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 Purpose: How to create a suitable environment for 

subordinate human factors is one of the concerns of efficient 

managers at different levels, so that they deal with a sense of 

responsibility for the issues of society and their profession and 

observe the ethical principles governing them. This research 

has dealt with the concept of professional ethics, its 

importance and various dimensions. 

Materials and Methods: In this study, first, the factors 

affecting the design of managers' professional ethics model 

have been identified through a qualitative method; Then, by 

collecting ethical propositions effective in improving 

management by the method of grounded theory and extracting 

the limits of these propositions from religious sources, an 

attempt is made to reconcile these cases with the gaps in the 

management system, which in turn is new and rare. 

Findings: Finally, using thematic analysis from religious 

sources including authentic Shiite verses and hadiths, the 

model of professional ethics of managers was extracted, which 

includes 20 virtues and 22 moral vices. 

Conclusion: Accurate analysis and accurate conclusion of the 

collected data and information is the basis for future planning 

in the organization or in the research community. The findings 

of this study show that the model extracted from the analysis 

of the content of religious sources, including the Holy Quran 

and the narrations of the Infallibles (AS) is much more 

comprehensive than the examples of model construction based 

on qualitative interviews. 
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 1400 زمستان، 5دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

بر منابع  یمبتن رانیمد یاخالق حرفه ا یالگو یطراح

 ینید

 1راد یجعفر دهیسع
واحد علوم  ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد ،یدکتر یدانشجو

  .رانیتهران، ا قات،یو تحق
 

 *2ینیقربانحس مسعود
واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه ت،یریگروه مد اریاستاد

 )نویسنده مسئول(. رانیساوه، ساوه، ا
 
 3ینیام نیالعابد نیز

واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه ت،یریگروه مد اریاستاد
 .رانیساوه، ساوه، ا

 
 4 یبشمن یرستم دیمج

واحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه ت،یریگروه مد اریاستاد
 .رانینراق، نراق، ا

 
  دهیچک

 ردستیعوامل انسانی ز: چگونگی ایجاد بستر مناسب برای هدف
ها های مدیران کارآمد در سطوح مختلف است، تا آنیکی از دغدغه

با حس مسئولیت نسبت به مسائل جامعه و حرفه خود برخورد 
. این پژوهش ندینموده و اصول اخالقی حاکم بر آن ها را رعایت نما

 و ابعاد گوناگون آن پرداخته یتای، به اهمبه مفهوم اخالق حرفه
  .است
عوامل موثر بر  ییپژوهش ابتدا بر شناسا نیدر او روش ها:  مواد

اقدام  یفیروش ک قیاز طر رانیمد یااخالق حرفه یالگو یطراح
موثر در بهبود  یاخالق یهاگزاره یاست؛ سپس با گردآورشده
ها از گزاره نیو استخراج حدود ا یبه روش گرندد تئور تیریمد

 تمسیموجود در س یبا خالءها موارد نیا قیبر تطب یسع ،ینیمنابع د
  .سابقه استو کم عیبد یکه به نوبه خود امرشده یتیریمد

عم از ا ینیمضمون از منابع د لیبا استفاده از تحل تیدر نها ها: افتهی
استخراج  رانیمد یمدل اخالق حرفها ،یعیمعتبر ش اتیو روا اتیآ

 .باشدیم یاخالق لتیرذ 22و  لتیفض 20که شامل  دیگرد
ها درست از داده یریگجهیو نت قیدق لیو تحل هیتجز :یریگ جهینت

در  یآت یها یزیربرنامه یبرا ییمبناشده  یآورو اطالعات جمع
پژوهش نشان  نیا یافتههایاست.  قیدر جامعه مورد تحق ایسازمان و 

اعم از قرآن  ینیمنابع د یمحتوا لیکه مدل مستخرج از تحل دهدیم
ساخت  یتر از نمونه هاجامع اری)ع( بس نیوممعص اتیو روا میکر

 است. یفیک یمصاحبه ها یالگو بر مبنا
 

فضائل  ،یااخالق حرفه یالگو ،یااخالق حرفه :یدیکل واژگان
 .یرذائل اخالق ،یاخالق

 26/09/1399تاریخ دریافت: 
 16/12/1399 تاریخ پذیرش:

  :نویسنده مسئولmqorban@gmail.com 

 مقدمه
حل مسائل  ،های مدیریتی محتاج دانش مدیریتگیریامروزه تصمیم

مشکالت اخالقی مستلزم علم  و حل رفتاری نیازمند علوم رفتاری
با  استهمین نگاه تالش نموده اخالق است. تحقیق حاضر نیز با
ای در ها و باورهای اخالق حرفهطراحی الگوئی در خصوص ارزش

ها عملیاتی برای کاهش بداخالقیها راهکارهائی علمی و سازمان
 (1ارائه نماید. )

در کشف افرادی شایسته و ترغیب آنان به قبول  ،عملیات انتخاب
تواند تعریفی مسئولیت در سازمان و انجام دادن وظایف محوله می
ت ی احتیاجاباشد از انتخاب افراد و منابع انسانی که تأمین کننده

  (.2کنند)سازمان را میسر می
هاست که به اخالق، مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان

شود، صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می
اخالق، علمی است که به گواه تاریخ، در بهبود  .کندبروز پیدا می

روابط انسان با خدا و اعضای جامعه بسیار نقش آفرین و تاثیرگذار 
 (.3است. )

آید که اخالق چنان ممزوج با احواالت ف بدست میاز این تعری
به همین جهت  ؛انسانی است که جدا کردن انسان از آن ممکن نیست

است که برخی مانند مرحوم نراقی و عالمه طباطبایی  به جای تعبیر 
  (4اند. )استفاده کرده« ملکه النفس»از تعبیر « حال النفس»

است مدیران گذاشته شده یمدیریت، امانت الهی است که به عهده
آنان باید با برخورداری از صالحیت اخالقی و داشتن علم، تخصص  و

ه چرا ک ؛و کاردانی، آن را با موفقیت به سر منزل مقصود برسانند
های انسانی، ارزشی مدیریت و رهبری بدون رعایت اخالق و ارزش

و د  نماتواند ندارد. مدیری که آراسته به اخالق مدیریت باشد می
ها بوده و از این راه به اصالح دیگران بپردازد و از اجر مروج خوبی

 (5) .مند گرددو پاداش معنوی نیز بهره
آراسته بودن به اخالق سبب خرسندی از نظام وحاکمیت دینی می

گونه که برخوردهای ناشایست او، نارضایتی از دین و شود. همان
 (6آورد. ) ینظام، به ویژه نظام اسالمی را فراهم م

این است. ای مدیران الگوی اخالق حرفهچگونگی سوالی مهم 
 هایبررسی آیات و روایات، ابعاد و مولفهبا آن است تا  پژوهش بر

و بر مبنای آن مدلی برای کند استخراج  مورد اشاره در منابع دینی را
 ای مدیران پیشنهاد دهد.اخالق حرفه
 تحقیقمبانی نظری 

رغم نقش بی بدیلی که در پیشرفت جوامع برعهده ها، علیسازمان
دارند در شرایط فعلی با توجه به عدم رعایت کامل معیارهای 

اند که عدم مسئولیّت پذیری، ای شدهاخالقی، دچار مشکالت عدیده
گردد. اسالم بازدارندگی بخشی از آن محسوب می و... مداریرابطه

قوانین نکردن درست به عمل  به همراه دارد اما موضوع مهمخوبی 
 (7. )استشده ییهاباعث کندرویبه تبع اسالم است که 

های انسانی نیز ضروری است و مدیران فزونی تقید به اخالق و ارزش
باید بیش از دیگران، اخالق را رعایت کنند. مدیریت چیزی نیست 
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ریزی جهت ارتقای های موفقیت سازمان و برنامهجز شناخت راه
کننده و برطرف کردن مشکالت و  ، افزایش عوامل تسهیلهااین راه

توان اذعان داشت پیشرفت علم و پس می و...کاهش یا رفع موانع 
ها و ادارات بدون پیشرفت اخالقی به ثمر ی سازماندانش و توسعه

 ( 8نخواهد نشست. )
دهد، ترین هدف انبیای الهی را تشکیل میمهماخالق به طوری که 
ها ، نه دین برای مردم مفهومی دارد و نه دنیای آنآنچرا که بدون 

ی نام انسان است که دارای اصوال زمانی انسان شایسته .یابدسامان می
 (. 1)اخالق انسانی باشد.

