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  پيشگفتار

از  هايي مثالبا  اي حرفهراهنماي عملي و كاربردي اخالق  عنوان بهاين كتاب 
 هاي سازماندر بين مديران و كاركنان كاربردي سازي اصول و اركان آن 

با كه  است شده تنظيم اي گونه بهمطالب آن  ضمناًاست  شده نوشتهمختلف 
مختلف تطابق  هاي رشتهاز دروس دانشگاهي  اي حرفهسرفصل درس اخالق 

  .داشته باشد
 توليدي و خدماتي هاي سازمان ويژه به ها سازمان ادعاشدهدر اين كتاب 

و متخلق ساختن مديران و كاركنان  پسنديده اي حرفهاخالق  بر تكيهبا  توانند مي
و ارائه  يشتر كرده، ميزان فروشحميده، سود خود را ب اي حرفهبه اخالق 
، مشتري و مخاطب و تمامي رجوع اربابرا باال ببرند، رضايت را در  خدمات
چون اعتماد  غرورآفرينيزيبا و  هاي ميوهو  ايجاد كرده ،كنندگان تأمينذينفعان و 

  .و اطمينان عمومي را بچينند
دولتي  هاي سازمان ويژه بهايراني  هاي سازمانمديران و كاركنان آفت  اخالقي بي

فصول كاربردي آن براي  ويژه بهمطالعه اين كتاب  رسد مياست لذا به نظر 
 اخالق رعايتبراي رواج  شود مي، پيشنهاد مديران هر سازماني الزم است

 مستمر با موضوع سلسله سمينارهاي ،ها سازمانمديران در كاركنان،  اي حرفه
  .دهندبراي كاركنان خود ترتيب  اي حرفهاخالق 

فلسفه اخالق  هاي پيچيدگي دوراز بهمطالب به زباني ساده و  در اين كتاب، 
 نظرات فلسفيبرخي ساده جز بيان  اي چارهدر فصول اوليه  هرچند شده تنظيم
، است اساتيد گرامي انتظار .است الزامات ورود به بحث اصلي نبوده عنوان به

  .ندگان در جريان بگذارندا با نويسنظرات اصالحي خود ر انتقادات كتبي و
  1396شهريور ، مالباشي زاده مهديتورج 
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  داليل اهميت اخالق و پرداختن به آنبر  يا مقدمه

 تيانسان است قادر كه موضوعي تنها گويد يمارسطو 
 كند، »شاد و راضي« عميقاً را او و شكوفا را انسان
انسان با رعايت اخالق به خير و  چراكه است اخالق
كه در كنه آن نهان است و با رعايت اخالق فضيلتي 

وي  يابد يمدست  شود يمدر وجود انسان جاري 
همين سود غيرمادي است كه بايد انسان دنبال  به خاطرمعتقد است 
 چيز يچهاز طرفي وي باور دارد براي هر چيز غايتي است و . اخالق برود

شمشير  مثالً شود ينمخود، كامل و سعادتمند  يتغا بهبدون رسيدن 
خود رسيده كه تيز و برنده باشد و انسان نيز غايتي دارد و  يتغا بهزماني 

آن غايت فقط با انديشيدن و تفكر در رفتار و رعايت اخالق حاصل 
  .شود يم
، در 1فيلسوف شهير چيني ، انديشمند ووسينفوسك

خصوص داليل توجه انسان به مقوله اخالق و تفكر 
 همه را بودن متفاوتمعتقد است در اين زمينه، 

 هك ستها انسان اخالق و عادات تنها دارند؛ دوست
لذا توجه به اخالقيات يكي  شود مي تفاوتشان موجب

آن  واسطه بهنياز به متفاوت بودن را  تواند يماز ابزارهايي است كه انسان 

                                                            
است، اسم واقعي اين فيلسوف چيني، ) از ميالدقبل  479قبل از ميالد تا  551(كنفسيوس متولد شاندونگ چين  1

 .ماخوذ شده است »كونگ بزرگ، استاد« معناي به فوزِ، القبي است كه از واژه كونگ كنفوسيوس است، چيو - كونگ
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 يعني انسان، اخالقي فضيلتبا اين وصف، در نظر وي  .ارضا نمايد
 به هايش يتفعال انجام و انديشه و خرد دست به اش يزندگان سپردن
  .عقل رهبري تحت وجه بهترين

***  
به امراي تحت نظر  ع 1عليحضرت ، مؤمنانامير 
 باعث كارگزارانت اخالق زوال: فرمايند ميخود 
 احساس و خود از يناخشنود احساس ظهور
 سستي اين شد خواهد آنان در سستي و بطالت
 يحوصلگ يب  ؛يبدرفتار ؛يبرآشفتگ ،ييترشرو منشأ
لذا  داشت بازخواهد حقوقشان به رسيدن از را مردم و است يزيارگرك و

جالب اينكه  .بايد كارگزاران به اخالق حميده و پسنديده مجهز شوند
 يزيكارگرو  انگيزگي يبمثل  هايي يبآسسيستم اداري كنوني هم دچار 

و امير  شود يماست و همين امر موجب ترشرويي كاركنان و مديران 
انگار از حال امروز بشريت  اند فرمودهچه خوب اين نكته را بيان  مؤمنان

الزم را براي  هاي ييراهنماوي مطلع بودند و  يرگ يبانگرو بيماري 
  .اند دادهرهايي از اين آسيب اخالقي ارائه 

                                                            
حضرت محمد ص از مكه به مدينه  هجرت از قبل 23 با سال برابر الفيل عام 30 رجب 13 علي پسر ابوطالب متولد 1

مسلمانان  امام حضرت علي ع، نخستين. قمري به شهادت رسيدند هجري 1340 رمضان 21تاريخ  است، ايشان در
حضرت محمد ص  داماد و پسرعمو و سنت اهل راشدين خلفاي از چهارم شيعه و خليفه مذهب هاي شاخه كليه
 شخصيتي ع ليع همه مورخان معتقدند حضرت مسلمانان، نگاري تاريخ در مذهبي اختالفات تأثير رغم علي، است
همچنين ساده . و استوار و شجاع بود و حكومت وي، عادالنه ترين حكومت اسالم محسوب مي شود مذهبي عميقاً

 .زيستي ايشان و عدالت و شجاعتشان را همگان مثال زدني و باور نكردني ذكر نموده اند



 11صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

قرن معروف  و متفكر فيلسوف ،1اسپينوزاباروخ 
 بين تمايزبود معتقد  هلند،اهل  ميالدي، هفدهم
توسط  ،مربوط به رفتار و انديشه يو خوب بدي

و اين اخالق  شود يم تعيين اخالقمبحثي به نام 
 كند مياست كه مرز بين بدي و خوبي را تعيين 

امور اخالقي  يتمام بهاشكال كار در بيانات اسپينوزا، نگاه صفر و يك 
فازي دارد و  ما معتقديم اخالق در برخي كدها حالتي كه يدرصورتاست 

 از 34 قضيه در اسپينوزا، است وسفيد ياهسخارج از حوزه صفر و يك و 
 و تام يعني مطلق، كه ما در تصوري هر: نويسد يم اخالق دوم بخش
گفت به نظر وي،  توان يملذا . تاس درستصواب و  است، كامل
مرتبط با شناخت است پس براي دستيابي به حقيقت اخالق بايد ، حقيقت
 بديهي و متمايز واضح، شناختي امري، از ما شناخت اگر شناخت، آن را
 نادرستي و است حقيقت از حاكي و درست شناخت شناخت، آن باشد،
است، شناخت ناقص سبب دوري  مبهم و ناقص ناتمام، تصورات نتيجه

  .شود يماز حقيقت 

                                                            
 فلسفه تأثير نكه متجدد بوده لكن تحتاو با اي. فيلسوف عقل گراي هلندي پيرو دكارت است) 1632-1677( اسپينوزا 1

وابسته و نشات گرفته از جوهر واحد  همه موجودات معتقد است در نظر وي واحد به جوهر. است وسطا قرون هاي
 تاريخ در راسل. شناسد مي را بعد و فكر جوهر واحد، صرفا بي شمار صفات ميان از عقل اسپينوزا، اعتقاد به. هستند
 لحاظ از. است بزرگ ي فالسفه ترين داشتني دوست و ترين شريف اسپينوزا«: كرده توصيف چنين را او اش فلسفه
 طبيعي ي نتيجه كه چنان. رسد نمي او پاي به كسي اخالقي لحاظ از اما اند، رفته فراتر او از ديگر بعضي فكري قدرت
. شناختند مي شرارت و ثخب آيت همچون مرگش، از پس قرن يك تا و عمرش مدت در را او است، اخالقي چنين
 كه آن با. داشتند نفرت او از اندازه همان به نيز مسيحيان. كردند تكفير را او يهوديان اما آمد، دنيا به يهودي اسپينوزا
  ».كردند متهم ناشناسي خدا به را او قشري مومنين است، گرفته فرا خدا ي انديشه را اش فلسفه سراسر
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 و تكوين يريگ شكل هاي يهپا 1فياضدكتر ابراهيم 
و  داند مي بر اخالقامعه مبتني در ج را انسان رفتار

و موفقيت و يا شكست و  روزي يكن معتقد است
ناشي از رفتار و رفتار  ها سازماناضمحالل جوامع و 

گرفته از اخالقيات است لذا هر جامعه و سازماني كه دنبال  نشأتهم 
 يور بهرهو  ياثربخشموفقيت و نيل به اهداف است و درصدد افزايش 

و  تمركز بر اخالق و آموزش اخالق حميده نداردجز  يا چاره، است
  .براي اصالح و تعالي رفتار بايد روي اخالقيات متمركز شد

 در معتقد استآلماني،  يدئاليستافيلسوف  2هگل
 نيك و پسنديده اخالق عنوان به آنچه مدرن جوامع

قانون  چراكه. است قوانين رعايت شود يممحسوب 
ن جوامع بسياري اخالق است و در اي يرمجموعهز

 هاي يرهداو  اند شده ينتدوقانون،  يها ماده صورت بهاز كدهاي اخالقي 
  .اند شدهاخالق و قانون بسيار به هم نزديك 

                                                            
 حوزه ايراني پژوهشگر هجري شمسي در كازرون ايران است وي انديشمند و 1342متولد سال  فياض ابراهيم 1

مي باشد و مبدع انديشه هاي چند بعدي در حوزه هاي مختلف از  تهران دانشگاه استاد و شناسي انسان و شناسي جامعه
 .جمله ارتباطات و اخالق است كه مبناي بسياري از پژوهش ها شده است

ت وي در سال ميالدي در اشتوتگارت در جنوب آلمان در قلب اروپاس 1770هگل، متولد  گئورگ ويلهلم فريدريش 2
هگل مدرك دكتراي خود را در رشته نجوم دريافت كرد، اما در فلسفه نظرات . بعلت بيماري وبا درگذشت 1831

، همچنين او از منتقدان قوي شد اي قاره فلسفه و ماركسيسم بناي سنگبطوريكه عقايد وي . ارزشمندي ارائه نمود
 .كانت بود
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 باورش بر اين از فيلسوفان بزرگ يوناني، 1افالطون
دامن انسان را بگيرد  و پستي قبل از اينكه بدي بود
اخالق  آموزش داده شود لذابه وي  ها يخوببايد 

سپس انتظار  د آموزش داده شوديباابتدا پسنديده 
 نيك؛ هر عملانجام  الزمه چراكه .رعايت آن برود

انسان براي شاد زيستن نبايد دل به آنچه  است نيكي آن درباره آموزش
  .بر آن عمل كند تواند ينمببندد و تا اين موضوع را نياموزد  پايد ينم

حركت بشر در  ، حكيم و فيلسوف يوناني،2سقراط
سعادت تصور رو به  ريدر مسي فرآيند زندگاني را

و نيل به  و غايت مسير حيات را سعادتمندي كرد مي
 وي در تمام عمر علمي خود دانست مي نيكبختي

پيوسته دنبال اين بود كه تبيين كند براي رسيدن 
اين مسير كه سعادت است چه بايد كرد؟ تا اينكه اين تئوري را  غايت به
 ديگران به نسبت خود اخالقي وظايف افراد در انجام سعادت :ائه دادار

                                                            
ون، اولين فبلسوف از سه فيلسوف بزرگ يونان باستان است كه آثار مكتوب پالت يا افالطون معروف به آريستوكلس 1

: سه فيلسوف معروف و تاثير گذار در روند انديشه هاي بشري عبارتند از. از انديشه ها و تفكراتش بجا مانده است
  .سقراط، ارسطو و افالطون

قبا از ميالد متولد شد و اولين  470ي در سال سقراط اهل آتن بود و از بنيانگذاران فلسفه غرب به شمار مي رود و 2
فيلسوفي بود كه جداي از عالم هستي، به انسانيت مي انديشيد، قبل از وي، تمركز فالسفه روي هستي و جهان و 

 انقالب. از اين نظر انقالبي در تفكر و انديشه فلسفي برپا نمود. پديده هاي آن بود لكن سقراط متفاوت مي انديشيد
سقراط همانگونه كه تلويحا ذكر . قرار داد فلسفه توجه كانون در را فلسفه است او اخالق در اخالق كردن اردو سقراط،

سبب شد به اعدام بواسطه گرديد نخستين فيلسوف درونگرا در يونان باستان بود و همين موضوع و متفاوت انديشيدن، 
 .نوشيدن جام زهر محكوم شود اعدامي كه افالطون شاهد آن بود
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است كه بشر خواهد توانست به هدف نهايي زندگاني  سان بديناست و 
اي ديگري پيش چشمان وي گشوده شود اين بهترين دست يابد و دنياه

معناي زندگي وي را در نظام  چراكهدليل تمركز بشر روي اخالق است 
  .اهد نمودمتحول خوهستي 
  
امروزه بارها و بارها توسط و 

حوزه اخالق و مديريت  انديشمندان
است كه رعايت  شده ثابت سازمان،

اخالقيات سبب موفقيت هر كاري و 
شود و  تواند ميسازماني نوع هر 

و  ها سازماناضمحالل و نابودي  باعثبالعكس عدم توجه به اخالق 
روان كه در  هاي دنده چرخ مثل بااخالق هاي انسان جوامع خواهد شد
ديگران هستند و هم وظيفه خود را به  حال كمكو  ياورجاي خود هم 

سبب رسيدن به  ،دهند ميانجام  وقفه يبنحوي روان و آرام و 
عاليه از پيش اهداف  يسو بهسازمان در مسير حركت  هاي موفقيت

گفت در شرايط وقوع حوادث و  توان يمحتي . شوند يم شده يينتع
 .كليد موفقيت در مديريت بحران است ترين اي يهپارعايت اخالق  انحسو

پايدار و  يها كنشدر سازمان، رفتار و  يا حرفهانسان داراي اخالق 
حتي در  – وي يها العمل عكسمعقول و منطقي دارد و از هر نظر 

  .است بيني يشپقابل  -حاالت ترين يبحران
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  يبند جمع

  :نتيجه گرفت توان مي بنابراين
در بين همنوعان الجرم  جويي برتري خود وانسان با توجه به طبيعت  -1

  .دنبال اخالقيات خواهد رفت
اخالقي اموري است كه سبب تفاوت انسان با ديگر رعايت موازين  -2

  .شود ميموجودات 
  .آموزش استشناخت و حميده، پسنديده و الزمه داشتن اخالق  -3
كاري در كاركنان،  شورونشاط يجادا براي كسب سود بيشتر، ها سازمان-4

ايجاد جو صميمي و خيرخواهي، مبارزه با سستي و تنبلي و كارگريزي، 
و رسيدن به اهداف نهايي و كنترل  رجوع اربابرضايت مشتريان و 

آموزش اخالقيات و نيروي انساني و ارتقاي تعهد سازماني بايد دنبال 
در بين كاركنان خود و  )يا حرفهو  فردي( رعايت موازين اخالقيسپس 

  .مديران باشندالبته بيش از آن در بين 
، برخورد ييخو خوشي، صداقت، خيرخواهي، آراستگي، دار امانت -5

و  دوطرفهدر برخوردهاي  نزاكت رعايت ، ادب و احترام وباحوصله
امثال آن جزو اخالقيات فردي است كه در اخالق سازماني هم نمود 

سازماني به هر خواهد داشت و ضامن موفقيت و كاربردهايي  پيداكرده
 ها آنعالوه بر  يا حرفهاما اخالق سازماني يا اخالق  رود مي شمار

مواردي چون رعايت استانداردها، استفاده از مواد اوليه مناسب، انجام كار 
  .شود يمرا نيز شامل .... در كمترين زمان و با كمترين هزينه و 
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 اخالق مفهوم و تعريف بر مكثي – اول فصل
 

  



 17صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

  

  اولفصل 

  مفهوم اخالق ف وتعري بر مكثي

  
  »اهداف رفتاري«  

  

  پس از مطالعه اين فصلانتظارات 
  

  آشنايي با ريشه واژه اخالق و معني لغوي آن -1

  تعاريف مختلف اخالق از ديدگاه انديشمندان مختلف -2

  اخالق هاي بندي تقسيم باآشنايي -3

  شناخت اصول اخالق -4

  اخالق فوايدتعمق در  -5

  آشنايي با رابطه اخالق با آزادي، دين، فلسفه، عرفان و علم -6

  خت تفاوت و تشابه اخالق با قانونشنا -7

  شناخت تفاوت عقايد با احكام و اخالق-8
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  مفهوم اخالق مكثي بر تعريف و

  

  چيست؟اخالق 

صفات پسنديده دروني و بيروني، به زبان ساده، اخالق يعني داشتن 
تفكر و نيت گفتار، منش، رفتار، 

 ازنظر اما اخالق؛ و حميده خيرخواهانه
  :تيرعا به مفهوم يشناس جامعه
  و پايدار مستدام -1 
  ارادي و اختياري -2
است كه اگر اين  در محيط كار و زندگي ياجتماع انتظارات و قوقح

در زمره  ، آن صفت و يا آن كار،نباشد »مستدام و اختياري« ؛رعايت
 گيرد ينمقرار  مثبت آن فرد، و خصوصيات اخالقي ياخالقصفت و كار 

ناپايدار است و با رفع فشارهاي بيروني، فرد عكس آن را عمل  چراكه
  .خواهد كرد

 .است ُخْلق و ُخلُق دو واژه، كلمه اخالق، جمع يشناس واژه ظرازن
  .شود مي يدهسرده با چشم كاست  يو صورت ليكشكل : ُخُلق �
ه با چشم دل كاست  يو سرشت درون ، صفاتيعت باطنيطب: ُخْلق �
  .شود ميده يد
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 هاي آموزهاستاد دانشگاه تهران،  1يمطهرمرتضي 
و  پيچيده تيبيانا قالب در تر شيپ كه را اسالمي
 صورت به خود، ويژه سبك به شد، مي ارائه فلسفي
 مندان عالقهو  مخاطبان اختيار در روز زبان با و آسان
 اخالقدر تعريف  وي ،بر همين اساس داد مي قرار
  :سدينو يم

  ؛و چگونگي زيستن زندگي نحوهبه زبان ساده يعني  اخالق
دشوار  آنپاسخ به  كنساده است ل ظاهر به سؤالاين  وي معتقد استاما 

فعل گفت  توان نمي سادگي بهاست، براي مثال  غيرممكنو تا حدودي 
 ترين مشكلكدام است؟ از بشر و راز اخالقي بودن  ؟اخالقي كدام است
مسائل فلسفي بشر است و به اين راحتي  ترين پيچيدهمسائل فكري و از 

  .دادقطعي به آن پاسخ  توان نمي
دانسته و آن را وي را معادل رفتار  بشر اخالق، استاد بنام اخالق 2ژكس

آن خوب و  طرف يكمحوري كه  نمايد ميتجسم و تصور  در يك محور
نويسنده غربي كتاب فلسفه اخالق معتقد است طرف مقابل آن بد است، 

  :از است عبارت اخالق علم
  ».باشد بايد كه بدان گونه آدمي رفتار در تحقيق«

                                                            
. در تهران ترور شد 1358كيلومتري مشهد، متولد و در سال  75در فريمان،  1298بهمن ماه  13مرتضي مطهري در  1

كتابهاي مختلفي از ايشان به يادگار مانده است كه در اين . وي استاد دانشگاه تهران در رشته فلسفه و كالم اسالمي بود
 .زمينه، مهم ترين آنها فلسفه اخالق مي باشد

 هاي كتاب سهامي شركت: تهران پورحسيني، ابوالقاسم ترجمه ،)عملي حكمت( اخالق، فلسفه). 1357( ژكس 2
 .9صفحه  جيبي،
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فدهم ميالدي و قرن فيلسوف قرن ه 1مالصدرا
يازدهم هجري، با اشاره بر اعتباري بودن ماهيت 

 نكته انتخاب آگاهانه خوي ومعتقد است  ها پديده

و تعريف  ياخالقبايد به مجموعه اصول خصلت را 
و  به ارادي نوعي بهوي  درواقع نمودآن اضافه 
ه نمود اي ويژهخاص و  تأكيد انسان اخالقيهاي رفتارهمه بودن  اختياري
 اخالق حوزه در صدرالمتاّلهين ابتكارات از آنتولوژيك اخالق .است
 به توجه با انسان اخالقي سعادت مراتب صدرالمتاّلهين، نظر در. است
 وي. شود مي محقق مرتبه به مرتبه وجود، تشكيك و جوهري حركت
 آن در انسان اخالقي هويت كه كند مي طرّاحي اساس اين بر را فرآيندي

 سعه هراندازه فرآيند، اين در. گيرد مي شكل صعودي سير يك در
 بر نفساني قواي ديگر و غضب شهوت، باشد، محدودتر انسان وجودي

                                                            
از فالسفه بنام قرن يازدهم هجري به  صدرالمتألهين و مالصدرا به معروف شيرازي قوام ابراهيم بن محمد صدرالدين 1

 سال و در وي موسس حكمت متعاليه بوده. اري ارائه نموده استشمار مي رود كه نظريات تكان دهنده و تاثير گذ
اين حكمت  ،نام دارد متعاليه حكمتهمانگونه كه ذكر شد،  مالصدرا مكتب. درگذشت) ميالدي 1640( قمري 1050

مجزا و متمايز است  »ماهيت«از  »وجود«استوار است وي معتقد است  »وجود« اصل بر، صدرالمتألهينبر اساس نظرات 
 ترين بديهيبر پايه اعتقاد وي، . را تشريح مي كند متعاليه حكمتبين اين دو تفاوت وجود دارد و همين تفاوت بنيان  و

 »وجود«مي كنيم لذا هيچگاه نياز به اثبات  درك آنرا حضوري، علم با ما كه است »وجود« مسئله جهان، موضوع
به هر وجود قالبي جدا  »ماهيت«. كه متمايز با وجود است است »ماهيت«احساس نخواهد شد اما آنچه بايد اثبات شود 

در واقع وي معتقد است آنچه همه جهان و پديده هايش را با هم مشترك مي . و منفك از سايرين تخصيص مي دهد
چون . نياز به اثبات آن نيست .دارند »وجود«است و به قدرت مي توان گفت همه پديده هاي جهان » وجود«انگارد 

نشان از  ها پديده اين از يك هر هاي ويژگي اما گرفته، سرچشمه بخش هستي از زيرا يكتا و منحصر بفرد است؛ »وجود«
 شمار به» وجود« معلول ،»ماهيت« و است اشياء» وجود« بر اصل بر اساس نظر مالصدرا،. دارد ماهيت و ذات فرق بين
 و است حقيقي »وجود« كه شد مدعي بود، سهروردي روپي خود كه ميرداماد استادش با مخالفت در مالصدرا .آيد مي

  .است اعتباري ماهيت
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 يافت خواهند نمود بيشتر ها اخالقي بي طبيعتاً و داشته بيشتري غلبه عقل
 بيشتر قوا ديگر بر عقل تسّلط شود، بيشتر انسان وجودي سعه هرچه و

 خواهد برخوردار باالتري اخالقي شأنيت از فرد نتيجه در و بود خواهد
 توان مي ،يابد مي تحقق آن در انسان اخالقي هويت كه را فرآيند اين. شد
  1.ناميد »آنتولوژيك اخالق«

 فردريك ازجملهاما بسياري از انديشمندان معاصر حوزه مديريت  
به مفهوم روانشناس برجسته آمريكايي،  2هرزبرگ

 .اند نمودهحوزه اخالق اشاره  ابزار خودكنترل در
 3هرزبرگ» بهداشتي ـ انگيزشي« دوعاملي ي نظريه
نظريات مرتبط كننده  ترين عجيبو  مؤثرترين از يكي

خود  هرچنداست  اي حرفهانگيزش به اخالق 
 تمامي بهدر اين نظريه نبرده است اما  اي حرفههرزبرگ اسمي از اخالق 

 بر مؤثر عواملگ در اين نظريه، هرزبر. است كرده اشارهآن  هاي شاخص
 وي. كند مي تقسيم بهداشتي و انگيزشي ي دودسته به را انگيزه ايجاد

را مقيد به  ها آن قطعاًمعتقد است براي ايجاد رضايت در كاركنان كه 

                                                            
  .مالصدرا اخالقي نظام بر ، شرحي312 ، شماره1390 مهرماه بيست و سوم حوزه، پگاه مجله 1
شهرت و  بيشتر .باشد مي بازرگاني مديريت در ها نام ترين تأثيرگذار از يكي و بود ماساچوست متولد فردريك 2

 نظريه و) Job Enrichment( شغل سازي غني خاطر به يو محبوبيت
ٔ
 چگونه كتاب. انگيزش است بهداشت ◌

شد و بسيار كتاب پرفروش و  در اياالت متحده آمريكا منتشر 1967 سال توسط هرزبرگ در برانگيزانيم را كاركنان

  .شد تاثيرگذاري در تاريخ علم مديريت بازرگاني

٣ HERZBERG THEORY 
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خواهد نمود بايد به عوامل بهداشتي توجه كرده و  اي حرفهاخالق 
ه بازوي انجام استاندارد و متمركز بود و براي افزايش انگيزه در كار ك

را به ارمغان خواهد آورد  اي حرفهكار در بحث اخالق  هزينه كمسريع و 
  .روي عوامل انگيزشي متمركز شد بايست مي

  

  :بيان كرد كه گونه اين توان مي رسد ميبه نظر 

، كند مينيت ، انديشد مييك انسان  آنچهاخالق يعني همه 
  .كند ميصحبت  و دهد مي، نشان نمايد ميرفتار 

اخالق موضوعي است كه نيك و بد دارد،  نبايد فراموش كرد كه ضمناً
نكوهيده و پسنديده دارد و نيك و بد آن را فرهنگ، اعتقادات، صفات 
اشخاص در و نظام معنايي حاكم بر جوامع و تفكرات  هاي ارزشباورها، 

 تأمل قابل نكته مهم و .سازد ميكار روشن  البته حوزه فردي و اجتماعي و
 ،عناصر ،ها المان به معني عام، اخالقمباحث اخالقي و  ،ديگر اينكه

برخي از  شود ميرا شامل  باهممختلف و متعدد و گاه متناقض  هاي بخش
بعضي  .مربوط به اخالق، متغير و برخي اليتغيرند هاي المانموضوعات و 

كسان و صفات ي توان مينسبي و برخي مطلق هستند و ن آن هاي بخشاز 
و عناصر  ها المانگروهي از . آن نسبت داد هاي بخشواحدي به همه 

لكن گروهي فازي  گنجند مياخالق در قالب صفر و يك و سياه و سپيد 
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اخالقي  كدهاي حدودوثغورو طيفي هستند، از اين گذشته نقطه نهايي و 
بوده و وابسته به  و حتي مغشوش در بسياري موارد نامفهوم و مبهم

نسخه واحد و تعريف واحدي  توان ميفلذا ن و اشخاص هستند، شرايط
  .اخالقي برشمرد هاي المان و ها مشخصه براي

متفكران سرشناس  ديگر از توسط برخي شده ارائهدر ادامه به تعاريف 
نقصي دارند كه در صفحات  هركداماين تعاريف  شود ميكوتاه  اي اشاره

 .آتي توضيح داده خواهد شد

 

  ارسطو جامع تعريف

مشابهي كه در كتاب اخالق نيكوماخوس  نسبتاًنظريات  جز بهارسطو 
ديگر تعريف جامع ديگري از  هاي نوشتهارائه داده در برخي مقاالت و 

  .اخالق ارائه داده است
مجموعه  اخالق راخود  هاي نوشتهبراي نمونه، وي در ساير مقاالت و 

تعريف  باعقلآن  رفتارهاي ناشي از قواي شهوت و غضب و هماهنگي
كنترل و مهار عقالني كه در صورت منظور وي اين بوده  احتماالًو  هنمود

، انسان به سرمنزل مقصود خواهد محرك شهوت و غضب دونيروي
  .رسيد
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  فرهنگ الروستعريف 

  :نوشت شده است اخالقذيل كلمه ) 2017( 1در فرهنگ الروس
و  ، رفتاركردار ،مجموعه قوانينبه  اخالق 
 جزو كه گردد مياطالق  ييها رزشا

و عدم  شود ميهنجارهاي جامعه محسوب 
اصول و ابعاد آن و عدم توجه به رعايت 

 د در آن جامعهتوان ميكدهاي اخالقي، 
به دنبال داشته و  را يهنجارشكننوعي 
لذا . بكشاندرا به آشوب و آشفتگي  اجتماع

رواني و  كننده آرام عنوان بهبه اخالق و رعايت اركان و اصول آن 
  .است شده دادهاجتماعي جامعه ارزش 

  

  فرهنگ روبرتتعريف 

، اخالق )2017( 2در فرهنگ فرانسوي روبرت
اصول و قواعد رفتار انساني آمده  مفهومبه 
هدف از  شده نوشتهدر اين فرهنگ  .است

اخالق و تعريف اصول و قواعد مشترك و 
  .آن به نيكي ميل كند طهواس بهعالي رفتار انساني اين است كه انسان 

                                                            
١ le Petit Larousse 
٢ Le Petit Robert 
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  نيكوماخوسارسطو در تعريف 

با كتابي است كه در مورد اخالق و  نخستين نام 1نيكوماخوس اخالق
صحبت نموده است اين كتاب را  ،علم اخالقموضوع موشكافي 
  .از ميالد مسيح نوشته استقبل  ها سال ،ارسطوفيلسوف يونان باستان، 

ضمن بيان ارسطو در كتاب اخالق نيكوماخوس 
نظرات اخالقي خود، علم اخالق را به موفقيت 

طي آن  نسبت داده است و شهرها دولتممالك و 
اظهار داشته كه اخالقيات، مقدمه علم حقوق و 

ارسطو معتقد بوده  .است و كشورداري سياست
و به رعايت  خودساختهملتي سعادتمند خواهد بود كه اخالقيات را پيشه 

  .ر چيز ديگر اهميت دهداخالق حميده بيش از ه
در نظر  و نيكبختي نوع بشر، شرط سعادتمندييگانه عالوه بر اينكه 

و حكومت  موفقاخالقيات است، شرط كشورداري  و، رعايتارسط
است مابين اين دو موفقيت  شده معرفيموفق نيز رعايت اخالق 

 شده شناخته ها سازمانمطرح است كه چون در زمان ارسطو  ها سازمان
به آن نشده است اما از اين دو نظر  اي اشارهبودند  نشده تعريفه و نبود
از اعتقادات وي  اي نسخهارسطو  ازنظر ها سازمانبراي موفقيت  توان مي
  .پيچيد

                                                            
١ Nicomachean Ethics 
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  مفرداتتعريف 

 كتاب در »راغب« بنا به آنچه ،است »قْْلُخ« و »قُْلُخ« جمع »اخالق«
يك  واژه دو اين ،ذكر نموده است »مفردات«

 كه است صورتي و شكل معني به خُُلقْ ،دارند هريش
 ويژه به كند ميآن را حس  ،گانه پنجبا حواس  انسان

، كلمات و و با گوش بيند ميبا چشم ظواهر آن را 
 هاي ويژگي معني به قْخُْل و شنود مي لحن آن را
 يباطن و دروني صفاتسرشت و  و سجاياروحي، 
به  .را ندارد گانه پنجاس حواز  يك هيچكه قابليت احساس با  است

و  قْ شكل درونيُخْل انسان و و ظاهري شكل بيروني ،عبارت ساده ُخُلقْ
كردارها كليه به  عموماًو  هاست واژه خلقيات جمعانسان است و باطني 

  1.شود مياطالق اخالق و رفتارهاي ناشي از خلقيات، 
  

  مسكويه ابنتعريف 

در مورد  ،»االعراق تطهير و االخالق تهذيب« كتاب در 2مسكويه ابن
  :نوشته استقْ ُخْلتعريف 
 را انسانبدون نياز به تفكر و انديشه،  كه نفساني حالتعبارت است از همان  خلق

  .كند ميبرخي امور  انجام بهوادار 

                                                            
  اخالق صفاتي و اخالق رفتاري 1
 تجارب« ،»االكبر الفوز« كتابهاي نگارش. شد متولد مشكويه باستاني شهر در هجري 320 حدود در مسكويه ابن 2

 و طب فلسفه، بر عالوه وي. اند داده نسبت وا به را »الجامع« و »خرد جاودان« ،»السعادات ترتيب« ،»الفريد انس« ،»االمم
 .است كرده نقل ثعالبي را وي شعرهايِ از تعدادي داشت بطوري كه گرايش نيز شاعري به كيميا
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  علميه حوزهتعريف 

در خصوص اخالق مطالب مفصلي  2علميهحوزه  رساني اطالع 1پايگاه
  :است نوشتهه در تعريف اخالق ارائه داده است اين پايگا

  .گويد مي سخن آن آثار و ها ريشه و بد و خوب صفات و ملكات از اخالق

به ترتيب  اسالم در اخالق علم منابعه، لميحوزه ع هاي نوشته بر اساس
  :از اند عبارت

  قرآن؛) 1 
  ؛)ع( معصومان سنّت) 2 
  عقل؛) 3 
  .فطرت ) 4
  

  تعريف فيض كاشاني

، ر تعريف اخالق مشابه رويه ابن مسكويه استرويه فيض كاشاني د
  :نويسد يم شده سادهدر مفهومي » حقايق«در كتاب  فيض كه يطور به

 و سهولت به اعمال و افعال انسان كه نفس با استوار هيئتي از است اخالق عبارت
  .شود مي صادر آن از انديشه و تفكر به نياز بدون

  

                                                            
١ http://www.hawzah.net 

 با اخير قرن درعلميه  حوزه اين. دارد قرار قم شهر در كه است شيعيان مهم علميه هاي حوزه از يكي قم علميه حوزه 2

 .شد تجديدحيات شمسي 1301 سال در يزدي حائري حضور
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  ژكستعريف 

  :نويسد مي ژكس در كتاب فلسفه اخالق
در  انسان كه مجموعه رفتارهايي در و پژوهش تحقيق از است عبارت اخالقعلم 

  .باشد گونه بدانبايد  ال ايدهحالت 
علم اخالق صفات خوب و » موضوع«ژكس معتقد است  ديگر عبارت به

شود  بدي است كه از طريق كارهاي اختياري و ارادي در انسان ايجاد مي
 علم تصديقي و تصوري مبادي از كه است علمي نيز »اخالق فلسفه«

 در كه را مفاهيمي و تصورات هم اخالق فلسفه در. كند مي بحث اخالق
 تصديقات كه را مسائلي هم و رود مي كار به آن هاي گزاره و اخالق علم
 موردبحث ،است ها آن حل و بررسي بر متوقف اخالقي، هاي جمله و
ها جستجو  آل در ايده صرفاًالق را ژكس با اين ديدگاه، اخ .دهند مي قرار
  .كند مي
  

  فولكيهتعريف 

  :دارد مي نبيافرانسوي  متفكر و فيلسوف، 1فولكيهپل 
براي رسيدن  ا،ه انسان قوانين رفتارها و  دستورالعمل عهمجمو عبارت است از اخالق

  .به هدفشان
بايد در  موردنظر هاي منشكه هست اين است كه رفتارها و  اي نكته**
عادات رفتار و  صورت به او و براي شده نهادينهفرد  د و باطنوجو

                                                            
١ Paul Foulquié 
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دربيايد وگرنه انجام يك عمل و يا سر زدن يك ارادي  البتهو روزمره 
 تواند ميتحت شرايط خاصي نيا رفتار اخالقي در مكان و زمان خاص و 

شرايط  ،چه در اين حالت ،آن رفتار اخالقي باشد دليل مسلح بودن فرد به
و نه سرشت و نهاد و گفته شد اخالق بايد از  اند بودهرفتار  سبب بروز
از آن بايد ارادي و اختياري  تر مهمو  گيرد نشأتو آميزه ذاتي، سرشت 
و زور دروني و  فشار تحترفتارهاي اخالقي صفات و بروز  باشد لذا
را اثبات نمايد، ملكه شدن حميده  اخالقنشانه داشتن  تواند ميبروني ن
افراد به همين مفهوم داللت  اخالقي و تفكرات اخالقي در ذهنرفتارهاي 

  .شود ميدارد و حالت پايدار رفتارها و صفات اخالقي را متضمن 
  :در اين گفتار دو شرط ذكر شد

  ارادي و اختياري بودن رفتار اخالقي -1
  پايداري و استمرار آن، -2

. است رفتار و صفات با تغييرات محيطي تغيير عدماما مورد سوم 
 گويي راستبايد در همه حال اين  گوست راستاگر فردي  ديگر عبارت به

به زيانش خواهد بود  گويي راستبرايش تفاوتي نكند كه  را نشان دهد و
براي  .پيش مرئوس باشد و يا رئيس ييگو راست يايا به نفعش و 

شدن موضوع فرض كنيد انساني خير و انفاق كننده و بخشنده  تر روشن
و چه در تنگدستي اين  ثروتمنديال اين انسان چه در زمان است ح

چون  ماند ميكرده و همچنان بخشنده و كريم  را حفظصفت خود 
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سرشت وي بوده و يك صفت پايدار را در  هاي ويژگيكرامت و جود از 
  .نهادش ايجاد نموده است

 زور بهو يا ترس از عقوبت و يا  بندي شرط به خاطراگر  مثال عنوان به
و امثال آن، فردي كار صوابي انجام دهد يا نوعي قهرماني از خود  هاسلح

اين خاصيت و اين رفتار در  كه مادامينشان دهد يا از مال خود ببخشد 
تكرار نشود  دائماًوجود وي نهادينه نشده باشد و ملكه ذهن وي نگردد و 

  .ندگوي نميو زمان باشد، به وي بخشنده و قهرمان  مكانو تابع شرايط 
تملق و چاپلوسي و  هاي واژهدر اين رابطه، بحث در مفهوم مثال ديگر 

هر  اوالً: در اين رابطه بايد گفت. و حرمت است فرق آن با احترام
داشته باشد تملق است؛ از آن  »آن روي خود«احترامي كه تمنايي در 

گذشته اگر اين احترام معطوف و وابسته به پست و مقام و ثروت و 
درجات آن، نوع و شدت احترام  با تغييرمقابل بوده و  قدرت فرد

محترمانه  كه ماداميو  شود مي محسوب كند اين احترام نيز تملق تغيير هم
و تبديل  وابسته به شرايط بوده و در فرد نهادينه نشده باشد ،رفتار كردن
، فلذا .اين صفت به وي تعلق نخواهد گرفت نشود، اش روزمرهبه عادت 
البته ارادي و اختياري افراد است وصيات مستمر و پايدار و خصاخالق، 

