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نقش پلیس اخالق مدار در بیانیه گام دوم انقالب
هادی پوه احادیان ،9هضا بهرامی خوشکاه
حاهیخ دهیافت9358/17/13 :

2

حاهیخ پذیرش9358/15/98 :

چکیده
آنچه ده میواه فرهنگ از اهاقت خاصمی برخموهداه اسمت ،اخمالق میباشمد .اممرمز اخمالق
حرفهای م مسئواقت اجتااعی ،مهمحرین متغقر ده موفیقت سازمان است که باحوجمه بمه مسمئواقت
حساس پلقس آشنایی آنان با شاخصههای اخالق حرفهای ،نیش مهای ده فرهنگ سازی م حیویت
مبانی اخالق حرفهای ده بقن کاهکنان م ده نهایت حقیمق مسمئواقت اجتاماعی سمازمان داهد؛ امذا
هدف از پژمهش حاضر ،برهسی نیش پلقس اخالق مداه ده بقانقه گام دمم انیالب اسمت .جسمت
مجوی ها هایی برای افزایش کاهایی م به کاهگقری حداکثر حواناییهاى کاهکنمان ده جهمت حقیمق
هدفهای سازمانی یکی ازموضوعاو م دغدغههاى هاقشگی مدیران م صاحبنظران علم ممدیریت
بود است .هدف این پژمهش ،حبققن چاهچوب علای م کماهبردی بمرای بهبمود عالکمرد کاهکنمان
مبتنی بر اخالق ده مقق کاهی است .نتایج نشان میدهد اهحبماط پویمای اخمالق م حوسمته مموهد
حوجه بسقاهی از جامته شناسان بود است .برهسیهای همانشناسمی اجتاماعی ممذاهب ،حماکی از
حاایزاو هفتاهی پقرمان ممذهبی ماحمد میباشمد .حتمااقم اخالقمی ضمان آن کمه سمات حرکمت،
استراحژی هشد م شدو هشد ها حتققن میکند ،مای حقوالو اقتصادی جامته اخالققاو جامتمه ،ها
ده مقل نوین حقت حأثقر قراه میدهداخالق کاه ده اداهاو دماتی کشوه ضمتف مقسوسمی داهد.
بر این ضتف اخالق کاه ،متغقرهای بیشااهی دخقلند .برخی صاحبنظران با حأکقد بر سلوح کالن،
بر متغقرهای کالن اقتصادی ،اجتااعی م فرهنگی انگشت میگذاهند م برخی دیگر ضان حوجه بمر
سلوح مقانی م خرد ،متغقرهای مقانی م خرد مؤثر بر اخالق کاه ها برجسته میناایند .ایمن ملااتمه
از دیدگا خرد ،بر عوامل سازمانی مؤثر بر سلح اخالق کاه متارکز شد است.
واژگان کلیدی :معنویت ،اخالق ،جامعه ،پلیس ،توسعه ،اقتصاد
 -1کارشداب ارشد دافوب معاون فاوا فا ا کرمان ،عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظاامی اساتان کرماان،
(نویسدد مسلو  -تلفنخtraffic_safety21@yahoo.com -81110116133
 -3کارشداب ارشد مدیرت صدعتی  ،معاون طرح و برنامه فا ا کرمان -تلفن31130 -81116310170
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مقدمه
اخالق پسندید م نقکو از باهزحرین صفاو انسمانی م ااهمی اسمت کمه ده مناسمبتها م
هماب خانوادگی م اجتااعی پقوند دهند ی قلبها م حیویت کننمد ی صماقاتها اسمت م
ده حتاای م هشد م کاال خانواد م نظام اجتااع نیش مهای ایفا میکنمد (متقمد فمر:9389،
 )22از دیدگا عالمه طباطبایی (هحاه اهلل) مترمف ،آداب م شقو های هفتماهی مناسمب ده
یک جامته است که عیال آن ها به هساقت میشناسند .یا هر عالی که افکاه عامومی آن ها
هفتاهی شناخته شد م مأنوس میداننمد م بما ذائیمهی اهمل همر اجتاماعی سمازگاه اسمت
(طباطبایی.)232 :9381 ،
جایگا م اهزش خوشخلیی حا بدان پایه است که به انسانهای مؤمن مقدمد نایشمود،
بلکه هر کس از این فضقلت بهر منمد باشمد ،اهزشمی گرانسمنگ بمه دسمت آمهد اسمت.
انسانها دم سرمایه ده اختقاه داهند :مادی م متنوی .سرمایههای مادی مقدمدند گذشمته از
این که هاه جا کاهبرد نداهند ،امّا سرمایههای متنوی نامقدمد بود  ،کاها م مؤثرنمد .پقمامبر
گرامی اسالم (صلی اهلل علقه م آاه م سلم) خلاب به فرزندان عبمداااللب فرمودنمد :إِنَّکُممْ
اَنْ حَسَتُوا اانَّاسَ بِأَمْوَااِکُمْ فَااْیَوْهُمْ بِلَلَاقَۀِ ااْوَجْهِ مَ حُسْنِ ااْبِشْر؛ شاا نایحوانقد هاهی ممردم
ها با اموالحان هاضی کنقد ،بنابراین ،با آنها با همی گشاد م چهر ای باز م خندان مالقماو
م از این طریق هضایتشان ها جلب کنقد (عاملی.)9351 ،
امرمز اخالق حرفهای م مسئواقت اجتااعی ،مهمحرین متغقر ده موفیقت سمازمان اسمت
که با حوجه به مسئواقت حساس پلقس ،آشنایی آنان با شاخصههای اخالق حرفه ای ،نیمش
مهای ده فرهنگ سازی م حیویت مبانی اخالق حرفهای ده بقن کاهکنان م دهنهایت حقیمق
مسئواقت اجتااعی سازمان داهد .جستجوی ها همایی بمرای افمزایش کماهایی م بکماهگقری
حداکثر حواناییهاى کاهکنان ده جهت حقیقق همدفهای سمازمانی یکمی از موضموعاو م
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دغدغههاى هاقشگی مدیران م صاحبنظران علم مدیریت بود است؛ اذا هدف از پمژمهش
حاضر ،برهسی نیش پلقس اخالق مداه ده بقانقه گام دمم انیالب است).
اخالق کاه به حوز ای از فرهنگ جامته اطالق میشود که اهزشها م هنجاههای مربوط
به کاه ها ده برمیگقرد م قابل ملااته ،شناسایی ،سنجش م انداز گقری است م ایمن قواعمد
کلی ها ده زمقنه کلیحر فرهنمگ م اجتاماع ممیحموان برهسمی کمرد (متقمدفر.)98 :9377 ،
میحوان اخالق کاه ها مجاوعه میژگیها م هفتاههایی دانست که افراد یک جامته ده جهت
هعایت کامل شرای کای م کقفی کاهی که حتهد کرد انمد ،از خمود نشمان ممیدهنمد .ایمن
هفتاهها ناشی از نوع برداشتی است که آنان بر اساس نگمرش خمود ،از کماه م نیمش آن ده
جهت اهداف جامته داهند .با حوجه به حأثقر چشاگقر اخالق کاهی بر مقزان حقیق اهمداف،
حدمین استراحژی ،هفتاههای فردی ،عالکرد سازمان ،هضایت شمغلی ،خالققمت م نموآمهی،
نقو حصاقمگقری م مقزان مشاهکت کاهکنان ده امموه ،فمداکاهی ،حتهمد ،انضمباط ،سمخت
کوشی ،سلح اضلراب م نظایر آنها ،میحوان گفت ده سازمان ،پدید ای بمه دمه از نیمش م
حأثقر این مفهوم مجود نداهد .میحوان با مشاهد پایبندی فرد به هنجاههای شغلی م هعایمت
میرهاو موجود ده سازمان کاه ،برای مثال با دیدن هد پقشنهاد اخذ مبلغمی ده قبمال انجمام
کاهی یا نادید انگاشتن هماب خویشامندی م دمستی ده جریان کاه یا صرفنظر از منمافع
شخصی ده انجام مظایف م حوجه به مصااح جامته م ..میحموان فمرد ها داهای اخمالق کماه
دانست؛ اذا حالش ده جهت هشد م حوسته کاهکنان م متتهمد کمردن آنهما بمه سمازمان بمه
عنوان یک مظقفه ملرح شد است .بنابراین ،الزم است عواملی که کاهایی کاهکنان سمازمان
ها افزایش میدهند ،یا از هکود آن جلوگقری میکنند ،شناسایی شوند.

