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 :مقدمه

يكي از اهداف مهم پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه در راسـتاي انجـام مطالعـات       

هـاي   اعي گسـترش زمينـه  مبتني بر ديـن در حـوزه هـاي علـوم انسـاني و اجتمـ      

. باشـد  گونـه علـوم مـي    گيري ادبيات علمي متناسب با اهداف پژوهش در اين شكل

هاي انسـاني و   پژوهش در علوم انساني و اجتماعي با هدف شناخت و بررسي پديده

هاي تجربي در پي دسـت   گيري از داده هاي وحياني، عقل و بهره با استفاده از آموزه

هـاي   ب از جامعه انساني است كه با در نظر گرفتن واقعيتيافتن به تصويري مطلو

هاي اصيل هر جامعه مشكالت را تبديل به مسئله نمـوده و   عيني، فرهنگ و ارزش

  .پردازد هاي در خور آنها مي حل به بررسي و ارائه راه

سـو،   هـاي جامعـه از يـك    در اين ميان، پژوهش كارآمد تنها با شناخت واقعيت

هـاي   گيـري صـحيح از آمـوزه    منظور بهره تقن معارف اسالمي بهآشنايي دقيق و  م

شـناختي و   وحياني در پژوهش از ديگـر سـو و ضـرورت توجـه بـه مبـاني هسـتي       

منظور بازنگري و تدقيق مباني و  شناختي علوم انساني و اجتماعي موجود به معرفت

  .شود مسائل همان علوم در جامعه محقق مي

گـذار جمهـوري    بنيان) ره(ز سوي امام خمينيتوجه به اين حقيقت راهبردي ا

 ۱۳۶۱گيري دفتر همكاري حوزه و دانشگاه را در سـال   اسالمي ايران، زمينه شكل

فراهم ساخت و با راهنمايي و عنايت ايشان و همت اساتيد حـوزه و دانشـگاه، ايـن    

هـاي   تجربه موفق اين نهاد زمينه را براي گسترش فعاليت. نهاد علمي شكل گرفت

ــا تصــويب شــوراي گســترش آمــوزش عــالي در ســال   آن  ۱۳۷۷فــراهم آورد و ب

مؤسسه پژوهشـي  «به  ۱۳۸۲تأسيس شد و در سال » پژوهشكده حوزه و دانشگاه«

  .ارتقاء يافت» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ۱۳۸۳و در سال » حوزه و دانشگاه
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و از  تحول در علـوم انسـاني و اجتمـاعي در ايـران كـه از موضـوعات بنيـادين       

باشد چند سـالي اسـت كـه پـاي در      هاي مورد انتظار انقالب اسالمي ايران مي افق

پيوند ميان معـارف اسـالمي و   . عرصه مباحث علم و فناوري در ايران گذارده است

معنـاي عـام و علـوم انسـاني و      هاي وحياني دين مقـدس اسـالم و علـوم بـه     آموزه

منـد   ل بوده كه نيازمند مديريت نظامهاي اين تحو طور خاص از اولويت اجتماعي به

هـاي   تعاطي افكار و ايجاد وفاق ميان ديـدگاه . باشد هاي توليد فكر مي تمامي كانون

االذهـاني انديشـمندان و    منظور ايجاد ارتباط بين فردي و گروهي در اين موضوع به

  .باشد نظران گامي جدي در مديريت تحول علوم انساني مي صاحب

عنـوان يكـي از    پـردازي بـه   هـاي نظريـه   علمـي و كرسـي   هاي برگزاري نشست

مهمترين اهداف معاونت پژوهشي، آموزشي و فناوري پژوهشـگاه بـا هـدف ايجـاد     

هاي علوم انساني و اجتماعي از سال  پردازي در حوزه بسترهاي توليد دانش و نظريه

هاي علمي مركز آغـاز شـده و بـا     با همت مديريت امور پژوهشي و همكاري ۱۳۸۹

توجه به افق مـورد انتظـار در برنامـه اسـتراتژيك پژوهشـگاه كـه همانـا برگـزاري         

ريزي و ترسيم فرآيندهاي مـورد   باشد؛ اين امر با برنامه جشنواره ملي علم ديني مي

نظـران حـوزوي و دانشـگاهي،     ايجاد تعامل ميان اساتيد و صـاحب . نياز محقق شد

هـاي علـم دينـي بـا      دانش در زمينـه  هاي توليد فكر و برقراري ارتباط ميان كانون