ای در سازمان حاکمیت اخالق حرفه با توجه به نکات بیان شده
ر جهت کاهش قادر است به میزان بسیار چشمگیری سازمان را د

ها و موفقیت در تحقق اهدافش یاری نماید. امروزه داشتن اخالق تنش
ی یک مزیت رقابتی در منزلهویژه برای مدیران بهای بهحرفه

 .(8باشد )سازمان مطرح می
خود سازی، تزکیه و تهذیب اخالق، زمانی برای انسان میسر است 

ها ت و ارزشکه معتقد به توانائی خود در به دست آوردن کماال
ها فروگذار باشد و از هیچ همت و تالشی برای به دست آوردن آن

هایش بی فایده و در تکامل او و که گمان کند تالشننماید و چنان
تغییر سر نوشتش بی تأثیرند جائی برای تزکیه و تهذیب وی باقی 

زیرا اگر انسان در کارهایش مجبور باشد و اختیاری  ؛نخواهد ماند
تن سرنوشت خود نداشته باشد دیگر امر و نهی وی و مطرح در ساخ

کردن بایدها و نبایدها برای او بی معنا خواهد بود. پس دستیابی، به 
سعادت و تحصیل کامیابی فقط و فقط از طریق انجام یک سری 
اعمال اختیاری ممکن است یعنی مختار بودن و انتخاب گری انسان 

ی اخالق محسوب میموضوعهنخستین و مهم ترین اصل از اصول 
 شود.

ناچیزی از  از سوی دیگر، انسان موجودی توانمند است که درصد
شناسد و از آن استفاده های خود را به درستی میو انرژی توانائی

ا ای خود رکوشد تا شایستگی و قابلیت ریشهای میکند. حرفهمی
اد، امیال تعدبیابد و با انتخاب مسیر درست یعنی مسیر متناسب با اس

ای را با یادگیری، جوئی، مسیر حرفهی کمالو استفاده از روحیه
های تحقیق و مشورت به درستی طی کند تا خود را به اوج قله

ای ماندن نتیجه ی ی اجتهاد و کمال برساند. حرفهپیشرفت و درجه
 (. 9جوئی همیشگی است )کمال

های یان سازمانبی شک دنیای امروز، دنیای انسانهاست و متول
ها بدون وجود انسان، نه تنها ها هستند. سازمانمختلف انسان

 (.3ی آن ها نیز میسر نخواهد بود )مفهومی نخواهد داشت بلکه اداره
 پیشینه تحقیق 

 و همکاران پژوهش کرگر 

و هویت اخالق  یروش قاعده پردازبرای  یدیجد شنهادیمطالعه پاین 
ابتدای مرحله فعاّل است که از  ،یاحرفه تیّاست. روش هو یاحرفه
. در دهه گیردرا در بر می یاشغل حرفهتمامی  شروع و التیتحص

استانداردها، ضوابط، اصول و فرمان دادن  تیّاهمبا توجه به  ریاخ
ی استانداردهای در دستور کار قرار گرفته و احرفه تیّهو نیبه ا

 بکار گرفتن درست ،شرفتیپ ،کالیزی. فاستشده نییتع جدیدی
را  یدرس یهابرنامه نیغالبا ا ی،ریشهامت و دل ی،، دلسوزیپاک

در حرفه، همواره رسد که یمقاله به اثبات م نیدر ا دهد.یپوشش م
 یاحرفه تیّتوسعه دهنده هو کننده و نیتأم تیّو هو یاخالق یپاک

 است. 

  ی و همکارانمصباح میمرپژهش 
 مربوط به رفتار، ادب یااخالق حرفهدر این پژوهش اثبات شده که 

پژوهش،  ت،یریمداعم از  یاعمل فرد هنگام انجام کار حرفه و
است که بسته به آن شغل  یگریهر کار د ایتجارت و  س،یتدر

. امروزه، داشتن اخالق ندیآفریمرا  یاژهیو یاخالق یهاتیمسئول
و نوعی  است هر کسب و کار تیدر موفق ریمتغ نیترحرفه مهم

و حرفه یسازمان فن آید کهبه حساب میدر سازمان  یرقابت تیمز
به  قشن یرقابت تیمز نیا جادیتواند در ایمآن آموزش  قیاز طر یا

 داشته باشد.  ییسزا
اصول  یبه بررس خچهیو تار تیاهم م،یمقاله ضمن مرور مفاه نیا

عدالت و  ریراستا نقش دو متغ نیکه در ا پرداختهی ااخالق حرفه
 یدستاوردها است ونموده حیرا در کسب وکار تشر یریپذتیمسئول

 کند.یم انیکار را ب در کسب و یااخالق حرفه یساز ادهیپ

   و همکاران مقدم اطیخ دیسع پژوهش
 ئیهامولفهدر  رانیمد یااخالق حرفه یهاپژوهش مؤلفهاین در 

 ،یفرد ینید ضیبه فرا یبندیپا ی،پاکدامن ،توکل به خدامانند 
 تیریمد ی،کاروجدان ،از عجب یدور ،تعقل ،شجاعت ،صداقت

 ریتحق ،از طمع یدور ،حسن خلق ،احسان ،تیقاطع ،صدرسعه ،نزما
 ،عدالت ی،ریپذتیمسئول ی،سازمان یستگیشا ی،دارامانت ،نکردن

مشورت  ،در کار یعلم و خبرگ ی،نیآفراعتماد ،نیاحترام به قوان
 یوفا ،از منکر و عمل به آن یشناخت امر به معروف و نه ،کردن

در  و... حفظ کرامت کارکنان و ارباب رجوع ی،مدارحق ،به عهد
 .اندهشد یبندرتبه یدلف کیتکن
 

 مواد و روش ها
جنبه شناخت عوامل موثر بر طراحی الگوی اخالق  این پژوهش

های کیفی بنابراین از روش ؛دهدای مدیران را مدنظر قرار میحرفه
شود. در این تحقیق، ها و تحلیل آنها استفاده میآوری دادهبرای جمع

روش کیفی بر پایه برداشت نظری و روش شناختی واحدی قرار 
توان به تنوع های اجرای تحقیق کیفی میندارد. از ویژگی

 ها اشاره کرد. های آنرویکردهای نظری و روش
های ذهنی دسته از تحقیقات به مطالعه دیدگاهدر این حوزه، یک 

دسته دیگر شکل گیری و جریان تعامالت را مطالعه  ،پردازندمی
که ساختارهای میدان این هستند دسته سوم به دنبال  ،کنندمی

 (. 10اجتماعی و معنای پنهان اعمال کنشگران را بازسازی کنند )
مضمون، ابع دینی محتوای مندر این پژوهش با استفاده از تحلیل 

ای مدیران مفاهیم و مقوالت مورد نظر در ارتباط با اخالق حرفه
 گردد.فضائل و رذائل اخالقی شناسایی و تعریف میتحت عنوان 

