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 پیشگفتار

از  هاییمثالبا  ایحرفهو کاربردی اخالق  راهنمای عملی عنوانبهاین کتاب 

 هایسازماندر بین مدیران و کارکنان کاربردی سازی اصول و ارکان آن 

با است که  شدهتنظیم ایگونهبهمطالب آن  ضمناًاست  شدهنوشتهمختلف 

مختلف تطابق  هایرشتهاز دروس دانشگاهی  ایحرفهسرفصل درس اخالق 

 .داشته باشد

با متخلق  توانندمی تولیدی و خدماتی هایسازمان ادعاشده در این کتاب

حمیده، سود خود را بیشتر کرده،  ایحرفهساختن مدیران و کارکنان به اخالق 

، مشتری رجوعاربابرا باال ببرند، رضایت را در  و ارائه خدمات میزان فروش

زیبا و  یهامیوهو  ایجاد کرده ؛کنندگانتأمینو مخاطب و تمامی ذینفعان و 

 چون اعتماد و اطمینان عمومی را بچینند. ،غرورآفرینی

دولتی  هایسازمان ویژهبهایرانی  هایسازمانمدیران و کارکنان آفت  اخالقیبی

فصول  ویژهبهاین کتاب و عمل به مفاد مطالعه  رسدمیاست لذا به نظر 

 شودمیهاد ، پیشنمدیران هر سازمانی الزم استکارکنان و کاربردی آن برای 

برای کارکنان خود ترتیب  ایحرفهسلسله سمینارهای اخالق  هاسازمانمدیران 

 موضوع ساری و جاری شود. عمالًتا  دهند

فلسفه اخالق  هایپیچیدگی دورازبهمطالب به زبانی ساده و  در این کتاب، 

 نظرات فلسفیبرخی ساده جز بیان  ایچارهدر فصول اولیه  هرچند شدهتنظیم

، است اساتید گرامی انتظار .است الزامات ورود به بحث اصلی نبوده عنوانهب

 ا با نویسندگان در جریان بگذارند.نظرات اصالحی خود ر انتقادات کتبی و
 مالباشی زادهمهدیتورج 

 ۱۳۹۶شهریور  
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 دالیل اهمیت اخالق و پرداختن به آنبر  ایمقدمه

 تیانسان ستا قادر که موضوعی تنها گویدیمارسطو 

 کند، «شاد و راضی» عمیقاً را او و شکوفا را انسان

انسان با رعایت اخالق به خیر و  چراکه است اخالق

فضیلتی که در کنه آن نهان است و با رعایت اخالق 

وی  یابدمیدست  شودمیدر وجود انسان جاری 

همین سود غیرمادی است که باید انسان دنبال  به خاطرمعتقد است 

 چیزهیچبرود. از طرفی وی باور دارد برای هر چیز غایتی است و  اخالق

شمشیر  مثالً شودمیخود، کامل و سعادتمند ن غایتبهبدون رسیدن 

خود رسیده که تیز و برنده باشد و انسان نیز غایتی دارد و  غایتبهزمانی 

آن غایت فقط با اندیشیدن و تفکر در رفتار و رعایت اخالق حاصل 

 .شودمی

، در 1فیلسوف شهیر چینی ، اندیشمند ووسینفوسک

خصوص دالیل توجه انسان به مقوله اخالق و تفکر 

 همه را بودن متفاوتمعتقد است در این زمینه، 

 هک ستهاانسان اخالق و عادات تنها دارند؛ دوست

لذا توجه به اخالقیات یکی  شودمی تفاوتشان موجب

آن  واسطهبهنیاز به متفاوت بودن را  تواندمیاز ابزارهایی است که انسان 

                                                           
قبل از میالد( است، اسم واقعی این فیلسوف چینی،  479قبل از میالد تا  551کنفسیوس متولد شاندونگ چین ) 1

 شده است. گرفته «کونگ بزرگ، استاد» معنای به فوزِ، لقبی است که از واژه کونگ کنفوسیوس است، چیُو - کونگ
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 یعنی انسان، اخالقی فضیلتبا این وصف، در نظر وی  ارضا نماید.

 به هایشفعالیت انجام و اندیشه و خرد دست به اشزندگانی سپردن

 .عقل رهبری تحت وجه بهترین

*** 

به امرای تحت نظر  ع 1علیحضرت ، مؤمنانامیر 

 باعث ارگزارانتک اخالق زوال: فرمایندمیخود 

 احساس و خود از یناخشنود احساس ظهور

 سستی این شد خواهد آنان در سستی و بطالت

 یحوصلگیب ؛یبدرفتار ؛یبرآشفتگ ،ییترشرو منشأ

لذا  داشت بازخواهد حقوقشان به رسیدن از را مردم و است یزیارگرک و

که جالب این باید کارگزاران به اخالق حمیده و پسندیده مجهز شوند.

 یزیکارگرو  انگیزگیبیمثل  هاییآسیبسیستم اداری کنونی هم دچار 

و امیر  شودمیاست و همین امر موجب ترشرویی کارکنان و مدیران 

انگار از حال امروز بشریت  اندفرمودهچه خوب این نکته را بیان  مؤمنان

الزم را برای  هایراهنماییوی مطلع بودند و  گریبان گیرو بیماری 

 .انددادهیی از این آسیب اخالقی ارائه رها

                                                           
حضرت محمد ص از مکه به مدینه  هجرت از قبل 23 با سال برابر الفیلعام 30 رجب 13 علی پسر ابوطالب متولد 1

 و مسلمانان امام ، نخستینلیه السالمقمری به شهادت رسیدند. علی ع هجری 1340 رمضان 21است، ایشان در تاریخ 

حمد ص حضرت م داماد و پسرعمو و سنت اهل راشدین خلفای از چهارم خلیفه و نیزشیعه  مذهب هایشاخه همه

 شخصیتی لیه السالمعلی عهمه مورخان معتقدند  مسلمانان، نگاریتاریخ در مذهبی اختالفات تأثیر رغمعلی، است

عدالت جو و استوار و شجاع بود و دوران حکومت وی، عادالنه ترین حکومت اسالمی محسوب می شود.  عمیقاً

 ال زدنی و باور نکردنی ذکر نموده اند.همچنین همگان، ساده زیستی ایشان و عدالت و شجاعتشان را مث
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قرن معروف  و متفکر فیلسوف ،1اسپینوزاباروخ 

 بین تمایزمعتقد بود  هلند،اهل  میالدی، هفدهم

توسط  ،مربوط به رفتار و اندیشه یو خوب بدی

و این اخالق  شودمی تعیین اخالقمبحثی به نام 

 کندمیاست که مرز بین بدی و خوبی را تعیین 

امور اخالقی  تمامیبهال کار در بیانات اسپینوزا، نگاه صفر و یك اشک

ما معتقدیم اخالق در برخی کدها حالتی فازی دارد و  کهدرصورتیاست 

 از 34 قضیه در اسپینوزا، استوسفیدسیاهخارج از حوزه صفر و یك و 

 و تام یعنی مطلق، که ما در تصوری هر: نویسدمی اخالق دوم بخش

گفت به نظر وی،  توانمیت. لذا اس درستصواب و  است، کامل

مرتبط با شناخت است پس برای دستیابی به حقیقت اخالق باید ، حقیقت

 بدیهی و متمایز واضح، شناختی امری، از ما شناخت اگر آن را شناخت،

 نادرستی و است حقیقت از حاکی و درست شناخت شناخت، آن باشد،

است، شناخت ناقص سبب دوری  بهمم و ناقص ناتمام، تصورات نتیجه

 .شودمیاز حقیقت 

                                                           
 فلسفه تأثیر فیلسوف عقل گرای هلندی پیرو دکارت است. او با اینکه متجدد بوده لکن تحت( 1632-1677) اسپینوزا 1

وابسته و نشات گرفته از جوهر واحد  همه موجودات معتقد است در نظر وی واحد است. به جوهر وسطا قرون های

 تاریخ در شناسد. راسل می را بعد و فکر جوهر واحد، صرفا بی شمار صفات میان از عقل سپینوزا،ا اعتقاد هستند. به

 لحاظ از. است بزرگ ی فالسفه ترین داشتنی دوست و ترین شریف اسپینوزا: »کرده توصیف چنین را او اش فلسفه

 طبیعی ی نتیجه که چنان. رسد نمی او پای به کسی اخالقی لحاظ از اما اند، رفته فراتر او از دیگر بعضی فکری قدرت

. شناختند می شرارت و خبث آیت همچون مرگش، از پس قرن یك تا و عمرش مدت در را او است، اخالقی چنین

 که آن با. داشتند نفرت او از اندازه همان به نیز مسیحیان. کردند تکفیر را او یهودیان اما آمد، دنیا به یهودی اسپینوزا

 .«کردند متهم ناشناسی خدا به را او قشری مومنین است، گرفته فرا خدا ی اندیشه را اش فلسفه سراسر
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 و تکوین گیریشکل هاییهپا 1فیاضدکتر ابراهیم 

و  داندمی بر اخالقدر جامعه مبتنی  را انسان رفتار

و موفقیت و یا شکست و  روزینیك معتقد است

ناشی از رفتار و رفتار  هاسازماناضمحالل جوامع و 

است لذا هر جامعه و سازمانی که دنبال گرفته از اخالقیات  نشأتهم 

وری بهرهو  اثربخشیموفقیت و نیل به اهداف است و درصدد افزایش 

و  جز تمرکز بر اخالق و آموزش اخالق حمیده ندارد ایچاره، است

 برای اصالح و تعالی رفتار باید روی اخالقیات متمرکز شد.

 در معتقد استآلمانی،  یدئالیستافیلسوف  2هگل

نیك و  اخالق عنوانبهنچه که آ مدرن معجوا

است.  قوانین رعایت شودمیمحسوب  پسندیده

اخالق است و در این  زیرمجموعهقانون  چراکه

قانون،  هایماده صورتبهجوامع بسیاری از کدهای اخالقی 

 .اندشدهاخالق و قانون بسیار به هم نزدیك  هایدایرهو  اندشدهتدوین

                                                           
 حوزه ایرانی پژوهشگر هجری شمسی در کازرون ایران است وی اندیشمند و 1342متولد سال  فیاض ابراهیم 1

ر حوزه های مختلف از می باشد و مبدع اندیشه های چند بعدی د تهران دانشگاه استاد و شناسیانسان و شناسیجامعه

 جمله ارتباطات و اخالق است که مبنای بسیاری از پژوهش ها شده است.

میالدی در اشتوتگارت در جنوب آلمان در قلب اروپاست وی در سال  1770هگل، متولد  گئورگ ویلهلم فریدریش 2

بعلت بیماری وبا درگذشت. هگل مدرک دکترای خود را در رشته نجوم دریافت کرد، اما در فلسفه نظرات  1831

، همچنین او از منتقدان قوی شد ایقاره فلسفه و مارکسیسم بنای سنگارزشمندی ارائه نمود. بطوریکه عقاید وی 

 کانت بود.

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLg6qx57bWAhWBfhoKHdvzDiAQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%25AF%25D8%25A6%25D9%2588%25D8%25B1%25DA%25AF_%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2584%25D9%2585_%25D9%2581%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B4_%25D9%2587%25DA%25AF%25D9%2584&usg=AFQjCNEqXpPNCMP_Q-yQl5YmgZHzL-CEMg
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 باورش بر این فان بزرگ یونانی،از فیلسو 1افالطون

دامن انسان را بگیرد  و پستی قبل از اینکه بدی بود

اخالق  آموزش داده شود لذابه وی  هاخوبیباید 

سپس انتظار  د آموزش داده شودیباابتدا پسندیده 

 نیك؛ هر عملانجام  الزمه چراکه رعایت آن برود.

ن نباید دل به آنچه انسان برای شاد زیست است نیکی آن درباره آموزش

 بر آن عمل کند. تواندمیببندد و تا این موضوع را نیاموزد ن پایدنمی

حرکت بشر در  ، حکیم و فیلسوف یونانی،2سقراط

سعادت تصور رو به  ریدر مسی فرآیند زندگانی را

و نیل به  و غایت مسیر حیات را سعادتمندی کردمی

 ودوی در تمام عمر علمی خ دانستمی نیکبختی

پیوسته دنبال این بود که تبیین کند برای رسیدن 

این مسیر که سعادت است چه باید کرد؟ تا اینکه این تئوری را  غایتبه

 دیگران به نسبت خود اخالقی وظایف افراد در انجام سعادت ارائه داد:

                                                           
پالتون، اولین فبلسوف از سه فیلسوف بزرگ یونان باستان است که آثار مکتوب  یا افالطون معروف به آریستوکلس 1

ی بشری عبارتند از: از اندیشه ها و تفکراتش بجا مانده است. سه فیلسوف معروف و تاثیر گذار در روند اندیشه ها

 سقراط، ارسطو و افالطون.
قبا از میالد متولد شد و اولین  470سقراط اهل آتن بود و از بنیانگذاران فلسفه غرب به شمار می رود وی در سال  2

فیلسوفی بود که جدای از عالم هستی، به انسانیت می اندیشید، قبل از وی، تمرکز فالسفه روی هستی و جهان و 

 ی آن بود لکن سقراط متفاوت می اندیشید. از این نظر انقالبی در تفکر و اندیشه فلسفی برپا نمود. انقالبپدیده ها

قرار داد. سقراط همانگونه که تلویحا ذکر  فلسفه توجه کانون در را فلسفه است او اخالق در اخالق کردن وارد سقراط،

سبب شد به اعدام بواسطه مین موضوع و متفاوت اندیشیدن، گردید نخستین فیلسوف درونگرا در یونان باستان بود و ه

 نوشیدن جام زهر محکوم شود اعدامی که افالطون شاهد آن بود.
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است که بشر خواهد توانست به هدف نهایی زندگانی  سانبدیناست و 

دیگری پیش چشمان وی گشوده شود این بهترین ای دست یابد و دنیاه

معنای زندگی وی را در نظام  چراکهدلیل تمرکز بشر روی اخالق است 

 متحول خواهد نمود.هستی 

 

امروزه بارها و بارها توسط و 

حوزه اخالق و مدیریت  اندیشمندان

است که رعایت  شدهثابت سازمان،

اخالقیات سبب موفقیت هر کاری و 

شود و  تواندمیمانی سازنوع هر 

و  هاسازماناضمحالل و نابودی  باعثبالعکس عدم توجه به اخالق 

روان که در  هایدندهچرخمثل  بااخالق هایانسان جوامع خواهد شد

دیگران هستند و هم وظیفه خود را به  حالکمك یاور وجای خود هم 

سبب رسیدن به  ،دهندمیانجام  وقفهبینحوی روان و آرام و 

عالیه از پیش اهداف  سویبهسازمان در مسیر حرکت  هایوفقیتم

گفت در شرایط وقوع حوادث و  توانمی. حتی شوندمی شدهتعیین

 کلید موفقیت در مدیریت بحران است. ترینایپایهرعایت اخالق  سوانح

پایدار و  هایکنشدر سازمان، رفتار و  ایحرفهانسان دارای اخالق 

حتی در  – وی هایالعملعکسد و از هر نظر معقول و منطقی دار

 است. بینیپیشقابل  -حاالت ترینبحرانی
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 بندیجمع

 نتیجه گرفت: توانمی بنابراین

در بین همنوعان الجرم  جوییبرتری خود وانسان با توجه به طبیعت  -1

 دنبال اخالقیات خواهد رفت.

ان با دیگر اخالقی اموری است که سبب تفاوت انسرعایت موازین  -2

 .شودمیموجودات 

 آموزش است.شناخت و حمیده، پسندیده و الزمه داشتن اخالق  -3

کاری در کارکنان،  شورونشاط یجادابرای کسب سود بیشتر،  هاسازمان-4

ایجاد جو صمیمی و خیرخواهی، مبارزه با سستی و تنبلی و کارگریزی، 

ایی و کنترل و رسیدن به اهداف نه رجوعاربابرضایت مشتریان و 

آموزش اخالقیات و نیروی انسانی و ارتقای تعهد سازمانی باید دنبال 

در بین کارکنان خود و  (ایحرفهو  )فردی رعایت موازین اخالقیسپس 

 مدیران باشند.البته بیش از آن در بین 

، برخورد ییخوخوشی، صداقت، خیرخواهی، آراستگی، دارامانت -5

و  دوطرفهدر برخوردهای  نزاکت رعایت ، ادب و احترام وباحوصله

امثال آن جزو اخالقیات فردی است که در اخالق سازمانی هم نمود 

سازمانی به هر و کاربردهایی خواهد داشت و ضامن موفقیت  پیداکرده

 هاآنعالوه بر  ایحرفهاما اخالق سازمانی یا اخالق  رودمی شمار

مواد اولیه مناسب، انجام کار  مواردی چون رعایت استانداردها، استفاده از

 .شودمیدر کمترین زمان و با کمترین هزینه و .... را نیز شامل 
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 اخالق مفهوم و ریفتع بر مکثی – اول فصل
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 اولفصل 

 مفهوم اخالق تعریف و بر مکثی

 

 «اهداف رفتاری» 
 

 انتظارات پس از مطالعه این فصل
 

 آشنایی با ریشه واژه اخالق و معنی لغوی آن -1

 تعاریف مختلف اخالق از دیدگاه اندیشمندان مختلف -2

 اخالق هایبندیتقسیم باآشنایی -3

 شناخت اصول اخالق -4

 اخالق فوایدتعمق در  -5

 طه اخالق با آزادی، دین، فلسفه، عرفان و علمآشنایی با راب -6

 شناخت تفاوت و تشابه اخالق با قانون -7

 شناخت تفاوت عقاید با احکام و اخالق-8
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 مفهوم اخالق مکثی بر تعریف و

 

 چیست؟اخالق 

صفات پسندیده درونی و بیرونی، به زبان ساده، اخالق یعنی داشتن 

تفکر و نیت  گفتار، منش،رفتار، 

 ازنظر اما اخالق؛ و حمیده خیرخواهانه

 :تیرعا به مفهوم یشناسجامعه

 و پایدار مستدام -1 

 ارادی و اختیاری -2

است که اگر این  در محیط کار و زندگی یاجتماع انتظارات و حقوق

در زمره  ، آن صفت و یا آن کار،نباشد «مستدام و اختیاری» ؛رعایت

 گیردنمیقرار  مثبت آن فرد، وصیات اخالقیو خص یاخالقصفت و کار 

ناپایدار است و با رفع فشارهای بیرونی، فرد عکس آن را عمل  چراکه

 خواهد کرد.

 .است خُلْق و خُلُق دو واژه، کلمه اخالق، جمع یشناسواژه ازنظر

 شودمی یدهسرده با چشم کاست  یو صورت لیکشکل : خُلُق. 

 ه با چشم دل کاست  یت درونو سرش ، صفاتیعت باطنیطب: خُلْق

 .شودمیده ید



 20صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

 هایآموزهاستاد دانشگاه تهران،  1یمطهرمرتضی 

و  پیچیده بیاناتی قالب در ترپیش که را اسالمی

 صورتبه خود، ویژه سبك به شد،می ارائه فلسفی

 مندانعالقهو  مخاطبان اختیار در روز زبان با و آسان

 اخالقعریف در ت وی ،بر همین اساس دادمی قرار

 :سدینویم
 ؛و چگونگی زیستن زندگی نحوهبه زبان ساده یعنی  اخالق

دشوار و  پاسخ به ساده است لکن ظاهربه سؤالاین  وی معتقد استاما 

فعل گفت  توانمین سادگیبهاست، برای مثال  غیرممکنتا حدودی 

 ترینمشکلکدام است؟ از بشر و راز اخالقی بودن  ؟اخالقی کدام است

مسائل فلسفی بشر است و به این راحتی  ترینپیچیدهسائل فکری و از م

 داد.قطعی به آن پاسخ  توانمین

دانسته و آن را وی را معادل رفتار  بشر اخالقاستاد بنام اخالق،  2ژکس

آن خوب و  طرفیكمحوری که  نمایدمیتجسم و تصور  در یك محور

سفه اخالق معتقد است نویسنده غربی کتاب فلطرف مقابل آن بد است، 

 :از است عبارت اخالق علم
 «.باشد باید که بدان گونه آدمی رفتار در تحقیق»

                                                           
در تهران ترور شد.  1358کیلومتری مشهد، متولد و در سال  75در فریمان،  1298بهمن ماه  13مرتضی مطهری در  1

می بود. کتابهای مختلفی از ایشان به یادگار مانده است که در این وی استاد دانشگاه تهران در رشته فلسفه و کالم اسال

 زمینه، مهم ترین آنها فلسفه اخالق می باشد.

 های کتاب سهامی شرکتتهران:  پورحسینی، ابوالقاسم ترجمه ،(عملی حکمت) اخالق، فلسفه(. 1357) ژکس 2

 .9صفحه  جیبی،
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فیلسوف قرن هفدهم میالدی و قرن  1مالصدرا

یازدهم هجری، با اشاره بر اعتباری بودن ماهیت 

 نکته انتخاب آگاهانه خوی ومعتقد است  هاپدیده

تعریف  و یاخالقباید به مجموعه اصول خصلت را 

و  به ارادی نوعیبهوی  درواقع نمودآن اضافه 

نموده  ایویژهخاص و  تأکید انسان اخالقیهای رفتارهمه بودن  اختیاری

 اخالق حوزه در صدرالمتالّهین ابتکارات از آنتولوژیك اخالق است.

 به توجّه با انسان اخالقی سعادت مراتب صدرالمتالّهین، نظر در. است

 وی. شودمی محقق مرتبه به مرتبه وجود، یكتشک و جوهری حرکت

 آن در انسان اخالقی هویت که کندمی طرّاحی اساس این بر را فرآیندی

 سعه» هراندازه فرآیند، این در. گیردمی شکل صعودی سیر یك در

 بر نفسانی قوای دیگر و غضب شهوت، باشد، محدودتر انسان «وجود

                                                           
از فالسفه بنام قرن یازدهم هجری به  صدرالمتألهین و مُالصَدرا به معروف شیرازی قوام ابراهیم بن محمد صدرالدین 1

 سال و در شمار می رود که نظریات تکان دهنده و تاثیر گذاری ارائه نموده است. وی موسس حکمت متعالیه بوده

مت این حک ،نام دارد متعالیه حکمتهمانگونه که ذکر شد،  مالصدرا درگذشت. مکتب( میالدی 1640) قمری 1050

مجزا و متمایز است  «ماهیت»از  «وجود»استوار است وی معتقد است  «وجود» اصل بر، صدرالمتألهینبر اساس نظرات 

 ترینبدیهیرا تشریح می کند. بر پایه اعتقاد وی،  متعالیه حکمتو بین این دو تفاوت وجود دارد و همین تفاوت بنیان 

 «وجود»می کنیم لذا هیچگاه نیاز به اثبات  درک آنرا ضوری،ح علم با ما که است «وجود» مسئله جهان، موضوع

به هر وجود قالبی جدا  «ماهیت»است که متمایز با وجود است.  «ماهیت»احساس نخواهد شد اما آنچه باید اثبات شود 

و منفك از سایرین تخصیص می دهد. در واقع وی معتقد است آنچه همه جهان و پدیده هایش را با هم مشترک می 

نیاز به اثبات آن نیست. چون  دارند. «وجود»است و به قدرت می توان گفت همه پدیده های جهان « وجود»انگارد 

نشان از  هاپدیده این از یك هر هایویژگی اما گرفته، سرچشمه بخشهستی از زیرا یکتا و منحصر بفرد است؛« وجود»

 شمار به« وجود» معلول ،«ماهیت» و است اشیاء« وجود» بر اصل دارد. بر اساس نظر مالصدرا، ماهیت و ذات فرق بین

 و است حقیقی «وجود» که شد مدعی بود، سهروردی پیرو خود که میرداماد استادش با مخالفت در مالصدرا .آیدمی

 است. اعتباری ماهیت
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 یافت خواهند نمود بیشتر هاخالقیابی طبیعتاً و داشته بیشتری غلبه عقل

 بیشتر قوا دیگر بر عقل تسلّط شود، بیشتر انسان وجودی سعه هرچه و

 خواهد برخوردار باالتری اخالقی شأنیت از فرد درنتیجه و بود خواهد

 توانمی ،یابدمی تحقق آن در انسان اخالقی هویت که را فرآیند این. شد

 1.نامید «آنتولوژیك اخالق»

 فردریك ازجملهبسیاری از اندیشمندان معاصر حوزه مدیریت اما  

به مفهوم روانشناس برجسته آمریکایی،  2هرزبرگ

 .اندنمودهابزار خودکنترل در حوزه اخالق اشاره 

 3هرزبرگ« بهداشتی ـ انگیزشی» دوعاملی ینظریه

نظریات مرتبط کننده  ترینعجیبو  مؤثرترین از یکی

خود  هرچنداست  ایحرفهانگیزش به اخالق 

 تمامیبهدر این نظریه نبرده است اما  ایحرفههرزبرگ اسمی از اخالق 

 بر مؤثر عواملاست. هرزبرگ در این نظریه،  کردهاشارهآن  هایشاخص

معتقد  وی. کندمی تقسیم بهداشتی و انگیزشی دودسته به را انگیزه ایجاد

را مقید به اخالق  هاآن قطعاًاست برای ایجاد رضایت در کارکنان که 

                                                           
 .مالصدرا اخالقی نظام بر ، شرحی312 ، شماره1390 مهرماه بیست و سوم حوزه، پگاه مجله 1

شهرت و  بیشتر .باشد می بازرگانی مدیریت در ها نام ترین تأثیرگذار از یکی و بود ماساچوست متولد ردریكف 2

 چگونه انگیزش است. کتاب بهداشت نظریه و( Job Enrichment) شغل سازی غنی خاطر به وی محبوبیت

شد و بسیار کتاب پرفروش و  تشردر ایاالت متحده آمریکا من 1967 سال توسط هرزبرگ در برانگیزانیم را کارکنان

 شد. تاثیرگذاری در تاریخ علم مدیریت بازرگانی

3 HERZBERG THEORY 
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خواهد نمود باید به عوامل بهداشتی توجه کرده و متمرکز بود و  ایحرفه

 هزینهکمبرای افزایش انگیزه در کار که بازوی انجام استاندارد و سریع و 

روی  بایستمیرا به ارمغان خواهد آورد  ایحرفهکار در بحث اخالق 

 عوامل انگیزشی متمرکز شد.

 

 بیان کرد که: گونهاین توانمی رسدمیبه نظر 

، کندمینیت ، اندیشدمییك انسان  آنچهاخالق یعنی همه 

 .کندمیو صحبت  دهدمی، نشان نمایدمیرفتار 

اخالق موضوعی است که نیك و بد دارد،  نباید فراموش کرد که ضمناً

نکوهیده و پسندیده دارد و نیك و بد آن را فرهنگ، اعتقادات، صفات 

اشخاص در و نظام معنایی حاکم بر جوامع و تفکرات  هایارزشباورها، 

 تأملقابلنکته مهم و  .سازدمیکار روشن  البته حوزه فردی و اجتماعی و

 ،عناصر ،هاالمان به معنی عام، اخالقمباحث اخالقی و  ،دیگر اینکه

برخی از  شودمیرا شامل  باهممختلف و متعدد و گاه متناقض  هایبخش

بعضی  مربوط به اخالق، متغیر و برخی الیتغیرند. هایالمانو موضوعات 

صفات یکسان و  توانمینسبی و برخی مطلق هستند و ن آن هایبخشاز 

و عناصر  هاالمانگروهی از آن نسبت داد.  هایبخشواحدی به همه 

لکن گروهی فازی  گنجندمیاخالق در قالب صفر و یك و سیاه و سپید 



 24صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

اخالقی  کدهای حدودوثغوراین گذشته نقطه نهایی و و طیفی هستند، از 

بوده و وابسته به  و حتی مغشوش در بسیاری موارد نامفهوم و مبهم

نسخه واحد و تعریف واحدی  توانمیفلذا ن شرایط و اشخاص هستند،

 .اخالقی برشمرد هایالمان و هامشخصه برای

کران سرشناس متف دیگر از توسط برخی شدهارائهدر ادامه به تعاریف 

نقصی دارند که در صفحات  هرکداماین تعاریف  شودمیکوتاه  ایاشاره

 آتی توضیح داده خواهد شد.

 

 ارسطو جامع تعریف

مشابهی که در کتاب اخالق نیکوماخوس  نسبتاًنظریات  جزبهارسطو 

دیگر تعریف جامع دیگری از  هاینوشتهارائه داده در برخی مقاالت و 

 .ه استاخالق ارائه داد

مجموعه  اخالق راخود  هاینوشتهبرای نمونه، وی در سایر مقاالت و 

تعریف  باعقلرفتارهای ناشی از قوای شهوت و غضب و هماهنگی آن 

کنترل و مهار عقالنی که در صورت منظور وی این بوده  احتماالًو  هنمود

، انسان به سرمنزل مقصود خواهد محرک شهوت و غضب دونیروی

 رسید.
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 فرهنگ الروسعریف ت

 نوشت شده است: اخالق( ذیل کلمه 2017) 1در فرهنگ الروس

و  ، رفتارکردار ،مجموعه قوانینبه  اخالق 

 جزو که گرددمیاطالق  ییهاارزش

و عدم  شودمیهنجارهای جامعه محسوب 

اصول و ابعاد آن و عدم توجه به رعایت 

 در آن جامعه تواندمیکدهای اخالقی، 

به دنبال داشته و  را یشکنهنجارنوعی 

بکشاند. لذا را به آشوب و آشفتگی  اجتماع

روانی و  کنندهآرام عنوانبهبه اخالق و رعایت ارکان و اصول آن 

 است. شدهدادهاجتماعی جامعه ارزش 

 

 فرهنگ روبرتتعریف 

، اخالق (2017) 2در فرهنگ فرانسوی روبرت

اصول و قواعد رفتار انسانی آمده  مفهومبه 

هدف از  شدهنوشتهدر این فرهنگ  است.

اخالق و تعریف اصول و قواعد مشترک و 

 آن به نیکی میل کند. واسطهبهعالی رفتار انسانی این است که انسان 

                                                           
1 le Petit Larousse 
2 Le Petit Robert 
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 نیکوماخوسارسطو در تعریف 

با کتابی است که در مورد اخالق و  نخستین نام 1نیکوماخوس اخالق

است این کتاب را صحبت نموده  ،علم اخالقموضوع موشکافی 

 .از میالد مسیح نوشته استقبل  هاسال ،ارسطوفیلسوف یونان باستان، 

ارسطو در کتاب اخالق نیکوماخوس ضمن بیان 

نظرات اخالقی خود، علم اخالق را به موفقیت 

طی آن  نسبت داده است و شهرهادولتممالك و 

اظهار داشته که اخالقیات، مقدمه علم حقوق و 

ارسطو معتقد بوده  است. داریو کشور سیاست

و به رعایت  خودساختهملتی سعادتمند خواهد بود که اخالقیات را پیشه 

 اخالق حمیده بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهد.

در نظر  و نیکبختی نوع بشر، شرط سعادتمندییگانه عالوه بر اینکه 

و حکومت  موفقاخالقیات است، شرط کشورداری  و، رعایتارسط

است مابین این دو موفقیت  شدهمعرفیرعایت اخالق موفق نیز 

 شدهشناخته هاسازمانمطرح است که چون در زمان ارسطو  هاسازمان

به آن نشده است اما از این دو نظر  ایاشارهبودند  نشدهتعریفنبوده و 

از اعتقادات وی  اینسخهارسطو  ازنظر هاسامانبرای موفقیت  توانمی

 پیچید.

                                                           
1 Nicomachean Ethics 
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 اتمفردتعریف 

 کتاب در «راغب» بنا به آنچه ،است «قْلْخُ» و «قْلُخُ» جمع «اخالق»

یك  واژه دو این ،ذکر نموده است «مفردات»

 که است صورتی و شکل معنی به خُلُقْ ،دارندریشه

 ویژهبه کندمیآن را حس  ،گانهپنجبا حواس  انسان

، کلمات و و با گوش بیندمیبا چشم ظواهر آن را 

 هایویژگی معنی به قْخُلْ و شنودمی لحن آن را

 یباطن و درونی صفاتسرشت و  و سجایاروحی، 

به  را ندارد. گانهپنجحواس از  یكهیچکه قابلیت احساس با  است

و  قْ شکل درونیخُلْ انسان و و ظاهری شکل بیرونی ،عبارت ساده خُلُقْ

کردارها کلیه به  عموماًو  هاستواژه خلقیات جمعانسان است و باطنی 

 1.شودمیاطالق اخالق و رفتارهای ناشی از خلقیات، 
 

 مسکویه ابنتعریف 

در مورد  ،«االعراق تطهیر و االخالق تهذیب» کتاب در 2مسکویه ابن

 :نوشته استقْ خُلْتعریف 
 را انسانبدون نیاز به تفکر و اندیشه،  که نفسانی حالتعبارت است از همان  خلق

 .کندمیر برخی امو انجام بهوادار 

                                                           
 اخالق صفاتی و اخالق رفتاری 1
 تجارب» ،«االکبر الفوز» کتابهای رشنگا. شد متولد مشکویه باستانی شهر در هجری 320 حدود در مسکویه ابن 2

 و طب فلسفه، بر عالوه وی. اندداده نسبت او به را «الجامع» و «خرد جاودان» ،«السعادات ترتیب» ،«الفرید انس» ،«االمم

 .است کرده نقل ثعالبی را وی شعرهایِ از تعدادی داشت بطوری که گرایش نیز شاعری به کیمیا
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 علمیه حوزهپایگاه  مندرج در تعریف

 :است نوشتهدر تعریف اخالق  2علمیهحوزه  رسانیاطالع 1پایگاه
 .گویدمی سخن آن آثار و هاریشه و بد و خوب صفات و ملکات از اخالق

 قرآن؛( ۱: از اندعبارتبه ترتیب  اسالم در اخالق علم منابع ذکرشدهو نیز 

 .فطرت( ۴ عقل؛( ۳ ؛(ع) معصومان سنّت( ۲ 

 

 تعریف فیض کاشانی

، رویه فیض کاشانی در تعریف اخالق مشابه رویه ابن مسکویه است

 :نویسدیم شدهسادهدر مفهومی « حقایق»در کتاب  فیض کهیطوربه
 و سهولت به اعمال و افعال انسان که نفس با استوار هیئتی از است اخالق عبارت

 .شودمی صادر آن از اندیشه و تفکر به نیاز بدون

 

 ژکستعریف 

 :نویسدمی ژکس در کتاب فلسفه اخالق
در  انسان که مجموعه رفتارهایی در و پژوهش تحقیق از است عبارت اخالقعلم 

 باشد. گونه بدانباید  آلایدهحالت 

علم اخالق صفات خوب و « موضوع»ژکس معتقد است  دیگرعبارتبه

شود ی و ارادی در انسان ایجاد میبدی است که از طریق کارهای اختیار

 علم تصدیقی و تصوری مبادی از که است علمی نیز «اخالق فلسفه»
                                                           

1 http://www.hawzah.net 
 با اخیر قرن درعلمیه  حوزه این. دارد قرار قم شهر در که است شیعیان مهم علمیه هایحوزه از یکی قم علمیه حوزه 2

 .شد تجدیدحیات شمسی 1301 سال در یزدی حائری حضور
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 در که را مفاهیمی و تصورات» هم اخالق فلسفه در. کندمی بحث اخالق

 هایجمله و تصدیقات که را مسائلی» هم و «رودمی کار به اخالق علم

 .دهندمی قرار ردبحثمو ،«ستهاآن حل و بررسی بر متوقف اخالقی،

 .کندمیها جستجو  آلایدهدر  صرفاًژکس با این دیدگاه، اخالق را 

 

 فولکیهتعریف 

 :داردمی نبیافرانسوی  متفکر و فیلسوف، 1فولکیهپل 
 .برای رسیدن به هدفشان ا،هانسان قوانین رفتارها و دستورالعمل عهمجمو یعنی اخالق

 

 نکته

 او و برای شدهنهادینهفرد  اید در باطنب اخالقی هایمنشرفتارها و 

ید وگرنه انجام یك عمل و یا سر آدرو ارادی عادات روزمره  صورتبه

تحت شرایط خاص یا زدن یك رفتار اخالقی در مکان و زمان خاص و 

چه در این  ،آن رفتار اخالقی باشد بودن فرد به متخلقدلیل  تواندمین

و نه سرشت و نهاد و گفته شد  ندابودهشرایط سبب بروز رفتار  ،حالت

از آن باید  ترمهمو  گیرد نشأتو آمیزه ذاتی، اخالق باید از سرشت 

و  فشارتحترفتارهای اخالقی صفات و بروز  ارادی و اختیاری باشد لذا

را اثبات نماید، ملکه حمیده  اخالقداشتن  تواندمیزور درونی و برونی ن

افراد به همین مفهوم داللت  هنشدن رفتارها و تفکرات اخالقی در ذ

                                                           
1 Paul Foulquié 



 30صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

. در این گفتار دو شرط ذکر شودمیدارد و حالت پایدار رفتار را متضمن 

 .پایداری و استمرار آن -۲؛ ارادی و اختیاری بودن رفتار اخالقی -۱ :شد

رفتار و صفات با تغییرات محیطی است.  تغییرعدم ،اما مورد سوم

را  راستگویید در همه حال این بای راستگوستاگر فردی  دیگرعبارتبه

و  برایش تفاوتی نکند که به زیانش خواهد بود یا به نفعش نشان دهد و

شدن موضوع  ترروشنبرای  یا رئیس. استپیش مرئوس  راستگویی یا

ر و بخشنده است حال این انسان چه در زمان فرض کنید انسانی خیّ

رده و همچنان ک را حفظاین صفت خود  ،و چه در تنگدستی ثروتمندی

سرشت وی  هایویژگیچون کرامت و جود از  ماندمیبخشنده و کریم 

 به خاطراگر  بوده و یك صفت پایدار را در نهادش ایجاد نموده است.

و امثال آن، فردی کار  هاسلح زوربهو یا ترس از عقوبت و یا  بندیشرط

ل خود صوابی انجام دهد یا نوعی قهرمانی از خود نشان دهد یا از ما

این خاصیت و این رفتار در وجود وی نهادینه نشده  کهمادامیببخشد 

و  مکانتکرار نشود و تابع شرایط  دائماًباشد و ملکه ذهن وی نگردد و 

 .گویندنمیزمان باشد، به وی بخشنده و قهرمان 

تملق و چاپلوسی و  یهاواژهدر این رابطه، بحث در مفهوم مثال دیگر 

هر احترامی که تمنایی  اوالًباید گفت: . و حرمت است فرق آن با احترام

داشته باشد تملق است؛ از آن گذشته اگر این احترام  «آن روی خود»در 

با معطوف و وابسته به پست و مقام و ثروت و قدرت فرد مقابل بوده و 

 کند این احترام نیز تملق تغییرهمدرجات آن، نوع و شدت احترام  تغییر
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وابسته به شرایط  ،محترمانه رفتار کردن کهمادامیو  شودمی محسوب

این  نشود، اشروزمرهو تبدیل به عادت  بوده و در فرد نهادینه نشده باشد

خصوصیات مستمر و ، اخالق، فلذا صفت به وی تعلق نخواهد گرفت.

البته ارادی و اختیاری افراد است و با شرایط مکان و زمان نباید پایدار و 

برخورد در  یدوگانگآن پدید آید  ی در قواعد و اصولتغییرات اساس

 اخالق و در حوزه مباحث اخالقی، قابل توجیه نیست.

