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    گفتار پیش  

  

گویند اخالق  یا می تن یا علم چگونه باید زیستعلم زیسگویند که عبارت است از  مورد اخالق میمعموال در 

بعالوه یک . خواهد به انسان پاسخ بدهد که زندگی نیک براي انسان کدام است؟ و آدمیان چگونه باید عمل کنند می

چگونه باید زیست که با ارزش و مقدس و معنی و مفهوم دیگر در متن اخالقی بودن یک کار مندرج است و آن اینکه 

در حقیقت آنچه مربوط به . مفهوم فعل اخالقی است ءیعنی ارزش داشتن و برتر از فعل عادي بودن جز. متعالی باشد

اخالق است تنها این نیست که چگونه باید زیست بلکه این است که براي اینکه با ارزش و مقدس و متعالی زیست کرده 

   1.بنابراین اخالق تنها علم چگونه باید زیستن نیست، بلکه علم چگونه بودن هم هست.  ید زیستباشیم چگونه با

سیاسی اداري و مدیریتی به این مهم پرداخته شده است تا جایی که  میاز دیرباز در متون و نصوص کهن ارزشی عل

کسی که ضمیر خود را از اخالق  :فرماید یکنیم که م دي به مساله اخالق را صراحتا در قرآن کریم نیز مشاهده میپایبن

ناپسند تزکیه نماید رستگار است و هر آنکه درون خود را به یک نظام اخالقی مقدي نکند و به فساد و تباهی بکشاند 

ها به اصول و قواعد اجتماعی فرهنگی و ارزشی  انسان از طرفی نیز نیاز) 10و  9آیات : سوره شمس(زیانکار خواهد بود 

  . یات خویش یکی از مسائلی است که فلسفه اخالق از دیرینگی برخوردار استبراي ح

راین اصول بناب ؛هاي ارادي انسان حاکم باشد و تجارت نیز یک فعالیت ارادي است اصول اخالقی باید بر فعالیت

ی تجارت فقط کنند براي رعایت اصول اخالق برخی تصور می. سان حاکم باشدهاي تجاري ان اخالقی باید بر فعالیت

تعهد اخالقی براي رعایت قانون، تا زمانی وجود . در حالیکه این تصوري نادرست است ،کافیست از قانون پیروي کنند
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ها  اه مدتی را براي شرکتتواند منافع کوت عدم رعایت اصول اخالقی می. نباشددارد که قانون مستلزم رفتارهاي ناعادالنه 

یی اصول اخالقی آن است که هدف نها. زنند پسند به منافع مالی شرکت ضربه میتارهاي نااما با گذر زمان رف ،ایجاد کند

رواج اخالق تجارت نتایج . ها منطقی باشد پدید آورد که حفظ و بکارگیري آن اي از استانداردهاي اخالقی را مجموعه

داشتی حفاظت از محیط زیست مثبت از جمله توسعه پایدار از طریق کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر مقررات به

  . مشتري مداري جلوگیري از تبلیغات فریبنده و نظایر آن در پی دارد

ما در محیط کار  هدر حال حاضر، متأسفانه در جامع. جوامع بشري است هاي یکی از مسائل اساسی هم خالق حرفها

هاي مربوط به مدیریت و سازمان،  در حالی که در غرب سکوالر، در دانش. شود اي توجه می کمتر به اخالق حرفه

 .دینی ما در مدیریت، به اخالق توجه کافی نشده است هاي وجود دارد، ولی در جامع اي با عنوان اخالق حرفه شاخه

اي مانند دلبستگی به کار، روحیه مشارکت و اعتماد، ایجاد تعامل با  خالق حرفههاي ا جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگی

امروزه بسیاري از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ . سازي شود تعریف، و براي تحقق آن فرهنگ... یکدیگر و

به . انجامد ز بین رفتن بنگاه میها و تعهدات اجتماعی، به ا اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیت اند که بی رسیده

اند که  هاي موفق براي تدوین استراتژي اخالقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده همین دلیل، بسیاري از شرکت

اي  اخالق حرفه هاند به تحقیقات دربار رو، کوشیده از این. باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ کند

، اخالق کار و یا اخالق شغلی   نهیم فردي و شخصی به حوزه کسب و کار گام می هدهند؛ وقتی از حوزاي ب جایگاه ویژه

 . ، اخالق مهندسی و نظایر آن  ، اخالق معلمی  اخالق پزشکی: آید؛ مانند به میان می

. اهیم اخالقی باشندبراي نمونه، چگونه ممکن است سیستم یک بیمارستان یا دانشگاه فاسد باشد، اما از پرستاران بخو

ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیک، اصول اخالقی شایسته در  اي نقش راهبردي در بنگاه امروزه اخالق حرفه

هاي اخالقی سازمان در  اي، مسئولیت در اخالق حرفه. دان هاي مدیریت استراتژیک خوب دانسته شرط  سازمان را از پیش

اصول اخالق . ین متمایز از حقوق کار است؛ اما حقوق کار نیز در آن وجود داردقبال محیط داخلی و خارجی است و ا

 ٢.شود این اصول موجب ایجاد یک شرکت و بنگاه خوب می. هاي مدیریت استراتژیک خوب است شرط  خوب از پیش

در چنین . است ها ي الهی است و در پی برآوردن این مسئولیتها ساختار مدیریت در نظام دینی، عهده دار مسئولیت

نهضت تربیتی اسالم در عرصه مدیریت به . ي واال نقش کلیدي و محوري داردها ساختاري اخالق معطوف به ارزش

ساحتن مدیرانی الیق و برخوردار از فضیلت اهتمام ورزیده و نمونه عالی چنین انسانی را الیق مدیریت در عرصه اجتماع 

  . داند می

تواند پاسخ گویی را نهادینه و عملی نماید؛  ه میاست؛ زیرا اخالق فضیلتی است ک، آرمان این نهضت مقدس اخالق

لذا اخالق مدیریت معطوف به فضیلت، منشوري مقدس دارد که در این منشور، درك وظیفه، مدیریت را امانت 

ابزار  ...از آزمندي و پنداشتن، نگران بندگان خدا بودن، معاشرت نیکو، صداقت، انتقادپذیري، رعایت بیت المال و دوري
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ورد، هم چون خ مییی برها یی منفی در اخالق، به مانعها پاسخ گویی است؛ هم چنین به لحاظ برخورداري از خصلت

دنیاگزینی و ریاست خواهی و درك ننمودن فضیلت معنوي خدمت، کنارآمدن با خطاکاران حوزه حاکمیت و فقدان 

و رسیدن فرد مسئول و مدیر به تعادل درونی، نفسانی و دست  ها فضیلتبرعکس برخورداري از این . انصاف و عدالت

سازد؛ در نتیجه، عنصر پاسخ گویی، امري نهادینه،  میي مثبت اخالقی مدیریت را بالنده و بارور ها یازي او به ارزش

   ٣.گردد میبالفعل و عینی 

 هحوز در کلی، طور به یا کار، و کسب حوزه در گاه هیچ اخالق که است این ما مشکالت از یکیبا این همه، 

 خواست راستی و درستی اینکه به ها انسان. است بوده شخصی موضوعی همواره بلکه نبوده، مطرح ما سیاسی و اجتماعی

 از که اي درستی همان به را کارها معموالً مردم بیشتر که دهد می نشان مطالعات حال، عین در اما دارند؛ اذعان آنهاست،

 هاي مسئولیت به نسبت کنند، می رعایت را درستی هایشان فعالیت در که افرادي. دهند نمی انجام دارند، انتظار دیگران

  .است بیشتر سوددهی آنها، براي تعهد این دستاورد و متعهدند شان اجتماعی
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  .جامعه از نان شب هم واجب تر است فضیلت و اخالق براي

  .توان آن را جبران کرد میاگر جامعه اي شکست اخالقی بخورد با هیچ نیرویی ن 

  )افالطون( 

  :فصل اول

  فاهیم کاربرديم 

   

 اخالق  

هاي مذکور به جاي هم مورد  واژهگرچه . رود اخالق به کار می یمعنبه  moralsنش و به معنی مethics واژه 

قواعد و استانداردهاي (هایی  هاي ارزشی و عادت امنظ. هایی با هم دارند ، اما در معناي دقیق تفاوتگیرند قرار میاستفاده 

مانند اخالق  ،)ethics( شود به عنوان اخالق آن گروه توصیف می ،که در زندگی گروه خاصی تحقق یافته) رفتاري

  . کند شخصیت فردي را تعیین می moralsدر حالی که  اخالق تجارت و اخالق حرفه اي؛ ،خانواده

و واژه در اصل به یک ریشه باز این د ،»مفردات«به گفته راغب در کتاب . است »خُلُق«و  »خُلق«جمع  ،اخالق

سجایا و و خلُق به معناي قوا، بیند  با چشم میآن را و صورتی است که انسان  شکل ،لق به معناي هیئتخُ. گردند می

 آسانی به عملی شود می موجب که نفسانی است اي ملکه ،خُلقبعالوه  .شوند درونی است که با چشم دل دیده می صفات

 و شود می حاصل انسان نفس در که است ملکاتی حقیقت، در اخالقشود و  صادر انسان از تأمل، و تفکر به نیاز بدون و

 درونی حالتی اخالق،به عبارتی . دهد می جهت زندگی در انسان اعمال به یعنی گذارد؛  می تأثیر او رفتار و سلوك بر

ل به این شک .توان تعریف کرد نیز میاخالق را از طریق آثار آن لذا  .کنیم می کشف فرد رفتار و کردار از را آن که است

مانند امساك (زند  میر مستمر از کسی سر اما وقتی کاري به طو ؛زند شکلی مستمر ندارد که گاه فعلی که از انسان سر می

رد دارد و اي درونی و باطنی در اعماق جان و روح ف ، دلیل بر این است که ریشه)دیگراندر بذل و بخشش و کمک به 
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 تعریف هدایت و راهنمایی براي منشوري به اغلب اصول، از اي مجموعه عنوان به اخالقیات .نامند آن را خُلق یا اخالق می

  .کند می ارائه اقدام براي چارچوبی ،اصول مجموعه این. شود می

 به را ها ارزش که شود می نگریسته ابزاري همچون آن به و دارند ها ارزش با تنگاتنگ و نزدیک ارتباطی اخالقیات،

 بر مبنی است؛ حاکم گروه، یا شخص رفتار بر که هایی ارزش و معنوي اصول رعایت یعنی اخالق،. کند می تبدیل عمل

 و عدالت عهد، به وفاي درستی، صداقت، اعتماد، چون مفاهیمی اخالق،. است کدام نادرست و چیست درست اینکه

  . گیرد برمی در را جامعه به خدمت و شهروندي فضایل و مساوات،

 اخالق معلم؛ اخالق خانواده؛ اخالق اجتماعی؛ اخالق فردي؛ اخالق: کنند می تقسیم قسم چند به گاهی را اخالق

 و ها رابطه در انسان. دارد انسان که است مختلفی هاي موقعیت و ارتباطات اعتبار به اخالق، تقسیمات... .  و دانشجو

 رابطه خانواده دیگر اعضاي با و است فرزند یا همسر مادر، پدر، موقعیت در خانه، در دارد؛ قرار گوناگونی هاي موقعیت

 و معلم یا خویش، شغلی موقعیت در جامعه، در دارد؛ رابطه دیگر همسایگان با و است همسایه محله، و کوچه در دارد؛

 تناسب به ها، موقعیت این از هریک در شخص. رئیس یا مدیر فرمانده، گاه است، طبیب گاه متربی؛ و متعلم یا است مربی

  . است شده توجه اي حرفه اخالق به هم و فردي اخالق به هم دینی، هاي آموزه در .دارد رابطه افراد با

  

 4اخالق و ادیان الهی   

له اخالق ولی در دین مقدس اسالم مسا .اي برخوردار است ادیان الهی از اهمیت فوق العاده موضوع اخالق در همه

» االخالق مکارم مالتم ی بعثتانّ« :فرمایند بعثت می اي است که پیامبر اکرم در خصوص فلسفه داراي چنان جایگاه ویژه

  . ام تا مکارم اخالق را بر شما کامل نمایم یعنی من مبعوث شده

براي مثال آیه .  دنکن خالق و ترویج اخالق حسنه  ذکر میر فلسفه و دلیل بعثت انبیا را تزکیه اآیات قرآن به طور مکرّ

ه و یزَکِّیهِم و یعلِّمهم الْکتَاب و الْحکْمۀَ و الَّذي بعثَ فی الْأُمیینَ رسوالً منْهم یتْلُو علَیهِم آیات هو«فرماید  سوره جمعه می 2

یعنی او کسی است که از میان مردم درس نخوانده رسولی از میان خودشان برانگیخت  » إِنْ کَانُوا منْ قَبلُ لَفی ضَالَلٍ مبِینٍ

حکمت بیاموزد هرچند پیش از آن در گمراهی  ها کتاب و ها را تزکیه نماید و به آن بخواند و آن ها ا آیاتش را بر آنت

د آنکه پاکی پیشه کرد و خود را به یقین رستگار ش» یمن تزکّ قد افلح«فرماید  و باز در سوره اعلی می. آشکار بودند

به درستی که رستگار شد آنکه تزکیه نفس نمود و  »ها قد افلح من زکی«فرماید  سوره شمس می 9نمود و یا در آیه  تزکیه

  . خود را به اخالق نیکو آراست

ترین اهداف بعثت پیامبر اکرم تزکیه  کنند و آن این که یکی از اصلی وق در واقع یک حقیقت را دنبال میآیات ف

ت اصول اخالقی معرفی یه و رعایباشد و صالح و رستگاري نهایی بشر را دستاورد تزک فس و پرورش اخالق حسنه مین

  . نماید می
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چنانچه در قرآن کریم در مورد اخالق رسول . باشد سنت پیامبر و ائمه هدي میو ن کریم قرآ ،منابع اخالق اسالمی

، بر یعنی پیامبر به یقین تو بر خلق بس عظیم استوار هستی »ق عظیملُعلی خُک لَو انّ«اکرم بررسی شود به آیاتی چون 

  . خوریم می

توان استفاده کرد اهتمام فوق العاده قرآن مجید به مسائل اخالقی و تهذیب نفس  می میهاي اسال راین آنچه از آموزهبناب

یزي و مدیریت هاي انسان از جمله تصمیم گیري برنامه ر ی و زیربنایی است که دیگر فعالیتبه عنوان یک مساله اساس

کنند  ت که ادیان آسمانی بر آن تکیه میترین هدفی اسگیرد و تکامل اخالقی در فرد و جامعه مهم  امور از آن نشات می

  .کنند هاي ناهنجار معرفی می تماعی و مبارزه با مفاسد و پدیدهو آن را ریشه همه اصالحات اج

  

 5موضوع اخالق  

کنند و در  ر رفتار درست یا نادرست زندگی میکه چگونه افراد با توجه به معیاپردازد  یاخالق به مطالعه این موضوع م

ها در ارتباط با ما چگونه  خواهیم آن کنیم  و می رفتار می ها دیگران فکر یا با آنارتباط با این دو معیار ما چگونه در مورد 

نداردها با اصول اخالقی است روي از مجموعه استااخالق براي گروهی از افراد انتخابی آگاهانه در پی. فکر و رفتار کنند 

گروهی دیگر براي تشخیص استاندارد مورد پذیرش رفتار  .شان راهنمایی کند ها را در یافتن مسیر زندگی تواند آن و می

. کنند مینگاه  به رفتار دیگران ،توانند انتخاب مشخصی داشته باشند میست یا خوب و بد در شرایطی که ندرست و نادر

نی مانند چگونگی تربیت و یابند به عوامل فراوا یا نادرست بودن یک رفتار دست می اینکه افراد چگونه به تعریف درست

  .کنند بستگی دارد چنین سنن و عقاید جامعه اي که در آن زندگی می ها و هم مذهب آن

  

 6استانداردهاي معنوي  

ار خوب یا بد ا توجه به آن مبانی رفتفرهنگی یا فلسفی دارند و ب ،ذهبیاستانداردهاي معنوي اصولی هستند که مبناي م

  :شوند که عبارتند از عقاید از منابع فراوانی ناشی می این. گیرد مورد قضاوت قرار می

  دوستان  

 خانواده  

 پیشینه مذهبی  

 مذهب  

  مدرسه  

 تلوزیون رادیو روزنامه مجله و اینترنت -رسانه  
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 .دنده اي از تاثیرات خود را نشان می مجموعهشوند،  شخصی شما در طول زندگی ساخته میهمچنان که اصول معنوي 

تواند بر معیارهاي اخالق شخصی شما تاثیر مستقیم  گی یا آموزش مذهبی سخت گیرانه میتربیت خانوادبه عنوان نمونه 

  .داشته باشد

  

 7قانون طالیی  

خواهید  آنچه می: طالیی بیان شده استبراي گروهی از افراد، هدف از یک زندگی اخالقی در چارچوب این قانون 

که مردم با شما کنند شما نیز با ایشان همان کنید یا نسبت به دیگران آن گونه برخورد کنید که انتظار دارید با شما همان 

ها و مذاهب در سراسر جهان مطرح شده  ح از سوي بسیاري از آیینسیار صریاین قانون ساده و ب. گونه برخورد کنند

  .است

بینید از انجام آن نسبت به دیگران نیز خودداري  ام یک عمل را براي خودتان مضر میزمانی که انج :آیین بودا

  .کنید

گونه  ها با شما همان آنخواهید  اي رفتار کنید که می ها به گونه ر قالب دیگران قرار دهید و با آنخود را د :مسیحیت

  . رفتار کنند

  .یابید نسبت به دیگران نیز انجام ندهید خود ناخوشایند میاعمالی را که براي  :آیین هندو

. به دفعات با جمالت مختلف این مضامین را بیان کرده است و تمام کننده همه ادیان الهی است،دین اسالم که مکمل 

اند که به بهترین شکل بیانگر  همین مطلب را سفارش فرموده) ع(د خود امام حسنومنین علی به فرزنمن جمله امیرالم

حسن جان نفس خود را میزان خود و دیگران قرار بده پس آنچه را براي خود دوست داري : مضمون این سه جمله است

دوست نداري به تو کسی  پسندي براي دیگران مپسند و آنگونه که وست بدار و آنچه را براي خود نمیبراي دیگران نیز د

  . ستم کند به کسی ستم نکن و همانگونه که دوست داري به تو نیکی شود نیکوکار باش

  

 8علم اخالق  

ها و آثار آن سخن  که از ملکات و صفات خوب بد ریشه است میاخالق عل: اند علم اخالق را چنین تعریف کرده

فرد و جامعه  راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در ،نیک هاي اکتساب این صفات به تعبیر دیگر سرچشمه .گوید می

ات نیز اخالق اطالق و افعال ناشی از این صف میطور که گفته شد گاه آثار عل البته همان. دهد مورد بررسی قرار می

خوبی نیست که  این اخالق: گویند دهد به او می وسته آثار خشم و عصبانیت نشان میبه طور مثال اگر کسی پی. شوند می

  .شود ند که نام یکی بر دیگري اطالق میدر واقع این دو علت و معلول یکدیگر. فالنی دارد
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از جمله در کتاب . اند که از نظر نتیجه با تعاریف ما یکسان است ها علم اخالق را چنان تعریف کرده بعضی از غربی

به  میعلم اخالق عبارت است از تحقیق درباره رفتار آد: خوانیم یکی از فالسفه غرب به نام ژکس می فلسفه اخالق نوشته

: گویند ق میهاي متفاوت در تعریف علم اخال بعضی دیگر مانند فولکیه با بینش در حالی که .آن گونه که باید باشد

  .د علم اخالق استتواند به هدفش برس می ها انسان به واسطه مراعات آن مجموعه قوانین رفتاري که

  

 9ه اخالقفلسف  

 خواهد به این سوال پاسخ دهد که انسان چه رفتاري را پیشه کند که فضیلت است؟ علم اخالق یا فلسفه اخالق می

متناقض ، ولی غالبا متضاد و ها اگرچه مختلف است این پاسخ. اند ون دادههاي گوناگ حکما و فالسفه به این پرسش پاسخ

در ادامه به چند مورد . اند ند توجه کردهاي از آنچه انسان باید پیشه کن به گوشه ها یعنی غالبا هرکدام از این مکتب. نیستند

  :کنیم ها اشاره می از آن

  

 10نظریه افالطون  

: داند ز را یک چیز میعدالت، زیبایی و حقیقت و مرجع این سه چی: افالطون معتقد است فقط سه چیز ارزش دارد

خیر براي همه اعم از . است و آن چیزي که باید در پی آن بود خیر استپس فقط یک چیز ارزش دارد و آن خیر !  خیر

و  آن کافی استبراي عمل به خیر شناختن . ل داردپس اخالق براي همه یکی است و یک فرمو. مرد و زن یکی است

کار نیک را یعنی امکان ندارد که انسان . شناختن آن کافی است ،افالطون و سقراط معتقدند براي عمل به تقاضاي خیر

پس براي از بین بردن فساد باید جهالت را از بین . علت عمل نکردن جهالت است. بشناسد و تشخیص دهد و عمل نکند

  . برد

کافی نیست و ) آموزش(ها این است که براي اخالقی بودن فقط دانستن  یکی از آن. ه انتقاداتی وارد استبه این نظری

این اشکالی است . بیت یعنی ایجاد ملکات نفسانی موافق با مقتضاي علم و حکمتتر. نیز ضرورت دارد) پرورش(تربیت 

  .بر سقراط و افالطون وارد کرده است - شاگرد افالطون–که ارسطو 

  

 11نظریه ارسطو  

او مدعی است که انسان طالب سعادت است و نه خوبی . ارسطو در باب اخالق نظریه سعادت را طرح کرده است

از بهره مند شدن حداکثر از  سعادت عبارت است. بعضی از نظر ارسطو، خوبی همان سعادت استو به تعبیر ) خیر(

و البته خوشی و ناخوشی محدود به لذات و . و نامالیمات به قدر امکان ها هاي ممکن و دوري گزیدن از ناخوشی خوشی

کند و در جستجوي آن  مینسان آرزو آنچه ا. و آالم است ها آالم جسمانی نیست لذات و آالم عقالنی باالترین لذت
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اکنون باید دید راه تحصیل سعادت چیست؟ علم اخالق عبارت است از علم راه . است سعادت است نه خیر و کمال

راه (ارسطو اخالق . ارسطو معتقد است که فضائل وسیله اي هستند براي هدفی که همان سعادت است. تحصیل سعادت

گوید فضیلت یا اخالق حد وسط میان افراط  وتفریط  می. داند میتدال و حد وسط را رعایت اع) رسیدن به سعادت 

  . مثال شجاعت حد وسط میان جبن و تهور است یا تواضع حد وسط میان تکبر و تن به حقارت دادن است. است

آن باید ارسطو بر خالف افالطون معتقد است که علم و معرفت براي بدست آوردن فضیلت کافی نیست و عالوه بر 

باید کاري کرد که نفس به فضائل . نفس را به فضیلت تربیت کرد، یعنی باید در نفس ملکات فضائل را ایجاد نمود

  . شود میعادت کند و این کار با تکرار عمل میسر ) ها و حد وسط ها رعایت اعتدال(

توان به نظر ارسطو گرفت این  میشک نیست که نظریه ارسطو جزئی از حقیقت دارد ولی شاید ایراد عمده اي که 

