینی رفتار ریشه می پیش

ئولیت از باورهای فرد و باورهای فرد نیز از دانش و معرفت فرد به وجاود  شود  و مس مسئولیت ناشی می

 (.مدرک هما ) آید می
 

 اخالقی نظام تبیین

 کارد  معین را انسا  اختیاری افعال از مط وب نتیجه امال بایست یم موردقبول اخالقی نظام تعیین برای

 را ماا  کاه  افعالی از باشند می هدف و تیجهن جهت در که را افعالی توا  می چگونه که نمود مع وم ثانیاً و

 ارائاه  نبایسته و بایسته کارهای برای ک ی چارچوبی و مالک بتوانیم تا داد، تشخیص کنند می دور آ  از

 هاای  نظام -8: است تقسیم قابل قسم دو بر اخالقی های نظام وورک ی به (.8811 مصباح یزدی،) .دهیم

 -2 خودمحاور  هاای  نظاام  یاا  اسات  شخصای  مناافع  و دپرساتی خو و خودخواهی بر مبتنی که اخالقی

 غیار  هاای  نظاام  یاا  دارند شخصی خود از فراتر مبنایی و روند می شخصی منافع از فراتر که هایی نظام

 در غایات  زیارا . اسات  وظیفه گرا هم و گرا غایت هم اسالمی اخالق نظام (.8838مطهری، ) خودمحور

 در آگااه  و مختار موجودی عنوا  به انسا . دنیوی منافع نه ست،ا اخروی سعادت و خیر اسالمی اخالق

 آیاات  باه  توجه با. دهد می انجام غرضی برآورد  برای و هدفی به را کاری هر داشته، غایت خود افعال

 و فاوز  ساعادت،  اخالقای  کارهای در انسا  لذات با مط وب و نهایی غایت شود، می دانسته کریم قرآ 

 و گارا  ارزش ب کاه  نیسات،  گارا  غایات  اسالم اخالقی نظام دنیوی، منافع با قیاش در. است نهایی فالح

 بار  مبتنای  اساالم  اخالقای  نظاام  چاو   که است آ  مقصود. است گرا یفهوظ تعبیری به و خواه فضی ت

 نظر بدا  که منافعی بیند، می انسانی کماالت و حیات برای وسیعی گستره و است خاصی شناسی انسا 

 .شود می حاصل الهی قرب پرتو در که است انسا  اخروی سعادت و کمال دارد،
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 تحقاق  اسات،  انساا   متعالی نف  با مالیم که اعمالی انجام با انسا ، کمال یعنی غایت، این 

 گرایای  وظیفاه  همچاو   برناماه،  ارائاه  و دستور و توصیه مقام در اسالم اخالقی نظام رو، ازاین. یابد می

 نظاام  (.8838 الریجاانی، ) اسات  گرا غایت است، مدنظر اخروی خیر هرحالدر ازآنجاکه و کند می عمل

 هم و کند می دعوت بدا  انسا  اندیشه و خرد هم که معنا بدین. است وحیانی -عقالنی اسالم اخالقی

 آ  از اساالم  دیان  ک ی تعالیم یعنی. شود می تعبیر دین بود  فطری به گاهی امر این از. الهی پیامبرا 

 ما اسالم اگر آنکه حاصل. است نوا هم و هماهن  انسا  فطری های گرایش با آ ، اخالقی ماحکا جم ه

 نیاز،  حساابگر  عقل خواند، فرامی معنوی های ارزش و آخرت و خدا به توجه و دنیوی تع قات ترک به را

 کاه  یکارهاای  انجاام  باه  را انساا   و گیرد می نظر در را انسا  مضار و مصال  زیا ، و سود همواره که

. کناد  مای  تاییاد  را وحیاانی  فراخاوا   آ  کند، می دعوت دارد، او برای را زیا  ینتر کم و سود بیشترین

 انساا  . کنایم  عمال  عاقالنه و باشیم عاقل که است خواسته ما از تنها اسالم که گفت توا  می صریحاً

 و نااچیز  لذایاذ  باا  را داخا  لقاای  و معنوی لذایذ ابدی، جها  و فروشد نمی دنیا به را آخرت هرگز عاقل

 اسات  وحیاانی  -عقالنای  ماا  اخالقای  نظاام  گوییم می که روست ازاین. کند نمی مبادله دنیوی مقدار بی

 (.8838 یزدی، مصباح)

 ها نظام دیگر با اسالم اخالقی نظام تفاوت

 تالفای اخ ساعادت  در معنای یعنی گردد، برنمی مفهوم به دیگر های نظام با اسالم اخالقی نظام اختالف

 در اختالف زمینه. نیست اختالف جای است خود سعادت و ب در آدمی اینکه اصل در چنین هم. نیست

 اماا . شاود  مای  انتازاع  لاذت  نسابی  یا مط ق شدت و دوام از سعادت مفهوم. است آ  مصداق شناسایی

 را آدمای  حیاات  کاه  قارآ  . دارد بستگی مکتب هر شناسانه جها  عام نگرش به آ  مصداق تشخیص

 در را فاالح  و ساعادت  مصاداق  داناد  می مربوط مرگ بعد از به را انسا  زندگی اص ی سهم و نامحدود

 801 آیاه  هود سوره در قرآ  در بار یک فق  که سعادت ماده . کند می بازشناسی اخروی حیات با ارتباط

 معاد، و مبدأ اب انسا  رابطه اصل. است شده تطبیق اخروی سعادت بر ،(فمنهم شقی و سعید) است آمده

 هساتی  مبادأ  از قارآ   دیادگاه  از است انسا  زندگی غایت که سعادت. است اسالم اخالقی نظام رکن

 . یابد می تام ظهور اخروی حیات در و گیرد می سرچشمه
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 موردنظر فعل هر تأثیر که بود خواهد معنا این به اخالقی داوری حوزه در آخرت حساب گشود 