 /019فصلنامه دانش انتظامی کرمان ،سال  /01شماره  71پاییز 0318

پیشینه و مفاهیم نظری تحقیق
اخالق اداری :اخالق اکنون به صوهو منشوه اخالقی سازمان م قوانقن هفتماه حرفمهای
مشاغل پایه دهمن سازمانی نهاد اسمت .ده یمک دهمهی اخقمر حوجمه همز افمزمن بمه ایمن
موضوع شد که باید علت آن ها ده مقایع دهههای اخقر مانند جهانی شمدن ،حوسمته عمدم
حارکز ،مدیریت گرایی ،افزایش هماب کاهی حجاهی سازمانهای دماتی با بخش خصوصی،
هشد ملااتاو اجتااعی م دهخواست فزایند بمرای پاسمخگویی م مسمؤماقت اجتاماعی از
سوی مراجع قانون م سقاسی دید .اخالق اداهی هم اکنون بمه نهضمتی اصمالح گرایانمه ده
مدیریت دماتی حبدیل شد است که به ملااته م شناسمایی قواعمد م ضمواب هفتماه انسمان
اداهی م موضعهایی چون حدمین منشوه اخالق ،قموانقن م اسمتانداهدهای هفتماه ،آمموزش
اخالققاو ،مدیریت اخالق ،حصاقم گقمری اخمالق ،فرهنمگ م جمو اخمالق م زیرسماخت
اخالق میپردازد (ذاکری.)97 :9388،
سازمان هاکاهیهای اقتصادی م حوسته 9نقز با طراحی یک زیرسماخت اخالقمی کمه ده
ماقع یکی از ااگوهای اثربخش مدیریت اخالققاو مقسوب میگردد مستی دهکنترل فسماد
م حفظ م اهحیای اخالققاو م اصالح هفتاههای نامللوب ده اغلب کشوههای عضمو خمود
کرد است .ده این ااگو به مقزان زیادی عوامل مققلی م سازمانی با یکدیگر حرکقمب شمد
است که مهمحرین این عوامل عباهحند از:
 حتهد ههبران ،سقاست مداهان م مدیران به هعایت اموه اخالقی؛
 استراحژی ،سقاستها م قوانقن م میرهاو دققق م الزم اخالقی؛
 جو م فضای جامته م سازمان؛
 سقستمها م مکانقزمهای انگقزشی برای حشویق به انجام هفتاه اخالقی؛
OECD
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 برنامههای آموزشهای کاهآمد م مؤثر؛
 سقستمهای کنترای م اهزیابی کاهآمد م مؤثر دهمن م برمن سازمانی؛
 دالیل م استدالل عق اپسند کافی برای پذیرش اخالق؛
 موقتقتهای شغلی؛
 نقازهای شخصی؛
 جامته مدنی فتال.
اذا ده مجاوع میحوان گفت چنانچمه یمک زیمر سماخت اخمالق از کماهکرد صمقققی
برخوهداه گردد ،مققلی ها فراهم میآمهد که اسمتانداهدها م شماخصهای هفتماه شخصمی
مللوب ،موهد حشویق م حاایت قراه گقرد( .فیقهی م هضایی منش.)79 :9384 ،
مبانی نظری تحقیق
میام متظم ههبری ده بقانقه گام دمم انیالب خلماب بمه ممردم ده خصموص اخمالق م
متنویت میفرمایند:
متنویّت به متنی برجسته کردن اهزشهای متنوی از قبقل :اخالص ،ایثاه ،حوکّمل ،ایامان
ده خود م ده جامته است ،م اخالق به متنمی هعایمت فضمقلتهمایی چمون خقرخمواهی،
گذشت ،کاک به نقازمند ،هاستگویی ،شجاعت ،حواضع ،اعتااد به نفمس م دیگمر خلیقّماو
نقکو است .متنویّت م اخالق ،حرکتها م فتّااقّتهمای فمردی م اجتاماعی م نقماز اصملی
جامته است؛ بودن آنها ،مقق زندگی ها حتّی با کابودهمای ممادّی ،بهشمت ممیسمازد م
نبودن آن حتّی با برخوهداهی مادّی ،جهنّم میآفریند .شتوه متنموی م مجمدان اخالقمی ده
جامته هرچه بقشتر هشد کند برکاو بقشتری به باه میآمهد؛ این ،بقن گاان مقتاج جهماد م
حالش است م این حالش م جهاد ،بدمن هاراهی حکومتها حوفقق چندانی نخواهد یافمت.
اخالق م متنویّت ،اابتّه با دستوه خود باید منش م هفتاه اخالقی م فرمان به دست نایآید،
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پس حکومتها نایحوانند آن ها با قدهو قاهر ایجاد کنند ،امّا امّال زمقنه ها بمرای هماج آن
ده جامته فراهم کنند م به نهادهای اجتااعی ده این باه مقدان دهند م کاک متنوی داشته
باشند ،م ثانقا برسانند؛ با کانونهای ضدّ متنویّت م اخالق ،بمه شمقو ی متیمول بسمتقزند م
خالصه اجاز ندهند که جهنّایها مردم ها با زمه م فریب ،جهنّای کنند .ابزاههای هسانهای
پقشرفته م فراگقر ،امکان بسقاه خلرناکی ده اختقاه کانونهای ضدّ متنویّت م ضمدّ اخمالق
نهاد است م هم اکنون حهاجم همزافزمن دشانان به دلهمای پماک جوانمان م نوجوانمان م
حتّی نونهاالن با بهر گقری از این ابزاهها ها به چشم مسئوالنه خود ممیبقنقم دسمتگا همای
مسئول حکومتی ده این باه مظایفی سنگقن بر عهد داهند کمه بایمد هوشماندانه م کمامال
صوهو گقرد .م این اابتّه بمه متنمی هفمع مسمئواقّت از اشمخاص م نهادهمای غقرحکمومتی
نقست .ده دمه ی پقش هم باید ده این باه ها برنامههای کوحا مدّو م مقان ممدّو جمامتی
حنظقم م اجرا شود؛ ا نشا ءاالّه ()57/99/22
ده این خصوص پلقس نقز از جامته جدا نایباشد م چه بسا مظقفه ام نقز بقشمتر باشمد.
اخالق اسالمی اخالقی است که ده چاهچوب اسالم است .اخالق اسالمی سه بخش اصلی
داهد .هابله با خدا:کاههایی که آدمی باید ده برابر خمدا بکنمد ،ماننمد ناماز م همز م دعما.
