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  البالغه نهجاي در  اصول اخالق حرفه

  *محسن فرمهيني فراهاني

  **فاطمه اشرفي

  چكيده

تازگي در ايران جايگاهي پيدا كـرده، حـوزة    هاي دانش اخالق كه به يكي از شاخه
يكـي  . اي است كه الزم است ازلحاظ معرفتي بيشتر به آن توجه شود اخالق حرفه

اما شـناخت و  . هاي دين مبين اسالم است اي، آموزه از منابع غني در اخالق حرفه
 البالغـه  نهجهاي اخالقي  حليل آموزهاي برمبناي اسالم، بدون ت ترويج اخالق حرفه

باتوجه به اين مهم، در پژوهش حاضر برآنيم تـا بـا اسـتفاده از    . پذير نيست امكان
 البالغـه  نهـج اي را در كتـاب ارزشـمند    روش تحليل اسنادي، اصول اخالق حرفه

همواره بـه بحـث اخالقيـات و    ) ع( دهد كه امام علي نتايج نشان مي. بررسي كنيم
طور  اند و در موارد فراواني، كارگزاران و ياران خود، به قي توجه داشتهاصول اخال

اصـول  . انـد  ها را در طول زمان به رعايـت آنهـا فرمـان داده    اخص و تمامي انسان
اصل احترام، اصل آزادي، اصل انصـاف،  : مشتمل بر ،البالغه نهجاخالقي مطرح در 

پـذيري، اصـل    ئوليتاصل وفاي به عهد، اصل امانت، اصـل صـداقت، اصـل مسـ    
مداري، اصل اعتـدال و   نقادي و انتقادپذيري، اصل مدارا و سعة صدر، اصل قانون

  .اصل رازداري است

  .البالغه نهجاي،  اي، اصول اخالق حرفه اخالق، اخالق حرفه :ها كليدواژه

  

  مقدمه. 1

اي در جهان صنعتي در دو حوزة معرفتي و اجتماعي، منزلـت   مقايسة وضعيت اخالق حرفه
                                                                                                 

  farmahinifar@yahoo.com دانشگاه شاهد  ،دانشيار گروه علوم تربيتي *

  f.ashrafi89@gmail.com  )نويسندة مسئول( كارشناس ارشد تاريخ و فلسفة آموزش و پرورش **

  18/2/1393: تاريخ پذيرش ،22/11/1392: تاريخ دريافت
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هاي اسالمي و  اي در آموزه اي در ايران باستان و جايگاه راهبردي اخالق حرفه اخالق حرفه
اي در تمدن اسالمي با وضعيت موجود، بيانگر اين واقعيت تلـخ اسـت    منزلت اخالق حرفه

هـا و   اي در مشـاغل و سـازمان   عدم رشـد اخـالق حرفـه   . ايم ي مردهكه بر سر گنج از گداي
كـاري در   هـا كـم   عنوان يك دانش، عوامل فراواني دارد كـه يكـي از آن   نيافتگي آن به توسعه

شناخت ميراث غنـي  . طور خاص است اي به طور عام و اخالق حرفه پژوهي به حوزة اخالق
 .ة اين دانش ترغيب كند و راه آن را نشان دهـد تواند ما را به توسع اي مي ما در اخالق حرفه

  )6 -  8: الف1386فرامرز قراملكي، (

توجـه   با. اي است هاي اخالقي اسالم يكي از منابع غني در شناخت اخالق حرفه آموزه
اي در كشورمان، در ايـن پـژوهش درصـدديم اصـول      به فقر حاضر در عرصة اخالق حرفه

ترين منابع اخالق در دين مبين اسالم  عنوان يكي از مهم بهرا  البالغه نهجاي در  اخالق حرفه
در  را اي و سـپس اصـول آن   به اين ترتيب، ابتدا مفهوم اخالق، اخالق حرفـه . بررسي كنيم

  .كنيم بررسي مي البالغه نهج

در اصطالح، بـه آن دسـته از   . است...  معناي عادت، رويه، سجيه و در لغت، به» اخالق«
). 87: 1390قاسـمي،  ( شود كه با هنجارهاي جامعه همخواني دارند يصفات مثبت اطالق م

 مند اسـت  دانيم و گاهي مرادمان از آن، دانش نظام اخالق را گاهي وصف حالت يا رفتار مي

به عقيدة قراملكي، اخالق، رفتـار ارتبـاطي پايـدار مبتنـي بـر رعايـت       ). 46: 1388تواليي، (
ريـف، اخـالق بـه نسـبت بـين دو امـر اطـالق        براساس ايـن تع . حقوق طرف ارتباط است

نحوي هدف آن رفتـار قـرار    دهد و كسي يا چيزي كه به كسي كه رفتاري انجام مي: شود مي
اخـالق را در حـد رفتارهـاي فـردي      ةدامن). 61 -  60: الف1388فرامرز قراملكي، ( گيرد مي

ي پيدا كنند، اما رفتارهاي فردي وقتي كه در سطح جامعه يا نهادهاي اجتماعي تسرّ تلقي مي
 شـود كـه در فرهنـگ جامعـه     نوعي به اخالق جمعي تبديل مـي  يابد، به كند و شيوع مي مي

 شـناخت  تـوان  يابـد كـه جامعـه را بـا آن مـي      دواند و خود نوعي وجه غالب مـي  مي ريشه

  ).46: 1388تواليي، (

اي است كه مناسبات و روابط و  دهندة شخصيت فرد است؛ اما اخالق حرفه اخالق نشان
 .دهد طور مطلوب، شكل و گسترش مي پيوندهاي اجتماعي افراد را به

» حرفـه «كلمـة  . اي، ابتدا بايد تعريفي از حرفـه ارائـه شـود    قبل از بررسي اخالق حرفه

هاي  شناختي، در اواخر قرون وسطا شكل گرفت؛ اگرچه ريشه ني و روانازلحاظ فني، سازما
در طول آن زمان در اروپا، با رشد تقسيمات اجتماعي كار، . گردد آن به روزگار باستان برمي
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 گرايـي شـكل گرفـت    زندگي خصوصي از زندگي عمومي جدا شد و انواع متفاوت حرفـه 

تـرين كـاربرد    عـام . كاربردهاي فراواني دارد» حرفه«واژة ). 23: 1386انجمن كتابداري قم، (
مفهوم اصطالحي حرفه، از ديرباز كاربرد متفاوتي با . معناي پيشه، شغل و كار است حرفه، به

هاي ديگر  از مؤلفه. هاي حرفه است كار و حتي شغل داشته است؛ اما اشتغال، يكي از مؤلفه
محـوري، مثمرثمربـودن،    ال، خدمتآن، كسب روزي ازطريق اشتغال، اختيار در كار و اشتغ

مفيدبودن يا مطلوبيت اجتماعي حرفه، داشتن دانش، مهـارت و توانـايي، اسـتقالل و ميـزان     
  ).23: الف1386فرامرز قراملكي، ( توجهي از اقتدار است قابل