آن  و با شرايط مكان و زمان نبايد تغييرات اساسي در قواعد و اصول
برخورد در اخالق و در حوزه مباحث اخالقي، قابل  دوگانگيپديد آيد 

  .توجيه نيست
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  نراقي احمد تعريف

  :گويد مي »اخالق علم« تعريف در 1نراقي
 چگونگي و منجيه و مهلكه صفات دانش اخالق علم
 و بخش نجات صفات به گرديدن متخلق و شدن موصوف

  .است كننده هالك صفات از شدن رها
كه خالصه  2اين تعريف در كتاب معراج السعاده

كتاب مشهور در حوزه اخالق يعني جامع 
  .آمده است، باشد مي 3السعادات
و اخالق را  اند داشتهاخالق  علمايشان ديدگاه تقليلي به  رسد ميبه نظر 

تواند او را هالك كرده  يمدانند كه اين صفات  يمجزئي از صفات انساني 
و شناخت و آگاهي داشتن به انواع اين صفات را از  و يا نجات دهد
اما  ،شود يمدانند كه به نام علم اخالق شناخته  يممباحث علمي 

از صفات انسان توصيف  رت يعرفانديشمندان ديگر دايره اخالق را بسيار 
نراقي پدر و نراقي پسر هر دو ديدگاه ترفيعي به اخالق را رد . كنند مي

، كتب و نظريات اخالقي خود، به همين ديدگاه بسنده ها نوشتهكرده و در 
  .اند كرده

                                                            
 .بود خورشيدي 12 سده شاعر و نويسنده شيعه، مجتهد و دانشمند 1

 و خالصه كتاب اين. است نراقي فاضل احمد مال از اسالمي اخالق در كتابي السعاده معراج: به نقل از مقدمه كتاب 2

 مردم فهم جهت السعاده معراج. است نويسنده پدر نراقي مهدي مال از سعاداتال جامع عربي كتاب فارسي ترجمه

  .شده است افزوده آن بر نيز زيادي مطالب و شده نويسي ساده عادي
در سه جلد و  را آن نراقي مهدي مال كه است اخالق علم زمينه در اسالمي هاي كتاب ترين معروف از السعادات جامع 3

 .است نوشته به زبان عربي
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  جايگاه اخالق در فلسفه

فلسفه نظري  فلسفه نظري و عملي تقسيم كنيم، دودستهاگر فلسفه را به 
فلسفه نظري . ر طبيعت و ذات است و فلسفه عملي همان اخالقدال ب

  .اختيارسراسر اجبار است و فلسفه عملي سراسر 
  

  

  جايگاه اخالق در فلسفه -1 شكل

 
  علم اخالق

اگر اخالق، داشتن صفات و اعمال و رفتارهاي ارادي و پايدار است 
 سازي نهنهاديو روش  پايدارسازينتيجه گرفت علم اخالق نحوه  توان مي

براي رهايي  هايي روشو بالعكس  كند ميصفات اخالقي نيك را مطالعه 
  .دهد مينادرست را پيش روي قرار  هاي منشاز صفات و 
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هدف از ايجاد چنين علمي اين است كه انسان به كماالت مجهز شده و 
راه خود را از موجودات ديگر جدا نموده و در مسير انسانيت و شرافت 

  .بردارد تري محكم هاي گام
برخي علم اخالق را مترادف با علم چگونه زيستن انسان در اجتماعات 

و برخي ديگر علم دستيابي به كدهاي اخالقي  اند كردهانساني تعريف 
 باهماجماع تعريف دو گروه  رسد ميبه نظر  اند دانسته ها فضيلتبهتر و 
  .د انسان را با ذات علم اخالق آشنا سازدتوان مي
  

  اخالق نديب تقسيم

) تو رذيل فضيلت(انواع خوب و بد  اخالق بهدر يك نگاه عمومي، 
نگريسته شود  اما اگر فراتر از ديدگاه صفر و يك به آن شود ميتقسيم 
علمي  منشأ كه بايد، گونه آن تواند مين بندي تقسيمگفت اين  توان مي

اي نگريست و طبقات و درجاتي بر 1فازي توان مياخالق را  داشته باشد
تي هم از هم كه تعامال اما مطالعه اخالق در سه گروه مجزا؛ آن قائل شد

  :پذيرد ميباهم دارند انجام 

                                                            
اين مفهوم در برابر مفهوم صفر و يك قرار  .است) شناور( مبهم و ناواضح غيردقيق، معناي به) fuzzy( فازيكلمه  1

 در روزمره صورت به را ها آن كه دارند وجود ما پيرامون در بسياري نادقيق مفاهيم قطعيت، عدم بر اساس اصلدارد، 
 مطرح بودن خوب براي كميتي هيچ »او انسان خوبي است«: ثالم عنوان به. كنيم مي بيان مختلف هاي عبارت قالب
 عوامل گرفتن نظر در با انسان مغز واقع در. است كيفي حس يك اين بلكه نماييم، گيري اندازه دقيق بطور تا نيست
 هاي مولفر و زبان به ها آن الگوبندي كه نمايد مي گذاري ارزش و تعريف را جمالت استنتاجي تفكر پايه بر و گوناگون
براي مطالعه در مفاهيم نادقيق، مبهم و ناواضح است كه  جديدي مفهوم فازي منطق. بود خواهد پيچيده بسيار رياضي

  .توسط پروفسور لطفي زاده اردبيلي ابداع شده است
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  ه اخالقففلس: گروه اول -الف

بنيادين حوزه  سؤاالتشايسته به  هاي پاسخ كنند ميسعي سفه اخالق فال
؟ اند كدامارهاي آن يو معخوب و بد  اينكه مثل يسؤاالتاخالق بيابند 

آن نسبي هستند يا مطلق؟  هاي وابستهچيست؟ اخالق و ت آن ماهي
و دستورات و اركان اخالقي در طول زمان و يا بسته به شرايط  اخالقيات
  ؟تغيير قابلاليتغيرند يا  مكان،

  نظري اخالق: گروه دوم -ب

و  ها منشصفات و ضمن اينكه انديشمندان اخالق نظري سعي دارند 
، داليل بروز نمايند ميو تعريف  بندي طبقه ورفتارهاي اخالقي را احصا 

تبعات ناشي از آن آثار و و  مختلف هاي انساندر  يقرفتارهاي اخالانواع 
  .نمايند بندي تقسيمرا مختلف اخالق  هاي حوزهرا نيز شناخته و 

  اخالق عملي: گروه سوم -ج

فلسفه به دو گروه  بندي تقسيمدر بررسي جايگاه اخالق در  آنچهمطابق 
اخالق و اخالق نظري  پرداختن به فلسفهلسفه نظري و عملي بيان شد، ف

عملي براي رعايت  هاي كاربرگ ها انسانتا  كند ميزمينه را فراهم 
اخالقي  هاي منشپايدارسازي  هاي روشداشته و  اختياررا در اخالقيات 
الزمه اين امر . قوي در كف داشته باشند هاي انگيزانندهبا  در خود را

و بهبود رفتار و پندار و  ها انساندر رفتارهاي كوچك و بزرگ  عهمطال
ايجاد و حذف  هاي روشبه بياني ديگر، اخالق عملي  .البته كردار اوست

  .آموزد ميرفتارهاي اخالقي خوب و بد را 
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  اصول اخالق

چون  تأثيرگذاري هاي شخصيتو  باستان دوران متفكران و فالسفه
خالصه كرده بودند كه اين  اراصلچهدر اصول اخالق را  سقراط،
  :از اند عبارت چهاراصل

  حكمت، �
  عفت، �
  ،شجاعت �
  .عدالت �
عقل و البته ايشان تمامي صفات خوب و نيك اخالقي را كه  درواقع

را در قالب  كند مي تائيد فطرت پاك هر انساني آن راطينت، سرشت و 
وسط فوق، ت چهارگانهاصول  .دمذكور خالصه نموده بودن چهاراصل

و عالوه بر حكمت، عفت،  تغييريافتهبه پنج اصل  مدار ديننديشمندان ا
خداپرستي را هم به آن اضافه كرده و اصول ايشان شجاعت و عدالت؛ 

منظور از اصول اخالقي اين است  درواقع .اخالق را بنيان نهادند گانه پنج
اخالقي  هاي قضاوتاخالقي خود و يا  هاي نگرشكه انسان مبنايي براي 

 تواند ميكه اين اصول را شنيده باشد  انسانيبراي مثال هر . شته باشددا
يا ظلم را در ستون اخالقيات بد قرار دهد چون با اصل عفت و  عفتي بي

آن  هاي مصداقفرد اين اصول و  كه مادامياصل عدالت مغايرت دارد و 
به  مسلط باشد خواهد فهميد دارا بودن اين نگرش نياز ها آنرا بداند و بر 

 .مطالعه علم اخالق نخواهد داشت
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  اصول اخالق در اسالم

است  شده درجمطابق آنچه در انتشارات حوزه علميه مسلمان دانشمندان 
آمده است، » محجة البيضاء«و » احياءالعلوم«و يا در كتب معتبري چون 

از آن را  هايي بخشتنها و چهارگانه اخالق را پذيرفته و  گانه پنجاصول 
  .اند افزوده ها آنده و مواردي به تفسير كر
تمامي انديشمندان مباحث  موردپذيرشگفت اين اصول  توان ميلذا 
  .است بااخالقمرتبط 

  :انديشمندان مسلمان باطن انسان را داراي سه محركه
  ادراك، �
  ،شهوت �
  غضب، �
تشخيص حق و باطل و ادراك به معني  اند داشتهايشان اظهار  دانند مي

نفساني و غضب به معني  هاي خواسته طرف بهشهوت به معني جذب 
كه رعايت حد اعتدال  اند داشتهو در گام دوم بيان  هاست ناخواستهدفع 

در ادراك، شهوت و غضب همان فضايل اخالقي است و تفريط و افراط 
  .شود ميدر ادراك، شهوت و غضب، رذايل اخالقي محسوب 

  حد اعتدال در ادراك را حكمت، .1
  ،ت را عفتشهوحد اعتدال در  .2
  ،حد اعتدال در غضب را شجاعت .3
  .اند نهادهنام 
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توسط سقراط است  شده بياناصل اخالقي  اين حدود اعتدال بيانگر سه
شهوت كه اگر  اند پذيرفته بدين گونهاما اصل چهارم كه عدالت است را 

در داخل مجموعه و دايره ادراك اتفاق افتد يعني آگاهانه بوده و و غضب 
لذا  شود ميپديدار  عدالتتفكيك خوب و بد رخ دهد،  پس از تمييز و

  .اند پذيرفتهاصل چهارم را نيز  ترتيب اين به
در اين كتاب  رسد مياحاديث مختلفي در اين باب وجود دارد كه به نظر 

نمونه به حديثي از  عنوان بهاشاره شود بنابراين  ها آنهمه  نياز نيست به
  :شود مياشاره  )ع(امام صادق 

و  شمارد ميويژگي براي عقل  هفتادوپنج، 1السالم عليه صادق امام
، خصوصيات جهل است، در اين حديث ها ويژگياضداد اين  فرمايد مي
است  شده اشارهدر اسالم  آن هاي بنيانضمني به اصول اخالقي و  طور به

در جدول مذكور به نقل از اصول كافي  گانه هفتادوپنج هاي ويژگي
  .است شده درجشماره يك 

                                                            
 و) ع( باقر امام وي پدر. امامي شيعيان امام ششمين ،)ق 148-83) (ع( صادق جعفر امام به معروف محمد بن جعفر 1

 به او. زيست مي عباسي نخست خليفه دو و اموي آخر خليفه پنج حكومت دوران در صادق امام. است فروه ام مادرش
 راويان و شاگردان شمار .است داشته شيعه امامان ديگر به نسبت بيشتري علمي فعاليت اموي، حكومت ضعف جهت
 مذهب را امامي شيعه مذهب رو اين از است؛ صادق امام از ،)ع( بيت اهل روايات بيشتر. اند دانسته نفر 4000 را او

 مالك و ابوحنيفه مانند آنها از برخي. دارد بااليي جايگاه سنت اهل علماي ميان در صادق امام. خوانند مي نيز جعفري
 قيام حكومت ضد بر شيعيان، درخواست و اموي حكومت ضعف وجود با صادق، امام .اند كرده روايت او از انس بن
 او قيام با كرد، مي ياد نيكي به زيد از آنكه با وي صدوق، شيخ گفته به. داد مي پرهيز قيام از نيز را شيعيان و نكرد
 به صادق امام. كنند شركت زيد قيام در است كرده توصيه برخي به صادق امام كه است نوشته اثير ابن اما بود؛ مخالف
  )http://fa.wikishia.net( .رسيد تشهاد به زهر وسيله به منصور ابوجعفر دستور
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  السالم عليه صادقامام  ازنظرعقل  گانه هفتادوپنج هاي ويژگي -1جدول 

  رديف
ويژگي 
  عقل

ويژگي 
  جهل

  ويژگي جهل  ويژگي عقل  رديف  

  زدگي شتاب  متانت  19    بدي  نيكي  1
  سفاهت  بردباري  20    كفر  ايمان  2
  گويي بيهوده  خاموشي  21    انكار آيات  تصديق  3
  ستكبارا  تسليم  22    نااميدي  اميد  4
  شك  تسليم  23    ستم  عدالت  5
  تابي بي  صبر  24    نارضايتي  خشنودي  6
  انتقام  گذشت  25    بخل  سخاوت  7
  فقر  نيازي بي  26    كفران  شكر  8
  غفلت  توجه  27    حرص  توكل  9
  كاري فراموش  حفظ  28    سنگدلي  رأفت  10
  رابطه قطع  محبت  29    غضب  رحمت  11
  حرص  قناعت  30    جهل  علم  12
  منع  مواسات  31    ماقتح  فهم  13
  عداوت  دوستي  32    دري پرده  عفت  14
  شكني پيمان  وفا  33    دنياپرستي  زهد  15
  معصيت  اطاعت  34    خشونت  مدارا  16
  جويي برتري  خضوع  35    جسارت  خداترسي  17
  بال  سالمت  36    تكبر  تواضع  18
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  السالم عليه امام صادق ازنظرعقل  گانه هفتادوپنج هاي ويژگي -1ادامه جدول 

ف
ردي

  

ف    ويژگي جهل  ويژگي عقل
ردي

  

  ويژگي جهل  ويژگي عقل

  اسرار افشاي  تقيه  57    توزي كينه  محبت  37
  تعصب  انصاف  58    گويي دروغ  راستي  38
  كارشكني  مصالحه  59    باطل  حق  39
  كثافت  نظافت  60    خيانت  امانت  40
  حيايي بي  حيا  61    نيت آلودگي  خلوص  41
  بخل  سخا  62    خمودي  شهامت  42
  رنج  راحت  63    غم  شادي  43
  سختگيري  سهولت  64    انكار  معرفت  44
  نقصان  بركت  65    مكاشفه  مدارا  45
  بيماري  تندرستي  66    گري توطئه  الغيب حفظ  46
  طلبي فزون  اعتدال  67    افشاگري  كتمان  47
  هواپرستي  حكمت  68    نمازي بي  نماز  48
  جلفي  وقار  69    افطار  روزه  49
  شقاوت  سعادت  70    جهاد از زپرهي  جهاد  50
  گناه اصرار  توبه  71    خدا شكني پيمان  حج  51
  غرور  استغفار  72    چيني سخن  رازداري  52
  سستي  جديت  73    آزار والدين  نيكي والدين  53
  ترك دعا  دعا  74    رياكاري  جويي حق  54
  كسالت  نشاط  75    منكر  معروف  55
          زينت نمايش  پوشيدگي  56
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 اي چهارگانهاركان  نمودار ذيل، به شرح، نيز ع علي ؤمنيناميرالمحضرت 
  :بر ايمان عملي و يا ايمان مبتني بر عقل شمرده است

  
  السالم عليهعلي  اميرالمؤمنين ازنظراخالق  بر مبتني ايمان اركان -2 شكل

  )1392مالباشي،  زاده مهدي: منبع(
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 اند عبارت لسالما عليهاركان ايمان مبتني بر اخالق در نظر حضرت علي 
  :از

  صبر، �
  يقين، �
  عدالت، �
  جهاد، �

اصول در خصوص  السالم عليهعلي  اميرالمؤمنين، غررالحكمبه نقل از 
  :اند فرموده اخالق
 شده داده او به آخرت و دنيا خير شود داده كس هر به است چيز چهار
  :از اند عبارت اي پايهاين چهار نعمت  است
  گفتن سخن در راستي )1
  امانت يادا )2
  فتع )3
  خلق حسن )4
كه گاه جزو روايات معتبر هم هستند  منقولدر برخي احاديث اسالمي  

  :اصرار بر اين است كه
 گويي دروغو  شده است بنانهاده گويي راستصداقت و اصول اخالق بر  ترين اصلي
اعتماد و  نابودي منشأو  بشر وخوي خلقو فاسد كننده  پسنديده اخالقظهور مانع 

  .استل ساير اصو اطمينان و
به  مربوطهكه در نمودار البته اين صداقت، انواع و ابعاد وسيعي دارد 

  .است شده اشاره ها آنبرخي از 
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 بد در سه اخالق اصول السالم عليه صادق امام از ديگري حديث در

د اين اصول همان اصول اخالق است بديهي است متضا شده بيانعنوان 
  :اصول اخالق بد در سه چيز است فرمايند مينيك خواهد بود ايشان 

  حرص و طمع -الف
  و غرور كبر -ب
 حسد -ج
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كه  ذكرشده وآله عليه اهللا صلي اكرم بحار نيز حديثي از پيغمبر 69در جلد 
 و مسبب عصيان و نافرماني ايشان شش اصل را از اصول اخالق نكوهيده

  :از اند عبارت شش اصل و آن اند ردهشم
  پرستي مقامو  طلبي جاه -الف
  دنيادوستي -ب
  بارگي شكم -ج
  زيادي خواب-د
  راحت طلبي-هـ
 راني شهوت -و

  

  

  اخالق فوايد

 ستاكه ذهن دانشمندان اخالق با آن درگير بوده اين  يسؤال ينتر مهم
براي  اي فايدهق چه به اخالق پاي بند شوند؟ اخال ها انسانچرا بايد : كه
دارد كه بايد انرژي بگذارند و  شان اجتماعيو زندگي شخصي و  ها آن

 يهركس سؤاالت گونه اين دادن به پاسخاشتياق براي اخالق مدار باشند؟ 
 اخالقي بياخالق را استخراج و تبعات و پيامدهاي  فوايد كند ميرا وادار 

به  اند شمردهبراي اخالق كه  فوايديقرار دهيم برخي از  موردمطالعهرا 
  :ذيل هستند شرح
  نفساني يها و خواسته غرايز ليتعد -الف

 كبر و حسد

 حرص و طمع
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  دوست داشتن و دوست داشته شدن -ب
  بر اساس شرافت انساني شده گذاشتهزندگي اجتماعي بنيان  -ج
  ايجاد آرامش درنتيجهتطابق اصول اخالقي با فطرت و  -د
  در جامعه ومرج هرججلوگيري از -هـ
  ابط فرد با فرد و فرد با جامعهبهبود رو -و
  ايجاد اعتماد و اطمينان عمومي -ز
  اجتماعي و اقتصادي يها بحثحفظ امنيت پايدار در  -ح
  

  نياخالق و درابطه 

هدف و رهنمون ساختن وي به كمال،  انسان يت معنويشخص يتعال
 .است اديانهمه  ياصل

به رعايت  ود راخ داران دينو  مردم در تمام اديان مهم، دستورات ديني 
كه  وآله عليه اهللا صلي اكرم براي نمونه، پيغمبر .كنند مياخالق توصيه 

  :فرمايد ميآورنده پيام اسالم است 
  .ام خته نشدهيو محاسن آن برانگ يارم اخالقكاتمام م يمن جز برا

 تأكيدهم هست و هر چه دين  غيردينياست  غيراخالقيپس هر چه  
 عنوان بهباشد در تقابل اخالق با فقه  قياتبايد جزئي از اخال كند مي

اخالق را در اولويت قرار  وآله عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر ،دين بخشي از
از اين ارجحيت اخالق بر  اي نمونهو درخت خرما سمره  داستان اند داده

آنجا كه فرمود ضرر رساندن در دين جايگاهي ندارد  دهد ميفقه را نشان 
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الناس مسلطون « يم فقهكفراتر از ح يصول اخالقالذا حكم فرمودند 
  .است 1»اموالهم يعل
   

  ياخالق و آزادرابطه 
 و تعريف بررسي قابل ديدگاه دو از آزاديگفت  توان ميدر بيان مفهوم كلمه آزادي 

  .يك حق عنوان بهيك واقعيت، آزادي  عنوان بهآزادي : است

  واقعيت عنوان به آزادي

 انسان صرف به ابناي بشر و وجود دارد ،نفسه في واقعيت عنوان به آزادي

 كه تصور نمود را انساني توان نمي داراي اين نوع از آزادي هستند و بودن

 اين از. باشد نداشته را فلسفي معناي به اختيار و آزادي اين و باشد انسان

 دادن در ها و حكومت ها دولت و است »اختيار به مجبور« انسان ديدگاه،

  .باشند داشته توانند نمي نقش و سهمي هيچ زاديآ نوع اين

  حق منزله به آزادي

 حق در اين ديدگاه، اين. است سلب و اعطاء قابل حق، منزله به آزادي اما
 دايره در و گردد مي ايجاد ذهن از خارج در و انسان از بيرون حوزه در

                                                            
 فقهي اصطالح در .است غلبه و قهر با همراه كردن مسلط و ديگري بر كسي گردانيدن چيره معناي به لغت در تسليط 1

 تسليط قاعده شيعه فقهاي اخير، دوره در .خويش اموال در تصرف هرگونه براي مالك اختيار و تسلط از است عبارت
 فقهاي آثار در كه هرچند اند، كرده مطرح و گذاري نام »اموالِهم علي مسلَّطون الناس انّ« نبوي حديث به توجه با را

 العربيه، صحاح و اللغه تاج: الصحاح جوهري، حماد بن اسماعيل( .است شده استناد تسليط قاعده مفاد و حديث اين به نيز شيعه متقدم

 ).ش 1368 تهران فستا چاپ ،)تا بي( بيروت عطار، عبدالغفور احمد چاپ
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 انجام مديريت در جمعي تصميمات و وانفعال فعل و اجتماعي حقوق
 1.يردگ مي

ملبس بودن به  شرط پيشالزمه و  امور، انجام اراديو  اختيارداشتن 
اما در اين  ؛اخالقيات است

بخش موضوع متفاوت با بحث 
و اراده و رابطه آن  اختيار
است در اين مبحث،  بااخالق

 .است موردبحثآزادي عمل 
آزادي نيز جزو مقوالتي است كه 

آن اخالقي و  شده تعديل
نيست كه آزادي سبب  گونه ايناست و  غيراخالقيدر آن  وتفريط افراط
 چراكهشود و محدود نمودن سبب اخالقي شدن امور گردد  اخالقي بي

و رفتار پايدار اخالقي ايجاد  رود مي سؤالو اراده زير  اختياراصل 
 ؛كند ميرشد  اخالقي بي، ها محدوديتبرداشته شدن  محض بهو  شود مين

 شود ميسبب رعايت اخالق ارادي هم ن افراطي، اما از طرف ديگر آزادي
 كند ميجمعي و در جامعه زندگي  صورت بهانسان تنها نيست و  چراكه

بايد با دايره آزادي ديگران تداخل پيدا كند نلذا دايره آزادي هر كس 
كه هر كس تكه كوچكي از آن را  ماند ميكيك بزرگي را آزادي جامعه، 

است و آزادي ديگران را مخدوش  كه حقش اي تكهبايد صاحب شود 

                                                            
  .23 ص ،1379 ذكر، انتشارات تهران، قرآن، در آزادي محمدعلي، سيد آيازي، 1
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 واعمال  تواند ميانسان در داخل دايره آزادي خود در جامعه . كند مين
 است كهداشته باشد در داخل همين آزادي  ارادي و اخالق محور رفتار

، رسد ميشكوفايي  به خودانسان نيازهايش را برطرف كرده و 
هر  سازد ميوفا را شك ها آناستعدادهايش را يافته و به نحو احسن 

اتومبيلي در الين و خط خود آزاد است براند اما حق ندارد الين و خط 
اين است كه هر  منزله بهاخالقيات  .نيز تصاحب كندديگر را  هاي اتومبيل

را هوشمندانه  نامه آئيناتومبيل در داخل الين خود سرعت مجاز و 
پليس ندگي و يا قوانين راهنمايي ران كنندگان وضع كس هيچرعايت نمايد 

و اعتراض  كند ميو الين بندي بازخواست ن كشي خط به خاطررا 
را محدود كرديد تا بهر  ها اتومبيلآزادي  و به چه حقي، چرا :كه كند مين

شكايتي ندارد بلكه از اينكه  تنها نه؟ و به هر جهت برانند خواهند ميكجا 
در امنيت  دكنن ميبه او كمك  ها محدوديتاين عالئم و قوانين و 

انسان  درواقع .رانندگي كند و سريع به اهدافش برسد ممنون نيز هست
استفاده نمايد  تكامل خودراه  را در هايش داشتهاست استعدادها و  آزاد

اما حق ضايع كردن و هدر دادن استعدادهايش را با انجام حركات 
  .ندارد و در مسيرهاي غلط انحرافي

ادند از ورودي شهر به خانه خود بروند اما مثالي ديگر همه آز عنوان به 
به مقصد عبور  تر سريعمردم براي رسيدن  دروديوارآزاد نيستند كه از 

 مسيرهايكنند بلكه اين آزادي در رفتن به خانه بايد تابع نظم بوده و در 
  .نكند دار خدشهو آزادي ديگران را  شده انجامخاصي 
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 رابطه اخالق و فلسفه

هستي و  برجهانآگاهي يعني فلسفه اين بوده كه  باور بر درگذشته
داشته است بر علمي آگاهي  متعدد هاي رشتهكه در  بودهفيلسوف كسي 
  :است شده ارائههم به شكل زير  بندي تقسيماين اساس يك 

  
  

  )1392مالباشي،  زاده مهدي: منبع( اخالقفلسفه و جايگاه  بندي بخش -4 شكل

  
زير  هم آنو  قرارگرفته موردتوجهي بيشتر اخالق فرد بندي طبقهدر اين 

  .است شده بندي طبقهحكمت عملي 
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 رابطه علم و اخالق

و دوران انسان در ابتداي تولد جهل با حماقت معناي متفاوتي دارد 
وي  ،درست هاي آموزشبا  لكن است ور غوطهجهل دريايي از كودكي در 

 وي هاي آموزشاگر اما  ،از درياي جهل به ساحل دانايي برسد تواند مي
به ساحل دانايي نخواهد رسيد  تنها نهببيند  غلطتعليم نادرست باشد و يا 
از درياي جهل كه منجالب  تر ژرفو  تر خطرناكبلكه در محيطي 

انسان را از جهل خارج  تنها نه دانايي. حماقت است فرو خواهد رفت
است و اخالق بخشي از حكمت  كند ميانسان را حكيم  بلكه كند مي

و دانايي نصف آنچه را  رهاند يمجهل و حماقت  را ازاخالق انسان 
بدون تزكيه نفس و بدون كنترل شهوات . دهد يمكه اخالق انجام  كند مي
در وادي معرفت و علم گام  توان مينفساني و حيواني ن هاي خواستهو 
برخي از افعال نيك  .تعليم است نياز پيشو  زمينه پيشلذا اخالق . نهاد

است كه فرد از پيامدهاي مثبت آن دارد و  هايي آگاهياخالقي ناشي از 
ناشي از جهل فرد و يا حماقت وي  بداخالقيبالعكس بسياري از افعال 

و يا برعكس متوجه شده است و باورهاي  داند نمياست كه پيامدها را 
. شود مي طلبي جاهو ظلم و ستم و  ها اخالقي بيغلط وي منجر به برخي 

اين امر است كه علم سرچشمه اخالق نيك  بندان به ط يكي از پايسقرا
نيز  السالم عليه امام صادق. اخالق نكوهيده است منشأو جهل و حماقت 

لذا يكي از  .اند شمردهعقلي  هاي ويژگيعلم و اخالق نيك را جزء 
 و پيدايش اخالق نكوهيده اخالق كاهشبراي  مؤثرمهم و  يها راه
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فطرت پاك . آگاهي و جريان آزاد اطالعات استو علم  حميده توسعه
انسان دنبال خوبي است و زماني كه آگاهي به آن ندارد و يا قدرت 

و آموزش غلط، آن را  فهمي كج واسطه بهندارد و يا  تشخيص آن را
فطرت و  رو دنبالهو اگر آگاه شود  رود مياست دنبال بدي و شر  كرده گم

دانستن كدام علم و كدام آگاهي؟ آيا اما ؛ سرشت پاك خود خواهد رفت
را به فرد نشان  يو بدخوبي  تواند ميعلم برق زبان دوم و سوم و يا 

منظور علوم انساني است و نه علوم فني، نه علوم پزشكي و  مسلماًدهد؟ 
اصول توبه در  .تجربي و نه علوم محض مثل رياضيات و نه طبيعيات

البته استثنا . شده است بنانهاده 1اسالم هم بر آگاهي از خطا و بازگشت
ظاهري، دنبال  باوجود آگاهيكه  عمل بيوجود ندارد اما عالماني هستند 

هستند كه  فهماني كجو بايد گفت اينان جزو  روند مياخالق بد 
اما اين آموزش نهادينه نشده و منجر به يادگيري و تغيير  اند ديده آموزش

 هاي اولويتي برخي از عالمان در حاالت استثناي .رفتار نگرديده است
 به جانبا علم و آگاهي، تبعات اخالق بد را  ناچار بهديگري دارند و 

در مبحث جهل و علم و حمق هم درجات و مراتبي بايد . پذيرند مي
فازي است و هر نوع نگاه صفر  يها سامانه برمدارمتصور شد بنيان جهان 

 .و يكي در آن محكوم است
                                                            

 كار شما از كس هر رحيم؛ غفور فانه واصلح بعده من تاب ثم بجهالة سوء منكم عمل من انه« 1

 نمهربا و آمرزنده خداوند نمايد، جبران و اصالح و توبه سپس دهد، انجام ناداني روي از بدي

 )54 آيه انعام، سوره( ».است
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 انرابطه اخالق و عرف

انسان را وادار بشري بوده و  اجتماعيمخالف زندگي ضد دين و  1عرفان
از نعمات خداوند فاصله بگيرد و در تنهايي و انزوا و در عوالم  كند مي

 درواقعبه معناي شهود باطني و امثال آن عرفان . خيالي زندگي كند
با نگاه البته عرفان . است كه اسالم نيز با آن سر سازگاري ندارد اي بيراهه

 و تشكيلاجتماعي  زندگي دلتقليلي كه منظور از آن سير و سلوك در 
اسالم تشكيل خانواده ورا نصف  شده اما توصيهخانواده است در اسالم 

به  داند ميجهاد در راه خدا  مثابه بهدين و كسب روزي حالل را 
و پيغمبر ل است قائ اي العاده فوقت اجتماعي ارزش و ارتباطا رحم صله
لذا عرفاني كه پاكي  .من از دنياي زن و عطر را پسنديدم فرمايند ميعظم ا

را به ارمغان آورد و حالت متعادلي داشته باشد سبب بهتر زيستن  و نفس
. در كنار هم شده و اخالق رذيله را كنترل و كاهش خواهد داد ها انسان

  .حالت تفريط و افراط در وادي عرفان انحراف است
  

  قانون اخالق و رابطه

اموري است كه . نانوشته و قانون اخالق مدون است 2قانون ، هماناخالق
مثال زد كه اخالقي  توان مياخالقي نيست اما قانوني است و اموري را 

بشر در طي حركت  درواقع. به آن ننموده است اي اشارهاست اما قانون 

                                                            
١ Mysticism 
٢ Law 
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كدها  برخي امور اخالقي را تبديل به تدريج بهتمدن،  يا حجمروي سطح 
اخالق است  زيرمجموعهقانون . قانوني نموده است و اصول ها رديفو 

  .و بايد باشد
 

 د با احكام و اخالقيعقاتفاوت 

اخالقي  كدهايهمان دستورات و  درواقع 1ديني بخش زيادي از احكام
  :مثل ،اند گرفته نشأت ها آنو از  هستند

د، پايبندي به ، تعهيدار امانتصداقت، ، ها انسانعيادت، نجات جان 
ضرر نرساندن به خود و ديگران، ، عدم حسادت، يقول خوشوعده، 

  ...رعايت حقوق همسايه، احترام به والدين و
نيز پايه احكام و اخالقيات و بدنه و شايد ريشه آن را تشكيل  2عقايد
جدا از هم نبوده و مستقل نيستند و تابعي از اين مقوالت لذا  دهند مي

  .يكديگرند
به چه چيزهايي معتقد باشد  كند ميدر كنه مطلب تفاوتي ن –معتقد انسان 
از فطريات خود  يراحت بهو  همه اخالقيات را زير پا بگذارد تواند مين -

 اتاعتقاد يگرد عبارت بهعبور نمايد، عكس اين قضيه نيز مطرح است 
 و داراي اخالق پسنديده اخالق خوشاز انسان  تر ضعيف اخالق بيانسان 
  .د بودخواه

                                                            
١ Religious orders 
٢ believes 
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انديشمندان هاي يتئورنظريات و  –فصل دوم   
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  دومفصل 

  انديشمندان هاي تئوري و نظرياتمرور 

  

  »اهداف رفتاري«  
  

  انتظارات پس از مطالعه اين فصل
  

  ها آشنايي با نظريه سعادت و اعتدال و نقد آن -1

  رايي و نقد آنگ آشنايي با نظريه لذت -2

  ها گرايان و فردگرايان و نقد آن آشنايي با نظريه جامعه -3

  آشنايي با نظريه تكليف گرايي و نقد آن -4

  ها آشنايي با نظريه رواقيون و كلبيون و نقد آن -5

  آشنايي با نظريه معرفت اخالقي و نقد آن -6

  آشنايي با نظريه پرهيز و نقد آن -7

  م در اخالقآشنايي با نظريه اسال -8
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  مقدمه

و مكاتب مهم مربوط به انديشمندان  ياتازنظردر اين فصل به برخي 
 طور بهدر خصوص اخالق اشاره و نقد كوتاهي شده و سپس نظر اسالم 

  .بيان خواهد شد واضحروشن و 
  

 نظريه سعادت ارسطو

سال قبل از  400، انديشمند آتني حدود 1طواطاليس مشهور به ارسارسط
 خصوصدر  او. ميالد مسيح نظريات فلسفي خود را ارائه داده است

دنبال سعادت است  ذاتاًاست انسان  معتقد اخالق
و بايد فضيلت را پيگيري كند تا به سعادت برسد 
وي در هيچ متني سعادت را تعريف نكرده است 

وي  هاي گفته يال البهاما انديشمندان از 
 مندي بهره خصوصيات مربوط به سعادت را كه

 مادي و معنوي هاي خوشيو  ها نيكيحداكثري از 
  .داند ميوي سعادت را هدف و فضائل اخالقي را وسيله  .اند يافتهباشد 

تربيت نفس به فضيلت و دنبال فضيلت رفتن بعد از معرفت بر ذات 
ريه افالطون آن را ارسطو ضمن پذيرش نظ رو ازاين دهد ميفضيلت رخ 

تكميل كرده است نظريه افالطون، نظريه معرفتي است و افالطون معتقد 

                                                            
١ Aristotle 
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در  به اين است انسان براي رسيدن به سعادت بايد از جهل بيرون آيد،
  .در صفحات بعدي مطالب تكميلي ذكر خواهد شد رابطهاين 

 

 ارسطواعتدال  نظريه

ان تئوري سعادت، نظريه بعد از بنيان نهادن انديشه خود و بي 1ارسطو
و نظريه اعتدال و آن  كرد گذاري پايهكاربردي ديگري بر اين مبنا 

  .بود روي ميانه
و احساسات و  غرايزاو معتقد بود اخالق يعني رعايت اعتدال ميان 

 دهد ميرخ  ها انسانمتنوعي در  غرايزوي بيان كرد عواطف و . عواطف
 صورت بهكنترل كرده و  باقدرتو  خوبي بهرا  ها آناگر انسان بتواند 

  .گفت اخالق مدار است توان مي نگه داردارادي و اختياري در حد وسط 
 قائلاخالقي، سه مرحله در نمودار شدت آن  و رفتاربراي هر عمل اگر 

  :شويم اين سه مرحله عبارت خواهند بود از
  افراط -1

                                                            
 راه افالطون آكادمي به سالگي هجده در مي آيد او شمار به آتني فيلسوفان ترين مهم از يكي ارسطو ١

دان بسياري پس از آن شاگر و زير نظر وي تلمذ نمود افالطون مكتب در سال بيست مدت به و يافت

كتب و نوشته هاي بسياري . تربيت كرد نمونه اي از شاگردانش الكساندر معروف به اسكندر مقدوني بود

از وي به يادگار مانده است اين آثار الهام بخش بسياري از دانشمندان پس از وي بوده و در زمينه هاي 

 سياست، بيان، علم منطق، شناسي، زيست متافيزيك، فيزيك، جمله مختلف و متفاوتي نگارش شده اند از

 انديشمندان بزرگترين و گذارترين تأثير از افالطون و سقراط همراه به ارسطو. اند بوده اخالق و دولت

  .بودند يونان
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  روي ميانه -2
  تفريط -3

سعادت و مسير زي ابناي بشر به ارسطو در رهنمون سا نهايي پيشنهاد
در بسياري از امور  توانند يمتا جايي كه اين است كه  روزي نيك
  .به كماالت و فضائل تجهيز شوند كم كمنمايند تا  يشهپ روي ميانه

در باب اخالق ، مربوطهدر جدول  ،ارسطو يه اعتدالبراي درك كامل نظر
ت، برخي صفات و خوانده اس روي ميانهاعتدال و  وي آن را آنچهو 

اخالقي آورده شده و سه حالت افراط، تفريط و ميانه آن ذكر  هاي ويژگي
 صدا همعقل سليمي ابتداي امر با اين نظر ارسطو  هر .است گرديده

اما با غور در  پندارد مي و منطق گشته و آن را منطبق بر چارچوب عقل
ده بيان ارسطو همه آنچه را كه الزمه سعادت بو شود يممطلب مشخص 

نكرده و نظريه وي شايد در نيمي از حاالت عاجز است اما نظريه مهم و 
اخالقي،  هاي بحثين است براي شروع اواقعيت  است، يرگذاريتأث

  .مسير را چراغ راه باشد بيش از نيمي از تواند مينظريه ارسطو 
بخش . غيرعقالني دارد ارسطو معتقد بود روح انسان دو حالت عقالني و

شود  تر تشكيل مي الني روح انسان نيز خود از دو بخش كوچكغيرعق
نفس نباتي و نفس حيواني و نفس حيواني هم از دو بخش : يعني
  .شهوت و غضب: شده است تشكيل
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  براي نظريه اعتدال ارسطو هايي مثال -2جدول 