به عبارتی ارسطو مقصد را تعیین . دانسته است) سعادت(را براي وصول به مقصد ) راه وسط( ها است که تنها بهترین راه

حال آن که . دهد میه هدف را نشان دهد، بلکه فقط راه رسیدن ب میدف نشده دانسته و اخالق ارسطویی به انسان ه

یعنی چنین نیست که . یک مکتب اخالقی وظیفه دارد که هدف انسان را هم مشخص کندممکن است گفته شود که 

  . انسان از نظر هدف نیازي به راهنمایی نداشته باشد

توان با معیار حد  میبرخی بر اخالق ارسطویی ایراد دیگري گرفته اند و مدعی شده اند که همه اخالق فاضله را ن

وسط میان کدام افراط و تفریط است؟ راستگویی خوب است و دروغگویی که مثال راستگویی حد . وسط توجیه کرد

  .بد است) نه افراط و تفریط(است  نقطه مقابل آن

  

 12اي اخالق حرفه  

. است آمده دست به شغل یا حرفه ماهیت از اول، هوهل در که اخالقی قوانین مجموعه از است عبارت اي حرفه اخالق

. دارد اخالقی هاي مسئولیت حقیقی، شخص عنوان به پزشک. است شغل حیث از فرد اخالقی مسئولیت اي، حرفه اخالق

 پذیرفت، می دیگري شغل اگر که اي گونه به است؛ گرفته دوش بر که است شغلی از برخاسته او اخالقی هاي مسئولیت

 در اخالق. آفریند می خاصی اخالقی هاي مسئولیت اي، حرفه اقتضاي  به شغلی هر. کرد می تغییر وي اخالقی هاي مسئولیت

 اخالق پزشکان؛ اخالق: شود می موجب را خاصی اخالقیات مشاغل، تنوع حسب بر که است »وابسته شغل« مفهوم، این

  ...و مدیران اخالق معلمان؛

 کاهش به اخالقیات، سیستم در ضعف. است تهدید آن هلب یک که است اي لبه دو شمشیر مانند اي، حرفه اخالق

 خواهد تکیه نگر گذشته کنترل روي بر بیشتر مدیریت آن، اثر بر و انجامد می سازمان در خسارات افزایش و ارتباطات

 توان ،دیگر عبارت به. شود می منفی سازمان انرژي صورت، این در و رسانند نمی مدیریت، به را اطالعات افراد زیرا کرد؛

 فرصت شمشیر، این دیگر هلب. شد خواهد... و کاري کم غیبت، شایعه، صرف شود، هدف صرف آنکه جايب سازمان
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 تبدیل فرصت به تهدید و کند می مهار را اخالقی معضالت و افزایش را انگیزش و اعتماد اخالقیات، سیستم تقویت. است

  . شود می

 دهد؛ می افزایش را وري بهره اي، حرفه اخالق. دارد سازمان نتایج و ها فعالیت بر چشمگیر تأثیري اي، حرفه اخالق

 سازمان، بر اي حرفه اخالق حاکمیت صورت در زیرا دهد؛ می کاهش را ریسک هدرج و بخشد می بهبود را ارتباطات

  .گردد می مطلع آن از حادثه، ایجاد از پیش مدیر و شود می منتقل آسانی به اطالعات

اي از نویسندگان  امروزه نیز عده. ترف کار و اخالق مشاغل به کار می اي به معناي اخالق در ابتدا مفهوم اخالق حرفه

یا  work ethics اصطالحاتی مثل. کنند اي، از معناي نخستین این مفهوم براي تعریف آن استفاده می اخالق حرفه

professional ethics  اخالق  هاي مختلفی تعریف .تاي در زبان فارسی اس معادل اخالق کاري یا اخالق حرفه

 :اي ارائه شده است حرفه

اخالق کار، متعهد شدن انرژي ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و ) الف

  .استعداد درونی گروه و فرد براي توسعه به هر نحو

هاي گوناگون پاسخ  کوشد به مسائل اخالقی حرفه هاي جدید اخالق است که می اي یکی از شعبه رفهاخالق ح) ب

 .داده و براي آن اصولی خاص متصور است

پردازد و ناظر  اي می هاي اخالقی یک نظام حرفه هاي اخالقی و اصول و ارزش اي به مسائل و پرسش اخالق حرفه) ج

 .اي است بر اخالق در محیط حرفه

اي مجموعه قواعدي است که باید افراد داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خویش  مقصود از اخالق حرفه) د

هاي قانونی  که الزام خارجی داشته باشند یا در صورت تخلف، به مجازات  اي رعایت کنند؛ بدون آن در انجام کار حرفه

 .دچار شوند

،  ، و اخالق شغلی یک فرد انسانی ه، صرفاً به منزل  ت در برابر رفتار فردي خودپذیري فرد اس ، مسئولیت  اخالق فردي)   ه

 .، به مثابه صاحب یک حرفه یا پست سازمانی  اي و شغلی خود پذیري یک فرد است در برابر رفتار حرفه مسئولیت

  .ی براي اجراي آنهاستاي از احکام ارزشی، تکالیف رفتار و سلوك و دستورهای مجموعه هاین اخالق، دربرگیرند) و

اي از دانش اخالق به بررسی تکالیف اخالقی در یک حرفه و مسائل اخالقی آن  شاخه هاي، به منزل اخالق حرفه) ز

شده همراه با اخالق  دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی می می

 .خاص است

 :اي به موارد زیر اشاره شده است حرفهدر تعریف اخالق 

 .اي رفتاري متداول در میان اهل یک حرفه است اخالق حرفه .1

 .اي است دادن کارهاي حرفه اي مدیریت رفتار وکردار آدمی هنگام انجام اخالق حرفه .2



  

 ي در مدیریت با رویکرد اسالمیا اخالق حرفهي  درسنامه                                                                                                                          18

 

 .پردازد روابط شغلی می هاي از دانش اخالق است که به مطالع اي رشته اخالق حرفه .3

اول از ماهیت حرفه و شغل به دست  هاي از قوانین که در وهل عبارت است از مجموعهاي  اخالق حرفه .4

 .آید می

  :شود اي شده است، دو ویژگی دیده می هایی که از اخالق حرفه در بیشتر تعریف

  وجود نگرش اصالت فرد و فرد گرایی؛ ) الف

اي، نوعی  رسد این نگاه به اخالق حرفه میها و الزامات اخالقی فرد در شغل، که به نظر  محدودبودن مسئولیت) ب

اي است؛ زیرا هویت جمعی و سازمانی در نهادهاي مشاغل در کسب وکار، بسی  نگري و تقلیل دادن اخالق حرفه تحویلی

اي در منابع  با توجه به همین دیدگاه بود که در این اواخر نیز بحث از اخالق حرفه .فراتر از شغل فردي اشخاص است

 .شد و بیشتر در آثار و مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی مطرح میمدیریتی 

هاي اخالقی بنگاه وسازمان اشاره  اي، به مسئولیت امروزه با توجه به همین مورد، در مفهوم جدید از اخالق حرفه

 :دمسئولیت دارشخصیت حقوقی دو گونه یک  هدر این نگاه، بنگاه به منزل. تر از تعریف سنتی است شود که جامع می

تر از  هاي اخالقی بنگاه بسیار پییچیده هاي اخالقی که مسئولیت مسئولیت) هاي حقوقی کیفري؛ ب مسئولیت) الف

هاي اخالقی بنگاه شامل همه  به عبارت دیگر، مسئولیت. هاي اخالقی فردي  شخصی و فردي  شغلی است مسئولیت

اي افزون بر اخالق کار، حقوق  البته اخالق حرفه .دگیر ا نیز دربرمیشود و اخالقیات شغلی ر اضالع و ابعاد سازمان می

  .گیرد کار را نیز دربرمی

  

 اي هاي اخالق حرفه ویژگی 

این مبنا . ، مبناي هر گونه اخالق در کسب و کار است»شما حق دارید و من تکلیف«اي، تلقی  امروزه در اخالق حرفه

رعایت حقوق  هگیرد و سازمان با دغدغ ارتباط سازمان با محیط قرار می از رفتار ارتباطی فرد، به صورت اصلی براي

داراي هویت علم و : اند از اي در مفهوم امروزي آن عبارت هاي اخالق حرفه ویژگی. پرسد دیگران، از تکالیف خود می

ستگی به یک نظام اي، بومی و وابسته بودن به فرهنگ، واب اي حرفه صبغه هدانش بودن، داشتن نقشی کاربردي، ارائ

 .اي رشته آوردي میان اخالقی، ارائه دانشی انسانی داراي زبانِ روشن انگیزشی، ارائه روي

  :کند اي دارند موارد زیر را بیان می هاي افرادي که اخالق حرفه ویژگی هدربار» کادوزیر«

 

 پذیري مسئولیت .1

پذیرد؛ سرمشق دیگران است؛ حساس و  را میها و پیامدهاي آن  گوست و مسئولیت تصمیم در این مورد فرد پاسخ

هاي خویش کوشاست و  دهد؛ براي اداي تمام مسئولیت مند است؛ به درستکاري و خوشنامی در کارش اهمیت می اخالق

 .دهد گیرد، با تمام توان و خلوص نیت انجام می مسئولیتی را که به عهده می
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 طلبی جویی و رقابت برتري .2

کند؛ جدي  ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس دارد؛ به مهارت باالیی در حرفه خود دست پیدا می کند در تمام موارد سعی می

کند به هر طریقی  و پرکار است؛ به موقعیت فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته دنبال ارتقاي خود است؛ سعی نمی

 .در رقابت برنده باشد

 

 صادق بودن .3

مندي توجه  دهد؛ در همه حال به شرافت دان خود گوش فرا میمخالف ریاکاري و دورویی است؛ به نداي وج

  .کند؛ شجاع و با شهامت است می

 

 احترام به دیگران .4

شناس است؛ به دیگران حق  قول و وقت گذارد؛ خوش گذارد؛ به نظر دیگران احترام می به حقوق دیگران احترام می

  .داند دهد؛ تنها منافع خود را مرجح نمی گیري می تصمیم

 

 ها و هنجارهاي اجتماعی رعایت و احترام نسبت به ارزش .5

کند؛ به قوانین اجتماعی احترام  هاي اجتماعی مشارکت می هاي اجتماعی احترام قائل است؛ در فعالیت براي ارزش

  .کند هاي دیگر متعصبانه عمل نمی گذارد؛ در برخورد با فرهنگ می

 

 عدالت و انصاف .6

دارد؛ بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادي، نژاد و قومیت طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ن

  .شود تبعیض قائل نمی

 

 همدردي با دیگران .7

کند؛ به احساسات دیگران توجه  شود و از آنان حمایت می دلسوز و رحیم است؛ در مصائب دیگران شریک می

  .داند کند؛ مشکالت دیگران را مشکل خود می می

 

 وفاداري .8

  ظایف خود متعهد است؛ رازدار دیگران است؛ معتمد دیگران استبه و
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  هاي فصل اول پرسش

1. Ethics  وmoals ها را بنویسید به چه معنی است؟ تفاوت معناي آن. 

 اخالق به چه معنی است؟ .2

 .ها را تبیین کنید ارتباط اخالقیات و ارزش .3

 .توضیح دهیدرا ) خصوصاً دین اسالم(ارتباط اخالق و ادیان الهی  .4

 اخالق به مطالعه چه موضوعی می پردازد؟ .5

 .دهید شرحقانون طالیی اخالق را  .6

 .علم اخالق را تعریف کنید .7

 .نظریه افالطون در باب اخالق را توضیح دهید .8

 .نظریه ارسطو در باب اخالق را توضیح دهید .9

 اي چیست؟ اخالق حرفه .10

 .را توضیح دهید» است تهدید آن لبه یک که است اي لبه دو شمشیر مانند اي، حرفه اخالق«عبارت  .11

 .ها و نتایج سازمان را شرح دهید اي بر فعالیت تأثیر اخالق حرفه .12

 اي به چه مواردي اشاره شده است؟ در تعریف اخالق حرفه .13

شود؟ مسئولیت بنگاه در این نگاه را  اي به چه مواردي اشاره می در مفهوم جدید از اخالق حرفه .14

 .شرح دهید

 .اي را بنویسید ي اخالق حرفهها ویژگی .15

 .اي دارند را نام برده و توضیح دهید هاي افرادي که اخالق حرفه ویژگی .16
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  کسب و کاري که جز بدست آوردن پول بر هدف دیگري متمرکز نباشد،

  .کسب و کار ضعیفی است 

  )هنري فورد( 

  

  :فصل دوم

  مدیریتاي در  اخالق حرفه

  

 13ابعاد نیاز سازمان به اخالق  

ها در چه  ها به اخالق چیست؟ سازمان ها را به اخالق سوق دهیم؟ وجه نیاز سازمان آیا ضرورتی وجود دارد که سازمان

  اي به اخالق نیاز دارند؟  امور و شئون حرفه

تري در بهبود و تعالی زندگی اجتماعی و یا در  سازمان بیشتر از فرد در جامعه مؤثر است و عملکرد آن نقش پردامنه

البته مسئولیت شرعی، . تواند اخالقی و یا غیر اخالقی عمل کند به همین سبب سازمان می. تخریب و تباهی آن دارد

اگر اخالق سازمان را به اخالق افراد کاهش ندهیم، . آن استحقوقی و کیفري عملکرد غیراخالقی سازمان با مدیران 

هاي پایدار و نهادهاي نسبتاً  ها، همانند رفتار افراد ریشه در خصلت کنیم که رفتار اخالقی یا غیر اخالقی سازمان کشف می

کشف این مراتب و آن . یابد به همین دلیل اخالقی بودن یا نبودن سازمان مراحل و ابعاد مختلف می. ثابت سازمان دارد

تأمل در این ابعاد موجب . کند ابعاد، ساده انگاري در مسأله را رفع و تصوري کامل از اخالق سازمانی را ترسیم می

  . شود بازسازي تصور ما از سازمان اخالقی می

  



  

 ي در مدیریت با رویکرد اسالمیا اخالق حرفهي  درسنامه                                                                                                                          22

 

 ترویج تلقی درست از سازمان و محیط آن در فرهنگ سازمانی .1

ها بر مبناي طرز تلقی  انسان. اخالقی بودن در برابر هر امري در گرو تلقی اخالقی از آن امر و تعامل اخالقی با آن است

کنند،  بر حسب اینکه منابع انسانی به سازمان چگونه نگاه می. کنند خود از امور، ارتباط عملی خود را با آن امور تنظیم می

همانگونه که تلقی سازمان از نیروي انسانی در عملکرد سازمان با نیروي انسانی . شود عملکرد آنان با سازمان تعیین می

این . شود به عنوان مثال طرز تلقی ابزارانگارانه از منابع انسانی موجب مواجهه غیراخالقی سازمان با آنان می. است مؤثر

مدیره  گیري هیات ها و تصمیم ها و بخشنامه همواجهه خود را در همه شئون حرفه اي سازمان مانند شرح وظایف، آیین نام

چنین است تلقی سازمان از مشتري یا  هم. شود تلقی انسانی از کارکنان موجب رفتار اخالقی با آنان می. شود آشکار می

  .رقیب و یا هر عنصر دیگر در محیط درونی و بیرونی سازمان

تنها افراد، داراي . ینی مشترك و حاکم بر سازمان استب طرز تلقی سازمان از محیط درونی و بیرونی بخشی از جهان

ساز در حیات سازمانی  بینی سازمان نقش سرنوشت بینی برخوردارند و جهان ها نیز از جهان بینی نیستند بلکه سازمان جهان

محیط آن  تلقی اخالقی از سازمان و. اي است بینی سازمانی محتاج اخالق حرفه سازمان براي رشد و تعالی جهان. دارد

هاي درستی از سازمان و محیط درونی و بیرونی آن در ذهن  اگر انگاره. شود سبب تعالی اخالقی جهان بینی سازمان می

  . ایم مشترك سازمانی نهادینه کنیم، اولین مانع اخالق سازمانی را برداشته

  

  ممیزي اخالقی اهداف و مأموریت سازمانی .2

دغدغه اخالقی در صنعت . توانند از اخالقی بودن اهدافشان بپرسند ها می موریتها در مقام تدوین اهداف و مأ سازمان

آیا کسب باالترین میزان سود هدف اخالقی است و یا باید آن : شود که در مقام هدف گذاري بپرسیم بانکداري سبب می

در . هاي اجتماعی قرارداد ترا با مسئولیت پذیري اجتماعی همراه ساخت و هدف را باالترین میزان سود با حفظ مسئولی

  . مواضعی که اخالقی بودن اهداف و مأموریت روشن نیست، محتاج ممیزي اخالقی هستیم

  

 ممیزي اخالقی تصمیم سازي .3

هاي آنان در قالب مقررات،  تصمیم. اند گیري اي ناچار از تصمیم مدیران سازمان، همیشه در مواجهه با امور حرفه

تصمیم گیري به طور منطقی حاصل فرآیند تصمیم . شود ها می مصوبات سازمان منشاء اقدام ها و ها، بخشنامه نامه آیین

سازي، ایستگاهی براي ارزیابی  سازمان باید در فرآیند تصمیم. سازي است و تصمیم سازي محتاج ممیزي اخالقی است

منصفانه است؟ آیا این بخشنامه   نامه نآیا این تصمیم اخالقی است؟ آیا این آیی: اخالقی قرار دهد و در این موقف بپرسد

  عادالنه است؟ آیا این مصوبه موجب تحقیر، توهین یا ضرر رسانی به دیگران است؟
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به همین . یاب نیست و حصول آن محتاج تخصص، مهارت و توانایی خاصی است ممیزي اخالقی مقررات امري آسان

اي به این امر  ر با به کار گرفتن کارشناسان اخالق حرفههایی برتر در محیط جهانی کسب و کا دلیل امروزه سازمان

  . پردازند می

  

 14نقش راهبردي اخالق در موفقیت سازمان  

تواند پیش بینی پذیري بنگاه را افزایش داده و آن نیز  می) ت پذیري بنگاهاصول اخالقی و مسئولی(اي  اخالق حرفه

و سازمان با اتکا به اعتماد در جذب منابع مالی و اعتباري  گردد اي نسبت به سازمان موجب اعتماد اصیل راسخ و پردامنه

با  و منابع انسانی متخصص را جذب کند در کارکنان و مدیران ایجاد نماید؛انگیزش درونی و پایداري را  و موفق گردد

با اصالح و تهذیب فرهنگ سازمانی انرژي منفی ناشی از  ایگاه انحصاري در بازار دست یابد؛افزایش مزیت رقابتی به ج

حاکمیت اخالق در فرهنگ زمانی به نحو اثربخش مدیریت شود، چرا که معضالت اخالقی را مهار کند و تنشهاي سا

  . در تبدیل تهدید به فرصت دارد میسازمانی نقش مه

تر  ، موفقتر باشد دارد و هرچه سازمان اخالقیازمان ي در افزایش کارایی و اثربخشی سمؤثرمسئولیت اخالقی نقش 

  . ترین عوامل آن خواهیم یافت اي را یکی از مهم دان اخالق حرفهبر او آید در تحلیل نهایی، فق میاست و هرگاه ناکا

شرکت . گیرد از سازمان، جامعه را نیز فرا می شود و هم فراتر شامل سازمان میاي هم  آثار و برکات اخالق حرفه

قابل توجهی از بازار را  پیش بینی پذیر است و شرکت پیش بینی پذیر از توان رقابتی برخوردار است و سهم ،قیاخال

  .آورد بدست می

  

 هاي اخالقی مدیران مسئولیت
15

 

 ورزي در زندگی شخصی اخالق )1

از رفتارهاي فردي و  مراد از رفتارهاي ارتباطی اعم. مدیران نسبت به رفتارهاي ارتباطی خود مسئولیت اخالقی دارند

کسی که در . رود در زندگی شخصی به فضایل اخالقی پسندیده آراسته گردند از مدیران انتظار می. اجتماعی است

تواند حافظ اخالق سازمان  مباالت و از دغدغه خوب و بد فارغ است، در زندگی شغلی نمی زندگی شخصی بی

هاي انتخاب مدیر در نظام جامع انتصابات،  ی شخصی یکی از شاخصورزي مدیران در زندگ دلیل اهمیت اخالق به.باشد

کسی که در زندگی شخصی خود رازدار و امین نیست، در کسب و کار نیز نسبت . تأکید بر اخالقیات فردي مدیر است

 .گردد مباالت می تر است، بی تر و صعب ورزي سازمانی که پیچیده به رازداري و امانت

. گیري آنها در سازمان است جهت دیگري نیز اهمیت دارد و آن نقش الگویی و تأثیر تصمیم متخلق بودن مدیران از

تواند موجب ترویج اخالق در فرهنگ سازمانی باشد و  اخالق فردي آنها می. گیرند مدیران غالباً الگوي کارمندان قرارمی
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ورزي در  شود؛ به همین دلیل اخالق می رفتارهاي غیراخالقی آنها در زندگی شخصی، سبب ترویج ضداخالق در سازمان

  .اي نقش اساسی دارد زندگی شخصی مدیران در اخالق حرفه

 

 ورزي در شغل اخالق )2

هر شغلی . که فرد، در رفتارهاي ارتباطی شغلی خود عملکرد اخالقی داشته باشد ورزي شغلی آن است مراد از اخالق

گیرند و در خوب و بد رفتار  ان غالباً در معرض ارزش داوري قرارمیکند؛ براي مثال مدیر اخالقیات خاصی را اقتضا می

مباالتی در آن  ارزش داوري ضوابط خاصی دارد و هرگونه بی. کنند کارکنان و مدیران زیردست خود داوري می

 .غیراخالقی است

. مانند قاطعیت باشند رود در ارتباط با دیگران، در کسب و کار، داراي الگوي رفتاري نیکو، از مدیران انتظار می

اگر سازمانی . رأس سازمان آفریننده روح و حیات آن است. الگویی مبتنی بر صراحت، صداقت و احترام اصیل و متقابل

اند و اگر این روحیه خراب  که در رأس آن قرارگرفته سبب روحیه بزرگ افرادي است داراي روحیه بزرگ است، به

 .د موجود در رأس آن استعلت فاسد بودن روحیه افرا است، به

به عنوان رهبر جامعه انسانی اهمیت تخلق مدیران و رهبران به اخالق  )ص(تأمل در شاخص گزینش پیامبر گرامی

داند که رسالت  انتخاب ایشان کورکورانه نیست؛ بلکه خداوند متعال می: کند که صراحت بیان می قرآن به. شود روشن می

داند؛ او که  را اسوه مردم می )ص(در جاي دیگر، رسول خدا .»ِسالَتَه َعلَم حیثُ یجعلُ ر ه أاللَّ«: را بر چه موضعی قراردهد

  » ... . هحسنَ هُسو ِ اللَّه أ لَقَد کَانَ لَکُم فی رسول«. ترین مردم است ِتمام مکارم اخالق مبعوث شده است، خود متخلق براي إ

 

 پرهیز از سلیقه  و مند کردن همه امور در حرفه نظام )3

همین دلیل تالش در  مند باشد؛ به اي خویش نظام که در همه ابعاد حرفه هاي سازمان اخالقی آن است یکی از ویژگی

دي من اخالقی بودن این روش عبارت است از اینکه نظام  دلیل. هاي اخالقی مدیران است مندي سازمان از مسئولیت نظام

