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چکیده
تأمین مالی کارگزاران ،از عمدهترین تمهیدات سالمت مالی و اداری یک جامعه به شمار
میرود؛ از اینرو ،امام علی

در فرمانها و دستورالعملهای حکومتی و اداری خـود،

بر تأمین مالی کامل کارگزاران سخت تأکید میکرد .بنا بر نظام اداری علوی
و عدم تأمین مالی کارگزاران آ ـاری در پـی دارد .در نگـاه امـام علـی

تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی(ع) با تأکید بر نامه  59نهج البالغه

تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی
با تأکید بر نامه  32نهجالبالغه

 ،تـأمین

 ،اصـالح نفـد

کارگزاران و حجت داشتن بـرای مؤاخـذه کـارگزاران خطاکـار ،از مهمتـرین فوایـد تـأمین
مالی کارگزاران محسوب میشـود .نظـام اداری علـوی

 ،دریافـت رشـوه و خیانـت در

بیتالمال را از مهمترین پیامدهای عدم تأمین مالی کارگزاران برمیشمارد.
کلیدواژهها :مدیریت علوی ،نیاز مالی عامالن ،نامه  51نهج البالغه.
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مقدمه

انسان بنا بر آموزههای اسالم ،موجودی جسمانی ـ روحانی و سراسر فقر و نیاز است (فـاطر15/؛
طبرسی211/3 :1110 ،؛ طوسی ،بیتا701/3 :؛ فخـررازی)001/02 :1702 ،؛ و در زمـین بـا
محدودیتهای خاصی زندگی میکند و نیاز مادی ،بارزترین نیاز اوست که هرکد در اولین وهلـه
آن را مییابد .انسان براساس طبیعت و خوی حیوانی خود ،اگر بهطور قانونی نتواند نیازهای خـود
را برآورده کند ،از مسیر منحرف خواهد شد و نیازهای خـود را از راههـای غیرقـانونی و غیرشـرعی
تأمین خواهد کرد .تأمین نیازهای مالی در آموزههای اسـالم ،مسـألۀ مهمـی اسـت کـه مـدیران و
مسئوالن ،در هر مجموعهای باید در نظر داشته باشند؛ بهطوری که در هر جامعهای اگر در نظام
مدیریتی آن ،به تأمین نیازها ی مادی توجه نشود ،آن جامعه دچار فساد مالی و اداری خواهد شـد
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و سه ـ بهار و تابستان 6931

(احمدی 11 :1131 ،ـ .)123
فساد مالی و اداری در نظام مـدیریتی ،میتوانـد در اشـکال مختلـف ظهـور کنـد ،لـذا مسـألۀ
نیازهای مادی و توجه جدی برای برآوردن آنها طبق اوضاع حاکم بر جامعـه ،یکـی از مهمتـرین
وظایف مدیران و مسئوالن است .اهمیت این موضوع ،زمانی مشـخص میشـود کـه بـدانیم اگـر
کارگزاران در نظام مدیریتی کشور در امانات خیانت نکنند ،جامعه خود به خود به سوی پیشرفت و
اصالح امور خواهد رفت (ابن ابی الحدید .)101/1 :1115 ،فساد مالی و اداری ،ازجمله مباحث
مهم و چالش برانگیز در عرصههای داخلی و خارجی است .فساد مالی ،سابقهای به قدمت جامعۀ
بشری دارد و مختص دورهای خاص در تاری سیاسی ـ اداری نیست و به کشوری معـین محـدود
نمی شود .اما شکلی که فساد مالی به خود گرفته ،در طول تاری و از یک قوم به قوم دیگـر تغییـر
یافته است.
بسیاری ا ز کشورها تدابیر خـاص قـانونی و اداری ،بـرای مبـارزه بـا ایـن پدیـده اندیشـیدهاند و
سازمانهای مختلفی نیز در عرصـۀ بینالمللـی ،بـا برنامـهریزی خـاص خـود ،هـم چنـان در پـی
کاهش آمار فساد مالی و اقتصادی هستند .در واکاوی علل و زمینههای بروز فساد مالی و اداری،
باوجود تنوع علتها و وابسته نبودن این مقوله به علتی واحد یـا عللـی محـدود و معـین ،میتـوان
یکی از اصلیترین زمینههای بـروز فسـاد مـالی و اداری را عـدم تـأمین مـالی کـارگزاران در نظـام
مدیریتی دانست.
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نامه  51نهج البالغه ،به سبب دستورالعملهای حکومتی و مـدیریتی و معـارف واالی آن ،از
اهمیت باالیی برخوردار است .از این رو در آ اری چون:
«آســیب شناســی مــدیریت سیاســی حاکمــان و زمامــداران بــا تاکیــد بــر ســیره حکومــت
امامعلی » نوشته عباس همامی و اکـرم ّدیـانی دردشـتی چاپشـده در مجلـه پـژوهش دینـی
شماره چهارده سال 1135؛
«آسیب شناسی مـدیریت از منظـر امـامعلی