هابله با مردم :برخوهد فرد م هفتاههایش بما ممردم م دیگمر اعضمای جامتمه ،ماننمد هفتماه
نیشهای خانواد م دمستی .عاوما منظوه از اخالق اسالمی بقشتر این بخش اسمت .هابلمه
با خود :چاهچوب برخوهد انسان با خودش ،مانند حسد (هشک) م چگونگی غذا خموهدن.
ده کل میژگیهای اخالقی ده اسالم بسقاه مهم است ،به گونهای که پقمامبر اسمالم فرممود:
«(إنّاا بُتِثْتُ ألُحَاِّمَ مَکاهِم األخالق)» یتنی «براستى که من براى بمه کامال هسماندن مکماهم
اخالق مبتوث شد ام .ده همش اخالقی اسالم ،مالک هر کاه هضمایت خدامنمد اسمت .ده
همش اخالقی اسالم ،حقسقن م حیبقح مردم ده هسقدن به بهشت م دمهی از جهنّم ،اهمداف
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اصلی نقست ،بلکه هدف اصلی هضایت خدامند است م چون هدف علم اخمالق ،هسمقدن
انسان به ستادو م کاال است م از سوی دیگر سمتادو م کامال انسمان نقمز ده حقصمقل
هضای ااهی است ،پس اخالق ماقتی هامان اخمالق اسمالمی اسمت چمون زمقنمه کامال م
ستادو انسان ها فراهم میکند م دستیابی به آن برای هاگان امکان پمذیر اسمت .بهتمرین
شاهد بر اینکه اخالق ماقتی ،هاان اخالق اسالمی است (.)www. asemooni. com
شاخصههای اخالق واقعی از منظر اسالم
 -9حاکقد بر ملابیت م یا عدم ملابیت مباحث با کتاب م سنت.
 -2حالش ده اهائه نظامی جامع که پاسخگوی هاه پرسشهای اخالقی باشد.
 -3اهائه حفسقری متتدل م هااهنگ با سایر مفاهقم اخالقی.
 -4حیسقم م حربقت منلیی مباحث اخالقی ده سه بخش ملااتماو مبنمایی ،حوصمقفی م
حربقتی.
 -9حوجه به ابزاه حربقت اخالقی م حرحقب طبقتی آنها م حاکقد بر مشرمعقت آنها.
 -6استفاد از حجربقاو علای پقشگامان م پقش کسوحان ده حهذیب اخالق.
 -7ستی ده استخراج اصول م قواعد کلی اخالق از خالل مصادیق ماهد شد ده کتماب
م سنت.
 -8حبققن دیدگا اسالم ده حوز های مختلف هفتاهی م ملکاو نفسانی به طوه مستیل م
اابته با حوجه به حأثقر متیابل آنها.
 -5حوجه به حأثقر متیابل حوز اندیشه ،ملکاو نفسانی م هفتاه م کرداه بر یکدیگر.
 -91حوجه به جایگا عیل ،گرایشهای فلری م آثماه م حجربقماو عالمی ،ده حفسمقر م
عال به مفاهقم اخالقی.
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 -99حاکقد بر هشد هااهنگ م متوازن استتدادهای اخالقی م پرهقمز از افمراط م حفمری
ده آنها.
 -92حوجه به مضتقت م شرای خاص مخاطبان ده به کماه بسمتن دسمتوههای اخالقمی
(.)Www.asemoni.ir

اخالق م حوسته :به نظر میهسد که آنچه ده میوامه فرهنمگ از اهاقمت خاصمی برخموهداه
است« ،اخالق» میباشد .هابله بقن اخالق م حوسته هابلهای یک جانبه م اسمتاحقک نقسمت،
اهحباط پقچقد بقن این دم میوامه از آنجما ناشمی میشمود کمه اخالققماو ،حوسمته پذیرنمد.
اخالققاو حوسته پذیر ،میحواند سکوی جهش یک جامته باشد م زمقنههایی چون پویمایی،
عیالنقت ،خالققت ،حتلقم پذیری ،دنقوی بودن ،مشماهکت پمذیری ،هیسمک پمذیری ها داها
باشد .اقتصاد دانان برجستهای چون هاگن بر اصاات اخالقی صقه میگذاهنمد م حقموالو
اقتصادی ها متلول حقول فرهنگمی م منبتمث از آن میداننمد .می مینویسمد :کمه «حقمول
اساسی ده فرهنگ» به خودی خود باعث میشود که اقتصاد از حاات هکود خاهج گمردد م
به هشد م حوسته هم نهد» .همستو جنبمههای اخالقمی ها کمه مربموط بمه حوسمته اقتصمادی
میشود ،شامل حاایل به پقش بردن علمم ،حاایمل بمه کماهمدانش مکتسمبه ده مقمق ممادی
زندگی ،حاایل به داشتن فرزندمکوشش برای پقشرفت مادی میداند (قر باغقان م اسمالمی
.)64 :9364
«شهقد ملهری مینویسد :اگر قدهو ها بتنموان ممالک پقشمرفت بمدانقم جواممع غربمی
امرمز جزء «جامتهی پقشرفته» هستند نسبت به گذشته .مثال از نظمر ثمرمو قدهحشمان بمه
گذشته خقلی بقشتر شد است مای اگر مثال جنبههای انسانی آن ها ده نظر بگقمریم قمدهی
کاقت آنها انگ میشود ،یتنی خود غربیها نقز دیگر مدعی پقشرفت نقستند .مسااهای کمه
ده اینجا طرح کرد است حقت عنوان «انقلاط غرب» که اکنون مسااه مهای ده دنقما شمد
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است مآن ها طرح میکنند اهحباطی با مسااه قدهو نداهد .ده حاای که غرب از نظر حکنقمک
همز به همز پقشتر میهمد ،هاواه صقبت از انقلاط غرب است ،م حاز غرب نه فیم بما
متقاه اهزشهای اخالقی انقلاط داهد بلکه بما برخمی متقاههمای دیگمر نقمز انقلماط داهد
(ملهری.)233 : 9362،
روش تحقیق
ده پژمهش حاضر با استفاد از منابع کتابخانهای م اسنادی م همش حوصقفی -حقلقلی به
برهسی م حقلقل موضوع میپردازیم .شایان ذکر است به منظوه حبققن بهتر مسمأاه ،ده حمقن
نگاهش ملااب از بقاناو میمام متظمم ههبمری بما اسمتفاد از همش حقلقمل مقتموی بهمر
گرفتهایم.