دهد و کاهش ظلم و تبعیض  شود؛ در نتیجه ظلم را کاهش می آمیز می اي، موردي و تبعیض هاي سلیقه گیري مانع تصمیم

کند و هم  هاي آموزش را عادالنه تقسیم می از اهداف نظام اخالقی است؛ براي مثال داشتن نظام جامع آموزش هم فرصت

 .دهد هاي آموزشی سازمان افزایش می ع رخنهوري آموزش را در جهت پاسخ به نیازها و رف بهره

  

 وظایف مدیران در اخالقی کردن سازمان
16

 

ها، به بیان  ارتباط شغل هاي از دانش اخالق است که ضمن مطالع اي رشته پنیو اعتقاد دارد که اخالق حرفه

او وظایف مدیران را در . پردازد هاي گوناگون می هاي اخالقی سازمان، تشخیص و حل مسائل اخالقی در حرفه مسئولیت

 :شمارد گونه برمی اخالقی کردن سازمان این
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 هاي اخالقی کارکنان؛ ارزشیابی عملکرد) الف

 هاي سازمان؛ اخالقی کردن هدف) ب

 و مسائل اخالقی در سازمان؛ ها اشاعه ارزش) ج

 ورزي در زندگی شخصی؛ اخالق) د

 اي در شغل؛ اهمیت دادن به اخالق حرفه) هـ

 آمده در سازمان و اقدام براي برطرف کردن آنها؛ برخورد عقالنی و روشمند در مواجهه با مشکالت اخالقی پیش) و

 اي عنایت خاص به آموزش اخالق حرفه)  ز

 اخالقی مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضاي سازمان تهیه و تدوین منشور) ح

  

 17اخالق سازمانی  

  . ي کارکردي آن در یک زنجیره ارزش مورد بررسی قرار خواهیم دادها در این بخش سازمان را در ارتباط با زمینه

  

 

  

  ها تحقیق و توسعه، فناوري و توسعه سیستم

  مدیریت منابع انسانی

  امور اداري

  زنجیره ارزش یک شرکت نمونه

تشکلیل شده است که یک سازمان از تبدیل مواد خام یا خدمات تحویل  میي کارکردي مهها زنجیره ارزش از داده

  :شوند به طور سنتی این کارکردهاي مهم تحت این عناوین تعریف می. آورد میشده بدست 

 .شود یابد و باعث طراحی محصوالت جدید می تحقیق و توسعه، که گسترش می )1

 .شود عث ساخت محصول میآورد و با تولید، که اجزاي تشکیل دهنده را به وجود می )2

 )و تبلیغات(بازاریابی  )3

 فروش )4

 خدمات مشتري )5

  :دهند هاي کارکردي را مورد حمایت قرار می اند، هریک از این حوزه کارکردهاي صف که در زیر آمده

 .دهند مدیریت منابع انسانی، که استخدام، آموزش و تربیت پرسنل را براي تمام کارکردهاي سازمان انجام می )1

  حاشیه سود

 

  خدمات

 

فروش و 

  بازاریابی

تولید و  توزیع

  عملیات

مدیریت 

  زنجیره عرضه

ها و  فعالیت

  هاي اولیه هزینه

ها و  فعالیت

  پشتیبانیهاي  هزینه
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گیرد و مسئول تایید  مالی، که پرسنل حسابداري درونی، حسابداري بیرونی و حسابرسان بیرونی را در برمیامور  )2

 . هاي مالی شرکت است صحت صورت حساب

از  ، ارتباطاتها ، که حفظ توانایی فنی سازمان از قبیل انتقال و امنیت داده)یا فناوري اطالعات(سیستم اطالعات  )3

چنین تأمین نیازهاي سخت افزاري و نرم افزاري که براي سازمان و  هاي داخلی و خارجی، و هم سایت طریق ایمیل، وب

 . هاي آن مهم است را برعهده دارد فعالیت

 . کند مدیریت، که نقش نظارتی است و تمام کارکردهاي عملیاتی سازمان را سرپرستی می )4

از . تعهدي پایدار را نشان دهد-، منابع پولی، فناوريپرسنل-تواند نسبت به منابع سازمان ها می هریک از این حوزه

تواند  هاي اخالقی مواجه شوند که می ها و دوراهی توانند با چالش ها می رویکرد اخالقی، کارکنان در هریک از حوزه

  . به عنوان یک کل متعارف باشندها، منحصربفرد و براي سازمان  هاي سازمانی آن نسبت به مسئولیت

  

 ق و توسعهاخالق تحقی  

هاي  هاي تحقیق و توسعه پژوهش گروه. در آینده را بر عهده دارندمتخصصان تحقیق و توسعه مسئولیت رشد سازمان 

هاي استراتژیک  هاي رقابتی سازمان و داده یج بدست آمده از نظارت بر فعالیتنتا ،مربوط به بازخورد مشتریان از بازار

کنند که ممکن  تیب طرح تولید محصولی را تهیه میکنند و بدین تر ادغام می ارشد سازمان را با یکدیگر گروه مدیران

  . است سازمان را قادر سازد تا جایگاه قابل توجهی در بازار بدست آورد و آن را حفظ نماید

آید که قرار باشد در مورد کیفیت محصوالت  واقعی زمانی به وجود می براي گروه تحقیق و توسعه دو راهی اخالقی

ها مواد درجه دو را استفاده کنیم؟ آیا باید  آیا بهترین مواد موجود را بکار گیریم یا براي کاهش هزینه. شود تصمیم گیري

هاي کامپیوتري تمام  يدر مورد کیفیت محصوالت آزمایشات دقیقی انجام دهیم یا خود را مجاب کنیم که شبیه ساز

  اطالعات مورد نیاز را به ما خواهد داد؟

  

 ق در تولیداخال  

الزاماتی که در اینجا وجود دارد با الزاماتی که گروه تحقیق و توسعه به عنوان عوامل تولید در رابطه با سواالت 

  .خواهید سریع تولید شود یا درست تولید شود مواجه هستند شباهت بسیار دارد اخالقی مانند آیا می

ما اگر در مسیر تولید با مشکلی مواجه شوید چه اتفاقی رخ خواهید محصولی را با کیفیت باال تولید کنید ا شما می

خواهد داد؟ آیا با توجه به شرایط پیش آمده و براي رفع مشکل در ورود محصول خود به بازار صبر خواهید کرد با 

کیفیتی که توانید نسبت به  خواهید بست؟ آیا می) اعتماد نیستکه چندان قابل (قرارداد خود را با یک تولید کننده دیگر 

  تولید کننده جدید به شما ارائه خواهد کرد اطمینان داشته باشید؟



  

     27                                                                                                   سید صدرالدین حسینی مشهدي                                                : مدرس

 

 

 اخالق در بازاریابی  

که (فرایند بازاریابی . آن محصول باید به فروش برسد ،سازد ولید یک محصول را روانه بازار میزمانی که بخش ت

باید این اطمینان را ایجاد کند که محصول به دست مشتریانی که به آن ) گیرد و فروش را در بر می میروابط عمو تبلیغات،

  . نیاز دارند خواهد رسید

ها و  تحت تاثیر آگهیمنتقدان بازاریابی اعتقاد دارند که این فرآیندي فریبکارانه است، که در آن مشتریان ناآگاه 

لوزیون، اینترنت و غیره ارائه ي مانند مجالت، رادیو، تهاي متعدد ریبنده و خیره کننده که در رسانهتبلیغات تجاري ف

گی به زندگی خود ادامه دهند توانند بدون آن به ساد نیاز ندارند و می شوند تا محصولی که واقعا به آن ، اغوا میشود می

  . را خریداري کنند

ش کارت خدمات مشتریان ها نق یاببازار. شود اي دیگر نمایان می خالقی به گونههاي ا این مباحث از دیدگاه و نظریه

کنند این نتیجه قابل   یا خدمت احساس رضایت میکنند که اعتقاد دارند تا زمانی که مشتریان از خرید یک کاال را ایفا می

تبلیغاتی چقدر گمراه  هاي ، بدون توجه به اینکه پیاماند که براي رسیدن به آن به کار گرفتههایی را  تواند روش قبول می

یده این رفتار رویکرد فا. ول جداي از نیاز مشتري به او فروخته شده است را توجیه نمایداند و چگونه محص ده بودهکنن

. کنند این فرایند بدون توجه به پیامدي که بدنبال دارد نادرست است منتقدان مطرح می. دهد گرایانه به اخالق را نشان می

و فروشنده کاالیی را به او فروخته که هرگز به آن احتیاج نداشته است و  مشتري فریب خوردهبه عبارت دیگر زمانی که 

اي تحت تاثیر قرار داده است که اگر به خرید آن کاال اقدام نکند، حس غبطه، بی کفایتی و حقارت را در  یا او را به گونه

  .توانید به عمل خود افتخار کنید میخود احساس کند، چگونه 

  

 یاخالق در منابع انسان  

  :کارکرد منابع انسانی در یک سازمان باید مستقیما در رابطه بین شرکت و کارکنان مدنظر قرار گیرد

 ي شغلیها ارائه شرح وظایف براي موقعیت 

 انتخاب و استخدام بهترین داوطلب براي یک سمت 

 آگاه سازي افراد استخدام شده جدید 

 کارکنان خوش اخالق و کارآمدها و درنظر گرفتن مزایا براي  مدیریت کارآمد پرداخت 

 هاي عملکردها هاي دوره مستندسازي بررسی 

 الحی در صورت نیازتندسازي رفتار انضباطی و آموزش اصمس 

 ایجاد برنامه رشد و پیشرفت شغلی براي کارکنان 



  

 ي در مدیریت با رویکرد اسالمیا اخالق حرفهي  درسنامه                                                                                                                          28

 

بسیاري از . در روابط بین شرکت و کارکنان در هریک از مراحل، احتمال رخداد تخلفات اخالقی وجود دارد

  . شوند در این رابطه مشاکت دارند میسئولین منابع انسانی که وجدان سازمان محسوب م

د کانون اصلی هریک از کنند که منابع انسانی بای کسب و کار بیان میبسیاري از طرفداران رفتار اخالقی 

نی نشان دهنده کل سازمان است زیرا منابع انسا ؛هاي اخالقی سازمان و نه صرفا به عنوان ایجاد کننده آن باشد دستورالعمل

  :گیرند مهم در سازمان مورد توجه قرار میو باید این اطمینان را به وجود آورد که همه موضوعات 

یک اولویت مهم سازمانی  متخصصان منابع انسانی باید این اطمینان را به وجود آورند که اخالق به عنوان .1

دهد که صرف اتکا به وجود  تفاق افتاده است نشان میکسب و کار اهایی که اخیرا در زمینه  رسوایی. شود محسوب می

منابع انسانی باید مدافع اخالق در . دلیلی بر عدم رخداد رفتار غیر اخالقی نیست )Ethical Monitor(پایش اخالقی

 . اخالق را استخدام نماید میسازمان باشد و در صورت لزوم یک متولی رس

. گیرد ي توسعه مولفه اخالق را در بر میان را بوجود آورد که انتخاب مدیر و فرآیندهامنابع انسانی باید این اطمین .2

منابع انسانی باید به استخدام مدیرانی . شود با این مورد ارتباط دارد اخوشایند که ماهی از سرش فاسد میاین استعاره ن

اید در ارتباط با استانداردهاي اخالقی که براي دور اصول اخالقی هستند بلکه ب می اقدام کند که نه تنها تایید کننده و حا

ترین چالش در اینجا  بزرگ. وري است یک الگو محسوب شودنگه داشتن شرکت از خطرات و مشکالت مربوطه ضر

هاي آموزشی  و معمولی نیستند که باید در دورهمتقاعد کردن گروه مدیران در این موضوع است که صرفا کارکنان ساده 

 . ت کننداخالق شرک

. شوند هاي درستی به کار گرفته می ها و سیاست مینان را به وجود آورد که برنامهمنابع انسانی باید این اط .3

داد رفتارهاي غیر هاي مالی براي رفتارهاي غیر اخالقی به طور مستقیم با علت اقداماتی که براي جلوگیري از رخ جریمه

توان  هاي آموزشی مناسب می ها و برنامه رت عدم وجود سیاستدر صو. باط استگیرد در ارت اخالقی صورت می

 .اند را افزایش داد هایی که براي رفتار غیراخالقی وضع شده جریمه

و به طور خاص رهنمودهاي متغیر مربوط به قوانین و (منابع انسانی باید در کنار و همپاي موضوعات اخالقی  .4

خیر، صریح و به طرز ناامید هاي سازمانی ا بازخوردهاي ارائه شده به رسوایی. باشد) ي رفتار غیر اخالقیها مجازات

ها علیرغم وجود مدارك ناخوشایندي مبنی بر عدم توانایی براي کنترل و  اکنون سازمان. روکراتیک بوده استاي ب کننده

 . مواجه هستند ،اند شدهراي کنترل این رفتارها طراحی تعدیل رفتارهاي غیر اخالقی با اسناد بسیار زیادي که ب
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 اخالق در امور مالی  

تبادالت مالی، وظیفه حسابداري و وظیفه : تواند به سه زمینه جداگانه تقسیم شود کارکرد مالی یک سازمان می

  حسابرسی

شود و شامل دریافت پول از  یک سازمان از طریق آن مدیریت می فرآیندي که جریان پول در. تبادالت مالی .1

با مازاد ) مالیات و غیره(تهیه کنندگان و دیگر بستانکاران  ،استفاده از همان پول براي پرداخت به کارکنان مشتریان و

نفع ي ذیها ه مالکان و افراد یا گروهتواند دوباره در کسب و کار سرمایه گذاري یا ب است که می مناسبی براي ایجاد سود

 .ل پرداخت چک یا پردازش اتوماتیک انجام شودبخشی از این کارکرد ممکن است به شک. پرداخت شود

و ) ار نمودنبدهک(و مبالغ خارج شده ) بستانکار کردن(با مستند ساختن مبالغ وارد شده  .وظیفه حسابداري .2

. کند همه تبادالت مالی را کنترل می) هسالیانو فصلی  ،ماهیانه ،هفتگی ،روزانه(هاي پایان دوره  ایجاد تعادل در حساب

شوند یا متخصصانی که از  از سوي شرکت استخدام میتواند از طریق متخصصان حسابداري که  ابداري میوظیفه حس

 . نظارت شود ها شوند و یا هردوي این گروه ه صورت قراردادي به کار گرفته میبیرون ب

شوند  ي شرکت با یکدیگر مطابقت داده میهاي مالی یا دفاتر حسابدار زمانی که صورت .وظیفه حسابرسی .3

براي کسب و کارهاي کوچک سازمان دولتی درآمد . هاي ذي نفع گزارش شود آن باید به تعداد زیادي از گروه نتایج

کاران تمایل خواهند عالوه بر این وام دهندگان و بستان. شوند ترین ذي نفعان  محسوب می مهم–دولتی و مالیات فروش 

ق و درست هاي دقی رف و خارج از شرکت به عنوان صورتط ن بیاي را که از سوي متخصصا هاي مالی داشت تا صورت

هاي تایید شده از سوي حسابرسان و به طور خاص حسابداران قسم  صورت. اند را مشاهده نمایند مورد تایید قرار گرفته

 . شود میخورده و یا متخصصان حسابرسی ارائه 

حسابداري و حسابرسی نسبت به الزامات اخالقی  هاي امور مالی خالقی براي کارکنان داخلی در بخشالزامات ا

رود تا اعتبار سازمان را حفظ نمایند و به  ها انتظار می همین طور از آن. ان تفاوتی نداردهاي دیگر سازم رکنان بخشکا

همچنین حیطه وظایف شغلی این کارکنان عدم تحریف اسناد و مدارك سرقت پول از . کدهاي اخالقی پایبند باشند

  . گیرد ي سازمان را در بر میها ت دارائین یا اقدام به هرنوع فعالیت فریبکارانه در مدیریسازما

شوند احتمال به وجود آمدن  میبکار گرفته  ها زمانی که متخصصانی از بیرون از شرکت براي انجام برخی فعالیت

  . یابد ی به میزان قابل توجهی افزایش میي اخالقها و دوراهی ها چالش
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  :آنچه ما را به نابودي خواهد کشاند از این قرار است

  . سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخالق 

  )گاندي(

  :فصل سوم

  18اخالق در تجارت

  

کوشد با  تاجر می. گیرد قیت در بازار و سودآوري انجام میورود به عرصه تجارت به طور عمده با هدف کسب موف

در این مسیر موفقیت تاجر به طور عمده به . جذب کند تصاحب سهم مناسبی از بازار مشتریان بیشتري را به سمت خود

  . شود و عواملی این چنین نسبت داده می عواملی چون توانایی رقابت با دیگران، بازاریابی مناسب، رونق بازار

 اي گونه به ادعا این. آید می میان به سخن نیز تجارت اي  حرفه اخالق از گاه ، تجارت موفقیت بر مؤثر عوامل میان در

 اساس بر. ندارد اخالقی مباحث با تناسبی ظاهر به تجاري، کار و کسب سودگرایانه ماهیت زیرا است؛ نما متناقض

 منفعت و سود کسب ،تجارت. کنند می ترویج را متفاوت فضیلت گونه دو اخالق و تجارت اقتصاد، در سنتی هاي دیدگاه

 از دو این تمایز موجب متفاوت، هدف دو این. است فضیلت کسب دنبال به اخالق که حالی در کند؛ می دنبال را

 کار نوع بر بنا وي. باشد اخالق دنبال به کار و کسب هحوز در داشت انتظار تاجر از توان نمی رو، این از. شود می یکدیگر

  .نیست اخالقی هاي توصیه با شدن جمع قابل امر این و باشد منفعت و سود کسب پی در باید می خود،

 در موفقیت به دستیابی در را تاجران تواند می اخالق با توأم تجارت معتقدند داوري پیش این رد با برخی مقابل، در

 جلب نتیجه در و کار و کسب فضاي در شهرت و اعتبار کسب با تواند می مهم این. رساند کمک خود کار و کسب
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 داشته دربر را فراوانی اجتماعی هاي آسیب همواره اخالق، بدون تجارت آنکه از گذشته. گیرد صورت مشتریان اعتماد

 در خاص طور به دیدگاه این. رساند می آسیب بازاریان و تاجران خود به حتی غیرمستقیم یا و مستقیم طور به و است

  .است کرده پیدا عمومی افکار همچنین و اجتماعی علوم متفکران میان در زیادي طرفداران اخیر هاي هده

 اي حرفه اخالق وجودي هفلسف بررسی ضرورت به تجارت، و اخالق میان هرابط هزمین در شده مطرح پرسش به پاسخ

 اي حرفه اخالق نوعی بروز و ظهور به تواند می تجارت اخالق به صرف کارکردگرایانه نگاه. انجامد می تجارت فضاي در

 و کسب متعالی اخالق نوعی سمت به حرکت ساز زمینه تواند می اسالمی رویکردي اتخاذ مقابل، در. بینجامد سودگروانه

 وراي در نهفته هاي آفت از بسیاري بروز از مانع تجارت، اهداف تأمین بر افزون تواند می دوم رویکرد واقع، در. باشد کار

  .باشد سودگروي هاندیش

 در دارند؟ اي رابطه تجارت و اخالق اساسا آیا که است آن تجارت اخالق در سوال ترین اساسی فوق، تعبیر اساس بر

 مسئوالنه و منصفانه مبادله براي قواعدي خرد سطح در توان می آیا: شود می مطرح نیز دیگري فرعی هاي سوال زمینه این

 ونهادي فرهنگی قواعد از سخن کالن بعد در توان می آیا یافت؟ دست اي مبادله عدالت به و کرد طرح افراد میان

 مجاورین خود، کارکنان مورد در اخالقی مسئولیتی تجاري موسسات و ها بنگاه آیا زد؟ تجاري جهان براي بازرگانی

 آزاد بازار نظام آیا گرفت؟ نظر در اجتماعی مسئولیت ها بنگاه براي توان می آیا دارند؟ زیست محیط همچنین و کارخانه

 به آزاد، بازار نظام در آیا است؟ جامعه سراسر در خدمات و کاالها توزیع در شیوه ترین مناسب و منصفانه کاري و ساز

  دارد؟ تجارت اخالقی هاي اسیب از کاستن در نقشی چه دولت شود؟ می توجهی مستاصل و درمانده افراد

گونه که باید گسترش نیافته  اي و به ویژه اخالق کسب و کار، آن اخالق حرفه همتأسفانه ادبیات فارسی موجود در زمین

اندیشمندان مسلمان . شود این نقص به طور خاص در مورد اخالق کسب و کار با رویکرد اسالمی مشاهده می. است

جمله مبحث  اي تجارت و از اخالق حرفه هرغم از میراث ارزشمند اخالق اسالمی، هنوز به صورت جدي به عرص به

  .اند اخالق اسالمی کسب و کار وارد نشده هبنیادین فلسف

  

 هاي اخالق تجارت دیدگاه 

) ع(نقل شده است که حضرت عیسی. شود در تاریخ شواهدي نیز از برخورد منفی مسیحیت با تجارت دیده می

گرچه در گذشته  .تجارت تعدیل شد ه، دیدگاه منفی دربار گیري دوران مدرن با شکلاما . صرافان را از معبد بیرون راند

  .آید غیراخالقی به شمار نمی ،تجارت به انگیزه سود محکوم بود، در دنیاي مدرن تجارت به منظور کسب سود

سازي سود توسط عامالن  حداکثر هبندي رفتار اقتصادي بر اساس اید ، به فرمول دانان در توجیه این رویکرد اقتصاد

نگرش اقتصادي، افراد با هدف کسب سود وارد بازار تولید و همچنین مبادله کاالها و  در. اند اقتصادي روي آورده

شود تا افراد حداکثر تالش خود را براي  موتور محرك اقتصاد باعث می هجویی به منزل سود هاین انگیز. شوند خدمات می
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اي که آن را به  جامعه است؛ ثمره تک افراد براي کسب سود، تأمین منافع نتیجه تالش تک. کسب منفعت مبذول دارند

هاي  اندرکاران فعالیت بر اساس این منطق، وجود رقابت میان دست. دهند بازار نسبت می طور معمول به دست نامرئی

براي نمونه، اگر دست . اي به رعایت اخالق کسب و کار مجبور شوند تواند موجب شود تا افراد به گونه اقتصادي می

  .کند رقابت در بازار حذف می هکاالیی نامرغوب تولید کنند، دست نامرئی بازار آنها را از چرخ اندرکاران اقتصادي،

توان از طرفداران جدي این نظریه  نوبل اقتصادي را می هدر میان اقتصاددانان متأخر، میلتون فریدمن از برندگان جایز

توان از او رعایت اخالق را خواستار  ن است و نمییک تاجر خوب تنها موظف به رعایت قانوبه اعتقاد فریدمن، . دانست

روي، سخن از مسئولیت اجتماعی  از این. هاي اقتصادي رسالتی جز کسب سود ندارند در بیان او، مشاغل و بنگاه .شد

  .ها و مشاغل قانون است به اعتقاد او تنها خط قرمز صاحبان حرفه. ها اشتباه است آن

هاي جدید  بر اساس دیدگاه. اند از این رویکرد افراطی به اخالق تجارت انتقاد کرده بسیاري از محققان علوم اجتماعی

اي  اي دیرینه از دیرباز اخالق و تجارت رابطه. توان و نباید از یکدیگر جدا کرد ، اخالق و تجارت را نمی اقتصادي

