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 چکیده 

اخالق فضیلت با آراء اخالقیی ارطی و پیونید نکدی یی هستیم. « اخالق فضیلت»پردازان اخالقی به شاهد رجوع مجدد نظریه ،های اخیردر دهه

های ررا و نظرییههای نفی مقایسیه بیا نظرییه شاهد احیای ارطی وررایی هسیتیم. اخیالق ارطی ویی در ،میالدی به تدریج0891 ةدارد. از ده

داشتن شخصییت متایا ی  ،ین دیدراهکید دارند. در اأمند شدن شخصیت برای شناخت اخالقی تررای کانتی، بر اهمیت فضایل و فضیلتوظیفه

 شیود. ایین مقا یهعقالنیت عملی برای تمییک اصول اخالقی کافی دانسته نمی کید صرف برأشود و تتشخیص وظایف اخالقی قلمداد می ةالزم

از  ویژهبیهرا ، های اخالق طازمانی حاکم، نقیا  مبتیت دییدراه اخیالق فضییلتهای موجود در نظریهضمن توضیح نارطاییبه روش اطتنادی، 

کیید بیر اهمییت أاخالق فضیلت بیا تکند. را م رح میهای موجود در برابر این دیدراه اخالقی چا ش ،و طرانجامکند میتتیین منظر ارط ویی 

 و اریرنفی  اخیالق) هیای رقیی بهتر از نظرییه ،حساطیت اخالقی طازمان و قدرت تمییک اخالقی کارکنان یت وین شخصیت اخالقی در ارتقا

بل ه به عنوان ا گویی م مل برای اخیالق  ،نه به عنوان بدیلی متمایک ،، اخالق فضیلت باید در نهایترطدمی. به نظر کندمی عمل( محورحقوق

  قاعدری اخالقی در امان باشد.ررایی و بیررا عمل کند تا از نستیررا و وظیفهنف 
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 مقدمه
 اخالق و سازمان بارةکلیاتی درالف( 

شود که روابط انسان با ای از ضوابط اطالق میبه مجموعه «اخالق»

ه در کننیدکنید. اخیالق نقشیی تسیهیلخود و دیگران را تنظیم میی

زندری جمای دارد. بدون رعایت اخالق، زندری جمای بسیار مشی ل 

شد. رعایت قواعد اخالقیی ها تحمیل میهای زیادی بر انسانو هکینه

بخشید و هیم می ابه صورت داوطلتانه، هیم بیه زنیدری فیردی مانی

 طازد.پذیر میها را ام انهمکیستی انسان

اخالق وجود دارد. آییا ررایش به  أمنش بارةهای مختلفی درنظریه

تر اطت؟ آیا اخالق اخالق محصول قرارداد بشری برای زندری راحت

محصول ت امل نوع انسانی در طیول تیاریا اطیت؟ آییا ریرایش بیه 

دییدراهی کیه در ایین زمینیه  اخالق ف ری و خدانهاده اطیت؟ هیر

اخیالق کارکردهیای  این یهآنچه مسلم اطت در نهایت شود، پذیرفته 

طلتی و خوددوطیتی زندری فیردی و جمایی دارد. منفایت فراوانی در

هیای اخالقیی هیدایت و میدیریت نشیود ررایش ةواط هانسان ارر ب

کند. هیر زندری جمای را به جنگل و کارزار جنگ و رقابت تتدیل می

طلتی و رقابت ظهور بیشیتری داشیته باشید نییاز بیشیتری بیه جا نف 

شیود. از نصفانه احساس میاخالق برای حفظ چارچوبی هم ارانه و م

ترین نهادهایی که محیل رقابیت فیردی و رروهیی اطیت مهم ةجمل

 اطت. امروزی طازمان و همچنین محیط کس  و کار 

رروهیی از افیراد اطیت کیه بیرای  «طازمان»طتق یک تاریف، 

طیازمان بیا  یکننید. اعضیاهدف یا اهدافی مشترک با هیم کیار می

کارآمید ایین  ایرونهکنند به تالش می ،دریافت منابای از محیط خود

مناب  را متحول طازند و اهداف خود را تحقق بخشند و بیدین وطییله 

(. بیا توجیه بیه 09، ص3112رینیی، مناب  بیشتری در اختیار بگیرند )

ای انحصیارطلتانه و طلتانیههای نف محدودیت مناب  موجود و ررایش

بیرای دررییری و  ام یان زییادی ،که در طرشت انسیان ریشیه دارد

توانید بیین تاارض منیاف  در طیازمان وجیود دارد. ایین تایارض می

طیازمان، بیین کارکنیان طیازمان، بیین طیازمان و  رونارونهای رده

از جملییه طییازمان و نهادهییای حقییوقی، اجتمییاعی،  ،محیییط اطییراف

های رقی  یا همجوار طیاطی، بین طازمان و مشتریان، و بین طازمان

 ،طیازمانرونیارون هیای یج اخیالق طیازمانی در ردهرخ دهد. با ترو

هیای های موجود را حل و از وقیوع چیا شتوان بسیاری از چا شمی

قضایی مناقشات ی  جدید جلوریری کرد. به جای حل و فصل حقوقی

اخیالق  دارد،های زیادی برای طازمان در پی طازمانی که هکینهدرون

 داوطلتانه ایفا کند. ریرانه در حل و فصلتواند نقشی پیشمی

بیه عنیوان فضیایی ابیکاری و  ،طازمان بیه طیور طینتی

شده اطیت. اکنیون اجتماعی برای تو ید محصوالت تلقی می

به طور روزافکونی طازمان، عیالوه بیر آن باید ابیکاری، بیه 

ها شود. قضاوتعنوان فضایی برای قضاوت اخالقی تلقی می

در طیازمان (  Moral Dilemmasی )هیای اخالقیو تاارض

هیا، اطیت. در برخیی دییدراهررفته  م ا اه قرارمورد بسیار 

دطتورات اخالقی به عنوان محدودیتی بر فاا ییت طیازمانی 

شود که قابل مقایسیه بیا نیروهیای بیازار، رقابیت، تلقی می

 ،و در برخی دیگر ؛مقررات دو تی و ترجیحات مشتریان اطت

شود محسوب می بخش برای طازمانبه عنوان منتای توانایی

)کارمن و  ها و مناف  طازمان را رسترش می دهد که فرصت

 (.75، ص 3101آ وطون، 

خیود موضیوعیت دارد و نتایید بیه  ،هرچند رعایت اصول اخالقی

رعایت این اصیول  حال،این مقو ه نگاهی ابکاری داشت،  ی ن به هر 

منجیر ی بخشد می که به فرد در زندری اجتماعی اعتتار رونههمانی 

میدت و ییا درازمیدت به افکایش اعتتیار و منفایت طیازمان در مییان

شود. به جای این تصور قدیمی که رفتار اخالقیی اا تیاب بیا منیاف  می

اکنون این انگاره شی ل  ،مدت تاارض دارددر کوتاهکم دطتطازمان، 

کس  و کار خوب اطت و بیه موفقییت در خود  ،ررفته که رفتار خوب

 «صیداقت»چون همهایی ند. شناخته شدن با ویژریکبازار کمک می

منجیر بیه  ،نهاییتدر کنید و مشتریان را جذب می «کاریدرطت»و 

نقشیی اطیت کیه  شود. این عالوه برافکایش اعتتار و نف  طازمان می

وری طازمان، افکایش بهره ةهای ادارتواند در کاهش هکینهاخالق می

   (.7، ص0889)طیمک،  و تسهیل مدیریت داشته باشد

نیست کیه اخیالق طیازمانی بایید بیه قصید  بدان ماناا تته این 

نگیاهی ابیکاری و  ،افکایش نف  طازمان در پی ررفته شود که در واق 

هیای زییادی مواجیه اطیت ررایانه به اخالق اطت که با چا شتقلیل

مسیئو یت اجتمیاعی  ،رنیدروف(. بیه تاتییر 50ص ،0299)قرامل ی، 

 «شییدهخودمحییوری روشیینگری»شییرکتی صییرفاب بییه عنییوان 

(Enlightened self-interest) های اقتصییادی و متتنییی بییر داداییه

برای بازدهی بیشیتر نیسیت، بل یه بیر تلقیی از طیازمان بیه عنیوان 
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اطیتوار  ،ل جامایه دارداکه حقوق و وظیایفی در قتی ،شهروندی خوب