در سیاسـت هـا و تـدابیر اجتمـاعی» نوشـته

حبیبالله حلیمی جلودار چاپشده در پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی شماره بیسـت و نهـم
سال1131؛
«معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البالغه» نوشـته زهـره
«سیاست مدیریتی و ویژگیهـای مـدیران در نهـج البالغـه» نوشـته محمـد علـی ربـی پـور و
منوچهر صمدی وند چاپشده در مجله فراسوی مدیریت شماره هشتم سال 1133؛
«ساز و کارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظـام حکـومتی امـام علـی

» نوشـته محمـد

حسین کشیکیان چاپشده در مجله کارگاه شماره هفتم سال 1133؛
«ویژگی ها و وظایف کارگزاران در نهج البالغه» نوشته سـیاوش پـور طهماسـبی و آذر تـاجور
چاپشده در پژوهشنامه علوی شماره دوم سال 1131؛
«بررسی شاخصهای عدالت سازمانی در نهج البالغه با تاکیـد بـر فرمـان امـام علـی

بـه

مالک اشتر» نوشته محمد حسین مشرف جوادی و محمد مهدی ابو طـالبی چاپشـده در مجلـه
مدیریت اسالمی شماره اول سال 1112؛
«حکومت و حقوق متقابل مردم و زمامداران در نهج البالغه» نوشته زین العابدین گل صنم لو
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موسی زاده و مریم عدلی چاپشده در مجله اندیشه مدیریت شماره اول سال 1133؛

و عبدالله موحدی محب چاپشده در فصلنامه مطالعات تفسیری شماره هفتم سال 1112؛
«تبیین مولفههای سیاست اخالق امام علی

پد از رسیدن به امامت و حکومت» نوشـته

حسین سلطان محمدی و فاطمه سلطان محمدی چاپشـده در پژوهشنامـه علـوی شـماره اول
سال 1111؛
«مبانی و شاخصههای حکومت علوی» نوشته جهانبخش واقـب چاپشـده در پژوهشنامـه
علوی شماره دوم سال 1111؛
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«امنیت پایدار در نظام سیاسی اسالم از منظر نهج البالغه» نوشـته اسـماعیل خـان احمـدی
چاپشده در فصلنامه آفاق امنیت شماره پانزدهم سال 1111؛
«آسیبهای سیاسی و اجتماعی در نهج البالغه» نوشته حبیب الله حلیمی جلودار چاپشـده
در پژوهشنامه نهج البالغه شماره اول سال 1110؛
«شاخصهای ارتبا مطلوب با زمامدار در نهج البالغه» نوشته سهراب مروتی و زهرا ضیایی
چاپشده در فصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه شماره اول سال 1110؛
«عوامل نا امیدی و راهبردهای انگیزشی نهج البالغه و درمان آن» نوشـته مرتضـی قـائمی و
کامران یزدان بخش و طیبه امیریان چاپشده در فصلنامه پژوهش نامه نهج البالغه شـماره اول
سال  ،1110مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است.
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با توجه به محتوای مقاالت پیشگفته ،میتوان گفت در این مقاالت به ویژگیهای کارگزاران،
نحوۀ انتخاب آنها ،وظایف آنها ،نقش آنها در امنیت و لـزوم پرداخـت حقـوق آنهـا پرداختـه
شده؛ اما به میزان تامین مالی کارگزاران و آ ار و پیامدهای این امر مهم توجه نشده است .مسـألۀ
تأمین مالی کارگزاران ،یکی از معارف کاربردی است که در پی گیـری نامـه  51نهجالبالغـه از آن
غفلت شده یا کمتـر بـدان پرداختـه شـده اسـت .از آنجـایی کـه دسـتورالعملهای مـدیریتی امـام
راه گشای بسیاری از مشکالت کشور است ،توجه به این مسأله و تبیین ابعاد مختلف آن

علی

در نظام اداری علوی

اهمیتی دو چندان می یابد و میتواند راه گشـای بسـیاری از مشـکالت

اداری کشور باشد .پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاس به سؤاالت زیر است:
ـ بنا بر نظام اداری علوی

و بهویژه نامۀ  51نهج البالغه ،تأمین مـالی کـارگزاران چگونـه

باید باشد؟
ـ از نگاه نظام اداری علوی

 ،تأمین و عدم تأمین مالی کارگزاران چه آ اری در پی دارد؟

 .1فلسفۀ تأمین مالی کارگزاران

امامان معصوم

در سیرۀ گفتـاری و عملـی خـود ،همـواره تـأمین نیازهـای مـالی کـارگزاران و

اهمیت توجه به آن را به مدیران ارشد خود گوشزد میکردنـد (ابـن شـعبه حرانـی.)102 :1727 ،
امام علی
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در همین زمینه به مالک اشتر ،فرماندار مصـر چنـین دسـتور میدهـد« :حقـوق و