 ایان . است دشوار کاری این و سنجید هم او اخروی حیات در انسا ، جهانی این حیات بر عالوه باید را

. اسات  خبار  بای  آ  در مؤثر عوامل و اخروی زندگی چگونگی از آدمی که شود می ناشی ازآنجا دشواری

 بار ایان  . اسات  انسا  زندگی مجموعه در اختیاری افعال تأثیرگذاری سازوکار از برداری پرده وحی نقش

( شاود  مای  انتازاع  آدمی سعادت بر ها آ  تأثیر از که) افعال اخالقی وضعیت دقیق شناسایی در ما اساش

 .هستیم وحی محتاج

 ناپایدار، که دنیوی حسی های لذت نه اما است، لذت نظام این در غایت اسالمی، متو  استناد به

 و رناج  هرگوناه  از لیخاا  و عمیاق  پایادار،  های لذت ب که است، فراوا  آالم و ها رنج با توأم و سطحی

 در را خاود  خواساته  انساا   از خداوناد  که گردد می روشن کریم قرآ  کریمه آیات بر مروری با. سختی

 باه  نسااخته  محادود  هستند، مرتبت پایین بسیار و فراوا  های رنج با همراه و گذرا که دنیوی های لذت

 بارای  که ابتهاجی و سرور و لذت الترینبا قرآ  نگاه از. بدوزد نظر تر ژرف و جاودانه های لذت و آخرت

 و اسات  الهای  جاالل  و جماال  باه  نظر و او به قرب باخدا، ان  از حاصل لذت گردد، می حاصل انسا 

 (.8811 مصباح یزدی،) است اهلل الی قرب اسالم اخالقی نظام در غایت گفت، توا  می رو ازاین

اخالقی بود  عمال و رفتاار آدمای     اساسی در اخالق، معیار اخالقی یا ضد یها پرسشیکی از 

، تشخیص معیار فعال  یاخالق یها جم ه یمعنااست. ف سفه اخالق از جم ه ع ومی است که به تح یل 

. ع مای اخالق بر آ  هساتند تاا معیارهاایی را    پردازد یم یاخالقکسب معرفت  یچگونگو نیز  یاخالق

منفعات، لاذت و مانناد آ  را معیاار و      برای فعل اخالقی بیا  کنند. آناا  معرفات، فضای ت، عادالت،    

قرآنای هایچ یاک از     یهاا  آماوزه اما از نظر  .اند دانستهارزیابی خوب و بد رفتارهای اخالقی  یها مالک

معیار و مبانی برای تشخیص خوب و بد باشد  ب که آ  چه معیار اخالقای باود  اسات،     تواند ینم ها آ 

د و هم چنین هر آ  چیزی است که از او نشات گرفتاه  قرآنی خداون یها آموزههما  حق است. حق در 

ثابت، واجب و هم چنین مطابقات   یمعنااست که چندین معنا دارد. حق، در اصل به  یا واژهق ح .است

کاه   اناد  گفتاه . برخای  شود یمو موافقت است. در کاربردهای قرآنی حق به خداوند و فعل او نیز اوالق 

ست که او تنها حقیقت ثابت و واجب هستی است و غیر از او باول ع ت اوالق حق به خداوند از آ  رو

، چنا  که خداوند در آیااتی از قارآ  خاود و    شود یماست. هم چنین به افعال خداوندی نیز حق اوالق 

 .(88کهف، آیه  سوره  82و  80یون ، ایات  سوره  82انعام، آیه سوره ) نیز افعالش را حق دانسته است.
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ساوره  ) و او تنها خاستگاه حق در هستی اسات  گیرد یمه حق از خداوند نشات از نظر قرآ  هم 

قرآنی، خداوند تنها حق در هستی است و هر آ  چه از  یها آموزهبه هر حال، از نظر  (80 یهآآل عمرا ،

در خود  بایست یمنیز حق و غیر او باول است. بر این اساش، معیار هر چیزی را  گیرد یمخداوند نشات 

 .عالی جست و جو کردحق ت

بدین معنا که اگر حکمی در   حق بود  در حوزه تشریع و قوانین نیز مبتنی بر همین قانو  است 

، اگر برخاسته از حکم حق تعالی باشد، حق خواهد بود وگرنه به عنوا  شود یمافعال و رفتار آدمی صادر 

که برخاسته از هواهای نفسانی باشاد، در    چنا  که درباره رفتارها و احکامی شود یمباول شناخته و رد 

سوره مومنو  به عنوا  باول معرفی شده است. بار هماین اسااش     38و  30آیات قرآنی از جم ه آیات 

نفسانی او باشد که باا   یها خواسته تواند ینمبه سادگی گفت که معیار اخالقی بود  فعل آدمی  توا  یم

ی که معیار اخالقی بود  افعال و رفتار را اصالت لاذت  . پ  کسانشود یمعنوا  لذت شناخته و معرفی 

 .قرآنی بیا  شده است یها آموزههستند که در  ای یهنظر، بر خالف اند دانستهو یا منفعت 

 :شاود  یما اشااره   اخالق سازمانی مدیرا  یها ارزش دیدگاه اسالمی در باب مجموع ادامه به در

 یترضا کسب و خدا یبرا کار انجام کار در مهم القاخ از یکی ،کار در اخالص و خداوند یرضا کسب

 کاار  را،( ره) ینای خم اماام  یوجود ی مغناو و یاله جاذبه رمز ای خامنه اهلل آیت حضرت. است خداوند

 فقا   ،یشخاو  پربرکات  یزندگ یقدقا همه در الشأ  عظیم راحلِ امام: »فرماید می و دانستند خدا یبرا

 م ات،  یفاردا  و اماروز  یبارا  یشاا  ا بازرگ  درش یتواقع ینا و بودند پروردگار یترضا ج ب درصدد