اطاطیاب  «اخالق» دابسونبه تاتیر  .(028، ص3118رندروف، ) «اطت

ای انگیکه و توانیایی بخیش تلقیی باید به عنوان مقو ه ،و طتق تاریف

مین أشود و نه صرفاب به عنوان ابکاری برای مهار رفتارهای انسانی یا تی

ی ابیکاری تصیویری . ایین تلق ی(75، ص0882)دابسیون،  طود بیشتر

نف  ایجیاب کنید ییا ضیرر  راههرزیرا  ؛کندمتک کل از اخالق ارائه می

عمل ایراخالقی ایجاد نشود اخالق توجیه خیود  ةقابل توجهی از ناحی

 دهد.را از دطت می

 ،نقش اخالق در طازمان، در ادامیهدربارة کوتاه  ةپس از این مقدم

 .  شودذیل م رح میموضوعات 

شود که آیا اصوالب طیازمان مسیئو یت بحث می زمینهابتدا در این 

و آیا این مسئو یت ورای حاصل جم  مسیئو یت  ؟دارد یا خیراخالقی 

هیای مختلیف در بیاب طیسس نظرییه ؟یا خیراطت اخالقی کارکنان 

در شیود. تشخیص امر اخالقی بررطی و با اخالق فضیلت مقایسه می

اخالق فضییلت و چگیونگی رفی  آنهیا  ةهای عمدبه محدودیت اد ة

هیا کیاربردی بیرای طیازمان هایی عملی وو با توصیه رردداشاره می

 .یابدمیمقا ه پایان 

 

 مسئولیت اخالقی سازمانب( 

بر فرض مسئو یت اخالقی داشیتن طیازمان  «اخالق طازمانی»بحث 

داران مین نف  طهامأطاختن و ت ةاطتوار اطت. آیا طازمان ایر از بیشین

دارای مسئو یت اخالقی اطت؟ ارر کارکنان طیازمان را افیرادی  ،خود

مین منافاشان به کیار ررفتیه تأداران برای کنیم که توطط طهام تلقی

داران مسیئو یتی اخالقیی طیهام ةتوان ورای خواطتاند، چ ور میشده

 بر آنها تحمیل کرد؟

انسیان  . ارراطتال متتنی بر نگرش ما به انسان ؤطپاطا به این 

بگییریم،  ش در نظیراهیای اجتمیاعیرا واجد شخصیتی ورای نقیش

رییرد خالصیه کیه بیر عهیده میمتفاوتی های در نقشکه ایهرونهب

هایش خواهد بیود. اریر نشود، وی واجد مسئو یت اخالقی ورای نقش

هیایش هایش در نظر بگیریم، تمام مسئو یتانسان را محدود به نقش

هایش تاریف خواهد شد و مسیئو یتی مسیتقل از ایین بر اطاس نقش

ارطی ویی، کیه  بیود. از منظیرهیا بیرای وی متصیور نخواهید نقش

طازراری زیادی با م ات  توحیدی دارد، انسان بما هیو انسیان دارای 

ش اطیت اایهای اجتمیاعی و حرفیهتاهدات اخالقی مستقل از نقش

هیایش وضی  های برخاطیته از نقیشبر مسئو یت یحد ،در واق که 

کند. از این منظیر، کارکنیان طیازمان بیه عنیوان انسیان در کنیار می

مین منیاف  أکارآمد طازمان و ت ةکه همان ادار ،ای خودمسئو یت حرفه

های اخالقی نیک برعهیده دارنید کیه مسئو یت ،صاحتان طازمان اطت

 پاطیا بیه ایین، رویهاطیت. بیدینمقدم بر طایر مسیئو یت ،در واق 

متتنیی بیر « ؟آیا طازمان مسئو یت اخالقی دارد ییا خییر»پرطش که 

تیوان شیناختی ماطیت و نمیی و حتی هستیشناختمفروضات انسان

 پاطخی کلی بدان داد. 

 

 مسئولیت اخالقی سازمان به عنوان يک کلج( 

صیرفاب ایین  «مسئو یت اخالقیی طیازمان»باید در نظر داشت که بحث 

بل ه مراد  ؟نیست که آیا کارکنان طازمان مسئو یت اخالقی دارند یا خیر

وظایفی اخالقی بر  ،ی حقوقییتاین اطت که آیا طازمان به عنوان شخص

تک به تاتیر دیگر، آیا عالوه بر مسئو یت اخالقی تک ؟عهده دارد یا خیر

در  ؟ای دارد یا خییرکارکنان، خود طازمان نیک مسئو یت اخالقی جدارانه

 ررایانه در پیش ررفت.اینجاطت که باید روی ردی کل

اطت کیه کیل مسیاوی بیا حاصیل  آن «رراروی رد کل»مراد از 

بل ه خصوصیاتی در کیل وجیود  ،جم  جتری خصوصیات اجکا نیست

اجیکای کیه هررونه مبال،  برایدارد که ورای این حاصل جم  اطت. 

ماشین با هم ترکی  شوند و خصوصیاتشیان بیا هیم تجمیی   ةطازند

شود ماشین و خصوصیات ماشیین حاصیل نخواهید شید، بل یه ایین 

افکایی ایجاد کنند. ییک طیازمان هم ترکی  شوند تا هم باید با یاجکا

تک کارکنان طازمان مم ین اطیت بیه وظیایف نیک چنین اطت. تک

و ی این عمل رد اخالقیی انفیرادی همیشیه  ،اخالقی خود عمل کنند

به مانای عمل رد اخالقی طازمان به عنوان ییک کیل نیسیت، بل یه 

عمل یرد اخالقیی  کند عمل یرد اخالقیی افیراد بیهآنچه تضمین می

مورییت اخالقیی أمجهیت شود هماهنگی بین افراد در  طازمان منجر

 ة( از اییید3100) پتیییتو   یسییت، زمینییهطییازمان اطییت. در همییین 

 «عاملییت فیردی»ر کنیار (، دGroup agency) «عاملیت رروهیی»

 اند. دفاع کرده

 ة، طیه شیر  بیرای عاملییت، کیه الزمیپتییتو   یسیتبه نظر 

 ی اطت، وجود دارد: مسئو یت اخالق

طیازد واقاییات در محییط وضایت بازنمایی کیه مشیخص می .0

 .چگونه هستند
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کند واقایات در محییط چگونیه وضایت انگیکشی که مشخص می .3

   .باید باشند

 ریاهکیه هر ابیدین مانی ؛ظرفیت عمل بر اطاس این دو وضیایت .2

محیط نتواند م ابق خصوصیات انگیکشی باشد، منجر به دخا یت 

 مناط  آن در محیط می شود. 