مزایای کارگزارانت را بهطور کامل بپرداز!» (نهج البالغه ،نامه .)51

علی

در نامهای به ابن عباس نیز به او دستور میدهد که نیمی از غالت و غنـایمی را کـه

نزد خود دارد میان کارگزارانش تقسیم کند تا بی نیاز شوند و نیم دیگر آن را نزد آن حضرت بفرستد
ً
(منقری کوفی .)122 :1727 ،تأمین مالی کارمندان ،از این جهت اهمیت دارد کـه اوال ایـن کـار
باعث انگیزش کارمندان نسبت به کارکردن میشود؛ کارکرد کارگزاران ،رابطۀ نزدیکـی بـا میـزان
رضایت آنان از شغل و درآمدشان دارد و عدم ارضای نیازهای کـارگزاران در سـازمان ،بـه صـورت
بازدهی کم ،سوددهی پایین و هدفهای تحقـق نیافتـه جلـوهگر میشـود (الـوانی051 :1111 ،؛
دادگر 11 :1130 ،ـ 123؛ یزدانپناه 111 :1110 ،ـ.)172
امام علی در نامه به مالک اشتر به او توصیه میکند که بذل و بخشـش افسـران نظـامی
به زیردستان ،آنان را از غم خانواده و زندگی آسودهخاطر میکند و موجب میشـود کـه ّ
همـی جـز

انگیزۀ کارگزاران را برای ارتکاب فساد و هرگونه خیانت و دستبرد در بیتالمال کـاهش میدهـد.
هنگامیکه درآمد کارگزاران برای تأمین حداقل مایحتاج زندگی کافی باشـد ،نیـاز آنـان بـه درآمـد
ناشی از فساد اداری کاهش مییابد (حبیبی100 :1115 ،؛ حجازی.)011 :1122 ،
 .۶میزان تأمین مالی کارگزاران

امام علی

در تأمین حقوق کارمندان و تالش برای بهبود وضـعیت معیشـتی آنـان ،بـه مالـک

اشتر چنین دستور میدهد:
به کارگزاران حقوق فراوان بده! زیرا آنها را در اصالح خویش تقویت میکند و از خیانـت
در اموالی که در اختیار آنهاست ،بی نیاز میسازد (نهج البالغه ،نامه .)51
َْ ْ
حضرت علی در توصیه به مالک اشتر ،در بارۀ تأمین مـالی کـارگزاران ،از عبـارت «َس ِابغ
ََ
ْ َ َ
اایه و اْ ْر َزا و ( »...همــان) ،اســتفاده کــرده اســت .آن حضــرت واژهۀ«رزق» را در عبــارت
ل
ع ِ
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مبارزه با دشمن نداشته باشند (ابنشعبه حرانی .)110 :1727 ،درواقر یکـی از راههـای افـزایش
ً
بازدهی ،تمرکز افراد بر کار و رهایی از دغدغههای زندگی اسـت .انیـا حقـوق و مزایـای مناسـب،

پیشگفته ،به صورت جمر یعنی «ارزاق» ذکر فرموده ،که این اشاره به نیازهـای متعـدد معیشـتی
است (دنبلی خوئی)172 :1105 ،؛ یعنی مدیر در تـأمین نیازهـای کـارگزاران بایـد نگـاهش همـه
جانبه باشد و اینگونه نباشد که به برخی نیازها توجه کند و از نیازهای دیگر آنان غافـل شـود .هـر
مدیر مسئولیتپذیر ،باید هم به نیازهای اولیه و هم به نیازهای انویه زیردستان خود توجه داشـته

565

باشد و اولویت نیازها را در نظر بگیرد .در واقر منظور امام از عبارت مذکور ،این اسـت کـه بایـد بـه
تمام نیازهای کارگزاران توجه شود و در ارضای نیازها به حداقل بسنده نشـود و در ایـن راه بـذل و
بخشش وجود داشته باشد (ابن فارس ،بیتـا101/0 :؛ حربـی721 :1725 ،؛ ابـن ا یـر:1121 ،
111/0؛ پیروز120 :1137 ،؛ بیهقی.)577/0 :1115 ،
 ،به این معنا نیست که باید بدون حساب و کتاب به کارگزاران

البته فرمایش حضرت علی

حقوق داد ،بلکه مقصود ،تأمین در حد آسایش و امنیت خاطر اسـت (جبرئیلـی .)72 :1131 ،بـه
همین سبب امام علی

در مصرف بیتالمال جانب احتیا را رعایت میکرد چنانکه در پاسـ

به درخواست مالی عبدالله بنزمعة ،به او هـم سـهمی چـون سـایرین داد (نهـج البالغـه ،خطبـه
 .)010حضرت علی