ــتفاده از آراء      ــي و اس ــد علم ــگ نق ــرويج فرهن ــازي ت ــالمي، بسترس ــرد اس رويك

نظران و انديشمندان در توليد آثار و پرهيـز از انحصـارگرايي علمـي، ايجـاد      صاحب

هاي علوم انساني و  اي ها و ميان رشته گفتمان علمي متناسب با موضوعات در رشته

  . هاي علمي پژوهشگاه بوده است جمله اهداف برگزاري نشست از... اجتماعي و

هاي علمي پژوهشگاه از سوي مديريت امـور   هاي نشست تهيه و تدوين كتابچه

هاي علمي پژوهشگاه نيز با هدف ثبت، ضبط و عرضه محتواي  پژوهشي و همكاري

در  پـذيرد و  عنوان بخشي از ميراث مكتوب اين مركز  انجام مـي  ها به علمي نشست

ها بـا توجـه بـه اهـداف مترتـب بـر        اين مسير تالش شده است تا محتواي نشست

منـدان بـه علـم و تعقـل قـرار       هاي علمي آماده و در اختيار عالقه برگزاري نشست
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ترين مباحث در موضـوع نشسـت و    آشناسازي مخاطبان اين مجموعه با تازه. گيرد

هاي عموميت  و ايجاد زمينهنظران در آن موضوع  هاي انديشمندان و صاحب دغدغه

منظـور   هاي ايشان و اشاعه و ترويج آنها در سطحي اجتماعي به بخشيدن به دغدغه

تـك   ورزي و ايجاد پيوند شايسته ميان انديشمندان و تـك  گسترش فرهنگ انديشه

  . باشد مخاطبان از اهداف اين امر مي

ا در برداشـته و  رود كه مجموعه حاضر بتواند رضايت مخاطبـان محتـرم ر   اميد مي

گامي هرچند كوچك در جهت تحقق اهداف مورد نظر بردارد؛ لذا جـاي دارد تـا از   

نظران، اساتيد دانشگاهي و حوزوي، اعضاي هيأت علمـي و محققـان    تمامي صاحب

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تمامي مخاطبان اين اثر درخواست نماييم تا مـا را در  

هاي علمي كه نتايجي سودمند  ين برگزاري نشستارائه بهتر اين مجموعه و همچن

در پايـان، بـر خـود الزم          . و متناسب بـا نيازهـاي جامعـه در بـردارد يـاري نماينـد      

مي دانيم تا از تمامي دست اندركاران برگزاري نشست هاي علمـي پژوهشـگاه بـه    

 . پاس تالش هاي وافرشان قدرداني نماييم

  

  

  التوفيق... و من ا

  هاي علمي ر پژوهشي و همكاريمديريت امو

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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  پيشگفتار

بنـدي، فلسفه اخالق در بردارنده سه شاخه فـرااخــــالقبنابر يك تقسيم
1

»اخالق هنجاري«، 
2

  

»اخالق كاربردي«و 
3

  .است  

»شناسي اخالقداللت«فرااخالق شامل سه حوزه 
4

»وجودشناسي اخالق«، 
5

شناسي تمعرف«و  

»اخالق
6

بحث از اينكه چه كاري شايسته انجام يا عدم انجام آن است و اين كه چگونه . است 

مناسبات و روابط اخالقي روزمره بايد تنظيم گردد و  اين تنظيم بر چه اساس و مبنايي بايد باشد از 

كه در حوزه كارگيري نظرياتي است اخالق كاربردي نيز به. باشدجمله مباحث اخالق هنجاري مي

كار بستن نظريات انتخاب شده در اخالق در واقع با به. انداخالق هنجاري تلقي به قبول شده

شود؛ به ها راه حل مناسب ارائه ميبندي و براي آنهنجاري، مسائل در حوزه اخالق كاربردي صورت

                                                 
1- Meta-ethics. 
2- Normative Ethics. 
3- Applied Ethics. 
4- Moral Semantics. 
5- Moral Ontology. 
6- Moral Epistemology. 
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ق كاربردي فراهم اين معنا اخالق هنجاري عقبه تئوريك مورد نياز را براي حل و فصل مسائل اخال