، نظییامی اطییت بییا اییین طییه ویژرییی: طییانیییک عامییل، بدین

بیر متنیای  «عمیل»های بازنمایی و انگیکشی و ظرفییت وضایت

های بازنمایی و انگیکشی دارد آنها. عامل نظامی اطت که وضایت

ای مم ن برای تحقق در چارچوب محدودهو در شرایط م لوب و 

ت و پتییت، س) ی کندهایش عمل میهایش م ابق بازنماییانگیکه

تواند این طیه شیر  را می ؛ و چون رروه نیک(30و  31، ص3100

مسیئو یت  در نتیجیه،رروه هم عاملییت و  ،بنابراین ،محقق طازد

ی شیود کیه برخیدهی میاخالقی دارد. رروه بدین منظور طازمان

ها را در جهان تحقق بخشد و این کار را بیر متنیای برخیی انگیکه

دهد. زمانی که عملی بیه جهان انجام میخصوص ها در بازنمایی

تمایالت رروه  یمین و ارضاأشود عمل برای تنام رروه انجام می

بیه عتیارت  .(23همیان، ص) ریرددو بنا به عقاید رروه انجام می

دارد که وضایت موجود انسانی را بیه  تر، رروه این ظرفیت راطاده

دارای مسیئو یتی  نظیر،تر تتیدیل کنید و از ایین وضایتی م لوب

 ای و مقدم بر آن اطت.ورای مسئو یت حرفه ،اخالقی

خیود ، تمایک بین وضایت موجود و م لیوب که الزم به ذکر اطت

کیه  ابیدین مانی ؛ررایی اخالقی اطیتررایی و یا واق عینی متتنی بر

هنجارهای اخالقیی وجیود دارنید  ،ها و تمایالت مااز ررایش مستقل

، پذیرش چنین هنجارهیای مسیتقلی رویکه باید رعایت شوند. بدین

 ةکننیدانجامید کیه تارییفبه تمایک بین وضایت موجود و م لوب می

مسئو یت اخالقی اطیت. درنتیجیه، این یه فیرد ییا ریروه مسیئو یت 

 ؛ماطیت( Metaethics) «اخالقییفرا»دییدراه  اخالقی دارد منو  به

   ؟این ه آیا هنجارهای اخالقی مستقل از افراد وجود دارد یا خیر

وجیود  «مسئو یت اخالقی طیازمانی»مهمی که در باب  ةاما ن ت

دارد این اطت که این مسیئو یت ورای مسیئو یت اخالقیی فیردی و 

های فیردی اطیت. بیه عتیارت چیکی بیش از حاصل جم  مسئو یت

تک افراد طازمان به مسیئو یت اخالقیی خیود  ن اطت تکدیگر، مم

فیردی، اقیدامی  ةامیا حاصیل جمی  اقیدامات مسیئوالن ،عمل کننید

ایرمسئوالنه و به عتارتی اخالقاب ایرموجیه باشید. انتاشیت حاصیل از 

اقدامات فردی اخالقی همیشه اخالقی نیست. اخالقی بودن این انتاشت 

ن آن اه طازمان، کارکنان و مخاطتمستلکم نگاهی انضمامی و چندبادی ب

 :توجه کنید ذیلبه مبال  ،اطت. برای روشن شدن موضوع

ای آموزشی را در نظر بگیرید کیه عمیدتاب بنیا بیه اهیداف طسهؤم

حضوری اقیدام کیرده به جذب تاداد زیادی دانشجوی نیمه ،اقتصادی

خدمات آموزشی بیه  ةهای الزم برای ارائاطت، بدون این ه زیرطاخت

ه بحرانی جدی برای ئلن تاداد دانشجو را فراهم کرده باشد. این مسای

 ةطسیؤم نبرخیی مسیئوال طیو،کیاز  :طسه ایجاد کرده اطتؤاین م

کنند. بیه عتیارت دیگیر، کید میأاعمال دقیق قوانین آموزشی ت رمکبور ب

بدون این ه به تاهدات قانونی و اخالقیی خیود در قتیال ایین دطیته از 

ام انات الزم را برای آنها فراهم طازند،  کمتریندانشجویان عمل کنند و 

ضوابط آموزشی از طوی دانشجویان هسیتند.  ةخواطتار رعایت طرطختان

  اب مجاز اطت؟آیا این طرطختی آموزشی در این وضایت اخالق

 ؛پرطش مستلکم نگیرش انضیمامی و اقتضیایی اطیتاین جواب 

که چون شرایط طازمان بحرانی اطت و مدیران طازمان در  ابدین مان

بایید  ،انیدمحاطتات خود برای جذب این تایداد دانشیجو اشیتتاه کرده

د. در ایین نیانا اف نشان ده راهی از خودشرایط را در نظر بگیرند و 

از مدیران به عنوان افرادی مستقل یک رچند اصرار هرمبال خاص، ه

قیانونی و اخالقیاب مجیاز بیوده  ی نفسهفیی  بر رعایت قوانین آموزشی

شویم که ایین متوجه می ، ی ن با در نظر ررفتن کلیت موضوع ،اطت

و تشدید بحیران در طیازمان و تضیییق حقیوق  یتااد بیرفتار منجر به 

، مسییئو یت اخالقییی طییازمان مسییتلکم شییود. بنییابرایندانشییجویان می

های اخالقی فردی و در نظر ررفتن شیرایط حیاکم فرارفتن از مسئو یت

مسیئو یت » :نویسیدمیی رنیدروفکیه رونه همان ؛بر کل طازمان اطت

رویی شرکت در قتال اعمیال، اجتماعی شرکتی متتنی بر ظرفیت جواب

 (.  028، ص3118رندروف، های خود اطت )راهتردها و طیاطت

نیوع ت اخالقی برای طازمان در برابیر هیر یمسئو به ل شدن یقا

نه طیاختن نفی  یریرد که کارکرد آن را به بیشقی از طازمان قرار میتل 

طازد. این روی یردی اطیت کیه از جملیه میداران خود محدود طهام

تنهیا( »)، فرییدمناقتتاس شده اطت. به نظیر  میلتون فریدمنتوطط 

قیول در این نقل«. تجارت، افکایش طود خود اطتمسئو یت اجتماعی ِ

نوشیته و  0851در طیال  فریدمنکوتاهی اطت که  ةعنوان مقا  ،واق 

 یترا یسم کالطیک بیه دفیاع از اقتصیاد آزاد پرداختیه  منظر در آن از

، تنها افراد دارای مسیئو یت هسیتند. شیرکت فریدمناطت. به اعتقاد 
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هیای مم ن اطیت مسیئو یت ،فردی مصنوعی اطت و به این عنوان

 ،تجارت بیه عنیوان ییک کیل خصوصمصنوعی داشته باشد، اما در 

مسیتخدم  ،توان رفت که مسئو یت دارد. افیراد در ییک طیازماننمی

کارفرمایان خود هستند و مسئو یت اجتماعی آنها بیه عنیوان اعضیای 

در ییک کسی  و کیار آزاد در . شیوددر قتال آنها تاریف می ،طازمان

ا  یت خصوصیی، ییک میدیر شیرکت مسیتخدم ما  یان آن نظام م

تجارت اطت. وی مسئو یت مسیتقیمی نسیتت بیه کارفرماییان خیود 

هیای آنهیا خواطیتهجهت اطت که تجارت را در او آن دارد. مسئو یت 

خیود، هیم قواعید  ةضمن رعایت قیوانین اصیلی جامای وپیش بترد، 

تیا جیایی کیه مندرج در قانون و هم قواعد مندرج در عرف اخالقیی، 

(. در برابیر، از منظیر اخیالق 0851 ،پول بسازند )فریدمن ،ام ان دارد

رییرد و اجتمیاع قیرار میی ةفضیلت طازمانی، طازمان در بستر رسترد

شیده در چیارچوب تر از قواعد تارییفهای اخالقی آن وطی مسئو یت

طازمان عیالوه بیر نقیش طیازمانی خیود، بیه  یطازمان اطت. اعضا

خیود مسیئو یت دارنید. اریر  ةعنوان انسان نستت به ی دیگر و جامای

تری در اجتمیاع ، وض  م لوبپتیتو   یست تواند به تاتیرطازمان می

 مسئو یت اخالقی اطت.در نتیجه، پس واجد عاملیت و  ،ایجاد کند

مسییئو یت بیا پیذیرش اهمییت اخیالق در طیازمان و همچنیین 

شیود ایین اطیت کیه موضوع بادی کیه م یرح می ،اخالقی طازمان

ایین  ؟توان رفتار اخالقی را از رفتار ایراخالقیی تمیییک دادچگونه می

هم در باد فردی و هم در باد جمای قابل طرح اطت. هرچنید مسئله 

هیای راهی پیچییدری امارطد، طاده به نظر می ،امربدو این تمییک در 

، در اخیالق قرامل ییطیازد. بیه تاتییر ع را دشوار مییشرایط، موضو

یانی فضیلتی با رذیلتیی چنیان  مواجهیم؛های مشتته کاربردی با زوج

درهم آمیخته اطت که تشخیص مرز آنها دشوار اطت. فروتنی خیوب 

اما تمایک آن از خیواری و ذ یت نفیس همیشیه آطیان نیسیت.  ،اطت

ری فیردی و هیم در هیم در زنید ،فیرد(. 059، ص0299مل یی، )قرا

شیود کیه اخالقی مواجه میی هایراه با تاارض ،ای خودزندری حرفه

حاضیر  ةطازد. ادعای مقا یتشخیص امر اخالقی را برای او دشوار می

کیدی که بیر شخصییت اخالقیی و أاین اطت که اخالق فضیلت با ت

کنید، ها عمیل میدر حل این ماضالت بهتر از طایر نظریه ،تجربه دارد

های نظرییه ،د خود محتاج ت میل شدن اطت. در ادامه، به اختصارهرچن

شیوند و تمییک رفتار اخالقی از ایراخالقی مارفیی می ةدر زمینرونارون 

 شود. تشریح می زمینهطسس جایگاه اخالق فضیلت در این 

 های ارزشنظريه

های ارزش بیه طیور عیام را توان نظریهمی ،بندی کلیدر یک تقسیم

 دطته تقسیم کرد: طهبه 
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نتایج عمیل هسیتند کیه ارزش آن را تاییین  ،ررایی اخالقیدر اایت

 «ااییت»ررایی بر حس  تاریف ما از از اایت متفاوتیکنند. انواع می

انسیان  «طیاادت»ررا بر مفهوم های اایتوجود دارد. برخی از نظریه

رراییی نیوعی دیگیر از ااییت ررایییبه عنوان اایت تأکید دارند. نف 

عملی اخالقاب درطت اطت که بیشترین نف  مم ین  ،اطت. بر این متنا

 ةدر حیوز بنا به این روی رد، را بری بیشترین افرد مم ن فراهم طازد.