هرگاه خطایی از سوی کارگزارانش میدید ،با آنها برخورد میکرد و حتی
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دستور به برکنـاری آنهـا از مقـام و مسـئولیت مـیداد (نـوری .)712/11 :1721 ،نامـه امـام بـه
منذربنجارود عبدی که در فرمانداری خود خیانت کرده بود نمونهای از ایـن برخوردهاسـت (نهـج
البالغه ،نامه  .)11لذا امام

مکرر و با تأکید بسیار از امتیازخواهی ،خود اختصاصـی امکانـات

دولتی بیشتر از سهم هرکد را نهی فرموده است (مطهری112 :1125 ،؛ صائب37 :1131 ،؛
قربانی171 :1122 ،؛ صدیقعربانی003 :1130،؛ اخوان کاظمی)11 :1131 ،؛ چنانکـه امـام
علی

مالک اشتر را از امتیازخواهی برحذر داشته ،چنین میفرماید« :ای مالک! مبادا در آنچه

همۀ مردم مساویاند ،امتیازی برای خود درنظر بگیری( »...نهج البالغه ،نامه )51
نقل است که حضرت علی

به عمار یاسر ،عبیدالله بن ابی رافر و ابا هیثم بن نتیهان دستور

می دهد در تقسیم فیء ،عدالت را میان مسـلمانان رعایـت کننـد (ابـن حیـون.)137/1 :1135 ،
دربارۀ امتیاز ندادن حضرت علی

به هیچکد ،حتـی بـه خـواهر خـویش ،نقلشـده اسـت کـه

روزی خواهرش امهانی خدمتش رسید .حضـرت بـه وی بیسـت درهـم بخشـید ،امهـانی از بـردۀ
آزادشدهاش پرسید« :امیرمؤمنان چقدر بـه تـو داد؟» گفـت« :بیسـت درهـم» .امهـانی بازگشـت.
حضرت علی

به وی فرمود« :بازگرد! خداوند تو را رحمت کند! ما در کتاب خداوند ،برتـریای

برای اسماعیل بر اسحاق نیافتیم» (محمدی ری شهری771 :1111 ،؛ غالمعلـی005 :1131 ،
و 077؛ بالذری117/0 :1711 ،؛ حکیمی .)103 :1113 ،امتیاز ندادن امام به برادرش عقیل در
راستای عدالت علوی نیز زبانزد است (نهج البالغه ،خطبه .)007
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 .3فواید تأمین مالی کارگزاران

تأمین مالی کارگزاران فواید و آ ـاری در نظـام مـدیریتی دارد .امـام علـی

آنهـا را در نامـۀ 51

خطاب به مالک اشتر برمیشمارد .مهمترین آنها عبارتند از:
 9ـ  .6خودسازی و اصالح نفس

اگر جامعهای بخواهد به صالح و سداد برسد و روی عافیت و پیشرفت را ببیند ،زمامداران آن باید
خود را به صالح و سـداد بیاراینـد و از خـالف و فسـاد و رذایـل اخالقـی چشـم بپوشـند (ذاکـری،
 .)111/0 :1132در حدیثی از امام صادق

آمده است که رسول خدا

فرمود:

دو گروه از امت هستند که اگر اصالح شوند  ،امت اصالح میشـود و اگـر فاسـد شـوند،
.)11، 12/1

امام علی

یکی از مهمترین فواید تأمین مالی کارگزاران را اصالح نفد آنها میداند و در

این زمینه بـه مالـک اشـتر چنـین میفرمایـد« :روزی فـراوان بـر آنـان ارزانـی دار! کـه ایـن کـار،
کارگزاران را در مسـیر بـازنگری و ایجـاد تحـول در رفتـار و افکارشـان ،نیرومنـد میسـازد» (نهـج
البالغه ،نامه 51؛ موسوی.)53/5 :1112 ،
درصورتی که کارگزار به اندازۀ کافی برای شئون زندگی خود و افراد تحت تکفل خـود ،حقـوق
دریافت کند ،میتواند در زمینۀ اصالح خود از نظر تزکیه و تطهیر مسائل اخالقی و… موفق باشد
و همت خود را بر آن نهـد کـه خـود و فرزنـدان را کنتـرل و در راه درسـت حرکـت دهـد (قوچـانی،
.)72 :1111
امام علی

در فرمان خویش دربارۀ تأمین مالی کارگزاران (نهج البالغه ،نامه  ،)51به ایـن

تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی(ع) با تأکید بر نامه  59نهج البالغه