را در اخالق توان آنوقتي كه در حوزه اخالق هنجاري موضع مختاري اتخاذ شود، مي. كندمي

توان گرايي دفاع شود، ميگرايي يا فضيلتگرايي يا وظيفهاگر از موضع فايده. كاربردي نيز به كار برد

دي مسائلش را از علوم تجربي اخالق كاربر. كار بستها را در اخالق كاربردي نيز بههمان آموزه

تر اخالق هنجاري در يك سطح كالن. دهدها ارائه ميكار اخالقي و هنجاري براي آنگيرد و راه مي

  . نيز بر فرا اخالق تكيه دارد

شان هاي اخالق كه از طريق ترتب طولي بر يكديگر تاثيرگذارند نسبتاين سلسله مراتب از حوزه

اي كه دين اسالم  هدف از بعثت گونهيخي نسبت وثيقي بوده است؛ بهبا دين به لحاظ شواهد تار

بنابراين الزم است با واكاوي در منابع ديني تاثير . كندرا در تتميم مكارم اخالق معرفي مي) ص(پيامبر

هايي كه در سازمان. هاي مختلف اخالق كشف و استخراج نمودمستقيم و غيرمسقيم دين را در حوزه

اند به منظور اثربخش كردن عملكرد بايد با الزامات هنگ اسالمي، زيست اجتماعي يافتهجامعه با فر

تاثيرات محيطي، مسائل اخالقي متناسب با خود . محيط فرهنگي خود در حوزه اخالق هماهنگ باشند

هاي ديني و فرهنگي خود را وجود مي آورد و اين مسائل نيز راه حلها بهرا براي اين قبيل سازمان

  .طلبدمي

هاي اخالق كاربردي هاي پژوهشي كشور در پي پژوهشدر حال حاضر، برخي از مراكز و سازمان

هاي نظري و هنجاري اسالم هاي كاربردي آن با الهام از رويكردحلمتناسب با مسائل اخالقي و راه

به دليل هم گروه مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با شناسايي اين مراكز پژوهشي و. باشندمي

گرايي و وحدت بخشيدن به اين دست از سويي با رسالت و مأموريت خود، نشستي را به منظور هم

ها و رو حاوي سخنرانيهاي پژوهشي برگزار نمود كه محصول اوليه آن كتابچه در پيشفعاليت

ها را در آينده به اين اميد كه بتوان اين قبيل نشست. باشدهايي از نمايندگان اين مراكز ميگزارش

افزايي دانش اخالق كاربردي متناسب با مباني نظري و هنجاري ادامه داد تا از اين طريق به هم

  . اخالق اسالمي دست يافت
  ابوالفضل گائيني

  مدير گروه مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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  دکتر حسن عابدی جعفری

  مديريت و رفتار سازمانيرئيس انجمن 

  

عنوان نماينده انجمن مديريت و رفتار سازماني، در برابر سؤالي بايد پاسخگو باشم و به

سازي پيش شدن يا جهانيآن اينكه نسبت ما با دنياي پرسرعت كنوني كه در مسير جهاني

در اين رود چيست؟ پاسخ ما براي مسائلي كه در اين راستا مطرح مي شود و رويكرد ما مي

ها ذهن بسياري از افراد را در حوزه خصوص چيست؟ اين سؤاالت بسيار جدي است و سال

تر آنكه از سويي ديگر سؤال مهم. مديريت و رفتار سازماني به خود مشغول كرده است

  طرف پاسخ اين سؤاالت چه كساني هستند؟ 

د نظر هست كه دو نكته بسيار كليدي در به نظم كشيدن و تعالي جمعيت جوامع مور 

نكته . اين دو نكته كليدي مورد اذعان همه كساني است كه مرتبط با امور اجتماعي هستند

گرايي و رعايت قانون در همه اول قانون و ايجاد نظم است كه امروز تحت عنوان قانون

بنابراين هر چيز كه خالف قانون و در جهت عكس قانون حركت مي . دنيا مطرح است



  ريتنشست علمي فعاالن اخالق كاربردى با رويكرد سازمان و مدي 

 
١٠  

 

