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  سرآغاز
از اهمیـت زیـادي برخـوردار اسـت؛        هـا      در زندگی انسان   1اخالق

کند و به عنـوان    می رابطه بین افراد بشر و رفتارهایشان را تنظیم       
 بیرونـی باشـد،   هـاي     آنکه نیـازي بـه اهـرم       یک نظام درونی، بی   

انـسانی را تـضمین     هـاي     تواند عملکردهاي مطابق بـا ارزش      می
باشد، نسبت به تر  به آن نزدیکاي  جامعهبه هر اندازه که ). 1(کند

اي، افـراد نفـع      در چنین جامعـه   . استتر    دیگر متعالی هاي    جامعه
دارند و سود و خیر خود را         می جامعه را بر نفع شخصی خود مقدم      

  ).2(کنند وجو می جستدر سود و خیر جمع 
اخالق در همه شـئون زنـدگی آدمیـان حـضور دارد؛ در زنـدگی               

 آشــکارا...  سیاســت، مــدیریت، اقتــصاد و شخــصی، اجتمــاعی،

آن بر فعالیت افـراد بـسیار تأثیرگـذار         . توان آن را ردیابی کرد     می
به همـراه   ها    پذیري را در عملکرد انسان     است و تعهد و مسئولیت    

  .دارد
و هــا  گیــري در عملکردهــا و رفتارهــا، در تــصمیمنقــش اخــالق 

.  تعیین کننـده اسـت     ها، مهم و   و در برخوردها و ارتباط    ها    انتخاب
عمـده رشـته    هـاي     بنابراین امروزه بحث از آن به یکی از بحـث         

همین دلیل گفته شده است که       و به ) 3(مدیریت تبدیل شده است   
راه اعتماد آفرینی، اخالق است و مدیران همیشه بایـد بـاالترین            

از سوي دیگر، رفتـار     . استانداردهاي اخالقی را مد نظر قرار دهند      
وکار را بر ضـد خـود تحریـک کـرده و             محیط کسب غیراخالقی،  

  ).4(شود  میموجب شکست یک سازمان
از آنجاکه یادآوري شأن بـاالي انـسان و اسـتعدادهاي او، نقـش             

  اي شناسی در اخالق حرفه تحلیل نقش انسان
  ∗ دکتر ناصر مؤمنی

  گروه فلسفه اسالمی، دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور

  )26/11/93 ، تاریخ پذیرش3/8/93 تاریخ دریافت (

 چکیده
شـود کـه انـسان موجـودي      ن نگرش باعث مـی    ای. رنگ شدن اخالق در روابط انسانی، غفلت از ارزش واالي انسانی است             یکی از علل کم    :زمینه
برعکس، توجه به جایگاه باالي انسان، حـس احتـرام بـه    . نظر آید و ناخودآگاه بسیاري از حقوق قانونی و اخالقی او نادیده گرفته شود              اهمیت به  کم

اي فراگیر و بـا روشـی عقلـی و نظـري،      گونه سان بهبنابراین الزم است، حقیقت و جایگاه ان  . انگیزد بشر و رعایت رفتار اخالقی نسبت به او را بر می          
شناسـی   از این روي پژوهش حاضر بر آن شـد بـر انـسان         . تبیین شود و پیامدهاي اخالقی آن در رفتار افراد نسبت به یکدیگر مورد توجه قرار گیرد               

  .اي توجه نماید فلسفی، عرفانی و دینی، به عنوان مبانی نظري اخالق حرفه
  

هاي نهفتـه    توجه دادن به استعدادها و ظرفیت     . ن تلقی هر شخصی از انسان و نوع رفتار او با افراد بشر رابطه معناداري وجود دارد                 بی :گیري نتیجه
مدارانـه    تواند از سویی نوعی احترام و رفتـار اخـالق          کند، می  در انسان و جایگاه باالي او در آفرینش، افزون بر این که هوش اخالقی را پایدارتر می                

از ایـن رو، بـراي بهبـود    . هاي بدرفتار و غیراخالقی را افـزایش دهـد   ها را در افراد برانگیزد و از دیگر سو، انگیزه براي تربیت انسان      سبت به انسان  ن
 بـا چـشم     این دیدن اما بیـشتر    . تواند نقش چشمگیري داشته باشد     وکار، دیدن این جایگاه می     ویژه رعایت اخالق در محیط کسب      هروابط انسانی و ب   
  .شود تا با چشم سر، یعنی نظري و فراتر از رفتارشناسی است خرد دیده می

  

  .پذیري اي، مسئولیت شناسی، اخالق حرفه انسان :کلید واژگان
  

چکیده
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دارد و  هـا     توجهی در بهبود وضعیت اخـالق در همـه حرفـه           قابل
پـیش روي مـا   اي  نوعی راهکار کابردي را در زمینه اخالق حرفه      

 نوشتار، با اشاره به جایگـاه انـسان در نظـام           دهد، در این    می قرار
اخالقـی نگـاه بـه ایـن        هـاي     شود تا پیامـد     می آفرینش، کوشش 

و رفتارشان نسبت بـه یکـدیگر بیـشتر         ها    جایگاه، در روابط اسان   
هـاي   آشکار شود؛ تا مبنـایی بـراي حاکمیـت اخـالق در فعالیـت      

  . باشداي  حرفه
فلـسفی،  هـاي     گـرش این کوشش شده است تا با مرور بـر ن         بنابر

ـ       ویـژه نگـاه اسـالم بـه حقیقـت انـسان و              هعرفانی و دینـی و ب
هـا   نهفته در او، ارزش و کرامت انسان هاي    استعدادها و توانمندي  

ولی از آنجا که ممکن است به هر دلیلی هر یـک            . یادآوري شود 
براي افـرادي غیرقابـل قبـول باشـد، بـا           ها    از این انسان شناسی   

 به انسان اشارت شده است که بر اساس آن   نیز» رهیافتی دیگر «
تري از بشر و برتـري     ناتواند درك آس    می هرکس به فراخور خود   

هـاي     با تکیه بر ویژگی    توان  می با این نگرش نیز   . او داشته باشد  
ــون  ــذیري همچ ــوش و   : انکارناپ ــري، ه ــأمالت فک ــل و ت عق