یافتههای تحقیق
حأثقر اخالق اسالمی بر کاهکنان سازمان :به طوه کلی اخالققاو ده سمازمانها بمه عنموان
سقستای از اهزشها م بایدها م نبایدها حتریف میشود کمه بمر اسماس آن نقمک م بمدهای
سازمان مشخص م عال بد از خوب متاایز میشود .به طوه کلی انسانها ده بتد فمردی م
شخصقتی داهای میژگیهای خاص اخالقی هستند که پنداه ،گفتاه م هفتماه آنهما ها شمکل
میدهد .اخالق ها مجاوعهای از صفاو همحی م بماطنی انسمان حتریمف کرد انمد کمه بمه
صوهو اعاال م هفتاهی که از خلیقاو دهمنی انسمان ناشمی میشمود ،بمرمز ظماهری پقمدا
میکند م بدین سبب گفته میشود که اخالق ها از ها آثاهش میحوان حتریف کرد .اسمتاراه
یک نوع هفتاه خاص ،داقل بر آن است که این هفتاه یک هیشه دهمنمی م بماطنی ده عامق
جان م همح فرد یافته است که آن هیشه ها خلق م اخالق مینامند .دامنه اخالق ها ده حمد
هفتاههای فردی حلیی میکنند ،اما هفتاههای فردی مقتی که ده سملح جامتمه یما نهادهمای
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اجتااعی حسری پقدا میکند م شقوع مییابد ،به نوعی به اخالق جاتی حبدیل میشمود کمه
هیشهاش ده فرهنگ جامته میدماند م خود نوعی مجه غااب مییابد کمه جامتمه ها بما آن
میحمموان شممناخت .امممرمز ده حجزیممه م حقلقممل هفتمماه سممازمانها ،پممرداختن بممه اخممالق م
اهزشهای اخالقی یکی از اازاماو است .نااد بقرمنی سازمانها ها هفتاههای اخالقی آنهما
حشکقل میدهد کمه خمود حاصمل جامع اهزشهمای گونماگون اخالقمی اسمت کمه ده آن
سازمانها ،ظهوه م برمز یافته است (متقد فر.)298 :9389،
ده شرای کنونی هعایت نشدن برخمی متقاههمای اخالقمی ،نگرانمیهمای زیمادی ها ده
بخشهای دماتی م غقردماتی به مجود آمهد است .سمیوط متقاههمای هفتماهی ده بخمش
دماتی ،پژمهشگران ها ماداشته حا ده جستجوی مبناهای نظری ده این هابله بود حا بتواننمد
مسقر مناسب اجرایی آن ها فراهم سازند؛ اذا یکی از عاد حرین دغدغههای مدیران کاهآممد
ده سلوح مختلف ،چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بمرای عوامل انسانی شماغل ده حامام
حرفهها است حا آنها با حس مسئواقت م حتهد کامل به مسایل ده جامته م حرفه خمود بمه
کاه بپردازند م اصول اخالقی حاکم بر شغل م حرفه خود ها هعایمت کننمد .امامقن گمام ده
دستقابی به این اهداف دهک صققح از مفهوم اخالق م شناسایی عوامل حأثقرگذاه بمر هفتماه
اخالقی کاهکنان ده سازمان میباشد حا ده گامهای بتدی بمر همی ایمن عواممل مداقمه الزم
صوهو پذیرد .اخالققاو ده سازمان بمه عنموان سقسمتای از اهزشهما م بایمدها م نبایمدها
حتریف میشود که بر اساس آن نقک م بدهای سازمان مشخص م عال بد از خوب متاایز
میشود .به طوه کلی انسانها ده بتد فردی م شخصقتی داهای میژگیهای خماص اخالقمی
هستند که پنداه ،گفتاه م هفتاه آنها ها شکل میدهد .ماکن است هاقن افراد مقتی ده یک
جایگا م پست سازمانی قراه میگقرند عمواملی موجمب شمود کمه پنمداه ،گفتماه م هفتماه
متفامحی از بتد فردی سر بزند که این میژگیهای انسانی بر همی مقزان کاهایی م اثر بخشی
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سازمان حأثقر بگذاهد .هفتاههای متفامو اخالقی افراد به عنموان کاهمنمدان سمازمان ده یمک
طقف خلی که یک سر آن سالمت اداهی م سمر دیگمر طقمف فسماد اداهی میباشمد قابمل
حقلقل میباشد م مقزان سالمت اداهی ده مقمزان موفیقمت سمازمان ده انجمام ماموهیتهما،
اجرای هاهبردها م برنامهها م ده نهایت دستقابی به اهداف سازمانی نیش به سمزایی ها ایفما
میکند .اماقن گام ده دستقابی به این اهمداف دهک صمققح از مفهموم اخمالق م شناسمایی
عوامل حأثقرگذاه بر هفتاه اخالقی کاهکنان ده سازمان میباشد که ده این حقیقق ستی شمد
حا به طوه جامع این عوامل احصاء م طبیه بندی گردند (قوچانی.)28 :9351،
جایگا اخالق اسالمی ده ایمران :جامتمۀ دینمی از حقمث حتاممل سمازمانها م نهادهمای
اجتااعی ده آن م نقز از نظر هفتاه اهحباطی افراد ،متضان مسائل فرامانی است .این مسمائل
از حتقّن دینی چنقن جوامتی سر برمیآمهند م با حتققن دینی نقز باید پاسمخ یابنمد .اخمالق،
ساماندهندۀ هفتاه اهحباطی ده میقاس فرد ،سازمان ،جامتمه م همابم جهمانی اسمت .هفتماه
اهحباطی دهمنشخصی م برمنشخصی فرد ده زندگی شخصی م زنمدگی شمغلی ،از طریمق
اخالق سامان م انسجام مییابد .هاچنقن هفتماه اهحبماطی سمازمان بما مقمق م نقمز حتاممل
نهادهای اجتااعی با یکدیگر ،ده دم سلح ملی م جهانی ،بمر مبنمای اخمالق قموام مییابمد
برای حتققن مؤافههای کاهبردی اخالق اسالمی -اداهی ،میحوان از اصول هاهبمردی اخمالق
ده اسالم استفاد کمرد؛ اصمول هاهبمردی اصملی ده اسمالم عباهوانمد از :احتمرام اصمقل م
نامشممرمط بممه انسممانها ،هعایممت آزادی انسممانها ،برقممراهی عممداات ده ممموهد انسممانها،
امانتمهزی ده هفتاه م بقنش شخصی .اخالق ده نظام اداهی جاهوهی اسالمی باید هویت
اسالمی داشته باشد م مبتنی بر اخالق اسالمی شکل بگقرد .بمرای داشمتن هویمت اسمالمی
اخالق حرفهای ده کشوهمان ،به چهاه داقل میحوان اشاه کرد:
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ااف) از اقاظ فرهنگی به داقل مابستگی حودۀ مردم کشوهمان به نظمام عیقمدحی اسمالم؛
ب) از اقاظ دینی به داقل جداناپذیری اخمالق از دیمن ده ممتن دیمن اسمالم؛ ج) نقماز بمه
پویایی دهمن فرهنگ اسالمی با حوجه به مواجهۀ آن با چااش جهانیشدن؛ د) از اقاظ نظام
حکومتی ،اازام به حکومت دینمداه ده نظام حکومت دینی م از اقماظ قمانونی ،بمه حأکقمد
قانون اساسی م ده اصل هشتم م بر حصویب قوانقن اسالمی ده کشوه.