های انسانی که ریشه در علوم اجتماعی دارند پر واضح است که پدیده
ی مّو دارای ابعاد ارزشی، فرهنگی و ارتباطی هستند، با مطالعات کَ

های کیفی در این گونه موارد باید از انواع روش و ابل سنجش نیستندق
 (. 11استفاده نمود )
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 1400 زمستان، 5دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

های مردممطالعات کیفی نشات گرفته از روش های تحقیق در رشته
باشند و دارای انواع مختلفی شناسی میشناسی و روانشناسی، جامعه

تحقیق ، 3، قوم نگاری2تاریخی، 1هستند که شامل پدیدارشناسی
باشند. انتخاب روش بستگی به می 5و تحلیل مضمون 4عملکردی

پدیده مورد نظر و سئوال تحقیق دارد. در مواردی که شناخت 
فرایندهای ساختاری یا روانشناختی در تم اجتماعی خاصی مورد نظر 

شود. در واقع این روش به باشد، از تحلیل مضمون استفاده می
وجود در تعامالت انسان ها میجستجوی فرایندهای اجتماعی م

 (.12پردازد )
 

 هایافته 
در این پژوهش منابع مختلفی مورد تحلیل قرار گرفت که این منابع 

 است.به نمایش در آمده 1در جدول شماره 
 

 . منابع منتخب1جدول 

 نام منبع نوع منبع ردیف
1 

 قرآنی

 قرآن کریم
 تفسیر المیزان 2

تفسیر علی ابن ابراهیم  3
 قمی

 تفسیر نمونه 4
 تفسیر صافی 5
1 

 روایی

 نهج البالغه
 علل الشرایع 2
 صدوق االمالی 3

 چهل حدیث 4
 من ال یحضره الفقیه 5
 غرر الحکم 6
 کافی 7
 جامع السعادات 8
 عیون الحکم و المواعظ 9
 بحار االنوار 10
 المحاسن 11
 وسائل الشیعه 12
 االحکامتهذیب  13
 تحف العقول 14

 
استخراج گردید  یمفهوم اخالق 151ا بررسی متون دینی، مجموعا ب

در جدول که  مضمون معرفی شدند 42و سپس این مفاهیم در قالب 
 د.نشومشاهده می 2شماره 

_________________________________ 
1 Phenomenology 
2 Historical 
3 Ethnography 

. مدل برخاسته از تحلیل مضمون متون و منابع دینی 2جدول 
 منتخب

 رذائل اخالقی فضائل اخالقی
 شتابزدگی اجتماع
 عجب احسان

 تکلم غیر الزم استقامت
 سستی و تنبلی حزم

 تندخویی مشورت
 حرص مطالعه

 افشاء اسرار آراستگی ظاهر
 ریاست طلبی اراده

 بالهت دریادلی
 نفاق مردم داری

 جوییعیب کاروجدان
 آزار حیا
 گراییمصرف منشیبزرگ

 شهادت دروغ ورزش
 سخت گیری رفق
 رشوه تدبیر

 شایعه سازی صدق و راستی
 افراط و تفریط امانت داری

اظهار حق و ایستادگی برای 
 آن

 طمع

 عدم اهتمام به امور مردم مداریشایسته
 طلب حرام 
 تهور 

 
 های تحقیقشناسی یافتهمفهوم

 اجتماع
اجتماع در لغت به معنای ضمیمه شدن و در مقابل افتراق و جدایی 

به اتحاد و جمع شدن مردم حول یک امر اطالق است و در اصطالح 
. در (13) که آن کار ارزشی یا ضد ارزشی باشدشود اعم از اینمی

( 14) و روایات معصومین علیهم السالم (103)آل عمران/  قرآن کریم
 است.نسبت به این امر تاکید فراوان شده

 ایجاد اتحاد و اجتماع در یک سازمان و جلوگیری از تفرقه بین
نیروها یکی از وظایف مهم مدیر است. سازمانی که در بین 

ی نیروهایش اتحاد و همدلی وجود نداشته باشد، نمی تواند نتیجه
 خوبی برای جامعه در بر داشته باشد.

4 Action Research 
5 Them Analysis 
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 احسان
و بندگان خاص  (138)بقره/  احسان از صفات خداوند متعال 

احسان ( است. معنای 15( و در لغت ضد اساءة )36یوسف/ اوست)
  :به دوگونه قابل تصویر است

یعنی فرد کاری را به خوبی فرا گیرد و به خوبی  :( منتسب به افعال1
السالم که هم اقدام به انجام آن کند مثل قول امیرالمومنین علیه

آموزند چه را که از کارهاى شایسته و نیک مىمردم آن»فرمایند می
 (. 16« )دشونکنند نسبت داده مىآن عمل مىه یا ب
دستی بخشش و گشاده ،یعنی فرد نسبت به غیر: ( منتسب به اشخاص2

فرماید کریم که میداشته باشد مثل قول خداوند متعال در قرآن
 (.17) (83)بقره/  «نسبت به پدر و مادر نیکی کنید»

 
 استقامت

و مصدر استقام از باب استفعل است. با « ق و م»استقامت از ماده 
( 2( اعتدال 1 :غوی برای استقامت دو معنا متصور استبررسی کتب ل

توان هر دو معنا را به پایداری در راهی معلوم و مستقیم که می
 یکدیگر برگرداند. 

 
 حزم

حزم در لغت به معنای گرفتن تصمیمی است که در آن خللی راه 
-(. اما حزم در اصطالح یا به معنای توقف و عدم موضع15ندارد )

 یشبهات یا مشاوره با افراد صاحب نظر و عمل به گفتهگیری در 
( یا درنگ و تفکر طوالنی، مالیمت با والیان و دوری 18ها )آن

ی بهینه از گزیدن در مسائل غیر ضروری از مردم و یا استفاده
 است. (19) هافرصت

 
 مشورت

است. در مورد « االشارة»از مشورت بر وزن مفعله و مشتق شده
که وقتی کسی در مورد امری مشورت  استت گفته شدهمعنای مشور

(. در بعضی 15کند یعنی طلب روشن شدن آن مطلب را دارد )می
که مشورت استخراج  دیگر از کتب لغوی به این مطلب اشاره شده

(. از کتب 17نظر و عقیده دیگر بواسطه رجوع به یکدیگر است )
ی دیگران زمانی آید که استفاده از تجربهلغوی چنین بدست می

مشورت است که آن امر به نیکویی و خوبی منجر شود یا آن 
 (. 15مشورت متوجه به امر نیکویی باشد )

 
 مطالعه و یادگیری

به دقت نگریستن به چیزی برای وقوف به آن یا لغت در مطالعه 
 (.20است )معنا شدهخواندن کتاب برای فهمیدن آن و... 