استعدادهاي ذهنی، خالقیت و هنر، احساسات و عواطف و اخالق 
برتري و کرامت ذاتی انسان نسبت به دیگر جـانوران          معنویت،  و  

را نمایان ساخت و به این طریـق حقـوق اخالقـی او را برجـسته        
  . کرد

توانـد بـا نقـش آفرینـی بـر            مـی   همچنین نظري 2شناسی انسان
اخالقـی  هـاي     ، توجه به ارزش   3گسترش و تقویت هوش اخالقی    

ــد ــرام: مانن ــشش  4احت ــد، بخ ــادآفرینی، تعه ــانی، ، اعتم ، مهرب
ــسئولیت ــذیري م ــودکنترلی 5پ ــتکاري، خ ــخگویی، درس ، 6 و پاس

کنـد؛ کـه در ادامـه بـه آن          تر    را بیشتر و عمیق   ... خدمتگزاري و   
  .اشاره خواهد شد

شناسی، هر چند نگاهی کالن نگر و تحلیلی به          این نوع از انسان   
توان از آن انتظـار روش تجربـی        می انسان و جایگاه دارد و کمتر     

از جهت هدف و نتیجه اما کاربردي است و نمود آن را در    داشت،  
  . توان یافت ها می رفتار انسان

  
  و اهمیت آناي  شناسی اخالق حرفه مفهوم

ها، اخالق  بخش بسیار مهمی از اخالق در زندگی اجتماعی انسان
 است که به دلیل ارزشمندي و نقـش آفرینـی فـراوان،             7اي حرفه

ه قرار گرفته و هر روز بر اهمیتش        امروزه بیش از پیش مورد توج     
از اخالق کاربردي است که ما را با        اي    آن، شاخه . شود  می افزوده

بـه بیـان   . کنـد   مـی آشناها  اخالقی در حرفه  هاي    شئون و تکلیف  
گوناگون، به  هاي    و حرفه ها    دیگر، رعایت اصول اخالقی در رشته     

ردي از اخـالق کـارب    اي    که زیر مجموعـه   اي    عنوان اخالق حرفه  
  ). 5(شود  میاست، شناخته

از اي  مجموعــه: انــد برخــی نیــز آن را ایــن گونــه تعریــف کــرده
اخالقی، بایدها و نبایـدهاي موجـود در یـک حرفـه و             هاي    گزاره

اخالقی پذیرفته شده است    هاي    و واکنش ها    از کنش اي    مجموعه
شـود، تـا      مـی  مقـرر اي    و مجـامع حرفـه    هـا     که از سوي سازمان   

ابط ممکن را براي اعضاي خود در اجراي وظایف         ترین رو  مطلوب
  ). 6(فراهم آورداي  حرفه

بـسیار بـا اهمیـت      هـا     در زندگی اجتماعی انسان   اي    اخالق حرفه 
هاي  در پژوهشی به دست آمده است که با توجه به ضریب          . است

تواند همراه با بهبود     اي می   معنادار، هرگونه بهبود در اخالق حرفه     
نی مسئولیت اجتماعی و پاسـخگویی فـردي        در پیامدهاي آن، یع   

را پیش شـرط   اي    اصول اخالق حرفه  اي    تا آنجا که عده   ). 7(باشد
آورنـد و مـدیریت بـدون مـسائل        می مدیریت سازمانی به حساب   

  ).8(اند معنا دانسته ارزشی و توجه به اخالق را بی
تـأثیر قابـل تـوجهی دارد و الزمـه         هـا     اخالق بر فعالیـت انـسان     

از ایـن رو،    ). 4(پـذیري اسـت    است، تعهد و مـسئولیت    عملکرد من 
 مسئولیت اجتماعی اسـت کـه     اي    اخالق حرفه هاي    یکی از بحث  

تواند به صورت اقتصادي، قانونی، اخالقی یـا دینـی مجـسم              می
  .شود

هـاي    توان گفت، توجه به ارزش      می حتی با نگاه سود انگارانه نیز     
بود روابـط، ارتقـاي     اي، با فراهم آوردن به     انسانی و اخالق حرفه   

پـذیري بیـشتر    تفاهم و کاهش تعارض، افزایش تعهد و مسئولیت       
شـماري   ناشی از کنترل، منافع بـی     هاي    کارکنان و کاهش هزینه   

وري و درآمـد را افـزایش داده و مزیـت رقـابتی را               آن بهره . دارد
   ).9- 7(دهد  میبخشد و درجه ریسک را کاهش  میبهبود

ت مورد توجه قرار گرفته و با توجه بـه  به همین دلیل امروزه سخ  
کــه در دنیــاي اي  محیطــی و تغییــرات فزاینــدههــاي  پیچیــدگی

نظـران بـراي موفقیـت بلندمـدت         وکار وجود دارد، صـاحب     کسب
زیرا رعایت اخالق موجـب افـزایش   . بر آن تأکید دارند  ها    سازمان
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تصویر مثبت و شهرت سازمان شده و منبعی براي افزایش مزیت        
  ).9(آید  می به شماررقابتی

اخالقی به طـور    هاي    به طور ویژه، هنگامی که اصول یا ارزش       «
میان کارمندان سازمان رایج شود و مدیریت بر منـابع          اي    گسترده

انسانی با رعایت اصول اخالقی صورت پذیرد، موفقیـت سـازمان           
  ).10(»یابد  میافزایش

 سه گـروه    دراي    تأثیرگذار بر اخالق حرفه   هاي    در پژوهشی عامل  
  . فردي، سازمانی و محیطی معرفی شده اند

شخـصی و یـا   هاي  مذهبی، مالكهاي  ارزش: عامل فردي مانند  
  . خانوادگی

رهبـري، مـدیریت، ارتبـاط بـا همکـاران،          : عامل سازمانی ماننـد   
  . تشویق، تنبیه، قوانین و مقررات و فرهنگ سازمانی

هنگـی،  مـسائل اقتـصادي، اجتمـاعی، فر      : عامل محیطـی ماننـد    
  ). 10...(سیاسی و 

در تکوین و جهت دهی اخالق ها  در این که هر یک از این عامل
رسـد کـه در ایـن       مـی  ولی به نظر  . مؤثرند شکی نیست  اي    حرفه

