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 در مدیران و کارکنان  گریزیهای اخالقی قانونتعلیل ریشه

 از دیدگاه اسالم

 تربیتارشد مؤسسة اخالق و  کارشناس/  سیدرضی سیدنژاد seyed362@chmail.ir 

   Baqi1341@gmail.comاستاديار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادقباقی نصرآبادی / علی

 91/4/16 پذيرش:                                   91/6/19 دريافت:

 

 چکیده
ها و مشیکالت جیدی مواجیه الت با آسیی یو تشک هاسازمان ،های متبوع آن است و بدون رعایت آنقوام و ثبات جامعه و سازمان ةقانون مای

د داشت. عوامی  متنیوع و متعیددی در نرو خواهمسیری سخت و دشوار در جهت توسعه، رشد، اعتال و آرامش در پیش ،د شد و به تبع آننخواه

گریزی ها نقش دارند. هدف تحقیق حاضیر واکیاوی و بررسیی عای  اخالقیی قیانونشکنی مدیران و کارکنان در سازمانریزی و قانونگقانون

 رفت از این بحران است.بخش اسالم به منظور کمک به برونمدیران و کارکنان در سازمان از دیدگاه مکت  حیات

استفاده شده اسیت. نتیای   از روش توصیفی و تحایای ،هایزی مدیران و کارکنان در سازمانگربرای تبیین عا  اخالقی قانون ،در این مقاله

از هواهیای نفسیانی، حیر   پیرویمانند  ،رنگ شدن برخی از فضای  و نیز شیوع برخی از رذای  اخالقیاین تحقیق و بررسی نشان داد که کم

تحمی ،  ةو تعاق افراطی به خویشان و دوستان، پایین بیودن آسیتان  نمایی، تعصطابی و خودجویی، جاهطابی و ریاستو طمع به ثروت، قدرت

 کیهدارد های شخصی در سازمان در میان مدیران و کارکنان، آنها را از تبعیت از قوانین و مقررات سازمانی بازمیو ح  و بغض ،ترس از مافوق

رفیت از آن در سطحی فراگیر به ح  ایین معضی  و برون ،وی  اخالق در سازمانو تر این عا کارهای مؤثر و متناس  با با اتخاذ راه است الزم

 اقدام نمود.
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 مقدمه
 و قیانون به توجه های آن،انسجام جامعه و سازمان محور استحکام و

از عوامی  مهیم یکیی  گراییقیانون و پذیریقانون و است آن رعایت

 وجیود بیا است. ایها و نهادهای هر جامعهسازمان ةپیشرفت و توسع

، از قیانون گردانییروی ها، بیاسازمان از مدیران و کارکنان برخی این،

شیوند و حیدود قیوانین و مقیررات را نادییده شکنی میقانون مرتک 

از آن نکیردن تشیدید ایین معضی  و جایوگیری  ،شیکگیرند. بیمی

مسییر پیشیرفت و  ،واهد شد سالمت سازمان به خطر افتادهخموج  

حاضیر در عصر  ویژه، بهدستیابی به اهداف آن، با مشک  مواجه گردد

از  ییتدر تمیام جیوانبش، در گیرو قیانون و تبع یشرفتکه توسعه و پ

برای برخورداری از سیازمان متعیالی  ،. بنابراینشودحاص  می اتمقرر

گریزی مبارزه شیود. پیش با معض  قانونالزم است بیش از  ،و پیشرو

 ،و کارکنیان در سیازمان یرانمد یگریزعوام  قانون یابییشهر ةدربار

صورت گرفته که نتای  حاص  از آنها بییانرر آن اسیت کیه  تحقیقاتی

میداران و گرییزی سیاسیتطورکای، عوام  سیاسی )ماننید: قیانونبه

نریرفتن  و قیرار ،از قدرتاستفاده سوءوابستران آنها، تبعیض سیاسی، 

فقیر و وضیعیت مانند: اقتصادی ) ؛های سیاسی(افراد شایسته در پست

طیوالنی  ،ضیع  در اجیرای قیانونمانند: قانونی ) ؛نامناس  معیشتی(

بر بیودن بودن مسیرهای قانونی، پیچیده و واضح نبودن قوانین، هزینه

ان شیکنی مجرییمیدیریتی )قیانون ؛(…فرایندهای اجیرای قیانون و

هیای نظیارتی، کیارایی دسیتراهناقانون، تبعییض در اجیرای قیانون، 

فرهنریی ی  و اجتمیاعی ؛توجهی به مشکالت افیراد(کاغذبازی و بی

شکنی، ساختار اجتماعی نیابرابر، روابی  از بین رفتن قبح قانون: مانند)

ثیرگذارنید تأگرییزی افیراد نابرابر افیراد و فسیاد اجتمیاعی( در قیانون

 (.3،  9831همکاران،  و دفردانایی)

کمتیر تحقیقیی در ایین زمینیه  :توان گفتمی ،یاخالق اما از بعد

فیردرو و ؛ (9811مؤسسه فرهنریی قیدر والییت ): انجام گرفته است

 یینبیه اعدم توجه جدی  ،شکبی(. 9833؛ سایمی )(9833) دیرران

در بییا   ینادرسییت هاییاسییتشییده اسییت مییا سموجیی  اه، ئمسیی

در  یگریزتنهیا مشیک  قیانونامر نه ینو ا یمال کناعم یزیگرقانون

شده است.  یگریزمنجر به قانون گاهیباکه  ،ها را ح  نکردهسازمان

دنبیال بیه  ییامیا  هدارد کی ییندر ا یشهمشک  ر ینا رسدیبه نظر م

( غافی  ی)اخالقی یعا  اصیا یاز واکاو یاو  یمابرخورد با معاول بوده

مشک  در گیام  ینح  ا یکار اساسکه راه است یدر حالاین . یمامانده

و در  ،و کارکنان یرانمد یگریزقانون یاخالق هاییشهر یواکاو ،اول

 ییرااسیت؛ ز یاساسی یکارهیاراه ةارائی یقاصالح آنها از طر ،گام دوم

حاکم بر هر جامعه و سازمان منشیأ مهیم  یو نظام اخالق ینیمان دیا

 .شودمیمحسو   یقانون و یاز نظام حقوق یدارو پاس یانتدر ص

 یاخالق یهایشهراین مقاله درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که 

 یست؟ اسالم چ یدگاهاز د و کارکنان در سازمان یرانمد یگریزقانون

 

 مبانی و چارچوب نظری 
 گريزیمداری و قانون. چیستی قانون، قانون9

دستور، مقییاس، به معنای رسم، قاعده،  ،در لغت فارسی «قانون» ةواژ

تاج (. در کتا  9608،  9، ج9839روش و آیین آمده است )معین، 

نیز قانون تقریباً به همین معناست: مقیاس و معیار هر چیز...  العروس

جزئیاتش منطبق شود و احکیام جزئییات  ةکه بر هماست امری کای 

از آن دانسته شود؛ مث  سیخن نحوییان کیه فاعی  مرفیوع اسیت و 

در  (.100،  93، جق9191)حسییینی زبیییدی،  مفعییول منصییو 

رفتیار  ةدارای معنای عامی اسیت کیه شییو «قانون» ةکام ،اصطالح

 ةقانون مجموع ،کند. در حقیقتانسان در زندگی اجتماعی را بیان می

رفتار آدمیان را در زندگی اجتمیاعی  ةبایدها و نبایدهایی است که شیو

   (.01،  9831کند )نوروزی، تعیین می

همان احکام تکایفی است کیه تحیت  ،در اسالم «قانون»اد از مر

عناوین واج  و حرام، بایدها و نباییدهای رفتیار انسیان را در زنیدگی 

احکام اجتماعی و فردی مشخص کرده است. البته در معنای رای ، به 

همچنین قواعید و  گردندفردى معین صادر مىبارة خاصى که تنها در 

 ةاب  اجتماعى ندارند و تنها بیه عنیوان وفیفیو احکامى که نظر به رو

ماننید عبیادات واجی ،  شیود؛قانون گفته نمی پذیرندعبادى انجام مى

انید مسائ  اخالقى و مستحبات و مکروهاتى که در اسالم مقرر گشته

 ، )ر.ک.آدا  و رسومى که مراعات آنها در عرف الزامیى نیسیت و نیز

 (.118-119  ، 9803دفتر همکاری حوزه و دانشراه، 

حفظ و اجرای قیوانین بیه طیور عادالنیه و  :یعنی «گراییقانون»

منظییور از  ،افییراد. بییر اسییاس اییین تعرییی  ةرعایییت حقییوق همیی

ها، انجام امور محولة سیازمان بیه بهتیرین در سازمان «مداریقانون»

نحو در چیارچو  قیوانین و مقیررات دولتیی و سیازمانی بیه منظیور 

مان و جا  رضایت مردم است )سیازمان امیور بی به اهداف سازیادست
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مییداری، در مقابیی  قانون. (9831دارایییی و اقتصییادی اصییفهان، 

نادیده گرفتن قوانین و مقرراتیی اسیت یعنی قرار داد؛  «گریزیقانون»

 .استکه دارای ضمانت اجرایی 

 

 گريزیمداری و اجتناب از قانون. چرايی قانون2

امیور جامعیه، حی   ةصد آن ادارقانون موضوعی است که جهت و مق

ضیرورت قیانون و  اختالف و پیشبرد امیور عمیومی اسیت. در اصی ِ

تبعیت از آن، بیرای ادامیه حییات همیراه بیا نظیم و ثبیات جامعیه و 

پردازان آن را مییردم و نظریییه ةنهادهییای آن تردیییدی نیسییت و همیی

های آن اند و بر این امر اذعیان دارنید کیه جامعیه و سیازمانپذیرفته

ها اجتمیاع انسیان ،حییات نداشیته ةبدون تبعیت از قانون، امکان ادام

تمام جوامع بشرى در طیول تیاریخ، حتیى روی بدینشود. پراکنده می

 ،کردنیدزارها زنیدگى مىها در غارها و بیشیهکه انسان ،در عصر حجر

وجه خالى از نظام اجتماعى و چیزى شیبیه دولیت و حکومیت به هیچ

 (.31،  9، ج9803ی، اند )منتظرنبوده

اسیتداللی بییان  و تبعییت از آن برای تبیین ضرورت وجود قانون

 است:گردیده شده که از دو مقدمه تشکی  

ال . انسان ضرورتاً زندگی اجتماعی دارد و تمایزی نیست در اینکیه 

آن ضرورت را فطری و غریزی بدانیم، عقای و اختیاری، یا ترکیبی از این 

تواند زندگی کند یا به تنهایی، یا نمیاست که انسان بهدو، باکه مهم این 

زنیدگی کیردن،  ه در صورت تنهاکیاگونهسختی زندگی خواهد کرد، به

 دهد.بسیاری از کماالت معنوی و مادی را از دست می

 ،طابی و امیال گونیاگونذات و منفعت ها به خاطر ح ّانسان  .