نظممام اخممالق اسممالمی بممه گونممهای اسممت کممه بمما اخممالق حرفممهای ده هممم آمقختممه م
حفکقکناپذیر است؛ زیرا ده این نظام مالک نهمایی م نهایمت سمتادو بشمری ،اهلل اسمت م
انسان ده میام خلقفه م جانشقن ااهی ده زمقن ،مقوه حوجهاو اخالقی است؛ بدین متنا که
خشنودی انسان م خدمت به ام موجب هضایت م حیرب بمه خدامنمد میشمود؛ از ایمنهم،
نظام اخالق اسالمی با حوجه به ممالک نهمایی ،ده صمدد اسمت بما اهائمه دسمتوهااتالها م
آیقننامههای اخالقی ده سلح حرفمه م زنمدگی اجتاماعی م هاچنمقن بما ده نظمر گمرفتن
پقشرفتهای مادی ده جهت بهبود زندگی انسانها ،زمقنۀ ستادو م کاال حیقیمی بشمر ها
فراهم آمهد .دهباهۀ موهد اخقر باید گفت ده اخالق ح اسالمی ،مالک نهمایی اخمالق هاانما
خواست خدامند م خقر مللمق مم اسمت .مهمحمرین اصمول هاهبمردی کمه میحواننمد منشمأ
شکلگقری مؤافههای کاهبردی اخالق اسالمی شوند ،عباهواند از :اامف) کراممت انسمانی؛
ب) آزادی فردی؛ ج) عداات اجتاماعی ده مفهموم عمام قمراه دادن همر اممری ده جایگما
شایسته آن؛ د) امانتمهزی ده دم سلح امانتداهی م بقنش امانتنگری .ده این بقن ،اصمل
چهاهم مهمحرین اصل (اصلاالصول) است .مفهوم امانتداهی ده کسبمکاه ،قابل حجزیه به
سه پرسش است .9 :چمه چقمزی ده کسمبمکاه مموهد امانمت قمراه میگقمرد؟  .2ممراد از
امانتداهی ده قبال آن اموه چقست؟  .3صاحبان امانت کقستند؟ اابته امانتداهی ده حرفمه
نایحواند به متنای عدم حصرف باشد؛ زیرا حصرف م بمهکاهگقری میموم کسمبمکاه اسمت؛
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بلکه حصرف ده حرفه دم گونه است :امانتداهانه م غقرامانتداهانمه .ده ایمن زمقنمه حصمرف
امانتداهانه استفاد بهقنه م شایسته است .ضامن امانتداهی ده نگرش اسالمی ایمن بقمنش
است که عاام هاه مقضر خداست .با این نگا  ،فرد با بصقرو ایامانی بمه امانمتنگری ده
جهان هستی میهسد م هاه چقز از جاله خود ها امانت خدامند میداند .پس ده مواجهه با
هاه چقز م ده استفاد از هاۀ اموه ،ها امانتداهی ها میپقااید م چنمقن حمزم م احتقماطی
حیوا است(حهرانی.)929 :9388،
نقش اخالق اسالمی در سبک زندگی :چه هابلمهای مقمان دم مفهموم اخمالق م سمبک
زندگی مجود داهد م از سوی دیگر بقث کردن ده ایمن زمقنمه داهای چمه اهاقتمی اسمت.
نشست علای نیش اخالق اسالمی ده سبک زندگی به هات مجاع عاای حکات اسمالمی
ده ساان اجتااعاو مجاع عاای حکات اسالمی برگزاه شد .ده این نشست علامی حجمج
اسالم مقادستقد مهدمی کنی ،عضو هقأو علای دانشگا امام صمادق (ع) م احادحسمقن
شریفی ،عضو هقأو علای مؤسسه آموزشی م پژمهشی امام خاقنی (ه ) بمه بقمان نظمراو
خود پرداختند م حجت االسالم مهدی فصققی نقز دبقر علامی ایمن نشسمت ها بمر عهمد
داشت .ده آغاز این نشست علای حجت االسالم مهدی فصققی با اشاه به پقشمقنه بقمث
گفت :مبقث اخالق ده اسالم داهای سابیه م پقشقنه عاقیی است به گونهای کمه ده سموه
شاس یازد قسم برای مضاون اخالق بقان شد است .ده چند دهه اخقمر ده کنماه مفهموم
اخالق ،مفهومی به عنوان سبک زندگی بقان میشود م ههبر متظم انیالب نقز ده بقانقه گمام
دمم انیالب از سبک زندگی به عنوان بازمی حل مشکالو اقتصادی یاد ممیکننمد زیمرا حما
زمانی که سبک زندگی حصققح نشود بتقد است متضالو اسالمی نقز حصققح شمود بلکمه
جامته مصرف کنند براساس سبک زندگی عال میکند .از سوی دیگمر ده مقافمل علامی
نگرانیهای فرامانی ده زمقنه مفهوم سبک زندگی مجود داهد که شاید داقل ایمن نگرانیهما
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برداشتهای گوناگون از این مفهوم باشد؛ مقوه بقث ما ده این نشست اهحباط دم مفهموم
اخالق م سبک زندگی با یکمدیگر اسمت .متنمای اخمالق ،حفمامو مقمان اخمالق اسمالم م
سکوالهیزم ،چگونگی ایجاد اهحباط مقان مفهوم اخالق م سبک زنمدگی ،ثامراو بقمث ده
زمقنه سبک زندگی م اخالق پرسشهایی است که ده این نشست علامی بمه دنبمال پاسمخ
دادن به آنها هستقم .نخستقن سؤاای که ده این نشست علای ملرح میشود عباهو اسمت
از این که چه هابلهای مقان دم مفهوم اخالق م سبک زندگی مجود داهد م از سموی دیگمر
بقث کردن ده این زمقنه داهای چه اهاقتی اسمت؟ حفمامو مقمان مفهموم اخمالق م سمبک
زندگی :حجت االسالم مهمدمی کنمی ده پاسمخ بمه امامقن سمؤال ملمرح شمد از سموی
دبقرعلای گفت :مفهوم اخالق به حنهایی یک مفهوم مستیل است؛ اما ده بسقاهی از زمانها،
دم مفهوم سبک زندگی م اخالق ده میام عال یکمی دیمد ممیشموند بمه عنموان مثمال ده
کتابهایی که ده سالهای اخقر حدمین شد اند مشاهد میشمود بخمش عامد ای از کتمب
اخالقی ده زمقنه بقث سبک زندگی حدمین شد اند م مقتوای آمهد شد با کتاب اخالقی
منلبق است با این حفامو که ده سبک زندگی بقشتر ده زمقنه اخالق اجتااعی بقمث شمد
است حا اخالق فردی .به صوهو کلی علاا این دم مفهوم ها ده یک متاداه م یمک حمرادف
میبقنند بنابراین بند ده گفت مگوهای متتدد بقان کرد ام کمه ایمن دم متفمامو هسمتند م
بقث امرمز نقز ده این زمقنه است که چگونه میحوان دم مفهوم اخالق م سمبک زنمدگی ها
به یکدیگر نزدیک کرد؛ اابته گرچه این دم مفهوم یکی نقستند اما حباین نقز مقان آنها مجود
نداهد که نتوان از اهحباط مقان آنها صقبت کرد .بنابراین پرسش این است که بقان کنقد این
دم مفهوم چگونه با یکدیگر ماهد میشوند یا ده چه مموهادی حما حمد زیمادی بما یکمدیگر
انلباق پقدا میکنند با حأکقدی که بر حفامو مقان آنها مجود داهد .خالصه بقان میکمنم کمه
بقث اخالق با مقوهیت اهزش م سبک زندگی با مقوهیت سلقیه ملرح ممیشمود م ایمن
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دم ،از جهت ،عنصر مقوهی ،با یکدیگر پقوند برقراه میکنند .اگر بخواهقم فتل اخالقمی ها
از غقر اخالقی جدا سازیم گفته میشود فتلی که هارا اهزش باشد ،اخالقمی خواهمد بمود
که ده زمقنه مفهوم اهزش نقز بقثهای فرامانی ملمرح شمد اسمت کمه اگمر بخمواهقم بمه
صوهو کلی آن ها بقان کنقم میحوان گفت اهزش ،چقزی است که با اقاظ غایمت م همدف
ده عال هارا شود م فرد برای دستیابی به آن هدف از هر فتلی اسمتفاد کنمد ،آن فتمل
اهزشاند میشود که اابته حشکقکی م داهای مراحب است .بنابراین موضوع ده اخالق ،هفمتن
سراغ غایت ،ده انتخاب یک فتل است که فتل اخالقی ،انتخمابی م اختقماهی اسمت ماننمد
باقی افتال ده حوز شریتت که اگر بخواهد حامی اهزش باشد بایمد انتخمابی باشمد زیمرا
اجباهی شاید ذمه ها بری کند اما اهزشی نداهد.