 

 نراقی احمد تعریف

 :گویدمی «اخالق علم» تعریف در 1نراقی
 چگونگی و منجیه و مهلکه صفات دانش اخالق علم

 و بخشنجات صفات به گردیدن متخلق و شدن موصوف
 .است کنندهکهال صفات از شدن رها

که خالصه کتاب مشهور در حوزه  2این تعریف در کتاب معراج السعاده

ایشان  رسدمیبه نظر  آمده است.، باشدیم 3اخالق یعنی جامع السعادات

و اخالق را جزئی از صفات  اندداشتهاخالق علم دیدگاه تقلیلی به 

 یا نجات دهدتواند او را هالک کرده و یمدانند که این صفات یمانسانی 

                                                           
 .بود خورشیدی 12 سده شاعر و نویسنده شیعه، مجتهد و دانشمند 1

 و خالصه کتاب این. است نراقی فاضل احمد مال از اسالمی اخالق در کتابی السعاده به نقل از مقدمه کتاب: معراج 2

 مردم فهم جهت السعاده معراج. است نویسنده پدر نراقی مهدی مال از السعادات جامع عربی کتاب فارسی ترجمه

 شده است. افزوده آن بر نیز زیادی مطالب و شده نویسی ساده عادی
در سه جلد و  را آن نراقی مهدی مال که است اخالق علم زمینه در اسالمی هایکتاب ترینوفمعر از السعادات جامع 3

 .است نوشته به زبان عربی
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و شناخت و آگاهی داشتن به انواع این صفات را از مباحث علمی 

اما اندیشمندان دیگر دایره  ،شودیمدانند که به نام علم اخالق شناخته یم

. نراقی پدر و کنندیماز صفات انسان توصیف  تریعرفاخالق را بسیار 

، هانوشتهر نراقی پسر هر دو دیدگاه ترفیعی به اخالق را رد کرده و د

 .اندکردهکتب و نظریات اخالقی خود، به همین دیدگاه بسنده 

 

 جایگاه اخالق در فلسفه

فلسفه نظری  فلسفه نظری و عملی تقسیم کنیم، دودستهاگر فلسفه را به 

دال بر طبیعت و ذات است و فلسفه عملی همان اخالق. فلسفه نظری 

 .اختیارسراسر اجبار است و فلسفه عملی سراسر 

 

 جایگاه اخالق در فلسفه -1 شکل
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 علم اخالق

علم اخالق نحوه  پس ،اگر اخالق، داشتن صفات و رفتارهای پایدار است

و بالعکس  کندمیصفات را مطالعه  سازینهادینهو  پایدارسازی

 دهد.مینادرست را پیش روی قرار  هایمنشبرای رهایی از  هاییروش

که انسان به کماالت مجهز شده و هدف از ایجاد چنین علمی این است 

راه خود را از موجودات دیگر جدا نموده و در مسیر انسانیت و شرافت 

برخی علم اخالق را مترادف با علم چگونه  بردارد. تریمحکم گام

و برخی دیگر علم دستیابی  اندکردهزیستن انسان در اجتماعات تعریف 

اجماع  رسدمیبه نظر  ندادانسته هافضیلتبه کدهای اخالقی بهتر و 

 انسان را با ذات علم اخالق آشنا سازد. تواندمی باهمتعریف دو گروه 

 

 اخالق بندیتقسیم

( تو رذیل فضیلت)انواع خوب و بد  اخالق بهدر یك نگاه عمومی، 

نگریسته شود  اما اگر فراتر از دیدگاه صفر و یك به آن شودمیتقسیم 

علمی  منشأ که باید، گونهآن تواندمین بندیتقسیمگفت این  توانمی

نگریست و طبقات و درجاتی برای  1فازی توانمیاخالق را  داشته باشد

                                                           
این مفهوم در برابر مفهوم صفر و یك قرار  .است( شناور) مبهم و ناواضح غیردقیق، معنای ( بهfuzzy) فازیکلمه  1

 در روزمره صورت به را هاآن که دارند وجود ما پیرامون در یاریبس نادقیق مفاهیم قطعیت، عدم بر اساس اصلدارد، 

 مطرح بودن خوب برای کمیتی هیچ «او انسان خوبی است: »مثال عنوان به. کنیممی بیان مختلف هایعبارت قالب

 عوامل گرفتن نظر در با انسان مغز واقع در. است کیفی حس یك این بلکه نماییم، گیریاندازه دقیق بطور تا نیست

 هایفرمول و زبان به هاآن الگوبندی که نمایدمی گذاری ارزش و تعریف را جمالت استنتاجی تفکر پایه بر و گوناگون
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تی هم از هم که تعامال اما مطالعه اخالق در سه گروه مجزا؛ آن قائل شد

 :پذیردمیباهم دارند انجام 

 ه اخالقفگروه اول: فلس -الف

بنیادین حوزه  سؤاالتسته به شای هایپاسخ کنندمیسعی سفه اخالق فال

؟ اندکدامارهای آن یو معخوب و بد  اینکهمثل یسؤاالتاخالق بیابند 

آن نسبی هستند یا مطلق؟  هایوابستهچیست؟ اخالق و ماهیت آن 

و دستورات و ارکان اخالقی در طول زمان و یا بسته به شرایط  اخالقیات

 ؟تغییرقابلالیتغیرند یا  مکان،

 نظری اخالق گروه دوم: -ب

و  هامنشصفات و ضمن اینکه اندیشمندان اخالق نظری سعی دارند 

، دالیل بروز نمایندمیو تعریف  بندیطبقه ورفتارهای اخالقی را احصا 

تبعات ناشی از آن آثار و و  مختلف هایانساندر  یقرفتارهای اخالانواع 

 ایند.نم بندیتقسیمرا مختلف اخالق  هایحوزهرا نیز شناخته و 

 گروه سوم: اخالق عملی -ج

فلسفه به دو گروه  بندیتقسیمدر بررسی جایگاه اخالق در  آنچهمطابق 

اخالق و اخالق نظری  پرداختن به فلسفهفلسفه نظری و عملی بیان شد، 

عملی برای رعایت  کاربرگهای هاانسانتا  کندمیزمینه را فراهم 

اخالقی  هایمنشایدارسازی پ هایروشداشته و  اختیاررا در اخالقیات 

                                                                                                                  
برای مطالعه در مفاهیم نادقیق، مبهم و ناواضح است که  جدیدی مفهوم فازی منطق. بود خواهد پیچیده بسیار ریاضی

 است. توسط پروفسور لطفی زاده اردبیلی ابداع شده
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. الزمه این امر قوی در کف داشته باشند هایانگیزانندهبا  در خود را

و بهبود رفتار و پندار و  هاانساندر رفتارهای کوچك و بزرگ  مطالعه

ایجاد و حذف  هایروشبه بیانی دیگر، اخالق عملی  البته کردار اوست.

 .آموزدمیرفتارهای اخالقی خوب و بد را 

 

 اصول اخالق

چون  تأثیرگذاری هایشخصیتو  باستان دوران متفکران و فالسفه

خالصه کرده بودند که این  چهاراصلدر اصول اخالق را  سقراط،

 از: اندعبارت چهاراصل

 ،حکمت 

 ،عفت 

 شجاعت، 

 عدالت. 

عقل و البته ایشان تمامی صفات خوب و نیك اخالقی را که  درواقع

را در قالب  کندمی تائید انسانی آن رافطرت پاک هر طینت، سرشت و 

وسط فوق، ت چهارگانهاصول  .دمذکور خالصه نموده بودن چهاراصل

و عالوه بر حکمت، عفت،  تغییریافتهبه پنج اصل  مداردیناندیشمندان 

خداپرستی را هم به آن اضافه کرده و اصول ایشان شجاعت و عدالت؛ 

منظور از اصول اخالقی این است  درواقع اخالق را بنیان نهادند. گانهپنج

اخالقی  هایقضاوتاخالقی خود و یا  هاینگرشکه انسان مبنایی برای 
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 تواندمیکه این اصول را شنیده باشد  انسانیداشته باشد. برای مثال هر 

یا ظلم را در ستون اخالقیات بد قرار دهد چون با اصل عفت و  عفتیبی

آن  هایمصداقفرد این اصول و  هکمادامیاصل عدالت مغایرت دارد و 

مسلط باشد خواهد فهمید دارا بودن این نگرش نیاز به  هاآنرا بداند و بر 

 مطالعه علم اخالق نخواهد داشت.

 

 اصول اخالق در اسالم

است  شدهدرجمطابق آنچه در انتشارات حوزه علمیه مسلمان دانشمندان 

آمده است، « ة البیضاءمحج»و « احیاءالعلوم»و یا در کتب معتبری چون 

از آن را  هاییبخشتنها و چهارگانه اخالق را پذیرفته و  گانهپنجاصول 

گفت این اصول  توانمیلذا  .اندافزوده هاآنتفسیر کرده و مواردی به 

اندیشمندان  است. بااخالقتمامی اندیشمندان مباحث مرتبط  موردپذیرش

 :مسلمان باطن انسان را دارای سه محرکه

 راک،اد 

 شهوت، 

 ،غضب 

تشخیص حق و باطل و ادراک به معنی  اندداشتهایشان اظهار  دانندمی

نفسانی و غضب به معنی  هایخواسته طرفبهشهوت به معنی جذب 

که رعایت حد اعتدال  اندداشتهو در گام دوم بیان  هاستناخواستهدفع 

اط در ادراک، شهوت و غضب همان فضایل اخالقی است و تفریط و افر

 .شودمیدر ادراک، شهوت و غضب، رذایل اخالقی محسوب 
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حد اعتدال در  و شهوت را عفتحد اعتدال در ادراک را حکمت، حد اعتدال در 

 .اندنهادهنام  غضب را شجاعت

توسط سقراط است  شدهبیاناصل اخالقی  این حدود اعتدال بیانگر سه

شهوت که اگر  اندپذیرفته بدین گونهاما اصل چهارم که عدالت است را 

در داخل مجموعه و دایره ادراک اتفاق افتد یعنی آگاهانه بوده و و غضب 

لذا  شودمیپدیدار  عدالتپس از تمییز و تفکیك خوب و بد رخ دهد، 

احادیث مختلفی در این باب  .اندپذیرفتهاصل چهارم را نیز  ترتیباینبه

اشاره  هاآنهمه  نیست بهدر این کتاب نیاز  رسدمیوجود دارد که به نظر 

 :شودمیاشاره  نمونه به حدیثی از امام صادق )ع( عنوانبهشود بنابراین 

و  شماردمیویژگی برای عقل  هفتادوپنج، 1السالمعلیه صادق امام

، خصوصیات جهل است، در این حدیث هاویژگیاضداد این  فرمایدمی

است  شدهاشارهاسالم در  آن هایبنیانضمنی به اصول اخالقی و  طوربه

در جدول مذکور به نقل از اصول کافی  گانه هفتادوپنج هایویژگی

 است. شدهدرجشماره یك 

                                                           
 و( ع) باقر امام وی پدر. امامی شیعیان امام ششمین ،(ق 148-83( )ع) صادق جعفر امام به معروف محمد بن جعفر 1

 به او. زیستمی عباسی نخست خلیفه دو و اموی آخر خلیفه پنج حکومت دوران در صادق امام. است فروه ام مادرش

 راویان و شاگردان شمار .است داشته شیعه امامان دیگر به نسبت بیشتری علمی فعالیت اموی، حکومت ضعف جهت

 مذهب را امامی شیعه مذهب رو این از است؛ صادق امام از ،(ع) بیت اهل روایات بیشتر. انددانسته نفر 4000 را او

 مالك و ابوحنیفه مانند آنها از برخی. دارد باالیی جایگاه سنت اهل علمای میان در صادق امام. خوانندمی نیز جعفری

 قیام حکومت ضد بر شیعیان، درخواست و اموی حکومت ضعف وجود با صادق، امام .اندکرده روایت او از انس بن

 او قیام با کرد،می یاد نیکی به زید از آنکه با وی صدوق، شیخ گفته به. دادمی پرهیز قیام از نیز را شیعیان و نکرد

 به صادق امام. کنند شرکت زید قیام در است کرده توصیه برخی به صادق امام که است نوشته اثیر ابن اما بود؛ مخالف

 (http://fa.wikishia.net) .رسید شهادت به زهر وسیله به منصور ابوجعفر دستور
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 السالمعلیه صادقامام  ازنظرعقل  گانه هفتادوپنج هایویژگی -1جدول 

 ردیف
ویژگی 

 عقل

ویژگی 

 جهل
 ویژگی جهل ویژگی عقل ردیف 

 زدگیشتاب متانت 19  بدی نیکی 1

 سفاهت بردباری 20  کفر مانای 2

 گوییبیهوده خاموشی 21  انکار آیات تصدیق 3

 استکبار تسلیم 22  ناامیدی امید 4

 شك تسلیم 23  ستم عدالت 5

 تابیبی صبر 24  نارضایتی خشنودی 6

 انتقام گذشت 25  بخل سخاوت 7

 فقر نیازیبی 26  کفران شکر 8

 غفلت توجه 27  حرص توکل 9

 کاریفراموش حفظ 28  سنگدلی ترأف 10

 رابطه قطع محبت 29  غضب رحمت 11

 حرص قناعت 30  جهل علم 12

 منع مواسات 31  حماقت فهم 13

 عداوت دوستی 32  دریپرده عفت 14

 شکنیپیمان وفا 33  دنیاپرستی زهد 15

 معصیت اطاعت 34  خشونت مدارا 16

 جوییبرتری خضوع 35  جسارت خداترسی 17

 بال سالمت 36  تکبر تواضع 18
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 السالمعلیه امام صادق ازنظرعقل  گانه هفتادوپنج هایویژگی -1ادامه جدول 

ف
ردی

 

  ویژگی جهل ویژگی عقل

ف
ردی

 

 ویژگی جهل ویژگی عقل

 اسرار افشای تقیه 57  توزیکینه محبت 37

 تعصب انصاف 58  گوییدروغ راستی 38

 کنیکارش مصالحه 59  باطل حق 39

 کثافت نظافت 60  خیانت امانت 40

 حیاییبی حیا 61  نیت آلودگی خلوص 41

 بخل سخا 62  خمودی شهامت 42

 رنج راحت 63  غم شادی 43

 سختگیری سهولت 64  انکار معرفت 44

 نقصان برکت 65  مکاشفه مدارا 45

 بیماری تندرستی 66  گریتوطئه الغیب حفظ 46

 طلبیفزون اعتدال 67  افشاگری کتمان 47

 هواپرستی حکمت 68  نمازیبی نماز 48

 جلفی وقار 69  افطار روزه 49

 شقاوت سعادت 70  جهاد از پرهیز جهاد 50

 گناه اصرار توبه 71  خدا شکنیپیمان حج 51

 غرور استغفار 72  چینیسخن رازداری 52

 سستی جدیت 73  آزار والدین نیکی والدین 53

 ترک دعا دعا 74  ریاکاری جوییحق 54

 کسالت نشاط 75  منکر معروف 55

     زینت نمایش پوشیدگی 56
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 ایچهارگانهارکان  نمودار ذیل، به شرح، نیز ع علی امیرالمؤمنینحضرت 

 بر ایمان عملی و یا ایمان مبتنی بر عقل شمرده است:

 
 السالمعلیهی عل امیرالمؤمنین ازنظراخالق  بر مبتنی ایمان ارکان -2 شکل

 (1392مالباشی،  زادهمهدی)منبع: 
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 از: اندعبارت عارکان ایمان مبتنی بر اخالق در نظر حضرت علی 

 ،صبر 

 ،یقین 

 ،عدالت 

 ،جهاد 

اصول در خصوص  السالمعلیهعلی  امیرالمؤمنین، غررالحکمبه نقل از 

 :اندفرموده اخالق

 شدهداده او به آخرت و دنیا خیر شود داده کس هر به است چیز چهار

 از: اندعبارت ایپایهاین چهار نعمت  است

 گفتن سخن در راستی (1

 امانت یادا (2

 عفت (3

 خلق حسن (4

که گاه جزو روایات معتبر هم هستند  منقولدر برخی احادیث اسالمی  

 :اصرار بر این است که
 گوییدروغو  شده است بنانهاده گوییراستصداقت و اصول اخالق بر  تریناصلی

اعتماد و  نابودی منشأو  بشر وخویخلقو فاسد کننده  پسندیده اخالقظهور مانع 
 است.سایر اصول  اطمینان و

به  مربوطهکه در نمودار البته این صداقت، انواع و ابعاد وسیعی دارد 

 است. شدهاشاره هاآنبرخی از 
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 (1392مالباشی،  زادهمهدیمنبع: ) صداقتانواع و مراتب  -3 شکل

 

 بد در سه اخالق اصول السالمعلیه صادق امام از دیگری حدیث در

است بدیهی است متضاد این اصول همان اصول اخالق  شدهبیانعنوان 

 اصول اخالق بد در سه چیز است: فرمایندمینیك خواهد بود ایشان 

 حسد -ج و غرور کبر -ب حرص و طمع -الف

 ذکرشدهآله  و علیه اهللصلی اکرم بحار نیز حدیثی از پیغمبر 69در جلد 

و مسبب عصیان و  که ایشان شش اصل را از اصول اخالق نکوهیده

 از: اندعبارت شش اصل و آن اندشمرده نافرمانی
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 پرستیمقامو  طلبیجاه -الف

 دنیادوستی -ب

 بارگیشکم -ج

 زیادی خواب-د

 راحت طلبی-هـ

 رانیشهوت -و

 

 اخالق فواید

پای بند باید  هاانسانچرا ت که: الق این اسن اخدانشمندا سؤال ینترمهم

 سؤاالت این به پاسخاشتیاق برای  ؟دارد سودیشوند؟ اخالق چه اخالق 

 موردمطالعهرا  اخالقیبیاخالق و پیامدهای  فواید کندمیرا وادار  انسان

 از: اندعبارت اندشمردهکه برای اخالق  فوایدیبرخی از  د،قرار ده

 نفسانی یهاخواسته و غرایز لیتعد -الف

 دوست داشتن و دوست داشته شدن -ب

 بر اساس شرافت انسانی شدهگذاشتهزندگی اجتماعی بنیان  -ج

 ایجاد آرامش درنتیجهتطابق اصول اخالقی با فطرت و  -د

 در جامعه ومرجهرججلوگیری از -هـ

 بهبود روابط فرد با فرد و فرد با جامعه -و

 مومیایجاد اعتماد و اطمینان ع -ز

 اجتماعی و اقتصادی یهابحثحفظ امنیت پایدار در  -ح

 کبر و حسد

 حرص و طمع
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 نیاخالق و درابطه 

هدف و رهنمون ساختن وی به کمال،  انسان یت معنویشخص یتعال

به  و دینداران خود را مردم ،دستورات دینی است. ادیانهمه  یاصل

 :فرمایدمی ص اکرم برای نمونه، پیغمبر .کنندمیرعایت اخالق توصیه 
 .امخته نشدهیو محاسن آن برانگ یارم اخالقکاتمام م یز برامن ج

 تأکیدهم هست و هر چه دین  غیردینیاست  غیراخالقیپس هر چه  

بخشی  عنوانبهدر تقابل اخالق با فقه  .باشد باید جزئی از اخالق کندمی

سمره  داستان انددادهاخالق را در اولویت قرار  ص اکرم پیغمبر ،دین از

 دهدمیاز این ارجحیت اخالق بر فقه را نشان  اینمونهرما و درخت خ

اصول لذا حکم فرمودند  ضرر رساندن در دین جایگاهی نداردآنجا که فرمود 

 .است ۱«اموالهم یالناس مسلطون عل» یم فقهکفراتر از ح یاخالق
  

 یاخالق و آزادرابطه 

 بررسیقابل هدیدگا دو از گفت آزادی توانمیدر بیان مفهوم کلمه آزادی 

 یك حق. عنوانبهیك واقعیت، آزادی  عنوانبهاست: آزادی  و تعریف

 :واقعیت عنوانبه آزادی

 انسان صرفبه ابنای بشر و وجود دارد ،نفسهفی واقعیت عنوانبه آزادی

 که تصور نمود را انسانی تواننمی دارای این نوع از آزادی هستند و بودن

                                                           
 از است عبارت فقهی اصطالح در .است غلبه و قهر با همراه کردن مسلط و دیگری بر کسی گردانیدن چیره معنای به لغت در تسلیط 1

 انّ» نبوی حدیث به توجه با را تسلیط قاعده شیعه فقهای اخیر، دوره در .خویش اموال در تصرف هرگونه برای مالك اختیار و لطتس

 تسلیط قاعده مفاد و حدیث این به نیز شیعه متقدم فقهای آثار در که هرچند اند،کرده مطرح و گذارینام «اموالِهِم علی مسلَّطون الناسَ

 (.ش 1368 تهران افست چاپ ،(تا بی) بیروت عطار، عبدالغفور احمد چاپ العربیه، صحاح و اللغه تاج: الصحاح جوهری، حماد بن )اسماعیل .است شده استناد
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 این از. باشد نداشته را فلسفی معنای به اختیار و آزادی این و باشد انسان

 دادن در هاو حکومت هادولت و است «اختیار به مجبور» انسان دیدگاه،

 .باشند داشته توانندنمی نقش و سهمی هیچ آزادی نوع این

 حق منزله به آزادی

 حق در این دیدگاه، این. است سلب و اعطاء قابل حق، منزله به آزادی اما

 و اجتماعی حقوق دایره در و گرددمی ایجاد ذهن از بیرون حوزه در

 1.گیردمی انجام مدیریت در جمعی تصمیمات و وانفعالفعل

الزمه و  امور، انجام ارادیو  اختیارداشتن 

 ؛ملبس بودن به اخالقیات است شرطپیش

اما در این بخش موضوع متفاوت با بحث 

است  بااخالقو اراده و رابطه آن  اختیار

آزادی نیز جزو مقوالتی  است. موردبحثدر این مبحث، آزادی عمل 

است و  غیراخالقیدر آن  وتفریطافراطآن اخالقی و  شدهتعدیلاست که 

شود و محدود نمودن سبب  اخالقیبینیست که آزادی سبب  گونهاین

و  رودمی سؤالو اراده زیر  اختیاراصل  چراکهاخالقی شدن امور گردد 

برداشته شدن  محضبهو  شودمیر اخالقی ایجاد نرفتار پایدا

 افراطی، اما از طرف دیگر آزادی ؛کندمیرشد  اخالقیبی، هامحدودیت

انسان تنها نیست و  چراکه شودمیسبب رعایت اخالق ارادی هم ن

لذا دایره آزادی هر کس  کندمیجمعی و در جامعه زندگی  صورتبه

                                                           
 .23 ص ،1379 ذکر، انتشارات تهران، قرآن، در آزادی محمدعلی، سید آیازی، 1
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کیك بزرگی ل پیدا کند آزادی جامعه، باید با دایره آزادی دیگران تداخن

که  ایتکهکه هر کس تکه کوچکی از آن را باید صاحب شود  ماندمیرا 

. انسان در داخل دایره کندمیحقش است و آزادی دیگران را مخدوش ن

 ارادی و اخالق محور رفتار واعمال  تواندمیآزادی خود در جامعه 

انسان نیازهایش را برطرف  است کهداشته باشد در داخل همین آزادی 

، استعدادهایش را یافته و به نحو احسن رسدمیشکوفایی  به خودکرده و 

هر اتومبیلی در الین و خط خود آزاد است براند  سازدمیرا شکوفا  هاآن

 .نیز تصاحب کنددیگر را  هایاتومبیلاما حق ندارد الین و خط 

داخل الین خود سرعت  این است که هر اتومبیل در منزلهبهاخالقیات 

 کنندگانوضع کسهیچرا هوشمندانه رعایت نماید  نامهآئینمجاز و 

و الین بندی  کشیخط به خاطرپلیس را قوانین راهنمایی رانندگی و یا 

آزادی  و به چه حقی، چرا که: کندمیو اعتراض ن کندمیبازخواست ن

؟ ه هر جهت برانندو ب خواهندمیرا محدود کردید تا بهر کجا  هااتومبیل

به  هامحدودیتشکایتی ندارد بلکه از اینکه این عالئم و قوانین و  تنهانه

در امنیت رانندگی کند و سریع به اهدافش برسد ممنون  کنندمیاو کمك 

راه  را در هایشداشتهاست استعدادها و  انسان آزاد درواقع نیز هست.

و هدر دادن استعدادهایش استفاده نماید اما حق ضایع کردن  تکامل خود

 .ندارد و در مسیرهای غلط را با انجام حرکات انحرافی

مثالی دیگر همه آزادند از ورودی شهر به خانه خود بروند اما  عنوانبه 

به مقصد عبور  ترسریعمردم برای رسیدن  درودیوارآزاد نیستند که از 
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 مسیرهایده و در کنند بلکه این آزادی در رفتن به خانه باید تابع نظم بو

 نکند. دارخدشهو آزادی دیگران را  شدهانجامخاصی 

 

 رابطه اخالق و فلسفه

هستی و  برجهانآگاهی یعنی فلسفه باور بر این بوده که  درگذشته

داشته است بر علمی آگاهی  متعدد هایرشتهکه در  بودهفیلسوف کسی 

 است: شدهارائههم به شکل زیر  بندیتقسیماین اساس یك 

 
 (1392مالباشی،  زادهمهدیمنبع: ) اخالقفلسفه و جایگاه  بندیبخش -4 شکل

 است. قرارگرفته موردتوجهزیر حکمت عملی اخالق فردی  نموداردر این 
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 رابطه علم و اخالق

و دوران انسان در ابتدای تولد جهل با حماقت معنای متفاوتی دارد 

وی  ،درست هایآموزش با لکن استورغوطهجهل دریایی از کودکی در 

 وی هایآموزشاما اگر  ،از دریای جهل به ساحل دانایی برسد تواندمی

به ساحل دانایی نخواهد رسید  تنهانهببیند  غلطتعلیم نادرست باشد و یا 

از دریای جهل که منجالب  ترژرفو  ترخطرناکبلکه در محیطی 

از جهل خارج  انسان را تنهانه حماقت است فرو خواهد رفت. دانایی

و اخالق بخشی از حکمت است  کندمیانسان را حکیم  بلکه کندمی

و دانایی نصف آنچه را  رهاندیماز جهل و حماقت  اخالق انسان را

بدون تزکیه نفس و بدون کنترل شهوات . دهدیمکه اخالق انجام  کندمی

 در وادی معرفت و علم گام توانمینفسانی و حیوانی ن هایخواستهو 

برخی از افعال نیك  تعلیم است. نیازپیشو  زمینهپیشنهاد. لذا اخالق 

است که فرد از پیامدهای مثبت آن دارد و  هاییآگاهیاخالقی ناشی از 

ناشی از جهل فرد و یا حماقت وی  بداخالقیبالعکس بسیاری از افعال 

و یا برعکس متوجه شده است و باورهای  داندنمیاست که پیامدها را 

. شودمی طلبیجاهو ظلم و ستم و  هااخالقیبیلط وی منجر به برخی غ

این امر است که علم سرچشمه اخالق نیك  بندان به سقراط یکی از پای

نیز  السالمعلیه اخالق نکوهیده است. امام صادق منشأو جهل و حماقت 

لذا یکی از  .اندشمردهعقلی  هایویژگیعلم و اخالق نیك را جزء 

 و پیدایش اخالق نکوهیده اخالق کاهشبرای  مؤثرمهم و  یهاراه
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آگاهی و جریان آزاد اطالعات است. فطرت پاک علم و  حمیده توسعه

انسان دنبال خوبی است و زمانی که آگاهی به آن ندارد و یا قدرت 

و آموزش غلط، آن را  فهمیکج واسطهبهندارد و یا  تشخیص آن را

فطرت و  رودنبالهو اگر آگاه شود  رودمیاست دنبال بدی و شر  کردهگم

دانستن اما کدام علم و کدام آگاهی؟ آیا ؛ سرشت پاک خود خواهد رفت

را به فرد نشان  یو بدخوبی  تواندمیعلم برق زبان دوم و سوم و یا 

منظور علوم انسانی است و نه علوم فنی، نه علوم پزشکی و  مسلماًدهد؟ 

اصول توبه در  ضیات و نه طبیعیات.تجربی و نه علوم محض مثل ریا

شده است. البته استثنا  بنانهاده 1اسالم هم بر آگاهی از خطا و بازگشت

ظاهری، دنبال  باوجود آگاهیکه  عملبیوجود ندارد اما عالمانی هستند 

هستند که  فهمانیکجو باید گفت اینان جزو  روندمیاخالق بد 

نشده و منجر به یادگیری و تغییر  اما این آموزش نهادینه انددیدهآموزش

 هایاولویتدر حاالت استثنایی برخی از عالمان  رفتار نگردیده است.

 به جانبا علم و آگاهی، تبعات اخالق بد را  ناچاربهدیگری دارند و 

در مبحث جهل و علم و حمق هم درجات و مراتبی باید . پذیرندمی

ازی است و هر نوع نگاه صفر ف یهاسامانه برمدارمتصور شد بنیان جهان 

 و یکی در آن محکوم است.

                                                           
 کار شما از کس هر حیم؛ر غفور فانه واصلح بعده من تاب ثم بجهالة سوء منکم عمل من انه» 1

 مهربان و آمرزنده خداوند نماید، جبران و اصالح و توبه سپس دهد، انجام نادانی روی از بدی

 (54 آیه انعام، سوره) «.است
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 رابطه اخالق و عرفان

انسان را وادار بشری بوده و  اجتماعیمخالف زندگی ضد دین و  1عرفان

از نعمات خداوند فاصله بگیرد و در تنهایی و انزوا و در عوالم  کندمی

 اقعدروبه معنای شهود باطنی و امثال آن عرفان خیالی زندگی کند. 

البته عرفان با نگاه است که اسالم نیز با آن سر سازگاری ندارد.  ایبیراهه

 و تشکیلاجتماعی  زندگیدلتقلیلی که منظور از آن سیر و سلوک در 

اسالم تشکیل خانواده ورا نصف  شده اماتوصیهخانواده است در اسالم 

ه ب داندمیجهاد در راه خدا  مثابهبهدین و کسب روزی حالل را 

و پیغمبر ل است قائ ایالعادهفوقت اجتماعی ارزش و ارتباطا رحمصله

لذا عرفانی که پاکی  من از دنیای زن و عطر را پسندیدم. فرمایندمیاعظم 

را به ارمغان آورد و حالت متعادلی داشته باشد سبب بهتر زیستن  و نفس

هد داد. در کنار هم شده و اخالق رذیله را کنترل و کاهش خوا هاانسان

 حالت تفریط و افراط در وادی عرفان انحراف است.

 

 اخالق و قانون رابطه

است. اموری است  «اخالق مدون» ،نانوشته و قانون 2قانون ، هماناخالق

مثال زد که  توانمیکه اخالقی نیست اما قانونی است و اموری را 

در طی  بشر درواقعبه آن ننموده است.  ایاشارهاخالقی است اما قانون 

برخی امور اخالقی را تبدیل به کدها  تدریجبهتمدن،  مسیرحرکت روی 
                                                           

1 Mysticism 
2 Law 
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اخالق است  زیرمجموعهقانون قانونی نموده است.  و اصول هاردیفو 

 و باید باشد.

 

 د با احکام و اخالقیعقاتفاوت 

اخالقی  کدهایهمان دستورات و  درواقع 1دینی بخش زیادی از احکام

 :مثل ،اندگرفته نشأت هاآنو از  هستند

، تعهد، پایبندی به یدارامانتصداقت، ، هاانسانعیادت، نجات جان 

ضرر نرساندن به خود و دیگران، ، عدم حسادت، یقولخوشوعده، 

 رعایت حقوق همسایه، احترام به والدین و...

نیز پایه احکام و اخالقیات و بدنه و شاید ریشه آن را تشکیل  2عقاید

جدا از هم نبوده و مستقل نیستند و تابعی از قوالت این ملذا  دهندمی

 یکدیگرند.

به چه چیزهایی معتقد باشد  کندمیدر کنه مطلب تفاوتی ن –انسان معتقد 

از فطریات خود  یراحتبهو  همه اخالقیات را زیر پا بگذارد تواندمین -

 اتاعتقاد یگردعبارتبهعبور نماید، عکس این قضیه نیز مطرح است 

 و دارای اخالق پسندیده اخالقخوشاز انسان  ترضعیف اخالقبین انسا

 خواهد بود.

                                                           
1 Religious orders 
2 believes 
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ناندیشمندا هاییتئورنظریات و  –فصل دوم   
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 دومفصل 

 اندیشمندان هایتئوری و نظریاتمرور 

 

 «اهداف رفتاری» 
 

 انتظارات پس از مطالعه این فصل
 

 هاادت و اعتدال و نقد آنآشنایی با نظریه سع -1

 گرایی و نقد آنآشنایی با نظریه لذت -2

 هاگرایان و فردگرایان و نقد آنآشنایی با نظریه جامعه -3

 آشنایی با نظریه تکلیف گرایی و نقد آن -4

 هاآشنایی با نظریه رواقیون و کلبیون و نقد آن -5

 آشنایی با نظریه معرفت اخالقی و نقد آن -6

 ی با نظریه پرهیز و نقد آنآشنای -7

 آشنایی با نظریه اسالم در اخالق -8
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 مقدمه

یات و مکاتب مهم مربوط به اندیشمندان نظر ازدر این فصل به برخی 

 طوربهدر خصوص اخالق اشاره و نقد کوتاهی شده و سپس نظر اسالم 

 بیان خواهد شد. واضح روشن

 

 نظریه سعادت ارسطو

سال قبل از  400، اندیشمند آتنی حدود 1اطالیس مشهور به ارسطوارسط

 خصوصدر  میالد مسیح نظریات فلسفی خود را ارائه داده است. او

دنبال سعادت است  ذاتاًاست انسان  معتقد اخالق

و باید فضیلت را پیگیری کند تا به سعادت برسد 

یچ متنی سعادت را تعریف نکرده است وی در ه

وی  هایگفته یالالبهاما اندیشمندان از 

 مندیبهره خصوصیات مربوط به سعادت را که

 مادی و معنوی هایخوشیو  هانیکیحداکثری از 

 .داندمیوی سعادت را هدف و فضائل اخالقی را وسیله  .اندیافتهباشد 

بعد از معرفت بر ذات  تربیت نفس به فضیلت و دنبال فضیلت رفتن

ارسطو ضمن پذیرش نظریه افالطون آن را  روازاین دهدمیفضیلت رخ 

تکمیل کرده است نظریه افالطون، نظریه معرفتی است و افالطون معتقد 

                                                           
1 Aristotle 
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در  به این است انسان برای رسیدن به سعادت باید از جهل بیرون آید،

 د.در صفحات بعدی مطالب تکمیلی ذکر خواهد ش رابطهاین 
 

 ارسطواعتدال  نظریه

بعد از بنیان نهادن اندیشه خود و بیان تئوری سعادت، نظریه  1ارسطو

و نظریه اعتدال و آن  کرد گذاریپایهکاربردی دیگری بر این مبنا 

 بود. رویمیانه

و احساسات و  غرایزاو معتقد بود اخالق یعنی رعایت اعتدال میان 

 دهدمیرخ  هاانسانتنوعی در م غرایزعواطف. وی بیان کرد عواطف و 

 صورتبهکنترل کرده و  باقدرتو  خوبیبهرا  هاآناگر انسان بتواند 

 گفت اخالق مدار است. توانمی نگه داردارادی و اختیاری در حد وسط 

 قائلاخالقی، سه مرحله در نمودار شدت آن  و رفتاربرای هر عمل اگر 

 شویم این سه مرحله عبارت خواهند بود از:
 افراط -۱

 رویمیانه -۲

 تفریط -۳

                                                           
 مدت به و یافت راه افالطون آکادمی به سالگی ههجد در می آید او شمار به آتنی فیلسوفان ترینمهم از یکی ارسطو 1

پس از آن شاگردان بسیاری تربیت کرد نمونه ای از  و زیر نظر وی تلمذ نمود افالطون مکتب در سال بیست

شاگردانش الکساندر معروف به اسکندر مقدونی بود. کتب و نوشته های بسیاری از وی به یادگار مانده است این آثار 

 فیزیك، جمله ری از دانشمندان پس از وی بوده و در زمینه های مختلف و متفاوتی نگارش شده اند ازالهام بخش بسیا

 تأثیر از افالطون و سقراط همراه به ارسطو. اندبوده اخالق و دولت سیاست، بیان، علم منطق، شناسی،زیست متافیزیك،

 بودند. یونان اندیشمندان بزرگترین و گذارترین
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سعادت و مسیر ارسطو در رهنمون سازی ابنای بشر به  نهایی پیشنهاد

در بسیاری از امور  توانندمیتا جایی که این است که  روزینیك

 به کماالت و فضائل تجهیز شوند. کمکمنمایند تا  یشهپ رویمیانه

در باب اخالق ، ربوطهمدر جدول  ،ارسطو یه اعتدالبرای درک کامل نظر

خوانده است، برخی صفات و  رویمیانهاعتدال و  وی آن را آنچهو 

اخالقی آورده شده و سه حالت افراط، تفریط و میانه آن ذکر  هایویژگی

 صداهمعقل سلیمی ابتدای امر با این نظر ارسطو  هر است. گردیده

ا با غور در ام پنداردمی و منطق گشته و آن را منطبق بر چارچوب عقل

ارسطو همه آنچه را که الزمه سعادت بوده بیان  شودمیمطلب مشخص 

نکرده و نظریه وی شاید در نیمی از حاالت عاجز است اما نظریه مهم و 

اخالقی،  هایبحثین است برای شروع اواقعیت  ی است،تأثیرگذار

 مسیر را چراغ راه باشد. بیش از نیمی از تواندمینظریه ارسطو 

غیرعقالنی دارد. بخش  و معتقد بود روح انسان دو حالت عقالنی وارسط

شود تر تشکیل میغیرعقالنی روح انسان نیز خود از دو بخش کوچك

یعنی: نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس حیوانی هم از دو بخش 

 شده است: شهوت و غضب.تشکیل
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 برای نظریه اعتدال ارسطو هاییمثال -2جدول 

 تفریط لاعتدا افراط

 حرفیکم قتیحقبیان  حراف بودن

 همتیپست یشرافت خواه طلبیجاه

 ترس شجاعت باکیبی

 اسراف و تبذیر و کرامت مقتصد بودن بودن لیبخ

 غیرتیبی خلقیخوش مزاجیآتش

 ذلیل بودن منعت طبع و فروتنی غرور ورزیدن

 روئیترش روییگشاده یمسخرگ

 ریاضتو  حسیبی عفت طمع در شهوت

 ستم پذیری طالب عدالت ستم گری

 نزاع همدمی مزاح

 خرفتی حکمت حیله و مکر

 .این جدول فقط به ارائه مثال اکتفا کرده است 
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وادار به انجام عملی خاص از درون آنچه انسان را به نظر ارسطاطالیس، 

 گرددمیبروز رفتار خاصی در وی تجمیع انرژی و و سبب  کندمی

 :هاینامبه هستند  غیرعقالنینفس حیوانی در بخش  رانپیش دونیروی

 شهوت 

 غضب 

و آسوده خواهد یافت  دست 1زمانی انسان به فضیلتتنها وی معتقد بود 

خواهد رسید که افسار این  خود شدهگمو خوشبخت خواهد بود و به 

نماید را کنترل  هاآن با قدرت تمام، بتواند و در دست وی باشد 2دونیرو

در حد اعتدال از نیروی چیرگی به حدی باشد که بتواند  بایستیمالبته 

و رسیدن به اهداف علیه انسانی و  در جهت مثبت شهوت و غضب

 استفاده کند. حرکت پرشتاب در مسیر زندگی شرافتمندانه خود

شهوت و غضب، نیروهای ، اگر رفتارهای ناشی از دیگرعبارتبه

باشد،  انسانیت استوار رمداربو قوای عقالنی وی و  باعقلهماهنگ 

متخلق به مکارم اخالقی بوده و  رفتار اخالقیفرد دارای گفت  توانمی

را در پیش خواهد گرفت و  روزینیكراه سعادت و  درنتیجهاست 

را در  وتفریطافراطرا کنار گذاشته و راه  و انسانیت عقل ،فرد کهمادامی

به  تواندمین وی نباشد، اختیاربگیرد و عنان و شهوت و غضب در پیش 

 و منافع خود را یابد. پیداکردهفضائل دست 

                                                           
1 Virtue 
2 Lust and wrath 



 60صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

 
 چارچوب و نظام فکری ارسطو در بنیان تئوری اعتدال -5 شکل

 (1392مالباشی،  زادهمهدی)منبع: 
 فرد متفاوتشرایط هر  برحسباینکه حد اعتدال  بابیانارسطو  ضمناً

باشد و برای نفر  است و ممکن است حدی برای یك نفر در حد اعتدال

نسبیت در  درواقعیا افراط باشد،  با تفریطدیگری همان حدود معادل 

و با مطلق بودن حدود آن  داندمیاخالق را پذیرفته و اخالق را نسبی 

 مخالف است.