مدیران باید تالش کنند بیشترین میکان نف  را بیرای  ،اخالق طازمانی

د. میدیران بایید مین کننیأبیشترین افراد مم ن با کمتیرین هکینیه تی

ترین و طیودآورترین هکینیههکینه و طود اعمال خود را بسنجند و کم

طیازی فضای تصیمیم ررا برمسیر مم ن را انتخاب کنند. روی رد نف 

چیون کارآمیدی، همزییرا بیا اهیدافی  ؛کس  و کار مدرن طل ه دارد

 (.6، ص0889طیمک، وری و نف  مناطتت بیشتری دارد )بهره

هدف هر فرد و طازمانی بیشینه کردن منیاف  خیود این تصور که 

و اخیالق طیازمانی و تجیارت  ،در اخالق مدرن بیه طیور عیام ،اطت

هیای طیازمانی رطید. فاا ییتمدرن به طور خاص بدیهی به نظر می

 ،بنیابراین .شیودرذاران انجیام میمین نفی  طیرمایهأمدرن با هدف تی

 ،را توصییف کنید توانید ایین وضیایتکه می ،اخالقی ةبهترین نظری

رراییی، ماییار درطیتی رراطیت. بیر اطیاس نتیجیههای نتیجهنظریه

 نظیرشود. صرفاخالقی یک عمل نتایجی اطت که از آن حاصل می

از نتایج، هیچ ارزش ذاتی وجود ندارد که مایار قضاوت اخالقیی قیرار 

ررایی اطیت، ییک عمیل ررایی، که نوعی نتیجهاطاس نف  بگیرد. بر

طت اطت ارر میکان نفای که برای بیشترین تایداد افیراد از اخالقاب در

شود، نستت به عمل مخا ف ییا تیرک آن عمیل، آن عمل حاصل می

تر، انجام یک عمل بیرای بیشیترین افیراد به بیان طاده ، وبیشتر باشد

   .انجام ندادن یا عمل مخا ف باشد مم ن، بهتر از

وجیود  «رراییفی ن» ةهای زیادی در نظریییدبنابهامات و دطته

دارد که محل بحث آن اینجا نیست. یک ابهام اطاطی این اطت کیه 

آییا نفی  خیود فیرد،  ؟چیسیت ،افرادی که نف  آنها مالک اطت ةدایر

آییا  ؟کلی، باید مالک باشدطوربشری به ةنکدی ان، اجتماع، و یا جاما
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انجام یا عدم انجام عمل به طور موردی مالک اطت یا انجام و عیدم 

به عتارت دیگر، یک اقیدام طیاده و  ؟نجام عمل به طور عام و فراریرا

فردی، برخالف وقتی که به صورت فراریر اقدام شود، مم ین اطیت 

 ای بر نف  افراد نداشته باشد.ثیر قابل مالحظهأت

ررایی بیا محیدود شیدن اجتمیاع افیرادی کیه نفی  آنهیا نف 

اخالقیی  مارض این اطت که به خودمحیوری موضوعیت دارد در

یانی تنها نف  خود یا ریروه و طیازمان خیود میالک  ؛تتدیل شود

ارزیابی و قضاوت اخالقیی باشید. م یابق خودمحیوری اخالقیی، 

انسان ذاتاب موجودی خودخواه اطت و تمیامی رفتارهیای او تحیت 

این متنا، حتی رفتارهای به  های خودخواهانه اطت. برثیر انگیکهأت

فیردی  ةبرای تحقق امیال خودخواهانیایبارررایانه پوششی  ظاهر

اطاس خودمحوری اخالقی، یک عمل اخالقیاب درطیت  هستند. بر

اطت ارر و تنها ارر مناف  فرد یا رروه و طازمان او را بیه بهتیرین 

  .(22ی23، ص3118فرناندو، وجه ارتقا دهد )

یید ؤدر باب مسئو یت اجتماعی طیازمان م فریدمنقول فوق از لنق

کیه مسیئو یت کارکنیان طیازمان صیرفاب در قتیال  همین ن تیه اطیت

مین مناف  آنهاطت. ا تته از این منظر قواعد أتجهت کارفرمایان خود و در 

 و ی این قواعد جایگاهی حداقلی دارند. ،اجتماعی نیک باید رعایت شوند
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قی ذاتیی ، ارزش اعمال بر متنای وظایف اخال«رراوظیفه»در روی رد 

شود. طتیق ایین روی یرد، و مستقل از نتایج حاصل شده قضاوت می

مبیال، بیرای خود عمل اطت که اهمیت اخالقی دارد و نه نتیایج آن. 

نظیر از این یه چیه صیرف ،رویی ذاتاب یک ارزش اخالقی اطیتراطت

از جمله  ،پیامدهایی داشته باشد. این روی رد درصدد حفظ حقوق افراد

حق حریم خصوصی، آزادی بیان و دادرطی عادالنیه اطیت. بیر ایین 

حتی ارر رفتاری نف  بیشترین تایداد مم ین از افیراد را بیشیینه  ،متنا

 شود.ایراخالقی تلقی می ،و ی حقوق فردی را نقض کند ،طازد

هیای ایین ثیر دیدراه کانیت اطیت. از مکییتأررایی تحت توظیفه

هیا در برابیر مصیا ح قربانی شدن افیراد و اقلییت اطت که ازآن روی رد 

کند. این نگاه اخالقی متتنی بر کرامت ذاتی انسان اکبریت جلوریری می

نتاید مورد اطتفاده ابکاری دیگران واقی   کسهیچ ،آن ةاطت که در نتیج

طییمک، و حقوق وی باید در هر شیرای ی محتیرم شیمرده شیود ) ،شود

اطیت کیه رعاییت آن در مقیام آن (. عیی  ایین روی یرد 6، ص0889

طاز اطیت و بیه های اخالقی بین حقوق اقلیت و اکبریت مش لتاارض

طازی دطت زد. عدم انا اف موجود توان بر متنای آن به نظامطختی می

 اندازد. در این روی رد، بقای نظام یا طازمان را راهی به خ ر می
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ررایی به ررا و روی رد وظیفهعمدتاب در برابر روی رد نف  «اخالق فضیلت»

 عنوان بدیلی برای شناخت صحیح رفتار اخالقی ارائه شده اطت.

فیلسیوفان اخیالق عمیدتاب متوجیه  ةعالقی ،عصر مدرن ررچه در

و یی ، و تایین اصول وظیفه و ت لیف اخالقی بوده نادرطتیدرطتی و 

عصر باطتان هنوز حیات خود را حفظ کیرده اخالق فضیلت مسلط در 

توجهی شیاهد به ش ل قابل ،های اخیرطال و حتی احیا شده اطت. در

اخیالق (. »95، ص0883)اطیالت،  هستیم «اخالق فضیلت»احیای 

شیود کیه بیر نقیش هایی در اخیالق اطیالق میبر نظرییه «فضیلت

شخصیت و فضایل به جای انجام وظیایف اخالقیی ییا عمیل بیرای 

 کند. کید میأحقق نتایج خوب تت

انید کیه ا هام ررفته ارط وپردازان اخالق فضیلت از بیشتر نظریه

هیای شخصییتی عیا ی بافضیلت کسی اطت که ویژری :ماتقد اطت

رییرد کیه های درونی طتیای ریشیه میها از ررایشدارد. این ویژری

بافضییلت مبال، برای باید پرورش یابد تا تتدیل به صفاتی ثابت شود. 

اش مهربیان در طیول زنیدری ،های بسیارکسی اطت که در موقایت

خواهید نه به خاطر این ه می ،کندطتیاتش چنین اقتضا می ؛ زیرااطت

خود را انجام دهد. انسیان همیشیه  ةوظیف دطت آورد یا صرفابه نفای ب

قادر نیست که با کاربست عقیل بهتیرین عمیل را در ییک وضیایت 

به علت کمتود اطالعات، کمتود وقیت و این یه تشخیص دهد. راهی 

انسان فرصیت حسیابگری  ،یک وضایت مستلکم واکنش طری  اطت

عقالنی ندارد. در چنین شیرای ی اطیت کیه فضیایل شخصییتی بیه 

کنند. انسان بافضیلت به خاطر تخلیق عنوان راهنمای انسان عمل می

دانید میی ،هایی که در طول عمر خود دیده اطتبه فضایل و آموزش

چگونه اخالقی عمل کند و صیرفاب پیس از  ،در هر وضایت مم نکه 

مل عقالنیی أآن عمل به ت ةتواند دربارعمل اطت که ارر نیاز باشد می

، انسیان بافضییلت م یداول(. به تاتیر 39، ص3119زیگون، بسردازد )

توانید راهنمیای اطیت کیه میی« حساطیت اخالقی قابل ات ا»دارای 

 (.223ی220، ص0858)مک داون،  اخالقی وی باشد

های فضییلت وجیود دارنید کیه موضیوع از نظریهرونارونی انواع 
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های اخالق فضیلت بیر مفهیوم . بسیاری از نظریهنیستند بحث حاضر

کننیید. در واقیی ، بییا تربیییت و کنتییرل کییید میأانسییانی ت «طییاادت»