هویت بخشی؛ کارکرد سبک زندگی :ده ادامه حوصقفی از سبک زندگی داشته باشم؛ به
صوهو خالصه میحوان گفت سبک زندگی مجاوعهای از افراد داهای نظام است که حمول
خودش یک سری از حرجققاو ها شکل میدهد ،کنشهایی ده نظام که ممالک آنهما قمراه
گرفتهاند .ده یک مجاوعه ،فتلی نسبت به باقی افتال ده نزد فاعل برحری داهند م زمانی که
یک فرد سبکی ها بر میگزیند مانند سبک پوشش ،علت برگزیمدن ایمن پوشمش خماص از
سوی ام ،حرجققی است که به این پوشش میدهد م عالقمهای اسمت کمه بمه ایمن پوشمش
نسبت به باقی داهد؛ بنابراین احساس میکند برای چقزی که ده مجود ام است پاسخ بهتری
میدهد م انگقز ای برای برخی اهداف موجود است .مهمحرین هدف کاهکرد سبک زنمدگی
هویت بخشی است یتنی افرد حالش میکنند حا خود ها نسبت به پقرامون متفامو م قمدهو
انتخاب خود ها نشان دهند که این انتخماب جایگما آن فمرد ها ده جامتمه نشمان میدهمد؛
بنابراین فرد براساس ظهوه بامهی که داهد دست به انتخاب میزند .بمه عبماهو دیگمر اگمر
گفته شود فرد چگونه انتخابش ها انجام میدهد؟ میگویقم براساس حرجققمی کمه ده دهمن
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م حاایالحی که ده مجود ام قراه داهد ،یتنی ستی میکند افتاای ها انتخاب کند کمه مما فمی
ااضاقر ها نشان دهد؛ حال چه چقزی این هخ داد ها ناایان میکند؟ آنچه که اندیشاندان بر
آن حأکقد میکنند سلقیه است که ده ادبقاو گفته میشود ،آنچه که از شاکله مجودی انسمان
منیش میشود .به نیله پقوند مقان مفهوم سبک زندگی م اخالق نقز اشماه کمنم؛ از سمویی
گفته شد ده فتل اخالقی نوعی انتخاب گری مجود داهد از سموی دیگمر ده بقمث سمبک
زندگی نقز گفته شد حرجقح برای ناایش افتال م اعاال ده ایمن کمه فاعمل بتوانمد سماختاه
مجودی خود ها عرضه کند ،است که هردمی این هفتاهها به نوعی بر یمک انتخمابگری بمر
مبنای حرجققاو حأکقد داهند .این که انسان چه چقزی ها مبنای حرجقح قراه دهد بمه عیایمد
بر میگردد که اگر اخالق اسالمی باشد م سبک زندگی ها ده فضمای اسمالمی قمراه دهمقم
حرجققی که به انسان دست میدهد ده فضای جهان بقنی اسمالمی اسمت؛ آنچمه کمه بمرای
حاایز میخواهد نشان دهد م حرجققی که میدهد با آنچه میخواهمد ده زبمان دیمن نشمان
دهد با یکدیگر منلبق میشوند .حأکقدی که ده حوز اخالق مجود داهد حأکقد بر جنبمههای
اهزشی ،مبانی حرجقح م بایدهایی که از دهمن مجاوعه جهان بقنی فرد بر میخقزد ،است از
سویی سبک زندگی همشهای عرضه آن ها بقشتر نشمان میدهمد .ممیحموان گفمت سمبک
زندگی ،نوعی بقان حیقیت دهمنی است؛ حاکقد سبک زندگی بقشتر بر عرضمه هفتماه عقنمی
است که شامل احساساو دهمنی نقز میشود؛ سبک زندگی بمر ابتماد عقنمی حلمابق داهد م
اخالق بر حوز جهت گقری که میحوان آنها ها دم همی یمک سمکه حلیمی کمرد کمه اگمر
فرصت باشد خواهم گفت آمهد چنقن پقوندی چقست .حجت االسالم شریفی ده پاسخ به
سؤال امل ملرح شد از سوی دبقر علای گفت :ده آغاز به اهاقت بقث اشاه میکنم کمه
متتید هستم میواه سبک زندگی ده حیقیت نرم افزاه جامته سازی است که از هسااتهای
جامته مسلاقن به شااه میهمد .نرم افزاه جامته سازی م حادن سازی ،سبک زندگی است
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بنابراین اگر این نرم افزاه ،اسالمی م مبتنی بر آموز های فکر دینی شمکل گقمرد ،ممیحموان
انتظاه داشت جامته اسالمی م حادن اسالمی شکل گقرد که اگر آاود یا ااتیاطی یا غقردینی
باشد انتظاه جامته دینی نا به جا خواهد بود .سبک زندگی ده حیقیت مقو دهخت بامههما
م اهزشها است یتنی اگر جامته امرمزی دینی ها به یک دهخت حتبقر کنقم هیشمه دهخمت
جهان بقنی ،حنه دهخت اهزشهای اسالمی م مقو آن سبک زندگی است که طبقتتما جامتمه
براساس مقو زندگی میکند .اگر این مقو همایی کمه حقویمل جامتمه ممیدهمقم از دهخمت
اهزشها به دست آمد باشند ،اهزشها آثاه خود ها ده جامته نشان میدهند اما اگر نتموانقم
چنقن کاهیی انجام دهقم ،ماکن است جامته حا مدحی خود ها به دهخت اهزشها پقوند زند
یا از مقو های اهزشی استفاد کند اما ده دهاز مدو فلسفه هزینه کردن از دهخت زیر سؤال
میهمد .سبک زندگی ده مترض جنگ نرم چنانچه گفته شد سبک زندگی ،هویت زنمدگی
است هاچنقن مترفی چقستی م ابزاهی برای ناایش هویمت خمودی م حقیمق اهزشهما م
بامهها است ،ده حیقیت سبک زندگی عاومیحرین الیمه جنمگ نمرم اسمت .ههبمر متظمم
انیالب ده بقانقه گام دمم هفت حوصقه بقان میکنند که حوصقه هفتم سبک زنمدگی اسمت م
میگویند سخن ده این زمقنه زیاد است اما آنچه که مهمم اسمت عبماهو اسمت از ایمن کمه
غرب سبک زندگی ما ها حهدید میکند که باید ده این زمقنه مجاهد کرد؛ این سخن نشمان
میهد سبک زندگی عاومیحرین الیه جنگ نرم است که اگر بخواهم برای جنگ نمرم سمه
الیه مترفی کنقم شامل سقاستهای کالن خاهجی ،سقاستهای کالن داخلی م الیه بامههما
است .سؤال بقث ده زمقنه حتریف این دم مفهوم است که حجت االسالم مهدمی کنمی بمه
زیبایی بقان کردند دم نوع نگا  ،به دم مفهوم اخالق م سبک زندگی ،مجود داهد کمه شمامل
نگا دانشی م غقردانشی میشود .حتریف غقر دانشی اخالق ،حخلق به اخالققماو م حتریمف
غقر دانشی سبک زندگی ،مضتقت نهادینه شد مقان جامته است؛ ده نگا دانشی به اخمالق
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نقز دم همیکرد عاد دهجهان اسالم مجود داهد که نخستقن حتریف شمایع اخمالق ده دهمه
اخقر عباهو از ملکاو م صفاو نفسانی م بلکمه هاسمخ ده نیمس اسمت بنمابراین اخمالق،
دانشی است که موضوع حقلقلی آن برهسی صفاو م ملکاو دهمنی است ماننمد شمجاعت،
امانت ،صداقت م امثال این مواهد .نگاهی که اخقرا هماج پقدا کرد م اخالق پژمهان نقمز از
این حتریف دفاع میکنند ،موضوع ها اعم از صفاو ملکاو نفسانی میدانند یتنمی افتمال م
