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چکیده
اخالق یکی از واژههای پرکاربرد در زندگی اجتماعی است که در دهـههای اخیـر ،در اهـداف و
خطمشیهای سازمانهای ایرانی نیز نمود بارزی یافته است .بـا وجـود ایـن ،تعریـف دقیقـی از
اخالق در سازمان و یا معیار قابلاستنادی وجود ندارد که با آن بتوان در هر شـرایطی اخـالق را از
ایر اخالق تمییز داد .اخالق و نظریههای مربوط به آن ،وابستگی شـدیدی بـه زمینـۀ فرهنگـی و
اعتقادی جامعه دارند؛ ازاینرو ،تعریف معیارهای اخالقی باید متناسب با باورهای ارزشی جامعـۀ
هدف انجام گیرد؛ بنابراین نیاز به تعیین معیارهای اخالقی بومی متناسب بـا باورهـا و ارزشهـای
جامعه برای سازمانهای ایرانی ،محسوس است .بدین منظور ،با استفاده از تحلیل مضمون ،آیـات
قرآن کریم و گزارههای نهجالبالاه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفـت و در نهایـت ۷۵ ،مضـمون
پایه ۱۰ ،مضمون سازماندهنده و دو مضمون فراگیر حسن فعلی و حسـن فـاعلی احصـا شـدند.
معیارهای حسن فعلی به مضامین سازماندهندۀ امانتانگاری مسئولیت ،رعایت عدالت ،احسـان،
اعتدال ،حفظ کرامت انسان ،ماهیت عمل ،نتایج دنیوی اعمال و نتایج اخروی اعمال میپردازنـد؛ و
معیارهای حسن فاعلی ،مضامین سازماندهندۀ ایمان بـه خـدا ،تقـوا ،نیـت نیکـو ،بنـدهانگاری و
شایستگی انجام عمل را در نظر دارند.
کلیدواژهها :اخالق سازمانی ،معیار اخالق ،تحلیل مضمون ،حسن فعلی ،حسن فاعلی.
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بیان مسئله

برای دستیابی به جامعۀ توسعهیافته اخالقی ،اخالق را نهتنها در افراد ،بلکـه در سـازمانها
و ملسسات نیز باید نهادینه کـرد (علیـزاده .)۱۷۱ :۱۰۹۵ ،مروری بر آثار علم مدیریت در
دهــــههای  ۱۷۹۳و  ،۱۷۷۳بیانگر نفوذ مباح و ضوابط اخالقی در مدیریت بوده است.
امروزه در پس هر اقدام و در بن هر تصمیم و هر نوع فعالیت سازمانی ،انبوهی از مسـا ل
اخالقی را میتوان رصد کرد (بینش .)۱۰ :۱۰۷۱ ،از این رو ،اصول اخالقـی بـه صـورت
بخشی از سیاستهای رسمی و فرهنـگ ایررسـمی سـازمانها درآمـده اسـت (دفـت،
۶۴۹ :۱۰۹۳؛ و فروزنــده دهکــردی و کیــارزم)۱۱۹ :۱۰۷۴ ،؛ بــه نحــوی کــه بسـیاری از
سازمانها ،به صورت رسمی اصول اخالقی را در قالـب «منشـورهای اخالقـی» تعریـف
کرده (فرمهینی فراهانی و اشـرفی۶۷ :۱۰۷۰ ،؛ و صـالانیا )۶۶ :۱۰۹۹ ،و جهـت اجرایـی
شدن آن ،نظامهای آموزشی ایجاد میکنند (همان).
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در دهۀ اخیر ،اخالق موردتوجه بسیاری از سازمانهای ایرانی نیز قرار گرفتـه است؛

سازمانها را در برابـر مـردم قـرار میدهـد؛ بنـابراین سـازمانها بایـد متعهدانـه بـرای
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جلــوگیری از رفتارهــای ایراخالقــی ،بــهویژه ناهنجــاری در فضــای کــاری و تنــزل

اما با تمام تالشهای انجامشده همچنـان شـاهد آن هسـتیم کـه در بسـیاری از مـوارد،
مراجعان و حتی کارکنان ،رضایت چندانی از عملکرد اخالقی سازمانها ندارند.
بروز رفتارهای ایراخالقی در سازمانها از مهمترین معضالت عصـر فعلـی اسـت.
رواج چنین رفتارهایی ممکن است به کاهش درآمد و خدشهدار شدن اعتبار سـازمانها
بینجامد؛ چراکه اشاعۀ رفتارهای ایراخالقی ،اعتماد عمـومی را بـه چـالش میکشـد و

شخصیت و عملکرد اخالقی حرکت کنند (زینالی صومعه و پورعزت.)۱ :۱۰۷۳ ،
ابطحی در تحقیقی ،مهمتـرین علـل بـروز رفتارهـای ایراخالقـی را چهـار عامـل
«ناشناخته بودن رفتارهای ایراخالقی ،وجود فرصتهای مناسب بـرای افـراد ،وجـود
فشار از داخل و خارج سازمان ،و وجود قوانین ،مقـررات و سیاسـتهای ایرشـفاف»
عنوان کرده است (جعفرینیا ،افشارنژاد و دولت مدنی )۹۱ :۱۰۷۱ ،کـه ایـن نتـایج در

مقالۀ دیگری تحت عنوان «مطالعهای در زمینۀ بروز رفتارهای ایراخالقی کارکنان» نیـز
مورد تأیید محققان قرار گرفته است (جعفرینیـا ،افشـارنژاد و دولـت مـدنی.)۱۰۷۱ ،
همچنین تحقیقی که اخیراً در مجلۀ کسبوکار هاروارد منتشر شـده ،بـه ایـن موضـوع
اشاره دارد که اکثر سومرفتارهای اخالقی به دلیـل مـبهم و نـامعلوم بـودن هنجارهـای
اخالقی رخ میدهد؛ و فرد نسبت به اینکه رفتار او زشت و ناپسـند بـوده و شـاید بـه
دیگری آسیبی بزند ،آگاهی ندارد (.)Feldman, 2019
بنابراین میتوان نتیجه گرفت کـه در صـورت امکـان تشـخی

رفتـار اخالقـی از

ضروری است که الگویی برای ارزیابی اخالقی رفتارها در سازمان تعیـین شـود .بـرای
تعیین الگو ،در نخستین گام نیاز است معیارهای ارزیابی رفتار شناسایی شود؛ و سـپس
نحوۀ ارتباط این معیارها با هم مشخ

شود.

برای ارا ۀ الگوی اخالقی؛ با توجه به وابستگی شدید بحـ

اخـالق بـه فرهنـگ و

ارزشهای اجتماعی ،ضروری است معیارهای رفتار متناسب با بافت اجتماعی جامعـه،
تعریف و ارزشگااری شوند؛ چراکه هنجارهای قـومی و ملـی ،زمینـههای اعتقـادی،
ادیان و نیز مکاتب مختلف فلسفی ،شرایط و مـالکهـای متفـاوت و یـا برداشـتهای
ناهمگونی در زمینۀ ارزشمندی اخالقی بیان میکنند .در جامعـۀ ایـران بـا عنایـت بـه
االب بودن ارزشهای مکتب شیعه در فرهنگ و باورهـای مـردم و انطبـاق قـوانین و
عرف جامعۀ ایران با شریعت اسالم ،ضروری است معیارهای رفتار اخالقی سـازمانها
منطبق بر ارزشهای دین اسالم تدوین شود.
محققان بسیاری در زمینۀ اخالق در سازمان بر اساس مبانی دین اسالم قلم زدهانـد؛
اما الگویی جامع که مبنای ارزیابی رفتـار اخالقـی از ایراخالقـی در سـازمانها باشـد،
ارا ــه نکردهانــد .از ایــن رو ،در ایــن پــژوهش نخســت معیارهــای رفتــار اخالقــی در
ســازمانهای ایرانــی بــا مطالعــه و تــدبر در آیــات قــرآن کــریم و خطبــهها ،نامــهها و
حکمتهای کتاب شریف نهجالبالاـه ـ کـه مهمتـرین منبـع اسـالم پـس از قـرآن و
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ایراخالقی ،میتوان بسیاری از معضالت اخالقی سازمانها را حل کرد .بدین منظـور،
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اصلیترین کتاب در زمینۀ اداره حکومت اسالمی میباشد ـ شناسـایی شـده اسـت؛ و
سپس رابطۀ بین این معیارها تحت یک الگوی جامع بیان شده است.
پیشینۀ پژوهش

