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 چكيده
بـه  است كه  كارگزاراناي پيش روي  حرفه سرمشق واضح از رفتار درست ويك الگو ، اي حرفهاخالق معيارهاي و  موازين

برگزيننـد.  از اين الگـو اسـتفاده كننـد و راه درسـت را      انجام وظايف خوددر كند  كمك مي كارگزاران و فعاالن نظام اداري
، اي حرفـه  رفتـار  براي داشتن هويـت اسـالمي  . ضروري است زم وامري ال، هر نظام اداري شايستهدر  اين معيارهارعايت 

ترين نظام اداري اسالمي، يعني حكومت علوي توسـل جسـت. پرسـش اصـلي آن اسـت كـه در        به شايسته مناسب است
اي به سبب تصـدي   رعايت چه موازيني از اخالق حرفه، ترين نظام حكومتي پس از پيامبر عنوان شايسته حكومت علوي به

ب حكومتي و كارگزاري مورد تأكيد بوده است؟ هدف آن است كه با شناسايي معيارهـاي اخالقـي حـاكم بـر رفتـار      مناص
هـا و سـاختارهاي اداري ديگـر را بـر      قواعد حاكم بر رفتار كارگزاران و مديران در نظـام ، كارگزاران در نظام شايستة علوي

چوب انديشة اسالمي دست يافت. ايـن پـژوهش يـك مطالعـة     همين اساس بنا نهاد و به يك نظام اداري مطلوب در چار
توصيفي و تحليلي است و نتايج آن نمايانگر آن است كه رعايت مـوازين اخالقـي در حكومـت علـوي، در چهـار بخـش       

در برابـر مقـام مـافوق و در    ، معيارهاي حاكم بر وظايف كارگزاران در برابـر مـردم  ، معيارهاي كلي حاكم بر رفتار كارگزاران
 مقابل كاركنان تحت مديريت، قابل شناسايي و تبيين است.

 مردم.، كارگزاران، نظام اداري، اي اخالق حرفه ها: كليدواژه
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 . مقدمه1
نظام سياسـي اجتمـاعي يـك كشـور اسـت كـه       ، ترين سطح در حكومت اسالمي، نظام اداري در باالترين و گسترده

دهند. در اين نظام، يكي از موضوعات مهـم كـه در    كارگزاران و مردم تشكيل مي، كم اسالميعناصر اصلي آن را حا
عنوان يكي از عناصر انساني شايان توجه است، پيـروي ايشـان از قواعـد حقـوقي و معيارهـاي       ارتباط با كارگزاران به

 عنوان يكي از نيازهاي بنيادي حكمراني است. اي به اخالق حرفه
طـوركلي، واژة اخـالق بـا     معناي اقتدار و رسوم و سـنت اسـت. بـه    رفته از واژة يوناني اتيكوس بهواژة اخالق برگ

اي از اصـول هسـتند كـه     استانداردهاي مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سروكار دارد. اين استانداردها مجموعـه 
اي عبـارت   لم اخـالق اسـت. اخـالق حرفـه    اي برگرفته از ع كنند. مفهوم اخالق حرفه مثابة راهنماي رفتار عمل مي به

اي را  توان اخالق حرفـه  آمده است. به عبارتي مي دست است از مجموعه قوانين اخالقي كه از ماهيت حرفه يا شغل به
اي دربارة اينكه چه چيزي درست و مرتبط با معيارهاي همان حرفـه اسـت، دانسـت     كنندة باورهاي گروهي حرفه بيان
 ).105، ص 1396ده، هاشمي و عليزا (بني

هاي بنيادي و از الزامات انجام وظيفـة كـارگزاران    اي مبين ارزش در نظام مديريتي، قواعد اخالق حرفه
تعيين معيارهايي است كه مديران و گردانندگان امور در يك سازمان با رعايت و ، است و هدف از تدوين آن

د. اين اصول و معيارها الگويي براي ارزيابي رفتار عمل به آنها باعث حفظ سالمت و تعالي عملكرد خود شون
تدريج موجد اطمينـان   هاي فرهنگي است. رعايت اين اصول و موازين به اي كارگزاران، فارغ از تفاوت حرفه

، اي شود. در صورت نبود آگاهي از رفتار اخالقـي و حرفـه   عمومي به نظام اداري و موجب حمايت از آن مي
تصديان اين مناصب بر اساس معيارهاي صحيح و قابل اتكـا ممكـن نيسـت. اخـالق     قضاوت دربارة رفتار م

كننده روابط فرد با ديگران در چارچوب اهداف سـازماني اسـت و ايجادكننـدة مسـئوليت در      اي تنظيم حرفه
اي تحقـق   پذيري كارگزاران حكومت، تنها در قالب اخالق حرفـه  توان گفت كه مسئوليت سازمان است. مي

مـن حـق دارم و   « د. اين نوع مسئوليت ـ كه نقطة مقابل فرهنگ استبدادي رفتار ارتبـاطي بـا تلقـي    ياب مي
هـر انسـاني بـر    ». شما حق داريد و مـن تكليـف دارم  «مبتني است ـ بر اصل  ، است» ديگران وظيفه دارند

كند و  سئوليت ميمبناي اين اصل، اوالً براي ديگران حق قائل است؛ ثانياً در برابر حقوق ديگران احساس م
 ).7، ص 1389فرد و كاميار،  داند (ايزدي خود را به رعايت آن ملزم مي

در كوفـه تجلـي يافتـه     سـالة اميرالمـؤمنين   ، در حكومت پنجپس از پيامبر، ترين نظام اداري اسالم شايسته
ثابـت اسـت كـه از     امـوري ، است. ازآنجاكه اصول و معيارهاي كلي يك نظام اداري اسـالمي و عناصـر انسـاني آن   

توان با شناخت معيارهاي حاكم بـر رفتـار كـارگزاران در نظـام      مي، گيرد ها را دربر مي ترين نظام ترين تا كوچك بزرگ
ها و ساختارهاي اداري ديگر را بر همين اسـاس بنـا    قواعد حاكم بر رفتار كارگزاران و مديران در نظام، شايستة علوي

 ب در چارچوب انديشة اسالمي دست يافت.نهاد و به يك نظام اداري مطلو
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گيـري از اصـول    اي كارگزاران در يك نظام اداري شايسته، با الهام اصول و معيارهاي اخالق حرفه، در اين نوشتار
هـاي علـوي اسـت كـه      و معيارهاي اخالق اسالمي تعيين شده است. يعني مبناي استخراج معيارها، تأمـل در آمـوزه  

واسطة بر عهده داشـتن منصـبي در حكومـت و مسـئوليت حقـوقي فـرد، مـورد تأكيـد          ار، بهتوصيه به رعايت آن معي
 گرفته است. حضرت قرار مي

 مجموع اين معيارها در چهار بخش اصلي قابل بررسي است:
گري كه در تمام سطوح و براي تمام كاركنـان اداري، اعـم از رئـيس و مرئـوس      اي نخست معيارهاي كلي حرفه

، سپس معيارهاي حاكم بر رفتار كارگزاران كه در ارتباط بـا مـردم   ؛االجراست از ارتباط با ديگران الزم نفسه و فارغ في
 يابد. مافوق و كاركنان تحت مديريت معنا مي

 گري اي . معيارهاي حرفه2
نـوان  ع گري، همان اخالق سازماني است و در آن، در واقع تأكيـد بـر وظـايف و مسـئوليت افـراد بـه       اي مراد از حرفه