احتی سایرین بنا شده است؛گذشته از آنکه مالحظات اخالقی و لزوم فراهم کردن اسباب ر هاساساً تجارت بر پای. اند داشته

در . گیري تجارتی اخالقی وجود داشته و دارد هاي بسیاري هم در میان تاجران و هم در میان مردم براي شکل دغدغه

 .هاي اجتماعی تجارت توجه شده است ادبیات اقتصادي نیز به جنبه

توان  هاي اقتصادي بشر، می با نگاهی به تاریخ فعالیت. آفرین باشد تواند فاجعه وانگهی جدا کردن اخالق از تجارت می

اي در کسب و کار موجب بروز مشکالت بسیاري در جوامع بشري شده  این نکته را تأیید کرد، که ضعف اخالق حرفه

گیري  بروز مشکالت زیست محیطی در دنیاي معاصر، بروز فجایع انسانی همانند حادثه بوپال هند، شکل. است

و تخریب پیوسته محیط زیست، همه ناشی از نبود نظام ) تجارت مواد مخدر، قاچاق انسان(ضداخالقی هاي  تجارت

  .اخالقی در تجارت است

بنا بر تجارب . هاي تجاري شود تواند موجب رونق فعالیت از طرف دیگر، گسترش اخالق در فضاي کسب و کار می

توان به آن  گذشته از آنکه تقویت اخالق در تجارت می. تراند اي موفق هاي وفادار به اخالق حرفه موجود، غالبا شرکت

  .هاي موجود را از بین ببرد بسیاري از تعارض همفهومی انسانی بخشیده، ریش

  

 قانون و اخالق ،رابطه تجارت 

به نظر آنها قانون . برخی از منتقدان اخالق کسب و کار معتقدند که تجارت وراي قانون، نیازي به اخالق ندارد

  .هاي مجاز تجاري را مشخص کند و دیگر ضرورتی براي پرداختن به اخالق نیست تواند قلمرو فعالیت می

. عدم وجود قانون اخالقی تلقی کرد هتوان رفتاري را به واسط استدالل مزبور با این اشکال عمده مواجه است که نمی

  .گذاري اخالقی است از طرف دیگر، وضع قانون متأثر از نوعی ارزش
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تفکیک میان قانون و اخالق و همچنین اکتفا به قانون با مشکالت بسیاري از جمله ایجاد زمینه براي بروز بسیاري از 

فرض کنید در کشوري هیچ قانونی براي منع خرید و فروش . رو است هاي تجاري روبه فعالیت هها در صحن عدالتی بی

  قانون ادعا کنیم این کار اخالقی است؟ توان به دلیل نبود آیا می .کودکان وجود نداشته باشد

توان مسئولیت فعاالن در فضاي کسب و کار را منحصر به  آیا میتوان این پرسش را مطرح کرد که  به طور کلی، می

گیري به این نکته توجه  اي فراي قانون ندارد؟ آیا آنها نباید به هنگام تصمیم وظایف قانونی آنها دانست؟ آیا آنها وظیفه

شان آسیب ببیند؟ به بیان دیگر، اگر قانون رفتاري را مجاز شمرد و یا در مورد  که چه کسانی ممکن است از تصمیمکنند 

  توانند بدون هیچ محدودیت اخالقی آن را انجام دهند؟ آن ساکت بود، افراد می

هرچند قوانین . قلمداد کرد توان رفتاري را به دلیل قانونی بودن اخالقی نیز هاي مزبور منفی است؛ نمی پاسخ به پرسش

نماي اخالق  تمام هها آیین کنند، آن به طور معمول دیدگاه افراد نسبت به آنچه اخالقی یا عادالنه است را منعکس می

توان در موارد بسیاري بازتاب ضعیفی از آنچه که مردم بر سر اخالقی بودن آن توافق دارند،  قوانین بشري را می. نیستند

ذشته از آنکه اخالق در مواردي الزاماتی فراي قانون، همچون رحجان انصاف و گذشت در معامله، را گ. قلمداد کرد

  .کند ترویج می

  

 نگرشی دینی به اخالق کسب و کار 

در . اند ضمانت اجرایی آن در فضاي خشک تجارت مواجه هطرفداران اخالق کسب و کار با مشکلی اساسی در زمین

. مدت  دست یابند توانند با زیر پا گذاشتن اخالق به سود بیشتري  الاقل در کوتاه و کار میبسیاري از موارد، اهل کسب 

توان با اتخاذ  این مشکل را می. دهد گرایانه از اخالق تجارت رخ می این مشکل، به ویژه در صورت ارائه تفسیري کارکرد

هاي اخالقی در فضاي کسب و  سازي انگیزه رونیرویکردي دینی به اخالق تجارت و استفاده از راهبردهاي دینی براي د

توان به ارائه نوعی اخالق دینی کسب و کار اقدام کرد؟ برخی به شدت امکان ارائه  کار حل کرد؛ ولی آیا اساساً می

این  .کنند پذیر بودن آن استدالل می شوند و برخی نیز بر امکان اي کسب و کار با رویکرد دینی را منکر می اخالق حرفه

توان میان اخالق فردي و اخالق اجتماعی  نظر به طور عمده حول محور این نکته گسترش یافته است که آیا می اختالف

 .ارتباطی ایجاد کرد

اخالق کسب و کار، اخالق بازي «شده در نفی رویکرد دینی به اخالق کار آن است که  هاي ارائه یکی از استدالل

دوگانگی اخالق فردي و اخالق کاري که به طور عمده  هنظری هین ادعا بر پایا .»تاست و با اخالق دین متفاوت اس

مطرح شده، و مورد تأیید اقتصاددانی چون میلتون فریدمن قرار گرفته است،  توسط افرادي چون آلبرت کار، و پیتر فرنچ

  .باشد استوار می



  

     35                                                                                                   سید صدرالدین حسینی مشهدي                                                : مدرس

 

 

او فضاي کسب و کار را  ؛بازي را داردهاي خشک یک  تجارت ویژگیآلبرت کار در توجیه این نظریه معتقد است 

 تواند بدون الف زدن و کتمان حقیقت برنده شود؛ بازي، بازیگر نمیه کند که در آن بنا بر قاعد به بازي پوکر تشبیه می

بر این اساس، یک تاجر موفق باید الف زدن و کتمان حقیقت را به . بازي است و اشکالی بر آن وارد نیست هاین قاعد

در کند که  آلبرت کار بیان می هفریدمن در تأیید نظری. بازي تجارت یاد بگیرد و بر فنون آن مسلط شود هعدمثابه قا

صحنه کسب و کار، افراد باید تمامی تالش خود را براي بیشینه کردن منافع خود مبذول دارند و تنها محدودیت موجود 

  .تهاي قانونی اس ها، محدودیت بر سر راه آن

پذیري رویکرد دینی در  دوگانگی اخالق فردي و اخالق کاري، بر امکان هدگاه مزبور، برخی با رد نظریدر برابر دی

در تبیین رویکرد متفاوت دین به کسب و کار بر  براي نمونه، الیوت درف. کنند اخالق کسب و کار استدالل می

کسب و کار، «دین این نگرش را که به نظر او، . کند هاي مختلف زندگی در نگرش دینی تأکید می وابستگی عرصه

  .شمارد هاي دیگر زندگی مرتبط نیست، مردود می ، و با جنبه»کسب و کار است

هایی به استفاده از مفاهیم دینی در تبیین نقش  وان گرایشت هاي جدید به اخالق کسب و کار، می در میان نگرش

کار  معتقد است در عصر کنونی کسب و براي نمونه، کیت دیویس .دهاي تولیدي مشاهده کر ها و شرکت اجتماعی بنگاه

روي،  ز اینا. دار منابع جامعه تلقی کرد ها و صنایع را امانت توان صاحبان حرفه است و می نقش اجتماعی جدید پیدا کرده

دوام نوعی زیان براي جامعه به شمار  ارزش و کم استفاده از منابع تجدیدناپذیر جامعه براي تولید محصوالت کم

مسئولیت ارزشی کسب و کار  هکامنیش معتقد است آمریکاي معاصر نیازمند گسترش اخالقیاتی است که بر پای.آید می

داري انسان در  ت آنکه در فضاي اخالق غیردینی سخن گفتن از امانتداراي اهمی هنکت. در مقابل جامعه استوار باشد

رسد؛ زیرا ترسیم مسئولیت اجتماعی براي افراد با سودگروي به مثابه بینش حاکم بر  مقابل جامعه، چندان ساده به نظر نمی

  .یافته سازگار نیست جوامع توسعه

  

 اسالمی به فلسفه اخالق تجارت رویکرد 

. گرایی است اخالق کسب و کار در نگرش اسالمی متأثر از دو اصل یکپارچگی اخالقی و فراکارکرد هفلسف

هاي اخالق فردي و اجتماعی تأکید  هاي دوگانه گرا، بر پیوستگی حوزه یکپارچگی اخالقی به مثابه نقطه مقابل دیدگاه

هاي متعالی اخالق کسب و کار  ت تجاري، بر جنبهفراکارکردگرایی نیز با گذر از کارکرد مثبت اخالق در موفقی. کند می

شناسی اخالقی تجارت  نگرش یکپارچه و اصیل اسالم به اخالق کسب و کار، ارتباطی تنگاتنگ با آسیب. اشاره دارد

  .دارد
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 آسیب شناسی اخالقی تجارت) الف

. اعی و اخالقی قرار داردهاي اجتم ت به دلیل ماهیت خاص خود، همواره در معرض آسیبفضاي کسب و کار و تجار

اطالعات نادرست و تبانی، براي حذف  هفروشی، ارائ افراد براي موفقیت در بازار، گاه به شگردهاي غیراخالقی چون کم

این مشکل به طور عمده ناشی از این مسئله است که فضاي کسب و کار محیطی خشک و متأثر از . آورند رقیب رو می

بازار، مکان معامله براي کسب سود است؛ سودي که غالباً بدون حسابگري . گرایانه است ها و رویکردهاي محاسبه عادت

هاي اخالقی فرو  ناهنجاري هتواند افراد را به ورط گري می روي در حساب افراط و زیاده. آید و دقت عمل به دست نمی

  .برد

  

 یکپارچکی اخالقی) ب

تجارت استنباط  هتوان از دستورهاي اخالقی وارد شده دربار اسالم به اخالق فردي و اجتماعی را می هرویکرد یکپارچ

ستحباب پذیرش ا نگرفتن سود از مشتریان به هنگام تأمین مخارج روزمره، گرفتن در معامله، سفارش به ساده. کرد

نشانگر آن است که اسالم از  ها دستور اخالقی دیگر و ده کراهت قسم خوردن به هنگام معامله تقاضاي فسخ معامله،

هاي اخالقی هماهنگ را در زندگی  کند که گسترش فضیلت نوعی اخالق متعالی در فضاي کسب و کار حمایت می

 .کند فردي و اجتماعی دنبال می

اسالم سعی . گیرد سودگرایانه رایج در فضاي تجارت فاصله می هو کار به شکلی اساسی از شیواخالق متعالی کسب 

در این . کرده است با ترویج قواعدي اخالقی، تجارت را از شکل نوعی بازي برد  باخت به یک بازي برد  برد تبدیل کند

شود و بازي باخت  برد نیز به منزله  قلمداد میبازي، گاه باختن متعارف نیز به دلیل رعایت حال افراد ضعیف، نوعی برد 

 .شود بازي برد  برد تلقی می

است به تجارت با خدا  ها خواسته شده گیري با گسترش دید مؤمنان به تجارت توجیه، و از آن این منطق تصمیم

صالح، به ثواب دست  توانند با تجارت عمل آنان می. هاي دنیایی است بپردازند؛ تجارتی که بسیار سودآورتر از تجارت

چنین . یابند پاداشی ارزشمند دست می هبر اساس این نگرش، مؤمنان با فروش متاع خود، به بهشت برین به منزل .یابند

ساز بروز و ظهور بسیاري از فضایل  هاي اقتصادي و اجتماعی در بازار، زمینه تواند افزون بر جلوگیري از تنش تحلیلی می

  .کار شوداخالقی در فضاي کسب و 

  

 فراکارکردگرایی) ج

گرایی در اخالق کسب و کار، نگاه کارگردگرایانه صرف نیز  در نگرش اصیل اسالم، افزون بر اجتناب از دوگانه

تواند به سودآوري بیشتر  می کسب و کار ههاي اسالمی، تبلور اخالق در حوز بر اساس آموزه. شده است مردود شمرده
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در بیان قرآن مجید و روایات . گرفته فراتر از محاسبات سودگرایانه است صورتگذاري  شود؛ ولی هدف منجر

رزق و . عنوان شده است و برکت در کسب و کار نتیجه رعایت اخالق در تجارت، گشایش در روزي) ع(معصومان

، سودي که از هاي اسالمی بر اساس آموزه .دباشن هاي مادي، معنوي و اخروي می برکت مفاهیمی هستند که داراي جنبه

گذشته از عواقب اخروي، چنین . بسا از نظر مقدار زیاد باشد، ولی برکت ندارد راه حالل کسب نشده باشد، چه

 .باري کند تواند موجب بروز انواع مشکالت روحی و روانی شود و افراد را دچار زندگی فالکت گرایی می سود

ت یاد شد، به جاي آنکه اخالق را در خدمت افزایش سود اخالق تجار هآنچه از آن به فراکارکردگرایی در فلسف

قرار  قلمداد کند، کسب و کار را در راستاي هدف تعالی و رشد انسان و در نهایت رسیدن به مقام جانشینی خداوند

شود که نه تنها فعالیت تجاري را در خدمت  فیلتري معنوي ظاهر می هق کسب و کار به منزلدر این رویکرد، اخال. دهد می

 ههاي وارد شده دربار شاید بتوان گفت سفارش. انجامد گرا می دهد، بلکه به ارتقاي رتبه و مقام تاجر اخالق جامعه قرار می

هاي اخالقی در فضاي کسب و کار  گسترش فضیلتاسالم براي   گیري استحباب معامله با افراد خوشنام و خیر، از جهت

  .حکایت دارد

هاي الزم براي بسط، گسترش و نهادینه کردن اخالق  نکته پایانی آنکه اسالم به عنوان دینی جامع و کامل، از قابلیت

بینی توحیدي و نگرش انسان به خود و جهان  توان در جهان کلید این موفقیت را می. ردار استاصیل کسب و کار برخو

هاي الهی است، تمامی  دار نعمت از آنجا که انسان در نگرش توحیدي مخلوق خدا و امانت. وجو کرد اطراف جست

وسیع  هتوجه به گستر همدار در سای انسان دین. گیرد هاي تجارتی رنگ و بوي الهی می هاي او از جمله فعالیت فعالیت

پاداش و عقوبت اخروي،  هو همچنین نظام عادالن هاي الهی، جاودانگی زندگی پس از مرگ، امانت بودن نعمت زندگی،

هاي فردي و اجتماعی، نه تنها او  شود که با جلوگیري از بروز لغزش به نوعی نیروي انگیزشی و کنترلی درونی مجهز می

بلکه او را به سوي انجام   خواند؛ ها و حتی طبیعت پیرامونش فرا می اش نسبت به خود، سایر انسان را که عمل به وظایف

  .دهد یر سوق میکارهاي خ

  

 اخالق اسالمی تجارت هکارکرد فلسف 

اي در اخالق دینی تجارت است،  اخالق تجارت از دیدگاه اسالم، گذشته از آنکه بحثی نظري و پایه هبحث از فلسف

نگاه . اي و مهندسی فرهنگی فضاي کسب و کار ایفا کند گذاري اخالق حرفه تواند نقشی کاربردي در سیاست می

اي و سازمانی اخالق  هاي رسانه گیري تواند جهت یکپارچه و فراکارکردگرایانه به اخالق کسب و کار به طور خاص، می

 .اي را به منظور سوق دادن فعاالن بازار به سمت اهداف نظام اخالقی اسالم متاثر سازد حرفه

هاي اسالمی، ترویج اخالق اسالمی در فضاي کسب و کار نیازمند استفاده از ابزارهاي تربیت دینی  بر اساس آموزه

شده در متون اسالمی، تالش براي ایجاد هویت دینی در صاحبان کسب و  رضههاي ع ترین رهیافت یکی از عمده. است
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هاي اخیر در مطالعات اخالق کاربردي نیز مورد توجه قرار گرفته  این رهیافت نکته ظریفی است که در سال. کار است

که به صورتی عمیق  کنند ها باورهاي اخالقی عمدتا زمانی در رفتار مردم ظهور و بروز می بر اساس این بررسی. است

توان  ها را می هایی رویکرد اسالم در ایجاد هویت اخالقی در تجار و صاحبان حرفه نشانه وارد هویت افراد شده باشند

کوشد با  وقتی کاسب دوست خدا تلقی شد، وي می. یافت) الکاسب حبیب اهللا(تعبیر از کاسب در مقام دوست خدا 

 هدر این رویکرد، تخلق تاجر به اخالق اسالمی نه به منزل. تبعیت از موازین الهی در تجارت؛ هویت خود را حفظ کند

اي براي حفظ هویتش به عنوان دوست خدا  ، بلکه به رویه)مداري ابزاري مشتري(ابزاري براي کسب درآمد بیشتر 

 .شود بدل می) داري اصیلم مشتري(

شده و به فعالیت نهادهاي   تواند در منشورهاي اخالقی کسب و کار منعکس همچنین رویکرد اخالقی اصیل اسالم می

تدوین منشور اخالقی کسب و کار به طور عام و منشور . اي جهت دهد دولتی و مردمی فعال در حوزه اخالق حرفه

هاي مهندسی فرهنگی بازار  هاي اسالمی، یکی از ضرورت بر اساس آموزههاي مختلف به طور خاص،  اخالقی حرفه

اخالق  هگذشته از آنکه ایجاد و گسترش نهادهاي مردمی فعال در حوز. اسالمی است که کمتر بدان توجه شده است

  .اي اسالمی بسیار ضروري است حرفه
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 تمدن، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، 

  .در هنر و ادب و اخالق هم باید متمدن بود و برتري داشت

)لویی پاستور(   

  

  :مچهار فصل

  شور اخالقی سازماننم

  

متعدد و متنوعی متوسل زارهاي ها و اب ت در اعضاي سازمانی خود به تکنیکها براي نهادینه کردن اخالقیا سازمان

اخالقی نشان دهنده مشکالت  ها در استفاده از منشور تجربه سازمان. منشور اخالقی است ها تدوین اند که یکی از آن شده

منشور اخالقی . شور اخالقی استاي است که یکی از این مشکالت عدم توجه به کلیه ذي نفعان سازمان در من عدیده

  .هرچند آن افراد کامال با آن منشور موافق نباشند. گیرند یادي داشته باشد که آن را به کار میبر افراد تاثیر زتواند  می

داند که عدم رعایت منشور اخالقی ممکن است به اخراج منجر شود و متخصصین داراي  می IBMیک مدیر در  

منشور اخالقی براي  ،این با وجود. آگاهی دارند جواز کسب نیز از جدي بودن خطر از دست دادن جواز کسب خود

لذا منشور اخالقی صرفا براي کسانی اثربخش . غیراثربخش است ،افرادي که داراي شخصیت اخالقی مورد تامل هستند

  . است که در حال حاضر داراي استانداردهاي اخالقی باالیی باشند

هتر از واحدهاي دولتی به ب موسسات خصوصی. شود قی خوب به عنوان عملکرد تجاري خوب تلقی میعملکرد اخال

مناسب اهمیت این گفته در این جاست که بخش خصوصی اهمیت اقدامات اخالقی . دهند هاي اخالقی گوش می توصیه

  19.کنند و احتماال در رفتارهاي اخالقی اش بهتر از بخش دولتی است را از دیدگاه تجاري درك می
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 لزوم بهره گیري از کدهاي اخالقی در سازمان  

، کنند ه کدهاي اخالقی سازمان مراجعه میی که در زمینه تصمیم گیري اخالقی به راهنمایی نیاز دارند اغلب بکارکنان

اگر براي . دهد ها قرار می انجام کارهاي درست در اختیار آن هاي روشنی را در زمینه شود جهت گیري که تصور می

هاي خود را به کار  شوند تا بهترین قضاوت ، ترغیب میاشدها هیچ گونه کد اخالقی براي پیروي از آن وجود نداشته ب آن

در اینجاست که . قبت نمایدکارکنان و هریک از ذینفعان دیگر مرا ،مشتریان ،سهامداران آن ،گیرند و از سازمان

سهامداران تلقی شود چه اتفاقی اگر کاري درست براي مشتریان کاري نادرست براي : آید هایی بوجود می دشواري

  افتد؟ می

  

 منشورهاي اخالقی  

 و دینی نظام ابعاد این  از  یکی.کرد  مطالعه  مختلفی دیدگاههاي  از  توان می را اخالقی منشورهاي و  اي حرفه  اخالق

 نیز دینی و ارزشی نظامهاي در منشورها این  در موجود  اصول و متغیرها ها، مولفه مفاهیم از بسیاري که چرا  است  ارزشی

  .است  گرفته قرار تاکید مورد مکرر بعضا و  شده لحاظ

 است این  بر  مختلف،عقیده اي حرفه مراکز و سازمانها در اخالقی منشورهاي رفتاري اصول پیرامون جدید مطالعات در

  این  وجود .است بوده آن حیات شیوه نمایانگر  بازرگانی  بنگاه هر  منشوراخالقی و  رفتاري  اصول تاکنون،  دیرباز از که

 .دارند حضور  هم دنیا  نقاط  اقصی در که میعا میسها هاي شرکت براي بویژه .است حقوقی  ضرورتی امروزه مسلما اصول

  هاي بنگاه کاري اخالق براي اي ضابطه معیار و خواهند می که رسد می گوش به صداهایی دنیا  گوشه هر از اکنون

 و عجیب و پیچیده هاي طرح و کار نیروي از استفادهءسو ،  رشوه فریب، انواع(روي زیاده فساد و .شود تعیین اقتصادي

 از چندبخشی هاي گروه و گذار سرمایه صنعت، دولت، ها ده که رسیده حدي به )بازار کاري دست و  تقلب در  غریب

 »ملل سازمان جهانی میثاق« به توان می جمله از .اند کرده مطرح را اصولی ها، بنگاه رفتار مهار براي جهان چهارگوشه

 هدف هزاران خدمت  کاري، در  اخالق همان یا رفتار اصول .کرد  اشاره »جهانی تجارت براي کننده مصرف منشور«و

 کارایی با و بهتر تا کند کمک مختلف هاي فرهنگ و مناطق کارکنان، از انواع به تواند می  که هست نیز دیگر عملی

 از کاستن با تا دهد می  فرصت سازمانها و  مراکز به و باشد  گیري تصمیم براي  مرجعی تواند می کنند؛ همچنین کار تر بیش

 براي دهند؛ نشان واکنش تر بیش اتحاد با و سرعت  به  بحران هنگام به و دهند ادامه کار به خود سرپرستی هاي الیه شمار

 نیز را خود تجاري شریکان و  کنندگان تأمین کاري  اخالق مراکز، و ها سازمان  برخی مختلف،  تجاري تبلیغات از مراقبت

 کاري اخالق  به است خواسته هستند تاتا  از استفاده خواهان که کسانی همه تاتا از هندي مثال،گروه براي. کنند می بررسی