حا ت طتیایی او ییه، طیاادت انسیانی  احساطات و خارج کرن آنها از

و  «اخیالق فضییلت»نکدی یی بیین  ة، راب طانشود. بدینمین میأت

 وجود دارد.  «محوراخالق طاادت»

فراینیید تربیییت و کنتییرل احساطییات نیازمنیید ا گییوریری از 

بیین فضییلت و  ةهای اخالقی اطت. اخالق فضییلت راب یشخصیت

ارزش  ،رراییکیه از دییدراه نفی کند. درحیا یدرطتی را ما وس می

از  .خاطر نتایج مبتتی اطیت کیه ایین صیفت در پیی دارد مهربانی به

طیت  ایین فضییلت و طیایر فضیایل بیدین  ،دیدراه اخالق فضیلت

شود که بخشی از طاادت و خییر انسیانی اطیت فضیلت محسوب می

 (.6، ص0889طیمک، )

کیه از طرییق ت یرار اعمیال خییر  ،با تربیت و اصالح احساطات

کنید و عادت بیه خییر پییدا می ،اول ةفرد در مرحل ،پذیردصورت می

نیوعی حساطییت  ،شخصییت خیود طسس با تبتییت ایین صیفات در

کند که راهنمیای او در قضیاوت و عمیل اخالقیی اخالقی کس  می

کیید زییادی أت «اخالق فضییلت»های اطت. بر این اطاس، در نظریه

 ،در طنین کیودکی و جیوانی ویژه، بهبر شخصیت و ت وین شخصیت

فراینید ت یوین شخصییت را بیه فراینید ییادریری  ارط ووجود دارد. 

کند که هر دو نیازمند تمرین و ممارطیت هسیتند. موطیقی تشتیه می

زمانی که این کردارها، مبل موطییقی ییا عمیل اخالقیی، تتیدیل بیه 

طییازند کییه عییادت شییوند خصوصیییات ثییابتی را در فییرد نهادینییه می

و ریشیه دوانیده شود. این خصوصییات ثابیت نامیده می «شخصیت»

کیه  روطیتکند. بدینبیش از هر چیک دیگری هویت فرد را تایین می

 ریذاری اطیتتاا ی شخصیت، هدف عا ی هنر قیانون ،ارط وبه نظر 

دار شخصییتی همیین خصوصییات ریشیه(. 37، ص 0886)تسیتوره، 

کنیید مصییداق عمییل اخالقییی را در اطییت کییه بییه فییرد کمییک مییی

 ةعتارت دیگر، رعایت فضایل جنتیهای خاص کشف کند. به موقایت

بخشید را میکند و به فرد ظرفیت شیناخت اخالقیی شناختی پیدا می

رشای وی خواهد بیود. ایین شیناخت های اخالقی ررهکه در تاارض

 اخالقی قابل تقلیل به مجموعه اصول کلی نیست. 

کیید أاصیالح تمیایالت انسیانی ت در اخالق فضیلت ارط ویی بر

که طیازمان و تجیارت را بیه تتیاهی  ،فات انسانیشود. ی ی از صمی

 ارط وطاز انتاشت ثروت اطت. ورزی زمینهطم  اطت. طم  ،کشدمی

، ارطی و. بیه نظیر شودقایل میبین انتاشت ثروت خوب و بد تف یک 

فساد خواهید بیود، امیا اریر موج  ارر خود انتاشت ثروت هدف باشد 

کیید أ. تاطیتشد خوب انتاشت ثروت برای داشتن یک زندری بهتر با

بر رعایت حد وطط و پرهیک از افرا  و تفریط به عنوان میالک  ارط و

عمل اخالقی نیک در اصیالح تمیایالت انسیانی نقیش دارد. بیه نظیر 

، انتاشتن ثروت فقط به خاطر انتاشتن ثروت مشی الت زییادی ارط و

زنیدری »ترین آن این اطت که توجه آن فقط بیه در پی دارد که مهم

د.م، کتیاب 271)ارطی و،  اطیت «زندری خوب کیردن»و نه  «کردن

عملیی  ارطی ونفسه بیه نظیر انتاشت ثروت به عنوان هدف فیاول(. 

هیر عملیی بایید بیرای زییرا  ؛ایراخالقی اطتدر نتیجه ایرماقول و 

تحقق خیری باالتر انجام شود. انتاشت ماقول ثروت باید برای هدفی 

اهداف حدودی بر مییکان ثیروت الزم دیگر انجام شود و این هدف یا 

کنند. ارر این حدود نتاشد و ما از خیود نسرطییم برای تحقق وض  می

زنییم هیر کیاری در ایین برای چه هدفی دطت به انتاشت ثروت می

 (.303ی300، ص3115)داط ا،  الزم باشد مجاز خواهد بود زمینه

فضییلت  ،کنیدتاییین میی ارطی وکیه  ،از جمله فضایل اخالقی

ایین فضییلت نییک از منظیر  ،اطیت. مبیل طیایر فضیایل «خاوتط»

بیین بخشیش و  ةحید میانی ؛شیودارط ویی به حد میانه تارییف می

انسان باطخاوت میکان درطتی از ثیروت را در  :همچنین کس  ثروت

کنید، و محل درطت، چه کوچک باشد چه بکرگ، با  یذت صیرف می

« دریافت می کنید همچنین میکان درطتی از ثروت را از مناب  درطت

 د.م، کتاب اول(. 271)ارط و، 

شیود میدیران طیازمان بیین منیاف  مییموج  طم  در طازمان 

طازمانی و تاهدات اجتماعی تقابل احساس کنند و ارتتیا  خیود را بیا 

های درون طیازمان فرامیوش محیط بیرون از طازمان و یا حتی با رده

ییا شخصیی  «زمانینفی  طیا»و  «کارآمدی»به مفهوم  کنند و صرفاب

 توجه نشان دهند.

، جاماییه را بییه طییوی «نفیی »ررایی بییا ت یییه بییر مفهییوم نفیی 

روابط افراد با هم روابط ابیکاری و تنهیا  و دهدررایی طوق میمصرف

داری بیا من یق اا ی  طیرمایه ةبر متنای طود خواهد شد. در جامای

میردم زیرا  ؛مین نیازهای واقای انسانی دیگر هدف نیستأررایی، تنف 

آن را اطیر نظامی هستند که باید آنچه ایین نظیام نییاز دارد تو یید و 

بیشیتر  ،. در چنیین نظیامی(85، ص0869مک اینتایر، مصرف کنند )

مین نیازهای اصیل. در مقابل، روابط اجتمیاعی أشود تا تنیازطازی می



26   6322، آبان 632معرفت، سال بيست و ششم، شماره 

 

 

ی  باید بر متنای فضایلی اداره شود که همیشیه در قا ی  قواعید بیده

 فاییده قابیل توجییه نیسیت. مراقتیت ازی های هکینه ن و تحلیلبستا

 ،ررایانه نیسیتقابل توجیه نف  ی مبال ی برای خورده یا بیمارافراد طال

هیای و ی افراد و جاماه به خیاطر دینیی کیه نسیتت بیه ایین ریروه

طیاختن  ةنها مسئو یت دارند. بیشیپذیر دارند اخالقاب نستت بدانآطی 

این  کند. ازها تاارض پیدا میعایت حقوق افراد و اقلیتبا ر راهینف  

 ،شیودنکدییک می «محوراخالق حقوق»به  «اخالق فضیلت»منظر، 

 کند خود را از اطالق و عدم انا اف آن برهاند.ررچه طای می

زنیدری »، «خیر بشیر»، مفهوم «اخالق فضیلت»در  ،اما در برابر

 «ارت با محییط پیرامیونیارتتاطات هویتی بین طازمان/تج»و  «خوب

کند. ایین قییود از وض  می «کارآمدی»و  «نف »قیودی را بر مفهوم 

، به جای این ه مانیای محدودکننیده داشیته «اخالق فضیلت»منظر 

هدایت امیال  جهتدر  ؛ زیراد داشتنبخش خواهمفهومی توانایی ،باشند

. زندری خوب بیر اطیاس هستندو احساطات برای تحقق زندری خوب 

به طوی یک هدف  طتق م ات  توحیدی، زندریِ نیکدیدراه ارط ویی و 

خیود قیرار  ةدر جایگاه شایست ،در حرکت اطت و هر چیکی در آن عا یِ

یابد خود را می ةجایگاه شایست ،در این روی رد «نف »ررفته اطت. مفهوم 

از  دهد.را از دطت میناپذیر خود حد و مرز و طیریطلتی بیزیاده ةو جنت

اش کرده اطت نقل شده اطت که هرکسی به آنچه روزی پیامتر اکرم

 (.5، ص0262شاته حرانی، نیازترین مردم اطت )ابنقناعت کند از بی

پیردازان ، نظرییهارطی وکید بر فضایل اخالقی، به تتی  أدر کنار ت

ح میت »کنند. فضییلت فضیلت بر نقش فضایل ف ری نیک ت یه می

به فیرد ایین  (Phronesis) «فرونسیس»اش ، در تاتیر یونانی«ملیع

طنجی درک کند چه فضییلتی و در چیه دهد که با موقایتام ان را می

مبیال، آییا ییک موقاییت خیاص  برای .ط حی بروز و ظهور پیدا کند

اییین  ؟ریییریمسییتلکم مهربییانی و رذشییت اطییت یییا مسییتلکم طییخت

کار ریرفتن فضیایل اقتضایی محصول بهپذیری و عمل اخالقی انا اف

شی وفایی فضیایل شخصییتی و تمیرین و  ةف ری اطت که خود نتیج

 (.26، ص0888)شرمن،  ممارطت و یادریری از ا گوهای اخالقی اطت

 