عنـوان   هاي فردي و شغلي اسـت كـه در آنهـا بـر مسـئوليت افـراد بـه        اشخاص حقوقي است؛ و اين غير از مسئوليت
گرايانـه و سيسـتمي    شود. در اين فرض، وظايف و معيارهاي مطرح، مبتني بر نگرشـي كـل   شخص حقيقي تأكيد مي

 )1389فرد و كاميار،  است (ايزدي

 ا و پايبندي به آنهاه . آگاهي به وظايف و مسئوليت1-2

آگاهي و پايبنـدي داشـته باشـد. وي نبايـد آگاهانـه در انجـام       ، كارگزار بايد نسبت به قواعد حاكم بر حوزة كاري خود
 كـارگزاران  كـه بـراي   وظايفي، مشاركت يا معاونت نمايد. لذا در يك نظام اداري شايسته، هرگونه تخلف از اين قواعد

كنـد   اين نكته را روشن مـي  مديريتي امام علية دقت در سير يح و روشن باشد.بايد صر ،شود مشخص و تعيين مي
اي انتخـاب   عنـوان كـارگزار منطقـه    اين مطلب توجه داشته است. ايشان هرگاه كسي را بـه به كه آن حضرت همواره 

نوشـت و در   يمـ انتظارات خود را به روشني و صـراحت  وظايف وي و  ،نظر موردة قبل از اعزام وي به منطق ،كرد مي
 .رداختپ بخشيد و با آنها به اتمام حجت مي به ايشان آگاهي مي ترتيب و بدين گذاشت اختيار او مي
وي را زمامدار و حاكم مصر معرفـي كـرد   ، اشتر مالكهاي  با تصريح به ويژگي، در نامه به مردم مصر امام علي

 فرمود: ويدر بيان وظايف  و
هنگـامى كـه او   ، در عهدى كه بـا او دارد ، است  اشتر پسر حارث به مالك، مؤمنانخدا على امير ةفرمان بند، اين«

و  كـار مـردم را اصـالح   ؛ و بـا دشـمنانش نبـرد كنـد     گزيند تا خراج آن ديار را جمـع آورد  را به فرماندارى مصر برمى
 ).53البالغه، ن  (نهج» شهرهاى مصر را آباد سازد

والن به طور كامل نسـبت بـه وظـايف خـويش توجيـه      ئيران و مسشد كه مد سبب مي اهداف و وظايفشفافيت 
 .هاي ارائه شده از سوي حكومت هماهنگ سازند خدمات خود را با طرح و دونش
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 . قاطعيت در امور2-2
. كـارگزار، چـه در مقـام    اسـت  كـارگزار  اي رفتـار حرفـه   شـرايط اصـلي   از لـوازم و ، و پرهيز از شك و ترديدت قاطعي

 ر هنگام اجراي قانون، بايد بدون هيچ شك و ترديدي عمل كند.گيري و چه د تصميم

 گيري . قاطعيت در تصميم1-2-2
 ،. آن حضـرت اسـت  گيري قاطعيت در مقام تصميم، كارگزاران جوامع اسالمي هاي الزم و ضروري در از جمله ويژگي

» گيـري  قـدرت تصـميم  «را  هـاي برتـر او   يكـي از ويژگـي   ،عنوان يك مدير شايسـته  به ،اشتر مالكدر مقام توصيف 
چون شمشيري از شمشـيرهاي خداونـد اسـت كـه تيـزي آن كنـد       ، در برندگي و قاطعيت همانا مالك«  :شمارد برمي
 ).38البالغه، ن  (نهج» اثر نيست ضربت آن بي، شود و به هر جا كه فرود آيد نمي

دانـش خـويش را   : «فرمايـد  مـي  ارانو نكوهشِ دودلي و ترديد مديران و كـارگز ، گيري قدرت تصميمبارة درامام 
اقـدام  ، عمل كنيد و آنگاه كـه بـه يقـين رسـيديد    ، و يقين خود را شك مپنداريد! آنگاه كه به علم دست يافتيد، ناداني
 ).274البالغه، ح  (نهج» كنيد

 . قاطعيت در اجراي قانون2-2-2
ان اسالمي كه مجري قوانين هسـتند نبايـد   قاطعيت در اجراي قانون است. مديران و كارگزار، وجه ديگري از قاطعيت

ترين وجـه آن قـرار    در اداي مسئوليت خود از كسي جز خدا هراس داشته باشند و هدف خود را اجراي قانون در كامل
د نـ سرايت ك حكومت ةبدن ةدر هم، شود كه ترديد و ابهام و سردرگمي ر باعث ميكارگزادودلي و عدم قاطعيت  دهند.

 .به اهداف مورد نظر نرسد نظامناسب به انجام نرسد و و كارها در زمان م
؛ جز آن كس كـه در اجـراى حـق مـدارا نكنـد     ، فرمان خدا را بر پا ندارد«فرمايد:  در اين باره مي حضرت علي
 ).110البالغه، ح  (نهج» و پيرو آرزوها نگرد سازشكار نباشد

بلكه بايد منصوبان خويش را نيـز  ، ون قاطعانه برخورد كندتنها بايد خود در اجراي قان هر كارگزار نه، از نظر اسالم
نيـز بـه گماردگـان خـويش در      قانوني ببندد؛ چنانكه حضرت امير همواره به اين اصل متذكر شود و راه را بر هر بي

و اگر يكى از آنان دسـت   و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن«كرد:  داري مناصب چنين سفارش مي آغاز عهده
به همين مقدار گواهى قناعت كـرده او را بـا تازيانـه    ، و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد يانت زدبه خ

و طـوق بـدنامى    و خيانتكـار شـمار   سپس او را خوار دار؛ و آنچه از اموال كه در اختيار دارد، از او باز پس گير كيفر كن
 ).53البالغه، ن  (نهج» به گردنش بيفكن

 پذيري گويي و مسئوليت. پاسخ3-2

اعـم از  ، پـذيري عناصـر انسـاني اسـت     مسـئوليت  در هر سطحي كه باشـند ـ   هاي حكومتي ـ  از اصول مهم در نظام
هاي انجـام شـده و    تعهد يا تكليفي است براي پاسخگويي در برابر اعمال يا فعاليت، كارگزاران و زيردستان. مسئوليت

 ).219، ص 1390ندرياني، پذيرش پيامدهاي حاصل از آنها (گرجي از
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پاسـخگويي اسـت. دربـارة    ، شـود  پذيري مطـرح مـي   بنابراين، موضوع مهمي كه همواره در كنار بحث مسئوليت
گيـران   هاي حقوقي و سياسي گفته شده است: پاسخگويي عبارت از ايـن اسـت كـه تصـميم     مفهوم پاسخگويي نظام

نفعان هسـتند (وزيـري    ه پاسخگويي به مردم و كلية ذيهاي دولتي و خصوصي و نهادهاي جامعة مدني ملزم ب بخش
 ).45ص ، 1388، كرماني

قلمـرو   پذيري حكومت، همان پاسـخگويي بـه مـردم اسـت. امـام علـي       مسئوليت، در انديشه و سلوك علوي
هـا و  پذيري را بسيار گسترده تعيين كرده و از كارگزاران و كاركنان خود خواسته است كه نسبت به كليـة كار  مسئوليت