 است. فعاال  و گا  نخب همه و مسئوال 

 و اهلل یالا  الفقاراء  آنتم» فرماید می یدمج قرآ . ندارد یازین ما عمل به خداوند که یستن یشک

 یع  امام است. یودنست نیاز بی خدا و یازمندیدن خداوند به شما( 88سوره فاور،) ...  یدالحم یالغن هو اهلل

 ساوء  یاماد پ از و نیااز  بای  اواعتشاا   از کاه  درحالی ،یدآفر را مخ وقات خداوند: »فرماید می الساّلم یهع 

 .اسات  خودماا   یبرا آ  نفع و سود دهیم، می انجام خدا یرضا یبرا آنچهبود.  اما  در ها آ  ینافرمان

 یزماان  و مکا  بُعد و قرب البته. است او به یکینزد و قرب در ما تکامل چو  ،یمدار یازن خدا به ما پ 

. اسات  یمعناو  قرب منظور ب که ندارد، مکا  و با زما  ینسبت یچه خداوند. است معنی بی خدا مورد در

 ما: »داند می یتعبود را ینشآفر ف سفه یدمج قرآ  است عبادت و یبندگ پروردگار، قرب به ید رس راه

 (.18سوره ذاریات،) «یعبدو ل االّ واالن  الجنّ خ قت
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 راه تنهاا  شاود  یما  استفاده یهآ . ازکنند عبادت مرا که آ  یبرا جز یافریدمن را ان  و جن ذاری)

 هماه  انسا  یعنی عبادت. است پرستش و عبادت داشته، منظور ما خ قت از خداوند که هدف به ید رس

 قرباه  و او یرضاا  یبارا  خداوند اعتاو یزةانگ به( در درو  و بیرو  سازما ) را خود یرفتارها و کارها

 .دهد انجام اهلل یال

 کار در اتقان اصل

 و انساا   یبارا  را شاماری  یب منافع آ  یترعا و است الزم امور همه در بدا  توجه که یموضوعات از 

 که است جهت بدین اصل، به اتقا  از یرتعب. است کاری محکم و( اتقا ) اصل آورد، می ارمغا  به جامعه

 تماام  بر حاکم و انسا  توجّه مورد یاجتماع و یفرد شئو  همه در یدبا که است یامور از ضوعمو ینا

. بپوشااند  خاود  در را اساالم  امّت اندام یدبا که است یباییز جامه و باشد او یمعنو و یماد یزندگ ابعاد

 و نباوده  اساالم  باا  موافاق  یمادّ یزندگ و یعتوب به مربوط امور در اتقا ، که است آ  بر یبعض پندار

 باه  عالقاه  از یار غ یامار  موضاوع،  یان ا که درصورتی شود  می محسوب بدا  عالقه و یاو بیدن ینوع

 و ی صاح  بارداری  بهاره  یبارا  کااری  محکم و اِبرام که درصورتی  یاستدن به عشق دنیاو بی، .یاستدن

 دورتار  خادا  از و دافزایا  مای  یشخاو  هاای  نگرانی و اضطراب بر یاو بیدن با انسا . است آ  از مشروع

 شود  می

 آساوده  یالیخ با آ  یهسا در انسا  تا شود می فراهم خاور آرامش اتقا  یترعا در که درصورتی 

 یدور و است یخواه آخرت ب که  یستن یاو بیدن اتقا  پ . بپردازد یشخو یمعنو استکمال به بتواند

 اهللِ صُانعع   اسات  فرماوده  یاد مج قارآ   در و است یدهآفر استحکام و اتقا  یتنها ب که  یستن مقصد از

 و اتقاا   باا  را چیاز  همه که خداست ینشآفر ینا .(11سوره نمل،) تَفعع  وُ َ به ما یرِخَب اِنَهُ کُلَ اَتعقَنَ یالّذ

فرمود:  یهام یاب بن جناده به یمجتب حسن امام حضرت .است آگاه کنید، می آنچه به و یدهآفر استحکام

 کاه  کان  عمال  چنا  خود آخرت یبرا و بود یخواه یشههم یاگو که کارکن چنا  آ  خود یایدن یبرا

 و عج ه یادن یکارها در که این یکی: دارد وجود احتمال دو یثحد ینا یبرا البته .مرد یخواه فردا یاگو

 حضرت مقصود که این یگرد احتمال نما  یلتعج آخرت به مربوط یکارها انجام یبرا یول  مکن شتاب

  یستن یاختالف و یدوگانگ معنا دو ینا ینب رسد می نظر به. باشد کارها در ابرام و اتقا  ینهم به اشاره

 .ندارد وجود آ  در یتأنّ و صبر و کار در استحکام ینب یمنافات یراز
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 قبار  پوشش حضرت آ  که ازآ  پ  و( یمابراه) فرزندش وفات یا جر در اکرم رسول ینهمچن

 یکاار  شاما  از یکای  هرگاه   یُقعتِنعفَ ع ع م الً اَح دُکُمْ ع مِلَ اِذا: فرمود کرد محکم دقت با و درستی به را او

 مارگ  یّهقضا  در حضارت  هماا   یزن و. برد یا پا به اتقا  و کاری محکم با را آ  است الزم داد، انجام

 و لِکِنَ ،یالعب   یْهِإِلَ ی صِلُ و  بْ ییُس  اَنَهُ ألَعْ َمُ یاِنّ فرمود: او قبر کاری محکم از فراغ از بعد و( معاذ بن سعد)

  اَحْکَم هُ ع م الً ع مِلَ اِذا ع بْداً یُحِبَ اهلل

 خداوناد  یولا  شاود   می پاشیده ازهم و یختگس خواهد هم از زودی به جسد ینا که دانم می من 
 گرچاه  حضارت،  فرموده دو ینا .کند می کاری محکم دهد، می انجام یعم  یوقت که را بنده دارد دوست