زیرا مسائلی  . برخوردار است اي    میان، عامل فردي از اهمیت ویژه     
شخصی، تربیت و باورهاي دینی، در حکـم        هاي    همچون ویژگی 
  .دیگر هستندهاي  لپایه براي عام

با وجود این، در پژوهش هایی که در این باره شده است، مبـانی              
شناسـی   نظري و فکري این عوامل، یعنی هستی شناسی، معرفت  

از ایـن رو، در  . شناسی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است       و انسان 
شناسـی، بـه عنـوان       این مقاله کوشش شده است تا نقش انسان       

اي، بـه طـور عـام و الگـویی           بر اخالق حرفـه   یکی از این مبانی     
فراگیر و قابل استفاده براي همه حرفه هـا، مـورد ارزیـابی قـرار               

  . گیرد
  

 به حقیقت انساناي  اشاره
توان با چندین رویکرد مورد بررسی قرار داد و از این           می انسان را 

شناسـی،   شناسـی، جامعـه    مانند روان ( شناسی به علمی     رو، انسان 
  . شود  می، فلسفی، عرفانی و دینی تقسیم...)ی و شناس مردم

از آنجا که انسان موجودي است بسیار پیچیده و رمز آلود و درك             
شناسی دینی که  بعاد وجودي اش مشکل، به جز انسانحقیقت و ا 

ادیان براي معتقدان بـه هـر یـک از آنهـا پذیرفتـه و               هاي    آموزه

نتوانسته و مدعی  ها شناسی خدشه ناپذیر است، هیچ یک از انسان 
تواند تصویر روشنی از انسان را بـه نمـایش در             می هم نیست که  

مربـوط  هاي    آورد و بنابراین حتی در بین پیروان هریک از مکتب         
شناسی، درباره حقیقت، هدف از آفرینش و ابعاد وجودي          به انسان 

  . او اختالف نظر اساسی وجود دارد
ــا ــفت ــسان تعری ــاگونی شــهــاي  کنون از ان ــی گون ده اســت؛ ول

ترین تعریفی که بـه ارسـطو، فیلـسوف     ترین و شاید دقیق  معروف
 »حیوان نـاطق  «بزرگ یونانی، نسبت داده شده است در دو واژه          

 و   این تعریف را پذیرفتـه  جهان اسالم فیلسوفان. شود  می خالصه
منطقی خود از آن به عنوان بهترین نمونـه تعریـف   هاي    در کتاب 

کنـد، یـاد     مـی ایـن موجـود را بیـان   ي هـا  حقیقی که همه ذاتـی   
  ).13 - 11(اند کرده

این تعریف اگر چه دو امر جدایی ناپذیر بشر را به بهتـرین وجـه               
 اش را بـه رخ  کند و با تأکیـد بـر اندیـشه، برتـري ذاتـی          می بیان
او همچـون بعـد     هـاي     کشد، ولی از بیان بـسیاري از ویژگـی         می

نـاتوان  ... گرایی و  یت مداري، معنوروحانی و غیرجسمانی، اخالق 
یـا همـان فکـر      » نطـق «است؛ مگر آن که آنها را زیر مجموعه         

  .، که جاي بحث داردندبدان
، ماننـد  8فراوانی درباره حقیقت انسان   هاي    در تعریف مزبور ناگفته   

 و معنویــت وجــود دارد کــه آســان حقیقــت روح و روان، اخــالق
و در کتـاب  به همـین دلیـل ارسـط     . توان از آنها چشم پوشید     نمی

دربـاره هـستی روان آدمـی،       ،  9»دربـاره نفـس   «مستقلی بـه نـام    
و استقالل آن پـس     ها    حقیقت، تجرد، چگونگی آفرینش، ویژگی    

این کتاب که به فارسـی      . از مرگ بدن به پژوهش پرداخته است      
، مانند دیگر آثار او، پیچیده و همراه بـا          )14(نیز ترجمه شده است   

 عقالنـی روان آدمـی را حقیقتـی         ابهام است؛ ولی سر انجام بعـد      
  ). 14(داند  میمجرد از ماده و پس از مرگ جاویدان

 و  جمیع اسـماء خدا و  مظهر   گرایانه، آدمی را   عرفا با نگاهی آرمان   
ت          مـی  که اند؛ بسیار فراتر از حیوان تلقی کرده      توانـد بـا بـه فعلیـ

رساندن خویش، نماینده خدا شود؛ یعنی چنان شود که خـدا را در    
  .د نمایان سازدخو

 در تورات. دینی داردهاي  این گونه نگاه به انسان، ریشه در آموزه     
در بیـان  باز . آفریده است ود خهمانند  را انسان خداآمده است که 

 وکشتن انسان جایز نیـست؛ زیـرا ا       « :گوید  می راز تشریع قصاص  
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در روایات اسالمی نیز آمده است که    . شبیه خدا آفریده شده است    
صدرالمتألهین افزون بـر    ). 15(سان را بر صورت خود آفرید     خدا ان 

ایـن حـدیث    ،»آفرید صورت خود بر انسان را خدا«حدیث معروف
بـه خـود از آدم   تـر   خدا هیچ چیـزي را شـبیه  « :است نیزآورده را

این دیـدگاه را عرفـا و فیلـسوفان زیـادي، اعـم از           ). 16(»نیافرید
   ).17(اند اش دلیل آورده اند و برخی درباره شرقی و غربی پذیرفته

ــی   ــی آدم ــاه دین ــال، از نگ ــین ح ــت داراي در ع ــودي اس  موج
دنیـایی و  ( الهوتی و جبروتـی و ملکـوتی و ناسـوتی   هاي  ساحت
 و از    شـدن  خداگونـه  فرشته گـون شـدن،       توانایی، که   )جسمانی

 را دارا   شـیطان شـدن    و حتـی      حیوان شدن  ازتر    پست دیگر سو، 
 از  .داردهـا      اراده و همـت انـسان      است و این بستگی به انتخاب،     

جسمانى و فرامادى و    ، یعنی    قرآن انسان موجودى دو بعدى     نگاه
بـدن   و یاد شـده اسـت  » روح الهى « که از آن به  است،ىانروح

گـزارى   اى براى خدمت   جسمانى بسترى براى رشد روح و وسیله      
ه  فَإِذا« . است آنبه   ویتُ سـ و  نَفَخْـت  نْ  فیـه وحـی  مـوا فَ  ر قَعـ  لَـه 