الواني معتقد است كه تعريف واحدي براي حرفه وجود ندارد؛ امـا ايشـان بـه نقـل از     
اي از  حرفه يك چارچوب ذهني دارد؛ مجموعـه : داند چند ويژگي ميپاگ، حرفه را واجد 

گيـرد؛ داراي شـأن و مرتبـت اجتمـاعي اسـت؛ سـازمان يـا         دانش و تئـوري را دربـر مـي   
انـد؛ در   كنند؛ گروهي از ديدگاه عملي و نظري به آن مشـغول  هايي آن را ترويج مي سازمان

يارهاي اخالقي و ارزشي خاص خود هاي دانشگاهي جايگاهي دارد و داراي مع ميان رشته
  )58: 1377الواني، ( .است

اي درنهايت تعهداتي اخالقي  اي، بخشي از اخالق است؛ زيرا تعهدات حرفه اخالق حرفه
هـاي خـاص    فـرض  اي، پـيش  صورت متداول، تعهدات حرفـه  هستند، اما جدا از اخالق، به

توجه به تعريف اخالق و  با ).Davis‚ Michael( ،1999 :26( ديويس( به عمل است مربوط
هاي اخالقي  اي تخصصي در دانش اخالق است كه مسئوليت اي، حوزه حرفه، اخالق حرفه

 كنـد و در حـل   ها و مشاغل و نيز تحليل مسائل اخالقي در كسب و كـار را بيـان مـي    بنگاه

  )137: 1383فرامرز قراملكي، . (معضالت اخالقي در كسب و كار نقش عملياتي دارد

هـايي   تـرين پديـده   هاي اخالقي به يكي از مهـم  بندي به ارزش ت اخالقيات و پايرعاي
صورت بخشي از  امروزه اصول اخالقي به. دارند توجهها به آن  تبديل شده است كه سازمان

هـا   بسـياري از سـازمان  . ها درآمـده اسـت   هاي رسمي و فرهنگ غيررسمي سازمان سياست
هـاي   هـا نظـام   شـدن آن  اند و براي اجرايـي  ف كردهصورت رسمي اصول اخالقي را تعري به

 .بـه خـود گرفتـه اسـت    » منشور اخالقي«اين اصول اخالقي نام . آموزشي ايجاد شده است

  )66: 1388نيا،  صالح(

هاي معنوي  اي از اصول و ارزش توان در مقام مجموعه اصول اخالقي يا اخالقيات را مي
هايي را در خويشتن خويش داريم؛ با وجود  هريك از ما چنين مجموعه ارزش. تعريف كرد

هـاي مـذهبي و    فيلسـوفان، سـازمان  . ها واقف يا جاهل باشيم اين، ممكن است به وجود آن
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هـاي   هـاي گونـاگون، اصـول يـا ارزش     هاي آرماني خود، بـه راه  ها در مجموعه ديگر گروه
هـاي   يـا ارزش  هـايي از اصـول   در سطح كاربردي نيز مجموعـه . اند اخالقي را تعريف كرده

اخالقي تجويز شده است؛ براي مثال، در بيانية انجمن ترويج اخالقيات جوزفسون، اصـولي  
چون صداقت، وفاي به عهد، وفاداري، انصاف، غمخواري ديگران، احترام و تكريم ديگران، 

). 18: 1379جوزفسـون،  ( خواهي و پاسخگويي مطرح شـده اسـت   شهروند مسئول، برتري

دهنـدة هشـت دسـته     اي نشان كسب و كار در حوزة اخالق كاري و حرفه معيارهاي جهاني
اين اصول شامل اصل امانت، اصل مالكيت، اصل منزلت، اصل اعتبـار  . اصول اخالقي است

 و اعتماد، اصل شفافيت، اصل انصاف، اصل شـهروندي و اصـل حساسـيت متقابـل اسـت     

  ).119: 1388خنيفر و زروندي، (

اي  مسـائل عينـي و حرفـه   . بـودن آن اسـت   اي، بومي حرفه هاي اخالق يكي از ويژگي
هـاي معـين فرهنگـي و اجتمـاعي      ايـن مسـائل در زمينـه   . اخالق به فرهنگ وابسته است

هاي مـذكور   ها، توجه به زمينه و رفع آن رو در حل يابند و ازاين آيند و شكل مي وجود مي به
ي اعتقـادي مسـائل خاصـي را    هـا  هنجارهـاي قـومي و ملـي، زمينـه    . سزايي دارد اهميت به

اي اگرچه يك دانش است،  بنابراين، اخالق حرفه. طلبند هاي معيني را مي انگيزند و راه برمي
اي بومي گريزي وجود  هاي فرهنگي نيست و از داشتن اخالق حرفه اين دانش فارغ از زمينه

  )205: ب1388فرامرز قراملكي، ( .ندارد

د كه نظامنامة اصول اخالقـي، در سـطح ملـي و در    كميسيون مك برايد توصية اكيد دار
كه اين قـوانين ازسـوي    اي، امري مطلوب است؛ مشروط بر آن برخي موارد در سطح منطقه

هـاي   خود حرفه، تهيه و تصويب شود؛ چراكه اصوالً اخالق، متأثر از عقايد، باورها و ارزش
ها و مختصات خـاص   گياي در هر فرهنگ، ويژ الجرم اخالق حرفه. حاكم بر جوامع است

براي مثال، حريم خصوصي افـراد در يـك جامعـة شـرقي بـا جامعـة غربـي        . خود را دارد
جا كه كشور ايران يك جامعة اسالمي است و  از آن). 21: 1388زاده،  تقي( هايي دارد تفاوت

اي  سزايي دارد، توجه به اصول اخالق حرفه اي در آن اهميت به شناخت اصول اخالق حرفه
عنوان دومين كتاب مهم شيعه كه يكي از امتيازات آن، جامعيت و كليت آن  به ،البالغه نهجدر 

  .است و همواره به اخالق و اخالقيات توجه داشته است، خالي از لطف نيست

 كه قـبالً  هايي پژوهشالزم است گذري بر  ،رسيدن به اهداف آن ، برايدر هر پژوهشي

در ايـن   رو كنيم؛ ازايـن ها نيز استفاده  داشته باشيم تا از تجربيات علمي آن ،است انجام شده
  .شود معرفي مي چند پژوهش مرتبط با موضوع ،قسمت
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اي در  مبــاني و الگوهــاي اخــالق حرفــه«در پژوهشــي تحــت عنــوان ) 1386( مــاهيني
  :نويسد مي» البالغه نهج

در تكوين و تكامل تمدن و فرهنـگ اسـالمي و همچنـين اهميـت آن در      البالغه نهجتأثير 
اي و الگـوي رفتـار    اي برمبناي اسـالم، بررسـي مبـاني اخـالق حرفـه      ترويج اخالق حرفه

البالغه،  نهجمالك نهايي اخالق در . نمايد را ضروري مي البالغه نهجشده در  ارتباطي معرفي
. اي در آن اسـت  مبناي عمليـاتي اخـالق حرفـه   رضايت الهي است و رعايت حقوق افراد، 

