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اخالق فضیلت سازمانی :کاربرد اخالق فضیلت در مدیریت
علی عابدی رنانی  /استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی
دريافت59/1/61 :

liabedi1386@gmail.com

پذيرش59/65/59 :

چکیده
در دهههای اخیر ،شاهد رجوع مجدد نظریهپردازان اخالقی به «اخالق فضیلت» هستیم .اخالق فضیلت با آراء اخالقیی ارطی و پیونید نکدی یی
دارد .از دهة 0891میالدی به تدریج ،شاهد احیای ارطی وررایی هسیتیم .اخیالق ارطی ویی در مقایسیه بیا نظرییههای نفی ررا و نظرییههای
وظیفهررای کانتی ،بر اهمیت فضایل و فضیلتمند شدن شخصیت برای شناخت اخالقی تأکید دارند .در این دیدراه ،داشتن شخصییت متایا ی
الزمة تشخیص وظایف اخالقی قلمداد میشود و تأکید صرف بر عقالنیت عملی برای تمییک اصول اخالقی کافی دانسته نمیشیود .ایین مقا یه
به روش اطتنادی ،ضمن توضیح نارطاییهای موجود در نظریههای اخالق طازمانی حاکم ،نقیا مبتیت دییدراه اخیالق فضییلت ،را بیهویژه از
منظر ارط ویی تتیین میکند و طرانجام ،چا شهای موجود در برابر این دیدراه اخالقی را م رح میکند .اخالق فضیلت بیا تأکیید بیر اهمییت
ت وین شخصیت اخالقی در ارتقای حساطیت اخالقی طازمان و قدرت تمییک اخالقی کارکنان ،بهتر از نظرییههیای رقیی (اخیالق نفی ریرا و
حقوقمحور) عمل میکند .به نظر میرطد ،اخالق فضیلت باید در نهایت ،نه به عنوان بدیلی متمایک ،بل ه به عنوان ا گویی م مل برای اخیالق
نف ررا و وظیفهررا عمل کند تا از نستیررایی و بیقاعدری اخالقی در امان باشد.
کليدواژهها :اخالق طازمانی ،اخالق فضیلت ،مسئو یت اخالقی طازمان ،نف ررایی.
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مقدمه
الف) کلیاتی دربارة اخالق و سازمان

درونطازمانی که هکینههای زیادی برای طازمان در پی دارد ،اخیالق

«اخالق» به مجموعهای از ضوابط اطالق میشود که روابط انسان با

میتواند نقشی پیشریرانه در حل و فصل داوطلتانه ایفا کند.

خود و دیگران را تنظیم مییکنید .اخیالق نقشیی تسیهیلکننیده در

طازمان بیه طیور طینتی ،بیه عنیوان فضیایی ابیکاری و

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

اجتماعی برای تو ید محصوالت تلقی می شده اطیت .اکنیون

و هکینههای زیادی بر انسانها تحمیل میشد .رعایت قواعد اخالقیی

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

به صورت داوطلتانه ،هیم بیه زنیدری فیردی مانیا میبخشید و هیم

عنوان فضایی برای قضاوت اخالقی تلقی می شود .قضاوت ها

همکیستی انسانها را ام انپذیر میطازد.

و تاارض هیای اخالقیی

( Dilemmas

 ) Moralدر طیازمان

نظریههای مختلفی دربارة منشأ ررایش به اخالق وجود دارد .آییا

بسیار مورد م ا اه قرار ررفته اطیت .در برخیی دییدراه هیا،

اخالق محصول قرارداد بشری برای زندری راحتتر اطت؟ آیا اخالق

دطتورات اخالقی به عنوان محدودیتی بر فاا ییت طیازمانی

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

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

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

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

پذیرفته شود ،در نهایت آنچه مسلم اطت این یه اخیالق کارکردهیای

به عنوان منتای توانایی بخش برای طازمان محسوب می شود

فراوانی در زندری فیردی و جمایی دارد .منفایتطلتی و خوددوطیتی

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

انسان ارر بهواط ة ررایشهیای اخالقیی هیدایت و میدیریت نشیود

آ وطون ،3101 ،ص .)75

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

هرچند رعایت اصول اخالقی ،خیود موضیوعیت دارد و نتایید بیه

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

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

اخالق برای حفظ چارچوبی هم ارانه و منصفانه احساس میشیود .از

ی همانرونه که به فرد در زندری اجتماعی اعتتار میبخشد ی منجیر

جملة مهمترین نهادهایی که محیل رقابیت فیردی و رروهیی اطیت

به افکایش اعتتیار و منفایت طیازمان در مییانمیدت و ییا درازمیدت

طازمان و همچنین محیط کس و کار امروزی اطت.

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

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

طازمان ،دطتکم در کوتاهمدت تاارض دارد ،اکنون این انگاره شی ل

هدف یا اهدافی مشترک با هیم کیار میکننید .اعضیای طیازمان بیا

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

دریافت منابای از محیط خود ،تالش میکنند به رونهای کارآمید ایین

بازار کمک میکند .شناخته شدن با ویژریهایی همچون «صیداقت»

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

و «درطتکاری» مشتریان را جذب میکنید و در نهاییت ،منجیر بیه

مناب بیشتری در اختیار بگیرند (رینیی ،3112 ،ص .)09بیا توجیه بیه

افکایش اعتتار و نف طازمان میشود .این عالوه بر نقشیی اطیت کیه

محدودیت مناب موجود و ررایشهای نف طلتانیه و انحصیارطلتانهای

اخالق میتواند در کاهش هکینههای ادارة طازمان ،افکایش بهرهوری

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

و تسهیل مدیریت داشته باشد (طیمک ،0889 ،ص.)7

تاارض منیاف در طیازمان وجیود دارد .ایین تایارض میتوانید بیین

ا تته این بدان مانا نیست کیه اخیالق طیازمانی بایید بیه قصید

ردههای رونارون طیازمان ،بیین کارکنیان طیازمان ،بیین طیازمان و

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

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

تقلیلررایانه به اخالق اطت که با چا شهیای زییادی مواجیه اطیت

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

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

رخ دهد .با ترویج اخیالق طیازمانی در ردههیای رونیارون طیازمان،

شییرکتی صییرفاب بییه عنییوان «خودمحییوری روشیینگریشییده»