زندگی اجتمیاعی و منیابع از سو و کمبود و محدودیت امکانات یکاز 

در صیورت تیداوم ایین  ،بیا یکیدیرر بیه منازعیه برخاسیته ،دیرر سو

شیود زندگی اجتماعی انسان مخت  و عمالً اجتماع نابود می ،منازعات

 (.01،  9831؛ نوروزی، 31و 38،  9831)جوادی آمای، 

بقای حییات و نسی  انسیان و رسییدن او بیه کمیاالت  ،بنابراین

منوط به وجود جامعه و وجود جامعه منوط به ابیزاری  ،معنوی و مادی

سیو ازییکهاست. این ابیزار بایید ها و امیال انسانبرای کنترل آزادی

دیریر،  یو از سیو ،مییزان اختییارات و وفیای  افیراد ةکنندمشخص

رفتار افراد باشد. تعیین مییزان اختییارات و وفیای  افیراد  ةکنندکنترل

 .این قیانون حکومیت اسیت ةکنندت پشتیبانیو قدر ،جامعه کار قانون

هم باید قانون وجود داشیته باشید و  ،برای بقای یک جامعه ،در نتیجه

افراد جامعه را شام  شود؛ زیرا  ةباید هم ،اوالً این قانون .حکومت هم

قانون، این افراد ممکن  ةبودن بعضی از افراد از دایرمستثنا در صورت 

حییات اجتمیاعی دیریر  بهاستفاده کرده، های خود سوءاست از آزادی

 بیه آن ماتیزم باشیند؛بایید افراد جامعیه  ةهم ،و ثانیاً ندکنافراد تعدی 

قانون بید، بهتیر »ای: به تعبیر امام خامنه. حتی اگر قانون ناقص باشد

 (.9831دی11، ایحسینی خامنه« )قانونی و نقض قانون استاز بی

های انون در جامعه و سیازمانعالوه بر این، آثار مثبت حاکمیت ق

امنییت، عیدالت، توسیعه و رشید،  ،آن از جماه برقراری نظم، آرامیش

طابی و ، جایوگیری از زییادهآنهیاگییری از و پییش اتکاهش اختالف

گریزی همچون: پایمال شدن حقیوق و نیز تبعات منفی قانون ،استبداد

 یتشخصی دارشیدنخدشیهدیرران، هرج و مرج، تزلزل در سازمان و 

 زنیدگى اسیاس، بییانرر ایین حقیقیت اسیت کیه کارکنیان اجتماعى

 قیانون حفیظ بیه جامعیه پیود و تیار حفظ و شده بنا نظم بر اجتماعى

 سینگ»ی  اصطالح به ی نشود مراعات قانون و نظم اگر. است وابسته

 و بیدوى گرچیهی  اجتمیاعى هر رو،ازاین.« شودنمى بند سنگ روى

 به و بریرد شک  بتواند تا باشد داشته جرااالالزم قانونى بایدی  جنراى

فرماید: بیه حکیم و باره میدر اینامام راح  . دهد ادامه خویش حیات

روش عق ، برای بشر قانون الزم است و جهیان و جهانییان نیازمنید 

دستور و قانونند و کشورهای جهان را بیدون قیانون اداره نتیوان کیرد 

 (.863تا،  )موسوی خمینی، بی

 عظیمیى گذارىسرمایه و مقررات و قوانین هاىکتا  نبوها حجم

 کیه تىمیاه واست  شده آن اجراى و تنظیم و گذارىقانون امر در که

 ضیرورت دهنید،مى خود کارهاى در قانون اجراى به جهان هاىمات

 بشیر اجتمیاعى و فیردى زنیدگى در را حاکمیت قانون و تبعیت از آن

وجه به این ضرورت است که دنییای با ت سازدمى آشکار پیش از بیش

تحمی  را های کالنیی گیذاری و اجیرای آن هزینیهامروز برای قانون

های بزرگیی را بیرای ایین هیدف و تشیکیالت و مجموعیه کنیدمی

وجیودی قیوای  ةفاسیف :تیوان گفیت. حتیی میکرده استاندازی راه

های یه و قیوای نظیامی و انتظیامی و سیازمانیمقننه، مجریه و قضیا

یتی چیزی جز پیاده کردن و نیز نظارت بر اجرای صحیح قانون در امن

مقننه هنجارهای اجتماعی و حد و مرز افیراد  ةزندگی مردم نیست. قو

مجرییه بیر اسیاس آن  ةو قیو ،کندقانون وضع می ،را مشخص کرده

یه ضمن نظیارت بیر یقضا ةو قو ،پردازدامور جامعه می ةقوانین به ادار

کند و به منظور تثبیت و اسیتمرار آن پشتیبانی می قانون، از اجرای آن
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همراه با نیروهای نظیامی و انتظیامی و امنیتیی ضیمن رسییدگی بیه 

 نماید.گریزان برخورد میمرافعات، با هنجارشکنان و قانون

 

 گريزیمداری و دوری از قانونخاستگاه قانون .3

 ت قانونو حاکمی کند که وجودبیان شد که انسان بالضروره درک می

ال ؤیک س ،اما در اینجا ؛ضروری است در جامعه و نهادهای آن امری

شود که وجه این ضرورت چیست؟ و انسان بیا چیه اساسی مطرح می

یا به حکومیت اجیازه  ؟کندمالکی خود را وادار به اطاعت از قانون می

 دهد که افراد جامعه را مازم به اطاعیت از دسیتورات خیویش سیازد؟می

در طول تیاریخ، بیه « مداریو قانون ضرورت قانون»نظریة  دارانطرف

ها بر اساس منشأیی که اند. این جوا های متفاوتی دادهاین سؤال پاسخ

  کند قاب  تقسیم هستند:انسان را وادار به تبیعت و التزام به قانون می

یکی از نیروهایی که انسان را به انجیام بعضیی از امیور وادار  اول. فطرت:

است. هرچند بین این هیر سیه « غریزه»یا « طبیعت»، «فطرت»کند می

مقام تعری  و ها بیشتر نافر به های فریفی وجود دارد، اما این تفاوتتفاوت

های هر سه واژه برای بیان ویژگی ،تفسیر مفهومی است، اما در مقام عم 

 (.83،  9833شود )هاشمی، میخا  وجودی انسان استفاده 

 ةچه قاب  کس  نیستند و فطرتاً در وجود و خمیرماییاین امور اگر

ذومراتی  هسیتند؛ یعنیی اگرچیه در  ،ولی اوالً ،اندانسان نهادینه شده

تیر ای شدیدتر و پررنگولی در وجود عده ،ها هستندانسان ةوجود هم

   تر حضور دارند.رنگای دیرر کمو در وجود دسته

ت و گسترش هستند. ممکن ها قاب  پرورش و تربیثانیاً، این گرایش

رنگ باشند و بعدها با ها در وهاة اول، تنها سوسویی کماست این گرایش

تبعیت از اقتضائات فطرت، کیه راهیروی صیحیح و بیه دور از انحیراف 

فکری و عمای است، هرچه بیشتر فروزان شوند و خود، خورشیید جیان 

 (.913،  91، ج9830مطهری، : )ر.ک گردند و یا حتی برعکس

گرایی نیز ریشیه در فطیرت انسیان برخی بر این باورند که قانون

پس به دنبال قوانین زنیدگی  ،دارد و چون انسان فطرتاً اجتماعی است

ان ایین دارطیرف(. 89،  9839خویش است )جعفیری لنریرودی، 

گراسیت و طبیعیت نظریه بر این باورند که انسان ذاتیاً و فطرتیاً قانون

گونه کیه بعضیی همان ؛پذیر خاق شده استانسان، اجتماعی و قانون

دانند؛ به این معنا که انسان به طور غرییزی طبع میلانسان را مدنی با

عات و دلی  عقالنی نیاز ندارد تیا  ،در نتیجهاست. گراختیار جامعهو بی

ماننید  ؛زندگی اجتماعی یا اطاعیت از قیانون را بیرای او توجییه کنید

ه یا زنبور عس  که به طیور غرییزی همچون مورچ ،بعضی از حیوانات

 کنند.اجتماعی زندگی می

بر اساس این دییدگاه، اندیش )مصالح و مفاسد(: دوم. عقل مصلحت

شوند، در واقیع بییان میها وضع که اصوالً برای کنترل انسان ،قوانین

مصالح و مفاسد هستند که لزوم استیفا دارند  ساساه ی برای یکیانشا

ال ممکن اسیت مصیالح و مفاسید موجیود در ح (.81-86،  همان)

ایین عایت ممکین اسیت و گیاه  ،خود دستورات و قوانین ذکر گیردد

باکه مشوقات انجام این دستورها بیان گیردد. ایین  ،نشود بیانقوانین 

مشوقات شام  وعده و میزان ثوا  و عقا  انجیام آن اعمیال اسیت. 

راد ییا نهادهیای تواند از سوی افیاین جبر تشریعی و وعده و وعید می

امیا  .شود و آنها پشتوانه و ضمانت اجرای قوانین باشنداعمال مختا  

اگر خدای متعال و ثوا  و عقا  دنیوی و اخروی او پشیتوانه قیوانین 

در موضیوع  ،بنیابراین باشد نظام حقیوقی، نظیام دینیی خواهید بیود.