 شاامل  را ماوارد  هماه  حضارت  آ  کالم اصل یول است ( قبر پوشش) آ  و صادرشده خاصی مورد در
 باه  یضارر  آ ، خااص  مورد باشد یرفراگ یسخن اگر که است مس ّم اصول ع م دانشمندا  ینب و است
 اسات  انسا  یمعنو و یمادّ امور یتمام شامل یامبرپ سخن ینبنابرا. کند نمی وارد آ  عموم و یریفراگ
 ساوی  به را آنا  و است مؤثر جامعه و فرد، سازما  وضعیت بهبود در که ییکارها همه مورد در اتقا  و
 .است مط وب دهد، می سوق یمعنو کمال و یمادّ یغنا

 یُحْسِانِ  یناهُ الزّ: »فرمایاد  مای  و داناد  مای  انساا   ینتز را یکار وجدا   الساّلم یهع  یع  امام
 از گویاد  مای  یزیاد  بان  عمار  .یکون لباش به نه است یدرست و راستی به انسا  یباییز و ینتز  «یابِالثّ

 دهاد،  انجاام  یدرسات  و خوبی به را کارش مؤمن که هنگامی: »فرمود که یدمشن( ع) صادق امام حضرت
 یاله یتعنا دهنده نشا  ،یکار وجدا  از مندی بهره البته کند. می برابر صد هفت را کار آ  ثواب خداوند

 اَمادَه  م نع: »فرماید می سخن ینا ییدتأ در یزن  الساّلم یهع  یرام حضرت که چنا  است، درستکار بنده به
 و دهاد.  می انجام یدرست و خوبی به را کار باشد، مددکارش یاله یقتوف ک  هر  «العع م لَ اَحْس نَ یقُالتَوف
 بار  یکاار  هرگاه که را یکس خداوند: »آله و یهع  اهلل یص ّ  اسالم یگرام یامبرپ فرموده به که راستی به

 دارد. می دوست دهد، می انجام درستی به نهند می اش عهده

 اعتدال حدّ یترعا

 و نماود  کارد   کار صرف را وقت همه یدبا یاآ ؟یستچ کرد  کار از منظور و مقصود که شود می سؤال 

 را پرسش ینا پاسخ خوشبختانه دارد؟ ای هانداز و حدّ یا نمود، و ب و کسب یفدا را چیز همه کل وور به

 کاار  کام  هاای  آدم حادّ  از یزندگ ینتأم یبرا تو کسب یدبا: »است فرموده الساّلم یهع   صادق حضرت

 در ،کساب  و کار در را خود پ  نرسد  داده، یادن به دل و دنیادوست یصحر اشخاصِ اندازة به و بگذرد

 موردنیااز  آنچه کسب به و آور باالتر ناتوا  و سست اشخاص از و بده قرار آبرودار و باانصاف یانسان حدّ

 بپرداز. است
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 ماؤمن  شاخص  کاه  است قناعت پرارج مسئ ه هما   الساّلم یهع  صادق حضرت یشفرما ینا 

 قاانع  خداوناد  یروز از کفااف  حادّ  به و نگردد منفعت و یرخ یب و حدّ وحصر یب اندوزی ثروت در غرق

 اسات  کاار  یاات اخالق یگار د از یکای  هماه  و هماه  و سرکارگر و کارمند و یرمد یبرخورد خوش باشد.

 برخاورد  به یشتریب یازن مردم با ها آ  صاحبا  یشترب برخورد جهت به مشاغل از یبعض که این خصوصاً

 ساه  یاد با یزنااگر  یصنعتگر هر: »فرمود  الساّلم یهع  صادق حضرت یلدل ینا به دارند، مردم با خوش

 کند ج ب را یمشتر نظر بتواند که این( سوم) ... کند یداپ رونق او کسب و کار تا شدبا داشته یتخصوص

 باه  مبارم  یااز ن خاود،  خاص یتحساس جهت به مشاغل از یبرخ باشد. رفتار خوش و برخورد خوش یعنی

 کاه  و باد  مای  هستند، کار به مشغول ای هسته باانرژی رابطه در که یکسان مثالً دارد کتما  و یرازدار

 مم کت یک صالح به است ممکن اوالعات از یبرخ بروز آنکه جهت به باشند رازدار یاربس بدا  بتنس

 اسالم امت یرازدار درباره وورک ی به( ع) صادق حضرت. آورد بار به را باری یا ز عواقب بسا چه و نباشد

 دسات  از را چیاز   هماه  رو  ایان  از و کردند تباه را ها آ  امّا شدند مأمور خص ت دو به مردم: »اند فرموده

 .«یرازدار و یباییشک: دادند

 به شخص هر عالقه و عشق یزا م دهندة نشا  و شود یترعا یدبا که است یاص  یزن مورد ینا

 باه  کاه  باود  یان ا اماام  یاتخصوصا  از یگرد یکی: فرماید می ینور اهلل آیت حضرت. باشد می خود کار

 اختناق یها سال در یشا ا. کردند نمی یرتأخ هم یقهقد یک یحت و دادند می یتاهم ی یخ درش کالش

 و واالّب . باود  کارده  حم اه  مدرساه  باه  ساواک روزها از در یکی. کردند می ی تدر یضیهف مدرسه در

 شاود  می یلتعط کالش امروز که یمکرد فکر ما یول بودند، حاضرشده درش یبرا سروقت امام حضرت

شادند   ی تدر مشغول و نشستند ینزم یرو بر( ش) معصومه حضرت صحن در امام و نشد ینچن یول

 (.18 ص ،8811برادری، )

 در را هارروز  کار»که:  شود یم بسنده( ع) یع  امام از یتیروا ذکر به پراهمیت مورد ینا یا ب در

 یروحاان  یدحم یدس (.182 ص ،8 ج ،8838 حکیمی، ) «است یکار را یهرروز که بده انجام روز هما 

 و حاواد   کاه  نشاد  هرگاز  باودم  اماام  محضار  در اشارف  نجاف  در که یسال یازده وول در گوید: می