میتوان بسیاری از چا شهای موجود را حل و از وقیوع چیا شهیای

(self-interest

 )Enlightenedو متتنییی بییر داداییههای اقتصییادی

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

برای بازدهی بیشیتر نیسیت ،بل یه بیر تلقیی از طیازمان بیه عنیوان

اخالق فضيلت سازمانی :کاربرد اخالق فضيلت در مديريت 23 

شهروندی خوب ،که حقوق و وظیایفی در قتیال جامایه دارد ،اطیتوار

که در واق  ،حدی بر مسئو یتهای برخاطیته از نقیشهیایش وضی

اطت» (رندروف ،3118 ،ص .)028به تاتیر دابسون «اخالق» اطاطیاب

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

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

مسئو یت حرفهای خود ،که همان ادارة کارآمد طازمان و تأمین منیاف

شود و نه صرفاب به عنوان ابکاری برای مهار رفتارهای انسانی یا تیأمین

صاحتان طازمان اطت ،مسئو یتهای اخالقی نیک برعهیده دارنید کیه

طود بیشتر (دابسیون ،0882 ،ص .)75ایین تلقیی ابیکاری تصیویری

در واق  ،مقدم بر طایر مسیئو یتهاطیت .بیدینروی ،پاطیا بیه ایین

متک کل از اخالق ارائه میکند؛ زیرا هرراه نف ایجیاب کنید ییا ضیرر

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

قابل توجهی از ناحیة عمل ایراخالقی ایجاد نشود اخالق توجیه خیود

مفروضات انسانشناختی و حتی هستیشیناختی ماطیت و نمیتیوان

را از دطت میدهد.

پاطخی کلی بدان داد.

پس از این مقدمة کوتاه دربارة نقش اخالق در طازمان ،در ادامیه،
موضوعات ذیل م رح میشود.

ج) مسئولیت اخالقی سازمان به عنوان يک کل

ابتدا در این زمینه بحث میشود که آیا اصوالب طیازمان مسیئو یت

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

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

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

اخالقی کارکنان اطت یا خیر؟ طیسس نظرییههیای مختلیف در بیاب

این اطت که آیا طازمان به عنوان شخصیتی حقوقی ،وظایفی اخالقی بر

تشخیص امر اخالقی بررطی و با اخالق فضیلت مقایسه میشیود .در

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

اد ة به محدودیتهای عمدة اخالق فضییلت و چگیونگی رفی آنهیا

کارکنان ،خود طازمان نیک مسئو یت اخالقی جدارانهای دارد یا خییر؟ در

اشاره میرردد و با توصیههایی عملی و کیاربردی بیرای طیازمانهیا

اینجاطت که باید روی ردی کلررایانه در پیش ررفت.

مقا ه پایان مییابد.

مراد از «روی رد کلررا» آن اطت کیه کیل مسیاوی بیا حاصیل
جم جتری خصوصیات اجکا نیست ،بل ه خصوصیاتی در کیل وجیود

ب) مسئولیت اخالقی سازمان

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

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

طازندة ماشین با هم ترکی شوند و خصوصیاتشیان بیا هیم تجمیی

اطتوار اطت .آیا طازمان ایر از بیشینة طاختن و تأمین نف طهامداران

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

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

اجکای باید با هم ترکی شوند تا همافکایی ایجاد کنند .ییک طیازمان

تلقی کنیم که توطط طهامداران برای تأمین منافاشان به کیار ررفتیه

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

شدهاند ،چ ور میتوان ورای خواطتة طیهامداران مسیئو یتی اخالقیی

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

بر آنها تحمیل کرد؟

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

پاطا به این طؤال متتنی بر نگرش ما به انسان اطت .ارر انسیان

آنچه تضمین میکند عمل یرد اخالقیی افیراد بیه عمل یرد اخالقیی

را واجد شخصیتی ورای نقیشهیای اجتمیاعیاش در نظیر بگییریم،

طازمان منجر شود هماهنگی بین افراد در جهیت مأمورییت اخالقیی

بهرونهایکه در نقشهای متفاوتی کیه بیر عهیده میرییرد خالصیه

طییازمان اطییت .در همییین زمینییه ،یسییت و پتیییت ( )3100از ایییدة

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

«عاملیت رروهیی» (agency

 ،)Groupدر کنیار «عاملییت فیردی»

انسان را محدود به نقشهایش در نظر بگیریم ،تمام مسئو یتهیایش

دفاع کردهاند.

بر اطاس نقشهایش تاریف خواهد شد و مسیئو یتی مسیتقل از ایین

به نظر یسیت و پتییت ،طیه شیر بیرای عاملییت ،کیه الزمیة

نقشهیا بیرای وی متصیور نخواهید بیود .از منظیر ارطی ویی ،کیه

مسئو یت اخالقی اطت ،وجود دارد:

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

 .0وضایت بازنمایی کیه مشیخص میطیازد واقاییات در محییط

تاهدات اخالقی مستقل از نقشهای اجتمیاعی و حرفیهایاش اطیت

چگونه هستند.
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 .3وضایت انگیکشی که مشخص میکند واقایات در محییط چگونیه
باید باشند.
 .2ظرفیت عمل بر اطاس این دو وضیایت؛ بیدین مانیا کیه هرریاه
محیط نتواند م ابق خصوصیات انگیکشی باشد ،منجر به دخا یت
مناط آن در محیط می شود.

اقدامات فردی اخالقی همیشه اخالقی نیست .اخالقی بودن این انتاشت
مستلکم نگاهی انضمامی و چندبادی به طازمان ،کارکنان و مخاطتان آن
اطت .برای روشن شدن موضوع ،به مبال ذیل توجه کنید:
مؤطسهای آموزشی را در نظر بگیرید کیه عمیدتاب بنیا بیه اهیداف
اقتصادی ،به جذب تاداد زیادی دانشجوی نیمهحضوری اقیدام کیرده

یییک عامییل ،بدینطییان ،نظییامی اطییت بییا اییین طییه ویژرییی:

اطت ،بدون این ه زیرطاختهای الزم برای ارائة خدمات آموزشی بیه

وضایتهای بازنمایی و انگیکشی و ظرفییت «عمیل» بیر متنیای

این تاداد دانشجو را فراهم کرده باشد .این مسئله بحرانی جدی برای

آنها .عامل نظامی اطت که وضایتهای بازنمایی و انگیکشی دارد

این مؤطسه ایجاد کرده اطت :از یکطیو ،برخیی مسیئوالن مؤطسیة

و در شرایط م لوب و در چارچوب محدودهای مم ن برای تحقق

مکبور بر اعمال دقیق قوانین آموزشی تأکید میکنند .بیه عتیارت دیگیر،

انگیکههایش م ابق بازنماییهایش عمل میکند ( یست و پتییت،

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

 ،3100ص 31و )30؛ و چون رروه نیک میتواند این طیه شیر را

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

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

خواطتار رعایت طرطختانة ضوابط آموزشی از طوی دانشجویان هسیتند.