  تفريط  اعتدال  افراط

  حرفي كم  قتيحقبيان   حراف بودن

  همتي پست  يشرافت خواه  طلبي جاه

  ترس  شجاعت  باكي بي

  اسراف و تبذير  و كرامت مقتصد بودن  بودن ليبخ

  غيرتي بي  خلقي خوش  مزاجي آتش

  ذليل بودن  منعت طبع و فروتني  غرور ورزيدن

  روئي ترش  رويي گشاده  يمسخرگ

  و رياضت حسي بي  عفت  طمع در شهوت

  ستم پذيري  طالب عدالت  ستم گري

  نزاع  همدمي  مزاح

  خرفتي  حكمت  حيله و مكر

  .اين جدول فقط به ارائه مثال اكتفا كرده است •



 59صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

  

وادار به انجام عملي خاص از درون آنچه انسان را به نظر ارسطاطاليس، 
 گردد ميبروز رفتار خاصي در وي تجميع انرژي و و سبب  كند مي

  :هاي به نامهستند  غيرعقالنينفس حيواني در بخش  ران پيش دونيروي
  شهوت �
  غضب �
و آسوده خواهد يافت   دست 1زماني انسان به فضيلتتنها تقد بود وي مع

خواهد رسيد كه افسار اين  خود شده گمو خوشبخت خواهد بود و به 
نمايد را كنترل  ها آن تمام، باقدرت بتواند و در دست وي باشد 2دونيرو
در حد اعتدال از نيروي چيرگي به حدي باشد كه بتواند  بايست ميالبته 

و رسيدن به اهداف عليه انساني و  در جهت مثبت غضبشهوت و 
  .استفاده كند حركت پرشتاب در مسير زندگي شرافتمندانه خود

شهوت و غضب، نيروهاي ، اگر رفتارهاي ناشي از ديگر عبارت به
باشد،  انسانيت استوار برمدارو قواي عقالني وي و  باعقلهماهنگ 

متخلق به مكارم اخالقي ه و بود رفتار اخالقيفرد داراي گفت  توان مي
را در پيش خواهد گرفت و  روزي نيكراه سعادت و  درنتيجهاست 
را در  وتفريط افراطرا كنار گذاشته و راه  و انسانيت عقل ،فرد كه مادامي
به  تواند مين وي نباشد، اختياربگيرد و عنان و شهوت و غضب در پيش 

  .و منافع خود را يابد پيداكردهفضائل دست 

                                                            
١ Virtue 
٢ Lust and wrath 
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  چارچوب و نظام فكري ارسطو در بنيان تئوري اعتدال -5 شكل

  )1392مالباشي،  زاده مهدي: منبع(
 فرد متفاوتشرايط هر  برحسباينكه حد اعتدال  بابيانارسطو  ضمناً

است و ممكن است حدي براي يك نفر در حد اعتدال باشد و براي نفر 
نسبيت در  واقعدريا افراط باشد،  با تفريطديگري همان حدود معادل 

و با مطلق بودن حدود آن  داند مياخالق را پذيرفته و اخالق را نسبي 
  .مخالف است

نظريات وي، نظريات  تأثيرانديشمندان متعددي بعد از ارسطو، تحت 
  :ازجمله اند نمودهمشابهي ارائه 

  ،السعادات در كتاب جامعمال نراقي  �
  ...طوسي در كتاب اخالق ناصري و نصيرالدين خواجه �
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  پوس و اپيكوريستيآر گرايي لذتنظريه 

 سيرنايسيسم يا كورنايي مكتب گذار بنيان و سقراط شاگرد 1پوسيستيآر
در جهت  دقيقاً ،خصوص اخالق رد را لكن نظرياتش .بود فلسفه در

وي براي نخستين بار بنيان نظريه  .استادش مطرح نمودنظريات مخالف 
آن را  اپيكورپوس، يستيآراد بعد از را بنا نه گرايي لذتمعروف و جنجالي 

 2توسعه داد لذا در برخي متون اين نظريه به نام نظريه اپيكور
سال قبل از  400اين دو نفر هر دو حدود . هم مطرح است) اپيكوريسم(

  .اند داشتهتفاوت زماني ابراز  با اندكميالد نظريات خود را 
و سعادت وي  شده هآفريدانسان براي كسب لذات  پوس معتقد بوديستيآر

آينده  چراكهو بدون توجه به آينده است  قيدوشرط بيدر كسب لذات 

                                                            
١ Aristippus 

شم به جهان گشود او سال قبل از ميالد در ساموس نزديك درياي اژه چ 341اپيكور فيلسوف يوناني است كه در  2

به تحصيل نزد اساتيد برجسته شهر پرداخت و در اين زمان بود كه با مبحثي به نام  نوزيفانس نزد تئوس شهر ابتدا در

 است نظامي كه در قالب يك فلسفه فكري در دوران اپيكوري فكري نظام گذار بنيان او. شد آشنا دموكريت حكمت

 از رهايي و) آتاراكسيا( نفس آرامش جستجوي دنيوي، خاطري پريشان از هيزپر لذت، فلسفه مطرح شد و به هلنيسم

اپيكور شاگرد افالطون بود بطور كلي او را در آتن طرفدار زيبايي و لذت و از . نيز مشهور شد) آپونيا( رنج و تشويش

نيون به سبب مادي جلد كتاب و رساله نوشت اما روحا 300فالسفه مادي گرا مي دانند در باب تفكرات خود حدود 

فلسفه لذت پرور اپيكور به حدي مشهور بود كه شايعه شده بر سر در باغ . گرا بودن تفكراتش، همه را نابود كردند

و شادي بزرگترين خير  سعادت اينجا در زيرا خواهي بود و شاد اين باغ در !ميهمان اي«: تدريس وي نوشته شده بوده

 ».به شمار مي رود
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مشخص نيست لذا تفكر  كس هيچو تاريك است و هنوز براي  مهر سربه
  .خوشي را انسان بگيرد تواند ميدر باب آينده 

  باشدآني و زمان حال انسان بايد دنبال لذات 
  ساند وبر تواند ميو هر چه كه لذتي به وي  
  .آن سود ببرد بايد استفاده نمايد از 
  ارزش امور بايد با لذات گفت ميوي  
  »لذت« آريستيپوس، درواقع .سنجيده شود 
  كه بود آن بر و دانست مي خير غايت را

  .است رنج از ترس يا لذت اميد به كنيم مي هرچه
  

  
  انواع لذات بندي تقسيم -6 شكل
  )1392مالباشي،  زاده مهدي: منبع(

 اپيکور
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 بودند؛ حسي هاي لذت آريستيپوس مدنظر لذت اغلب داشت توجه بايد
 ممكن كه نامعلومي لذت اميد به را حاضر و حي لذت نيست عاقالنه
  .فروبگذاريم آوريم دست به آتيه در است
هدف و غايت انسان را همانند ارسطو رسيدن به سعادت بدانيم و  اگر

 بگيريم در نظر تالذن به رسيد سعادت مدنظر ارسطو را مثل اپيكور،
معنوي كه در  سعادت طلبيتمامي حاالت واال و بلندمرتبه خصوصيت 

و تقليل  افتد فروميمادي  جويي لذتپايين  هاي پلهذهن بشر است تا 
اينجاست كه كمي بايد به عواقب اعتقاد به چنين باورهاي  .يابد مي
انديشيد  -اشدهرچند سازگار با ماهيت خاص انسان زميني ب – ارزشي كم

  .و از آن هراس داشت
بود  پوسيستيآر باورهاي از تر معتدلاپيكور نظرات و عقايد ناگفته نماند 

پيرو آن پس از گذشت زماني اندك، وي معتقد بود دنبال لذايذي كه 
، نبايد رفت و سستي بر انسان چيره خواهد شد، سستي خواهد آمد

كه با  غيرطبيعيبال لذايذ و يا دن اند دستهاز اين  شهوت لذايذي مثل
عت بشر سازگاري ندارد و ضروري هم نيستند نبايد رفت مثل يطب

انسان عاقل بجاي اينكه دنبال اپيكور معتقد بود  .طلبي رياست
و با  كه ضروري هستند و طبيعي رود مي دنبال لذايذي باشد طلبي رياست

در يا  ...مثل خوردن و آشاميدن و جسم و روح و روان وي سازگارند؛
  .مثل محبت و دوستي ند ندار ضرريصورت استفاده هوشمندانه، 
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دسته تقسيم كرده و  چندخالصه بايد گفت اپيكور لذايذ را به  طور به

  :نظام فكري وي بر اين جمله استوار بود كه
  
  
  
  
  
  

انديشمندان معتقدند منظور اپيكور، اين بوده كه انسان دنبال برخي از 
كه ضرورت حيات هم هست بايد در  لذايذيلذايذ معنوي برود و البته 

از متفكراني  برخي دانند ميي باشد لذا وي را مرتاض وزندگاني برنامه 
منظور  اتفاقاً اند گفته ،اند نمودهاپيكور را تفحص  كه آثار و زندگاني

كند  تأميناين بوده كه انسان با ابزار لذت، خور و خواب خود را  اپيكور
نينداخته و دنبال كارهاي  زحمت بهو دنبال آن برود و در ادامه خود را 

كه انتهايش هم نامعلوم است نرود براي مثال دنبال  پرمشقتيو  پرزحمت
آزار اين دو بيش از منافعش باشد و يا اگر  بسا چهشهوت و رياست نرود 

برود ابتدا  قيمت گراندرصدد است دنبال غذاها، مسكن و لوازم و ابزار 
رساند و  آزار خواهداو را  لذايذموضوع را بسنجد ببيند آيا اين پيروي از 

انسان بايد دنبال كسب لذت باشد اما نرفتن دنبال 

بهتر از آن است كه در پي لذاتي باشد كه  ،لذت

مشقت و مصيبت، درد و رنج، سختي، سستي و يا 

  .تبعات و آالم ديگري به همراه دارند
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يا به نفعش خواهد بود و سپس دنبال لذايذي و اموري برود كه لذت 
  .و بدون درد و رنج و سستي و تبعات ثانوي مثل آن است حتمي ها آن
 تئودرس مثل عده يك. اند شده تقسيم دودسته به آريستيپوس رفدارانط

 خرسندي و داشت تكيه خردمندي و اعتدال و داوري جنبه بر كه ملحد
 عاقل مرد كه بود معتقد البته. دانست مي حقيقي لذت يا سعادت را روح
 اجازه شرايط اگر و ؛كند مين فدا كشور يا ديگران براي را خودش زندگي
 را خدائي هر وجود. بشود تواند مي هم عفتي بي و دزدي تكبمر دهد
 تفاوتي بي و اعتنايي بي خواستار نيز هگزياس مثل ديگر ي دسته. بود منكر
 فقدان يعني زندگي غايت منفي مفهوم بر و بود شهوات ارضاي به نسبت
 اسكندريه در هگزياس هاي درس گويند مي. كرد مي تأكيد رنج و درد
  1.كردند تعطيل را او درس كه شد مي زيادي هاي خودكشي باعث

  

 افالطون اخالقي معرفت نظريه

 فطرتاًبر اين بحث استوار است كه انسان  2مبناي نظريه اخالقي افالطون
و رعايت اصول اخالقي است اما آنچه سبب  خلقي خوشدنبال خير و 
 نيست بلكه جهل و غيراخالقيانجام ارادي كارهاي  شود ميگمراهي وي 
سعادت بشر و  درو عدم معرفت به اخالق و اهميت آن  ندانستن

                                                            
  ١٣٨٦تی، عبدالعلی عني ١

٢ Plato 



 67صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

 قوياًافالطون  بنابراين ؛شناخت راه خير از شر و تفكيك آن از هم است
است لذا همين موضوع  و معرفت شناخت پيدر  ذاتاًچون انسان  گويد مي

  .سبب رواج اخالقيات خواهد شد
سبب  كه است همان موضوع هر افالطون معتقد بود فضيلت

 عنوان بهخاص هر موضوع  وظيفه انجام بهلذا وي  .شود مي اش وظيفه انجام
وي نيز مانند ارسطو جزو انديشمندان . است نگريسته ميغايت فضيلت 

 اي گونهدر نظريات وي،  شود ميفضيلت محور اخالق محسوب 
في راز ط .شود ميديده و احساس  گرايي جامعهفردگرايي آغشته به 

از روي عادت انجام  كه شخص دانست ميلي را اخالقي افالطون اعما
 توان ميسخنان وي  الي البهالبته در  .اقدام نموده باشد عمداًنداده باشد و 

بدون معرفت  اي عدهمطالبي يافت كه ثابت كند افالطون پذيرفته بود كه 
  .اند برگزيدهو اتفاقي راه نيك را  اند شدهسعادتمند 
سياست و علوم  كشورداريعلم از  اي شاخهون اخالق در نظر افالطعلم 

در جهان وجود دارد  باارزشي فقط سه چيز وو تدبير است و در نظر 
  :از اند عبارتكه 

 زيبايي �

 عدالت �

 حقيقت �
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افالطون  .شود ميپديدار و هرگاه اين سه جمع شوند خير و نيكي 
كه  كند ميفي راخالق يعني زيبايي و او نوعي زيبايي روح را مع گويد مي

  .شود مياين زيبايي در انسان به شكل اخالق نيك ظاهر 
بشر  حد بيماحصل ناداني و جهالت  بدكاري و »شر« افالطون ديدگاه در

و  روزي نيكبراي نجات و  كند مياست بر اين اساس است كه مطرح 
بايد  دوشاخهمردم بايد آموزش ببينند اين آموزش در عمومي، نيك بختي 

هاي پرفضيلت و فضيلت امور به ايشان ربايد انجام كاانجام گيرد ابتدا 
وي  گيرند كنارهالبته به شرطي كه سعي كنند از عادات آموزش داده شود 
از روي عادت صورت گيرد كار  -خوب  هرچند-معتقد بود كاري كه 
در بخش . انسان را سعادتمند نمايد تواند نميو  آيد نمياخالقي به شمار 

 فراگيري با را خود عقلي و ذهني قوايعي نمايند سمردم  بايست ميدوم 
كافي  عقليذاتي و  استعداد كه مردمي و دهند پرورش فلسفه و رياضيات
را  خير و خوب زندگي توانند نمي و ندارند را مطلوب معارف درك براي

 كنند تقليد حكمت اهل از بايد متصور شده و ابعاد آن را درك نمايند
 .است بنانهادهمقلد و تقليد را،  هاي پايهاولين ، وي با اين سخنان درواقع
 با متناسب و است قوه سه داراي آدمي روح يا نفس افالطون نظرية در

  :از اند عبارت قوا اين. دارد وجود فضيلتي هريك
  است؛ اعتدال آن مختص فضيلت كه شهواني قوه -1 
  است؛ شجاعت آن مختص فضيلت كه روحاني قوه -2 
  .است حكمت آن مختص فضيلت كه روح عقالني قوه -3 



 69صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

 سقراطپرهيزي ديدگاه 

 و شود ميمعتقد بود پرهيز از لذات است كه سبب سعادت بشر  1سقراط
وي معتقد بود وظيفه انسان . كند ميدنبال لذايذ رفتن وي را نابود  اتفاقاً

 سعادتمندي در پرهيزخوشي و اما  و خوش باشداين است كه سعادتمند 
  .دهد ميرخ نفساني  هاي خواهش، شهوات و ز لذايذا جلوگيريو 

و بيش از آنكه فردا گرا باشد معتقد بود  ديد ميوي فرد و جامعه را يكجا 
و  كند ميانسان موجودي است كه در اجتماع و ميان ديگران زندگي 

براي مثال . خوشي و سعادت اجتماع است درگروخوشي و سعادت وي 
اشد و دوستش گرسنه باشد، زماني از اگر فردي يك پرس غذا داشته ب

غذاي خود خوشي و سعادت را بهره خواهد برد كه با دوستش شريك 
دوست و  كه درحاليشود و لذت بردن از خوردن يك پرس كامل از غذا 

گرسنه است چندان خوشي و سعادتمندي را نصيب وي  اش همسايه
  .كند مين

و  دانست مي قوطو تباهي و س غرق در لذات فردي را فسادسقراط، 
بكار گيرد تا ضمن انجام  بشر تمام دانش و سعي خود رابايد معتقد بود 

نموده و  وظايف در قبال جامعه و ديگران، او را به معني واقعي سعادتمند
همگاني و وي لذايذ را جمعي و  درواقع .وي دور نمايددامن فساد را از 
و  پسنديد ميرا بيشتر  وجه معنوي آن پذيرفته وبر محور عقالنيت مستقر 
  .كرد ميتوصيه 

                                                            
١ Socrates 
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  كلبيونديدگاه 

 توسط كه بود يونان فالسفه از اي فرقه ،1ها َكلبي فلسفي مكتب
 وسيله به سپس و گذاري پايه سقراط شاگردان از يكي »آنتيستينس«

 تمام تحقير حتّي و رد نام، بدين آنان شهرت دليل. گرديد مشهور 2ديوژن
 در و اجتماعي روابط تمامي نيز و شود مي ميدهنا آسايش و راحتي آنچه

 گيري خرده و سرزنش به عادت و بدوي بسيار زندگي يك گرفتن پيش
 در روشي چنين گرفتن پيش در جهت به و بود برزن و كوي مردم از

ياس از  از ها آنكلبيون و اعتقادات  .داشتند مشابهت سگان با زندگي،
 نشأت ها انسانو ذات  اصالح شدن و اخالقي شدن جوامع بشري

                                                            
  سگ معناي به عربي به كَلب به منسوب ١
 ديوجانس 2
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كلبيون از اصالح جوامع انساني نااميد شدند و جوامع انساني . گرفت مي
از رواج  خلقيات اينان. مكي دانستند رذايل منشأغيراخالقي و  ماهيتاًرا 
را در فرار از جامعه و زندگي  صالح آزرده شده و سعادت و ،اخالقي بي

  .دانستند ميوامع انساني ج دوراز بهوار در طبيعت و  زاهدانه و سگ
 پيروان نظرات از گرفته نشأت فلسفي مكاتب از يكي كلبيون فلسفه
 مؤسس. است نامند مي كوچك هاي سقراط را ها آن كه سقراط واسطه بي
 توجه او ورزي قناعت به سقراط خصايل ميان در آنتيستنس، مكتب، اين

 و ساخت خود يشهپ را استاد زندگاني منش و احوال و داد نشان بسياري
 نهايت و انتهاي كار خود و هدف وي. رساند نهايت حد به را آن البّته
 ترك در را فضيلتو راه رسيدن به  دانست مي فضيلت را خود وجود
  .كرد ميمعرفي  روحاني و جسماني نيازهاي همه رفع

اميد به خير  هرگونهو  دانستند ميو طبيعت را مصيبت زا  ها انسان 1كلبيون
و باستان  دوران هاي جنگ .عي از آن را در خود از بين برده بودندواق

 كرد ميرا تقويت  ها آننيز نظريه  ها ظلمو  عدالتي بيوسيع و  كشتارهاي
انسان هيچ موجود ديگري در طبيعت خون هم نوع خود را  جز بهو اينكه 
كلبيون ضد اجتماع انديشيده و بر اجتماع شورشي فكري و  لذا ريزد نمي
  .ظري نمودندن

 خوشبختي به رسيدن براي فضيلت و تقوا وجود الزام به معتقد كلبيون
با نگاه موشكافانه به زندگي سقراط به اين نتيجه رسيده  درواقع بودند

                                                            
١ Cynics 
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1بودند و اولين گروهي بودند كه تقوا
را معرفي  -پرهيزكار معنايبه  –

  .ديدند ميكرده و راه نجات بشر را در آن 
 بود بقيه و خود تندرستي و مرگ نگران نبايد زندگي در ونكلبي اعتقاد به
 نيز خود گفتار در ها آن. شد نگران و دلواپس نبايد امور اين بابت از و

 اي زبانه از بعضي در امروزه رو همين از داشتند، گزنده و دار نيش زباني
 و گستاخ ،گو طعنه براي مترادف عنوان به cynic واژه از اروپايي
  .شود مي استفاده تتفاو بي

 وبرخاست نشستو با فقرا  پوشيد ميلباس خشن و ساده  آنتيستنس
همين موجب  شد ميو در جامعه با رداي خشن و مندرس ظاهر  كرد مي

، بعد از مرگ آنتيستنسمحبوبيت وي در نظر افراد فقير شد و زماني كه 
سه او اكثريت افرادي كه در مدر تقريباًنمود  تأسيس اي مدرسه سقراط،
  .داشتند فقرا بودند وآمد رفت

بود و شاگردانش  پيشه قناعتو  زيست سادهخود فردي  بااينكهسقراط 
همين شيوه زندگي او را تبديل به مكتب فلسفي نمودند اما رفتار و كردار 

 شود ميگفته  كرد ميروش او را نقد  دائماًو  پذيرفت نميرا  آنتيستنس
پوشيده بود، سقراط به وي  اي پارهو  لباس مندرس آنتيستنسكه  بار يك

 الي البه؟ من غرورت را از كني ميتظاهر  قدر اينگفته كه چرا 
  .بينم ميلباست  هاي سوراخ
  

                                                            
١ Piety 
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  نظريه رواقيون

 تأسيس در حوزه تفكرات اخالقي ديگر مكتبي اپيكوريسم، با زمان هم
كننده و مبدع اين  تأسيس. است معروف 1رواقي مكتب نام به كه شد
زنون كه در كتب به زنون رواقي  .كتب زنون بودم

 زنونبا فرد ديگري به نام  معموالًمعروف است 
 حدود در اليائي زنون. شود مياشتباه گرفته  اليائي

 .است زيسته مي رواقي زنون از پيشدويست سال 
 زنون كه شدند خوانده رواقي جهت ازآن رواقيان
. كرد مين خود تدريس نشسته و به شاگردان و پيروا رواق يك در

 متأخر رواقيان و سوري قديم، رواقيان. هستند يوناني كمتر رواقيان،
 نظريات برخي در رواقيان .است قبرس اهل زنون خود. اند بوده رومي
بنيان اعتقادات رواقيون  ولي ،باشند مي كلبيان نظريات تأثير تحت خود
را تنها در  ختيارارواقيون . است مستقل عملي، حكمتدر حوزه  ويژه به

از پيش  هاي سرنوشتداخل دايره جبر پذيرفته بودند و معتقد به جبر و 
بودند لذا انسان را فاقد قدرتي كه بتواند امور را اصالح كند،  شده تعيين
كوچكي در داخل دايره جبر بر آن تصور  هاي مأموريتو  دانستند مي
رواقيون نظريات د، حفظ بقا و تناسل بو عمدتاًكه  مأموريتيند كرد مي

اينكه خير و  بر همين اساسكرده بودند  گذاري پايهخود را بر اين مبنا 
 ها انساندر درون  شده گذاشته، وديعه را اخالقي بي، اخالق و شر

                                                            
١ Stoicism 
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است و انسان  شده نوشتهاينان معتقد بودن سرنوشت از قبل  دانستند مي
شهواني و  هاي واستهخبكند اين است كه به دنبال  تواند ميتنها كاري كه 

 »فضيلت« كه است اين رواقيون اخالقي نظريه روح .نفساني خود برود
 است، بد يا خوب كه است اراده فقط خوب، اراده از است عبارت
 دوره سه به رواقي كتبم .دارند قرار اراده ذيل دو هر رذيلت و فضيلت
  :شود مي تقسيم
  .كلنتس و بود مؤسس كه كيتسيوني زنون حضور با ابتدايي دوره �
 .پاناين چون اشخاصي و مياني دوره �

  .يوزيدونيوس و وس �
  .آرول و اپيكتت سنكا، مانند افرادي و جديد دوره �

 يكديگر از را منفعل و فاعل اما دانستند، مي فاعل را خدا اگرچه رواقيون
 جهان و صغير عالم را انسان اسالمي عالمان همچون و دانستند نمي جدا
 نظر در جهاني حكومتي را جهان رواقيون. كردند مي رفيمع كبير عالم را
 اجتماعي، قوانين به گذاشتن احترام با آن در تواند مي انسان كه گرفتند مي

  .شود محسوب شهروند
 فرار مكتب كلبي مكتبگفت  توان مي شده معرفيدر مقايسه چهار مكتب 

نون و زندگي بر مبناي قا مقاومت مكتب رواقي مكتب است، زندگي از
 مكتب است،دروني  مقاومتدروني و  پذيري انعطافطبيعت با 
 عالم هاي خوشيلذات و  به بردن پناه و ها رنج از فرار مكتب اپيكوريسم
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 دنبال به معموالً كه 1است معيارها تزلزل مكتب شك، مكتب و است
  .آيد مي پديد ها سختي
  

 دكارت هانيگرا جامعهديدگاه 

وي يقين گرا بود و درصدد بود مثل رياضيات از فيلسوفان فرانس 2دكارت
 اثبات در .يقين را به فلسفه وارد كند هاي بنيان
 وخيال خواب و دارد وجود خارج جهان اينكه
 كمك 3خدا يعني كامل موجود تصور از نيست،
 را چيزي عقل وقتي :كهبا اين استدالل . گيرد مي
 شناخت اين شناخت، متمايز و واضح طور به
 روا نيز و دهد مي فريب مرا نه خداوند چراكه باشد؛ درست تاًضرور بايد
 از كاري فريب. بخورم فريب آن چيستي و جهان درباره من كه دارد نمي
 درك خود باعقل را هرچه بنابراين ؛گيرد مي سرچشمه نقص و عجز
 وجود يابيم، مي باعقل كه را اموري از يكي و است صحيح حتماً كنيم،
 بايد انسان در تصورات تمام خالصه طور به .هست خارج جهان واقعي
 تصورات، علت عنوان به خارج جهان پس باشند خارج در چيزي معلول
  .شود مي اثبات

                                                            
١ http://www.hawzah.net 
٢ Descartes 

 .البته دكارت در گفتار خود محافظه كار بود و باورهاي پنهان خود را بروز نمي داد 3
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مرزهاي فرد را به رسميت  بااينكهبود و  گرا جامعهانديشمندي  دكارت
كل و  يك  عنوان بهاما براي رعايت اخالق، جامعه را  شناخت مي

  .داد ميقرار  مدنظراد از افر اي مجموعه
انساني است كه صالح كل را بر  ،دكارت معتقد بود انسان اخالق محور

وي  صالح فردي خويش و يا صالح فردي ديگران ارجح بشمارد
فرد با هر پست و مقام و هر ارزش ديگري، تنها يك فرد است  گفت مي

انسان قادر به زندگي  چراكهو صالح جامعه بر صالح وي مقدم است 
تعلق به يك جمع و جامعه را ندارد، وي افراد را بدون ديگران و بدون 

صالح جامعه فدا كنند و  به خاطرتا زندگي خود را  دانست ميمجاز 
كه اين اصل را  دانست مي ظهور قابلباالترين اخالقيات را در كساني 

  .بپذيرند و از عمق وجود به آن پايبند باشند
اني عقالني امور انسان را پايه و اساس در توضيح اين عقيده مب دكارت
بود اعمال اخالقي اعمالي هستند كه بر پايه و محور  و معتقد داد ميقرار 
 تواند ميچون انسان ن كند مياستوارند و عقل حكم  و انديشه بشر عقل
سالمت و زندگي و وجود  درگروزيست كند لذا زندگي او  تنهايي به

نفر  اگرچندجامعه را پيگير باشد و صالح پس ابتدا بايد  جامعه است
جان خود را به خطر اندازند تا جامعه را نجات دهند و يا آن را حفظ 
كنند مجاز به اين كار هستند چون با اين اخالق، سبب نجات نوع بشر 

  .خواهند شد
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توان  به اعتقاد وي، اساس تمام موجودات و آنچه را كه در عالم است، مي
از اين دو جوهر  چيز همهبه نظر دكارت، . اندبه دو امر بنيادين رس

، دو گونه هستي كامالً ديگر عبارت به؛ است شده تشكيل ذات به قائم
از اين دو گونه هستي، صفات مخصوص  هركداممتفاوت وجود دارد كه 

 :رادارندبه خود 

 )هستي خارجي. (جوهر بعد و امتداد كه همان ماده است �

  )نيهستي درو. (جوهر انديشه و فكر �
كند و  نفس و انديشه، آگاهي محض است، جايي در فضا اشغال نمي

تر تقسيم كرد؛ ولي ماده بعد يا امتداد  توان آن را به اجزاي كوچك نمي
توان آن را به  گيرد و به همين خاطر مي محض است، در مكان جاي مي

  .ماده آگاهي ندارد عالوه بهتر تقسيم نمود؛  اجزاي كوچك
نظر وي هستي و آفرينش به دو قسمت كامالً متفاوت و بدين ترتيب در 

انگار  مستقل از هم تقسيم گرديد و به همين خاطر، دكارت را دوگانه
نامند؛ يعني كسي كه قائل به شكاف عميق بين هستي انديشه و هستي  مي

 .ماده است

البته بايد توجه داشت كه بنا به اعتقاد او ميان اين دو جوهر در بدن 
نامد ارتباط  ز راه عضو خاصي در سر كه آن را غده صنوبري ميانسان، ا

، همين اعتقادات بنيان اصلي نظريات اخالق محورانه عميقي برقرار است
 .دهد ميوي را تشكيل 
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  اسپينوزاتركيبي نظريه 

نظريات رواقيون و دكارت  سازي شخصياسپينوزا با تركيب و باروخ 
رفتار و اعمال اكنون ي شد نظريه جديدي ارائه نمود و طي آن مدع

 تجربه و طبيعت ، قوانينها انسان، نتيجه اقدامات سابق ساير ها انسان
 .گذشته است

  

 كانت تكليف گرايينظريه 

اخالقيات اصولي هستند كه قابليت بود معتقد فيلسوف آلماني  1كانت
بر اين  قوياًوي . كلي دارند قانون صورت بهتعميم در بين كل جامعه را 

خود را با نيت خوب بايد وظايف  ها انسانكه  كرد ميه پافشاري نظري

                                                            
موثرترين و  ارسطو از پس بنا به اظهار نظر بسياري از انديشمندان، كانتكانت فيلسوف شهير آلماني است  ايمانوئل 1

 در واقع محلي به نام كونيگسبرگ ميالدي در 1724 سال در وي .جهان غرب به شمار مي آيد فيلسوف مهم ترين
 او. داشت يياستثنا نظمي زندگي در كونيگسبرگ دانشگاه در فلسفه استاد .شد در قلب صنعتي اروپا متولد كشور آلمان

 جمله اين شهرش مردم بين. كرد نمي تخلف آن از اي ذره و داد مي انجام خود به مخصوص ساعتي در را كارش هر
. نرفت هم مسافرتي به و نكرد ازدواج گاه هيچ او .كنيد تنظيم كانت كارهاي با را ساعتتان توانيد مي: كه بود رايج
 شهرتي چنان كوتاهي مدت از پس اثر، اين. يافت انتشار ،1781 سال رد ـ محض عقل نقد ـ او فلسفي اثر ترين بزرگ
 سال در كانت. گرفت قرار متعددي هاي انتفاد و ها دفاع مورد) critical philosophy( نقادانه فلسفه كه كرد پيدا
. ساخت رمنتش داشت، نام حكم قوه نقد و عملي عقل نقد ترتيب به كه را ديگرش بزرگ اثر دو 1790 و 1788 هاي
 27 به آنها مجموع كه كرد تاليف عمرش در نيز ديگري آثار او البته. بودند شناسي زيبايي و اخالق درباره اثر دو اين
 و محبوب عضو و بيان خوش اجتماعي، انساني داشت، كه جديتي و خشك عادات وجود با كانت. شود مي بالغ جلد
 هنگام اين در. كرد عرضه 1796 سال در را خود رسمي درس آخرين او .بود ادبي و اجتماعي هاي حلقه احترام مورد
 توانايي و ذهن حضور زودي به. بود شده او سابق نشاط جانشين افسردگي و گذارده كاستي به رو او ذهني قواي

 وي سرانجام. شد دچار كامل حسي بي به و داد دست از را ساده جمالت اتمام توانايي حتي و قديمي دوستان شناخت
 به تا آمدند گرد آلمان مختلف شهرهاي از مردم او، جنازه تشييع مراسم در. درگذشت ميالدي 1804 فوريه 12 در

  .نمايند دين اداي بزرگ استادي
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نسبت به ديگران و نسبت به جامعه  ،بدون منت و بدون چشمداشت
كه در  اي وظيفهانجام دهند و انجام وظايف نبايد دليلي داشته باشد هر 
 »نشده انجام« درواقعترس از دوزخ و يا به تمناي بهشت انجام شود 

رفتار و باور خود را اصالح و  بايست ميفرد  و ؛شود ميمحسوب 
 ديد ميكانت جامعه را چون تيم فوتبالي  ،انجام دهد دليل بيوظايفش را 
به نحو  را اش وظيفهكن بايد بدون تمنا و بدون اتالف وقت يكه هر باز

فوتبال  فقط اين است كه عضو تيم هم آناحسن انجام دهد و دليل 
  .است شده گذاشتهاين تيم به عهده وي است و وظيفه خاصي در  مذكور

و وظيفه وي كل زندگي را انجام به تكليف 
كه  داند مياخالق محور افرادي را و  داند مي

پذيرفته و وظايف و تكاليف  رااين موضوع 
و به آن با عمق وجود عمل  فهميدهخود را 
از انسان انتظار دارد تمامي  امانوئل ،ندنك مي

خود را جزئي و اصول اخالقي و وظايف 
بندي از بندهاي قوانين اجباري پنداشته و نه 

زندگي زير پرچم قانون به آن  به خاطرترس از عقوبت بلكه  به خاطر
غايت  نفسه فيوي در جمالت و نظرات ديگري انسان را . پاي بند باشد

وي معتقد  نگرد نميوسيله رسيدن به هدف  عنوان بهو به وي  داند مي
است،  غيرهبراي حفظ مملكت، حفظ دين و  اي سيلهونيست كه انسان 

و استوار گشته  ايجادشدهانسان  خاطر به ها اينبلكه معتقد است همه 
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به خاطر همين موضوع است كه انسان هم بايد اداي دين  دقيقاًاست و 
ي است كه مفهوم تنها نيت حسن و خير اراده كه بود معتقد كانت .كند
 تنها است، وظيفه انجام نيت، حسن معني و است خوب ذاتاً گفت توان مي
 دليل هيچ و است آن بودن وظيفه همان وظيفه اداي براي موجه دليل
 پاداش اميد به يا مجازات ترس از كسي اگر و باشد داشته نبايد ديگري
 زمينه اين در كانت. است  نداده انجام را خود تكليف كند، وظيفه اداي
  :است گفته

از لذات و  مندي بهره زندگي كه پنداشتم مي و ديدم مي خواب من«
  »است تكليف و وظيفه صرفاً ديدم شدم بيدار چون است نعمات

 كليعمومي و  قاعدهيك  از متابعت براي شخص كه است عملي تكليف
نه احترام به  است قانون به احترام تكليف ديگر عبارتي به. دهد مي انجام

  :توي معتقد اس. نظرات شخص يا اشخاص خاص

از اين نيست كه اعمال و رفتار يك انسان كه  تر وحشتناكچيزي «
است، تابع اراده و خواست انسان و شخص ديگري  نفسه فيغايت 

  »شكل بگيرد و انجام شود

تو را  ها انساناگر خودت را مثل كرم كردي نبايد زماني كه ديگر «
  ».اعتراضي داشته باشي كنند ميزير پايشان له 
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 عمل چنان همواره بايد شخص كه است اين كانت اصلي اخالقي قاعده
 و همواره و شد خواهد طبيعت فراگير قانون او عمل شيوه گويي كه كند
  .بود خواهد كلي قانون وقت همه

باش كه در  اي گونه بهدر زندگي و انجام وظايف و تكاليف خود «
  ».بتواني به ديگران بگويي مثل من باش هرلحظه

برنده كانت وجود دارد  سؤالزير  هاي كتاب عليهكه عليرغم انتقاداتي 
اخالق داشته بيانگر  درزمينه كه اي توصيهوي يك انسان شرافتمند بود و 

  :استاين وضعيت او 

با شادي زندگي كم ولي  حتماً، كنم ميالزم نيست كه وقتي زندگي «
و در حال زندگي كردن هستم،  ام زندهضروري است كه تا وقتي 

  ».ه زندگي كنمشرافتمندان

كه كل فلسفه پيش از خود را با  كانت فلسفه در ديگر اساسي قاعده
كه گفته شد مكمل تكليف  گونه همان انقالب كوپرنيكي به چالش كشيد،
 وسيله نه است نفسه في غايت انسان گرايي و دليل آن است و آن، اينكه

يالدي م 1788 در كه نيز عملي عقل نقد كتاب دركانت  .هدف به رسيدن
 شناخت يعني مابعدالطبيعهمتافيزيك و  خصوص در تحقيق به شد تأليف
موضوع  ،بشر روح بودن جاودانه ،وندخداو يگانگي  وجود چون مسائلي
  .پرداخته است ها آن امثال و آزادي لزوم وجود انسان، اختيار و جبر
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  ميل استوارت جان و بنتام جرمي ظريه سودگرايين

انسان  غايي هدف سودگراييمعتقدند  2ميل توارتاس جان و 1بنتام جرمي
لذا انسان اخالقيات خود را نيز بايد بر همين رويه تعريف بوده و هست 

تمامي مباني  ، طي يك تئورياي نظريهكند سپس با اعتقاد به چنين 
رفتار  يك اند كردهبيان  درواقع اند نمودهاخالقي را بر اين اساس تعريف 

سود و فايده شود باعث ايجاد خوشي و  و عمل تا جايي كه سبب
به و همين دليل براي اخالقي بودن آن كافي است  سعادت خواهد بود

پس هر كاري كه سبب  شود ميديگر سخن، چون سود سبب خوشي 
با در نظر گرفتن اينكه  بنابراين سود شود سبب خوشي خواهد بود
هر  گفت كسب سود و انجام توان مي خوشي هم مقدمه سعادت است

  .شود ميكاري كه دامنه سود را بهبود بخشد كاري اخالقي محسوب 

                                                            
 و اخالق اصول بر درآمدي« كتاب بريتانيا متولد شد وي درميالدي  1748 سال درفيلسوف غربي،  بنتام جرمي 1

 .منتشر نمود 1780 لسا در بار اولين برايرا  »حقوق
ميالدي بريتانيا محسوب  19قرن  انديشمندانميالدي در انگلستان متولد شد واز  1806جان استوارت ميل در سال  2

 ريويو مينستر وست در مقاله انتشار به جان هم 1824 سال در. كرد آغاز را نگاري روزنامه 1823مي شود وي از سال 
 منتشر كرونيكل مورنينگ در او آغازين هاي نوشته. بود كرده اندازي راه قبل سال يك بنتام جرمي كه اي نشريه پرداخت؛

 سال بهار در مينستر، وست در را اش مقاله آخرين او. كرد آغاز را اش عمومي هاي سخنراني 1825 سال از جان. شد
 تحت بعدها كه شد رساله نجپ نگارش كار به دست ميل ايام همين در. فرانسه انقالب درباره اي مقاله نوشت؛ 1828
 در تيلور هريت با او آشنايي. شد منتشر »سياسي اقتصاد نشده فصل و حل مسائل برخي باب در هايي رساله« عنوان
 مرگ از پس بعدها كه بود زني همان تيلور نبود؛ تأثير بي اش سياسي هاي ديدگاه برخي تغيير در هم 1830 سال