با توجه به بومی بـودن مباحـ

اخالقـی ،در بررسـی پیشـینۀ پـژوهش ،بیشـتر بـر

تحقیقات داخلی تمرکز شده است .دربارۀ اخالق در سازمانهای ایرانی ،پژوهشهـای
متعددی انجام شده که عمدتاً تأکیـد آنهـا بـر مبـاحثی همچـون تـدوین منشـورهای
اخالقی ،شناخت ویژگیهای رهبری اخالقـی ،تصـمیمگیری اخالقـی و یـا مطالعـات
همبستگی است و کمتر به مباح

ارزیابی رفتار پرداخته شده است؛ و میتـوان گفـت

پژوهشی که به صورت جامع به الگـویی در زمینـۀ ارزیـابی رفتـار از بعـد اخالقـی در
سازمانها بپردازد ،وجود ندارد .دربارۀ ارزیابی رفتار اخالقـی از دیـدگاه اسـالمی نیـز
مطالعات گستردهای انجام نشده و اکثر آنها جنبه عام دارند که در ادامه نتـایج تعـدادی
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از پژوهشها بررسی شده است.

و خودبینی ،آرزوهای دراز ،شهوتپرستی ،افلت ،بخـل ،عجلـه و شـتاب ،جـاهطلبی،
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لجاجت ،کفران نعمت ،درون ،اضب ،انتقام ،سومظن ،تعصب ،ایبت و انزواطلبـی» از

آیت هّال مکارم شیرازی ( )۱۰۷۴در بخـش دوم کتـاب آیـات اخالقـی در سـیویک
فصل به بررسی معیارهای اخالقی در آیات قرآن کریم پرداختـه اسـت .در ایـن کتـاب
فضایل «تواضع و فروتنی ،توکل ،عفت و ایرت ،جود و سخاوت ،صبر ،سپاسـگزاری،
حسن خلق ،امانـتداری ،صـدق و راسـتی ،وفـای بـه عهـد ،بحـ

منطقـی ،عفـو و

اجتماعگرایی»؛ و رذایل اخالقی «تکبر و استکبار ،حرص و کمطاقتی ،حب دنیا ،اـرور

آیات الهی استنباط شده است.
حسامیفر ( )۱۰۷۰به بررسی «معیار فعل اخالقی و رابطۀ دین و اخالق از منظر اسـتاد
مطهری» پرداخته است .در این تحقیق ابتدا تحلیلها و نقدهای استاد مطهـری نسـبت بـه
مکاتب مختلف اخالقی همچون نظریۀ وجدان ،نظریـۀ اراده و  ...بررسـی شـده و سـپس
نظریۀ کرامت به عنوان مبنای اخالق اسالمی معرفیشده است .بخش دوم ایـن مقالـه بـه

رابطۀ بین دین و اخالق اختصاص یافتـه اسـت کـه در آن دیـن را تنهـا پشـتوانۀ اخـالق
معرفی میکند ،ولی از سوی دیگر فعل اخالقی انسان بیدین را دارای ارزش میداند.
حسینی (« )۱۰۷۱معیار فعل اخالقی در کتاب ایمان و کفر الکافی» را بررسـی کـرده
است .این مقاله ابتدا به معرفی اجمالی مکاتب مختلف اخالقی پرداختـه و مـروری بـر
دیدگاه دانشمندان مسلمان در زمینۀ اخالق داشته است تا معیارهـایی را کـه پیشـوایان
اسالم برای اخالقی بودن رفتارها بیان کردهاند ،شناسایی کند .بدین منظور ،کتاب ایمان
و کفر از مجموعۀ کافی که دربردارنده معتبرترین احادی

اخالقی است ،تحلیـل شـده

هر کس با برداشت او نسبت به حقیقت است.
عنایتی راد ( )۱۰۷۱در مقالهای تحت عنوان «معیارهای تمایز حسنوقبا اخالقـی از
نگاه آیات و روایات» ابتدا به تعریف حسنوقبا پرداخته است؛ و آنگاه ایـن مفهـوم را
بر مبنای مکاتب اخالقی انگیزهگرایان ،نتیجهگرایان و وظیفهگرایان بررسی کرده اسـت.
در بخش دوم پژوهش ،شاخصههای نیک و بد از دیدگاه آیـات و روایـات بیـان شـده
است که سه معیار عناصر فاعلی (آزادی و اختیار فاعل و وجود انگیزه و نیـت) ،عنصـر
فعلی ،و آثار و پیامدهای فعل به عنوان معیار تفکیک حسنوقبا اخالقی در نظر گرفتـه
شده است که از راههای وجدان و فطرت ،عقل و سـیرۀ عقـال و عـدالت و اعتـدال در
عمل ،قابلشناسایی است.
صالحی ( )۱۰۷۱در مقالهای تحت عنوان «مفاهیم اخالقی معیار از منظر قرآن کـریم»
دو اصل بنیادی را به عنوان مبنای فعل اخالقی در نظر گرفته اسـت کـه دیگـر مفـاهیم
اخالقی به آن بازگشت داده میشوند .نخستین اصل ،عدالت است که بسـامد متکثـر و
متنوع در قرآن کریم دارد و از آن تفسیرهای گوناگون شده است؛ اما به نظر میرسد که
عدالت در منطق دینی ،به معنای آن است که آنچه بر خود نمیپسندی ،بر دیگـران هـم
مپسند و با این تفسیر ،بسیاری از مفاهیم اخالقی دیگر را میتوان به عدالت بازگردانـد.
اصل دوم ،احسان است .این اصل مرجع مفاهیم اخالقی چون عفـو ،انفـاق ،ایثـار و ...
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است .درنهایت معیار ارا هشده در این پژوهش برای فعل اخالقی ،میزان انطبـاق رفتـار
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است .در این تفسیر ،عدالت کف رفتار اخالقی ،و احسان اوج آن را تعریف میکند.
هاشمی ( )۱۰۵۵در مقالۀ «مالک ارزشگااری افعال» به بررسی معیار خوبی و بـدی
افعال پرداخته است .در این مقاله ابتـدا دیـدگاههای اخالقـی فالسـفۀ اـرب از جملـه
انگیزهگرایان ،وظیفهگرایان (عملگرایان) ،نتیجهگرایان (اایتگرایـان) بررسـی و نقـد
شده است .سپس معیارهای اخالق از دیدگاه اسالم مورد بح قرار گرفته و سه عامـل
انگیزۀ عمل (جنبۀ فاعلی) ،ذات عمل (جنبـۀ فعلـی) و آثـار و پیامـدهاى عمـل (جنبـۀ
اایی) به عنوان مبنای ارزشگااری رفتار و اعمال انسـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
همچنین در این پژوهش ،رجوع به خویشتن و استمداد از شـهود اخالقـی ،محسـوب
شدن فعل به عنوان عمل صالا و انطباق آن با معیارهای عـدل ،بـه عنـوان روشهـای
احراز ارزش اخالقی از دیدگاه قرآن مطر شده است.
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۴۴

همانگونه که مالحظه میشود ،هر یک از پژوهشها صرفاً بخشـی از عوامـل و یـا
معیارهایی را که میتوانند در تشخی

رفتار اخالقی از ایراخالقی ملثر باشند ،در نظر

گرفتهانــد و ســایر جنبــههای رفتــار را نیــز محــدود بــه همــان معیــار دانســتهاند؛ ایــن
تلویحینگری خود میتواند موجب بروز رفتارهای ایراخالقی شـود .در حالـت کلـی
میتوان معیارهای بیانشده در تحقیقات مختلف را در جدول  ۱خالصه کرد.
جدول  .1معیارهای بیانشده برای ارزیابی رفتار اخالقی در پژوهشهای مختلف

منبع

معیار ارزیابی

محمدجواد عنایتی راد ( ،)۱۰۷۱معیارهای تمایز
حسنوقبا اخالقی از نگاه آیات و روایات
عدالت

