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جناب آقاي دكتر قراملکي! به عنوان يک پيشکسوت 
و  مطالب  از  فرازهايي  در  اخالق  حرفه اي،  عرصه  در 
نوشته هايتان در ارتباط با  مبحث حرفه به ذكر اشتغال 
آن  از  به دست  آوردن  روزي  حرفه،  مولفه هاي  به عنوان 
اشتغال، خدمت محوري،  و  كار  در  اختيار  طريق، وجود 
از  برخورداري  اجتماعي،  مطلوبيت  ثمربودن،   مثمر 
دانش و مهارت و  توانايي، فعاليت توليد و آبادگرانه به 

دكتر احد فرامرز قراملکی، عضو هيات علمی دانشگاه تهران

سرمایه داران اخالق
رفتارهای درون ساز را سرلوحه خود قرار می دهند

دانشگاه  اين  حرفه ای  اخالق  رئيس   گروه  و  تهران  دانشگاه  فلسفه  استاد  قراملکی،  فرامرز  احد 
و حل مسأله، دين پژوهی، منطق  اخالق حرفه ای، مهارت های تشخيص  زمينه   كلی  پنج  در  است.  ايشان 
از  را رقم زده و بي شک يکی  فعاليت هاي منحصربه فردي  به جد  برای كودكان  و فلسفه  و  روش شناسی 
 استادانی است كه در زمينه اخالق حرفه ای   مطالعات فراوانی به صورت علمی و نظام مند داشته و آثاری 
 متمايز و بي سابقه  تاليف نموده است. از جمله اقدامات وي براي ترويج و كاربردي نمودن اخالق در حرفه 
 مي توان به فعاليت هاي آموزشي-پژوهشي ارزشمند، اجراي پروژه ها و برگزاري كارگاه های عملی برای 

 سازمان ها و نهادها  اشاره كرد. در ادامه گفتگويي كه با ايشان انجام شده است را مي خوانيم. 

ازاي مزد با اراده و  ميل به حرفه مند بايد صورت گيرد 
اشاره فرموديد. بحث استقالل و خود  مختاري و تمامي 
موضوعات فوق به داشتن تعريفي مشخص از حرفه و 
اخالق  حرفه اي بستگي دارد.در آغاز تعريفي از اخالق 

حرفه اي ارائه  فرماييد. 
به اين دليل که کنفسيوس گفته است » اگر  واژگان سامان 
که  اين  است  مشکالتمان  از  يکي  و  مي يابد«  سامان  شهر  يابند 

گفت وگو
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فرق بين شغل 
و شغل كاذب 

دقيقاً بين حرفه 
و حرفه نما  هم 
هست. مثاًل در 

حرفه اثربخشي 
اصل است يعني 
آورده اي، نتيحه  

 مثبت براي زندگي 
فردي يا اجتماعي 
افراد داشته باشد. 

اما در  حرفه نما، 
فرد به اشتغال، به 
درآمد مي رسد اما 
حاصل تالش  فرد 

به يك توليد كاال يا 
خدمات مثمر ثمر و 

مفيد نمي انجامد

مفاهيم را به صورت مبهم و آشفته دادوستد مي کنيم، در ورود به هر 
بحثي اين سياست بسيار خوبي است که ابتدا  تصوراتمان را از يک 

واژه بيان کنيم.  
اخالق حرفه اي ضمن اينکه مرکب است از دو واژه “اخالق” 
و “حرفه”  اساساً يک ارتباط وثيق بين مفهوم حرفه و اخالق وجود 
دارد. اما حرفه را کمي تعريف  کنيم: مقوله کارکردن که به تعبيري 
به زبان انگليسي  مي گوييم  working  را سه گونه مي بينيم: )نظر 

به جامعه  خودمان( 
نوع اول يک نوع کارکردني است نيمه وقت. ولي  منظور من 
از وقت، صرفاً زمان نيست. يعني فردي بخشي از وقت و  حوصله 
و درايت و تدبير خود را روي کاري بگذارد. طبيعتاً افرادي  که چند 
شغله اند، در هر کاري نوعي پاره وقتي، پاره تدبيري و  بي حوصلگي 
دارند و من اسم اين را “اشتغال”مي گذارم. اشتغال بر  حالتي از عدم 
درگير شدن فعال داللت مي کند. نوع دوم را کارکردن  تمام وقتي 
مي دانم که فرد همه وقت و حوصله را روي کار مي گذارد به  گونه اي 
که مي توانند بگويند اين شغل فرد است. اين را “  Job ”  مي ناميم. 
نوع سوم حرفه است. دانشمندان در اينکه حرفه با شغل  چه تمايزي 
دارد و مولفه هاي اساسي حرفه چيست اختالف اساسي دارند.  ولي 
حداقل در 6 مقّوم اجماعي در دنيا وجود دارد. البته وزن  مقّوم ها در 

مفهوم حرفه مورد اختالف است.  
اول، حرفه را شغلي مي دانيم که حتماً مبتني است بر دانش. 
يعني نه  صرفاً آگاهي هاي خام، آگاهي هاي حمايت نشده و به اعتبار 
منطقي  ننشسته بلکه مبتني است بر يک دانش تخصصي. دوم، حرفه 
است.  اين شغل الزم  در  مهارت هايي  حتماً  که  را شغلي  مي دانيم 