ارزش قانون از اين . هاي گوناگون در سراسر دنيا استش همه به زبانكند مورد نكوه

ها نيز فراهم آورد و تا جهت است كه ايجاد نظم كند و زمينه و بستر را براي ساير فعاليت

ها امكان تبلور پيدا ها برقرار نشود، ساير فعاليتاي براي انجام فعاليتنظمي و زمينه

ترين درجه نظم كه ايجاد امنيت است تا تي از اوليبه لحاظ شرايط وضعي. كنند نمي

كار ميباالترين ان كه رهاييت قانون به معناي دقيق كلمه است، همه در مقوله رفتار به

اما ارزش قانوني و ارزش ايجاد نظم به اين است كه در جامعه زمينه عدالت باشد و تا . رود

شود كه زمينه ود، بستر نيز فراهم ميزماني كه كار عادالنه چشم در مقابل چشم فراهم ش

  . گيردها قرار ميرشد انسان

و جوامع بر آن نكته دوم كه در كنار نظم و قانون از اهميت بسياري برخوردار بوده 

اين  - صرف نظر از نوع جامعه و نوع قانوني كه به ان اعتقاد دارند - اندگذاري كردهسرمايه

مع و افراد جامعه و روابط ميان افراد چگونه صورت است كه پس از ايجاد نظم، تعالي جوا

هاي جمعيت عنوان يك موضوع جدي وارد فعاليتگيرد؟ در اينجاست كه اخالق بهمي

بنابراين ضمن آنكه، خود نظم يك ارزش است و آفرينش آن كاري ارزشي، در . شود مي

عالي توسط اخالق سازي تعالي انسان كه اين تعين حال زمينه و بستري است براي فراهم

اخالق يك ارزش دروني بسيار متعالي دارد كه شايد كمتر به آن توجه . گيردصورت مي

تحول آفريني و . شده است كه آن ارزش دروني متعالي خصوصيت تحول آفريني دارد

. ايجاد دگرگوني توسط اخالق نوعي تحول نسبت است كه به سمت تعالي انسان بايد برود

حوزه فرد، از توبه به عنوان يك سازوكار و مكانيسم ايجاد تحول، انقالب كه در گونههمان

به نمونه. شود، در حوزه روابط ميان افراد نيز اخالق اين نقش را داردو دگرگوني ياد مي

توان اشاره كرد كه يكي از آفريني اخالق در حوزه جمعيت ميهاي متعددي از موارد تحول

از اين رويه است كه هدف بعثت خويش را ) ص(د رسول اكرمگيري مستمر و موكانها بهره

) ع(هاي متعددي در زندگي ايشان و ساير انبيابينند و نمونهدر اتمام مكارم اخالق مي

آنجا كه كسي . شود كه منجر به همان تحول و دگرگوني در افراد شده استمشاهده مي

برند، در واقع ت او تشريف ميكرد و سپس بيمار شد و حضرت به عياداذيت ميايشان را 

استفاده از اين سازوكار براي ايجاد تحول دروني در افراد است و اين رويه اخالقي موجب 

  . شودانقالب در افراد و در جامعه مي

. نكته ديگر در مورد اخالق آن كه اخالق همچون ساير موارد اجتماعي، مسري است
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كنند و د ديگران هم اين مدل را انتخاب مييعني اگر قرار شد اخالق در جامعه جاري شو

شايد بسيار براي ما نيز  اتفاق افتاده است كه وقتي كسي محبتي به ما . كنندعمل مي

گوييم كه شويم، بالفاصله ميكند و ما در اثر اين محبت، دچار تحولي غيرمنتظرانه مي مي

درون من اثر كرد و من  اين پاسخ بدين معني است كه محبت شما در. كنمحتما جبران مي

در مورد نكات محتوايي اخالق و نسبت آن با . هم اين را به جامعه سرايت خواهم داد

قانون، بسيار سخن گفته شده است اما چند سؤال از اهميت بيشتري برخوردار است كه در 

. ودراستاي پاسخ به همان سؤال ابتدايي و كليدي ما در مورد نسبت ما با دنيا نيز خواهند ب

مداران دنيا چه نسبتي با هم دارند؟ دوم آنكه صاحبان اخالق چگونه سؤال اول آنكه اخالق