 و بازبمانناد  اسالم فقه ی تدر و یفور های برنامه از امام که شود آ  موجب یاسیس بزرگ یدادهایرو

  (.18 ص ،8811برادری،  ) دهند انجام را برنامه ینا حالی بی و یسرد با یا
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 یبتهاذ  مسائ ه  در کاه  وور هما  امام حضرت فرماید: یم یسبحان جعفر یخش اهلل آیت حضرت

 یزماان  یحت بودند کوشا و یساع کامالً یزن یلتحص مسئ ه در یجوان دورا  در بودند، یگیرپ بسیار نف 

 هماا  مادرک،  ) کردناد  می مطالعه درپی پی ساعت شش یگاه کرد می تجاوز سال پنجاه از سنّشا  که

 کاه  اسات  فروشای  کم مهمّ مسئ ه کار در غیراخالقی اعمال از یکی ،فروشی به کم توجهی یب (.11 ص

 بار  یوا اسات  فرماوده  که ییآنجا است  فرموده اشاره بدا  ینمطفف سوره در و قرآ  در متعال خداوند

 و کارمنادا   و شاود  نمای  دار تارازو  کاسابِ  شاامل  فق  و دارد یفراوان یقمصاد فروشی کم. فروشا  کم

 تواناد  ، میدهند ینمکه به قدر توا  خود کار را و وظایف خود را انجام  یشغ  هر در هرکسی و کارکنا 

 مسائ ه  ،کاار  در غیراخالقی اعمال از یگرد یکی خواری باشد.رعایت حرمت رشوه فروشی کم از یمصداق

 از اسات   کارده  ینه زشت عمل ینا از شدّت به ینمعصوم از یفراوان یثاحاد و یاتروا که است رشوه

 رشاوه  خداوند فرمود: که است شده نقل آله و یهع  اهلل یص ّ اکرم رسول حضرت از یتیروا در نمونه باب

 (.32 ص ،8818وحیدی،  ) است فرموده لعن را یرندهگ رشوه و دهنده

 چنا  است کاه  کارها انضباط در همه امور و و نظم یاهمیتکار و شغل هر به نسبت یکار نظم
ایماا    ،ایما تاکیاد نمایاد.   خود فرزندا  ترجی  داده تا آ  را بهشهادت  بستر در( ع) یع  یرالمؤمنینام

باشاد.   کارگیری نیروی انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانو  در ساازما  مای   یکی از موارد برای به
امنیت داد  است   معنای بهشده و  گرفته« أمن»ایما ، قرار گرفتن باور در ق ب است. این واژه از ماده 

بخشد.  ت که مؤمن، موضوعات اعتقادی خود را از شک و تردید که آفت اعتقاد است امنیت میع  این به
، اعتاراف باه زباا  و انجاام     ( اعتقاد و باور نمود ) ایما  را معرفت و شناختن به دل( ع) ع یحضرت 

را ( بیات او  گرویاد  باه خادا و رساول و اهال     ) کنند. همچناین ایماا  داشاتن    داد  به اعضا معنا می
کنند که سعادت همیشگی را در پی دارد  زیرا ایما  همانند چراغ نورانی است  ها بیا  می ترین راه روشن

کند. به سبب ایما  که ثمره آ  اعمال صال  است، ع م  که آدمی را به کردارهای شایسته راهنمایی می
از رحمت خادا چیازی باه    شود  زیرا ع م بدو  ایما  و عمل صال ، جز دوری  و دانایی فرد نیز زیاد می

 (.281 حکمت البالغه، نهج) افزاید انسا  نمی
که خداوند تقوا را موجاب کرامات انساا  در     عامل برتری انسا  در اسالم، تقواست  چنا ، تقوا

واژه تقاوا در لغات عارب، از     (.88حجارات،  ) «إ َ أکرَم کم عِند  اهللِ أتقئکم»پیشگاه خود دانسته است: 

رسااند،   باه آ  ضارر و زیاا  مای     ازآنچاه حفظ و بازداشتن چیزی  معنای بهقایه است و ریشه و قَی ا و 

   باشد. می
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داری، مراقبت نف  بر انجام دستورهای الهای و   در اصطالح نیز به معنای پرهیزگاری، خویشتن

فا   بنابراین، انسا  باتقوا کسی است که در مقابل ن بازداشتن انسا  از ارتکاب گناها  و معاصی است.

های نفسانی مقاومت کند  از اوامر و دستورهای الهی پیروی نماید  به انجام واجبات و تارک   و خواهش

های الهی بپرهیازد. تقاوا و    محرمات پایبند باشد و از آلوده شد  به گناه و معصیت و سرپیچی از فرما 

احترام بیشتری برخوردار شود که انسا  در میا  مردم و در نظر دیگرا  از عزت و  پرهیزگاری باعث می

های آنا  گردد  و هر ک  که از عزت و احترام بیشاتری در میاا  ماردم برخاوردار      شود و محبوب دل

تواند در  تر خواهد داشت و بهتر از دیگرا  می باشد و مردم او را بیشتر دوست داشته باشند، قدرتی افزو 

  .ها تأثیر بگذارد مردم نفوذ کند و بر آ 

دهناده اهمیات و نقاش     است که نشا  ذکرشدهبار در قرآ  کریم  211و مشتقات آ ، واژه تقوا 

سازنده آ  در حیات دنیوی و اخروی است. همچنین، اولین گروه اجتماعی که در قارآ  کاریم از آناا     

حضارت ع ای در ماورد تقاوا     ( اشاره به دوماین آیاه ساوره بقاره    ) است« متقین»سخن به میا  آمده، 

  از خدا بترش با انجام واعت او و خدا را اواعت کن به «تَقِ اهللَ بِطاع تِهِ و  اَوِعِ اهللَ بِتَقواهُاِ»فرمایند:  می