مهارت هاي مختلف  فني، ادراکي، رفتاري. 
سوم، حرفه چيزي است که در آن حتماً از توانايي هاي خاصي 
استفاده  مي شود. به عبارت ديگر آنهايي که حرفه اي اند نسبت به آنان 
که  شاغلند يک توانايي خاص دارند. من توانايي را هم مي خواهم 
ببرم. چهارم،  کار  به  مهارت  و  دانش  آن  فعليت  معناي  درست  به 
عبارتست  از تجربه مفيد، که هر کس به اندازه سنوات اشتغال خود، 
تجربه  دارد. ولي حرفه اي ها کساني هستند که اين تجربه را تحليل 
مي کنند و  به صورت يک سرمايه در مي آورند و اين سرمايه بخشي از 
حرفه مي شود. پنجم، حرفه مبتني است بر نگرش هاي خاص که اين 
نگرش ها لزوماً  در شغل وجود ندارد. يعني ممکن است اهل شغل اين 
را داشته باشد يا  نه، آن نگرش خود يک نگرش چند وجهي است. 
وجه اول: حرفه اي ها  سيستمي نگرند، اساساً يکي از تمايزات حرفه 
با شغل اين است. دومين  وجه: حرفه اي ها بلندمدت فکر مي کنند، 
دور انديشند و سومين وجه: در  مفهوم امروزي کلمه، حرفه اي ها که 
دانش تخصصي دارند، دانششان بر  يک نگرش ميان رشته اي مبتني 
است، از صنعت داروسازي گرفته تا  صنعت سرمايه و آخرين مقّوم 
که حرفه را با اخالق مرتبط مي کند اين  است که اساساً در حرفه 
عنصر مرام وجود دارد. بنابراين حرفه اي ها  همه داراي مرامند. اين 
مقوم از زمان قديم در آثار ما منعکس شده  است. به ديگر سخن 
حاال ممکن است دانش تخصصي، مهارت، نگرش، در  کتاب هاي 
ما زياد مورد بحث قرار نگرفته باشد اما مرام، مورد بحث  قرار گرفته 
است. حرفه اي ها نسبت به شاغلين در داشتن مرام  متفاوتند حتي اگر 
شغل، يک شغل نامشروع باشد. يعني راهزن هاي  آماتور و راهزن هاي 
حرفه اي داشتيم. راهزن هاي حرفه اي اهل مرام  بودند و دست به هر 
کاري نمي بردند. بنابراين حرفه همان شغل است  ولي با اين 6 مقوله 
و مولفه. مقّوم ششم خودبه خود حرفه را با  اخالق ارتباط مفهومي 

مي دهد. 

فرموديد  اشاره  كه  مقّومي  اين  به  اينکه  از  قبل 
بپردازيم، تمايز بين  حرفه و حرفه نما را توضيح دهيد و 

اينکه بيشتر در بحث حرفه نما چه  نظراتي وجود دارد و 
چه آثاري در جامعه خواهد داشت؟

  Professionalism  باب در  که  کساني  قاعدتاً 
جدا  هم  از  را  مفهوم  سه  کرده اند  و  تامل  تدبير  )حرفه اي گرايي( 

می دانند. 
 Profession  -1  : حرفه

 Sudo Profession  -2  : حرفه نما
 Sub Profession  -3  : زير حرفه  

يعني بعضي از مشاغل را هنوز نتوانسته اند به عنوان يک حرفه 
 تعريف کنند و اين را به عنوان زير حرفه تلقي کرده اند. 

در عرف ما معمواًل شغل را از شغل کاذب جدا  مي کنند زيرا 
فرق بين شغل و شغل کاذب دقيقاً بين حرفه و حرفه نما  هم هست. 
نتيحه   مثبت  آورده اي،  يعني  است  اصل  اثربخشي  حرفه  در  مثاًل 
اما در  حرفه نما،  باشد.  افراد داشته  يا اجتماعي  براي زندگي فردي 
فرد به اشتغال، به درآمد مي رسد اما حاصل تالش  فرد به يک توليد 
که  معتقدند  نمي انجامد.  عده اي  مفيد  و  مثمر ثمر  خدمات  يا  کاال 
بخشي از فعاليت هايي که به عنوان مديريت  سرمايه انجام مي گيرد، 
حرفه نماست. برخي معتقدند که اساساً جابه جا  کردن سرمايه ها از يک 
دارد خدمتي،  زيادي  که  درآمدهاي  عليرغم  ديگر  به گوشه  گوشه 
توليدي، کااليي يا خدمات موثري را در جامعه  ايجاد نمي کند. اما 
انباشته اي از ثروت را ممکن است نصيب افرادي  که اين جابه جايي 
واقعًا  سرمايه  در  مديريت  بنابراين  باشد.  داشته  مي دهند  انجام  را 
خط کشي کردن بين حرفه و حرفه نما بسيار الزم  است. يعني بدانيم 
که در مديريت سرمايه کجا کارحرفه اي انجام  مي دهيم و کجا به يک 
شغل کاذب دل مي بنديم. دليل ذکر اين مثال  وضعيت خاص جامعه 
ماست. امروز در جامعه ما سازمان هاي کسب وکار  عالقه دارند کنار 
توليد خودرو، معدن يا صنعت دارو در صنعت  سرمايه هم فعال باشند. 
صنعت سرمايه را مطلقاً نقد نمي کنم، اما  در اين صنعت تفاوت بين 

حرفه و حرفه نما بسيار مهم است. 

در تحليل فرايندي حرفه، حرفه اي را كسي مي دانيم 
كه توانمندي خود  را پايبندي به قانون و نظام مندي حرفه 
مي داند، افعال دانستن،  خواستن و توانستن را درحرفه 
باور دارد. خودشناسي، خودسازي  و خودباوري را  خود 
مدبر،  مي داند.  ماندن  حرفه اي  و  شدن  حرفه اي  الزم 
 داراي منش، دانش، بينش و روش حرفه ايست. موفقيت 
خود را در  حرفه حاصل پيوند و يکپارچگي عقيده و عشق 
و عمل حرفه اي مي يابد  و مي داند. كار، ابتکار، پشتکار 
در  خود  مي داند.كاسب كار  كسب وكار  نظام  جزء  را 
حرفه خويش است، يعني همواره در جستجوي كسب 
 فرصت ها و ايده ها و كارآفريني براي ايجاد ارزش روي 
است.  تازه  فرصت سازي  و  و  ايده ها  فرصت ها  اين 
در  و  نيازمند  نوعي بسترسازي  اينگونه حرفه اي شدن 
اختيار داشتن ابزارها و سيستمي يکپارچه از  رفتارهاي 