نظریات وی، نظریات  تأثیراندیشمندان متعددی بعد از ارسطو، تحت 

 :ازجمله اندنمودهمشابهی ارائه 

  السعادات ر کتاب جامعدمال نراقی، 

 طوسی در کتاب اخالق ناصری و نصیرالدینخواجه... 
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 پوس و اپیکوریستیآر گراییلذتنظریه 

 سیرنایسیسم یا کورنایی مکتب گذاربنیان و سقراط شاگرد 1پوسیستیآر

در جهت  دقیقاً ،خصوص اخالق رد را لکن نظریاتش .بود فلسفه در

وی برای نخستین بار بنیان نظریه  استادش مطرح نمود.نظریات مخالف 

آن را  اپیکورپوس، یستیآررا بنا نهاد بعد از  گراییلذتمعروف و جنجالی 

 2توسعه داد لذا در برخی متون این نظریه به نام نظریه اپیکور

سال قبل از  400هم مطرح است. این دو نفر هر دو حدود اپیکوریسم( )

 .اندداشتهنی ابراز تفاوت زما با اندکمیالد نظریات خود را 

و سعادت وی  شدهآفریدهانسان برای کسب لذات  پوس معتقد بودیستیآر

آینده  چراکهو بدون توجه به آینده است  قیدوشرطبیدر کسب لذات 

مشخص نیست لذا تفکر  کسهیچو تاریك است و هنوز برای  مهرسربه

 خوشی را انسان بگیرد. تواندمیدر باب آینده 

                                                           
1 Aristippus 

سال قبل از میالد در ساموس نزدیك دریای اژه چشم به جهان گشود او  341اپیکور فیلسوف یونانی است که در  2

به تحصیل نزد اساتید برجسته شهر پرداخت و در این زمان بود که با مبحثی به نام  نوزیفانس نزد تئوس شهر ابتدا در

 است نظامی که در قالب یك فلسفه فکری در دوران اپیکوری فکری نظام گذارنیانب او. شد آشنا دموکریت حکمت

 از رهایی و( آتاراکسیا) نفس آرامش جستجوی دنیوی، خاطریپریشان از پرهیز لذت، فلسفه مطرح شد و به هلنیسم

فدار زیبایی و لذت و از نیز مشهور شد. اپیکور شاگرد افالطون بود بطور کلی او را در آتن طر( آپونیا) رنج و تشویش

جلد کتاب و رساله نوشت اما روحانیون به سبب مادی  300فالسفه مادی گرا می دانند در باب تفکرات خود حدود 

گرا بودن تفکراتش، همه را نابود کردند. فلسفه لذت پرور اپیکور به حدی مشهور بود که شایعه شده بر سر در باغ 

و شادی بزرگترین خیر  سعادت اینجا در زیرا خواهی بود و شاد این باغ در همان!می ای»تدریس وی نوشته شده بوده: 

 «به شمار می رود.

 



 62صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

 باشدآنی و زمان حال دنبال لذات انسان باید 

 برساند و تواندمیو هر چه که لذتی به وی  

 .آن سود ببرد باید استفاده نماید از 

 ارزش امور باید با لذات گفتمیوی  

 «لذت» آریستیپوس، درواقع سنجیده شود. 

 که بود آن بر و دانستمی خیر غایت را

 .تاس رنج از ترس یا لذت امید به کنیممی هرچه

 

 
 انواع لذات بندیتقسیم -6 شکل

 (1392مالباشی،  زادهمهدی)منبع: 

 اپیکور
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 بودند؛ حسی هایلذت آریستیپوس مدنظر لذت اغلب داشت توجه باید

 ممکن که نامعلومی لذت امید به را حاضر و حی لذت نیست عاقالنه

 .فروبگذاریم آوریم دست به آتیه در است

سطو رسیدن به سعادت بدانیم و هدف و غایت انسان را همانند ار اگر

 بگیریم در نظر تالذرسیدن به  سعادت مدنظر ارسطو را مثل اپیکور،

معنوی که در  سعادت طلبیتمامی حاالت واال و بلندمرتبه خصوصیت 

و تقلیل  افتدفرومیمادی  جوییلذتپایین  هایپلهذهن بشر است تا 

ه چنین باورهای اینجاست که کمی باید به عواقب اعتقاد ب .یابدمی

اندیشید  -هرچند سازگار با ماهیت خاص انسان زمینی باشد – ارزشیکم

 و از آن هراس داشت.

بود  پوسیستیآر باورهای از ترمعتدلاپیکور نظرات و عقاید ناگفته نماند 

پیرو آن پس از گذشت زمانی اندک، وی معتقد بود دنبال لذایذی که 

، نباید رفت چیره خواهد شد،و سستی بر انسان  سستی خواهد آمد

که با  غیرطبیعیو یا دنبال لذایذ  انددستهاز این  شهوت لذایذی مثل

عت بشر سازگاری ندارد و ضروری هم نیستند نباید رفت مثل یطب

انسان عاقل بجای اینکه دنبال اپیکور معتقد بود  .طلبیریاست

و با  طبیعیکه ضروری هستند و  رودمی دنبال لذایذی باشد طلبیریاست

در یا  ...مثل خوردن و آشامیدن و جسم و روح و روان وی سازگارند؛

 .مثل محبت و دوستی ندندار ضرریصورت استفاده هوشمندانه، 
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 (1392مالباشی،  زادهمهدیمنبع: ) اپیکورانواع لذات از دیدگاه  -7 شکل
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یم کرده و دسته تقس چندخالصه باید گفت اپیکور لذایذ را به  طوربه

 :نظام فکری وی بر این جمله استوار بود که

 

 

 

 

 

 

برخی از اندیشمندان معتقدند منظور اپیکور، این بوده که انسان دنبال 

که ضرورت حیات هم هست باید در  لذایذیلذایذ معنوی برود و البته 

از متفکرانی  برخی دانندمیی باشد لذا وی را مرتاض وزندگانی برنامه 

منظور  اتفاقاً اندگفته ،اندنمودهاپیکور را تفحص  و زندگانیکه آثار 

کند  تأمیناپیکور این بوده که انسان با ابزار لذت، خور و خواب خود را 

نینداخته و دنبال کارهای  زحمتبهو دنبال آن برود و در ادامه خود را 

که انتهایش هم نامعلوم است نرود برای مثال دنبال  پرمشقتیو  پرزحمت

آزار این دو بیش از منافعش باشد و یا اگر  بساچهشهوت و ریاست نرود 

برود ابتدا  قیمتگراندرصدد است دنبال غذاها، مسکن و لوازم و ابزار 

رساند و  آزار خواهداو را  لذایذموضوع را بسنجد ببیند آیا این پیروی از 

انسان باید دنبال کسب لذت باشد اما نرفتن دنبال 

بهتر از آن است که در پی لذاتی باشد که  ،لذت

مشقت و مصیبت، درد و رنج، سختی، سستی و یا 

 تبعات و آالم دیگری به همراه دارند.
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ذت یا به نفعش خواهد بود و سپس دنبال لذایذی و اموری برود که ل

 و بدون درد و رنج و سستی و تبعات ثانوی مثل آن است. حتمی هاآن

 تئودرس مثل عده یك. اندشدهتقسیم دودسته به آریستیپوس طرفداران

 خرسندی و داشت تکیه خردمندی و اعتدال و داوری جنبه بر که ملحد

 عاقل مرد که بود معتقد البته. دانستمی حقیقی لذت یا سعادت را روح

 اجازه شرایط اگر و ؛کندمین فدا کشور یا دیگران برای را خودش زندگی

 را خدائی هر وجود. بشود تواندمی هم عفتیبی و دزدی مرتکب دهد

 تفاوتیبی و اعتناییبی خواستار نیز هگزیاس مثل دیگر دسته. بود منکر

 فقدان یعنی زندگی غایت منفی مفهوم بر و بود شهوات ارضای به نسبت

 اسکندریه در هگزیاس هایدرس گویندمی. کردمی تأکید رنج و درد

 1.کردند تعطیل را او درس که شدمی زیادی هایخودکشی باعث

 

 افالطون اخالقی معرفت نظریه

 فطرتاًبر این بحث استوار است که انسان  2مبنای نظریه اخالقی افالطون

ب و رعایت اصول اخالقی است اما آنچه سب خلقیخوشدنبال خیر و 

نیست بلکه جهل و  غیراخالقیانجام ارادی کارهای  شودمیگمراهی وی 

سعادت بشر و  درو عدم معرفت به اخالق و اهمیت آن  ندانستن

                                                           
 1386عبدالعلی عنیتی،  1
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 قویاًافالطون  بنابراین ؛شناخت راه خیر از شر و تفکیك آن از هم است

است لذا همین  شناخت و معرفتدر پی  ذاتاًچون انسان  گویدمی

 اخالقیات خواهد شد.سبب رواج موضوع 

که سبب  است همان موضوع هر افالطون معتقد بود فضیلت

 عنوانبهخاص هر موضوع  وظیفهانجام بهلذا وی  .شودمی اشوظیفهانجام

است. وی نیز مانند ارسطو جزو اندیشمندان  نگریستهمیغایت فضیلت 

 ایگونهدر نظریات وی،  شودمیفضیلت محور اخالق محسوب 

فی راز ط .شودمیدیده و احساس  گراییجامعهآغشته به  فردگرایی

از روی عادت انجام  که شخص دانستمیافالطون اعمالی را اخالقی 

 توانمیسخنان وی  الیالبهالبته در  اقدام نموده باشد. عمداًنداده باشد و 

بدون معرفت  ایعدهمطالبی یافت که ثابت کند افالطون پذیرفته بود که 

 .اندبرگزیدهو اتفاقی راه نیك را  اندشدهسعادتمند 

سیاست و علوم  کشورداریعلم از  ایشاخهاخالق در نظر افالطون علم 

در جهان وجود دارد  باارزشی فقط سه چیز وو تدبیر است و در نظر 

 از: اندعبارتکه 

 زیبایی 

 عدالت 

 حقیقت 
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 افالطون .شودمیپدیدار و هرگاه این سه جمع شوند خیر و نیکی 

که  کندمی معنیاخالق یعنی زیبایی و او نوعی زیبایی روح را  گویدمی

 .شودمیاین زیبایی در انسان به شکل اخالق نیك ظاهر 

بشر  حدبیماحصل نادانی و جهالت  بدکاری و «شرّ» افالطون دیدگاه در

و  روزینیكبرای نجات و  کندمیاست بر این اساس است که مطرح 

باید  دوشاخهدم باید آموزش ببینند این آموزش در مرعمومی، نیك بختی 

های پرفضیلت و فضیلت امور به ایشان رانجام گیرد ابتدا باید انجام کا

وی البته به شرطی که سعی کنند از عادات کناره گیرند آموزش داده شود 

از روی عادت صورت گیرد کار  -خوب  هرچند-معتقد بود کاری که 

در بخش انسان را سعادتمند نماید.  تواندمیو ن آیدنمیاخالقی به شمار 

 فراگیری با را خود عقلی و ذهنی قوایسعی نمایند مردم  بایستمیدوم 

کافی  عقلیذاتی و  استعداد که مردمی و دهند پرورش فلسفه و ریاضیات

را  خیر و خوب زندگی توانندنمی و ندارند را مطلوب معارف درک برای

 کنند تقلید حکمت اهل از باید ا درک نمایندمتصور شده و ابعاد آن ر

 است. بنانهادهمقلد و تقلید را،  هایپایهاولین وی با این سخنان،  درواقع

 با متناسب و است قوه سه دارای آدمی روح یا نفس افالطون نظریة در

 :از اندعبارت قوا این. دارد وجود فضیلتی هریك

 است؛ اعتدال آن مختص فضیلت که شهوانی قوه -1 

 است؛ شجاعت آن مختص فضیلت که روحانی قوه -2 

 .است حکمت آن مختص فضیلت که روح عقالنی قوه -3 
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 سقراطپرهیزی دیدگاه 

 و شودمیمعتقد بود پرهیز از لذات است که سبب سعادت بشر  1سقراط

. وی معتقد بود وظیفه انسان کندمیدنبال لذایذ رفتن وی را نابود  اتفاقاً

 سعادتمندی در پرهیزخوشی و اما  و خوش باشده سعادتمند این است ک

 .دهدمیرخ نفسانی  هایخواهش، شهوات و از لذایذ جلوگیریو 

و بیش از آنکه فردا گرا باشد معتقد بود  دیدمیوی فرد و جامعه را یکجا 

و  کندمیانسان موجودی است که در اجتماع و میان دیگران زندگی 

خوشی و سعادت اجتماع است. برای مثال  درگروخوشی و سعادت وی 

اگر فردی یك پرس غذا داشته باشد و دوستش گرسنه باشد، زمانی از 

غذای خود خوشی و سعادت را بهره خواهد برد که با دوستش شریك 

دوست و  کهدرحالیشود و لذت بردن از خوردن یك پرس کامل از غذا 

را نصیب وی گرسنه است چندان خوشی و سعادتمندی  اشهمسایه

 .کندمین

و  دانستمی و تباهی و سقوط غرق در لذات فردی را فسادسقراط، 

بکار گیرد تا ضمن انجام  بشر تمام دانش و سعی خود راباید معتقد بود 

نموده و  وظایف در قبال جامعه و دیگران، او را به معنی واقعی سعادتمند

همگانی و را جمعی و وی لذایذ  درواقع .وی دور نمایددامن فساد را از 

و  پسندیدمیوجه معنوی آن را بیشتر  پذیرفته وبر محور عقالنیت مستقر 

 کرد.میتوصیه 
                                                           

1 Socrates 
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 کلبیوندیدگاه 

 توسّط که بود یونان فالسفه از ایفرقه ،1هاکَلبی فلسفی مکتب

 وسیلهبه سپس و گذاریپایه سقراط شاگردان از یکی «آنتیستینس»

 تمام تحقیر حتّی و رد نام، بدین آنان شهرت دلیل. گردید مشهور 2دیوژن

 در و اجتماعی روابط تمامی نیز و شودمی نامیده آسایش و راحتی آنچه

 گیریخرده و سرزنش به عادت و بدوی بسیار زندگی یك گرفتن پیش

 در روشی چنین گرفتن پیش در جهت به و بود برزن و کوی مردم از

یاس از  از هاآنون و اعتقادات کلبی .داشتند مشابهت سگان با زندگی،

 نشأت هاانساناصالح شدن و اخالقی شدن جوامع بشری و ذات 

                                                           
 سگ معنای به عربی به کَلب به منسوب 1
 دیوجانس 2
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کلبیون از اصالح جوامع انسانی ناامید شدند و جوامع انسانی . گرفتمی

از رواج  مکی دانستند. خلقیات اینان رذایل منشأغیراخالقی و  ماهیتاًرا 

در فرار از جامعه و زندگی را  صالح آزرده شده و سعادت و ،اخالقیبی

 .دانستندمیجوامع انسانی  دورازبهزاهدانه و سگ وار در طبیعت و 

 پیروان نظرات از گرفته نشأت فلسفی مکاتب از یکی کلبیون فلسفه

 مؤسّس. است نامندمی کوچك هایسقراط را هاآن که سقراط واسطهبی

 توجّه او ورزی قناعت به سقراط خصایل میان در آنتیستنس، مکتب، این

 و ساخت خود پیشه را استاد زندگانی منش و احوال و داد نشان بسیاری

 نهایت و انتهای کار خود و هدف وی. رساند نهایت حدّ به را آن البتّه

 ترک در را فضیلتو راه رسیدن به  دانستمی فضیلت را خود وجود

 .کردمیمعرفی  روحانی و جسمانی نیازهای همه رفع

امید به خیر  هرگونهو  دانستندمیو طبیعت را مصیبت زا  هانسانا 1کلبیون

و باستان  دوران هایجنگ واقعی از آن را در خود از بین برده بودند.

 کردمیرا تقویت  هاآننیز نظریه  هاظلمو  عدالتیبیوسیع و  کشتارهای

انسان هیچ موجود دیگری در طبیعت خون هم نوع خود را  جزبهو اینکه 

کلبیون ضد اجتماع اندیشیده و بر اجتماع شورشی فکری و  لذا ریزدینم

 نظری نمودند.

 خوشبختی به رسیدن برای فضیلت و تقوا وجود الزام به معتقد کلبیون

با نگاه موشکافانه به زندگی سقراط به این نتیجه رسیده  درواقع بودند

                                                           
1 Cynics 
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را معرفی  -پرهیزکار معنیبه  –1بودند و اولین گروهی بودند که تقوا

 .دیدندمیکرده و راه نجات بشر را در آن 

 بود بقیّه و خود تندرستی و مرگ نگران نباید زندگی در کلبیون اعتقاد به

 نیز خود گفتار در هاآن. شد نگران و دلواپس نباید امور این بابت از و

 هایزبان از بعضی در امروزه رو همین از داشتند، گزنده و دارنیش زبانی

 و گستاخ ،گو طعنه برای مترادف عنوانبه cynic واژه از ییاروپا

 .شودمی استفاده تفاوتبی

 وبرخاستنشستو با فقرا  پوشیدمیلباس خشن و ساده  آنتیستنس

همین موجب  شدمیو در جامعه با ردای خشن و مندرس ظاهر  کردمی

مرگ ، بعد از آنتیستنسمحبوبیت وی در نظر افراد فقیر شد و زمانی که 

اکثریت افرادی که در مدرسه او  تقریباًنمود  تأسیس ایمدرسه سقراط،

 داشتند فقرا بودند. وآمدرفت

بود و شاگردانش  پیشهقناعتو  زیستسادهخود فردی  بااینکهسقراط 

همین شیوه زندگی او را تبدیل به مکتب فلسفی نمودند اما رفتار و کردار 

 شودمیگفته  کردمیروش او را نقد  پذیرفت و دائماًنمیرا  آنتیستنس

پوشیده بود، سقراط به وی  ایپارهلباس مندرس و  آنتیستنسکه  باریك

 الیالبه؟ من غرورت را از کنیمیتظاهر  قدراینگفته که چرا 

 .بینممیلباست  هایسوراخ

 

                                                           
1 Piety 
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 نظریه رواقیون

 ستأسی در حوزه تفکرات اخالقی دیگر مکتبی اپیکوریسم، با زمانهم

کننده و مبدع این  تأسیس. است معروف 1رواقی مکتب نام به که شد

زنون که در کتب به زنون رواقی  مکتب زنون بود.

 زنونبا فرد دیگری به نام  معموالًمعروف است 

 حدود در الیائی زنون. شودمیاشتباه گرفته  الیائی

 .است زیستهمی رواقی زنون از پیشدویست سال 

 زنون که شدند خوانده واقیر جهتازآن رواقیان

. کردمینشسته و به شاگردان و پیروان خود تدریس  رواق یك در

 متأخر رواقیان و سوری قدیم، رواقیان. هستند یونانی کمتر رواقیان،

 نظریات برخی در رواقیان .است قبرس اهل زنون خود. اندبوده رومی

تقادات رواقیون بنیان اع ولی ،باشندمی کلبیان نظریات تأثیر تحت خود

را تنها در  اختیاررواقیون . است مستقل عملی، حکمتدر حوزه  ویژهبه

از پیش  هایسرنوشتداخل دایره جبر پذیرفته بودند و معتقد به جبر و 

بودند لذا انسان را فاقد قدرتی که بتواند امور را اصالح کند،  شدهتعیین

جبر بر آن تصور  کوچکی در داخل دایره هایمأموریتو  دانستندمی

رواقیون نظریات حفظ بقا و تناسل بود،  عمدتاًکه  مأموریتیند کردمی

اینکه خیر و  بر همین اساسکرده بودند  گذاریپایهخود را بر این مبنا 

 هاانساندر درون  شدهگذاشته، ودیعه را اخالقیبی، اخالق و شر
                                                           

1 Stoicism 
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است و انسان  هشدنوشتهاینان معتقد بودن سرنوشت از قبل  دانستندمی

شهوانی و  هایخواستهبکند این است که به دنبال  تواندمیتنها کاری که 

 «فضیلت» که است این رواقیون اخالقی نظریه روح نفسانی خود برود.

 است، بد یا خوب که است اراده فقط خوب، اراده از است عبارت

 دوره سه به رواقی کتبم .دارند قرار اراده ذیل دو هر رذیلت و فضیلت

 :شودمی تقسیم

 کلنتس و بود مؤسس که کیتسیونی زنون حضور با ابتدایی دوره. 

 پاناین چون اشخاصی و میانی دوره 

 یوزیدونیوس و وس. 

 آرول و اپیکتت سنکا، مانند افرادی و جدید دوره. 

 یکدیگر از را منفعل و فاعل اما دانستند،می فاعل را خدا اگرچه رواقیون

 جهان و صغیر عالم را انسان اسالمی عالمان همچون و دانستندنمی جدا

 نظر در جهانی حکومتی را جهان رواقیون. کردندمی معرفی کبیر عالم را

 اجتماعی، قوانین به گذاشتن احترام با آن در تواندمی انسان که گرفتندمی

 .شود محسوب شهروند

 فرار مکتب کلبی مکتبگفت  توانمی شدهمعرفیدر مقایسه چهار مکتب 

و زندگی بر مبنای قانون  مقاومت مکتب رواقی مکتب است، زندگی از

 مکتب است،درونی  مقاومتدرونی و  پذیریانعطافطبیعت با 

 عالم هایخوشیلذات و  به بردن پناه و هارنج از فرار مکتب اپیکوریسم
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 دنبال به معموالً که 1است معیارها تزلزل مکتب شك، مکتب و است

 .آیدمی پدید هاسختی

 

 دکارت هانیگراجامعهدیدگاه 

از فیلسوفان فرانسوی یقین گرا بود و درصدد بود مثل ریاضیات  2دکارت

 اثبات در یقین را به فلسفه وارد کند. هایبنیان

 وخیالخواب و دارد وجود خارج جهان اینکه

 کمك 3خدا یعنی کامل موجود تصور از نیست،

 را چیزی عقل یوقت :کهبا این استدالل . گیردمی

 شناخت این شناخت، متمایز و واضح طوربه

 روا نیز و دهدمی فریب مرا نه خداوند چراکه باشد؛ درست ضرورتاً باید

 از کاریفریب. بخورم فریب آن چیستی و جهان درباره من که داردنمی

 درک خود عقل با را هرچه بنابراین ؛گیردمی سرچشمه نقص و عجز

 وجود یابیم،می عقل با که را اموری از یکی و است صحیح حتماً کنیم،

 باید انسان در تصورات تمام خالصه طوربه .باشدمی خارج جهان واقعی

 تصورات، علت عنوانبه خارج جهان پس باشند خارج در چیزی معلول

 .شودمی اثبات

                                                           
1 http://www.hawzah.net 
2 Descartes 

 در گفتار خود محافظه کار بود و باورهای پنهان خود را بروز نمی داد. البته دکارت 3
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مرزهای فرد را به رسمیت  بااینکهبود و  گراجامعهاندیشمندی  دکارت

کل و  یك عنوانبهاما برای رعایت اخالق، جامعه را  تشناخمی

 .دادمیقرار  مدنظراز افراد  ایمجموعه

انسانی است که صالح کل را بر  ،دکارت معتقد بود انسان اخالق محور

وی  صالح فردی خویش و یا صالح فردی دیگران ارجح بشمارد

فرد است فرد با هر پست و مقام و هر ارزش دیگری، تنها یك  گفتمی

انسان قادر به زندگی  چراکهو صالح جامعه بر صالح وی مقدم است 

تعلق به یك جمع و جامعه را ندارد، وی افراد را بدون دیگران و بدون 

صالح جامعه فدا کنند و  به خاطرتا زندگی خود را  دانستمیمجاز 

که این اصل را  دانستمی ظهورقابلباالترین اخالقیات را در کسانی 

 .ذیرند و از عمق وجود به آن پایبند باشندبپ

در توضیح این عقیده مبانی عقالنی امور انسان را پایه و اساس  دکارت

بود اعمال اخالقی اعمالی هستند که بر پایه و محور  و معتقد دادمیقرار 

 تواندمیچون انسان ن کندمیاستوارند و عقل حکم  و اندیشه بشر عقل

سالمت و زندگی و وجود  درگروا زندگی او زیست کند لذ تنهاییبه

نفر  اگرچندصالح جامعه را پیگیر باشد و پس ابتدا باید  جامعه است

جان خود را به خطر اندازند تا جامعه را نجات دهند و یا آن را حفظ 

کنند مجاز به این کار هستند چون با این اخالق، سبب نجات نوع بشر 

 خواهند شد.
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توان تمام موجودات و آنچه را که در عالم است، میبه اعتقاد وی، اساس 

از این دو جوهر  چیزهمهبه نظر دکارت، به دو امر بنیادین رساند. 

، دو گونه هستی کامالً دیگرعبارتبه؛ است شدهتشکیل ذاتبهقائم

از این دو گونه هستی، صفات مخصوص  هرکداممتفاوت وجود دارد که 

 :به خود را دارند

  (و امتداد که همان ماده است. )هستی خارجیجوهر بعد 

 )جوهر اندیشه و فکر. )هستی درونی 

کند و نفس و اندیشه، آگاهی محض است، جایی در فضا اشغال نمی

تر تقسیم کرد؛ ولی ماده بُعد یا امتداد توان آن را به اجزای کوچكنمی

 توان آن را بهگیرد و به همین خاطر میمحض است، در مکان جای می

 ماده آگاهی ندارد. عالوهبهتر تقسیم نمود؛ اجزای کوچك

بدین ترتیب در نظر وی هستی و آفرینش به دو قسمت کامالً متفاوت و 

انگار مستقل از هم تقسیم گردید و به همین خاطر، دکارت را دوگانه

نامند؛ یعنی کسی که قائل به شکاف عمیق بین هستی اندیشه و هستی می

 .ماده است

باید توجه داشت که بنا به اعتقاد او میان این دو جوهر در بدن  البته

نامد ارتباط انسان، از راه عضو خاصی در سر که آن را غده صنوبری می

، همین اعتقادات بنیان اصلی نظریات اخالق محورانه عمیقی برقرار است

 .دهدمیوی را تشکیل 
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 اسپینوزاترکیبی نظریه 

نظریات رواقیون و دکارت  سازیشخصی اسپینوزا با ترکیب وباروخ 

رفتار و اعمال اکنون نظریه جدیدی ارائه نمود و طی آن مدعی شد 

 تجربه و طبیعت ، قوانینهاانسان، نتیجه اقدامات سابق سایر هاانسان

 گذشته است.

 

 کانت تکلیف گرایینظریه 

اخالقیات اصولی هستند که قابلیت بود معتقد فیلسوف آلمانی  1کانت

بر این  قویاًکلی دارند. وی  قانون صورتبهمیم در بین کل جامعه را تع

خود را با نیت خوب باید وظایف  هاانسانکه  کردمینظریه پافشاری 

                                                           
موثرترین و  ارسطو از پس کانت فیلسوف شهیر آلمانی است بنا به اظهار نظر بسیاری از اندیشمندان، کانت ایمانوئل 1

 در واقع برگمحلی به نام کونیگس میالدی در 1724 سال در وی جهان غرب به شمار می آید. فیلسوف مهم ترین

 او. داشت استثنایی نظمی زندگی در کونیگسبرگ دانشگاه در فلسفه استاد .شد در قلب صنعتی اروپا متولد کشور آلمان

 جمله این شهرش مردم بین. کرد نمی تخلف آن از ای ذره و داد می انجام خود به مخصوص ساعتی در را کارش هر

. نرفت هم مسافرتی به و نکرد ازدواج گاه هیچ او .کنید تنظیم کانت ایکاره با را ساعتتان توانید می: که بود رایج

 شهرتی چنان کوتاهی مدت از پس اثر، این. یافت انتشار ،1781 سال در ـ محض عقل نقد ـ او فلسفی اثر ترین بزرگ

 سال در کانت. تگرف قرار متعددی های انتفاد و ها دفاع مورد( critical philosophy) نقادانه فلسفه که کرد پیدا

. ساخت منتشر داشت، نام حکم قوه نقد و عملی عقل نقد ترتیب به که را دیگرش بزرگ اثر دو 1790 و 1788 های

 27 به آنها مجموع که کرد تالیف عمرش در نیز دیگری آثار او البته. بودند شناسی زیبایی و اخالق درباره اثر دو این

 و محبوب عضو و بیان خوش اجتماعی، انسانی داشت، که جدیتی و خشك عادات وجود با کانت. شود می بالغ جلد

 هنگام این در. کرد عرضه 1796 سال در را خود رسمی درس آخرین او .بود ادبی و اجتماعی های حلقه احترام مورد

 اییتوان و ذهن حضور زودی به. بود شده او سابق نشاط جانشین افسردگی و گذارده کاستی به رو او ذهنی قوای

 وی سرانجام. شد دچار کامل حسی بی به و داد دست از را ساده جمالت اتمام توانایی حتی و قدیمی دوستان شناخت

 به تا آمدند گرد آلمان مختلف شهرهای از مردم او، جنازه تشییع مراسم در. درگذشت میالدی 1804 فوریه 12 در

 .نمایند دین ادای بزرگ استادی
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نسبت به دیگران و نسبت به جامعه  ،بدون منت و بدون چشمداشت

که در  ایوظیفهانجام دهند و انجام وظایف نباید دلیلی داشته باشد هر 

 «نشدهانجام» درواقعوزخ و یا به تمنای بهشت انجام شود ترس از د

رفتار و باور خود را اصالح و  بایستمیفرد  و ؛شودمیمحسوب 

 دیدمیکانت جامعه را چون تیم فوتبالی  ،انجام دهد دلیلبیوظایفش را 

به نحو  را اشوظیفهکن باید بدون تمنا و بدون اتالف وقت یکه هر باز

فوتبال  فقط این است که عضو تیم همآندلیل  احسن انجام دهد و

 .است شدهگذاشتهاست و وظیفه خاصی در این تیم به عهده وی  مذکور

و وظیفه وی کل زندگی را انجام به تکلیف 

که  داندمیاخالق محور افرادی را و  داندمی

پذیرفته و وظایف و تکالیف  رااین موضوع 

عمل و به آن با عمق وجود  فهمیدهخود را 

از انسان انتظار دارد تمامی  امانوئل ،ندنکمی

اصول اخالقی و وظایف خود را جزئی و 

بندی از بندهای قوانین اجباری پنداشته و نه 

زندگی زیر پرچم قانون به آن  به خاطرترس از عقوبت بلکه  به خاطر

غایت  نفسهفیپای بند باشد. وی در جمالت و نظرات دیگری انسان را 

وی معتقد  نگردنمیوسیله رسیدن به هدف  عنوانبهبه وی  و داندمی

است،  غیرهبرای حفظ مملکت، حفظ دین و  ایوسیلهنیست که انسان 

و استوار گشته  ایجادشدهانسان  به خاطر هااینبلکه معتقد است همه 
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به خاطر همین موضوع است که انسان هم باید ادای دین  دقیقاًاست و 

ی است که مفهوم تنها نیت حسن و خیر اراده که بود معتقد کانت کند.

 تنها است، وظیفهانجام نیت، حسن معنی و است خوب ذاتاً گفت توانمی

 دلیل هیچ و است آن بودن وظیفه همان وظیفه ادای برای موجه دلیل

 پاداش امید به یا مجازات ترس از کسی اگر و باشد داشته نباید دیگری

 زمینه این در کانت. است نداده انجام را خود تکلیف کند، وظیفه ادای

 :گفته است

از لذات و  مندیبهره زندگی که پنداشتممی و دیدممی خواب من»

 «است تکلیف و وظیفه صرفاً دیدم شدم بیدار چون است نعمات

 کلیعمومی و  قاعدهیك  از متابعت برای شخص که است عملی تکلیف

نه احترام به  است قانون به احترام تکلیف دیگرعبارتیبه. دهدمی انجام

 نظرات شخص یا اشخاص خاص. وی معتقد است:

از این نیست که اعمال و رفتار یك انسان که  تروحشتناکچیزی »

است، تابع اراده و خواست انسان و شخص دیگری  نفسهفیغایت 

 «شکل بگیرد و انجام شود

تو را  هاانانساگر خودت را مثل کرم کردی نباید زمانی که دیگر »

 «اعتراضی داشته باشی. کنندمیزیر پایشان له 
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 عمل چنان همواره باید شخص که است این کانت اصلی اخالقی قاعده

 و همواره و شد خواهد طبیعت فراگیر قانون او عمل شیوه گویی که کند

 .بود خواهد کلی قانون وقتهمه

ش که در با ایگونهبهدر زندگی و انجام وظایف و تکالیف خود »

 «بتوانی به دیگران بگویی مثل من باش. هرلحظه

برنده کانت وجود دارد  سؤالزیر  هایکتاب علیهعلیرغم انتقاداتی که 

در زمینه اخالق داشته بیانگر  که ایتوصیهوی یك انسان شرافتمند بود و 

 :باشدمیاین وضعیت او 

کم ولی  با شادی زندگی حتماً، کنممیالزم نیست که وقتی زندگی »

و در حال زندگی کردن هستم،  امزندهضروری است که تا وقتی 

 «شرافتمندانه زندگی کنم.

که کل فلسفه پیش از خود را با  کانت فلسفه در دیگر اساسی قاعده

که گفته شد مکمل تکلیف  گونههمان انقالب کوپرنیکی به چالش کشید،

 وسیله نه است فسهنفی غایت انسان گرایی و دلیل آن است و آن، اینکه

میالدی  1788 در که نیز عملی عقل نقد کتاب درکانت  .هدف به رسیدن

 شناخت یعنی مابعدالطبیعهمتافیزیك و  خصوص در تحقیق به شد تألیف

موضوع  ،بشر روح بودن جاودانه ،وندخداو یگانگی  وجود چون مسائلی

 .ته استپرداخ هاآن امثال و آزادی لزوم وجود انسان، اختیار و جبر
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 میلاستوارت جان و بنتام جرمی ظریه سودگرایین

انسان  غایی هدف سودگراییمعتقدند  2میلاستوارت جان و 1بنتام جرمی

لذا انسان اخالقیات خود را نیز باید بر همین رویه تعریف بوده و هست 

تمامی مبانی  ، طی یك تئوریاینظریهکند سپس با اعتقاد به چنین 

رفتار  یك اندکردهبیان  درواقع اندنمودهن اساس تعریف اخالقی را بر ای

و عمل تا جایی که سبب سود و فایده شود باعث ایجاد خوشی و 

به و همین دلیل برای اخالقی بودن آن کافی است  سعادت خواهد بود

پس هر کاری که سبب  شودمیدیگر سخن، چون سود سبب خوشی 

با در نظر گرفتن اینکه  بنابراین سود شود سبب خوشی خواهد بود

گفت کسب سود و انجام هر  توانمی خوشی هم مقدمه سعادت است

 .شودمیکاری که دامنه سود را بهبود بخشد کاری اخالقی محسوب 

                                                           
 و اخالق اصول بر درآمدی» کتاب بریتانیا متولد شد وی درمیالدی  1748 سال دربی، فیلسوف غر بنتام جرمی 1

 منتشر نمود. 1780 سال در بار اولین برایرا  «حقوق
میالدی بریتانیا محسوب  19قرن  اندیشمندانمیالدی در انگلستان متولد شد واز  1806جان استوارت میل در سال  2

 ریویو مینستر وست در مقاله انتشار به جان هم 1824 سال در. کرد آغاز را نگاریروزنامه 1823می شود وی از سال 

 منتشر کرونیکل مورنینگ در او آغازین هاینوشته. بود کرده اندازیراه قبل سال یك بنتام جرمی که اینشریه پرداخت؛

 سال بهار در مینستر، وست در را اشمقاله آخرین او. کرد آغاز را اشعمومی هایسخنرانی 1825 سال از جان. شد

 تحت بعدها که شد رساله پنج نگارش کار به دست میل ایام همین در. فرانسه انقالب درباره ایمقاله نوشت؛ 1828

 در تیلور هریت با او آشنایی. شد منتشر «سیاسی اقتصاد نشده فصل و حل مسائل برخی باب در هاییرساله» عنوان

 مرگ از پس بعدها که بود زنی همان تیلور نبود؛ تأثیر بی اشسیاسی هایدیدگاه برخی تغییر در هم 1830 سال

 در «زمانه روح» عنوان با که مقاالتی سلسله در او. ماند او با عمر آخر تا و درآمد میل استوارت عقدجان به همسرش

 در را «منطق نظام» کتاب یفتأل وی. کند مدون را حکومت باب در اشتازه هایدیدگاه تا کوشید نگاشت، 1831 سال

 درگذشت. 1873پس پس از یك زندگی سیاسی در سال . برد پایان به 1840 سال
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 اصل این« درباره حکومت»به نام  ایمقالهمیالدی در  1776 سال در نتامب

 :که کندمی تلقی عمده اصل عنوانبه را

 است افراد بیشترین برای خوشبختی ادتمندی وباالترین درجه سع»

 «است نادرستی و درستی معیار که

قدرت غلبه کننده بر غم و درد در نظر  عنوانبه سعادت این نظریه، در

ناگفته نماند . را شکل داده است مندی فایده نظریه و بنیان شدهگرفته

 از یشپ چراکهنظریه سودمندی نیست  مؤسسو  کنندهابداع بنتام جرمی

 هجدهم قرن در و اپیکور باستان، یونان در وی

 در تاکر و هارتل و فرانسه در هلوسیبوس

 نقش لذا. بودند کرده دفاع آن از انگلستان

 در نه و بود سودگروی ابداع در نه بنتام عمده

 اصل دادن سامان در بلکه گرانه، لذت محاسبه

 و گذاریقانون با رابطه در ویژهبه منفعت

 بر بنتام فلسفه کلی اصلبر این اساس  .بود جنایی و مدنی ایهنظام

 باور این بر اخالقی بنیاد این. است استوار سودجویی و گراییمنفعت

 در آنچه موجبات و بد و نیك عمل یعنی کردار، معیار و میزان که است

 لذا. است لذت و خوشی رنج، سیاست، عالم در چه و اخالق عالم

 آن از حاصل لذت و خوشی که نمود اتخاذ و ختیارا را عملی بایستمی

 و شر عمل. باشد بیشتری جماعت حال شامل و مؤثرتر و تربادوام بیشتر،

 فایده و برآید آن از رنجی که است آن جست دوری آن از باید که عملی
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 را اصل این بتوان شاید. باشد نداشته پی در انسان برای را لذتی و

 و منافات یکدیگر با افراد خوشی و سود چراکه. نامید خودخواهی

 کامالً خودخواهی غیر با خودخواهی روازاین. باشد داشته نباید مزاحمت

 . 1یکدیگرند ملزوم و الزم بلکه سازگار

 دهندگانتوسعهفیلسوف بریتانیایی نیز از طرفداران و  2جان استوارت میل

ند نیز تالش نظریه سودگرایی بود البته در مورد ذات احدیت و خداو

این جمله معروف را در مورد  سرانجامبسیاری کرد آثاری منتشر کرد اما 

 خداوند گفت:

 «.دانیمنمی چیزی بگوییم که است این خداوند به احترام ترینبزرگ»

و از زاویه خاصی نگریسته شود  ترمثبتاما اگر به اصل سودگرایی با دید 

دانستن کار و جهاد بودن بتوان نظر اسالم را در خصوص مقدس شاید 

کسب روزی حالل و یا شهید شمردن کسی که در پی روزی حالل رفته 

در این راستا تعبیر کرد اما در اسالم و فرمایشات پیامبر  رودمیو از دنیا 

 شدهشمردهحالل بودن مقدس  شرطبه وکارکسباعظم )ص(، روزی و 

میل این نکته استوارت جان و بنتام است و در نظریات ناقص جرمی

و  وکارکسباست و همین امر سبب آشفتگی بازار  شدهفراموش

بدون توجه  سودگراییتنها به سبب  ایحرفهمخدوش شدن مبانی اخالق 

                                                           
1 www resalat news com 
2 John Stuart Mill 
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همان انحرافی است که در  دقیقاًبه عدالت و حالل بودن خواهد شد این 

بزرگ اقتصادی،  هایکارتلجوامع آمریکا و انگلیس در بین 

است و سبب پایمال شدن  دادهرخو ممالك با اقتصاد آزاد  ناقتصادمحورا

 و اینبیشتر شده  سودهایاخالقیات و فدا شدن آن به سبب کسب 

اجباری  هایقانون صورتبهممالك را واداشته برخی از اخالقیات را 

انحصاری  مندیبهره، قانون حق ثبت و رایتکپیمثل قانون  درآورند

 و... شوییپولمبارزه با  مخترع از اختراع، قوانین

 

 نظریه محبت

در میان مباحث فوق، برخی از متفکران تعریف و تفسیر متفاوتی از 

 و بد آن ارائه دادند. خوبتشخیص  و نحوهاخالق و رفتارهای اخالقی 

اولین بار در تاریخ فلسفه اخالق و رفتارهای اخالقی، عنوان  برای مثال

اعمال و رفتارهایی که سبب ایجاد و تمامی اخالق عبارت از نمودند که 

 شود. هاانسانرواج محبت و مهربانی در بین مردم و 

موضوع محبت  انددرآورده یلانجخود را از  طرفداران محبت، نظریه

سال قبل در انجیل  2016محور بودن رفتارهای اخالقی اولین بار در 

 ده استشاشارات مشابهی در سایر ادیان آسمانی هم  هرچند مطرح شد.