و هـا     هـا، نیـاز    این خصوصیت  بنابر ).72سوره ص، آیه  ( »ساجِدین
هایش هم جـسمانی اسـت و هـم روحـانی و از ایـن رو،                 خواسته

نهایت است، که خود هـر یـک را         پتانسیل خوب و بد بودن او بی      
  .ولی در هر حال، اصالت با بعد غیرمادي است. گزیند میبر

 
  ر آفرینشنیم نگاهی به جایگاه انسان د

جایگاه انسان در بین دیگر موجودات و ارزش او بستگی به ایـن              
 کـسانی کـه آدمـی را در       . چگونه دانسته شـود   دارد که حقیقتش    

خالصـه کـرده و در ردیـف      مادي و نیازهاي زیـستی   همین بدن 
تواند از این حـد      گذاري آنها نمی   اند، ارزش  دیگر جانوران گنجانده  

 داکثر به چـشم یـک حیـوان پیـشرفته         آنان به بشر، ح   . فراتر رود 
ش  سبک زنـدگی   نگرند، اهمیت او را به همین اندازه دانسته و         می

ولی کسانی که رهیافت دیگري . سازند  میرا بر همین پایه استوار  
 . بینند  میاز او دارند، جایگاهش را بسیار باالتر از این

ون، سـقراط، افالطـ   : از نظر بیشتر فیلسوفان یونان باستان، مانند      
و فیلسوفان جهان اسالم و فیلسوفان متدین غربـی،         ... ارسطو و   

به دلیل اعتقاد به وجود نفس ناطقه و روح انسانی، آدمی متمـایز             
و برتر و بسیار ارزشمندتر از دیگـر جـانوران اسـت و افـزون بـر                 

  . نیازهاي حیوانی، نیازهاي دیگر و فراتر نیز دارد

دانند، او را بـسیار      می آیینه او  خدا و  مظهر   عرفا اما چون انسان را    
در . و آن دو را قابل قیاس نمـی داننـد      فراتر از حیوان تلقی کرده      

آنان، انـسان، عـصاره و جـامع جمیـع موجـودات و      شناسی   انسان
اي   مظهر ذات، صفات و افعال خداوندي است و خدا او را به گونه            

. بینـد   می است که خود را در آن     اي    آفریده است که به منزلۀ آینه     
خواست خود را ببیند، جهان       چون خدا می  «: ابن عربی گفته است   

آینۀ غیرجال  را آفرید، این آفرینش اما بدون آفرینش آدم، همانند
 بنابراین پس   ».یافته و یا همچون شبح و موجودي بی روح است         

به منزلۀ چشم است که خدا بواسطۀ آن   آدمی. از آن آدم را آفرید
پس انسان کامل، داراي مقام و مرتبۀ جمعی و         . نگرد  به عالم می  

الهـی در او ظـاهر گردیـده        هـاي     احاطی است که همـۀ صـورت      
نـشانۀ لیاقـت او بـراي احـراز     10  همین جامعیت انسان .)17(است

  ).18(مقام خالفت الهی است
مولوي مانند بسیاري دیگر از عارفان، انسان را از جهت صـورت،            

  : اکبر نامیده استعالم اصغر و از جهت معنا عالم 
  صورت عالم اصغر تویی  پس به   

  ). 19(معنا عالم اکبر تویی  پس به                                     
ویژه دین اسالم، با توجه بـه سـیطره بعـد     از نظر ادیان الهی و به   

ــل و اراده،    ــایی همچــون عق ــسان و ویژگــی ه ــادي در ان غیرم
هـا    تواند بر همه بـدي      می ایی، او ، اخالق و معناگر   11پذیري تربیت

بر همین اسـاس او     . چیره شود و خود را به برترین مراتب برساند        
سوره انعـام،   (  و جانشین خدا  ) 72سوره احزاب، آیه  ( امانتدار الهی 

، معرفی شـده    )35 و سوره بقره، آیه      39 و سوره فاطر، آیه    165آیه
هاي  یستگى و شا12استعداداست و با توجه به ویژگی فراطبیعی و         

فراوان در انسان، به کسی کـه ایـن موجـود پیچیـده را بـا ایـن                  
مهارت و هنرمندي به نیکوترین وجه آفریده اسـت بایـد آفـرین             

قینَ« ! گفت نُ الْخالسَأح ه   ). 17سوره مؤمنون، آیه(  »فَتَبارك اللَّ
کرامـت  «نتیجه این که انسان اشـرف و سـرآمد موجـودات و از              

ما فرزندان آدم را گرامی داشـتیم و او را          «: ر است برخوردا» ذاتی
در خشکی و دریا به حرکت در آوردیم و بـه آنهـا از روزي هـاي               
ــري    ــود او را برت ــات خ ــسیاري از مخلوق ــر ب ــم و ب ــاکیزه دادی پ

  ).7، آیهاسراءسوره ( »بخشیدیم
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  رهیافتی دیگر
فلسفی، عرفـانی و دینـی   هاي  اگر به هر دلیلی هر یک از نگرش    

باره انسان بـراي افـرادي مـورد تردیـد باشـد، بـا تمرکـز بـر               در  
آفـرینش او  هـاي   مشهود و انکارناپذیر بشر و شگفتی   هاي    ویژگی

توان سرآمد بـودن و    میکه دیگر جانوران از آنها بی بهره اند، باز     
اخالقی این آگـاهی در     هاي    برتري ذاتی او را تبیین نمود و پیامد       

  :عبارتند ازها  این ویژگی. ردمختلف را واکاوي کهاي  حرفه
 . و تأمالت فکري13 عقل-1

 .14 هوش و استعدادهاي ذهنی-2

 . خالقیت و هنر-3

 . احساسات و عواطف-4

 . اخالق-5

  معنویت-6

توان نادیده   و نیازهاي جسمانی انسان را هرگز نمی      ها    خصوصیت
جانوري است و همانند دیگـر      هاي    پس بشر یکی از گونه    . گرفت
خورد، غرایز خیوانی دارد، مرتکب   میکشد، غذا  می، نفسجانوران

 رفتارهاي ناشایست و حتی درنده خویی و جرم و جنایـت و ظلـم        
بـا جـانوران   هـا   گردد و بسیاري از این بیمـاري   میشود، بیمار  می