فردي و سيستمي است. اين مهم چگونه ميسر است؟
است  بسيار گسترده  به خوبي مي دانيد موضوع،  همانطور که 
و  فقط بخشي از اين بحث به  اندك اطالعات ما مربوط است. من 
اما  مي مانند«  حرفه اي ها   « مي کنم:  مطرح  را  شعار  اين   هميشه 
حرفه اي ها در چه بستري  مي مانند؟ در يک محيط رقابتي کسب وکار. 
در يک محيط رقابتي  کسب وکار افراد تالش مي کنند به يک جايگاه 
انحصاري در  صنعت خودشان برسند. نکته اين است اگر در جامعه اي 
او ديگر  براي  باشد  انحصاري موهبتي بهره مند  از جايگاه   بنگاهي 
بنابراين  به نظر  ماندن در يک محيط رقابتي تالش نخواهد کرد. 
مي  رسد که مهمترين بستر حرفه اي سازي در صنعت دامن  زدن به 
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محيط رقابتي است. در واقع ما دو محيط را از هم جدا  مي کنيم: 
 1-   محيط رقابت گريزي: يعني بنگاه ها را به گونه اي هدايت 

کنيم  که از رقابت بگريزند. اين به دو گونه ميسور است. 
الف   ( دادن جايگاه انحصاري موهبتي

ب ( تضمين کردن بازار  يعني به نحوي تضمين کنيم که چنين 
بازاري را خواهيد داشت.  منظور من بيشتر تضمين هاي دولتي است. 
افرادي سعي  فرِد حرفه اي نمي ماند و  در محيط رقابت گريز  قاعدتاً 

مي کنند با  ابزارهاي غيرحرفه اي رشد کنند. 
 2-  محيط رقيب ستيزي: يعني محيطي که ما به ستيز بين رقبا 
دامن  بزنيم. ايده مان اين است که بستر رقابت گريزي را بايد  دولت 
در مفهوم عام کلمه، از طريق وضع  قوانين معطوف به رقابت سالم و 
از طريق مميزي اخالقي  قوانين موضوعه از بين ببرد و از آن طرف 
حرفه اي ها از درون به دليل  مرام اخالقي سعي کنند که رقيب ستيزي 

را مهار، پيشگيري و  درمان کنند. 

محيط رقابتي نيازمند بستر اقتصادي و سيستماتيک 
شرايط  در  مي كنيد  فکر  است.  پرورش  موضوع  براي 
يا  است  فراهم  براي  رقابت پذيري  زمينه   موجود 

رقابت ستيزي؟  
به نظر مي رسد که بنگاه هاي ما مادامي که به بازار جهاني  فکر 
نکنند توسعه نخواهند يافت. بنگاه هاي ما در محيط رقابت  جهاني 
بايد توانايي خود را ارائه دهند. اما آنچه به اين  بحث مربوط است 
اساساً محيط رقابتي که بستر حرفه اي سازي است خود  محتاج بستري 
 ”   Mental Development “ ديگر است. نام آن را توسعه ذهني
که  باشيم  داشته  فکري  و  ذهني  توسعه  آنقدر  ما  يعني  مي گذارم. 
 بتوانيم محيط کسب وکارمان را به يک محيط رقابتي تبديل کنيم.  اگر 
اين اتفاق بيفتد به نظر مي رسد که خيلي زمينه هاي  حرفه اي سازي 
خودبه خود خواهد آمد زيرا در توسعه ذهني هست که  به جاي اينکه 
هميشه حمايت دولت را بطلبيم توانايي هاي دروني  خود را باال ببريم. 
بودن  دولت  به  محيط  وابسته  را  کسب وکار  ديگرمحيط  به عبارت 
نمي داند )از نظر بنگاه ها عرض مي کنم( و  به يک جهان بيني مي رسد 
ارزيابي کند، مانع  را  مثبت  به دولت  اينکه تکيه کردن  به جاي  که 
توسعه ارزيابي مي کند و به همين دليل  به استقالل خود از دولت و  به 
تواناترسازي خود در کسب وکار  خود مي انديشد. به طور مثال: خيلي از 
بنگاه هاي ما براي  رقابت هاي جهاني در عرصه صادرات و غيره دائمًا 
مي گويند مانع  اين است که دولت خوب حمايت نمي کند. اما اصاًل چرا 
بايد  نيازمند حمايت دولت باشيم؟ البته در کوتاه مدت بحث نمي کنيم. 
 شايد در کوتاه مدت موانع بزرگي باشد که دولت بايد رفع کند.  شعار 
ديگري را هميشه مطرح مي کنيم: » عملکرد امروز بازار  فرداست«. 
اگر ما اين را بدانيم توسعه از درون را رقم  خواهيم زد و اين يکي از 

بسترهاي مهم اقتصادي است. 

به توسعه ذهني و فکري اشاره كرديد كه در ايجاد 
يک محيط رقابتي  نقش اصلي دارد. مي دانيم سازمان ها 
و نهادها بستر حركت و  تکامل افراد است. توسعه ذهني 
و فکري، محصول كاركردها و  روش هاي سازماني است. 
به نظر جنابعالي چه موانعي در  سازمان ها، توسعه فکري 

را با محدوديت مواجه مي كند؟
گونه  هر  که  مي کنيم  توصيه  حرفه اي  اخالق  در  افراد  به  ما 
 داوري کردن مسئوليت اخالقي دارد. پس اگر من داوري کنم که 
 کارنامه نهادهاي مرتبط با توسعه ذهني قوي يا ضعيف است در  هر 
حال داوري کرده ام و بدون اطالعات دقيق، مسئوليت اخالقي  دارد. 
بنابراين سعي مي کنم هوشيارانه و آگاهانه از اين  سئوال به گونه اي 
دوري کنم و به جاي آن بخشي از سئوال شما  را دامن بزنم. بگوييم 

چه خصلت هاي سازماني در  سازمان هايی که مسئول توسعه ذهنی 
هستند وجود دارد که به توسعه ذهني  نمي رسند. به صورت شرطي 
توسعه  مسئول  که  و  سازمان هايی  نهادها  آن  يعني  بگوييم  هم 
ذهني اند چه خصلت هايي را داشته  باشند به اين هدف مي رسند. من 