فـانكم مسـئولون   ، إتقواهللا فـي عبـاده و بـالده   «پذير و پاسخگو باشند:  اقدامات و نيز روابط و مناسبات خود مسئوليت
؛ از خدا بترسـيد در حـق بنـدگانش و شـهرهايش؛ زيـرا شـما مسـئوليد، حتـي نسـبت بـه           »حتي عن البقاع و البهائم

 ).187، ص 1383ها و چارپايان (دلشاد تهراني،  سرزمين
خـواهي و پاسـخگو بـودن آنـان در قبـال آن       ميزان مسـئوليت ، شرط واگذاري كار به افراد، ز نظر اميرمؤمنانا

تر را در پاسـخگويي و حسـن انجـام كـار در      مسئوليت است؛ يعني يك مدير عالي نخست بايد توان مدير سطح پايين
بسا كار انجـام نگيـرد و هـر     ير اين صورت، چهنظر بگيرد و بر اساس اين توان به وي مسئوليت بسپارد؛ چه آنكه در غ

 .كس مسئوليت عدم انجام آن را بر گردن ديگري بگذارد
بـراى هـر   «فرمـود:   اي خطاب به فرزندش امام حسن پس از بازگشت از جنگ صفين در نامه حضرت امير

» آن ديگـر نينـدازد   ةكـار تـو را بـه عهـد     اى معين كن كه بـه انجـام آن پـردازد و هـر يـك      يك از خادمانت وظيفه
 ).40البالغه، ن  (نهج

 طرفي در مقام اجرا . استقالل و بي4-2

رفتار نمايد كـه نزديكـان و اطرافيـان او     اي گونه بايد بهاو  وواجب است  كارگزار بردر انجام وظايف،  طرفي مراعات بي
امـر اسـت   ين همبا توجه به . ود باشدبدانند و يقين داشته باشند كه او مرتكب كارى نخواهد شد كه به نفع نزديكان خ

اى در اختيـار آنـان قـرار ندهـد؛      كند كه مراقب اطرافيان باشد و امتياز ويـژه  توصيه مى اشتر مالكبه  كه اميرمؤمنان
يك از اطرافيان و بسـتگان خـود زمينـى از اراضـى مسـلمان       و به هيچ: «كه ديگران از اين كار متضرر شوند طورى به

خواه در آبيـارى يـا عمـل    ؛ ضرر ساير مردم باشد ةطمع نكنند كه قراردادى با آنها منعقد سازى كه ماي و بايد وامگذار؛
سـودش بـراى آنهاسـت و    ، كه در اين صـورت ؛ هاى آن را بر ديگران تحميل كنند كه هزينه طورى مشترك ديگر؛ به

 ).53البالغه، ن  (نهج» عيب و ننگ آن براى تو در دنيا و آخرت
ـافعي   ، پرهيز از درخواست و قبول هرگونه هديه، طرفي و استقالل كارگزار منظور حفظ بي همچنين، به دسـتمزد و من

 ضروري است.، طرفي خود و ديگران در انجام وظايف گردد كه به طور منطقي منجر به خدشه به استقالل و بي
اي  اگـر هديـه  ... هر زمامدار« كند: ل ميچنين نق ماماز ا، طرفي در پرهيز از عوامل تأثيرگذار بر بي بن نباته اصبغ

 ).94، ص 17ق، ج 1409(حرعاملي، » مشرك است، خيانت كرده است و اگر رشوه بگيرد، دريافت كند
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جـويي   صـرفه  يي وشود و از كارا هاي بالقوه نظام اداري و نيز اصول نسنجيده منتج مي عدالتي كي از عواملي كه از بيي
، ). از نظر امام علـي 109، ص 1390(شيخي،  شفافيت است، عدم كند يندهاي مديريت جلوگيري مياخالص در فر

، كاري نيست و لذا همـه بايـد در جريـان اقـدامات حكومـت قـرار گيرنـد تـا ضـمن صـراحت           حكومت عرصة پنهان
 .آيد مقابل مردم نيز فراهم  در هاي شفافيت زمينه

حقي كه شـما بـر عهـدة    ، بدانيد«فرمايد:  داند و مي كاري از مردم را روا نمي ر موراد استثنايي، پنهانحضرت جز د
جـز  ، مشـورت شـما نكـنم    و كـاري را بـي  ؛ جز اسرار جنـگ را ، اين است كه چيزي را از شما مخفي ندارم، من داريد

و  ؛از پاي ننشـينم ، و تا به انجامش نرسانم از موعد خود به تأخير نيفكنم، حقي را كه از آن شماست؛ اجراي حكم خدا
 ).50، ن البالغه نهج» (حق شما را به تساوي دهم

وظـايف   در تحريـف  و واقـع  خـالف  ارائـة  موجـب  آگاهانه نبايد در ادامه، تأكيد بر همين اصل است كه كارگزار
 بـودن  منصفانه و كامل، دقيق، صحيح از است موظف وي هاي غلط، گردد. همچنين ارائة گزارش قبيل از، خويش

 حاصـل  قبـولي  قابل ديگران، اطمينان به خود و زيردستانش در زمينة فعاليت عملكرد ارائه شده گزارش و اطالعات
مسئوليت خـويش را بـه    ةهاي حوز صورت منظم گزارش فعاليت  كارگزاران به، در مديريت امام علينمايد؛ چنانكه 
هـاي متعـددي    نامه ).116، ص 1391(ابروش،  دندكر ئوليتي خود خبردار ميمس هرساندند و امام را از حوز حضرت مي

رساند، نشـان از   نوشت و حوادث را به اطالع ايشان مي در زمان حكمراني مصر براي حضرت مي بكر محمدبن ابيكه 
 .)250-230، ص 1، ج 1353رعايت اين اصل است (ثقفي كوفي، 

 رفتار سوء عدم .6-2

تـأثير   داراي كـه  رفتـاري  هرگونـه  ارتكاب يا سوءاستفاده، فريب، تقلب با همراه وظايف خويش امانج از بايد كارگزار
در  امـام هـدف   .كنـد  خودداري، است حكومت يا مقام مافوق، خود شايستگي يا درستكاري، اي حرفه اعتبار بر منفي

ش بـه اصـول اخالقـي در    جز بـا پايبنـدي حكومـت و كـارگزاران     هدايت مردم به سوي سعادت است و اين، سياست
حضـرت در ايـن بـاره    . بر ضـرورت تعهـد اخالقـي زمامـدار تأكيـد بيشـتري دارد      ، نتيجه ممكن نيست. در، سياست

 ةهمـ  رمگر اينكه خودم در آن طاعت ب، كنم من شما را به هيچ طاعتي امر نمي، اي مردم! سوگند به خدا: «فرمايد مي
مگر اينكه خود پيش از شما از ارتكاب آن گنـاه امتنـاع   ، كنم ي نهي نميو شما را از هيچ معصيت؛ گيرم شما سبقت مي

 ).91، ص1387(رنجبر، » ورزم مي

 . پرهيز از نيرنگ به نام تدبير1-6-2

گري بـه نـام تـدبير و سياسـت اسـت. ايـن مسـئله گرچـه در          پرهيز از مكر و حيله، يكي از مباحث مهم در مديريت
رو  گيـرد امـا در نظـام اداري اسـالم ازآن     ميدان رقابت، چندان مورد توجه قـرار نمـي   ويژه در هاي اداري ديگر، به نظام