 راهنمای عمل اخالقی ؛)فرونسیس(فضیلت حکمت عملی 
دارد. اهمییت و  ارط وجایگاهی محوری در تف ر اخالقی  «فرونسیس»

و ی  ،که با این ه خود یک فضیلت خاص اطت روطتآن بدین محوریت

فضایل  ةبل ه جک الزم هم ،تنها یک فضیلت در کنار طایر فضایل نیست

هیای صحیح کاربرد فضیایل را در موقاییت ةبدین مانی که شیو ؛اطت

، بین شجاعت ی مبال ی برای کند. بدون فرونسیس، فردخاص تایین می

طاز قضیاوت اخالقیی صیحیح کند. فرونسیس زمینهو جسارت خلط می

ی یی از فضیایل  «ح میت عملیی»اطت. فرونسیس یا همان فضیلت 

تجربه و ییادریری از افیراد بافضییلت کسی   ةف ری اطت که در نتیج

صیحیح کیاربرد  ةکند فیرد شییوشود. این فضیلت ف ری کمک میمی

ای متقابیل های عملی خاص دریابد. راب هیتفضایل اخالقی را در موقا

بین فرونسیس و فضایل شخصیتی وجود دارد. فرونسیس بدون فضایل 

یابد. هیوش و ذکیاوت ظرفییت به هوش و ذکاوت تنکل می ،شخصیتی

اطت؛ اما فرونسیس هوشی اطت که  رطیدن به اهداف، اعم از خیر و شر

 ةدیگر، فرونسیس شیو به عتارت .رودکار میه برای تحقق اهداف خیر ب

 ؛طیازدکاربست فضایل شخصییتی را در مواقی  خیاص مشیخص میی

خیر فرد به بهترین وجه تحقق یابید. میوقای کیه فضیایل  کهیارونهبه

کنند، ح مت عملی اطت که اخالقی و شخصیتی با هم تاارض پیدا می

 کند تشخیص دهد کیدام فضییلت را او وییت بخشیدبه فرد کمک می

 (.09، ص 3115ن، )کریستجانسو

ن همیین ن تیه اطیت: متیی  مااوییه ةدربیار فرمایش امام علی

ریر و تیر نیسیت، بل یه او حیلیهاز من زیرک مااویه ،طورند به خدا»

« ترین افیراد بیودمارر نیرنگ ناپسند نتود من زیرک اطت. کارجنایت

(. 229، ص3، ج0290کلینیییی، ؛ 311، خ تیییه 0258ا تالایییه، نهج)

کنید کیه وضی  میی تقوای ا هی حدودی را بر عمل رد امامدرواق ، 

رواییت فیوق  دهید.ای را نمیرطیدن به هیدف بیا هیر وطییله ةاجاز

مبیال، در شیورای  بیرایاطیت.  طیاطیی امیام علیی ةزیربنای طیر

ای حساس دوم تش یل شد، در  حظه ةکه پس از فوت خلیف ،خالفت

که آیا حاضر اطیت  پرطید از امام عوفبنعتدا رحمانکننده، و تایین

د و ایین را نمایی پییرویروش شییخین  وکتاب خدا و طنت پیامتر از 

د دنیاز شر  فیوق را رد کر بند آخر شر  بیات خود اعالم کند. امام

رطید. این موضوع مصداقی از دوراهی  عبمانخالفت به روی و بدین

وردن دطت آه آمیک برای بدو راهی بین، دروغ مصلحت .اخالقی اطت

خالفت، و صداقت و پافشیاری بیر اصیول اخالقیی و از دطیت دادن 

شیود کیه خالفت. اهمیت و دشواری این تصمیم وقتیی روشین میی

تیوان عیدا ت و شیریات را می ،دطت آوردن خالفته تصور شود با ب

دطیت آوردن ه به  حاظ اخالقی مجازیم بیرای بی ،اجرا کرد و بنابراین

 برخی اصول اخالقی را نقض کنیم. ،آن
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 ةشیتیه ظرفییت و قیو ،از برخی جهات «ح مت عملی»فضیلت 

کیه همیان ظرفییت  ،«فرقیان»در بیان قرآن کریم اطیت.  «فرقان»

)انفیال:  محصول رعایت تقواطیت ،ک دادن بین حق و باطل اطتیتمی

انسان ظرفیت شیناخت حیق را پییدا  ،طاعت ا هی با اطتمرار در .(38

. این ظرفیت همیشه قابل بیان در قا   قوانین ثیابتی نیسیت، کندمی

بین حضیرت  ةطنجی در آن نهفته اطت. نوع راب بل ه نوعی موقایت

طینجی دال یت دارد. بیر همیین موقایت خضیر حضرتو  موطی

 ،خراب کردن کشتی، کشتن االم و تامییر رایگیان دییوار بیه ظیاهر

داشیت، میبند بدان پای مغایر قواعد اخالقی بود که حضرت موطی

ن یات ظریفیی نهفتیه بیود کیه  ،هر کیدام از ایین اقیدامات در ی ن 

آمید و محتیاج ح میت و تشخیص آن از عهده قواعد مذکور برنمیی

، روی(. بیدین93یی51بصیرتی خاص بیرای تشیخیص بیود )کهیف: 

ک ییاطت که مارفت اخالقی الزم بیرای تمیآن ادعای اخالق فضیلت 

بل یه از  ،ابل بیان در قا   قواعد ثیابتی نیسیتعمل درطت از الط ق

 شود.طریق تجربه و کس  فضایل محقق می

 

 الگوی تربیت دينی   ؛گرااخالق فضیلت غايت

از  رونیارونیذکیر شید، انیواع  «ررااخالق اایت»چنانچه در توضیح 

ای که برای مفهوم ااییت در نظیر ررایی بر حس  مانا و دامنهاایت

بیه  «ااییت»مفهوم  ،رراهای نف وجود دارد. در نظریه ،شودررفته می

 ،رراییی دینییشود. اما در ااییتتقلیل داده می «نف »مفهوم مضی ق 

اطیت. ایین  «طیاادت اخیروی و رطیتگاری»همان  «اایت»مانای 

رراییی دور و بیه اخیالق فضییلت از نفی  «ااییت»مانای موطی   از 

ه بییان دیگیر، در ا گیوی بیخیورد. با آن پیوند میی ،نکدیک و درواق 

بر  کوم کس  فضایل و دف  رذاییل اخالقیی طو، از یک ،تربیت دینی

این فضایل خیود  ،تردر ط حی وطی  ،دیگر طویو از  ،شودتأکید می

مقدمه و مسیر طاادت هستند و خود هیدف نهیایی نیسیتند. مفهیوم 

، که اباادی فردی و اجتماعی دارد، خود بیه دریافیت تلقیی «طاادت»

 کند.کاربست آنها کمک می ةصحیحی از فضایل و شیو

شییر  الزم بییرای رطییتگاری اکتسییاب فضییایل اخالقییی اطییت. 