 گرایی نیز این مصالح و مفاسد هسیتند کیه پشیتوانه بیوده و درقانون

با توجه به مصاحت و مفسده است که اطاعت از قانون خیو   ،نتیجه

 ،ایین عقی  ماسیت کیه شیرای  را سینجیده ،شود. در نتیجهیا بد می

دهد که به خاطر مصالحی که در عم  به قوانین وجیود تشخیص می

و به خاطر مفاسید و مضیاری کیه در  ،دارد باید از قوانین اطاعت کرد

 ی وجود دارد باید از آن اجتنا  نمود.شکنگریزی و قانونقانون

تواند بیا درک بر اساس این دیدگاه، عق  انسان میسوم. عقل عملی: 

، )مصیباحسیازد را وادار به انجام بعضی از افعال او  ،حسن و قبح افعال

ها دارای عق  عمای هستند کیه به بیان دیرر، انسان (.31،  9833

غیایتی، حسین افعیال را درک گونیه بذاته و بدون در نظر گرفتن هیچ

داران ایین دییدگاه در طیرف. داردکرده، آنها را به انجام این افعال وامیی

گریزی، معتقدنید: یکیی از احکیام با  اطاعت از قانون و پرهیز از قانون

عق  عمای، حکم به اطاعت از قانون و مقیررات در جامعیه اسیت؛ زییرا 

یابند کیه بایید ان خود، درمیها با عق  فطری و با مراجعه به وجدانسان

از قانون اطاعت کنند، و عق  انسان بالبداهه اطاعت از قانون را در همیة 

جا و همة شرای ، امری حسن شمرد، و او را مازم به اطاعیت و اجیرای 

داند، فارغ از اینکه این امیر چیه نتیایجی بیرای او بیه دنبیال قوانین می

براین، ضیرورت اطاعیت از بنا (.916،  9831خواهد داشت )هورتمن، 

را باید بر اساس تحایای در بیا  وفیای  گریزی و پرهیز از قانون قوانین

 توجیه کرد، نه صرفاً بر اساس حمایت از خیر یا هدفی ارزشمند. 

ضیرورت  ،بخیش اسیالمدر مکتی  حییات: دیدگاه اسـممچهارم. 
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پیونید  ایمیانی و الهیی ةبا اندیشیشکنی و پرهیز از قانون مداریقانون

خورده و متفکران اسالمی ضرورت فطری و الهی تیدین و التیزام بیه 

نییاز از فقهیی را بیه نیوعی بیی ةقوانین اخالقی و نیز قوانین موضوع

 (.918-931  ، 90، ج9808ی، ئطباطبار.ک: ) انداثبات شمرده

از این راه است که التزام به قوانین الهی را نه با توجیهات مطول، باکیه 

عبیارت مفیید و ییک کنید. در انرر به فطرت انسان، ضمانت میبا یک ت

ضرورت التزام به قوانین الهی در زندگی اسالمی و  :توان گفتمی ،مختصر

مبیالغی وقیت و گریزی نیاز به اثبات ندارد و الزم نیست نیز پرهیز از قانون

این یک  .لزومش را به همراه دارد ،باکه در ذات خود ،صرف اثبات آن شود

ی و اقتیران ینهمنش، که اهمیت بسیار دارد ،دیررجنبة اه است ئنبه از مسج

گرایی و اسیت. قیانون «میداریقانون»گفتیه بیا فضییات ضرورت پییش

تنها یک ضرورت، باکه ییک فضییات اسالمی، نه ةمداری در اندیشقانون

تنها یک الزام برای مسیامان اسیت، است. تدین و التزام به قوانین فقهی نه

 ،در واقیع. بیرداجر و ثوا  می ،مداریمداری و شریعته او در قبال دینباک

ضیروری قیانون بیرای حفیظ نظیم و  ةتنها بیه جنبیس نهشارع مقدّ

کیه ماتیزم بیه  ،اجتماعی نظر دارد، باکه بیر کرامیت انسیانی انسجام

گیذارد. اجیر نمیهم واق  است و عم  او را بی ،شودمی قوانین الهی

ای اسیت کیه دو رو مداری اسالمی، سکهقانون ةظرین قانون الهی در

ضیرورت اسیت و روی دیریرش فضییات. انسیان  یک روییش :دارد

اش ماتیزم الهیی و انسیانی ةهم به وفیف ،مدار در تفکر اسالمیقانون

هیای . در آموزهدداردریافیت میی پیاداش ،است و هم از ایین رهریذر

قیرآن کیریم، رواییات و  تدینی، ادلة فراوانی، اعم از عقای و نقای)آیا

میداری در جامعیه و قانون سیرة معصومان( و سیرة عقال بر ضیرورت

 .(03-11،  9811سیدنژاد، : )ر.ک نهادهای حاکم بر آن وجود دارد

 ،دین اسالم به عنوان اکم  ادیان، عقی  و خیرد راعالوه بر این، 

آن  ،ههای دینی به کمال رسیده، پیامبر درونی شیمردکه در پرتو آموزه

انسان بیا  ،شکبیهادی انسان دانسته است.  را در کنار پیامبر بیرونی،

کنید کیه حاکمییت مراجعه به این حجت درونی، بالضیروره درک می

 .ضروری است در جامعه و تبعیت از آن امری قانون

 

 گريزی مديرانهای اخالقی قانونريشه
 آن رعاییت و قیانون بیه توجه سازمانی در گرو هر انسجام و استحکام

 منطیق پذیرش منزلةبه در سازمان گراییقانون و پذیریقانون و است

 نابهنجیار رفتیار ییک عنوان به گریزیقانون این، وجود با است. قانون

ها نشیان هاسیت. بررسییاز سازمان بسیاری بنیادین معض  اجتماعی،

از دهد موانعی در مسیر مدیران و کارکنان وجیود دارد کیه آنهیا را می

توانید میایین موانیع  داردتبعیت از قوانین و مقررات سیازمانی بیازمی

و اخالقیی سیاسیی، اقتصیادی، اجتمیاعی، فرهنریی  ریشه در عوام 

گریزی میدیران و ترین عا  اخالقی قیانونمهم ،در اینجا .داشته باشد

 :کنیممیها را تحای  و بررسی کارکنان در سازمان

 

 از هوای نفس پیروی. 9

ها بیه تبعییت از هیوای نفیس گریزییاری از عدم تعهدها و قانونبس

گردد. از نظر قرآن، هواپرستی انسیان را از کمیال بیه حضییض برمی

بیه سیب  هواپرسیتی چنیین  باعم باعوراکه چنان ؟کشاندانحطاط می

ایین موضیوع تنهیا اختصیا  بیه (. 930)اعیراف:  سرنوشتی یافیت

هوای نفیس نهیی  پیرویبران نیز از های عادی ندارد، باکه پیامانسان

از هیوای نفیس را بیه  پییرویکه خداوند متعیال خطیر چنان ؛اندشده

و أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمیا أَنْیزَلَ الاُیهُ وَ ال »فرماید: میپیامبر یادآور شده، 

میردم بیر اسیاس آنچیه خداونید  (؛ مییان11)مائیده:  «تَتُبِعْ أَهْواءَهُم

 مکن. پیرویداوری کن و از هواهای نفسانی فروفرستاده است، 

یکی از آثار و پیامدهای منفی هوای نفس در انسیان، انحیراف او 

کارکنیان و گیر از مسیر حق و تخطی از مقررات و قوانین است؛ زیرا ا

در حکومییت اسییالمی، های دولتییی هییا و سییازمانمییدیران در ارگان

طغییان و  دچیار ،نباشیند دی خودساخته و دارای تربییت اسیالمیافرا

خیود را محیور خواهید کس هر خواهند شد. در این صورت،  سرکشی

 هایینامیا انسیا .دانست و براساس تمایالت خویش عم  خواهد کرد

د در برابر قیانون تخای  و ندهخود اجازه نمیبه  ،دنباش خودساخته که

، گرچیه بیه فیاهر، نیدند و همواره بر رعایت قیانون پایبندنمقاومت ک

   انون برآنان خوش و سودمند نباشد.اجرای ق

 بنید وبیا بیکیه قیوانین نظر ای از آن از نراه قرآن کریم نیز عده

هییا و خواهیبییر زیییادهآنهییا نییاهمخوان اسییت و بییاری و ولنرییاری 

: تابنیدرا برنمی ، قیانونزنیدایشان قیید و بنید میرویة یهای بآزادی

أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذُبْتُمْ وَ  ىأَفَکُاُما جاءَکُمْ رَسُولٌ بِما ال تَهْو»

آیا چنین نیسیت کیه هیر زمیان، پییامبرى  (؛33)بقره:  «فَریقاً تَقْتُاُونَ

)و از ورزیدییدچیزى بر خالف هواى نفس شما آورد، در برابر او تکبیر 

اى را تکیذی  کیرده و پس عیده .(کردیدایمان آوردن به او خوددارى 

 قت  رساندید؟! جمعى را به
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چون هوای نفیس را معبیود خیود  گروه به تعبیر قرآن کریم، این

بیه شیوند و   نمیییاند، هیچ جایراه و ارزشی برای قوانین قاقرار داده

تیوجهی بیی قانون و حدود آنبه  ،روی از غرایز حیوانی خودسب  پی

ان ، آنیاز هوای نفسانی پیرویو  های غریزیانریزه ،در واقع .ندکنمی

آن زیرپا گذاشیتن حیدود و قیوانین  ةکه الزم داردرا به کارهایی وامی

کنند که راه دیریری هیم وجیود اصالً توجه نمی گونه افراداست. این

 ؛ها رسییدهایی هست که باید آن را پیمود و به آن هدفدارد و هدف

راه صیحیحی  ؛حقی هست که باید پذیرفت و باطای که باید رها کرد

قیرآن از . گرفت ای که از آن باید کنارهد برگزید و بیراهههست که بای

کند و آنان را در حکیم چارپاییان یاد می «غافالن»این گروه با عنوان 

 (.931اعراف: : آورد )ر.کا  میسبه ح

من بیر شیما »د: نفرمایباره، میضمن هشدار در این امیرمؤمنان

هیای دور و دراز. از هیوای نفیس و آرزو پییرویترسیم: از دو چیز می

و آرزوهیای دراز  ،داردهوای نفس انسیان را از راه حیق بیازمی پیروی

 (.880،  1، جق9163)کاینی،  «بردآخرت را از یاد انسان می

شکنی یکی از کارگزاران خود، عام  حضرت در تحای  ریشة قانون

نویسند: کنند و خطا  به وی میآن را اطاعت از هوای نفس معرفی می

و به خاطر اطاعت ای المال خیانت کردهن خبر رسیده که تو در بیتبه م»

و برای آخرت ای از هوای نفس، اطاعت از خدا و امام خود را کنار گذاشته

و دنیای خود را به قیمت خرابی آخرتیت، آبیاد ای نرذاشتهای خود، توشه

 و به قیمت بریدن از دینیت، بیه خویشیاوندان خیود رسییدگیای کرده

 (.39امه ، ن101 ق، 9191البالغه، نه « )کنیمی

گریزی، قیانونیز در اشیاره بیه نقیش ایین عامی  در امام راح  ن

 «أَنْ رَآهُ اسْیتَغْنى کاَلُ إِنُ الْإِنْسانَ لَیَطْغیى»آیة شریفه  ضمن اشاره به

نییاز کند از اینکه خیود را بییانسان طغیان می ،به یقین)( 3-0عاق: )