اخالقی دارد .رروه بدین منظور طازماندهی میشیود کیه برخیی

آیا این طرطختی آموزشی در این وضایت اخالقاب مجاز اطت؟

انگیکهها را در جهان تحقق بخشد و این کار را بیر متنیای برخیی

جواب این پرطش مستلکم نگیرش انضیمامی و اقتضیایی اطیت؛

بازنماییها در خصوص جهان انجام میدهد .زمانی که عملی بیه

بدین مانا که چون شرایط طازمان بحرانی اطت و مدیران طازمان در

نام رروه انجام میشود عمل برای تأمین و ارضای تمایالت رروه

محاطتات خود برای جذب این تایداد دانشیجو اشیتتاه کردهانید ،بایید

و بنا به عقاید رروه انجام میریردد (همیان ،ص .)23بیه عتیارت

شرایط را در نظر بگیرند و راهی از خود انا اف نشان دهنید .در ایین

طادهتر ،رروه این ظرفیت را دارد که وضایت موجود انسانی را بیه

مبال خاص ،هرچند اصرار هریک از مدیران به عنوان افرادی مستقل

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

بر رعایت قوانین آموزشی ی فینفسه ی قیانونی و اخالقیاب مجیاز بیوده

اخالقی ،ورای مسئو یت حرفهای و مقدم بر آن اطت.

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

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

رفتار منجر به بیتااد ی و تشدید بحیران در طیازمان و تضیییق حقیوق

متتنی بر عینیررایی و یا واق ررایی اخالقی اطیت؛ بیدین مانیا کیه

دانشییجویان میشییود .بنییابراین ،مسییئو یت اخالقییی طییازمان مسییتلکم

مستقل از ررایشها و تمایالت ما ،هنجارهای اخالقیی وجیود دارنید

فرارفتن از مسئو یتهای اخالقی فردی و در نظر ررفتن شیرایط حیاکم

که باید رعایت شوند .بدینروی ،پذیرش چنین هنجارهیای مسیتقلی

بر کل طازمان اطت؛ همانرونه کیه رنیدروف میینویسید« :مسیئو یت

به تمایک بین وضایت موجود و م لوب میانجامید کیه تارییفکننیدة

اجتماعی شرکتی متتنی بر ظرفیت جوابرویی شرکت در قتال اعمیال،

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

راهتردها و طیاطتهای خود اطت (رندروف ،3118 ،ص.)028

اخالقی دارد منو به دییدراه «فرااخالقیی» ( )Metaethicsماطیت؛
این ه آیا هنجارهای اخالقی مستقل از افراد وجود دارد یا خیر؟

قایل شدن به مسئو یت اخالقی برای طازمان در برابیر هیر نیوع
تلقی از طازمان قرار میریرد که کارکرد آن را به بیشینه طیاختن نفی

اما ن تة مهمی که در باب «مسئو یت اخالقی طیازمانی» وجیود

طهامداران خود محدود میطازد .این روی یردی اطیت کیه از جملیه

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

توطط میلتون فریدمن اقتتاس شده اطت .به نظیر فرییدمن(« ،تنهیا)

چیکی بیش از حاصل جم مسئو یتهای فیردی اطیت .بیه عتیارت

مسئو یت اجتماعی ِتجارت ،افکایش طود خود اطت» .این نقلقیول در

دیگر ،مم ن اطت تکتک افراد طازمان به مسیئو یت اخالقیی خیود

واق  ،عنوان مقا ة کوتاهی اطت که فریدمن در طیال  0851نوشیته و

عمل کننید ،امیا حاصیل جمی اقیدامات مسیئوالنة فیردی ،اقیدامی

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

ایرمسئوالنه و به عتارتی اخالقاب ایرموجیه باشید .انتاشیت حاصیل از

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

نظريههای ارزش

مصنوعی داشته باشد ،اما در خصوص تجارت بیه عنیوان ییک کیل،

در یک تقسیمبندی کلی ،میتوان نظریههای ارزش بیه طیور عیام را

نمیتوان رفت که مسئو یت دارد .افیراد در ییک طیازمان ،مسیتخدم

به طه دطته تقسیم کرد:

کارفرمایان خود هستند و مسئو یت اجتماعی آنها بیه عنیوان اعضیای
طازمان ،در قتال آنها تاریف میشیود .در ییک کسی و کیار آزاد در

 .6غايتگرايی اخالقی

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

در اایتررایی اخالقی ،نتایج عمیل هسیتند کیه ارزش آن را تاییین

تجارت اطت .وی مسئو یت مسیتقیمی نسیتت بیه کارفرماییان خیود

میکنند .انواع متفاوتی از اایتررایی بر حس تاریف ما از «ااییت»