محسـوب  ) ع( تبيين حقوق و اجراي آن از وظايف حكومت در زمامداري حضـرت علـي  
هاي الگوي رفتار قاطعانه كـه پـنج    با بررسي مؤلفه. اند توصيه نمودهآن شود كه به اقدام  مي

، الگـوي  باشـند  اصل پرهيز از برخورد هيجـاني، صـداقت، صـراحت، احتـرام، آزادي مـي     
را البالغـه   نهـج در ) ع( رفتاري سازنده و اثربخش در سيرة عملي و نظري حضـرت علـي  

  .يابيم الگوي رفتاري قاطعيت مي

بررسي مبـاني اخـالق پزشـكي در انديشـة     «در پژوهشي تحت عنوان ) 1388( معارفي
ليل محتوا، ، با استفاده از روش تح»البالغه نهج يثو احاد يمكر قرآن ياتبر آ يهبا تك شيعي،

آمده، بيانگر  دست نتايج به. را بررسي كرده است البالغه نهجو  قرآنمباني اخالق پزشكي در 
توجـه داشـته و تفـاوت    شـكي  زپآن است كه دين اسالم و آيين شيعه به اخالق و اخـالق  

ها در نوع نگرش و  در انديشة اسالمي و شيعي با ساير ديدگاهشكي زپجوهري مباني اخالق 
اخالق پزشكي در انديشة اسالمي و شيعي بر پاية اصل توحيد، مسئوليت و . بيني است جهان

) تجسم عمـل ( اختيار انسان و تأثير افكار و رفتار اخالقي انسان در نحوة زندگي اخروي او

 .ريزي شده است پي

 اين نكته هب، »البالغه نهجدر ) ع( عدالت علي«در پژوهشي تحت عنوان ) 1379( سروش

دليل تأثير و نقش بيشتر دولت و ساير نهادهاي جديد، نقـش فـرد كمتـر از     كه به شاره داردا
كـرده  اجتماعيات پيدا  ةقديم است و بر اين اساس، اخالق كاركرد جديدي در حوز ةجامع

  .است يك نمونه از آنعدالت است كه 

انـد،   مـرتبط  البالغـه  نهـج اي در  نحوي بـا اخـالق حرفـه    ها به اگرچه همة اين پژوهش
رو با عنايت به مرور مباني نظـري و   اند؛ ازاين يك اصول اخالقي در آن را تبيين نكرده هيچ

 در اي اصـول اخـالق حرفـه    پيشينة پژوهش، مسئلة اساسي در پـژوهش حاضـر، بررسـي   

اي، اين بررسي را  است كه با استفاده از روش تحليل اسنادي و مطالعة كتابخانه البالغه نهج
  .دهد ميانجام 
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  البالغه نهجاي در  اصول اخالق حرفه. 2

هاي اخالقي مختلفي وجـود   در جهان نظام. اي نيازمند يك نظام اخالقي است اخالق حرفه
انـد؛ برخـي    هاي اخالقي، فارغ از دين، و كامالً سكوالريسـتي و الئيـك   برخي از نظام. دارد

بـودن اخـالق    فرهنـگ وابسـته  . انـد  هاي اخالقي مبتني بر وحي و تعاليم دينـي  ديگر از نظام
. كند كه نظام اخالقي در فرهنگ اسـالمي، صـبغة اسـالمي داشـته باشـد      اي اقتضا مي حرفه

دليـل   اي، بـه  اخالق حرفـه . آن، اخالق است هاي مهم اسالم، ديني است كه يكي از رسالت
كند  ميو روايات كسب  قرآنهويت اسالمي، مالك نهايي اخالق و اصول راهبردي آن را از 

). 206: ب1388فرامـرز قراملكـي،   ( كند ها استنباط مي و جدول فضايل و رذايل را نيز از آن

بـودن،   بودن، اسالمي باشد و مراد از اسـالمي  اي اي بايد در عين حرفه بنابراين، اخالق حرفه
ر منابع نيازي از ساي معناي بي و روايات است؛ البته اين به قرآن مندي از منابع بسيار مهم بهره

اي را در  وسع خود، اصـول اخـالق حرفـه    در اين راستا، در پژوهش حاضر در حد. نيست
  .بررسي خواهيم كرد البالغه نهجكتاب ارزشمند 

  

  )حرمت( اصل احترام و تكريم ديگران 1.2

نظر  انسان، صرف. ورزي است ترين اصل اخالقي و هدف عمدة اخالق حرمت آدمي مهم
هرگونه تصميم و اقدامي . قومي و فرهنگي، موجود محترمي استاز شغل، تعين زباني، 

اسـتخفاف، تـوهين،   . نحوي با ارزش ذاتي انسان منافـات دارد، غيراخالقـي اسـت    كه به
منـابع انسـاني را   . انـد  ها از ايـن جملـه   گرفتن افراد، آرا و باورهاي آن استهزا، به مسخره

اي چيزي جز رعايت حقوق مـردم   حرفهاخالق . توان صرفاً به ابزار كار فرو كاست نمي
 هـا اسـت   مـردم، احتـرام اصـيل و نامشـروط آن    حق ترين  در كسب و كار نيست و مهم

  ).372 - 371: 1383فرامرز قراملكي، (

  :نويسد در فرمان معروف خود، خطاب به مالك اشتر، مي) ع( امام علي

مبادا هرگز چونان ! مهرباني با مردم را پوشش دل خود قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش
اي بـرادر   دسته: اند حيوان شكاري باشي كه خوردن آنان را غنيمت داني؛ زيرا مردم دو دسته

  )53نامة : 1387سيد رضي، ( .باشند اي ديگر، همانند تو در آفرينش مي ديني تو و دسته

. هـاي اقتصـادي قـرار گيـرد     ها محور برنامه حرمت انساني و شخصيت انسانبايد حفظ 

فرسـتاد،   حضرت به مأموراني كـه بـراي گـرفتن ماليـات بـه اطـراف و اكنـاف كشـور مـي         
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داد كه مملو از نكات اخالقي و احترام به شخصـيت و حفـظ حرمـت     هايي مي دستورالعمل
  )258 -  251: 1390فرمهيني فراهاني، ( .ها بود انسان

در سـر راه هـيچ مسـلماني را    . با ترس از خدايي كه يكتاست و همتايي ندارد، حركت كن
: گـويي  سپس مي...  تر از حقوق الهي از او مگير نترسان، يا با زور از زمين او نگذر و افزون

. خدا را كه در اموال شماست تحويل بگيـرم  قمرا ولي خدا فرستاده، تا ح! اي بندگان خدا

ديگـر بـه او   ! نـه : آيا در اموال شما حقي است كه به نمايندة او بپردازيد؟ اگر كسـي گفـت  
كه او را بترساني، يا تهديد  همراهش برو، بدون آن! آري: مراجعه نكن، و اگر كسي پاسخ داد
  )25 نامة: 1387سيد رضي، ( .كني، يا به كار مشكلي وادار سازي