 57 شايسته  مديريت نظام در كارگزاران اي حرفه اخالق معيارهاي

رو، ايـن امـر همـواره     محوري، اولويت نخست در نظام اداري شايسته است. ازايـن  گرايي و حق اهميت دارد كه اخالق
اي بـراي   در خطبـه ، ر از نيرنگايشان در راستاي تبيين و تمييز تدبي، اساس بوده است. براين مورد تأكيد اميرمؤمنان

 اند: پروايي در دين ذكر كرده بازي را مخالف تدبير، و كاربست آن را برابر با گناه و بي نيرنگ، مردم
تر از آن سراغ ندارم. آن كـس كـه از بازگشـت     تر و نگهدارنده كه سپرى محكم، اى مردم! وفا همراه راستى است

كنيم كه بيشتر مردم حيلـه   اى زندگى مى نگ ندارد؛ اما امروز در محيط و زمانهخود به قيامت آگاه باشد، خيانت و نير
كننـد؟ خـدا بكشـد آنهـا را!      خوانند. چگونه فكر مى پندارند و افراد جاهل آنان را اهل تدبير مى زيركى مى و نيرنگ را

، ولى امـر و نهـى پروردگـار    شناسد هاى مكر و حيله را مى و راه، داند بسا شخصى تمام پيشامدهاى آينده را مى چه
اما آن كس كه از گنـاه و مخالفـت بـا    ؛ سازد روشنى رها مى  اينكه قدرت انجام آن را دارد، آن را به و با مانع اوست

 ).40البالغه، خ  كند (نهج استفاده مى، بازى ها براى نيرنگ دين پروا ندارد، از فرصت

اما ؛ كرد توان استفاده اي براي رسيدن به آن هدف مي سيلهاز هر و، قدرت باشد ةتنها حفظ و توسع، اگر مالك
 .)238 ، ص1380(حقيقـت،   شـود  ممنوع مي فريب و نيرنگ، قدرت مطرح باشدتر از افرها و اهدافي  اگر ارزش

معاويه كسـي اسـت كـه    : نزد امام آمد و گفت بن شعبه مغيرة، پس از خودداري معاويه از بيعت با اميرالمؤمنين
صالح شـما  . پيش از شما او را حاكم شام و والي آن نواحي قرار داده است عثمانشناسيد و  خوب مي شما او را

به راه  در اين است كه بگذاريد معاويه والي بماند تا اوضاع استوار شود و حكومت شما پا بگيرد. وقتي اوضاع رو
كـه او حتـي يـك شـب بـر مـردم       خواهد و راضـي نيسـت    فرمود: خداي بزرگ نمي. امام او را عزل كنيد، شد

دهد كه حتي يك شب او را والي مسلمانان گـردانم. سـپس ايـن     مسلمان حاكم باشد. خداوند به من اجازه نمي
(ابـن   كنندگان را يار و مددكار نگرفتم و من هرگز گمراه؛ »و ما كُنْت متَّخذَ الْمضلِّينَ عضُداً«آيه را تالوت كرد: 

پـس در آنچـه بـه    «نمايـد:   نهي مي از فريبكاري با دشمنانحتي  ). حضرت195ص، 3ق، ج1417شهرآشوب، 
ـ ). 53البالغـه، ن   نهـج » (مشكن و دشمنت را مفريب، اي و پيماني را كه بسته؛ خيانت مكن، اي عهده گرفته  اب

وندد كند كه با اهل صدق بپي توصيه مي اشتر مالكبه  عليامام است كه ادارة امور توجه به نقش صداقت در 
 ).134، ص 1374هاي كليدي را به آنان بدهد (قوچاني،  و مسئوليت

 استفاده از قدرت . پرهيز از امتيازطلبي و سوء2-6-2
فـراوان بـه ايـن نكتـه     ، البالغـه  نهجدر ، رو سوءاستفاده از اين امانت الهي است. ازاين، يكي از عوارض طبيعي قدرت

در راسـتاي امتيـازطلبي خـود و    ، ان از قدرتي كـه بـه آنهـا واگـذار شـده     گوشزد شده است كه مبادا مديران و كارگزار
 اطرافيان بهره جويند.

از امتيـازخواهي و اختصـاص دادن چيـزي كـه     «فرمايد:  مي اشتر مالكخود به  ةآن حضرت در بخشي از عهدنام
 ).53البالغه، ن  (نهج» بپرهيز، مردم در آن يكسان است ة] همة[بهر

سـلطاني نيسـت كـه خـدا بـه او قـدرت و       «استفاده از قدرت، از اسباب زوال حكومـت اسـت:    به تعبير امام، سوء
مگـر اينكـه خـدا سـلطنت را از او زوال     ، بر بندگان ستم كند و از قدرت نمايد  استفاده سلطنت و نعمت عطا كند و سوء

 ).167، ص 1، ج 1374(ديلمي، » بياورد
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ص ، 1378(طـاهري،   اجراي كارهاسـت  و پيگيريه از امكانات براي دستيابي به اهداف بهين ةمعناي استفاد يي بهاكار
 هاز آن بـراي آبادسـازي شـهرها اسـتفاد    ، آوري نموده دهند كه ماليات را از مردم جمع دستور مي اشتر مالكامام به ). 9

روي  از اسـراف و زيـاده   و نـد كه بهينـ  ةكند؛ از تمامي منابع به صورت عام و از منابع مالياتي به صورت خاص اسـتفاد 
سـطرها را   ةهايتان را تيز كنيـد و فاصـل   نوك قلم، در مكاتبات اداري كه با يكديگر داريدفرمايد:  همچنين ميپرهيزد. ب

 المـال تحميـل نشـود    بپرهيزيد تا مخارج اضافي بـر بيـت  ) حتي در اموري اينچنين(روي و اسراف  كم نماييد! از زياده
 ).25 ، ص1393ق، تاش و واث (حسيني

بـردن   امـور اداري و پـيش  كارگزار بايد استقالل و جامعيت را در انجام وظايف بـه كـار گيـرد.    ، در نيل به كارايي
هاي حكـومتي و   ها و دستورالعمل در فرمان اميرمؤمناند. ياب جز با پيگيري جدي كارها تحقق نمي، اهداف سازماني

ه پيگيري امور سـفارش كـرده و از آنـان خواسـته اسـت كـه در خـدمتگزاري        كارگزاران و كاركنانش را ب، اداري خود
كسـي را از درخواسـتش بـه خشـم     : «مردمان پيگيرانه عمل كنند. آن حضرت در دستورالعملي چنين فرمـوده اسـت  
 همچنـين در توصـيه بـه   ». باز نداريـد ، نياوريد و حاجت كسي را روا ناكرده نگذاريد و كسي را از آنچه مطلوب اوست

بـر افـراد سسـت و تنبـل     ، در كارهاي خود« فرمود: ميهاي دون همت و بدون پشتكار  از همراهي با انسان خودداري
 ).375، ص 1377(دلشاد تهراني، » تكيه مكن

 اي دانش حرفه ارتقاي علم و .8-2

خـش بسـيار   ب .ندك تالش خود دانش ارتقاي سطح به نسبت، آن نيازهاي كارگزار بايد در انجام وظايف و متناسب با
. علم و دانـش مقدمـة عمـل    و تخصص آنها بستگى دارد دانش، به ميزان آگاهى، زيادى از عملكرد مطلوب كاركنان