 در کیفیت ترغیب مهمهاي  سیاست از یکی  عنوان به مضاعف هاي حمایت موضوع  نیز  طرفی  از .باشند پایبند و وفادار تاتا

  .است گشته اي حرفه اخالق  معیارهاي وامدار  که   آید می شمار به صنایع و ها شرکت
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 سازمانی  اخالق اصول(اخالقی منشور جهانی معیارهاي(  

 کار و کسب جهانی معیارهاي. کنند معین جدید اصولی یا بسنجند را خود اخالقی اصول خواهند می که  جوامعی براي

  که اند شده تقسیم دسته  هشت در اصول این.است  جهانی بزرگ هاي شرکت راهنماي اصول عصاره که دارند وجود

  :از  عبارتند

  امانت اصل .1

   مالکیت اصل  .2

  اعتماد اعتبارو اصل .3

  شفافیت اصل .4

  اصل منزلت .5

 اصل انصاف .6

  اصل شهروندي .7

  متقابل  اصل حساسیت .8

  

  امانت اصل .1

 ظاهر وفاداري و جدیت با شرکت  فعالیتهاي به نسبت و باشیم ذینفع افراد و سازمان امین باید که معناست بدان اصل این

  .رود می انتظار امین یک از  که  اخالصی و صفا همان با شویم

  

  مالکیت اصل .2

 فیزیکی، منافع به نسبت تعهد حس ایجاد و اسراف ،و اختالس یا اموال انتقال از پرهیز و افراد  حقوق و مالکیت به احترام

  .است  مالکیت  اصل اساس انسانی و مصرفی کالبدي،

  

  اعتماد و اعتبار اصل .3

 چه و باشد ناظر قانون چه است  انسان وجودي فلسفه و محیط به  وفاي  تقید و  نوعی و دارد اي ویژه معنی اعتماد واژه

  .نباشد
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  شفافیت اصل .4

 و عمده اصول از یکی  شفافیت قاعده سازمانها و جوامع اخالقی  منشورهاي  در  اساسی معیارهاي و عمده اصول از یکی

 و  صادقانه اي شیوه به ها فعالیت انجام یعنی است  شفافیت قاعده سازمانها و  جوامع  اخالقی  منشورهاي در اساسی معیارهاي

  سلوك حسن اساسی عوامل از یکی مهم این .کار است فرایند و فعالیتها  سوابق حفظ و  نیرنگ  و  فریب بدون و آشکار

  .است سازمانی و اي حرفه فرهنگی، اجتماعی، اهداف سمت به و  هم براي هم،  با  افراد

  

  منزلت اصل .5

 همچون اموري  شامل و است افراد شأن و حرمت  از  پاسداري در اصل این باالست، بسیار افراد منزلت و شأن

 و کار بازار و سازمان محیط انسانی منابع  بالندگی آن پی در که  است  انسانی  حقوق و خصوصی حریم ایمنی، تندرستی،

  .دهد می روي جامعه

  

  انصاف اصل .6

 هر از دوري و آنها نظرات و افراد همه به احترام و  منصفانه و آزاد هاي رقابت به ورود یعنی انصاف اصل از منظور

  .است مختلف فعالیتهاي  در  تبعیض گونه

  

  شهروندي اصل .7

  یک  امروزه .باشد میعمو  اموال حافظ و شمارد محترم را قانون باشد، پذیر مسئولیت شهروند فرد که رود می انتظار

 خانواده و  اي حرفه محیط جامعه، اخالقی هاي سازمان  به باشد که  اي مرتبه و  مقام هر  در  که است کسی خوب شهروند

  .باشد  کننده تعیین نقش صاحب جامعه در و  بپرهیزد و ارزش بی فرهنگی و سیاسی  فعالیتهاي در مشارکت از و است پایبند

  

  حساسیت اصل .8

 منظور و  مقصود  اصل  این در  مربوط  امور تسهیل و همدلی حس داشتن و  انسانی منابع نیازهاي به نسبت حساسیت

  . است

  

 راهکارهایی براي تدوین برنامه اخالقی  

امکان دارد برخی استانداردها در منشور . و باورهاي سازمان را به استانداردهاي رفتار مشخص تبدیل کنید ها ارزش .1

 . اخالقی ذکر شوند و حتی براي شرایط جدید استانداردهاي مشخصی ارائه شود
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اقداماتی را  ي رفتاري،عالوه بر تبدیل منشور به استانداردها ،هایی که منشور اخالقی اثربخش داشته باشند شرکت .2

به اطالع کارکنان رسانده،  هم چنین جرایم را. اند که در زمان نقض منشور اخالقی صورات گیرد مشخص کرده

به عنوان مثال شرکت زیراکس کارکنان خود را در . گذارند تا عمل به منشور را تضمین نمایند را به اجرا میها  جریمه

، مثل دست بردن در وه و نیز در مواردي که چندان قابل توجه نبودمثل اخذ رش ،موارد نقض قانون که حدي هستند

 .هاي شرکت اخراج نمود حساب

ل ها در ح ه مسائل اخالقی و تقویت مهارت آنها براي حساس نگه داشتن کارکنان خود ب بسیاري از سازمان .3

 ،کنند ها شرکت می این نشستمدیرانی که در . اند اي پرداخته هاي اخالقی دوره معضالت اخالقی به برگزاري نشست

 . در کالس بحث و بررسی کنند ،ده استکه در سازمان خودشان اتفاق افتا باید قضایاي اخالقی را

واقعی براي هاي اخالقی موفق بر اهمیت مشخص نمودن اهداف عملکردي  ها با اجراي برنامه ز شرکتبسیاري ا .4

ه سمت رفتارهاي کارکنان را براي رسیدن به همان اهداف بقی وضع کردن اهداف غیر منط. اند کارکنان تاکیده نموده

 . بویژه زمانی که براي رسیدن به اهداف پاداش منظور شده باشد. دهد غیراخالقی سوق می

شود وکیل مدافع  اقداماتی است که غالبا توصیه می ایجاد یک پست به عنوان وکیل مدافع اخالقیات از دیگر .5

دیران باالي سازمان باشد که از یک منظر به عنوان مرجع تشخیص تمام وقت اخالقیات در طبیعتا باید از ماخالقیات 

 کند و به شکل را از دیدگاه اخالقی ارزیابی می این وکیل مدافع اقدامات سازمان. سازمان به ارائه خدمت مشغول است

 . دهد یدي اقدامات را مورد پرسش قرار مهاي پیشنها محکم و روشن مالحظات اخالقی طرح

ها و مشاورینی  تی پا را فراتر گذاشته و حقوقدانهاي خود براي شهروند خوب بودن ح ها در تالش برخی سازمان .6

 . چون یک ناظر اقدامات سازمان ذیربط را در نظر بگیرنداند که هم تخدام کردهرا براي کار اس

 به. ، ابزارهاي متعددي ارائه شده استهاي مدیریت اخالق زه در جهت رسیدن به اهداف و آمانبه طور کلی امرو

  :تواند از سه طریق حاصل شود دارند که این هدف می عنوان مثال صاحب نظران اذعان می

 ارائه خط مشی یا منشور اخالقی مناسب براي سازمان .1

 امور اخالقی میمنصور نمودن یک کمیته رس .2

 هاي تحول اداري آموزش اخالقیات در برنامه .3

 .باشد رین شیوه انتصاب کمیته اخالقی میترین روش تدوین منشور اخالقی وکم کاربردت رایجهاي فوق،  در بین روش

   20.شود تر سازمانی دیده می اداري نیز در کمهاي تحول  آمورش اخالقیات در برنامه
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 اخالقی  منشور  از هایی مدل  

  تحت  غالبا  که  اخالقی  هاي نظامنامه  ي مجموعه از ادارات و صنایع آموزشی، مراکز ها، بانک ها، سازمان از بسیاري

 زیر در .کنند می استفاده است سازمانی و محیطی ویژه دستورهاي و اصول حاوي و شوند می آورده  منشوراخالقی  عنوان

  :است جالبی نکات حاوي که ایم آورده را اخالقی هايمنشور از اي نمونهچند 

  

  دانشگاه اخالقی منشور) الف

 .باشد داشته نیز اجتماعی  رسالت و فلسفه تشکیالتی، وظایف بر عالوه باید سازمان یک نظران، صاحب دیدگاه از

  :شود می اشاره آنها به زیر  در  که است استوار وجه دو بر جهتی از اخالقی منشور

  دارند؛ ارتباط سازمان با مختلف هاي صورت به سازمان یک رجوع ارباب یا و مشتري عنوان به که کسانی.1

  .دارند عهده بر را مراجعان به خدمت ارائه که کسانی.2

  

  اخالقی  منشور محورهاي

  کار محل در انضباط و نظم .1

  ظاهري آراستگی .2

  شناسی وقت .3

  احترام و ادب رعایت و رجوع ارباب با خوب برخورد .4

  انصاف و عدل براساس امور انجام .5

  ممکن  زمان  کمترین در رجوع ارباب امور انجام .6

 مقررات و ضوابط براساس امور بهتر هرچه انجام در منشوراخالقی  رعایت  با گیرندگان خدمات و دهندگان خدمات

  21.دارند نقش سازمان چشمگیر رشد و پویایی در

  

 22منشور اخالقی شرکت سایپا یدك) ب

 عهد نامه 

بندم که همه روزه و در تمام ساعات با ظاهري آراسته و در محیطی منظم و  در پیشگاه خداوند متعال، با خود عهد می

در نهایت نظم و ادب و احترام با برخوردي نیک و پسندیده، با ارباب رجوع و همکاران تعامل برقرار نموده و در 

رعایت انصاف به انجام رسانیده و درصورت برآورده نشدن کوتاهترین زمان ممکن امور محوله را درکمال صداقت و 
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خواست ارباب رجوع، توضیحات کافی را براي روشن شدن ذهن آنان ارائه نمایم و در راستاي اهداف متعالی سازمان و 

  .کشور، خود را مقید به اجراي رسالت، اصول و منشور ذیل دانسته و به آن پایبند باشم

 

 منشور اخالقی 

ن شرکت سایپا یدك با ایمان به اراده خالق هستی و درجهت حفظ منافع ملی و سازمانی و رضایتمندي ما کارکنا

 :مشتریان که سرمایه واقعی ما هستند، به رعایت اصول ذیل معتقدیم

 دهیم هاي سازمانی خود قرار می رعایت شئونات و ارزشهاي اسالمی را در محیط کار سر لوحه فعالیت. 

 هاي واقعی سازمان بوده، شخصیت و جایگاه ایشان در فرایند ارتباطات متقابل  که مشتریان، سرمایه ما بر این باوریم

 .ماند محفوظ می

  انجام امور مراجعان را در کوتاهترین زمان ممکن ضروري دانسته و کوشش خواهیم نمود از اتالف وقت آنان

 .خودداري نماییم

  ساز رشد و ارتقا  سوي ذینفعان را ارج نهاده و از آن به عنوان زمینهدریافت هر گونه انتقاد، نظر و پیشنهاد از

 .نماییم خدمات استفاده می

 سازي، تهمت، غیبت و خبر چینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف نماید را  پرهیز از شایعه

 .سازیم در فرهنگ سازمان جاري می

  مدارك محرمانه و اسرار و اطالعات مشتریان را از اهم وظایف خود رازداري و خودداري از افشاي اسناد و

 .دانسته و به آن پایبندیم

 نماییم درك و استفاده صحیح از اختیارات و قدرت سازمانی را در کلیه سطوح سازمان اجرا می. 

 همواره براي رشد و تعالی سازمان به دنبال ارائه پیشنهادهاي سازنده هستیم. 

 5(می و گروهی و اجراي بهبود کیفیت مانند نظام آراستگی در انجام کار تیS) قدم  همراه با سایر کارکنان پیش

 .کنیم بوده و اجراي مفاد آن را به عنوان رفتار ثابت و عادي روزانه خود نهادینه می

 تراك ما کارکنان شرکت سایپا یدك ارتقا و توسعه تجربه و دانش سازمانی را به عنوان سرمایه شرکت و به اش

گذاشتن آن با همکاران، مشاوران، پیمانکاران و کلیه ذینفعان در چارچوب ضوابط را از وظایف خود دانسته و در 

 .راستاي افزایش آن تالش مینماییم

 

 23منشور اخالقی شرکت پیشتازان تجارت آپادانا) ج

  انسجام و یکپارچگی )1 
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شویم  و یکپارچگی سازمانی است متعهد میکت از مصادیق تحکیم تعهد وفاداري و احساس تعلق به شربا این باور که 

اي واحد و منسجم عمل نموده و همواره در جهت هماهنگی و پیشرفت هرچه بیشتر  ه به عنوان یک عضو فعال در پیکرهک

شرکت و مطلوب مشاهده کنیم که به زیان عملکرد یکی از همکاران رفتاري ناچنانچه به فرض بعید در  .آن تالش کنم

  .دانیم به نحوي شایسته در برطرف کردن این نقصیه بکوشیم موعه باشد، وظیفه خود میمج

  

  رعایت قوانین و مقررات) 2

 هاي سازمانی و تحقق اهداف عالیه شرکت در گرو رعایت قوانین است، که انجام وظایف شغلی و فعالیتر با این باو

  .دانیم ها می ات و اجراي آنخود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقرر

  

     رفتار منصفانه و قانونمند) 3

 .همکاران و دیگران احترام گذاشته و پذیراي آن هستند هاي سازمانی، کارمندان به تمامی ارزش

صداقت و درستی، فرهنگ کار گروهی، خودباوري، آموزش : ي شخصی مورد انتظار عبارت است ازها ارزش

 .آراستگی و متانتپذیري، حسن سلوك، 

رفتار کارمندان در زندگی خصوصی خودشان به نحوي است که موجبات اعتال اعتبار و حسن شهرت شرکت را 

  .فراهم نماید

 

 خط مشی اخالقی شرکت در قبال کارکنان) 4

 ي همکارانها ارتقا سطح دانش و توانمندي) الف

 فرصت ارتقا شغلی) ب

 تأمین رفاه) ج

 عادالنه و مکفی برخورداري از حقوق) د

 نظام عادالنه پاداش) ه

 تالش در جهت بهبود ارتباطات انسانی و سازمانی) و

  .داند در قبال کارکنان خود را مسئول میشایسته ساالري از جمله مواردي است که شرکت ) ز

 

 هاي شرکت حفاظت از دارائی) 5

نامشهود شرکت ممنوع بوده و شرکت تمهیدات  ي مشهود و یاها رکنان و یا اشخاص ثالث از دارائیاستفاده کا ءسو

  .استفاده فراهم خواهد نمود ءالزم را جهت جلوگیري از هرگونه سو
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 وظیفه کارکنان و شرکت در قبال یکدیگر و سایر مشتریان) 6

 .، حذف تشریفات زائدوظیفه شناسی، وقت شناسی، آراستگی ظاهر - الف 

 .ت و حفظ اطالعات مربوط به شرکت، صداقعایت اصول، امانتداري، رازدارير -ب 

 .تالش براي ارتقاي مستمر سطح اعتماد و اطمینان هیئت مدیره - ج 

 .، صحت و کیفیت و سرعت ارائه خدمات به شرکتتالش براي ارتقاي دقت - د 

 توجیه کامل طرفهاي تجاري شرکت و ایجاد روابط شفاف کاري با آنها –ه 

 تجاري،همکاران و رقبااحترام حریم خصوصی طرفهاي  -و

 رعایت منزلت و حقوق انسانی و شهروندي - ز

 صداقت و درستی در تبادل اطالعات - ي

 ) خارجی داخلی،(رفتار منصفانه با مشتریان شرکت  - ط

    ) اعم از خارجی یا ایرانی(آداب و سنن و اعتقادات همکار  احترام به فرهنگ، - ح

 

 الزامات و انتظارات) 7

مسئولیت شخصی هریک . اخالقی تنها در صورت تحقق تمام موارد فوق الذکر حاصل خواهد شد اهداف این منشور

 .از کارمندان، تعهد به این منشور اخالقی است

این . تمام کارمندان باید تشویق شوند که هرگاه متوجه شوند که کار خالفی در حال انجام است آنرا گزارش نمایند

 .کوچک که به مسایل بزرگ منجر می شود جلوگیري بعمل آیدکار کمک خواهد کرد که از مسایل 

 .باشند ق رفتار کارکنان با این منشور میهمه مدیران مراقب انطبا

  

 ضمانت اجرا) 8

 .هاي قانونی و مقرراتی قرار دهد یا همکارانشان را در معرض مجازاتتواند کارمند  عدم اجراي منشور فوق می

انضباطی در خصوص عدم رفتار مناسب ممکن است منجر به تذکر، توبیخ، جریمه و تنبیهات انضباطی توسط کمیته 

  .گردد) مطابق آئین نامه انضباطی(قطع رابطه همکاري 

  

  منشور اخالقی بانک ملی ایران) د

 به بانکی خدمات ارائه به ملی منافع حفظ درجهت و هستی خالق اراده به ایمان با ایران ملی بانک کارکنان 

  . دانند می امورخود سرلوحه را آنان رضایت جلب و پردازند می مشتریان
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 خود شعب در را آنان حضور و هستند بانک واقعی يها سرمایه مشتریان که باورند این بر ایران ملی بانک کارکنان 

  . شمارند می مغتنم

 در همگان پذیرش آماده پذیري مسئولیت و شناسی وقت آراستگی، نظم، رعایت با ایران ملی بانک کارکنان 

  . باشند می) مرزي برون و مرزي درون شعب در( بانک واحدهاي

 مهمترین از ، بانک این واحدهاي به مراجعان تکریم و احترام ، عزت که باورند این بر ایران ملی بانک کارکنان 

  . باشد محفوظ متقابل ارتباطات فرآیند در مشتریان وجایگاه شخصیت تا نمود خواهند سعی و است آنان مسئولیتهاي

 خواهند کوشش و دانسته ضروري ممکن زمان ترین کوتاه در را مراجعان امور انجام ایران ملی بانک کارکنان 

  . نمایند جلوگیري بانک واحدهاي در آنان وقت اتالف از نمود

 اختیار در ونوین مناسب اي شیوه به و مطلوب کیفیت با را خود خدمات هستند مصمم ایران ملی بانک کارکنان 

  . دهند قرار بانک مشتریان

 و سرعت به را مشتریان نیاز مورد اطالعات هرگونه خود کاري حوزه در تا دارند وظیفه ایران ملی بانک کارکنان 

  . آورند فراهم آنان براي مقررات به توجه با

 است مشتریان رضایت میزان و نظرات آنان هاي فعالیت ارزیابی مبناي که باورند این بر ایران ملی بانک کارکنان .  

 عنوان به آن از و نهاده ارج را مشتریان سوي از پیشنهاد یا نظر انتقاد هرگونه دریافت ایران ملی بانک کارکنان 

  .کنند می استقبال بانکی ارتقا و رشد ساز زمینه

  

  پارس خودرومنشور اخالقی شرکت ) هـ

 سازمانی يها ارزش اخالقی کدهاي  

 شناخته مربوطه ارزش اخالقی کدهاي عنوان تحت سازمانی، هاي ارزش از یک هر با مرتبط اجرایی مصادیق: تعریف

  .شود می

  

o کرامت و احترام  

  افراد انسانی کرامت حفظ و دیگران حقوق داشتن درنظر و شناختن رسمیت به

  خوشرویی با همراه نزاکت و ادب رعایت    •

  تبعیض از دور به و منصفانه رفتار داشتن    •

  مقررات و نظم رعایت    •

  افراد آبروي حفظ و دیگران اجتماعی و فردي حقوق رعایت    •
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  ذینفعان نیازهاي و ها خواسته داشتن درنظر و کردن  درك    •

  دیگران دستاوردهاي و تالش به نهادن ارج    •

  

o پذیري مسئولیت و تعهد  

  دلسوزي و وفاداري با توام محوله وظایف و شده اخذ يها تصمیم قبال در بودن پاسخگو

  موقع به و منطقی صحیح، تصمیمات اخذ    •

  محوله وظایف و شده اخذ يها تصمیم قبال در پاسخگویی    •

  سازمان به خاطر تعلق و وفاداري    •

  شخصی منافع به سازمان منافع دادن ترجیح    •

  گروهی و فردي وظایف انجام در شده کسب مهارت و دانش بکارگیري و شخصی يها توانمندي ارتقاي    •

  

o نوآوري و خالقیت  

  سازمان عملکرد بهبود راستاي در جدید يها ایده اجراي و ارایه خلق،

  موجود وضع کشیدن چالش به و یابی عارضه    •

  ها ایده ارایه و استعدادها بروز براي مناسب بستر ایجاد    •

  وظایف بهتر انجام براي بهینه راهکارهاي شناسایی    •

  شده پذیرفته پیشنهادهاي اجراي در همکاري و حمایت    •

  نو يها ایده و تغییرات مقابل در پذیري انعطاف    •

  

o صداقت و اعتماد  

 پیش همچنین و کردار و گفتار پندار، انطباق طریق از ها آن اطمینان جلب و دیگران قبال در نیت حسن و شفافیت 

  رفتار بودن پذیر بینی

  دیگران اسرار حفظ و رازداري    •

  کردار و گفتار در شفافیت و راستی    •

  امور انجام و ها گیري تصمیم در افراد مشارکت جلب و اختیار تفویض    •

  شده داده يها قول و توافقات به پایبندي با دیگران اعتماد جلب    •

  پراکنی شایعه و ریاکاري از پرهیز    •
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 مشترك يها همکاري و گیریها تصمیم در دیگران منافع داشتن نظر در    •

 

  24کدهاي اخالقی انجمن بازاریابی آمریکا) و

 ها ها و هنجارهاي اخالقی براي بازاریاب ارزش  

اي براي اعضاي خود  ها و هنجارهاي اخالقی حرفه ارزش انجمن بازاریابی آمریکا به ترویج استانداردهاي مرتبط با

اي مورد انتظار  هاي حرفه از سوي جامعه یا سازماناي هستند که  استانداردهاي رفتاري تثبیت شدها هنجاره. متعهد است

لحاظ ها را مطلوب، مهم و به  م جمعی چیزهایی هستند که مردم آنها نشان دهنده مفهو ارزش. شوند بوده و محافظت می

فعاالن بازاریابی باید این . شوند الیت دیگران تلقی میها به عنوان معیاري براي ارزشیابی فع ارزش. دانند اخالقی درست می

رسانند بلکه همچنین به عنوان مباشر جامعه در ایجاد تسهیل  ا به موسسه اقتصادي خود خدمت نمیامر را دریابند که صرف

یاب در این افراد بازار. کنند شوند عمل می تر تلقی می اثربخشی که جزئی از اقتصاد بزرگ و اجراي مبادالت کارآمد و

ها نسبت به ذي  هاي اخالقی را که بر مسئولیت آن اي و ارزش هاي حرفه ترین هنجارهاي اخالقی فعالیت نقش باید متعالی

داللت ) هاي تنظیم کننده و اجتماع میزبان سرمایه گذاران اعضاي شبکه دستگاهبه عنوان مثال مشتریان کارکنان (نفعانشان 

  .دارد بپذیرند

  

 ومیهنجارهاي عم  

آن آمورش دیده و این به معناي انجام کار در جهتی است که براي . گونه زیانی وارد نمایند ها نباید هیچ بازاریاب .1

این امر . توانند در طور فعال براي سازمان و مشتریان خود ایجاد ارزش نمایند از این رو می. اند تجریه کسب نموده

اخالقی در  نان و در نظر گرفتن استانداردهاي بااليردي از سوي آهمچنین موافقت با کلیه قوانین و قواعد کارب

 . دهد کنند را نشان می تصمیماتی که اتخاذ می

براي کاربران  این بدان معناست که محصوالت. ها باید در سیستم بازاریابی اعتماد را پرورش دهند بازرایاب .2

این . مورد کاالها و خدمات نباید فریبنده یا گمراه کننده باشدبازاریابی در . ها راغبند مهیا هستند مشخصی که نسبت به آن

دهد و  هاي مشتریان را مدنظر قرار می و یا جبران خسارت مربوط به شکایتمورد بر ایجاد روابطی رسیدگی منصفانه 

دله تاکید چنین بر تالش براي داشتن حسن نیت و داد و سندهاي منصفانه در جهات باال بردن اثربخشی فرآیند مبا هم

 . دارد

بودن سیستم نقص  ث بهبود اعتماد مصرف کننده به بیهاي اخالقی بنیادین را که باع ها باید ارزش بازاریاب .3

هاي بنیادین اساسا الهام بخش بوده و درستکاري  این ارزش. و آن را به کار گیرند شود بپذیرند مبادالت بازاریابی می

 . گیرد هروندي را در بر میمسئولیت انصاف احترام، باز بودن و ش
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 ي اخالقیها ارزش  

  راست گو و صریح بودن در روابط خود با مشتریان و ذي نفعان -درستکاري

 ها، حقیقت را بر زبان خواهیم آورد ما در تمام موقعیت و زمان. 