مداران را بايد همديگر را پيدا كنند تا بتوانند بحث اخالق و ايجاد تحول در بين اخالق

محور قرار بدهند و در زندگي جاري كنند؟ حال اگر اين سؤاالت در اليه سطح ملي مطرح 

مداران جامعه ما چه تمهيدي شود كه در سطح ملي، اخالقديگر ايجاد ميشود، سؤال 

  اند؟ براي پاسخگويي به اين سؤال فراهم كرده

لذا انجمن مديريت و رفتار سازماني چند سالي است كه براي پاسخ به اين سؤاالت 

تجميع ملي، امروز نيز با رويكرد . اندهايي نيز رسيدهبنديكند و به نتايج و جمعپژوهش مي

اند، از ها و افرادي كه در بحث اخالق وارد شدهبه دنبال آن هستيم كه با دعوت از سازمان

  . آنان نيز بخواهيم كه به ما در پاسخ به اين پرسش جهاني كمك كنند

تري را مطرح كنيم حال وقتي اين تجميع ملي شكل گرفت، بايد سراغ سؤاالت جزئي

هاي ها و كاستياز جمله آنكه دردها، بيماري. تري نزديك كندهاي دقيقتا ما را به پاسخ

  هاي ما چيست؟ انداز آينده فعاليتاجتماعي ويژه جامعه ما چيست؟ چشم

ها و هايي است كه تالشافزاييزمينه الزم براي پاسخ به اين سؤاالت ايجاد هم

جامعي كه در كشور ها، مراكز علمي و مراكز پژوهشي ممطالعات فردي را در قالب انجمن

هاي عالي انقالب فرهنگي و كميـسيـوندبيرخانه شـوراي. دهدوجود دارد سامان مي

هــاي هــا و دانشـگاهمطالعاتي آن، مجمع تشخيـص مصلحـت نـظام، پژوهشـگاه

مختلف كه خوشبختانه امروز تعداد آنها از حد انگشتان دست متجاوز است، از جمله 

  . افزايي علمي سهيم باشندوانند در ايجاد آن همتمراكزي است كه مي
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اول تعيين : ها و مراكز بايد براي دستيابي به دو مسئله تالش كنندحال اين انجمن

رويكرد و موضع فكري نسبت به بد اخالقي جهان امروز است و سپس آنكه چگونه اخالق 

ينين به دين مبين را در كشور خود گسترش داد؟ در گام بعد انديشمندان اخالق و متد

توان اخالق را اسالم از سراسر جهان اسالم، دور هم جمع شوند و فكر كنند كه چگونه مي

گيري تجميع  جهاني بايد فكر كرد در جهان اسالم سرايت داد؟ گام سوم آنكه براي شكل

بنابراين براي طي اين سه .  توان اخالق مداران جهان را دور هم جمع كردكه چگونه مي

انديشي نه ضرورت چنين هم. ه كار، بايد نقشه علمي اخالق در حوزه سازمان ترسيم شودپل

عنوان يك سمپوزيوم عنوان خروج از بوته عمل كه فعالً در دوردست است؛ بلكه تنها بهبه

توانيم انجام و يك كار تبليغي اين است كه دور هم بنشينيم و بگوييم در اين زمينه چه مي

  . بتوانيم در اين مسير با هم قدم برداريمبدهيم و انشااهللا
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  اميراحمد شجاعي آقايجناب 

  اي دانشکده الهيات دانشگاه تهران نماينده گروه اخالق حرفه

  

رسد اين است كه ما در ايران در رابطه با بحث اخالق اولين چيزي كه به ذهن مي

و غني هستيم كه يكي اسالمي و شيعي است و دار دو فرهنگ بسيار گرانقدر  ميراث

شك روزگاري بايد پاسخ هاي گرانبار كهن ايراني است و بيديگري فرهنگ ايراني و سنت

اي كرديم و چگونه سر لوحه كار و زندگيدهيم كه از اين دو فرهنگ گرانبها چه استفاده

توجه به فرهنگ كه بيآيا مي توانيم بحث اخالق را بگشاييم بدون اين. مان قرار داديم

غني اسالم و شيعي باشيم؟ مقداري اگر به رفتار فردي و خصوصي خودمان در برابر 

رفتاري كه در زندگي جمعي و به خصوص رفتار كاري و سازماني داريم توجه و دقت كنيم، 

توانيم متوجه شويم كه از اين دو فرهنگ غني به چه ميزان بهره بردهتر ميآن زمان راحت

ايم و از ان جا آوردههاي بزرگ را بهآيا شكرانه نعمت. داراني بوديمو چگونه ميراث ايم
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و ) ص(خصوص از مكتب حضرت پيامبر هاي گوهرباري كه در اختيار ماست بهسرمايه