 در »زمانه روح« عنوان با كه مقاالتي سلسله در او. ماند او با عمر آخر تا و مددرآ ميل استوارت عقدجان به همسرش
 در را »منطق نظام« كتاب تأليف وي. كند مدون را حكومت باب در اش تازه هاي ديدگاه تا كوشيد نگاشت، 1831 سال
 .درگذشت 1873پس پس از يك زندگي سياسي در سال . برد پايان به 1840 سال
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 اصل اين» درباره حكومت«به نام  اي مقالهميالدي در  1776 سال در نتامب
  :كه كند مي تلقي عمده اصل عنوان به را

 است افراد بيشترين براي خوشبختي باالترين درجه سعادتمندي و«
  »است نادرستي و درستي معيار كه

قدرت غلبه كننده بر غم و درد در نظر  عنوان به سعادت اين نظريه، در
ناگفته نماند . را شكل داده است مندي فايده نظريه و بنيان شده گرفته
 از پيش چراكهنظريه سودمندي نيست  مؤسسو  كننده ابداع بنتام جرمي
 هجدهم قرن در و اپيكور باستان، يونان در وي

 در تاكر و لهارت و فرانسه در هلوسيبوس
 نقش لذا. بودند كرده دفاع آن از انگلستان
 در نه و بود سودگروي ابداع در نه بنتام عمده
 اصل دادن سامان در بلكه ،ايانهگر لذت محاسبه
 و گذاري قانون با رابطه در ويژه به منفعت
 بر بنتام فلسفه كلي اصلبر اين اساس  .بود جنايي و مدني هاي نظام
 باور اين بر اخالقي بنياد اين. است استوار ودجوييس و گرايي منفعت
 در آنچه موجبات و بد و نيك عمل يعني كردار، معيار و ميزان كه است
 لذا. است لذت و خوشي رنج، سياست، عالم در چه و اخالق عالم
 آن از حاصل لذت و خوشي كه نمود اتخاذ و اختيار را عملي بايست مي

 و شر عمل. باشد بيشتري جماعت حال شامل و مؤثرتر و تر بادوام بيشتر،
 فايده و برآيد آن از رنجي كه است آن جست دوري آن از بايد كه عملي
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 را اصل اين بتوان شايد. باشد نداشته پي در انسان براي را لذتي و
 و منافات يكديگر با افراد خوشي و سود چراكه. ناميد خودخواهي
 كامالً خودخواهي غير با ودخواهيخ رو ازاين. باشد داشته نبايد مزاحمت
   . 1يكديگرند ملزوم و الزم بلكه سازگار

 دهندگان توسعهفيلسوف بريتانيايي نيز از طرفداران و  2جان استوارت ميل
نظريه سودگرايي بود البته در مورد ذات احديت و خداوند نيز تالش 

مورد  اين جمله معروف را در سرانجامبسياري كرد آثاري منتشر كرد اما 
  :خداوند گفت

  ».دانيم نمي چيزي بگوييم كه است اين خداوند به احترام ترين بزرگ«

و از زاويه خاصي نگريسته شود  تر مثبت باديداما اگر به اصل سودگرايي 
بتوان نظر اسالم را در خصوص مقدس دانستن كار و جهاد بودن شايد 

الل رفته كسب روزي حالل و يا شهيد شمردن كسي كه در پي روزي ح
در اين راستا تعبير كرد اما در اسالم و فرمايشات پيامبر  رود ميو از دنيا 
 شده شمردهحالل بودن مقدس  شرط به وكار كسب، روزي و )ص(اعظم 

ميل اين نكته  استوارت جان و بنتام است و در نظريات ناقص جرمي
و  وكار كسباست و همين امر سبب آشفتگي بازار  شده فراموش
بدون توجه  سودگراييتنها به سبب  اي حرفهشدن مباني اخالق  مخدوش

                                                            
١ www resalat news com 
٢ John Stuart Mill 
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همان انحرافي است كه در  دقيقاًبه عدالت و حالل بودن خواهد شد اين 
بزرگ اقتصادي،  هاي كارتلجوامع آمريكا و انگليس در بين 

است و سبب پايمال شدن  داده رخو ممالك با اقتصاد آزاد  اقتصادمحوران
 و اينبيشتر شده  سودهايآن به سبب كسب  اخالقيات و فدا شدن

اجباري  هاي قانون صورت بهممالك را واداشته برخي از اخالقيات را 
انحصاري  مندي بهره، قانون حق ثبت و رايت كپيمثل قانون  درآورند

  ...و شويي پولمخترع از اختراع، قوانين مبارزه با 

  
  نظريه محبت

تعريف و تفسير متفاوتي از در ميان مباحث فوق، برخي از متفكران 
  .و بد آن ارائه دادند خوبتشخيص  و نحوهاخالق و رفتارهاي اخالقي 

اولين بار در تاريخ فلسفه اخالق و رفتارهاي اخالقي، عنوان  براي مثال
تمامي اعمال و رفتارهايي كه سبب ايجاد و اخالق عبارت از نمودند كه 

  .شود ها انسانرواج محبت و مهرباني در بين مردم و 
موضوع محبت  اند درآورده يلانجخود را از  طرفداران محبت، نظريه

سال قبل در انجيل  2016محور بودن رفتارهاي اخالقي اولين بار در 
 شده استاشارات مشابهي در ساير اديان آسماني هم  هرچند .مطرح شد

 تنها محور عنوان بهمحبت را  گاه يچهمسيحيت،  برخالفاما ساير اديان، 
  .اند كردهانحصاري اخالق بيان ن
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  و نيچه هابسنظريه قدرت 

 »نظريه قدرت«مبدع  نوعي بهالبته و  و نيچه هر دو طرفدار و پيرو 1هابس
كرد كه متفاوت با  عنوانرا  اي نظريههابس ، در ابتدا، شوند ميمحسوب 

 .قدرت باشد كننده ينتأمساير نظريات بود وي عنوان نمود اخالق بايد 
هابس معتقد بود هر كار و هر رفتاري كه سبب قدرتمندي  ديگر ارتعب به

و  رود ميشود اخالقي و پسنديده است و جزو مكارم اخالقي به شمار 
ضعف و  سبب ياهر كاري كه انسان را ضعيف جلوه كند و  برعكس

از  تندروترنيچه،  بعدهااست  يراخالقيو غ ناپسندتسليم وي شود كاري 
ظريه شد و تئوري قدرت را استحكام بخشيد و در هابس طرفدار اين ن

و خيالي خود را  يا افسانهشخصيت  هاي ويژگيكتاب ابرمرد برخي از 

                                                            
 انگلستان قرن شانزدهم كشور برجسته سياسي فيلسوفان از يكيميالدي و  1588متولد سال توماس هابس يا هابز،  1
 اين. دارد شهرت يا دولت هابسي )Leviathan( لووياتان كتاب و سياسي فلسفه در كارهايش سبب به بيشتر كه بود
 در را اجتماعي قرارداد هاي نظريه از بسياري اساس و پايه وه رشته تحرير آمده است ميالدي ب 1651 سال در كتاب
 وسيله دولت و »است همه با همه جنگ« ها انسان طبيعي حالت ،سهاب به اعتقاد .است آورده وجود به سياسي فلسفه
 انتظار ها آن از كه مطلقي اطاعت بهاي به را افراد اموال و زندگي دولت. است حالت اين به بخشيدن پايان ضروري
 اراده شر؛ دولت نهي و است خير دولت دستورات امر شده توسط از نظر اخالقي، .دهد مي قرار حمايت مورد دارد،
 آدمكي يعني - آورد مي وجود به را جمهوري يا دولت كه مصنوعي موجود اين به سهاب .است قانون ترين عالي دولت
 كه دهد مي نام »لووياتان« - است ساخته و كرده طرح را آن انساني نبوغ و است شينيما صرفاً زندگي داراي كه حقيقي
 در را »لووياتان« سهاب. است شده اتخاذ ايوب كتاب ويژه به و مقدس كتاب اسرارآميز و اي افسانه موجود نام از

از آنها كه پاپ در  -عصايك  و دست يك در شمشيري كه دار تاج غولي: است داده نشان اثر اول چاپ معروف تصوير
 بر سلطه كه دارد اختيار در را روحاني و نظامي نيروي »لووياتان« ديگر، بيان به. دارد ديگر دست در -دست مي گيرد
 مناصب؛ صاحبان از او مفاصل حاكميت؛ از »لووياتان« مصنوعي روح. داده است او به را ها وجدان و اشيا و زمين
 خاص؛ طور به اعضاء همه ثروت و رفاه او نيروي مجازات؛ و پاداش او اعصاب يه؛مجر و قضاييه قواي او اعضاي
 بيماري اجماع، از او سالمت ها، مصوبه و قوانين از او اراده و عقل ؛مشاوران از او حافظه مردم؛ رستگاري از او فعاليت
 آثار دانشنامه.  )فارسي(  »هابز تامس اسيانديشه سي« طباطبايي، جواد( .است شده تشكيل داخلي جنگ از او مرگ شورش، از او

 ).سروش
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هابس  .را توضيح دادوي بايد آن را الگو قرار دهد  ازنظركه هر انساني 
 دهد ميشجاعت و جبن را مثال زد كه شجاعت چون قدرت را نشان 

است يا  ناپسند دهد ميرا نشان  پسنديده است و ترسو بودن كه ضعف
به وي  هستند وكرم كه نشانگر قدرت يك انسان جود و بخشندگي و 
و  رود مياخالقي پسنديده به شمار  يرفتارهانيز از  دهند مياجازه استيال 

هستند همچنين است  ناپسند دهد يمو خساست كه ضعف را نشان  بخل
و  كند مييا آن را ايجاد  ثروتمندي و فقر كه اولي نشانه قدرت بوده و

  .دومي نشانه ضعف است
 ها انسان ازآنجاكه كه گيرد مي نتيجه هابس
بنابراين  برابرند باهم يزچ همهدر  يتاًماهو  ذاتاً
به هر نحو خود را حفظ  دارد حق كس ره

كند و مجاز است براي رسيدن به اهدافش هر 
همين تفكر است كه در  اقدامي انجام دهد
اما  شود ميرا انسان متصور  جو رقابتجامعه  نوع يكنگاه سطحي 

موضوع فراتر از اين است اين نظريه اجازه جنگ همه عليه همه را صادر 
 ومرج هرجو اين مخل امنيت عمومي بوده و جامعه را به  كند مي
افراد براي رسيدن به اهداف خود، حتي مجاز به  كه يطور به كشاند يم

 دستاوردپيامد و  هيچاين نظريه  .شوند يمران استفاده از جان و مال ديگ
به دست خواهد  آنچهو اخالق محوري در پي نخواهد داشت   متمدنانه

 كه است مرگ خطر و پايدار بيم و رسيد چيزي جز ترس مداوم و مستمر
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 .نمايد مي كوتاه و حيواني آور، چندش بار، فالكت مهجور، را انسان زندگي
 اي ناعادالنه چيز يچه كه ستا اين »همه عليه همه جنگ« ديگر پيامد
 قدرتي كه ييدرجا زيرا. يابد مصداق تواند نمي نيز مالكيت و ندارد وجود
 برقرار قانون كه آنجا در و نيست برقرار نيز قانوني نباشد، حاكم عمومي
 كه هستند كاري هر به مجاز ها انسان. ندارد معنا ظلم و عدالتي بي نيست،
 نيز نيرنگ و خشونت كاربرد شامل امر اين و كند فظتمحا شان يزندگ از
 دو« نيرنگ و خشونت جنگي، وضعيت در اساساً هابس، نظر به. گردد مي

 حق اين از كس هر وضعيتي چنين در ازآنجاكه و هستند »اصلي فضيلت
 گردد، مند بهره خود ي موردعالقه چيز هر از كه است برخوردار طبيعي
 صاحب تنها كس هر بلكه باشد، چيزي صاحب واقعاً تواند نمي كس يچه
 زماني تا فقط و آورده  چنگ به نيرنگ يا زور با كه است چيزي آن

  1.كند حفظ ديگران تصرف مقابل در را آن بتواند كه است آن صاحب
انسان قدرتمند نبايد طرفدار  پا را فراتر گذاشت و مدعي شد 2نيچه

از اعمال پسنديده حمايت و لذا  كند ميوي را ضعيف  چراكهضعفا باشد 
و قهرمانان است و از  نفرات اولطرفداري از ثروتمندان و قدرتمندان و 

                                                            
 )محيي بهرام -وله دويچه از نقل به( 1
 1900ميالدي متولد و در سال  1844در سال   )Friedrich Wilhelm Nietzsche( نيچه ويلِهلم فريدريش 2

يافت، نيچه  دست لباز دانشگاه در كالسيك استادي فيلولوژي ُكرسي به ،1869 سال وي در. ميالدي وفات يافت
آثار  مسلط بود، يوناني و التين عالوه بر اينكه استاد فلسفه بود يك شاعرو آهنگسازهم محسوب مي شد و به زبان هاي

 شناسي، زيبايي اخالق، مرتبط با آثارش مملو از مباحث .است گذاشته  غرب همه ابعاد فلسفه بر ژرف تأثيري وي
نيچه اساس و بنيان اخالق را زير سوال برده است و با ديد . است خودآگاهي و خداناباوري شناسي، معرفت تراژدي،

 .شكاك به ارزش ها و باورهايي كه بسياري آن ها را اليتغير مي دانند نگريسته است
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در نظر نيچه طرفداري از ستم ديده، فقير و  و ناپسندصفات نكوهيده 
  .استضعيف 
 وجهي-دو مفهوم يك 1يديونيس و آپولوني
 هاي چهره از شماري اساس بر كه است فلسفي
 و آپولو يعني ستانبا يونان اي اسطوره

نيچه در كتاب . است گرفته شكل ديونيسوس
به اين مفهوم  »تراژدي زايش« خود با عنوان

 نخستين هاي بخش در نيچه است كرده اشاره
 آن در كه آورده يونان از را اي اسطوره داستاني تراژدي كتاب زايش
 همزاد سيلنوس، شكار براي جنگل در ميداس شاه هاي تالش حكايت
 سيلنوس ميداس شاه تالش، ها سال از پس. شود مي روايت يسوس،ديون
 كه پرسد مي را سؤال اين او از و آورد مي چنگ به جنگل در را

 سيلنوس چيست؟ انسان براي زندگي در چيز بهترين و ترين خواستني
 چيزي بيان به وادار مرا چرا …فاني زده مصيبت نژاد اي آه،« :گويد مي
. هرگز نشنويد نشنويد؟ را آن شماست صالح به كه كنيد مي

به دنيا : است خارج شما دسترسِ از مطلقاً چيز بهترين و ترين خواستني
 ؛و بهترين چيز در دنيا ترين خواستنياين است  .بودن هيچ نبودن، نيامدن،
 زودتر چه هر …همانا چيز ترين خواستني و بهترين دوم درجه در اما
 خوبي به فالسفه يونان باستان، كه معتقد است نيچه» ...است مردن

                                                            
١ Appollonian- Dionysian 
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 پوشاندن براي رو همين از كردند؛ مي درك را »وجود و هستي وحشت«
 المپي خدايان و زيبا هنرهاي ،)هستي يديونيس حقيقت( تلخ حقيقت اين

 فرهنگ آپولوني وجه( روياگونه استتارِ و لفّافه يك همچون را خويش
 توهمات از مملو و وياگونهر جهاني پولونيآ طرف 1.آفريدند) يوناني
 كنار و غرايز آزادي كه سرمستانه است حالتي يديونيس طرف و است؛
 بازنمايي را ها محدوديت و مرزها زدن
 تقابالت از نتيجه حاصل .كند مي

بطن  در يديونيس و آپولوني
 مبرهن تراژدي تعامالت و ها كشمكش

 همان يا درام تراژيك قهرمان ،گردد مي
پيوسته به  داستان، تنخس شخصيت

 سرنوشتدنبال اين است تا در 
 نظم و تعادل را خويش) او هستي يديونيس وجه( نامتعادل و پرآشوب

اين تالش مستمر وي  درنهايتاما  ؛ايجاد كند) او هستي آپولونيِ وجه(
 نكته اين بر همچنين نيچه. شود مي آغوش همو با مرگ  ماند مي نتيجه بي
 ساختاري فاقد 3آپولوني چاشنيِ بدون 2ييونيسد بخش كه دارد تأكيد
 بخش و بود خواهد منسجم هنري ايجاد و تعالي منظور به شايسته

                                                            
 14 گفتار اول، كتاب دم، سپيده نيچه، فريدريش 1
 ايزد تنها نه ديونيسوس. بود) تراس اهل( اي تراكيه اصليت با استان،ب يونان در كشاورزي و شراب ايزد ديونيسوس 2

 ديونيسوس يونان، هاي افسانه در. بود جامعه در شراب آثار و ها آيين تمام نماد بلكه اش، كنندگي مست قدرت با شراب
 .شد نمي خالي گاه هيچ نوشيد مي آن از هرچه كه داشت خرگوشي جام يك
 .بشري جوامع در فردمداري و خردورزي ،آگاهي اصول 3

 ديونيسوس
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 بطنِ در ضروري وجدي و شور از يديونيس چاشنيِ بدون نيز آپولوني
 ظريف، و زيبا تعادلي شدنِ محقق با تنها. ماند خواهد نصيب بي خويش
 خواهيم اصيل هنري ظهورِ شاهد هك است نيروها اين متقابل تعامل يعني
  1.بود

و توجه به گفتارهاي مختلف نيچه در كتب و رساالت  با اين توضيح
معتقد بود براي اينكه  ويلِهلم فريدريشگفت  توان ميساده  طور بهمتعدد، 

را آسودگي برسد بايد او  و به ناتوان و ضعيف از درد و رنج رها شود
 يها رگدر  گويد يم» 3ابر انسان«يا » 2ردابرم« مفهومدر نيچه  .نمود رها

 درراهيك مرد قوي بايد بجاي خون، نيتروگليسيرين باشد مرد قوي نبايد 
و لذات طبيعي از چيزي هراس داشته باشد بايد با  ها خواستهنيل به 

و غم نشانه ضعف است و  يچراكه ناراحتشادماني و قهقهه زندگي كند 
ترس نشانه ضعف  چراكه مبارزه نترسدكاري ناپسند و نكوهيده است از 

از  غيراخالقي است و غرايز خود را از ترس و يا يو كاربوده 
اخالقي را به  ديگر، سركوب نكند تا بتوان لقب مرد قوي و هاي يناتوان
  .دادوي 

                                                            
١ The Birth of Tragedy Summary 

 زرتشت گفت چنين كتاب در انسان، براي هدفي عنوان به وي سوي از كه است نيچه فردريش فلسفه در مفهومي 2
 .است شده بيان

٣ Übermensch 
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  :مفهوم سه خود فلسفه در نيچه
� Mensch ،)انسان(   
� Ubermensch )ابرانسان(   
� der letzte Mensch )نسانا واپسين(   

همان مفهوم مستتر در  Ubermensch از نيچه مراد. كند مي معرفي را
 و ترس از يراست به كه انساني يعنيانسان كامل . است »كامل انسان«

 و دهد ينمراه  به دلهراسي  زيچ چيهاز  است  رهاشده بشر پيشين خرافه
 و است كامل معنوي ازنظر انسان اين. است  دريافته را راستين آزادي
، يا افسانهموجودات  و است رفتهيپذ هست كه گونه همان را هستي
  .است  گذاشته كنار را خيالي هاي جهانخرافي و  يباورها
 گيرد مي گردن بر را »هستي معناي« خدا غيبت در كامل انسان اين اكنون
  .كند مي يكي هستي جهان اراده با را خود اراده و
  :يعني نيچه، بيني نجها بنيادي اصل دو نيچهِ  انسان ابر

� »قدرت خواست«  
  »همان جاودانه بازگشت« �
  .1كند ميو حقايقي براي خود برپا  پذيرد مي را

 

                                                            
نشر آگه، : تهران. 15چاپ  .داريوش آشوري ترجمه .چنين گفت زرتشت در. هاي ترجمه حاشيه، فردريش نيچه ١

 .350-351. ص. 1379
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  »فوق در مورد اخالق يها دگاهيد اجمالي يل و بررسيتحل«

  

  اعتدال سعادت و نقد نظريه

و  اينكه انسان دنبال سعادت
در همه  ترقي البتهپيشرفت و 

 جملهاززندگي خود  هاي عرصه
در محل كار و در داخل سازمان 

است كسي را در جهان يافت كه بجاي  غيرممكنلذا  شكي نيست است
اعتدال  نظريهبايد اذعان كرد اما  سعادت، دنبال شقاوت و بدبختي برود،

ينكه در بسياري از امور صادق و منطبق بر عقالنيت است، ابه سبب نيز 
ور عقل پنداشت، دانشمندان و آن را بر مح توان مينگاه نخست  در لذا

 اند داشتهكه اين نظريه را نقد كرده و آن را ناقص پن اند بودهمنتقداني هم 
  .اند آورده مختلفي نقض هاي مثالو براي نشان دادن نقص آن، 

، وفاي به عهد، تقرب و امثال و صداقت و عدالت براي مثال كسب دانش
خوب است و جايز و  تفاقاًا ها آنط در كه افرا اند نمودهرا مطرح  آن

مثل اين است كه به شخص بگوييم نصف  ،معني ندارد اعتدال بهپايبندي 
اما  ؛دروغ باشد و يا تا نصفه دنبال علم برود كافي است گويد ميآنچه 

آنجا كه  اند بوده توجه بي ظاهراًارسطو  هاي بحثاين انديشمندان به 
اعتدال هر شخص متفاوت  نقطه دارد ميو اظهار  زند ميحرف از نسبيت 
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است و اگر شخص توان دارد، نقطه اعتدال وي بسيار باالتر از نقطه 
افراط ساير اشخاص خواهد بود لذا بحث توان واقعي شخص را در نظر 

 جانبه همهو اينكه، ارسطو دنبال نشان دادن راه سعادت  مهم استگرفتن 
رشد بيش  ...است و نه راه عالم بودن و صادق بودن، معصوم بودن و

اندازه در هر يك از اين صفات سبب نقصان بيشتر در ساير امورات 
اگر فردي كل زندگي را فقط دنبال علم  مثال عنوان بهاخالقي خواهد بود 

برود و افراط كند از روابط، خانواده، احسان به والدين، عبادات، 
 .ماند يبازم... اجتماعي، تربيت فرزندان، تشكيل خانواده و هاي فعاليت

سعادتمند خوشبخت و  گاه هيچاما  شود ميت كه وي عالم درست اس
  .نخواهد بود

  

  گرايي لذتنقد نظريه 

اما  كند ميمهم سعادتمندي را مطرح  هاي شاخهاز  يكي گرايي لذتنظريه 
را فراموش نموده است  ها شاخهاير عاجز است و س ها شاخهاز بيان ديگر 

كه گاهي والدين  شود ميبه فرزند سبب  نسبت براي مثال عاطفه والدين
 واز جان خود بگذرند تا فرزندشان را نجات دهند چه بسيار مادران 

صاحب تا فرزندشان  اند گذشتهغذاي خود و لذات خود  از كه پدراني
. تا ارتش وي پيروز شود گذرد ميگاه فرمانده از جان خود . لذات شوند

، وطن و ميهن اش خانوادهتا  كشد ميگاه سرباز از تمام لذايذ مادي دست 
  .و حتي دينش را حفظ نمايد
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ه شناخت ميدر نظريات اپيكور هم تناقض وجود دارد گويي وي همه را  
بر خي افراد  كه درصورتياست  نمودهو يك نسخه واحد به همه تجويز 

حاضرند لذت محبت و خوردن و آشاميدن را كنار گذاشته و دنبال لذات 
و  بروند و معتقدند ضرر پندارند ميا بسيار بزرگ كه آن ر طلبي جاه

  .نيست طلبي جاهكمتر از  دوستي وتبعات محبت 
بدش اصل قضيه كه انسان  بنابراين
صحت  دنبال لذات هم برود آيد نمي
و  سؤاالتلكن در اين رابطه دارد 

مفاهيم مبهم زيادي وجود دارد كه 
بايد  هايش داشته تناسب بهذهن انسان 
پاسخ  سؤاالتمر بر همه اين ابتداي ا

 چگونگي مثالًمناسب بيابد بدون يافت پاسخ، دچار انحراف خواهد شد 
در هر فرد و آن  حاكم بر نظام لذات و ماهيت معنوي و مادي آن و نيز

 و اپيكوردر نظريات  رسد ميبه نظر و متفاوت است  اي جامعههر 
مفهوم  ،التسؤابه اين موارد مبهم و اين  توجه بدون پوسيستيآر
  .است اساسي شدهدچار انحراف  گرايي لذت
  

 اخالقي معرفت نظريه نقد

پس  شد ميمنتقدان به اين نظريه معتقدند اگر معرفت سبب رواج اخالق 
دزدي و سرقت معترف است دست  اخالقي بيچرا سارقي كه به ضرر و 
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 صداقتكه  گويي دروغفرد كذاب و ؟ يا زند مي و نادرست به اين كار شر
 رسد مي؟ به نظر كند ميچرا اين كار را  داند ميرا بهترين صفت اخالقي 

  :نكته توجه نمايند چندمنتقدان بايد به اين 
اخالقي كردار را  برخاسته از اراده و اختياراعمال رفتار و افالطون  اوالً

از دوران كودكي، فردي  گرفته شكلدانسته است و اگر حسب عادات 
، خودساختهو امثال آن را پيشه  گويي دروغشده باشد يا  كج دست
اين اعمال  چراكه، مثال و مالكي بر نظريه افالطون به شمار رود تواند مين

 توان مينافالطون آن خاصيت را  ازنظر است و شده خارجاز حالت ارادي 
  .معيار اخالقي در نظر گرفت عنوان به
 است و آن رانگفته  ياخالق سخنآني افالطون در خصوص رواج  ثانياً

 تواند ميبه اين معني كه شناخت و معرفت تابع شرايط دانسته است، 
سبب شود كه انسان راه خير و شر را در اخالق بشناسد و سعي نمايد در 
آن گام بگذارد اين گام گذاشتن در برخي افراد به سبب مقدور نبودن 

شرايط  اگر زنيم ميهمان سارق را مثال  شود ميشرايط، تبديل به آرزو 
بر شر بودن سرقت،  بامعرفت عنوان هيچ بهمناسب فراهم بود آن سارق 

ساري  تواند ميكه ن تك تكاز طرفي اخالقيات . زد نميدست به سرقت 
افراد همه  مثالًافالطون چنين نظري نداده كه . و رواج يابد شده جاريو 

در يك ماه جامعه براي معرفت پيدا كردن در خصوص شرارت سرقت، 
 باره يك بهسرقت تا بر شر بودن سرقت پي ببرند  ،سال بخصوص يا

و شر بودن آن معرفت  گويي دروغحذف شود و در ماه و سال بعد به 
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اخالقي بايد  هاي ويژگيخصوصيات و خير،  ...يابند و آن حذف شود و 
هم باشند اگر عدالت باشد و توزيع كار و  كننده تقويترخ دهند و  باهم

از بين  اميدوار بودن سرقت هم توان ميعادالنه باشد  ثروت و امكانات
و صداقت رواج پيدا خواهد كرد  شده حذفخواهد رود و ريا 

 عليرغم معرفت ،بدون رواج عدالت، انتظار حذف سرقت ديگر عبارت به
  .ميسر نيست بر آن و تبعات آن،

انسان بايد معرفت پيدا  گويد مينكته ديگر اين است كه افالطون وقتي 
تمامي معرفت يافتن  ،باشد منظور تواند ميكند، منظورش يك فرد كه ن

خصوصيات اخالقي و آثار و تبعات آن  تمامي بهست كه بايد ها انسان
 ،يابند الزم را معرفت به اين معني لذا اگر جوامع انساني. معرفت يابند

و  پيداكردهرواج در كل جامعه بشري، ... شرافت و صداقت و، عدالت
  .خواهد شد كن ريشه ...سرقت و، عدالتي يبظلم، 
  

  نقد نظريه كلبيون

به  گرايانه واقعدر قالب يك نگرش بدبينانه به عالم هستي و حتي با نگاه 
  :گفت توان ميكائنات 

 چراكهاينكه طبيعت و انسان مصيبت زا هستند شكي در آن نيست 
دي سبب آبا اي زلزلهو هيچ  طال نخواهد باريد آسماناز  وقت هيچ

نخواهد شد البته  اي خانهنخواهد گشت، هيچ طوفاني، سبب برپايي 
 دتوان ميتفاسيري ارائه دهند كه بله زلزله  باواسطهمنتقدان شايد 
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 ؛...را غني كند و باران خود طالست اگر زراعت باشد و فروشان مصالح
 وگرنه خير باشد نفسه فيو  خير بايد بدون واسطه خير باشد دانيم مي كه
به خير تبديل شود مثل  تواند ميو مراحل بعدي خود  ها گامشري در هر 

اين . فرد شود و مثل آن تأديبسبب  توان ميسرقت و دستگيري و زندان 
نوع استدالل شبيه اين است كه گفته شود فالني معتاد شد و اعتياد سبب 

پس اعتياد  زدن او نشئه وي شد و از خيابان عبور نكرد و ماشين به
كلبيون در اما  ؛و اين استدالل درست نيست! خوب هم باشد ندتوا مي

امور و اخالقيات حاكم بر نااميدي از اصالح و به دست گرفتن زمام 
 چراكه اند رفته اشتباه بهطبيعت و استفاده خير از انسان و طبيعت راه را 
اميدوار به كنترل  توان ميتمدن و تكنولوژي ثابت نموده است كه 

طبيعت بود و اميدوار به آموزش و يادگيري اخالقيات  نيروهاي مخرب
بخشي از اخالق را به شكل قانون  توان ميحتي . بود ها انسانتوسط 
  .و جوامع امن و اخالقي ساخت كرد الزامي

در اين بود كه مبناي نظريه  ها آنو نظريات  لذا اشكال اصلي كلبيون
و قابليت تعميم  دوضع گذشته و وضع موجود جوامع آن زمان بوكلبيون 

ست رخ توان مياز تغييراتي كه در آتيه  در مسير زمان را نداشت بنابراين
  .بودند توجه بيكرده و يا به آن  نظر صرفدهد 
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  نقد نظريه رواقيون

 آميخته درهمو سرنوشت را  اختيارو اراده و جبر و  اختيارحث برواقيون 
اراده براي پي گيري  گرسوي ديطرفي معتقد به جبر بودند و از  زبودند ا

گروه اين  نااميديند آنچه مسلم است شناخت ميشهوات را به رسميت 
اصالح امور جامعه به دست خود  از ممكن پذير بودن نااميدي .است
و يا به ديد ترفيعي به  اند نگريسته ميكه يا به ديده تقليلي به انسان  مردم

اعتقاد به از پيش نوشته جز  اي چارهلذا  .مشكالت اخالقي جوامع انساني
  .ديدند نمي ها سرنوشتشدن 

  
  نقد نظريه اسپينوزا

 شده مطرح نظريه و تركيب اسپينوزا جمع نظريهكه اشاره شد  طور همان
  .دكارت استنظريات رواقيون و  تحت عنوان

است  شده اي اشارهدر بخشي از اين نظريه به جبر طبيعت و جبر رفتار 
در طي ساليان گذشته و  و انديشمندان مختلف آيد نميكه به نظر منطقي 

وجود و  هرچند اند شمردهجبر رفتار را مردود  با نظريات متفاوت وجود
در اخالق و رفتار  چراكه. اند پذيرفتهجبري را  هاي زمينهحدوث برخي 
با  متناقض و اعتقاد به جبر رفتار همراه است و اراده اختيارذات خود با 
انسان را اين نظريه،  چراكه شرف مخلوقات استا عنوان بهذات انسان 

 مجاز به ي و موجود،كه در داخل جبر ايجاد انگارد ميموجودي ضعيف 
 توان ميدر تاريخ شواهد متعددي  كه درصورتياست  اختياراعمال اراده و 
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گذشته را ويران نموده و بنايي جديد  هاي چيدهه هم  ناگاه يك انسآورد، 
بوده نتوانسته وي را  درگذشتهن نهاده است و آنچه بنيا نوين اي سلسلهو 

نمايد و چنان  شده تعيينمجبور به ادامه دادن همان راه از پيش 
ها  شده نوشتهآن را نيز جزو  تواند ميكه كسي ن داده رخ هايي آوري شگفتي
  .انگارد

 

  قدرتنقد نظريه 

اين  نيست اما اي شبههدر اينكه قدرت خوب است جاي هيچ شك و 
و انسانيت باشد نظريه  و قدرت خواهي بايد بر محور عدالت طلبي رتقد

است و مسائل انساني  غيرانسانينيچه تا حدودي  ويژه بهقدرت هابس و 
 يك آنو اجتماعي در آن لحاظ نشده است شايد با اصالحاتي بتوان از 

تئوري خوب و منطبق بر اصول انسان اجتماعي ساخت اما در حال 
بخشش،  ، قدرت بدني، قدرت تفكر، قدرتدرت علميق بااينكهحاضر 

صفات خوب و نكويي هستند اما اساس ... قدرت تهور وقدرت مالي، 
  .اين نظريه انحرافاتي دارد

اين نظريه از زورگويان و ستمگران حمايت كرده و رونق و رواج آن 
 سؤالموجب آشفتگي جوامع شده و مفهوم ذاتي انسان و انسانيت را زير 

است عبارت از حق  يار اخالقيدر مورد قدرت مع آنچه يول .برد مي
ف هم باشد يباشد محترم است و اگر حق با ضع ي، اگر حق با قواست

  .احترام دارد
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  نقد نظريه محبت

 مابين فيدر ادوار تاريخي مختلف  موردبحثاز مسائل  1مهرباني و محبت
ختالفات و انديشمندان حوزه دين و اخالق بوده و همواره سبب بروز ا

شده كه  برانگيز بحثزماني اين امر  ويژه بهمتفاوتي شده است  تفاسير
. است شده مطرحبه انساني منفور  محبت ياو  2موضوع محبت به دشمن

و  3كه گفته شد اولين بار توسط دين مسيحيت گونه هماننظريه محبت 
 رسد ميبه نظر حواريون حضرت عيسي مسيح ع مطرح شد لكن 

مقصود واقعي خود را از آن بيان  اند نتوانستهظريه محبت طرفداران ن
به كاربردها و تبعات اين نظريه در كلي  يتوجه بييك نمايند و يا 
مجاز  ها انسانكه  اي مجموعهدارند و دامنه ابراز محبت و حاالت خاص 

و تا زماني كه اين  اند كردههستند را تعريف ن ها آنبه ابراز محبت به 
نشود تلقي بر اين خواهد بود كه محبت بر همگان  مجموعه تعريف

  .است شده انحراف منشأاخالقيات باشد و اين تلقي  منشأ تواند مي

                                                            
١ Charity and Love 

 ماهيت. شمارد مي محترم باشد، آرامش و صلح خالف بر كه مادامي تا را دروني دشمن به نسبت محبت آگوستين، ٢
 ابراز در آگوستين، مباني بر بنا. است او به نسبت آميز محبت روح داشتن يعني است؛ روحاني فقط محبتي چنين
 مي را تخمي كه است كشاورزي مورد در مَثل اين. كند مي بيان را مثلي مسيح حضرت: گويد مي دشمن به محبت
 به درو از پيش هرز، هاي علف آوردن بيرون. يابد مي هرز علف هم و گندم هم خود محصول در درو هنگام و كارد
  ).30 ـ 24: 13 متي( است نممك يكديگر از آنها جداسازي محصول برداشت هنگام ولي رساند، مي آسيب ها گندم
فوق العاده اساسي و قابل توجه مي دانند  را آكوئيناس و آگوستين پولس،نوشته ها و نظرات  و ها انديشه مسيحيان ٣

 الهيات و ضمن اينكه محبت راامتياز مسيحيت مي دانند دين مسيحي را دين محبت قلمداد مي كنند ضمنا پايه هاي
 ؛94-92 ص ،1390 هاردينگ، و رودريگيس( است نسب و اصل بي و ريشه بي سه، ينا درنظرگرفتن بدون كاتوليك،
 ).1110 ـ 1109 ص ،1371 دورانت، ؛94 ص ،1384 كونگ،
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بايد بپذيريم،  ،2عقاليي و منطقي 1دليل اين امر اين است كه در استدالل
جاري شود و ستمديده  مظلومهم بر بر ظالم و هم  تواند ميمحبت ن

از اين  دريكيو  بازشناسدتكليف خود را  اي طهنقباالخره انسان بايد در 
نظريه كانت و افالطون را اگر  ديگر عبارت به .دو گروه جاي گيرد

گرايي در هم آميزيم نواقص اين نظريات تا حدود زيادي  بامحبت
  .شود مي برطرف
و رفتار نامناسب كردن و مهرباني سبب كاهش اخالقيات بد  محبت
و اين نكته مهم را كه در  شود مي و محل كاردر سازمان  ويژه به ديگران

شده است نبايد فراموش نمود كه جزو  تأكيد اشعار مولوي هم به آن
محبت به قاتل كودك، خفاش  حال باايناما  ؛نقاط قوت اين نظريه است

  .معني ندارد و امثال آن دختران جوان اي زنجيره، قاتل شب
از عدالت است  فراترحترام و بايد ذكر نمود كه محبت فراتر از ا بعالوه

 هاي انساناينكه  رغم علي ها آنبه بسياري شايد بتوان احترام گذاشت و با 
منفوري هستند با عدالت رفتار كرد اما انسانيت انسان و عقل و منطق 

  .نخواهد گذاشت محبت، حاكم باشد

                                                            
تمثيل، : استدالل، دليل آوردن و دليل يافتن است و دو نوع رسمي و غير رسمي دارد، استدالل رسمي سه نوع است 1

 استقرا .است يكديگر به دو آن مشابهت دليل به ديگر موضوع به موضوع يك حكم دادن سرايت تمثيل. استقرا و قياس
 يك سپس و كند مي مشاهده را جزئي مورد چند يعني ؛كند مي سير كل به جزء از ذهن آن در كه است استدالل نوعي
 دو حداقل از قياسي استدالل در. يا استنتاج، نتيجه گيري جزئي از قضيه هاي كلي است قياس. دهد مي كلي حكم
 .نتيجه، حاصل مي شود نام به ديگري درست عبارت ترديدي هيچ بدون و ضرورتا درست، عبارت

از فوايد آن تشخيص انديشه  .است) كردن استدالل و كردن تعريف( انديشيدن درست روش ارائه و شناسايي دانش 2
ها براي تعريف منطق هم  است كه از آن زبان درست از انديشه نادرست است؛ و از لوازم آن انتقال انديشه با كمك

 .دشو بهره برده مي
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  يانگرا جامعهو  نقد نظريه فردگرايان

فرد در جامعه و نقش جامعه در تكامل  به نقش فردگرايانيان و گرا جامعه
و  اخالقيات به اخالقيات فردي بندي تقسيماخالقيات فردي و نيز 

بحث . اند ديده بعدي يكرا  و موضوعاخالقيات اجتماعي توجهي نداشته 
افراد نه . است افتاده ازقلمنيت نيز از مباحثي است كه در اين نظريات 

  .از همه جامعه تر مهمو نه  عناصر فدايي بايد تصور و القا شوند
 

  ديدگاه اسالم

و  خدااخالق، تقرب به امور و  گذاري ارزش اسالم، يدر نظام اخالق
لذت رفتن در اسالم  و دنبالكسب لذات  .باتقواست ت اويرضاكسب 