 مشتریان خود ها مدعی هستیم، به  ود با مشتریان  در مورد کیفیت آنما محصوالت با ارزشی را که در ارتباطات خ

 . دهیم ارائه می

  ها  است، مفید واقع شوند، مسئولیت آنها ادعا شده  نتوانند به میزانی که در مورد آناگر محصوالت تولید شده ما

 .را خواهیم پذیرفت

 پذیریم هاي ضمنی یا صریح خود را می ما تمام تعهدات و وعده. 

 

  .هاي خود و تصمیم گیري ها پذیرش پیامدهاي استراتژي -مسئولیت

 ما براي برآوردن نیازهاي مشتریان خود، تمام تالش خود را خواهیم نمود. 

 کنیم جبار براي ذینفعان خود اجتناب میما از به کارگیري ا . 

 قتصادي همراه است را به رسمیت که با قدرت فزاینده بازاریابی و اعهدات اجتماعی نسبت به ذي نفعان ما ت

 . شناسیم می

 چون کودکان افراد  باشند هم ظ اقتصادي در بازار آسیب پذیر میهایی که به لحا نسبت به گروه ما تعهدات خود

 . پذیریم ممکن است آسیب پذیر باشند را می مسن و دیگرانی که

  .تالض براي متعادل ساختن عادالنه نیازهاي مشتریان با سود فروشندگان- انصاف

 این امر، . دهیم یغ و دیگر اشکال ارتباط ارائه میدر فروش، تبلاي مشخص و روشن  ما تولیدات خود را به شیوه

 . گیرد گمراه ساختن و فریب را در بر می اجتناب از دروغ،

  کنیم زند، خود داري می یی که به اعتماد مشتریان لطمه میها و شیوه) تقلب(ما از دخل و تصرف. 

 طعمه گذاردن و جذب کردن پرهیز ا تاکتیک ما از تبانی قیمت، قیمت گذاري چپاولگرانه و به زورستانی ی

 . کنیم می

 شویم آگاهانه در تضاد منافع وارد نمی ما به طور . 

  

  به رسمیت شناختن منزلت انسانی تمام ذي نفعان -احترام

 اي  هاي جمعیتی به شیوه اي ساختن مشتریان یا تفکیک گروه شماریم و از کلیشه هاي فردي را محترم می ما تفاوت

 . کنیم هاي خود پرهیز می در فعالیت) نژاد، جهت گیري جنسی مانند جنس،(غیر انسانی  منفی یا
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 ها یا  نظارت و مرتفع ساختن نیازهاي آن کنیم و تمام اقدامات مورد نیاز براي به نیازهاي مشتریان خود توجه می ما

 . دهیم به طور مستمر و همیشگی انجام می ها بهبود رضایت آن

 اي انجام  ها اقدامات ویژه ا و توزیع کنندگان از دیگر فرهنگه اخت فروشندگان، واسطهنما براي درك و ش

 . خواهیم داد

 هاي بازاریابی خود  ان، کارکنان و همکاران در فعالیتما به نحوي شایسته از مشارکت دیگران، مانند مشاور

 .کنیم قدردانی می

 

  هاي بازاریابی ایجاد شفافیت در فعالیت - بازبودن

  اي را با ذي نفعان اصلی خود برقرار نماییم پرده کنیم تا ارتباط مشخص و بی تالش میما. 

 کنیم ان و یا ذي نفعان خود استقبال میما از انتقادهاي سازنده مشتری . 

 توانند  گر احتماالت قابل پیش بینی که میهاي جایگزین یا دی یان محصوالت یا خدمات خاص، مولفهما احتمال ز

 .دهیم ثیر بگذارد را به روشنی توضیح میها در تصمیم گیري براي خرید تا و برداشت آن یانبر مشتر

 ها و شرایط سرمایه گذاري و هم چنین امکانات موجود در خصوص توافق یا  ما به طور کامل فهرست قیمت

 .گذاریم دیل قیمت را آشکارا در اختیار میتع

 

اي استراتژیک براي  بشردوستانه و اجتماعی که به شیوهانونی، هاي اقتصادي، ق برآوردن مسئولیت - شهروندي

  . نفعان سودمند است ذي

 خدمات بیشتري را براي اجتماع انجام خواهیم داد ،خیریه يها هاي داوطلبانه و کمک ما از طریق فعالیت. 

 ما در جهت بهبود کلی بازاریابی و اعتبار آن تالس خواهیم نمود . 

  ما اعضاي زنجیره عرضه را ترغیب خواهیم کرد تا این اطمینان را به وجود آورند که کسب و کار براي تمام

 . شرکت کنندگان در آن از جمله تولیدکنندگان در کشورهاي درحال توسعه عادالنه است

 

 اجرا  

تحقیقات بازاریابی، تجارت  مانند( هاي بازاریابی هر بخش صنعتی و هریک از زیرشاخه شویم که در نهایت متوجه می

ها  باشند که به سیاست ضوعات اخالقی خاص خود را دارا میمو) الکترونیک، فروش مستقیم، بازاریابی مستقیم و تبلیغات

قابل  25بازاریابی آمریکااي از این کدها از طریق پیوندهایی در وب سایت انجمن  مجموعه. تفاسیر خاصی نیاز دارند و

ص در زمینه فعالیتی خود ترغیب ها را به توسعه و بهبود صنعت و کدهاي اخالقی خا ما این قبیل گروه. باشند دسترسی می

  .را به تکامل برسانیم میو هنجارهاي عمو ها کنیم تا بتوانیم این ارزش می
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  26ملل سازمان يها رهنمود اساس بر کننده مصرف گانه هشت حقوق) ز

 در معین مقررات و قوانینی وضع به تنها نه جامعه اقتصادي روابط از حمایت و کنترل راستاي در ها دولت امروزه

 وضع با بلکه کنند، می مبادرت تجاري معامالت در تقلب برداري، کاله قبیل از ییها بزه براي شدید مجازات اعمال

 کاالهاي تجارت عادالنه، غیر معامالت رببرا در قرارداد ضعیف هاي طرف عنوان به کنندگان مصرف از میانتظا قوانین

 حمایت خدماتی مراکز و فروشندگان تولیدکنندگان، سوي از قرارداد شرایط جانبه یک تحمیل و خطرناك و معیوب

 تولیدکنندگان، دارند تالش و داشته مقدم را کننده مصرف حق جهان کشورهاي اغلب حقوقی هاي نظام .کنند می

 در را کنندگان مصرف حقوق تا کنند وادار بلکه ترغیب و تشویق را فروشندگان و کنندگان توزیع واردکنندگان،

 رهنمود عنوان به پایه حقوق عنوان به را حقوقی ملل سازمان اساس همین بر دهند قرار توجه مورد خود تولیدي کاالهاي

  .است نموده پیشنهاد عضو کشورهاي به

  ایمنی و سالمتی از برخورداري حق .1

 وارد او تندرستی به آسیبی گونه هیج گیرد، می قرار او اختیار در که کاالیی که کند حاصل اطمینان کننده مصرف

  .کند نمی

  وکامل صحیح رسانی اطالع داشتن حق .2

 قبال در کننده مصرف و شود گذارده کننده مصرف دسترس در کاال آگاهانه انتخاب براي الزم اطالعات کلیه 

  .قراربگیرد حمایت مورد نادرست اطالعات یا کننده گمراه تبلیغات

  

  انحصار ضد و رقابتی بازار از برخورداري حق .3

 و کاالها انواع بین از که شود قادر رقابتی ضايف یک در و باشد برخوردار آزادانه انتخاب حق از باید کننده مصرف 

  .نماید خریداري رقابتی قیمتی با دارد اطمینان آن کیفیت به که را خدماتی یا کاال خدمات،

  

  اساسی نیازهاي تامین شدن لحاظ حق .4

 نیازهاي و کنند لحاظ را کنندگان مصرف منافع خود اجرایی تصمیمات در مکلفند ها دولت ها گیري تصمیم در 

  .نمایند تامین را آنان اساسی

  

  خسارت جبران داشتن حق .5

 عرضه یا نامطلوب کاالهاي خرید نتیجه در وي به وارد خسارت باید و است برخوردار خسارت حق از کننده مصرف 

  . شود رسیدگی منصفانه طرز به مورد این در او دعاوي به و شود جبران خدمات و کاالها نادرست
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  آموزش حق .6

  .گیرد قرار توجه مورد باید خدمات و کاالها انتخاب در وي مهارت و تخصص افزایش و کننده مصرف آموزش

  

  سالم زیست محیط داشتن حق .7

 رفاه که محیطی زیست مشکالت از که اي گونه به .باشد برخوردار میسال کار محیط از که دارد حق کننده مصرف 

  . باشد امان در کند می تهدید را آتی هاي نسل و وي

  

  تشکل داشتن حق .8

. کنند اقدام صنفی هاي تشکل ایجاد به خویش منافع از حمایت یا حقوق حفظ براي که دارند اجازه کنندگان مصرف 

 نزدیک همکاري تولیدکنندگان و کنندگان توزیع کنندگان، مصرف ها، مانساز با منافع چهارچوب در باید ها دولت

  .نمایند تدوینرا  آنان يها فعالیت بر نظارت براي الزم استاندارهاي با مقررات و باشند داشته
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 پرسش هاي فصل چهارم

 منشور اخالقی چیست؟ .1

 .اخالقی در سازمان را شرح دهیدگیري از کدهاي  لزوم بهره .2

 .را توضیح دهید) اصول اخالقی سازمانی(معیارهاي جهانی منشور اخالقی  .3

  .راهکارهاي تدوین برنامه اخالقی را بنویسید .4
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 من مبعوث شدم تا 

.برسانممکارم اخالقی را به اتمام و اکمال   

))ص(حضرت محمد(  

 

:مفصل پنج  

اي در مدیریت با رویکرد اسالمی اخالق حرفه  

 

 هاي اخالقی عمده نظام
27

 

هاي دیگري نیز کانون  وبیش بر نظام ارسطویی استوار بوده است؛ اما امروزه نظام اي در تفکر سنتی، کم اخالق حرفه

مالك مقبولیت این . شود اي استفاده می اخالقی در بیان اخالق حرفه هدر حال حاضر، بیشتر از پنج نظام عمد. توجه است

ها نظریه و نظام اخالقی، توانایی آنها در بیان سیستماتیک فضایل و رذائل اخالقی، ارائه نظام سازگار،  پنج نظام در میان ده

گرایی، عدالت فراگیر، آزادي  وظیفه گرایی، فایده: عبارتند از) هاي عمده نظریه(این پنج نظام اخالقی .فراگیر و کاراست

 هانگارند، اما در نظری نخست در واقع اصول راهبردي اخالق را مالك نهایی می هچهار نظری. فردي و زیبا و خیر مطلق

بخش  در این نظام اخالقی که روشنی. کننده مالك نهایی اخالق است چهارم، خداوند متعال، برترین زیبایی و مشخص

اخالقی است، تقرب به خدا و کسب رضایت او آرمان اخالق است و دستیابی به عدالت فراگیر اجتماعی، هاي  دیگر نظام

آزادي، حرمت انسان و بیشترین سود براي بیشترین کسان نیز از اهداف زندگی اجتماعی در چهار ساحت فردي، شغلی، 

زیبا و خیر مطلق  هاسالم، بر اساس نظری تحقیقات در چارچوب نظام اخالقی هگفتنی است، هم .تسازمان و جامعه اس

 .شود انجام می
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 28اي در اسالم مبانی نظري اخالق حرفه 

تعریف کلی الگوهاي . دینی است هبخش جامع هاي اجتماعی، وحدت الگوهاي رفتاري در سطح نهادها و سازمان

ها و نهادهاي  از حیث تعامل سازماندینی  هجامع. پذیري در برابر حقوق افراد است اخالقی و رفتار ارتباطی، مسئولیت

این مسائل از تعین دینی چنین جوامعی سر  .اجتماعی در آن و نیز از نظر رفتار ارتباطی افراد، متضمن مسائل فراوانی است

روابط رفتار ارتباطی در مقیاس فرد، سازمان، جامعه و  هدهند اخالق، سامان. آورند و با تعیین دینی نیز باید پاسخ یابند برمی

شخصی فرد در زندگی شخصی و زندگی شغلی، از طریق اخالق سامان  شخصی و برون رفتار ارتباطی درون. جهانی است

همچنین رفتار ارتباطی سازمان با محیط و نیز تعامل نهادهاي اجتماعی با یکدیگر، در دو سطح ملی و . یابد و انسجام می

توان از اصول  ، می)اسالمی(اي هاي کاربردي اخالق حرفه عیین مؤلفهبراي ت. یابد جهانی، بر مبناي اخالق قوام می

احترام اصیل و نامشروط : اند از عبارت )مدر اسال(کرد؛ اصول راهبردي اصلی اي در اسالم استفاده  راهبردي اخالق حرفه

 .رفتار و بینش شخصیورزي در  ها، امانت ها، برقراري عدالت در مورد انسان ها، رعایت آزادي انسان به انسان

اي در نظام اداري جمهوري اسالمی باید هویت اسالمی داشته باشد و مبتنی بر اخالق اسالمی شکل  اخالق حرفه

از لحاظ ) الف: توان اشاره کرد اي در کشورمان، به چهار دلیل می براي داشتن هویت اسالمی اخالق حرفه. بگیرد

از لحاظ دینی به دلیل جداناپذیري اخالق از دین  ان به نظام عقیدتی اسالم؛مردم کشورم هفرهنگی به دلیل وابستگی تود

از لحاظ نظام ) د شدن؛ آن با چالش جهانی هنیاز به پویایی درون فرهنگ اسالمی با توجه به مواجه) ج در متن دین اسالم؛

د قانون اساسی  در اصل هشتم  بر مدار در نظام حکومت دینی و از لحاظ قانونی، به تأکی حکومتی، الزام به حکومت دین

اي در هم آمیخته و  اي است که با اخالق حرفه نظام اخالق اسالمی به گونه .رتصویب قوانین اسالمی در کشو

ناپذیر است؛ زیرا در این نظام مالك نهایی و نهایت سعادت بشري، اهللا است و انسان در مقام خلیفه و جانشین  تفکیک

هات اخالقی است؛ بدین معنا که خشنودي انسان و خدمت به او موجب رضایت و تقرب به الهی در زمین، محور توج

ها و  رو، نظام اخالق اسالمی با توجه به مالك نهایی، در صدد است با ارائه دستورالعمل شود؛ از این خداوند می

هاي مادي در جهت بهبود  رفتهاي اخالقی در سطح حرفه و زندگی اجتماعی و همچنین با در نظر گرفتن پیش نامه آیین

  .سعادت و کمال حقیقی بشر را فراهم آورد هها، زمین زندگی انسان

. اي اسالمی، مالك نهایی اخالق همانا خواست خداوند  خیر مطلق  است مورد اخیر باید گفت در اخالق حرفه هدربار

اند  شوند، عبارت) اسالمی(اي  اخالق حرفههاي کاربردي  گیري مؤلفه توانند منشأ شکل ترین اصول راهبردي که می مهم

عدالت اجتماعی در مفهوم عام قرار دادن هر امري در جایگاه شایسته آن؛ ) آزادي فردي؛ ج) کرامت انسانی؛ ب) الف: از

 .است) االصول اصل(ترین اصل  در این بین، اصل چهارم مهم نگري داري و بینش امانت ورزي در دو سطح امانت امانت) د

وکار مورد امانت قرار  چه چیزي در کسب. 1: وکار، قابل تجزیه به سه پرسش است داري در کسب مفهوم امانت

تواند  داري در حرفه نمی صاحبان امانت کیستند؟ البته امانت. 3داري در قبال آن امور چیست؟  مراد از امانت. 2گیرد؟  می
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: وکار است؛ بلکه تصرف در حرفه دو گونه است قوم کسبکارگیري م به معناي عدم تصرف باشد؛ زیرا تصرف و به

داري در نگرش  ضامن امانت .تدارانه استفاده بهینه و شایسته اس در این زمینه تصرف امانت. دارانه و غیرامانتدارانه امانت

جهان هستی  نگري در با این نگاه، فرد با بصیرت ایمانی به امانت. اسالمی این بینش است که عالم همه محضر خداست

امور، راه  هپس در مواجهه با همه چیز و در استفاده از هم. داند رسد و همه چیز از جمله خود را امانت خداوند می می

ها مشترك  حرفه هاصول منشور اخالقی در اسالم، در هم. پیماید و چنین حزم و احتیاطی تقوا است داري را می امانت

توان در تمامی  آید، می بدین ترتیب، اصولی را که از منابع اسالمی به دست می. تها در فروع اس است؛ ولی تفاوت حرفه

  .هاي آموزش در سازمان قرار گیرد پس باید اخالق اداري و سازمانی جزو برنامه. ها جاري ساخت حرفه

  

 29به مالک اشتر نخعی) ع(نامه امیرالمؤمنین 

  حکومت و مدیریت انسانی از پایگاه بندگی خدا  -1آیین 

 با که عهدي در است، حارث پسر اشتر مالک به مومنان، امیر علی خدا بنده فرمان این مهربان، بخشنده خداوند نام به

  .گزیند برمی مصر فرمانداري به را او که میهنگا دارد، او

  

  تببین کلیات وظایف حکومتی و مدیریتی  -2آیین 

  . سازد آباد را مصر شهرهاي و اصالح، را مردم کار کند، نبرد دشمنانش با و آورد، جمع را دیار آن خراج تا

  

  اصالح رابطه خود و خدا  -3آیین 

 که آنچه و دارد، مقدم کارها دیگر بر را خدا اطاعت اینکه و دهد، می فرمان خدا از ترس به را او خودسازي ضرورت

 با جز و شد، نخواهد رستگار آن پیروي با جز که دستوراتی کند، پیروي را سنتها و واجبات از آمده، خدا کتاب در

   کند، یاري زبان و دست و دل با را خدا که دهد می فرمانی او به. گردید نخواهد جنایتکار آن کردن ضایع و نشناختن

  

  سنت امداد الهی -4آیین 

  . شمارد بزرگ او که را کس آن دارد بزرگ و دهد، یاري را او که کند تضمین را کسی پیروزي خداوند زیرا

  

  خودسازي در مدیریت -5آیین 

 نفس همانا( که نماید، رامش سرکش هنگام به و دارد، باز آرزوها پیروي از را خود نفس تا دهد می فرمان او به و

  .)آورد رحمت خدا آنکه جز دارد وامی بدي به همواره
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  مردم و اداره شوندگانجایگاه و اعتبار  -6آیین 

 راندند، حکم آن بر ستمگري یا عادل دولتهاي تو از پیش که فرستادم شهرهایی سوي به را تو من! بدان مالک اي پس

 تو که گویند می آن تو درباره و نگري، می خود از پیش حاکمان کارهاي در تو که نگرند می چنان تو کارهاي در مردم و

  گویی، می گذشته زمامداران به نسبت

  

  نظر مردم مالکی اساسی  -7آیین 

  .ساخت جاري بندگانش زبان بر آنان از خدا که شناخت توان نیکی نام به را نیکوکاران همانا و 

  

  بهترین اندوخته حکومتی و مدیریتی -8آیین 

   باشد، درست و صالح اعمال باید تو اندوخته نیکوترین پس 

  

  مدیریتخودمهاري در حکومت و  -9آیین 

 است آن خویش، نفس به ورزیدن بخل زیرا بکن، داري خویشتن نیست حالل آنچه از و گیر، اختیار در را نفس هواي

  . پیمایی انصاف راه است، ناخوشایند او براي یا دارد، دوست آنچه در که

  

  مناسبات و روابط انسانی بر اساس رحمت گرایی و مهرورزي -10آیین 

  .باش مهربان و دوست همه با و ده، قرار خویش دل پوشش را مردم با مهربانی

  

  مناسبات و روابط انسانی بر اساس پرهیز از درندگی  -11آیین 

   دانی، غنیمت را آنان خوردن که باشی شکاري حیوان چونان هرگز، مبادا 

  

  مناسبات و روابط انسانی بر اساس تلقی انسانی از حکومت و مدیریت  -12آیین 

   باشند، می آفرینش در تو همانند دیگر دسته و تو، دینی برادر اي دسته اند، دسته دو مردم زیرا

  

  مناسبات و روابط انسانی بر اساس سعه صدر و گذشت و بزرگواري -13آیین 

 گردند، می مرتکب اشتباهی ناخواسته، و خواسته یا شود، می عارض آنان بر علتهایی یا زند، می سر آنان از گناهی اگر

  . گیرد آسان تو بر و ببخشاید را تو خدا داري دوست که گونه آن گیر، آسان آنان بر و ببخشاي را آنان
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  مناسبات و روابط انسانی بر اساس اصالح مراتب قدرت -14آیین 

  است، واالتر داد مصر فرمانداري را تو که کس آن بر خدا و برتر، تو از تو امام و برتر، آنان از تو همانا

  

  مناسبات و روابظ انسانی بر اساس مسئولیت مدیریتی و حکومتی -15 آیین

   است، داده قرار تو آزمودن وسیله را آنان و واگذارده، تو به را مصر مردم امور انجام که 

  

  پرهیز از مقابله با خداوند در جایگاه حکومت و مدیریت -16آیین 

   بود، نخواهی نیاز بی او رحمت و بخشش از و نیست، نجاتی او کیفر از را تو که مستیز، خدا با هرگز

  

  اصالت بخشش -17آیین 

 نداشته شتاب گردي رها آن از توانی که میخش از و مکن، شادي کردن کیفر از و مباش، پشیمان دیگران بخشش بر

  باش،

  

  نفی خودکامگی -18آیین 

 فاسد، را دل بینی بزرگ خود گونه این که شود، اطاعت باید دهم، می فرمان نیز من و دادند فرمان من به نگو، مردم به 

  . نعمتهاست زوال موجب و پژمرده، را دین و

  