ها کند کیه انسیانساز طغیان بشر معرفی میس اماره را زمینهنف( ببیند

دهد و آن را حاص  عدم را به سوی بدی و تخا  از قوانین سوق می

 فرماید: داند. ایشان میبشر می ةتزکی

همه اختمفاتی که در بشر هست برای این است که تزکيه نشده 

ه واسطه است. غایت بعثت این است که تزکيه کند مردم را، تا ب

تزکيه، هم تعلم حکمت کند و هم تعلم قرآن، اگر )انسان( چنـان 

کـه در ها( قانونی)بی آید. اختمفاتتزکيه بشود، طغيان پيش نمی

ت هاساش، این طغيانی است که در نفسبين بشر هست، ریشه

 (.951، ص61، ج6336)موسوی خمينی، 

 حرص و طمع برای كسب ثروت  .2

ولی توجیه  ،اجماالً بر همه روشن است «حر »و مفهوم  اگرچه معن

« حیر » ةآمیوزد. واژای به ما میهای تازهبه مفهوم دقیق آن نکته

 ةشیو بیه وسییاوی فشردن لباس بیه هنریام شستابه معن ،در اص 

بیه « حر »کوبیدن چو  مخصو  بر آن است. در فرهنگ عر  

سیت شدید در طا  شیء مطاو  و محبیو  ا ةمفهوم خواست و اراد

در تبیییین معنییای  (. امییام عاییی99،  3، جق9190منظییور، )ابن

حیر  یعنیی اینکیه انسیان چییز کمیی را »فرماینید: می «حر »

)کراجکیی،  «دهدجو کند در برابر چیز بسیاری که از دست میوجست

 (.81،  1، جق9196

هرچند این واژه در اذهان عمومی دارای بار منفی است، اما گاه این 

رود که شایستة ستایش است و آن جیایی اسیت کار مییی بهواژه در جا

ها و امور خیر باشید. قیرآن کیریم یکیی از که حر  در تحصی  نیکی

راهی را حر  بر هدایت مردم و نجات آنها از گم فضای  رسول اکرم

لَقَدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَاَیْیهِ میا »فرماید: شمرد و میبرمی

بیه یقیین، (؛ 913)توبیه:  «نِتُّمْ حَریصٌ عَاَیْکُمْ بِیالْمُؤْمِنینَ رَُُفٌ رَحییمعَ

هاى شما بر او سخت است و سویتان آمد که رن ه رسولى از خود شما ب

 .اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان است

باکیه  ،تنهیا ممیدوح نیسیتنیهچیزها اما حر  نسبت به برخی 

دادگی در برابر زرق و برق باختری و دلآنها دل ةاز جما ؛موم استمذ

دنیاست. هنرامی که آتش سوزان ایین عشیق در درون جیان انسیان 

زبانه بکشد و او را به سوی حر  و ولیع نسیبت بیه مواهی  میادی 

که فیارغ از هرگونیه فکیر منطقیی  ،قراربی قِابکشاند، مانند سایر عش

تر زار آلیوده، روز به روز انسان را در این لجنزنندپیوسته دست و پا می

در سیب  (. بیه همیین 13،  1ج، 9831، سازد )مکارم شییرازیمی

و آثیار شیده ایین نیوع حیر  نکیوهش  ازبه شدت  ،آیات و روایات

تا جایی کیه از گردیده، برای انسان تبیین گوناگون بار آن در ابعاد زیان

هیای روانیی، معنیوی و بیماری ها وآن به عنوان منشأ و سرآغاز بدی

 (.16،  38، جق9168اجتماعی یاد شده است )مجاسی، 

از جماه پیامدهای منفی آن بر روی انسان ایین اسیت کیه میانع 

 و قییانونی او از قییوانین و مقییررات و پیمییودن مسیییر درسییت پیییروی

کیه در  ،تکبیر و اسیتکبار ةائاز مسپس که قرآن کریم چنان ؛شودمی

فسیاد در  ةشکنی شیطان گردید و بدترین پاییقانون آغاز خاقت سب 

حر  و طمع و عشق بیه مواهی  میادی را  ةائجهان نهاده شد، مس
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او  خداونید بیهکند؛ زییرا معرفی می شکنی حضرت آدمعام  قانون

مرتک  ایین خطیای  اما او ،مخور هاز میوه درخت ممنوع :فرموده بود

خطیایی کیه او و  ؛(969،  1، ج 9831، بزرگ شد )مکارم شییرازی

نسییاس را در اییین جهییان مییادی بییه زحمییت انییداخت و اییین خییود 

 شکنی است. گریزی و قانونترین تأثیر حر  بر قانونروشن

دارد تیا در مسیابقة حر  به مواهی  دنییوی انسیان را وامیی

 میادی های باالتر دست یابید و از ثیروت و امکانیاتزندگی، به قاه

 ماننید اییدن بیر صیحر»: ندفرمود باقر مامافراوانی برخوردار شود. 

 راه چیدیپیمی خیود بیر شیمیابر شتریب هرچه که است شمیابر کرم

 انیدوه و غیم از نکیهیا تیا ،گیرددیم تربسته و دورتر شدنش رونیب

چنیین افیرادی بیرای بیه  (.890،  1ق، ج9163)کاینی، « بمیرد

از اینکیه های مادی آن، هیچ ابایی ندارند دست آوردن دنیا و ثروت

شیان اقتضیا قوانین و مقررات را نادیده بریرند، و هر جا منافع مادی

کند آن را دور بریزند و زیر پا برذارند؛ زیرا آنچیه بیرای آنهیا مهیم 

است دنیا و منافع مادی آن اسیت. چنیین افیرادی بیرای ایین کیار 

بسا ممکن است اقدام به تغییر و یا تحری  قانون نیز بکننید، ییا چه

خود ناودانی از قانون بتراشند و عم  خیود را در لفافیه قیانون  برای

کنند، پس دیرران این کار را می»بپیچند و یا با توجیهاتی همچون 

المیال کننید و بیتمیشکنی حال که همه قانون»و « چرا من نکنم

تعیدی و « شیودبرند، با رعایت من چیزی عوض نمیرا به تاراج می

داننید ایین که خیود مینشان دهند، درحالیتحری  قانون را موجه 

 عماشان مستوج  عذا  و عقوبت الهی است.

المال، که برای تصرف بیت ،گونه افرادقرآن کریم به شدت از این

الحی  تحری  و به سوی منیافع  یقانون خدا و قانون کشور را با لطا

دهنید و حقیوق ضیعیفان را بیه جیی  خیود و تغیییر جهیت میخود 

أَفَتَطْمَعُیونَ أَنْ یُؤْمِنُیوا »فرماید: ریزند، انتقاد کرده، مینشان میاطرافیا

لَکُمْ وَ قَدْ کانَ فَریقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کاَلمَ الاُهِ ثُمُ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ میا 

(؛ آیا انتظار دارید آنها بیه شیما ایمیان 31)بقره:  «عَقَاُوهُ وَ هُمْ یَعْاَمُون

که بعضی از آنها کالم خدا را شینیدند و پیس از آنکیه درحالی ،بیاورند

 آن را تحری  کردند. ،فهمیدند و دانستند

 

 جويیطلبی و رياستقدرت .3

میی  » دارد،او که ریشه در فطیرت  ،های قوی انسانیکی از گرایش

های زنیدگی است کیه از نخسیتین سیال« یطابریاست»یا « به قدرت

نمایی فراهم باشد، در انسیان ای که زمینة قدرتازهیابد و به اندفهور می

طابی در انسان در حسّ قدرتد. دهشود و به رفتارش جهت میفعال می

رسد، باکه شود و به توق  و رکود نمیای صددرصد اشباع نمیهیچ نقطه

نمایی بیایید، او را بیه تیالش بیرای هر وقت زمینة جدیدی برای قدرت

 (.191،  9811)مصباح،  دارددست یافتن به آن وامی

ای، دسیتور دادن بیه گروهیی از عالقه به تفوق و برتری بر عیده

قادرمآبانیه رفتار و کارکنان، عالقه به احترام و تکریم از سوی دیرران، 

جویی خطرناک و مذموم طابی و ریاستهایی از قدرتبا زیردستان نشانه

طابانی هسیتند کیه تبدترین شما قدر»فرمایند: می است. امام صادق

های شما گام نهند مردم را به دور خود جمع نموده، دوست دارند بر گردن

و شما را مطیع خود سازند، و دوست دارند که خود را مشهور کننید و ییا 

 «های مورد وثوق بپذیریم...مشهور گردند و ما نیز آنها را به عنوان انسان

 (.881،   9831ی، )طبرس

ها و طابی به عنوان سرآمد و سرآغاز سختیستاز ریا امام عای

 ةعالقه بیه ریاسیت سیرآمد همی»فرماید: کند و میانحرافات یاد می

 (.863،  99، جق9163)نوری،  «هاستها و سختیفتنه

حی ّ ریاسیت انسیان را از عشیق بیه حضیرت »د: نفرماینیز می

 .(863،  .16، جق9161الحدید، )ابن ابی «داردتعالی باز میحق

قدرت انسان را از وجیود نرهبانیان »د: نفرمایو در جایی دیرر می

 (.811،  ق9196سازد )تمیمی آمدی، اعمال غاف  می

طابی اشاره به این حقیقت دارند کیه قیدرت ،این احادیث در واقع

ها سازد، انسیانها را به خود مشغول میکه بچه ،بازیهمچون اسبا 

از مقصد اصای خاقت و زندگی غافی   را به خود مشغول کرده، آنها را

د هیچ نیازی غیر از رسییدن نمایکه انسان تصور مییاگونهبه ،دکنمی

کیه بایید ارضیا ای و تنهیا غرییزه ،به قدرت و برتری بر دیرران ندارد

حاضیر آن  یبرای ارضاروی بدیناوست.  ةطابانگردد تمایالت قدرت

ها و اخالقیات ارزش ةهم حتى دین خود را بفروشد و، است همه چیز

 . محبیت افراطیی انسیان بیه ریاسیت،را در معبد قدرت قربانى نمایید

رساند که برای کس  قیدرت، هیر کیاری را بیرای جا میانسان را بدان

شیکنی گریزی و قانونپندارد، چه رسد به قیانونخود مجاز و مشروع می

سیت. انسیان که از ابزارهای اولیة رسییدن بیه قیدرت از راه نامشیروع ا

را  و قیوانین دانید و منشیأ فیرامینردی  خدا میطا  خود را همریاست

. چنیین میدیری در روی، التزامی به آنها نیداردنماید. بدینخود تاقی می

هیا و مقیررات سیازمانی را بیرای شیماری از ، دسیتورالعم عم میدان 
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 شمارد.ضروری میاالجرا و برای شماری دیرر غیرکارکنان الزم

تییاریخ نیییز خییود شییاهدی زنییده و گویییا بییر اییین مدعاسییت کییه 

طابی سرمنشأ و سرآغاز خطاها و انحرافات متعددی اسیت. کیافی قدرت

طابان و اسییت انسییان نرییاهی بییه تییاریخ بینییدازد و ببینیید کییه قییدرت

روایان خودکامه بیرای رسییدن بیه آمیال و آرزوهیای خیود، چیه فرمان

اند و چیه هایی مرتک  شدهچه جنایت اند وبالهایی بر سر دیرران آورده

یکیى از  عایی امیاماند. اند و به آنها تعدی کردههایی را شکستهحریم

طابیان در ریاسیتزیرا  ؛داندهاى مخالفان خود را همین عام  مىانریزه

 حضیرت عایی از حکومیتکه خارج از حد و مرز قانون،  پى آن بودند

ولیى  ،هاى حساس قرار گیرنیدیتدر مسند برخى مسئول بریرند وامتیاز 

از قانون تعدی کنند. آنهیا را در ای حاضر نبودند ذره امام عایآنجاکه از

ستیز با حکومیتِ  سرِ ،بر این اساسرسیدن به اهدافشان ناکام گذاشتند. 