کنشهای اختقاهی ها جزء موضوع اخالق به حساب میهمد بنابراین اخالق ،دانشمی اسمت
که به حقصقل م برهسی صفاو نفسانی م هفتاههای اخالقی ممیپمردازد .اگمر نگما علامی
داشته باشقم ،دانش اخالق موجود شش هدف ها برای خود حتریف ممیکنمد کمه نخسمتقن
گام ،حتریف است هاانند هاه دانشها که اگر میخواهد ده زمقنمه عمداات بقمث کنمد ده
آغاز آن ها حتریف میکند؛ گام دمم حوصقف است که مضتقت موجود ده زندگی فردی یما
هفتاه جامته ها حقلقل میکند .گام دیگر میواه حفسقر ،متناکمامی هفتاههمای اخالقمی م پمی
بردن به آیاو است؛ گام دیگر ،حبققن یتنی علت کامی م کشف چرایمی اسمت بمه عبماهو
دیگر برهسی میکند به چه داقل یک فرد دهمغ میگوید یا پرخاشگری میکند؛ کماه بتمدی
نقز که انجام میدهند اهزش یابی است که یکی از هسمااتهای اخمالق اسمت؛ از گامهمای
دیگر که ده ذیل حتریف علم اخالق میآید ،کنترل م به عباهو دیگمر برناممههای عالجقمه
است یتنی ها عالج حهات یا غقبت ها مترفی میکند .هاچنقن اگر بخواهقم نگا دانشی به
سبک زندگی داشته باشقم ،دانش سبک زندگی هفت کاه ها متکفل میشود که شش کاهش
هاانهایی است که ده دانش اخالق بقان شد اما ده سبک زندگی پقش بقنی نقز مجود داهد
اما دانش اخالق به آن نایپردازد یتنی مضتقت زندگی یک فرد ها پقش بقنی میکنند .نگا
غقر دانشی به اخالق نقز مجود داهد که گاان میکنم مقوه بقث امرمز از جهت نگا غقمر
دانشی به اخالق یتنی اخالق به متنای حخلق به اخالققاو ،است م سمبک زنمدگی نقمز ده
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این صوهو به متنای سبک زندگی مقیق است .حتریفی از سمبک زنمدگی کمه بنمد از آن
دفاع میکنم شاید با حتریف حجت اسالم مهدمی کنی متفامو باشد کمه عبماهو اسمت از
مجاوعهای از هفتاهها اعم از دهمنی م بقرمنی هاچنقن فردی م اجتااعی که سمازمان یافتمه
یا نهادینه شد است .میژگیهای سبک زندگی :براساس این حتریمف سمبک زنمدگی داهای
میژگیهایی است؛ نخست این که گستر سبک زندگی شامل هاه هفتاههای نهادینمه شمد
است ،چه فردی م چه اجتااعی ،از آهایش کردن گرفتمه حما انمو ع متاماهی م شهرسمازی.
میژگی دیگر این است که سبک زندگی نه کامال فردی است که همانشناسان از آن حتریمف
میکنند م نه کامال اجتااعی چنانچه جامتهشناسان میگویند ابتاد فردی ده آن نیش افرینی
نداهد ،بلکه ابتاد فردی م حأثقراو اقلقای نقز ده آن حأثقر داهد به عنوان مثال افمرادی کمه ده
اقلقم گرم هستند نایحوانند هاانند افمرادی کمه ده اقلمقم سمرد هسمتند ،ابماس بپوشمند یما
برعکس .میژگی دیگر نقز هفتاههایی است که ماکن است باه اهزشی داشمته باشمند ماننمد
این که اگر ده جامته مسلاقن یک باه فردی از کرماو استفاد کند میحموان گفمت ،سمبک
زندگی کردن ام کرماو زدن است یا میحوان گفت کاهی غقر اخالقی است .سبک زنمدگی
به حدهیج حاصل میشود بنابراین نهادینه شدن آن زمان بر است؛ سبک زندگی خودجموش
است م حقاقلی نقست بنابراین با قو قهریه نایحوان سبک زندگی ایجاد کرد اابتمه منظموه
این نقست که قو قهریه نایحواند نیشی داشته باشد.
سبک زندگی نیش ناایشی داهد یتنی خودش داهای مقتوا نقست اما بقان کنند هویمت
است م داهای الیههای اختقاهی م هم الیههای جبری است بنابراین ده برخی مواهد اسمالم
به صوهو جدی دخاات نایکنمد ،ماننمد اقلمقم کمه گفتمه شمد شمرای جبمری داهد م ده
شهرهای گرمسقر نایحوان پوششی ها ایجاد کرد هاچنقن ده شرای سرد؛ بنمابراین جهماو
اختقاهی سبک زندگی کنترل میشوند .اگر بخواهقم به صوهو خالصه به بقان حفاموهمای
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سبک زندگی م اخالق بپردازیم باید گفت براساس حتریفی که گذشمتگان از اخمالق داهنمد
هقچ مجه مشترکی مقان سبک زندگی م اخالق مجود نداهد؛ زیمرا اگمر اخمالق ها صمفاو
دهمنی بدانقم ،سبک زندگی مجاوعه هفتاهها است اما اگر حتریمف متاصمرین از اخمالق ها
مد نظر داشته باشقم حفامحی مقان سبک زندگی م اخالق دید نایشود.
اخالق سبک زندگی ها مقدمد نایکند .ده ادامه حجت االسالم فصمققی بما اشماه بمه
مقوه دمم بقث گفت :سبک زندگی م مفهوم اخالق چگونه با یکدیگر حتامل میکنند؟ بمه
عباهو صریح حر کسی که عنوان اخالق م سبک زندگی ها میبقند برداشتش این اسمت کمه
اخالق میخواهد حنوع سبک زندگی ها از انسان بگقرد م میگوید هاه باید پوشش خاصمی
داشته باشند م داهای یک نگا حقکم آمقز است بنابراین آیا اخالق آمد است کمه حرجقماو
ها دستکاهی کند م حنوع عال ما ها بقگرد یا خقر؟ حجت االسالم مهدمی کنی ده پاسخ بمه
سؤال دمم دبقر علای گفت :پقش از شرمع کردن بقث نکتهای ها بقان میکنم زیرا با حوجمه
به این که ده زمقنه سبک زندگی ده گشته فرامان بقث کرد ام ده این جلسه ماهد جزئقماو
نشدم اما به داقل این که جناب شریفی به نکتهای اشاه ای کردند بند نید خود ها به سمخن
ایشان بقان میکنم که ده زمقنه حفامو سبک زندگی با فرهنگ است؛ ایشان بقان کمردن کمه
اقتضائاو مکانی م زمانی ،عناصر اجباهی ها ماهد بقث سبک زندگی میکننمد .اگمر سمخن
آقای شریفی ها بپذیریم ده این صوهو مرز مقان فرهنگ م سبک زندگی برداشته میشمود؛
فرهنگ مجاوعه دستامهدهای بشری یا حالش برای حغققر ده طبقتمت م انلبماق بما طبقتمت
است به عباهحی گفته میشود دستامهد بشری ده زیست طبقتت ،فرهنگ است که همر نموع
دستکاهی حتی حغققر ده سنگ برای شکاه ،سنگ از مضتقت طبقتت ،به فرهنگ ماهد شمد
است .اازاماو زیست ده فضایی که انسمان قمراه داهد ،خمود ها ده فضمای فرهنمگ نشمان
میدهد یتنی هر فردی ده هر مکانی که قراه داهد یکی از دالیل پدید آممدن دسمتامهدها م
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حالشها از سوی ام برای انلباق با طبقتت م اقتضائاو پقراممونی اسمت امما سمبک زدگمی
حوز ای از فرهنگ است که احفاقا هاه عناصرش انتخاب م به یک جریان حبدیل میشموند.