صالحی ،سیدعباس ( ،)۱۰۷۱مفاهیم اخالقی معیار از
منظر قرآن کریم

فراهتی ،عباسعلی؛ و زهـرا زمـانی قورتـانی (،)۱۰۷۱

منبع

معیار ارزیابی

نقــش امیرالمــلمنین 7در ش ـکوفایی دانــش اخــالق
اسالمی از منظر روایات
هاشمی ،سیدحسین ( ،)۱۰۵۵مالک ارزشگااری افعال
اعتدال

عنایتی راد ،محمدجواد ( ،)۱۰۷۱معیارهای تمایز
حسنوقبا اخالقی از نگاه آیات و روایات
آلرسول ،سوسن؛ و فاطمه شیرزاد راد جاللی (،)۱۰۷۷

نیت و انگیزه

عنایتی راد ،محمدجواد ( ،)۱۰۷۱معیارهای تمایز
حسنوقبا اخالقی از نگاه آیات و روایات
هاشمی ،سیدحسین ( ،)۱۰۵۵مالک ارزشگااری افعال
عنایتی راد ،محمدجواد ( ،)۱۰۷۱معیارهای تمایز
حسنوقبا اخالقی از نگاه آیات و روایات

رجوع به عقل و فطرت

هاشمی ،سیدحسین ( ،)۱۰۵۵مالک ارزشگااری افعال
حسینی ،سیدحمید ( ،)۱۰۷۱معیار فعل اخالقی در کتاب

ایمان و کفر کافی
احسان

صالحی ،سیدعباس ( ،)۱۰۷۱مفاهیم اخالقی معیار از
منظر قرآن کریم
فراهتی ،عباسعلی؛ و زهرا زمانی قورتانی ( ،)۱۰۷۱نقش
امیرالملمنین 7در شکوفایی دانش اخالق اسالمی از

تقوا

منظر روایات
حسینیسرشت ،سید محمدصادق؛ و امیر اشرافی
( ،)۱۰۹۹تقوا سرآمد اخالق؛ درآمدی بر شناخت مفاهیم
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ایمان مبنای نظام اخالقی قرآن

۴۷

منبع

معیار ارزیابی

اخالقی از دیدگاه قرآن و سنّت
آلرسول ،سوسن؛ و فاطمه شیرزاد راد جاللی (،)۱۰۷۷
ایمان

ایمان مبنای نظام اخالقی قرآن
محمدی ،مسلم؛ و مرضیه محمدی ( ،)۱۰۷۳تأثیر دو باور
اعتقادی توحید و معاد بر اخالق در نهجالبالاه

اعتقاد به معاد

محمدی ،مسلم؛ و مرضیه محمدی ( ،)۱۰۷۳تأثیر دو باور
اعتقادی توحید و معاد بر اخالق در نهجالبالاه
مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)۱۰۷۴آیات اخالقی :برگزیدهای

تواضع و فروتنی و دوری از

فراهتی ،عباسعلی؛ و زهرا زمانی قورتانی ( ،)۱۰۷۱نقش
امیرالملمنین 7در شکوفایی دانش اخالق اسالمی از
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کبر و ارور

از کتاب اخالق در قرآن

مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)۱۰۷۴آیات اخالقی :برگزیدهای

۴۶

از کتاب اخالق در قرآن

منظر روایات
جود و سخاوت و دوری از
بخل و حرص
عفو و گاشت

وفای به عهد و امانتداری

مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)۱۰۷۴آیات اخالقی :برگزیدهای
از کتاب اخالق در قرآن
مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)۱۰۷۴آیات اخالقی :برگزیدهای
از کتاب اخالق در قرآن

فراهتی ،عباسعلی؛ و زهرا زمانی قورتانی ( ،)۱۰۷۱نقش
امیرالملمنین 7در شکوفایی دانش اخالق اسالمی از
منظر روایات
آلرسول ،سوسن؛ و فاطمه شیرزاد راد جاللی (،)۱۰۷۷

منبع

معیار ارزیابی

ایمان مبنای نظام اخالقی قرآن
مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)۱۰۷۴آیات اخالقی :برگزیدهای از کتاب
اخالق در قرآن
آلرسول ،سوسن؛ و فاطمه شیرزاد راد جاللی ( ،)۱۰۷۷ایمان
صدق و راستگویی

مبنای نظام اخالقی قرآن
فراهتی ،عباسعلی؛ و زهرا زمانی قورتانی ( ،)۱۰۷۱نقش
روایات

روششناسی پژوهش

با توجه به اینکه پژوهش حاضر به منظور شناسایی معیارها و ارا ۀ الگویی بومی بـرای
ارزیابی رفتار اخالقی متناسب با فرهنگ جامعۀ ایرانی میباشد ،از لحاظ هدف ،بنیـادی
است که به دلیل نیاز به یافتن اندیشهها و مباح

نو ،پـژوهش بـه روش کیفـی انجـام

گرفته است .برای جمعآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است و به عنوان
منبع تحقیق ،ترجمه و تفسیر منابع اصیل دین مبین اسـالم یعنـی قـرآن کـریم و کتـاب
شریف نهجالبالاه مورد استناد و تدبر قرار گرفته است .بـرای تحلیـل دادههـا از روش
تحلیل مضمون ،استفاده شـده اسـت کـه روشـی بـرای شـناخت ،تحلیـل و گـزارش
الگوهای موجود در دادههای کیفی است (بـراون و کـالرک .)۱۳۳۶ ،در روش تحلیـل
مضمون ،بر خالف روشهای دیگر تحلیل کیفی ،همۀ منابع داده بررسی و مضامین کل
دادهها ،تحلیل و تفسیر میشود (در روشهایی همچون تحلیل دادهبنیاد ،بررسـی منبـع
تا رسیدن به اشباع نظری ادامه دارد) (عابدی جعفری و دیگران .)۱۷۵ :۱۰۷۳ ،مضمون
یا تم ،مبین اطالعات مهمی دربارۀ دادهها و سلاالت تحقیق است و تـا حـدی معنـی و
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امیرالملمنین 7در شکوفایی دانش اخالق اسالمی از منظر

۴۵

مفهوم الگوی موجود در مجموعهای از دادهها را نشـان میدهـد (همـان .)۱۷۷ :بـرای
تحلیل مضمون الزم است مراحل تجزیـه و توصـیف مـتن (آشـنایی بـا مـتن و ایجـاد
شناسههای اولیه ،جستوجو و شناخت مضـامین) ،تشـریا و تفسـیر مـتن (ترسـیم و
تحلیل شبکۀ مضامین) ،ترکیب و اداام متن (تدوین گزارش) طی شـود و نهایتـاً نتـایج
در قالب شبکه مضامین و تقسیمبندی بر اساس مضمونهای پایـه (شناسـهها و نکـات
کلیدی متن) ،مضمونهای سازماندهنده (مضامین بهدستآمده از ترکیـب و تلخـی
مضامین پایه) و مضمونهای فراگیر (مضامین عالی دربردارندۀ اصـول حـاکم بـر مـتن
بهمثابۀ کل) تدوین شود (عزیزآبادی و دیگران .)۱۶ :۱۰۷۷ ،در این تحقیق ،مراحل زیر
به استناد روش تحلیل مضمون برای دستیابی به نتایج انجام شد:
 .۱مطالعۀ دقیق ترجمۀ قرآن کریم و نهجالبالاه؛
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۴۹

 .۱شناسایی اولیۀ آیات و گزارههای نهجالبالاه در زمینۀ نحوۀ رفتار مناسب؛
 .۰بررسی کدهای بهدستآمده از مرحلۀ قبل و انتخاب آیـات و گزارههـایی کـه بـه
نحوی معیارهای سنجش رفتار اخالقی را مشخ

میکنند؛

 .۴بررسی مجدد تفسیر آیات و خطبـههای انتخابشـده و اسـتنتاج و بیـان مفـاهیم
آنها در قالب مضامین پایه؛
 .۷دســتهبندی معیارهــای استنتاجشــده بــا مفــاهیم مــرتبط در االــب مضــامین
سازماندهنده؛
 .۶جمعبندی مضامین در قالب مضامین فراگیر؛
 .۵تشکیل شبکۀ مضامین.
برای سنجش روایی تحقیق با تعدادی از خبرگان در حوزۀ معارف دینی قبل و بعـد
از کدگااری تبادلنظر صورت گرفت و نیز مضـامین بهدسـتآمده بـا مبـانی نظـری و
پیشینۀ تحقیق (جدول  )۱مقایسه شده است.