ولــی بـا توجــه بــه   . ...دیگـر مــشترك و قابـل انتقــال اسـت و    
توانـد سـرآمد      مـی  هایی که برشـمردیم، بـاز هـم انـسان          ویژگی

علم و  . باشد15 موجودات و شاهکار آفرینش و داراي کرامت ذاتی       
که مرزهاي طبیعـت را در نوردیـده، آثـار هنـري کـه              اي    اندیشه
 کـه هـر روز شـگفتی    اي اوريرا خیره کرده، صنعت و فنّ   ها    چشم
هر کدام حاصل یکی از ... و ها  و نیکوکاريها    آفریند، مهربانی  می

ت، که هریـک از آنهـا بـراي برتـري انـسان از              اسها    این ویژگی 
 ارزش   هویـت و   به انـسان  این مسائل   . جانوران دیگر کافی است   

  . با حیوان تفاوتی ندارد و ابدون آنهادهند و  می
حیـوان  «ممکن است گمان رود که این تلقی از انسان، او را بـه              

کاهد؛ ولـی بـا در نظـر گـرفتن مجمـوع ایـن                می فرو» پیشرفته
آید که انسان چیزي فراتر از یـک حیـوان         می ، به دست  ها ویژگی

تواند بیانگر احاطه امري فراطبیعی بـر کالبـد           می پیشرفته است و  
جسمانی او باشـد؛ کـه اگـر بـه آن توجـه نـشود و اسـتعدادهاي             

اش شکوفا و پرورش نیابند، آدمی ممکـن اسـت بـه مرتبـه               ویژه
نفـسانی  هـاي     امادي و هو  هاي    حیوانی تنزل یابد و اسیر خواسته     

چه بسا همه چیز ها  گردد؛ تا آنجا که براي رسیدن به این خواسته
شاعر شیراز چـه    ! و ازجمله اخالق و انسانیت خود را زیر پا گذارد         

  :نیکو گفته است
     آدمیت جان  هـب  تــشریفس  یــآدم  نــــت

   آدمیت  نشان  زیباست  لباس  همین نه            
   بینی و  وگوش  و دهان  است چشم ه ب اگر آدمی 

    آدمیت انـیـم  دیوار و  نقش  میان چه            
    ظلمت وجهل شغبست ، وشهوت خشمو خوروخواب

    آدمیت انـدارد ز جهـر نـــخب حیوان            
   باشد   مرغ گرنه  و  باش  آدمی حقیقته ب

   آدمیت زبانه  بگوید ب  سخن  همین که            
  دي ـ دیو مان اسیر  که  نبودي مگر آدمی

    آدمیت انـکـ م به  ندارد   ره  فرشته که            
  رد ـ بمی طبیعتت  ز  خوئی  درنده اگر این

  ).20(  آدمیت روانه ب  یـباش   عمر زنده همه          
  

 اي با اخالق حرفهشناسی  رابطه انسان
یکـی از مبـانی نظـري اخـالق         شناسی    که بیان شد، انسان    چنان
اند در گـسترش و جهـت دهـی آن نقـش            تو  می است و اي    حرفه

تـوان    مـی این پیوستگی را به دو روش   . انکارناپذیري داشته باشد  
  :نشان داد
بر هوش اخالقـی و بـه   شناسی   تأثیر انسان : روش با واسطه  ) الف

در آغاز بهتر است گزارشی اجمـالی از ایـن          . واسطه آن بر اخالق   
بهتـر  شناسی    ناش با انسا   ، تا رابطه  دشوارائه  هوش و اهمیت آن     

  :دشونمایان 
هوش اخالقی، توانایی درك درست از خالف و در واقـع تقویـت          

این هوش به معناي داشـتن اعتقـادات قـوي    . رفتار مناسب است 
کـسانی کـه از آن    . اخالقی و عمل به آنها در جهت درست است        

به بیـان   ). 4 و   21(زنند  می مندند، کارهاي خود را با آن پیوند       بهره
اخالقی توانایی ذهنی براي شناسـایی ایـن موضـوع       دیگر هوش   

است که چگونه اصول انـسانی، ماننـد قـانون طالیـی، اخالقـی              
  ). 4(است؟
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همدلی، وجـدان، خـود     : این هوش وابسته به چندین ارزش است      
هسته « سه مورد اول . کنترلی، احترام، مهربانی، تحمل و انصاف     

  ).4(دهند  میآن را تشکیل» اخالقی
  :ی این هوش را این گونه برشمرده اندعناصر اصل

انجام آنچه که درست است، نه تنها بـراي خـود،           : درستکاري. 1
 .بلکه براي دیگران

هـاي    پاسخگو بودن در برابر اعمـال و پیامـد        : پذیري مسئولیت. 2
 .ناشی از آنها

 .دلسوزي. 3

  ).4(خود و دیگرانهاي  و کاستیها  تحمل اشتباه: گذشت. 4
  :آن عبارتند ازهاي  ر، ویژگیدر گزارشی دیگ

 .همدردي، تشخیص احساسات و عالیق افراد. 1
 .هوشیاري، دانستن راه درست و عمل به آن. 2
 .خود کنترلی. 3
 . احترام، ارزش قائل شدن براي دیگران با رفتار مؤدبانه.4
 .مهربانی و توجه به نیازها و  احساسات دیگران. 5
أن و حقوق افراد؛ حتی کسانی صبر و بردباري، با توجه به ش. 6

 .که باورها و رفتارشان با ما مخالف است
  ).21( انصاف.7

هوش اخالقی موجب افزایش تعهد و ایجاد اعتمـاد و مـسئولیت            
از این رو، در اهمیت آن گفته شـده اسـت     . شود  می پذیري بیشتر 

که مدیران بهترین شرکت ها، کسانی هستند که با بهـره منـدي        
تواننـد    مـی  کنند؛ زیـرا    می ازمان خود را تضمین   از آن موفقیت س   

خـود را  هـاي    اعتماد مردم را جلب نموده و از این طریـق هزینـه           
  ).4(کاهش دهند

توانـد هـوش     مـی  بـشر، هـاي     و درك بهتر استعداد   شناسی    انسان
اخالقـی  هـاي     اخالقی را پایدارتر کند و توجه به اصـول و ارزش          