تا مطالعه و یادگیری تاکید زیادی شده در آموزه های دینی به مسئله
جایی که بخش بسیاری از قرآن کریم اختصاص به سرگذشت 

است. عالوه بر آن اشخاص، اقوام و سرزمینهای مختلف پیدا کرده
ای که بر وجود مبارک پیامبر عظیم الشان اسالم نازل نخستین آیه

 است. شد، توجه به امر قرائت و مطالعه را یادآور شده

 راستگیآ
بخشی از آراستگی ظاهری هر فرد ذاتی و بخشی دیگر اکتسابی است 
که این مقال بیشتر ناظر به بخش دوم است. البته در آراستگی ظاهری 

شود که امری نباید افراط شود چرا که به خود آرایی منجر می
مذموم است. البته باید میزان و حیطه ی آراستگی ظاهری را نیز 

 بتوان طبق همان معیار گام برداشت.مشخص کرد تا 
اهمیت اصل آراستگی تا جایی است که امیرالمومنین علیه السالم در 

(. پیامبر 21«)آراستگی از اخالق مومنان است»فرمایند این باره می
 خداوند متعال»فرمایند اسالم صلی اهلل علیه و آله نیز در این باره می

دوست دارد وقتى بنده اش نزد برادران خود مى رود با هیئتى آماده 
 . (22)« و آراسته برود

 
 اراده و عزم

مانند پیامبران اولوالعزم »فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می
. برای بیان کالم حق که صحت (35/ احقاف) «شکیبایی به خرج بده

عزم حامل آن کالم به شدت نیاز و آن روشن و واضح است نیز اراده 
شخص مدیر اراده و عزم برای است. در محیط سازمان و خصوصا 

امری بسیار ضروری است چرا که اگر او در بیان قوانین و مقررات 
نین و مقررات زیردستان نیز از قوا ،جدیت و اراده به خرج ندهد
 سازمان تبعیت نخواهند کرد.

 
 خویشتنداری و سعه صدر

دریا دلی در کتب لغت بیشتر به نتایج و مالزمات آن مانند سخاوت، 
ای تحت است. دریا دلی ترجمهبخشندگی، کرم و جود معنا شده

-اللفظی از تعبیر شرح صدر یا سعه صدر است که اصطالحی قرآنی
بیان نورانی خداوند متعال در قرآن کریم روائی است. شرح صدر طبق 

به دو گونه مثبت و منفی قابل تصور است. خداوند متعال در این باره 
که اشاره به شرح  (125)انعام/  «یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ»فرماید می

که اشاره به  (106)نحل/  «مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرا»صدر مثبت و 
 ارد. شرح صدر منفی د

 
 مردم داری و استماع

ای است که صداها را درک و سمع قوه« سمع»از « استعماع»ریشه 
کند کند. هرچند به عضو حیاتی بدن که صداها را درک میمی

یر نیز تعب« سمع»شود ولی گاهی از آن به گفته می« أُذُن»یا « مِسمَع»
( و 17« )اصغاء»را به معنای « استعماع»است. در کتب لغوی شده

اند. فرق استماع و سمع را به معنای گوش کردن معنا کرده« اصغا»
ود شدر این است که استماع به سبب گوش دادن به چیزی حاصل می

و از محل اداء صوت ولی سمع شامل آوا نغماتی است که تلفظ شده
 (.23شود )خارج می

و هم از ماده « سمع»در قرآن کریم برای حس شنوایی هم از ماده 
است که به مقتضای بحث ما تنها در مورد ماده استفاده شده« اذن»
صحبت خواهیم کرد. برخی کفار و خصوصا منافقین به جهت « اذن»

حس مردم داری و استماعی که رسول گرامی اسالم صلی اهلل علیه و 
شود خواندند یعنی هر چه به او گفته میمی« أُذُن»آله داشتند او را 
فرماید یرد. خداوند متعال خطاب به این گروه میپذگوش داده و می
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 1400 زمستان، 5دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

او در جهت مصلحت شما سراپا گوش است، به خدا ایمان دارد و »
ورزد، و براى کسانى از شما که ایمان فقط به مؤمنان اعتماد مى

. از این آیه به خوبی استفاده (61)توبه/  «اند، رحمت استآورده
شود که یکی از ملزومات مردم داری و تعامل با اطرافیان گوش می

دادن به حرفهای آنهاست مخصوصا اگر فرد در جایگاهی باال و واال 
 که همان مدیریت و سرپرستی مردم است قرار گرفته باشد. 

 
 وجدان کاری

ی که ریشه استشدهمطرح برای وجدان کاری تعاریف متعددی 
اختالف صرف نظر از نوع گرایش فلسفی، اخالقی، اجتماعی و.... تنها 
اختالف در تعابیر و واژگان است به این بیان که چون وجدان کاری 

ای مرکب از وجدان و کار است، برخی به جهت تعریف واژه
متفاوتی که از وجدان داشته اند آن را تنها در مسائل مادی خالصه 

دانند ای میپرداخته اند در مقابل برخی وجدان را قوه و به آنکرده
که ناظر بر اعمال مادی و معنوی ماست لذا دایره وجدان کاری 

 است.و ناظر بر مسائل معنوی نیز شدهتوسعه پیدا کرده
یکی از مصادیق داشتن وجدان کاری این است که کار ارباب رجوع 

ل آن اقدام کنیم. امام را کار خود دانسته و با این رویکرد برای ح
صادق علیه السالم از قول حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السالم 

آنچه را که دوست نداری درباره تو انجام »فرمایند در این باره می
 (.24« )دهند، درباره هیچکس انجام مده

 
 حیاء

حیاء در لغت به معنای شرم و خودداری از انجام کارهای خالف 
قانون به جهت ترس از سرزنش نسبت به آن است. با  شرع، عرف و

که این تعریف دایره معنای حیاء بسیار گسترده خواهد شد پس این
دانند صحیح نیست چرا که حیاء برخی حیاء را معادل خجالت می

عدم ارتکاب به عمل است ولی خجالت حالتی است که بعد از 
 (. 23شود )ارتکاب عمل و در اثر قبح آن در انسان حاصل می

ی دیگر که ریشه در لغت حیاء دارد این است که برخی فکر نکته
کنند رعایت حیاء تنها ناظر بر امور اخالقی و خصوصا جنسی می

شود یکی از مصادیق که با این تعریف مشخص میاست در حالی
 یرعایت حیاء امور اخالقی است به این بیان که فرد با حیاء کلیه

دهد و یا زشتی و ناپسندی باشد را انجام نمیاموری که مصداق 
 دهد. حداقل در امور مشتبه احتیاط الزم را به خرج می

برای تشخیص ناپسند بودن امور هم به سه مرجع شرع، عرف و عقل 
که برای باید مراجعه شود. در روایات نیز به این اسباب اشاره شده

علیه و آله در این باره توان به کالم پیامبر اسالم صلی اهلل نمونه می
حیاء  «.ریشه حیاء از عقل است»اشاره کرد که ایشان فرمودند 

نسبت به سایر مسائل اخالقی علو دارد لذا به عنوان یکی از مکارم 
است و در آموزه های دینی نسبت به فراگیری و اخالقی معرفی شده

 (. 16است )متخلق شدن به این صفت نیکو تاکید شده
 

 و وقار بزرگ منشی
وَقار اسم مصدر و در لغت به معنای صفاتی چون آهستگی، بردباری، 

باشد. در برخی کتب لغوی وَقار در مورد آرامش، بزرگواری و... می

رود که متانت و سنگینی داشته باشد یا کسی فردی به کار می
حرکات جلف و سبک از او سر نمی زند و احترام دیگران را بر 

 انگیزد. می
وقار و مشتقاتش در آیات متعددی از قرآن کریم و بیشتر همراه لفظ 

 ؛25 /مانعا) و مشتقاتش مورد استفاده قرار گرفته است« اذن»با لفظ 
 . (13 /نوح

از دیگر الفاظ قرآن کریم که در معنای وقار مورد استفاده قرار 
ان بندگ»فرماید است آنجا که خداوند متعال می« هون»گرفته کلمه 

) فرقان:  «روندانی هستند که بر روی زمین با وقار راه میخدا کس
. البته راه رفتن در اینجا کنایه از مشی و سبک زندگی آنهاست (63

کنند که زندگیشان با وقار و یعنی همواره به گونه ای زندگی می
 (.25سنگینی آمیخته است )

 
 ورزش و تقویت جسم

های مدیریت موثر را خداوند متعال در قرآن کریم یکی از شاخصه 
داند. در جریان انتخاب طالوت به عنوان وجود علم و قوای جسمی می

خداوند او را برگزیده »فرماید رهبر بنی اسرائیل پیامبر آن قوم می
. یعنی (217)بقره:  «و در دانش و توانایى و قوت جسم فزونى بخشید

ما برتری طالوت هم از لحاظ علم و هم از لحاظ قدرت جسمانی بر ش
 داشت و خداوند آن قدرت را افزایش داد.