تنها محور  عنوانبهمحبت را  گاهیچهمسیحیت،  برخالفاما سایر ادیان، 

 .اندکردهانحصاری اخالق بیان ن
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 و نیچه هابسنظریه قدرت 

 «نظریه قدرت»مبدع  نوعیبهالبته و  و نیچه هر دو طرفدار و پیرو 1هابس

با کرد که متفاوت  عنوانرا  اینظریههابس ، در ابتدا، شوندمیمحسوب 

 قدرت باشد. کنندهینتأمسایر نظریات بود وی عنوان نمود اخالق باید 

هابس معتقد بود هر کار و هر رفتاری که سبب قدرتمندی  دیگرعبارتبه

و  رودمیشود اخالقی و پسندیده است و جزو مکارم اخالقی به شمار 

ضعف و  سبب یاهر کاری که انسان را ضعیف جلوه کند و  برعکس

از  تندروترنیچه،  بعدهااست  یراخالقیو غ ناپسندشود کاری تسلیم وی 

هابس طرفدار این نظریه شد و تئوری قدرت را استحکام بخشید و در 

و خیالی خود را  یاافسانهشخصیت  هایویژگیکتاب ابرمرد برخی از 

                                                           
 انگلستان قرن شانزدهم کشور برجسته سیاسی فیلسوفان از یکیمیالدی و  1588متولد سال توماس هابس یا هابز،  1

 این. دارد شهرت یا دولت هابسی (Leviathan) لوویاتان کتاب و سیاسی فلسفه در کارهایش سبب به بیشتر که بود

 در را اجتماعی قرارداد هاینظریه از بسیاری اساس و پایه ومیالدی به رشته تحریر آمده است  1651 سال در کتاب

 وسیله دولت و «است همه با مهه جنگ» هاانسان طبیعی حالت ،سهاب به اعتقاد .است آورده وجود به سیاسی فلسفه

 انتظار هاآن از که مطلقی اطاعت بهای به را افراد اموال و زندگی دولت. است حالت این به بخشیدنپایان ضروری

 اراده شر؛ دولت نهی و است خیر دولت دستورات امر شده توسط از نظر اخالقی، .دهدمی قرار حمایت مورد دارد،

 آدمکی یعنی - آوردمی وجود به را جمهوری یا دولت که مصنوعی موجود این به سهاب .است قانون ترینعالی دولت

 که دهدمی نام «لوویاتان» - است ساخته و کرده طرح را آن انسانی نبوغ و است ماشینی صرفاً زندگی دارای که حقیقی

 در را «لوویاتان» سهاب. است شده اتخاذ ایوب کتاب ویژه به و مقدس کتاب اسرارآمیز و ایافسانه موجود نام از

از آنها که پاپ در  -عصایك  و دست یك در شمشیری که دارتاج غولی: است داده نشان اثر اول چاپ معروف تصویر

 بر سلطه که دارد اختیار در را روحانی و نظامی نیروی «لوویاتان» دیگر، بیان به. دارد دیگر دست در -دست می گیرد

 مناصب؛ صاحبان از او مفاصل حاکمیت؛ از «لوویاتان» مصنوعی روح. داده است او به را هاوجدان و اشیا و زمین

 خاص؛ طور به اعضاء همه ثروت و رفاه او نیروی مجازات؛ و پاداش او اعصاب مجریه؛ و قضاییه قوای او اعضای

 بیماری اجماع، از او سالمت ها،همصوب و قوانین از او اراده و عقل ؛مشاوران از او حافظه مردم؛ رستگاری از او فعالیت

 آثار دانشنامه. (فارسی) «هابز تامس اندیشه سیاسی» طباطبایی، )جواد .است شده تشکیل داخلی جنگ از او مرگ شورش، از او

 سروش(.
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هابس  را توضیح داد.وی باید آن را الگو قرار دهد  ازنظرکه هر انسانی 

 دهدمیمثال زد که شجاعت چون قدرت را نشان  شجاعت و جبن را

است یا  ناپسند دهدمیپسندیده است و ترسو بودن که ضعف را نشان 

به وی  هستند وکرم که نشانگر قدرت یك انسان جود و بخشندگی و 

و  رودمیاخالقی پسندیده به شمار  یرفتارهانیز از  دهندمیاجازه استیال 

هستند همچنین است  ناپسند دهدیم و خساست که ضعف را نشان بُخل

و  کندمیثروتمندی و فقر که اولی نشانه قدرت بوده و یا آن را ایجاد 

 دومی نشانه ضعف است.

 هاانسان ازآنجاکه که گیردمی نتیجه هابس

بنابراین  برابرند باهم یزچهمهدر  یتاًماهو  ذاتاً

به هر نحو خود را حفظ  دارد حق کس ره

برای رسیدن به اهدافش هر  کند و مجاز است

همین تفکر است که در  اقدامی انجام دهد

اما  شودمیرا انسان متصور  جورقابتجامعه  نوع یكنگاه سطحی 

موضوع فراتر از این است این نظریه اجازه جنگ همه علیه همه را صادر 

 ومرجهرجو این مخل امنیت عمومی بوده و جامعه را به  کندمی

افراد برای رسیدن به اهداف خود، حتی مجاز به  کهیطوربه کشاندیم

 دستاوردپیامد و  هیچاین نظریه  .شوندمیاستفاده از جان و مال دیگران 

به دست خواهد  آنچهو اخالق محوری در پی نخواهد داشت  متمدنانه

 که است مرگ خطر و پایدار بیم مستمر ورسید چیزی جز ترس مداوم و 
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 .نمایدمی کوتاه و حیوانی آور،چندش بار،فالکت ،مهجور را انسان زندگی

 ایناعادالنه چیزیچه که است ینا «همه علیه همه جنگ» دیگر پیامد

 قدرتی که ییدرجا زیرا. یابد مصداق تواندنمی نیز مالکیت و ندارد وجود

 برقرار قانون که آنجا در و نیست برقرار نیز قانونی نباشد، حاکم عمومی

 که هستند کاری هر به مجاز هاانسان. ندارد معنا ظلم و لتیعدابی نیست،

 نیز نیرنگ و خشونت کاربرد شامل امر این و کند محافظت شانیزندگ از

 دو» نیرنگ و خشونت جنگی، وضعیت در اساساً هابس، نظر به. گرددمی

 حق این از کس هر وضعیتی چنین در ازآنجاکه و هستند «اصلی فضیلت

 گردد، مندبهره خود یموردعالقه چیز هر از که است برخوردار طبیعی

 صاحب تنها کس هر بلکه باشد، چیزی صاحب واقعاً تواندنمی کسیچه

 زمانی تا فقط و آورده چنگ به نیرنگ یا زور با که است چیزی آن

 1.کند حفظ دیگران تصرف مقابل در را آن بتواند که است آن صاحب

انسان قدرتمند نباید طرفدار  دعی شدپا را فراتر گذاشت و م 2نیچه

لذا از اعمال پسندیده حمایت و  کندمیوی را ضعیف  چراکهضعفا باشد 

و قهرمانان است و از  نفرات اولطرفداری از ثروتمندان و قدرتمندان و 

                                                           
 (محیی بهرام -وله دویچه از نقل به) 1
 1900الدی متولد و در سال می 1844در سال  (Friedrich Wilhelm Nietzsche) نیچه ویلهِلم فریدریش 2

یافت، نیچه  دست بازل دانشگاه در کالسیك استادی فیلولوژی کُرسی به ،1869 سال میالدی وفات یافت. وی در

آثار  مسلط بود، یونانی و التین عالوه بر اینکه استاد فلسفه بود یك شاعرو آهنگسازهم محسوب می شد و به زبان های

 شناسی،زیبایی اخالق، مرتبط با آثارش مملو از مباحث .استگذاشته  غرب لسفههمه ابعاد ف بر ژرف تأثیری وی

است. نیچه اساس و بنیان اخالق را زیر سوال برده است و با دید  خودآگاهی و خداناباوری شناسی،معرفت تراژدی،

 شکاک به ارزش ها و باورهایی که بسیاری آن ها را الیتغیر می دانند نگریسته است.
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در نظر نیچه طرفداری از ستم دیده، فقیر و  و ناپسندصفات نکوهیده 

 .استضعیف 

 وجهی-دو مفهوم یك 1یدیونیس و آپولونی

 هایچهره از شماری اساس بر که است فلسفی

 و آپولو یعنی باستان یونان ایاسطوره

نیچه در کتاب . استگرفته شکل دیونیسوس

به این مفهوم  «تراژدی زایش» خود با عنوان

 نخستین هایبخش در نیچه است کردهاشاره

 آن در که هآورد یونان از را ایاسطوره داستانی تراژدی کتاب زایش

 همزاد سیلنوس، شکار برای جنگل در میداس شاه هایتالش حکایت

 سیلنوس میداس شاه تالش، هاسال از پس. شودمی روایت دیونیسوس،

 که پرسدمی را سؤال این او از و آوردمی چنگ به جنگل در را

 سیلنوس چیست؟ انسان برای زندگی در چیز بهترین و ترینخواستنی

 چیزی بیان به وادار مرا چرا …فانی زدهمصیبت نژادِ ای ،آه» :گویدمی

هرگز نشنوید.  نشنوید؟ را آن شماست صالح به که کنیدمی

به دنیا : است خارج شما دسترسِ از مطلقاً چیز بهترین و ترینخواستنی

 ؛و بهترین چیز در دنیا ترینخواستنیاین است  .بودن هیچ نبودن، نیامدن،

 زودتر چه هر …همانا چیز ترینخواستنی و هترینب دوم درجه در اما

 خوبیبه فالسفه یونان باستان، که معتقد است نیچه« است... مُردن

                                                           
1 Appollonian- Dionysian 
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 پوشاندن برای رو همین از کردند؛می درک را «وجود و هستی وحشت»

 المپی خدایان و زیبا هنرهای ،(هستی یدیونیس حقیقت) تلخ حقیقت این

 فرهنگ آپولونی وجه) رویاگونه تتارِاس و لفّافه یك همچون را خویش

 توهمات از مملو و رویاگونه جهانی پولونیآ طرفِ 1.آفریدند( یونانی

 کنار و غرایز آزادی که سرمستانه است حالتی یدیونیس طرفِ و است؛

 بازنمایی را هامحدودیت و مرزها زدن

 تقابالت از نتیجه حاصل .کندمی

کشمکشبطن  در یدیونیس و آپولونی

 مبرهن تراژدی تعامالت و ها

 همان یا درام تراژیكِ قهرمان ،گرددمی

پیوسته به  داستان، نخست شخصیت

 سرنوشتدنبال این است تا در 

 نظم و تعادل را خویش( او هستی یدیونیس وجه) نامتعادل و پرآشوب

این تالش مستمر وی  درنهایتاما  ؛ایجاد کند( او هستی آپولونیِ وجه)

 نکته این بر همچنین نیچه. شودمی آغوشهمو با مرگ  اندممی نتیجهبی

 ساختاری فاقد 3آپولونی چاشنیِ بدون 2یدیونیس بخش که دارد تأکید

 بخش و بود خواهد منسجم هنری ایجاد و تعالی منظوربه شایسته

                                                           
 14 گفتار اول، کتاب دم،سپیده نیچه، فریدریش 1

 ایزد تنها نه دیونیسوس. بود( تراس اهل) ایتراکیه اصلیت با باستان، یونان در کشاورزی و شراب ایزد دیونیسوس 2

 دیونیسوس یونان، هایافسانه در. بود جامعه در شراب آثار و هاآیین تمام نماد بلکه اش،کنندگی مست قدرت با شراب

 .شدنمی خالی گاههیچ نوشیدمی آن از هرچه که داشت خرگوشی جام یك

 .بشری جوامع در فردمداری و خردورزی ،آگاهی اصول 3

 دیونیسوس
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 بطنِ در ضروری وجدی و شور از یدیونیس چاشنیِ بدون نیز آپولونی

 ظریف، و زیبا تعادلی شدنِ محقق با تنها. ماند خواهد نصیببی خویش

 خواهیم اصیل هنری ظهورِ شاهدِ که است نیروها این متقابل تعامل یعنی

 1.بود

و توجه به گفتارهای مختلف نیچه در کتب و رساالت  با این توضیح

معتقد بود برای اینکه  ویلهِلم فریدریشگفت  توانمیساده  طوربهمتعدد، 

را آسودگی برسد باید او  و به و رنج رها شود ناتوان و ضعیف از درد

 یهارگدر  گویدیم« 3ابر انسان»یا « 2ابرمرد» مفهومدر نیچه  نمود. رها

 درراهیك مرد قوی باید بجای خون، نیتروگلیسیرین باشد مرد قوی نباید 

و لذات طبیعی از چیزی هراس داشته باشد باید با  هاخواستهنیل به 

و غم نشانه ضعف است و  یچراکه ناراحتدگی کند شادمانی و قهقهه زن

ترس نشانه ضعف  چراکه مبارزه نترسدکاری ناپسند و نکوهیده است از 

از  غیراخالقی است و غرایز خود را از ترس و یا یو کاربوده 

اخالقی را به  دیگر، سرکوب نکند تا بتوان لقب مرد قوی و هاییناتوان

 داد.وی 

                                                           
1 The Birth of Tragedy Summary 

 تزرتش گفت چنین کتاب در انسان، برای هدفی عنوان به وی سوی از که است نیچه فردریش فلسفه در مفهومی 2

 .استشده بیان
3 Übermensch 
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 :مفهوم سه خود فلسفه در نیچه

 Mensch ،(انسان)   

 Ubermensch (ابر انسان)   

 der letzte Mensch (انسان واپسین)   

همان مفهوم مستتر در  Ubermensch از نیچه مراد. کندمی معرفی را

 و ترس از یراستبه که انسانی یعنیانسان کامل . است «کامل انسان»

 و دهدمین راه به دلهراسی  چیزهیچاز  است رهاشده بشر پیشین خرافه

 و است کامل معنوی ازنظر انسان این. است دریافته را راستین آزادی

، یاافسانهموجودات  و است رفتهیپذ هست که گونههمان را هستی

 .است گذاشته کنار را خیالی هایجهانخرافی و  یباورها

 گیردمی گردن بر را «هستی معنای» خدا غیبت در کامل انسان این اکنون

 .کندمی یکی هستی جهان اراده با را خود اراده و

 :یعنی نیچه، بینیجهان بنیادی اصل دو نیچهِ  انسان ابر

 «ِقدرت خواست» 

 «همان جاودانهِ بازگشت» 

 .1کندمیو حقایقی برای خود برپا  پذیردمی را

 

                                                           
. تهران: نشر آگه، 15چاپ  .داریوش آشوری ترجمه .چنین گفت زرتشت های ترجمه. درحاشیه، فردریش نیچه 1

 .351-350. ص. 1379

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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 «فوق در مورد اخالق یهادگاهید اجمالی یل و بررسیتحل»

 

 اعتدال سعادت و نقد نظریه

و  ینکه انسان دنبال سعادتا

در همه  ترقی البتهپیشرفت و 

 ازجملهزندگی خود  هایعرصه

در محل کار و در داخل سازمان 

است کسی را در جهان یافت که بجای  غیرممکنلذا  شکی نیست است

اعتدال  نظریهباید اذعان کرد اما  سعادت، دنبال شقاوت و بدبختی برود،

از امور صادق و منطبق بر عقالنیت است، ینکه در بسیاری ابه سبب نیز 

آن را بر محور عقل پنداشت، دانشمندان و  توانمینگاه نخست  در لذا

 اندداشتهکه این نظریه را نقد کرده و آن را ناقص پن اندبودهمنتقدانی هم 

 .اندآورده مختلفی نقض هایمثالو برای نشان دادن نقص آن، 

، وفای به عهد، تقرب و امثال عدالتو صداقت و  برای مثال کسب دانش

خوب است و جایز و  اتفاقاً هاآنط در که افرا اندنمودهرا مطرح  آن

مثل این است که به شخص بگوییم نصف  ،معنی ندارد اعتدالبهپایبندی 

اما  ؛دروغ باشد و یا تا نصفه دنبال علم برود کافی است گویدمیآنچه 

آنجا که  اندبوده توجهبی ظاهراً ارسطو هایبحثاین اندیشمندان به 

نقطه اعتدال هر شخص متفاوت  داردمیو اظهار  زندمیحرف از نسبیت 
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است و اگر شخص توان دارد، نقطه اعتدال وی بسیار باالتر از نقطه 

افراط سایر اشخاص خواهد بود لذا بحث توان واقعی شخص را در نظر 

 جانبههمهدادن راه سعادت و اینکه، ارسطو دنبال نشان  مهم استگرفتن 

رشد بیش  ...است و نه راه عالم بودن و صادق بودن، معصوم بودن و

اندازه در هر یك از این صفات سبب نقصان بیشتر در سایر امورات 

اگر فردی کل زندگی را فقط دنبال علم  مثالعنوانبهاخالقی خواهد بود 

الدین، عبادات، برود و افراط کند از روابط، خانواده، احسان به و

 .ماندبازمیاجتماعی، تربیت فرزندان، تشکیل خانواده و...  هایفعالیت

سعادتمند خوشبخت و  گاههیچاما  شودمیت که وی عالم درست اس

 نخواهد بود.
 

 گراییلذتنقد نظریه 

اما  کندمیمهم سعادتمندی را مطرح  هایشاخهاز  یکی گراییلذتنظریه 

را فراموش نموده است  هاشاخهایر عاجز است و س هاشاخهاز بیان دیگر 

که گاهی والدین  شودمیبه فرزند سبب  نسبت برای مثال عاطفه والدین

 واز جان خود بگذرند تا فرزندشان را نجات دهند چه بسیار مادران 

صاحب تا فرزندشان  اندگذشتهغذای خود و لذات خود  از که پدرانی

تا ارتش وی پیروز شود.  گذردمیان خود لذات شوند. گاه فرمانده از ج

، وطن و میهن اشخانوادهتا  کشدمیگاه سرباز از تمام لذایذ مادی دست 

 و حتی دینش را حفظ نماید.
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ه شناختمیدر نظریات اپیکور هم تناقض وجود دارد گویی وی همه را  

بر خی افراد  کهدرصورتیاست  نمودهو یك نسخه واحد به همه تجویز 

د لذت محبت و خوردن و آشامیدن را کنار گذاشته و دنبال لذات حاضرن

و  بروند و معتقدند ضرر پندارندمیکه آن را بسیار بزرگ  طلبیجاه

 نیست. طلبیجاهکمتر از  دوستی وتبعات محبت 

بدش اصل قضیه که انسان  بنابراین

صحت  دنبال لذات هم برود آیدنمی

و  سؤاالتلکن در این رابطه دارد 

فاهیم مبهم زیادی وجود دارد که م

باید  هایشداشته تناسببهذهن انسان 

پاسخ  سؤاالتابتدای امر بر همه این 

 چگونگی مثالًمناسب بیابد بدون یافت پاسخ، دچار انحراف خواهد شد 

در هر فرد و آن  حاکم بر نظام لذات و ماهیت معنوی و مادی آن و نیز

 و اپیکوردر نظریات  رسدمیبه نظر و متفاوت است  ایجامعههر 

مفهوم  ،سؤاالتبه این موارد مبهم و این  توجه بدون پوسیستیآر

 است. اساسی شدهدچار انحراف  گراییلذت

 

 اخالقی معرفت نظریه نقد

پس  شدمیمنتقدان به این نظریه معتقدند اگر معرفت سبب رواج اخالق 

ف است دست دزدی و سرقت معتر اخالقیبیچرا سارقی که به ضرر و 
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صداقت که  گوییدروغفرد کذاب و ؟ یا زندمی و نادرست به این کار شر

 رسدمی؟ به نظر کندمیچرا این کار را  داندمیرا بهترین صفت اخالقی 

 :نکته توجه نمایند چندمنتقدان باید به این 

اخالقی کردار را  برخاسته از اراده و اختیاراعمال رفتار و افالطون  اوالً

از دوران کودکی، فردی  گرفتهشکلته است و اگر حسب عادات دانس

، خودساختهو امثال آن را پیشه  گوییدروغشده باشد یا  کجدست

این اعمال  چراکه، مثال و مالکی بر نظریه افالطون به شمار رود تواندمین

 توانمینافالطون آن خاصیت را  ازنظر است و شدهخارجاز حالت ارادی 

 یار اخالقی در نظر گرفت.مع عنوانبه

 نگفته است و آن را یاخالق سخنآنی افالطون در خصوص رواج  ثانیاً

 تواندمیبه این معنی که شناخت و معرفت تابع شرایط دانسته است، 

سبب شود که انسان راه خیر و شر را در اخالق بشناسد و سعی نماید در 

سبب مقدور نبودن آن گام بگذارد این گام گذاشتن در برخی افراد به 

اگر شرایط  زنیممیهمان سارق را مثال  شودمیشرایط، تبدیل به آرزو 

بر شر بودن سرقت،  بامعرفت عنوانهیچبهمناسب فراهم بود آن سارق 

ساری  تواندمیکه ن تكتكاز طرفی اخالقیات . زدنمی سرقت به دست

افراد همه  الًمثو رواج یابد. افالطون چنین نظری نداده که  شدهجاریو 

در یك ماه جامعه برای معرفت پیدا کردن در خصوص شرارت سرقت، 

 بارهیكبهسرقت تا بر شر بودن سرقت پی ببرند  ،یا سال بخصوص

و شر بودن آن معرفت  گوییدروغحذف شود و در ماه و سال بعد به 
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اخالقی باید  هایویژگیخصوصیات و خیر،  یابند و آن حذف شود و ...

هم باشند اگر عدالت باشد و توزیع کار و  کنندهتقویتخ دهند و ر باهم

از بین  امیدوار بودن سرقت هم توانمیثروت و امکانات عادالنه باشد 

و صداقت رواج پیدا خواهد کرد  شدهحذفخواهد رود و ریا 

 علیرغم معرفت ،بدون رواج عدالت، انتظار حذف سرقت دیگرعبارتبه

 سر نیست.می بر آن و تبعات آن،

انسان باید معرفت پیدا  گویدمینکته دیگر این است که افالطون وقتی 

تمامی معرفت یافتن  ،باشد منظور تواندمیکند، منظورش یك فرد که ن

خصوصیات اخالقی و آثار و تبعات آن  تمامیبهست که باید هاانسان

 ،یابند الزم را معرفت به این معنی معرفت یابند. لذا اگر جوامع انسانی

و  پیداکردهرواج در کل جامعه بشری، شرافت و صداقت و... ، عدالت

 خواهد شد. کنریشه ...سرقت و، عدالتیبیظلم، 

 

 نقد نظریه کلبیون

به  گرایانهواقعدر قالب یك نگرش بدبینانه به عالم هستی و حتی با نگاه 

 گفت: توانمیکائنات 

 چراکهدر آن نیست اینکه طبیعت و انسان مصیبت زا هستند شکی 

سبب آبادی  ایزلزلهو هیچ  طال نخواهد بارید آسماناز  وقتهیچ

نخواهد شد البته  ایخانهنخواهد گشت، هیچ طوفانی، سبب برپایی 

 دتوانمیتفاسیری ارائه دهند که بله زلزله  باواسطهمنتقدان شاید 
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 ..؛را غنی کند و باران خود طالست اگر زراعت باشد و. فروشانمصالح

 وگرنه خیر باشد نفسهفیو  خیر باید بدون واسطه خیر باشد دانیممی که

به خیر تبدیل شود مثل  تواندمیو مراحل بعدی خود  هاگامهر شری در 

فرد شود و مثل آن. این  تأدیبسبب  توانمیسرقت و دستگیری و زندان 

د سبب نوع استدالل شبیه این است که گفته شود فالنی معتاد شد و اعتیا

پس اعتیاد  زدن او نشئه وی شد و از خیابان عبور نکرد و ماشین به

کلبیون در اما  ؛خوب هم باشد! و این استدالل درست نیست تواندمی

امور و اخالقیات حاکم بر ناامیدی از اصالح و به دست گرفتن زمام 

 هچراک اندرفته اشتباهبهطبیعت و استفاده خیر از انسان و طبیعت راه را 

امیدوار به کنترل  توانمیتمدن و تکنولوژی ثابت نموده است که 

نیروهای مخرب طبیعت بود و امیدوار به آموزش و یادگیری اخالقیات 

بخشی از اخالق را به شکل قانون  توانمیبود. حتی  هاانسانتوسط 

 و جوامع امن و اخالقی ساخت. کرد الزامی

در این بود که مبنای نظریه  اهآنو نظریات  لذا اشکال اصلی کلبیون

و قابلیت تعمیم  وضع گذشته و وضع موجود جوامع آن زمان بودکلبیون 

ست رخ توانمیاز تغییراتی که در آتیه  در مسیر زمان را نداشت بنابراین

 بودند. توجهبیکرده و یا به آن  نظرصرفدهد 



 99صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

 نقد نظریه رواقیون

 آمیختهدرهمو سرنوشت را  تیاراخو اراده و جبر و  اختیارحث برواقیون 

اراده برای پی گیری  سوی دیگرطرفی معتقد به جبر بودند و از  زبودند ا

گروه این  ناامیدیند آنچه مسلم است شناختمیشهوات را به رسمیت 

اصالح امور جامعه به دست خود  از ممکن پذیر بودن ناامیدی .است

و یا به دید ترفیعی به  اندستهنگریمیکه یا به دیده تقلیلی به انسان  مردم

جز اعتقاد به از پیش نوشته  ایچارهلذا  .مشکالت اخالقی جوامع انسانی

 .دیدندنمی هاسرنوشتشدن 

 

 نقد نظریه اسپینوزا

 شدهمطرح نظریه و ترکیب اسپینوزا جمع نظریهکه اشاره شد  طورهمان

 دکارت است.نظریات رواقیون و  تحت عنوان

است  شده ایاشارهنظریه به جبر طبیعت و جبر رفتار  در بخشی از این

در طی سالیان گذشته و  و اندیشمندان مختلف آیدنمیکه به نظر منطقی 

وجود و  هرچند اندشمردهجبر رفتار را مردود  با نظریات متفاوت وجود

در اخالق و رفتار  چراکه. اندپذیرفتهجبری را  هایزمینهحدوث برخی 

با  متناقض و اعتقاد به جبر رفتار همراه است و اراده اراختیذات خود با 

انسان را این نظریه،  چراکه اشرف مخلوقات است عنوانبهذات انسان 

 مجاز به ی و موجود،که در داخل جبر ایجاد انگاردمیموجودی ضعیف 

 توانمیدر تاریخ شواهد متعددی  کهدرصورتیاست  اختیاراعمال اراده و 
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گذشته را ویران نموده و بنایی جدید  هایچیدهه هم نانسگاه یك اآورد، 

بوده نتوانسته وی را  درگذشتهبنیان نهاده است و آنچه  نوین ایسلسلهو 

نماید و چنان  شدهتعیینمجبور به ادامه دادن همان راه از پیش 

ها  شدهنوشتهآن را نیز جزو  تواندمیکه کسی ن دادهرخ هاییآوریشگفتی

 انگارد.

 

 قدرتنقد نظریه 

این  نیست اما ایشبههدر اینکه قدرت خوب است جای هیچ شك و 

و انسانیت باشد نظریه  و قدرت خواهی باید بر محور عدالت طلبیقدرت

است و مسائل انسانی  غیرانسانینیچه تا حدودی  ویژهبهقدرت هابس و 

 یكآنو اجتماعی در آن لحاظ نشده است شاید با اصالحاتی بتوان از 

تئوری خوب و منطبق بر اصول انسان اجتماعی ساخت اما در حال 

بخشش،  ، قدرت بدنی، قدرت تفکر، قدرتقدرت علمی بااینکهحاضر 

قدرت تهور و... صفات خوب و نکویی هستند اما اساس قدرت مالی، 

 این نظریه انحرافاتی دارد.

آن  این نظریه از زورگویان و ستمگران حمایت کرده و رونق و رواج

 سؤالموجب آشفتگی جوامع شده و مفهوم ذاتی انسان و انسانیت را زیر 

است عبارت از حق  یار اخالقیدر مورد قدرت مع آنچه یول .بردمی

ف هم باشد یباشد محترم است و اگر حق با ضع ی، اگر حق با قواست

 احترام دارد.
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 نقد نظریه محبت

 مابینفیاریخی مختلف در ادوار ت موردبحثاز مسائل  1مهربانی و محبت

اندیشمندان حوزه دین و اخالق بوده و همواره سبب بروز اختالفات و 

شده که  برانگیزبحثزمانی این امر  ویژهبهمتفاوتی شده است  تفاسیرهای

است.  شدهمطرحبه انسانی منفور  محبت یاو  2موضوع محبت به دشمن

و  3دین مسیحیت که گفته شد اولین بار توسط گونههماننظریه محبت 

 رسدمیبه نظر حواریون حضرت عیسی مسیح ع مطرح شد لکن 

مقصود واقعی خود را از آن بیان  اندنتوانستهطرفداران نظریه محبت 

به کاربردها و تبعات این نظریه در کلی  یتوجهبییك نمایند و یا 

مجاز  هاانسانکه  ایمجموعهدارند و دامنه ابراز محبت و حاالت خاص 

و تا زمانی که این  اندکردههستند را تعریف ن هاآنابراز محبت به  به

مجموعه تعریف نشود تلقی بر این خواهد بود که محبت بر همگان 

 .است شده انحراف منشأاخالقیات باشد و این تلقی  منشأ تواندمی

                                                           
1 Charity and Love 

 ماهیت. شمارد می محترم باشد، آرامش و صلح خالف بر که مادامی تا را درونی دشمن به نسبت محبت آگوستین، 2

 ابراز در آگوستین، مبانی بر بنا. است او به نسبت آمیز محبت روح داشتن یعنی است؛ روحانی فقط حبتیم چنین

 می را تخمی که است کشاورزی مورد در مَثَل این. کند می بیان را مثلی مسیح حضرت: گوید می دشمن به محبت

 به درو از پیش هرز، های علف آوردن بیرون. یابد می هرز علف هم و گندم هم خود محصول در درو هنگام و کارد

 (.30 ـ 24: 13 متی) است ممکن یکدیگر از آنها جداسازی محصول برداشت هنگام ولی رساند، می آسیب ها گندم
فوق العاده اساسی و قابل توجه می دانند و  را آکوئیناس و آگوستین پولس،نوشته ها و نظرات  و ها اندیشه مسیحیان 3

 الهیات تیاز مسیحیت می دانند دین مسیحی را دین محبت قلمداد می کنند ضمنا پایه هایو ضمن اینکه محبت راام

 ؛94-92 ص ،1390 هاردینگ، و رودریگیس) است نسب و اصل بی و ریشه بی سه، این درنظرگرفتن بدون کاتولیك،

 (.1110 ـ 1109 ص ،1371 دورانت، ؛94 ص ،1384 کونگ،
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باید بپذیریم،  ،2عقالیی و منطقی 1دلیل این امر این است که در استدالل

جاری شود و ستمدیده  مظلومهم بر بر ظالم و هم  تواندیممحبت ن

و در یکی از این  بازشناسدتکلیف خود را  اینقطهباالخره انسان باید در 

نظریه کانت و افالطون را اگر  دیگرعبارتبه دو گروه جای گیرد.

گرایی در هم آمیزیم نواقص این نظریات تا حدود زیادی  بامحبت

 .شودمی برطرف

و رفتار نامناسب کردن و مهربانی سبب کاهش اخالقیات بد  محبت

و این نکته مهم را که در  شودمی در سازمان و محل کار ویژهبه دیگران

شده است نباید فراموش نمود که جزو  تأکید اشعار مولوی هم به آن

محبت به قاتل کودک، خفاش  حالباایناما  ؛نقاط قوت این نظریه است

 .معنی ندارد و امثال آن دختران جوان ایزنجیره، قاتل شب

از عدالت است  فراترباید ذکر نمود که محبت فراتر از احترام و  بعالوه

 هایانساناینکه  رغمعلی هاآنبه بسیاری شاید بتوان احترام گذاشت و با 

منفوری هستند با عدالت رفتار کرد اما انسانیت انسان و عقل و منطق 

 اکم باشد.نخواهد گذاشت محبت، ح

                                                           
ن است و دو نوع رسمی و غیر رسمی دارد، استدالل رسمی سه نوع است: تمثیل، استدالل، دلیل آوردن و دلیل یافت 1

 استقرا .است یکدیگر به دو آن مشابهت دلیل به دیگر موضوع به موضوع یك حکم دادن سرایت استقرا و قیاس. تمثیل

 یك سپس و کندیم مشاهده را جزئی مورد چند یعنی ؛کندمی سیر کل به جزء از ذهن آن در که است استدالل نوعی

 دو حداقل از قیاسی استدالل یا استنتاج، نتیجه گیری جزئی از قضیه های کلی است. در قیاس. دهدمی کلی حکم

 نتیجه، حاصل می شود. نام به دیگری درست عبارت تردیدی هیچ بدون و ضرورتا درست، عبارت

از فواید آن تشخیص اندیشه  .است( کردن لاستدال و کردن تعریف) اندیشیدن درست روش ارائه و شناسایی دانش 2

ها برای تعریف منطق هم است که از آن زبان درست از اندیشه نادرست است؛ و از لوازم آن انتقال اندیشه با کمك

 د.شوبهره برده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 یانگراجامعهو  نقد نظریه فردگرایان

به نقش فرد در جامعه و نقش جامعه در تکامل  فردگرایانیان و گراجامعه

و  اخالقیات به اخالقیات فردی بندیتقسیماخالقیات فردی و نیز 

. بحث انددیده بعدییكرا  و موضوعاخالقیات اجتماعی توجهی نداشته 

است. افراد نه  افتادهازقلمکه در این نظریات نیت نیز از مباحثی است 

 از همه جامعه. ترمهمعناصر فدایی باید تصور و القا شوند و نه 

 

 دیدگاه اسالم

و  خدااخالق، تقرب به امور و  گذاریارزش اسالم، یدر نظام اخالق

لذت رفتن در اسالم  و دنبالکسب لذات  .باتقواست ت اویرضاکسب 

اسالم لذات معنوی و اخروی را معرفی کرده و  جایز و واجب است اما

بیش از آنکه به لذات مادی بیندیشد باید به دنبال  کندمیانسان توصیه  به

 هرچندلذات معنوی و اخروی باشد و خود را از شر لذات مادی برهاند 

لذات مادی و استفاده از روزی حالل و طبیعت و آنچه در آن نهاده و 

که بر محور عدالت رخ  شرطبه داندمیمباح را هم  شده استآفریده

از پیامبر )ص( وجود دارد که مسلمانان و بندگان روایات فراوانی  دهد.

 ، مانند حدیث نبویکندمیخداوند را توصیه به داشتن اخالق حمیده 

 :مندرج در جلد دهم بحار



 104صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

 
 

 ون له خلق حسنیکآنلو یعلم العبد ما فی حسن الخلق لعلم انه یحتاج 

حسن خلق چه منافعی دارد، یقین پیدا  خداوند علم آن را داشتند که بداننداگر بندگان 

 هستند.حمیده و حسن خلق ند که محتاج به اخالق کردمی
 

اساسی جوامع بشری و از  موضوعاتاخالق را از  مبحثاسالم 

مسلمان به هر فرد و مسلح بودن  داندمیموضوعات موردعالقه خود 

را  بنیادی ایمان دانسته و افراد هایپایهاز اصول و  ،امکارم اخالقی ر

 .داندمیرعایت اخالقیات  ملزم به نوعیبه

اخالقی را حول محور عدالت و  هایکنشو اعمال و  کارها این دین،

مکارم اخالقی را حول محور  و کندمیترسیم کرده و معرفی انسانیت 

 .کندمی نیك و بد معرفی خصلتابزار سنجش  عنوانبهحق 

حق اگر با ستمگر و زورگو باشد محترم است و اگر با  ازنظر اسالم

م باشد ستمدیده هم باشد باز محترم است و این قوی نیست که محتر

رفتار نمود اما  بااخالقبلکه حق است که محترم است با هر دو باید 

آمده قرآن در سوره شمس عقوبت فردی که ناحق است الزامی است. 