صققح است که انتخابهای ما ده زمقن سازمان اجتااعی م فضمای طبقتمی هخ میدهمد م
من نایحوانم از چقزی که نقست یک پدید به مجود آمهم یتنی شخص آفرییایی که انمواع
اباس ها دهست میکند از دهختی است که ده حوز آن میهمید ده این صموهو حموز ای
از سبک زندگی به حساب میآید که ناشی از خالققت م انتخاب ام است .از سموی دیگمر
ده همستایی که فی از یک اباس استفاد میکنند سمبک متنما نمداهد ،اصمال زممانی سمبک
زندگی ملرح شد است که حفاموها ایجاد شد اند؛ زممانی کمه ثرمحمی جامع ممیشمود م
میحوان چند اباس یا اباسهای متتدد ایجاد کرد بقث سبک ملرح میشود م ده حموز ای
است که فرد انتخاب میکند نه این که اازاماو نداهد بلکه اازامماو داهد امما سمبک نقسمت
بلکه اازاماحی است که حامی مقق یا فرهنگ است
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بحث و نتیجه گیری
بدین حرحقب ،اصوای ها که از منابع اسالمی به دست میآید ،میحوان ده حامامی حرفمهها
جاهی ساخت .پس باید اخالق اداهی م سازمانی جزم برنامههای آموزش ده سمازمان قمراه
گقرد .بدین حرحقب مظایف مدیران ده حوز حبقن مفاهقم اخالق اداهی -اسالمی سمازمان ها
میحوان اینگونه برشارد:
ااف) اهزشقابی عالکردهای اخالقی -اسالمی ده کاهکنان؛
ب) اخالقی کردن هدفهای سازمان بر مقنای عیاید اسالمی؛
ج) اشاعه اهزشها م مسائل اخالقی -اسالمی ده سازمان؛
د) اخالقمهزی ده زندگی شخصی کاهکنان با حکقه بر مقاحث عیقدحی -اسالمی؛
ذ) اهاقت دادن به اخالق اسالمی ده شغل؛
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م) برخوهد عیالنی م همشاند ده مواجهه با مشکالو اخالقمی پقشآممد ده سمازمان م
اقدام برای برطرف کردن آنها؛
ه) عنایت خاص به آموزش اخالق اسالمی ده سازمان؛
ی) حهقه م حدمین منشوه اخالقی -اسالمی مربوط به سازمان با مشاهکت هامه اعضمای
سازمان.
اخالقی بودن یا نبودن هفتاهها م عالکرد میحواند موجب برمز پقامدهای مثبت یا منفمی
ده سلح سازمان گردد .سالمت اداهی میحواند به عنوان پقامد مثبت م فساد اداهی به عنوان
پقامد منفی انگاشته شود ..نتایج فساد اداهی به طوه طبقتی مخمااف مصمااح م منمافع آحماد
مردم است .فساد اداهی عاوما ده اشکال هشو  ،خویشامندگااهی ،پاهحی بمازی م حتماهض
منافع همی میدهد .از طرفی ده یکی از حقیقیاو خاهجی ،جلو همای سمالمت اداهی ایمن
چنقن برشارد شد انمد :سمالمت مماای ،سمودآمهی سمازمان ،دسمتقابی بمه مقصموالو م
بازاههای جدید ،مشاهکت کاهکنمان ده حصماقم گقریهمای سمازمانی ،حیمدیر از مشماهکت
کاهکنان ده کاهها ،حوسته کاهکنان ،یادگقری مستار ،اهحباط موثر با مشتریان سازمان ،اهداف
همشن ،مدیریت عالکرد ،م حرفقع کاهکنان .هاانلوه که مالحظه میشود اهحبماط حنگماحنگی
مقان عوامل اثرگذاه بر هفتاه م عالکرد اخالقمی م پقاممدهای اخالقمی مجمود داهد .اصمول
منشوه اخالقی ده اسالم ،ده هاۀ حرفهها مشترک اسمت؛ مامی حفمامو حرفمهها ده فمرمع
است.
حأکقدی که ده حوز اخالق مجود داهد حأکقمد بمر جنبمههای اهزشمی ،مبمانی حمرجقح م
بایدهایی که از دهمن مجاوعه جهان بقنی فرد بر میخقزد ،اسمت از سمویی سمبک زنمدگی
همشهای عرضه آن ها بقشتر نشان میدهد .مهمحرین هدف کاهکرد سمبک زنمدگی هویمت
بخشی است یتنی افرد حالش میکنند حما خمود ها نسمبت بمه پقراممون متفمامو م قمدهو
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انتخاب خود ها نشان دهند که این انتخماب جایگما آن فمرد ها ده جامتمه نشمان میدهمد؛
بنابراین فرد براساس ظهوه بامهی که داهد دسمت بمه انتخماب ممیزنمد .اگمر بخمواهقم بمه
صوهو خالصه به بقان حفاموهای سبک زندگی م اخالق بپمردازیم بایمد گفمت براسماس
حتریفی که گذشتگان از اخالق داهند هقچ مجه مشترکی مقان سبک زندگی م اخالق مجود
نداهد؛ زیرا اگر اخالق ها صفاو دهمنی بدانقم ،سبک زندگی مجاوعه هفتاهها است اما اگر
حتریف متاصرین از اخالق ها مد نظر داشته باشقم حفمامحی مقمان سمبک زنمدگی م اخمالق
دید نایشود .اخالق سبک زندگی ها مقدمد نایکند.
اهحباط پویای اخالقی م حوسته مموهد حوجمه بسمقاهی از جامتمه شناسمان بمود اسمت.
برهسیهای همانشناسی اجتااعی مذاهب ،حاکی از حاایزاو هفتاهی پقرمان ممذهبی ماحمد
میباشد .یک برهسی از مسلاانان ساکن نواحی شماال افرییما (ممراکش ،ااجزایمر ،حمونس)
نشان میدهد که ده این منلیه برانگقختگی ،افسردگی م عدم حتادل بسقاه شدید اسمت ،ده
حاای که مسلاانان نواحی جنوبی افرییا افرادی مصام ،منصف م متتاداند .حتمااقم اخالقمی
ضان آن که سات حرکت ،استراحژی هشد م شدو هشد ها حتققن میکنمد ،مامی حقموالو
اقتصادی جامته اخالققاو جامته ،ها ده مقل نوین حقت حأثقر قراه میدهد.
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