  اي ببريم؟ ايم در عمل بهرهاي توانستهمكتب شيعي بهره

راملكي از حدود هشت الي اي و اخالق سازماني را آقاي دكتر قموضوع اخالق حرفه

ده سال پيش در دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشكده الهيات دانشگاه تهران به شكل 

گيري گروه اخالق حرفهكامالً علمي و آكادميك آغاز كردند كه در نهايت منجر به شكل

اين گروه با اهداف و استراتژي مشخص كارش را اغاز كرد و . اي در دانشكده الهيات شد

آميز برآوردي كه تا امروز نيز از كار آن گروه شده، در دو بعد نظري و عملي كامالً موفقيت

ها مقاله علمي و پژوهشي و در جلد كتاب، ده 10در بعد نظري تاليف قريب . بوده است

اي و اخالق نامه دكتري و فوق ليسانس كامالً مرتبط با اخالق حرفهحدود هشت پايان

اما براي آنكه اين علم و اين مباني نظري . اين گروه تبيين شده است سازماني تاكنون در

ها و اند و راه اخالق را به سازماندوام و جريان پيدا كند، دكتر قراملكي تدبيري انديشيده

اي مند شدن و هم حرفهحوزه صنعت باز كردند و اين خود تداومي شد هم در جهت عالقه

  . ادها سازمان و اداره و نهشدن ده

اي از اين مقدمه كه بگذريم و بخواهيم نگاهي اجمالي به رويكرد گروه اخالق حرفه

شايد . دانشكده الهيات داشته باشيم، ابتدا بايد تعريف اين گروه از اخالق را ارائه كنيم

در آن تعاريف . تعريف اين گروه قدري متفاوت با تعاريف قدماي اين بحث تاكنون باشد

دادند و جا بود، بيشتر بعد درون شخصي اخالق را مد نظر قرار ميهم بهقديمي كه كامالً 

در آن تعاريف يك . شدبه فضايل اخالق و رفتار و شخصيت و منش افراد پرداخته مي

توان گفت شخصي را اخالقي نام شخص اخالقي متصف به صفاتي است كه زماني مي

اي پايدار و عميق ملكات به گونه بريم كه صاحب فضايل و ملكات اخالقي باشد و اينمي

اين . دهددر وجودش رسوخ كرده است كه همواره آن صفات اخالقي را از خود بروز مي

عنوان يك پايداري و رسوخ اخالق در وجود يك شخص صفتي بود كه آن را در جامعه به

  . دانستندشناختند و متصف به صفات اخالقي ميشخص اخالقي مي

گردد به رفتار شخص؛ بدين معني كه يز از قدما باز اخالق بر ميدر تعاريف ديگري ن

ممكن است كسي متصف به صفات اخالقي نباشد، ولي رفتار اخالقي از خود بروز دهد كه 

اي شكل گرفته تري كه در گروه اخالق حرفهاما در تعريف جامع. اين خود جاي بحث دارد

شناسيم و اين تعامل در رفتار مل مياست، اخالق را به يك رفتار ارتباطي و يك تعا
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ارتباطي در دو بعد درون شخصي و برون شخصي كه بين شخص و خداي خود يا شخص 

بنابراين رفتار در تمامي اين ساحات . كندبا ديگران يا شخص با طبيعت است بروز پيدا مي

د متصف دهد و كسي اخالقي است كه بتواند در تمامي اين ابعاخود را به خوبي نشان مي

براي تشريح بيشتر اين تعريف . به صفات اخالقي شود و رفتار اخالقي از خود بروز دهد

بايد گفت كه چنانچه كسي رفتار درون شخصي خود را اخالقي نكند و رابطه خودش با 

تواند به درستي در تمامي حاالت و در تمامي خودش را بر مبناي اخالق نسنجد، آنگاه نمي

هاي ديگر و با خداي خودش ران اخالقي باشد و با محيط يا با انسانها با ديگموقعيت

  . اخالقي باشد

ايم كه اكنون در ايام عزاداري سيدالشهدا هستيم و بارها از علماي بزرگ شنيدههم

اند حتي در عزاداري حضرت سيدالشهدا نيز موجب آزار ديگران نشويم و ما را از تاكيد كرده