  

  اصل آزادي 2.2

. ترين رازها و نيازهاي وجودي اسـت  ترين اصول اخالقي و از اساسي آزادي فردي، از مهم

از . رود مـي دادن آزادي، انسانيت نيـز از دسـت    شود و با ازدست آدميت با آزادي حاصل مي
 و قـرآن . آيـد  شـمار مـي   هاي نوع بشـري بـه   ترين ارزش نظر اسالم نيز آزادي يكي از اصيل

امـام  . انـد  احاديث پيشوايان دين اسالم، انسان را موجودي مختار و انتخابگر معرفـي كـرده  
  :فرمايد باره مي در اين ) ع(  علي

  )31نامة : 1387سيد رضي، ( .بندة ديگري مباش، چراكه خداوند تو را آزاد آفريده است

رو   اي، ممكـن اسـت باعـث سـلب آزادي فـرد شـود و ازايـن        عضويت در گروه حرفه
حقوقي چون . هاي كسب و كار بايد در حفظ آزادي فردي دغدغة بيشتري داشته باشند بنگاه

ويژه حق نقد و حق دفـاع از منـافع، از    حفظ حريم شخصي، حق انتخاب، حق اظهارنظر، به
براي مثال، دربـاب  . ترين حقوقي است كه بر درخت تنومند آزادي به بار نشسته است مسلّم

  :فرمايد خطاب به مالك اشتر مي) ع( علي آزادي بيان، امام

بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص ده كه به تو نياز دارنـد؛ شخصـاً بـه كـار آنـان      
رسيدگي كن و سربازان و ياران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور كـن تـا سـخنگوي    

  )53نامة : همان( .وگو كند گفتن، با تو گفت آنان، بدون اضطراب در سخن

اي بايد آزادي فرد حفظ شود و به اين سبب است كـه امـام بـا تأكيـد بـر       در هر حرفه
، مالك اشتر را به اجبارنكردن مردم بـه كـاري كـه دوسـت     »الدين في الاكراه«اصل اسالمي 
  :كند ندارند، امر مي
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 اي براي جلب اعتماد رعيت به والي، بهتر از نيكوكاري به مردم، هيچ وسيله! بدان اي مالك

  )همان( .تخفيف ماليات و عدم اجبار به كاري كه دوست ندارند، نيست

  :فرمايد و در جايي ديگر از همين نامه مي

  )همان( .دهم، پس بايد اطاعت شود به مردم نگو به من فرمان دادند و من نيز فرمان مي

دليـل وجـود دو نـوع     بندي به اين تقسيم. آزادي از و آزادي در: آزادي بر دو قسم است
گر بيروني تهديـد   گاهي آزادي فرد با نيروهاي سلطه. اسارت دروني و اسارت بيروني است

هـاي درونـي، بـدترين     زندان. شود شود و گاهي فرد در درون خود به اسارت كشيده مي مي
هـاي انفعـالي    ليل، اسپينوزا، آزادي را دربرابر رفتار برخاسته از انگيزهبه همين د. ها است زندان

ها بايد توجه داشته باشند، چنانچه رفتارشان برخاسته از خشم و غضـب   اي حرفه. دهد قرار مي
بهـره   كسـي كـه از آزادي درونـي بـي    . و يا شهوت و ساير انفعاالت نفساني باشد، آزاد نيستند

در ). 369 :1383فرامرز قراملكـي،  ( ي بيروني همت خواهد كرد؟است، چگونه به كسب آزاد
هر صورت، اسالم براي مردم، انواع آزادي چون آزادي طبيعـي، فكـري، سياسـي، مـدني و     

گونه  ، شايد همان»حرا اهللا جعلك قد و غيرك عبد والتكن«اگرچه جملة . خواهد مذهبي را مي
 كـس در حـد   اند، به اين معني باشد كـه از هـيچ   تصريح كرده البالغه نهجكه اغلب شارحان 

امكان احساني را نپذير كه موجب سلب آزاديـت شـود و مجبـور بـه شـكرگزاري شـوي،       
، عام است و ظرفيت معني بيشتري )ع( چراكه انسان عبيد احسان است، ولي كالم امام علي

 مل انواع بردگي و آزادي باشدتواند شا رو مي دارد و در اين معني نيز مخصص نيست؛ ازاين

  ).325: 1384قرباني الهيجي، (

  

  اصل انصاف 3.2

آنچه را ماية اعتدال، توازن  منظور هر ابن. معناي استواء و استقامت است در لغت به» عدالت«
: فرمايـد  در تعريـف عـدالت مـي   ) ع( حضـرت علـي  . نامـد  شود، عدالت مي و استقامت مي

؛ به ايـن  )437حكمت : 1387سيد رضي، ( »گذارد خودش ميجاي  عدالت هر چيزي را به«
برخي از مكاتب فلسفة اخالق، عـدالت را  . هركس و هر چيز به وي داده شود قمعنا كه ح

اي آن را نه مالك نهايي، بلكه از اصول راهبردي اخـالق   دانند و عده مالك نهايي اخالق مي
  ).133: 1386فرد،  ايزدي( انگارند اي مي حرفه

عدالت، يكي از مسائلي است كه با اسالم حيـات و زنـدگي را از سـر گرفـت و ارزش     
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اسالم به عدالت تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن اكتفا نكـرد، بلكـه   . العاده يافت فوق
 البالغـه  نهجدر ) ع( بهتر است اهميت اين مطلب را از زبان امام علي. ارزش آن را باالتر برد

: پرسـد  مي) ع( سنجي از امام علي فرد باهوش و نكته). 112 -  110: 1374ي، مطهر( بشنويم

عدل از جود باالتر است، : دهد تر و باالتر است يا بخشندگي؟ امام پاسخ مي عدالت شريف
  :به دو دليل

كه بخشش آن را از جاي خـود خـارج    نهد، درحالي عدالت هر چيزي را در جاي خود مي
كه بخشـش، گـروه خاصـي را شـامل      مومي مردم است، درحاليعدالت، تدبير ع. سازد مي

  )437حكمت : 1387سيد رضي، ( .تر و برتر است است؛ پس عدالت شريف

گونه كه همـه   فرمايند و همان بارها به رعايت انصاف و عدالت توصيه مي) ع( امام علي
به اين دليل هاي آن حضرت بود،  خواهي ازجمله بارزترين ويژگي دانيم، انصاف و عدالت مي

عدالت است كـه باعـث جلـب اعتمـاد     . كه رشتة پيوستگي حقيقي مردم در دادورزي است
كـه امـام    اي امـا دادورزي . درستي انجام دهـد  تواند وظيفة خود را به شود و فرد مي مردم مي

جا است كه  خواهد دربارة مردم رعايت كنند، تا آن از كارگزاران و كاركنان خود مي) ع( علي
كردن آن را پاس بدارند و چنان منصفانه رفتار كننـد كـه    دهد حتي در نگاه ان فرمان ميبه آن