 :است

 ها و قد خاب من دسها.یفلح من زکقد ا

نکوهیده پاک بد و اخالق  پنداررا از  باطن خودو  کنده یتزکسعادتمند کسی است که 

 کند
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 نسبیت در اخالق

اخالقی این است که آیا اخالق و  هایبحث برانگیزترینچالشیکی از 

آیا شرایط  دیگرعبارتبه اخالقی مطلق هستند یا نسبی؟ هایویژگی

که فردی اخالقیات را زیر پا بگذارد و یا در دو شرایط  کندمیایجاب 

در  ایرذیلهاخالقی حاکم باشد و  هایارزشمختلف، دو نوع متفاوت از 

 ترکاملبه کالم یك شرایطی خاص تبدیل به فضیلت شود و بالعکس؟ 

آیا اخالق نسبی است؟ آیا صفات خوب اخالقی مثل صداقت و 

 تواندمیحقوق مردم و سایر مکارم اخالقی  ، عدالت، رعایتگوییراست

با تغییرات زمان و یا تغییرات مکان، دگرگون شود و ارزش و معنی 

؟ یا اینکه نه. اخالق مطلق است و تابع شرایط نیست پیدا کندمتفاوتی 

و شرایط،  هامکانو  هازمانمکارم اخالقی در همه جای دنیا و در تمامی 

 ؟کنندمیان را حفظ خاصیت ذاتی مکرم بودن خودش
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اساتید  .دانندمیبرخی از اندیشمندان اخالق را نسبی و برخی مطلق 

جامعه  معیار مکارم اخالقی را بشر دانندمی نسبی رااخالقی که آن 

اخالقی  ، یك کارایجامعهاگر کاری در یك  کنندمیاینان عنوان  دانندمی

ن کار در محسوب شود آن کار فضیلت است و ممکن است همی

هم به  غیراخالقیکار  بساچهدیگر فضیلت محسوب نشده و  ایجامعه

این موضوع  خواهد بود. غیراخالقیشمار آید لذا در جامعه اخیر آن کار 

بشری،  جوامعِمطرح بوده است برای مثال زمانی در  هم نادر بعد زم

بودن خوب بوده و کشورگشایی کاری اخالقی و از وظایف  جنگجو

پادشان و ملوک بوده است و هر پادشاه و حکمرانی که اصلی 

ه و او را فردی دمردم وی را پست شمر کردنمیکشورگشایی و جنگ 

اما امروزه سالطین و ممالك  پنداشتندمیو غرق در شهوات  ترسو

. شوندمیافرادی فاقد خصوصیات اخالقی پسندیده شناخته  طلبجنگ

اس بودن رذیلت بوده و امروزه یّسَ زمانی در جوامع انسانی مکار بودن و

یا الاقل اگر هدف فرد نجات سرزمین خود  شودمیفضیلت محسوب 

 افعال قبح و اما اینکه تشخیص حسن ؛شودمیباشد، فضیلت محسوب 

. آیدنمیکوچك واگذار کنیم به نظر صحیح  ایجامعهاخالقی به قضاوت 

به  ایمعهجاهمین موضوع است که سبب تزلزل فضائل اخالقی از 

دیگر و از زمانی به زمانی دیگر شده و نسبیت در اخالق را  ایجامعه

یعنی اگر خطایی در سنجش و قضاوت جوامع وجود  آوردمیپدید 

نداشت، قضاوت در جوامع مختلف تفاوتی نداشت که بخواهد اخالق را 
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به نظر قرار داده و انگ نسبی بودن به آن بچسباند.  تأثیرهم تحت 

نباید اسم خطا در تشخیص افعال اخالقی را نسبی بودن بنامیم.  رسدمی

نبود فردی پیدا  گونهایناخالقی ذاتی است و اگر  افعال قبح و حسن

 بردمی سؤالو شجاعت را و خوبی دفاع از حق و صداقت را زیر  شدمی

چنین کسی متولد نشده است. افعال اخالقی باید الیتغیر باشند  که تاکنون

معه همانند خورشید تابیده و راه درست را به افراد نشان دهند تا در جا

 تواندمیاینکه اخالق تابع جامعه و شرایط و قضاوت افراد آن باشد 

موضوع بسیار خطرناکی باشد که انحراف و فساد را به دنبال داشته باشد 

 هایویژگیو این با فلسفه اخالق مغایراست کارهای اخالقی باید دارای 

خوبی و بدی باشد و منفك از جامعه نقش هدایتگر و  کنندهبیینتذاتی 

 سوی از اتاخالقی معیار اسالمدین  درراه را داشته باشد.  کنندهروشن

تبعیت کرده و آن را چراغ  آن از باید انسانی جوامع و شودمی تعیین خدا

 گیریرأیذات افعال اخالقی را با قضاوت و  توانندنمیراه قرار دهند و 

متعدد بیان  هایخطبهدر  ع علیدهند. امام اول شیعیان،  تغییرو امثال آن 

فرموده است که قبول و یا رد فعلی از طرف جامعه و حتی اکثریت 

است. البته در اسالم  تأثیربیجامعه، بر ذات آن فعل و خوبی و بدی آن 

اسیر جنگی به دشمن،  دروغ مثالًوجود دارد  هم برخی موارد استثناء

را نجات دهد و ممکن است در این  وطنانشهمجان بسیاری از  تواندیم

حالت و یا زمانی که دروغ سبب آشتی دو نفر و اصالح امور میان آن دو 
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، کاری اخالقی محسوب شود اما این فقط چند استثنا محسوب شودمی

 .آوردمیو در اصل مطلب خللی وارد ن شودمی

تغییر یابند لذا  توانندمیبرخی امور اقتضائات زمان نیز  برحسبالبته 

موضوعی است که باید بر  اخالقگفت مطلق و نسبی بودن  توانمی

اساس شرایط در خصوص آن بحث نمود تا شرایط خاصی حاکم نشده 

 اظهارنظراخالقی  بر نسبی بودن و یا مطلق بود اصول تواننمیاست 

زمان یا شرایط،  و در مواردی که نسبت به مطلق استقطعی کرد. اخالق 

این استثنائات هم قوانین قطعی هستند یعنی  گیردمیخود  استثنائاتی به

 این استثناء که:

 «دروغ اگر به صلح و اصالح میان دو کس منجر شود مباح است»

گیری از مردم استثناء بر قاعده اخالقی  بارأیخود یك امر مطلق است و 

د باید استثنائاتی داشته باشد وارد نشده است بلکه این قاعده در ذات خو

 .کندمیدیگر تغییر ن به جامعه ایجامعهو دارد و از 

د بر عدم ورود به یُقَاست تغییرات در طول زمان. به سبب تَ گونههمین

اخالق، بیش از این وارد بحث نسبی گری در  هفلسفپیچیده مباحث 

م اخالق نشده و کفایت بحث با توجه به موضوع این کتاب، اعال

 تواندمیاما رجوع به نظرات هر دو گروه و دقت در تبعات کار  گرددمی

 موضوع باشد. مندانعالقهراهگشای 
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 یاحرفهاخالق  –فصل سوم 
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 فصل سوم

 ایحرفهاخالق 

 

 «اهداف رفتاری» 
 

 انتظارات پس از مطالعه این فصل

 

 ایآشنایی با مفهوم و تعریف اخالق حرفه -1

 ای بااخالق فردیتفاوت اخالق حرفه -2

 ایها و بنیان اخالق حرفهشناخت ریشه -3

 ایحرفه اخالق خصوص در دراکر نظریه -4

 در عمل ایسازی اخالق حرفههای پیادهگام -5

 ایاجرای خصوصیات اخالق حرفه -6

 مسئولیت اجتماعی ای یاحرفهاخالق  -7
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 ایحرفهاخالق 

 

 مقدمه

و  یزانگشگفت تأثیربه  مدیران و اندیشمندان مدیریت سازمانیامروزه 

 یوربهرهارتقای اخالق در  قوی

اهداف سازمانی واقف و نیل به 

، رعایت استاندارد کار اندشده

چه در حوزه فنی و چه در حوزه 

 توانمیارتباطی و قلبی و تعهد 

و فزونی  یاثربخشسبب افزایش 

کارایی شده و کمترین منابع 

بیشترین تولید را ارائه دهد منظور از منابع در اینجا، زمین، تجهیزات، 

است که در  ، انرژی، نیروی انسانی و...، پول، زمانآالتینماشساختمان، 

فرد موظف به استفاده درست از منابع است فلذا سبب  1ایحرفهاخالق 

ارتقای کمی نیز خواهد شد  یو حتارتقای کیفی تولید و خدمات 

جنبه اقتصادی و سازمانی هم پیدا  ایحرفهمباحث اخالق  روازاین

 یکارکمت، کوتاهی و اس ایحرفهاخالق  به متخلقفردی که  کنندمی

                                                           
1 professional ethics 
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، ارتباطات خوبی دارد، کندمیتا حد نهایت در سازمان تالش  کندمین

، حقوق کندمیرا روانه بازار ن کیفیتیب، ساخت کندمین پراکنییعهشا

، لبخند به لب است، حرام و حالل را کندمیدریافت  باکارمتناسب 

وق همه احترام ، به حقداندمیی متفکر را هاانسان، ارزش شناسدیم

است، تکریم و احترام شیوه برخورد  ساالرییستهشا، پای بند گذاردمی

فرا است، مشاور خوبی برای  کنندگانینتأمرقبا و  حالکمكوی است، 

فرودستان است، اطالعات خوب و روزآمدی دارد، دنبال  و دستان

مقرر و یا  ازحدیشبو ارتقای علم و مهارت خود است،  یخوانکتاب

و... در این فصل  کندمیحد اعتدال را رعایت  کندمیکمتر از آن کار ن

 هایزمینهترکیب پرداخته و سعی خواهد شد به  ابتدا به مفهوم واقعی این

 بروز و منافع آن و مباحث کاربردی نیز پرداخته شود.

 

 یااخالق حرفهمفهوم 

نظور از بلکه م شودمیتقسیم ن ایحرفهاخالق به دو قسمت آماتور و 

اخالقیاتی است که مربوط به حرفه و مشاغل است و تا  ایحرفهاخالق 

 شناسیمیمحدود زیادی با خلقیات فردی معمولی که به نام اخالق نیك 

ارتقای سطح  ایحرفهاخالق  سازییجارتفاوت دارد، عمده هدف در 

کیفی تولید و خدمات و تجارت است. برای مثال شاید فرد عبوسی در 

شناخته  ایحرفهاما وی مسلح به اخالق  کندمیخودروسازی کار  شرکت

عیبی را در  گونهیچه، کندمیاز قطعات استاندارد استفاده  چراکهشود 
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 بایستمی، همه آنچه را که تابدیبرنمساخت قطعات و تولید خودرو 

و استانداردها رعایت شود  ایحرفهطبق قانون و مقررات و اصول اخالق 

مهم  شدهساخته. برای مشتری خودرو کندمیحسن رعایت به نحو ا

 لبخند بزند آنچه بسیار مهم است و یدکنندهتولنیست که سازنده و 

 ینبعدازا هرچندست ا باشد رعایت استانداردها کنندهیینتع تواندمی

مرسوم  خلقیخوشمرحله و در مرحله فروش، رعایت ادب و احترام و 

دانی نیست کارگر خط تولید حین تولید لبخند هم الزامی است اما نیاز چن

بزند بلکه وی باید متعهدانه و مسئوالنه کار کند و این رعایت اخالق 

و هم منافع  کارصاحبمذکور هم باید منافع  کارگراست.  ایحرفه

قرار داده  مدنظرمشتریان را حفظ نماید و اصول انسانی را در کارهایش 

 یعنی دقت ایحرفهخالصه باید گفت اخالق  طوربهو به آن پایبند باشد. 

اعم از ] یگراندآن و رعایت حقوق  به بندییپا و عمومی فرهنگ در

، رقیب، طرف قرارداد، همکار، کنندهینتأمکارفرما، ذینفع، مشتری، 

 و ، اجتماع، آیندگان و...[، شناختزیستیطمحزیردست، صاحبان امتیاز، 

 یریکارگبه در ، توجه و دقتموردنظرحرفه  استانداردهای تیرعا

 ارتباطی در کار و ارتباطات کاری. مناسب کلمات

فقط رعایت قوانین اجباری نیست بلکه گوش  ایحرفهاز طرفی اخالق 

دادن به ندای وجدان و حفظ حقوق دیگران و عمل به مصالح دیگران 

که خودشان حضور ندارند و هیچ اجبار و سازمان مجبور کننده  یدرزمان

فطرت و طینت  بریهتکبا  صرفاًوبیخ کننده دیگری هم نیست و فرد و ت
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ارادی و اختیاری به انجام  یبه صورت پاک خود اقدامات الزم را

 .رساندیم

 

 ایحرفهدر خصوص اخالق  دراکر نظریه

دراکر در بازتعریف  .شناسندمی نوین مدیریت پدر عنوانبهرا  1دراکر پیتر

رهبری جدا مدیریت، دامنه آن را از 

خود مدیر هم  داردمیکرده و ابراز 

صرف بازار و  کنندهادارهنباید فقط 

سازمان و امور مالی و فروش و امثال 

آن باشد بلکه برای هر مدیری داشتن 

 گانهپنجالزامی است مدیریت فقط انجام وظایف  محورانسانیك دیدگاه 

 و کیفیت و دتولی مباحث به اینکه بر عالوه مدیر یك ،معروف نیست

 عنوانبه انسانیمربوط به نیروی  مسائلبه  بایستمی اندیشد،یم بازار

 داشته باشد. ایویژهسرمایه سازمان، نیز عنایت  تریناصلی

                                                           
 ترینبرجستهشهیرترین و  از میالدی از دنیا رفت، وی 2005میالدی آلمان در تاریخ  1909متولد  دراکر یترپ 1

 آن در و است شده منتشر «مدیریت» عنوان با او اثر مهمترین در دنیا محسوب می شود. مدیریتعلم  پردازاننظریه

 بینش با را خود عمر از سال 70 از بیش دراکر پیتر .است داده شرح را سازمان و مدیریت علم درباره خود مهم نظریات

 مفهوم و شناسندمی نوین کار و کسب پدر عنوان به را او. نمود مدیریت علم به سیستمیك نگاه صرف خود، انسانی

management by objectives پایگاه اطالع رسانی  .نمود مدیریت ادبیات وارد دراکر که است مفاهیمی از(

 (1396، بازبینی: صنعت
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دنبال کسب  شكبیسازمان مجهز به نیروی انسانی اخالق محور، 

و حتی  کنندگانتأمینو همه ذینفعان و  مشتریان ورضایت جامعه 

را حفظ کرده،  زیستمحیطود خواهد بود این سازمان همکاران خ

خیریه را حمایت و هر آنچه را که سبب رشد و ارتقای  هایانجمن

برد نگریسته  -محصول، جامعه و بازار، رقبا و مشتریانش شود با دیده برد

 و پی گیر خواهد شد.

، واقعی کسی است که بتواند از همه ابزارها مدیر معتقد است قویاً دراکر

موجود در داخل و یا خارج سازمان اعم از  هایزمینهامکانات و 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اخالقی برای  هایزمینه

 نماید. برداریبهرهرسیدن به اهداف سازمانی 

شناخت وظایف سازمانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت و وظایف 

موفقیت سازمان  انسانی برای تمامی کارکنان واجب است و شرط

دراکر عوامل اخالق محور در  ازنظرهمین سه عامل  شودمیمحسوب 

پیتر دراکر تئوری وظیفه  دیگرعبارتبههستند  ایحرفهحوزه اخالق 

و شرط اخالق محوری را انجام  کندمیرا بیان  ایحرفهمداری در اخالق 

یك کارهای مالکی برای تمییز و تفک تواندمی. این داندمیوظایف محوله 

 داخل سازمانی هم محسوب شود. غیراخالقیاخالقی و 
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 یفرد بااخالق یااخالق حرفهتفاوت 

 حد در را اخالق دامنهبرخی از متفکران قرن هفدهم و ماقبل آن، 

 کهوقتی فردی رفتارهای اما ندکردمی تلقی فردی رفتارهایو  وخوخلق

 کندمی پیدا تسری انهمچون سازم اجتماعی نهادهای یا جامعه سطح در

 شودمی تبدیل و اخالق گروهی جمعی اخالق به نوعیبه یابدمی شیوع و

جاری  جامعه فرهنگ در که

اخالق فردی ارتباط . شودمی

چندانی با حضور فرد در جامعه 

و یا سازمان و محل کار وی 

ندارد و فرد چه در محل 

زندگی باشد چه در محل کار 

اخالق  را رعایت کند هاآنباید 

ارتباطی با حضور فرد در فردی 

ندارد فلذا  همآن دیگرمیان 

که فرد تنهاست و در خلوت خود زندگی  درزمانیکدهای اخالق فردی 

انسان باید با خود و  و الزم الرعایه است. االجراالزمنیز  گذراندمی

مهربان باشد، بهداشت فردی  کندمیطبیعت و محیطی که در آن زندگی 

شهوت و آز، مواظب کند، در اموراتی مثل خور و خواب و  را رعایت

با خود صادق  نکند. وتفریطافراطاز کف ننهد  اختیارخود بوده و عنان 

باشد مثل یك انسان شرافتمند روزگار بگذراند. خودش را بشناسد 

شرط داشتن اخالق حرفه ای حمیده 

در سازمان و محل کار، انجام سریع، 

وظایف و کم هزینه دقیق و دلسوزانه 

محوله در قالب استاندارهای موجود 

و ارائه پیشنهادات خالصانه و 

 ر است.دلسوزانه برای بقیه امو
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 گونهآنآفریدگار و خالق خود را جستجو کند، طبیعت پیرامون را بهتر از 

نماید، ادب را در خلوت رعایت کند، حفظ و نگهداری  حویل گرفتهکه ت

و... پندار بد و ظن و گمان و قضاوت را از خود و افکارش دور کند 

بدون تسلیح فرد  هرچنداز اخالق فردی است  هایینمونهموارد و  هااین

 ایحرفهانتظار داشت در رعایت اخالق  توانمیفردی ن اخالقیات به

 فرد در ارتباط با خود، خدا، طبیعت باید رواقعد پیشگام و موفق باشد.

و مقید به اصول اخالق حمیده باشد کدهای اخالقی را رعایت کند 

 هایحوزه الق فردی عالوه بر بخشی از ارتباطات بیرونی، همهخا

. نیت، تفکر، اندیشه، قضاوت و امثال شودمیارتباطات درونی را شامل 

قیود اخالقی  بر عمدتاً ایحرفهخالق اما ا ؛آن در این حوزه واقع هستند

، سهامداران و ذینفعاندر ارتباط با محیط کار، همکاران، رقبا، مشتریان، 

 ... داللت دارد.و  رجوعارباب

 

 یت اجتماعیمسئول یا ایحرفهاخالق 

در محل کار  خویینیكو رعایت انصاف و استاندارد و  ایحرفهاخالق 

هم  هادولت ودر این رابطه سازمان  تنها یك وظیفه فردی نیست بلکه

رفتار،  بامطالعهکه  انداینانکارفرمایان بزرگ مسئول هستند.  عنوانبه

را به مواد  ایحرفهقوانینی را وضع و کدهای اخالق و  هادستورالعمل

. گیرندمیعقوبت در نظر  هاآنقانونی تبدیل کرده و برای عدم رعایت 

فراتر از کارهای فردی بوده  ایحرفهالق رعایت اصول اخ دیگرعبارتبه
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 هایسازمانتوسط جامعه از  تواندمیاجتماعی است که  و یك مسئولیت

در قالب  تواندمی «الف»مختلف مطالبه شود برای مثال کارمند اداره 

 خواستار شود. «ب»از سازمان مسئولیت اجتماعی، رعایت اخالق را 

سازمان و موسسه تجاری و چه در داخل سازمان )چه سازمان تولیدی، 

 در رعایت عدل و انصاف ایحرفهرعایت اخالق  (...خدماتی و خیریه و

و نیز گام گذاری در  تولیدکنندهو  کنندهمصرفحقوق ، و استاندارها

مستمر است اما وقتی به پوسته  و بهبود مسیر کیفیت فراگیر و کیفیت

تجزیه  غیرقابلر عنص یكان عنوبهسازمان به سازمان توجه شود و 

حرکات و پذیر بودن  بینیپیشبه معنی  ایحرفهنگریسته شود اخالق 

سازمان مطرح است و این خاصیت است که سبب اعتماد و  هایواکنش

 آسایش را در کنار درنهایت و شودمیمرتبط  در همه افراد اطمینان

ل چون تمامی عملکردهای سازمان در قبا آوردمیآرامش را به ارمغان 

 هاواکنشو کنش و  بینیپیشافراد و اتفاقات و حوادث مختلف قابل 

و حتی  رجوعارباباست اعتماد و اطمینان مشتری و  ریزیبرنامهقابل

سرمایه معنوی بسیار ارزشمند است که  یكان سهامدار و ذینفع به سازم

ثروت و موفقیت و رضایت درونی مدیران و کارکنان را به  تواندمی

 داشته باشد.همراه 

 با برابر باید خود، روزمره هایفعالیت در باید ابتدا سازمان، یك مدیر

... و اقتصادی و حقوقی استانداردهای ،هادستورالعمل و هانامهآیین قانون،

 دیگرعبارتبه باشد، آورده جابه را خود «اجتماعی تعهد» تا کند عمل
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 دخیل هافعالیت در را خود قانونی هایمسئولیت سازمان یك که زمانی

 خود 1اجتماعی تعهد به عمل حال در سازمان همان درواقع نمایدمی

 باید سازمانی تعهد به عمل از بعد یعنی دوم گام در مدیر همان .است

 دنبال به اقتصاد علم و قانون از فراتر و گذاشته فراتر را پا هوشمندانه

 کل برای اهداف آن به رسیدن وی، نظر به که باشد بلندمدتی اهداف

 هایمهارت به بستگی کار این آمیزموفقیت انجام البته و است مفید جامعه

 تا باشند آن واجد باید هاسازمان ارشد مدیران که دارد نیز باالیی ادراکی

 که کارهایی انجام مثالً. باشند کرده عمل خود اجتماعی هایمسئولیت به

 جامعه وضع که کارهایی از باجتنا و شودمی جامعه وضع بهبود باعث

 مفهوم، دو این کنار در. گیرندمی قرار حیطه این در ،کندمی بدتر را

 و انطباق هایتوانایی به آن و است مطرح نیز 2اجتماعی پذیریانطباق

 پذیریانطباق. دارد اشاره تغییر حال در اجتماعی شرایط پذیرش

 بر و است متمرکز هاابزار بر جهت همین به و است گراعمل اجتماعی،

 الگوهای با اجتماعی پذیریانطباق. کندمی تأکید رخدادها و هاواکنش

 و مدتکوتاه در که است آن دنبال به و شودمی هدایت اجتماعی

 وقتی مدیر یك. گیرد صورت الزم و مفید گیریتصمیم مدتمیان

 نجاما در او سازمان که نماید عمل خود اجتماعی مسئولیت به تواندمی

 در باشد داشته را اثربخشی باالترین سوددهی به رسیدن و قانونی وظایف

                                                           
1 Social obligation 

2 Social adaptability 
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 اجتماعی مسئولیت به توانست نخواهد سازمان مدیر صورت این غیر

 مسئولیت حوزه در مسائلی طرح با کرد اذعان توانمی. نماید عمل خود

 مسئولیت. شد خواهد آن ضمیمه نیز اخالقی چارچوب یك اجتماعی،

 کردن روزبه رفتاری، کار، محیط اخالقی، عملی، هایجنبه اجتماعی

 را آن امثال و مسائل حل راهکارهای و هارویه و هامشیخط و هاسیاست

 .شودمی شامل

سبب  ویژگیاین  کندمی مسئولیت اجتماعیوقتی سازمانی احساس 

مسئولیت اجتماعی ارتباط  چراکه شودمیکارکنان  1باانگیزهکارکرد 

همین موضوع عالقه دارد  4اثربخشیو  3و کارایی 2وریبهرهبا  مستقیمی

و حتی میزان  برای کار در سازمان موصوف را ایحرفهکارمندان 

 .دهدمیرا ارتقا  مشارکت کارکنان موجود

 

 ایحرفهاستاندارد و اخالق 

 چنین و است قانون و قاعده نظم، رعایت مفهوم به 5استاندارد رعایت

 محصول یك تولید در الزم هایویژگی تدوین و عیینت: شودمی تعریف

 .خدمت یك انجام یا و( کاال)

                                                           
1 Motivation 
2 Efficiency 
3 proficiency 
4 Effectiveness 
5 Standard 
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ارائه یك خدمت پستی و ارسال مراسالت در دنیا  زمان استاندارد مثالً

 ST37دقیقه است و یا استاندارد وزن هر مترمکعب فوالد  18حدود 

داخل هر میله  قبولقابلاست و یا استاندارد تنش  کیلوگرم 7850برابر 

مربع است یا  مترمیلیبر  پاسکال کیلو 14 مثالًبرابر  بازیاسبابیك 

ساعت است و امثال آن.  44استاندارد کار هر کارگر در هفته برابر 

استاندارد هم برای محصول و خدمات  شودمیکه مشاهده  گونههمان

 آیندنمونه استاندارد انجام فر یبرا ،قابلیت بیان دارد و هم برای فرآیندها

مربوطه در دنیا یك هفته تشریفات انجام و  گذارسرمایهجلب و جذب 

 دیگرعبارتبه و شاخص از قبولقابل حدود یا حد درواقعاست. 

 که دهدمی نشان 1شاخص. باشدمی شاخص قرمز خط استاندارد،

 دارد، قرار ایدرجه چه در استاندارد رعایت ازنظر سازمان وضعیت

، در رفتار، منش، تدوین اهداف، مواد هازمینههمه در  استانداردبررسی 

 یا است مطلوبسازمان  وضعیت آیا که دهدمی نشاناولیه، فرآیندها و ... 

 جرأتبه آن سرعت و امنیت کافی دارد؟  جلویروبهو حرکت  نه؟

 بود امیدوار توانمی که است استاندارد رعایت با تنهاگفت  توانمی

 نکات ،2معیار. بود خواهند تحقق قابل سازمان هایسیاست و اهداف

 است سازمانی اهداف به مجاورت درجه تشخیص برای گیریاندازهقابل

 مقادیر مجموعه ،گیریاندازهقابل مقادیر. دارد فرق 3ارزش کلمه با و

                                                           
1 Index 
2 Metric 
3 value 
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 درصدهای و هانسبت ارقام، و اعداد مانند بررسی یك طی آمدهدستبه

 هاییشاخص و رکوردها معیارها، تعیین رد. است سازمان یك به مربوط

 سه. گیرندمی قرار مورداستفاده ،اندرسیده هاآن به هاسازمان دیگر که

 لکن اندمتفاوت باهم اگرچه نیز، معیار و استاندارد شاخص، مفهوم

 ضروری کارها موفقیت سنجش و پیشرفت برای یك هر سنجش

 تخصصی، هر معیارهای و ااستاندارده گویدمی ایحرفه اخالق. باشدمی

 .شود رعایت باید آن کاری فرایندهای یهمه در

 

 

 بر رفتار اخالقی کارکنان تأثیرگذارعوامل 

 کلی جای داد: طبقهسهدر  توانمی را مؤثر هاعاملاین 

بر رفتار اخالقی کارکنان را  یرگذارتأثشد، عوامل  گفتهکه  طورهمان

 کلی جای داد: طبقهسهدر  توانیم

مربوط به فاکتورهایی که در محیط خارجی سازمان  الف( سطح کالن:

نیستند و از  هاسازمانتحت کنترل  معموالًوجود دارند. این فاکتورها 

 .گردندیمتحمیل  هاآنفرادست به  هاییستمسسوی 

 هاسازماناشاره به فاکتورهای سطح سازمانی دارد.  ب( سطح میانی:

از  هاآنر روی این فاکتورها دارند و اکثر قدرت مانور خوبی ب معموالً

 هستند. کنترلقابلسازمانی  یهابرنامهو  هایاستسطریق 
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اشاره به فاکتورهای سطح فردی دارد. این فاکتورها در  ج( سطح خرد:

از طریق تغییر دادن  تواندیمدرون کارکنان سازمان جای دارند و سازمان 

 یرتأثفاکتورهای این سطح نیز فاکتورهای سطح میانی، روی بعضی از 

 بگذارد.

 .گرددیمدر ادامه فاکتورهای موجود در هر سطح تشریح 

 

 بر رفتار اخالقی اثرگذارفاکتورهای سطح کالن 

منظور از فرهنگ در سطح کالن، چیزی است که با قومیت افراد فرهنگ: 

 نسبت نزدیکی دارد.

ی ناهمگون و مختلف، باعث ایجاد استانداردهای اخالق یهافرهنگ

 .شوندیم نامشابه

مثل مسائل مالی( موجب رفتار سازمان )شرایط اقتصادی  اقتصاد:

. معیارهای اقتصادی بلندمدت با شودیمغیراخالقی در سازمان 

و  ثباتیبتصمیمات اخالقی همبستگی بیشتری دارند. شرایط اقتصادی 

 دامن بزند.در سازمان  یراخالقیغبه رفتار  تواندیمفشارهای رقابتی 

 تأثیربر رفتار اخالقی  تواندیم ثباتیبشرایط سیاسی  محیط سیاسی:

 بگذارد.

 هاسازمانرفتار غیراخالقی در  یشبرافزا تواندمیتکنولوژی  تکنولوژی:

 بگذارد. مثل شنود مکالمات، ضبط پست الکترونیك و... تأثیر

مردمی  اخالقی مهم هایکنندهیمتنظتمایالت مذهبی یکی از  مذهب:
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 هستند.

 یهاچالشدر  توانندینمگاهی اوقات قوانین مبهم هستند و افراد  قانون:

درگیر هستند، از این قوانین استفاده  هاآنروزمره با  صورتبهاخالقی که 

چون کارشان مشکل قانونی ندارد،  کنندیممردم فکر  هاوقتکنند. خیلی 

معنای  باهم ضرورتاًودن اما قانونی بودن و اخالقی ب؛ پس اخالقی است

 (Ingrid Naude, 2004یکسانی ندارند. )

 

 اصول رفتاری: بر رفتار اخالقی اثرگذارفاکتورهای سطح میانی 

تصمیمات  یامالحظهقابل صورتبهاخالقی سازمان  هاییمشخط

 .دهدیمرا کاهش  یراخالقیغ

وقتی هدف اصلی نرخ بازگشت سرمایه تعریف شود،  اهداف سازمان:

 .شودیماخالقی عمل کردن تبدیل به یك هدف فرعی 

 هاییامپمدیریت ارشد خودش یك مدل نقش است و نباید  رفتار مدیر:

از استانداردهای اخالقی خاصی سخن  کهیدرحالمبهم ارسال کند و 

، در عمل تابع استانداردهای دیگری باشد. مدیریت ارشد نباید گویدیم

کند. از طرفی رفتارهای اخالقی شرکت و  رفتارهای غیراخالقی را ترویج

 و تقویت شود. شدهدادهصنعت باید ارتقاء 

 یخوببهاهداف عملکردی باید شدنی و معتبر بوده و ارزیابی عملکرد:  

استانداردهای اخالقی باشند. فشار و  بازگوکنندهانتقال داده شوند و 

 .شودیم یراخالقیغمنجر به رفتار  دلیلیبانتظارات 
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بسیار زیادی بر  تأثیرآگاهی نسبت به عملکرد همکاران،  اد مرجع:افر

شدیدی بر  تأثیرافراد دارد. همچنین سرپرست  یراخالقیغرفتارهای 

دوست دارند  هاسازمانرفتار اخالقی و اخالقیات زیردستانش دارد. اگر 

، باید بر افراد مرجع مناسب یرگذارندتأثبر رفتار اخالقی اعضایشان 

وند و آن رفتار خاص را تقویت کنند. فشار همکاران، یکی از متمرکز ش

 (Ingrid Naude, 2004)رفتار انحرافی است.  بینییشپمتغیرهای مهم در 

 

 بر رفتار اخالقی اثرگذارفاکتورهای سطح خرد 

یعنی افراد تا چه اندازه درگیر شدن در یك رفتار خاص را خوب  نگرش:

ارزیابی کند، بیشتر نسبت به  ترمطلوبر را . هر چه فرد رفتادانندیمیا بد 

 .دهدیماجرای آن رفتار از خود تمایل نشان 

توانایی رفتار کردن به شیوه اخالقی را داشته  گیرندگانیمتصماگر قصد: 

 هاآن کهیناعمل کنند. مگر  گونهآنباشند، هیچ تضمینی وجود ندارد که 

 قصد اخالقی عمل کردن داشته باشند.

افرادی که از درجه باالی قدرت نفس برخوردارند، نسبت  س:قدرت نف

 هایزهانگدارند، بیشتر در مقابل  ترییینپابه افرادی که قدرت نفس 

مقاومت کنند و بیشتر از عقیده خود پیروی کنند. افرادی که قدرت نفس 

 یخودسازگاردر ارتباطات اخالقی و ادراکی از  معموالًباالتری دارند، 

درست است،  کنندیمآنچه را که فکر  معموالًو  دهندیمن بیشتری نشا

 .دهندیمانجام 
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افراد با کنترل بیرونی کمتر مسئولیت پیامدهای کارهای  مرکز کنترل:

درونی رفتار خوب و بد  هایکنندهکنترلو کمتر بر  پذیرندمیخود را 

اخالقی  . افرادی که مرکز کنترل درونی دارند، بیشتر به برهاندارندتکیه

 پایبندند.

 تأثیروی  گیرییمتصمبر  گیرندهتصمیمفردی  هایارزش :هاارزش

فردی توسط نیروهای دیگری  هایارزش، یاحرفه. در زندگی گذاردیم

. این شوندیمکه در درون ساختارهای سازمان وجود دارند، تعدیل 

 گیرییمتصمفردی در  هایارزشموجب تغییر نقش  تواندمیفشارها 

 شود.

 بر تصمیمات اخالقی دارند. یامالحظهقابل تأثیرباورها نیز  باورها:

 

 

 ایحرفهاخالق  بنیان

استوار است که هر  گانههشت بنیانیدر سازمان بر روی  ایحرفهاخالق 

سنگ اساس و  مثابهبه - باهمبلکه همه  تنهاییبهنه  - هاریشه یك از این

 و داشتهنگهاستوار  اخالقی را کدهای هایپایه ی،مستحکم زیربنای

همین  واسطهبهآن را  خدماتیسازمان و موجودیت فعالیت تولیدی و 

 .دکنمیحفظ  هشت مورد
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 ایحرفهاخالق  هایبنیاناصلی این است حتی اگر یکی از  موضوع 

اخالق  زیربنایکل دچار سستی و تزلزل شود سبب نابودی تدریجی 

سازمان  ،و نابودی کشانده و در ادامهالل به اضمحشده و آن را  ایحرفه

توجه تصور برخی از مدیران،  برعکسلذا  شد؛خواهد  شکست مواجه با

ضامن موفقیت سازمان شود و  تواندمی، نهاریشهیا چند مورد از به یك 

 هاآنتوجه جدی شده و حفظ  ایحرفهاخالق  هایبنیان همه باید به

 ایحرفهبنیان اخالق ، ار گیردجزو برنامه کاری شرکت و موسسه قر

 ذیل استوار است: هایبرریشه

 
 (1392مالباشی،  زادهمهدیمنبع: ) ایحرفهی اخالق هانابنی -8 شکل
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 در عمل ایحرفه اخالق

و همه نظریات اندیشمندان و  شدهگفتهدر باب اخالق  آنچههمه 

 سازیپیادهو آن  کنندمیمطالعات و تحقیقات مربوطه یك هدف را دنبال 

 را اخالقیاتدر عمل است  ایحرفهو خصوصیات اخالق  مباحث

بدون کاربردی سازی مفاهیم انتزاعی و و  کرد مدیریت مستقیم تواننمی

و تفاسیر مربوطه  پردازینظریه همهاینانتظار مثبتی از  توانمیتئوری، ن

تقاد اخالق در ذهنیاتی همچون باور و ارزش و اع دیگرعبارتبهداشت. 

و افراد باید در عمل آن را پیاده کنند تا سازمان  شودمیخالصه ن

 ایحرفهاخالق  شود. ترنزدیكبه موفقیتی که به دنبال آن است  گامبهگام

را  نحوه ارتباط در محیط سازمانعملیاتی به کارکنان  صورتی بهباید 

از تمرکز بر فراتر  گرایانهعملرا بازسازی کند. رویکرد بیاموزد و ارتباط 

 هاقابلیتدوست دارند روی  هاسازمان. بیشتر مدیران هاستقابلیت

ارزیابی نمایند لکن در امورات مربوط به اخالق  را هاآنو  متمرکزشده

، بر امورات گرایانهعملدیدگاه اقدام و  برتکیهبا  بایستمی ایحرفه

مبنای  روزمره و عملکردهای روزمره تمرکز نمود و این امورات را

 تناسببه آنافراد شاغل در  تناسببههر سازمان  .قراردادارزیابی 

روال روزمره امورات حاکم را مورد  بایستمیو مشتریانش  هافعالیت

را موشکافی کرده و  برخوردهارفتارها و  و قرار داده ریزبینیتفحص و 

ا که ذکرش گذشت را آنالیز نماید ت ایحرفهاخالق  هایریشهبنیان و 

 هایگامضمن تسلط بر موضوع و وضعیت فعلی حاکم بر سازمان، بتواند 
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و بهبودی حاصل از  درآوردهاز امور روتین سازمان  جزئیبهبود امور را 

 باشد. گرنظارهرا در عمل  ایحرفهرعایت کدهای اخالق 

نیل به موفقیت  هایروشیکی از 

در این رابطه، دقت در رفتار 

که به  موفقی است هایسازمان

شهرت  ایحرفهداشتن اخالق 

باید از  رودنباله هایسازماندارند. 

پیشرو درس گرفته و  هایسازمان

 هایسازمانببینند رهبران و کارکنان 

 دهندمیرا انجام  کارهاییچهموفق 

 هاآنکاری  هایرویهبهترین 

چیست؟ ارتباطات را چگونه 

تعریف کرده و به نفع سازمان بهبود 

اولین  عنوانبه؟ سپس اندبخشیده

رفتارها و  سازیبومیگام، با 

اقدامات موفق،  هایسازمان رهبران و کارکنان ایحرفهکلیدهای اخالق 

داده و را شروع و بازخورد گرفته و در هر مرحله اصالح انجام مشابهی 

 بنابراین پس از شناسایی ؛را عملیاتی نمایند شدهتصحیح هایگام

رفتارها فرآیند  سازیبومیو  ایحرفه اخالق مسلح به موفق هایسازمان

 گذاشته خواهد شد. مورداجراذیل به 

ها دوست مدیران سازمان

ها دارند روی قابلیت

ها را متمرکزشده و آن

ارزیابی نمایند لکن در 

امورات مربوط به اخالق 

 بهبایست ای میحرفه

در کار  اقدام و عمل

 روزانه متمرکز شد.
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 در عمل ایحرفهاجرای خصوصیات اخالق  -9 شکل

 (1392مالباشی،  زادهمهدی)منبع: 

 

متضمن  تواندمین ایحرفهدانستن کدهای اخالقی و بنیان و ارکان اخالق 

باشد. برای اخالقی بودن  ایحرفهاخالق  راد و سازمان بهمتخلق بودن اف

اخالق  سازیپیاده هایروش باید کدهای مذکور در عمل پیاده شوند.

 توانمیدر جزئیات در عمل در حوزه سازمان ذکر گردید لکن  ایحرفه

 :برشمردذیل را  هایگام
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 سازمانتعامل  از ایویژهو  خاص سبكتعریف تنظیم و  –گام اول 

 با محیط

استخراج باورهای مشترک بین کارکنان و مشتریان و  -مگام دو

 ذینفعان

آموزشی تقریب  هایکارگاهآموزشی و  هایدورهبرگزاری  -گام سوم

 باورها

 از زندگی کاری ایویژهمعرفی سبك  –گام چهارم 

استخراج استاندارهای محیط کار )ارگونومی( و رعایت  -گام پنجم 

 هاآن

ی سازمان و نیز رعایت هاپرداختهمه رعایت عدالت در  -گام ششم

 توزیع مزایاعدالت در 

 کاهش زمان انجام فرآیندها –گام ششم 

 سعی در کاهش هزینه مراجعین و مشتریان -گام هفتم

 کنترل مستمر مواد اولیه -گام هشتم

استاندارهای کار )تولید، عرضه، توزیع،  تمامی رعایت -گام نهم

 (...مشاوره و

 ستمر کیفیت تولیدات و خدماتبهبود م -گام دهم

 مناسب محیط کار گریآرایهرنگ، نور، عطر،  -گام یازدهم

 رجوعارباباخذ بازخورد سریع از مشتریان و  -گام دوازدهم
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احتمالی از  رسیدگی سریع به شکایات و اعتراضات -گام سیزدهم

 .کنندگانتأمینطرف مشتریان یا 

 حصوالت تولیدیتنوع در ارائه خدمات و م -گام چهاردهم

 با زبان بدن مؤثرآموزشی ارتباط  هایدورهبرگزاری  –گام پانزدهم 

همه  دردرونی  خیرخواهیموج انگیزه و ایجاد  –گام شانزدهم 

 کارکنان و مدیران

و مراجعین اعم از  اشخاصکلیه احترام به حریم  –گام هفدهم 

فروشندگان  و پیمانکاران، مشاوران، کنندگانتأمینکارکنان، مدیران، 

 ، مخاطبان و سهامداران خرد و کالن.رجوعاربابمواد اولیه، 

از حقوق و مزایای  ایزمینهپرهیز از تبعیض در هر  –گام هیجدهم 

 تبعیض به سبب ی مختلف مشتریان و یاهافرهنگگرفته تا  کارکنان

 .هاآنو پست و مسئولیت  میزان درآمد مراجعین

و آیندگان  زیستمحیطو جامعه،  رعایت حقوق مردم– نوزدهمگام 

 در کسب سود.