دارد .مسئو یت او آن اطت که تجارت را در جهت خواطیتههیای آنهیا

وجود دارد .برخی از نظریههای اایتررا بر مفهوم «طیاادت» انسیان

پیش بترد ،و ضمن رعایت قیوانین اصیلی جامایة خیود ،هیم قواعید

به عنوان اایت تأکید دارند .نف رراییی نیوعی دیگیر از ااییترراییی

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

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

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

را بری بیشترین افرد مم ن فراهم طازد .بنا به این روی رد ،در حیوزة

فضیلت طازمانی ،طازمان در بستر رستردة اجتمیاع قیرار مییرییرد و

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

مسئو یتهای اخالقی آن وطی تر از قواعد تارییفشیده در چیارچوب

بیشترین افراد مم ن با کمتیرین هکینیه تیأمین کننید .میدیران بایید

طازمان اطت .اعضای طازمان عیالوه بیر نقیش طیازمانی خیود ،بیه

هکینه و طود اعمال خود را بسنجند و کمهکینیهترین و طیودآورترین

عنوان انسان نستت به ی دیگر و جامایة خیود مسیئو یت دارنید .اریر

مسیر مم ن را انتخاب کنند .روی رد نف ررا بر فضای تصیمیمطیازی

طازمان میتواند به تاتیر یست و پتیت ،وض م لوبتری در اجتمیاع

کس و کار مدرن طل ه دارد؛ زییرا بیا اهیدافی همچیون کارآمیدی،

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

بهرهوری و نف مناطتت بیشتری دارد (طیمک ،0889 ،ص.)6

بیا پیذیرش اهمییت اخیالق در طیازمان و همچنیین مسییئو یت

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

اخالقی طازمان ،موضوع بادی کیه م یرح میشیود ایین اطیت کیه

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

چگونه میتوان رفتار اخالقی را از رفتار ایراخالقیی تمیییک داد؟ ایین

مدرن به طور خاص بدیهی به نظر میرطید .فاا ییتهیای طیازمانی

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

مدرن با هدف تیأمین نفی طیرمایهرذاران انجیام میشیود .بنیابراین،

این تمییک در بدو امر ،طاده به نظر میرطد ،اما راهی پیچییدریهیای

بهترین نظریة اخالقی ،که میتوانید ایین وضیایت را توصییف کنید،

شرایط ،موضوع را دشوار مییطیازد .بیه تاتییر قرامل یی ،در اخیالق

نظریههای نتیجهرراطیت .بیر اطیاس نتیجیهرراییی ،ماییار درطیتی

کاربردی با زوجهای مشتته مواجهیم؛ یانی فضیلتی با رذیلتیی چنیان

اخالقی یک عمل نتایجی اطت که از آن حاصل میشود .صرفنظیر

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

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

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

بگیرد .بر اطاس نف ررایی ،که نوعی نتیجهررایی اطیت ،ییک عمیل

(قرامل یی ،0299 ،ص .)059فیرد ،هیم در زنیدری فیردی و هیم در

اخالقاب درطت اطت ارر میکان نفای که برای بیشترین تایداد افیراد از

زندری حرفهای خود ،راه با تاارضهای اخالقی مواجه مییشیود کیه

آن عمل حاصل میشود ،نستت به عمل مخا ف ییا تیرک آن عمیل،

تشخیص امر اخالقی را برای او دشوار میطازد .ادعای مقا یة حاضیر

بیشتر باشد ،و به بیان طادهتر ،انجام یک عمل بیرای بیشیترین افیراد

این اطت که اخالق فضیلت با تأکیدی که بیر شخصییت اخالقیی و

مم

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

تجربه دارد ،در حل این ماضالت بهتر از طایر نظریهها عمیل میکنید،

ابهامات و دطتهبندیهای زیادی در نظرییة «نفی ررایی» وجیود

هرچند خود محتاج ت میل شدن اطت .در ادامه ،به اختصار ،نظرییههای

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

رونارون در زمینة تمییک رفتار اخالقی از ایراخالقی مارفیی میشیوند و

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

طسس جایگاه اخالق فضیلت در این زمینه تشریح میشود.

نکدی ان ،اجتماع ،و یا جاماة بشری بهطورکلی ،باید مالک باشد؟ آییا
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انجام یا عدم انجام عمل به طور موردی مالک اطت یا انجام و عیدم

تاارضهای اخالقی بین حقوق اقلیت و اکبریت مش لطاز اطیت و بیه

انجام عمل به طور عام و فراریر؟ به عتارت دیگر ،یک اقیدام طیاده و

طختی میتوان بر متنای آن به نظامطازی دطت زد .عدم انا اف موجود

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

در این روی رد ،بقای نظام یا طازمان را راهی به خ ر میاندازد.

تأثیر قابل مالحظهای بر نف افراد نداشته باشد.
نف ررایی بیا محیدود شیدن اجتمیاع افیرادی کیه نفی آنهیا

 .3رويکرد فضیلتمحوری اخالقی (اخالق فضیلت)

موضوعیت دارد در مارض این اطت که به خودمحیوری اخالقیی

«اخالق فضیلت» عمدتاب در برابر روی رد نف ررا و روی رد وظیفهررایی به

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

عنوان بدیلی برای شناخت صحیح رفتار اخالقی ارائه شده اطت.

ارزیابی و قضاوت اخالقیی باشید .م یابق خودمحیوری اخالقیی،

ررچه در عصر مدرن ،عالقیة فیلسیوفان اخیالق عمیدتاب متوجیه

انسان ذاتاب موجودی خودخواه اطت و تمیامی رفتارهیای او تحیت

درطتی و نادرطتی و تایین اصول وظیفه و ت لیف اخالقی بوده ،و یی

تأثیر انگیکههای خودخواهانه اطت .بر این متنا ،حتی رفتارهای به

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

ظاهر ایبارررایانه پوششی برای تحقق امیال خودخواهانیة فیردی

و حتی احیا شده اطت .در طالهای اخیر ،به ش ل قابلتوجهی شیاهد

هستند .بر اطاس خودمحوری اخالقی ،یک عمل اخالقیاب درطیت

احیای «اخالق فضیلت» هستیم (اطیالت ،0883 ،ص« .)95اخیالق

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

فضیلت» بر نظرییههایی در اخیالق اطیالق میشیود کیه بیر نقیش

وجه ارتقا

دهد (فرناندو ،3118 ،ص23ی.)22

نقلقول فوق از فریدمن در باب مسئو یت اجتماعی طیازمان مؤیید

شخصیت و فضایل به جای انجام وظیایف اخالقیی ییا عمیل بیرای
تحقق نتایج خوب تأکید میکند.

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

بیشتر نظریهپردازان اخالق فضیلت از ارط و ا هام ررفتهانید کیه

کارفرمایان خود و در جهت تأمین مناف آنهاطت .ا تته از این منظر قواعد

ماتقد اطت :بافضیلت کسی اطت که ویژریهیای شخصییتی عیا ی

اجتماعی نیک باید رعایت شوند ،و ی این قواعد جایگاهی حداقلی دارند.

دارد .این ویژریها از ررایشهای درونی طتیای ریشیه میرییرد کیه
باید پرورش یابد تا تتدیل به صفاتی ثابت شود .برای مبال ،بافضییلت

 .5رويکرد وظیفهگرايی اخالقی

کسی اطت که در موقایتهای بسیار ،در طیول زنیدریاش مهربیان

در روی رد «وظیفهررا» ،ارزش اعمال بر متنای وظایف اخالقی ذاتیی

اطت؛ زیرا طتیاتش چنین اقتضا میکند ،نه به خاطر این ه میخواهید

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

نفای به دطت آورد یا صرفاب وظیفة خود را انجام دهد .انسیان همیشیه

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

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

راطترویی ذاتاب یک ارزش اخالقی اطیت ،صیرفنظیر از این یه چیه

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

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

یک وضایت مستلکم واکنش طری اطت ،انسان فرصیت حسیابگری

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

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

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

عنوان راهنمای انسان عمل میکنند .انسان بافضیلت به خاطر تخلیق

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

به فضایل و آموزشهایی که در طول عمر خود دیده اطت ،مییدانید

وظیفهررایی تحت تأثیر دیدراه کانیت اطیت .از مکییتهیای ایین

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

روی رد آن اطت که از قربانی شدن افیراد و اقلییتهیا در برابیر مصیا ح

عمل اطت که ارر نیاز باشد میتواند دربارة آن عمل به تأمل عقالنیی

اکبریت جلوریری میکند .این نگاه اخالقی متتنی بر کرامت ذاتی انسان

بسردازد (زیگون ،3119 ،ص .)39به تاتیر م یداول ،انسیان بافضییلت

اطت که در نتیجة آن ،هیچکس نتاید مورد اطتفاده ابکاری دیگران واقی

دارای «حساطیت اخالقی قابل ات ا» اطیت کیه مییتوانید راهنمیای

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

اخالقی وی باشد (مک داون ،0858 ،ص220ی.)223

 ،0889ص .)6عیی ایین روی یرد آن اطیت کیه رعاییت آن در مقیام

انواع رونارونی از نظریههای فضییلت وجیود دارنید کیه موضیوع
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بحث حاضر نیستند .بسیاری از نظریههای اخالق فضیلت بیر مفهیوم