در اين زمينه مثال هايي مطرح  مي کنم. 
 1-  سازمان هاي ما بايد خصلت پيش بيني پذيري داشته باشند. 
 اين خصلت با خالقيت، کارآفريني و توسعه ذهني نسبت  معناداري 
و  براي  پژوهشگران  سازمان  يک  به عنوان  دانشگاه  وقتي  دارد. 
و  استادان  که  انتظار  داشت  نبايد  نباشد  پيش بيني پذير  استادان 
هم  علتش  باشند.  کارآفريني  پيش رو  و  خالقيت  در  پژوهشگران 
اين است که سازمان  پيش بيني ناپذير افراد را در اضطراب و فعاليتي 
از اين  در  راستاي غيروظيفه اي که همه اش برداشتن موانع ناشي 

 پيش بيني ناپذيري است، قرار مي دهد. 
 2-  سازمان ها بايد صندلي هايي که مديران بر آن مي نشينند 

 را دو جورکنند. 
الف( صندلي براي مدير سازمان    

ب( صندلي براي مديريت  راهبردي يا سياست گذاري سازمان. 
  اگرافراد مناسب روي اين صندلي ننشينند توسعه ذهني در  آن 
سازمان رخ نمي دهد. به عبارت ديگر اگر يک آدم  عملياتي- اجرايي 
بر صندلي استراتژيک سازمان بنشيند و يک  آدم استراتژيست بر 
صندلي عملياتي - اجرايي بنشيند از آن  سازمان نمي توان در مورد 
توسعه ذهني انتظار زيادي داشت  به ويژه اگر آن سازمان حرفه اش 
از  جمله اي  من  دليل  همين  به  فکري  باشد.  توسعه  به  معطوف 
کالينز با تحسين و تاکيد  نقل مي کنم که در کتاب خوب به عالي 
مي گويد: » اين درست  نيست بگوييم منابع انساني سرمايه سازمانند. 
بلکه  استفاده مناسب از منابع انساني مناسب سرمايه  است«. پس 
 خصلت هاي سازماني وجود دارد که افرادي که مي توانند تحول  و 
توسعه فکري انجام دهند آخرين تاکيد: اين با توسعه فکري ناسازگار 
است که  انتظار داشت کسي بيايد و در من توسعه ذهني ايجاد کند. 
 توسعه ذهني چيزي است که بايد در من و به دست من ايجاد  شود. 

از دو  در برخي نوشته هاي خود، اخالق را متشکل 
رفتار  و  خلق وخوي  معناي  به    Moral ,  Ethics   واژه
به  كه  دانسته ايد  دانشي  آن  را  و  عادت شده مي دانيد 
نحو روشمند از حسن و قبح و  خوبي و بدي رفتار بحث 
مي كند. به گونه اي ديگر آن را  تصميم گيري به اختيار 
و  آن  خرسندي  در  كه  دانسته ايد  مسئوليت پذيري  و 
و  شرمندگي،تحسين  ندامت،  پشيماني،  ناخرسندي، 
 تقبيح، ستايش وسرزنش،عتاب و عقاب،... نشان دهنده 
 تصميم گيري اختياري است و در نهايت اخالق را الگوي 
مبتني  شخصي  برون  و  شخصي  درون  رفتار  ارتباطي 
بر رعايت حقوق طرف  ارتباط تعريف كرده ايد. در اين 

خصوص توضيحات بيشتري  ارائه فرماييد. 
به عنوان کسي که بخش زيادي از عمرش را در منطق سپري 
کرده  و در منطق نوشته و دست داشته، بايد يادآور شوم که رفتن 
به  سراغ تعريف ها خيلي جسارت مي خواهد. مخصوصاً تعريف اخالق 
که  ساليان است اين مفهوم را تعريف مي کنند. ولي من چون يکي از 
 موانع توسعه اخالقي سازمان ها را مکدر بودن و مبهم بودن  مفهوم 
اخالق مي دانم، سعي کردم با تکنيک هاي منطقي تا مي توانم  در 
واقع مفهوم سازي) Conceptualization ( از اخالق کنم. حتي 
نمي خواهم  بگويم تعريف   )Definition(  . من آگاهانه خود را به 
اين خطر  سپردم. در نتيجه خوانندگان من نقدهاي بسياري مي کنند 
و به  آنها پاسخ مي دهيم و چالش داريم. آنچه من در مفهوم سازي 

اخالق  بر آن تاکيد دارم اين است:  

سازمان هاي 
ما بايد خصلت 
پيش بيني پذيري 
داشته باشند.  اين 
خصلت با خالقيت، 
كارآفريني و 
توسعه ذهني 
نسبت  معناداري 
دارد. وقتي 
دانشگاه به عنوان 
يك سازمان براي 
 پژوهشگران 
و استادان 
پيش بيني پذير 
نباشد نبايد 
انتظار  داشت 
كه استادان و 
پژوهشگران 
در خالقيت و 
كارآفريني  پيش رو 
باشند
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در متون ديني 
ما به حق الناس 

 بسيار تاكيد 
شده است، به 

نظر مي رسد كه 
رضايت خدا در 
گرو  رعايت اين 
حق الناس است. 
پس با توجه به 
فضاي فرهنگي 