سعی در افزایش رضایت مراجعین، کارکنان و ذینفعان و  -گام بیستم

 و افزایش انگیزش رجوعاربابکردن مشتریان و  زدهشگفت

 .همکاری و هماهنگی و ارتباط
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 مقدمه موفقیت ایحرفهاخالق 

ست لکن تا هاازمانساز مباحث بنیادین علم مدیریت در ، ایحرفهخالق ا

 زیرمجموعهرا  ایحرفههمین اواخر دانشمندان علوم مدیریت اخالق 

ند اما امروزه اهمیت این مبحث روشن و واضح دانستمیعلوم مدیریت ن

 هاینظریههمه اندیشمندان علوم سازمانی است  موردتوافق تقریباًشده و 

شته و گاه دیدگاه روشن ندا ایحرفه مدیریت نسبت به اخالق سابق

. اندگرفتهآن در موفقیت سازمانی  تأثیربرعکسی نسبت به  گیریموضع

یك سازمان در مسیر  شودمیسبب  اصول و استانداردهاست کهرعایت 

 هازمینهدرست گام بردارد و همین رعایت اصول و استانداردها در همه 

 مثل یك ایحرفه. اخالق دهندمیرا تشکیل  ایحرفهاخالق  مجموعاً

 هاییایدهابزارها و  زمانهمو  سازدمیچراغ راه، مسیر موفقیت را روشن 

تا مسیر  دهدمیسازمانی  گیرندگانتصمیمدر اختیار مدیران و کارکنان و 

 از یكهیچ و با کمترین هزینه طی نمایند. سادگیبهروشن نمایان شده را 

 راستای در مسیریابی هایپروسه معرفی به قادر مدیریتی هایتئوری

 نیت و بوده اندیشه بر مبتنی که انددادهن ارائه سازمان استراتژیك مدیریت

 و هزینهکم و باشد مؤثر جوسازمانی بر بخشد، بهبود را سازمانی

 ایحرفه اخالق فقط را حاالت این باشد کارکنان برای بخشلذت

 قاخال درواقع کندمی ایجاد بشری تصور فوق و قوی برنامه یك عنوانبه

 قابل هاماشین توسط هازودی این به که است انسانی صفات دسته آن از

 عنوانبه همچنان سال هایسال شود مسی بینیپیش و نیست برداریکپی
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 شناخته هاربات و مصنوعات سایر و موجودات سایر با انسان تمایز وجه

 تأثیر آن بر شدتبه آن رعایت و ایحرفه اخالق که دیگری مطلب .شود

 هم موضوع این است، کار محیط از خارج در کارکنان اخالق گذاردمی

 حتی و گفتار کردار، رفتار، بر که است مدیریتی موضوعات معدود جزو

 در اخالقی دستورات .گذاردمی تأثیر هاسازمان مدیران و اننکارک اندیشه

 و هاارزش نظام درختان سترگی هستند درختانی مثل هایمیوه سازمان

 که هستند هاآناعتقادی  هایریشهو همین درختان و  نبایدها و یدهابا

 .کنندمی متمایز ناسره از سره اقدام و مشخصرا  سازمان بدهای و خوب

 که هستند اخالقی خاص خصوصیات دارای یك هر هاانسان طورکلیبه

 در وقتی افراد این. کندمی بندیچارچوب را هاآن کردار و گفتار ،اندیشه

 عواملی، تأثیر تحت ،گیرندمی قرار مدیریتی یا و سازمانی پست كی

 هرحالبه هایویژگی این. متفاوت بعضاً حتی ،کنندمی پیدا هاییویژگی

 .گذارندمی تأثیر شرایطی هر در سازمان اثربخشی و کارایی میزان روی بر

 

 و تعالی سازمان ایحرفهاخالق 

تعالی به  هایمدلسیاری از گفت ب توانمیدر بحث تعالی سازمان 

پرداخته و آن را جزو محورهای مهم کار  ایحرفهاخالق  هایبحث

بحث مسئولیت  ایحرفهکه بدون اخالق  اندکردهو بیان  اندنمودهقلمداد 

اجتماعی مطرح نخواهد بود و بدون آن امکان تعالی سازمان میسر نیست 
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 بهالکوم بالدریج است که ، مدل تعالی سازمان مهامدلاز این  اینمونه

 :شودمیذیل معرفی  شرح

 عنوانبه، قانون مربوط به اعطای جایزه کیفیت میالدی 1987در سال 

، به کندمییکی از تدابیری که در افزایش کیفیت نقش مؤثری ایفا 

آمریکا رسید و برای نگهداشت خاطره  متحدهایاالت تصویب کنگره

وزیر بازرگانی متوفای آمریکا که توجه ، «مالکم بالدریج»تالشگر معروف 

« بالدریج»جایزه این جایزه، ، کردمیخاصی به احیای صنایع آمریکا ابراز 

 نام گرفت.

منابع انسانی و حوزه مدیریت یکی از محورهای مهم این مدل تمرکز بر 

است، لذا سعی شده است معیارهای مرتبط با این حوزه  ایحرفهاخالق 

 .بیان شود تفصیلبه

صفحه بعد با ذکر جزئیات و تصویر شماتیك مالکوم بالدریج در  مدل

 :است شدهآورده مربوطه  هایشاخص



 136صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

 

 

 

 مدل مالکوم بالدریج -10 شکل

 

معیار  19معیار اصلی و  7بر اساس این مدل معیارهای ارزیابی جایزه از 

 تفصیلبهصفحه بعد ول در جد هاآنکه شرح  است شدهتشکیلفرعی 

 .است آمده

1 
Leadership 

2 
Strategic 
Planning 

5 
Human Resource Focus 

3 
Customer and 
Market Focus 

6 
Process 

Management 

7 
 Business 
Results 

Customer and Market Focused 
Strategy and Action Plans 

4 
Measurement, Analysis&knowledge Management 
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 معیارهای ارزیابی جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج - 9جدول 

 امتیاز معیارهای ارزیابی ردیف

۱ 

 رهبری

 70 رهبری سازمانی -1-1

 50 اجتماعی هایمسئولیت -۱-۲

۱۲0 

۲ 

 ریزی استراتژیكطرح

 40 استراتژی  -1-3

 45 گسترش استراتژی -۱-۴

85 

۳ 

 ارتمرکز بر مشتری و باز

 40 دانش و آگاهی در مورد مشتری و بازار -2-1

 45 رضایت مشتری و روابط با وی -۲-۲

85 

۴ 

 آن وتحلیلتجزیهاطالعات و 

 45 عملکرد سازمان گیریاندازه -3-1

 45 عملکرد سازمان وتحلیلتجزیه -۳-۲

۹0 

5 
 تمرکز بر منابع انسانی

 35 کاری  -3-3
85 
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 25 کارکنان توسعهآموزش، پرورش و  -3-4

 25 رکنانرضایت و رفاه کا -۳-5

۶ 

 مدیریت فرآیند

 50 فرآیندهای محصول و خدمت -4-1

 35 فرآیندهای پشتیبانی -۴-۲

85 

7 

 وکارکسبنتایج و 

 75 گرایینتایج مشتری -5-1

 75 نتایج کاال و خدمات -5-2

 75 نتایج مالی و بازار -5-3

 75 نتایج منابع انسانی -5-4

 75 نتایج اثربخشی سازمان -5-5

 75 اجتماعی و مدیریت پذیریمسئولیتنتایج  -5-۶

۴50 

 ۱000 جمع امتیازات

 



 139صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

 اصول و مبانی

بر مبنای اصول  یا همان جایزه منابع انسانی بالدریج، مدل مالکوم بالدریج

محوری جایزه نامیده  هایارزشکه مفاهیم و  است شدهتدوینای و مبانی

 شوند.می

 از: اندعبارتاین اصول 

 1رهبری دوراندیش -1

 2یمدار یمشتر -2

 3ادگیرندهسازمان و پرسنل ی -3

 4به کارکنان و شرکا ارزش داده -4

 5تحرک و چاالکی -5

 6تمرکز بر آینده -6

 7مدیریت نوآوری -7

 8مدیریت بر مبنای واقعیات - 8

 9اجتماعی و شهروندی یهاتیمسئول - 9

 1مرکز بر نتایج و ایجاد ارزش -10

                                                           
1- Visionary Leadership 
2- Customer Driven excellence 
3- Organizational and Personal Learning 
4- Valuing Employees and Partners 
5- Agility 
6- Focus on the Future 
7- Managing for Innovation 
8- Management by Fact 
9- Public(social) Responsibility and Citizenship 
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 2نگرش سیستمی - 11

**** 

 بالـدریج  مـالکوم و جـایزه   منابع انسانی در مدلمدیریت حوزه تمرکز بر 

 مربوط به این مدل است. هایحوزه ترینمهمیکی از 

کـه چگونـه    کننـد مـی بررسی  بالدریجاعطاکنندگان جایزه  در این حوزه،

ــاینظــام ــرای توســعه و   ه ــان را ب ــزش، کارکن ــادگیری و انگی ــاری، ی ک

بـالقوه شـاه همسـو بـا اهـداف کلـی سـازمان و         هایتوانایی کارگیریبه

 .سازدمیآن، قادر  وکارکسب ایهطرح

سـازمان بـرای    هـای تـالش که آیا  شودمیدر این حوزه همچنین بررسی 

ایجاد، حفظ و نگهداری یـك محـیط کـاری مناسـب و جـو حمایـت از       

تعالی عملکرد و رشد شخصـی و سـازمانی را فـراهم     هایزمینهکارکنان، 

 (1389و دیگران،  صادق پور) .سازدمی

                                                                                                                  
1- Focus on Results and Creating Value 
2- Systems Perspective 
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 ك و ابعاد اخالقیتفکر استراتژی

، افزایش تعهد سـازمانی  1اخالق سازمانی و نقش آن در تدوین استراتژی

دو محـور   هاسازماندر  هااقلیتو نادیده گرفته شدن نقش کارکنان زن و 

ماشـینی   دنیـای انسـان غربـی در    باشـند مـی اساسی در تفکر استراتژیك 

ق و معنویـت  جز روی آوردن به اخال ایچاره رحائیو برای  گرفتارشده

عمـل   تـر موفـق در بکار گیری ابعـاد انسـانی در مـدیریت     هاژاپنیندارد 

 وبـرای کسـب موفقیـت     هـا سـازمان ایجاد چنین احساسـی در   اندنموده

احساسات انسان دارای اهمیت بوده و نیاز  باشدمیاستراتژی الزم  اجرای

ی اسـت  و رهبـری بهتـر الزامـ    سازمانیتوسعهبه ایجاد بینش وسیع برای 

 آیدمیروش اندیشه درباره ماهیت رهبری بکار  عنوانبهتفکر استراتژیك 

در اخالق و فلسـفه   تجدیدنظرو  تأملگاهی به  هرچند اندموظفمدیران 

خود بپردازند قضـاوت اخالقـی در قبـال آنچـه افـراد انجـام        وکارکسب

تبعیض موضـوعی مهـم    باشدنمیاز تفکر استراتژیك جداشدنی  دهندمی

جهـت نهادینـه    اسـت  الزموجـود دارد   وضـوح به هاسازمانست که در ا

و  گـذاری قـانون آن از طریـق   ایآمـده و پی  هاسازماننمودن تبعیض در 

نمـودن آن در محـیط کـار     کـن ریشهو  سازیفرهنگمشارکت مدیران و 

 اقدام نمود.

                                                           
دت و کم هزینه به اهداف سازمان را می گویند با اینکه استراتژی از جنس استراتژی یا راهبرد، راه رسیدن کوتاه م 1

برنامه است اما رویکردی گذشته گرا ندارد و آینده گراست و نیز استراتژی را می توان برنامه های خالقانه راهبردی 

 دانست.
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 اخالق در سازمان و استراتژی

 اخالقـی  رفتار بر سازمان باالیرده مدیران رفتار و کردار که است درست

 ایـن  نکتـه  امـا  اسـت  مؤثر کار محیط بر حاکم اخالقی شرایط و کارکنان

 اسـتراتژیك  اهـداف  هـای اولویـت  که است

 سـازی  ماکزیمم فروش، کردن حداکثر مانند

 سهم افزایش توسعه، ضایعات، کاهش سود،

 اهداف در آنچه همه و هاهزینه کاهش بازار،

 سـازمان  استراتژیك هاینامهبر ثانویه و اولیه

 رفتـار  و اخـالق  در زیـادی  تأثیر است آمده

 بـه  توجـه  بـدون  و دارد کارکنـان  و مدیران

 اخـالق  سـازمان  یـك  را سـازمان  توانمین هاآن عمیق و شگرف تأثیرات

خــرد و نیــز  هــایاســتراتژیکــالن و  هــایاســتراتژی .ســاخت محــور

و راهبردهـای جـاری در    هـا اسـتراتژی پنهان و همه انـواع   هایاستراتژی

از کـدهای اخالقـی    هاییمشخصهاز اخالقیات باشند و  متأثرسازمان باید 

 بردهـا  رهروی همـه   اخالقی هایمشخصهباشد. این  ردیابیقابل هاآندر 

موفقیت سـازمان را نیـز    بلندمدتخاصی خواهند گذاشت که در  تأثیرات

و  مدتکوتاهاهداف  سویبهتفکر و حرکت  هرگونه تضمین خواهد کرد.

 باید در چارچوب اخالقیات رخ دهد. بلندمدت

رفتـار کـه    کـارگیری به تا مشیخطاز نیت و تعیین هدف  سویبهحرکت 

 پروسـه  باشـد مـی به یکپـارچگی سـخت و نـرم معـروف      وکارکسبدر 
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مـدیریت   ایشایسـته اگر به نحو عالی و است که  دیگر باهم سازیهمگن

فـراهم خواهنـد آورد بلکـه     وکـار کسـب اسبی برای محیط من تنهانهشوند 

برای حرکـت   رتبهعالیسبب تنظیم تفکرات استراتژیکی مدیران  تدریجبه

 در مسیر اخالقیات خواهد شد.

بیـان کـرد    مسـئله خـاص از نحـوه ورود بـه ایـن      هـایی نمونـه  تـوان می

 اسـت،  شـده تـدوین  مؤلفینکه توسط  گام ذیلبهمثال، پروسه گامعنوانبه

 باید رعایت شود:

انداز و مأموریت( بایـد بـا   مشی اولیه و ویژن و میژن )چشمخط (1

 دارای اهداف اخالقی هم باشد.

 ها را به عهده گیرند.مدیران ارشد مسئولیت تمامی استراتژی (2

بایسـت  قبل از هرگونه تدوین استراتژی مبتنی بر اخالقیات، مـی  (3

ینه را انجـام  های زمای تشکیل و پژوهشدر این خصوص کمیته

داده و با آمادگی و اطالعـات کامـل در تـیم تـدوین اسـتراتژی      

عنوان اعضای ناظر هرکجا که سـازمان از خـط   حضور یافته و به

هــای اســتراتژی شــود گوشــزد نماینــد تــااخالقــی خــارج مــی

 شده مناسب و اخالقی تدوین شوند.تدوین

 ای تشکیل شود.تیم تدوین استراتژی از افراد شایسته (4

ــین گــام اخالقیــات ســاالری را بــهســازمان شایســته (5 عنــوان اول

های نژادپرستانه ای و سایر بحثهای قوم و قبیلهجایگزین بحث

 قرار دهد.
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 تدوین استراتژی باید محرمانه باشد. تمامی مراحل (6

هـای سـازمان ابـالغ    تصمیمات نهایی باید به مـدیران همـه رده   (7

 گردد.

نقش داشته باشند و این نقـش بـه   ها همه افراد باید در استراتژی (8

 توضیح داده شود. هاآن

شـده صـورت   های تـدوین ممیزی اخالقی برای بندبند استراتژی (9

 گیرد.

دخالـت   گیری و بـا مشـورت و  نمونه طریق ازسیاست اخالقی  (10

 کارکنان صورت گیردداده همه 

هـای  همه کارکنان بایـد در جریـان اخالقـی سـازی اسـتراتژی       (11

ای ترتیـب  اندیشیتوان همند برای این کار میسازمانی قرار گیر

هـای اخالقـی   ها از مسئولیتداد و بدون بیان جزئیات استراتژی

 سازمان برای مردم توضیح ارائه داد.

شده باید دارای پاداش باشـد و هـر   های تدویناجرای استراتژی (12

هـای اخالقـی را   در راستای وظایف خود استراتژی کارمندی که

نمایـد بایـد مسـتحق دریافـت پـاداش      دِ و اجرا میمدنظر قراردا

ای داده شود تـا  بایست پوشش رسانهاین تقدیر می شناخته شود

 مشی سازمان باخبر بـوده و رجوع نیز از تصمیمات و خطارباب

 مطالبات خود را داشته باشند.
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 ی در عملاحرفه اخالقبکارگیری  –فصل چهارم 
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 فصل چهارم

 در عمل ایحرفهاخالق  کارگیریبه

 

 «اهداف رفتاری» 
 

 انتظارات پس از مطالعه این فصل
 

 شم و چیستی آنشناخت خ -1

 آشنایی با عوامل بروز خشم و عوارض مربوطه -2

 شمردن گام های کنترل خشم -3

 تسلط بر اقدامات مکمل مهار غضب -4

 بدبینی و کنترل آن -5

 دالیل بروز و درمان بدبینی -6

 سازمان در بدبینی های نشانه -7

 دروغگویی در سازمان -8

 دالیل دروغگویی -9

 وغ در سازمانراههای درمان در -10
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 در عمل ایهحرفاخالق  کارگیریبه

 

 و کنترل آن ( خشم۱)

 چیستی خشم

است که انسان در برابر  العملیعکسخشم حالتی فیزیکی خاص و 

و  هاناکامیرفتارهای نامناسب و گفتارهای ناشایست و یا در زمان بروز 

و زندگی و شخصیت  ایجادشدهو خارج از کنترل وی  ناحقبهموانعی که 

خی از اندیشمندان درجات خشم را به بر دهدمیقرار  تأثیراو را تحت 

در این کتاب معنی  اندنموده تقسیمسه درجه خشم، غضب و خشونت 

ناکامی و فرد در شرایط خشم بکار خواهد رفت.  عنوانبهعمومی هر سه 

با بروز حالت خشم، برخی از این موانع  کندمیسعی ، یادشده احترامیبی

خشم  درهرحالکند.  مثلبهمقابله، را رفع و یا با رفتار و گفتار ناشایست

در  بخشلذتسبب از بین رفتن فرصت لذت از رندگی و فرصت کار 

بنابراین باید از آن پرهیز نمود و تا حد امکان کنترل  شودمی یك سازمان

اولویت  عنوانبهآن را به دست گرفت و تا زمانی که نتوان بخشش را 

یگزین احقاق حق و یا تالفی دیگری را جا هایراهاول بکار برد باید 

 کارهای ناشایست دیگران نمود.
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 عوامل بروز خشم

 شدهاثباتبرای مثال بارها  ناشناخته هستند عمدتاًعوامل بروز خشم همه 

فردی بوده که پس از  روزمره هایعصبانیتدر سر سبب  ایغدهوجود 

. نیز و .. خوابیبیاست یا خوردن غذایی خاص،  بهبودیافتهعمل جراحی 

جدا از این حاالت اما  ؛و پرخاشگر نماید عصبی رایك فرد  تواندمی

 به شرح ذیل ذکر کرد: توانمی را هاعصبانیتبرخی از  منشأخاص، 

  انتظارات نابجاوجود 

  نیافتنیدستتعریف اهداف بزرگ و سخت و 

  عدالتیبیحق کشی، تبعیض و 

  گرفتن از دیگران تائیدخودشیفتگی و عدم 

 حرمتیبیو  امیاحتربی 

 به خطر افتادن دارایی 

 هاشکستو  هاناکامی 

  نفسعزتبه خطر افتادن شخصیت و 

  و تربیتی مثل حرص کامل بودن، توهم  شناختیروانمشکالت

، داشتن آرزوهای بلند، ترس از اشتباه و خطا ناپذیریشکست

دیگران، ترس از شهرت، ترس از  تائیددر کار، احتیاج مبرم به 

ترس از تحقیر، ترس از مورد تمسخر و خنده مردم قرار  تنهایی،

 پایین، ترس از انتقاد. نفساعتمادبهگرفتن، داشتن 

 عوارض خشم
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 آنچه منشأ و باشندخشم و عصبانیت جدا از اینکه دارای چه دلیلی 

چه  دیگرعبارتبهتبعات یکسان هستند  عاملی بوده باشد، مستعد بروز

نباشد، در هر  او باه او اشتباه کرده و حق حق با فرد عصبانی باشد و چ

خواهد داشت. البته  ناپذیریجبراندو حالت خشم و عصبانیت عوارض 

 در افراد جسمی و روحی و رفتار سازمانی هایحوزهعوارض در این 

 .باشدمیمختلف متفاوت 

 از: اندعبارتبرخی از آثار و تبعات ثانویه غضب 

 افزایش با آن،  زمانهمن چهره و رشح آدرنالین و برافروخته شدت

 .و ضربان قلب فشارخون

 هایماهیچهو سفت شدن  شخص عصبانی افزایش قدرت عضالت 

 بینایی و شنوایی. هایحسدر  و افزایش دقت وپادست

  و بکار بردن کلمات  اختیاربی دریپردهو دوری از ادب و احترام

 نامناسب و یا انجام حرکات ناشایست.

 بعد از عصبانیت به علت رفتارهای نامناسب. ییخواری و رسوا 

 سردرد بعد از خشم و صدمات قلبی و عروقی. 

  غلبه هیجانات روحی، پمپاژ خون به مغز و یادآوری برخی اقدامات و

 .سخنان خاص

  و  اندیشهبی هایاقدامو  ارتکاب به رفتارو  جرأتافزایش شهامت و

 پشیمانی آور.

  قداماتاسخنان و عدم توجه به عاقبت. 

 و تند. ر و رفتارهای عصبیسریع و تشدید حرکات و گفتات 

  بعد از خشم آزاردهندهو ندامت پشیمانی. 
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  و غیرمعقول غیرمنطقیتصمیمات نادرست و اتخاذ. 

 

 کنترل خشم هایگام

روانکاو و استاد  1زیگموند فروید

 فروبردندانشگاه وین معتقد است 

است و دارای خشم نامناسب و ناپسند 

 اذعان داشتهو  باشدمیوارض ع

آثار نامناسب و تبعات بعدی جسمی و روحی غضب و خشم،  فروبردن

و سرکوب کردن  فروبردناما منظور از کنترل خشم،  ؛گذاردمیبر شخص 

 .آن نیست

                                                           
 لوژی دانشگاه وین ونوروپاتو رشته در دانشگاه استاد( Sigmund Schlomo Freud) فروید شلومو زیگموند 1

از دنیا رفت، بسیاری او را پدر علم روانکاوی  1939متولد شد و در سال  1856عصب شناس شهیر اتریشی در سال 

 ذهنش به را چه هرآن بیمار آن در که شودمی گفته روشی به) آزاد تداعی از استفاده مثل هاییتکنیك فروید می دانند.

 را خود کودکی خاطرات روانشناس و بیمار آن در که فرایندی) انتقال کشف همچنین و( نمایدمی بیان کند،می خطور

 که جنسی تمایالت از فروید بازتعریف. کرد ارائه را روانشناسی تحلیلی فرایند همچنین و( گذارندمی درمیان هم با

 مخالف جنس والدین به نسبت بچه جنسی احساسات) ادیپ عقده که داد اجازه او به شدمی هم نوزادی اشکال شامل

 یك عنوان به بیمارانش رویاهای و خود از او تحلیل و تجزیه. درآورد روانکاوی نظریّه مرکزی اصل عنوان به را( خود

 برای همچنین و رسانید سرکوب سازکار و بالینی عالئم تحلیل و تجزیه برای مدل یك به را او یافته تحقق آرزوی

 فروید. کرد استفاده آن از است خودآگاه در اختالل ایجاد برای مرکز یك ناخودآگاه اینکه بر مبنی خود نظریه بسط

 یعنی اروس آن منبع. است جنسی- روانی انرژی لیبیدو او نظر به) دانستمی قطعی را( لیبیدو) مایه زیست وجود

 را نیرو این. برساند روزیپی به زمینه هر در را انسان کوشدمی و میجنگد مرگ با لیبیدو. است زندگی غرایز مجموع

 مفاهیم اغلب مورد در بسیاری سوءتفاهم متأسفانه( دارد جنسی معنای چیز هر از بیش مایهزیست. نامندمی نیز شهوت

 او گویی که دهندمی نسبت طوراین و استشده دانسته یکی شهوت با که «لیبیدو» مفهوم جمله از دارد، وجود فرویدی

برای ). استشده واقع سوءتفاهم مورد که است مفاهیمی از دیگر یکی است انتقالدانستهمی سسک اساس بر را چیز همه

 (1381، روانکاوی در مکتب لکان: یك مقدمه، انتشارات اطالعات، مکتب لکان، روانکاوی در قرن بیست و یکم کدیور، میترا،مطالعه بیشتر: 
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برای مثال اگر شما یك لیوان قهوه داغ در دستتان باشد که لیوان آن 

با کنترل  خطربی اییدرجخاصی آن را  بامهارتشکسته است باید 

در مورد علل شکست لیوان و داغ شدن  هامناسب، تخلیه کنید تا بعد

الزم را انجام دهید. فروید معتقد است این  هایبررسیقهوه  ازاندازهبیش

لیوان قهوه داغ را نباید به دهان خود بریزید و 

زیگموند برخی از سطحی نگران این نظریه 

قلمداد  1م غیظکظمفهوم فروید را مغایر با 

نبوده و موشکافانه درست تفکر که این  اندکرده

 و یك نگاه سطحی به هر دو قضیه است.

است حضرت  شدهتوصیهکنترل خشم  و مهاربنابراین در اسالم هم به 

 گفتمیع( خشم خود را با سخنانی که هرگز کسی نشنید در چاه ) امیر

 که عاشق کردمیا خدا بود که او این کار را بدرد دل  ویمقصود اگر 

ایشان  رودمیبود، پس هدف وی درد دل نبوده بلکه گمان خدایش 

مهار خشم و  ند.کردمیمهار تخلیه و ، درون چاه خشم خود را با گفتار

شخصیت قوی و مستحکمی از  تواندمیعصبانیت و حفظ خونسردی 

                                                           
 خود خشم عصبانیت هنگام در مومنان (134.عمران )آل لمحسنین؛ا یحب واهلل الناس عن العافین و الغیظ الکاظمین» 1

 سر بستن معنی به لغت در «کظم.« »دارد دوست را نیکوکاران وخدا گذرند می در مردم ازخطای و برند می فرو را

 اعمال از ولی شوند می پر غضب و خشم از که کسانی مورد در کنایه طور به و باشد شده پر آب از که است مشکی

 روحی العاده فوق هیجان و برافروختگی وحالت غضب شدت معنی به «غیظ» .رود می کار به نمایند، می خودداری نآ

 انسان حاالت ترین خطرناک از غضب و خشم حالت .دهد می دست انسان به نامالیمات مشاهده از بعد که است

 خودنمایی اعصاب کنترل نوع هر دادن ازدست و دیوانگی و جنون نوع یك شکل در شود، رها آن جلوی اگر و است

 باید عمر یك انسان که شود صادر انسان از خطرناک های تصمیم و ازجنایات بسیاری که شود می موجب و کند می

 1.بپردازد را آن تاوان و کفاره
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رل کنت دهدمیموردی نشان  هایبررسی، هرچندبه نمایش بگذارد انسان 

 حالبااین (،1395، زادهمهدی) هاستخانماز  ترسختخشم برای آقایان 

یك روش عمومی محسوب  شودمیروشی که در این بخش توضیح داده 

قبلی مثل  هایروش .شود استفادهتوسط هر دو قشر  تواندمیشده و 

 توانندمینیز مفید هستند و در صورت آشنایی و آموزش  1«روش مانترا»

باید این نکته را متذکر شد که آموزش کاربردی  ،قرار گیرند ادهمورداستف

انجام گیرد تا حداکثر بازدهی را داشته باشد  رودرروباید  ایحرفهاخالق 

و صرف نوشتن در این بخش و خواندن توسط مخاطب، مراحل 

و نیز تمرین و  رودررویادگیری تکمیل نخواهد شد بنابراین آموزش 

 قرار گیرد. مدنظر کنندهتسهیل هایبخش عنوانبه تواندمیممارست 

 

 روش النیز

عملی برای کنترل خشم در محیط  گانهششدارای مراحل  2روش النیز

 است. شدهاشارهبه مراحل آن در ذیل  وکاراست 

 ترک محل و قدم زدن در فضای آزاد -۱گام 

زمانی که هیچ کنترلی روی خشم خود ندارید و هیچ آموزش حضوری 

 دادهروی، ترک محلی که در آن خشم ایدندیدههم در این رابطه  مؤثری

                                                           
انی، تکرار یك یعنی رهاسازی. مانترا یعنی رهاسازی اندیشه. این روش با آوازخو «ترا» و اندیشه و تفکر یعنی «مان» 1

و بی ارزشی همه چیز، بازیچه بودن دنیا و یا تکرار اصوات نامفهوم می  کلمه، تکرار یك جمله در خصوص آرامش

 تواند رخ داده و خشم و عصبانیت را فروکش نماید.

 LANIEZ، (1395:55 مالباشی، زاده مهدی: منبع) 2
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بکنید. و اعصابتان ید به خود توانمیکمکی است که  ترینسریعبهترین و 

سریع بلند شده و  ایدشدهخشمگین  کارتان میزاگر در سازمان و پشت 

برسانید و کمی به فضای آزاد یا بالکن خود را  ترجیحاًآنجا را ترک کنید 

تا زمانی که غضب فروکش نکرده برنگردید این  حرک داشته باشید.ت

پانزده دقیقه طول بکشد. هنگام بروز عصبانیت، هر  حداقل تواندمیمدت 

واکنشی انجام دهید و هر حرفی بزنید مطمئن باشید به ضررتان خواهد 

نشان دهید و  از خود بروز داده و العملیعکسبنابراین بدون اینکه  ،بود

برخی افراد حرفی بزنید سریع محل را ترک کنید. هیچ اینکه  بدون

که اگر  رسندمیخشم خود را کنترل کنند اما وقتی به این نتیجه  توانندمی

گرفته  آلودخشمچهره  عمداً شودمیخشمگین بمانند کارشان زودتر حل 

که در کنترل خشم تبحری ندارند و به ترک  کنندمیو طوری وانمود 

تا حساب کار دست طرف مقابل بیاید! جدا  پردازندمیزدن  محل و قدم

مت و هاز این حالت نمایشی، هر جا که احساس کردید طعنه و یا ت

محل را ترک  سریعاًعصبانی کرده است  شماراو یا حق کشی  احترامیبی

کنید. قدم زدن، ورزش، دویدن و هر  رویپیادهدقیقه  15کرده و حداقل 

شده و  بخششادی هایهورمونث ترشح نوع حرکات بدنی باع

 را هادادهید با خیال راحت توانمی ازآنپس، دهدمیرا کاهش  تانعصبانیت

بررسی کنید آثار هر کامل  طوربهموضوع را کرده علت را یافته و  جمع

او  هایاندیشهو تفکرات و در فرد  روز یكبه مدت نوع خشم حداقل 

 روز یكیمی گرفتید منتظر باشید حداقل تصم ناچاربنابراین اگر  ماندمی
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ارزیابی و نقد کنید و اگر  طرفانهبی تصمیمات رابگذرد و بعد آن زمان 

، اجرایش کنید یعنی از قاعده رسیدندمیاسب به نظر همچنان منطقی و من

 استفاده کنید. 24

 ۲۴قاعده  -۲گام 

یرید اگر امروز عصبانی شدید دیگر حق ندارید همین امروز تصمیم بگ

ردا صبر کرده باز باید تا ف فروکشعصبانیت شما  کنیدمیحتی اگر فکر 

باشید و تا فردا  تفاوتبیید توانمیکرده و سپس تصمیم بگیرید اگر ن

صبر کنید بنابراین تصمیم بگیرید اما اجرایش را برای فردا موکول نمایید. 

لت ساعت وقت برای برگشت به حا 8مربوطه حداقل به  هایهورمون

خواب آسوده باید داشته باشید تا به  شبیكتعادل نیاز دارند و حداقل 

حالت عادی برگشته و با کارکرد کامل مغز تصمیم بگیرید تا پشیمانی 

فقط برای حالت خشم و عصبانیت  24 هبعدی به سراغتان نیاید. قاعد

 مطرح است و برای درد و غم و ناراحتی کاربردی ندارد.

 لیوان مایعات نوشیدن چند-۳گام 

برای  شودمیخونتان سمی  شویدمیتصور کنید زمانی که خشمگین 

خون باید چند لیوان مایعات بدون الکل پشت سر هم بخورید  سازیپاک

 ترنزدیكخون را تصفیه کنند و شما به حالت عادی  ترسریع هاکلیهتا 

اید شما متمرکز به دستگاه گوارش نم تواندمیهر چیزی  شوید. خوردن
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باشد که  خنكآبان پرت شده و خشمتان فروکش نماید اگر و حواست

 احتمالی نیز تسکین یابد. هایبرافروختگیکمك خواهد کرد 

 8و  ۴قاعده -۴گام 

 ترشفافباعث رسیدن اکسیژن به شش و خون شده و آن را تنفس عمیق 

و در  بکشید عمیق ساخته و خشم را کاهش دهد برای این کار نفس

کامل بیرون  طوربهبشمارید و در بازدم نفس خود را  4تا شماره  حین آن

باقی نماند بعد از  هاششبشمارید تا هیچ هوایی در  8داده و تا شماره 

 بار تنفس و دم و بازدم احساس سبکی و راحتی خواهید کرد. هشت

 صحبت کردن -5گام 

خودتان ید با توانمیدر مورد خشم و حالت و دلیل آن صحبت کنید حتی 

با خودش رابطه دوستانه برقرار کند و  تواندمیصحبت کنید کسی که ن

دعوت  شاپکافیخودش را برای خوردن یك فنجان قهوه به  اصطالحبه

ارتباطش با دیگران را پایدار ساخته و مدیریت  تواندمینکند چطور 

صحبت  و علل بروز آن آندالیل  و خشمتانبنابراین در مورد  ؛نماید

خودتان  سویبهسعی کنید ادب را حفظ کرده و انگشت اتهام را  کنید

تا از شدت آن  (شویدمیفقط از این بابت که زود عصبانی ) بگیرید

 کاسته شود.

 فیزیکی العملعکس -۶گام 

فیزیکی همواره سبب آرامش انسان  هایالعملعکس

در شهربازی و یا  هالیوانمسابقات شکستن  شوندمی
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 بخشلذترا در نظر بگیرید که چقدر  ایشیشهاهداف  تیراندازی به

فیزیکی سبب  هایالعملعکس»است دلیل آن فقط یك جمله است: 

را فراموش  هاکنشاین نوع  انجام و پیگیری بنابراین« شوندمیآرامش 

در شما نکنید هر نوع خشمی که بر 

محل کار مستولی شد، فارغ از دلیل 

حل روش بروز و ظهور آن، ابتدا مرا

 بعد از پنج گام فوق، بهاز گام اول تا پنجم انجام دهید،  ترتیب بهالنیز را 

گام قبلی در کنترل خشم و عصبانیت شما  5این گام رجوع نمایید چه 

فوق  گانهپنج باکارهایاگر حتی نبوده باشد.  مؤثربوده باشد و چه  مؤثر

را راه  یكایننتوانستید خشم خود را کنترل کنید 

به ورزشگاه و باشگاه رفته و به  مثالًتحان کنید. ام

سیبل تیراندازی  طرفبهمشت بکوبید،  بوکسکیسه

و این  کنید، ظرف بشکنید، داد بزنید و فریاد بکشید

 نباید فراموش کرد که ادامه دهید. زمانی که خشم تخلیه شودتا  کار را

روی متابولیسم بدنتان  تواندمیشدید را تخلیه نکنید  عصبانیتاین  اگر

 را به خطر اندازد. تانسالمتیمنفی گذاشته و  تأثیرات

 

 مهار غضب اقدامات مکمل

برخی از کارها هستند که سبب کاهش 

و خشم  شوندمیناراحتی ناشی از خشم 
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 این اعمال کاهندمیحدود زیادی سطحی جلوه داده و از شدت آن  تا را

اتوماتیك زمانی که خشمگین هستید بروز داده  طوربه تواندمی تمرین با

عادی  هایزماندر  مثالًشود تا آسیبی به خودتان و دیگران وارد نکنید 

فحش و  را تمرین کنید که بار معنایی آمیزیاعتراضسعی کنید کلمات 

در زمان خشم این کلمات و  قطعاًنداشته باشد  آمیزتوهینناسزا و 

جمالت به دردتان خواهد خورد یا سعی نمایید با دوستتان هماهنگ کنید 

نیاز دارید از دوستان و به او بگویید که وقتی عصبانی هستید به یك نفر 

 تا با او صحبت کنید.

ه و قدم بزنید، سعی کنید به ید محل کارتان را ترک کردتوانمیاگر ن

 وضعیت خودتان آگاه باشید و قبل از خراب کردن کارها، به سایر

بگویید که اکنون حال خوبی ندارید و عصبانی  رجوعارباب مشتریان و یا

دیگر مراجعه نمایند و  ساعت یكتید و هس

خطرناک  هایدستگاهاز کار با  المقدورحتی

 گردید.پرهیز کنید تا به حالت عادی بر

لبخند  باشید،عصبانی هم قدر چه سعی کنید هر 

کوچکی بزنید در صدم ثانیه حالتان بهتر  هرچند

و احساس نیاز به تنفس عمیق و یا  شودمی

 خمیازه نشان از کنترل کامل خشم خواهد بود تا فرصتی دست دهد

 نسبت به دالیل بروز خشم تفکر کنید. بتوانید
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افرادی که دوستشان دارید و  یادآوردن به ،2، تمرین تصویر ذهنی1مراقبه

در کاهش خشم به شما کمك کند. باید جای آرام و دنجی را  تواندمی... 