آن ). 182 -  181: 1379دلشـاد تهرانـي،   ( كـش و سـتمگري در آنـان طمـع نبنـدد      هيچ بهره
  :گونه فرمان داده است بكر اين ابي حضرت در عهدنامة محمدبن

، به تساوي رفتار كن، تا بزرگان در ستمكاري شدن به مردم نگاه و خيره هايت، و در نيم در نگاه
  )27نامة : 1387سيد رضي، ( .عدالت تو مأيوس نگردنداز ها  تو طمع نكنند، و ناتوان

  

  اصل وفاي به عهد 4.2

در ديـن  . محتـرم و مقـدس اسـت   ) مسـلمان و غيرمسـلمان  ( عهد و پيمان در نزد همة ملل
توجه شده اسـت؛ زيـرا اگـر بـه آن توجـه       مقدس اسالم نيز به وفاي به عهد و پيمان بسيار

ها به يكديگر، سـلب و زيربنـاي روابـط     نظمي، اعتماد انسان نشود، در اثر هرج و مرج و بي
  )249: 1390فرمهيني فراهاني، ( .شود اجتماعي سست، و زندگي مردم متالشي مي

ئلة وفـاي  از منظر ايشان، مسـ . در سيرة علوي، وفاي به عهد و پيمان جايگاه رفيعي دارد
ــ و بـه    در فرمان معروفي كه به فرماندار خـود . به عهد، يك مسئلة عمومي و انساني است

نويسد، يكي از دستورهايش ايـن اسـت كـه     ـ مالك اشتر مي مقياس امروز به استاندار خود
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مبادا با مردم عهد و پيماني برقرار كني و بعد هر جا كه ديدي منفعت اين است كـه عهـد و   
  : نقض كني، آن را نقض كنيپيمان را 

شـرايط ذمـه را قبـول    ( اگر با دشمن خودت پيمان بستي، يا در پناه خود او را امان دادي
، به عهد خويش وفادار باش و بر آنچه برعهده گرفتي، امانتدار باش، و جان خـود  )كردي

نيست، كـه  يك از واجبات الهي، همانند وفاي به عهد  را سپر پيمان خود گردان، زيرا هيچ
 .نظر دارنـد   همة مردم جهان با تمام اختالفاتي كه در افكار و تمايالت دارند، در آن اتفاق

  )53نامة : 1387سيد رضي، (

كند كه اگر بنا شـود   به جنبة عمومي و بشري عهد و پيمان استناد مي) ع( و حضرت
ايستد؛ چراكـه ايـن    نميپيمان درميان مردم احترام نداشته باشد، ديگر سنگ روي سنگ 

 گيرد و به عقيـدة خاصـي مربـوط نيسـت     امري است كه از وجدان انسان سرچشمه مي

  ).239 -  238: 1381عليزاده و ضميري، (

بنـديم؛   هاي مختلفي مـي  همة ما در زندگي شخصي، شغلي و اجتماعي با يكديگر پيمان
اين اصل . ، رقبا و ساير افرادعهدي شفاهي يا پيماني مكتوب با خويش، پدر يا مادر، كاركنان

ترين اصولي است كه انسان براساس آن تعامـل خـود را اسـتوار سـاخته      اخالقي از قديمي
بندي به عهد و پيمان تأكيد شده است، بلكه نقض  تنها بر پاي هاي اسالمي، نه در آموزه. است

  :فرمودند) ص( آن، يك اصل نامشروط شمرده شده است؛ زيرا كه پيامبر اكرم

اداي امانـت  : كس اجـازة مخالفـت بـا آن را نـداده اسـت      سه چيز است كه خداوند به هيچ
نسبت به هركس، خواه بدكار يا نيكوكار باشد؛ وفاي به عهد دربارة هركس، خواه نيكوكـار  

، فرامـرز قراملكـي  ( .يا بدكار باشد؛ نيكي به پدر و مادر، خـواه نيكوكـار يـا بـدكار باشـند     
  )213 - 212: الف1388

رضـي،   سـيد . (شـده اسـت   يرچون سپر نگهدارنده تعب يمان،به پ ياز وفا البالغه نهج در
  )41 خطبة: 1387

  

  اصل امانت 5.2

ها فراتر از عاليق مذهبي بر آن تأكيد دارند و خيانـت   امانتداري فضيلتي است كه همة انسان
اسالمي نيز امانتداري يكي از اصول و اركان اخالق . انگارند در امانت را رذيلت و مذموم مي

نبودن امانتـدار ) ع( آن حضرت. است كه در دين مبين اسالم بر آن تأكيد فراواني شده است
  :داند را به زيان انسان مي
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 .ها را نپردازد، زيانكار است يكي ديگر از وظايف الهي، اداي امانت است، آن كس كه امانت

  )199خطبة : همان(

  : امانت سه گونه است

هايي كه ميان انسان و خداوند است؛ مانند وظايف و واجباتي كه بـراي انسـان    امانت. 1
 .تعيين شده است

ها ميان يكديگر به  ها است؛ مانند اموال يا اسراري كه انسان هايي كه ميان انسان امانت. 2
 .گذارند امانت مي

اگرچه به  هايي كه ميان انسان و خودش وجود دارد؛ مانند علم، عمر، قدرت كه امانت. 3
 . مثابه امانت است خود شخص تعلق دارد، در دست او به

اي دارد، اگر تنها بخواهيم به مواردي كه در كسـب و كـار و    اگرچه امانت دامنة گسترده
توانيم از مواردي چون امـوال،   اند، اشاره كنيم، مي عنوان امانت مطرح طور كلي در حرفه به به

تر از همه،  ها، محيط زيست و مهم سرار ديگران، عفت انسانمنابع انساني، امكانات معنوي، ا
  )225 -  220: ب1386فرامرز قراملكي، ( .نام ببريم خود كار و حرفه

دادن امور با رويكرد امانتداري، اصلي اساسـي   تلقي امانتدارانه از كار و مسئوليت و انجام
گمـان حرمـت آن را پـاس     اگر انسان كار و مسئوليت را امانت بدانـد، بـي  . در اخالق است

حضـرت اميرالمـؤمنين در   . خوبي آن را پيش ببرد و بالنده سـازد  كند به دارد و تالش مي مي
بر امانتداري و آثار و تبعات آن تأكيد فراواني كرده است البالغه  نهجود در سخنان گهربار خ

در . كنـد  عنوان امانت ياد مي هاي سياسي و حكومتي به ها و پست و در موارد زيادي از مقام
ها  منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول دربرابر آن

  :نويسد اي به عامل آذربايجان مي براي مثال، امام در نامه). 132 -  127: 1374مطهري، ( است

در ...  همانا پست فرمانداري براي تو وسيلة آب و نان نبوده، بلكه امانتي در گردن توسـت 
دار آنـي تـا بـه مـن      هاي خداي بزرگ و عزيز است و تـو خزانـه   دست تو اموالي از ثروت

  )5نامة : 1387سيد رضي، (. بسپاري

اي كه باشد، امانتدار مردم است و بايد اموال و امكانات و  سان، هركس در هر مرتبه بدين
  .حقوق و حدود و حيثيت و شرافت آنان را پاسداري كند