برای افزایش پایایی و افزایش اطمینان از نتایج تحقیق ،منابع در مرحلۀ اول با استفاده از نرمافـزار
18.1.1

 MAXQDAکدگااری شدند؛ و در مرحلۀ بعد مجدداً به صورت دستی این عمـل تکـرار

شد .سپس نتایج این دو کدگااری با یکدیگر ،مقایسه و از روش هولیستی بـرای محاسـبۀ پایـایی
استفاده شد که فرمول آن عبارت است از:
که در آن  PAOدرصد توافق مشاهدهشده (ضریب پایایی) است کـه مقـدار آن بـین
صفر (هی توافقی) تا یک (توافق کامل) میتواند باشد M .تعـداد کـدهای مشـترک در
هر دو مرحله n1 ،تعداد کدهای حاصل از مرحلـۀ اول (نرمافـزار) و  n2تعـداد کـدهای
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جدول  .2کدگذاری بخشی از سورۀ اسراء

۴۷

حاصل از مرحلۀ دو (دستی) است که با توجه به نتـایج کدگـااری توافـق بـیش از ۷۷
درصد حاصل شد که نشاندهنده پایایی باالی نتایج تحقیق است.

یافتهها

بر اساس مطالعه و تدبری که در آیات قرآن و گزارههـای نهجالبالاـه صـورت گرفتـه،
ارزشهایی که در بینش اسالمی به عنوان معیـار ارزیـابی یـک رفتـار از بعـد اخالقـی
میباشد ،با استفاده از کدگااری باز شناسایی شد .برای آشنایی بیشتر با فراینـد تحقیـق
دو نمونه از کدگااریهای انجامشده در جدول  ۱و  ۰آورده شده است.
مضمون پایه
رعایت
اعتدال و
میانهروی

گزارۀ دال بر مضمون
و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه
مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجی و اسراف مکن!

منبع
(اسرام)۱۶/

بازگرداندن
امانت به
صاحب حق
نهی از
اسراف

و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه
مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجی و اسراف مکن!
و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه
مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجی و اسراف

(اسرام)۱۶/

مکن!

رعایت

و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار [هم]

اعتدال در

گشادهدستی منما تا مالمتشده و حسرتزده بر

امور

(اسرام)۱۶/

(اسرام)۱۷/

جاى مانی!

تأکید
خداوند بر

و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید

وفای به عهد

تا به رشد برسد و به پیمان [خود] وفا کنید؛ زیرا
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و انجام

جسم و رو

۷۳

(نیت) در

(اسرام)۰۴/

که از پیمان پرسش خواهد شد.

تعهدات
انجام اعمال
بر اساسی
آگاهی و

و چیزى را که بدان علم ندارى دنبال مکن!

(اسرام)۰۶/

تسلط
پاسخگویی
گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع
خواهند شد.

(اسرام)۰۶/

برابر اعمال
دوری از
تکبر

و در [روى] زمین به نخوت گام برمدار!

(اسرام)۰۵/

جدول  .3کدگذاری بخشی از نامۀ  33نهجالبالغه

مضمون پایه

گزارۀ دال بر مضمون

انسان در هر مقامی

این فرمان بندۀ خدا علی امیرملمنان ،به مالک

بندۀ خداوند است

اشتر پسر حارث

منبع
(نامۀ )۷۰

او را به ترس از خدا فرمان میدهد و اینکه
سعادت در گرو
اطاعت از خداوند
است

مقدم دارد و
اطاعت خدا را بر دیگر کارها ّ
آنچه در کتاب خدا آمده ،از واجبات و سنّتها
را پیروى کند؛ دستوراتی که جز با پیروى آن

(نامۀ )۷۰

کردن آن جنایتکار نخواهد گردید.
همراهی خداوند با
اعمال و نیات

خدا را با دل و دست و زبان یارى کند.

(نامۀ )۷۰

به او فرمان میدهد تا نفس خود را از پیروى
عدم خویشتنداری

آرزوها بازدارد؛ و به هنگام سرکشی رامش

موجب هالکت است کند ،که« :همانا نفس همواره به بدى وامیدارد

(نامۀ )۷۰

جز آنکه خدا رحمت آورد».
تأکید بر
خویشتنداری
مهربانی و لطف به
بندگان خدا
عدم سوماستفاده از
مقام

هواى نفس را در اختیار گیر!
مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده،
و با همه دوست و مهربان باش!
مبادا هرگز چونان حیوان شکارى باشی که
خوردن آنان را انیمت دانی!

(نامۀ )۷۰
(نامۀ )۷۰
(نامۀ )۷۰

مشابه جداول باال کل آیات قرآن بر اساس ترجمۀ «فوالدوند» و «الهـی قمشـهای» و
«تفسیر نور» و گزارههای نهجالبالاـه بـر اسـاس ترجمـۀ «دشـتی» و «آیـت هّال مکـارم
شیرازی» کدگااری شده است .پس از اداام مضامین مشابه ۷۵ ،مضمون پایه استخراج
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رستگار نخواهد شد و جز با نشناختن و ضایع

۷۱

شد که با توجه به وابسـتگی و ارتبـاط معنـایی در قالـب  ۱۰مضـمون سـازماندهنـده
دستهبندی شد .با بررسی نتایج بهدستآمده مشاهده شد کـه ایـن مضـامین از دو بعـد
مختلف رفتار را مورد ارزیابی قرار میدهند .برخی از این معیارها هدف فاعل رفتـار را
میسنجند و برخی خود رفتار را ارزشگااری میکنند که با مطالعۀ مجدد منـابع دینـی
اخالق مشاهده شد که در اکثر منابع برای تفکیک این دو بعد رفتار ،از عنـاوین حسـن
فعلی و فاعلی استفاده شده است؛ از این رو ،در ایـن تحقیـق نیـز دو مضـمون فراگیـر
حسن فعلی و حسن فاعلی برای دستهبندی نتایج استفاده شده است.
از دیدگاه اسالم ،مقبولیت و حسنه بودن رفتار ،مشروط به شرایطی است که برخـی
از آنها مربوط به ذات و ماهیت عمل است؛ به این معنا کـه رفتـار انسـان بایـد فعلـی
صحیا و پسندیده باشد و نـه فعـل قبـیا و نادرسـت؛ ایـن شـرط را «حسـن فعلـی»
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۷۱

میخوانند .برخی از آن شرایط نیز به فاعل رفتار مربوط هستند؛ به این معنی کـه انسـان
عالوه بر اختیار و انجام فعل پسندیده و صحیا ،باید نسبت به فعـل خـود ،معرفـت و
خلوص داشته باشد؛ یعنی آن رفتار را فقط برای رضای خداوند و عمل به اوامـر الهـی
انجام دهد؛ این دو شرط «حسن فاعلی» خوانده میشوند .در صورت نبود هـر یـک از
این شرایط ،افعال انسانی از درجـۀ مقبولیـت الهـی و احسـن بـودن سـاقط میشـوند؛
بنابراین یک رفتار از بعد اول به لحاظ نتیجۀ خـارجی و اجتمـاعی آن و از بعـد دوم از
نظر تأثیر داخلی و روانی عمل در شخ

فاعل ،قضاوت میشود (خمینی.)۱۰۵۶،

در ادامه مضامین سازماندهنده و پایۀ تشکیلدهندۀ هر یک از مضامین حسن فعلـی
و فاعلی در قالب جدول  ۴جمعبندی شده است .برای آشنایی بیشـتر خواننـدگان ،بـه
ازای هر مضمون پایه ،به منبع گزارۀ دال بر مضمون نیز اشاره شده است.

جدول  .4مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر حاصل از پژوهش

فراگیر

سازماندهنده
ایمان به خدا

ضعف در اعتقاد به خداوند منجر به تباهی و

(شوری )۴۶/ـ (نامۀ

بیاخالقی میشود.