امت فاسد میشود .آن دو گـروه ایناننـد :فقیهـان و امـراء (حاکمـان) (صـدوق:1120 ،

حقیقت تربیتی اشاره میفرماید که پرداخت کامل حقوق و گشایش در روزی کـارگزاران ،بـه آنـان
کمک میکند تا درجهت اصالح خود گام بردارند؛ زیرا تنگناهـای زنـدگی ،هـر انسـانی را وسوسـه
میکند و ممکن است زیر فشارهای سخت معیشـتی ،بـه کارهـای نادرسـت و دور از امانـت داری
دست بیاالید .پد نظام اداری ،باید به گونه ای باشد کـه کـارگزاران آن ازنظـر زنـدگی و معیشـت،
تأمین باشند و امنیت الزم از این نظر برایشان فراهم گردد و زمینۀ خیانت و ستمگری مسدود و راه
اصالح و خدمتگزاری گشوده گردد (خدمتی.)172 :1131،
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گفتنی است اصالح و پاکسازی درون ،زمینـۀ مناسـبی بـرای تقـوا و خـودکنترلی خواهـد بـود
(همان .)121 ،خودسازی و اصالح خویش در این ُبعد را به خویشتنداری در برابر پذیرش رشوه و
هرگونه خیانت در مقامی که به کارگزاران محول گردیده میتـوان تأویـل نمـود .درسـت اسـت کـه
هرکد وظیفه دارد از راه جهاد با نفد ،خودسازی کند ،دیگران نیز – بهویژه مدیران ـ باید در ایـن
راه ،زمینهسازی و کمک کنند (بهشتی.)712 :1132 ،
 9ـ  .2اتمام حجت بر کارگزاران خطاکار

َّ
اتمام حجت با مکلف ،یکی از شرایط اولیـۀ کیفـر و مجـازات و برخـورد بـا خالفکـار اسـت .سـنت
پروردگار در پاداش و عقاب بندگان بر اتمام حجـت مبتنـی اسـت .خداونـد ،انسـان را بـه تفکـر در

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و سه ـ بهار و تابستان 6931

آفرینش ،نعمتهای الهی ،دالیل آشکار پیامبران و ...فرا میخوانـد و میفرمایـد کسـانیکه آیـات
الهی را تکذیب کنند ،بد فرجامی دارند (روم 3/ـ .)11پد چنانچه ولی امر یا مافوق ،حجت را بر
ً
ً
ً
افراد تحت امر تمام نکرده باشد ،عقال و شرعا و قانونا نمیتواند با آنها برخورد الزم را داشته باشد؛
زیرا مسألۀ «قب عقاب بال بیان» پیش میآید که یکی از اصول قطعی و عقلی به شمار می رود که
در بحث اصول ،یکی از پایههای اجتهاد فقیهان بزرگ قرارگرفته اسـت (آخوندخراسـانی:1703 ،
72/1؛ انصاری.)115/1 :1712 ،
زمانی مسئول مافوق میتواند با افراد تحت امر برخورد الزم داشته باشد که حجـت را بـر آنـان
تمام نموده و عذری را برای کارمندان خود در مورد ارتکاب خالف باقی نگذاشته باشد وگرنه حـق
کیفر آنان را ندارد؛ لذا امام علی

از مالک میخواهد در صورتی با کارگزاران خاطی خود برخورد

کند که حجت او نسبت به آنان به حد الزم و کافی ابت باشد (قوچانی.)71 :1111 ،
حضرت علی

پرداخت حقوق مناسب به کارگزاران را دسـتاویزی میدانـد تـا هنگـامی کـه

آنان از وظایف سرپیچی نموده و به امانتهایی که در اختیار آنها قرارگرفته خیانت کردنـد ،از آن
استفاده به عمل آید (نهج البالغه ،نامه  51و  .)02کارمنـدی کـه بـه بهانـۀ عـدم دریافـت حقـوق
کافی ،تشویش افکار دارد و دنبال چند شغل است ،بی شک بـا دریافـت دسـتمزد مناسـب ،هـیچ
بهانهای برای کمکاری ،کارشکنی و یا حتی خیانت در اموال و امکانات ،نخواهد داشت (عطـاران
طوسی.)072 :1137 ،
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اگر دولتمردان ،نیازمندی کارگزاران را تـأمین کننـد و آنهـا را در پرتگـاه فقـر ،رهـا نسـازند،
قطعی است که بر آنها اتمام حجت نمودهاند و هیچ بهانهای برای کمکاری ،خیانـت در امانـت و
رشوهخواری برای آنها باقی نمیگذارند (ابنابیالحدید .)112/1 :1115 ،ممکن است آنها که
در تنگناها قرار میگیرند و نفسی ضعیف دارند ،رشـوهخواری و خیانـت بـه بیتالمـال را بـهعنوان
«اکل میته» که برای افراد مضطر جایز است ،برای خود توجیه کنند و آن را به حساب بیتـوجهی
مقامات عالی رتبه بگذارنـد؛ لـذا مـدیران بایـد مسـئولیتپذیر باشـند و بـا توجـه بـه نیازهـای مـالی
کارگزاران و تالش برای تأمین آنها ،حجت را بر آنها تمام کنند (بهشتی.)710/2 :1132 ،
 .4آسیبهای عدم تأمین مالی کارگزاران