جايز و واجب است اما اسالم لذات معنوي و اخروي را معرفي كرده و 
ه لذات مادي بينديشد بايد به دنبال بيش از آنكه ب كند ميانسان توصيه  به

 هرچندلذات معنوي و اخروي باشد و خود را از شر لذات مادي برهاند 
لذات مادي و استفاده از روزي حالل و طبيعت و آنچه در آن نهاده و 

كه بر محور عدالت رخ  شرط به داند ميرا هم مباح  شده است آفريده
د دارد كه مسلمانان و بندگان وجو) ص(از پيامبر روايات فراواني  .دهد

 ، مانند حديث نبويكند ميخداوند را توصيه به داشتن اخالق حميده 
  :مندرج در جلد دهم بحار
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  ون له خلق حسنيك آنلو يعلم العبد ما في حسن الخلق لعلم انه يحتاج 
ا حسن خلق چه منافعي دارد، يقين پيد خداوند علم آن را داشتند كه بداننداگر بندگان 

  .هستندحميده و حسن خلق ند كه محتاج به اخالق كرد مي
  

اساسي جوامع بشري و از  موضوعاتاخالق را از  مبحثاسالم 
مسلمان به هر فرد و مسلح بودن  داند ميموضوعات موردعالقه خود 

را  بنيادي ايمان دانسته و افراد هاي پايهاز اصول و  ،مكارم اخالقي را
  .داند ميالقيات رعايت اخ ملزم به نوعي به

اخالقي را حول محور عدالت و  هاي كنشو اعمال و  كارها اين دين،
مكارم اخالقي را حول محور  و كند ميترسيم كرده و معرفي انسانيت 
  .كند مينيك و بد معرفي  خصلتابزار سنجش  عنوان بهحق 

حق اگر با ستمگر و زورگو باشد محترم است و اگر با  ازنظر اسالم
م باشد هم باشد باز محترم است و اين قوي نيست كه محترستمديده 

رفتار نمود اما  بااخالقبلكه حق است كه محترم است با هر دو بايد 
آمده قرآن در سوره شمس . عقوبت فردي كه ناحق است الزامي است

  :است
  

  .ها و قد خاب من دسهايقد افلح من زك
نكوهيده پاك بد و اخالق  پندارز را ا باطن خودو  كنده يتزكسعادتمند كسي است كه 

 كند
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  نسبيت در اخالق

اخالقي اين است كه آيا اخالق و  هاي بحث برانگيزترين چالشيكي از 
آيا شرايط  ديگر عبارت به اخالقي مطلق هستند يا نسبي؟ هاي ويژگي
كه فردي اخالقيات را زير پا بگذارد و يا در دو شرايط  كند ميايجاب 

در  اي رذيلهاخالقي حاكم باشد و  هاي ارزشوت از مختلف، دو نوع متفا
 تر كاملبه كالم يك شرايطي خاص تبديل به فضيلت شود و بالعكس؟ 

آيا اخالق نسبي است؟ آيا صفات خوب اخالقي مثل صداقت و 
 تواند مي، عدالت، رعايت حقوق مردم و ساير مكارم اخالقي گويي راست

گرگون شود و ارزش و معني با تغييرات زمان و يا تغييرات مكان، د
اخالق مطلق است و تابع شرايط نيست . ؟ يا اينكه نهپيدا كندمتفاوتي 

و شرايط،  ها مكانو  ها زمانمكارم اخالقي در همه جاي دنيا و در تمامي 
  ؟كنند ميخاصيت ذاتي مكرم بودن خودشان را حفظ 
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اساتيد  .دانند ميبرخي از انديشمندان اخالق را نسبي و برخي مطلق 
جامعه  معيار مكارم اخالقي را بشر دانند مي نسبي رااخالقي كه آن 

اخالقي  ، يك كاراي جامعهاگر كاري در يك  كنند مياينان عنوان  دانند مي
محسوب شود آن كار فضيلت است و ممكن است همين كار در 

هم به  غيراخالقيكار  بسا چهديگر فضيلت محسوب نشده و  اي جامعه
اين موضوع  .خواهد بود غيراخالقيد لذا در جامعه اخير آن كار شمار آي
بشري،  جوامعِمطرح بوده است براي مثال زماني در  هم  نادر بعد زم
بودن خوب بوده و كشورگشايي كاري اخالقي و از وظايف  جنگجو

اصلي پادشان و ملوك بوده است و هر پادشاه و حكمراني كه 
ه و او را فردي دوي را پست شمر مردم كرد نميكشورگشايي و جنگ 

اما امروزه سالطين و ممالك  پنداشتند ميو غرق در شهوات  ترسو
. شوند ميافرادي فاقد خصوصيات اخالقي پسنديده شناخته  طلب جنگ

زماني در جوامع انساني مكار بودن و ساس بودن رذيلت بوده و امروزه ي
ت سرزمين خود يا الاقل اگر هدف فرد نجا شود ميفضيلت محسوب 

 افعال قبح و اما اينكه تشخيص حسن ؛شود ميباشد، فضيلت محسوب 
. آيد نميكوچك واگذار كنيم به نظر صحيح  اي جامعهاخالقي به قضاوت 

به  اي جامعههمين موضوع است كه سبب تزلزل فضائل اخالقي از 
ديگر و از زماني به زماني ديگر شده و نسبيت در اخالق را  اي جامعه
يعني اگر خطايي در سنجش و قضاوت جوامع وجود  آورد ميد پدي

نداشت، قضاوت در جوامع مختلف تفاوتي نداشت كه بخواهد اخالق را 
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به نظر . قرار داده و انگ نسبي بودن به آن بچسباند تأثيرهم تحت 
. نبايد اسم خطا در تشخيص افعال اخالقي را نسبي بودن بناميم رسد مي
نبود فردي پيدا  گونه اينقي ذاتي است و اگر اخال افعال قبح و حسن
 برد مي سؤالو شجاعت را و خوبي دفاع از حق و صداقت را زير  شد مي

افعال اخالقي بايد اليتغير باشند . چنين كسي متولد نشده است كه تاكنون
تا در جامعه همانند خورشيد تابيده و راه درست را به افراد نشان دهند 

 تواند ميامعه و شرايط و قضاوت افراد آن باشد اينكه اخالق تابع ج
موضوع بسيار خطرناكي باشد كه انحراف و فساد را به دنبال داشته باشد 

 هاي ويژگيو اين با فلسفه اخالق مغايراست كارهاي اخالقي بايد داراي 
خوبي و بدي باشد و منفك از جامعه نقش هدايتگر و  كننده تبيينذاتي 
 سوي از اتاخالقي معيار اسالمدين  در. اشته باشدراه را د كننده روشن
تبعيت كرده و آن را چراغ  آن از بايد انساني جوامع و شود مي تعيين خدا

 گيري رأيذات افعال اخالقي را با قضاوت و  توانند نميراه قرار دهند و 
متعدد بيان  هاي خطبهدر  ع عليامام اول شيعيان، . دهند تغييرو امثال آن 
است كه قبول و يا رد فعلي از طرف جامعه و حتي اكثريت فرموده 

البته در اسالم . است تأثير بيجامعه، بر ذات آن فعل و خوبي و بدي آن 
اسير جنگي به دشمن،  دروغ مثالًوجود دارد  هم برخي موارد استثناء

را نجات دهد و ممكن است در اين  وطنانش همجان بسياري از  تواند مي
ي كه دروغ سبب آشتي دو نفر و اصالح امور ميان آن دو حالت و يا زمان



 108صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

، كاري اخالقي محسوب شود اما اين فقط چند استثنا محسوب شود مي
  .آورد ميو در اصل مطلب خللي وارد ن شود مي
تغيير يابند لذا  توانند مياقتضائات زمان نيز برخي امور  برحسبالبته 
ي است كه بايد بر موضوع اخالقگفت مطلق و نسبي بودن  توان مي

اساس شرايط در خصوص آن بحث نمود تا شرايط خاصي حاكم نشده 
 اظهارنظراخالقي  بر نسبي بودن و يا مطلق بود اصول توان نمياست 

و در مواردي كه نسبت به زمان يا شرايط،  مطلق استاخالق . قطعي كرد
يعني  اين استثنائات هم قوانين قطعي هستند گيرد ميخود  استثنائاتي به
  :اين استثناء كه

  »دروغ اگر به صلح و اصالح ميان دو كس منجر شود مباح است«
گيري از مردم استثناء بر قاعده اخالقي  بارأيخود يك امر مطلق است و 

وارد نشده است بلكه اين قاعده در ذات خود بايد استثنائاتي داشته باشد 
  .دكن ميديگر تغيير ن به جامعه اي جامعهو دارد و از 

د بر عدم ورود به يَقبه سبب َت. است تغييرات در طول زمان گونه همين
اخالق، بيش از اين وارد بحث نسبي گري در  هفلسفپيچيده مباحث 

اخالق نشده و كفايت بحث با توجه به موضوع اين كتاب، اعالم 
 تواند مياما رجوع به نظرات هر دو گروه و دقت در تبعات كار  گردد مي

  .موضوع باشد مندان القهعراهگشاي 
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    يا حرفهاخالق  –فصل سوم 
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  فصل سوم

  اي حرفهاخالق 

  

  »اهداف رفتاري«  
  

  اين فصلانتظارات پس از مطالعه 

  

  اي آشنايي با مفهوم و تعريف اخالق حرفه -1

  اي بااخالق فردي تفاوت اخالق حرفه -2

  اي ها و بنيان اخالق حرفه شناخت ريشه -3

  اي حرفه اخالق خصوص در دراكر نظريه -4

  اي در عمل سازي اخالق حرفه هاي پياده گام -5

  اي اجراي خصوصيات اخالق حرفه -6

  مسئوليت اجتماعي اي يا حرفهاخالق  -7
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  اي حرفهاخالق 

  

  مقدمه

و  يزانگ شگفت تأثيربه  مديران و انديشمندان مديريت سازمانيامروزه 
 يور بهرهارتقاي اخالق در  قوي

و نيل به اهداف سازماني واقف 
، رعايت استاندارد كار اند شده

چه در حوزه فني و چه در حوزه 
 توان ميارتباطي و قلبي و تعهد 

و فزوني  ياثربخشسبب افزايش 
كارايي شده و كمترين منابع 

بيشترين توليد را ارائه دهد منظور از منابع در اينجا، زمين، تجهيزات، 
است كه در  ...، پول، زمان، انرژي، نيروي انساني وآالت ينماشساختمان، 
از منابع است فلذا سبب  فرد موظف به استفاده درست 1اي حرفهاخالق 

ارتقاي كمي نيز خواهد شد  يو حتارتقاي كيفي توليد و خدمات 
جنبه اقتصادي و سازماني هم پيدا  اي حرفهمباحث اخالق  رو ازاين
 يكار كماست، كوتاهي و  اي حرفهاخالق  به متخلقفردي كه  كنند مي

                                                            
١ professional ethics 
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دارد،  ، ارتباطات خوبيكند ميتا حد نهايت در سازمان تالش  كند مين
، حقوق كند ميرا روانه بازار ن كيفيت يب، ساخت كند مين پراكني يعهشا

، لبخند به لب است، حرام و حالل را كند ميدريافت  باكارمتناسب 
، به حقوق همه احترام داند ميي متفكر را ها انسان، ارزش شناسد يم
د است، تكريم و احترام شيوه برخور ساالري يستهشا، پاي بند گذارد مي

فرا است، مشاور خوبي براي  كنندگان ينتأمرقبا و  حال كمكوي است، 
فرودستان است، اطالعات خوب و روزآمدي دارد، دنبال  و دستان
مقرر و يا  ازحد يشبو ارتقاي علم و مهارت خود است،  يخوان كتاب

در اين فصل ... و كند ميحد اعتدال را رعايت  كند ميكمتر از آن كار ن
 هاي زمينهتركيب پرداخته و سعي خواهد شد به  هوم واقعي اينابتدا به مف

  .بروز و منافع آن و مباحث كاربردي نيز پرداخته شود
  

  يا اخالق حرفهمفهوم 

بلكه منظور از  شود ميتقسيم ن اي حرفهاخالق به دو قسمت آماتور و 
اخالقياتي است كه مربوط به حرفه و مشاغل است و تا  اي حرفهاخالق 
 شناسيم يميادي با خلقيات فردي معمولي كه به نام اخالق نيك حدود ز

ارتقاي سطح  اي حرفهاخالق  سازي يجارتفاوت دارد، عمده هدف در 
براي مثال شايد فرد عبوسي در . كيفي توليد و خدمات و تجارت است

شناخته  اي حرفهاما وي مسلح به اخالق  كند ميشركت خودروسازي كار 
عيبي را در  گونه يچه، كند مياستاندارد استفاده  از قطعات چراكهشود 
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 بايست مي، همه آنچه را كه تابد يبرنمساخت قطعات و توليد خودرو 
و استانداردها رعايت شود  اي حرفهطبق قانون و مقررات و اصول اخالق 

مهم  شده ساختهبراي مشتري خودرو . كند ميبه نحو احسن رعايت 
 لبخند بزند آنچه بسيار مهم است و يدكنندهتولنيست كه سازنده و 

 ينبعدازا هرچندست ا باشد رعايت استانداردها كننده يينتع تواند مي
مرسوم  خلقي خوشمرحله و در مرحله فروش، رعايت ادب و احترام و 

هم الزامي است اما نياز چنداني نيست كارگر خط توليد حين توليد لبخند 
نه كار كند و اين رعايت اخالق بزند بلكه وي بايد متعهدانه و مسئوال

و هم منافع  كار صاحبمذكور هم بايد منافع  كارگر. است اي حرفه
قرار داده  مدنظرمشتريان را حفظ نمايد و اصول انساني را در كارهايش 

 يعني دقت اي حرفهخالصه بايد گفت اخالق  طور به. و به آن پايبند باشد
اعم از [ يگراندت حقوق آن و رعاي به بندييپا و عمومي فرهنگ در

، رقيب، طرف قرارداد، همكار، كننده ينتأمكارفرما، ذينفع، مشتري، 
 و ، شناخت...]، اجتماع، آيندگان وزيست يطمحزيردست، صاحبان امتياز، 

 يريكارگ به در ، توجه و دقتموردنظرحرفه  استانداردهاي تيرعا
  .ارتباطي در كار و ارتباطات كاري مناسب كلمات
فقط رعايت قوانين اجباري نيست بلكه گوش  اي حرفهفي اخالق از طر

دادن به نداي وجدان و حفظ حقوق ديگران و عمل به مصالح ديگران 
كه خودشان حضور ندارند و هيچ اجبار و سازمان مجبور كننده  يدرزمان

فطرت و طينت  بر يهتكبا  صرفاًو توبيخ كننده ديگري هم نيست و فرد 



 114صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

ارادي و اختياري به انجام  يبه صورت الزم راپاك خود اقدامات 
  .رساند يم
  

  اي حرفهدر خصوص اخالق  دراكر نظريه

دراكر در بازتعريف  .شناسند مي نوين مديريت پدر عنوان بهرا  1دراكر پيتر
مديريت، دامنه آن را از رهبري جدا 

خود مدير هم  دارد ميكرده و ابراز 
 صرف بازار و كننده ادارهنبايد فقط 

سازمان و امور مالي و فروش و امثال 
آن باشد بلكه براي هر مديري داشتن 

 گانه پنجالزامي است مديريت فقط انجام وظايف  محور انسانيك ديدگاه 
 و كيفيت و توليد مباحث به اينكه بر عالوه مدير يك ،معروف نيست

 نعنوا به انسانيمربوط به نيروي  مسائلبه  بايست مي انديشد، يم بازار
  .داشته باشد اي ويژهسرمايه سازمان، نيز عنايت  ترين اصلي

                                                            
 ترين برجستهشهيرترين و  از ميالدي از دنيا رفت، وي 2005ميالدي آلمان در تاريخ  1909متولد  دراكر يترپ 1

 آن در و است شده منتشر »مديريت« عنوان با او اثر مهمترين .در دنيا محسوب مي شود مديريتعلم  پردازان نظريه

 بينش با را خود عمر از سال 70 از بيش دراكر پيتر .است داده شرح را سازمان و مديريت علم درباره خود مهم نظريات

 مفهوم و شناسند مي نوين كار و كسب پدر عنوان به را او .نمود مديريت علم به سيستميك نگاه صرف خود، انساني

management by objectives پايگاه اطالع رساني ( .نمود مديريت ادبيات وارد دراكر كه است مفاهيمي از

  )1396: صنعت، بازبيني
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دنبال كسب  شك بيسازمان مجهز به نيروي انساني اخالق محور، 
و حتي  كنندگان تأمينو همه ذينفعان و  مشتريان ورضايت جامعه 

را حفظ كرده،  زيست محيطهمكاران خود خواهد بود اين سازمان 
آنچه را كه سبب رشد و ارتقاي  خيريه را حمايت و هر هاي انجمن

برد نگريسته  -محصول، جامعه و بازار، رقبا و مشتريانش شود با ديده برد
  .و پي گير خواهد شد

واقعي كسي است كه بتواند از همه ابزارها،  مدير معتقد است قوياً دراكر
موجود در داخل و يا خارج سازمان اعم از  هاي زمينهامكانات و 

ي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي اخالقي براي اقتصاد هاي زمينه
  .نمايد برداري بهرهرسيدن به اهداف سازماني 

شناخت وظايف سازماني، مسئوليت اجتماعي، مسئوليت و وظايف 
انساني براي تمامي كاركنان واجب است و شرط موفقيت سازمان 

دراكر عوامل اخالق محور در  ازنظرهمين سه عامل  شود ميمحسوب 
پيتر دراكر تئوري وظيفه  ديگر عبارت بههستند  اي حرفهه اخالق حوز

و شرط اخالق محوري را انجام  كند ميرا بيان  اي حرفهمداري در اخالق 
مالكي براي تمييز و تفكيك كارهاي  تواند مياين . داند ميوظايف محوله 
  .داخل سازماني هم محسوب شود غيراخالقياخالقي و 
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  يفرد بااخالق يا اخالق حرفهتفاوت 

 حد در را اخالق دامنهبرخي از متفكران قرن هفدهم و ماقبل آن، 
 كه وقتي فردي رفتارهاي اما ندكرد مي تلقي فردي رفتارهايو  وخو خلق
 كند مي پيدا تسري همچون سازمان اجتماعي نهادهاي يا جامعه سطح در
 شود مي تبديل و اخالق گروهي جمعي اخالق به نوعي به يابد مي شيوع و
جاري  جامعه فرهنگ در كه
اخالق فردي ارتباط . شود مي

چنداني با حضور فرد در جامعه 
و يا سازمان و محل كار وي 
ندارد و فرد چه در محل زندگي 
 ها آنباشد چه در محل كار بايد 

را رعايت كند اخالق فردي 
ارتباطي با حضور فرد در ميان 

ندارد فلذا كدهاي  هم آن ديگر
كه فرد تنهاست و در خلوت خود زندگي  درزمانيدي اخالق فر

انسان بايد با خود و  .و الزم الرعايه است االجرا الزمنيز  گذراند مي
مهربان باشد، بهداشت فردي  كند ميطبيعت و محيطي كه در آن زندگي 

شهوت و آز، مواظب را رعايت كند، در اموراتي مثل خور و خواب و 
با خود صادق  .نكند وتفريط افراطز كف ننهد ا اختيارخود بوده و عنان 

خودش را بشناسد . باشد مثل يك انسان شرافتمند روزگار بگذراند

شرط داشتن اخالق حرفه اي حميده 

در سازمان و محل كار، انجام سريع، 

وظايف و كم هزينه دقيق و دلسوزانه 

محوله در قالب استاندارهاي موجود 

و ارائه پيشنهادات خالصانه و 

 .دلسوزانه براي بقيه امور است
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 گونه آنآفريدگار و خالق خود را جستجو كند، طبيعت پيرامون را بهتر از 
نمايد، ادب را در خلوت رعايت كند، حويل گرفته حفظ و نگهداري كه ت

... ورا از خود و افكارش دور كند  پندار بد و ظن و گمان و قضاوت
بدون تسليح فرد  هرچنداز اخالق فردي است  هايي نمونهموارد و  ها اين
 اي حرفهانتظار داشت در رعايت اخالق  توان ميفردي ن اخالقيات به

 فرد در ارتباط با خود، خدا، طبيعت بايد درواقع .پيشگام و موفق باشد
به اصول اخالق حميده باشد  و مقيدكدهاي اخالقي را رعايت كند 

 هاي حوزه الق فردي عالوه بر بخشي از ارتباطات بيروني، همهخا
نيت، تفكر، انديشه، قضاوت و امثال . شود ميارتباطات دروني را شامل 
قيود اخالقي  بر عمدتاً اي حرفهاما اخالق  ؛آن در اين حوزه واقع هستند

، سهامداران و ذينفعانريان، در ارتباط با محيط كار، همكاران، رقبا، مشت
  .داللت دارد... و  رجوع ارباب
  

  يت اجتماعيمسئول يا اي حرفهاخالق 

در محل كار  خويي نيكو رعايت انصاف و استاندارد و  اي حرفهاخالق 
هم  ها دولت وتنها يك وظيفه فردي نيست بلكه در اين رابطه سازمان 

رفتار،  بامطالعهكه  اند ناينا. كارفرمايان بزرگ مسئول هستند عنوان به
را به مواد  اي حرفهقوانيني را وضع و كدهاي اخالق و  ها دستورالعمل

. گيرند ميعقوبت در نظر  ها آنقانوني تبديل كرده و براي عدم رعايت 
فراتر از كارهاي فردي بوده  اي حرفهرعايت اصول اخالق  ديگر عبارت به
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 هاي سازمانوسط جامعه از ت تواند مياجتماعي است كه  و يك مسئوليت
در قالب  تواند مي »الف«مختلف مطالبه شود براي مثال كارمند اداره 

  .خواستار شود »ب«از سازمان مسئوليت اجتماعي، رعايت اخالق را 
سازمان و موسسه چه سازمان توليدي، تجاري و چه (در داخل سازمان 
 عدل و انصافدر رعايت  اي حرفهرعايت اخالق  )...خدماتي و خيريه و

و نيز گام گذاري در  توليدكنندهو  كننده مصرفحقوق ، و استاندارها
مستمر است اما وقتي به پوسته  و بهبود مسير كيفيت فراگير و كيفيت

تجزيه  غيرقابلعنصر  يك ان عنو بهسازمان به سازمان توجه شود و 
 حركات وپذير بودن  بيني پيشبه معني  اي حرفهنگريسته شود اخالق 

سازمان مطرح است و اين خاصيت است كه سبب اعتماد و  هاي واكنش
 آسايش را در كنار درنهايت و شود ميمرتبط  در همه افراد اطمينان

چون تمامي عملكردهاي سازمان در قبال  آورد ميآرامش را به ارمغان 
 ها واكنشو كنش و  بيني پيشافراد و اتفاقات و حوادث مختلف قابل 

و حتي  رجوع ارباباست اعتماد و اطمينان مشتري و  يزير برنامه قابل
سرمايه معنوي بسيار ارزشمند است كه  يك ان سهامدار و ذينفع به سازم

ثروت و موفقيت و رضايت دروني مديران و كاركنان را به  تواند مي
  .همراه داشته باشد

 با برابر بايد خود، روزمره هاي فعاليت در بايد ابتدا سازمان، يك مدير
... و اقتصادي و حقوقي استانداردهاي ،ها دستورالعمل و ها نامه آيين قانون،
 ديگر عبارت به باشد، آورده جا به را خود »اجتماعي تعهد« تا كند عمل
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 دخيل ها فعاليت در را خود قانوني هاي مسئوليت سازمان يك كه زماني
 خود 1اجتماعي تعهد به عمل حال در سازمان همان درواقع نمايد مي
 بايد سازماني تعهد به عمل از بعد يعني دوم گام در مدير همان .است

 دنبال به اقتصاد علم و قانون از فراتر و گذاشته فراتر را پا هوشمندانه
 كل براي اهداف آن به رسيدن وي، نظر به كه باشد بلندمدتي اهداف
 هاي هارتم به بستگي كار اين آميز موفقيت انجام البته و است مفيد جامعه
 تا باشند آن واجد بايد ها سازمان ارشد مديران كه دارد نيز بااليي كيرااد
 كه كارهايي انجام مثالً. باشند كرده عمل خود اجتماعي هاي مسئوليت به

 جامعه وضع كه كارهايي از اجتناب و شود مي جامعه وضع بهبود باعث
 مفهوم، دو اين كنار در. گيرند مي قرار حيطه اين در ،كند مي بدتر را

 و انطباق هاي توانايي به آن و است مطرح نيز 2اجتماعي پذيري انطباق
 پذيري انطباق. دارد اشاره تغيير حال در اجتماعي شرايط پذيرش
 بر و است متمركز ابزارها بر جهت همين به و است گرا عمل اجتماعي،
 الگوهاي با اجتماعي پذيري انطباق. كند مي تأكيد رخدادها و ها واكنش
 و مدت كوتاه در كه است آن دنبال به و شود مي هدايت اجتماعي
 وقتي مدير يك. گيرد صورت الزم و مفيد گيري تصميم مدت ميان
 انجام در او سازمان كه نمايد عمل خود اجتماعي مسئوليت به تواند مي

 در باشد داشته را اثربخشي باالترين سوددهي به رسيدن و قانوني وظايف

                                                            
١ Social obligation 

٢ Social adaptability 
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 اجتماعي مسئوليت به توانست نخواهد سازمان مدير صورت ناي غير
 مسئوليت حوزه در مسائلي طرح با كرد اذعان توان مي. نمايد عمل خود

 مسئوليت. شد خواهد آن ضميمه نيز اخالقي چارچوب يك اجتماعي،
 كردن روز به رفتاري، كار، محيط اخالقي، عملي، هاي جنبه اجتماعي
 را آن امثال و مسائل حل راهكارهاي و ها رويه و ها مشي خط و ها سياست
  .شود مي شامل

سبب  ويژگياين  كند مي مسئوليت اجتماعيوقتي سازماني احساس 
مسئوليت اجتماعي ارتباط  چراكه شود ميكاركنان  1باانگيزهكاركرد 

همين موضوع عالقه دارد  4اثربخشيو  3و كارايي 2وري بهرهمستقيمي با 
و حتي ميزان  براي كار در سازمان موصوف را اي حرفهكارمندان 

  .دهد ميرا ارتقا  مشاركت كاركنان موجود
  

  اي حرفهاستاندارد و اخالق 

 چنين و است قانون و قاعده نظم، رعايت مفهوم به 5استاندارد رعايت
 محصول يك توليد در الزم هاي ويژگي تدوين و تعيين: شود مي تعريف

  .خدمت يك انجام يا و) كاال(

                                                            
١ Motivation 
٢ Efficiency 
٣ proficiency 
٤ Effectiveness 
٥ Standard 
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ارائه يك خدمت پستي و ارسال مراسالت در دنيا  زمان استاندارد مثالً
 ST37دقيقه است و يا استاندارد وزن هر مترمكعب فوالد  18حدود 
هر ميله داخل  قبول قابلاست و يا استاندارد تنش  كيلوگرم 7850برابر 
مربع است يا  متر ميليبر  پاسكال كيلو 14 مثالًبرابر  بازي اسبابيك 
. ساعت است و امثال آن 44ارد كار هر كارگر در هفته برابر استاند
استاندارد هم براي محصول و خدمات  شود ميكه مشاهده  گونه همان

 نمونه استاندارد انجام فرآيند يقابليت بيان دارد و هم براي فرآيندها برا
مربوطه در دنيا يك هفته تشريفات انجام و  گذار سرمايهجلب و جذب 

 ديگر عبارت به و شاخص از قبول قابل حدود يا حد درواقع. است
 وضعيت كه دهد مي نشان 1شاخص. است شاخص قرمز خط استاندارد،
بررسي  دارد، قرار اي درجه چه در استاندارد رعايت ازنظر سازمان
، در رفتار، منش، تدوين اهداف، مواد اوليه، ها زمينهدر همه  استاندارد
و  نه؟ يا است مطلوبسازمان  وضعيت آيا كه دهد مي نشان... فرآيندها و 
 توان مي جرأتبه آن سرعت و امنيت كافي دارد؟  جلوي روبهحركت 
 و اهداف بود اميدوار توان مي كه است استاندارد رعايت با تنهاگفت 
 نكات ،2معيار. بود خواهند تحقق قابل سازمانهاي  سياست
 است سازماني هدافا به مجاورت درجه تشخيص براي گيري اندازه قابل
 مقادير مجموعه ،گيري اندازه قابل مقادير. دارد فرق 3ارزش كلمه با و

                                                            
١ Index 
٢ Metric 
٣ value 
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 درصدهاي و ها نسبت ارقام، و اعداد مانند بررسي يك طي آمده دست به
 هايي شاخص و ركوردها معيارها، تعيين در. است سازمان يك به مربوط
 سه. گيرند مي قرار مورداستفاده ،اند رسيده ها آن به ها سازمان ديگر كه

 لكن اند متفاوت باهم اگرچه نيز، معيار و استاندارد شاخص، مفهوم
 ضروري كارها موفقيت سنجش و پيشرفت براي يك هر سنجش
 تخصصي، هر معيارهاي و استانداردها گويد مي اي حرفه اخالق. باشند مي
  .شود رعايت بايد آن كاري فرايندهاي ي همه در
  
  

  ر رفتار اخالقي كاركنانب تأثيرگذارعوامل 

 :كلي جاي داد طبقه سهدر  توان مي را مؤثر ها عاملاين 

بر رفتار اخالقي كاركنان را  يرگذارتأثشد، عوامل  ذكركه  طور همان
  :كلي جاي داد طبقه سهدر  توان يم

مربوط به فاكتورهايي كه در محيط خارجي سازمان  :سطح كالن) الف
نيستند و از سوي  ها سازمانتحت كنترل  معموالً عواملاين . وجود دارند

  .گردند يمتحميل  ها آنفرادست به  هاي يستمس
 ها سازمان. اشاره به فاكتورهاي سطح سازماني دارد :سطح مياني) ب

از  ها آنقدرت مانور خوبي بر روي اين فاكتورها دارند و اكثر  معموالً
  .تندهس كنترل قابلسازماني  يها برنامهو  ها ياستسطريق 
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اين فاكتورها در . اشاره به فاكتورهاي سطح فردي دارد :سطح خرد) ج
از طريق تغيير دادن  تواند يمدرون كاركنان سازمان جاي دارند و سازمان 

 يرتأثفاكتورهاي سطح مياني، روي بعضي از فاكتورهاي اين سطح نيز 
  .بگذارد

  .گردد يمدر ادامه فاكتورهاي موجود در هر سطح تشريح 
  

  بر رفتار اخالقي اثرگذاركتورهاي سطح كالن فا
منظور از فرهنگ در سطح كالن، چيزي است كه با قوميت افراد : فرهنگ

  .نسبت نزديكي دارد
مختلف، باعث ايجاد استانداردهاي اخالقي ناهمگون و  يها فرهنگ
  .شوند يم نامشابه
موجب رفتار ) مثل مسائل مالي(سازمان شرايط اقتصادي  :اقتصاد
معيارهاي اقتصادي بلندمدت با . شود يماخالقي در سازمان غير

و  ثبات يبشرايط اقتصادي . تصميمات اخالقي همبستگي بيشتري دارند
  .در سازمان دامن بزند يراخالقيغبه رفتار  تواند يمفشارهاي رقابتي 

 يرتأثبر رفتار اخالقي  تواند يم ثبات يبشرايط سياسي  :محيط سياسي
  .بگذارد

 ها سازمانرفتار غيراخالقي در  يشبرافزا تواند يم يفنّاور :يتكنولوژ
  ...مثل شنود مكالمات، ضبط پست الكترونيك و. بگذارد يرتأث

اخالقي مهم مردمي  هاي كننده يمتنظتمايالت مذهبي يكي از  :مذهب
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  .هستند
 يها چالشدر  توانند ينمگاهي اوقات قوانين مبهم هستند و افراد  :قانون

درگير هستند، از اين قوانين استفاده  ها آنروزمره با  صورت به اخالقي كه
چون كارشان مشكل قانوني ندارد،  كنند يممردم فكر  ها وقتخيلي . كنند

معناي  باهم ضرورتاًاما قانوني بودن و اخالقي بودن ؛ پس اخالقي است
  )Ingrid Naude, 2004. (يكساني ندارند

  

  :اصول رفتاري رفتار اخالقي بر اثرگذارفاكتورهاي سطح مياني 
اي تصميمات  مالحظه قابل صورت بهاخالقي سازمان  هاي يمش خط

  .دهد يمغيراخالقي را كاهش 
وقتي هدف اصلي نرخ بازگشت سرمايه تعريف شود،  :اهداف سازمان

  .شود يماخالقي عمل كردن تبديل به يك هدف فرعي 
 هاي يامپنبايد  مديريت ارشد خودش يك مدل نقش است و :رفتار مدير

از استانداردهاي اخالقي خاصي سخن  كه يدرحالمبهم ارسال كند و 
مديريت ارشد نبايد . ، در عمل تابع استانداردهاي ديگري باشدگويد يم

از طرفي رفتارهاي اخالقي شركت و . رفتارهاي غيراخالقي را ترويج كند
  .و تقويت شود شده دادهصنعت بايد ارتقاء 

 يخوب بهاهداف عملكردي بايد شدني و معتبر بوده و : دارزيابي عملكر 
فشار و . استانداردهاي اخالقي باشند بازگوكنندهانتقال داده شوند و 

  .شود يم يراخالقيغمنجر به رفتار  دليل يبانتظارات 
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بسيار زيادي بر  يرتأثآگاهي نسبت به عملكرد همكاران،  :افراد مرجع
شديدي بر  يرتأثهمچنين سرپرست  .افراد دارد يراخالقيغرفتارهاي 

دوست دارند  ها سازماناگر . رفتار اخالقي و اخالقيات زيردستانش دارد
، بايد بر افراد مرجع مناسب يرگذارندتأثبر رفتار اخالقي اعضايشان 

فشار همكاران، يكي از . متمركز شوند و آن رفتار خاص را تقويت كنند
  )Ingrid Naude, 2004(. افي استرفتار انحر بيني يشپمتغيرهاي مهم در 

  

  بر رفتار اخالقي اثرگذارفاكتورهاي سطح خرد 

يعني افراد تا چه اندازه درگير شدن در يك رفتار خاص را خوب  :نگرش
ارزيابي كند، بيشتر نسبت به  تر مطلوبهر چه فرد رفتار را . دانند يميا بد 

  .دهد يماجراي آن رفتار از خود تمايل نشان 
توانايي رفتار كردن به شيوه اخالقي را داشته  گيرندگان يمتصم اگر: قصد

 ها آن كه ينامگر . عمل كنند گونه آنباشند، هيچ تضميني وجود ندارد كه 
  .قصد اخالقي عمل كردن داشته باشند

افرادي كه از درجه باالي قدرت نفس برخوردارند، نسبت  :قدرت نفس
 ها يزهانگ، بيشتر در مقابل دارند تري يينپابه افرادي كه قدرت نفس 

افرادي كه قدرت نفس . مقاومت كنند و بيشتر از عقيده خود پيروي كنند
 يخودسازگاردر ارتباطات اخالقي و ادراكي از  معموالًباالتري دارند، 
درست است،  كنند يمآنچه را كه فكر  معموالًو  دهند يمبيشتري نشان 

  .دهند يمانجام 
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كنترل بيروني كمتر مسئوليت پيامدهاي كارهاي افراد با  :مركز كنترل
دروني رفتار خوب و بد  يها كننده كنترلو كمتر بر  پذيرند يمخود را 

افرادي كه مركز كنترل دروني دارند، بيشتر به برهان اخالقي . دارند يهتك
  .پايبندند
 يرتأثوي  گيري يمتصمبر  گيرنده يمتصمفردي  يها ارزش :ها ارزش
فردي توسط نيروهاي ديگري  يها ارزش، يا حرفهزندگي در . گذارد يم

اين . شوند يمكه در درون ساختارهاي سازمان وجود دارند، تعديل 
 گيري يمتصمفردي در  يها ارزشموجب تغيير نقش  تواند يمفشارها 
  .شود

  .اي بر تصميمات اخالقي دارند مالحظه قابل يرتأثباورها نيز  :باورها

  
  

  يا حرفهاخالق  بنيان

استوار است كه هر  گانه هشت بنيانيدر سازمان بر روي  اي حرفهاخالق 
سنگ اساس و  مثابه به - باهمبلكه همه  تنهايي بهنه  - ها ريشه يك از اين
 و داشته نگهاستوار  اخالقي را كدهاي هاي پايه ي،مستحكم زيربناي

همين  واسطه بهآن را  خدماتيسازمان و موجوديت فعاليت توليدي و 
  .دكن ميحفظ  هشت مورد
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 اي حرفهاخالق  هاي بنياناصلي اين است حتي اگر يكي از  موضوع 

اخالق  زيربنايكل دچار سستي و تزلزل شود سبب نابودي تدريجي 
سازمان  ،و نابودي كشانده و در ادامهبه اضمحالل شده و آن را  اي حرفه
توجه ان، تصور برخي از مدير برعكسلذا  شد؛خواهد  شكست مواجه با

ضامن موفقيت سازمان شود و  تواند مي، نها ريشهيا چند مورد از به يك 
 ها آنتوجه جدي شده و حفظ  اي حرفهاخالق  هاي بنيان همه بايد به

 اي حرفهبنيان اخالق ، جزو برنامه كاري شركت و موسسه قرار گيرد
  :ذيل استوار است هاي برريشه

  
  )1392مالباشي،  زاده مهدي: منبع( اي حرفهي اخالق ها نابني -8 شكل
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 در عمل اي حرفه اخالق

و همه نظريات انديشمندان و  شده گفتهدر باب اخالق  آنچههمه 
 سازي پيادهو آن  كنند ميمطالعات و تحقيقات مربوطه يك هدف را دنبال 

 را اخالقياتدر عمل است  اي حرفهو خصوصيات اخالق  مباحث
بدون كاربردي سازي مفاهيم انتزاعي و و  كرد مديريت مستقيم توان نمي

و تفاسير مربوطه  پردازي نظريه همه اينانتظار مثبتي از  توان ميتئوري، ن
اخالق در ذهنياتي همچون باور و ارزش و اعتقاد  ديگر عبارت به. داشت

و افراد بايد در عمل آن را پياده كنند تا سازمان  شود ميخالصه ن
 اي حرفهاخالق  .شود تر نزديكبه دنبال آن است  به موفقيتي كه گام به گام
را  نحوه ارتباط در محيط سازمانعملياتي به كاركنان  صورتي بهبايد 

فراتر از تمركز بر  گرايانه عملرويكرد . را بازسازي كندبياموزد و ارتباط 
 ها قابليتدوست دارند روي  ها سازمانبيشتر مديران . هاست قابليت

ارزيابي نمايند لكن در امورات مربوط به اخالق  را ها آنو  متمركزشده
، بر امورات گرايانه عملديدگاه اقدام و  بر تكيهبا  بايست مي اي حرفه

روزمره و عملكردهاي روزمره تمركز نمود و اين امورات را مبناي 
 تناسب به آنافراد شاغل در  تناسب بههر سازمان  .قراردادارزيابي 
روال روزمره امورات حاكم را مورد  بايست ميو مشتريانش  ها فعاليت

را موشكافي كرده و  برخوردهارفتارها و  و قرار داده ريزبينيتفحص و 
كه ذكرش گذشت را آناليز نمايد تا  اي حرفهاخالق  هاي ريشهبنيان و 