است و انسان براي تشخيص درست از نادرست و انجام كارهاي پسنديده، به آن نياز دارد؛ چنانكـه امـام بـه يكـي از     
اي كميل! هيچ حركتي نيست، مگر اينكـه تـو در آن نيـاز بـه     «مايد: فر مي بن زياد نخعي كميلكارگزاران خود به نام 

 ).22، ص 1381(گروهي از نويسندگان، » شناخت داري
انـدوزي   ). امـام در لـزوم دانـش   64، ص 1، ج 1384(آرام،  »اصل هر خيري است، علم«بنا بر فرمايش حضرت، 

خشكد؛ و پيش از آنكه به خـود مشـغول گرديـد، از    پيش از آنكه درخت آن ب، در فراگرفتن دانش بكوشيد«فرمايد:  مي
 ).105البالغه، خ  (نهج» دانش استخراج كنيد، معدن علوم

 . انضباط اداري و پرهيز از اهمال كاري9-2

هـاي سـازماني    از مسائل مهمي است كه سبب انسـجام اداري و پيشـبرد اهـداف در راسـتاي برنامـه     ، نظم و انضباط
 اصلي غيرقابل اغماض است.، امرشود. بديهي است كه اين  مي

، خودداري كرد و با فرارسيدن فرصـت مناسـب   بايد از ورود به هر كاري پيش از موقع مناسب، براي رعايت نظم
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از شتاب در مـورد  «فرمايد:  چنين مي اشتر مالك ، بهريزي روزانه در سفارش به برنامه امامبدان پرداخت. در اين باره 
يده يا سستي در كارهايي كه امكان انجام آن فراهم است يا لجاجت در امـوري كـه مـبهم    كارهايي كه زمانشان نرس

» بر حذر باش و هر كاري را در جاي خود و بـه موقـع انجـام بـده    ، است يا سستي در كارها هنگامي كه آشكار است
ماننـد باغبـاني اسـت كـه      ،هركس براي كاري كه زمانش فرانرسيده عجله كند). در انديشة امام، 53ن   البالغه، (نهج

 .ميوه را نارس بچيند و در زميني غير از زمين خود محصولي بكارد
چراكـه هـر   ؛ كار هر روز را در همان روز انجام بده« فرمايد: مي مالكحضرت در بخش ديگري از نامة خويش به 

 ).53البالغه، ن  (نهج »روز كاري مخصوص خود دارد
 بـه فرزنـدش امـام حسـن    شود نيـز   دهي به امور مي ، كه منجر به نظمليتتقسيم كار و مسئو ةزمين در امام

كه تقسـيم درسـت كـار    ، كدام از خدمتكارانت را معين كن كه او را در برابر آن كار مسئول بدانى كار هر«فرمايد:  مي
 ).31البالغه، ن  (نهج »و در خدمت سستى نكنند شود كارها را به يكديگر وانگذارند سبب مى

 مردم قبال در يارهاي رفتار. مع3
ـاط ، كارگزاران اي حرفه اخالق مورد در مهم موضوع ، ديگـر  بيـان  بـه  .اسـت  مـردم  و منسـجم آنـان   و منـد  نظـام  ارتب
توجيـه   و تبيـين  و تعريـف  قابـل  اسالمي امت عنوان به جامعه افراد آحاد با متقابل ارتباط پذيري كارگزاران، در مسئوليت

 اند. عنوان ارباب رجوع، در عناوين ذيل قابل بررسي ظايف كارگزاران در ارتباط با مردم بهاست. معيارهاي حاكم بر و

 . خيرخواهي و جلب اعتماد مردم1-3

 عنـوان  بـه  خيرخواهي براي مردم و جلب اعتماد آنهاست. حضـرت علـي  ، نخستين وظيفة مدير و كارگزار اسالمي
مـن ايـن اسـت كـه از      حـق شـما بـر    امـا «فرمايـد:   مـي ، ميحاكم جامعة اسال عنوان به خود بر مردم حق نخستين

در بيـان ويژگـي خـود، خيرخـواهي و      اسـاس، حضـرت   ). براين34البالغه، خ  (نهج...» خيرخواهي شما دريغ نورزم
بيعـت شـما   «وسيله اعتماد مردم به رهبر مستحكم گـردد:   دارند تا بدين اصالح مردم را در راستاي اوامر الهي بيان مي

خـواهم و شـما مـرا      من شما را براى خـدا مـى   و كار من و شما يكسان نيست. مطالعه و ناگهانى نبود با من، بىمردم 
خواهيد. اى مردم! براى اصالح خودتان مرا يارى كنيد. بـه خـدا سـوگند كـه داد سـتمديده را از ظـالم        براى خود مى
 ).136البالغه، خ  (نهج» ستمگر بستانم

هاي انتخاب كارگزاران، بـر خيرخـواهي آنهـا تأكيـد شـده اسـت؛        و ويژگي دربارة شرايط در بيان اميرالمؤمنين
 ).35البالغه، ن  شمرد (نهج را خيرخواه بكر ابي محمدبن، عباس بن عبداهللا به نامه در چنانكه امام

 . تكريم ارباب رجوع2-3

حرمـت مـردم و پاسـداري از حقـوق     حفـظ  ، رأس مناسبات و روابط و رفتارها حاكم باشد در نظام اداري آنچه بايد در
 كند: ، بر تكريم مردم سفارش اكيد ميبكر بن ابى محمد، اي به فرماندار مصر در نامه حضرت عليايشان است. 
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نگاه و خيره شدن بـه   و در نيم، هايت رو و خندان باش؛ در نگاه گشاده؛ خو و مهربان باش نرم؛ با مردم فروتن باش
زيـرا  ؛ ها از عدالت تو مـأيوس نگردنـد   و ناتوان، تا بزرگان در ستمكارى تو طمع نكنند، ر كنبه تساوى رفتا، مردم

اگر كيفر دهـد، شـما اسـتحقاق    ؛ آشكار و پنهان خواهد پرسيد، خداوند از شما بندگان دربارة اعمال كوچك و بزرگ
 ).27البالغه، ن  و اگر ببخشد، از بزرگوارى اوست (نهج؛ بيش از آن را داريد

كننـد و او را از   آميـز بـا مـردم را گوشـزد مـي      اي ديگر به فرماندار بصره، روش برخورد كريمانه و احترام يشان در نامها
 دارند: خشونت و بدرفتاري با آنان برحذر مي

هاست. با مردم آن بـه نيكـى رفتـار كـن و گـره وحشـت را از        كه بصره امروز جايگاه شيطان و كشتزار فتنه بدان
» تمـيم  بنى«همانا . و خشونت با آنها را به من گزارش دادند» تميم بنى«ن بگشاى. بدرفتارى تو را با قبيلة هاى آنا دل

در جاهليـت و  ، سلحشور ديگرى جاى آن درخشيد و در نبرد، مردانى نيرومندند كه هرگاه دالورى از آنها غروب كرد
 ).18البالغه، ن  كسى از آنها پيشى نگرفت (نهج، اسالم

اي ديگر به برخى از مأموران ماليات نيز قابـل مشـاهده اسـت:     تكريم مردم از سوي كارگزاران حكومتي، در نامهلزوم 
و با مردم به جهـت اينكـه بـر آنهـا حكومـت دارد،       و به آنها دروغ نگويد كنم با مردم تندخو نباشد و به او سفارش مى«
 ).26البالغه، ن  (نهج» باشند دهندگان در استخراج حقوق الهى مى چه اينكه مردم برادران دينى و يارى؛ اعتنايى نكند بى