كه ما  در آن 
زندگي مي كنيم، 

بايد بگويم رفتار 
اخالقي، رفتاري 

 ارتباطي است

اواًل : اخالق رفتاري ارتباطي است يعني يک شيء، يک عضو 
بدن و  رفتارهاي غير ارتباطي مثل تنفس، هذيان در خواب موضوع 
اخالق  نيستند. تا وقتي ما رفتار ارتباطي نداشته باشيم اساساً به  اخالق 
ارتباط نداريم. علماي ما اخالق را از واژه ُخلق  گرفته اند. اخالق جمع 
خلق است. خلق يعني رفتار پايدار و حکمت  آن اين است که ما در 
داوري هايمان براي اعتماد به اشخاص به  رفتارهاي اتفاقي آنها نظر 
نمي کنيم. يعني فردي رفتار  پايدارش پرخاشگري است و اما ممکن 
است در جاهايي حليم  باشد. ما به حليم بودنش داوري نمي کنيم بلکه 
به آن پرخاش  اوست که معطوف مي شويم. رفتار پايدار و به تعبير 
الگوهاي  اين  است.  اخالق  موضوع  الگو”،   “ همکاران  روانشناس 
و  نظري  دارند. سعي کرديم مالك هاي  بد  و  رفتار  اخالقي خوب 
فلسفي را  به کار نبريم، زيرا در عمل کارگري که در سالن کارگاهش 
کارش  را انجام مي دهد بايد بتواند خط کشي داشته باشد که تشخيص 
 دهد اينجا رفتار اخالقي چيست. مثاًل اگر بگويم رفتار اخالقي،  رفتار 
رفتار فطري چگونه  شناخته  نگفته ايم  اين کارگر  به  فطري است، 
مي شود پس مالك هاي کاربردي را به کار گرفتيم و يک  به يک نقد 
کرديم که بتوانيم بگوييم قانون، هنجارهاي  اجتماعي و ... هر کدام 
به چه معناست. به نظر مي آيد که  بگوييم مالك رفتار اخالقي و 
غيراخالقي رعايت حقوق است، ولي  اين حقوق در رفتار من با خودم 
حفظ حقوق خودم مي شود و در  رفتار من با ديگران، حقوق ديگران. 
در دنياي مغرب زمين  عالوه بر اين مبنا، مباني مختلفي وجود دارد. 
اما چرا اين  مبنا را انتخاب کردم؟ زيرا در متون ديني ما به حق الناس 
 بسيار تاکيد شده است، به نظر مي رسد که رضايت خدا در گرو  رعايت 
اين حق الناس است. پس با توجه به فضاي فرهنگي که ما  در آن 
بايد بگويم رفتار اخالقي، رفتاري  ارتباطي است.  زندگي مي کنيم، 
فقط مي ماند که چرا من آن رفتار درون شخصي و  بيرون شخصي 
تاکيد مي کنم. زيرا منطق دانان  مي گويند تعريف  اين تعريف  را در 
هر چه کوتاهتر باشد بهتر است. ما با آوردن  درون شخصي و بين 
شخصي تعريف را طوالني مي کنيم. سّرآن اين  است که: مادامي که 
من با خودم اخالقي نباشم با ديگران هم  نمي توانم اخالقي شوم و 
من مي خواهم اين اصل را در اين تعريف  تزريق کنم و نيز به اين 
دليل که اين مسئله بسيار مهم در  جامعه مورد غفلت است و با بررسي 
آثار،کتاب ها، و تريبون ها  در زمينه اخالق مي بينيم درصد کمي مردم 
را به اخالقي بودن  با خودشان دعوت مي کنند. مثال اينکه: وقتي 
مي توانم بگويم  ارباب رجوع را تکريم کنيد که کارمند هم ياد گرفته 
باشد که  اول بايد به خودش تکريم کند. من تا ياد نگرفته باشم که 

 خودم محترمم به ديگران چگونه احترام مي گذارم؟  

 ) self- regulation ( اخالق اصوالًماهيتي خودتنظيم
 ) imposed-regulation (و قانون ماهيتي برون تنظيمی
دارد. ارتباط  اين دو هم معني دارد و بعضا مکمل يکديگر 
است. فکر  مي كنيد نيازمند مجموعه اي از قوانين هوشمند، 

معقول در خصوص  ارتباط منطقي اين دو هستيم؟
نقش و الزام قانون از بيرون است اما الزام در اخالق از  درون 
است. بايد بدانيم بين اخالق و قانون ارتباط بسيار  پيچيده اي وجود 
دارد. اين ارتباط را وقتي بهتر مي توانيم  تعريف کنيم که يک نقطه 
و ديد داشته باشيم. اواًل در طول  تاريخ به تدريج اخالقيات قانون 
يا  و  آداب و رسوم  و  منبع  دارد. هنجارها  قانون معمواًل دو  شدند. 
تدريج  به  جامعه  اخالقيات  اواَل  که  بدين  معناست  اين  اخالقيات. 
شکل قانون به خود  گرفته اند. دوماً قانون خودش به مميزي اخالق 
نياز دارد. کسي  که يک الزام از بيرون وضع مي کند از الزام دروني بايد 
 بپرسد آيا اين قانون منصفانه است. قبل از وضع قانون،  قانون محتاج 
سنجش در ترازوي اخالق است و از سوي ديگر رابطه  ديگري بين 
اخالق و قانون وجود دارد. قانون گذار با الزام  بيروني از الزام دروني 

حمايت مي کند يعني قوانيني را وضع  مي کند که درست در حمايت 
اين  در  و  است  بحثي  اخالقي  که  مانند عفت عمومي  اخالقند  از 
مورد قانون مي گويد هر کس به اين  الزام دروني خود پاسخ مثبت 
ندهد مجازات معيني دارد يا حمايت  کيفري از امانت داري در مجازات 
اسالمي. پيش بيني شده اگر  مديري نسبت به اموالي که به او سپرده 
شده، امانت دار  نباشد، سه ماه زندان کيفر دارد. درست به همين دليل 
روح  رابطه  تعادل  قانون  و  اخالق  رابطه  است.  قانون  اخالق  روح 

است  و جسم. 
اجتماعي مختص  تعامالت  به نظر مي رسد که سامان بخشي 
به افرادي  است که توسعه اخالقي يافته اند. تعالي اخالقي را هم به 
همين  معنا مي گيريم. به همين دليل ما در اخالق حرفه اي بيش از آن 
که  معطوف به رفتارهاي فرد و سازمان باشيم به خصلت هاي فردی 
را  نهادينه  رفتار  که  خصلت هاست  اين  زيرا  معطوفيم،  سازماني   و 
مي کند، به شکل پايدار در مي آورد و در شرايط بحراني  سازمان را 
نجات مي دهد به همين دليل معتقديم که بايد همانگونه  که مي گوييم 
خصلت فردي، خصلت سازماني هم مطرح کنيم پس به  همين دليل 
اخالق را بيش از آن که به رفتار برگردانيم به  خصلت هاي نهادينه 

شده در فرد و سازمان بر مي گردانيم. 