 هاي گامضمن تسلط بر موضوع و وضعيت فعلي حاكم بر سازمان، بتواند 
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و بهبودي حاصل از  درآوردهروتين سازمان  از امور جزئيبهبود امور را 
  .باشد گر نظارهرا در عمل  اي حرفهرعايت كدهاي اخالق 

نيل به موفقيت  هاي روشيكي از 
در اين رابطه، دقت در رفتار 

موفقي است كه به  هاي سازمان
شهرت  اي حرفهداشتن اخالق 

بايد از  رو دنباله هاي سازمان. دارند
رفته و پيشرو درس گ هاي سازمان

 هاي سازمانببينند رهبران و كاركنان 
 دهند ميرا انجام  كارهايي چهموفق 

 ها آنكاري  هاي رويهبهترين 
چيست؟ ارتباطات را چگونه 
تعريف كرده و به نفع سازمان بهبود 

اولين  عنوان به؟ سپس اند بخشيده
رفتارها و  سازي بوميگام، با 

اقدامات موفق،  هاي سازمان نرهبران و كاركنا اي حرفهكليدهاي اخالق 
داده و را شروع و بازخورد گرفته و در هر مرحله اصالح انجام مشابهي 
 بنابراين پس از شناسايي ؛را عملياتي نمايند شده تصحيح هاي گام

رفتارها فرآيند  سازي بوميو  اي حرفه اخالق مسلح به موفق هاي سازمان
  .گذاشته خواهد شد مورداجراذيل به 

ها دوست  مديران سازمان

ها  دارند روي قابليت

ها را  و آن متمركزشده

ارزيابي نمايند لكن در 

امورات مربوط به اخالق 

 بهبايست  اي مي حرفه

در كار   اقدام و عمل

 .روزانه متمركز شد
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  در عمل اي حرفهاجراي خصوصيات اخالق  -9 شكل
  )1392مالباشي،  زاده مهدي: منبع(

  
متضمن  تواند مين اي حرفهدانستن كدهاي اخالقي و بنيان و اركان اخالق 

براي اخالقي بودن . باشد اي حرفهراد و سازمان به اخالق متخلق بودن اف
اخالق  زيسا پياده هاي روش .بايد كدهاي مذكور در عمل پياده شوند

 توان ميدر جزئيات در عمل در حوزه سازمان ذكر گرديد لكن  اي حرفه
  :برشمردذيل را  هاي گام
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 سازمانتعامل  از اي ويژهو  خاص سبكتعريف تنظيم و  –گام اول 
  با محيط
استخراج باورهاي مشترك بين كاركنان و مشتريان و  -گام دوم
  ذينفعان
آموزشي تقريب  هاي كارگاهو آموزشي  هاي دورهبرگزاري  -گام سوم
  باورها

  از زندگي كاري اي ويژهمعرفي سبك  –گام چهارم 
و رعايت ) ارگونومي(استخراج استاندارهاي محيط كار  - گام پنجم 

  ها آن
ي سازمان و نيز رعايت ها پرداختهمه رعايت عدالت در  -گام ششم

  توزيع مزاياعدالت در 
  كاهش زمان انجام فرآيندها –گام ششم 
  سعي در كاهش هزينه مراجعين و مشتريان -گام هفتم
  كنترل مستمر مواد اوليه -گام هشتم
توليد، عرضه، توزيع، (استاندارهاي كار  تمامي رعايت -گام نهم

  )...مشاوره و
  بهبود مستمر كيفيت توليدات و خدمات -گام دهم

  مناسب محيط كار گري آرايهرنگ، نور، عطر،  -گام يازدهم
  رجوع ارباباخذ بازخورد سريع از مشتريان و  -گام دوازدهم
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احتمالي از  رسيدگي سريع به شكايات و اعتراضات -گام سيزدهم
  .كنندگان تأمينطرف مشتريان يا 

  تنوع در ارائه خدمات و محصوالت توليدي -گام چهاردهم
  با زبان بدن مؤثرآموزشي ارتباط  هاي دورهبرگزاري  –گام پانزدهم 
همه  دردروني  خيرخواهيموج انگيزه و ايجاد  –گام شانزدهم 

  كاركنان و مديران
و مراجعين اعم از  اشخاصكليه احترام به حريم  –گام هفدهم 

و پيمانكاران، مشاوران، فروشندگان  كنندگان تأمينكاركنان، مديران، 
  .، مخاطبان و سهامداران خرد و كالنرجوع اربابمواد اوليه، 
از حقوق و مزاياي  اي زمينهبعيض در هر پرهيز از ت –گام هيجدهم 
 تبعيض به سبب ي مختلف مشتريان و ياها فرهنگگرفته تا  كاركنان

  .ها آنو پست و مسئوليت  ميزان درآمد مراجعين
و آيندگان  زيست محيطرعايت حقوق مردم و جامعه، – نوزدهمگام 

  .در كسب سود
و ذينفعان و سعي در افزايش رضايت مراجعين، كاركنان  -گام بيستم
 و افزايش انگيزش رجوع اربابكردن مشتريان و  زده شگفت

  .همكاري و هماهنگي و ارتباط
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  مقدمه موفقيت اي حرفهاخالق 

ست لكن تا ها سازماناز مباحث بنيادين علم مديريت در اي، خالق حرفها
 زيرمجموعهرا  اي حرفههمين اواخر دانشمندان علوم مديريت اخالق 

ند اما امروزه اهميت اين مبحث روشن و واضح دانست مينعلوم مديريت 
 هاينظريههمه انديشمندان علوم سازماني است  موردتوافق تقريباًشده و 
ديدگاه روشن نداشته و گاه  اي حرفه مديريت نسبت به اخالق سابق
. اند گرفتهآن در موفقيت سازماني  تأثيربرعكسي نسبت به  گيري موضع
يك سازمان در مسير  شود ميسبب  نداردهاست كهاصول و استارعايت 

 ها زمينهدرست گام بردارد و همين رعايت اصول و استانداردها در همه 
مثل يك  اي حرفهاخالق . دهند ميرا تشكيل  اي حرفهاخالق  مجموعاً

 هايي ايدهابزارها و  زمان همو  سازد ميچراغ راه، مسير موفقيت را روشن 
تا مسير  دهد ميسازماني  گيرندگان تصميمركنان و در اختيار مديران و كا
 از يك هيچ .و با كمترين هزينه طي نمايند سادگي بهروشن نمايان شده را 

 راستاي در مسيريابي هاي پروسه معرفي به قادر مديريتي هاي تئوري
 نيت و بوده انديشه بر مبتني كه اند نداده ارائه سازمان استراتژيك مديريت
 و هزينه كم و باشد مؤثر جوسازماني بر بخشد، هبودب را سازماني
 اي حرفه اخالق فقط را حاالت اين باشد كاركنان براي بخش لذت
 اخالق درواقع كند مي ايجاد بشري تصور فوق و قوي برنامه يك عنوان به
 قابل ها ماشين توسط ها زودي اين به كه است انساني صفات دسته آن از
 عنوان به همچنان سال هاي سال شود مي ينيب پيش و نيست برداري كپي
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 شناخته ها ربات و مصنوعات ساير و موجودات ساير با انسان تمايز وجه
 تأثير آن بر شدت به آن رعايت و اي حرفه اخالق كه ديگري مطلب .شود
 هم موضوع اين است، كار محيط از خارج در كاركنان اخالق گذارد مي
 حتي و گفتار كردار، رفتار، بر كه است مديريتي موضوعات معدود جزو
 در اخالقي دستورات .گذارد مي تأثير ها سازمان مديران و اننكارك انديشه
 و ها ارزش نظام درختان سترگي هستند درختاني مثل هاي ميوه سازمان
 كه هستند ها آناعتقادي  هاي ريشهو همين درختان و  نبايدها و بايدها
 .كنند مي متمايز ناسره از سره اقدام و مشخصرا  سازمان بدهاي و خوب
 كه هستند اخالقي خاص خصوصيات داراي يك هر ها انسان طوركلي به

 در وقتي افراد اين. كند مي بندي چارچوب را ها آن كردار و گفتار ،انديشه
 عواملي، تأثير تحت ،گيرند مي قرار مديريتي يا و سازماني پست يك

 هرحال به هاي ويژگي اين. متفاوت ضاًبع حتي ،كنند مي پيدا هايي ويژگي
  .گذارند مي تأثير شرايطي هر در سازمان اثربخشي و كارايي ميزان روي بر
  

  و تعالي سازمان اي حرفهاخالق 

تعالي به  هاي مدلگفت بسياري از  توان ميدر بحث تعالي سازمان 
پرداخته و آن را جزو محورهاي مهم كار  اي حرفهاخالق  هاي بحث
بحث مسئوليت  اي حرفهكه بدون اخالق  اند كردهو بيان  اند نمودهقلمداد 

اجتماعي مطرح نخواهد بود و بدون آن امكان تعالي سازمان ميسر نيست 
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 به، مدل تعالي سازمان مالكوم بالدريج است كه ها مدلاز اين  اي نمونه
  :شود ميذيل معرفي  شرح

 عنوان بهه كيفيت ، قانون مربوط به اعطاي جايزميالدي 1987در سال 
، به كند مييكي از تدابيري كه در افزايش كيفيت نقش مؤثري ايفا 

آمريكا رسيد و براي نگهداشت خاطره  متحده اياالت تصويب كنگره
، وزير بازرگاني متوفاي آمريكا كه توجه »مالكم بالدريج«تالشگر معروف 

» بالدريج«زه جاياين جايزه، ، كرد ميخاصي به احياي صنايع آمريكا ابراز 
  .نام گرفت

منابع انساني و حوزه مديريت يكي از محورهاي مهم اين مدل تمركز بر 
است، لذا سعي شده است معيارهاي مرتبط با اين حوزه  اي حرفهاخالق 
  .بيان شود تفصيل به
صفحه بعد با ذكر جزئيات و تصوير شماتيك مالكوم بالدريج در  مدل

  :است شدهآورده مربوطه  هاي شاخص
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  مدل مالكوم بالدريج -10 شكل

  
معيار  19معيار اصلي و  7بر اساس اين مدل معيارهاي ارزيابي جايزه از 

 تفصيل بهصفحه بعد در جدول  ها آنكه شرح  است شده تشكيلفرعي 
  .است آمده

١ 
Leadership 

٢ 
Strategic 

Planning 

٥ 
Human Resource Focus 

٣ 
Customer and 

Market Focus 

٦ 
Process 

Management 

٧ 
 Business 

Results 

Customer and Market Focused 

Strategy and Action Plans 

٤ 
Measurement, Analysis&knowledge Management 
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  معيارهاي ارزيابي جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج - 9جدول 

  امتياز  معيارهاي ارزيابي  ديفر

1  

  رهبري

  رهبري سازماني -1-1

  اجتماعي هاي مسئوليت - 1-2

120  

2  

  ريزي استراتژيك طرح

  استراتژي  -1-3

  گسترش استراتژي - 1-4

85  

3  

  تمركز بر مشتري و بازار

  دانش و آگاهي در مورد مشتري و بازار -2-1

  رضايت مشتري و روابط با وي - 2-2

85  

4  

  آن وتحليل هتجزياطالعات و 

  گيري عملكرد سازمان اندازه -3-1

  عملكرد سازمان وتحليل تجزيه - 3-2

90  

5  
  تمركز بر منابع انساني

  كاري  -3-3
85  
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  كاركنان توسعهآموزش، پرورش و  -3-4

  رضايت و رفاه كاركنان - 3-5

6  

  مديريت فرآيند

  فرآيندهاي محصول و خدمت -4-1

  فرآيندهاي پشتيباني - 4-2

85  

7  

  وكار كسبنتايج و 

  گرايي نتايج مشتري -5-1

  نتايج كاال و خدمات -5-2

  نتايج مالي و بازار -5-3

  نتايج منابع انساني -5-4

  نتايج اثربخشي سازمان -5-5

  اجتماعي و مديريت پذيري مسئوليتنتايج  - 5-6

450  

  1000  جمع امتيازات
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  اصول و مباني

ر مبناي اصول ب يا همان جايزه منابع انساني بالدريج، مدل مالكوم بالدريج
محوري جايزه ناميده  هاي ارزشكه مفاهيم و  است شده تدويناي  و مباني
  .شوند مي

  :از اند عبارتاين اصول 
  1رهبري دورانديش -1
  2يمدار يمشتر -2
  3سازمان و پرسنل يادگيرنده -3
  4به كاركنان و شركا ارزش داده -4
  5تحرك و چاالكي -5
  6تمركز بر آينده -6
  7وريمديريت نوآ -7

  8مديريت بر مبناي واقعيات - 8

  9اجتماعي و شهروندي يها تيمسئول - 9
  1مركز بر نتايج و ايجاد ارزش -10

                                                            
١
- Visionary Leadership 
٢
- Customer Driven excellence 
٣
- Organizational and Personal Learning 
٤
- Valuing Employees and Partners 
٥
- Agility 
٦
- Focus on the Future 
٧
- Managing for Innovation 
٨
- Management by Fact 
٩
- Public(social) Responsibility and Citizenship 
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 2نگرش سيستمي - 11

**** 

 بالـدريج  مـالكوم و جايزه  منابع انساني در مدلمديريت حوزه تمركز بر 
  .مربوط به اين مدل است هاي حوزهترين  يكي از مهم
كـه چگونـه    كننـد  مـي بررسي  بالدريجگان جايزه اعطاكنند در اين حوزه،

ــراي توســعه و   هــاي نظــام ــان را ب ــادگيري و انگيــزش، كاركن كــاري، ي
بـالقوه شـاه همسـو بـا اهـداف كلـي سـازمان و         هاي توانايي كارگيري به

  .سازد ميآن، قادر  وكار كسب هاي طرح
سـازمان بـراي    هـاي  تالشكه آيا  شود ميدر اين حوزه همچنين بررسي 

جاد، حفظ و نگهداري يـك محـيط كـاري مناسـب و جـو حمايـت از       اي
تعالي عملكرد و رشد شخصي و سـازماني را فـراهم    هاي زمينهكاركنان، 

  )1389و ديگران،  صادق پور( .سازد مي

                                                                                                                     
١
- Focus on Results and Creating Value 
٢
- Systems Perspective 
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  تفكر استراتژيك و ابعاد اخالقي

، افزايش تعهد سـازماني  1اخالق سازماني و نقش آن در تدوين استراتژي
دو محور  ها سازماندر  ها اقليتته شدن نقش كاركنان زن و و ناديده گرف

ماشـيني   دنيـاي انسـان غربـي در    باشـند  مـي اساسي در تفكر استراتژيك 
جز روي آوردن به اخالق و معنويـت   اي چاره رهاييو براي  گرفتارشده
عمـل   تـر  موفـق در بكار گيري ابعـاد انسـاني در مـديريت     ها ژاپنيندارد 
 وبـراي كسـب موفقيـت     هـا  سـازمان نين احساسي در ايجاد چ اند نموده
احساسات انسان داراي اهميت بوده و نياز به  استاستراتژي الزم  اجراي

و رهبري بهتر الزامي است تفكـر   سازماني توسعهايجاد بينش وسيع براي 
 آيـد  مـي روش انديشه درباره ماهيـت رهبـري بكـار     عنوان بهاستراتژيك 
در اخالق و فلسفه  تجديدنظرو  تأملهي به گا هرچند اند موظفمديران 
خود بپردازند قضـاوت اخالقـي در قبـال آنچـه افـراد انجـام        وكار كسب
تبعـيض موضـوعي مهـم     نيسـت از تفكر استراتژيك جداشدني  دهند مي

جهـت نهادينـه    اسـت  الزموجـود دارد   وضوح به ها سازماناست كه در 
و  گـذاري  قـانون ز طريـق  آن ا اي آمدهو پي  ها سازماننمودن تبعيض در 
نمـودن آن در محـيط كـار     كـن  ريشهو  سازي فرهنگمشاركت مديران و 

  .اقدام نمود

                                                            
استراتژي يا راهبرد، راه رسيدن كوتاه مدت و كم هزينه به اهداف سازمان را مي گويند با اينكه استراتژي از جنس  1

و آينده گراست و نيز استراتژي را مي توان برنامه هاي خالقانه راهبردي  برنامه است اما رويكردي گذشته گرا ندارد

  .دانست
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  اخالق در سازمان و استراتژي

 اخالقـي  رفتار بر سازمان باالي رده مديران رفتار و كردار كه است درست
 ايـن  نكتـه  امـا  اسـت  مؤثر كار محيط بر حاكم اخالقي شرايط و كاركنان
 اسـتراتژيك  اهـداف  هـاي  لويـت او كه است
 سـازي  ماكزيمم فروش، كردن حداكثر مانند
 سهم افزايش توسعه، ضايعات، كاهش سود،
 اهداف در آنچه همه و ها هزينه كاهش بازار،
 سـازمان  استراتژيك هاي برنامه ثانويه و اوليه
 رفتـار  و اخـالق  در زيـادي  تأثير است آمده
 بـه  توجـه  بـدون  و دارد كاركنـان  و مديران
 اخـالق  سـازمان  يـك  را سازمان توان مين ها آن عميق و شگرف تأثيرات
خــرد و نيــز  هــاي اســتراتژيكــالن و  هــاي اســتراتژي .ســاخت محــور
و راهبردهـاي جـاري در    هـا  اسـتراتژي پنهان و همه انـواع   هاي استراتژي

از كدهاي اخالقـي   هايي مشخصهاز اخالقيات باشند و  متأثرسازمان بايد 
 راهبردهـا روي همه  اخالقي هاي مشخصهاين . باشد رديابي لقاب ها آندر 

موفقيت سازمان را نيـز   بلندمدتخاصي خواهند گذاشت كه در  تأثيرات
و  مدت كوتاهاهداف  سوي بهتفكر و حركت  هرگونه .تضمين خواهد كرد

  .بايد در چارچوب اخالقيات رخ دهد بلندمدت
رفتـار كـه    كارگيري به تا مشي خطاز نيت و تعيين هدف  سوي بهحركت 
 پروســه اســتبــه يكپــارچگي ســخت و نــرم معــروف  وكــار كســبدر 
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مـديريت   اي شايستهاگر به نحو عالي و است كه  ديگر باهم سازي همگن
فـراهم خواهنـد آورد بلكـه     وكـار  كسبمحيط مناسبي براي  تنها نهشوند 
ت براي حركـ  رتبه عاليسبب تنظيم تفكرات استراتژيكي مديران  تدريج به

  .در مسير اخالقيات خواهد شد
بيـان كـرد    مسـئله خـاص از نحـوه ورود بـه ايـن      هـايي  نمونـه  تـوان  مي
 اسـت،  شـده  تـدوين  مؤلفينكه توسط  گام ذيل به مثال، پروسه گام عنوان به

  :بايد رعايت شود
بايـد بـا   ) انداز و مأموريت چشم(مشي اوليه و ويژن و ميژن  خط )1

 .داراي اهداف اخالقي هم باشد

 .ها را به عهده گيرند يران ارشد مسئوليت تمامي استراتژيمد )2

بايسـت   قبل از هرگونه تدوين استراتژي مبتني بر اخالقيات، مي )3
هاي زمينه را انجـام   اي تشكيل و پژوهش در اين خصوص كميته

داده و با آمادگي و اطالعـات كامـل در تـيم تـدوين اسـتراتژي      
ا كه سازمان از خـط  عنوان اعضاي ناظر هركج حضور يافته و به

هــاي  اســتراتژي شــود گوشــزد نماينــد تــا اخالقــي خــارج مــي
 .شده مناسب و اخالقي تدوين شوند تدوين

 .اي تشكيل شود تيم تدوين استراتژي از افراد شايسته )4

عنــوان اولــين گــام اخالقيــات  ســاالري را بــه ســازمان شايســته )5
ستانه هاي نژادپر اي و ساير بحث هاي قوم و قبيله جايگزين بحث

 .قرار دهد
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 .تدوين استراتژي بايد محرمانه باشد تمامي مراحل )6

هـاي سـازمان ابـالغ     تصميمات نهايي بايد به مـديران همـه رده   )7
 .گردد

ها همه افراد بايد نقش داشته باشند و اين نقش بـه   در استراتژي )8
 .توضيح داده شود ها آن

شـده صـورت    هاي تدوين مميزي اخالقي براي بندبند استراتژي )9
 .گيرد

دخالـت   گيري و بـا مشـورت و   نمونه طريق ازسياست اخالقي  )10
 كاركنان صورت گيردداده همه 

هـاي   همه كاركنان بايـد در جريـان اخالقـي سـازي اسـتراتژي       )11
اي ترتيـب   انديشي توان هم سازماني قرار گيرند براي اين كار مي
هـاي اخالقـي    ها از مسئوليت داد و بدون بيان جزئيات استراتژي

 .ان براي مردم توضيح ارائه دادسازم

شده بايد داراي پاداش باشـد و هـر    هاي تدوين اجراي استراتژي )12
هـاي اخالقـي را    در راستاي وظايف خود استراتژي كارمندي كه

نمايـد بايـد مسـتحق دريافـت پـاداش       مدنظر قرارداد و اجرا مي
اي داده شود تـا   بايست پوشش رسانه اين تقدير مي شناخته شود

 مشي سازمان باخبر بـوده و  رجوع نيز از تصميمات و خط ارباب
  .مطالبات خود را داشته باشند
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    ي در عملا حرفه اخالقبكارگيري  –فصل چهارم 
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  فصل چهارم

  در عمل اي حرفهبكارگيري اخالق 

  

  »اهداف رفتاري«  
  

  انتظارات پس از مطالعه اين فصل
  

  شناخت خشم و چيستي آن -1
  آشنايي با عوامل بروز خشم و عوارض مربوطه -2
  شمردن گام هاي كنترل خشم -3
  تسلط بر اقدامات مكمل مهار غضب -4
  بدبيني و كنترل آن -5
  داليل بروز و درمان بدبيني -6
  سازمان در بدبيني هاي نشانه -7
  دروغگويي در سازمان -8
  داليل دروغگويي -9
  راههاي درمان دروغ در سازمان -10
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  در عمل اي حرفهاخالق بكارگيري 

  

  و كنترل آن خشم) 1(

  چيستي خشم

است كه انسان در برابر  العملي عكسخشم حالتي فيزيكي خاص و 
و  ها ناكاميامناسب و گفتارهاي ناشايست و يا در زمان بروز رفتارهاي ن
و زندگي و شخصيت  ايجادشدهو خارج از كنترل وي  ناحق بهموانعي كه 
برخي از انديشمندان درجات خشم را به  دهد ميقرار  تأثيراو را تحت 

در اين كتاب معني  اند نموده تقسيمسه درجه خشم، غضب و خشونت 
ناكامي و فرد در شرايط . خشم بكار خواهد رفت وانعن بهعمومي هر سه 

با بروز حالت خشم، برخي از اين موانع  كند ميسعي ، يادشده احترامي بي
خشم  درهرحال. كند مثل به مقابلهرا رفع و يا با رفتار و گفتار ناشايست، 

در  بخش لذتسبب از بين رفتن فرصت لذت از رندگي و فرصت كار 
ابراين بايد از آن پرهيز نمود و تا حد امكان كنترل بن شود مي يك سازمان

اولويت  عنوان بهآن را به دست گرفت و تا زماني كه نتوان بخشش را 
ديگري را جايگزين احقاق حق و يا تالفي  هاي راهاول بكار برد بايد 

  .كارهاي ناشايست ديگران نمود
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  عوامل بروز خشم

 شده اثباتبراي مثال بارها  تندناشناخته هس عمدتاًعوامل بروز خشم همه 
فردي بوده كه پس از  روزمره هاي عصبانيتدر سر سبب  اي غدهوجود 

نيز ... و  خوابي بياست يا خوردن غذايي خاص،  بهبوديافتهعمل جراحي 
جدا از اين حاالت اما  ؛و پرخاشگر نمايد عصبي راد يك فرد توان مي

  :به شرح ذيل ذكر كرد توان مي را ها عصبانيتبرخي از  منشأخاص، 
 انتظارات نابجاوجود  �

  نيافتني دستتعريف اهداف بزرگ و سخت و  �
 عدالتي بيحق كشي، تبعيض و  �

  گرفتن از ديگران تائيدخودشيفتگي و عدم  �
  حرمتي بيو  احترامي بي �
  به خطر افتادن دارايي �
  ها شكستو  ها ناكامي �
  نفس عزتبه خطر افتادن شخصيت و  �
ربيتي مثل حرص كامل بودن، توهم و ت شناختي روانمشكالت  �

، داشتن آرزوهاي بلند، ترس از اشتباه و خطا ناپذيري شكست
ديگران، ترس از شهرت، ترس از  تائيددر كار، احتياج مبرم به 

تنهايي، ترس از تحقير، ترس از مورد تمسخر و خنده مردم قرار 
  .پايين، ترس از انتقاد نفس اعتمادبهگرفتن، داشتن 

  عوارض خشم
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 آنچه منشأ و باشندخشم و عصبانيت جدا از اينكه داراي چه دليلي 
چه  ديگر عبارت بهتبعات يكسان هستند  عاملي بوده باشد، مستعد بروز

نباشد، در هر  او باحق با فرد عصباني باشد و چه او اشتباه كرده و حق 
البته . خواهد داشت ناپذيري جبراندو حالت خشم و عصبانيت عوارض 

 در افراد جسمي و روحي و رفتار سازماني هاي حوزهرض در عوااين 
  .استمختلف متفاوت 

****  
  :از اند عبارتبرخي از آثار و تبعات ثانويه غضب 

با آن،  زمان همترشح آدرنالين و برافروخته شدن چهره و  �
  .و ضربان قلب فشارخونافزايش 

و سفت شدن  شخص عصباني افزايش قدرت عضالت �
بينايي و  هاي حسدر  و افزايش دقت پاو دست هاي ماهيچه
 .شنوايي

و بكار بردن  اختيار بي دري پردهو دوري از ادب و احترام  �
 .كلمات نامناسب و يا انجام حركات ناشايست

  .بعد از عصبانيت به علت رفتارهاي نامناسب خواري و رسوايي �
  .سردرد بعد از خشم و صدمات قلبي و عروقي �
خون به مغز و يادآوري برخي غلبه هيجانات روحي، پمپاژ  �

  .اقدامات و سخنان خاص
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 هاي اقدام و رفتارارتكاب به و  جرأتافزايش شهامت و  �
  .و پشيماني آور انديشه بي

  .اقداماتسخنان و عدم توجه به عاقبت  �
  .و تند ر و رفتارهاي عصبيسريع و تشديد حركات و گفتات �
  .بعد از خشم آزاردهندهو ندامت پشيماني  �
  .و غيرمعقول غيرمنطقيمات نادرست و تصمياتخاذ  �
  

  كنترل خشم يها گام

 فروبردنروانكاو و استاد دانشگاه وين معتقد است  1زيگموند فرويد
 اذعان داشتهو  استاست و داراي عوارض خشم نامناسب و ناپسند 

آثار نامناسب و غضب و خشم،  فروبردن
                                                            

 نوروپاتولوژي دانشگاه وين و رشته در دانشگاه استاد) Sigmund Schlomo Freud( فرويد شلومو زيگموند 1
علم روانكاوي از دنيا رفت، بسياري او را پدر  1939متولد شد و در سال  1856عصب شناس شهير اتريشي در سال 

 ذهنش به را چه هرآن بيمار آن در كه شود مي گفته روشي به( آزاد تداعي از استفاده مثل هايي تكنيك فرويد .مي دانند
 را خود كودكي خاطرات روانشناس و بيمار آن در كه فرايندي( انتقال كشف همچنين و) نمايد مي بيان كند، مي خطور
 كه جنسي تمايالت از فرويد بازتعريف. كرد ارائه را روانشناسي تحليلي فرايند همچنين و) گذارند مي درميان هم با

 مخالف جنس والدين به نسبت بچه جنسي احساسات( اديپ عقده كه داد اجازه او به شد مي هم نوزادي اشكال شامل
 يك عنوان به بيمارانش روياهاي و خود از او تحليل و تجزيه. درآورد روانكاوي نظريه مركزي اصل عنوان به را) خود
 براي همچنين و رسانيد سركوب سازكار و باليني عالئم تحليل و تجزيه براي مدل يك به را او يافته تحقق آرزوي
 فرويد. كرد استفاده آن از است خودآگاه در اختالل ايجاد براي مركز يك ناخودآگاه اينكه بر مبني خود نظريه بسط
 يعني اروس آن منبع. است جنسي-  رواني انرژي ليبيدو او نظر به( دانست مي عيقط را) ليبيدو( مايه زيست وجود
 را نيرو اين. برساند پيروزي به زمينه هر در را انسان كوشد مي و ميجنگد مرگ با ليبيدو. است زندگي غرايز مجموع
 مفاهيم اغلب مورد در ياريبس سوءتفاهم متأسفانه) دارد جنسي معناي چيز هر از بيش مايه زيست. نامند مي نيز شهوت
 او گويي كه دهند مي نسبت طور اين و است شده دانسته يكي شهوت با كه »ليبيدو« مفهوم جمله از دارد، وجود فرويدي
براي (. است شده واقع سوءتفاهم مورد كه است مفاهيمي از ديگر يكي است انتقال دانسته مي سكس اساس بر را چيز همه

  )1381يك مقدمه، انتشارات اطالعات، : ، روانكاوي در مكتب لكانمكتب لكان، روانكاوي در قرن بيست و يكم ميترا،كديور، : مطالعه بيشتر
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  .گذارد ميتبعات بعدي جسمي و روحي بر شخص 
و سركوب كردن آن نيست براي مثال  فروبردناز كنترل خشم، اما منظور 

اگر شما يك ليوان قهوه داغ در دستتان باشد كه ليوان آن شكسته است 
با  خطر بي درجاييخاصي آن را  بامهارتبايد 

در مورد  هاكنترل مناسب، تخليه كنيد تا بعد
علل شكست ليوان و داغ شدن بيش از اندازه 

فرويد . را انجام دهيد الزم هاي بررسيقهوه 
معتقد است اين ليوان قهوه داغ را نبايد به 

خود بريزيد و برخي از سطحي نگران دهان 
 اند كردهقلمداد  1كظم غيظمفهوم فرويد را مغاير با زيگموند اين نظريه 
نبوده و يك نگاه سطحي به هر دو و موشكافانه درست تفكر كه اين 
  .قضيه است

است حضرت  شده توصيهو كنترل خشم  م به مهاربنابراين در اسالم ه
 گفت ميخشم خود را با سخناني كه هرگز كسي نشنيد در چاه ) ع( امير

                                                            
 خود خشم عصبانيت هنگام در مومنان )134.عمران آل( المحسنين؛ يحب واهللا الناس عن العافين و الغيظ الكاظمين« 1
 سر بستن معني به لغت در »كظم» «.دارد دوست را وكاراننيك وخدا گذرند مي در مردم ازخطاي و برند مي فرو را

 اعمال از ولي شوند مي پر غضب و خشم از كه كساني مورد در كنايه طور به و باشد شده پر آب از كه است مشكي
 روحي العاده فوق هيجان و برافروختگي وحالت غضب شدت معني به »غيظ« .رود مي كار به نمايند، مي خودداري آن
 انسان حاالت ترين خطرناك از غضب و خشم حالت .دهد مي دست انسان به ناماليمات مشاهده از بعد كه است
 خودنمايي اعصاب كنترل نوع هر دادن ازدست و ديوانگي و جنون نوع يك شكل در شود، رها آن جلوي اگر و است
 بايد عمر يك انسان كه شود رصاد انسان از خطرناك هاي تصميم و ازجنايات بسياري كه شود مي موجب و كند مي
  1.بپردازد را آن تاوان و كفاره



 152صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

 كه عاشق كرد ميبود كه او اين كار را با خدا درد دل  ويمقصود اگر 
ايشان  رود ميبود، پس هدف وي درد دل نبوده بلكه گمان خدايش 

  .ندكرد ميمهار يه و تخل، درون چاه خشم خود را با گفتار
د شخصيت قوي و توان ميمهار خشم و عصبانيت و حفظ خونسردي 

موردي نشان  هاي بررسي، هرچندبه نمايش بگذارد انسان مستحكمي از 
، زاده مهدي( هاست خانماز  تر سختكنترل خشم براي آقايان  دهد مي
يك  شود ميروشي كه در اين بخش توضيح داده  حال بااين ،)1395
 مورداستفادهد توسط هر دو قشر توان ميعمومي محسوب شده و  روش

  .قرار گيرد
نيز مفيد هستند و در صورت آشنايي  1»روش مانترا«قبلي مثل  هاي روش 

بايد اين نكته را متذكر شد  ،قرار گيرند مورداستفادهند توان ميو آموزش 
داكثر انجام گيرد تا ح رودرروبايد  اي حرفهكه آموزش كاربردي اخالق 

بازدهي را داشته باشد و صرف نوشتن در اين بخش و خواندن توسط 
و  رودررومخاطب، مراحل يادگيري تكميل نخواهد شد بنابراين آموزش 

 مدنظر كننده تسهيل هاي بخش عنوان بهد توان مينيز تمرين و ممارست 
  .قرار گيرد

  

                                                            
اين روش با آوازخواني، تكرار يك . مانترا يعني رهاسازي انديشه. يعني رهاسازي »ترا« و انديشه و تفكر يعني »مان« 1

فهوم مي و بي ارزشي همه چيز، بازيچه بودن دنيا و يا تكرار اصوات نام كلمه، تكرار يك جمله در خصوص آرامش
  .تواند رخ داده و خشم و عصبانيت را فروكش نمايد
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  روش النيز

ل خشم در محيط عملي براي كنتر گانه ششداراي مراحل  1روش النيز
  .است شده اشارهبه مراحل آن در ذيل  وكاراست 

  
  ترك محل و قدم زدن در فضاي آزاد - 1گام 

زماني كه هيچ كنترلي روي خشم خود نداريد و هيچ آموزش حضوري 
 داده روي، ترك محلي كه در آن خشم ايد نديدههم در اين رابطه  مؤثري

. بكنيدو اعصابتان د به خود يتوان ميكمكي است كه  ترين سريعبهترين و 
سريع بلند شده و  ايد شدهكارتان خشمگين  اگر در سازمان و پشت ميز

برسانيد و كمي به فضاي آزاد يا بالكن خود را  ترجيحاًآنجا را ترك كنيد 
تا زماني كه غضب فروكش نكرده برنگرديد اين  .تحرك داشته باشيد

هنگام بروز عصبانيت، هر . پانزده دقيقه طول بكشد حداقل دتوان ميمدت 
واكنشي انجام دهيد و هر حرفي بزنيد مطمئن باشيد به ضررتان خواهد 

نشان دهيد و  از خود بروز داده و العملي عكسبنابراين بدون اينكه  ،بود
برخي افراد . حرفي بزنيد سريع محل را ترك كنيدهيچ بدون اينكه 

كه اگر  رسند مياين نتيجه  ند خشم خود را كنترل كنند اما وقتي بهتوان مي
گرفته  آلود خشمچهره  عمداً شود ميخشمگين بمانند كارشان زودتر حل 

كه در كنترل خشم تبحري ندارند و به ترك  كنند ميو طوري وانمود 
جدا ! تا حساب كار دست طرف مقابل بيايد پردازند ميمحل و قدم زدن 

                                                            
 LANIEZ، )1395:55 مالباشي، زاده مهدي: منبع( 1
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مت و هو يا ت از اين حالت نمايشي، هر جا كه احساس كرديد طعنه
محل را ترك  سريعاًعصباني كرده است  شماراو يا حق كشي  احترامي بي

قدم زدن، ورزش، دويدن و هر . كنيد روي پيادهدقيقه  15كرده و حداقل 
شده و  بخش شادي هاي هورموننوع حركات بدني باعث ترشح 

 را ها دادهيد با خيال راحت توان مي ازآن پس، دهد ميرا كاهش  تانعصبانيت
بررسي كنيد آثار هر كامل  طور بهموضوع را كرده علت را يافته و  جمع

او  هاي انديشهو تفكرات و در فرد  روز يكبه مدت نوع خشم حداقل 
 روز يكتصميمي گرفتيد منتظر باشيد حداقل  ناچاربنابراين اگر  ماند مي
اگر ارزيابي و نقد كنيد و  طرفانه بي تصميمات رابگذرد و بعد آن زمان 

، اجرايش كنيد يعني از قاعده رسيدند مياسب به نظر همچنان منطقي و من
  .استفاده كنيد 24
  

  24قاعده  - 2گام 

اگر امروز عصباني شديد ديگر حق نداريد همين امروز تصميم بگيريد 

ردا صبر كرده باز بايد تا ف فروكشد عصبانيت شما كني ميحتي اگر فكر 

باشيد و تا فردا  تفاوت بييد توان مينكرده و سپس تصميم بگيريد اگر 

. صبر كنيد بنابراين تصميم بگيريد اما اجرايش را براي فردا موكول نماييد

ساعت وقت براي برگشت به حالت  8مربوطه حداقل به  هاي هورمون

خواب آسوده بايد داشته باشيد تا به  شب يكتعادل نياز دارند و حداقل 
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كامل مغز تصميم بگيريد تا پشيماني حالت عادي برگشته و با كاركرد 

فقط براي حالت خشم و عصبانيت  24 هقاعد. بعدي به سراغتان نيايد

  .مطرح است و براي درد و غم و ناراحتي كاربردي ندارد

  
  نوشيدن چند ليوان مايعات- 3گام 

براي  شود ميخونتان سمي  شويد ميتصور كنيد زماني كه خشمگين 
ان مايعات بدون الكل پشت سر هم بخوريد خون بايد چند ليو سازي پاك
 تر نزديكخون را تصفيه كنند و شما به حالت عادي  تر سريع ها كليهتا 

د شما متمركز به دستگاه گوارش نمايد توان ميهر چيزي  خوردن. شويد
باشد كه  خنك آبان پرت شده و خشمتان فروكش نمايد اگر و حواست

  .لي نيز تسكين يابداحتما هاي برافروختگيكمك خواهد كرد 
  

  8و  4قاعده - 4گام 

و خون شده و آن  ها ششد باعث رسيدن اكسيژن به توان ميتنفس عميق 
 عميق را كاهش دهد براي اين كار نفس خشمتانساخته و  تر شفافرا 

 طور بهبشماريد و در بازدم نفس خود را  4و در حين آن تا شماره  بكشيد
باقي  ها ششماريد تا هيچ هوايي در بش 8كامل بيرون داده و تا شماره 

بار تنفس و دم و بازدم احساس سبكي و راحتي  هشتنماند بعد از 
  .خواهيد كرد
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  صحبت كردن - 5گام 

يد با خودتان توان ميدر مورد خشم و حالت و دليل آن صحبت كنيد حتي 
د با خودش رابطه دوستانه برقرار كند و توان ميصحبت كنيد كسي كه ن

دعوت  شاپ كافيخودش را براي خوردن يك فنجان قهوه به  اصطالح به
د ارتباطش با ديگران را پايدار ساخته و مديريت توان مينكند چطور 

 صحبت كنيد و علل بروز آن آنداليل  خشمتانبنابراين در مورد  ؛نمايد
 بگيريدخودتان  سوي بهسعي كنيد ادب را حفظ كرده و انگشت اتهام را 