دن براي دیگران بـا رفتـار       وجدان، احترام و ارزش قائل ش     : مانند
مؤدبانه، اعتمـاد آفرینـی، تعهـد، بخـشش، مهربـانی، مـسئولیت             
پذیري و پاسخگویی، درستکاري، خـودکنترلی، گذشـت، صـبر و           

را ... بردباري، با توجه بـه شـأن و حقـوق افـراد، خـدمتگزاري و        
تقویت و پایداري هوش اخالقـی امـا   . نمایدتر  و عمیق تر    گسترده

  .دهد  مینشاناي  ر اخالق حرفهنمود خود را د
توجه به جایگاه بـاالي انـسان در بـین دیگـر        : روش تحلیلی ) ب

از لحاظ اخالقی آثار بسیار سودمندي بر ذهن         تواند ، می موجودات

هــاي اخالقــی مفیــد و د یامــپو فکــر و رفتــار آدمیــان داشــته و 
و ایـن   هـا     به ایـن ظرفیـت    توجه   با. داشته باشد  ي در بر  ا سازنده
برخـورد  یک جـانور     چونهمها    نسانبا ا گاه، دیگر نمی توان     جای
  . دکر

 از  یکـی  زیـستی هـاي     خـصوصیت درست اسـت کـه انـسان در         
زیادي هاي   آنها اشتراكاب از این جهت   و است جانوريهاي   گونه
کـه  (تواند به پـستی و زشـتی روي آورد            می  و بر این اساس    دارد

 عقـل   روح و ولی،)ستپیامد آن توجه بیشتر به تربیت و اخالق ا       
سـت،  نهفته اشماري که در این موجود        بی  مثبت هاي  توانمندي و

 متمـایز    کـامالً  دیگـر جـانوران   و را از    و ا  دیگري اسـت     ۀاز مقول 
  . کند می

نـوع دوسـتی را   و  و عـاطفی    16 اخالقی ۀتواند روحی   می هتوجاین  
 و فداکاري و ایثار را معنی بخشد و سـود جمعـی را           نمودهتقویت  

جایگزین سود شخصی کند، افراد را نسبت بـه منـافع گروهـی و         
را کـه  محیطـی   و اخالق زیـست      اندزندگی آیندگان حساس گرد   

  . تقویت نماید،امروزه از بزرگترین مسائل بشري است
چگونگی تصور از انـسان و جایگـاه او در بـین دیگـر موجودهـا،             

انـسان  . ماي چگونگی تعامل و رفتارمـان بـا آدمیـان اسـت           راهن
اگر موجـودي   . دشو  گونه با او رفتار می      د، همان گردگونه تلقی   هر
 دیده شود، روابط و مناسبات      ارزشمندکرامت ذاتی و      با ،منزلت با

  . دشو  میردام   و حرمتحورم  ، کرامتاواجتماعی با 
، او گوهري گرانبها    هایش با در نظر گرفتن ارزش انسان و برتري       

 در راستاي محافظـت از      الزمکوشش  بایست    می  و بنابراین  است
 و وظـایف قـانونی و       گرفتـه شـود   او و رعایت حقوقش بـه کـار         

  .صورت گیرداخالقی در برابر او 
شود کـه هـرکس       می او باعث هاي    توجه به شأن انسان و برتري     

یگران بیشتر  کند، خود را در برابر د       می که فعالیت اي    در هر حرفه  
پاسخگو بداند و در حفظ شخصیت، آبرو و حقوق مادي و معنوي            

با این نگرش، رئیس نسبت به زیردستان خود، . آنها کوتاهی نکند
قاضی در قضاوت، کارمند نسبت به ارباب رجوع، استاد نسبت بـه     
دانشجو، پزشک و پرستار نسبت به بیمـار، فروشـنده نـسبت بـه              

کیفیـت کـاال، توزیـع کننـده نـسبت بـه            خریدار، تولید کننده در     
مصرف کننده، مصرف کننده در صرفه جـویی و رعایـت حقـوق             
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دیگران و آیندگان و همه افراد نسبت به محیط زیست، بـا تمـام              
  :سرایند  میوجود، همنوا با سعدي چنین

  دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی    
  زنهار بد مکن که نکردست عاقلی          
  هلت ایام آدمی این پنج روزه م    
  ).20(یــز مغفّلـد جـان کنــآزار مردم          

 در مقام رشد و     اگر چه ها    انسان معناي کرامت ذاتی این است که     
 و هریک به فراخور دانش، اخـالق،   ل داراي درجاتی متفاوتند   اکم

 آفـرینش  در   ولـی ،  شـوند   طبقه بندي می   تالش و نوع رفتار خود    
ثروت  ،، زبان یتنگ، نژاد، قوم   ر و جنسیت،  جایگاه یکسانی دارند  

  . و مالکیت مادي مایه امتیاز در انسانیت نیستند
  چو کار با لحد افتاد هر دو یکسانند     
  ه بازاري ــک و کمترینـبزرگتري مل          
  درکم ز خویشتن به حقارت نگه مکن    
  ).20(گر بهتري به مال، به گوهر برابري          
ر همین اساس پایه گـذاري و    نیز ب   حقوق بشر   و  بین الملل  روابط

در مقدمه اعالمیه جهـانی حقـوق        به عنوان نمونه     .ندتوجیه پذیر 
 اعـضاي  ، همـه » انـسان ذاتـی « ضـمن شناسـایی کرامـت       ،بشر

 اساس عنوان به آنان ناپذیر انتقال و برابر حقوق و بشري خانواده
 عـضو  هـاي   دولـت  ایمـان  بـه  جهـان،  در صـلح  و عدالت آزادي،
 ارزش و انـسان  کرامـت  بـه  منشور، اساس بر متحد ملل سازمان
  . )22(است شده اشاره انسانی، شخص

تمام آنچه گفته شد باز در این گفتار سعدي شیرین سخن نهفتـه        
  :است

  بنی آدم  اعضاي  یکدیگرند        که در آفرینش ز یک گوهرند
  رارــد قــچو عضوي بدرد آورد روزگار        دگر عضوها را  نمان

  ).20(   نشاید که نامت نهند آدمی  غمی ت دیگران بیتوکز محن
 ي را کـه    از جملـه مـوارد     ،الملل و نظام حقوق بشر     در جامعه بین  