دلشاد ( ترين خيانت، خيانت به امت و تعدي به امانت است ، بزرگ)ع( در نظر امام علي
به برخي از كـارگزاران   البالغه نهج 26در نامة ) ع( آن حضرت). 218 -  216: 1379تهراني، 
  :نويسد خود مي
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را سبك بشمارد، و در آن خيانـت روا دارد، و جـان و   ) مسئوليت( هر كه كار امانت
دين خود را از خيانت پاك نكند، در اين جهـان در خـواري و رسـوايي را بـه روي     

ترين خيانت، خيانت  بزرگهمانا . خويش بگشايد و به آخرت خوارتر و رسواتر درآيد
  .به ملت است

  

  اصل صداقت 6.2

يكي از فضايل اخالقي كه در قوام و پايداري يك حرفه نقش مهمي دارد، صداقت در گفتار 
داري بايـد بـه پيـروان خـود      هر طاليه«: فرمايد مي 108آن حضرت در خطبة . و عمل است
اي  رفتار و اخـالق حرفـه   هاي اساسي و محوري در صداقت يكي از ارزش. »راست بگويد

، آن را )ع( حدي است كه امام علـي  اهميت آن به. شود است و باعث اعتماد مردم به هم مي
  :داند نشانة ايمان مي

نشانة ايمان، آن است كه راست بگويي آنگاه كه تو را زيان رساند و دروغ نگويي زماني كه 
و چون از ديگران سخن گويي،  كه بيش از مقدار عمل سخن نگويي به تو سود رساند و آن

  )458حكمت : 1387سيد رضي، ( .از خدا بترسي

  

  پذيري اصل مسئوليت 7.2

پـذيري سسـتي    هرچـه در مسـئوليت   انسـان  .پذيري او است كمال آدمي، به كمال مسئوليت
پذيري بيشتري داشته باشد، بـه   ورزد، تباهي در كارش بيشتر خواهد بود، و هرچه مسئوليت

پذيري را بسـيار گسـترده تعيـين     حيطة مسئوليت) ع( امام علي. يابد كمال بيشتري دست مي
و اقـدامات، و  فرموده و از كارگزاران و كاركنان خود خواسته است كه نسبت به كلية كارها 

آموزد كه هركس  پذيري، مي اصل مسئوليت. پذير باشند نيز روابط و مناسبات خود مسئوليت
اي كه باشد، درقبال تمامي امور و كارهاي خود و مربـوط بـه خـود، مسـئول و      در هر مرتبه

تواند هرگونه كه خواست با مردم رفتار كنـد و خـود را    هيچ كارگزاري نمي. پاسخگو است
 انـد  بر اين مبنا، افراد حتي نسبت به نوع نگاه و بيان و رفتار خود مسئول. سخگو نداندنيز پا

  ):187 -  186: 1379دلشاد تهراني، (

داني نيز مگـو، زيـرا خداونـد بـزرگ بـر       داني مگو، بلكه همة آنچه را كه مي آنچه نمي
 .آورد ها در روز قيامت بر تـو حجـت   اعضاي بدنت چيزهايي را واجب كرده كه از آن

  )382حكمت : 1387سيد رضي، (
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  :اش دربارة تعهد و مسئوليت خويش فرموده است در نخستين خطبة حكومتي) ع( امام

  )16خطبة : همان( .گيرم و خود به آن پايبندم عهده مي گويم، به آنچه مي

  

  اصل نقادي و انتقادپذيري 8.2

كساني كه با تكبر و عجب : هاي خود دو گونه تلقي دارند ها و اقدام ها دربرابر تصميم انسان
اند و هرگز رفتار خود را قابل چـون و چـرا    نحو نامشروط راضي دهند، به از آنچه انجام مي

دانند و نقدپـذيري و پاسـخگويي را    ديگران مي قحدانند و كساني كه نقد و پرسش را  نمي
ويـژه در   قـوام كـار گروهـي و فعاليـت سـازماني، بـه      . كننـد  قي خود تلقي مـي وظيفة اخال

: الـف 1388فرامـرز قراملكـي،   ( نهاد، بر پاسخگويي افراد و سازمان اسـت  هاي مردم سازمان

كـه   ساالر و بـراي ايـن   هاي كارآمد و حكومت مردم در تأكيد بر سازمان) ع( حضرت). 211
كه از مـردم خواسـتند    يري انجام دادند؛ ازجمله ايننظ اجحاف حقي واقع نشود، اقدامات بي

كه دربارة ايشان انتقاد كنند و در ساية اين انتقادپذيري، يكي از ابتكارات امام، تأسيس خانـة  
تنها فـرد   البته در جامعة متكثر كنوني، نه). 261: 1390فرمهيني فراهاني، ( خواهي بود عدالت

  .نقاد و انتقادگر نيز باشد بايد انتقادپذير باشد، بلكه الزم است

هايش نگاه انتقادي به جامعه و رفتار انسـان   اي از سخنان و نامه در بخش عمده) ع( امام
به  78به معاويه و انتقاد به آنچه كه در جامعه رايج است و يا نامة  10و  9دارد، ازجمله نامة 

از  البالغـه  نهـج در . كنـد  يلوحانه كه از ايشان انتقـاد مـ   ابوموسي اشعري دربارة داوري ساده
  : كند انتقادگري و انتقادپذيري بسيار سخن رفته است، براي مثال، به فرزند خود سفارش مي

سـيد رضـي،   ( .ات را نصيب دوستت كن، خواه خـوب يـا بـد باشـد     نصيحت خالصانه
  )31نامة : 1387

  :فرمايد مي 353 و يا در حكمت

  .خود داري بر ديگران عيب بشماريترين عيب، آن است كه چيزي را كه در  بزرگ

  

  مداري اصل قانون 9.2

بـودن يـك حرفـه، زمـاني      اي است، اما قانونمند قانون عامل وحدت و انسجام در هر حرفه
اگـر  . بنـد باشـند   جا كه به نفع آنان نيست، به آن پاي اهميت دارد كه افراد در عمل، حتي آن

شدن حقش نخواهد ترسـيد و هـيچ زورمنـدي     قانون حاكم باشد، هيچ صاحب حقي از تباه
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خـود حضـرت اميـر    . هم در ساية زور و زر خود نخواهد توانست از چنگ قانون بگريـزد 
كـرد   خواستند خالفت را بپذيرد، روي اين مسئله تأكيد مي دربرابر اصرار كساني كه از او مي

خـواهي و امتيـازطلبي گـوش     حكومت قانون است و به هيچ توصيه، افزون كه حكومت او
گيـري   به كـارگزارانش، بهـره  ) ع( هاي مهم و كاربردي امام علي يكي از توصيه. نخواهد داد

شـكني   هـاي قـانون   المال است و بارها آنـان را از خطرهـا و آفـت    معقول و قانوني از بيت
، البالغـه  نهـج  40نامـة  ). 254: 1390رمهيني فراهـاني،  ف( اند المال برحذر داشته دربارة بيت