بین انتاشت ثروت خوب و بد تف یک قایل میشود .بیه نظیر ارطی و،

«طییاادت» انسییانی تأکییید میکننیید .در واق ی  ،بییا تربیییت و کنتییرل

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

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

انتاشت ثروت برای داشتن یک زندری بهتر باشد خوب اطیت .تأکیید

تأمین میشود .بدینطان ،راب ة نکدی یی بیین «اخیالق فضییلت» و

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

«اخالق طاادتمحور» وجود دارد.

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

فراینیید تربیییت و کنتییرل احساطییات نیازمنیید ا گییوریری از

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

شخصیتهای اخالقی اطت .اخالق فضییلت راب یة بیین فضییلت و

در پی دارد که مهمترین آن این اطت که توجه آن فقط بیه «زنیدری

درطتی را ما وس میکند .درحیا یکیه از دییدراه نفی ررایی ،ارزش

کردن» و نه «زندری خوب کیردن» اطیت (ارطی و271 ،د.م ،کتیاب

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

اول) .انتاشت ثروت به عنوان هدف فینفسه بیه نظیر ارطی و عملیی

دیدراه اخالق فضیلت ،ایین فضییلت و طیایر فضیایل بیدین طیت

ایرماقول و در نتیجه ایراخالقی اطت؛ زییرا هیر عملیی بایید بیرای

فضیلت محسوب میشود که بخشی از طاادت و خییر انسیانی اطیت

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

(طیمک ،0889 ،ص.)6

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

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

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

صورت میپذیرد ،فرد در مرحلة اول ،عادت بیه خییر پییدا میکنید و

برای چه هدفی دطت به انتاشت ثروت میزنییم هیر کیاری در ایین

طسس با تبتییت ایین صیفات در شخصییت خیود ،نیوعی حساطییت

زمینه الزم باشد مجاز خواهد بود (داط ا ،3115 ،ص300ی.)303

اخالقی کس میکند که راهنمیای او در قضیاوت و عمیل اخالقیی

از جمله فضایل اخالقی ،کیه ارطی و تاییین مییکنید ،فضییلت

اطت .بر این اطاس ،در نظریههای «اخالق فضییلت» تأکیید زییادی

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

بر شخصیت و ت وین شخصیت ،بهویژه در طنین کیودکی و جیوانی،

ارط ویی به حد میانه تارییف میشیود؛ حید میانیة بیین بخشیش و

وجود دارد .ارط و فراینید ت یوین شخصییت را بیه فراینید ییادریری

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

موطیقی تشتیه میکند که هر دو نیازمند تمرین و ممارطیت هسیتند.

محل درطت ،چه کوچک باشد چه بکرگ ،با یذت صیرف میکنید ،و

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

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

عییادت شییوند خصوصیییات ثییابتی را در فییرد نهادینییه میطییازند کییه

(ارط و 271 ،د.م ،کتاب اول).

«شخصیت» نامیده میشود .این خصوصییات ثابیت و ریشیه دوانیده

طم در طازمان موج مییشیود میدیران طیازمان بیین منیاف

بیش از هر چیک دیگری هویت فرد را تایین میکند .بدینروطیت کیه

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

به نظر ارط و ،تاا ی شخصیت ،هدف عا ی هنر قیانونریذاری اطیت

محیط بیرون از طازمان و یا حتی با ردههای درون طیازمان فرامیوش

(تسیتوره ،0886 ،ص  .)37همیین خصوصییات ریشیهدار شخصییتی

کنند و صرفاب به مفهوم «کارآمدی» و «نفی طیازمانی» ییا شخصیی

اطییت کییه بییه فییرد کمییک میییکنیید مصییداق عمییل اخالقییی را در

توجه نشان دهند.

موقایتهای خاص کشف کند .به عتارت دیگر ،رعایت فضایل جنتیة

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

شناختی پیدا میکند و به فرد ظرفیت شیناخت اخالقیی را میبخشید

مصرفررایی طوق میدهد و روابط افراد با هم روابط ابیکاری و تنهیا

که در تاارضهای اخالقی ررهرشای وی خواهد بیود .ایین شیناخت

بر متنای طود خواهد شد .در جامایة طیرمایهداری بیا من یق اا ی

اخالقی قابل تقلیل به مجموعه اصول کلی نیست.

نف ررایی ،تأمین نیازهای واقای انسانی دیگر هدف نیست؛ زیرا میردم

در اخالق فضیلت ارط ویی بر اصیالح تمیایالت انسیانی تأکیید

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

میشود .ی ی از صفات انسانی ،که طیازمان و تجیارت را بیه تتیاهی

مصرف کنند (مک اینتایر ،0869 ،ص .)85در چنیین نظیامی ،بیشیتر

میکشد ،طم اطت .طم ورزی زمینهطاز انتاشت ثروت اطت .ارط و

نیازطازی میشود تا تأمین نیازهای اصیل .در مقابل ،روابط اجتمیاعی
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باید بر متنای فضایلی اداره شود که همیشیه در قا ی قواعید بیده ی