  نفی قدرت طلبی -19آیین 

 تو از برتر که پروردگار حکومت بزرگی به شدي بینی بزرگ خود یا تکبر دچار داري، که قدرتی و مقام با اگر و

 اصلی جایگاه به را ات اندیشه و عقل و نشاند، می فرو را تو تندروي و دهد، می نجات سرکشی آن از را تو که بنگر، است

  .گرداند می باز

  

  نفی خدایی کردن -20آیین 

 او همانند خداوندي شکوه در و پنداري، خداوند همانند را خود بزرگی در که بپرهیز خودپسندي و غرور از پرهیز 

   کند، می ارزش بی را خودپسندي هر و سازد، می خوار را سرکشی هر خداوند زیرا دانی،

  

  انصاف ورزي -21آیین 
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. کن رعایت را انصاف داري، دوست را آنان که خود رعیت از افرادي با و نزدیک، خویشاوندان با و مردم، با و خدا با

   داشتی، روا ستم نکنی چنین اگر که

  

  بازدارندگی از ستم  -22آیین 

  بود، خواهد او دشمن بندگانش بجاي خدا دارد روا ستم خدا بندگان به که کسی و

  

  توجه به ماهیت ستم -23آیین 

 سازد، مین نزدیک را او کیفر و کند، مین دگرگون را خدا نعمت ستمکاري را او دلیل شود، دشمن خدا که را آن و 

  .است ستمکاران کمین در و شنود، می را ستمدیدگان دعاي خدا که

  

  توجه به ماهیت ستم  -24آیین 

 گسترده مردم خشنودي جلب در و فراگیرترین، عدل در و ترین، میانه حق در تو، نزد در چیزها ترین داشتنی دوست

   باشد، ترین

  

  گیري صحیح نسبت به ویژگان و همگان جهت  -25آیین 

. کند می اثر بی همگان خشنودي را خواص خشم اما برد، می بین از را خواص خشنودي مردم میعمو خشم همانا که

 اجراي در و کمتر، یاریشان سختی روزگار در زیرا کنند می تحمیل حکومت بر را سنگینی بار همواره جامعه خواص

 ها خواسته منع هنگام به و تر، سپاس کم ها بخشش و عطا در و پافشارتر، یشانها خواسته در و تر، ناراضی همه از عدالت

 پرشور اجتماعات و دین، استوار ستونهاي صورتیکه در. باشند می تر استقامت کم مشکالت برابر در و پذیرتر، عذر دیر

  .باشد آنان با تو اشتیاق و داشته گرایش آنها به پس باشند، می مردم عموم دفاعی، ذخیره نیروهاي و مسلمین،

  

  هاي مردمان بایستگی پوشاندن عیب -26آیین 

 آن داشتن پنهان در والی که دارند عیوبی مردم زیرا کن، دور خود از عیبجوترند که آنان رعیت، از رازداري ضرورت

 در داوري که بپوشانی، هویداست که آنچه و گردانی، آشکار است پنهان تو بر آنچه مبادا پس است، سزاوارتر همه از

 بر داري دوست که را آن تا بپوشان، را ها زشتی توانی می که چندان پس باشد، می جهان خداي با است پنهان تو از آنچه

   بپوشاند، تو بر خدا ماند پوشیده رعیت
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  ها ها و عقده گشودن گره: انبساط در حکومت و مدیریت  -27آیین 

   کن، قطع را دشمنی نوع هر رشته و بگشاي، مردم در را اي کینه هر گره

  

  غفلت ورزي مثبت  -28آیین 

   گیر، کناره نیست روشن نظر در که آنچه از و

  

  پرهیز از سخن چینان -29آیین 

  . است خیانتکار اما شود می ظاهر اندرزدهنده لباس در گرچه چین سخن زیرا مکن، شتاب چین سخن تصدیق در

  

  گزینش رایزن شایسته: مشورت و رایزنی در مدیریت -30آیین 

 تنگدستی از و دارد، می باز نیکوکاري از را تو که نده، دخالت کردن، مشورت در را بخیل مشورت صحیح جایگاه

 مشورت در را حریص. کند می سست را تو روحیه کارها انجام در که نده، دخالت کردن مشورت در را ترسو ترساند، می

 گوناگونی غرائز حرص، و ترس و بخل همانا. دهد می زینت نظرت در ستمکاري با را حرص که نده، دخالت کردن

  .است بزرگ خداي به بدگمانی آنها ریشه که هستند

  

  گزیش همکاران شایسته  -31آیین 

 چنین مبادا پس داشت، شرکت آنان گناهان در و بوده، بدکاران وزیر تو از پیش که است کسی تو، وزیران بدترین

 آنان از بهتر جانشینانی باید تو ستمکارانند، دهندگان یاري و گناهکاران، یاوران آنان که زیرا باشند، تو راز محرم افرادي

 را ستمکاري که کسانی. باشند نداشته را آنها زشت کردار و گناهان اما داشته را آنها امثال فکري قدرت که باشی داشته

 یاریشان و تر، سبک تو بر افراد از گونه این هزینه باشند، نرسانده کمک گناهی در را گناهکاري و نکرده، یاري میست بر

 قرار خود رازداران و نزدیک، دوستان و خواص، از را آنان است، کمتر تو با جز آنان دوستی و بیشتر، مهربانیشان و بهتر،

  ده،

  

  گزیده ترین مسئوالن و همکاران -32آیین 

 پسندد مین دوستانش براي خدا که را آنچه در و ترند، صریح همه از گویی حق در که را افرادي آنان میان از سپس 

  .ناخوشایند یا باشد تو خوشایند چه کن، انتخاب نباشند، مددکار را تو

  معیارهاي گزینش مسئوالن -33آیین

   بپیوند، راستگویان و پرهیزکاران با توانی می تا
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  گري و ستایش پروري در حکومت و مدیریت نفی ستایش -34آیین 

 که نکنند، تشویق اي نداده انجام که زشتی اعمال براي را تو و نستایند، فراوان را تو که ده پرورش چنان را و آنان

  .دارد میوا سرکشی به را انسان و آورد، می خودپسندي اندازه بی ستایش

  

  ارزیابی، قدردانی، جزادهی -35آیین 

 بدکاري در بدکاران و رغبت، بی نیکوکاري در نیکوکاري زیرا. نباشند یکسان نظرت در بدکار و نیکوکار هرگز

  . ده پاداش کردارشان اساس بر را آنان از کدام هر پس گردند، می تشویق

  

  خوش بینی به شهروندان و اداره شوندگان -36آیین 

 عدم و مالیات، تخفیف و مردم، به نیکوکاري از بهتر رعیت به والی اعتماد جلب براي اي وسیله هیچ! مالک اي بدان

 که شوي، خوشبین رعیت، وفاداري به تا بکوش آنقدر راه این در پس باشد، مین ندارند، دوست که کاري به مردم اجبار

 باش، خوشبین بیشتر کردي احساس بیشتر که آنان به پس دارد، میبر تو از را مشکالت آور رنج سنگین بار خوشبینی این

  . باش تر بدگمان نمودي بدرفتاري که آنان به و

  

  ي شایستهها پرهیز از شهوت تغییر و پایبندي به روش -37آیین 

 آن با رعیت و خورده، پیوند آن با اسالم ملت و کردند، عمل آن به امت این بزرگان که را اي پسندیده آداب و

 آورنده براي پاداش که نیاور، پدید کند، می وارد زیان گذشته خوب سنتهاي به که آدابی و مزن، هم بر شدند، اصالح

  . شکستی درهم را آنها که باشد تو براي آن کیفر و سنت،

  

  با دانشمندان و فرزانگان میعلبررسی امور و گفتگوي  -38آیین 

 و نظم برقراري و شهرها، اصالح و آبادانی مایه که کن، بحث فراوان حکیمان با و کن، گفتگو فراوان دانشمندان، با

  .داشت وجود نیز گذشته در که است قانونی

  

  پذیرش تنوع و تکثر اجتماعی و لزوم مشارکت همگانی -39آیین 

 از یک هیچ و ندارد، امکان دیگري با جز یک هر اصالح که باشند می گوناگونی گروههاي از مردم! بدان مالک اي

  . نیست نیاز بی دیگر گروه از گروهها
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  ي اجتماعیها تقسیم بندي گروه -40آیین 

 اجتماعی، نظم و عدل کارگزاران دادگستر، قضات خصوصی، و میعمو نویسندگان و خدا، لشگریان قشرها، آن از

 از جامعه پایین طبقه و وران، پیشه و صنعت صاحبان بازرگانان، و تجار مالیات، کنندگان پرداخت دهندگان، جزیه

  باشند، می مستمندان و نیازمندان

  

  هاي اجتماعی پاسداشت حقوق گروه -41آیین 

 که کرده، تعیین) ص( پیامبر سنت یا قرآن در را آن واجب مقدار و داشته، مقرر میسه خداوند یک هر براي که 

  . است الزم ما بر آن نگهداري و خداست طرف از پیمانی

  

  سپاهیان و برپایی درست آنان -42آیین 

 امنیت تحقق راههاي و دین، شکوه زمامداران، وقار و زینت و رعیت، استوار پناهگاه خدا، فرمان به سپاهیان پس

 با که شود مین انجام رعیت مالیات و خراج به جز سپاهیان پایداري و نگردد، استوار سپاهیان با جز مردم امور کشورند،

 برطرف را خود نیازمندیهاي و کنند، تکیه آن به خویش امور اصالح براي و گردند، تقویت دشمن با جهاد براي آن

  . سازند

  

  پیوستگی کار سپاهیان و مالیات دهندگان با قاضیان و کارگزاران و نویسندگان -43آیین 

 نویسندگان و دولت، کارگزاران و قضات، آن و باشند، پایدار توانند مین سوم گروه با جز مردم، و سپاهیان سپس

 کارهاي در و آورند، می فراهم است مسلمانان سود به آنچه و کنند، می استوار را معامالت و قراردادها که حکومتند،

  . اعتمادند مورد خصوصی و میعمو

  

  به بازرگانان و صنعتگران پیوستگی جامعه -44آیین 

 فراهم را زندگی وسائل آنان زیرا بیاورند، دوام توانند مین صنایع صاحبان و بازرگانان، بدون یادشده گروههاي و

  . است خارج دیگران توان از که سازند می دست با را زندگی وسایل از بسیاري و کنند، می عرضه بازارها در و آورند، می

  

  فرودین و رسیدگی به آنانطبقه  -45آیین 

  . کرد یاري و بخشش آنها به باید که مستمندانند و نیازمندان از پایین طبقه دیگر، قشر
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  ي اجتماعیها پاسداشت حقوق گروه -46آیین 

 بر شود اصالح امورشان که مقداري به آنان همه و است، گشایشی خدا پیشگاه در یادشده، گوناگون اقشار تمام براي

   دارند، مشخص حقی زمامدار

  

  ي اجتماعیها اهتمام بر اداي دین گروه -47آیین 

 یاري خدا از و نماید، فراوان تالش آنکه جز باشد موفق تواند مین است کرده واجب بر خدا آنچه انجام از زمامدار و

  . ورزد شکیبایی دشوار، یا باشد آسان کارها، همه در و سازد، آماده حق انجام براي را خود و بطلبد،

  

  گزینش فرماندهان و مدیران ارشد -48آیین 

 پاکتر، او دامن و بیشتر، تو امام و) ص( پیامبر و خدا براي او خیرخواهی که برگزین را کسی سپاه فرماندهی براي

 با قدرتمندان، با و آورد، رحمت ناتوان بر و باشد، پذیرتر عذر و آید، خشم به دیر که کسانی از باشد، برتر او شکیبایی

  . ندارد باز حرکت از را او ناتوانی و نکشاند، تجاوز به را او درشتی نماید، برخورد قدرت

  

  مناسب ترین فرماندهان و مدیران ارشد -49آیین 

 و نیکو سوابقی داراي پارسا، خاندانی شده، حساب شخصیت داراي دار، ریشه يها خانواده با نظامیان در سپس

 جمع خود در را بزرگواري همه آنان کن، برقرار نزدیک روابط بلندنظرند، و بخشنده و سلحشور و دالور که درخشان،

   اند، آورده گرد خود در را ها نیکی و کرده،

  

  رسیدگی به امور کارگزاران و مدیران -50آیین 

 را آنان که را آنچه مبادا و اندیشد، می فرزندش درباره مهربان پدري که بیندیش اي بگونه آنان کارهاي در پس

 زیرا مپندار، خوار را باشد اندك هرچند آنان به نسبت تو نیکوکاري و کند، جلوه بزرگ ات دیده در کند می نیرومند

 به را آنان کوچک امور به رسیدگی و گرداند، نیکو تو به رانسبت گمانشان و خواند، تو خیرخواهی به را آنان نیکی

 يها نیکی و برند می سود آن از که است جایگاهی را تو اندك نیکی زیرا وامگذار، بزرگشان کارهاي به رسیدگی اعتماد

  .نیستند نیاز بی آن از که است جایی را تو بزرگ

  

  گزیده ترین فرماندهان و مدیران ارشد -51آیین 
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 بیشتر خود مالی امکانات از و رساند، کمک سربازان به بیشتر همه از: که باشد کسی تو، سپاه فرماندهان ترین برگزیده

 با نبرد در تا باشند، کامل آسایش در خودشان و جبهه، پشت در یشانها خانواده که اي اندازه به گذارد، اختیارشان در

  و کشاند، می تو به را دلهایشان سربازان، به نسبت تو مهربانی همانا. بیندیشند چیز یک به تنها اسالم سربازان دشمن،

  

  دادگري و رابطه قلبی برترین تکیه گاه حکومت و مدیریت -52آیین 

 محبت که است، والی به نسبت مردم محبت شدن آشکار و شهرها در عدل برقراري زمامداران، چشم روشنی همانا، 

   آید، مین پدید قلبها پاکی با جز رعیت دلهاي

  

  جلب نیک خواهی شهروندان -53آیین 

 رعیت دوش بر را سنگینی بار حکومت و گرفته، را والی پیرامون شوق و رغبت با که است زمانی آنان خیرخواهی و

  . نباشد ناگوار ملت بر زمامداري مدت شدن طوالنی و باشد، نگذاشته

  

  میدان دادن به فرماندهان و مدیران، و نیک ستودن و تشویق آنان -54آیین 

 زیرا شمار، بر اند داده انجام که میمه کارهاي و کن، ستایش آنان از همواره و برآور، را سپاهیان آرزوهاي پس

  .شااهللا ان دارد، میوا تالش به را ترسوها و انگیزاند، میبر را شجاعان آنان، ارزشمند کارهاي یادآوري

  

  توجه به زحمات و خدمات و قدردانی از فرماندهان و مدیران -55آیین 

 حساب به را کسی رنج و تالش هرگز و کن، شناسایی را آنان از یک هر زحمات و رنج دقیق، ارزشیابی یک در و

 بزرگ را کوچکش کار که نگردد موجب کسی بزرگی و شرافت تا مشمار، ناچیز را او خدمت ارزش و مگذار، دیگري

 پدید تو براي نظامیان احکام در که مشکالتی بدانی ناچیز را او بزرگ کار که شود باعث کسی میگمنا یا بشماري،

   آید، می

  

  بازگردانیدن مه محکم کتاب و سنت جامع: مالك رفع مشکالت و شبهات -56آیین 

 داشت عالقه که میمرد براي خدا زیرا بازگردان،) ص( خدا رسول و خدا، به ناکند، شبهه تو براي که اموري و

 در اگر و کنید، اطاعت هستند شما از که امامانی و رسول و خدا از آوردید، ایمان که کسانی اي. (فرمود کند هدایتشان

 و قرآن، به کردن عمل یعنی خدا به چیزي بازگرداندن پس.) گردانید باز رسولش و خدا به را آن دارید، نزاع چیزي

  . پراکندگی عامل نه است، بخش وحدت که او سنت به کردن عمل یعنی) ص( پیامبر به بازگرداندن
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  گزینش قاضیان: دستگاه قضایی -57آیین 

  !مردم میان از سپس

 برخورد و نیاورد، ستوه به را آنها فراوان، مراجعه که کسانی کن، انتخاب قضاوت براي را خود نزد فرد برترین

 دشوار او براي آگاهی از پس حق به بازگشت و نکند، پافشاري اشتباهاتش در نسازد، خشمناك را او یکدیگر با مخالفان

 بااحتیاط همه از شبهات در و ندهد، رضایت اندك تحقیقی با مطالب شناخت در و کند، کن ریشه دل از را طمع نباشد،

 همه از امور کشف در نشود، خسته شاکیان پیاپی مراجعه در و باشد، بیشتر همه از او اصرار دلیل یافتن در و کند، عمل تر

 فریب را او فراوان ستایش که کسی باشد، تر برنده همه از خصومت فصل در حقیقت شدن آشکار از پس و شکیباتر،

  !! اندکند بسیار کسانی چنین و نسازد منحرف را او چربزبانی و ندهد،

  

  رسیدگی به کار قاضیان و و تامین کامل آنان -58آیین 

 به و گردد، برطرف او نیازهاي که ببخش او به آنقدر و بیندیش، او قضاوتهاي در بیشتر چه هر قاضی، انتخاب از پس

 توطئه از تا نکنند، طمع او در نفوذ به تو نزدیکان که دار میگرا را او آنقدر منزلت و مقام نظر از و نباشد، نیازمند مردم

  . باشد درامان تو نزد در آنان

  

  مصیبت استفاده ابزاري از دین -59آیین 

 هواپرستی به دین نام با که بود، آمده گرفتار بدکاران دست در دین این همانا که بنگر نیک دادم که دستوراتی در

  . آوردند می دست به را خود دنیاي و پرداخته،

  

  ي الزم در به کار گماردن کارگزارانها آزمون -60آیین 

 دیگران با مشورت بدون و شخصی، میل با و بگمار، کارشان به آزمایش از پس و بیندیش، کارمندانت امور در سپس

  . است خیانت و ستمگري نوعی زیرا نکن، وادار مختلف کارهاي به را آنان

  

  معیارهاي گزینش کارگزاران -61آیین 

 درخشانی سابقه مسلمانی در که باتقوي، و پاکیزه خاندانهاي از باحیا، و باتجربه میمرد میان از را دولتی کارگزاران

 بیشتر آنان نگري آینده و کمتر، ورزیشان طمع و محفوظتر، آبرویشان و تر، میگرا آنان اخالق زیرا کن، انتخاب داردند

  . است



  

     71                                                                                                   سید صدرالدین حسینی مشهدي                                                : مدرس

 

 

  

  تامین کامل معیشت کاگزاران و کارمندان -62آیین 

 نیازي، بی با و کوشند، می بیشتر خود اصالح در کافی حقوق گرفتن با که دار، ارزانی آنان بر فراوان روزي سپس

  .کنند خیانت تو امانت در یا نپذیرند را فرمانت اگر آنان بر است حجتی اتمام و زنند، مین المال بیت اموال به دست

  

  نظارت، بازرسی و پیگیري -63آیین 

 تو پنهانی بازرسی و مراقبت که بگمار، آنان بر وفاپیشه و راستگو، جاسوسانی و کن، بررسی را کارگزاران رفتار سپس

  . بود خواهد رعیت با مهربانی و امانتداري، سبب آنان، کار از

  

  مراقبت و جزادهی -64آیین 

 آن هم تو جاسوسان گزارش و زد، خیانت به دست آنان از یکی اگر و کن، مراقبت سخت نزدیکت همکاران از و

 از دارد اختیار در که اموال از آنچه و کن، کیفر تازیانه با را او کرده قناعت گواهی مقدار همین به کرد، تایید را خیانت

  .بیافکن گردنش به میبدنا طوق و بشمار، خیانتکار و دار، خوار را او سپس گیر، بازپس او

  

  برنامه ریزي مالیاتی -65آیین 

 دهندگان، مالیات و مالیات بهبودي زیرا باشد، دهندگان مالیات صالح که کن وارسی اي بگونه را المال بیت و مالیات

 نخواهد سامان نیز دیگران کار نشود اصالح دهندگان مالیات امور تا و باشد، می جامعه اقشار دیگر امور اصالح عامل

   دهندگانند، مالیات و مالیات خور نان مردم همه زیرا. گرفت

  

  جهت گیري نظام مالیاتی -66آیین 

 کس آن و گردد، مین فراهم آبادانی با جز خراج که باشد خراج آوري جمع از بیشتر زمین آبادانی در تو تالش باید

 اندك جز حکومتش و نابود، را خدا بندگان و خراب، را شهرها آورد، دست به مزارع آبادانی بدون را خراج بخواهد که

  . نیاورد دوام مدتی

  

  ي مالیاتیها بخشودگی -67آیین 

 یا باران، میک یا ،ها چشمه آب شدن خشک یا زدگی، آفت یا مالیات، سنگینی از کردند، شکایت مردم اگر پس

 هرگز و گیرد، سامان امورشان تا ده تخفیف میزانی به مالیات گرفتن در خشکسالی، یا سیالبها، در زمین شدن خراب
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 تو والیتهاي آراستن و تو، شهرهاي آبادانی در که است اي اندوخته آن، زیرا. نسازد نگران را تو خراج در دادن تخفیف

 تکیه آنان قوت افزایش به و شد، خواهی خشنود مردم میان عدالت گسترش از تو و ستایند، می را تو رعیت و دارد، نقش

 به رعیت، با مهربانی و مردم، بین در عدالت گسترش با و بخشیدي، آنان به و اندوختی نزدشان در بدانچه کرد، خواهی

 پذیرفت، خواهند شادمانی با بگذاري، شان عهده به و آید پیش کاري آینده در اگر آنگاه. داشت خواهی اطمینان آنان

  . کند می زیاد را مردم تحمل قدرت آبادي و عمران زیرا

  

  

  ها تحلیل ویرانی سرزمین -68آیین 

 گذشتگان تاریخ از و ندارند، اعتماد حکومتشان آینده به که است کشاورزان تنگدستی جهت به زمین ویرانی همانا

  .گیرند مین عبرت

  

  گزینش دبیران -69آیین 

 که محرمانه، يها نامه و واگذار، آنان بهترین به را کارهایت و بیندیش، درستی به منشیان و نویسندگان امور در سپس

 که کسی باشد، دیگران از تر صالح که ده اختصاص کسی به نویسندگان میان از است، تو اسرار و سیاستها دربردارنده

 به کارگزارانت نامه رساندن در و کند، مخالفت تو با دیگران حضور در تا نکشاند تجاوز و سرکشی به را او داشتن میگرا

. دهد می تحویل آنان به تو طرف از یا ستاند می تو براي آنچه در و نکند، کوتاهی آنان به تو پاسخهاي رساندن یا تو،

 و نکند، کوتاهی توست زیان به که قراردادي زدن برهم در و نورزد، سستی قراردادي هیچ تنظیم در و. نباشد فراموشکار

  است تر جاهل دیگران قدر شناخت در باشد، عاجز خویش قدر شناخت از آنکه همانا بشناسد، را خویش قدر و منزلت

  

  نفی گزینش بی معیار و بر معیارهاي غلط -70آیین 

 افراد زیرا نمایی، تکیه خود باوري خوش و شخصی اطمینان و تیزهوشی بر منشیان، و نویسندگان گزینش در مبادا 

 نه ،ها ظاهرسازي این پس در که نمایند، می جلب خود به را زمامداران نظر خدمتی، خوش و ظاهرسازي با زیرك