بنابراين اگر نگاهي به اطراف . اندداي مقدس عزاداري پرهيز دادهآزردن ديگران حتي با ص

هاي بسيار متوجه خواهيم شد كه اخالق هم درون شخصي خود بيندازيم، با مشاهده نمونه

پس بايد مد نظر قرار داد كه جامعه به سمت اخالقي شدن . است و هم برون شخصي

توان از ها را نيز نميا و ارگانيزيشنهها و دستگاهاما در اين ميان سازمان. پيش برود

شخصيت خالي دانست و اگر چنانچه ما براي اشخاص شخصيت قائل هستيم و يك 

ها نيز به همين گيريم، براي سازمانشخصيت حقيقي و حقوقي براي انسان در نظر مي

 در جامعه. نسبت مي توانيم شخصيتي بسيار فراگيرتر، بزرگتر و تاثيرگذارتر قائل شويم

گذارد و از اطرافشان هم تاثير ها شخصيتشان بر اطرافشان تاثير ميگونه كه انسانهمان

. كنندتر و تاثيرگذارتر عمل ميگونه ولي بسيار پيچيدهها نيز به همينپذيرند، سازمانمي

ها و توانيم براي سازمانكنيم ميها تعريف ميبنابراين همين اخالقي را كه براي انسان

  .ها به شكل اعم در نظر گرفتها و ارگانيزيشندستگاه

شود و بايد به آن پاسخ داد اين است كه مالك تشخيص اين اما سؤالي كه مطرح مي 

اخالق يا همان رفتار تعاملي چيست؟ افراد مختلفي از فالسفه، دانشمندان و علما در زمان

هاي شتند و به گونههاي مختلف، تعابير مختلفي نسبت به اين معيار تشخيص اخالق دا

سنجند، گاهي اخالق را بر گاهي اخالق را بر مبناي عرف مي. مختلف به آن اشاره كردند

سنجند، گاهي اخالق مبناي آنچه كه در دين تاكيد و خداوند متعال وحي نازل فرموده مي
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شود كه منظور همان حقوق وضعي و حقوق تدوين بر مبناي قانون و حقوق سنجيده مي

هاي شناسند و نظريهگاهي نيز اخالق را بر مبناي نظر اكثريت مي. يافته استنظامشده و 

اما آنچه كه در اينجا مطرح است اين است كه . ديگري نيز براي سنجش اخالق وجود دارد

شدن اخالق نيز جانبه و فراگير باشد تا بتوانيم از آن معيار براي جهانيمعيار بايد همه

شمول شدن استفاده كنيم، پس از خواهيم معيار اخالقي را براي جهاناگر ب. استفاده كرد

تواند حق باشد، حقي كه خداوند رسيم كه آن معيار ميهاي فراوان به اين نتيجه ميبحث

حقي كه كسي . دانسته استها را صاحب آن حق ميها در نظر گرفته و انسانبراي انسان

تواند آن حق را به ديگري يرد و هيچ كس هم نميهاي ديگر بگرا از انسانتواند آننمي

ها در نظر گرفته و يعني حق، كرامتي است كه خداوند براي انسان. بفروشد يا واگذار كند

اين حق آنقدر ارزش و اهميت دارد كه خداوند با . به طرق مختلف نيز به آن پرداخته است

داند، آنجا كه حق ديگري ميتمام بزرگي و جبروتش كه خود را نسبت به همه چيز قادر 

بنابراين چنانچه حقوق . گويد كه در اينجا روي من حساب نكنيدضايع شود به صراحت مي

درستي تدوين كنيم و بر مبناي آن حقوق، اخالقي بودن خود را نيز بگنجانيم ديگران را به