)۷۰

رجوع به خداوند و فرستادگانش در

(انفال )۱۷/ـ (خطبۀ

دوراهیهای اخالقی

)۱۵۶

نیکوکاری در گرو ایمان به خدا است.
خوف الهی باع ایمن ماندن از بدیها
میشود.

(بقره )۱۵۵/ـ
(انفال)۱۷/
(سبأ )۱۱/ـ (خطبۀ )۴

حسن فاعلی

توکل بر خداوند باع امداد الهی میشود.

(احزاب )۰/ـ (نامۀ )۷۰

رابطۀ مستقیم تقوا و اخالق

(حکمت )۴۱۳

تقوا عامل نجات و رهایی انسان از گناه است.
تقوا

تقوا معیار ارزیابی انسان نزد خداوند است.
توصیه به تربیت و تسلط بر نفس
پیروی از هوای نفس عامل گمراهی و عااب
است.

نیت نیکو

داشتن انگیزۀ ایرالهی باع باطل شدن اعمال
خیر میشود.
ارزش اعمال صرفاً بر نیت آن است.

(خطبۀ  )۱۱۴ـ
(طالق)۱/
(حجرات )٣١/ـ
(انفال)۰۴/
(حکمت  )۰۷۷ـ (نامۀ
)۷۰
(ص )۱۶/ـ (خطبۀ )۴۱

(بقره )۱۶۴/ـ (نامۀ )۷۰
(نامۀ )۷۰
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پایه

منبع گزاره

۷۰

فراموش نکردن بندگی خداوند در هر مقامی
بنده انگاری

ضعیف و ناچیز بودن انسان

)۷۰
(فصلت )۱۷/ـ
(حکمت )۱۱۶

تواضع و فروتنی در برابر مردم

(نامۀ )۴۶

دوری از تکبر و خودبرتربینی

(لقمان )۱۹/ـ (خطبۀ )۷

عاقبت تکبر ،کفر ،خواری و رسوایی است.

(بقره )۰۴/ـ (زمر)۵۱/

شایستگی افراد در اسالم :تجربه ،دانایی،
توانایی ،حیا ،شرافت خانوادگی ،پایبندی به
دین ،بردباری و...
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شایستگی انجام عمل

۷۴

(حکمت  )۷۳ـ (نامۀ

(بقره )۱۴۵/ـ (خطبۀ
)۱۵۰

موقعیتشناسی در انجام امور

(نامۀ  )۱۰ـ (نامۀ )۷۰

انتخاب افراد با آزمودن شایستگی آنها

(بقره )۱۱۴/ـ (نامۀ )۷۰

کارگزاری افراد ناشایست موجب تباهی

(نامۀ  )۶۱ـ (خطبۀ

جامعه میشود.

)۱۷۶

توجه به تناسب مسئولیت و توانایی

(بقره )۱۹۶/ـ
(یوسف)۷۷/

حسن فعلی

امانتانگاری مسئولیت

توجه به عالقۀ افراد در پایرش مسئولیت

(نامۀ  )۷۰ـ (نمل)۰۷/

مشورت با افراد دانا و شایسته

(نامۀ  )۷۰ـ (نامۀ )۷۰

اقتدار در رفتار

(بقره )۴۴/ـ (نامۀ )۷۰

نظارت بر اعمال مانع از بیاخالقی میشود.

(نامۀ )۷۰

امانتداری وظیفهای الهی است.

(نسام)۷۹/

دستور قاطع خداوند بر وفای به عهد و پیمان

(اسرام)۰۴/

امانتدار بودن و عدم سوماستفاده از پست و
مقام
الطاف الهی امانتی است برای بهرهبرداری

(نامۀ  )۴۱ـ (نامۀ )۷۰
(حکمت  )۴۱۷ـ (نامۀ

)۷۰

دیگران
قابلاعتماد بود از معیارهای انتخاب افراد

 )۱۶/ـ (نامۀ

(قص

است.

)۷۰

وفای به عهد در هر شرایطی

(نامۀ )۷۰

خلف وعده موجب خشم خداوند میشود.

(نامۀ )۷۰

خا ن به امانت زیانکار و خوار میشود.
دوری از طمع

(خطبۀ  )۱۷۷ـ
(انفال)۱۵/
(هود )۹۷/ـ
(الرحمن)۷/

(نحل )۱۱۶/ـ (نامۀ )۴۶
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خداوند به بندگان نیکی میکند)

)۷۰

۷۷

دستور قاطع خداوند بر احسان

(نحل)۷۳/

دستور قاطع خداوند بر عمل بر مبنای عدل

(حجرات )۷/ـ
(شوری)۱۷/

رعایت عدالت

عدل از اصول اساسی ایمان و اسالم است.

(ما ده)۹/

عدل از صفات الهی است.

(آلعمران)۱۹/

رعایت حق بهترین کار است.

(خطبۀ  )۱۷ـ (نامۀ )۷۰

رعایت عدالت در برخورد با مردم
تناسب عمل و عکسالعمل ـ خارجشدن از

(نحل )۱۱۶/ـ

عدالت ،گناه است.
یکی از اهداف بعثت پیامبران برپایی عدالت
است.
نیکی کردن در حد اعلی (همانگونه که

احسان

احسان به دیگران موجب رفتار متقابل اخالقی
آنها میشود.

(قص

)۹۴/

(حدید)۱۷/
(قص

 )۵۵/ـ (نامۀ

(نامه )۷۰

با وجود حق بودن انتقام ،صبر و احسان بهتر

(شوری )۴۳/ـ

است.

(نحل)۱۱۶/

اعتدال

بخشنده بودن انسانهای وارسته

(شوری)۰۵/

ناشایستی بخل

(نامۀ )۷۰

نیکی کردن بدون منت

(نامۀ )۷۰

افراط و تفریط باع گمراهی است.

(خطبۀ )۱۶

دین اسالم بر اساس میانهروی است.

(بقره)۱۴۰/

دمیده شدن از رو خدا در انسان

(حجر)۱۷/

اشارۀ مستقیم به کرامت ذات انسان ـ برتری
انسان بر سایر موجودات
حفظ کرامت انسان

برتری حرمت مسلمان (انسان) بر هر حرمتی

(حجر( )۱۷/بقره)۰۴/

اولویت حفظ کرامت نفس بر اهداف

(نامۀ )۰۱

اجازه ندادن به بیحرمتی حتی به کافران

(طه۴۰/ـ)۴۴

کرامت نفس مانع از رفتار ایراخالقی میشود.

(حکمت )۴۴۷
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در بخشش و انفاق باید کرامت افراد را حفظ
کرد.
صبر پیشه کردن
احترام به پدر و مادر
خوشگفتاری
ماهیت عمل

۷۶

(اسرام)۵۳/

صدق و راستگویی

(بقره)۱۶۰/
(معارج )۷/ـ (انفال)۴۶/
(بقره )۹۰/ـ
(لقمان)۱۴/
(بقره )۹۰/ـ (اسرام)۷۰/
(توبه )۱۱۷/ـ
(مریم)۴۱/

قرضالحسنه

(بقره)۱۴۷/

پاکدامنی

(نور( )۰۳/احزاب)۰۷/

رازداری

(یوسف )۷/ـ (خطبۀ
)۴۷

رعایت ادب

(نسام)۱۴۹/

پرهیز از حسد

(حشر )۱۳/ـ (فلق)۷/

دوری از تعصب و لجاجت
پرهیز از چاپلوسی
منع از درونگویی
خودداری از اسراف

(نو  )۵/ـ (خطبۀ )۰۷
(آلعمران )۱۹۹/ـ
(حکمت )۰۰۷
(جاثیه )۵/ـ (توبه)۵۵/
(اسرام )۱۵/ـ
(یونس)۱۱/

پرهیز از تمسخر و استهزام

(توبه )۶۴/ـ (ما ده)۷۹/

خطاب نکردن یکدیگر با القاب زشت

(حجرات)۱۱/
(همزه)۱/

رعایت حریم خصوصی

(نور۱۵/ـ)۱۹

پرهیز از عیبجویی

(همزه )۱/ـ (قلم)۱۱/

دوری از سخنچینی

(قلم )۱۱/ـ (نامه )۷۰

پرهیز از شایع کردن زشتیها

(نور)۱۷/

دوری از تجسس در اعمال یکدیگر

(ما ده)۱۳۱/

پرهیز از درگوشی سخن گفتن
نهی از تهمت
قبا سرقت

(مجادله )۹/ـ
(نسام)۱۱۴/
(نور )۱۱/ـ (نور)۱۷/
(ما ده )۰۹/ـ
(ممتحنه)۱۱/

منع از ربا

(نسا )۱۶۱/ـ (روم)۰۷/

دوری از ریاکاری

(ماعون۴/ـ)۶

حرمت قتل نفس
دوری از دشنام
نهی از کمفروشی

(نسام )۷۰/ـ
(اسرام)۰۰/
(انعام)۱۳۹/
(مطففین )۱/ـ
(هود)۹۴/
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نهی از ایبت

(نسام )۱۴۹/ـ

۷۵

نهی خداوند از عملی که واکنش بد داشته
نتایج دنیوی اعمال

باشد.
نتیجۀ اعمال از نفس عمل مهمتر است.