تأمین مالی کارگزاران آسیبهایی را درپی دارد .با تأمل در نظام اداری علوی

 ،به این آسیبها

میتوان پی برد که مهم ترین آنها عبارتند از:
 4ـ  .6دریافت رشوه و هدیه

مکتب انسانساز اسالم بهعنوان یک جریان زنده و پویا ،گرفتن رشوه را بـه مثابـۀ عملـی زشـت و
گناهی بزرگ ،معرفی کرده و انسانها را از رشوه گرفتن و واسـطهگری بـین دهنـده و گیرنـدۀ آن،
بهشــدت نهــی نمــوده اســت (کلینــی 102/5 :1721 ،؛ صــدوق .)110/1 :1711 ،پیــامبر
میفرماید« :لعنت خدا بر رشوهدهنده و رشوهگیرنده و واسطۀ میان آن دو باد!» (ابنأبیجمهـور،
.)022/1 :1725
امام علی

نیز در نکوهش رشوه خواری و آ ار وضعی آن چنین میفرماید:
رشوهخوار نمیتواند به قضاوت بپردازد؛ زیرا برای داوری حقوق مردم را ،بـا رشـوه گـرفتن

تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی(ع) با تأکید بر نامه  59نهج البالغه

همانطورکه تأمین مالی کارگزاران به میزان نیاز آنان فوایدی دارد ،نقطۀ مخـالف آن یعنـی عـدم

پایمال میکند و حق را به صاحبان آن نمیرساند (نهج البالغه ،خطبه .)111

از آنجایی که رشوهخواری ،عملی غیرقانونی است و در عرف عامـۀ مـردم نیـز بـهعنوان امـری
ّ
نامطلوب و غیراخالقی شناخته شده است ،بیشتر با عناوین دیگری مثل :شیرینی ،حق الزحمـه،
پول چای و هدیه از آن یاد میشود و رشوهگیرنده با تغییر نام و عنوان ،زشتی عمل خویش را ـ بـه
زعم خود ـ می پوشاند؛ درحالی که تغییر نام و عنوان ،در ماهیت نامشـروع رشـوه ،تـأ یری نـدارد و
زشتی آن را دگرگون نخواهد کرد.
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در اسالم ،گرفتن و دادن هدیه در ذات خود تأکید شـده و امـری خوشـایند اسـت ،حـال ایـن
هدیه دادن چه به خویشاوندان باشد چه غیرخویشاوندان .علـت ایـن همـه تأکیـد ،ایـن اسـت کـه
هدیه ،کینهتوزیها و دشمنیها را از بین میبرد و موجب دوستی میشود .پیامبر

میفرماید:

«هدیه بدهید و دوسـتی ایجـاد کنیـد! زیـرا هدیـه دادن کینـه تـوزی و دشـمنی را از بـین
میبرد» (مجلسی77/10 :1721 ،؛ صدوق.)01/1 :1120 ،

گاهی عدهای به نام هدیه ،اهداف شومی را دنبال میکنند (صدوق .)011/1 :1711 ،آنهـا
با دادن هدیه ،طرف مقابل را نمکگیر مینمایند؛ ایـن موضـوع ،بیشتـر بـه مـدیران و مسـئوالن
مربو میشود؛ زیرا افراد فرصتطلب ،به کسانی هدیه میدهنـد کـه کـاری از دستشـان سـاخته
باشد و هیچوقت سراغ افراد گمنام نمیروند .بی شک که این نوع بذل و بخششها تلـه اسـت؛ از
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این رو ،هدیه گرفتن برای کسـانی کـه منصـب و قـدرت دارنـد جـایز نیسـت؛ زیـرا دریافـت چنـین
هدایایی زمینهسـاز انحـراف از حـق میشـود (غالمیـان .)25 :1112،از همـین رو ،پیـامبرگرامی
اسالم

هدیه گرفتن کارگزاران را ممنوع اعالم فرمود (متقیهندی.)115/2 :1131 ،

هرچند در سیرۀ گفتاری امام علی

آشکارا اشاره نشده که عدم تأمین مالی ،باعـث گـرفتن

رشوه و هدیه از سوی کارگزاران میشود ،لکن به طریق مفهوم مخالف ،میتـوان بـه ایـن نتیجـه
ً
رسید که اگر کارگزاران و مدیران ،به میزان کافی ازنظر مالی تأمین نشوند ،طبیعتا نیازهای خود را
از راههای غیرقانونی و شرعی ازجمله گرفتن رشـوه و هدیـه برطـرف میکننـد (مجلسـی:1721 ،
175/10؛ صدوق.)021 :1722 ،
حضرت علی

در بـاالترین مرتبـه ،در سـیره عملـی خـود نیـز الگـو بـرای زمـامداران بـود.