 
 رفق و مدارا

رفق در لغت به معنای نرمی و لطافت کردار است لذا به کسی همراه 
ب گویند. در برخی کتانسان باشد و فرد با او مهربانی کند، رفیق می

که خرق به معنای خشونت لغت رفق در مقابل خرق قرار داده شده
خی کتب لغت نیز رفق در مقابل عنف یعنی و سختی است. در بر

است. هر چند رفق و مدارا اختالف اندکی در درشتی به کار رفته
توان هر دو معنا دارند ولی در بحث ما تغییری ایجاد نمی کند لذا می

 را بجای یکدیگر به کاربرد. 
اهمیت رفق و مدارای با مردم و اطرافیان تا جایی است که پیامبر 

همه انبیاء مانند ادای »فرمایند م صلی اهلل علیه و آله میگرامی اسال
(. از همین جهت 26« )اندفرائض به مدارای با مردم نیز توصیه شده

است که خداوند متعال در قرآن کریم خطاب به رسول گرامی اسالم 
اگر با مردم مدارا نداشتی مطمئنا »فرمایند صلوات اهلل علیه وآله می

لذا قویترین و  (159عمران/ )آل «شدندنده میاز اطراف تو پراک
سرآمدترین اهرم کاربردی ایشان در مسیر تبلیغ اسالم عالوه بر 
شمشیر امیرالمومنین و ثروت حضرت خدیجه علیهما السالم، اخالق 

 نیکو است.
 

 تدبیر و برنامه ریزی
تدبیر در لغت به معنای اندیشیدن در امور و نظاره در آن معنا 

. در برخی کتب لغوی تدبیر به معنای تفکر در امور نیز  استشده
 کند.که به معنای مذکور رجوع میمعنا شده

 هیچ عقالنیتی مانند»فرمایند امام علی علیه السالم در باره تدبیر می
(. از طرف دیگر در تدبیر تا عقل و عقالنیت به 16« )تدبیر نیست

وصیتی که آخرین لحظات میدان نیاید به کار نمی آید لذا حضرت در 
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 «هیچ عملی مانند تدبیر نیست»فرمایند عمر به فرزندشان دارند می
توان گرفت دو بعدی بودن تدبیر نتیجه ای که از این بیان می (.27)

 د.ای نداردر میدان تعقل و عمل است پس اگر یکی نبود دیگر ثمره
 

 صدق و راستی
وئی و مخالف با گفارسی صدق را به معنای راست تدر کتب لغ

اند. این اختالف در کذب، درستی نیت، درستی و راستی معنا کرده
تعابیر شاید به جهت روشن نبودن معنای حقیقی صدق نزد عموم 
مردم باشد چرا که اغلب کتب لغوی در پی جمع آوری معنای رایج 
در بین مردم هستند.  در کتب لغوی عربی نیز صدق و راستی در 

ین گیرند. از اواژگانی هم معنا مورد استفاده قرار می گفتار به عنوان
که اصل استفاده صدقی که در رو در برخی کتب لغوی گفته شده

 (.17گیرد در قول و سخن است)مقابل کذب قرار می
 ییکی از ابتدائی ترین درجات و ابعاد صدق، صدق در گفتار و مرتبه

م در این مورد بعد صدق در اندیشه است. امام علی علیه السال
راستی مطابقت گفتار با فرامین خداوند صدق »فرمایند می

(. در این تعریف به خوبی نقش اندیشه در بروز گفتار 21«)است
شود به این معنا که تا اندیشه به خوبی پسندیده و نیکو روشن می

 شکل نگرفته باشد گفتار صحیح و زیبا از فرد صادر نمی شود.
 

 امانت داری
ر لغت ضد خیانت معنی شده و برای آن چند مصداق نام امانت د

است از جمله طاعت الهی، امانت گذاشتن، اعتماد کردن و برده شده
داری امری فطری و غریزی و مطلوب جامعه است امانت پناه دادن.

ها نیز در مقام و آنلذا در قرآن کریم انبیاء با این وصف ذکر شده
چنانچه در  (106 /شعراء ؛7 /دخان) ندنامیدمعرفی، خود را امین می

مورد پیامبر اسالم صلوات اهلل علیه و آله نیز این امر صادق است و 
از دیرباز ایشان نام محمد امین مشهور و معروف بوده اند. علت 
اهمیت وجود این صفت در پیامبران الهی اخبار از غیب توسط 
آنهاست و اگر کسی حائز این صفت نباشد معلوم نیست که در بیان 

 ت الهی مرتکب افراط و تفریط نشود.وحی و تعلیما
مسلمان وظیفه دارد امانت را صحیح و سالم برگرداند و در آن تعدی 

فرمایند و تفریط نکند. امام صادق علیه السالم در این باره می
خداوند متعال پیامبری را به پیامبری انتخاب نکرد مگر به »

 (. 16« )رش کردراستگویی  و ادای امانت به فرد خوب و بد او را سفا
این حدیث از وجود مبارک رسول گرامی اسالم صلوات اهلل علیه و 

معیار شما برای ایمان، نماز، روزه، »فرمایند که ایشان میآله نقل شده
دارى آنها ی زیاد مردم نباشد بلکه به امانتحج، احسان و ذِکر شبانه

 . (19)«توجّه کنید
 

 اظهار حق و عدالت
انصاف، دادگری، هماهنگی، تعادل، استقامت معنا عدالت در لغت 

است. دادگری نیز در لغت حاصل مصدر به معنای حکم به عدل شده
و داد است. در برخی کتب لغت دیگر عدالت به معنای حکم یا 

(، چیزی که زیادت و نقصانی 17قضاوت کردن به حق، مساوات )
 است.در آن راه نداشته باشد و... معنا شده

اگر شما با گروهی دشمنی »فرماید متعال در قرآن کریم می خداوند
ها ها با شما دشمنی دارند سبب نشود که در مورد آندارید و یا آن

 . (8)مائده/  «به عدالت رفتار نکنید
واضح است که رعایت عدالت در مواقع عصبانیت، داشتن قدرت و... 

کند، از بسیار سخت است ولی اگر کسی موفق شد آن را رعایت 
مند خواهد شد. مدیری که در برخورد با آثار و ثمرات عدالت بهره

زیردستان خود در همه حال عدالت به خرج داده و به انصاف رفتار 
شود. عالوه بر کند همواره مورد احترام و تکریم دیگران واقع میمی

این رعایت عدالت چون بر پایه قوانین شرع و عقل است او را از 
 کند.شماتت نیز مبرا میسرزنش و 

 
 شایسته مداری

در اصل و لزوم شایسته ساالری در سازمان و خصوصا مدیران ارشد 
چه محل اختالف است مصادیق و و جزء شکی وجود ندارد اما آن

ی ظاهرا مدرن نوع گزینش افراد است. این مسئله اختصاص به جامعه
 د داشته است.کنونی ندارد بلکه در جوامع سابق نیز این امر وجو

برای نمونه در جریان انتخاب طالوت برای فرماندهی بنی اسرائیل 
ما از او به فرماندهی »مردم به پیامبرشان گله کردند که 

. علت سزاواری نزد آنها مسئله مکنت مالی (217)بقره/  «سزاوارتریم
و پول بود اما در ادامه متوجه شدند که علت انتخاب طالوت به 