  .تا از شدت آن كاسته شود )شويد ميكه زود عصباني فقط از اين بابت (
  

  فيزيكي العمل عكس - 6گام 

هاي فيزيكي همواره سبب آرامش  العمل عكس
در  ها ليوانمسابقات شكستن  شوند ميانسان 

را  اي شيشهشهربازي و يا تيراندازي به اهداف 
است دليل  بخش لذتدر نظر بگيريد كه چقدر 

آن فقط 
: يك جمله است

فيزيكي سبب  هاي العمل كسع«
انجام و  بنابراين» شوند ميآرامش 

در را فراموش نكنيد هر نوع خشمي كه بر شما  ها كنشاين نوع  پيگيري
محل كار مستولي شد، فارغ از دليل بروز و ظهور آن، ابتدا مراحل روش 
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 بعد از پنج گام فوق، بهاز گام اول تا پنجم انجام دهيد،  ترتيب بهالنيز را 
گام قبلي در كنترل خشم و عصبانيت شما  5ين گام رجوع نماييد چه ا

فوق  گانه پنج باكارهاياگر حتي . نبوده باشد مؤثربوده باشد و چه  مؤثر
به  مثالً. را امتحان كنيدراه  يك ايننتوانستيد خشم خود را كنترل كنيد 

 بوكس كيسهورزشگاه و باشگاه رفته و به 
سيبل تيراندازي  طرف بهمشت بكوبيد، 

كنيد، ظرف بشكنيد، داد بزنيد و فرياد 
تا زماني كه خشم  و اين كار را بكشيد

شديد را  عصبانيتاين  اگر نبايد فراموش كرد كه .ادامه دهيد تخليه شود
منفي گذاشته و  تأثيراتد روي متابوليسم بدنتان توان ميليه نكنيد تخ

  .را به خطر اندازد تان سالمتي
  

  مهار غضب اقدامات مكمل

و  شوند ميبرخي از كارها هستند كه سبب كاهش ناراحتي ناشي از خشم 
حدود زيادي  تا راخشم 

سطحي جلوه داده و از شدت 
 با اين اعمال كاهند ميآن 
 طور بهد توان مي تمرين

اتوماتيك زماني كه خشمگين 
در  مثالًهستيد بروز داده شود تا آسيبي به خودتان و ديگران وارد نكنيد 
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را تمرين كنيد كه بار  آميزي اعتراضعادي سعي كنيد كلمات  هاي زمان
در زمان خشم اين  قطعاًنداشته باشد  آميز توهينمعنايي فحش و ناسزا و 
تان خواهد خورد يا سعي نماييد با دوستتان كلمات و جمالت به درد

از هماهنگ كنيد و به او بگوييد كه وقتي عصباني هستيد به يك نفر 
  .نياز داريد تا با او صحبت كنيددوستان 
يد محل كارتان را ترك كرده و قدم بزنيد، سعي كنيد به توان مياگر ن

 ايروضعيت خودتان آگاه باشيد و قبل از خراب كردن كارها، به س
بگوييد كه اكنون حال خوبي نداريد و عصباني  رجوع ارباب مشتريان و يا

المقدور از كار با  تيديگر مراجعه نمايند و ح ساعت يكتيد و هس
  .خطرناك پرهيز كنيد تا به حالت عادي برگرديد هاي دستگاه

كوچكي بزنيد  هرچندلبخند  باشيد،عصباني هم قدر چه سعي كنيد هر 
و احساس نياز  شود ميحالتان بهتر در صدم ثانيه 

به تنفس عميق و يا خميازه نشان از كنترل كامل 
 بتوانيد خشم خواهد بود تا فرصتي دست دهد
  .نسبت به داليل بروز خشم تفكر كنيد

 يادآوردن به، 2، تمرين تصوير ذهني1مراقبه
د در توان مي... افرادي كه دوستشان داريد و 

                                                            
١ Meditation 
٢ Phantasm 
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بايد جاي آرام و دنجي را بيابيد، پاهايتان . كاهش خشم به شما كمك كند
تنفس خود صداي ببنديد و روي  ها چشمبدنتان قرار داده و  سطح همرا 

  .متمركز شويد
بايد ياد گرفته و در خود  هر مدير و كارمنديكه  كليدي يكي از اصول

د سبب توان مي وپا دستمشت و ضربه «پرورش دهد اين اصل است كه 
د به توان مين قولي نقلود اما هيچ حرف و صحبت و ايجاد درد و آسيب ش

خود را نسبت به  1بايد درجه حساسيت با اين آموزه» آسيب بزند من
 گر سوءاستفاده هاي انسانكم كرد تا از آسيب  شود ميكه زده  هايي حرف

از تبعات  مندي بهره منظور به انسانكه دنبال ايجاد خشم در  در محيط كار
  .ماندهستند در امان آن 

را ياراي آن نيست كه  كس هيچو با خود تمرين كنيم كه بايد يادمان باشد 
است،  2اين همان هوش هيجاني ما را خشمگين سازد بتواند
كنترل افسار  بايست ميو تحت هر شرايطي  هرلحظهدر  ديگر عبارت به

اين سخن  .باشد انسان خشم و غضب و خشونت در دست خود
  :گويد يماست كه  ي يونانيارسطو

 عصباني اما شوند، عصباني توانند مي همه است؛ آسان شدن عصباني«
 دليل به مناسب، زمان در مناسب، ميزان به مناسب، شخصِ برابر در شدن
  »!نيست آسان – مناسب روش به و مناسب

                                                            
١ Degree of sensitivity 
٢ Emotional Intelligence 



 160صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

احساسي هم  عاطفي و هوش هاي نام  بههيجاني كه  منظور از هوش

هيجانات دروني مثل خشم و  و فعواط كنترل و شناخت شود ميشناخته 

 مؤلفه سه دارد، بااليي هيجاني هوش كه فردي ،ديگر بيان به. است عشق

ادغام كرده و به نحو مناسبي  يكديگر با آميزي موفقيت طور به را هيجانات

كه هوش هيجاني بر اثر قرار گرفتن انسان در  جهت ازاين كند ميمديريت 

سه . دانند ميا آن را اكتسابي تام لذ رود ميمختلف باال  هاي موقعيت

  :از اند عبارتهيجانات  مؤلفه

  شناختي، مؤلفه �

  ،فيزيولوژيكي مؤلفه �

  .رفتاري مؤلفه �

 احساسات و عواطف توانند مي برخوردارند هيجاني هوش از كه كساني

شده  قائل تمايز منفي و مثبت پيامدهاي بينِ كرده، مهار را ديگران و خود

  .كنند برداري بهرهخود  موردعالقهخود و يا سازمان و از هيجانات به نفع 



 161صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

  و كنترل آن بدبيني) 2(

 3است فرد بدبين موفقيت شده واقع 2ينيب خوشدر نقطه مقابل  1بدبيني
همه افراد و همه امور رو  كند ميفكر و  پندارد يمتحقق  رقابليغخود را 

د ندارد به تباهي در حال حركت هستند و هيچ اميد نجات و روشني وجو
اخالقي  ازنظر ها انسانو 

و  اند شدهفاسد و خائن 
ممكن است مكر و  هرلحظه

اينان . را بكار ببندند يا لهيح
اگر ديدگاه فلسفي بيابند 
دنيا را پوچ و بدون مدير و 

معرفي و تصور  مدبر
د مربوط به بدبيني به رفتار توان ميدر محل كار اين صفت . خواهند نمود

باشد و يا بدبيني به نتيجه  رجوع اربابمكاران و يا و تصميمات ديگر ه
بدبيني نتيجه بيروني بدگماني و سوءظن است كه از  درواقع .كار
بدبيني و بدگماني  و حاد، در حاالت خاص. گيرد مي نشأت ياعتماد يب

ت نياز كه در اين صور شود ميهم ايجاد  خود نيز نسبت به نفس شخص
آغاز شود اين حالت نقطه مقابل  يدرمان رواناقدامات جدي  سريعاًاست 

                                                            
١ Pessimistic 
٢ Optimism 
٣ Success 
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د به كمك توان ميا زماني بدگماني هتن .و نارسيسم است يفتگيخودش
انسان بيايد كه اين سوءظن نسبت به دشمن باشد همين امر سبب 

دشمن و حركات وي را در نظر بگيرد و يك آن  هرلحظهانسان  شود مي
وي نيز بدگمان  يها يدوستاز مكر و حيله وي غافل نبوده و به اظهار 

  .باشد
  :ديفرما يم اشتر مالك به خطاب البالغه نهج در) ع( علي حضرت

 پس خصوص به !باش يشخو دشمن و مراقب مواظب«
 تا شود مي نزديك دشمن گاهي زيرا كردن؛ آشتي از

 را خود ظن حسن و باش شيدوراند پس كند غافلگير
  1»كن متهم

 يا هيتوصهم بدگماني  صورت نياشده باشد در  ريگ همهاگر فساد 
عقاليي است براي مثال وقتي زورگيري و دزدي و غارت به حد نهايت 

با اعتماد به افراد جامعه، مال  نيب خوششده باشد انسان  ريگ همهرسيده و 
و اموال خود را به خطر خواهد انداخت و بدبيني سبب سالمت وي از 

-) ع( علىرت دست فاسدان و دزدان و غارتگران خواهد شد، حض
  :ديفرما يم -نظر اسالم در اين خصوص عنوان به

غلبه كرد و  اهلش و روزگار بر تبهكارى و فساد هرگاه«
 ديگرى فرد به فرديدر آن زمان  اگر ،شد ريگ همه
  .2»است كرده نادانى و خورده بيفر باشد، نيب خوش

                                                            
  .53نهج البالغه، نامه شماره  1
  .196، صفحه 72بحاراالنوار، جلد  2
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  بدبيني و درمانبروز  داليل

 و هستي جهان نگرش، آن واجد كه است مرتبطي ديدگاه فلسفي بدبيني
 غير شدت به عينكي با را خود سازماني و كاري زندگي آن تبع به

 باهوش افراد ميان در خاص حالت اين .نگرد يم بدبينانه و نانهيب خوش
 دارند پاييني و متوسط هوشي بهره كه شود مي ديده كساني از بيشتر
 به نانهيب خوش حالت امر، اين بر باوقوف باسواد و تيزهوش افراد هرچند
 اصالت به و هستند رانگا پوچ معموالً بدبين، انديشمندان .رنديگ يم خود
 .ندارد معنايي يا ارزش هيچ زندگي ها آن باور به .هستند معتقد وجود
  .است متفاوت بسيار شرايط اين به ها آن پاسخ
 را قطعي داليل توان مين كار محيط در رواني رفتارهاي از يك هيچ براي 

 غذاهاي ژن، نژاد، از مركب يا جهينت رفتارها اين چراكه نمود بيان
بوده، مدارس،  ها آندر  موردبحث انسان كه ياجتماعات ،شده مصرف

شخصيت والدين و مربيان و آموزگاران، نوع و تيپ شخصيت دوستان، 
، آثار شده خوانده يها كتاب، شده مشاهدهو محتواهاي  ها برنامهو  ها رسانه
ي و هنري و موسيقي كه فرد گوش كرده، شرايط زماني و مكاني تولد ادب

كه البته تيپ  اند داشتهو زندگي و همه و همه در بروز رفتارها نقش 
خود را  راتيتأثهمكاران، نوع كار و رفتار مديران هم در محل كار 

موارد  توان مياما  شود ميگذاشته و سبب بروز اخالق ظاهري خاصي 
  :داليل بروز بدبيني به شرح زير ذكر نمود وانعن بهكلي را 
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  :افكار نامناسب -1
د توان مي و بدخواهي، دروني و تمايل به خيانت يها شهياندتفكرات و 

خيرخواه نيست و براي مثال، فردي كه . فرد را نسبت به همه بدبين كند
و عاشق پول كثيف است دائم در اين  شناسد ينمخود حالل و حرام 

ت كه ديگران در حال كسب پول حرام و كثيف هستند و بدين انديشه اس
 ينيب جهانداشتن يك  شود ميبدبين گونه بر ثروت و كسب و درآمدشان 

درست و اهميت دادن به مقوله شرافت و زندگي شرافتمندانه و البته 
د اين دليل بروز توان ميي، در جامعه و سازمان زيست سادهقناعت و 

ار بدگماني را درمان نمايد در اين و افراد گرفتسوءظن را خنثي نموده 
 يها الزحمه حقو  دهند ميارهاي برجسته ا انجام كصورت كساني كه 

، در كار توليد ثروت خود را بجاي هزينه تجمالت كنند ميكالن دريافت 
تحقيق و  يا انجام كارهاي علمي و و صنعتي ها كارخانهو احداث 

 يا رسانهو امور  يساز لميفرهنگي، پژوهش و يا فعاليت در مقوالت ف
  .بكار خواهند بست

  :با افراد خائن و فاسد ينينش هم-2
سبب خواهد شد انسان تصور كند همه افراد پيرامون وي  اين عادات نيز

د در بسياري از توان ميفاسد و خائن هستند پس انتخاب دوست مناسب 
ارتقاي  باهدفسازماني بايد  يها يدوستموارد بدبيني را درمان كند 

انسان با افراد ناشايست نشت  كه يدرصورتانتخاب شوند  اي حرفهاخالق 
  .را نخواهد ديد اعتماد قابلو برخاست كند چشمش افراد شايسته و 
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  :زندگي در فقر و حقارت-3
محيطي مثل حاشيه شهرهاي بزرگ، و حتي تولد در  فقر و حقارت

وز نوعي عقده رواني براي به د سبب برتوان ميروستا، و حتي  آبادها يحلب
. به گمان خود آرامش يابد رشدهيتحقذلت كشاندن ديگران باشد تا فرد 

بدبيني خود را نسبت به برنده به  كنند ميسعي  ها بازنده، شده دهيدبسيار 
د و نساز نور كمرد وي را ذهن ديگران نيز گسترش داده و فروغ ب

به باسوادان به ديده بدبيني  وادانس يب. ندنرا نيز تحقير ك ها آن سان بدين
در يك  ،كنند ميه نگاه نبدبينا يا دهيدو فقرا به ثروتمندان به  نگرد يم

 ممكن است چنين حالتي بين كارمندان خدماتي و توليدي هم سازمان
شخص بايد خود را تا حدودي به ديگران . ان اتفاق افتدبا مدير هيپا دون

نان را مالحظه نموده و افكار خود آنزديك ساخته و نكات مثبت زندگي 
  .را اصالح نمايد

  :يا شهياندمشكالت دروني و  -4
بدبين كند، انسان به زمين و زمان د انسان را توان مي اين نوع از مشكالت،

بايد با تعمق در فلسفه زندگي راه درست را تشخيص داده و مثبت 
حاشيه خود  را از نانيچ سخنبينديشد به عقل و تفكر خود رجوع كند، 

دور نمايد، از تكبر و غرور دوري گزيند و اصل را بر كرامت همه 
قرار  رجوع اربابهمكاران و  ها آن رأسو در  ها انسان ژهيو بهموجودات 

است كه مديريت  يميرمستقيغمنظم  يها آموزشدهد و اين كار مستلزم 
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 يها يشياند همو  ها يدرس گروهد طي سلسله توان ميسامان 
  .دست يابد ها آنبر  يازمانس درون
  :با مديران نااليقو كار  مواجهه -5

عدم  ،يساالر ستهيشايعني مرگ مفهوم  اقتيل يبوجود مدير 
در سازمان، دريافت اخبار مختلف از اختالس مديران،  يساالر ستهيشا
 يا لهيقبمنافع كل جامعه و حركات  ومديران به منافع عمومي  يتوجه يب

د سبب توان ميطلبانه و نيز رياكارانه در سازمان نيز و تصميمات منفعت 
  .بروز عارضه بدبيني و شيوع آن در ميان كليه كاركنان شود

  

  بدبيني در سازمان يها نشانه

سطوح مختلف  يال البهدارد كه اگر در  ييها نشانهبدگماني  و بدبيني
شود  كن شهيرو  قرارگرفته موردتوجه سريعاًسازمان ديده شود بايد 

  :از اند عبارت ها نشانهبرخي از اين 
  
  :تهمت و غيبت -1

 باالگرفتهكه غيبت و تهمت به يكديگر در بين همكاران  شود مي اگر ديده
است نشان از شيوع  افتهي گسترشو ميزان آن نسبت به حاالت عادي 

 سؤالد موفقيت يك سازمان را زير توان ميبدبيني سازماني است بدبيني 
  .ببرد
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  :شدن احترامات دار خدشه-2

و اگر كاركنان عادي به افراد  شود ميدر سازمان حفظ ن ها حرمتاگر 
 شوند ينمقائل  اي ويژهو مديران احترام  كسوتان شيپو  زهيباانگو  باسواد
  .سازمان دچار بيماري بدبيني و بدگماني شده است دهد مينشان 
  
  :اعتماد و اطمينان-3

در شخص بدبين ل اعتماد و اطمينان بدبيني، زواخصوصيت نشانه ديگر 
و  الزحمه حقامنيت توسط كاركنان نسبت به عملكرد،  احساس و كاهش

  .رفتار و گفتارشان است
  
  :تجسس ديگران -4

زندگي شخصي ديگران و سرك شرايط و كيفيت در نظر گرفتن كنترل و 
محاسبه درآمد و هزينه ديگران، در حريم خصوصي بقيه، مستمر كشيدن 
و سلب آزادي عمل  رجوع اربابدر زندگي شخصي همكاران و تجسس 

 يها نشانهد از توان مي... خانه، ماشين، لباس و همسر، آنان در انتخاب 
در كار و زندگي ديگران سرك  نيب خوشبدبيني فرد باشد، انسان 

  .ندارد يا عالقهو به اين موضوع  كشد ينم
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  :كمرنگ شدن صميميت و دوستي-5
، حسادت، يچشم همديگر مثل چشم و  يها يماريبروز بدبيني سبب ب

هستند  ييها انهيمورمثل  ها نياو همه  شود مي... بخل، حرص و طمع و 
  .كنند ميدرخت دوستي و صميميت را از درون نابود تنه كه 
  
  :در سازمان 1وفور شايعه -6

وجود و رواج شايعه در سازمان از 
افراد با . بدبيني است يها نشانه
ماني در خصوص ديگران ابتدا بدگ

و سپس  زده تهمتدست به غيبت و 
شايعه ساخته و  عنوان بهاخباري را 

 كنند ميدر سطوح سازمان پخش 
اين بيماري يك حالت خاصي است كه گاه خود فردي كه شايعه را 

و روابط خود را بر اساس شايعه  كند ميخود آن را باور  درست كرده
دور داشت كه همه  ازنظرته اين نكته را نبايد الب. كند ميموجود، تنظيم 

و مكار و  گر لهيحد دستاويز برخي از افراد توان ميرواني  يها يماريباين 
و ايشان در جهت رسيدن به منافع  قرارگرفته افتهي نظام ييها گروهيا 

 يها پستخاص و دستيابي به  يها چهرهشخصي خود و يا تخريب 
  .تفاده نماينداسو شگردها  اه روش، از اين حساس سازماني

                                                            
١ Rumor 
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بدبيني و بدگماني در جو عمومي سازمان و  يها نهيزمبديهي است وجود 
تبعيض، ظلم و خودخواهي مديران و عدم توجه به رواج يا 
را  ها سوءاستفادهاين نوع از  بستر الزم براي دتوان مي يساالر ستهيشا

  .درا تسهيل كن افتهي نظام يها كارگروهفراهم نمايد و 
  

  در سازمان ييگو دروغ) 3(

از  تر شكنندهبسيار  زند يمبه سازمان و اهداف آن  يصداقت يبآسيبي كه 
 1ييگو دروغ. ستها اخالقي بيساير 
از  ها اخالقي بيد بنيان همه توان مي

غيبت و تهمت گرفته تا شايعه چاپلوسي، 
 ييگو دروغ .و بدگماني و بددلي باشد

و  ياداعتم يب يها گسلد توان مي
را در كل سازمان  و البته ريا بداخالقي
را  اش شهيرو  پركردهو نفاق  ياعتماد يبنموده و سازمان را با فعال 
  .بسوزاند
 يبند ميتقسدر يك  توان مينمونه  عنوان بهانواع مختلف دارد  ييگو دروغ
 يبند طبقه ...را شفاهي، كتبي، تصويري و با عالئم و ييگو دروغساده 
و آرم  كند مياستفاده  راستاندارديغي كه در سازمان از جنس فرد .نمود

                                                            
١ Lying 
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 يها نمانامو يا استفاده از  گوست دروغ كند مياستاندارد به جنس نصب 
و  ييگو دروغبرند نوعي  ازيامت صاحببدون هماهنگي با  )برند(خاص 

مديري كه در بيان . در امر بازاريابي و مديريت فروش است يصداقت يب
آب توليدي را عالي توصيف  مثالًو يا كيفيت  كند ميغلو عملكرد خود 

  .گوست دروغخالف واقع باشد،  كه يدرصورت كند مي
نشان دادن يكي از مصاديق رواج دروغ در بدنه سازمان و يا در جامعه، 

است وقتي تكذيب  يدرپ يپ يها بيتكذنمودارهاي همواره رو به باال و 
به معني اين  كند مي ييگو دروغبه و هر كس ديگري را متهم  دهد ميرخ 

سازمان آشفته و مسموم است و مدير اليق بايد  و فرهنگ است جو
 چراكهاز متخصصين مديريت براي درمان اين مرض ياري بجويد،  سريعاً
 دروغ بگويي و يده نسبت دروغ به را ديگري كه است آن 1تكذيب

و اگر تكذيب اگر تكذيب راست باشد يك نفر دروغ گفته است  ديگو يم
 يصداقت يببيجا باشد باز يك نفر كه اين بار، همان تكذيب كننده است 

 يها كارخانهتقلب از اعمال اجرايي دروغ است كه دامن  .كرده است
متقلب آسيايي گرفته و همين موضوع  دكنندگانيتولايراني را در تقليد از 

و امثال آن  ، كيفيت، برند و محل ساختعنوان بهاعتماد مشتري را نسبت 
  .سلب نموده است

هر سازماني  قدر گران يها هيسرمااز  عمومي اطمينان و متقابل اعتماد
و كليد دستيابي به آن صداقت است  شود ميحاصل ن يسادگ بهاست كه 

                                                            
  .است فقدان تطابق لغت در معني واژه كذب 1
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، عمومي اطمينان و متقابل اعتمادو روش خراب كردن و از بين بردن 
منظر فردي، دروغ از  .دروغ به مشتري و مخاطب و تقلب در كار است

دروغ زماني مجاز است كه نفع شخصي در  .برد يمحيثيت فرد را از بين 
آن نباشد و به ديگران نفع برساند و هيچ ضرري هم متوجه كسي نكند 

 ضمناً. ها آناصالح روابط  باهدفخوبي كسي به ديگري  قول نقلمثل 
گر راست ا برد يمپي  قطعاًكه انسان  افتد يماين حالت زماني اتفاق 

لذا بجاي  شود ميبرانگيخته  يا فتنه و صداقت را پيشه خود سازد، بگويد
براي مثال منشي الزم . ديگو يم زيآم مصلحت، دروغ زيانگ فتنهراست 
اين كار وي  چراكهبه مدير انتقال دهد  ناًيعرا  رجوع ارباب راهيبدوبنيست 

بگيرد و حق  ممكن است مدير نااليق را عصبي نمايد و مغرضانه تصميم
  .ضايع شود رجوع ارباب

 يابيبسياري از دانشمندان مديريت و بازار موردتوافقآنچه مسلم است و 
مديران، سازمان را نابود  ييگو دروغاين است كه دروغ در سازمان و 

كوچك را هم ترك  يها دروغلذا مديران بايد صادق بوده و  كند مي
خود  به اهدافاز رسيدن سازمان  عالوه بر اينكه مانع يصداقت يب. نمايند
 يها بيآس، كاهش فروش و سود را در پي داشته و صدمات و شود مي
 سياسي اقتصادي، فرهنگي، در حوزه ارتباطات شخصي، متعددي بار انيز
شهرت . كند ميبه افراد و صاحبان امتياز سازمان هم وارد  اجتماعي و

متعدد به  يها شكستو از ارزش برند كاسته  كرده دار خدشهسازمان را 
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تا زماني كه صداقت جايگزين نشود اين  نويدومكه مانند  آورد يمبار 
  .و مستمر خواهد بود دار ادامه ها يبازندگ

تا ميوه  سازند يممديران باهوش و زرنگ، صداقت را پيشه خود 
  .به نام اعتماد و اطمينان قلبي را بچينند ييبها گران

  

  ييگو دروغداليل 

كه در بين مديران و كاركنان و حتي مردم عادي  دروغ يل زايشو دل منشأ
متنوع است اما آنچه در اين مقوله ، متعدد و هستند خارج از بدنه سازمان

 موردبحثي توليدي و خدماتي ها سازماندر  يصداقت يباست  موردبحث
كذب  رسد ميتمايل به كذب و دروغ چيست؟ به نظر  ليدل نكهياو  است

د از داليل توان مي، يركالميغ يصداقت يبكالمي و يا  يصداقت يبو دروغ و 
  :زير سرچشمه بگيرد

  :الزحمه حقترس از كاهش  -1
 يها الزحمه حقكاركنان براي حفظ 

در سازمان و  يكار اضافهپرداختي و 
ترس از كاهش درآمد، در خصوص 

و سعي  نديگو يمعملكرد خود دروغ 
به  يا صادقانههيچ اشاره  كنند مي
 ،و اشتباهاتشان نداشته باشند ها يكار مك

 بايد توجه كرد، سبب اصلي بروزالبته 
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اين بيماري، نااليق بودن مديراني است كه به صداقت اهميت كمتري 
از زبان كاركنان  شيرين يها دروغشنيدن  مند عالقهو طالب و  دهند مي

  .تا حقايق تلخ هستند
  :ديتائجلب  -2

 منظور بهان به خود و ايجاد انگيزه در آنان افراد براي جذب ديگر همكار
ناشي از يك نوع ترس از انزوا و ترس  عمدتاًكه  شانيها صحبتشنيدن 

و اخبار نادرست جذاب  ها دروغهم كردن  سر به دستاز تنها شدن است، 
  .كنند مي
  :ها يتوانمنداغراق در -3

ان، زماني و موقعيت و اعتماد ديگراترس از دست دادن مقام، پست س
و  ها يتوانمنددر خصوص  ييگو دروغكاركنان ناشي را ترغيب به 

برخي از مديران خود را در ارتباط صميمي  مثالً كند مياقدامات و روابط 
  .دهند ميبا نمايندگان مجلس و يا وزيران نشان 

  :مالي سوءاستفاده -4
و  رجوع ارباباز  سوءاستفادهبراي طراحي نوعي  بددل، گاهي كاركنان

و گاه در مورد  نديگو يمدروغ  در خصوص قدرت امضايشانتريان، مش
 ييگو دروغبه مشتريان بدهند  يرقانونيغ صورت بهند توان مياقداماتي كه 
  .سازند يمرا پيشه خود  و اغراق
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  :فرار مالياتي -5
 عوارضپرداخت از ماليات و يا  ربرخي مواقع، مديران سازمان براي فرا

، اطالعات مالي خود را و يا اطالعات و امثال آن بيمه دولتي و يا سهم
 براي مثال كنند مي يكار دسترا  كاركنان الزحمه حقه تعداد و مربوط ب

 دهند ميرا زياد نشان  جاري يها نهيهزبجاي آن داده و  نسود را كم نشا
تا از پرداخت  ندينما يمسازي  حسابو  يفاكتورساز گريد عبارت به

 يها دروغاجتماعي فرار كنند و اين نيز از  يها مهيبماليات و يا عوارض 
محسوب ي ايراني و كسبه بازار ها سازمانشيوع يافته در مديران  اي حرفه
 يها بيآسي هاي انسانچنين  قطعاً زند يمدامن را  يصداقت يبو  شود مي

كسب و  يها فرصتسازمان  بسا چهو  كنند ميجدي به بدنه سازمان وارد 
 بار انيزكه داراي آثار  ها يصداقت يباين  به خاطررا  حصول موفقيت خود

  .دهد ميو تبعات قطعي هستند، از دست 
  

  درمان دروغ در سازمان يها راه

 اي حرفهاصالح اخالق  يها تيفعال نيتر مشكليكي از  رسد ميبه نظر 
بين كاركنان  دروغ در برپايي صداقت و حذف در سازمان، تالش براي

هم وجود دارد  معضلبراي درمان اين  ييها راهت اما مديران اس ژهيو به
شيوع  قطعاًدروغ را از جو سازمان حذف كند لكن  كامالًكه شايد نتواند 

  .آن را كاسته و موضوع را تا حدود زيادي كنترل خواهد كرد شيازپ شيب
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 در سطح سازمان، يصداقت يبكنترل و كاهش دروغ و  هاي روشبرخي از 

  :از اند عبارت

  كاركنان و مديران رورش شخصيتپ �

  به انسانيت ايمانتفكر و  يها هيپاتقويت  �

  ايجاد رغبت شديد براي زندگي شرافتمندانه در مديران �

 كاركنان اصالح فضاي ارتباطي �

  با افراد صالح و صادق مديران ارتباط �

تربيت مديران براي ارزش دادن به صداقت بيش از عملكرد  �

  دروغ يها گزارشو  دروغ

كوتاه از عوارض و تبعات  يها لميفمستندها و مستمر  نمايش �

در  ها سازمانواقعي از شكست  يها داستانو ذكر  ييگو دروغ

 و سلب اعتماد مردم ها آندر  يصداقت يباثر رواج 
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    يا حرفهمصاديق اخالق  –فصل پنجم 
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  فصل پنجم

  اي حرفهمصاديق اخالق 

  

  »رفتاري اهداف«  
  

  انتظارات پس از مطالعه اين فصل
  

  اجتماعي مسئوليتشناخت چيستي  -1

  داري و الزامات مربوطه شناخت مقوله امانت -2

  اي حرفه شرافت و شجاعت -3

  سازماني اطالعات تحريف عدم -4

  ها فرهنگ گوناگوني و مردم به احترام -5

  درستكاري و صداقت -6

  آننفس و ابعاد  آشنايي با عزت -7

  سازمان موفقيت تضمين براي اي حرفه اخالق نهايي اصول -8
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  اي حرفه اخالق مصاديق
  

  اجتماعي تيمسئول) 1(

خطيري است كه هر كس در محل كار خود وظيفه  اجتماعي مسئوليت
نسبت به  بايست ميهر شاغل  ديگر عبارت به. بايد آن را احساس كند

اجتماع و مسائل اجتماعي حساس بوده و واكنش نشان دهد و رفتار 
را به  ها انساننباشد كه اجتماع و روابط اجتماعي و  اي گونه بهشغلي وي 
اگر  اي رايانه هاي بازينده ساز هاي شركتبراي نمونه . خطر اندازد

مسئوليت اجتماعي احساس كنند از ترويج خونريزي و خشونت 
مخصوص كودكان و نوجوانان پرهيز خواهند كرد يا  هاي دربازي

 هاي زبالهتوليدكنندگان مواد شوينده بيش از همه به دنبال تخليه صحيح 
ت شيميايي خواهند بود تا آسيبي به جامعه وارد نشود همچنين اس

ورزشي  هاي اسطورهتوليدكنندگان كاالهاي فرهنگي، بازيگران تلويزيون، 
در صورت احساس مسئوليت اجتماعي، نوع رفتار و پوشش و  كه ؛...و

 كنندگان عرضهتوليد و  هاي سازمان. گفتار استاندارد را پيشه خواهند كرد
مسئوليت اجتماعي از  بااحساس، بازي اسبابلباس و پوشاك كودكان و 

 اي گونه بهاستاندارد استفاده كرده و محصوالت خود را  هاي رنگواد و م
انان را دچار طراحي و عرضه خواهند نمود كه كودكان و نوجو
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ي ها رسانهبرخي از اخبار نامناسب را در  ها رسانهسردرگمي رواني نكند 
 توليدكنندگانجمعي ذكر نخواهند كرد تا آسيبي متوجه جامعه نشود 

تالش خود را براي كاهش آلودگي، كاهش وابستگي، ارزان خودرو تمام 
در كنار اينكه  ها سازمانانجام خواهند داد  ...محصول توليدي و بودن

خواهند خواست كه آنچه  كنند ميتالش براي موفقيت و كسب سود 
د بلكه مفيد بوده و گرهي از شبراي جامعه مضر نبا تنها نه دهند ميانجام 

  .كند مشكالت مردم را باز
خود  هاي نوشتهاز  دريكي 1هرمان ملويل

به مسئوليت اجتماعي و ضرورت آن  خوبي به
مگر انسان : گويد ميآنجا كه  كرده اشاره
 تفاوت بيد نسبت به سرنوشت ديگران توان مي

متصل  ها آنباشد زماني كه با هزاران رشته به 
و  ها سازمانمسئوليت اجتماعي . است
سال عمر  صد يكنويني است كه كمتر از  موضوع CSR يا 2ها شركت
پايداري است كه مديران  تعهد ها كمپاني اجتماعي مسؤوليت. دارد

ترويج و با  و سازمان مربوطه شركت مبني بر اينكه دهند ميسازمان 
 مشي خطدر منش و  اقتصادي توسعه در مشاركت اخالقي، رفتارتخلق به 

                                                            
در محله منهتن نيويورك به دنيا آمد و در  1819انديشمند آمريكايي در سال  ،)Herman Melville( ملويل هرمان 1

سال بعد از وفاتش،  29 اما جدي گرفته نشد، سالها نوشته ها و كتب هرمان ملويل .دار فاني را وداع گفت 1891سال 
  .شد شناخته جهان و آمريكا ادبيات شاهكارهاي برترين از يكي او ديك موبي رمان

٢ Corporate Social Responsibility 
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 و كار نيروي زندگي كيفيت بهبودبه فكر  خود و در توليدات و خدماتش
 ايمنيحفظ مختلف اعم از  هاي حوزهاين موضوع در . هم باشد جامعه

، رعايت استاندارد مواد اوليه، رعايت داخل سازمان و خارج از سازمان
، رعايت بهداشت، دفع صحيح خطر بيو  ضرر بيهاي توليد داستاندار

و  وخاك آبگي و عدم آلود زيست محيطزباله و شيرابه كارخانه، حفظ 
را دربر  مربوطه هاي پژوهشدر آموزش و  گذاري سرمايههوا و نيز 

و استفاده از مديراني  ساالري شايستهالزمه اين كار توجه به  .گيرد مي
رايج مديريتي، مهارت و تبحر كافي  هاي مهارت برداشتناست كه عالوه 

را نيز در آن  براي مديريت مسائل اجتماعي و جامعه و موارد مطروحه
داشته باشند همچنين الزم است در راستايي عمل به موازين اخالق 

 به نسبت را فعال در جامعه هاي شركت و ها سازمان، همه اي حرفه
در جامعه  داده رويو محتمل  مختلف هاي بحران و حوادث رويدادها،
و  ها سازمانرا هماهنگ با ديگر  اي وظيفه هريك و دانسته مسئول
مربوطه تالش كنند تا  هاي بحرانحل  درزمينهشده و  دار عهده ها بخش

بحران وقوع صورت گرفته و حالت و شرايط عادي قبل از  ها بازسازي
  .برقرار شودحاكم و  مجدداً
 ،شدن جهاني افزايش پي در«: كند مي عنوان 1استاندارد المللي بين سازمان
 نحوه به نسبت لكهب ايم، شده هوشيارتر خريم مي آنچه به نسبت تنها نه ما

 بيشتري آگاهي نيز كنيم مي دريافت كه خدماتي و محصوالت توليد
                                                            

١ ISO 
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 كودكان، كار هستند، مضر محيطي ازنظر كه محصوالتي. ايم پيداكرده
 مسائل از هايي نمونه غيرانساني شرايط ساير و كاري خطرناك هاي محيط
 به كه ها شركت و ها سازمان همه. شوند مي مطرح كه هستند مشكالتي و

 بايد كه شوند مي متوجه كم كم هستند مدت طوالني اعتبار و سود دنبال
  1».كنند عمل درست هنجارهاي با مطابق
  
  در سازمان داري امانت) 2(

ي ها سازمانهر كارمند و هر مديري چه در بخش دولتي و چه در 
مردم  دار امانت از همه جهت خصوصي بايد خود را توليدي و خدماتي

اموري كه مقرر است را به نحو  ،ان صديقدار امانتهمانند بداند و 
خيانت، كتمان حقيقت،  .ي انجام دهددار امانتشايسته و با رعايت اصول 

زبان و  چراكهاست  درامانت خيانتهم نتيجه ... ناروا و  هاي صحبت
هستند كه انسان موظف است در راه  هايي امانتاعضا و جوارح در حكم 

خيانت كند، حق  گيرد ميستفاده كند و زماني كه تصميم ا ها آندرست از 
كشي نمايد و ظلمي را مرتكب شود ابتداي امر به خود خيانت كرده 

كه  گونه همان. دار خوبي از جسم و توانايي خود نبوده است وامانت
هست كه عموم  ازآنچه تر بزرگبسيار  داري امانتدايره  شود ميمالحظه 
باال و  اثربخشيدر سازمان يعني كارايي بيشتر،  ريدا امانت. كنند ميتصور 
يعني استفاده  داري امانت ديگر بيان به. اي زمينهحداكثري در هر  وري بهره

                                                            
١ http://www.mardoman.net 
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اعم از بدن، زمان،  ها سرمايهو  ها داشتهمناسب و منطقي از تمام 
امين بودن از صفات  ...ساختمان، عمر، دوستان، سواد، علم، آگاهي و 

و رفتار مناسب در سازمان  اي حرفهي اوليه اخالق ها مشخصهبارز و از 
 رود ميو اساس اعتماد و اطمينان به شمار  پايه عنوان به كه طوري بهاست 

 داري امانتافرادي كه صفت . متقابل دارد تأثيراتو بر تعهد سازماني نيز 
در داخل سازمان  تدريج به گيرند نميمختلف جدي  هاي حوزهرا در 
كه كل سيستم  شوند مي اعتمادي غيرقابلسو استفاده گر و  ادافر بهتبديل 
مدير  عنوان بهباالي سازمان  هاي ردهدر  هرچند كند ميمشكل پيدا  ها آنبا 

اداري و مالي، حقوق مردم  هاي حوزهاين صفت در  .يا معاون مالي باشند
 موردتوجهسازمان بايد  هاي داشتهو  ها بودجهو حتي در رعايت قوانين و 

و حفظ اسرار  رازداريدر سازمان،  داري امانتمصداق ديگر  .قرار گيرد
، مشتريان و مديران است، بازگو كردن سر و راز رجوع اربابهمكاران، 
د چهره فرد خائن را توان ميو  شود ميمحسوب  درامانت خيانتديگران، 

اين كار در افراد  تكرار بامخدوش كرده و از محبوبيت وي بكاهد و 
وفاي به عهد و . د موفقيت سازمان را نيز به خطر اندازدتوان مي، مختلف

انجام تمام مفاد قراردادهاي مشاوره و قراردادهاي پيمانكاري، نظارت 
در سازمان  داري امانتصحيح بر انجام مفاد قرارداد از مصاديق ديگر 

در  هايي امانتسازماني  هاي پستو حتي  ها نامه تفاهمقراردادها و . است
به نحو احسن به تمام موارد آن عمل  بايست ميست مديران هستند كه د

  .نمايند
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  اي حرفه شرافت و شجاعت) 3(