اطت؛ بدین مانی که شیوة صحیح کاربرد فضیایل را در موقاییتهیای

بستان و تحلیلهای هکینه ی فاییده قابیل توجییه نیسیت .مراقتیت از

خاص تایین میکند .بدون فرونسیس ،فرد ی برای مبال ی ،بین شجاعت

افراد طالخورده یا بیمار ی برای مبال ی قابل توجیه نف ررایانه نیسیت،

و جسارت خلط میکند .فرونسیس زمینهطاز قضیاوت اخالقیی صیحیح

و ی افراد و جاماه به خیاطر دینیی کیه نسیتت بیه ایین ریروههیای

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

آطی پذیر دارند اخالقاب نستت بدانها مسئو یت دارند .بیشینة طیاختن

ف ری اطت که در نتیجة تجربه و ییادریری از افیراد بافضییلت کسی

نف راهی با رعایت حقوق افراد و اقلیتها تاارض پیدا میکند .از این

میشود .این فضیلت ف ری کمک میکند فیرد شییوة صیحیح کیاربرد

منظر« ،اخالق فضیلت» به «اخالق حقوقمحور» نکدییک میشیود،

فضایل اخالقی را در موقایتهای عملی خاص دریابد .راب های متقابیل

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

بین فرونسیس و فضایل شخصیتی وجود دارد .فرونسیس بدون فضایل

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

شخصیتی ،به هوش و ذکاوت تنکل مییابد .هیوش و ذکیاوت ظرفییت

خوب» و «ارتتاطات هویتی بین طازمان/تجارت با محییط پیرامیونی»

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

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

برای تحقق اهداف خیر به کار میرود .به عتارت دیگر ،فرونسیس شیوة

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

کاربست فضایل شخصییتی را در مواقی خیاص مشیخص مییطیازد؛

باشند ،مفهومی تواناییبخش خواهند داشت؛ زیرا در جهت هدایت امیال

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

و احساطات برای تحقق زندری خوب هستند .زندری خوب بیر اطیاس

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

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

به فرد کمک میکند تشخیص دهد کیدام فضییلت را او وییت بخشید

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

(کریستجانسون ،3115 ،ص .)09

ررفته اطت .مفهوم «نف » در این روی رد ،جایگاه شایستة خود را مییابد

فرمایش امام علی دربیارة مااوییه متیین همیین ن تیه اطیت:

و جنتة زیادهطلتی بیحد و مرز و طیریناپذیر خود را از دطت میدهد .از

«طورند به خدا ،مااویه از من زیرکتیر نیسیت ،بل یه او حیلیهریر و

پیامتر اکرم نقل شده اطت که هرکسی به آنچه روزیاش کرده اطت

جنایتکار اطت .ارر نیرنگ ناپسند نتود من زیرکترین افیراد بیودم»

قناعت کند از بینیازترین مردم اطت (ابنشاته حرانی ،0262 ،ص.)5

(نهجا تالایییه ،0258 ،خ تیییه 311؛ کلینیییی ،0290 ،ج ،3ص.)229

در کنار تأکید بر فضایل اخالقی ،به تتی ارطی و ،نظرییهپیردازان

درواق  ،تقوای ا هی حدودی را بر عمل رد امام وضی مییکنید کیه

فضیلت بر نقش فضایل ف ری نیک ت یه میکنند .فضییلت «ح میت

اجازة رطیدن به هیدف بیا هیر وطییلهای را نمیدهید .رواییت فیوق

عملی» ،در تاتیر یونانیاش «فرونسیس» ( )Phronesisبه فیرد ایین

زیربنای طیرة طیاطیی امیام علیی اطیت .بیرای مبیال ،در شیورای

ام ان را میدهد که با موقایتطنجی درک کند چه فضییلتی و در چیه

خالفت ،که پس از فوت خلیفة دوم تش یل شد ،در حظهای حساس

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

و تایینکننده ،عتدا رحمانبنعوف از امام پرطید که آیا حاضر اطیت

مسییتلکم مهربییانی و رذشییت اطییت یییا مسییتلکم طییختریییری؟ اییین

از کتاب خدا و طنت پیامتر و روش شییخین پییروی نمایید و ایین را

انا افپذیری و عمل اخالقی اقتضایی محصول بهکار ریرفتن فضیایل

شر بیات خود اعالم کند .امام بند آخر از شر فیوق را رد کردنید

ف ری اطت که خود نتیجة شی وفایی فضیایل شخصییتی و تمیرین و

و بدینروی خالفت به عبمان رطید .این موضوع مصداقی از دوراهی

ممارطت و یادریری از ا گوهای اخالقی اطت (شرمن ،0888 ،ص.)26

اخالقی اطت .دو راهی بین ،دروغ مصلحتآمیک برای به دطت آوردن
خالفت ،و صداقت و پافشیاری بیر اصیول اخالقیی و از دطیت دادن

فضیلت حکمت عملی (فرونسیس)؛ راهنمای عمل اخالقی

خالفت .اهمیت و دشواری این تصمیم وقتیی روشین مییشیود کیه

«فرونسیس» جایگاهی محوری در تف ر اخالقی ارط و دارد .اهمییت و

تصور شود با به دطت آوردن خالفت ،میتیوان عیدا ت و شیریات را

محوریت آن بدینروطت که با این ه خود یک فضیلت خاص اطت ،و ی

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

تنها یک فضیلت در کنار طایر فضایل نیست ،بل ه جک الزم همة فضایل

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

اطت که راطترویی را زمانی کیه بیه ضیرر توطیت ،بیر دروغریویی

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

تییرجیح دهییی» (نهجا تالاییه ،0258 ،ح مییت  .)979امییا اییین

تمییک دادن بین حق و باطل اطت ،محصول رعایت تقواطیت (انفیال:

وظیفهررایی نیک م لق نیست و راه انسان مجاز و حتی موظف اطیت

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

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

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

(کلینی ،0290 ،ج ،3ص .)293تشخیص صیحیح ایین میوارد مسیتلکم

بل ه نوعی موقایتطنجی در آن نهفته اطت .نوع راب ة بین حضیرت

شناختی اطت که از طریق اکتساب فضایل به دطت میآید و نمیتیوان

موطی و حضرت خضیر بیر همیین موقایتطینجی دال یت دارد.

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

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

و زمینهای اطت که از طریق آموزش اخالقی حاصل میشود.

مغایر قواعد اخالقی بود که حضرت موطی بدان پایبند میداشیت،

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

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

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

تشخیص آن از عهده قواعد مذکور برنمییآمید و محتیاج ح میت و

چیییکی جییک تککیییه و انسییانطییازی نتییوده اطییت .وا ة «فییالح و

بصیرتی خاص بیرای تشیخیص بیود (کهیف51 :یی .)93بیدینروی،

رطتگاری» چهار بار در قرآن کریم آمده اطت .در یک جا ،ا تته از

ادعای اخالق فضیلت آن اطت که مارفت اخالقی الزم بیرای تمیییک

سان فرعون ،اطتاال و برتریجویی عامل رطتگاری مارفی شیده

عمل درطت از الط قابل بیان در قا قواعد ثیابتی نیسیت ،بل یه از

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

طریق تجربه و کس فضایل محقق میشود.