(نامۀ )۴۱

عمل نیکو نتیجۀ بد را توجیه نمیکند.

(توبه)۱۳۵/

توجه به نتایج بلندمدت در انجام اعمال

(کهف )۵۷/ـ (نامۀ )۷۰

تأثیر اعمال بر زندگی اخروی

(نمل )۷۳/ـ (نامۀ )۷۰

حسابرسی دقیق اعمال در قیامت

(زلزال۵/ـ )۹ـ (ق)۱۱/

احاطۀ خداوند بر اعمال
نتایج اخروی اعمال

سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۷۹

(انعام)۱۳۹/

یاد مرگ مانع از تجاوز به حقوق دیگران
میشود.
دنیادوستی و افلت از آخرت ،منشأ همۀ
خطاها است.
کسانی که نفع دنیا را ترجیا میدهند ،از نفع
آخرت بیبهره میشوند.

(ممتحنه )۱/ـ
(بقره)۵۵/
(نامۀ )۷۰

(نمل)۱۷/

(شوری( )۱۳/نامۀ )۴۵

مرحلۀ دیگر تحلیل مضمون ،نمایش نتایج در قالب شـبکه روابـط میباشـد کـه بـر
اساس آنچه مطر شد ،مدل زیر(شکل  )۱حاصل شد.

طراحی الگوی ارزیابی رفتار اخالقی در سازمانهای ایرانی در پرتو قرآن و نهجالبالغه

۷۷

شکل .1شبکۀ مضامین نتایج بهدستآمده از تحلیل مضمون

نتیجهگیری

با توجه به توسعه و افزایش نقـش سـازمانها در جامعـه و در نتیجـه ،گسـترش تـأثیر
پیامدهای فعالیتهای آن بر ذینفعان مختلف ،رعایـت اخـالق مبتنـی بـر ارزشهـای
جامعه برای سازمانها امری الزم و ضروری است تا از یک سو با ایجاد تعامل صـحیا
بین کارکنان ،سازمان ،مراجعان و محـیط ،جامعـه را دچـار تعـارض نکنـد و از سـوی
دیگر ،در رسیدن افراد جامعه به کمال حقیقی ملثر باشد .بنابراین در این پژوهش سعی
شد با شناسایی مجموعهای از معیارهای رفتار اخالقی در سازمانهای ایرانی که بر پایـۀ
منابع اصیل دین اسالم یعنی قرآن و نهجالبالاه استخراج شده ،گامی برای بهبود اخالق
در سازمانها برداشته شود.
معیارهای بهدستآمده از این پـژوهش ،بـه دو دسـتۀ حسـن فعلـی و حسـن فـاعلی
تقسیمبندی شدند .مقصود از عناصر فاعلی ،شرایطی است که بـهنوعی بـه فاعـل مربـوط
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۶۳

میشود و عناصر فعلی شرایط و وضعیتی است که الزم است در فعل به عنوان یـک امـر
واقعی ،عینی و مستقل از اراده و وضعیت فاعل وجـود داشـته باشـد (دیلمـی و دیلمـی،
 .)۰۶ :۱۰۹۶برای تحقق رفتار اخالقی ،باید به هر دو بعد توجه شود .از نظر اسـالم بـرای
اینکه کاری ارزش اخالقی پیدا کند ،حسن فعلی بهتنهایی کافی نیست؛ بلکـه همـراه آن،
حسن فاعلی نیز الزم است ،زیرا آثار کارهای اخالقی ،یعنی کمال و سـعادت انسـان ،بـر
حسن فاعلی و داشتن نیت صـحیا ،مترتـب میشـود (مصـبا یـزدی.)۱۱۴/۱ :۱۰۵۵ ،
همانگونه که پیامبر اکرم 9در این زمینه میفرمایند« :ایمان و عمل ،دو برادر بسته به یک
ریسمان هستند ،خداوند یکی را بدون دیگـری نمیپـایرد» (مجلسـی.)۱۱۱/۱۷ :۱۴۳۰ ،
همچنین در قرآن کریم نیز در  ۴۷آیه ،واژۀ ایمان و عمل صالا در کنار هـم مطـر شـده
اســت (ســهیلیپــور )۱۷۱ :۱۰۵۶ ،و منتخبــان الهــی بــا عنــوان الــای َن َآمنُــوا َو َعملُــوا
الصال َحات از سایر گروهها متمایز شدهاند .منظور از ایمان ،همان حسن فاعلی اسـت؛ و
عمل صالا به حسن فعلی اشاره دارد که یکی بدون دیگری ناق است .نسـبت حسـن
فعلی به حسن فاعلی ،نسبت بدن به رو است .یک موجود زنده ،ترکیبـی اسـت از رو

و بدن؛ باید در پیکر عملی که حسن فعلی دارد ،حسن فاعلی دمیده شود تا آن عمل زنـده
شود و حیات یابد (مطهری.)۱۵۰:۱۰۷۰،
بر اساس نتایج پژوهش ،مدل شکل  ۱به عنوان الگـوی ارزیـابی رفتـار اخالقـی در
سازمانهای ایرانی پیشنهاد میشود .در این الگو ،معیارها به صورت یکپارچـه در نظـر
گرفته شدهاند و مضامین حسن فاعلی در عرض مضامین حسن فعلی قـرار میگیرنـد.
این بدان معناست که هریک از معیارهای حسن فاعلی باید همواره و در هـر مرحلـه از
ارزیابی حسن فعلی ،مدنظر باشد .دربارۀ ارزیابی رفتار از بعد حسن فعلی میتـوان بـه
است:

رفتار
اخالقی

شکل  .2الگوی پیشنهادی برای ارزیابی رفتار اخالقی در سازمانهای ایرانی

ایمان به خدا :ایمان مبنای اصلی اخالق در نظر گرفته شده است و اخالق بر اساس
تخلق به اخالق الهی و از بین بردن زمینۀ رذایل شکل میگیرد (آلرسول و شـیرزاد راد
جاللی)۱۰۷۱ ،؛ به گفته عالمه طباطبـایی« :ایمـان زمینهسـاز عمـل و شـرط الزم آن
است و سهولت یا دشواری عمل صالا ،به شدت و ضعف ایمان انسان بستگی دارد؛ و
ال عمل صالا و تکرار آن به تعمیق ایمان و افزایش آن مدد میرساند و این هـر دو
متقاب ً
به سهم خود ،به وجود آمدن ملکات اخالقی که باع

صدور اعمال صالا از فرد بدون

تردید و تأمل میشود ،کمک میکنند» (حسنزاده.)۶۰ :۱۰۷۴ ،
تقوا :امـام علـی 7میفرماینـد« :تقـوا در رأس همـۀ ارزشهـای اخالقـی اسـت»
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صورت مرحلهای و گامبهگام پیش رفت؛ در ادامه هـر یـک از معیارهـا تشـریا شـده