ببندید و روی  هاچشمبدنتان قرار داده و  سطحهمبیابید، پاهایتان را 

 تنفس خود متمرکز شوید.صدای 

خود باید یاد گرفته و در  هر مدیر و کارمندیکه  کلیدی یکی از اصول

سبب  تواندمی وپادستمشت و ضربه »پرورش دهد این اصل است که 

به  تواندمیی نقولنقلایجاد درد و آسیب شود اما هیچ حرف و صحبت و 

خود را نسبت به  3باید درجه حساسیت با این آموزه« آسیب بزند من

 گر سوءاستفاده هایانسانکم کرد تا از آسیب  شودمیکه زده  هاییحرف

از تبعات  مندیبهره منظوربه انسانکه دنبال ایجاد خشم در  یط کاردر مح

 هستند در امان ماند.آن 

را یارای آن نیست که  کسهیچو با خود تمرین کنیم که باید یادمان باشد 

است،  4این همان هوش هیجانی ما را خشمگین سازد بتواند

رل افسار کنت بایستمیو تحت هر شرایطی  هرلحظهدر  دیگرعبارتبه

این سخن  باشد. انسان خشم و غضب و خشونت در دست خود

 :گویدمیاست که  ی یونانیارسطو

                                                           
1 Meditation 
2 Phantasm 
3 Degree of sensitivity 
4 Emotional Intelligence 
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 عصبانی اما شوند، عصبانی توانندمی همه است؛ آسان شدن عصبانی»

 دلیل به مناسب، زمان در مناسب، میزان به مناسب، شخصِ برابر در شدن

 «!نیست آسان – مناسب روش به و مناسب

احساسی هم  عاطفی و هوش هایبه نامهیجانی که  هوشمنظور از 

هیجانات درونی مثل خشم و  و عواطف کنترل و شناخت شودمیشناخته 

 مؤلفه سه دارد، باالیی هیجانی هوش که فردی ،دیگربیانبه. است عشق

ادغام کرده و به نحو مناسبی  یکدیگر با آمیزیموفقیت طوربه را هیجانات

قرار گرفتن انسان در  براثرکه هوش هیجانی  جهتینازا کندمیمدیریت 

. سه دانندمیلذا آن را اکتسابی تام  رودمیمختلف باال  هایموقعیت

 از: اندعبارتهیجانات  مؤلفه

 شناختی، مؤلفه 

 فیزیولوژیکی مؤلفه، 

 رفتاری مؤلفه. 

 احساسات و عواطف توانندمی برخوردارند هیجانی هوش از که کسانی

شده  قائل تمایز منفی و مثبت پیامدهای بینِ کرده، مهار را اندیگر و خود

 کنند. برداریبهرهخود  موردعالقهو از هیجانات به نفع خود و یا سازمان 
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 و کنترل آن بدبینی( ۲)

 3است فرد بدبین موفقیت شدهواقع 2ینیبخوشدر نقطه مقابل  1بدبینی

همه افراد و همه امور رو  کندمیفکر و  پنداردیمتحقق  رقابلیغخود را 

به تباهی در حال حرکت هستند و هیچ امید نجات و روشنی وجود ندارد 

اخالقی  ازنظر هاانسانو 

و  اندشدهفاسد و خائن 

ممکن است مکر و  هرلحظه

اینان را بکار ببندند.  یالهیح

اگر دیدگاه فلسفی بیابند 

دنیا را پوچ و بدون مدیر و 

معرفی و تصور  مدبر

مربوط به بدبینی به رفتار  تواندمیدر محل کار این صفت ند نمود. خواه

باشد و یا بدبینی به نتیجه  رجوعاربابو تصمیمات دیگر همکاران و یا 

یببدبینی نتیجه بیرونی بدگمانی و سوءظن است که از  درواقع کار.

بدبینی و بدگمانی  و حاد، . در حاالت خاصردیگیم نشأت یاعتماد

ت نیاز که در این صور شودمیهم ایجاد  خود نیز به نفسنسبت  شخص

آغاز شود این حالت نقطه مقابل  یدرمانرواناقدامات جدی  عاًیسراست 

                                                           
1 Pessimistic 
2 Optimism 
3 Success 
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به کمك  تواندمیا زمانی بدگمانی هتن و نارسیسم است. یفتگیخودش

انسان بیاید که این سوءظن نسبت به دشمن باشد همین امر سبب 

و حرکات وی را در نظر بگیرد و یك آن دشمن  هرلحظهانسان  شودمی

وی نیز بدگمان  یهایدوستاز مکر و حیله وی غافل نبوده و به اظهار 

 باشد.

 :دیفرمایم اشتر مالك به خطاب البالغهنهج در( ع) علی حضرت

 پس خصوصبه باش! یشخو دشمن و مراقب مواظب»

 تا شودمی نزدیك دشمن گاهی زیرا کردن؛ آشتی از

 را خود ظن حسن و باش شیدوراند پس ندک غافلگیر

 1«کن متهم

 یاهیتوصهم بدگمانی  صورت نیاشده باشد در  ریگهمهاگر فساد 

عقالیی است برای مثال وقتی زورگیری و دزدی و غارت به حد نهایت 

با اعتماد به افراد جامعه، مال  نیبخوششده باشد انسان  ریگهمهرسیده و 

اهد انداخت و بدبینی سبب سالمت وی از و اموال خود را به خطر خو

-( ع) علىدست فاسدان و دزدان و غارتگران خواهد شد، حضرت 

 :دیفرمایم -نظر اسالم در این خصوص عنوانبه

غلبه کرد و  اهلش و روزگار بر تبهکارى و فساد هرگاه»

 دیگرى فرد به فردیدر آن زمان  اگر ،شد ریگهمه

 .2«است کرده ادانىن و خوردهبیفر باشد، نیبخوش

                                                           
 .53نهج البالغه، نامه شماره  1
 .196، صفحه 72بحاراالنوار، جلد  2
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 بدبینی و درمانبروز  دالیل

 و هستی جهان نگرش، آن واجد که است مرتبطی دیدگاه فلسفی بدبینی

 ناخوشبینانه شدتبه عینکی با را خود سازمانی و کاری زندگی آن تبعبه

 از بیشتر باهوش افراد میان در خاص حالت این .نگردیم بدبینانه و

 افراد هرچند دارند پایینی و متوسط هوشی رهبه که شودمی دیده کسانی

یم خود به نهنایبخوش حالت امر، این بر باوقوف باسواد و تیزهوش

 وجود اصالت به و هستند انگار پوچ معموالً بدبین، اندیشمندان .رندیگ

 پاسخ .ندارد معنایی یا ارزش هیچ زندگی هاآن باور به .هستند معتقد

 .است متفاوت بسیار شرایط این به هاآن

 را قطعی دالیل توانمین کار محیط در روانی رفتارهای از یكهیچ برای 

 غذاهای ژن، نژاد، از مرکب یاجهینت رفتارها این چراکه نمود بیان

بوده، مدارس،  هاآندر  موردبحث انسان که یاجتماعات ،شدهمصرف

، شخصیت والدین و مربیان و آموزگاران، نوع و تیپ شخصیت دوستان

، آثار شدهخوانده هایکتاب، شدهمشاهدهو محتواهای  هابرنامهو  هارسانه

ادبی و هنری و موسیقی که فرد گوش کرده، شرایط زمانی و مکانی تولد 

که البته تیپ  اندداشتهو زندگی و همه و همه در بروز رفتارها نقش 

را خود  تأثیراتهمکاران، نوع کار و رفتار مدیران هم در محل کار 

موارد  توانمیاما  شودمیگذاشته و سبب بروز اخالق ظاهری خاصی 

 دالیل بروز بدبینی به شرح زیر ذکر نمود: عنوانبهکلی را 
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 :افکار نامناسب -1

 تواندمی و بدخواهی، درونی و تمایل به خیانت یهاشهیاندتفکرات و 

ی مثال، خیرخواه نیست و برافرد را نسبت به همه بدبین کند. فردی که 

و عاشق پول کثیف است دائم در این  شناسدینمخود حالل و حرام 

اندیشه است که دیگران در حال کسب پول حرام و کثیف هستند و بدین 

 ینیبجهانداشتن یك  شودمیبدبین گونه بر ثروت و کسب و درآمدشان 

درست و اهمیت دادن به مقوله شرافت و زندگی شرافتمندانه و البته 

این دلیل بروز  تواندمیو ساده زیستی، در جامعه و سازمان قناعت 

ار بدگمانی را درمان نماید در این سوءظن را خنثی نموده و افراد گرفت

کالن  هایالزحمهحقو  دهندمیارهای برجسته انجام کصورت کسانی که 

، در کار تولید و ثروت خود را بجای هزینه تجمالت کنندمیدریافت 

تحقیق و پژوهش  یا انجام کارهای علمی و و جات صنعتیاحداث کارخان

بکار  یارسانهو امور  یسازلمیفو یا فعالیت در مقوالت فرهنگی، 

 خواهند بست.

 :با افراد خائن و فاسد ینینشهم-2

سبب خواهد شد انسان تصور کند همه افراد پیرامون وی  این عادات نیز

در بسیاری از  تواندمی فاسد و خائن هستند پس انتخاب دوست مناسب

ارتقای  باهدفسازمانی باید  یهایدوستموارد بدبینی را درمان کند 

انسان با افراد ناشایست نشت  کهیدرصورتانتخاب شوند  ایحرفهاخالق 

 را نخواهد دید. اعتمادقابلو برخاست کند چشمش افراد شایسته و 
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 :زندگی در فقر و حقارت-3

یحلبمحیطی مثل حاشیه شهرهای بزرگ، در و حتی تولد  فقر و حقارت

سبب بروز نوعی عقده روانی برای به ذلت  تواندمیروستا، و حتی  آبادها

بسیار به گمان خود آرامش یابد.  رشدهیتحقکشاندن دیگران باشد تا فرد 

بدبینی خود را نسبت به برنده به ذهن  کنندمیسعی  هابازنده، شدهدهید

 سانبدیند و نساز نورکمرد وی را و فروغ بُ دیگران نیز گسترش داده

و  نگردیمبه باسوادان به دیده بدبینی  سوادانیبند. نرا نیز تحقیر ک هاآن

 در یك سازمان ،کنندمیه نگاه نبدبینا یادهیدفقرا به ثروتمندان به 

 هیپادون ممکن است چنین حالتی بین کارمندان خدماتی و تولیدی هم

افتد. شخص باید خود را تا حدودی به دیگران نزدیك  ان اتفاقبا مدیر

نان را مالحظه نموده و افکار خود را آساخته و نکات مثبت زندگی 

 اصالح نماید.

 :یاشهیاندمشکالت درونی و  -4

بدبین کند، انسان به زمین و زمان انسان را  تواندمی این نوع از مشکالت،

را تشخیص داده و مثبت باید با تعمق در فلسفه زندگی راه درست 

را از حاشیه خود  نانیچسخنبیندیشد به عقل و تفکر خود رجوع کند، 

دور نماید، از تکبر و غرور دوری گزیند و اصل را بر کرامت همه 

قرار  رجوعاربابهمکاران و  هاآن رأسو در  هاانسان ویژهبهموجودات 

ست که مدیریت ا یمیرمستقیغمنظم  یهاآموزشدهد و این کار مستلزم 
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بر  یسازماندرون یهایشیاندهمطی سلسله سمینارها و  تواندمیسامان 

 دست یابد. هاآن

 :با مدیران ناالیقو کار  مواجهه -5

عدم  ،یساالرستهیشایعنی مرگ مفهوم  اقتیلیبوجود مدیر 

یبدر سازمان، دریافت اخبار مختلف از اختالس مدیران،  یساالرستهیشا

و  یالهیقبمنافع کل جامعه و حرکات  وان به منافع عمومی مدیر یتوجه

سبب  تواندمیتصمیمات منفعت طلبانه و نیز ریاکارانه در سازمان نیز 

 بروز عارضه بدبینی و شیوع آن در میان کلیه کارکنان شود.

 

 بدبینی در سازمان یهانشانه

مختلف  سطوح یالالبهدارد که اگر در  ییهانشانهبدگمانی  و بدبینی

شود  کنشهیرو  قرارگرفته موردتوجه عاًیسرسازمان دیده شود باید 

 از: اندعبارت هانشانهبرخی از این 

 

 تهمت و غیبت: -1

 باالگرفتهکه غیبت و تهمت به یکدیگر در بین همکاران  شودمی اگر دیده

است نشان از شیوع  افتهیگسترشو میزان آن نسبت به حاالت عادی 

 سؤالموفقیت یك سازمان را زیر  تواندمیانی است بدبینی بدبینی سازم

 ببرد.
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 شدن احترامات: دارخدشه-2

به و اگر کارکنان عادی به افراد  شودمیدر سازمان حفظ ن هاحرمتاگر 

 شوندمیقائل ن ایویژهو مدیران احترام  کسوتانشیپو  زهیباانگو  باسواد

 ی و بدگمانی شده است.سازمان دچار بیماری بدبین دهدمینشان 

 

 اعتماد و اطمینان:-3

در شخص بدبین بدبینی، زوال اعتماد و اطمینان خصوصیت نشانه دیگر 

و  الزحمهحقامنیت توسط کارکنان نسبت به عملکرد،  احساس و کاهش

 رفتار و گفتارشان است.

 

 تجسس دیگران: -4

سرک  زندگی شخصی دیگران وشرایط و کیفیت در نظر گرفتن کنترل و 

محاسبه درآمد و هزینه دیگران، در حریم خصوصی بقیه، مستمر کشیدن 

و سلب آزادی عمل  رجوعاربابتجسس در زندگی شخصی همکاران و 

 یهانشانهاز  تواندمیخانه، ماشین، لباس و ... همسر، آنان در انتخاب 

ینمدر کار و زندگی دیگران سرک  نیبخوشبدبینی فرد باشد، انسان 

 ندارد. یاعالقهبه این موضوع و  کشد
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 کمرنگ شدن صمیمیت و دوستی:-5

، حسادت، یچشمهمدیگر مثل چشم و  یهایماریببدبینی سبب بروز 

هستند  ییهاانهیمورمثل  هانیاو همه  شودمیبخل، حرص و طمع و ... 

 .کنندمیدرخت دوستی و صمیمیت را از درون نابود تنه که 

 

 مان:در ساز 1وفور شایعه -6

وجود و رواج شایعه در سازمان از 

بدبینی است. افراد با  یهانشانه

بدگمانی در خصوص دیگران ابتدا 

و سپس  زدهتهمتدست به غیبت و 

شایعه ساخته و  عنوانبهاخباری را 

 کنندمیدر سطوح سازمان پخش 

این بیماری یك حالت خاصی است که گاه خود فردی که شایعه را 

و روابط خود را بر اساس شایعه  کندمیآن را باور خود  درست کرده

دور داشت که همه  ازنظر. البته این نکته را نباید کندمیموجود، تنظیم 

و مکار و  گرلهیحدستاویز برخی از افراد  تواندمیروانی  یهایماریباین 

و ایشان در جهت رسیدن به منافع  قرارگرفته افتهینظام ییهاگروهیا 

 یهاپستخاص و دستیابی به  یهاچهرهو یا تخریب شخصی خود 

 .تفاده نماینداسو شگردها  هاروش، از این حساس سازمانی

                                                           
1 Rumor 
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ی بدبینی و بدگمانی در جو عمومی سازمان و هازمینهبدیهی است وجود 

تبعیض، ظلم و خودخواهی مدیران و عدم توجه به رواج یا 

را  هاسوءاستفادهوع از این ن بستر الزم برای تواندمی یساالرستهیشا

 را تسهیل کند. افتهینظام یهاکارگروهفراهم نماید و 

 

 در سازمان گوییدروغ( ۳)

از  ترشکنندهبسیار  زندمیبه سازمان و اهداف آن  صداقتیبیآسیبی که 

 1گوییدروغ. هاستیاخالقیبسایر 

از  هایاخالقیببنیان همه  تواندمی

فته تا شایعه غیبت و تهمت گرچاپلوسی، 

 گوییدروغ و بدگمانی و بددلی باشد.

و  یاعتمادیب یهاگسل تواندمی

را در کل سازمان  و البته ریا بداخالقی

را  اششهیرو  پرکردهو نفاق  یاعتمادیبنموده و سازمان را با فعال 

 .بسوزاند

 یبندمیتقسدر یك  توانمینمونه  عنوانبهانواع مختلف دارد  گوییدروغ

 یبندطبقهرا شفاهی، کتبی، تصویری و با عالئم و....  گوییدروغده سا

و آرم  کندمیاستفاده  راستانداردیغفردی که در سازمان از جنس  نمود.

                                                           
1 Lying 
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و یا استفاده از برندهای  گوستدروغ کندمیاستاندارد به جنس نصب 

و  گوییدروغبرند نوعی  ازیامتصاحبخاص بدون هماهنگی با 

امر بازاریابی و مدیریت فروش است. مدیری که در بیان  در صداقتیبی

آب تولیدی را عالی توصیف  مثالًو یا کیفیت  کندمیعملکرد خود غلو 

 .گوستدروغخالف واقع باشد،  کهیدرصورت کندمی

نشان دادن یکی از مصادیق رواج دروغ در بدنه سازمان و یا در جامعه، 

است وقتی تکذیب  درپیپی یهابیتکذنمودارهای همواره رو به باال و 

به معنی این  کندمی ییگودروغو هر کس دیگری را متهم به  دهدمیرخ 

سازمان آشفته و مسموم است و مدیر الیق باید  و فرهنگ است جو

 چراکهاز متخصصین مدیریت برای درمان این مرض یاری بجوید،  عاًیسر

 دروغ بگویی و یدهنسبت دروغبه را دیگری که است آن 1تکذیب

اگر تکذیب راست باشد یك نفر دروغ گفته است و اگر تکذیب  گویدمی

 صداقتیبیبیجا باشد باز یك نفر که این بار، همان تکذیب کننده است 

 یهاکارخانهتقلب از اعمال اجرایی دروغ است که دامن  کرده است.

ین موضوع متقلب آسیایی گرفته و هم دکنندگانیتولایرانی را در تقلید از 

، کیفیت، برند و محل ساخت و امثال آن عنوانبهاعتماد مشتری را نسبت 

 سلب نموده است.

هر سازمانی  قدرگران هایسرمایهاز  عمومی اطمینان و متقابل اعتماد

و کلید دستیابی به آن صداقت است  شودمیحاصل ن سادگیبهاست که 
                                                           

 است. فقدان تطابق لغت در معنی واژه کذب 1
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، عمومی اطمینان و متقابل اعتمادو روش خراب کردن و از بین بردن 

از منظر فردی، دروغ  دروغ به مشتری و مخاطب و تقلب در کار است.

دروغ زمانی مجاز است که نفع شخصی در  .بردمیحیثیت فرد را از بین 

آن نباشد و به دیگران نفع برساند و هیچ ضرری هم متوجه کسی نکند 

 ضمناً .هاآناصالح روابط  باهدفخوبی کسی به دیگری  قولنقلمثل 

اگر راست  بردمیپی  قطعاًکه انسان  افتدمیاین حالت زمانی اتفاق 

لذا بجای  شودمیبرانگیخته  ایفتنه و صداقت را پیشه خود سازد، بگوید

برای مثال منشی الزم . گویدمی آمیزمصلحت، دروغ انگیزفتنهراست 

این کار وی  چراکهبه مدیر انتقال دهد  عیناًرا  رجوعارباب بدوبیراهنیست 

ممکن است مدیر ناالیق را عصبی نماید و مغرضانه تصمیم بگیرد و حق 

 ضایع شود. رجوعارباب

 یابیبسیاری از دانشمندان مدیریت و بازار موردتوافقآنچه مسلم است و 

مدیران، سازمان را نابود  گوییدروغاین است که دروغ در سازمان و 

کوچك را هم ترک  هایدروغ لذا مدیران باید صادق بوده و کندمی

خود  به اهدافعالوه بر اینکه مانع از رسیدن سازمان  صداقتیبینمایند. 

 هایآسیب، کاهش فروش و سود را در پی داشته و صدمات و شودمی

 سیاسی اقتصادی، فرهنگی، در حوزه ارتباطات شخصی، متعددی بارزیان

. شهرت کندمیوارد  به افراد و صاحبان امتیاز سازمان هم اجتماعی و

متعدد به  هایشکستاز ارزش برند کاسته و  کرده دارخدشهسازمان را 
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تا زمانی که صداقت جایگزین نشود این  دومینوکه مانند  آوردمیبار 

 و مستمر خواهد بود. دارادامه هابازندگی

تا میوه  سازندمیمدیران باهوش و زرنگ، صداقت را پیشه خود 

 ام اعتماد و اطمینان قلبی را بچینند.به ن بهاییگران

 

 گوییدروغدالیل 

که در بین مدیران و کارکنان و حتی مردم عادی  دروغ و دلیل زایش منشأ

متنوع است اما آنچه در این مقوله ، متعدد و هستند خارج از بدنه سازمان

 موردبحثتولیدی و خدماتی  هایسازماندر  صداقتیبیاست  موردبحث

کذب  رسدمیتمایل به کذب و دروغ چیست؟ به نظر  ه دلیلاینکو  است

از دالیل  تواندمی، غیرکالمی صداقتیبیکالمی و یا  صداقتیبیو دروغ و 

 زیر سرچشمه بگیرد:

 

 :الزحمهحقترس از کاهش  -1

 هایالزحمهحقکارکنان برای حفظ 

در سازمان و  کاریاضافهپرداختی و 

ترس از کاهش درآمد، در خصوص 

و سعی  گویندمیملکرد خود دروغ ع

 ،و اشتباهاتشان نداشته باشند هاکاریکمبه  ایصادقانههیچ اشاره  کنندمی

این بیماری، ناالیق بودن مدیرانی  باید توجه کرد، سبب اصلی بروزالبته 
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شنیدن  مندعالقهو طالب و  دهندمیاست که به صداقت اهمیت کمتری 

 تا حقایق تلخ. نان هستنداز زبان کارک شیرین هایدروغ

 

 :تائیدجلب  -2

 منظوربهافراد برای جذب دیگر همکاران به خود و ایجاد انگیزه در آنان 

ناشی از یك نوع ترس از انزوا و ترس  عمدتاًکه  شانیهاصحبتشنیدن 

و اخبار نادرست جذاب  هادروغهم کردن  سربهدستاز تنها شدن است، 

 .کنندمی

 

 :هامندیتواناغراق در -3

زمانی و موقعیت و اعتماد دیگران، اترس از دست دادن مقام، پست س

و  هاتوانمندیدر خصوص  گوییدروغکارکنان ناشی را ترغیب به 

برخی از مدیران خود را در ارتباط صمیمی  مثالً کندمیاقدامات و روابط 

 .دهندمیبا نمایندگان مجلس و یا وزیران نشان 

 

 :مالی سوءاستفاده -4

و  رجوعارباباز  سوءاستفادهبرای طراحی نوعی  بددل، گاهی کارکنان

و گاه در مورد  گویندمیدروغ  در خصوص قدرت امضایشانمشتریان، 

 گوییدروغبه مشتریان بدهند  غیرقانونی صورتبه توانندمیاقداماتی که 

 .سازندمیرا پیشه خود  و اغراق
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 فرار مالیاتی: -5

 عوارضپرداخت از مالیات و یا  رسازمان برای فرا برخی مواقع، مدیران

، اطالعات مالی خود را و یا اطالعات و امثال آن بیمه دولتی و یا سهم

 برای مثال کنندمی کاریدستپرسنل را  الزحمهحقه تعداد و مربوط ب

 دهندمیرا زیاد نشان  جاری هایهزینهبجای آن داده و  نسود را کم نشا

تا از پرداخت  نمایندمی سازیحسابو  یکتور سازفا دیگرعبارتبه

 هایدروغاجتماعی فرار کنند و این نیز از  هایبیمهمالیات و یا عوارض 

محسوب ایرانی و کسبه بازار  هایسازمانشیوع یافته در مدیران  ایحرفه

 هایآسیبی هایانسانچنین  قطعاً زندمیدامن را  صداقتیبیو  شودمی

کسب و  هایفرصتسازمان  بساچهو  کنندمیازمان وارد جدی به بدنه س

 بارزیانکه دارای آثار  هاصداقتیبیاین  به خاطرحصول موفقیت خود را 

 .دهدمیو تبعات قطعی هستند، از دست 

 

 درمان دروغ در سازمان یهاراه

 ایحرفهاصالح اخالق  یهاتیفعال ترینمشکلیکی از  رسدمیبه نظر 

بین کارکنان  دروغ در برپایی صداقت و حذف الش برایدر سازمان، ت

هم وجود دارد  معضلبرای درمان این  ییهاراهمدیران است اما  ویژهبه

شیوع  قطعاًدروغ را از جو سازمان حذف کند لکن  کامالًکه شاید نتواند 

 .آن را کاسته و موضوع را تا حدود زیادی کنترل خواهد کرد شیازپشیب
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 در سطح سازمان، صداقتیبیکنترل و کاهش دروغ و  هایروشبرخی از 

 از: اندعبارت

 کارکنان و مدیران رورش شخصیتپ 

  به انسانیت ایمانتفکر و  یهاهیپاتقویت 

 ایجاد رغبت شدید برای زندگی شرافتمندانه در مدیران 

 کارکنان اصالح فضای ارتباطی 

 با افراد صالح و صادق مدیران ارتباط 

  برای ارزش دادن به صداقت بیش از عملکرد تربیت مدیران

 و گزارشات دروغ دروغ

  کوتاه از عوارض و تبعات  یهالمیفمستندها و نمایش مستمر

در  هاسازمانواقعی از شکست  یهاداستانو ذکر  گوییدروغ

 و سلب اعتماد مردم هاآندر  صداقتیبیاثر رواج 
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 یاحرفهمصادیق اخالق  –فصل پنجم 
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 فصل پنجم

 ایحرفهمصادیق اخالق 

 

 «اهداف رفتاری» 
 

 انتظارات پس از مطالعه این فصل
 

 اجتماعی مسئولیتشناخت چیستی  -1

 داری و الزامات مربوطهشناخت مقوله امانت -2
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 ایحرفه اخالق مصادیق

 

 اجتماعی تی( مسئول۱)

وظیفه خطیری است که هر کس در محل کار خود  اجتماعی مسئولیت

نسبت به  بایستمیهر شاغل  دیگرعبارتبهباید آن را احساس کند. 

اجتماع و مسائل اجتماعی حساس بوده و واکنش نشان دهد و رفتار 

را به  هاانسانروابط اجتماعی و نباشد که اجتماع و  ایگونهبهشغلی وی 

اگر  ایرایانه هایبازیسازنده  هایشرکتخطر اندازد. برای نمونه 

مسئولیت اجتماعی احساس کنند از ترویج خونریزی و خشونت 

مخصوص کودکان و نوجوانان پرهیز خواهند کرد یا  هایدربازی

 هایزبالهتولیدکنندگان مواد شوینده بیش از همه به دنبال تخلیه صحیح 

شیمیایی خواهند بود تا آسیبی به جامعه وارد نشود همچنین است 

ورزشی  هایاسطورهتولیدکنندگان کاالهای فرهنگی، بازیگران تلویزیون، 

در صورت احساس مسئولیت اجتماعی، نوع رفتار و پوشش و  که ؛..و.

 گانکنندعرضهتولید و  هایسازمانگفتار استاندارد را پیشه خواهند کرد. 

مسئولیت اجتماعی از  بااحساس، بازیاسبابلباس و پوشاک کودکان و 

 ایگونهبهاستاندارد استفاده کرده و محصوالت خود را  هایرنگمواد و 

انان را دچار طراحی و عرضه خواهند نمود که کودکان و نوجو
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ی هارسانهبرخی از اخبار نامناسب را در  هارسانهسردرگمی روانی نکند 

 تولیدکنندگانذکر نخواهند کرد تا آسیبی متوجه جامعه نشود جمعی 

خودرو تمام تالش خود را برای کاهش آلودگی، کاهش وابستگی، ارزان 

در کنار اینکه  هاسازمانانجام خواهند داد  ...محصول تولیدی و بودن

خواهند خواست که آنچه  کنندمیتالش برای موفقیت و کسب سود 

د بلکه مفید بوده و گرهی از شبرای جامعه مضر نبا اتنهنه دهندمیانجام 

 مشکالت مردم را باز کند.

خود  هاینوشتهدر یکی از  1هرمان ملویل

به مسئولیت اجتماعی و ضرورت آن  خوبیبه

: مگر انسان گویدمیآنجا که  کردهاشاره

 تفاوتبینسبت به سرنوشت دیگران  تواندمی

متصل  هاآنه باشد زمانی که با هزاران رشته ب

و  هاسازمانمسئولیت اجتماعی است. 

سال عمر  صدیكموضوع نوینی است که کمتر از CSR  یا 2هاشرکت

پایداری است که مدیران  تعهد هاکمپانی اجتماعی مسؤولیتدارد. 

ترویج و با  و سازمان مربوطه شرکت مبنی بر اینکه دهندمیسازمان 

 مشیخطدر منش و  اقتصادی وسعهت در مشارکت اخالقی، رفتارتخلق به 

                                                           
ورک به دنیا آمد و در در محله منهتن نیوی 1819اندیشمند آمریکایی در سال  ،(Herman Melville) ملویل هرمان 1

سال بعد از وفاتش،  29 اما جدی گرفته نشد، سالها نوشته ها و کتب هرمان ملویل دار فانی را وداع گفت. 1891سال 

 .شد شناخته جهان و آمریکا ادبیات شاهکارهای برترین از یکی او دیكموبی رمان
2 Corporate Social Responsibility 
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 و کار نیروی زندگی کیفیت بهبودبه فکر  خود و در تولیدات و خدماتش

 ایمنیحفظ مختلف اعم از  هایحوزهاین موضوع در . هم باشد جامعه

، رعایت استاندارد مواد اولیه، رعایت داخل سازمان و خارج از سازمان

ت بهداشت، دفع صحیح ، رعایخطربیو  ضرربیهای تولید داستاندار

و  وخاکآبو عدم آلودگی  زیستمحیطزباله و شیرابه کارخانه، حفظ 

را دربر  مربوطه هایپژوهشدر آموزش و  گذاریسرمایههوا و نیز 

و استفاده از مدیرانی  ساالریشایستهالزمه این کار توجه به  .گیردمی

و تبحر کافی رایج مدیریتی، مهارت  هایمهارت برداشتناست که عالوه 

در آن را نیز  برای مدیریت مسائل اجتماعی و جامعه و موارد مطروحه

داشته باشند همچنین الزم است در راستایی عمل به موازین اخالق 

 به نسبت را فعال در جامعه هایشرکت و هاسازمان، همه ایحرفه

در جامعه  دادهرویو محتمل  مختلف هایبحران و حوادث رویدادها،

و  هاسازمانرا هماهنگ با دیگر  ایوظیفه هریك و دانسته لمسئو

مربوطه تالش کنند تا  هایبحرانشده و در زمینه حل  دارعهده هابخش

بحران وقوع صورت گرفته و حالت و شرایط عادی قبل از  هابازسازی

 برقرار شود.حاکم و  مجدداً

 ،شدنجهانی فزایشا پی در: »کندمی عنوان 1استاندارد المللیبین سازمان

 نحوه به نسبت بلکه ایم،شده هوشیارتر خریممی آنچه به نسبت تنهانه ما

 بیشتری آگاهی نیز کنیممی دریافت که خدماتی و محصوالت تولید

                                                           
1 ISO 
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 کودکان، کار هستند، مضر محیطی ازنظر که محصوالتی. ایمپیداکرده

 مسائل از ییهانمونه غیرانسانی شرایط سایر و کاری خطرناک هایمحیط

 به که هاشرکت و هاسازمان همه. شوندمی مطرح که هستند مشکالتی و

 باید که شوندمی متوجه کمکم هستند مدتطوالنی اعتبار و سود دنبال

 1.«کنند عمل درست هنجارهای با مطابق

 

 در سازمان داری( امانت۲)

 هایسازمانهر کارمند و هر مدیری چه در بخش دولتی و چه در 

مردم  دارامانت از همه جهت خصوصی باید خود را تولیدی و خدماتی

اموری که مقرر است را به نحو  ،ان صدیقدارامانتبداند و همانند 

خیانت، کتمان حقیقت،  ی انجام دهد.دارامانتشایسته و با رعایت اصول 

زبان و  چراکهاست  درامانتخیانتناروا و ... هم نتیجه  هایصحبت

 درراههستند که انسان موظف است  هاییامانتارح در حکم اعضا و جو

خیانت کند، حق  گیردمیاستفاده کند و زمانی که تصمیم  هاآندرست از 

کشی نماید و ظلمی را مرتکب شود ابتدای امر به خود خیانت کرده و 

که  گونههمانخوبی از جسم و توانایی خود نبوده است.  دارامانت

هست که عموم  ازآنچه تربزرگبسیار  داریامانته دایر شودمیمالحظه 

باال و  اثربخشیدر سازمان یعنی کارایی بیشتر،  داریامانت. کنندمیتصور 

یعنی استفاده  داریامانت دیگربیانبه. ایزمینهحداکثری در هر  وریبهره
                                                           

1 http://www.mardoman.net 
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اعم از بدن، زمان،  هاسرمایهو  هاداشتهمناسب و منطقی از تمام 

امین بودن از صفات  مر، دوستان، سواد، علم، آگاهی و ...ساختمان، ع

و رفتار مناسب در سازمان  ایحرفهاولیه اخالق  هایمشخصهبارز و از 

 رودمیو اساس اعتماد و اطمینان به شمار  پایه عنوانبه کهطوریبهاست 

 داریامانتمتقابل دارد. افرادی که صفت  تأثیراتو بر تعهد سازمانی نیز 

در داخل سازمان  تدریجبه گیرندنمیمختلف جدی  هایحوزهدر را 

که کل سیستم  شوندمی اعتمادیغیرقابلسو استفاده گر و  افراد بهتبدیل 

مدیر  عنوانبهباالی سازمان  هایردهدر  هرچند کندمیمشکل پیدا  هاآنبا 

م اداری و مالی، حقوق مرد هایحوزهاین صفت در  یا معاون مالی باشند.

 موردتوجهسازمان باید  هایداشتهو  هابودجهو حتی در رعایت قوانین و 

و حفظ اسرار  رازداریدر سازمان،  داریامانتمصداق دیگر  قرار گیرد.

، مشتریان و مدیران است، بازگو کردن سر و راز رجوعاربابهمکاران، 

ا چهره فرد خائن ر تواندمیو  شودمیمحسوب  درامانتخیانتدیگران، 

این کار در افراد  تکرار بامخدوش کرده و از محبوبیت وی بکاهد و 

موفقیت سازمان را نیز به خطر اندازد. وفای به عهد و  تواندمیمختلف، 

انجام تمام مفاد قراردادهای مشاوره و قراردادهای پیمانکاری، نظارت 

در سازمان  داریامانتصحیح بر انجام مفاد قرارداد از مصادیق دیگر 

در  هاییامانتسازمانی  هایپستو حتی  هانامهتفاهماست. قراردادها و 

به نحو احسن به تمام موارد آن عمل  بایستمیدست مدیران هستند که 

 نمایند.
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 ایحرفه شرافت و ( شجاعت۳)

در  ایواهمه پروردگار جز کسهیچ ازمدیر باید شجاع و نترس باشد و 

مدیران و کارمندان را  پذیریریسك تموضوع قدردل نداشته باشد. این 

ضمن کامل  درنهایتنرفته بیشتری طی خواهد شد و  هایراهو  باالبرده

شدن حافظه و تجربه جامعه، خالقیت و خود شکوفایی به اوج خواهد 

 شغل خودهر شاغل در  کندمیاقتضا  ایحرفهاز طرفی شرافت  رسید.

معه است را بدون ترس درست و به نفع عموم جا آنچهشجاعت داشته و 

 انجام دهد.

 

 اطالعات سازمانی تحریف ( عدم۴)

 مخالف اسالم اخالقی قواعد با اطالعات سازمانی تحریف و کاریدست

و  اخبار باید مدیر. است

طالعات مربوط به سازمان ا

 بدون و دقیق صورتبهخود را 

گزارش  مردم به کاریدست

دهد. ممکن است برخی 

اطالعات نیاز به بازگو کردن نباشد و یا بازگو کردن آن خطا باشد حتی 

در این صورت نیز مدیر یا کارمند حق ندارد اطالعات نادرست ارائه دهد 

ات سازمانی خودداری کند او باید ردن اطالعاز بازگو ک تواندمی صرفاً

 حافظ اطالعات سازمان باشد و مثل جان خود از آن نگهداری کند.
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 هافرهنگ گوناگونی و مردمهمه  به ( احترام5)

 هرکجایدنیا و یا در  هرکجایو مردم تمامی جوامع در  هافرهنگهمه 

انی سازمان از ارزش یکسمدیران و کارکنان کشور که باشند باید در نظر 

همه مراجعین ، برخوردار بوده و با دیده احترام به ایشان نگریسته شود

 رویهیچبه مدیر. هستند مورداحترام باید احساس کنند که در سازمان،

و زننده  آمیزتوهین شکل به جوامع دیگر مردم و هابافرهنگ نباید

و  ایغیرحرفه کاری نیز هافرهنگ دیگر گرفتن سخره به. کند برخورد

و همه شاغالن در آن اعم از کارمندان و  سازمان که است نادرست

 تا موفقیت سازمانی را شاهد باشند. پرهیز نمایند آن از بایدمدیران 

 

 یارکدرست و ( صداقت۶)

هر نوع  صداقت و درستکاری پایهشد  گفتهپیشکه در فصل  گونههمان

صداقت و بدون . بدون دهدمیرا تشکیل  قلبی و اطمینان دوطرفهاعتماد 

 بنابراین ؛انتظار اعتماد از دیگران داشت توانمیدرستکاری ن سازیجاری

و  شودمیدر سازمان محسوب  ایحرفهاخالق  گیریشکل هایبنیاناز 

 است. تحملغیرقابلسازمان دارای افراد و اعضایی بدون این خاصیت 
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 در سازمان نفسعزت( 7)

شخصیت افراد است و به مقدار یك شاخص بسیار مهمی در  نفسعزت

دیگران برای ما قائل  کنیممیو فکر  دهیممیارزشی که ما به خود نسبت 

. قدمت تاریخی این موضوع به مباحثی که علما و شودمیهستند، گفته 

 صدسال. در طول گیردبرمی اندداشته درگذشتهت یفالسفه تعلیم و ترب

که انسان دارای  اندپذیرفته گذشته بسیاری از روان شناسان این نظر را

 (.1،1390آدلر) است نفسعزتیك نیاز به 

نسبت  گذاریارزش طورکلیبهکه  دارندمیاظهار  پردازاننظریه ازبعضی  

، 1959 3، راجرز1937 2آلپورت) نامید نفسعزت توانمیبه خویشتن را 

(. 1970 7مازلو ،1890 6، جیمز1937 5، طارن هورن1953 4سالیوان

 دانندمیرا عنصری از خود پنداره  نفسعزتیت هارتر و روزنبرگ اسم

بالقوه و بالفعل داللت دارد. فردی  هایتواناییکه به قضاوت ما نسبت به 

و خود ارزشمند است. روانشناسان  خودپذیراباالیی دارد  نفسعزتکه 

 طورکلیبه. دانندمیرا ارزیابی مثبت و منفی از خود  نفسعزتاجتماعی 

 نفسعزتتا حدودی باثبات است. همچنین  نفسعزت شودمیرض ف

                                                           
1 Adler 
2 Allport 
3 Rogers 
4 Sullivan 
5 Horn 
6 James 
7 Maslow 
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 عنوانبهاحساس کلی از خود ارزش و کفایت شخصی یا  یك ناعنوبه

 شودمیاحساس عمومی پذیرش خود، خوبی و احترام به خود تعریف 

یا  نفسعزت(. 1387، شهرآرای، 1990 2، وایلی1967 1کوپر اسمت)

صوصیات مهم و اساسی شخصیت هر همان خود بزرگواری یکی ا ز خ

شخصی  هایجنبهحتم روی سایر  طوربهو  دهدمیفردی را تشکیل 

 هایجنبهو کمبود یا فقدان آن باعث عدم رشد سایر  گذاردمیانسان اثر 

 گذارپایهخواهد شد و حتی ممکن است  هاآنشخصیت یا ناموزونی 

 شود و ترس و... روانی گوناگونی مانند افسردگی، کمرویی هایبیماری

ارزشیابی که شخصی نسبت به ارزشمندی خویش  (.1373 گردبیابان)

 و یكقضاوت شخص به ارزشمندی وجود  نفسعزت درواقعدارد 

وجود دارد و نه یك حالت  هاانسانهمه  خاصیت عمومی است و در

 (.1372شاملو ) استمحدود گذرا بلکه ثابت و دائمی 

 

 نفسعزتاساسی  هایمؤلفه

محسوب  ایحرفهمهم اخالق  هایویژگیو  از خصوصیات نفسزتع

سالمت روان و سالمت نفس را برای مدیران و کارکنان  چراکه شودمی

را در خود  نفسعزت توانمیکه  هاییراهبه ارمغان خواهد آورد یکی از 

آن است  هایمؤلفهو در بین همکاران و مدیران پرورش داشت آشنایی با 

                                                           
1 Asmet 
2 Veilly 
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امیدوار  توانمی نفسعزت هایمؤلفه هایتوصیفعمل به و  با رعایت

به  باهم زمانهمبود که کیفیت زندگی کاری ارتقا یافته و فرد و سازمان 

موفقیت دست پیدا خواهند کرد. البته موضوع مهمی که در این میان باید 

بین یك تا صد است و  اینمرهدارای  نفسعزتمطرح شود اینکه صفت 

مختلف ممکن است نمرات متفاوتی را به دست آورد اما فرد در شرایط 

از پنجاه کمتر باشد برای مثال ممکن است در  اشنمرهنباید  درهرحال

فرد با زمان  نفسعزتو...، نمره  پولیبیزمان شکست، پیری، بیماری و 

نکته  و سالمت و جوانی و ... متفاوت باشد. وکارکسبموفقیت، رونق 

را نباید با خودشیفتگی و یا تکبر و غرور اشتباه  نفسعزتدیگر اینکه 

موفق  هایسازمانکار در نفس یکی از ملزومات عاطفی عزتگرفت. 