«اشعثبن قید» ازجمله کسانی بود که میخواست رشوهای را در قالب هدیه به امام تقدیم کنـد.
او برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی

 ،شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به

در خانه آن حضرت آورد و نام آن را هدیه گذاشت .امام علی

این ماجرا را چنین بازگو میکند:

شب هنگام ،کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشـت؛ معجـونی در آن
ظرف بود .چنان از آن متنفر شدم که گویا آن را با آب دهان مـار سـمی یـا قـی کـرده آن،
مخلو کردهاند .به او گفتم :هدیه است یا زکات و صـدقه؟ کـه ایـن دو ،بـر مـا اهلبیـت
پیامبر
556

حرام است .گفت« :نه زکات است و نـه صـدقه ،بلکـه هدیـه اسـت ».گفـتم:

زنان بچه مرده بر تو بگریند .آیا از راه دین وارد شدی کـه مـرا بفریبـی؟! بـه خـدا سـوگند!

اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاست ،به من دهند تا خـدا را نافرمـانی کـنم کـه
پوست جوی را از مورچهای نـاروا بگیـرم ،چنـین نخـواهم کـرد( ...نهـج البالغـه ،خطبـه
.)000
 4ـ  .2خیانت در بیتالمال و اختالس

امانتداری در اسالم ،یکی از اصول مهم اخالقی است .در حوزۀ اقتصـادی نیـز بـهعنوان اصـل
اساسی مطرح است ،لذا کسانی که اهل خیانت هستند ،نباید مسئولیتی بـه عهـده آنـان گذاشـته
شود؛ زیرا این افراد ازنظر خداوند از دایره عدالت بیرون هستند و در زمرۀ ظالمان شناخته و معرفی
میشوند .حضرت علی

در نامهای به زیادبنابیه ،کارگزار خود در بصره ،ضمن اشـاره بـه خبـر

داده است (همان ،نامه .)12
به کار گماردن افراد صال در رأس امور ،یکی از راههای مبارزه با شیوع فسـاد مـالی در میـان
کارگزاران است (دادگر11 :1130 ،ـ) 123؛ زیرا افرادی که وفاداری بیشتری به دستورهای دینـی
دارند ،احتمال آلوده شدنشان به فساد کمتر است (یزدان پناه 111 :1110 ،ـ .)177
مسألۀ فشار زندگی و هزینههای باالی امور معیشتی ،از عوامل انحراف کارگزاران و موجبـات
ارتکاب خالف و یا اختالس و دستبرد به بیتالمال بـرای منـافر شخصـی اسـت .اگـر دسـتمزد و
حقوق کارگزار ،جوابگوی مخارجش نباشد و وی ایمان و تعهد الزم نداشته باشد ،دست بـه سـوی
بیتالمال که در اختیار دارد دراز میکند (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد021/1 :1130 ،؛ نهـج
البالغه ،حکمت 111؛ عبده ،بیتا.)001/1 :
در یک بررسی دقیق ،معلوم میشود که نیاز مادی افراد و کافی نبودن درآمدهای آنان عامـل
بسیاری از اختالسها و چپاول اموال اسـت .اخـتالس ،برا ـر عوامـل دیگـری همچـون حـرص،
ً
بیتقوایی و امثال آن است و طبیعتا از بین بردن اینگونه عوامل ،از طریق تأمین حقـوق مناسـب
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خیانت او در بیت المال ،وی را از عواقب این امر برحذر داشته و به برخورد شدید در این مـورد بـیم

نیز امکان پذیر نیست ،ولی سامان دهی این ناهنجاری و فساد اداری ،به میزان زیـادی از طریـق
تأمین حقوق و دستمزد مناسب کارگزاران محقق میگردد .در نتیجـه ،کمتـر شـاهد اخـتالس در
اموال بیتالمال ،خواهیم بود (عطاران طوسی.)011 :1137 ،
در مجموعهای که کـارگزاران آن از لحـاظ مـالی تـأمین نباشـند ،احتمـال اخـتالس و کسـب
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درآمدهای حرام بسیارزیاد است؛ به همین سبب ،امام علـی