ارتباط مسئوليت پذيری و اخالق چگونه است؟ 
به  بدانيم که معطوف است  ارتباطي  را رفتار  وقتي ما اخالق 
 حقوق افراد، خودبه خود مقّوم اخالق مي شود اساساً  مسئوليت پذيري، 

ولي مسئوليت پذيري بر حسب نوع مسئوليت چهار  گونه است: 
 1-  حرفه اي: عمل به شرح وظايف است. 

 2-  قانوني: تبعيت از مصلحت هاي حقوقي و کيفري است. 
 3-  شرعي: که مقوله فقهي است. 

 4-  اخالقي: دغدغه داشتن نسبت به حقوق ديگران است به 
گونه اي  که رعايت حقوق ديگران وظيفه اخالقي است. 

مسئوليت پذيري در واقع يک خواسته دروني شخص است که 
به شکل  دغدغه خود را نشان مي دهد. اين دغدغه معطوف است به 
حساسيت  نسبت به حقوق ديگران. کسي که مسئوليت پذير است خود 
به خود  قانون پذير مي شود و الزم نيست که براي اين فرد آيين نامه اي 
 نوشته و بگوييم چه کاري را بايد بکند. کسي که احساس  تکليف 
مي کند شرح وظايف خود را کامل انجام مي دهد.  مسئوليت پذيري 
اخالقي فرد را فراتر از شرح وظايف رهنمون  مي کند. يک جا هست 
که تصميم من حقي را ضايع مي کند و  منافاتي را با قانون هم ندارد. 
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فرد مسئوليت پذير در اين  موارد نانوشته هم حساسيت دارد. اخالق 
نوعي دغدغه جدي است  نسبت به حقوق طرف مقابل.  

واالي  ارزش هاي  و  اخالق  بر  ما  ديني  آموزه هاي  در 
نهج البالغه   130 حکمت  در  است.  شده  بسيار  تاكيد  آن 
ارزش هاي واالي  اخالقي، مقوله هايي همچون: سرمايه اي 
سودمندتر از عقل  نيست، تنهايي اي ترسناك تر از خودبيني 
و  تقوا  چون  بزرگواري  و  چون  دورانديشي  نيست،عقلي 
الهي  همنشيني چون اخالق خوش  و رهبري چون توفيق 
و تجارتي چون عمل صالح،...نيست كه  از هر كدام مفاهيم 
بسيار زيبايي برمي آيد و اعمالي كه  متاثر از آنها انجام  شود 
سبب خير براي جامعه مي شود. ما  چگونه شعار دين، عمل 
به دين را در زمينه هاي كار و  اشتغال به كار گيريم؟ دين 
به هر حال نياز به  سرمايه گذاري زيادي است كه اينگونه 

ارزش ها را در  رفتارهاي فردي و سازماني نهادينه كنيم. 
پيامبر  آدم هاست.  اخالقي  تعالي  دين  از  توقع  طبيعي ترين 
بعثُت اَلتمم مکارم االخالق. همه مي دانيم  انّي  هم  فرموده است: 
 اخالق نبوي خود يک اسوه بوده و عده اي معتقدند اخالق نبي  يک 
نوع معجزه است و بخش بزرگي از قرآن و روايات همه  بيان کننده 
ارزش هاي اخالقي هستند. حتي ارزش هايي که به  ظاهر امروزيند 
مانند حريم خصوصي، که در سوره حجرات هم  صريحاً اعالم مي دارد) 
وال تجسسوا ( که پيامبر شروع تبليغ  اسالم را با اخالق همراه کرد. به 
عبارت ديگر اولين ضلعي از  اسالم که عرضه شده ضلع اخالق است 
ما در جامعه ديني امان  بايد اين آموزه ها را جدي بگيريم که جاي يک 
سئوال است.  اگر مي بينيم نسبت به تحقق آرمان هاي اخالقي پيامبر 
و ائمه  و قرآن آن حد مطلوب را نداريم، بايد ببينيم چرا ما  نتوانسته ايم 
نحو  به  را  اخالقي  آن  ارزش هاي  و  را  اسالمي  اخالقي  آموزه هاي 
عملياتي نشان دهيم. همه مي خواهيم به  آموزه هاي اخالقي عمل 
کنيم. زيرا مديران هم متدين هستند  و جامعه ما جامعه ديني است 
اما مانع چيست؟ چند مثال  مطرح کنم. يکي از مهم ترين ارزش هاي 
اخالق در اسالم  امانت داري است. آيا ما امانت داري را در مفهومي 
که در  کسب وکار بتواند به طور عملياتي تعريف شود ارايه کرده ايم؟ 
 مي دانيم امانت داري در صنعت بانک با امانت داري در  سازمان هاي 
عملياتي  امنيتي  تفاوت هاي  نيروهاي  و  خودرو  دانشگاهي، صنعت 
امانت داري  از  تعريفي  عملياتي  آمده ايم  ما  آيا  مي طلبد؟  مختلفي 
داده ايم  ارائه  نشانگرها  و سنجه هايي  و  تمايزگر  داده، شاخص هاي 
که در کسب وکار بتوانيم بدانيم  توصيه پيامبر در زمينه اخالق اين 
اخالق جهاني  بيانيه هاي  که  درباره  کساني  ديگري  تحقيق  است؟ 
با آموزه هاي ديني ما خيلي  نوشته اند انجام شده است.  اين ها غالباً 
ارتباط نزديکي  دارد ولي اين ايران اسالمي است که هم شعر سعدي 
در حقوق  بشر جهاني مي درخشد و هم در بيانيه اخالق جهاني. به 
طور  مثال: هانزکونگ) 1993( اولين بار بيانيه اش را ارائه  کرد. اخالق 
را بر قاعده "بر ديگران بپسند آنچه براي خود  مي پسندي و بر ديگران 
مپسند آنچه براي خود نمي پسندي" بنا  نهاد. همه مي دانيم اين روايت 
در اصول کافي است و اگر  آموزه هاي اخالق تجارت جهاني را تحليل 
کنيم خواهيم ديد، به  آموزه هاي ديني ما بسيار نزديکند. تحقيقي را 
آقاي هوسمر  انجام داده است و از کدهاي اخالقي هزار کشور توانسته 
است  کدهاي مشترك را استخراج کند. بزرگواري نيز به عنوان  رساله 
دکتري بين اين ارزش هاي اخالقي مشترکي که هوسمر بررسي  کرده 
و آموزه هاي ديني مقايسه تطبيقي انجام داده است و  نشان داده است 
در غالب قريب به اتفاق موارد يک هم جهتي  وجود دارد. نتيجه اينکه 
آموزه هاي ديني ما هم با ارزش هاي  اخالقي جهاني همراستا هستند 
و هم جامعه ما ديني است پس  بايد اخالق با سبقه ديني داشته و 
ضمانت ديني، روح ديني  داشته باشد اما علت اساسي اينکه در اخالق 
حرفه اي تا به  حال نتوانسته ايم آنچنان که شايسته است ارزش هاي 