است که عبارت است از قدرت و نیرویی معنوی کاه   شده گفتههمچنین در تعریف تقوا  .داشتن تقوا از او

( ع) اوهاار  ائمه و …و پیامبر مکرر، پرهیزهای مطابق با دستورات قرآ  کریم های نگهداری خود براثر

 از شده، تضعیف اماره نف  صورت، آ  در که آید می دست به گناها  ترک تداوم و معقول های تمرین و

هاا   گردد و فرد متقی به انجام خیرات و خوبی ف  مطمئنه تقویت مین شود  می کاسته گناها  به تمایل

  .یابد گرایش می

گاذارد    مراتب در نتایج و اهداف سازمانی تأثیر مط اوبی مای   تقوا ضامن اصالح اعمال است و به

هاا   دارد و در برابار لغازش   مای  دورنگهزیرا تقوا نیرویی است که انسا  را از همه آفات درونی و بیرونی 

بخشاد. حضارت    ای است که به انسا  مصونیت روحی و اخالقای مای   سازد و م که محکم و استوار می

التَقوی حِصان  ح صاین    : »دارد بازمیداند که انسا  را از انجام منهیات  ی میتقوا را ق عه محکم( ع) ع ی

 «.التَقاوی مِفتااحا الصَاالحِ   »دانند:  همچنین ایشا  تقوا را ک ید در شایستگی و صالح می« لِم ن لَج أ إلَیهِ

نو  در مبنای اصل تقوا، خداجویی و بندگی خداست. مطابق این مبناا، اسااش رعایات اخالقیاات و قاا     

تواناد   ، تنها دژ محکمی که میدرواقعسازما  توس  کارکنا ، باور به وحدانیت خداوند و بندگی اوست. 

 .، دژ توحید و بندگی خداستبازداردهای اخالقی  خطا و لغزش و رذی ت هرگونهانسا  را از 
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ها مقیاد و   سازما بنابراین، کارکنانی که از تقوا برخوردار باشند، به رعایت اخالقیات و قانو  در 

حفظ کرامت و منزلت انسانی از دیگر موارد این است که نیروی انسانی، حافظ کرامات و   پایبند هستند.

خود را مقید به رعایت اخالقیات و قانو  در سازما  کند. در فرهنا    وسی ه بدینمنزلت انسانی باشد تا 

ی است که از کرامت ذاتی برخوردار است  اسالمی، انسا  و انسانیت ارزش فراوا  دارد و انسا  موجود

هم خود انسا  و هم دیگرا  باید پاسدار این کرامت و شرافت انسانی باشند. در نظام اسالمی، مادیرا   

هایی استفاده کنند که حافظ حرمات و شخصایت انساانی باشاند و از      و کارمندا  باید از اصول و شیوه

کرامات، باه    ساازد پرهیاز کنناد.    انسانی لطمه وارد میهایی که به شخصیت و حیثیت  گرایش به شیوه

معنای بزرگواری و نزاهت از پستی و فرومایگی و برخاورداری از اعاتالی روحای اسات. رساالت هماه       

رشاد کرامات وی    درگارو پیامبرا  این بوده است که نفوش آدمیا  را به کرامت برسانند. کمال آدمای  

 یابد.  گر دست میکرامت، به فضایل دیدرزمینه است و انسا  

کاه خداوناد    ارزش و مقام انسانی در دیدگاه اسالم، از همه موجودات عالم بااالتر اسات. چناا    
و  لَقَد کرَمنَا ب نِی ء اد م  و  ح م  نَااهُم فِای الب ارِّ و  الب حارِ و  ر ز قنَااهُم مِانَ       »فرماید:  متعال در قرآ  کریم می

ما فرزندا  آدم را تکاریم   به راستی که  (30اسراء: ) «یرِ مّمّن خَ َقنَا تَفضِیالًالطَیباتِ و  فَضَ ناهُم ع  َی کثِ
برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه باه آناا  روزی دادیام و    ( ها بر مرکب) و آنا  را در خشکی و دریا هنمود

ی   شَایءا خَیاراً   لَا »فرمایند:  نیز می( ص) اهلل های خود برتری دادیم. رسول آنا  را به بسیاری از آفریده
اعتقاد  نیست که بتوا  از هزار همتای خود بهتر باشد، مگر انسا . چیز هیچ  «مِن ألفٍ مِث ِهِ إال اإلنسا َ

به آخرت و روز حساب: هدف از آفرینش انساا ، زنادگی در ایان دنیاا نیسات  ب کاه زنادگی دنیاایی،         
دنیاا  ها در فرصتی که در  است. همه انسا باشد و دنیا سرای گذر  ای بر زندگی جاوید اخروی می مقدمه
بساتگی باه جهاا  آخارت،      ، باید خود را برای آخرت آماده سازند. وابسته نبود  به دنیا، ب کاه دل دارند

گردد. گویی دنیا همانند خورشید است که نباید به آ  مستقیم نگریست  موجب بینایی و بصیرت دل می
های دنیا و  برداری از تالش دید  است. جها  آخرت، جها  بهره  ب که دنیا وسی ه قراردادو آ  را هدف 

گاوی   ها و رفتارهای آدمی است. هر ک  در هر مسندی باشد، در روز حسااب پاساخ   روز تج ی خص ت
 گذاشته است. جا بهاعمال و رفتارهایی است که در دنیا از خود 

اهد کرد تاا هاوای نفساانی    حساب و رسیدگی باشد، کوشش خو روز بهبنابراین، فردی که معتقد 

کشاند  در مسیر قرآ  و اسالم حرکت کند و خود را برای آ  روز آماده نماید  زیرا فردا  اعتدال بهخود را 

 راه برگشت و جبرانی وجود ندارد. 
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در سخنا  خود بر آمااده نماود  خاود بارای روز بازپرسای و روز حسااب تأکیاد        ( ع) ع یامام 

فرمایند: از ادعای  می ،دانند ایشا  را الیق حکومت نمی اینکه از بعدمعاویه   که خطاب به کنند  چنا  می

و  إنِاهُ یوشِاک أ  یقِفَاک    »اعمال در قیامت باه دسات    محاسبهای برای  زمامداری کناره بگیر و وسی ه

 (.80البالغه، نامه نهج) «واقِفا ع  َی ما ال ینجِیک مِنهُ مِج ن  فاقع   ع ن ه ذا األمرِ و  خُذ أهب ه  الحِسابِ...