   برداشتند. حضرت عای گسترعدالتمدار و قانون

 

 غرور و خودخواهی .4

ییان عامیای اخیالق و نییز در مییان که در م ،یکی از رذای  اخالقی

در « غیرور»اسیت.  «غیرور»، استهای مردم معروف و مشهور توده

بیه معنیای سیاکن شیدن  ،و در اصطالحمعناى فری  دادن  به ،لغت

. )فییض باشیدجایراهی است که موافیق بیا شیهوت در نفس انسان 

 (.118،  0تا، جکاشانی، بی

 کیه اسیتکیرده صریح تاین موضوع که قرآن کریم نیز به چنان

 ةدر چهیر ،اخالقی در آغاز آفرینش انسیان ةهای این رذیااولین جرقه

هنرامی که خداوند به او خطا  کرد که چه چییزی شیطان دیده شد. 

نَیا أ»مانع سجدة تو بر آدم شد وقتی تو را به آن فرمیان دادم، گفیت: 

(؛ مین از او 91: )اعیراف «ینمِنْ نارٍ وَ خَاَقْتَهُ مِینْ طی خَیْرٌ مِنْهُ خَاَقْتَنی

 و او را از گ .ای بهترم! مرا از آتش آفریده

از عوام  مهمی که شییطان را از اطاعیت فرمیان الهیی  ،بنابراین

آن در پرتراه عصیان سیقوط کنید و  ةشد به واسطموج  بازداشت و 

برای همیشیه مطیرود باشید، غیرور و خودخیواهی بیود. در حقیقیت، 

شم بصیرت او افتاد که اجازه نداد راه سیعادت حجا  غرور چنان بر چ

از فرمان صریح الهی است، ببیند. عالوه بر ایین، از  پیرویکه  ،خود را

آید که غیرور و نخیوت از مجموع آیات الهی این واقعیت به دست می

هیای در تمیام دوران ،خاکی قیدم نهیاده ةاین کر رروزی که انسان ب

های اصیای و وز، یکی از سرچشیمهتاریخ و عصر انبیای پیشین تا امر

ایین اقیوام،  ةخطرناک فساد، انحراف و کفر و نفاق بوده است. از جما

بود که به تعبیر قرآن کریم، غرور حجا  آنان شد  قوم حضرت نوح

 ،و مانع پذیرش حق و دستورات الهی از سوی آنان گشت و سیرانجام

 (.81و13ساخت )هود:  آنها را در چنبر عذا  الهی گرفتار

مقیام، ثروت، چون همی ممکن است عوامانیز ها در عموم انسان

فرزند، عبادت، حس  و نس ، عام خانواده، زیبایى، آرزوهاى طوالنى، 

هیای یناهنجارو مفاسد و  سازددل را به بیمارى غرور مبتال مانند آن 

را بیراى فیرد و ، زیان میادی هالکتتباهی عم ، همچون  متعددی

هیر کیس بیه » د:نفرمایمى عای حضرت؛ چنان که وردآسازمان به بار

)خوانسیاری، « کشیاندها مىخویشتن مغرور شود، نفسش او را به مهاکه

مغرور در دنیا مسکین و در آخرت »فرمایند: (. نیز می838،  1، ج9800

 (.891،  01ق، ج9168)مجاسی، « زیان دیده است

 مى است کههاى شوانریزهرذیاة غرور و خودخواهی از جماه 

قیوانین و از  میدیران و کارکنیان سب  تمرد و نافرمیانى تواندمی

باشد؛ زیرا خودخواهی یعنی اینکیه انسیان همیه  مقررات سازمانی

را برای خودش بخواهد و خویشتن را بر دیرران مقیدم کنید.  چیز

 مغیروربیرای رعاییت قیانون  طبیعی است که با وجود این صفت،

پایداری به قیانون، در صورت زیرا  ؛اشتمعنا و مفهومی نخواهد د

آوردن  رود و راه بیرای بیه دسیتزمینه برای این کار از بین میی

شود. شاهد بیر ایین ها، محدود و یا مسدود میبسیاری از خواسته

ادعا، آیات قرآن کریم است که در اشاره به این حقیقیت، یکیی از 

بیر فیرامین عوام  مهم عدم تسایم و تبعیت اقیوام پیشیین در برا

الهی و دعوت انبیا را وجود همین صفت نکوهیده در وجیود آنیان 

کند. در حقیقت، به اذعان قرآن کریم، غرور موج  شد معرفی می

ت نکننید و بیه ییها و نمرودهیا از دسیتورات الهیی تبعکه فرعون

سرنوشتی گرفتار شوند که مایة عبرت آیندگان است و اگیر هییچ 

شکنی جز همین آییات اخالقی در قانوندلیای بر نقش این رذیاة 

 نباشد، کافی است.

دیریری ماننید تکبیر،  ةعالوه بر این، غرور سرمنشأ صفات رذیای

شود که خود از عوام  میؤثر در طابی میدشمنی، حسادت و جاه ،کینه

 شکنی کارکنان و مدیران در سازمان است.گریزی و قانونقانون

 فرماید:باره میران، در اینمقام معظم رهبری ضمن هشدار به مدی

این روحيه، که من اینجا چـون مسـلوليتی دارم، بایـد بمـویم و 

ادغـال فـی »چون و چرا حرف مـن را گـوش کننـد دیمران بی
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«. منهکـ  للـدین»کنـد و است؛ دل انسان را فاسـد می« القلب

داری و ایمان انسـان. کنندة روح دین؛ دینیعنی ضعيف« منهکه»

این حالـت تغييـرات ناخواسـته را نزدیـ  «. يرتقرب من الغ»و 

کند. اعجاب به نفس و غرور و اینکه در مسـلوليتی کـه مـن می

هستم، کسی نباید روی حرف من حـرف بزنـد، اآ آن چيزهـایی 

کنـد؛ تغييراتـی کـه بـرای انسـان است که تغيير را نزدی  می

خواهـد پـيش بيایـد؛ نامطلوب است. تغييرات آمانه که آدم نمی

های خـدمت را اآ ی مل  و دولت و اقتدار و توانایی و فرصتیعن

 (.6361مهر  63ای، گيرد )حسينی خامنهانسان می

 

 تکبر و خودبزرگ بینی .9

اسیت. ایین  «تکبیر»کننده و شیوم های هالکیکی دیرر از بیماری

 ةن زمینیامردان بییش از سیایرمنصبان و دولترذیاه در میان صاح 

زیرا این طی  از افراد جامعه نسبت به افراد زییادی نمود و فهور دارد؛ 

ها فرمیان صدور دهاز جامعه از موقعیت و جایراه بهتری برخوردارند و 

ایشیان هاى کبر و غیرور را در نفیس نص  و عزل و مانند آن، زمینه

 فرماید:باره میسازد. مقام معظم رهبری در اینفراهم مى بیشتر

ثر است که به مجـرد اینکـه مؤ هایاین ی  خطر برای انسان

دستشان به جایی بند شد، تا در مقابل خود ميدان را مشـاهده 

کردند و توانستند قبض و بسـطی صـورت دهنـد و احسـاس 

ــی ــم م ــد، خودشــان را گ ــد؛ گشــایش و آسایشــی بکنن کنن

ــد؛ تصــميم ــر کنن ــد؛ دیمــران را تحقي ــه بميرن هــای عجوهن

به آنهـا ميـدان  های خودشان را گسترش بدهند وخودخواهی

 (.6363دی  1ای، حسينی خامنه« )بدهند

اخالقیی ضیع  نفیس و  ةاین رذیای ةهای دینی، ریشبر اساس آموزه

ر اسییت. امییام احسیاس حقییارت و نقیص شخصیییتی از سییوی متکبّی

مریر  ،کنیدورزد و ستم نمیکس تکبر نمیهیچ»د: نفرمایمی صادق

)حرعیامای،  «کنیدبه سب  خواری و حقارتی که در خود احساس می

 (.836،  91، جق9161

احساس کمبود شخصییت نمیود و نیزد  گاه که آدمیآن ،بنابراین

 ةد در اندیشیکیرارزش تصیور ارزش یا کیمدیرران خود را حقیر و بی

ماننید تکبیر  ،های گوناگونکوشد از راهمی ،رهایی از آن وضع برآمده

کنید و باالتر تاقی می خود را برترکند. در نتیجه، این نقیصه را جبران 

تکبیر »کند که یکی از انواع آن، که بسته به متعاق آن انواعی پیدا می

 «اسیالمی ةسرپیچی از قوانین و مقیررات در جامعی»و  «در برابر حق

فیرد بیرای رود کیه حتیى ین نفسانیت تا آنجا پیش میىاست؛ یعنی ا

د و گییرموضیع میىنشان دادن خود، در برابر قوانین و مقررات الهیی 

 فرمایید:میىکیریم قیرآن که چنان ؛دکنشکنی میعاناً اقدام به قانون

 الُذِینَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِ الاُهِ بِغَیْرِ سُاْطَانٍ أَتَاهُمْ کَبُرَ مَقْتاً عِنیدَ الاُیهِ وَ»