در نامـه  51نهـج البالغـه ،عـدم

تأمین مالی کارگزاران را موجب روی آوردن آنان به اختالس میداند.
در واقر حضرت ،خطر در تنگنا قرار گرفتن کارمندان را اینگونه گوشزد میکند که اگر آنان از
حقوق خویش که زندگیشان را بهطور کامل تأمین میکند ،محروم باشند ،ممکن است بعضـی از
آنها نتوانند تحمل کنند و خواسته یا ناخواسته ،به کجی گرایش یابند و به اموال و امکاناتی که در
اختیارشان است ،تعدی کنند و از آن به نفر خویش بهره ببرند .اما اگـر کـارگزاران بـهطور کامـل و
کافی تأمین شوند ،دیگر چنین تنگنایی پدید نخواهد آمد و اگر کسی باوجود آنکه به اندازۀ کـافی
تأمین شده ،به خیانت و تجاوز دست دراز کنـد و در امانـتداری و خـدمتگزاری کوتـاهی نمایـد،
دیگر هیچ حجتی بر او نیست (دلشاد تهرانی151 :1132 ،؛ پیروز172 :1137 ،؛ فرهـادی نـژاد،
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 75 :1112ـ.)51
خالصه اینکه فقر ،اگر با ضعف ایمان در کارگزار همراه باشد ،وی را به هرگونه دسـت درازی
و خیانت در امانت مجبور میکند (کلینـی 10/5 :1721 ،و 121؛ صـدوق122/1 :1711 ،؛ حـر
عاملی)11/11 :1721 ،؛ اما برعکد اگر کارمند از لحاظ مالی تأمین باشد و انـدکی هـم ایمـان
داشته باشد ،هرگز دست به خیانت نمیزند.
 .۲نتیجهگیری

در نظام مدیریتی ،از تأمین نیازهای انسان از راههـای غیرقـانونی و غیرشـرعی ،بـه فسـاد مـالی و
اداری تعبیــر میشــود .در واکــاوی علــل بــروز فســاد مــالی و اداری ،میتــوان یکــی از اصــلیترین
زمینه های بروز فساد مالی و اداری را عدم تأمین مـالی کـارگزاران در نظـام مـدیریتی دانسـت .در
سیرۀ مدیریتی امام علی

 ،توجه خاصی به تأمین مالی کارگزاران شده است .مطابق آموزههای

علوی ،مدیر در تأمین نیازهای کارگزاران باید نگاهش همه جانبه باشد و بدین گونه نباشـد کـه بـه
برخی نیازهای آنان توجه کند و از پارهای دیگر غفلت نماید .از بررسی نظام اداری علـوی

 ،بـه

دست می آید که در ارضای نیازهای کارگزاران نباید به حداقل بسنده کرد و در این راه بایـد بـذل و
بخشش وجود داشته باشد .البته این مطلب ،بدان معنا نیست که بایـد بـدون حسـاب و کتـاب بـه
کارگزاران حقوق داد .بنا بر نظام اداری علوی
552

مــدیریتی دارد .امــام علــی

 ،تأمین مالی کـارگزاران ،آ ـار فراوانـی در نظـام

یکــی از مهمتــرین فوایــد آن را اصــالح نفــد کــارگزاران میدانــد.

درصورتیکه کارگزار به اندازه کافی برای شئون زندگی و افراد تحتتکفل خود حقوق دریافت کند،
می تواند در مورد اصالح خود ازنظر تزکیه موفق باشد و بکوشد که خود و فرزندان را کنترل کنـد و
در راه صحی حرکت دهد .در مجموعهای که کارگزاران آن ازلحاظ مالی تأمین نباشـند ،احتمـال
اختالس و کسب درآمدهای حرام بسیار زیاد است؛ به همین سبب ،حضرت علی

در نامه 51

نهج البالغه ،عدم تأمین مالی کارگزاران را موجب ارتکاب آنان به اختالس میداند.
َّ
اتمام حجت با مکلف ،یکی از شرایط اولیـه کیفـر و مجـازات و برخـورد بـا خـالف کـار اسـت.
چنانچه ولیامر و یا مدیران ،حجت را بر افراد تحت امـر خـود تمـام نکـرده باشـند ،ازنظـر عقلـی،
قانونی و شرعی نمیتوانند با آنها برخورد الزم را داشته باشند؛ امام علـی

فایـده تـأمین مـالی

کارگزاران را اتمام حجت برای آنان و آن را دستاویزی برای مؤاخذۀ خطاکاران برمیشمارد .تأمـل
آنها از راههای غیرقانونی و غیرشرعی از قبیل رشوه میگردد.
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در نظام اداری علوی

 ،نشان میدهد که عدم تـأمین مـالی کـارگزاران ،موجـب کسـب درآمـد
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 .51نوری ،حسین بن محمـد تقـی1721( .ق) .مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل ،قـم:
موسسه آلالبیت الحیاء التراث؛
 .57یــزدان پنــاه ،لــیال ،هــادی حســن دوســت فرخــانی ،داریــوش بوســتانی و امیــد رضــایی.

تأمین مالی کارگزاران در نظام اداری علوی(ع) با تأکید بر نامه  59نهج البالغه

 .73محمدی ری شهری ،محمـد1111( .ش) .سیاسـت نامـه امـام علـی

 ،ترجمـه :مهـدی

(1110ش)« .بررسی رابطه نگرش به فساد اداری و دینداری» ،فصـلنامه مطالعـات جامعـه
شناختی ،شماره  ،12تابستان.

557