سااز رعایات اخالقیاات و قاانو  در محای  کاار توسا          بنابراین، اعتقاد به آخرت و روز حساب، زمینه

 کارکنا  سازما  است.

انجاماد،   از دیگر موارد که به رعایت اخالقیات و قانو  در سازما  توس  کارکنا  می ،یاد مرگ

شاود کاه آدمیاا  باه عازت و ارجمنادی دنیاا و         مای  توجه کارکنا  به یاد مرگ است. یاد مرگ باعث

در آ  دل نبندند  به زیور و نعمت آ  فریفته و خوشحال نشوند  و از سختی و رنج آ  فغا   یفخرفروش

ها فانی  برد  و زیور و نعمت و زاری نکنند  زیرا ارجمندی در دنیا و فخر کرد  به آ ، روزی را از بین می

شود و هر مدت و زمانی در آنچه خوش بگذرد و چه بد پایا   آ  تمام می های گردند و سختی و رنج می

أینَم اا تَکونُاوا   »که در قرآ  کاریم آماده اسات:     ای در آ  نابود خواهد شد  چنا  خواهد یافت و هر زنده

در دژهایی  هرچندرسد   مرگ در می شماراباشید،  هرکجا  «و کنتُم فِی بُرُوجٍ مُشَید هٍ یدرِککمُ الم وتُ و  لَ

 (.31نساء، ) استوار و مرتفع به سر برید

 یبادان فرمایناد:   چنین می( ع) حسندر وصیت خود به فرزندش امام ( ع) ع یهمچنین حضرت 

، نه برای دنیا  و برای فنا باه عاالم هساتی گاام     ای شده آفریدهپسرم! جز این نیست که تو برای آخرت 

ه برای زندگی و قطعی است که تو در این دنیا در جایگااهی  ای، نه برای ابدیت  و برای مرگ، ن گذاشته

کفایت از آ  برخوردار شاوی. تاو در مسایر آخرتای. تاو       قدر بهکه باید از آ  کوچ کنی و  ای قرارگرفته

گریزا  از مرگی، بااینکه نجاتی نیست برای کسی که از مرگ بگریزد و هار کا  کاه مارگ در پای      

اچار گریبا  او را خواهد گرفت. پسرم! فراوا  به یاد مرگ باش و به اوست، از او فوت نخواهد گشت و ن

، نامه نهج البالغه) یاد آنچه به آ  روی خواهی آورد و کارت پ  از مرگ، به آنجا منتهی خواهد گشت

شاود  هنگاامی    یاد خدا و استعانت و بندگی او: هر فردی تا وقتی به یاد خداست، مرتکب گناه نمی (.88

ک ی خادا را فراماوش کناد و غف ات تماام وجاودش را فراگیارد  اماا ایان           شود که به می مرتکب گناه

 .پاید کاری و غف ت در افراد پرهیزگار دیری نمی فراموش
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کنناد کاه هایچ     هاا احسااش مای    کنناد. آ   افتند و گذشته را جبرا  مای  زودی به یاد خدا می به
نویساند: فرزنادم مان تاو را      فرزندش چنین مای در نامه به ( ع) ع یحضرت  پناهگاهی جز خدا ندارند.

کنم به تقوای الهی و التزام به امر او و آباد ساختن ق ب خود با ذکر او و چن  زد  به وناب  توصیه می
: نف  خود را در همه امور زندگی نویسند یمایشا  در قسمتی دیگر از همین نامه  (.183هما ، ص ) او

ن پناهندگی، نف  را به جایگاهی محکم و امان و ماانعی بازرگ وارد    به خدایت پناهنده کن  زیرا با ای
و بناد،   بنابراین، کارکنانی که یاد خدا را در دل دارناد و از او اساتعانت مای    (.128هما ، ص) سازی می

اگار چاه معیارهاای اخالقای مادیرا  و       کنند. خود را به رعایت اخالقیات و قانو  در سازما  پایبند می
نظام اسالمی دارای تنوع و کثرت قابل توجه است، منتها سعی شده در این مقالاه باه    کارکنا  در یک

  اجمال به آنها پرداخته شود.
 تقسیم بندی معیارهای اخالق سازمانی اسالمی 

اخالق سازمانی اسالمی تقسیم گاردد:   معیار به چهار  تواند یمبیا  شده در احادیث و وحی  های  آموزه

باه   ،برای شایستگی فرد در ساازما   . این معیارهاساز، تخصصی و ارزشی یکی، زمینههای ایدئولوژمعیار

 :است الزم و ضروریهای ک یدی  برای احراز مسئولیت خصوص

 ایدئولوژیکی: ایدئولوژی یک س س ه آرای ک ی هماهن  دربااره رفتارهاای انساا  اسات و باه     
در این مقاله، معیارهاای   .آورند حساب می به عبارتی، سیستم ک ی احکام عم ی هر دین را ایدئولوژی آ 

بینی اسالمی دارند و باارزترین وجاه تماایز مادیریت      ایدئولوژیکی معیارهایی هستند که ریشه در جها 
بینی اسالمی، اعتقاد به ذات پاک خداوناد و   اند. با توجه به اینکه اساش جها  اسالمی از مدیریت غربی

از: ایما   تقاوا  کرامات انساانی و     عبارتاندمعیارهای ایدئولوژیکی ، صفات واال و اسمای حسنای اوست
احترام به شأ  و منزلت انسا   اعتقاد به آخرت و روز حساب  یاد مرگ  یاد خدا و استعانت و بندگی او  