 بـر شـمرد      مغـایر بـا کرامـت انـسانی         به عنوان مصداق   توان  می
به وضـعیت برخـی از سـالمندان، معلـوالن، بیمـاران            : عبارتند از 

ـ          صاویر مـستهجن از    روانی، فقر شدید و گسترده، تولید و توزیع ت
 براي لذت جنـسی کـه   تنهازنان و کودکان به عنوان موضوعاتی   

 انـسانی  شخـصیت  تنـزل مصداق بارز استفاده ابزاري از انسان و        
 سـازي  شـبیه  همچنـین . شـود، نگریـستن     می محسوب افراد این

 تـضاد  در در آنها نیـز    مداخله ژنتیکی    بشري و هرگونه   موجودات
  ).22(است انسانی کرامت با

آنچه درباره منزلت و کرامت انسان و تأثیر این تلقی از آدمیت بر             
هـا    نحوه برخورد با افراد بشر بیان شد، فراگیر است و همه انسان           

 کـه هـستند در بـر      اي    را در هرجا و هر زمان و هر شغل و حرفه          
ولی از آنجا که در بخش سالمت و حرفه پزشکی پـاي            . گیرد می

 یامـدهاي آن در ایـن بخــش  مـرگ و زنـدگی در میـان اســت، پ   
  . تواند نمود بیشتري داشته باشد می

کنـد، آنگـاه کـه      مـی که کارمندي در کار خـود کوتـاهی       هنگامی
 کند و یا حقـوقش را نادیـده         می مدیري به زیر دست خود اهانت     

گیرد، اگر چه هر دو با نادیده گرفتن کرامت انسان، حقـوق او              می
اند، ولی   غیراخالقی انجام داده  را زیر پا گذاشته و کاري ناپسند و         

حساسیت و خطر آن هرگز بـه انـدازه کـم دقتـی و کوتـاهی در                 
و یا مطالبه مبلغی که از توان بیمار در مرز           معاینه و عمل جراحی   

هر یک از اینهـا مـصداق نادیـده         . خطر مرگ خارج است، نیست    
  .گرفتن حق حیات بشر و بزرگ ترین ستم به اوست

گرا، کسانی هم    ن و پرستاران متعهد و اخالق     پزشکادر کنار انبوه    
شوند که سوگند اخالقی خـود را فرامـوش نمـوده و در               می یافت

انجام وظیفه خود کوتاهی کرده انـد و ایـن اهمـال منجـر بـه از             
اگر پزشکی بـه  . دست رفتن سالمتی فرد و حتی فوت شده است       

 هنگام عمل جراحی، ابزاري را در محل جراحی جا گذاشته است،          
تـوجهی بـه ارزش و       تواند نتیجـه بـی      می این اهمال و کم دقتی    

او  کرامت انسان باشد؛ که اگر به آن توجه داده شود، هر آن رفتار
 بـا در  تـوان   میاین بنابر. نسبت بیمار به گونه دیگري خواهد شد  

 انکـار ناپـذیر او،    هاي    ویژگینظر گرفتن فلسفه آفرینش انسان و       
  .ائه دادار سالمت  بهتري ازتعریف

از سوي دیگر، درك ارزش و منزلت بشر و توجـه بـه کرامـت او              
 قدر خود را  شود که هر کس به عنوان یک فرد انسانی،            می باعث

ي کـم    چیزهـا  و بـا   فروشـد نبداند، این گوهر گرانبها را به ناچیز        
 به هر کاري تن     ، کرامت نفس داشته باشد    ؛ نکند جایگزینارزش  
  . تنزل ندهدتر  حیوان و پایین یک خود را در حد  ودر ندهد

یک انسان با چنین نگرشی، افزون بر این که در پـی رفتارهـاي              
رود، در هـر شـغل و    منافی با شأن انسانی و خالف اخـالق نمـی   

که فعالیـت دارد، ایـن شـأن و منزلـت را پـاس خواهـد          اي    حرفه
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و گـام برداشـتن در      ها    داشت و نتیجه آن احترام به حقوق انسان       
  . الق استمسیر اخ

این شخص به بهاي زیر پا گذاشـتن اصـول انـسانی و اخالقـی،         
 و لذت جویی افراطـی و بـسیار         گرایی  تجمل اسیر ثروت اندوزي،  

بیشتر از نیاز واقعی، کـه منجـر بـه کوتـاهی در انجـام وظـایف                 
این انتظار از افراد فرهیخته و اهل     . شود، نخواهد شد   اي می   حرفه

 حـساس و مـدیریتی خـدمت      هـاي     دانش و اندیشه، که در پست     
  . کنند، بیشتر از دیگران است می

  بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند 
  ).20(در آن صورت که عشق آید خردمندي کجا آید؟    

را   است کـه آن    يارزش هر فرد به چیز    : فرماید  می )ع(موال علی 
 یـک   بـراي درك ایـن کـه      . دوست دارد و برایش ارزشمند است     

 .دل بسته است به چه   م که او  ینگر ب  باید ارزش دارد، انسان چقدر   
ی کـه  انکـس  فروشـد؛  باید دید هر کسی خود را به چه بهایی مـی 

،  اسـت  انباشتن ثروت و افراط در لذت مـادي        همه هم و غمشان   
 اخالقـی را زیـر پـا      هـاي     تا آنجا که براي رسـیدن بـه آن ارزش         

 به فکر تنهاه ک افرادي ! مقدار است همان بهان ارزششگذارند، می
  فقط خـود اند نموده ترسیم  ی که براي خود   خود هستند و در دنیای    

انـد و    خـود را نـشناخته   در واقع،جاي دارد نفسانی  هاي    و خواسته 
  . اند بنابراین خود را ارزان فروخته

  ).20(تو که در بند خویشتن باشی    عشق باز دروغ زن باشی
  :گوید  میحافظ در نکوهش این خوي و منش به کنایه

  پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
  ).23(ناخلف باشم اگر من به جویی نفروشم        

دانا کسی اسـت کـه قـدر خـود را           : امیر مؤمنان باز فرموده است    
بشناسد و در نادانی شخص همین بس که ارزش واقعـی خـود را      