مارفیی شییده اطیت (مؤمنییون0 :؛ اعلیی09 :؛ شییمس .)8 :آیییات
08ی 32طورة متارکه «ماارج» نیک بر اهمیت اصالح نفس و نقش

اخالق فضیلت غايتگرا؛ الگوی تربیت دينی

آن در کنترل زیادهخواهی و نفی ررایی دال یت دارد« :بیه یقیین،

چنانچه در توضیح «اخالق اایتررا» ذکیر شید ،انیواع رونیارونی از

انسان حریص و کمطاقت آفریده شده اطت .هنگامی که بدی بیه

اایتررایی بر حس مانا و دامنهای که برای مفهوم ااییت در نظیر

او رطد بیتابی میکند ،و هنگیامی کیه خیوبی بیه او رطید میان

ررفته میشود ،وجود دارد .در نظریههای نف ررا ،مفهوم «ااییت» بیه

دیگران میشود ،مگر نمازرکاران »...در واق  ،اهمیت نماز رکاردن

مفهوم مضیق «نف » تقلیل داده میشود .اما در ااییترراییی دینیی،

در اصالح و کنترل این رذایل اخالقی اطت.

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

زمانی که آیة «کنک» در مذمت ثروتاندوزی نازل شد (کسیانی را

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

که از زر و طیم رنج مىطازند ،و آنها را در راه خدا به مصرف نمىرطانند،

نکدیک و درواق  ،با آن پیوند مییخیورد .بیه بییان دیگیر ،در ا گیوی

به عذابى دردناک بشارت ده) (توبه29 :ی )27از پیامتر اکرم نقیل شیده

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

اطت که فرمودهاند« :نابود باد طال! نابود باد نقره!» و این جمله را طه بار

تأکید میشود ،و از طوی دیگر ،در ط حی وطی تر ،این فضایل خیود

ت رار کردند؛ این طخن بر اصحاب رران آمد .حضرت در پاطا بیه ایین

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

پرطش اصحاب که پس کدام مال را اختییار کنییم؟ فرمودنید« :زبیانى

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

مشغول ذکر خدا ،و قلتى طساسرکار ،و زنى باایمان که در دیندارى ییار

صحیحی از فضایل و شیوة کاربست آنها کمک میکند.

شما باشد» (ح یمی ،0291 ،ج ،2ص.)927

شییر الزم بییرای رطییتگاری اکتسییاب فضییایل اخالقییی اطییت.

در فرمایشهای امیرمؤمنان نیک طفارشهای زیادی بر قناعیت و

فضییایل اخالقییی در بسیییاری از جاهییا ،مسییتلکم عمییل بییه وظییایف

تییرک زیییادهخواهی شییده اطییت .از جملییه ،حضییرت میییفرماین ید:

صرفنظر از نتایج حاصل شده اطت .بیرای مبیال ،در رواییات تأکیید

«طم ورزی بردری همیشگی اطیت» (نهجا تالایه ،0258 ،ح میت

زیادی بر راطترویی شده اطت ،حتی در شرای ی که به ضرر انسیان

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

تمام شود .همانرونه که امیرمؤمنان فرمودند« :عالمیت ایمیان آن

برای دیگران اندوختهای» (همان ،ح مت .)083
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ارائة تصویری از دنیا به عنوان ماتری برای آخرت ،این نتیجیه را

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

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

اینرونه موقایتها راهحل پیشینی و ضاب همند کلی ندارد ،بل یه هیر

دار توشه بردارد و از زیادهطلتی و توجه اایی به دنییا بسرهییکد« :دنییا

موقایتی نیازمند واکنشیی اطیت کیه درطیتی آن توطیط شخصییت

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

اخالقی طاختهشده و قوامیافته قابل تشخیص اطت.

آن زاد و توشه آخرت بردارید .پس با شتاب ،آمادة کوچ کردن باشید و
مرک های راهوار برای حرکت مهیا دارید» (همان ،خ ته .)023

محدوديتهای اخالق فضیلت ارسطويی

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

با تمام ن ات مبتتی که در «اخیالق فضییلت» بیه خیاطر تأکیید بیر

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

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

صادر شده اطت؛ از جمله قاعدة «کراهت تلقی رکتیان»؛ بیدین مانیا

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

که برای خرید کاال به اطتقتال قافلهها از شهر خارج شدن تا کیاال بیا

عمده بر «عادتپذیری» اطت .افیراد از طرییق ت یرار و ییادریری از

قیمتی پایینتر و ایرواقای خریداری شیود (میرمحمدصیادقی،0280 ،

ا گوهای اخالقی خود ،به دانیش عملیی از اخیالق دطیت مییابنید.

ص .)79نیک قاعدة «اطتحتاب اقا ه» ،یانی قتول کردن فسیا مااملیه

طؤا ی که در برابر این روی رد م رح میشود این اطیت کیه چگونیه

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

میتوان بین عادات خوب و بد تف یک کرد؟ آیا هررونه رفتیاری کیه

برادری و احسان بر نف شخصی اطیت .در بخیش محیدودیتهیای

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

اخالق فضیلت ،به جنتهای از تمایک بین روی رد اخالق فضیلت دینیی

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

با روی رد ارط ویی اشاره خواهد شد.

قادر نیست مالک ماینی بیرای ارزییابی عیادات ارائیه کنید .ی یی از
انتقادهای منتقدان اخالق فضیلت نیر همین اطیت کیه ایین روی یرد

داللتهای اخالق فضیلت در حوزة سازمانی

دچار ابهام اطت و نمیتواند ضوابط اخالقی دقیقی در اختیار نهید .بیه

میتوان دال تهای اخالق فضیلت در حوزة طازمانی را به شرح ذییل

تاتیر منتقدان ،اخالق فضیلت قادر به ارائة دطتورا املهیای اخالقیی

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

ماینی نیست و نمی تواند مرز مشخصی بین فضایل و رذاییل ترطییم

نسییتت بییه محیییط اطییراف خییود حسییاستر میطییازد .بییا کنتییرل

کند (مک کی ،0855 ،ص096؛ ودن ،0898 ،ص202ی .)209عادات

ررایشهای نف طلتانة کارکنان و کل طازمان و تأکیید بیر مسیئو یت

و تالیمات ا گوهای اخالقی از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق میکند

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

و مم ن اطت حتی دچار نستیررایی اخالقی شود .در واقی  ،آنچیه از

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

طوی نظریهپردازان اخالق فضیلت به عنوان نق ة قوت ایین دییدراه

رونق خود در بلندمدت میداند.