۶۱

(نهجالبالاه ،حکمت  .)۴۱۳تقوا در ادبیات دینی یک کنترل درونـی و معیـار و مـالک
ایمان به شمار میآید و کرامت انسانی و امتیازها در جامعـۀ اسـالمی ،بـر اسـاس تقـوا
سنجیده میشود (قاسمی و دیگران .)۶۷ :۱۰۷۶ ،خداوند میفرماید« :ارجمندترین شما
نزد خدا پرهیزگارترین شماست» (حجرات)٣١/؛ چراکه «بـهیقین تقـوا و پرهیزگـارى
کلید درهاى راستی است و ذخیرۀ روز قیامت و سبب آزادى از هرگونه گنـاهی اسـت
کــه بــر انســان چیـره میشــود و موجــب نجــات انســان از هرگونــه هالکــت اســت»
(نهجالبالاه ،خطبۀ .)۱۰۳
اگر بخواهیم در ادبیات فارسی ،واژهای پیدا کنیم که بتواند تا حـدودی بـار معنـایی
اصطال «تقوا» را برساند ،باید از واژۀ «رهایی عاطفی» استفاده کنیم .تقوا ،دستیابی به
موقعیتی است که انسان بتواند عاطفه و احساس خود را از فشـارهای آشـکار و نهـان،
رها کند و آگاهانه و تهی از فشارها تصمیم بگیرد .در این صـورت ،فشـارهای بیرونـی
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹

۶۱

بر او چیره نمیشود و تحـت تـأثیر خشـم ،تـرس ،طمـع ،نـاراحتی ،خوشـی و دیگـر
عواطف تأثیرگاار ،تصمیم نمیگیرد (سلطانی.)۱۳ :۱۰۹۷ ،
نیت و انگیزه :اسالم به انگیزه و نیت انسان در کارهـا چنـان ارج نهـاده کـه ممکـن
است گمان رود تنها شرط ارزش و درستی و نادرستی عمل ،نیت است .نیت انگیـزهای
است آگاهانه که در فعل تأثیر دارد .نیت همچون نیروی محرک درونی ،شتابدهنده به
رفتار ،و تعیینکنندۀ جهت آن است؛ بنابراین چنانچه رفتاری خاص قابلیت آن را داشته
باشد که فاعـل اخالقـی را بـه اهـدافی گونـاگون در جهـات متفـاوت برسـاند ،آنچـه
تعیینکننده برای رفتار و دستیابی به اهداف متناسب بـا آن جهـت اسـت ،نیـت اسـت
(مصبا  .)۷۳ :۱۰۷۱ ،بنابراین تا زمانی که انسان نیـت و قصـد خـوب نداشـته باشـد،
نمیتوان انتظار اعمال خوب را از او داشت.
بندهانگاری :یکی از اصول اخالقی کـه در قـرآن و نهجالبالاـه بـه آن تأکیـد شـده،
دوری از خودبزرگبینی و تکبر و در مقابل ،تواضع و فروتنی است .امیرالملمنین 7در
مقام یک امام و رهبر در نامــههای حکومتی و دولتی و دســتورالعملهای اداری ،اولین

حقیقتی را که بر آن تأکید میکننـــد ،عبد بودن خود است .ایـــن امـــر با تصحیا بینش
مجریان امور ،باع نهادینه شدن جایگاه انسان در برابر خداوند شده و مـانع از تـرویج
مناسبات الط و ایجاد روابط مالک و مملوک و حاکم و محکوم بین کارگزاران و مـردم
میشود.
شایستگی انجام عمل :شایستهساالری یکی از ویژگیهـایی اسـت کـه همـواره در
متون دینی برای کارگزاران در نظر گرفته شده است .عدم توجه بـه ایـن اصـل ،باعـ
تباهی فرد ،سازمان و جامعه خواهد شد؛ چراکه فرد عهدهدار مسئولیتی شده اسـت کـه
پردازد ،همچون کسی است که از بیراهه میرود» (نهجالبالاـه ،خطبـۀ  .)۱۷۶در متـون
دینی معیار شایستگی صرفاً معیارهای مبتنی بر تواناییهـای جسـمی و ذهنـی نیسـت،
بلکه از بعد معنوی نیز بـه آن نگریسـته شـده اسـت .بنـابراین فـرد شایسـته بایـد هـم
ویژگیهای تجربه ،دانایی ،ذکاوت ،موقعیتشناسی را دارا باشـد و هـم از پـاکی رو ،
حیا ،شرافت خانوادگی ،پایبندی به دین ،بردباری و ...برخوردار باشد.
امانــــتانگــــاری :نوع نگاه به کار و مسئولیت هم از امور اساسی و بنیادی در
شـــکلگیری اخالق اداری است .بین بینش کسی که مسئولیت را به دلیـــل شهرت و
کسب منزلتاجتماعی و یا منافع مادی پایرفته ،با کسی که آن را امانت میپنـــــدارد و
وســـیلهای برای خدمت به دیگران و مایـــۀ عزت و سرمایـــۀ شکوفایی خود میداند،
تفاوت بسیار است .امیرالملمنین 7در نامــــهای به اشع

بن قیس استاندار آذربایجان

فرموده است« :این فرماندارى ،براى تو وسیلۀ آب و نان نیست ،بلکـه امـانتی اسـت در
گردنت؛ و (بدان) تو از سوى مافوق خود تحت مراقبت هستی» (نهجالبالاه ،نامۀ .)۷
همانگونه که در کالم موال مشاهده شد ،بعد دیگر امانتداری ،پاسخگویی و تعهـد
نسبت به امانت است .امانتدار باید آنچه را بر عهده گرفته ،سبک نشمارد و به تمـام و
کمال به آن رسیدگی کند .از بعد اخالق سازمانی ،کارکنانی که چنین دیـدگاهی داشـته
باشند ،کمکاری نمیکنند ،وظایف محولـه را بـه نحـو احسـن انجـام میدهنـد ،پسـت
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توان انجام آن را نداشته است .امام علی 7میفرمایند« :آن کس که بدون آگاهی به کـار

۶۰

سازمانی را صرفاً جایگاهی بـرای بهرهبـرداری شخصـی نمیداننـد ،دسـت بـه رشـوه
نمیآالیند و در حقالناس دخل و نصرف نمیکنند.
رعایت عدالت ۱۷ :آیه از آیات قرآن مستقیماً دربـارۀ عـدالت نـازل شـده اسـت و
حدود  ۱۷۳آیۀ دیگر هم در مورد ظلم کـه ضـد عـدالت اسـت ،نـازل شـده اسـت .در
مجموع میتوان ادعا کرد که حدود یکدهم آیات قرآن یا به طور مستقیم و یا بـه طـور
ایرمستقیم به این بح

اشاره دارند (شـیخ طرزجـانی و برزگـر .)۱ :۱۰۷۴ ،همچنـین

عدالت یکی از اصول دین در ماهب شیعه و از معیارهـای انتخـاب ولـی و حـاکم در
جامعۀ اسالمی است که نشاندهندۀ نقش اساسی آن در ارزشیابی افعال انسان است.
رحمت و احسان :در آیۀ  ۷۳سورۀ نحل چنین آمده اسـت «همانـا خـدا [خلـق را]
فرمان به عدل و احسان میدهد» (نحل .)۷۳/در تفسیر فی ظالل القـرآن میخـوانیم کـه
احسان ،تیزی عدالت را (که برنده و قاطع اسـت) نـرم و مسـیر را بـاز میکنـد ،بـرای
سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹
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کسانی که میخواهند در برخی از حقوق خود تساما و گاشت بورزند تا محبت دلها
را به دست آورند و کینهها را بزدایند (صالحی .)۱۰ :۱۰۷۱ ،مـراد از احسـان ،رسـاندن
خیر یا دفع شر از دیگران است ،اما نه بهگونهای که حالت پاداش یا مقابله داشـته باشـد
(صــالحی .)۱۱ :۱۰۷۱ ،یکــی از نمونــههای احســان در رفتــار اخالقــی در ســازمان را
میتوان رفتار شهروندی سازمانی در نظـر گرفـت کـه در بسـیاری از مـوارد میتوانـد
گرهگشای سازمان و مراجعان شود.
رعایت اعتدال« :دوستداشتنیترین چیزها در نزد تو ،در حق میانهترین ،و در عدل
فراگیرترین ،و در جلب خشنودى مردم گسـتردهترین باشـد» (نهجالبالاـه ،نامـۀ .)۷۰
همانگونه که در کالم مولی علی 7مشاهده میشود ،اعتدال از معیارهـای ارزشدهـی
به رفتار محسوب میشود؛ چراکه عمدۀ رذایل اخالقی ناشی از افراط و تفـریط اسـت.
برای فضیلتهای اخالقی حدومرزی وجود دارد که تجـاوز از آن ،بـه رذیلـت منجـر
میشود؛ برای مثال ،اگر سخاوت به افراط کشیده شود ،به اسراف تبدیل میشود و اگـر
به جنبۀ تفریط متمایل شود ،سر از بخل درمیآورد .امام علی 7در این باره میفرمایند:

«کسی که میانهروی را ترک کند ،از راه حق منحرف میشود» (نهجالبالاه ،نامۀ .)۰۱
حفظ کرامت نفس انسان :کرامت صفتی است کمالی به معنای نزاهت از پستی و فرومایگی
(محمدعلینژاد عمران و کمالوند .)۵ :۱۰۷۷ ،کرامت موهبتی است که از دیـدگاه قـرآن کـریم
مخصوص آدمی بوده و سرمنشأ آن رو الهی دمیدهشده در کالبد وی است (همـان) .حرمـت
انسان تا جایی است که خداوند فرشتگان را به سجده بر او امر میکنـد .اسـتاد مطهـری معتقـد
است تا زمانی که انسان متوجه خود اصیل خویش و کرامت و شرافت خود نشود ،نمیتوانـد
و یا مشکل میتواند خـود را متخلـق بـه اخـالق انسـانی و الهـی کنـد (دژاکـام.)۴۷ :۱۰۵۵ ،
نافرمانی پست و دونمایه نمیسازد» (آمدی .)۹۵۰۳ :۱۴۱۷ ،بنابراین افـراد بایـد در رفتـار و
مناسبات ،کرامت خود و طرف مقابل را حفظ کنند و کاری را انجام ندهند که موجب خدشه و
بیحرمتی به شأن انسان شود.
ماهیت اخالقی و غیراخالقی فعل :در برخی از دیدگاهها ،افعـال اخالقـی صـرفاً
ابزار رسیدن به اایت تلقی میشوند و به دلیل ایفای همین نقـش ابـزاری اسـت کـه
ارزشمند هستند؛ ولی در نظریۀ اخالقی اسالم ،ماهیـت فعـل بایـد نیـک بـوده و از
قابلیت اتصاف به نیت خیر برخوردار باشد؛ از ایـن رو ،متعلقـات معاصـی و شـرور
هی گاه به واسطۀ نیت ،توییر نکرده و صحت نیت ،باع

تبدیل معاصی بـه عبـادت

نمیشود .امر الهی ـ که معیاری در ارزشمندی افعال است ـ نیز تنهـا بـه فعـل نیـک
تعلق میگیرد (خزاعی.)۰۹۷ :۱۰۷۰ ،
نتیجۀ دنیوی عمل :عالوه بر ویژگیهای طر شده ،قرآن بـرای نتـایج عمـل نیـز نقـش
ویژهای قا ل است بهگونهای که هرگاه عملی دربردارندۀ مصالا شخصی و عمـومی باشـد،
خوب و پسندیده است ،و هرگاه زیانهای فردی و اجتماعی در پی داشته باشـد ،نکوهیـده
است .بنابراین حتی اگر انگیزۀ فاعلی در انجام آن کـار ،خیـر باشـد و ذات عمـل نیـز نیـک
باشد ،اما مفسدهای به همراه آورد ،آن فعل ،قبیا خواهد بود (هاشمی.)۶۰ :۱۰۵۵ ،
امروزه آنچه دربارۀ نتایج عمل ،مبتالبه سازمانها اسـت ،داشـتن دیـد کوتـاهمـدت
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امیرالملمنین 7میفرمایـــد« :هر کس کرامت نفس داشته باشد ،هرگز آن را با ارتکاب به گناه و
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نسبت به نتایج اعمال است .امیرالملمنین علی 7در نامـۀ خـود بـا مالـک اشـتر چنـین
میفرماید« :حق را دربارۀ آنها که صاحب حق هستند ،رعایت کن...؛ هرچند ایـن کـار
موجب فشار بر خویشاوندان و یاران نزدیک تو شود .سنگینی این کـار را بپـایر؛ زیـرا
سرانجامش پسندیده است» (نهجالبالاه ،نامۀ  .)۷۰بنابراین رفتاری در سازمان ،اخالقی
خواهد بود که نتـایج کوتـاهمـدت و بلندمـدت اخالقـی داشـته و در آن شـرایط همـۀ
ذینفعان مستقیم و ایرمستقیم در نظر گرفته شده باشد.
توجه به نتایج اخروی اعمال :هر نظام اخالقی به منظور پیـاده شـدن در زنـدگی و
شکلدهی به رفتار پیروانش نیازمند ضمانت اجرایی اسـت .در مقـام تضـمین عملـی،
اخالق به دین وابسته است تا اعتقاد به معاد و ثواب و عقاب ،نوعی کنترل درونی ایجاد
کند (عمادی اندانی و پـرچم .)۱۴۰ :۱۰۷۴ ،اعتقـاد بـه حسابرسـی دقیـق اعمـال نـزد
پروردگار ،باع
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تسلط انسان بر نفس و مـانع از تجـاوز بـه حقـوق دیگـران و رفتـار

ایراخالقی میشود .امام علی 7در این باره میفرمایند« :حاکم بر خود نخـواهی شـد،
مگر اینکه بسیار به یاد قیامت و بازگشت به سوى پروردگـارت باشـی» (نهجالبالاـه،
نامۀ  .)۷۰همچنین این نوع نگرش مانع از وابستگی انسان به حیـات دنیـوی و سـرگرم
شدن به دنیای مادی میشود .امام علی 7فرمودهاند« :ای مردم! از دوستی دنیا بپرهیزید
که آن سر هر خطا و در هر بال و مقرون بـا هـر فتنـه و کشـانندۀ هـر مصـیبتی اسـت»
(ابنشـعبه)۱۱۷ :۱۰۹۳ ،؛ چراکــه معضــالت اخالقــی در بســیاری از مــوارد ،ناشــی از
تعارض منافع مادی و معنوی است.
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 .۴نهجالبالغه ( )۱۰۹۶ترجمه :آیت هّال مکارم شیرازی ،دارالکتب اإلسالمیة ،تهران.
 .۷ابنشعبه ،حسن بن علی ( ،)۱۰۹۳تحف العقول عن آل الرسول ،6ترجمه :بهراد
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سال هفتم ـ شماره دوم ـ پیاپی  ۱۶ـ بهار وتابستان ۱۰۷۹
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اخالقی» ،فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری ،سال چهارم ،ش۰ـ ،۴ص۶۶ـ.۵۹

زندگی ،سال ششم ،ش ،۱ص۷ـ.۱۱
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و روایات» ،مجلۀ علمیپژوهشی اخالق زیستی ،دورۀ دوم ،ش ، ۴ص۰۷ـ.۶۱
 .۱۹فروزنده دهکردی ،لطف هّال؛ و آمنه کیارزم (« ،)۱۰۷۴شناسایی و سطحبندی عوامل
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تقوای سازمانی از دیدگاه اسالم» ،فصلنامۀ مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی،
سال بیستویکم ،ش ،۱ص۶۰ـ.۹۳
 .۰۳قرا تی ،محسن ( ،)۱۰۹۰تفسیر نور ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن ،تهران ،چاپ
یازدهم.
 .۰۱مجلسی ،محمدباقر ( ،)۱۴۳۰بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،:دار
احیام التراث العربی ،بیروت.
 .32محمدعلینژاد عمران ،رو هّال؛ پیمان کمالوند (« ،)13۹1مفهومشناسی تطبیقی
عزت نفس در قرآن و روانشناسی انسانگرا» ،فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،سال
هفتم ،ش ،۱۵ص۱ـ.۰۱
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 .۰۰مصبا یزدی ،محمدتقی ( ،)۱۰۵۵اخالق در قرآن ،ملسسۀ امام خمینی (ره) ،قم.
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