 ت او از لحاظ جسمی و علمی است.فرماندهی قو
در داستان انتخاب حضرت یوسف به عزیزی مصر نیز به نقش 

ه کنیم کمعیارهای مناسب برای تصدی مناصب حکومتی برخورد می
داری و علم را متذکر حضرت در مورد خودشان دو صفت مهم امانت

 . (55)یوسف/  شوندمی
ادی حضرت شعیب یا در مورد داستان انتخاب حضرت موسی به دام

نیز دو صفت قوای جسمی و امانتداری توسط دختران به سمع و نظر 
 .(26)قصص/  رسدپدر می

 
 شتابزدگی

( و 28شتابزدگى در منابع اخالق اسالمی با عناوینی چون عجله )
تسرّع )که به معنى درنگ نداشتن و عدم طمأنینه در کارها است( 

 است. مطرح شده
 شوداست ثابت و دائمى در دل که باعث مىای شتابزدگی، روحیه

درنگ اقدام کند انسان به هر کارى که به خاطرش خطور کند بى
و این نیز از نتایج ضعف نفس است و ضدّش درنگ، تأنّى )آهستگى(، 

 (.28توقف و وقار است )
 

 کبر و عجب
ا نوعی ب و کِبر در لغت یعنی بزرگی و تکبر نیز به همان معنا است

داند و در یعنی به زور خودش را بزرگ می ؛اه استتکلف همر
اصطالح تکبر به آن گویند که شخصی خود را از دیگری بزرگ 
پندارد و آثار آن در اعمال و رفتار متکبر ظهور و نمود داشته باشد 

د نامناما اگر این آثار در بیرون به منصه ظهور نرسد آن را کبر می
(28.)  
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 70...  بر منابع یمبتن رانیمد یاخالق حرفه ا یالگو یطراح        

 

 

 1400 زمستان، 5دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

رط الزم است: اول: وجود شخص دیگر برای تحقق تکبر وجود دو ش
و مقایسه خود با او. دوم: خود را بزرگتر از دیگری دیدن، نه 
کوچکتر یا مساوی با او. پس اگر پای کس دیگری در میان نباشد به 

گویند نه تکبر و همچنین صرف خود آن عُجب و خودپسندی می
گویند زیرا گاهی شخص خود را بزرگ بزرگ بینی را تکبر نمی

انگارد. در نتیجه در بیند اما طرف مقابل را بزرگتر از خود میمی
یابد و همچنین کوچک شمردن دیگری برابر او جایی برای تکبر نمی

نیز دلیل تکبر نیست. چون گاهی خود را کوچکتر یا مساوی با او 
ای غیر از دیگران قائل باشد و در داند بلکه باید برای خود درجهمی

 (.29مقام خود را باالتر از مقام او بداند ) میدان مقایسه،
 

 تکلم غیر الزم
سخن بیهوده گفتن یعنى تکلّم درباره چیزى که نه فایده دنیوى دارد 

گوئى اعمّ از آن است. یعنی  و نه سود اخروى و پرگوئى و هرزه
شود و هم سخن بیش از مقدار فایده میپرگویی هم شامل سخن بى

تواند با یک کلمه مقصود خود را که مىکسى گیرد.نیاز را دربر می
برساند، اگر دو کلمه بگوید کلمه دوم زیادى است. یعنى زیاده بر 

فایده گفتن مذموم است اگر نیاز است و شکّى نیست که سخنان بى
 (.30چه گناه و حرام نباشد )

 
 سستی و تنبلی

د و شپرور است؛ کسی که مایل به کار نباتنبل در لغت به معنای تن
تن به کار ندهد و کسی که از کار گریزان است. در زبان عربی 

 (.17باشد )مترادف با تنبلی می "کسل"ی واژه
نبلی ت را رغبتی به کارمیلی و بیدر اصطالح علم اخالق، به هرنوع بی

گویند؛ زیرا در برخی از موارد، عامل گریزانی از کار، ضعف نمی
جسمانی و وجود یک بیماری جسمی است و گاهی نیز اهمیت 

رغبتی آن نداشتن یک موضوع خاص در اعتقاد شخصی سبب بی
طوری که اگر اهمیت شخص برای انجام آن موضوع است؛ به

دهد و انجامش میموضوعی برایش قطعی شود، با چابکی و نشاط 
کند. از این رو در علوم تربیتی ی جوانب کار را نیز رعایت میهمه

ین ترشود که شخص بدون داشتن کوچکبه کسی تنبل اطالق می
ترین کارهای خود را به تأخیر انداخته و یا با ضعف جسمانی، مهم

 دهد.اکراه و اجبار انجام می
 

 تندخویی
اخالق در اصطالح جمع خُلُق تندخوئی همان  بداخالقی است. 

یک سلسله ملکات نفسانی که در وجود انسان »عبارت است از 
شکل گرفته و با توجه به آن صفات، اعمال و کارها بدون نیاز به 

 (. 28« )شودفکر و تأمل از انسان صادر می
براساس این تعریف، اخالق عبارت از صفات انسانی است و اخالق 

شود که منشأ صدور اعمالی گردد که از ینیکو به ملکاتی گفته م
نظر شرع و عقل شایسته و پسندیده باشد و اخالق سوء نیز عبارت 
از یک سلسله ملکاتی است که اعمال زشت و افعال ناپسند از آنها 

  سرچشمه بگیرد.

شود و خشم و بداخالقی طیف وسیعی از گناهان را شامل می
 رود. با اندکبه شمار می عصبانیت یکی از مصادیق بارز بداخالقی

های گوناگون توان متوجه شد که بداخالقی در عرصهتأملی می
کند. اگر انسان آنها را رعایت نکند باعث شکلهای گوناگونی پیدا می

 گردد.انحراف از مسیر انسانیت می
 

 حرص و تکاثر
تکاثر هم به معنای مکاثره و هم به معنای تفاخر و رقابت کردن 

به معناى مسابقه و رقابت )و چشم و « تکاثر»مچنین ( ه31است )
 (. 17هم چشمى( در افزایش ثروت و عزّت است )

تکاثر از ریشه و مصدر باب تفاعل به معنای افزون شدن، فراوان 
تکاثر البته شدن و به بسیاری مال و ثروت فخر کردن است. 

 اختصاصی به ثروت ندارد بلکه گاه بر زیادی فرزند و قوم خویش
گیرد. یک سوره در قرآن به نام التکاثر به بیان این صفت نیز تعلق می

 زشت و برحذر داشتن مردم از آن اختصاص داده است.
 

 افشاء اسرار
افشا در لغت به معنی بر مال کردن و فاش کردن رازی یا چیزی را 
گویند . در اصطالح اخالق عملی است که باعث آشکار شدن سری 

بسیاری در قرآن به موضوع افشاگری اشاره  آیات (.32شود )می
به این  83و  148نساء آیات  خداوند در سورهمثالً  استکرده

هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به »موضوع پرداخته است 
سازند. در حالی که اگر آن آنها برسد )بدون تحقیق( آن را شایع می

 ازب -دارند کافی تشخیص قدرت که –را به پیامبر و پیشوایان 
خداوند در این آیه «. شد خواهند آگاه مسائل هایریشه از گردانند،

خواند و این اخبار بی سازی در جامعه میافشاء گری را زمینه شایعه
به زیان اساس را، از طرف دشمنان که به منظور خاصی جعل شده

 (.32داند )مسلمانان می
 

 ریاست و شهرت طلبی
نی معروف شدن و شهرت طلبی یعنی تالش شهرت در لغت به مع

در حقیقت به  برای قدر و منزلت پیدا کردن است. حب شهرت،
این »فرماید: گردد. خداوند میحب ذات و به مطرح کردن خود برمی