  :اي از آن است نمونه

توانستي گرفته، و آنچـه   ها را برداشته، و آنچه را كه مي به من خبر رسيده كه كشت زمين... 
اي، پس هرچه زودتر حساب امـوال را بـراي مـن     اختيار داشتي به خيانت خورده را كه در

  .تر است داوند از حسابرسي مردم سختبفرست و بدان كه حسابرسي خ

  

  اصل مدارا و سعة صدر 10.2

اين ويژگي مـانع  . شكند دليل ضعف نفس، در قبال به دوش گرفتن تكاليف فرو مي انسان به
جـا كـه    بـر همـين اسـاس، از آن   . از آن است كه آدميان دربرابر تكاليف دشوار تاب آورنـد 

جا كه ممكن است با مسامحه و مـدارا بـا    بايد تا آنهمواره امكان اشتباه و خطا وجود دارد، 
توجه به اين ويژگي انسـان،   با). 113: 1390فرمهيني فراهاني، ( خطاهاي مردم برخورد كرد

. شخصي، ماليمت و نرمي دربرابر ديگران است يكي از اصول اخالقي در رفتار ارتباطي بين

هاي معيشتي، افراد را بـه   و دشواري  ها سختي كار در محيط شغلي، وضعيت بحراني، ناكامي
براساس ايـن اصـل   ) ع( امام علي. كشاند نظري مي گيري، تندخويي و تنگ خشونت، سخت
و «: كنـد  كاربردن رفق و مدارا است، به كارگزار حكومتي خود توصيه مـي  كه سر سياست به

فرامـرز  ( )69نامـة  : 1387سـيد رضـي،   ( »در حكومت مدارا كن تا آيندة خوبي داشته باشي
اي و كاري، اصل بـر رفـق و مـدارا اسـت،      بنابراين در روابط حرفه). 212: 1388قراملكي، 

  :كند كه حضرت به كارگزار خود سفارش مي چنان

جـا كـه    در آن. در مشكالت از خـدا يـاري جـوي، و درشـتي را بـا انـدك نرمـي بيـاميز        
ر انجـام نگيـرد، درشـتي    مداراكردن بهتر است، مدارا كن، و در جايي كه جز با درشتي كا

  )46نامة : 1387سيد رضي، ( .كن

توجه به اين سخن، مدارا يك اصل مشروط است و تا جايي كه الزم است بايد مدارا  با
  .كرد و در جايي كه جز با تندي و درشتي كار انجام نشود، بايد چنين كرد
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يل هـاي اصـ   سـعة صـدر يكـي از ارزش   . معناي تحمل و بردباري اسـت  سعة صدر به
انـد و   بردباري و درنگ هماهنگ«: فرمايد آن حضرت در ارزش بردباري مي. اسالمي است

اي، فرد بايـد بردبـاري را    در هر حرفه. )460حكمت : همان( »ها بلندهمتي است نتيجة آن
در اين رابطه بـه مالـك   ) ع( امام علي. خوبي پيش ببرد پيشة خود سازد تا بتواند امور را به

  :كند سفارش مي

از ميان مردم، برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن، كساني كه مراجعة فراوان، 
  )53نامة : همان( .ها را به ستوه نياورد آن

، يكـي از شـروط گـزينش    )ع( اي، حضـرت  توجه به اهميت بردباري در امور حرفـه  با
  .ن خود را بردباربودن آنان قرار داده استاكارگزار

  

  اصل اعتدال 11.2

دو  اسالم، دين تعادل، توازن و منطق است و افراط و تفريط دو سر يك طيف هستند كه هر
 و«: كنـد  رو معرفي مـي  خداي متعال، امت اسالمي را امتي متعادل و ميانه. شوند نكوهش مي

امتي امت ميانه، يعني ). 143: بقره( اي قرار داديم شما را امت ميانه: »وسطا امة جعلناكم كذلك
يكـي از  ). 67: 1390فرمهينـي فراهـاني،   ( كنـد  كه در هيچ امري از امور افراط و تفريط نمي

حرفه و شـغل آدمـي    روي در آن الزم و ضروري است، كار، اموري كه حفظ تعادل و ميانه
اي بايد در همة كارهاي خود در مسـير اعتـدال حركـت كنـد و از      يك شخص حرفه. است

زيرا هرگونه افراط و تفريط سـبب تزلـزل فـرد و جامعـه،     . پرهيزدهرگونه اسراف و تبذير ب
براي مثال، در روابط با همكـاران، يـك فـرد    . شود سوي تباهي مي انحراف از حق و سير به

  :فرمايد مي) ع( در اين رابطه، امام علي. اي بايد جانب اعتدال را رعايت كند حرفه

ستي كه افراط كند و به غيرحق كشـانده  دو: شوند زودي دو گروه نسبت به من هالك مي به
بهترين مردم نسـبت  . روي كند، به باطل درآيد توزي با من زياده شود، و دشمني كه در كينه

  )127خطبة : 1387سيد رضي، ( .رو هستند به من گروه ميانه

  

  اصل فروتني و مهرباني 12.2

اي در هر مقام و موقعيتي به آن توجه كنند، اصل فروتني و  اصل ديگري كه بايد افراد حرفه
طرفين رابطه، در هر مقام و موقعيتي كه باشند، اساس ارتباطشان بايد مبتني بر . مهرباني است
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شـايان توجـه   . جـويي باشـد   تساوي و نگاهي بدون كبر و غرور و پرهيز از تفاخر و برتري
ت، راه شكرگزاري بر نعمت برتري فرد بر افـراد ديگـر را توجـه بـه افـراد      است كه حضر
  :اند زيردست دانسته

 .تر از خود توجه داشته بـاش، كـه راه شـكرگزاري تـو در برتـري اسـت       به افراد پايين

  )69نامة : همان(

. ن بودها را به رخ كشيد، بلكه بايد فروتن و مهربا تنها نبايد برتري رو در روابط، نه از اين 

بكر، ضمن توصيف مؤمنان و پرهيزكاران به فروتنـي   ابي اي به محمدبن در نامه) ع( حضرت
ها امر  اعتنايي به مردم زيردست و فروتني و نرمي با آن و مهرباني، به پرهيز از تندخويي و بي

  ):205 -  204: 1386ماهيني، ( كنند مي

سـيد رضـي،   ( .خنـدان بـاش   و رو با مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، گشـاده 
  )27نامة : 1387

  

  اصل رازداري 13.2

مراد از رازداري، اين . شود اغلب، رازداري با حفظ حريم خصوصي و با امانتداري اشتباه مي
دستيابي . است كه اگر به هر دليلي به اسرار دست يافتيم، نبايد آن را براي ديگران افشا كنيم

به حريم خصوصي نيست، بلكه افراد به طرق مختلف به اسرار به اسرار لزوماً ازطريق ورود 
امروزه اطالعات منشأ قدرت است و حفـظ اطالعـات محرمانـه و    . يابند ديگران وقوف مي