ديني را  پياده کنيم به نظر مي رسد تکنيک هاي روشي که بتواند براي 
 تک تک ارزش ها تعريف عملياتي دهد، شاخص دهد و ملموس کند 

 مورد نياز است. 
بخشي از نوشته هاي من مورد تحسين قرار گرفته اند و غالبًا 
 گفته اند که سعي کرده ايد مسائل امروزي اخالق صنعت را به  منابع 
ديني عرضه کنيد و از او پاسخ بگيريد. در واقع تا  حدودي توانسته ايد 
فضاي ديني داشته باشيد. من در کتابم  زبانم ديني نيست اما کسي 
که درايت دارد مي بيند که  آبشخورهاي اصلي اين کتابها ديني است. 
بحث و چالشي بود که  گروه اخالق حرفه اي دانشگاه تهران در کدام 
دانشکده باشد،  ديدگاه من در تصميم سازي مديران وقت موثر بود 
زيرا بنده  قرار بود مدير آن گروه شوم، من اصرار داشتم در دانشکده 
اصلي  نبودند. حرف  موافق  فني  و  مديريتي  دوستان  باشد   الهيات 
 من اين بود که اخالق حرفه اي در اين کشور بايد از ميراث  اخالق 
در تمدن ايران باستان و ميراث اخالق در آموزه هاي ديني  سيراب 

شود. 
محور اساسي اخالق در سطح متعالي فداکاري است. دانشمندان 
از  لويناس  و  مسلمان  فيلسوفان  از  مطهري  استاد  معاصر  مانند 
انسان  اساساً  که  دارند  تأکيد  نکته  اين  بر  زمين  فيلسوفان  مغرب 
متعالي  معطوف به ديگران است به معناي خير بودن و فداکاري براي 
اگر اخالق فداکاري بدون چشم داشت   ديگران بدون چشم داشت. 
باشد  امام حسين   ( ع  ) براي بشريت يک فداکاري کرده که نمي توان 
گفت دومي  دارد .   چون در غرب وقتي از اين مقوله سخن مي گويند 
معمواًل حضرت  ابراهيم را مثال مي زنند  .   من هميشه بين حضرت 
ابراهيم و مسئله  ذبح اسماعيل با عاشورا در ذهنم مقايسه مي کنم.   
 اين فداکاري  اخالق است .   فداکاري را نثار نفس بدانيم .  شعار هاي 
امام حسين   ( ع  ) در تمام طي طريقي که از مدينه به مکه و از مکه به 
طرف کوفه  داشتند، اين بود که من از ارزش هاي اخالقي، استقالل، 
آزادگي  حمايت مي کنم.    اينکه من اصولگرا هستم  . اصول اخالقيم 
را تاکيد  مي کنم و امام حسين   ( ع  ) نشان داد اگر خواستيد اسوه اي و 
مثالي  داشته باشيد، او همان کسي است که از بيعت با يک ظالم که 
اين  همه منافع دينوي مي توانست داشته باشد چشم پوشي کرده و از 
آن  سو شهادت خود و دوستانش، فرزندانش و اجتماعش را برگزيد.  . 

در جنگ صفين مي بينيم که عمرو عاص ( کانون فتنه  ) چون 
نجات  براي  بود  آگاه  علي   ( ع  ) کامل  حضرت  منطق  اخالقي  از 
انسان  از نظر علي)ع( کشتن  خودش عريان مي شود  زيرا مي داند 
عريان حرمت انسانيت را  از بين مي برد .  اما مدتي بعد فرزند علي را 
کشتند و اين نمايشي  است يک طرف فداکاري بي بديل و از يک 
طرف جفا و قساوت و  اخالق ستيزي افراد دنيا زده، فرصت طلب و 
قدرت طلب که چشم را  نسبت به ارزش هاي اخالقي بست و بسيار 

بسيار عبرت آميز است . 

  از حضور صميمانه حضرتعالي در اين مصاحبه و بيان نظرات 
و  يافته هاي ارزشمندتان سپاسگزارم. براي شما در عرصه هاي علم و 

 دانش توفيق روز افزون آرزومندم. 