مسییتلکم عمییل بییه وظییایف  جاهییا،فضییایل اخالقییی در بسیییاری از 

مبیال، در رواییات تأکیید  بیراینظر از نتایج حاصل شده اطت. صرف

نسیان حتی در شرای ی که به ضرر ا ،رویی شده اطتزیادی بر راطت

عالمیت ایمیان آن » ند:فرمود مؤمنانکه امیر رونهتمام شود. همان

ریویی رویی را زمانی کیه بیه ضیرر توطیت، بیر دروغاطت که راطت

امییا اییین  (.979، ح مییت 0258ا تالاییه، )نهج «تییرجیح دهییی

ررایی نیک م لق نیست و راه انسان مجاز و حتی موظف اطیت وظیفه

را نقیض کنید. اصیالح رفتیار افیراد آن  ، مبیلبنا به مصا ح موجود آنها

(. تشخیص صیحیح ایین میوارد مسیتلکم 293، ص3، ج0290)کلینی، 

تیوان نمیو آید دطت میه شناختی اطت که از طریق اکتساب فضایل ب

بل ه نیازمند شناختی عملیی ؛ کرد این موارد را تحت قواعدی کلی احصا

 شود.یای اطت که از طریق آموزش اخالقی حاصل مو زمینه

 ی ا تته نه کامالب م ابق با روی رد ارط ویی ی اخالق فضیلت

توجه و طفارش او یای دین بوده اطیت. هیدف بابیت انتییا ورد م

فییالح و » ةطییازی نتییوده اطییت. وا چیییکی جییک تککیییه و انسییان

، ا تته از جاچهار بار در قرآن کریم آمده اطت. در یک  «رطتگاری

جویی عامل رطتگاری مارفی شیده  سان فرعون، اطتاال و برتری

عامیل فیالح  «نفیس ةتککی»دیگر،  جای(. در طه 69 اطت )طه:

 (. آیییات8 شییمس:؛ 09 اعلیی:؛ 0منییون: ؤمارفیی شییده اطیت )م

نیک بر اهمیت اصالح نفس و نقش  «ماارج»متارکه  ةطور 32ی08

 ،بیه یقیین»ررایی دال یت دارد: خواهی و نفی آن در کنترل زیاده

هنگامی که بدی بیه  .طاقت آفریده شده اطتکمانسان حریص و 

کند، و هنگیامی کیه خیوبی بیه او رطید میان  تابی میاو رطد بی

رکاردن  در واق ، اهمیت نماز «شود، مگر نمازرکاران...دیگران می

 در اصالح و کنترل این رذایل اخالقی اطت.

را کسیانی ) اندوزی نازل شددر مذمت ثروت «کنک» ةزمانی که آی

رطانند، طازند، و آنها را در راه خدا به مصرف نمىاز زر و طیم رنج مىکه 

نقیل شیده  ( از پیامتر اکرم27ی29 )توبه: (به عذابى دردناک بشارت ده

و این جمله را طه بار « !نابود باد نقره !نابود باد طال» :انداطت که فرموده

بیه ایین  پاطاحضرت در  .؛ این طخن بر اصحاب رران آمدندت رار کرد

زبیانى : »نیدپرطش اصحاب که پس کدام مال را اختییار کنییم؟ فرمود

دارى ییار رکار، و زنى باایمان که در دینمشغول ذکر خدا، و قلتى طساس

 (.927ص، 2ج، 0291ح یمی، « )شما باشد

های زیادی بر قناعیت و نیک طفارش رمؤمنانامی هایدر فرمایش

: دنییفرمایحضییرت مییی اطییت. از جملییه، شییدهخواهی تییرک زیییاده

، ح میت 0258ا تالایه، نهج) «ورزی بردری همیشگی اطیتطم »

آنچه را که بییش از نییاز خیود فیراهم کنیی  ،ای فرزند آدم» ؛(«091

 (.083ح مت  همان،) «ایبرای دیگران اندوخته
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این نتیجیه را  ،تصویری از دنیا به عنوان ماتری برای آخرت ةارائ

از ایین  ،در پی دارد که انسان را متقاعد طازد برای زندری ابدی خیود

دنییا »طلتی و توجه اایی به دنییا بسرهییکد: دار توشه بردارد و از زیاده

رذرراهی اطت تا در  [بل ه] ،برای زندری همیشگی شما آفریده نشده

دن باشید و کوچ کر ةآن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب، آماد

 (.023خ ته  همان،) «های راهوار برای حرکت مهیا داریدمرک 

طمیی  در »، از جملییه «طمی »کنتییرل صیفت مییذموم زمینیة در 

، برخی قواعد فقهیی متتنیی بیر رواییات نییک «تجارت و کس  و کار

 ابیدین مانی ؛«کراهت تلقی رکتیان» ةاز جمله قاعد ؛صادر شده اطت

ها از شهر خارج شدن تا کیاال بیا قافلهل اطتقتاکه برای خرید کاال به 

 ،0280تر و ایرواقای خریداری شیود )میرمحمدصیادقی، قیمتی پایین

قتول کردن فسیا مااملیه  یانی ،«اطتحتاب اقا ه» ةقاعد نیک(. 79ص

در صورت پشیمانی ی ی از طیرفین، بییانگر تیرجیح روابیط انسیانی، 

هیای دیتبرادری و احسان بر نف  شخصی اطیت. در بخیش محیدو

ای از تمایک بین روی رد اخالق فضیلت دینیی اخالق فضیلت، به جنته

 با روی رد ارط ویی اشاره خواهد شد.

 

 سازمانی ةهای اخالق فضیلت در حوزداللت
 ذییلطازمانی را به شرح  ةهای اخالق فضیلت در حوزتوان دال تمی

دور و  ررایی صیرفاول ترویج فضایل، طازمان را از نف  :خالصه کرد

طییازد. بییا کنتییرل تر مینسییتت بییه محیییط اطییراف خییود حسییاس

کیید بیر مسیئو یت أکارکنان و کل طازمان و ت ةطلتانهای نف ررایش

تنها اخالق را قیید اخالقی آنها در قتال محیط فاا یت خود، طازمان نه

شی وفایی و موجی  بل یه آن را  ،پنیداردو بندی بر فاا یت خیود نمی

 داند.بلندمدت میرونق خود در 

تربیتیی یی  هیای اخالقییدوم کارکنان طازمان از طریق آموزش

واجد دانش عملی از اخالق خواهند شد که به آنها این ام ان  ،مستمر

بیه درطیتی  ،اخالقیی هیایبیا تاارض هدهد در هنگام مواجهیرا می

تر روابط و تاامالت انسیانی رسیترده ةدامن قدرریری کنند. هرتصمیم

ریری مواجیه تری بیرای تصیمیمهای پیچییدهسان با موقایتشود ان

قابیل حیاالت، ریری صحیح در این شود. دانش الزم برای تصمیممی

ای از قواعید عیام نیسیت. فیرد بینی و بیان در قا ی  مجموعیهپیش

اخالقی در آن با هیم  ةهایی مواجه شود که اد مم ن اطت با موقایت

خلف ی ی از کارکنان با توجه به شیرایط مبال، آیا ت برایتکاحم دارند؛ 

مستلکم عفو اطیت ییا تنتییه؟ از منظیر اخیالق فضییلت،  ،خاص وی

بل یه هیر  ،مند کلی نداردحل پیشینی و ضاب هها راهرونه موقایتاین

موقایتی نیازمند واکنشیی اطیت کیه درطیتی آن توطیط شخصییت 

 یافته قابل تشخیص اطت.شده و قواماخالقی طاخته

 

 های اخالق فضیلت ارسطويیيتمحدود
کیید بیر أبیه خیاطر ت «اخیالق فضییلت»با تمام ن ات مبتتی که در 

ای در روی رد ارطی ویی اش ال عمده ،پرورش شخصیت نهفته اطت

کیید أت «اخالق فضییلت»وجود دارد، و آن این ه در تلقی ارط ویی از 

ز اطت. افیراد از طرییق ت یرار و ییادریری ا «پذیریعادت»عمده بر 

یابنید. به دانیش عملیی از اخیالق دطیت می ،اخالقی خود یا گوها

شود این اطیت کیه چگونیه  رح میما ی که در برابر این روی رد ؤط

آیا هررونه رفتیاری کیه  ؟توان بین عادات خوب و بد تف یک کردمی

م لیوب اطیت؟ آییا هررونیه  ،از طریق عادت منتقل و تبتییت شیود

ا گوی اخالقی که فرد اقتتاس کند م لوب اطت؟ روی یرد ارطی ویی 

قادر نیست مالک ماینی بیرای ارزییابی عیادات ارائیه کنید. ی یی از 

ن اخالق فضیلت نیر همین اطیت کیه ایین روی یرد اانتقادهای منتقد

بیه  .اختیار نهید تواند ضوابط اخالقی دقیقی دردچار ابهام اطت و نمی

هیای اخالقیی دطتورا امل ةن، اخالق فضیلت قادر به ارائاتاتیر منتقد

نمی تواند مرز مشخصی بین فضایل و رذاییل ترطییم  وماینی نیست 

عادات (. 209ی202، ص0898 ودن، ؛ 096، ص0855)مک کی، کند 

کند و تالیمات ا گوهای اخالقی از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می

آنچیه از  ،ررایی اخالقی شود. در واقی نستیو مم ن اطت حتی دچار 

قوت ایین دییدراه  ةپردازان اخالق فضیلت به عنوان نق طوی نظریه

 ،این ه اخالق قابل فروکاهش به قواعد مشخصی نیسیتی  بیان شده

ن بیه عنیوان ابل ه متتنی بر تجربه و ا گوریری اطت، از طوی منتقید

 ضاف بیان شده اطت. ةنق 

و  «محیوراخالق قاعیده»م باشد ترکیتی بین رطد الزبه نظر می

صورت پذیرد تا هیم ابهیام و عیدم تایین اخیالق  «اخالق فضیلت»

فضیلت رف  شود و هم انا یاف الزم بیه قواعید اخالقیی داده شیود. 