  :فرمايد درباب ضرورت رازداري رهبر مي) ع( امام علي. اسرار افراد يك اصل اخالقي است

د، از خود دور كن و نكن وجو مي جستدنبال عيوب ديگران، بيشتر  از رعيت، آنان را كه به
داشـتن آن از همـه سـزاوارتر     دشمن بدار، زيرا مردم عيوبي دارند كه رهبر امت در پنهـان 

 .تو پنهان است، آشكار گردانـي و آنچـه هويـدا اسـت بپوشـاني     بر است؛ پس مبادا آنچه 

  )53نامة : همان(

اشـخاص حقيقـي و حفـظ    عنـوان   حفظ اسرار افراد به: رازداري داراي دو مرتبه است
البته اين اصل اخالقي نامشروط نيست، بلكـه در  . عنوان اشخاص حقوقي اسرار سازمان به

ناپذير شود، افشاي اسرار، يك وظيفة اخالقي  شرايطي كه رازداري موجب خسارت جبران
دغدغـة اخالقـي سـبب    . خواهد بود؛ اما اين وظيفه را نيز بايد با دغدغة اخالقي انجام داد

آميزبودن اسرار افراد يا سازمان مطمئن باشد و صرفاً بـه   كه از مخاطره شود فرد، اول اين مي



 83   شرفي

  

 مطمـئن   

ل آزادي،  
پذيري،  ت

ل، اصـل  
هـاي   ظـام    

ـده و بـر   
مجموعـة  

 رابطه بـا  

؛ چراكـه  
ر تـداخل    
و هـم در     
 و اصـل   

  

  

اشفاطمه و   فراهاني

بـودن آن القـي  

ريم، اصـلو تكـ 
، اصل مسئوليت
ري، اصل اعتدال
ول در همـة نظ
سالم مطرح شـ

م.  از آن اسـت 
  :قسيم كرد

 ستند؛

ها را در اي آن 

ر مطالعه است
ها بـا يكـديگر
طـه بـا خـود و
و انتقادپـذيري

  . است

محسن فرمهيني

راز هـم از اخال

 اصل احترام و
 اصل صداقت
ي و انتقادپذير
ي از ايـن اصـو
ور خاص در اس

هايي دال نمونه
ن به دو دسته تق

ها هس همة انسان
 يك فرد حرفه

براي سهولت د
ري، اين محوره
ل را هم در رابط
ه اصل نقادي و

داده شدهشان

ر شيوة افشاي ر
2(  

كرديم كه شامل
ن، اصل امانت،
صدر، اصل نقاد

اگرچه برخي. ت
طو ين اصول به

 و يا اصل اعتد
توان خاطب مي

ه  و به عبارتي،
ص است و بايد

بندي، بيشتر ب م
بسيار در موارد

خي از اين اصول
جمله   كه از آن
بندي نش ين دسته

كه در و دوم اين
210: الف1388

صل را بررسي كر
 به عهد و پيمان
 مدارا و سعة ص
ل رازداري است
وه ديگري از اي
 اصل بردباري
حاظ محور و مخ

ها ديگران ب آن
 به خود شخص
.ر داشته باشد

ت كه اين تقسيم
پذير نيست و 

اي بايد برخي رفه
دنظر قرار دهد،
ر نمودار زير، اي

ن اكتفا نكند و
8مرز قراملكي،

موع، سيزده اص
ف، اصل وفاي

مداري، اصل ن
مهرباني و اصل

رح است، گروط
د شده است كه

شده را ازلح سي
ولي كه مخاطب
ولي كه مربوط
ت كند و مدنظر
شايان توجه است

ها امكان مل آن
ي مثال، فرد حر

ها مد اير انسان
در. كريم است

گمان و ظن
فرام( .باشد

درمجم
اصل انصاف
اصل قانون
فروتني و م
اخالقي مط

ها تأكيد آن
اصول بررس

اصو. 1
اصو. 2

خود رعايت
البته شا
تفكيك كام

براي. دارند
رابطه با سا
احترام و تك
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  گيري نتيجه. 3

طور فطري در نهاد آدمـي وجـود دارد و اوليـاي     هاي اخالقي به ترديد، گرايش به ارزش بي
ديـن مبـين   . انـد  هاي اخالقي دعوت كرده ها را به رفتار براساس ارزش الهي از ديرباز انسان

د و منابع بسياري بـه آن  پاسخ نگذاشته است و در موار اسالم نيز اين نياز فطري انسان را بي
است كـه در آن   البالغه نهجدر ) ع( يكي از اين منابع، سخنان نغز امام علي. پاسخ داده است

  .طور جامع و كامل به اخالقيات توجه شده است به

تازگي در ايران جايگاهي پيدا كرده اسـت، حـوزة    هاي دانش اخالق كه به يكي از شاخه
جـا كـه    از آن. است ازلحاظ معرفتي به آن بيشتر توجـه شـود  اي است كه الزم  اخالق حرفه

اي است، در پژوهش حاضـر،   ترين منابع شناخت اخالق حرفه هاي اسالم يكي از مهم آموزه
طور كلـي   هاي مهم اسالم، به عنوان يكي از كتاب ، بهرا البالغه نهجاي در  اصول اخالق حرفه

  .طور خاص بررسي كرديم و شيعه به

همواره به بحث اخالقيات و اصول اخالقي توجـه  ) ع( دهد كه امام علي مي نتايج نشان
 را هـا  طور اخص و تمـامي انسـان   اند و در موارد فراواني كارگزاران و ياران خود را به داشته

 البالغه، نهجطور كلي، اصول اخالقي مطرح در  به. اند در طول زمان به رعايت آنها فرمان داده

اصل احترام و تكـريم، اصـل آزادي، اصـل انصـاف،     : گيرند، ازجمله در چند دسته جاي مي
پـذيري، اصـل    اصل وفاي به عهد و پيمان، اصل امانـت، اصـل صـداقت، اصـل مسـئوليت     

مداري، اصل مدارا و سعة صدر، اصل نقادي و انتقادپذيري، اصل اعتدال، اصل فروتني  قانون
اصول، چون اصل احترام و امانت و وفاي در اين بين، برخي از . و مهرباني، و اصل رازداري

به عهد، از اصول نامشروط و برخي چون اصل رازداري و اصل مدارا و سعة صدر از اصول 
هـا را   شخصي خود، آن شخصي و برون اي بايد در روابط درون اند كه يك فرد حرفه مشروط

  .مدنظر قرار دهد

هاي اخالقي  هاي اخالقي، عهدنامه اين موارد، اصولي هستند كه بايد براي تدوين كدنامه
و منشورهاي اخالقي در ايران و ساير جوامع اسالمي مدنظر قرار گيرند و مقدم بر آن، بايـد  

كردن افراد براي شغل و حرفه، اين اصول را آموزش داد تا  اي و آماده در بحث تربيت حرفه
  .طح جامعه باشيمها در س ها و سازمان اي سالم در محيط شاهد روابط كاري و حرفه
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