دستاوردهاي  و  فعاليت  ها  نظرات،  از  اطالع  جهت کسب 
www.qaramaleki.به سايت قراملکي  آقاي  دکتر  جناب 

  com   مراجعه نماييد. 
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طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 
در نظام اداري

يوسف رونق 1

كمال سعادت تالش در اصالح امور مردم است. حضرت علي )ع( 
تغيير نگرش اداره سازمان ها از “ انسان ابزاري” ) در قرن هفده و هيجده  ميالدي( يا ” انسان براي همه چيز“ 
به “ همه  چيز براي انسان” در اوايل  قرن بيستم بيانگر تفوق رويکرد توجه به طبيعت و ذات انسان و حاكميت او 
 به ابزار بوده و  كمک شايان به ارائه تصوير مشترك براي ايجاد افقي بلند  مدت، مطمئن و خدشه ناپذير نموده 
است. اگر چه اين  رويکرد در مراحل  اوليه خود قرار دارد اما تالش سازمان ها براي توسعه ظرفيت يادگيري افقي 
 روشن را متصور مي سازد. كما اينکه سؤال »از كجا آمده ايم و به كجا  خواهيم رفت« هم  اكنون براي سازمان هاي 
ديگر  سوي  از  و  مادي  امکانت  حداقل  با  تشکيالت  و  سازمان ها  توفيق  چشمگير  است.   آمده  وجود  به  بزرگ 
بيانگر  تأثير عوامل غيرمادي در  و تکنولوژيکي،  توانايي هاي مادي  با  بهترين  شکست  نظام ها و سازمان هايي 

كاميابي، يا شکست آنها بوده است. 
امروزه تمامي تمهيدات يک سازمان به منظور ارضاي نيازهاي مشتريان و جلب  رضايت آنها از كيفيت خدمات 
و  خدمات  كيفيت  از  آنها  رضايت  جلب  و  مشتريان  ارضاي  نيازهاي  منظور  به  سازمان  دريافتي  و  محصوالت 
نگريسته  عنصر  مهم ترين  به عنوان  تأمين  زنجيره  در  مشتري  به  و  مي شود  محصوالت  دريافتي  سازماندهي 

 مي شود. 
سازمان ها در سه قرن اخير با آزمون و خطا به اهميت اخالق، هنر، قانون،  ادب، سنن و ارزش ها در كسب 
موفقيت  پي برده اند و با بکارگيري شيوه هاي  مختلف سعي در رعايت و حفظ آنها دارند. با توجه به اينکه رويکرد 
توجه به  مسائل اخالقي و ارزشي به معني خاص خود در سازمان ها و محافل علمي  جهان،  نوپا و  جديد است، 
بنابراين مي  توان اين  آنها در  سازمان ها در دسترس نيست؛  مطالب چنداني درباره ساختار اجرايي و حمايتي 
اصول را همانند قانون  مستند نمود و براي تداوم حيات آنها به سه طريق عمل نمود:  1( توانمندسازي  مديران 
سازمان ها به ويژه مديران ارشد، 2( ارتقاي فرهنگ حاكم بر  سازمان، 3( ايجاد ساختارهاي رسمي  سازماني. با 
توجه به اينکه دورنماي  مديريت در قرن اخير تلفيق مديريت )تکنيک( با رهبري )نفوذ( است و يک  مدير توانمند 

 و قوي خود تجليگاه ارزش هاي معنوي است، مي تواند بر كل  سازمان تأثيرگذار باشد. 

اخالق حرفه اي
قرار  بحث  مورد  را  اخالقي  مسايل  اصواًل  حرفه اي   اخالق 
مي دهد و دانشي است  که ارائه خدمات  به عموم مردم را مديريت 
مي کند. هر چه فرد داراي تخصص و  تعهد بيشتر و باالتر باشد، 
مسئوليت اخالقي بيشتري را  نسبت به عموم مردم  دارد. زيرا اين 
متخصصان اند که مي توانند در شرايط مختلف تصميماتي را  اتخاذ 
نمايند که عموم  مردم ممکن است قادر به انجام آن نباشند؛ زيرا 
آنان  آموزش هاي الزم را نديده يا در موقعيت اجتماعي خاصي قرار 
ندارد.  براي  مثال يک فرد عامي  نمي تواند مسئوليت نجات جان 
فردي را که در يک حادثه  رانندگي زخمي  شده است را بپذيرد. اما 
يک متخصص اورژانس يا پزشک دانش  نجات فرد زخمي  را دارد 
و مي تواند براي نجات جان آن فرد  تصميم درست اتخاذ  نموده و 
با علم و دانش خود و عالئم و نشانه هايي که در فرد حادثه ديده 
 مي بيند و براساس  روش ها و رويه هاي اورژانس، وي را از مرگ 

نجات مي دهد. 
حرفه  يک  در  که  هستند  ارزش هايي  و  قوانين  اخالقيات 
و  کاري  مديران  محيط هاي  در  قرار  مي گيرند.  استفاده  مورد 
از  استفاده  براي  را  از  استانداردها  مجموعه اي   سرپرستان  بايد 

گذاشتن،  احترام  کار  را  با  اين  آنها  کنند؛  پايه ريزي  اخالقيات 
در  شرايط  مي دهند.  انجام  اعتماد  بردن  باال  و  بودن  صادق 
موجود عدم رعايت اصول اخالقي احتمال شکست کسب وکار 
را بيشتر  مي کند. اخالق حرفه اي  براساس استانداردهاي ملي، 
مورد  مختلف  سازمان هاي  و  جهاني  در  بين المللي  منطقه اي، 
به  سازمان ها  اخالقيات  در  ارتقاء  و  مي گيرد  قرار  استفاده 
کارکنان حس ارزشمندي و  اعتماد را داده و منجر به  موفقيت 
کدهاي  عنوان  تحت  عمومًا  را  اصول  اين  کسب وکارمي شود. 

اخالقي در  سازمان  مي شناسند. 
آمده  به وجود  تاريخ  در طول  اخالقي  اصول  و  معيارها  که 
و گذشتگان آنها  را براي ما به ارث گذاشته اند.  پدران، مادران، 
برادران و خواهران، در  طول تاريخ سنگ بناي معنويت و اصول 
اخالقي را بر زمين نهاده اند تا ما  ساختمان هاي محکمي  بر  روي 
آنها ايجاد کنيم. حتي مربي افسانه اي  فوتبال در  امريکا، وينس لوم 
باردي خوب مي دانست چيزهايي هستند که ارزشي بيش از   بردن 
مسابقه دارند و همواره از بازيکنان خود مي خواست که داراي سه 
نوع  صداقت و وفاداراي باشند: در برابر خداوند، در برابر خانواده و 

 نسبت  به تيم خود. 

مقاالت