)غیافر:  «جَبُیارٍکُ ِّ قَاْ ِ مُتَکَبِّیرٍ  عِندَ الُذِینَ آمَنُوا کَذلِکَ یَطْبَعُ الاُهُ عَاَى

آمده باشید بیه  یشانآنکه دلیاى براها که در آیات الهى بىهمان؛ (81

خیزند، کارى که خشم عظیمى نزد خداوند و نزد کسیانى مجادله برمى

گونه خداوند بر قای  هیر متکبیر آورد. اینبار مى به اندکه ایمان آورده

 نهد.جبارى مهر مى

 

 طلبیجاه .6

یکی دیرر از رذای  خطرنیاک اسیت کیه در  «قامطابی و ح ّ مجاه»

عامیای کارکنیان و میدیران سیازمان بیشیترین نمیود را دارد.  ةعرص

   :اندرا در اصطالح چنین معنا کرده« طابیجاه»اخالق 

هـای مـردم بـه هـدف حقيقت جاه تسخير و مال  شـدن دل

که ثروتمند مال  طـم و نقـره چنان .آنهاست پيرویتعظيم و 

ــر ــا اســت و ب ــیمين اهــداف و اغــران نفســانی اآ آنه ای ت

طلب هم کسی اسـت کـه خواه و جاهکند، مقامبرداری میبهره

های مردم، برای کسب موقعيت اجتماعی و در فکر تسخير دل

قدرت است تا اآ این طریق، به اهداف و اغران دنيـوی خـود 

 .(663، ص1تا، ج)فيض کاشانی، بی دست یابد

 هیاىخواسیته از ،و میذموم نیسیت؛ زییرا اوالًنفسیه بید طابی فیجاه

 محترمانیه انسان که اىاندازه به آن داشتن ،ثانیاً است و انسان فطرى

کیه چنانی  «طابیجاه»منظور از  ،است. بنابراین ضرورى کند، زندگى

 است کیه کسیىحاالتی در اینجا، ی  آیداز تعری  آن نیز به دست می

 و بپرورانید سیر در ریاسیت واىهی شایسیترى، و لیاقت داشتن بدون

ناپسیند  و زشت تنهابرآید. چنین کاری نه جویىبرترى و تفوق درصدد

باکیه از جمایه عیوامای  ،شیودمحسیو  می اخالقى رذای  از و است

است که زمینه را برای ارتکا  انسان به رذای  و معاصی دیرر فیراهم 

ای این منظور اخالقی است بر ةکه دچار این رذیاکسی سازد؛ زیرا می

. کنداشباع گردد، اقدام به برخی کارهای ناروا میاو طابی جاهح ّ که 

های مردم مسا  شود، گاه کند تا بر دلگاه افهار تقوا می ،مثال برای

گیرد تا بیه حقیوق حکومت یا قضاوت یا پست دیرری را به عهده می



79   6321، آبان 932معرفت، سال بيست و ششم، شماره 

 

 

 تموقعیی تثبییت و میردم نظیر جای  و گاه براىکند دیرران تجاوز 

 و سییازىفاهر و زنییدمی دورویییى و سالوسییى بییه دسییت خییویش،

 که رسول خیداچنان ؛تا به اهداف خود دست یابد کندمی خودنمایى

گونیه رویاند؛ همیانجاه و مال نفاق را در دل می دوستیِ»د: نفرمایمی

 .(161،  31، جق9168دهد )مجاسی، را رشد میکه آ  گیاه 

ز یکیی از خطاهیایی اسیت کیه شیکنی نییگریزی و قانونقانون

تواند ناشی از وجود ایین صیفت خطرنیاک در انسیان باشید؛ زییرا می

ت و بیرای رسییدن بیه سیدنیا برق و زرق ةاندیش در طا  هموارهجاه

سیازد. نفسانی خویش، مصالح را فدای منافع خیویش می ةاین خواست

ای قوانین تا جایی ارزش و اعتبار دارد که مانعی بیرکسی برای چنین 

  ییهایش نباشد در غیر این صورت، ارزشی برای آن قاتحقق خواسته

گییذارد و حییدودش را نادیییده نیسییت و بییه راحتییی آن را زیییر پییا می

گیرند. تاریخ چه بسیار از این نمونه افراد در ذهن خود ثبیت کیرده می

و از پیذیرش آن اند گذاشتهطابی، حدود الهی را زیرپا که به خاطر جاه

امیام  از جیالبى ةمنیافر ،مجاسى . در یک نمونه، مرحوماندهتافتسر بر

 بییانى بیا امیام کند کهمی نق ( یهودى عالم) الجالوت رأس و رضا

 پذیرش جاى به ،الجالوت رأس ولى ،ندنمایاند او به را حق رسا، و زیبا

 ایین بر وکرد  اعتراف طابىجاه سرطان به خویش دل ابتالى بر حق،

 اگیر سیوگند، خدا به ،محمّد فرزند اى: »گفت و دیرزو اصرار بیماردلى

 آوردممیى ایمان اسالم پیامبر به ام،یافته یهود ةهم بر که ریاستى نبود

 (.33،  11)همان، ج «!کردممى ىیروپ تو از و

 ةدلی  نیست که در روایات دینی به شدت از این رذیابی ،روازاین

را بیه موجیودی  طابیجیاه اخالقی نهی شیده اسیت. رسیول خیدا

وجیود دو »د: نیفرماید و مینیکنتر از گرگ گرسنه تشبیه میخطرناک

تر از وجود ح ّ جاه و ح ّ ای گوسفند، پرخسارتگرگ گرسنه در گاه

 (.113،  1، جق9163)کاینی،  «مال در دین انسان مسامان نیست

 

 طلبی و خودنمايیشهرت .1

یعنیی « طابییتشیهر»معروف شدن و  ایبه معن ،در لغت «شهرت»

 ماننید ایین خصوصییت .تالش برای قدر و منزلت پیدا کیردن اسیت

 انسیان وجیود در طابییقیدرت حیس انشیعابات از یکی طابیریاست

 و اسیت میردم ابیدان بیر روایینفرما ریاست، که تفاوت این با ،است

 بیر مالکییت طابیولی شهرت ،است مادی هاینیرو آن اجرایی قدرت

ی و محبوبیتی است کیه میردم را بیه اطاعیت معنو نفوذ و هاستدل

ی نفسه فیی طابی مانند ریاستخصیصه برخورداری از این  دارد.وامی

عالقیه و به معروف شیدن است طا  بد نیست؛ زیرا انسان فطرتاً جاه

معایوم  ودای متعال این گیرایش را در نهیاد بشیر قیرار داده دارد و خ

شت ما قرار دارد، بیه اقتضیای آنچه به صورت طبیعی در سر که است

حکمت و مصاحت است و خدای متعال کاری که برخالف حکمت و 

داشتن شهرت بیرای کسیانی  ،بنابراین .دهدمصاحت باشد انجام نمی

 آن که شایستری و لیاقت آن را دارند، نعمت بزرگی است که خداونید

ت دهد. اما آنچه این صفت را میذموم و زشیمی قرار مردم قاو  در را

دهید، خیروج از رذای  اخالقی قیرار می ةدهد و آن را در زمرجاوه می

بیه صیورت هیدف به این معنا که انسان به شهرت  ؛مرز اعتدال است

رسانی به میردم و تعقیی  اهیداف بانید انسیانی. بنررد و نه ابزار خدمت

های دینی آمده اسیت؛ زییرا عات آن هم به صراحت در روایات و آموزه

فراطی زمینة انحراف انسان و تضعی  معنوییت را فیراهم طابی اشهرت

 .(109،  1، ج9830راقی، ن: )ر.ک سازد.می

برای کسی که به دنبال معروف شدن و خودنمایی باشد  ،شکبی

و محبوبیتی در بین مردم درست کنید مجبیور منزلت برای خود اینکه 

را دارا هایی نشان دهد که آنهیا خود را دارای کماالت و فضیاتاست 

کیه درحیالی ،و نیز عیو  و نقایص خود را از مردم پنهان کنید ،نیست

اگر به فرض محبوبیت پییدا کیرد و در  ،دیررسوی از  آنها را داراست.

بین مردم معروف شد و جایراه و منزلتی پیدا کرد، چون همه به دییده 

نررند، بیش از سایر افراد در معرض نفیس سیرکش و احترام به او می

را بیه سیوی او های معنادار مردم، های آن قرار دارد؛ زیرا نراهسهوسو

دهد. عالوه بیر بینی و تکبر و مسائای از این قبی  سوق میخود بزرگ

های میردم قیرار دارد و ، چون در معرض قضاوتشخصیچنین  ،این

برای از دست دادن مقام و منزلتش نرران و ترسان است، برای حفیظ 

ر است به انواع معاصی و تخافات دسیت بزنید. موقعیت خویش، مجبو

مجبور به تظیاهر و ریاکیاری اسیت و  ،گاهی برای حفظ موقعیت خود

 ،بیند دروغ بروید و گاهی برای حفظ موقعیت خیویشگاهی الزم می

شود و گاهی نییز بیرای کسی  شیهرت و ناچار به قضاوت ناحق می

و حرمیت جز شکسیتن حیریم ای حفظ منزلت و جایراه خویش چاره

 قوانین و مقررات ندارد.