  :و سعدي چه زیبا سروده است نداند
  گر قدر خود بدانی قدرت فزون شود

  ريــزه پیکـــنیکو نهاد باش که پاکی           
  چندت نیاز و آز دواند به برّ و بحر 

  ... دریاب وقت خویش که دریاي گوهري          
  گر کیمیاي دولت جاویدت آرزوست 

  ريـــبشناس قدر خود که گوگرد احم          
  اي مرغ پاي بسته به دام هواي نفس 

  ).17(کی بر هواي عالم روحانیان پري؟          
تیجــه نــشناختن انــسان خــود فراموشــی اســت و نتیجــه خــود ن

فراموشی افتادن در دام بیماري نفسانی و دور شـدن از وضـعیت             
  . طبیعی

به نظر محمدبن زکریاي رازي، هواي نفـس آسـیبی اسـت کـه              
ــد  ــل را تهدی ــت عق ــیمنزل ــارج   م ــی خ ــت طبیع ــد و از حال  کن

ولـی  اگر چه وصعیت طبیعی انسان سالمتی است،        ). 24(سازد می
سـالمت  . او با نوعی کشش درونی از این سالمتی گریزان اسـت  

گر بـر همـه شـئون زنـدگی انـسان            انسان در گرو عقل سنجش    
  ).25(است

  ترك هواست کشتی دریاي معرفت 
  ).20(عارف به ذات شو نه به دلق قلندري          

 پـی بـه ارزش و شـأن بـاالي انـسان             ی که انکساز سوي دیگر،    
 شـوند، بـه آنـان عـشق         مـی  خلـق  خدمت به مند   عالقه اند، برده
کننـد در حـل       می که فعالیت اي    ورزند و در هر جا و هر حرفه        می

و لذتشان شادي و آسـایش و آرامـش          کوشند  می مشکل دیگران 
اند  اینان آزادگانی هستند که جایگاه انسان را شناخته       . مردم است 
  . گیري نیست قابل اندازه قدر و ارزششان و در نتیجه

دنیا گـذرگاه عبـور اسـت، نـه جـاي           : فرماید  می )ع(مؤمنان  امیر  
  :ماندن، و مردم در آن دو گروهند

 .کسانی که خود را فروختتند و به تباهی کشاندند

  .کسانی که خود را خریدند و آزاد کردند
تواند متفاوت   میالبته ارزش هر فردي به فراخور حساسیت شغلی      

کـه  یر، کـسانی هـستند       ناپذ  مصداق بارز ارزشمندي وصف   . باشد
اینها ارزش انـسان را درك      . اند زندگی خود را وقف دیگران کرده     

فروشـند و    کرده و خود را به خاطر چیزهاي کم ارزش هرگز نمی          
به همین دلیل نزد دیگران عزیز و باعزتنـد و بنـابراین هرگـز از               

  . بیرون نخواهند رفتها  دل
  خداي یوسف صدیق را عزیز نکرد 

   رویی، لیکن به خوب کرداريبه خوب          
  شکوه ولشکر وجاه وجمال ومالت هست 

  ).20(ولی بکار نیاید به جز نکوکاري          
کسی که نتواند به دیگران عـشق بـورزد و نـسبت بـه دیگـران                

  .شناخت درستی از انسان ندارد ،مهربانی کند
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 گیري نتیجه

و این پژوهش بر این ایده استوار است که شناخت هر چه بیـشتر    
ش بزرگی در قتواند ن  میبهتر انسان و جایگاه او در نظام آفرینش       

گسترش اخالق در بین مردم و نهادینه کردن آن در رفتـار آنهـا              
ایـن شـناخت امـا نـاظر بـه      . نسبت به خود و دیگران بازي کنـد   

و رفتارشناسی  شناسی    زوایاي درونی انسان و فراتر از صرف مردم       
گـر، عقالنـی و تحلیلـی مـورد         است و بیشتر با نگـاهی کـالن ن        

  . گیرد  میارزیابی قرار
رهیافــت نظــري و تحلیلــی بــه طبیعــت انــسان و اســتعدادها و  

تواند به نگاه افـراد بـه شـأن و جایگـاه انـسان        میاوهاي   برتري
پایدار انسانی و جایگـاه واقعـی و کرامـت         هاي    جهت دهد، ارزش  

به بشر و رعایت ذاتی بشر را یادآور شود و در نتیجه، حس احترام 
انگیزد و مرزهاي نگاه ابـزاري        می رفتار اخالقی نسبت به او را بر      

را بـه   اي    گیري اخالقی ویژه   این رهاورد، جهت  . به او را در نوردد    
تواند نوعی راهکار کابردي بـراي حـضور و           می آورد و   می ارمغان

 را در پـیش روي مـا قـرار        اي    گسترش اخـالق در روابـط حرفـه       
الزم است بـه عنـوان راهکـاري تأثیرگـذار، جـدي        پس  . دهد می

  . گرفته شود
پیـشین  هـاي   رسد این مـسأله در پـژوهش       می از آنجا که به نظر    

کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در ایـن مقالـه کوشـش شـده               
و تحلیل جایگـاه بـشر در       شناسی    است تا نقش این نوع از انسان      

اي، به   اخالق حرفه نظام آفرینش، به عنوان یکی از مبانی نظري         
  .طور عام و الگویی فراگیر، تبیین شود

  
  اخالقی هاي  مالحظه

 مـورد اسـتفاده، اصـل اخالقـی         در این پژوهش با معرفی منـابع      
لفین آثار محترم شمرده    ؤداري علمی رعایت و حق معنوي م      امانت

  .  شده است
  

  نامه واژه
  Ethics .1  اخالق

  Humanology .2  شناسی انسان

 Moral Intelligence .3  خالقیهوش ا

  Respect .4  احترام

       Responsibility .5  پذیري مسئولیت

           Self-control .6  خود کنترلی

 Professional Ethics .7  اي اخالق حرفه

          Human Truth .8  حقیقت انسان

               Soul (De Anima) .9  نفس

 Integrity of Human .10  جامعیت انسان

       Educable .11  تربیت پذیر

 Capacity .12  استعداد

      Intellect .13  عقل  

 Mental Abilities .14  استعدادهاي ذهنی

      Inherent Dignity .15  کرامت ذاتی

  Moral Character .16  روحیه اخالقی
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