 . رازداري3-3

 را مـردم  اطالعـات  بايد پوشي عيوب مردم است. كارگزار رازداري و پرده، يكي از وظايف مدير و كارگزار نظام اداري
 كند: تلقي كند. اهميت اين مسئله بدان پايه است كه امام تأكيد مي محرمانه

زيرا مردم عيوبى دارند كه رهبـر امـت در پنهـان داشـتن آن، از      جوترند، از خود دور كن؛ آنان را كه عيب، از رعيت
كـه داورى  ؛ و آنچه كه هويداست، بپوشـانى  پس مبادا آنچه بر تو پنهان است، آشكار گردانى؛ همه سزاوارتر است

تـا آن را كـه   ؛ هـا را بپوشـان   وانى، زشـتى ت پس چندان كه مى. باشد در آنچه از تو پنهان است، با خداى جهان مى
 ).53البالغه، ن  دوست دارى بر رعيت پوشيده ماند، خدا بر تو بپوشاند (نهج

مقتضـيات ايـن    از، كننـد  بـازگو  حاكم براي را مردم هاي كاستي و عيوب كوشند مي كه زيردستاني و مسئوالن طرد
» جوينـد  مـي  مـردم  عيـب  پيوسـته  كـه  باشـند  كسـاني  تـو  بـه  نسبت افراد ترين دشمن و دورترين بايد« امر است:

 ).53البالغه، ن  (نهج
هايشـان   تواند افراد را بـه عيـب   بهتر مي گاه تأثير زبان كنايه به مراتب از زبان تصريح بيشتر است و مدير با كنايه

راتـب بـراي او از   به م، اگر لغزش شخص عاقل با كنايه بيان شود: «فرمايد باره مي دراين متوجه سازد. حضرت علي
 ).148، ص 1386(آذردشتي، » تر است دردناك، سرزنش صريح

 . عذرخواهي از مردم در برابر اشتباهات4-3

بديهي است كه هر مدير و كارگزاري بايد تمام توان خويش را به كار گيرد تا مرتكب عمل اشتباه و نادرسـت نگـردد؛   
بـر  ، اجراي امور رخ داد يا امري سبب بدگماني مردم بـه نظـام شـد   ها و  گيري اما اگر به هر دليل اشتباهي در تصميم
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به اشتباه خويش اعتراف كند و از آنها پوزش طلبد يا مسئله را بـراي آنهـا تبيـين    ، عنوان حقي براي مردم اوست كه به
گرايـي   جب حـق بلكه مو؛ كند اين امر نه تنها آسيبي متوجه سالمت نظام اداري نمي، هاي اسالمي كند. از منظر آموزه
 گردد: بيشتر مردم مي

هرگاه مردم بر تو گمان بد كردند، عذر خويش را آشكارا با آنهـا در  «فرمايد:  مي اشتر مالكدر اين زمينه به  امام
 ).53البالغه، ن  (نهج» دارد خواهي تو آنان را به حق وامي بدگماني نجاتشان ده ... اين پوزشميان گذار؛ و با اين كار، از 

بلكه اشتباه خـود  ؛ ر اليق از نظر امام، هرگز به فكر فرافكني و انداختن بار اشتباه خود بر دوش ديگران نيستمدي
گـردد كـه    كند. همين امر باعـث مـي   دارد و از مردم بابت آن عذرخواهي مي در جهت رفع آن قدم برمي پذيرد و را مي

 ورند.مردم نيز بيشتر به سمت او گرايش يابند و به حقيقت روي آ

 . رد متملقان5-3

به همان ميزان كه حقوق مردم در نظام اداري مبتني بر اسالم بايد رعايت شود و بـا آنـان بـا رفتـاري كريمانـه برخـورد       
 سالمت اداري را برقرار سازد. مدير و كارگزار بايد با طرد آنها اي و گرايش به تملق نيز در صورت سوءاستفادة عده، گردد

تـوانى   تـا مـى  «فرمايد:  گوشزد مي اشتر مالكورش متملقان در دستگاه اداري را چنين به خطر پر حضرت علي
و تو را بـراى اعمـال زشـتى كـه      و آنان را چنان پرورش ده كه تو را فراوان نستايند با پرهيزكاران و راستگويان بپيوند

» دارد سـان را بـه سركشـى وا مـى    و ان آورد خودپسـندى مـى  ، انـدازه  كـه سـتايش بـى   ؛ اى تشويق نكنند انجام نداده
 ).53البالغه، ن  (نهج

 غـرور ، اين است كه گمان شود آنها دوستدار فخر نزد صالحان جامعه ترين حاالت واليان از سخيف، در منظر امام
 ).216البالغه، خ  (نهج و تكبرند

 . تقدم منافع عمومي بر مصالح سازماني در تصميمات نظام اداري6-3

 منـافع  همچنـين  باشـد؛  داشـته  قبولي توجه قابل و احتياط، مردم، تعهد منافع حفظ به نسبت تاس موظف كارگزار
  خشـنودي شـمارد؛ چراكـه    مقـدم  خود يا منافع خواص و نيز مصالح سازمان تحت امر خـود  منافع بر را منطقي مردم

 :پوشاند را مي  اصخو  ناخشنودي،  عمومي  رضايت دارد؛ اما  را در پي  عمومي  نارضايتي،  خاص  جمعي
و در جلـب خشـنودى مـردم     در عـدل فراگيرتـرين  ، تـرين  در حـق ميانـه  ، ترين چيزها در نزد تـو  داشتنى دوست
اما خشـم خـواص   ؛ برد خشنودى خواص (نزديكان) را از بين مى، كه همانا خشم عمومى مردم؛ ترين باشد گسترده

كنند؛ زيرا در روزگـار   ار سنگينى را بر حكومت تحميل مىهمواره ب، كند. خواص جامعه اثر مى را خشنودى همگان بى
هـا   عطـا و بخشـش  ، هايشـان پافشـارتر   در خواسـته ، تر در اجراى عدالت از همه ناراضى، شان كمتر سختى ياري

كـه   ترنـد؛ درصـورتى   اسـتقامت  و در برابـر مشـكالت كـم   ، ها ديرعذرپـذيرتر  به هنگام منع خواسته، تر سپاس كم
پـس بـه آنهـا    ؛ انـد  عمـوم مـردم  ، و نيروهاى ذخيرة دفاعى، و اجتماعات پرشور مسلمين، دين هاى استوار ستون

 ).53البالغه، ن  گرايش داشته باش و اشتياق تو با آنان باشد (نهج
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 مردم و عدم احتجاب از ايشان با . ارتباط7-3

مـدير و  بسـا اطرافيـان    ؛ زيـرا چـه  در اجرايي كردن و استيفاي حقوق آنـان نقـش بسـزايي دارد   ، رتباط مداوم با مردما
امام دربارة مضرات پنهان شدن مـدير از مـردم   به داليل مختلف به آنان نرسانند. ، كه هست  گونه اخبار را آنكارگزار، 

اطالعـى   خويى و كم اى از تنگ نمونه، كه پنهان بودن رهبران، گاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار هيچ«فرمايد:  مي
پـس كـار   ؛ دارد زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده است، بازمى، باشد. نهان شدن از رعيت امعه مىدر امور ج