دهیم که در روی منزل آخرت )بهشت( را تنها برای کسانی قرار می
 (.8)قصص:  «و قصد فساد ندارند زمین قصد برتری )جاه و شهرت(

جویی یکی از مصادیق فساد در زمین است. خداوند کسانی را برتری
که کنند، بلجویی و فساد نمیدهد که نه تنها برتریدر بهشت جا می

کنند. مطالعه شرح حال قارون و فرعون گویای اراده آن را نیز نمی
جویی و فساد چه مایه بدبختی آنها شد، همان برتریآن است که آن

 بود.
بی طلطلبی یکی از انشعابات حس قدرتطلبی مانند ریاستشهرت

فرمانروایی بر ابدان  در وجود انسان است با این تفاوت که ریاست،
 های مادی است ولی جاه،مردم است و قدرت اجرایی آن نیرو

ها است و نفوذ معنوی و محبوبیتی است که مردم را مالکیت بر دل
 قت و سفاهتحمادارد. به اطاعت وا می
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سفاهت یا حماقت به معنای نادانی، کم عقلی و صفتی ضد عقل است. 
زند و گویند که قبل از فکر کردن حرف میدر اصطالح به کسی می

یا باطل بودن گوید و توجهی به صحیح از روی غفلت سخن می
 .(13کالمش ندارد)

(. در 25اند )عالمه طباطبائی حماقت را به سفاهت  تفسیر کرده
روایات نیز، گاهی عقل و سفه و مشتقات آن ها، در مقابل یکدیگر 

 است. به کار رفته
 

 نفاق
نفاق در اصل به معنای دورویی و مخالفت ظاهر با باطن است و 
منافق یا دورو، کسی است که با زبان چیزی را بگوید ولی نیت واقعی 

 (.34برساند )خود را مخفی نگه دارد تا به دیگران زیان و آسیب 
 و خطراست رفتار منافقان را نکوهش کردهدر سُوَر متعددی خداوند 
کند. توجه های شیطانی آنان را به مؤمنان گوشزد میطئهوجدی و ت

قرآن به مسئله نفاق تا آنجاست که یک سوره مستقل را به نام و 
 است. درباره آن نازل کرده

 
 عیب جویی

پنهانى است و بیشتر در کشف امور جویی جستجو از چیزهاى عیب
شود و جاسوس به کسى گفته شرّی که مخفی هستند استعمال مى

 کند. گیرى مىهاى پنهان مردم را پىشود که بدیمى
دگان بنیعنی عیب جویی است که هم گفته شدهدر تعریف اصطالحی 

خدا را زیر پرده ستّارّیت پروردگار رها نکنى و پرده از روى کار 
است آشکار کنى چه را که خداوند پوشیده داشتهبردارى و آن آنان

که این کار وسیله کسب اطالع از امور مخفى آنها و پرده برداشتن 
چه بر تو پوشیده بود آشکار شود و در نتیجه آناز روى اسرارشان مى

 (.35ماند )تر مىگردد که اگر مخفى بود دل و دینت سالممى
ریم از این عمل زشت در ضمن منع از خداوند حکیم در قرآن ک

ای مومنان از بسیاری از گمانها بپرهیزید »فرماید: گناهان دیگر می
 .(12)حجرات/  «که بعضی از ظنون گناه است و عیب جویی نکنید

 
 آزار و تحقیر

دهخدا آزار را ایذاء، اذیت و آزار دادن را، رنج و درد و الم دادن و 
 (.36کند )آزردن و اذیت کردن معنی می

مفهوم اذیت و آزار در قرآن در بیشتر موارد به معنای آزردن و 
رنجاندن و در قالبهای مختلفی مثل عیب جویی و استهزا، تهمت و 

به  سوره حجرات 12و  11آیات  غیبت در است.وارد شده تجسس
ای کسانی که ایمان »است: مفهوم استهزاء و مسخره کردن نیز آمده

نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، اید! آورده
شاید آنها از اینها بهتر باشند؛ و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان 
بهتر از اینان باشند؛ و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار 

 .«ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید
 

 اسراف و تبذیر
صل لغت از ماده بذر و به معناى پاشیدن دانه است کلمه تبذیر در ا

اصطالح تبذیر، معموالً مخصوص مواردى است که انسان، در ولى 

کند. به اموال خود را به صورت غیر منطقى و فسادآمیز، مصرف مى
تعبیر دیگر، تبذیر، آن است که مال، در غیر موردش، مصرف شود 

د هر چند که بسیار هر چند کم باشد اما اگر در موردش صرف شو
 . (13) باشد تبذیر نیست

: اسراف در عقیده آن است که مصادیق متعددی دارد مانندتبذیر 
درباره خود یا دیگری چیزی را که دروغ و سزاوار نیست معتقد 

موردش)ادعای پروردگاری شود. مثاًل فرعون به علت ادعای بی
 است. از مسرفین شمرده شده (83/ ونس؛ ی31/ دخان) کردن(

چه را که سزاوار تصدیق و اعتقاد است باور نکند مانند یا شخص آن
 عدم اعتقاد به خدا و نبوت پیغمبران و امامت ائمه و معاد و غیره

 .(127)طه/ 
چه را که درست نیست بجای اسراف در افعال هم آن است که آن

طور که قرآن کریم چه را سزاوار است ترک کند، همانآورد یا آن
قوم لوط را بخاطر عمل قبیحشان که مردان به جای زنان به مردان 

بود( در  )همجنس بازی رایج شده (81)اعراف/  کردنداکتفاء می
 (. 25جرگه مسرفین به حساب آورده است)

 
 شهادت و سوگند دروغ

ای : »مثالًدر قرآن کریم آیات متعددی در زمینه دروغ وجود دارد 
دهید گویید که انجام نمیچرا چیزی میاید، که ایمان آورده کسانی

 «و نزد خدا سخت ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید.
دروغ در نزد خدای متعال ناپسند و موجب دوری  (3و  2 /صف)

 .شودانسان از خدا می
( 38(، خالف حقیقت و واقعیت )37دروغ به معنای سخن نادرست )

و بمعنای نقل گفتاری از کسی که آن را نگفته است. اصل  قول ناحق
(. 17) وعده باشد یا غیر آنآن در گفتار است؛ گذشته باشد یا آینده،

(، 39( و خبر از خالف واقع چه بصورت عمد یا سهو )31ضد صدق )
 آمده است. 

دروغ در اصطالح همان اظهار امر خالف واقع و سخن بر خالف 
د که یکی از بزرگترین و بدترین صفات انسان حقیقت را دروغ گوین

 دروغ گفتن است. 
 

 تکلف و سخت گیری
تکلّف در لغت به معنای، خود را به رنج و سختی انداخت است  

ها و مزاحمات ها و رنجها و مشقتهمچنین تکلّف به معنای محنت
ها به کار ها و ظاهرسازیها و نوازشو آداب و تشریفات و پذیرایی

 (.36رود )می
بهترین شاهد برای نفی تکلف در آداب و سنن اسالمی این سخن 

خدا هیچ کس را »فرماید: خداوند متعال در قرآن مجید است که می
های هر کس ازآن خود کند. نیکیجز به اندازه طاقتش مکلف نمی

. همچنین رسول (286)بقره/  «اوست و بدیهایش از آن خود اوست
من »فرماید: وسلم نیز در این خصوص میوآلهعلیهاهللاکرم صلی

 (.16)« کسانى را که خود را به زحمت اندازند، دوست ندارم
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 72...  بر منابع یمبتن رانیمد یاخالق حرفه ا یالگو یطراح        

 

 

 1400 زمستان، 5دوره   سبک زندگی با محوریت سالمتپژوهشی -علمیفصلنامه 

 رشوه
به نفع صاحب مال است.  به قاضى جهت حکم رشوه مال بذل شده

و به واسطه در « مرتشی»، به رشوه گیرنده «راشی»به رشوه دهنده 
 (.40)گویند « رائش»کند این امر و کسى که رشوه را کم و زیاد مى

به طور کلی، رشوه یا برای حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ 
مقام حکم و قضاوت؛  . رشوه در1بنابراین، رشوه بر دو قسم است: 

. رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز 2
 دیگر. 

پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله »فرماید: امام صادق علیه السالم می
است ... کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند لعنت کرده

فرماید: همچنین ایشان می (.41) «و او از آنان مطالبه رشوه کند
 (.16)« رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است»
 

 شایعه سازی و شایعه پراکنی
شایعه، خبر یا اطالعی غیر موثق مبتنی بر مشهورات یا قول اجماع 

گیرد یعنی از است یعنی اعتبار خود را از تواتر و شیوع خود می
دهد: ست، پاسخ میهرکس بپرسیم که علت صحت این خبر چی

شنونده نیز برای پذیرش آن «. گویند پس صحت داردچون همه می»
مطلب کمتر به دنبال دلیل و مدرک واقعی است، بلکه به شیوع و 

 کند.تواتر آن بسنده می
شایعه ترویج بدبینی و آزار و اذیت نسبت به اشخاص یا گروههای 

ر تی که علیه پیامبمحبوب یا مقتدر در جامعه است. برای مثال شایعا
شد و نسبت شاعر اکرم صلی اهلل علیه وآله در صدر اسالم منتشر می

 .(69)یس/  دادندبودن به آن حضرت می
 

 افراط و تفریط
« رطف»باشد. افراط به معنی تندروی و تفریط به معنی کندروی می

به معنی خارج شدن از حد معین است. وقتی که این خارج شدن 
باشد آن را افراط و وقتی در مسیر کوتاهی باشد تفریط پیشی گرفتن 

 شود.خوانده می
برای تببین بهتر این صفت اخالقی باید آن را در غالب مثال پیاده 
سازی کرد. واضح است که بخشش خصوصا در راه خداوند متعال و 
به صورت کلی خیرات عملی بسیار پسندیده و به جاست و هر چند 

راه خداوند ناپسند نیست، امّا مراعات سایر اعطاء کلّ اموال در 
جوانب مسأله الزم است. لذا فرمانی که اسالم بشدّت بر آن تاکید 

ورزد، اعتدال در انفاق است. خدای متعال خطاب به پیامبرش می
هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن و ترک انفاق »فرماید: می

تا مورد سرزنش قرار  منما، و نیز بیش از حد هم دست خود باز ننما،
 .(29)االسرا/  «گیری و از کار باز مانی

 
 طمع

طمع در لغت تمایل نفس به چیزى از روى آرزوى شدید و آزمندى 
(. و در اصطالح قرآنی توقع داشتن و حریص بودن در اموال 17است )

 (.25و زندگی مردم است )
متعال آنجا خداوند در آیات قرآن نیز به این مسئله پرداخته شده

بنا بر این( هرگز چشم خود را به نعمتهاى )مادى( که »)فرماید می

هایى از آنها )کفار( دادیم میفکن، و بخاطر آنچه آنها دارند به گروه
 .(88)حجر:  «غمگین مباش و بال و پر خود را براى مؤمنین فرود آر

 
 عدم اهتمام به امور مردم

همواره باید دغدغه سایر  توصیه اکید اسالم این است که هر مسلمانی
انسان ها را داشته باشد و نسبت به هدایت و ارشاد آنان احساس 
مسئولیت کند. این توصیه تنها مختص به هم کیشان و هم مسلکان 

کند باید در حد توان او نیست. هرجایی که ظلمی را مشاهده می
خود در برابر آن بایستد و هرگز کوتاه نیاید. از سفارش های 

مؤمنان به فرزندانش، در ساعات آخر عمر شریفشان این است امیر
 . «با ستمکار در پیکار باشید و ستمدیده را یار» که: 

 
 طلب حرام

های غیرشرعی مانند خواری در لغت یعنی کسب درآمد از راهحرام
فروشی و... و خوردن در این واژه ترکیبی، یعنی رشوه، نزول، کم

ل چه برای پوشاک و تغذیه و چه هرگونه گرفتن و تصرف در ما
 ازدواج و مسکن و... و نه فقط صرف غذا و خوراکی. 

ها این استعمال مخصوص زبان عربی هم نیست بلکه در سایر زبان
کسب و مصرف حرام هر دو مورد نظر  ( بنابراین25نیز چنین است )

های ذاتًا حرام تواند هم خوراکیاست. همچنین گرچه حرام می
هایی که به سببی عارضی خوک و شراب و یا خوراکیچون سگ و 

هایی که از راه کسب اند مانند غذای زهرآلود و نیز حرامحرام شده
جا تنها ( اما در این28شود را شامل شود )و کار و مبادله حرام می

 فروشی و... .قسم سوم مقصود است مانند دزدی و کم
 

 تهور
فضایل اخالقی است که علمای شجاعت یکی از چهار صفت برتر در 

اند. شجاعت اخالق درباره آن در آثار خود مباحثی را مطرح کرده
عبارت است از: اطاعت قوه غضبیه از قوه عاقله؛ یعنى نترسیدن از 

 آنچه نباید ترسید، و دوری کردن از آنچه باید از آن دوری نمود.
م در در جانب افراط شجاعت است و عبارت است از اقدا« تهوّر»

امورى که باید از آنها پرهیز کرد؛ یعنى اقدام به کارى که نباید کرد 
است؛ هایى که در عقل و شرع منع شدهو انداختن خود در مهلکه

دلیل بر ناپسندى آن آیات و اخبار مربوط به این مسئله است. در 
و »فرماید: مذمت آن همین قدر کافى است که خداى تعالى مى

 .(195)بقره:  «ست خویش به هالکت میندازیدخویشتن را به د
 

 نتیجه گیری
ها و اطالعات جمعگیری درست از دادهتجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه

ریزی های آتی در سازمان و یا در مبنایی برای برنامه آوری شده
دهد که های این پژوهش نشان میجامعه مورد تحقیق است. یافته

محتوای منابع دینی اعم از قرآن کریم و مدل مستخرج از تحلیل 
تر از نمونه های ساخت الگو بر روایات معصومین )ع( بسیار جامع

 مبنای مصاحبه های کیفی است. 
های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، ترین دغدغهیکی از عمده

چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام 
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با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه  هاهاست تا آنحرفه
و حرفة خود بپردازند و اصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفة خود 
را رعایت کنند. این پژوهش بر آن بوده است تا به مفهوم اخالق 

ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخالق حرفه
ای مانند ارای اخالق حرفههای افراد دبپردازد. همچنین به ویژگی

و  بودن، احترامطلبی، صادقجویی و رقابتاحساس مسئولیت، برتری
ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و تکریم دیگران، رعایت ارزش

 شود. اشاره میو... وفاداری  ،انصاف، همدردی با دیگران
اخالق از ارکان مهم خط مشی گذاری و از امور اساسی مورد توجه 

ط مشی گذار است. مدیران اگر به اخالق مزیّن نباشند خط یک خ
مشی صحیح را تبیین نخواهند نمود و چنانچه این خط مشی به 
درستی تبیین نگردد، اخالق اجرا نخواهد شد، بهتراست بگوئیم 
اخالق، مادر خط مشی گذاری است و بدون آن، خط مشی، درست 

 و بر مبنای اصول شکل نخواهد گرفت.
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