 و....
 ساازند  مثال   معیارهایی است که زمینه را برای ظاهر شد  معیارهای دیگر فراهم می ،ساز زمینه

دانش و فنونی هستند که برای احراز مسئولیت باه   ،تخصصی .پاکی و صالحیت خانوادگی ،هحسن سابق

ها و قوانینی هستند که رفتار یک فرد یا یاک گاروه را باا     ای از ارزش مجموعه ،ارزشی .ها نیاز است آ 

ایان معیارهاا شاامل     .کنناد  توجه به اینکه چه چیزی درست و چاه چیازی غ ا  اسات، هادایت مای      

هاای جهاانی نیاز     ای از رفتارهایی است که در جوامع انسانی موردپذیرش است و به نام ارزش مجموعه

صادر    گویی  امین و معتمد بود   صداقت  عدل و انصاف  ساعه  شوند  مانند درستکاری  حق می شناخته

  .حسن خ ق، الفت و محبت  و نرمش و خشونت بجا
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 نهادینه سازی اخالق مدیریت اسالمی

هاا، از اهمیات بسایار بااالیی برخاوردار اسات و        و چگونگی نهادینه کرد  آ  در سازما بحث اخالق 

ای در  باید بکوشند تا راهکارهای مخت فی را برای نهادینه کرد  اخاالق حرفاه   گیرا  تصمیممدیرا  و 

 از:  عبارتاندهای دینی  ها ارائه دهند. ازجم ه این راهکارها در آموزه سازما 

ها  آموزش عم ی اخالق  ی انسانی مقید به رعایت اخالقیات و قانو  در سازما کارگیری نیرو به

 هاا.  تدوین منشور اخالقی برای کارکنا  سازما ، توس  افراد مقید و پایبند به رعایت اخالقیات و قانو 

جذب و گزینش، افرادی را که در دورا  زندگی اجتماعی و کاری خاود ساابقه و    های دستگاهبا اصالح 

ویاژه   درآورند. باه  ها سازما  اند، به استخدام ایل بیشتری به رعایت اخالقیات، قوانین و مقررات داشتهتم

ایان افاراد قادرناد     چراکاه ضاروری اسات     نکتاه برای تصدی مشاغل ک یدی سازما ، توجه به ایان  

ح باالتر، رفتارهای غیراخالقی و غیرقانونی را بهتر تشخیص دهند و بدو  نظارت مستقیم مدیرا  سطو

  .های اخالقی و قانونی خود بپردازند به انجام داد  وظایف و مسئولیت

انگااری و   کارگیری نیروی انسانی شایسته چنا  اهمیتای دارد کاه ساهل    های دینی، به در آموزه

چناین  ( ص) پیاامبر شود. در حدیثی از  ها محسوب می ترین خیانت بزرگ ءکوتاهی در این خصوص، جز

ها کسی هست  داند در میا  آ  می که یدرحالکه کارگزاری را برای مس مانا  بگمارد،  آمده است: کسی

تر به کتاب خدا و سنت پیامبر است، او به خداوند و رسولش و همه  تر و عالم که از برگزیده وی شایسته

   .ها خیانت ورزیده است مس ما 

 گیری  بحث و نتیجه
اخالق سازمانی در  که ک یات دهد یمروایی و وحیانی نشا   یاه دادهحاصل از تجزیه و تح یل  ها یافته

، حفاظ کرامات   کاار  در اتقاا   اصال  ،یکار نظم ،کار در اخالص و خداوند یرضا کسباسالم شامل  

 اتاالف  داری، امانات  ،یرازدار رویی، خوش و یبرخورد خوش اعتدال، حدّ یترعا ،یکار وجدا  انسانی،

 ،یکاار  هار  باه  اشاتغال  در یّتجاد  خود، وقت در یکار هر انجام ،رکا به داد  یتاهم ،یدلسوز وقت،

باشد. نتایج حاصل از تجزیه وتح یل این معیارها  خواری و ... می رشوه و فروشی کم ،یأش عدم و پشتکار

قابال دساته   ( 8) که معیارهای چهارگانه اخالقی به شرح جادول  دهد یمدر باب اخالق سازمانی نشا  

 بندی است:
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اخاالق در   تیا باه رعا  دیا مق یانساان  یروین یریکارگ به یساز نهینهاد یدر راستا زین یاز ورف

 یبارا  یمنشاور اخالقا   نیتادو  ت،یا و کارکناا  و در نها  را یاخالق باه ماد   یها، آموزش عم  سازما 

 .باشند یها م در سازما  یکرد  اخالق اسالم نهینهاد یکارها ها، ازجم ه راه سازما 

 اخالقی احصا شده: معیارهای ( 9) جدول

 سازمانی اخالق معیارهای

 روایات و قرآن دیدگاه از

 

 های ایدئولوژیکیمعیار

  خداوند رضای کسب

 تقوا

 ایمان

 صبر و توکل

 عمل در اخالص

 ساز های زمینهمعیار

 رویی خوش و برخوردی خوش

 رازداری

 اعتدال حدّ رعایت

 یأس عدم و پشتکار

 و نظم پذیری گزینی نظم

 داری امانت

 کار انجام در تعلل

 کار در اتقان اصل

 دلسوزی

 های تخصصیمعیار

 دانش کافی و تخصصی

 کار به دادن اهمیت
 خود وقت در کاری هر انجام

 هرکاری به اشتغال در جدیّت

 تجربه کافی

 های ارزشیمعیار

 فروشی بی توجهی به کم

 خواری رشوه رعایت حرمت

 انسانی منزلت و کرامت حفظ

  مرگ یاد

 کاری وجدان
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 . چاپ هیجدهم، تهران: انتشارات صدرا.   فلسفه اخالق  (.1379) مطهری، مرتضی.
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