و باطـل بـه لبـاس حـق درآيـد       نمايـد  و زشـت زيبـا مـى   ، زيبا زشـت ؛ كند و كار اندك بزرگ جلوه مى، اندك بزرگ
 ).53البالغه، ن  (نهج

 مقام مافوق قبال . معيارهاي رفتار در4
شود يك كارگزار در عين حال كه در مرتبـة بـاالتر از    مراتب اداري ـ كه سبب مي  ن بخش به دليل وجود سلسلهدر اي

 گيرد. مورد توجه قرار مي، معيارهاي حاكم بر اين رابطه رؤسايي داشته باشد ـ خود، كاركنان خود است

 پذيري از مافوق مراتب اداري و اطاعت . رعايت سلسه1-4
نند و خود را مقيـد  كاستقالل  يريت در يك جامعه آن است كه كارگزاران در انديشه و عمل احساس از آفات بزرگ مد

اختيـار و عمـل    ةمشخص بودن حيط، با توجه به لزوم و پذيرش انضباط، به فرمان مافوق ندانند. اهميت اين موضوع
، بـه  در اهميت اطاعـت از مـافوق  امام  گسست.امور از هم خواهد ة شيو، كه بدون رعايت آن اي گونه به؛ كاركنان است

 ).5البالغه، ن  (نهج »تو نيز بايد مطيع مافوق باشي«فرمايد:  مي يكي از فرماندهانش
) بـن هـاني   شـريح و  زيـادبن نضـر  ميان دو تن از فرماندهان ( زماني كه در يكى از مانورهاى نظامى، آن حضرت

ل برگزيد و بـه سـوى آنـان فرسـتاد و از آنهـا تبعيـت از او را       را به سمت فرماندهى ك اشتر مالك، اختالف باال گرفت
اشتر پسر حارث را بر شما و سـپاهيانى   من مالك«خواستار شد تا اختالف برطرف شود و انسجام به مجموعه بازگردد: 

سـپر   او را چونـان زره و ؛ و از فرمـان او اطاعـت كنيـد    فرماندهى دادم. گفتـة او را بشـنويد  ، كه تحت امر شما هستند
شود؛ نه در آنجـايى كـه شـتاب     دهد و نه دچار لغزش مى نه سستى به خرج مي، زيرا كه مالك؛ نگهبان خود برگزينيد
 ).13البالغه، ن  (نهج» گيرد و نه آنجا كه كندى پسنديده است، شتاب مى الزم است، كندى دارد

 داري . امانت2-4

سياسـي و نظـامي   ، هـايي را از طـرف وي در امـور اجتمـاعي     تو مسئولي  دار مقام مافوق خويش است امانت، كارگزار
ادا ، وظـايفش اسـت  جـزو  آنچـه  بايـد  طبق قوانين  وي باشد. هر زيردستي  رو، بايد پاسخگوي شود؛ ازاين دار مي عهده
 نگردد. خيانتي فرامين مرتكب اجراي ول باالتر نسبت بهئمس و نمايد

ـاده   پست و مقامي كه به : «مايدفر مي بن قيس اشعثبه اي  در نامه عليحضرت  طعمـه   بـراي تـو  ، دسـت تـو افت
 ).5البالغه، ن  (نهج» اند كه تو نگهبان باشي براي كسي كه از تو باالتر است بلكه امانتي در گردن توست و خواسته؛ نيست
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سـهيم  كند و او را در اين امانـت   حضرت خطاب به يكي از كارگزاران خود مسئوليت حكومت را امانت معرفي مي
يك از افراد خانـدانم بـراي يـاري و مـددكاري و      اما بعد! همانا من تو را در امانت خود شركت دادم... و هيچ«داند:  مي

)؛ و هنگامي كه احساس كرد وي در حوزة مديريت خـود  41البالغه، ن  (نهج» داري، چون تو مورد اعتمادم نبود امانت
كننـدگان خيانـت    را با پسر عمويت دگرگون ساختي... و با ديگـر خيانـت  پيمان خود «خيانت كرده است، به او فرمود: 

  حضـرت   كـالم   بخـش   ). از ايـن 41البالغه، ن  (نهج» ها را رساندي كردي. نه پسر عمويت را ياري كردي و نه امانت
 . است و در برابر او پاسخگوست  مسلمانان  دار رهبر و پيشواي امانت، كارگزار  شود كه مي  استفاده

 ها گيري . ارائة مشورت و مشاركت در تصميم3-4
گردد. ضروري است تا با عـدم تمركـز و بـا تفـويض      هاي فردي غالباً منجر به استبداد و خودكامگي مي گيري تصميم

مندي از نظريات مشورتي ايشان، زمينة رشد و بالندگي سـازمان فـراهم آيـد. در     اختيار به كاركنان زيرمجموعه و بهره
 است. به مديريتي و سياسي رفتار و منش، روش در امور مؤكدترين انديشي، از مشورت و صالح علي امام انديشة
 ).97 ص ،1383تهراني،  (دلشاد» نيست مشاوره همانند پشتيباني هيچ«ايشان،  نظر

معنـا   ناما اين بـدا ؛ امري ضروري است، كه رأي زيردستان خالف رأي مافوق باشد صورتي ارائة مشورت، حتي در
اى  ـ كـه در مسـئله    بـن عبـاس   عبداللّـه خطاب به  چنانكه امام علي؛ نيست كه رهبر و مافوق بايد مطيع آنان گردد

و مـن بايـد پيرامـون آن     بر تو است كه رأى خود را به من بگـويى «فرمودند:  نظر داد، ولي امام آن را قبول نداشت ـ 
 ).321البالغه، ح  (نهج» ايد اطاعت كنىآنگاه اگر خالف نظر تو فرمان دادم، ب؛ بينديشم

 . پرهيز از تملق مافوق4-4

يكي از وظايف ايشـان در  ، تر گفتيم كه يكي از وظايف كارگزاران در برابر مردم، رد متملقان است. از سوي ديگر پيش
 مالـك  خطـاب بـه   حضـرت اميـر  ، اسـاس  براين گويي و چاپلوسي وي است. پرهيز از تملق برابر مافوق خويش نيز

رك و صريح حق را بيشتر بـه تـو   ، والن نزد تو كسي باشد كه سخن تلخئترين مشاوران و مس ايد گزيدهب«فرمايد:  مي
 ).53البالغه، ن  (نهج» كمتر ياري كند، پسندد بگويد و تو را در كاري كه خدا آن را براي دوستان خودش نمي

 مديريت تحت . معيارهاي رفتار در قبال كاركنان5

هـايى كـه    و مسئوليت و مردم در برابر مافوقعملكرد او تنها به گزار، يك كار اي از سوي ت معيارهاي رفتار حرفهرعاي
، كننـد  بلكه در ارتباط با كسانى كـه او را در انجـام وظـايف يـارى مـى     ؛ شود محدود نمى، بر دوش او نهاده شده است

 :بپردازيم اين معيارهاترين  كوشيم به مهم مى، ثدر اين مبح ضروري است.نيز  كاركنان تحت مديريتويژه  به