کیافى » :نیدنق  شده اسیت کیه فرمود مکراتی از پیامبر در روای

ها و خیرات، اینکه با انرشیت بیه است براى انسان در دور شدن از نیکی

پرسیدند: یا رسول الاّه، اگرچه خو  باشید؟! آن حضیرت  «او اشاره کنند.
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راى او شرّ اسیت، ( بنرشتاناین )اشاره به ا .اگرچه خو  باشد»: ندفرمود

اما اگیر انسیانِ شیرّى باشید کیه  .مرر کسى که خداوند به او رحم کند

 (.161،  1، ج9833شهری، )محمدی ری« تبراى او شرّ اس

نرشیت اشود که اگر افرادى را با از این روایت به خوبى معاوم مى

به خودى خود موجی  انحیراف او کار به یکدیرر نشان دادند، همین 

د نفیس خیود نشود، مرر اینکه مورد لط  خداوند قرار گرفته، بتوانمى

 ةنید و اشیارنهیاى او حفیظ کهاى شیطان و وسوسیهرا در مقاب  دام

مردم را دلی  بر بزرگى و واال مقامى خویش نپندارند. اگیر شیهرت تیا 

 طابیى قطعیاًاین حد براى انسان مضر و موج  انحراف باشد، شهرت

هیای ، در آموزهرویبدین. استبال از شرّ و زشتى انحراف بوده و استق

به شدت از اینکه انسان خود به دنبال تحصیی  شیهرت باشید،  ،دینی

های دیرر که انسیان بر خالف سایر صفات و ویژگی ،نهی شده است

الزم اسیت انسیان بیرای  ،مثالً ؛ابی به آنها تالش کندباید برای دستی

امیا اگیر بیرای شیهرت و  .ندصدر و حام بیشتر کوشش ک ةایجاد سع

ستاره شدن بکوشد از نظر اسالم عمای مذموم و ناپسند مرتک  شیده 

 (.983-983،  9831است )نبوی، 

 

 تعصب و تعلق به خويشاوندان و دوستان .8

به معنای وابستری غیرمنطقی به چییزی  «تعص »در اصطالح رای ، 

های ریشیهکنید. یکیی از تا آنجا که انسیان حیق را فیدای آن  ،است

شدید به نیاکان، دوسیتان و آشینایان اسیت کیه خیود  ةتعص ، عالق

بیر تواند آثار منفی شدیدی در پی داشته باشد و حجا  ضیخیمی می

عق  انسان بیفکند و او را از درک حقایق و سییر در مسییر حیق  ةدید

هیا ییا نهادهیر کیس کیه مسیئولیتی در  ،شکمحروم سازد؛ زیرا بی

دوستان، آشنایان و حتی باالدسیتان  ةدارد، از ناحی های دولتیسازمان

هایی همچییون اسییتخدام، پییاداش گییرفتن، ها و درخواسییتسییفارش

کنید کیه اعطای مرخصیی دریافیت میو شغای،  ةارتقای پایه یا درج

ممکن است انجام آن به لحاظ قانونی درسیت نباشید و تحقیق آنهیا 

د )دلشیاد تهرانیی، نیازمند دور زدن قانون ییا تخای  از مقیررات باشی

گییرد؛ فرد بر سیر دو راهیی قیرار می ،(. در این حالت110،  9833

جدایی آنان مواجیه  های دریافتی را پاسخ ندهد با رنجش واگر توصیه

و اگیر  ،وجود آید هب شبسا تبعات و مشکالتی نیز برایخواهد شد و چه

ف، پاسخ بدهد الزم است قوانین و مقیررات را بشیکند و حیریم انصیا

 حق و عدالت را زیر پا برذارد.

اعتنایی به ضواب  از سوی برخیی از میدیران و سستی و احیاناً بی

شیکن تنهیا از آنهیا افیرادی خودمحیور و قانونکارکنان سیازمان نیه

گریزی را در مییان دیریر قیانون ةروحیی ،باکه از نظر روانی ،سازدمی

گریزی و د؛ زیییرا بیمییاری قییانونکنییمیییهمکییاران آنهییا تقویییت 

االنتقالی است که با سیرعت های واگیر و سریعشکنی از بیماریقانون

ویژه اگیر میدیر به ،تواند افراد فراوان و محی  وسیعی را آلوده سازدمی

تشکیالت به این بیماری مبتال شود، واگیری و سرعت انتقیال آن دو 

 چندان خواهد شد.

فتد و فضای مدیریت بدون تردید، هرگاه در سازمانی این اتفاق بی

آلوده به شکستن ضواب  و زیرپا گذاشتن قانون گیردد و روابی  جیای 

بیه آفیات  ،ضواب  را بریرد، چنین سازمانی از مدار حق خیارج گشیته

خیانیت مبیتال خواهید شید. و انصافی، ستمرری، زیادی همچون بی

برخی از انحرافیات و تعیدی از مقیررات الهیی در  ةریش امیرمؤمنان

د و در تحایی  شیرای  آن ندانسوم را در همین عام  می ةخایفدوران 

تیا اینکیه سیومی آنهیا بیر  »...د: نفرمایدر خطبه شقشقیه می ،دوران

و قوم خویشان او نیز با او بیر قیدرت تکییه  قدرت حکومت تکیه زد...

شتر گییاه که المال قیام کردند زدند و همراه او آنچنان به خوردن بیت

 (.9خطبه خطبه  ،16،  ق9191البالغه، نه ) «بهاری را...

ق و اییها در تعشییکنیانحرافییات و قانون ةگییاهی ریشیی ،بنییابراین

اسیالم روی، بیدینبستری افراطی به خویشان و دوسیتان اسیت. دل

کند تیا هرگونه وابستری افراطی به دوستان و خویشاوندان را نهی می

ریم در آیییات میانع از هالکیت انسیان و انحیراف او بشیود. قیرآن کی

افراطی به فرزندان و خویشیاوندان بیه مؤمنیان  ةعالق ةمتعددی دربار

وَ اعْاَمُییوا أَنُمییا أَمْییوالُکُمْ وَ »فرماییید: ه میاز جمایی ؛هشییدار داده اسییت

و بدانید اموال و  (؛13: )انفال «مأَواْلدُکُمْ فِتْنَةٌ وَ أَنُ الاُهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِی

امتحیان  ةو )براى کسانى که از عهید ،زمایش استآ ةاوالد شما وسیا

 .برآیند( پاداش عظیمى نزد خداست

 

 جهل و غفلت .1

راهیی و انحیراف، جهی  و ترین عوامی  هالکیت و گیمیکی از مهم

در متون دینی به دو معنا بیه کیار رفتیه اسیت:  «جه »نادانی است. 

ر اسیت و دیریری نیابخردی کیه د «عایم»یکی نادانی که در مقاب  

اسیتفاده شیده اسیت. هیر کیدام از معیانی را میدنظر  «عقی »مقاب  

هیا خواهید بیود. ایین ها و انحرافبسیاری از ناهنجاری ةبریریم، ریش
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آفات و تبعات منفی به قدری عظیم است که اولییا و انبییای الهیی از 

در مقیام  کردند. حضرت موسیخوف آن به درگاه ربوبی استعاذه می

عُوذُ بِالاُهِ أَنْ أَکُونَ مِینَ أ» دارد:رضه میاوند متعال عالتجا به درگاه خد

و برم از اینکه از جاهالن باشیم! به خدا پناه مى(؛ 03)بقره:  «الْجاهِاین

قالَ رَ ِّ إِنِّیی أَعُیوذُ بِیکَ أَنْ أَسْیئَاَکَ میا » فرماید:می حضرت نوح

بیرم کیه از تو پناه میىمن به  ،راپروردگا(؛ 13)هود:  «بِهِ عِاْمٌ لَیْسَ لی

 تو چیزى بخواهم که از آن آگاهى ندارم!

بدترین جنبنیدگان زمیین را آن  ،خداوند متعال نیز در قرآن کریم

ای از آن بهیره ،هایی دانسته که با داشتن نعمیت عقی دسته از انسان

إِنُ شَیرُ الیدُوَا ِّ »کننید: ندارند و در نادانی حیات خویش را سپری می

بیدترین جنبنیدگان (؛ 11)انفال:  «الاُهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الُذینَ الیَعْقِاُون عِنْدَ

 .کنندنزد خدا، افراد کر و اللى هستند که اندیشه نمى

شرور  ةو جهالت را سرچشم ،خیرات ةعام را سرمای اکرمپیامبر 

امیام  (.933،  31، جق9168د )مجاسیی، نیکنات معرفیی مییو با

د و نیدانات را مانع هرگونه رشد و کمال انسیانی میجه  و غف عای

گرچیه در فیاهر  ،جه  مرگ است و جاه  مرده اسیت»د: نفرمایمی

د: نییفرمای( و نیییز می31،  ق9196)تمیمییی آمییدی،  «زنییده باشیید

 (.38)همان،   «هاستبدی ةهم ةجه  اساس و پای»

شکنی نیز ریشیه در جهی  و غفایت گریزی و قانونگاهی، قانون

برخی از مدیران و کارکنیان بیه خیاطر عیدم  ،نمونهبرای سان دارد. ان

 ،کنند که وجود قوانین، آزادی آنها را محدود کردهآگاهی، احساس می

و یا ممکن است با نییت خییر و بیرای  ،گیردابتکار عم  را از آنها می

قیانون را  ،سیوزیکمک به کسی و راه انداختن کار کسی از روی دل

ایین نیوع افیراد  ،ار دیریری را راه بیندازنید. در حقیقیتدور بزنند و ک

قیانون جهی  دارنید و وجیود مقیررات را در  ةنسبت به کارکرد و فاید

ریزی کارهیا بیر اسیاس نظیر خودشیان سازمان مانعی بیرای برنامیه

تعهد به اجرای این قوانین، مانع پیشیرفت که دانند و بر این باورند می

از اجیرای قیوانین  ،در نتیجه .ایسته استو انجام امور کاری به نحو ش

گریزان هستند. چنین اشخاصی حتی برای آنکه عم  خیود را توجییه 

بیه برخیی  ،کنند و دیرران را نیز قانع سازند که راهشان درست است

ها و کنند که تعدی از مقررات به فیاهر پیشیرفتاستناد میچیزهایی 

قایسه درسیت نیسیت؛ هایی به همراه داشته است. ولی این مموفقیت

امیا  ،هایی در قیوانین و مقیررات باشیدزیرا هرچند ممکن است نقص

های زیادی در پی دارد کیه قابی  عم  نکردن به این مقررات، آسی 

از جمایه اینکیه ایین کیار  ؛های حاص  شده نیستمقایسه با موفقیت

کنید کیه تبعیات و های متعیدد فیراهم میشکنیزمینه را برای قانون

اگر فرد از بینش صحیح نسیبت  ،بنابراین های منفی آن باالست.پیامد

به قانون و کارکرد آن برخوردار نباشد و یا نسبت به ضیواب  و قیوانین 

 کاری خویش آگاهی و احاطه کام  نداشته باشد، خواسته ییا ةمجموع

ایین  ،شکبی گردد.گریزی میشکنی و قانونخواسته مرتک  قانوننا

ی که منابع انسانی آن هنرام بدو ورود بیه سیازمان هایامر در سازمان

های آموزشیی قبی  گونه آشنایی با قوانین اداری ندارند و در دورههیچ

د، نشیواز استخدام و یا پس از آن با قوانین و مقررات اداری آشینا نمی

بیشتر خواهد بود. از سوی دیرر، آشینا نبیودن کارکنیان بیا قیوانین و 

شود آنان به موقع و های اجرایی، موج  مینامهمقررات اداری و آیین

ن و اگریزی سیایرشیکنی و قیانونبه نحو صیحیح نسیبت بیه قانون

سیب ، بیه همیین  رسانی نکننید.تضییع حقوق خود و سازمان، اطالع

دین مبین اسالم تأکید دارد که در نظام اسالمی، مسئولیت بیه کسیانی 

های مکتبی، جاهی  به ارزش نظر از ایمان و اعتقادواگذار شود که صرف

های الزم، از جمایه قیوانین و غاف  نباشند؛ یعنی از دانش اداره و آگاهی

 و مقررات تشکیالت و حیطة مسئولیتی خویش برخوردار باشند.