  . شود می یافت نشانی امانتداري از نه و دارد، وجود خیرخواهی

  

  گزینش معیارگرا -71آیین 
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 اعتماد نویسندگانی و کاتبان به بیازماي، اند داده انجام پیشین و شایسته زمامداران براي که خدماتی با را آنها لکن

 دهنده نشان درستی انتخاب چنین که مشهورترند، همه از امانتداري به و گذاشته، نیکو آثاري مردم میان در که باش داشته

  . آنانی حاکم که است میمرد و خدا، براي تو خیرخواهی

  

  شایسته ساالري در حکومت و مدیریت -72آیین 

   نسازد، درمانده را او کار فراوانی و نیابد، چیرگی او بر کار بزرگی که برگزین سرپرستی کارهایت از یک هر براي

  

  پیوند همگان در دولت و سازمان -73آیین 

 دامنگیر آن خطرات باشی خبر بی تو که باشد داشته وجود کمبودي تو منشیان و نویسندگان کار در هرگاه که بدان و

  . بود خواهد تو

  

  برنامه ریزي براي بازرگانی و صنعت -74آیین 

 شهر در که بازرگانانی کن، سفارش نیکوکاري به را آنها و بپذیر، صنایع صاحبان و بازرگانان به مرا سفارش سپس

 آنان که چرا کنند، می کار جسمانی نیروي با که بازرگانانی و باشند، می کردن کوچ و سیر در همواره که آنان یا ساکنند،

 دشوار و دوردست نقاط از زندگی وسایل آورندگان و آسایش، و زندگی وسایل پدیدآورندگان و منفعت، اصلی منابع

 به رفتن براي یا کنند، مین اجتماع آن در مردم که سختی جاهاي کوهستانها، و دشتها و دریاها، و بیابانها از باشند، می

  .ندارند شجاعت آنجاها

 انگیزي فتنه که طلبند آشتی میمرد داشت، نخواهد وجود ترسی آنان جویی ستیزه از و آرامند، میمرد بازرگانان

   دیگر، شهرهاي در یا بري، می سر به تو که باشند شهري در چه بیندیش آنها کار در ندارند،

  

  

  نظارت بر بازار و جلوگیري از تعدي اقتصادي -75آیین 

 و بخیل و بدمعامله و تنگنظر که کسانی هستند بازرگانان، میان در که بدان هم را این دادم تذکر که آنچه به توجه با

 این که فروشند، می خواهند می که قیمتی هر به را کاال و. اندیشند می خود سود به زورگوئی با تنها که اند، احتکارکننده

 جلوگیري کاال احتکار از پس. است زمامدار بر بزرگی عیب و زیانبار، جامعه افراد همه براي فروشی گران و سودجوئی

   کرد، می جلوگیري آن از) ص( خدا رسول که کن،
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  تنظیم بازار -76آیین 

 خریدار و فروشنده بر که نرخهایی با گیرد، انجام عدالت موازین با و سادگی به اسالمی، جامعه در فروش و خرید باید

   نرساند، زیانی

  

  جلوگیري از احتکار و تعدي اقتصادي -77آیین 

  .نکن اسراف او کیفر در اما شود دیگران عبرت تا ده کیفر را او کند، احتکار تو منع از پس که کسی

  

  اهتمام براي طبقه فرودین -78آیین 

 نیازمندان، گیران، زمین از ندارند، اي چاره هیچ که جامعه محروم و پایین طبقات خصوص در! را خدا! را خدا سپس

 دارند، میبر نیاز دست گدایی به گروهی و نموده، داري خویشتن گروهی محروم طبقه این در همانا دردمندان، گرفتاران،

 يها غله از بخشی و المال، بیت از بخشی است، فرموده معین طبقه این براي خداوند که باش حقی پاسدار خدا براي پس

 نزدیکترینشان همانند مسلمانان دورترین براي زیرا ده، اختصاص پایین طبقات به شهري هر در را اسالم غنیمتی زمینهاي

 بازدارد، آنان به رسیدگی از را تو حکومت سرمستی مبادا باشی، می آن رعایت مسوول تو و دارد وجود مساوي میسه

   بود، نخواهد تر کوچک مسوولیتهاي ترك براي عذري مهم و فراوان کارهاي انجام هرگز که

  

  

  ساماندهی وضع طبقه فرودین -79آیین 

 که کن رسیدگی بیشتر آنان از را کسانی امور ویژه به برمگردان، روي آنان از و باش، آنان مشکالت فکر در همواره

 افراد از گروه این براي دارند، دسترسی تو به کمتر و شمارند می کوچک را آنان دیگران و آیند مین چشم به کوچکی از

 سپس. کنند گزارش تو به را آنان مسائل و تحقیق پیرامونشان تا کن، انتخاب فروتنند و خداترس که خود اطمینان مورد

 از بیشتر رعیت میان در گروه، این زیرا باشی، داشته عذري خدا پیشگاه در که کن عمل اي بگونه مشکالتشان رفع در

   نیازمندند، عدالت به دیگران

  

  برنامه جامع و کفایت همگان -80آیین 

   باشی، معذور خدا نزد در که بپرداز اي بگونه را آنان حق و

  

  رسیدگی به یتیمان و کهن ساالن  -81آیین 
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 که کن دلجویی پیوسته دارند، میبرن نیاز دست و. ندارند اي چاره راه که سالخورده پیران و خردسال، یتیمان از

  . است زمامداران دوش بر سنگین مسوولیتی

  

  حق گزاري و گران سنگینی آن -82آیین 

 شکیبایی به را نفس طلبند، می آخرت که کند می آسان میمرد بر را آن خدا اما است سنگین تمامش حق، اگرچه

  .دارند اطمینان پروردگار يها وعده به و دارند، میوا

  

  گشودن فضاي انتقاد و اعتراض -83آیین 

 در و نمایی، رسیدگی آنان امور به شخصا تا دارند، نیاز تو به که ده اختصاص کسانی به را خود وقت از بخشی پس

 سر از را خود نگهبانان و یاران و سربازان و باش، فروتن آفریده را تو که خدایی برابر در و بنشین آنان با میعمو مجلس

 شنیدم بارها) ص( خدا رسول از من کند، گفتگو تو با گفتن سخن در اضطراب بدون آنان سخنگوي تا کن دور راهشان

 درشتی پس.) شد نخواهد رستگار بازنستاند، اي بهانه و اضطراب بی زورمندان، از را ناتوانان حق که ملتی: (فرمود می که

 رحمت درهاي خدا تا ساز دور خود از را بینی بزرگ خود و تنگخویی و کن، هموار خود بر را آنان ناهموار سخنان و

   ببخشاید، اطاعت پاداش را تو و بگشاید، تو روي به را خود

  

  خدمتگزاري در حکومت و مدیریت -84آیین 

 همراه خواهی پوزش و مهربانی با داري می باز کسی از را چیزي اگر و باشد، گوارا تو بر بخشی می مردم به آنچه

  .باشد

  

  دخالت مستقیم در برخی امور -85آیین 

 کارگزاران به دادن پاسخ مانند دهی، انجام باید خود که است اي بگونه کارها از بخشی رهبري اختصاصی اخالق

 تو به که روزي همان در مردم نیاز برآوردن دیگر، و اند درمانده آنها به دادن پاسخ از تو منشیان که آنجا در دولتی،

   ناتوانند، آنان نیاز رفع در یارانت و دارند، می عرضه

  

  مدیریت زمان -86آیین 

  . دارد خود به مخصوص کاري روزي، هر زیرا ده، انجام روز همان در را روز هر کار
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  خودسازي و خداگرایی -87آیین 

 براي وقت همه اگرچه کن، انتخاب خود خداي و خود براي را روزت و شب ساعات بهترین و وقتها نیکوترین

 باید و دارد اختصاص خدا به که کارهایی از. باشد داشته قرار آسایش در رعیت و درست نیت که آنگاه خداست،

 خدا پرستش به را تن روز، و شب از بخشی در پس است، پروردگار ویژه که است واجباتی انجام دهی، انجام بااخالص

  .شوي جسم خستگی دچار چه اگر ده، انجام نقصانی و عیب بی کند می نزدیک خدا به را تو آنچه و ده، اختصاص

  

  پاسداشت اعتدال در عبادت -89آیین 

 در زیرا سازي، تباه را آن آنکه نه و بپراکنی را مردم نماز کردن طوالنی با نه خوانی، می جماعت به نماز که میهنگا 

 چگونه مردم با پرسیدم، او از فرستاد می یمن به مرا) ص( پیامبر که آنگاه دارد، وجود حاجتی صاحب یا بیمار مردم، میان

  .)باش مهربان مومنان بر و بگذار نماز ناتوانان توان حد در: (فرمود بخوانم؟ نماز

  

  نفی احتجاب -90آیین 

 جامعه امور در اطالعی کم و تنگخویی از اي نمونه والیان، بودن پنهان که مدار، پنهان مردم از فراوان را خود هیچگاه

 و اندك، بزرگ، کار پس دارد، می باز است پوشیده آنان بر آنچه دانستن از را زمامداران رعیت، از شدن نهان. باشد می

   درآید، حق لباس به باطل و نماید، می زیبا زشت و زشت، زیبا کند، می جلوه بزرگ اندك کار

  

  بشري بودن حکومت و مدیریت -91آیین 

 دروغ از راست آن با تا نباشد اي نشانه نیز را حق و داند، مین دارند پوشیده او از مردم که را آنچه زمامدار، همانا

   شود، شناخته

  

  بی معنایی احتجاب -92آیین 

 واجبی حق به نسبت پس کردي آماده حق راه در جانبازي براي را خود یا: باشی می نفر دو آن از یکی حال هر به تو و

 تنگ و بخیل مردي یا و داري؟ می پنهان را خود چرا پس نداري، ترسی دهی انجام باید که نیکی کار یا بپردازي باید که

 رنجی مردم نیازمندیهاي از بسیاري اینکه با. بازمانند کردن درخواست از شده مایوس بنگرند را تو چون مردم پس نظري،

  .انصافند خواهان فروش و خرید در یا عدالتند، خواستار یا دارند ستم از شکایت که داشت، نخواهد تو براي

  

  نفی سو استفاده ویژگان و نزدیکان -93آیین 
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 ریشه ندارند، انصاف معامالت در و چپاولگرند، و خودخواه که است نزدیکانی و خواص را زمامداران همانا

 بگونه و مکن، واگذار را زمین خویشاوندانت و اطرافیان از هیچکدام به و بخشکان، آن اسباب بریدن با را ستمکاریشان

 زراعت یا مزارع، آبیاري مانند رساند، زیان مردم به که نگردد منعقد سودشان به قراردادي که کن رفتار آنان با اي

 و دنیا در ننگش و عیب و آنان، براي سودش صورت آن در کنند، تحمیل دیگران بر را آن يها هزینه که مشترك،

  . است تو براي آخرت

  

  پایبند ساختن نزدیک و دور به حق -94آیین 

 بگذار، خدا حساب به را شکیبایی این و باش، شکیبا کار این در و بپرداز، دور یا نزدیک باشد، که کس هر مال را حق

  . ساز هموار خود بر قیامت یاد به را آن سنگینی تحمل آورد، فراهم نزدیکانت براي مشکالتی حق اجراي گرچه

  

  شفاف سازي در مسائل حکومتی و مدیریتی -95آیین 

 بدگمانی از اینکار با و بگذار، میان در آشکارا را خویش عذر نموده افشاگري گردد، بدگمان تو بر رعیت هرگاه و

 تو خواهی پوزش این و است، رعیت به نسبت کردن مهربانی و تو، خودسازي براي ریاضتی کار این که ده، نجاتشان

  .دارد میوا حق به را آنان

  

  صلح گرایی -96آیین 

 آرامش و رزمندگان، آسایش که مکن، رد است آن در خدا خشنودي که را دشمن طرف از صلح پیشنهاد هرگز

 گاهی زیرا کردن، آشتی از پس خود دشمن از! زنهار! زنهار لکن. گردد می تامین صلح در کشور امنیت و تو، فکري

  . کن متهم را خود خوشبینی و باش، دوراندیش پس کند، غافلگیر تا شود می نزدیک دشمن

  

  پایبندي به عهد و پیمان -97آیین 

 آنچه و باش، وفادار خویش عهد به دادي، امان را او خود پناه در یا گردید، منعقد دشمن و تو بین پیمانی اگر حال

 عهد به وفاي همانند الهی واجبات از یک هیچ زیرا گردان، خود پیمان سپر را خود جان و باش، دار امانت گرفتی برعهده

 که آنجا تا. باشند داشته نظر اتفاق آن در دارند، تمایالت و افکار در که اختالفاتی تمام با جهان مردم همه که نیست

 را شکنی پیمان ناگوار آینده که زیرا بودند، وفادار داشتند مسلمانان با که پیمانی و عهد به جاهلیت زمان مشرکین

 بدکار، نادان جز کسی زیرا مده، فریب را دشمن و مکن، خیانت خود عهد در و مباش، شکن پیمان هرگز پس آزمودند،

   دارد، مین روا گستاخی خدا بر
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  خط قرمز عهد و پیمان -98آیین 

 پناه براي امنی پناهگاه و بندگان، آسایش مایه خود رحمت با گیرد می شکل او نام با که پیمانی و عهد خداوند

   ندارد، راه پیمان و عهد در فریب، خیانت، فساد، پس. بیاورند روي آن امن حریم به همگان تا است، داده قرار آورندگان

  

  تنظیم عهد و پیمان -99آیین 

 در دقت و کاري محکم از پس و دارد، وجود راههایی فریب و دغلکاري براي آن در که کنی امضا را قراردادي مبادا

 نهاده، گردنت بر را آن خدا و گرفته، قرار ات عهده بر که پیمانی مشکالت مبادا بردار، جویی بهانه از دست نامه، قرارداد

 از بهتر دارد، همراه به را آینده در پیروزي امید که پیمانها مشکالت در تو شکیبایی زیرا وادارد، شکنی پیمان به را تو

  .باشی شکنی پیمان گوي پاسخ توانی مین آخرت و دنیا در و ترسی، می آن کیفر از که است شکنی پیمان

  

  خط قرمز خون ریختن در حکومت -100آیین 

 نزدیک، را الهی کیفر ناحق خون همانند چیز هیچ که کن، پروا ناحق خون از و بپرهیز، خونریزي از ناحق خون از

 قبل سبحان خداي قیامت روز و گرداند، مین نزدیک را حکومت زوال و ، سرعت را نعمتها نابودي و بزرگ، را مجازات

   کرد، خواهد داوري شده ریخته ناحق خونهاي به نسبت بندگان، اعمال رسیدگی از

  

  نفی تحکیم حکومت و قدرت با جنایت -101آیین 

 را آن بنیاد و پست، و سست، را حکومت ناحق خون زیرا. مکن تقویت را خود حکومت حرام، خونی ریختن با پس

   سازد، منتقل دیگري به برکنده

  

  عذرناپذیري در ریختن خون -102آیین 

 از و است قصاص آن کیفر که چرا داشت نخواهی ناحق خون در عذري خداوند، پیشگاه در نه و من، نزد در نه تو، و

 سبب مشتی گاه که شد، تندروي دچار دستت یا شمشیر، یا تازیانه یا ریختی، کسی خون خطا به اگر نیست، گریزي آن

  !دارد باز مقتول بازماندگان به خونبها پرداخت از را تو قدرت غرور مبادا آن، از بیش به رسد چه گردد، می کسی کشتن

  

  نفی خودشیفتگی -103آیین 
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 از همه اینها که باشی، داشته دوست را ستایش و کنی، اطمینان خود خوبیهاي به و! گردي خودپسندي دچار! هرگز

  . سازد نابود را نیکوکاران نیک، کردار و توست، به آوردن هجوم براي شیطان فرصتهاي بهترین

  

  نفی منت گذاري، بزرگ نمایی و خلف وعده در حکومت و مدیریت -104آیین 

 را مردم یا بشماري، بزرگ اي داده انجام را چه آن یا گذاري، منت مردم بر دادي انجام که خدمتهایی با! هرگز مبادا

 نور شمردن، بزرگ را کاري و برد، می بین از را نیکوکاري پاداش نهادن، منت نمایی، وعده خلف سپس داده، اي وعده

 دشمنی: (فرمود بزرگ خداي که انگیزاند میبر را مردم و خدا خشم کردن، عمل وعده خالف و گرداند، خاموش را حق

  .) نکنید عمل و بگویید آنکه خدا نزد بزرگ

  

  نفی شتاب کردن و سستی ورزیدن در کارها -105آیین 

 چیزي در یا و ورزي، سستی رسیده آن وقت که کاري یا کنی، شتاب نرسیده فرا آن وقت که کاري در! هرگز بادام

  ت کنی، کوتاهی روشن کارهاي در یا و نمایی جویی ستیزه نیست روشن که

  

  جایگاه دانی و موقعیت شناسی در حکومت و مدیریت -106آیین 

  . دهی انجام خود، به مخصوص زمان در و خود، جاي در را کاري هر تا کن الشت

  

  نفی خودگزینی و امتیازجویی و غفلت ورزي در حکومت و مدیریت -107آیین 

 نداشته غفلت است، روشن همه بر که اموري از و خواهی، امتیازي هستی مساوي مردم با که آنچه در! هرگز بادام

 تو از ستمدیده انتقام و رود، سو یک کارها از پرده زودي به و مسئولی، مردم برابر در آن به نسبت حال هر به زیرا باش،

   گیرند، می باز

  

  مهار تندي و تیزي و خشونت ورزي در حکومت و مدیریت -108آیین 

 و شتابزدگی، از پرهیز با و گیر، خود اختیار در را زبانت، تندي دستت، تجاوز خشمت، جوشش غرورت، باد

 شد نخواهی مسلط نفس بر تو و. باشد تو دست در نفس اختیار و فرونشیند خشم تا ده آرامش را خود خشم، فروخوردن

  .خدا سوي به بازگشت و قیامت، فراوان یاد با مگر

  

  ي حق و عدالت و تعهد به عهدنامهها بایستگی توجه به تکیه گاه -109آیین 
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 و رفتگان، پسندیده روشهاي گذشتگان، باارزش سنتهاي پیشین، دادگستر حکومتهاي که، آن است الزم تو بر آنچه

 و کنی، پیروي ایم کرده عمل ما آنچه به و آوري، یاد به همواره را خداست، کتاب در که واجباتی و) ص( پیامبر آثار

 اگر زیرا کن، تالش ام، کرده تمام تو بر را حجت آن با و ام، نوشته تو براي که اي عهدنامه این فرامین از پیروي براي

  .باشی نداشته من نزد عذري شد چیره تو بر و کرد سرکشی نفس

  

  حکومت و مدیریت موفق -110آیین 

 آنچه به که کنیم می درخواست ،ها خواسته تمام انجام در برترش قدرت و گسترده، رحمت با بزرگ خداوند از

 ستایش از برخوردار باشیم، روشن عذري داراي او، خلق و او نزد که فرماید، موفق را تو و ما اوست خشنودي موجب

 و شهادت به را تو و من عمر پایان اینکه و بوده، کرامتها و نعمتها، همه به رسیدن شهرها، در نیک یادگار بندگان،

 او، پاك و پاکیزه بیت اهل و) ص( اسالم پیامبر به درود با گردیم، می باز او سوي به همانا که فرماید، ختم رستگاري

  .درود با. پیوسته و فراوان درودي

  

 

  

   

  



  

     81                                                                                                   سید صدرالدین حسینی مشهدي                                                : مدرس

 

 

  منابع

                                                           

  21، انتشارات صدرا، ص 4 میمطهري، مرتضی، آشنایی با علوم اسال 1

  138، ص4، شماره 89همکاران، اخالق حرفه اي، ضرورتی براي سازمان، مجله معرفت اخالقی، پاییز امیري، علی نقی و  2

، 8و  7ي ها ، شماره89، بهار و تابستان 3باقري، حسین و همکاران، اخالق حرفه اي در مدیریت، فصلنامه پژوهشی پژوهش نامه اخالق، سال 3

  11-10صص 

  21و 20، صص1392، )ع(جمه عادل آذر و وحید خاکباززاده، انتشارات دانشگاه امام صادقگیلیر، اندرو، اخالق کسب و کار، تر 4

  30و  29همان، صص  5

  30همان، ص  6

  35و  34همان، صص  7

 19-17، صص1394ماکسول، جان، اخالق حرفه اي در تجارت، ترجمه سعید گل محمدي، انتشارات نسل نواندیش،  8

  27، انتشارات صدرا، ص 4 میاسالمطهري، مرتضی، آشنایی با علوم  9

  31-27همان، ص 10

 35-32همان، ص 11

 142- 138، ص 4، شماره 89امیري، علی نقی و همکاران، اخالق حرفه اي، ضرورتی براي سازمان، مجله معرفت اخالقی، پاییز  12

  70-64، صص1394قراملکی، احد، اخالق سازمانی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی،  13

  105- 104، صص 1393د، درآمدي بر اخالق حرفه اي، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، اح قراملکی، 14

، 8و  7ي ها ، شماره89، بهار و تابستان 3باقري، حسین و همکاران، اخالق حرفه اي در مدیریت، فصلنامه پژوهشی پژوهش نامه اخالق، سال 15

  15-14صص 

  147، ص 4، شماره 89رورتی براي سازمان، مجله معرفت اخالقی، پاییز امیري، علی نقی و همکاران، اخالق حرفه اي، ض 16

 91و  90، صص 1392، )ع(گیلیر، اندرو، اخالق کسب و کار، ترجمه عادل آذر و وحید خاکباززاده، انتشارات دانشگاه امام صادق 17

 7 ص ،1389 بهار اول، شماره اول، قتصادي، سال، مجله معرفت ادرآمدي بر فلسفۀ اخالق تجارت با رویکردي اسالمیتوکلی، محمدجواد،  18

 31 ـ

پژوهشی دانشگاه  می، فصلنامه عل)مطالعه موردي منشورهاي اخالقی(خنیفر، حسین، مقیمی، سیدمحمد، درآمدي بر فلسفه اخالق در سازمان 19

   235قم، سال یازدهم، شماره اول،  صص

، بهار و 15، شماره 5منشور اخالقی براي سازمان، مجله فرهنگ مدیریت، سال الوانی، سیدمهدي، رحمتی، محمدحسین، فرآیند تدوین  20 

  86تابستان 

  260تا  235همان،  صص 21

22 www.saipayadak.org/472   

 23 www.apadanatp.com  



  

 ي در مدیریت با رویکرد اسالمیا اخالق حرفهي  درسنامه                                                                                                                          82

 

                                                                                                                                                                                     

  314- 311صص ، 1392، )ع(گیلیر، اندرو، اخالق کسب و کار، ترجمه عادل آذر و وحید خاکباززاده، انتشارات دانشگاه امام صادق.  24

25 www.aicpa.org 

  پورتال انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 26

  142، ص4، شماره 89امیري، علی نقی و همکاران، اخالق حرفه اي، ضرورتی براي سازمان، مجله معرفت اخالقی، پاییز  27

  144- 142همان،  ص  28

ها برگرفته از کتاب داللت دولت، آیین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر،  متن ذیل از نهج البالغه ترجمه دشتی و عناوین آیین 29

  . است 1388مصطفی دلشاد تهرانی، انتشارات دریا، 