در  اي واهمه پروردگار جز كس هيچ ازمدير بايد شجاع و نترس باشد و 
مديران و كارمندان را  پذيري ريسك موضوع قدرتاين . دل نداشته باشد

ضمن كامل  درنهايتخواهد شد و  نرفته بيشتري طي هاي راهو  باالبرده
شدن حافظه و تجربه جامعه، خالقيت و خود شكوفايي به اوج خواهد 

 شغل خودهر شاغل در  كند مياقتضا  اي حرفهاز طرفي شرافت  .رسيد
درست و به نفع عموم جامعه است را بدون ترس  آنچهشجاعت داشته و 

  .انجام دهد
  
  اطالعات سازماني تحريف عدم) 4(

 مخالف اسالم اخالقي قواعد با اطالعات سازماني تحريف و اريك دست
و  اخبار بايد مدير. است

اطالعات مربوط به سازمان 
 بدون و دقيق صورت بهخود را 
زارش گ مردم به كاري دست
ممكن است برخي . دهد

اطالعات نياز به بازگو كردن نباشد و يا بازگو كردن آن خطا باشد حتي 
در اين صورت نيز مدير يا كارمند حق ندارد اطالعات نادرست ارائه دهد 

ردن اطالعات سازماني خودداري كند او بايد از بازگو ك تواند مي صرفاً
  .د از آن نگهداري كندحافظ اطالعات سازمان باشد و مثل جان خو
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  ها فرهنگ گوناگوني و مردمهمه  به احترام) 5(

 هركجايدنيا و يا در  هركجايو مردم تمامي جوامع در  ها فرهنگهمه 
سازمان از ارزش يكساني مديران و كاركنان كشور كه باشند بايد در نظر 

 همه مراجعين، برخوردار بوده و با ديده احترام به ايشان نگريسته شود
 روي هيچ به مدير. هستند مورداحترام بايد احساس كنند كه در سازمان،

و زننده  آميز توهين شكل به جوامع ديگر مردم و ها بافرهنگ نبايد
و  اي غيرحرفه كاري نيز ها فرهنگ ديگر گرفتن سخره به. كند برخورد
و همه شاغالن در آن اعم از كارمندان و  سازمان كه است نادرست
  .تا موفقيت سازماني را شاهد باشند پرهيز نمايند آن از دبايمديران 

  
  ياركدرست و صداقت) 6(

هر نوع  صداقت و درستكاري پايهشد  گفته پيشكه در فصل  گونه همان
بدون صداقت و بدون . دهد ميرا تشكيل  قلبي و اطمينان دوطرفهاعتماد 
 بنابراين ؛تانتظار اعتماد از ديگران داش توان ميدرستكاري ن سازي جاري
و  شود ميدر سازمان محسوب  اي حرفهاخالق  گيري شكل هاي بنياناز 

  .است تحمل غيرقابلسازمان داراي افراد و اعضايي بدون اين خاصيت 
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  در سازمان نفس عزت) 7(

يك شاخص بسيار مهمي در شخصيت افراد است و به مقدار  نفس عزت
ديگران براي ما قائل  كنيم ميو فكر  دهيم ميارزشي كه ما به خود نسبت 

قدمت تاريخي اين موضوع به مباحثي كه علما و . شود ميهستند، گفته 
 صدسالدر طول . گيرد برمي اند داشته درگذشتهت يفالسفه تعليم و ترب

كه انسان داراي  اند پذيرفتهگذشته بسياري از روان شناسان اين نظر را 
  ).1،1390آدلر( است نفس عزتيك نياز به 

نسبت  گذاري ارزش طوركلي بهكه  دارند مياظهار  پردازان نظريه ازضي بع 
، 1959 3، راجرز1937 2آلپورت( ناميد نفس عزت توان ميبه خويشتن را 

  ).1970 7مازلو ،1890 6، جيمز1937 5، طارن هورن1953 4ساليوان
 دانند ميرا عنصري از خود پنداره  نفس عزتاسميت هارتر و روزنبرگ 

فردي . بالقوه و بالفعل داللت دارد هاي تواناييوت ما نسبت به كه به قضا
روانشناسان . و خود ارزشمند است خودپذيرابااليي دارد  نفس عزتكه 

 طوركلي به. دانند ميرا ارزيابي مثبت و منفي از خود  نفس عزتاجتماعي 
 نفس عزتهمچنين . تا حدودي باثبات است نفس عزت شود ميفرض 

                                                            
١ Adler 
٢ Allport 
٣ Rogers 
٤ Sullivan 
٥ Horn 
٦ James 
٧ Maslow 
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 عنوان بهحساس كلي از خود ارزش و كفايت شخصي يا ا يك  ناعنو به
 شود مياحساس عمومي پذيرش خود، خوبي و احترام به خود تعريف 

يا  نفس عزت). 1387، شهرآراي، 1990 2، وايلي1967 1كوپر اسمت(
همان خود بزرگواري يكي ا ز خصوصيات مهم و اساسي شخصيت هر 

شخصي  هاي جنبهير حتم روي سا طور بهو  دهد ميفردي را تشكيل 
 هاي جنبهو كمبود يا فقدان آن باعث عدم رشد ساير  گذارد ميانسان اثر 

 گذار پايهخواهد شد و حتي ممكن است  ها آنشخصيت يا ناموزوني 
 شود ...رواني گوناگوني مانند افسردگي، كمرويي و ترس و هاي بيماري

خويش  ارزشيابي كه شخصي نسبت به ارزشمندي ).1373 گرد بيابان(
 و يكقضاوت شخص به ارزشمندي وجود  نفس عزت درواقعدارد 

وجود دارد و نه يك حالت  ها انسانهمه  خاصيت عمومي است و در
  ).1372شاملو ( استمحدود گذرا بلكه ثابت و دائمي 

  
  نفس عزتاساسي  هاي مؤلفه

محسوب  اي حرفهمهم اخالق  هاي ويژگيو  از خصوصيات نفس عزت
المت روان و سالمت نفس را براي مديران و كاركنان س چراكه شود مي

را در خود  نفس عزت توان ميكه  هايي راهبه ارمغان خواهد آورد يكي از 
آن است  هاي مؤلفهو در بين همكاران و مديران پرورش داشت آشنايي با 

                                                            
١ Asmet 
٢ Veilly 
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اميدوار  توان مي نفس عزت هاي مؤلفه هاي توصيفو عمل به  رعايت با
به  باهم زمان همي كاري ارتقا يافته و فرد و سازمان بود كه كيفيت زندگ

البته موضوع مهمي كه در اين ميان بايد . موفقيت دست پيدا خواهند كرد
صد است و  يك تابين  اي نمرهداراي  نفس عزتمطرح شود اينكه صفت 

فرد در شرايط مختلف ممكن است نمرات متفاوتي را به دست آورد اما 
از پنجاه كمتر باشد براي مثال ممكن است در  شا نمرهنبايد  درهرحال

 بازمانفرد  نفس عزت، نمره ...و پولي بيزمان شكست، پيري، بيماري و 
نكته  .متفاوت باشد... و سالمت و جواني و  وكار كسبموفقيت، رونق 
را نبايد با خودشيفتگي و يا تكبر و غرور اشتباه  نفس عزتديگر اينكه 

ي موفق ها سازمانكار در لزومات عاطفي نفس يكي از م عزت. گرفت
  .است و بايد جدي گرفته شود

طي مطالعاتي كه روي افراد مختلف  )1982(اينرونر  ها فرض پيشبا اين 
معرفي نمود، به نظر  را نفس عزتاساسي  مؤلفهپنج  نهايتاًانجام داد، 
  :از اند عبارت نفس عزتگانه و البته احساسي  5 هاي مؤلفهاينرونر، 
  نيت،ام )1
  خودپذيري، )2
  ،جويي پيوند )3
  ،شايستگي )4
  و رسالت تعهد )5
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ضمن بحث و بررسي روي اين ) 1989( بربانظريه،  بعدازاينهفت سال 
 هركدام هاي ويژگيتوسط اينرونر، به توصيف  شده بيان مؤلفهپنج 

در اين بخش درج  ،سازي سادهنظرات وي ضمن پرداخته است كه 
  :گردد مي
  
  امنيت-1 

را  ها نابسامانيو توانايي مقابله با  احساس امن بودنبه معناي  امنيت
نوع  هم يك مؤلفه، اين ها مؤلفهمطرح است و همانند ديگر  داشتن
 با توأماست احساس  دروني توسط مديران و كاركنان سازمان احساس
  :شامل مستحكماطمينان 
  ،و آرامش دروني و بيروني احساس راحتي �
  ،ها عيتموقتوانايي وابستگي به افراد و  �
  ،ها محدوديتدرك قواعد و  �
  .و حمايت شدن احساس پشتيبان داشتن �

كه  نفس عزت ديگر هاي مؤلفهساختار  )1989( بربا جالب اينكه به نظر
 شده است ريزي پايه »امنيت مؤلفه« و بر بنيان بر اساس گفته خواهد شد،
 اه سازمانمديران و كاركنان امنيت توسط  مؤلفهاگر  به اين مفهوم كه
ايشان دچار شكست و نقصان  نفس عزتصفت كل  ،احساس نشود

سازمان و  عملكرد ود تمامي كاركرد توان ميخواهد شد و همين امر 
  .قرار دهد الشعاع تحتآن را  هاي موفقيت
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  يريخودپذ- 2

كه هست  اي گونه به خودپذيري يعني دوست داشتن خود و پذيرفتن خود
. ، شناخت استنفس عزتز الزمه اين مرحله ا. وكاست كم بيو 
يعني اينكه ابتدا كارمندان و مديران بايد نسبت به ، خودپذيري ديگر بيان به

و  پيداكردهخود و تمام ابعاد وجودي خود، اطالعات و شناخت الزم را 
بر  خود بينانه واقعتوصيف دقيق و سپس ضمن برخورداري از مهارت 

خصوصيات بدني و و  داسنا، صفت و سجايا، ها جايگاه، ها نقش اساس
و  ندند احساس خاصي مبني بر پذيرش آنچه هستنفيزيكي و غيره، بتوا
واجد  و مديراني كه ها سازمانكاركنان  .دنبگير ند،كنار آمدن با آنچه هست

، شايستگي، كفايت و فردگرايياحساس  داراي باشندقوي  خودپذيري
و  تگيخودشيفبايد دقت كرد خودپذيري با  خوددارندتحسين از 
 نفس با عزت توأمالزمه يك زندگي  خودپذيريتفاوت دارد  1نارسيسم

دامن  عمدتاًكه  شود مياست و خودشيفتگي يك اختالل رواني محسوب 

                                                            
، نام گل نرگس از اين واژه باستان اخذ شده است هاي يونان ز نام نارسيسوس، يكي از اسطورهواژه نارسيسيسم ا 1

تفاوت  نارسيسوس مرد زيبايي بود كه مورد توجه بسياري از زنان بود اما او نسبت به همه آنها بي .برگرفته شده است
و او را محكوم كردن  ميتي به وي ندانداهش، هاي براي مجازات او به دليل بيرحمي. شد بود و سبب اندوه آنان مي
. و در ميان محكوميتش يك روز احساس كرد عاشق خود شده است و نارسيسوس تنها ماند مدام به چهره خود بنگرد

او نميتوانست نگاه از تصوير خود  .چه احساسي داشته اند و بدينگونه تنبيه شددر اين لحظه بود كه دريافت ديگران 
 اختالل عنوان به امروزه آنچه .ر غم عشق به خود شد و در كنار بركه از اين اندوه جان داددر آب برگيرد، دچا

 از كه است شخصيت اختالل انواع جمله از اختالل اين. است خودشيفتگي شخصيت اختالل است، مطرح روانپزشكي
مديراني كه  .دارد وجود سانان عمر سراسر در پايدار صورت به اغلب و ميشود آغاز جواني اوايل يا نوجواني سنين

مدام از خود تعريف كرده و نمودارهاي رو به رشد را نتيجه كار خود مي دانند و تصور مي كنند پديده هاي مديريت 
جهان هستند و بدون آن ها سازمان ويران خواهد شد در واقع دچار اين اختالل رواني شده اند و متاسفانه در كشور ما 

  .كم نيستندچنين مديران خودشيفته 



 190صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

 تائيددنبال  شدت بهمديران خودشيفته و نارسيست . گيرد ميمديران را 
 دچارنكند  تائيد شان راهاي موفقيتو  ها آنديگران هستند و اگر ديگران 

ديگران نيستند  تائيدبه دنبال  تنها نهاما افراد خودپذير  شوند مي افسردگي
 ها آنو مهم نيست  كننده تعيينبرايشان  روي هيچ بهبلكه حتي نظر ديگران 

كه هستند  گونه همانفقط در مورد خودشان شناخت يافته و خودشان را 
ات پايين خودپذيري با درج. پذيرند مي، ها كاستيو  ها ضعف اتمام اب

سبب ضعف اراده فرد در 
همين  قطعاًسازمان شده و 

موضوع بر چگونگي زندگي 
 تأثيركاري و نيز عملكردش 

گذاشته و كل سازمان را دچار 
  .خواهد كرد ماندگي عقبنوع خاصي از 

  

  پيوند جويي- 3

. پيوند جويي يعني احساس دوست داشته شدن و احساس تعلق داشتن
با شدت و ضعف متفاوت وجود  ها انسان بالشك اين احساس در همه

 شخصيايجاد روابط عاطفي الزمه زندگي موفق و آرام هر دارد، از طرفي 
به سازمان  بالفاصلهاست و اين موفقيت در زندگي كارمندان و مديران، 

كه  كند ميخوشايندي را دنبال  احساسپيوند جويي . تسري خواهد يافت
 عالئم و كه شود ميآن حس غرق  در كامل طور بهتنها زماني انسان 
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توسط  مقبوليتمعشوق بودن، دوست داشته شدن و  از هايي نشانه
اين موضوع زماني بسيار . كند ميديگران و از سوي ديگران را دريافت 

هر چه . كه رابطه يا فرد مقابل براي انسان بسيار مهم باشد شود ميمهم 
شود احساس  قلمدادتجسم و مهم مربوطه از طرف شخص، رابطه 
 توأمو بر زندگي  شود مينمايان  تر داغو  مؤثرتر به پيوند نيز مربوط
حس «و  »احساس پذيرفته شدن« .كند ميكمك آن فرد نفس  باعزت

احساس «، هم نوع ضعيفي از »قرار گرفتن از سوي ديگران مورداحترام
است كه در محيط كار و يا در جامعه و ميان مردم » دوست داشته شدن

براي زندگي اجتماعي و احساس مشابهي و  دهد ميصميمي رخ  چندان نه
گفت  توان ميدر كل . كند ميدر جامعه و محل كار ايجاد شغلي فرد 

و دوست  دهد ميبه انسان قدرت  و معشوق بودن دوست داشته شدن
اين  ميزان اينكهجالب  و ؛بخشد ميو شجاعت  جرأتداشتن به وي 

بستگي دارد به ميزان دوست  ها ستنخواقدرت و شجاعت به ميزان 
  .1ها داشتن خاطر تعلقو  ها داشتن
قدرت حتي در عرصه سازمان و در سياست، عبارت كليدي  منشأ
  .است» قرار گرفتن مورداحترامدوست داشته شدن و «

ي احساسات پيوند جويي قوي داراو كاركناني كه  ها سازمانمديران 
سهل و سريع و صميمي با بطه رابه سهولت قادر خواهند بود  باشند

يك حس احساس پيوند جويي ضعيف  آنكه حال. كنند ديگران برقرار 
                                                            

  .وفاتر بي تر، رحم بي ،من ،تر نازك دل او چه هر ......تر قدرتمند تر، سرمست، من ،عاشقتر او چه او هر 1
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مرا دوست دارند، براي كسي مهم نيستم و كسي «عجيبي مانند اينكه 
و  انزواطلبيمنجر به  و كند ميدر فرد ايجاد » با من باشد خواهد نمي

شد و خواهد  نفسش عزتو آسيب رسيدن به احساس بيگانگي وي 
د مانع جدي براي سازمان در مسير موفق بودن و توان ميهمين امر 

  .برداشتن گام در راه اهدافش باشد
  

  شايستگي- 4

 ويژگياز صفات فردي است،  اي مجموعهيك صفت يا  شايستگي،
با عملكرد و ارزش  مستقيماًخصوصيتي است كه  است شخص زيربنايي

بيشتر باشد، عملكرد  هر چه شايستگي .فرد در سازمان مرتبط است
 دودسته شغلي شايستگي. شغلي و كاري نيز بهتر و برتر خواهد بود

  :است
براي تصدي شغل  موردنياز هاي لياقتو  ها مهارت: پايه هاي شايستگي

  .داشتن عملكرد مناسب در انجام يك وظيفه منظور به
خصوصيات عملكرد از متوسط و خوب  حال بااين: عالي هاي شايستگي
و عملكرد همواره باالتر از متوسط  رسد ميجه عالي و خيلي خوب به در

  .عملكرد سازماني است
 گانه پنج هاي مؤلفهيكي از  عنوان به موردبحثو لياقت  شايستگي مؤلفه
ه و تخودش معتقد است فرد شايس ،يعني اينكه مدير و كارمند ،نفس عزت

 اين است ، باورش براست اي ويژهو  خاص هاي مهارتاليق و داراي 
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و به وي  كارايي الزم را براي انجام كاري كه در دست دارد وي
اين تفكر  .را داراستبه دست بگيرد  خواهد مييا  است و شده سپرده
تجربيات قبلي و يا با توجه به  بر تكيه باد با مقايسه و يا توان مي

وقتي انسان . اتفاق افتاده است شكل بگيردقبالً كه  هايي آموزي مهارت
 باال نفس اعتمادبهبا  قطعاً ،احساس كند كه توانايي الزم را در كارش دارد

موجبات پيرو آن به انجام كار و خدمت در سازمان پرداخته و 
گاهي شايستگي . فراهم خواهد آوردنيز سازماني را  هاي موفقيت
 طور بهبه عمل آمدن توسط خود شخص،  هاي بررسي، طي موردبحث

كه در عرض مدت كوتاهي يقين دارد اما رد، كامل در وي وجود ندا
را در خود ايجاد كند الزم توانايي  را پوشش داده و هايش ضعف دتوان مي

د در رديف داشتن احساس لياقت و شايستگي توان ميو همين امر هم 
  .قرار گيرد

و  سبب آگاهي و كارايي، احساس موفقيت ا ايجادب »شايستگي مؤلفه«
، ها نيرومنديرمندان به ميزان مهارت، كامل مديران و كاوقوف 
 ها ضعف ميزان وسبب آگاهي بر نوع  زمان همشده و  ي خودها توانمندي

  .شود مينيز  ها نقصانو 
 پذيري ريسكمديران و كاركناني كه احساس شايستگي بااليي دارند 

توانايي مقابله با  ايشانمعتقدند  چراكهبااليي نيز خواهند داشت 
به توانمندي خود  دارندي و حتي خطرات پيش رو را تعارضات احتمال

 دانند مياحتمالي خود نيز باخبرند و  هاي ضعفهستند و حتي از واقف 
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دچار آسيب  شان خواستهرا مديريت كنند تا موفقيت پيش  ها آنچگونه 
با خطرات مقابله كرده و پيروزمندانه، ند توان مي دارند ميلذا اذعان . نشود

به بهترين نحو  موردنظربگيرند و از عهده كار غوش موفقيت را در آ
و به  اي توسعهتصميمات  اتخاذ افراد قادر به گونه اين ممكن برآيند

 نفس عزتهمين امر سبب ارتقاي را نيز دارند،  ها آنسرانجام رساندن 
  .شود ميشخص 

  

  و رسالت تعهد- 5

ندگي در ز بايست ميتعهد و رسالت به اين معني است كه شخص  مؤلفه
با  كاري و سازماني مثل زندگي شخصي داراي هدف مشخص

كه هر زمان  اي گونه بهبرانگيزاننده و اغواكننده داشته باشد  اندازي چشم
 هاي گامقوي در وي براي برداشتن  اي انگيزه، افتد مي انداز چشمبه ياد 

 طبقهاهدافش ايجاد شود اهداف بايد هوشمندانه و  سوي بهمستحكم 
باشند  اهميت كمكوچك و  قدر آنبوده و نه  دستيابي قابلد بايد چيده شون

 نيافتني دستبزرگ و  قدر آنكه ارزش پيگيري چنداني نداشته باشند و نه 
بعالوه بر همه اين موارد،  .نماند انگيزه بيباشند كه فرد را خسته و 

. باشند شده تنظيمفرد  هاي تواناييبوده و متناسب با بينانه  واقعاهداف بايد 
خود و هر  گزيني هدفدر قبال  بايست ميفرد  در اين حالت است كه

توضيحي  شود مياقدام خود كه در راستي رسيدن به آن اهداف برداشته 
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و پاسخگو باشد و تمام پيامدها و تبعات آن را  پذير مسئوليتداشته باشد 
  .بپذيرد
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  اي حرفهاصول نهايي اخالق 

  براي تضمين موفقيت سازمان
  

 هاي موفقيتمتضمن  اي حرفهاخالق «بحث نهايي در مقوله  عنوان به
براي هر يك از اين اصول  ،گردد ميو ارائه  شده تدوين، اصولي »سازماني
به بهانه طوالني شدن بحث،  از طرفي، ؛كتابي جداگانه نوشت توان مي
ضمن بيان نام  شود مي، بنابراين سعي گذشت ها آناز ذكر  توان مين

  .ذكر شود ها آنهم در بيان  اي چندگانهمالت اصول، ج
نكته اصلي اين است كه هر كارمند و هر مديري در هر سازماني كه كار 

در درجه اول يك انسان است و بايد به خود به چشم يك انسان  كند مي
بنگرد و سعي كند مثل يك انسان شرافتمند جداي از ابعاد مذهبي 

  .ردموضوع، زندگي كاري خود را پيش بب
جوامع انساني را در خود غرق  فنّاورياز زمان صنعتي شدن كه شتاب 

و پس از غرق انسان در ادامه داشته  درپي پي هاي شدناين غرق كرده، 
اقيانوس اطالعات اكنون در دنياهاي مجازي او را به باتالق انداخته است 

ت انساني آنچهو ادبيات و اخالق و همه  مستمر، هنر هاي شدناين غرق 
كورسويي از اخالق را . لگدمال نموده است رسانيد ميرا به ثبوت انسان 

شدن اين خصيصه  ور شعلهتا اميدي به  ايم ناميده اي حرفهبهنام اخالق 
 وتاب تب از دنيا كه اي آيندهانحصاري انسان در آتيه فراهم گردد در 
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به خود آيد و به  لحظه يكرا كشيده و  ترمزدستيبيفتد و  فنّاوري
دريا براي شنا و تفريح و قايقراني خوب  گمان بيانسانيت خود بينديشد 

در  خصوص به واشتباهي هولناك است  ،»غرق شدن«اما  ،و مفيد است
كه عمرشان هم كوتاه است اما در همين عمر  دستي دم هاي فنّاوريدرياي 
تمدن  رسد مي، به نظر گيرد ميرا از ما  باارزشمان هاي داشتهكوتاه، 
پيوند دادن انسانيت با فناوري باشد تا از هر دو بهره يت بايد دنبال بشر

اما برگرديم  ؛باشد كه بتوان اين دو را به هم گره زد اي نقطهجويد بايد 
  :تضمين موفقيت سازماني باهدف اي حرفهاخالق  شده تدوينبه اصول 
  اعتماد به خود -اصل اول

و  ها ناكاميمواجهه با  رخاط به معموالً، انسان داني وچنانكه افتد 
به  ها كردندرجه اين پشت ، كند مي، به فضائل اخالقي پشت ها شكست

 نفس عزتژرفاي ناكامي اتفاق افتاده، وابسته است، در اين شرايط 
همين  .دهد ميخود را از دست  نفس اعتمادبهوي و  افول كرده شخص،
در لبه پرتگاه سقوط د او را توان مي درمان نشود، درستي بهاگر سريع و  امر

 رنجاند ميخود را آزار داده و  تنها نهدر اين شرايط . اخالقي قرار دهد
 هاي توانايياما اگر به خود و  كند مياذيت  شدت بهبلكه اطرافيان را هم 

خود ايمان داشته باشد خود را باور كرده و به قدرت بازتواني خود 
غاز كرده، دوباره تالش نموده د دوباره از نقطه صفر آتوان مياعتماد كند، 

شخصي كه به خود اعتماد دارد به . و زخم ناكامي گذشته را بهبود بخشد
رفتار  تر مهرباندور و برش هستند  درآينده اميدوار بوده، با ديگراني كه 



 198صفحه  ................زاده مالباشي تورج مهدي.......................................هاي سازماني اي، ضامن موفقيت اخالق حرفه

 

 

 

ناشي  هاي بدخلقيدر محل كار جايگزين  ويژه بهكرده و اخالق حسنه را 
يران آگاه و توانمند براي رسيدن به مد. از شكست و ناكامي خواهد نمود

، موقع به كنند مي، سعي اي حرفهتوسط اخالق  شده تضمين هاي موفقيت
 ها آناين حاالت را در كاركنان تشخيص داده و قدرت بازتواني را در 

 .دامن سازمان را نگيرد خلقي كجايجاد نمايند تا دياپازوني از بداخالقي و 

  هوش هيجاني باال -اصل دوم

ي از اين كتاب اشاره شد، هوش هيجاني به هاي بخشكه در  گونه انهم
زبان ساده يعني اينكه انسان قادر باشد كنترل هيجاناتي چون خشم، 

و امثال آن را در دست گرفته و در راستاي  عشق، مسرت، غم، ناراحتي
هوش هيجاني باال يعني صبر در برابر . بهره ببرد ها آنمنافع خود از 
توصيه توسط بزرگان به  همه ايننيست  دليل بي. هورموني هاي تغييردهنده

صبري كه بايد انسان در برابر ناماليمات داشته باشد . صبر و صبور بودن
داراي هوش هيجاني باال باشد  بايست ميمعني است كه شخص  اين به

، فاكتورهاي كننده توهينتا بتواند در برابر عوامل خشم برانگيز، عوامل 
همين نكته سبب . و غيره صبر را پيشه خود سازد ها ناكاميو  يزآم تبعيض

اتخاذ هر تصميم در هيجانات باال، انجام  چراكهموفقيت وي خواهد شد 
هر عمل، بروز هر كنش و واكنشي به شخص و در نتيجه به سازمان 

انسان در برابر اين عوامل  كند ميصبر كمك . آسيب خواهد رسانيد
در آرامش  و گرفتهكرده كنترل خود را به دست  هيجاني، سكوت اختيار
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و بعد از فروكش كردن امواج هيجاني، تصميمات درست گرفته و 
  .معقول انجام دهد هاي كنش

  مهار تعصب -اصل سوم

 تعصب 1سانتايانا جرج فيلسوف، به اعتقاد خيزد برميتعصب از جهالت 
  :عبارت است از

زماني كه  براي رسيدن به هدف، دو برابر كردن تالش

  .است شده فراموش هدف

  :2چرچيل وينستونبه عقيده  
  .كند عوض بحث را موضوع يا دهد تغيير را خود نظر تواند متعصب نمي

تعصب مذموم است و فرد  تعريف، دو هر با 
متعصب استانداردهاي پاييني از رفتار اجتماعي و 

آستانه تحمل وي پايين است . هوش فرهنگي دارد
و دنبال  كرده گم راها در مسير و هدف اصلي ر

  .اهداف ديگران رفته است

                                                            
فيلسوف  )George Santayana( سانتايانا جرج به معروف بوراس اي سانتايا د روئيز نيوكالس اگوستين خورخه 1

 براي بيشتر سانتايانا. در ايتاليا درگذشت 1952ريكا زندگي و در ميالدي در اسپانيا متولد و در آم 1863آمريكايي در 
 آن تكرار به محكوم نسپارند ياد به را خود سرگذشت كه آنان« جمله خصوصاً است، معروف قصارش جمالت
 تنها«: سانتايانا از اي جمله نحو همين به). شود مي خوانده سانتايانا تكرارشونده آمدهاي پي قانون گاهي كه(» .هستند
  .شود مي داده نسبت افالطون به اشتباه به اغلب كه» .اند ديده را جنگ پايان مردگان

متولد و در  1874در  )Sir Winston Leonard Spencer-Churchill( چرچيل اسپنسر لئونارد وينستون سر 2
 دوم جهاني نگج طول دردو بار، يكبار  كه است بريتانيايي نويسنده و مدار سياستدرگذشت، وي  19656
  .كرد دريافت هايش نوشته خاطر به را 1953 سال در ادبيات نوبل جايزه او. بود بريتانيا وزير نخست
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 ديوانه، صحبت خود كتاب در 1پستمن نيل
  :گويد مي احمقانه صحبت

خود را  همگي كه است اين متعصبانه باورهاي تمام كليد

و باورهاي حتي درست  بينند ميدر مقام يك تأييدكننده 

نتواند  تاكسي كنند مينامناسب بيان  اي گونه بهخود را 

  .بر آن وارد كند اي خدشه

بروز  منشأرا تعريف و به  تعصب خود، كتاب در) 1389( رجايي حميد
  :كند ميآن نيز اشاراتي 

 خطي تفكر دليل به كه ناخودآگاه يا خودآگاه پارادايم از است عبارت تعصب

 ددار مي امان در ساختي علم تعامالت از را خود ،گرايي منفعت فكر، ركود افراطي،

 مقاومت زمان، اقتضائات و اكتشاف منطق برابر در فرهنگ و علم بستر در و

  .كند مي
***  

از نوع كور آن  ويژه بهو  تعصب خود، خاطر تعلقانسان بايد ضمن حفظ 
را مهار نمايد در غير اين صورت سبب پرخاشگري شده و تمامي 

  .قرار خواهد داد تأثيرتصميمات و اقدامات وي را تحت 

                                                            
سال  40ميالدي درگذشت، وي بهمدت  2003ميالدي متولد و در سال  1931در سال ) Neil postman( پستمن نيل 1

 تكنولوژي و رسانه زمينه در مشهور صاحبنظران و قدانمنت از پستمناستاد دانشگاه نيويورك در اياالت متحده بود، 
 در عالي كيفيت خاطر به ،Christian Lindback جايزه جمله از. است داشته دريافت بسياري معتبر جوايز و است
  .روشن و شفاف قلم و بيان دليل به ،)1987( اورول جورج جايزه نيز و آموزش و تدريس
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  درك اجتماعي -ارماصل چه

دريافت  گانه پنجاست آنچه توسط حواس  گانه پنجدرك فراتر از حواس 
و  شود ميپردازش شود منجر به فهم  درستي به كه درصورتي شود مي

لذا درك . است و فراتر از حوزه محسوسات نامحسوسات حوزهدرك در 
 از اجتماعات ها آناجتماعي نوعي دريافت اطالعات و پردازش درست 

شده و  پيراموني است كه اگر خوب اتفاق افتد سبب ايجاد جو صميمي
و افراد  شود مياحتمالي شناخته  هاي تبعيضو  ها ناكاميمقصران اصلي 

درك اجتماعي در زندگي اجتماعي . گيرند نميدر سازمان دامن هم را 
شخص مقوله مهمي است اما بخش كوچكي از همين موضوع در سازمان 

مديران داشتن قوه ادراك است كه بنا بر  هاي مهارتاز  يكي. مطرح است
مهارت  الزاماً، هر چه سطح مديريت در سازمان باالتر باشد نظريه كتز

  .ادراكي مدير نيز بايد باالتر باشد
  مراقبت از جسم -اصل پنجم

 و دوست داشتن انسان اگر به اين امر وقوف داشته باشد كه دوست
نيت خيرخواهانه، بخشش، وقف و امثال تن داش، خاطر تعلق، داشته شدن

 –نمايد  تضمين راد سالمت بدن و جسم وي توان ميآن تا چه اندازه 
دنبال  در دربهكه  گونه همان قطعاً -ثواب و عقوبت هاي بحثجداي از 

دنبال اين امور هم رفته  گردد ميمحصوالت ارگانيك براي حفظ سالمتي 
ي و سازماني است بهره خواهد موفقيت فرد كه آنو از تبعات اصلي 
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براي  زيتون روغند بگويد لبخند زدن كمتر از توان ميچه كسي . گرفت
استرس، بدخلقي، عصبانيت، كينه،  برعكسدارد؟  تأثيرحفظ سالمت بدن 

پشت همكاران موفق،  چيني سخن، غيبت و تهمت، سوءظننفرت، 
ز انواع سبب برو... حسادت مديران به كارمندان شايسته و موفق و 

خواهد شد براي مثال اگر به مديري اطمينان داده شود كه  ها بيماري
نفرت  چراكهباشد  زا سرطاند توان ميتبعيض و له كردن همكاران موفق 

اگر كسي اين جمله را بپذيرد و يا حتي  واقعاًموجد سرطان است، 
موجد سرطان معده است مگر ممكن  مثالًاحتمال آن را بدهد كه حسد 

دليل است كه بايد كاركنان  اين بهتنفر و حسد را پيشه خود سازد؟ است 
و متخلق شدن به اخالق  اي حرفهرا تشويق كرد با رعايت اصول اخالق 

  .پسنديده، سالمت جسم و جان خود را حفظ نمايند
  نسيان - ششماصل 

و اقدام به  بدون مقدمه بايد گفت نسيان و فراموشي سبب مثبت نگري
است انسان را  چالي سياه توزي كينه ونفرت  .شود مي بخشنده بودن،

كه از مديران  انرژي وو با وقت  كند ميو سازمان را نابود  ساز شايعه
انسان ناچار است سعي . كند ميتباهي غرق  گرداب دررا  ها آن گيرد مي

فراموش  سريعاًكند رفتار و كردار و حتي گفتار ديگران را در محيط كار 
را از ياد برد، ديگران را ببخشد و  ها حرمتي بيو  ها حتراميا بيكند بايد 

و  ها صحنهمرور مداوم . از آن، اينكه ديگران را فراموش كند تر مهم
و حسدآلود و مغرضانه، نابودكننده است ناچار بايد  آور چندشسخنان 
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نعمت بزرگ و » نسيان ارادي«و هم گوينده را فراموش كرد،  سخن هم
 .ه بايد براي وقوف بر آن، تمرين كرد و آموزش ديداست ك مثالي بي

ديگر مطرح است در  اي گونه بههمين موضوع در روانشناسي اجتماعي 
و شرايط و مختصات متمركز  ها وضعيتروانشناسي اجتماعي روي 

تمركز موجبات  و در بحث نسيان، اگر تشخيص داديم اين شويم مي
شده و هر وضعيت و  گرا درون سريعاًآسيب را فراهم خواهد آورد 

مختصاتي را فراموش نموده و از حوزه روانشناسي اجتماعي خارج و 
داخل دايره روانشناسي فردي زندگي اجتماعي و موفق خود را رقم 

» هوشمندي اجتماعي«اين موضوع مترادف بخش از مفهوم عميق . بزنيم
 كه اي گونه بهاست هوشمندي اجتماعي يعني تنظيم رفتار اجتماعي 

 هاي طرفمثبت و تعامالت مفيد از  هاي واكنش صرفاًشخص عامل، 
  .مقابل دريافت نمايد

  هوش فرهنگي باال -هفتماصل 

به زبان ساده، هوش فرهنگي دارد،  1مختلفي انواع و ها بندي تقسيمهوش 
مختلف،  هاي فرهنگبا افرادي از  زندگيباال يعني توانايي پذيرش و 

                                                            
هوش معموالً به . را تصور مي كنيم )IQ( هوشي خورد معموالً مفهوم ضريب ا ميبه گوش م» هوش«هنگامي كه واژه  ١

گيري است و  شويم، چيزي كه قابل اندازه چيزي كه ما با آن زاده مي. شود هاي بالقوه عقالني تعريف مي عنوان توانائي
يكي . به هوش پديد آمده است هاي ديگري نسبت هاي اخير ديدگاه اما در سال. ظرفيتي كه تغيير دادن آن دشوار است

بر  .شناس دانشگاه هاوارد، ارائه گشته است ها، نظريه هوش چندگانه است كه توسط هاوارد گاردنر، روان از اين ديدگاه
اش را  گاردنر نظريه. سنجي سنتي نسبت به هوش، بسيار محدود و ضعيف است هاي روان طبق اين نظريه، ديدگاه
ها داراي  به عقيده او همه انسان. ارائه كرد 1983، در سال »نظريه هوش چندگانه: هاي ذهني قاب«نخستين بار در كتاب 

او در كتاب خود، هشت نوع مختلف هوش را معرفي نموده و احتمال داده است كه . انواع مختلفي از هوش هستند
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. ها فرهنگهمه  هاي مؤلفهو  ها آئينآداب و توانايي احترام گذاشتن به 
 ود دايره ارتباطات توان ميكه  دهد مياين توانايي قدرتي به شخص 

گسترش داده از دام تعصب فرهنگي خود را  روز روزبهخود را  تعامالت
و آرامي را چه در حريم شخصي و چه در محيط  رهانيده و زندگي شاد

و  ها احترامي بيحترام در برابر احترام متقابل و ا .كار تجربه كند
مفهوم . بر ديگران، نتيجه داشتن هوش فرهنگي باالست تأثيرگذاري

 ميان شايستگي. با اين مقوله در ارتباط است» شايستگي ميان فرهنگي«
و  مختلف هاي فرهنگ در مؤثريعني مهارت انجام اعمال  فرهنگي
 .متفاوت

  ترك قضاوت پيشگي -هشتماصل 

 بندي طبقهاست  بندي بخشو  بندي طبقهن دائم دنبال ذهن فعال انسا
گام نخست پردازش اطالعات است از  راه شناخت و ترين سريعاولين و 

همان دوران مدرسه كه جدولي پاي تخته كشيده شد و خوب و بدها از 
هم تفكيك گرديد ذهن انسان دچار يك انحراف در تفكر شد انحراف 

كه در زندگي اجتماعي بسيار مخرب  تفكر صفر و يكي، تفكر جبر بولي

                                                                                                                     
ها و  ي به دست آوردن تمام قابليتنظريه گاردنر، برا طبق .وجود داشته باشد» گرا هوش هستي«نوع نهمي نيز به عنوان 

 هوش هاي ديگر او مثل استعدادهاي يك فرد، نبايد تنها به بررسي ضريب هوشي پرداخت بلكه انواع هوش
نقل قول ( .شود گرفته نظر در بايد نيز زباني - كالمي هوش و فضايي-تصويري هوش فردي، درون هوش موسيقيايي،

بقيه انواع هوش اكتسابي هستند و افراد در هر لحظه از زندگي خود مي  )IQ(بجز هوش ) 1388، برزكار ابراهيماز 
 .توانند با آموزش هاي منطقي و برنامه ريزي شده هوش خود را افزايش دهند
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ديگران قضاوت  دربارهاست كه مدام  اي انديشهبر اساس چنين . است
بد و يا در / خوب: جاي دهد دوطبقهرا در  ها آن كند ميكرده و سعي 

بداخالق؛ / اخالق خوشبدكار؛ / دوست؛ درستكار/طبقاتي مثل دشمن
د تفكر فازي توان ميتفكر واقعي و جايگزين . ناشي و امثال آن/ ماهر

تفكر انسان  اين باشرح مختصري بر آن نوشته شد،  تر پيشباشد كه 
و آرام و متين به زندگي اجتماعي  كند ميقضاوت پيشگي را از خود دور 

  .دهد ميخود ادامه 
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    كتابنامه براي مطالعه بيشتر
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