 حفظ كرامت و تأمين معيشت كاركنان دولت، حقوق . رعايت1-5

طـرفين،   توافقـات  و مربوطـه  قواعـد و اصـول   خود، مطـابق  مديريت تحت كاركنان حقوق به است موظف كارگزار
سـاز و   عنـوان زمينـه   نيازمند تأمين مالي به، ريتياسداشت اخالق مديپ .نمايد رعايت باره دراين را انصاف و پايبند باشد
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 اشـتر  مالـك بـه  كـارگزاران،  تـأمين كامـل    ةدربـار ، در توجه دادن بـه ايـن امـر    امام علي. آن است ةدارند برپا نگه
دهـد در اصـالح خـويش     كـه ايـن خـود امكـان مـي     ، هاي آنان را تأمين كن آنگاه به حد وافي نيازمندي«اند:  فرموده

كـه عـذري بـراي    ، كند حجت را بر آنان تمام مي ؛نياز گردند بياست، اختيارشان  ز تصرف در اموالي كه دربكوشند و ا
، هرچنـد  ). ايـن كـالم امـام علـي    53البالغـه، ن   (نهـج  »مخالفت با امر تو يا خيانت به امانـت تـو نداشـته باشـند    

 آن از اسـت  ممكـن  و دارد سـي دستر حكـومتي  امكانـات  موضوعش قضات است، ولي براي هر كـارگزاري كـه بـه   
 است. تسري قابل كند نيز استفاده فساد راستاي در و خويش نفع به امكانات

 غافـل نماننـد.  نيز كاركنان خود  مديران و مسئوالن اين است كه از خشنودي شغلي از خصوصيات بارزهمچنين 
منـد   ها بايـد كـامالً ضـابطه    ها و نصب عزل، ها رفتن، ها . آمدنگردد نيز فراهم ميامنيت شغلي  اين خشنودي با تأمين

پس از عـزل  ـ   بكر بن ابي محمدحضرت خطاب به هاي  ودهدر فرم .ها حفظ شود ها و كرامت انسان باشد و حرمت آدم
اگر مـن آن مقـامي را كـه    : «فرمايد براي دلجويي مي ـ نيز  به جاي ايشان به فرمانداري مصر اشتر مالكوي و نصب 

كنم كـه هـم زحمـتش بـراي تـو انـدك و هـم         قطعاً به جاي آن تو را مأمور كاري مي، تو بگيرم در اختيار توست از
 ).34البالغه، ن  (نهج» تر باشد تصدي و مديريت آن براي تو جالب

 . رشد و آموزش كاركنان2-5

 علـي حضـرت   بكوشـد.  تحت مـديريت خـود   كاركنان هاي و توانمندي دانش سطح بايد در جهت ارتقاي كارگزار
تربيـت   بـه آمـوزش و  ، براي برپا سـاختن نظـامي عادالنـه   ، پس از گزينش صحيح و با معيارهايي كه بدان اشاره شد

بـه كـارگزاران و    امـام هـاي   نامـه . نمـود  ورزيد و پيوسته آنان را هـدايت مـي   مي مكارگزاران و كارمندان خود اهتما
كـه  ، نامه اسـت  185حضرت، شده  هاي گردآوري نامهة مجموع .ندا هايي آموزشي نامه همه، موران و مسئوالن خودأم

(دلشـاد   موران و مسـئوالن برخـوردار اسـت   أها از محتوايي آموزشي و تربيتي خطاب به كارگزاران و مـ  بيشتر اين نامه
فرمايد: اي كميل! سرماية علمي و عملـي خـود را جـز از مـا      مي كميل). حضرت خطاب به 127، ص 1379تهراني، 

 ).165 ق، ص1404ا باشي (حراني، مگير تا از م
كسي كـه بـدون علـم و آگـاهي بـه كـاري       : «فرمايد در بيان ضرورت آموزش براي عمال و كاركنان مي امام

امـا  ؛ شـود  از مسير و هدف اصـلي دورتـر مـي   ، رود كه هرچه راه مي؛ رود مثل كسي است كه به بيراهه مي، پردازد مي
» كنـد  چون رهروي است كـه در راهـي مشـخص و واضـح حركـت مـي      هم، كند كسي كه با علم و دانش عمل مي

 ).154خ ، البالغه (نهج

 مسئوليت نظارتي .3-5

و  شــده و انجــام نشــده ظــارت بــر عملكــرد كــارگزاران و كارمنــدان و بازرســي امــور و پيگيــري كارهــاي انجــام ن
گيـرد تـا نظـام امـور از گردشـي      ترين اموري است كه بايد در هر سازمان به درستي صورت  از مهم، خواهي مسئوليت
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ها به موقع شناخته و اصالح شود. هر نظـام اداري نيازمنـد نظـارتي     ها و ناراستي سالم و استوار برخوردار گردد و كجي
كـرد   گونه عمل مي خود اين منانؤاميرم خواهي دقيق است. درست و بازرسي و پيگيري مستمر امور و نيز مسئوليت

 اشـتر  مالـك  بـه تأكيد بـر نظـارت   در يشان ا خواست كه اين امر را به دقت رعايت كنند. ز ميو از كارگزاران خويش ني
بـن      كعـب حضـرت بـه    دستور). 53البالغه، ن  (نهج» در عمليات كاركنان خود نيك بازرسي و دقت كن: «نويسند مي

در آن منطقـه و ارسـال گـزارش    السواد و تحقيق و بررسي عملكرد كارگزاران   مبني بر مسافرت به منطقة كوره مالك
 .بيانگر اين مهم در حفظ سالمت نظام اداري است)، 111، ص 1390(شيخي،  به آن حضرت
تأكيد بر نظارت مخفي بر كاركنان نيز مورد توجه حضرت بوده ، اين نظارت رسمي و آشكاربراين،  افزون

 »و بازرسان مخفي بر آنـان بگمـار   رفتار كاركنان را بررسي كن«فرمايد:  مي مالكاست؛ چنانكه خطاب به 
 ).53البالغه، ن  (نهج

 گيري . نتيجه6
اي، محدودسـازي قـدرت عمـل و ايجـاد شـرايط       هدف از تدوين اصـول حقـوقي و معيارهـاي اخـالق حرفـه     

در اختيـار قـراردادن يـك الگـوي واضـح از رفتـار       ، بلكه هـدف آن ؛ وپاگير براي كارگزاران اداري نيست دست
رفتار با مافوق و رفتـار  ، رفتار با مردم، گري اي ست. معيارهاي مورد نظر، در چهار بخش حرفهاي ا صحيح حرفه

چه در سطح خـرد و چـه در   ، صحيح امور ةلذا امروزه اداربا كاركنان تحت مديريت، قابل بحث و بررسي است. 
اسـت و آن نظـام    هـا ضـروري   ها و حكومت نظام ةست كه وجود آن در هماترين مسائلي  مهم ، ازسطح وسيع
 وبه رفـع مشـكالت و رفـع نيازهـاي موجـود خـويش بپـردازد        ، تر تواند به صورت كاراتر و عملي ساختاري مي

اداري  استوار نمايـد. نظـام  حقوقي و اخالقي تر و اصولي  سيستم مديريتي خويش را بر اساس مديريتي صحيح
رشد انسان  ةكند كه زمين را به ما عرضه مي مديريتياست ـ  كه راهگشاي ما در تمامي مراحل زندگي ـ  علوي

 رساند. ميياري  شايستة اداري سازد و ما را در رسيدن به اهداف نظام ميرا فراهم 
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