اخالقی اطیت،  ةرویی فضیلت اطت یک قاعدمبال، این ه راطت برای

مبالب بیرای حفیظ رویی مجاز و یا الزم اطت، دروغجایی اما این ه در 

ک اخالقیی ییتمی ةب ه نیاز به قو ،جان، قابل بیان در قا   قواعد نیست

شیود. در عملی کس  می ةک اخالقی از طریق تجربیتمی ةدارد. این قو
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این مرحله اطت که باید اخالق فضیلت وارد عمیل شیود، هرچنید در 

امیا بیه طیور  ؛کنیدیادریری قواعد اخالقی نیک نقش مهمیی ایفیا می

کاربست این قواعید و میوارد اطیتبنا کیاربرد  ةشیوخصوص اص در خ

کید بر اخالق فضیلت نتاید به قیمت ابهیام ییا أتر، تدارد. به بیان طاده

کیه ایین  جیاییبل یه صیرفاب بایید در  ،نستیت در قواعد اخالقی باشد

 خورد مورد اطتفاده قرار ریرد که ا تته محدود اطت.قواعد قید می

یابنید و امیری میی ادر ارتتا  با زمینه و موقایت ماناین قیود نیک 

ضاب ه نیست. فضایل اخالقی درواق  آن موقاییت را و بیه خواهاندل

 کشند. به درطتی برای انسان به تصویر می

ارر اخالق فضیلت را به آموزش و تربیت اخالقیی صیرفاب از مسییر 

ی بیا روشین اطیت کیه چنیین دییدراه ،پذیر کردن محدود کنیمعادت

بیر  ی در عیوض ی اخالق اطالمی طازراری نیدارد. اخیالق اطیالمی

پرورش و به فالیت رطاندن اطتادادهایی کیه در وجیود انسیانی ریشیه 

اخالق و تربییت اطیالمی از  ،شهید م هری. به تاتیر کندمیکید أدارد ت

هیایی کیه نه طاختن. در پرورش دادن، ظرفیت ،نوع پرورش دادن اطت

تمیام شیود. در طیاختن، انسان هست رشید داده میی به طور ف ری در

ای در وجیود ها محصول طاختن و عیادت دادن اطیت و ریشیهظرفیت

اخیالق  ةدامنی ،بنیابراین (.769، ص33ج، 0269 )م هری، انسان ندارد

وقتی ا گوهای اخالقیی ایرماصیوم ویژه بهفضیلت در روی رد اطالمی، 

ا گوها نیک بایید در مایرض  و خ اپذیر در کار اطت، محدود اطت و خود

از آن رذشته مرز و چارچوب فضییلت را چگونیه بایید  ارزیابی واق  شود.

ویژه خیرد جمایی روشن طاخت؟ آیا این امر به عقل و خرد انسیانی بیه

دانیم عقل در این عرصه نارطاطت یا به تجربیة وارذار شده اطت که می

به وحی مت ی باشید  ، الزم اطتبشری که آن هم ناتمام اطت. بنابراین

عتتار و اطمینان الزم از این طریق حاصل رردد. با ایین بییان، وحیی اتا 

تیرین نق یة در اخالق فضیلت ارط ویی جایگیاهی نیدارد و ایین مهم

 .ضاف این دطتگاه اخالقی اطت

 

 های کاربردی بر مبنای اخالق فضیلتتوصیه
تیوان نتیایج میی ،«اخیالق فضییلت»بیاب  م ا   یادشده در ةبر پای

   :را اطتخراج کرد ذیلکاربردی 

های مسیتمر هیر برنامیه وآموزش اخالقی کارکنان بایید جیک. 0

طازمانی قرار ریرد. طازمان نتاید بیه طی ح اخالقیی کارکنیان خیود 

هیای ثابیت خیود قیرار دهید. برنامیه وآن را جک یراضی باشد و ارتقا

 ،ایو حرفیهعالوه بر متاحث اخالق عمومی، متاحث اخالقیی عملیی 

داری بایید در مبل اخالق پکش ی، اخالق مهندطی، اخیالق مشیتری

هیا های ضمن خدمت طازمان رنجانده شود. کارکنان طازمانآموزش

حساطیت اخالقیی خیود را از  ،در مارض این هستند که با رذر زمان

بسییار قابیل  ،در بخیش طیالمت ویژه، بیهدطت بدهند. این موضوع

پرطتاران مم ن اطت در رذر زمان و به خیاطر توجه اطت. پکش ان و 

عادت کردن، حساطیت خود نستت به درد و رنج بیمیاران را از دطیت 

کردنید از که در اوایل خدمت به بیماران ارائه مییرا دهند و خدماتی ب

کیه بیه بیازآموزی  رونیه، باید همانحاالتیآنها دریغ کنند. در چنین 

برای نوطیازی حساطییت نیک های اخالقی دوره ،شودمیتوجه علمی 

 .رردداخالقی کارکنان ارائه 

طازمان باید به طور مستمر ارزیابی دقیقی از میکان حساطییت  .3

و هوشیییاری اخالقییی خییود و کارکنییان خییود بییه عمییل آورد. 

ی و کیفییی در طیینجی از مشییتریان  و انجییام م ا اییات کم ییرضایت

ضیروری زمینیه تریان در ایین تاامل کارکنان بیا مشی ةشیو خصوص

طییازمانی  «اخیالق فضییلت»پیردازان اطیت. در ایین زمینیه، نظرییه

از  ؛انیدهای فضیلتی بیرای ارزییابی طیازمانی تهییه کیردهنامهپرطش

(؛ 3117) چیان ؛(0881) روبیینو  رییدینتاخ(؛ 0883) طیلیمان :جمله

 هایمیانو  شیاناهان(. 3112) هایمیانو  شیاناهانو (، 0888) مورفی

 ذیلبر خصوصیات اخالقی و شخصیتی  ،خود ةنام( در پرطش3112)

کوشیی بیا اند: همد ی، اخیالق کیاری پروتسیتان )طیختت یه کرده

 دینییی(، تقییوا، احتییرام، قابییل اعتمییاد بییودن و فسییادناپذیری ةانگیییک

هیای بیومی و ما نیک باید بر اطیاس ارزش(. 30، ص 3102)راطلیس، 

شناطییی، وقت مشییتریان، حقییوق رعایییت جملییه، ی از دینییی خییود

 ی بیها ناس حقدامنی، انا اف و رذشت نستت به زیردطتان، و پاک

 ها برای ارزیابی طازمانی بسردازیم.نامهطراحی این پرطش

 

 گیرینتیجه
 ةدر حیوز «اخالق فضییلت» ةهدف از پژوهش حاضر کاربست نظری

ق اخیال» .آن بیا طیایر روی ردهیای اا ی  بیود ةطازمانی و مقایسی

اخیالق »برابیر  اطیت، در ارطی و، که ملهیم از آرا اخالقیی «فضیلت

رییرد. در دییدراه قیرار می «ررااخیالق نفی »کیانتی و  «محورقاعده

، اصول اخالقیی م لیق هسیتند. در برابیر، اخیالق فضییلت از کانت

یانیی تمیییک اخالقیی بیه د. کنیمند بودن اخالق حمایت میموقایت
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ررا، بستگی دارد. در برابیرِ اخیالق نفی  های خاصو موقایت هازمینه

و اهمیت تاا ی شخصییت در  «نف »توطی  مفهوم  راخالق فضیلت ب

 کید دارد. أت رار اعمال اخالقی ت ةنتیج

کید بر  کوم پیرورش أبحث شد که اخالق فضیلت با ت ،در این مقا ه

بیه حساطییت اخالقیی بیشیتر طیازمان و  طو،از یک ،محاطن اخالقی

طیوی و از  ،انجامیدستت به محیط درونی و بیرونی خیود میکارکنان ن

منیید ک اخالقیی اقتضییایی و موقایتیییبییه کارکنیان ظرفیییت تمی ،دیگیر

اخالق فضیلت این اطت که مم ن اطت بیه  ةدهد. محدودیت عمدمی

کیه بیرای شیود میقاعدری اخالقی بینجامد. پیشنهاد ررایی و بینستی

؛ محور ترکیی  شیودوی یرد قاعیدهحل این نقیصه، اخالق فضیلت بیا ر

از اخالق فضیلت در مقیام شیناخت اطیتبناهای اخالقیی اطیتفاده  یانی

 های اخالقی به کارررفته نشود. و به قیمت نفی قاعدهرردد 
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