 

 حوصلگیصبری و كمبی .91

 ةهاست و همیها و محور تمام خوبیفضیات ةهم ةصبر و تحم  ریش

ترین چیزی است که دیانیت د و مهمشوهای کمال به آن ختم میراه

داند. در قیرآن کند و شریعت آن را الزم و ضروری میآن را اقتضا می

پس از ایمان به خدا، هیچ صفتی مانند صبر و تحمی  سیتایش  ،کریم

هفتاد مرتبه از آن سخن بیه قری  که ایگونهبه ،و توصیه نشده است

 (.  193،   9ج ، 9831، میان آمده است )مکارم شیرازی

خداوند مکرر در قیرآن کیریم، پییامبران، صیدیقان و شیهیدان و 

کییه بهتییرین بنییدگان خداینیید، بییه صییبر و اسییتقامت  ،صییالحان را

 فَاصْیبِرْ»فرماید: می خواند. برای نمونه، خطا  به رسول اکرمفرامی

ران گونه که پییامب(؛ همان81)احقاف:  «الرُّسُ ِ مِنَ أُولُواالْعَزْمِ صَبَرَ کَما

 .نستوه صبر کردند، صبر کن

 وَ اصْیبِرُوا آمَنُیوا الُیذینَ أَیُّهَا یا»فرماید: خطا  به مؤمنان هم می

ای (؛ 166عمیران: )آل «تُفْاِحُیونَ لَعَاُکُیمْ الاُیهَ اتُقُوا وَ رابِطُوا وَ صابِرُوا

ورزیید و مرزهیا را  اید، صبر کنید و ایسیتادگیکسانی که ایمان آورده

 امید است که رسترار شوید. ،انی کنید و از خدا پروا نماییدنرهب
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، صبر نااز معصومرسیده عامای عام اخالق بر اساس احادیث 

اند که یکیی سه شاخه تقسیم کرده هو تحم  را بر حس  متعاق آن، ب

 .(19،  1ق، ج9163)کاینیی،  ز اقسام آن صیبر بیر اطاعیت اسیتا

 کیه خداست فرماناز  اطاعت شکالتم برابر در یستادگیا آن، از منظور

 اصْیطَبِرْ وَ فَاعْبُیدْهُ»سفارش شده است؛ از جماه:  نیز بدان میکر قرآن در

 نیهمچن بپرست و در پرستش او شکیبا باش. را او ؛(01: میمر) «لِعِبادَتِهِ

و کسیان  (؛981)طه:  «عَاَیْها اصْطَبِرْ وَ بِالصاُلةِ أَهْاَکَ أْمُرْ وَ»: دیفرمایم

  .خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش

سفارش به صبر و تحم  فق  منحصیر در عبیادت بیه  ،شکبی

باکه استمرار در مسیر حق و پیمیودن مسییر  ،معنای خا  آن نیست

  و صبر است؛ زیرا گاهی طوالنی بیودن قانونی امور نیز نیازمند تحمّ

پیمیودن آن را  ةوصیاشیود انسیان حمیموج  روند قانونی یک کار، 

آید مسیری را انتخا  کند کیه او رو، درصدد برمینداشته باشد و ازاین

انتخیا  چنیین  ةرا زودتر به مقصد و سیرانجام برسیاند. گیاهی الزمی

 ،مثیالبیرای مسیری زیرپا گذاشیتن برخیی حیدود و قیوانین اسیت. 

مدیری برای انجام سریع یکی از امور مربوط به سازمان، مجبور است 

امتیازات را به برخی افراد بدهد که بیه لحیاظ قیانونی، صیحیح برخی 

شیکنی برخیی از گریزی و قانونگاهی عامی  قیانون ،نیست. بنابراین

حوصیاری آنیان در صیبری و کمها، بیمدیران و کارکنان در سازمان

اگیر چنیین روحییاتی در  ،شیکپیریری امور از روند قانونی است. بی

سازمان وجود داشته باشد، انضباط و جیدیت و  مدیران و کارکنان یک

وییژه اگیر طیوالنی و بهی ی قانون ةشدگیری امور از مجاری تعری پی

در عام مدیریت، یکیی روی، بدین رنگ خواهد شد.کمی  بر باشدزمان

او تحمیی   ةهای مهییم مییدیر موفییق را بییاال بییودن آسییتاناز شاخصیه

دینی نیز بر وجود این شاخصیه  از پیشوایانرسیده دانند. در روایات می

حوصاری به شدت پرهییز کمو تأکید شده و از هرگونه سستی، تنبای، 

 عاییحضیرت در وصیایای خیود بیه  اکیرم شده اسیت. پییامبر

 ،حوصاری و تنباییکماز دو خصات بپرهیز: از  ای عای!»د: نفرمایمی

ی و اگر تنبی  باشی ،پذیریحوصاه بشوی هیچ حقی را نمیکمکه اگر 

 (.918،  01، جق9168)مجاسی،  «کنیحق هیچ چیز را ادا نمی

ها ییاد حوصاه بیودن بیه عنیوان کایید بیدیاز کم امام صادق

حوصاری و تنبایی بپرهییز کیه ایین دو کماز »د: نفرمایند و مینکمی

 (.81،  91، جق9161)حرعامای،  «کاید هر بدی است

کنان بایید از هرگونیه در یک سازمان کارا، مدیران و کار ،بنابراین

پرهیزند و کارها را به افرادی بسپارند که از بحوصاری صبری و کمبی

توصییه  مالک اشتربه  ه امام عایکچنان ؛تحم  باالیی دارند ةآستان

از  ،گییری نمیودههر کاری را از مجیرای قیانونی آن پییکه د نکنمی

زدگی در بپرهییز از شیتا »نید: کزدگی پرهیز هرگونه عجاه و شتا 

گری در کارهایی که وقت انجام دادنشیان نرسییده اسیت و از اهمیال

کارهایی که وقت انجام دادنشان فرارسیده است و از لجاجیت کیردن 

در اموری که مبهم اسیت و از سسیتی در کارهیا، آن هنریام کیه راه 

عم  روشن شده است. پس هر امری را در جای خیویش قیرار ده )از 

گیری کن و انجیام بیده( و هیر کیاری را بیه مجرای حقیقی خود پی

 (.18نامه، 186،  ق9191البالغه، نه ) «موقع خود به انجام برسان

 

 گیرینتیجه
تنها نهمداری با اندیشة ایمانی و الهی پیوند خوده و در اسالم، قانون

قیانون در  به عبیارت دیریر،یک ضرورت، باکه یک فضیات است. 

یک رویش ضیرورت  :که دو رو دارد ای استسکهاندیشة اسالمی، 

 ،مدار در تفکیر اسیالمیانسان قانون .است و روی دیررش فضیات

اش ماتزم است و هیم از ایین رهریذر الهی و انسانی ةهم به وفیف

کید اسالم بر تبعیت از قانون و أتبا وجود اما  .دکنپاداش دریافت می

ای از عیده تأثیر آن در استحکام و انسیجام جامعیه و نهادهیای آن،

میداری تمایی  ها به عاایی بیه قانونمدیران و کارکنان در سازمان

گذارند. این امیر ندارند و به آسانی حریم و حرمت قانون را زیرپا می

تواند عا  متعددی داشیته باشید. در ایین مقالیه، عای  اخالقیی می

گریزی مدیران و کارکنان در سازمان از دیدگاه اسالم واکاوی قانون

از  پییروید که نتای  حاص  از آن نشیان داد عیوامای همچیون ش

جویی، تکبیر طابی و ریاستورزی به دینا، قدرتهوای نفس، حر 

طابی و طابی، شیهرتبینی، غیرور و خودخیواهی، جیاهو خیودبزرگ

خودنمایی، تعص  و تعاق افراطی به خویشاوندان، جه  و غفایت و 

جمایه عاایی هسیتند کیه  کم بودن آستانة صبر و تحمی  افیراد از

گریزی میدیران و کارکنیان در سیازمان بیشترین تأثیر را در قیانون

بیا توجیه بیه  -شک، الزمة مبارزه با این معض  اجتمیاعیدارند. بی

توجه بیش از پیش به مقولة اخیالق اسیت. بیه  -های تحقیقیافته

هیای اخالقیی در دو حیوزة عبارت دیرر، تعمیق و گسیترش ارزش

گرایی میدیران و تواند عام  مهمیی در قیانونتماعی میفردی و اج

 کارکنان سازمان باشد. 
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 مسئولیت عامل اخالقی ةشناسانقلمرو هستی

 j.danesh@isca.ac.ir استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی/  جواد دانش

   32/4/69 پذيرش:                                   99/8/19 دريافت:

 

 چکیده
نسبت این سنخ از مسئولیت با تعین و ضرورت سابق عاّی و یا عایم پیشیین و گذشته از شرای  مسئولیت اخالقی و پرسش هنجاری معطوف به 

های اخیر بوده است، قامرو چنیین مسیئولیتی و اسیاس بنییادین اخالق در سده ةترین مباحث فاسفترین و پرچالشکه از جذا  ،خطاناپذیر الهی

مسیئولیت عامی  اخالقیی در  ةدرصدد بررسی دامنیوش تحایای ی توصیفی به رآید. این نوشتار شمار میآن نیز خود از مسائ  مهم این حوزه به

های دینی است و مطابق آن، مسئولیت اخالقی انسان بر مبنای عبودیت و بندگی انسان سیامان یافتیه و نررش اسالمی با اتکا به تحای  آموزه

الی  و وفای  عام  اخالقی در برابر حضرت حیق و اوامیر و نافر به تک سو،یکیابد که از چنان در جهان هستی گسترش می ،قامرو موسّع آن

هیا، پنیدارها و باورهیا، عواطی  و ترین نیات، گمانین و پنهانترکوچکبیانرر مسئولیت شخص در برابر خود و  ،و از دیرر سو ،نواهی وی است

 دات امکانی پیرامون فرد است.معطوف به دیرر موجو، نهایتدر مده از عواط  یا باورهای خود و آهای برهیجانات، کنش

 

 .مسئولیت اخالقی، عبودیت، هیجانات، نیات ها:كلیدواژه
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