 است و باید جدی گرفته شود.

طی مطالعاتی که روی افراد مختلف  (1982اینرونر ) هافرضپیشبا این 

نظر معرفی نمود، به  را نفسعزتاساسی  مؤلفهپنج  نهایتاًانجام داد، 

 از: اندعبارت نفسعزتگانه و البته احساسی  5 هایمؤلفهاینرونر، 

 امنیت، (1

 خودپذیری، (2

 ،جویی پیوند (3

 ،شایستگی (4

 و رسالت تعهد (5
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ضمن بحث و بررسی روی این ( 1989) بربانظریه،  بعدازاینهفت سال 

 هرکدام هایویژگیتوسط اینرونر، به توصیف  شدهبیان مؤلفهپنج 

در این بخش درج  ،سازیسادهت وی ضمن نظراپرداخته است که 

 :گرددمی

 

 امنیت-۱ 

را  هانابسامانیو توانایی مقابله با  به معنای احساس امن بودن امنیت

نوع  هم یك مؤلفه، این هامؤلفهمطرح است و همانند دیگر  داشتن

 با توأماست احساس  درونی توسط مدیران و کارکنان سازمان احساس

 ل:شام مستحکماطمینان 

 و آرامش درونی و بیرونی احساس راحتی، 

  هاموقعیتتوانایی وابستگی به افراد و، 

  هامحدودیتدرک قواعد و، 

 و حمایت شدن. احساس پشتیبان داشتن 

که  نفسعزت دیگر هایمؤلفهساختار  (1989) بربا جالب اینکه به نظر

 ده استش ریزیپایه «امنیت مؤلفه» و بر بنیان بر اساس گفته خواهد شد،

 هاسازمانمدیران و کارکنان امنیت توسط  مؤلفهاگر  به این مفهوم که

ایشان دچار شکست و نقصان  نفسعزتصفت کل  ،احساس نشود

سازمان و  عملکرد وتمامی کارکرد  تواندمیخواهد شد و همین امر 

 قرار دهد. الشعاعتحتآن را  هایموفقیت



 189صفحه  ..........................................................................های سازمانی.....................ای، ضامن موفقیتاخالق حرفه

 

 
 

 یریخودپذ-۲

که هست  ایگونهبه خود و پذیرفتن خود خودپذیری یعنی دوست داشتن

، شناخت است. نفسعزتالزمه این مرحله از . وکاستکمبیو 

یعنی اینکه ابتدا کارمندان و مدیران باید نسبت به ، خودپذیری دیگربیانبه

و  پیداکردهخود و تمام ابعاد وجودی خود، اطالعات و شناخت الزم را 

بر  خود بینانهواقعف دقیق و توصیسپس ضمن برخورداری از مهارت 

خصوصیات بدنی و و  اسناد، صفت و سجایا، هاجایگاه، هانقش اساس

و  ندند احساس خاصی مبنی بر پذیرش آنچه هستنفیزیکی و غیره، بتوا

واجد  و مدیرانی که هاسازمانکارکنان  د.نبگیر ند،کنار آمدن با آنچه هست

، شایستگی، کفایت و یفردگرایاحساس  دارای باشندقوی  خودپذیری

و  خودشیفتگیباید دقت کرد خودپذیری با  خوددارندتحسین از 

 نفسبا عزت توأمالزمه یك زندگی  خودپذیریتفاوت دارد  1نارسیسم

دامن  عمدتاًکه  شودمیاست و خودشیفتگی یك اختالل روانی محسوب 

                                                           
، نام گل نرگس از این واژه باستان اخذ شده است های یونان واژه نارسیسیسم از نام نارسیسوس، یکی از اسطوره 1

تفاوت  ن بود اما او نسبت به همه آنها بینارسیسوس مرد زیبایی بود که مورد توجه بسیاری از زنا برگرفته شده است.

و او را محکوم کردن  اهمیتی به وی نداندش، های شد. برای مجازات او به دلیل بیرحمی بود و سبب اندوه آنان می

و در میان محکومیتش یك روز احساس کرد عاشق خود شده است.  و نارسیسوس تنها ماند مدام به چهره خود بنگرد

او نمیتوانست نگاه از تصویر خود  چه احساسی داشته اند و بدینگونه تنبیه شد.ه دریافت دیگران در این لحظه بود ک

 اختالل عنوان به امروزه آنچه .در آب برگیرد، دچار غم عشق به خود شد و در کنار برکه از این اندوه جان داد

 از که است شخصیت اختالل انواع جمله از اختالل این. است خودشیفتگی شخصیت اختالل است، مطرح روانپزشکی

مدیرانی که  .دارد وجود انسان عمر سراسر در پایدار صورت به اغلب و میشود آغاز جوانی اوایل یا نوجوانی سنین

مدام از خود تعریف کرده و نمودارهای رو به رشد را نتیجه کار خود می دانند و تصور می کنند پدیده های مدیریت 

ا سازمان ویران خواهد شد در واقع دچار این اختالل روانی شده اند و متاسفانه در کشور ما جهان هستند و بدون آن ه

 چنین مدیران خودشیفته کم نیستند.
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 یدتائدنبال  شدتبهمدیران خودشیفته و نارسیست . گیردمیمدیران را 

 دچارنکند  را تائیدشان هایموفقیتو  هاآندیگران هستند و اگر دیگران 

دیگران نیستند  تائیدبه دنبال  تنهانه خودپذیر،اما افراد  شوندمی افسردگی

 هاآنو مهم نیست  کنندهتعیینبرایشان  رویهیچبهبلکه حتی نظر دیگران 

که هستند  گونهنهمافقط در مورد خودشان شناخت یافته و خودشان را 

خودپذیری با درجات پایین . پذیرندمی، هاکاستیو  هاضعفتمام  با

سبب ضعف اراده فرد در 

همین  قطعاًسازمان شده و 

موضوع بر چگونگی زندگی 

 تأثیرکاری و نیز عملکردش 

گذاشته و کل سازمان را دچار 

 خواهد کرد. ماندگیعقبنوع خاصی از 

 

 پیوند جویی-۳

یعنی احساس دوست داشته شدن و احساس تعلق داشتن.  پیوند جویی

با شدت و ضعف متفاوت وجود  هاانسانبالشك این احساس در همه 

 شخصیایجاد روابط عاطفی الزمه زندگی موفق و آرام هر دارد، از طرفی 

به سازمان  بالفاصلهاست و این موفقیت در زندگی کارمندان و مدیران، 

که  کندمیخوشایندی را دنبال  احساسویی تسری خواهد یافت. پیوند ج

 عالئم و که شودمیدر آن حس غرق  کامل طوربهتنها زمانی انسان 
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توسط  مقبولیتمعشوق بودن، دوست داشته شدن و  از هایینشانه

. این موضوع زمانی بسیار کندمیدیگران و از سوی دیگران را دریافت 

نسان بسیار مهم باشد. هر چه که رابطه یا فرد مقابل برای ا شودمیمهم 

قلمداد شود احساس تجسم و مهم مربوطه از طرف شخص، رابطه 

با  توأمو بر زندگی  شودمینمایان  ترداغو  مؤثرتر به پیوند نیز مربوط

حس »و  «احساس پذیرفته شدن» .کندمیکمك آن فرد  نفسعزت

احساس »، هم نوع ضعیفی از «قرار گرفتن از سوی دیگران مورداحترام

است که در محیط کار و یا در جامعه و میان مردم « دوست داشته شدن

برای زندگی اجتماعی و احساس مشابهی و  دهدمیصمیمی رخ  چنداننه

گفت  توانمیدر کل . کندمیدر جامعه و محل کار ایجاد شغلی فرد 

و دوست  دهدمیبه انسان قدرت  و معشوق بودن دوست داشته شدن

این  میزان اینکهجالب  و ؛بخشدمیو شجاعت  جرأتداشتن به وی 

بستگی دارد به میزان دوست  هاخواستنقدرت و شجاعت به میزان 

 .1هاداشتن خاطرتعلقو  هاداشتن

قدرت حتی در عرصه سازمان و در سیاست، عبارت کلیدی  منشأ

 است.« قرار گرفتن مورداحترامدوست داشته شدن و »

ی احساسات پیوند جویی قوی دارانانی که و کارک هاسازمانمدیران 

سهل و سریع و صمیمی با رابطه به سهولت قادر خواهند بود  باشند

یك حس احساس پیوند جویی ضعیف  آنکهحال. کننددیگران برقرار 
                                                           

 .وفاتر بی تر، رحم بی ،من ،تر نازک دل او چه هر .............تر قدرتمند تر، سرمست، من ،عاشقتر او چه او هر 1
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مرا دوست دارند، برای کسی مهم نیستم و کسی »عجیبی مانند اینکه 

و  انزواطلبیمنجر به  و کندمیدر فرد ایجاد « با من باشد خواهدنمی

خواهد شد و  نفسشعزتو آسیب رسیدن به احساس بیگانگی وی 

مانع جدی برای سازمان در مسیر موفق بودن و  تواندمیهمین امر 

 برداشتن گام در راه اهدافش باشد.

 

 شایستگی-۴

 ویژگیاز صفات فردی است،  ایمجموعهیك صفت یا  شایستگی،

با عملکرد و ارزش  مستقیماًست که خصوصیتی ا است شخص زیربنایی

هر چه شایستگی بیشتر باشد، عملکرد  فرد در سازمان مرتبط است.

 دودسته شغلی شایستگیشغلی و کاری نیز بهتر و برتر خواهد بود. 

 :است

برای تصدی شغل  موردنیاز هایلیاقتو  هامهارتپایه:  هایشایستگی

 وظیفه.داشتن عملکرد مناسب در انجام یك  منظوربه

خصوصیات عملکرد از متوسط و خوب به  این باعالی:  هایشایستگی

و عملکرد همواره باالتر از متوسط  رسدمیدرجه عالی و خیلی خوب 

 عملکرد سازمانی است.

 گانهپنج هایمؤلفهیکی از  عنوانبه موردبحثو لیاقت  شایستگی مؤلفه

ه و تاست فرد شایسخودش معتقد  ،یعنی اینکه مدیر و کارمند ،نفسعزت

 ، باورش بر این استاست ایویژهو  خاص هایمهارتالیق و دارای 
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و به وی  کارایی الزم را برای انجام کاری که در دست دارد وی

این تفکر  .به دست بگیرد را داراست خواهدمییا  است و شدهسپرده

ه تجربیات قبلی و یا با توجه ب برتکیه بابا مقایسه و یا  تواندمی

وقتی انسان اتفاق افتاده است شکل بگیرد. قبالً که  هاییآموزیمهارت

 باال نفساعتمادبهبا  قطعاً ،احساس کند که توانایی الزم را در کارش دارد

موجبات پیرو آن به انجام کار و خدمت در سازمان پرداخته و 

گاهی شایستگی . فراهم خواهد آوردنیز سازمانی را  هایموفقیت

 طوربهبه عمل آمدن توسط خود شخص،  هایبررسی، طی موردبحث

که در عرض مدت کوتاهی یقین دارد اما کامل در وی وجود ندارد، 

را در خود ایجاد کند الزم توانایی  را پوشش داده و هایشضعف تواندمی

در ردیف داشتن احساس لیاقت و شایستگی  تواندمیو همین امر هم 

سبب  و کارایی، احساس موفقیت ا ایجادب «شایستگی مؤلفه» قرار گیرد.

، هانیرومندیکامل مدیران و کارمندان به میزان مهارت، و وقوف  آگاهی

 هاضعف میزان وسبب آگاهی بر نوع  زمانهمشده و  ی خودهاتوانمندی

مدیران و کارکنانی که احساس شایستگی باالیی  .شودمینیز  هانقصانو 

 ایشانمعتقدند  چراکهیز خواهند داشت باالیی ن پذیریریسكدارند 

به  دارندتوانایی مقابله با تعارضات احتمالی و حتی خطرات پیش رو را 

احتمالی خود نیز  هایضعفهستند و حتی از توانمندی خود واقف 

را مدیریت کنند تا موفقیت پیش  هاآنچگونه  دانندمیباخبرند و 

با خطرات  توانندمی دارندمیدچار آسیب نشود. لذا اذعان  شانخواسته
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بگیرند و از عهده کار مقابله کرده و پیروزمندانه، موفقیت را در آغوش 

 اتخاذ افراد قادر به گونهاین به بهترین نحو ممکن برآیند موردنظر

همین امر را نیز دارند،  هاآنو به سرانجام رساندن  ایتوسعهتصمیمات 

 .شودمیشخص  نفسعزتسبب ارتقای 

 

 و رسالت عهدت-5

در زندگی  بایستمیتعهد و رسالت به این معنی است که شخص  مؤلفه

با  کاری و سازمانی مثل زندگی شخصی دارای هدف مشخص

که هر زمان  ایگونهبهبرانگیزاننده و اغواکننده داشته باشد  اندازیچشم

 هایگامقوی در وی برای برداشتن  ایانگیزه، افتدمی اندازچشمبه یاد 

 طبقهاهدافش ایجاد شود اهداف باید هوشمندانه و  سویبهمستحکم 

باشند  اهمیتکمکوچك و  قدرآنبوده و نه  دستیابیقابلچیده شوند باید 

 نیافتنیدستبزرگ و  قدرآنکه ارزش پیگیری چندانی نداشته باشند و نه 

 بعالوه بر همه این موارد، نماند. انگیزهبیباشند که فرد را خسته و 

باشند.  شدهتنظیمفرد  هایتواناییبوده و متناسب با بینانه واقعاهداف باید 

خود و هر  گزینیهدفدر قبال  بایستمیفرد  در این حالت است که

توضیحی  شودمیاقدام خود که در راستی رسیدن به آن اهداف برداشته 

آن را و پاسخگو باشد و تمام پیامدها و تبعات  پذیرمسئولیتداشته باشد 

 بپذیرد.
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 ایحرفهاصول نهایی اخالق 

 برای تضمین موفقیت سازمان

 

 هایموفقیتمتضمن  ایحرفهاخالق »بحث نهایی در مقوله  عنوانبه

برای هر یك از این اصول  ،گرددمیو ارائه  شدهتدوین، اصولی «سازمانی

به بهانه طوالنی شدن بحث،  از طرفی، ؛کتابی جداگانه نوشت توانمی

ضمن بیان نام  شودمی، بنابراین سعی گذشت هاآناز ذکر  توانمین

 ذکر شود. هاآنهم در بیان  ایچندگانهاصول، جمالت 

نکته اصلی این است که هر کارمند و هر مدیری در هر سازمانی که کار 

در درجه اول یك انسان است و باید به خود به چشم یك انسان  کندمی

انسان شرافتمند جدای از ابعاد مذهبی  بنگرد و سعی کند مثل یك

 .موضوع، زندگی کاری خود را پیش ببرد

از زمان صنعتی شدن که شتاب تکنولوژی جوامع انسانی را در خود غرق 

و پس از غرق انسان در ادامه داشته  درپیپی هایشدناین غرق کرده، 

ته است اقیانوس اطالعات اکنون در دنیاهای مجازی او را به باتالق انداخ

و ادبیات و اخالق و همه آنچه که  مستمر، هنر هایشدناین غرق 

کورسویی از لگدمال نموده است.  رسانیدمیرا به ثبوت انسانیت انسان 

شدن این  ورشعلهتا امیدی به  ایمنامیده ایحرفهاخالق را بهنام اخالق 

 از دنیا که ایآیندهخصیصه انحصاری انسان در آتیه فراهم گردد در 
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به خود آید  لحظهیكرا کشیده و  ترمزدستیتکنولوژی بیفتد و  وتابتب

دریا برای شنا و تفریح و قایقرانی  گمانبیو به انسانیت خود بیندیشد 

 خصوصبه وو مفید اما غرق شدن اشتباهی هولناک است  خوب است

که عمرشان هم کوتاه است اما در  دستیدم هایتکنولوژیدر دریای 

 رسدمی، به نظر گیردمیرا از ما  باارزشمان هایداشتهر کوتاه، همین عم

پیوند دادن انسانیت با فناوری باشد تا از هر دو تمدن بشریت باید دنبال 

اما  ؛باشد که بتوان این دو را به هم گره زد اینقطهبهره جوید باید 

تضمین موفقیت  باهدف ایحرفهاخالق  شدهتدوینبرگردیم به اصول 

 مانی:ساز

 اعتماد به خود -اصل اول

و  هاناکامیمواجهه با  به خاطر معموالً، انسان دانی وچنانکه افتد 

به  هاکردندرجه این پشت ، کندمی، به فضائل اخالقی پشت هاشکست

 نفسعزتژرفای ناکامی اتفاق افتاده، وابسته است، در این شرایط 

همین  .دهدمیدست  خود را از نفساعتمادبهوی و  افول کرده شخص،

او را در لبه پرتگاه سقوط  تواندمی درمان نشود، درستیبهاگر سریع و  امر

 رنجاندمیخود را آزار داده و  تنهانهاخالقی قرار دهد. در این شرایط 

 هایتواناییاما اگر به خود و  کندمیاذیت  شدتبهبلکه اطرافیان را هم 

کرده و به قدرت بازتوانی خود خود ایمان داشته باشد خود را باور 

دوباره از نقطه صفر آغاز کرده، دوباره تالش نموده  تواندمیاعتماد کند، 

شخصی که به خود اعتماد دارد به و زخم ناکامی گذشته را بهبود بخشد. 
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رفتار  ترمهربانآینده امیدوار بوده، با دیگرانی که در دور و برش هستند 

ناشی  هایبدخلقیدر محل کار جایگزین  ژهویبهکرده و اخالق حسنه را 

از شکست و ناکامی خواهد نمود. مدیران آگاه و توانمند برای رسیدن به 

، موقعبه کنندمی، سعی ایحرفهتوسط اخالق  شدهتضمین هایموفقیت

 هاآناین حاالت را در کارکنان تشخیص داده و قدرت بازتوانی را در 

 دامن سازمان را نگیرد. خلقیکجبداخالقی و از  دیاپازنیایجاد نمایند تا 

 

 هوش هیجانی باال -اصل دوم

از این کتاب اشاره شد، هوش هیجانی به  هاییبخشکه در  گونههمان

زبان ساده یعنی اینکه انسان قادر باشد کنترل هیجاناتی چون خشم، 

و امثال آن را در دست گرفته و در راستای  عشق، مسرت، غم، ناراحتی

هوش هیجانی باال یعنی صبر در برابر بهره ببرد.  هاآنخود از  منافع

توصیه توسط بزرگان به  همهایننیست  دلیلبیهورمونی.  هایتغییردهنده

صبر و صبور بودن. صبری که باید انسان در برابر نامالیمات داشته باشد 

دارای هوش هیجانی باال باشد  بایستمیمعنی است که شخص  این به

، فاکتورهای کنندهتوهیناند در برابر عوامل خشم برانگیز، عوامل تا بتو

و غیره صبر را پیشه خود سازد. همین نکته سبب  هاناکامیو  آمیزتبعیض

اتخاذ هر تصمیم در هیجانات باال، انجام  چراکهموفقیت وی خواهد شد 

به سازمان  درنتیجههر عمل، بروز هر کنش و واکنشی به شخص و 

انسان در برابر این عوامل  کندمیرسانید. صبر کمك  آسیب خواهد
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در آرامش و  گرفتههیجانی، سکوت اختیار کرده کنترل خود را به دست 

و بعد از فروکش کردن امواج هیجانی، تصمیمات درست گرفته و 

 معقول انجام دهد. هایکنش

 

 مهار تعصب -اصل سوم

 تعصب 1سانتایانا ججر فیلسوف، به اعتقاد خیزدبرمیتعصب از جهالت 

 :عبارت است از
برای رسیدن به هدف، زمانی که  دو برابر کردن تالش

 است. شدهفراموش هدف

 :2چرچیل وینستونبه عقیده  
 کند. عوض بحث را موضوع یا دهد تغییر را خود نظر تواندمتعصب نمی

تعصب مذموم است و فرد  تعریف، دو هر با 

فتار اجتماعی و متعصب استانداردهای پایینی از ر

هوش فرهنگی دارد. آستانه تحمل وی پایین است 

و دنبال  کردهگمراهو هدف اصلی را در مسیر 
                                                           

فیلسوف  (George Santayana) سانتایانا جرج به معروف بوراس ای نتایاسا د روئیز نیوکالس اگوستین خورخه 1

 برای بیشتر سانتایانادر ایتالیا درگذشت.  1952میالدی در اسپانیا متولد و در آمریکا زندگی و در  1863آمریکایی در 

 آن کرارت به محکوم نسپارند یاد به را خود سرگذشت که آنان» جمله خصوصاً است، معروف قصارش جمالت

 تنها: »سانتایانا از ایجمله نحو همین به(. شودمی خوانده سانتایانا تکرارشونده آمدهایپی قانون گاهی که.« )هستند

 .شودمی داده نسبت افالطون به اشتباه به اغلب که.« انددیده را جنگ پایان مردگان
متولد و در  1874در  (Churchill-cerSir Winston Leonard Spen) چرچیل اسپنسر لئونارد وینستون سِر 2

 دوم جهانی جنگ طول دردو بار، یکبار  که است بریتانیایی نویسنده و مدارسیاستدرگذشت، وی  19656

 .کرد دریافت هایشنوشته خاطربه را 1953 سال در ادبیات نوبل جایزه او. بود بریتانیا وزیرنخست
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 اهداف دیگران رفته است.

 دیوانه، صحبت خود کتاب در 1پستمن نیل

 :گویدمی احمقانه صحبت
خود را  همگی که است این متعصبانه باورهای تمام کلید

و باورهای حتی درست  بینندمیدر مقام یك تأییدکننده 

تا کسی نتواند  کنندمینامناسب بیان  ایگونهبهخود را 

 بر آن وارد کند. ایخدشه

بروز  منشأرا تعریف و به  تعصب خود، کتاب در( 1389) رجایی حمید

 :کندمیآن نیز اشاراتی 
 خطی تفکر دلیل به که ناخودآگاه یا خودآگاه پارادایم از است عبارت تعصب

 داردمی امان در ساختی علم تعامالت از را خود ،گراییمنفعت فکر، رکود اطی،افر

 مقاومت زمان، اقتضائات و اکتشاف منطق برابر در فرهنگ و علم بستر در و

 .کندمی

*** 

از نوع کور آن  ویژهبهو  تعصب خود، خاطرتعلقانسان باید ضمن حفظ 

شده و تمامی  را مهار نماید در غیر این صورت سبب پرخاشگری

 قرار خواهد داد. تأثیرتصمیمات و اقدامات وی را تحت 

                                                           
سال  40میالدی درگذشت، وی بهمدت  2003یالدی متولد و در سال م 1931در سال ( Neil postman) پستمن نیل 1

 تکنولوژی و رسانه زمینه در مشهور صاحبنظران و منتقدان از پستمناستاد دانشگاه نیویورک در ایاالت متحده بود، 

 در عالی کیفیت خاطر به ،Christian Lindback جایزه جمله از. استداشته دریافت بسیاری معتبر جوایز و است

 .روشن و شفاف قلم و بیان دلیل به ،(1987) اورول جورج جایزه نیز و آموزش و تدریس
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 درک اجتماعی -اصل چهارم

دریافت  گانهپنجاست آنچه توسط حواس  گانهپنجدرک فراتر از حواس 

و  شودمیپردازش شود منجر به فهم  درستیبه کهدرصورتی شودمی

ت. لذا درک است و فراتر از حوزه محسوسا نامحسوسات حوزهدرک در 

از اجتماعات  هاآناجتماعی نوعی دریافت اطالعات و پردازش درست 

ه و شدمیپیرامونی است که اگر خوب اتفاق افتد سبب ایجاد جو صمی

و افراد  شودمیاحتمالی شناخته  هایتبعیضو  هاناکامیمقصران اصلی 

. درک اجتماعی در زندگی اجتماعی گیرندنمیدر سازمان دامن هم را 

شخص مقوله مهمی است اما بخش کوچکی از همین موضوع در سازمان 

مدیران داشتن قوه ادراک است که بنا بر  هایمهارتمطرح است. یکی از 

مهارت  الزاماً، هر چه سطح مدیریت در سازمان باالتر باشد نظریه کتز

 ادراکی مدیر نیز باید باالتر باشد.

 

 مراقبت از جسم -اصل پنجم

 و دوست داشتن این امر وقوف داشته باشد که دوست انسان اگر به

نیت خیرخواهانه، بخشش، وقف و امثال داشتن ، خاطرتعلق، داشته شدن

 –نماید  تضمین راسالمت بدن و جسم وی  تواندمیآن تا چه اندازه 

دنبال  دردربهکه  گونههمان قطعاً -ثواب و عقوبت هایبحثجدای از 

دنبال این امور هم رفته  گرددمیسالمتی  محصوالت ارگانیك برای حفظ
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موفقیت فردی و سازمانی است بهره خواهد  کهآنو از تبعات اصلی 

برای  زیتونروغنبگوید لبخند زدن کمتر از  تواندمیگرفت. چه کسی 

استرس، بدخلقی، عصبانیت، کینه،  برعکسدارد؟  تأثیرحفظ سالمت بدن 

پشت همکاران موفق،  چینیسخن، غیبت و تهمت، سوءظننفرت، 

حسادت مدیران به کارمندان شایسته و موفق و ... سبب بروز انواع 

خواهد شد برای مثال اگر به مدیری اطمینان داده شود که  هابیماری

نفرت  چراکهباشد  زاسرطان تواندمیتبعیض و له کردن همکاران موفق 

یا حتی اگر کسی این جمله را بپذیرد و  واقعاًموجد سرطان است، 

موجد سرطان معده است مگر ممکن  مثالًاحتمال آن را بدهد که حسد 

دلیل است که باید کارکنان  این بهاست تنفر و حسد را پیشه خود سازد؟ 

و متخلق شدن به اخالق  ایحرفهرا تشویق کرد با رعایت اصول اخالق 

 پسندیده، سالمت جسم و جان خود را حفظ نمایند.

 

 نسیان -ششماصل 

و اقدام به  ون مقدمه باید گفت نسیان و فراموشی سبب مثبت نگریبد

است انسان را  چالیسیاه توزیکینه ونفرت  .شودمی بخشنده بودن،

که از مدیران  انرژی وو با وقت  کندمیو سازمان را نابود  سازشایعه

. انسان ناچار است سعی کندمیتباهی غرق  گرداب دررا  هاآن گیردمی

فراموش  سریعاًار و کردار و حتی گفتار دیگران را در محیط کار کند رفت

را از یاد برد، دیگران را ببخشد و  هاحرمتیبیو  هااحترامیبیکند باید 
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و  هاصحنهاز آن، اینکه دیگران را فراموش کند. مرور مداوم  ترمهم

و حسدآلود و مغرضانه، نابودکننده است ناچار باید  آورچندشسخنان 

نعمت بزرگ و « نسیان ارادی»و هم گوینده را فراموش کرد،  سخنهم

 است که باید برای وقوف بر آن، تمرین کرد و آموزش دید. مثالیبی

دیگر مطرح است در  ایگونهبههمین موضوع در روانشناسی اجتماعی 

و شرایط و مختصات متمرکز  هاوضعیتروانشناسی اجتماعی روی 

تمرکز موجبات  ، اگر تشخیص دادیم اینو در بحث نسیان شویممی

شده و هر وضعیت و  گرادرون سریعاًآسیب را فراهم خواهد آورد 

مختصاتی را فراموش نموده و از حوزه روانشناسی اجتماعی خارج و 

داخل دایره روانشناسی فردی زندگی اجتماعی و موفق خود را رقم 

« مندی اجتماعیهوش»بزنیم. این موضوع مترادف بخش از مفهوم عمیق 

که  ایگونهبهاست هوشمندی اجتماعی یعنی تنظیم رفتار اجتماعی 

 هایطرفمثبت و تعامالت مفید از  هایکنشوا صرفاًشخص عامل، 

 مقابل دریافت نماید.

 

 هوش فرهنگی باال -هفتماصل 

به زبان ساده، هوش فرهنگی دارد،  1مختلفی انواع و هابندیتقسیمهوش 

مختلف،  هایفرهنگبا افرادی از  زندگیایی پذیرش و باال یعنی توان

                                                           
. هوش معموالً به را تصور می کنیم (IQ) هوشیخورد معموالً مفهوم ضریببه گوش ما می« هوش»هنگامی که واژه  1

گیری است و یم، چیزی که قابل اندازهشوشود. چیزی که ما با آن زاده میهای بالقوه عقالنی تعریف میعنوان توانائی
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. هافرهنگهمه  هایمؤلفهو  هاآئینتوانایی احترام گذاشتن به آداب و 

 ودایره ارتباطات  تواندمیکه  دهدمیاین توانایی قدرتی به شخص 

گسترش داده از دام تعصب فرهنگی خود را  روزروزبهخود را  تعامالت

و آرامی را چه در حریم شخصی و چه در محیط  رهانیده و زندگی شاد

و  هااحترامیبیاحترام متقابل و احترام در برابر  کار تجربه کند.

بر دیگران، نتیجه داشتن هوش فرهنگی باالست. مفهوم  تأثیرگذاری

 میان شایستگیبا این مقوله در ارتباط است. « شایستگی میان فرهنگی»

و  مختلف هایفرهنگ در مؤثریعنی مهارت انجام اعمال  فرهنگی

 متفاوت.

 

 ترک قضاوت پیشگی -هشتماصل 

 بندیطبقهاست  بندیبخشو  بندیطبقهذهن فعال انسان دائم دنبال 

نخست پردازش اطالعات است از  گام وراه شناخت  ترینسریعاولین و 

                                                                                                                  
های دیگری نسبت به هوش پدید آمده است. یکی های اخیر دیدگاهظرفیتی که تغییر دادن آن دشوار است. امّا در سال

بر  .شناس دانشگاه هاوارد، ارائه گشته استها، نظریه هوش چندگانه است که توسط هاوارد گاردنر، رواناز این دیدگاه

اش را سنجی سنتی نسبت به هوش، بسیار محدود و ضعیف است. گاردنر نظریههای روانظریه، دیدگاهطبق این ن

ها دارای ارائه کرد. به عقیده او همه انسان 1983، در سال «های ذهنی: نظریه هوش چندگانهقاب»نخستین بار در کتاب 

را معرفی نموده و احتمال داده است که  انواع مختلفی از هوش هستند. او در کتاب خود، هشت نوع مختلف هوش

ها و نظریه گاردنر، برای به دست آوردن تمام قابلیت طبق .وجود داشته باشد« گراهوش هستی»نوع نهمی نیز به عنوان 

 هوش های دیگر او مثلاستعدادهای یك فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوش

)نقل قول  .شود گرفته نظر در باید نیز زبانی -کالمی هوش و فضایی-تصویری هوش ردی،ف درون هوش موسیقیایی،

بقیه انواع هوش اکتسابی هستند و افراد در هر لحظه از زندگی خود می  (IQ)بجز هوش ( 1388، برزکار ابراهیماز 

 توانند با آموزش های منطقی و برنامه ریزی شده هوش خود را افزایش دهند.
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همان دوران مدرسه که جدولی پای تخته کشیده شد و خوب و بدها از 

د ذهن انسان دچار یك انحراف در تفکر شد انحراف هم تفکیك گردی

تفکر صفر و یکی، تفکر جبر بولی که در زندگی اجتماعی بسیار مخرب 

دیگران قضاوت  دربارهاست که مدام  ایاندیشهاست. بر اساس چنین 

 جای دهد: دوطبقهرا در  هاآن کندمیکرده و سعی 

ر/ بدکار؛ خوب/ بد و یا در طبقاتی مثل دشمن/دوست؛ درستکا

/ بداخالق؛ ماهر/ ناشی و امثال آن. تفکر واقعی و جایگزین اخالقخوش

 شرح مختصری بر آن نوشته شد، با ترپیشتفکر فازی باشد که  تواندمی

و آرام و متین به  کندمیاین تفکر انسان قضاوت پیشگی را از خود دور 

 .دهدمیزندگی اجتماعی خود ادامه 
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 کتابنامه برای مطالعه بیشتر
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 و عربی فارسی -الف
 قم، الدینیة، األحادیث فی العزیزیة اللئالی عوالی(. 1405) الدینزین بن محمد جمهور،ابی ابن -1

 .اول چاپ للنشر، الشهداءسید دار

 و علیه اهلل صلى الرسول آل عن العقول تحف(. 1404/1363) على بن حسن حرانى، شعبه ابن -2

 .دوم چاپ ،1 جلد ،مدرسین جامعة قم، آله،

 حلبی، اصغرعلی توضیح و ترجمه االعراق،تطهیر و االخالقتهذیب(. 1381) مسکویه ابن -3

 .اساطیر الثقافه، مکتبه تهران،

 طرح انتشارات تهران، تبریزی، لطفی محمدحسن ترجمة نیکوماخوس، اخالق(. 1385) ارسطو -4

 .نو

 .حلی عالمه چاپ: تهران ای،حمزه شهرام ترجمه. اسپونوزا با آشنایی(. 1389) پل استراترن، -5

 وکالة انتشارات کویت، چا،بی ،1 جلد النظریه،االخالق(. 1376) الرحمانعبد بدوی، -6

 .المطبوعات

 .العربیه الوحده دراسات مرکز بیروت، العربی، االخالقی العقل(. 2001) محمدعابد الجابری، -7

 .اول چاپ اسراء، انتشارات قم، القواعد،تمهید تحریر(. 1380) عبداهلل آملی، جوادی -8

 .هشتم چاپ اسراء، مؤسسة قم، تسنیم،(. 1388) عبداهلل آملی، جوادی -9

 الرضی، الشریف قم، ،(للدیلمی) الصواب إلى القلوب إرشاد(. 1412) محمد بنحسن دیلمى، -10

 .اول چاپ ،2 جلد

 کتاب انتشارات تهران، دریابندری، نجف ترجمة غرب، فلسفة تاریخ(. 1373) برتراند راسل، -11

 .پرواز

 دارالقلم بیروت، ،1 جلد قرآن، الفاظ مفردات(. 1412) محمد بنحسین هانی،اصف راغب -12

 .الشامیةالدار

 انسانی علوم تولید به درآمدی) دینی باور و جانبی تفکر آفرینندگی،(. 1389) حمید رجایی، -13

 .من شهر انتشارات: اصفهان. اول چاپ(. اسالمی

 انتشارات تهران، پورحسینی، بوالقاسما سید ترجمة مشاء، حکمت و ارسطو(. 1373) برن ژان -14

 .امیرکبیر
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 انتشارات تهران، پورحسینی، ابوالقاسم ترجمة ،(عملی حکمت) اخالق فلسفة(. 1355) ژکس -15

 .اول چاپ امیرکبیر،

: تهران دوم، چاپ پورحسینی، ابوالقاسم ترجمه. عملی حکمت: اخالق فلسفه(. 1362) ژکس -16

 .کبیر امیر انتشارات

 .توسعه آفتاب: تهران. دین و اخالق فلسفة(. 1382) مریم پور، صانع -17

 جامعة اسالمی انتشارات دفتر قم، تفسیرالقرآن، فی المیزان(. 1417) محمدحسین طباطبائی، -18

 .پنجم چاپ مدرسینحوزۀعلمیه،

 علیرضا مینوی، مجتبی تعلیق و تصحیح. ناصری اخـالق(. 1364) نصیرالدینخواجه طوسی، -19

 .خوارزمی انتشارات: تهران سوم، چاپ حیدری،

 .طه :ترجمه هادی صادقی، قم .فلسفه اخالق (.1376) فرانکنا ویلیام کی -20

 .سوم چاپ زوار، انتشارات تهران، اروپا، در حمت سیر(. 1372) محمدعلی فروغی، -21

 دارالهجرۀ، مؤسسة قم، الکبیر،الشرح غریب فی المنیرالمصباح(. 1414) محمد احمدبن فیومی، -22

 .دوم چاپ

 .دانشگاهی نشر مرکز: تهران مهدوی، یحیی ترجمه. شناسیهستی (.1378) پل ه،فولکی -23

 .آگاه نشر: تهران رحیمی، مصطفی ترجمه. دیالکتیك (.1362) پل فولکیه، -24

 (.بیتا) انسانی فرهنگ نشر سازمان: تهران زاری، الله اسحق ترجمه. اراده (.1362) پل فولکیه، -25

 .دوم چاپ زائر، انتشارات قم، المعینیّه، للخزانة الدینیه آالداب(. 1386) احمد عابدی، -26

 .التراث داراحیاء بیروت، االسعاد، و السعادۀ(. 1336) محمد عامری، -27

 دارالکتب تهران، ،(اإلسالمیة - ط) الکافی(. 1407) اسحاق بنیعقوب بنمحمد کلینى، -28

 .چهارم چاپ اإلسالمیة،

 راد، ناصری محسن ترجمه. بیماری و تسالم شناسیجامعه بر درآمدی(. 1391) وایت کوین، -29

 .سینا حقوقی -فرهنگی موسسه: تهران

 .110 جلد ،العربی التراث داراإلحیاء ،بیروت ،67 ج بحاراالنوار،(. 1403) محمدباقر مجلسی، -30

 .پژوهشی و آموزشی انتشارات قم، اخالقی، مکاتب نقد(. 1387) محمدتقی یزدی، مصباح -31

 و ترجمه بنگاه تهران، ،9 ج ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق(. 1360) حسن مصطفوى، -32

 .نشرکتاب
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 مؤسسة اصفهان، ،1 ج العملیّة، الحکمةشئون و االخالق فی دراسات(. 1387) حسین مظاهری، -33

 .الزهرا مطالعاتى فرهنگى

. قم اول، بخش. اهللآیت حقوق و فقه در اخالق نقش(. 1393) محمد سید بجنوردی، موسوی -34

cgie.org.ir، اسفندماه 24. اطالعات روزنامه. 

 .اسماعیلیان مطبوعاتی مؤسسة تهران، ،1 ج السعادات، جامع(. 1383) مهدی نراقی، -35
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