بیان شده ی این ه اخالق قابل فروکاهش به قواعد مشخصی نیسیت،

دوم کارکنان طازمان از طریق آموزشهیای اخالقیی یی تربیتیی
مستمر ،واجد دانش عملی از اخالق خواهند شد که به آنها این ام ان

بل ه متتنی بر تجربه و ا گوریری اطت ،از طوی منتقیدان بیه عنیوان
نق ة ضاف بیان شده اطت.

را میدهد در هنگام مواجهیه بیا تاارضهیای اخالقیی ،بیه درطیتی

به نظر میرطد الزم باشد ترکیتی بین «اخالق قاعیدهمحیور» و

تصمیمریری کنند .هرقدر دامنة روابط و تاامالت انسیانی رسیتردهتر

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

شود انسان با موقایتهای پیچییدهتری بیرای تصیمیمریری مواجیه

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

میشود .دانش الزم برای تصمیمریری صحیح در این حیاالت ،قابیل

برای مبال ،این ه راطترویی فضیلت اطت یک قاعدة اخالقی اطیت،

پیشبینی و بیان در قا ی مجموعیهای از قواعید عیام نیسیت .فیرد

اما این ه در جایی دروغرویی مجاز و یا الزم اطت ،مبالب بیرای حفیظ

مم ن اطت با موقایتهایی مواجه شود که اد ة اخالقی در آن با هیم

جان ،قابل بیان در قا قواعد نیست ،ب ه نیاز به قوة تمیییک اخالقیی

تکاحم دارند؛ برای مبال ،آیا تخلف ی ی از کارکنان با توجه به شیرایط

دارد .این قوة تمییک اخالقی از طریق تجربة عملی کس میشیود .در
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این مرحله اطت که باید اخالق فضیلت وارد عمیل شیود ،هرچنید در

عالوه بر متاحث اخالق عمومی ،متاحث اخالقیی عملیی و حرفیهای،

یادریری قواعد اخالقی نیک نقش مهمیی ایفیا میکنید؛ امیا بیه طیور

مبل اخالق پکش ی ،اخالق مهندطی ،اخیالق مشیتریداری بایید در

خاص در خصوص شیوة کاربست این قواعید و میوارد اطیتبنا کیاربرد

آموزشهای ضمن خدمت طازمان رنجانده شود .کارکنان طازمانهیا

دارد .به بیان طادهتر ،تأکید بر اخالق فضیلت نتاید به قیمت ابهیام ییا

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

نستیت در قواعد اخالقی باشد ،بل یه صیرفاب بایید در جیایی کیه ایین

دطت بدهند .این موضوع ،بیهویژه در بخیش طیالمت ،بسییار قابیل

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

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

این قیود نیک در ارتتا با زمینه و موقایت مانا میییابنید و امیری

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

دلخواهانه و بیضاب ه نیست .فضایل اخالقی درواق آن موقاییت را

بدهند و خدماتی را که در اوایل خدمت به بیماران ارائه مییکردنید از

به درطتی برای انسان به تصویر میکشند.

آنها دریغ کنند .در چنین حاالتی ،باید همانرونیه کیه بیه بیازآموزی

ارر اخالق فضیلت را به آموزش و تربیت اخالقیی صیرفاب از مسییر
عادتپذیر کردن محدود کنیم ،روشین اطیت کیه چنیین دییدراهی بیا

علمی توجه میشود ،دورههای اخالقی نیک برای نوطیازی حساطییت
اخالقی کارکنان ارائه رردد.

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

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

پرورش و به فالیت رطاندن اطتادادهایی کیه در وجیود انسیانی ریشیه

و هوشیییاری اخالقییی خییود و کارکنییان خییود بییه عمییل آورد.

دارد تأکید میکند .به تاتیر شهید م هری ،اخالق و تربییت اطیالمی از

رضایتطیینجی از مشییتریان و انجییام م ا اییات کم یی و کیفییی در

نوع پرورش دادن اطت ،نه طاختن .در پرورش دادن ،ظرفیتهیایی کیه

خصوص شیوة تاامل کارکنان بیا مشیتریان در ایین زمینیه ضیروری

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

اطیت .در ایین زمینیه ،نظرییهپیردازان «اخیالق فضییلت» طییازمانی

ظرفیتها محصول طاختن و عیادت دادن اطیت و ریشیهای در وجیود

پرطشنامههای فضیلتی بیرای ارزییابی طیازمانی تهییه کیردهانید؛ از

انسان ندارد (م هری ،0269 ،ج ،33ص .)769بنیابراین ،دامنیة اخیالق

جمله :طیلیمان ()0883؛ رییدینتاخ و روبیین ()0881؛ چیان ()3117؛

فضیلت در روی رد اطالمی ،بهویژه وقتی ا گوهای اخالقیی ایرماصیوم

مورفی ( ،)0888و شیاناهان و هایمیان ( .)3112شیاناهان و هایمیان

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

( )3112در پرطشنامة خود ،بر خصوصیات اخالقی و شخصیتی ذیل

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

ت یه کردهاند :همد ی ،اخیالق کیاری پروتسیتان (طیختکوشیی بیا

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

انگیییکة دینییی) ،تقییوا ،احتییرام ،قابییل اعتمییاد بییودن و فسییادناپذیری

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

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

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

دینییی خییود ی از جملییه ،رعایییت حقییوق مشییتریان ،وقتشناطییی،

تا اعتتار و اطمینان الزم از این طریق حاصل رردد .با ایین بییان ،وحیی

پاکدامنی ،انا اف و رذشت نستت به زیردطتان ،و حقا ناس ی بیه

در اخالق فضیلت ارط ویی جایگیاهی نیدارد و ایین مهمتیرین نق یة

طراحی این پرطشنامهها برای ارزیابی طازمانی بسردازیم.

ضاف این دطتگاه اخالقی اطت.
نتیجهگیری
توصیههای کاربردی بر مبنای اخالق فضیلت

هدف از پژوهش حاضر کاربست نظریة «اخالق فضییلت» در حیوزة

بر پایة م ا یادشده در بیاب «اخیالق فضییلت» ،مییتیوان نتیایج

طازمانی و مقایسیة آن بیا طیایر روی ردهیای اا ی بیود« .اخیالق

کاربردی ذیل را اطتخراج کرد:

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

 .0آموزش اخالقی کارکنان بایید جیکو برنامیههای مسیتمر هیر

قاعدهمحور» کیانتی و «اخیالق نفی ررا» قیرار میرییرد .در دییدراه

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

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

راضی باشد و ارتقای آن را جکو برنامیههیای ثابیت خیود قیرار دهید.

موقایتمند بودن اخالق حمایت میکنید .یانیی تمیییک اخالقیی بیه
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