ر، رسد بشود بر مبناي آن اخالق حق مداو متصف به صفات اخالقي شويم به نظر مي

  .گير كنيمجانبه و همهنسبت به جهان شمولي بودنش نيز حساب باز كنيم و آن را همه

حال اگر به سازمان برگرديم، هر سازماني همانند هر انساني و همانند هر وجودي 

اگر . كندشك غايت آمالش موفقيت است و موفقيت را خودش براي خودش تصوير مي بي

اي دور هم جمع شدند براي اينكه با يك بينيم عدهيم ميبه تعريف سازمان بخواهيم بپرداز

برنامه و يك نظم خاصي به يك هدف خاصي برسند و موفقيتشان رسيدن به آن هدف 

. توانيم تلقي كنيمها ميبه هرحال ما موفقيت را غايت آرزوهاي همه افراد و سازمان. است

ما رسيدن به اين موفقيت به كند، اموفقيتي كه هر كسي براي خودش تصوير و تدوين مي

كنيم، خصوص در دل سازمان به لحاظ موضوع اخالق سازماني كه در مورد آن بحث مي

اي كه پيش از رسيدن به يك موفقيت اولين پله. چند پله براي رسيدن به آن وجود دارد

هيچ كسي و هيچ سازماني . وجود دارد، ارتباط مناسب يا درست و آسان با محيط است

. كند بدون آنكه با محيط اطراف خود ارتباطي برقرار كرده باشدواند خود را موفق تلقيت نمي

دو ويژگي در اينجا مدنظر است، ويژگي اول آساني ان ارتباط و ويژگي دوم درستي آن كه 

خواهد در جامعه هر دو مكمل يكديگرند و كسي چه سازمان، اداره يا وزارتخانه كه مي
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ن تماس حاصل نمايد، نياز به چنين ارتباطي دارد تا هم باالدست و زندگي كند و با ديگرا

صورت آن در اين. دست او را حمايت و تاييد كند و با عملكرد او موافقت كندهم پايين

عناصري كه درون سازمان هستند بر مبناي همين ارتباط آسان با آن سازمان رابطه بر قرار 

پس حيطه اخالق و حيطه موفقيت را هم . نندككرده و در راه موفقيت به او كمك مي

گيريم و اولين قدم پيش از رسيدن به درون و هم برون ان سازمان يا دستگاه در نظر مي

دانيم كه اعم است از محيط داخل موفقيت را رابطه صحيح و آسان و درست با محيط مي

د ارتباط خوب برقرار رئيسي موفق است كه بتواند با كارمندان خو. سازمان و بيرون سازمان

كند و بتواند رابطه آسان و درست با باالدستش برقرار كند و با محيط بيرون كه چه بسا 

  . محيط موازي خودش باشد نيز بتواند ارتباط برقرار كند

اما برقرار شدن اين رابطه شرط دارد كه اين رابطه با اصرار و از سوي مدير برقرار 

يعني برقراري اين . كنندبا آن شخص ارتباط برقرار مينشود و اين ديگران باشند كه 

پس باالدست و افراد موازي و افراد زيردست تمايل . ارتباط بستگي به محيط اطراف دارد

 تواند بگويد كه آيا با من رابطهكسي نمي. كنندداشته باشند كه با آن شخص رابطه برقرار 

ها و نشان دهد و خود را متصف به ويژگياو  بايد صفاتي از خود . كني يا نهبرقرار مي

آن . الگوهايي كند كه محيط اعم از درون و بيرون براي برقراري ارتباط اعالم امادگي كنند

توانيم در اعتماد خالصه گيرد و اين صفت را ميتر شكل ميموقع اين ارتباط بسيار راحت

اعم از شخص يا كنيم و اگر چنانچه شخصي يا شخصيتي اعم از حقوقي و حقيقي، 

سازمان متصف به صفت اعتماد باشد و بتواند اعتمادپذيري را در خود نشان دهد، آنگاه 

بنابراين اگر محيط بتواند و . كندمحيط بسيار راحت با او ارتباط ساده و آسان بر قرار مي

 شود و اينگذاري كند، به اين سرمايه پاسخ داده ميبپذيرد كه چنانچه در اينجا سرمايه

توان محيط را همراه با سازمان اجتماعي بداند، آنگاه مي - اعتماد را يك سرمايه واقعي

كند كه افراد اگر بخواهيم اعتماد را در مقابل ريسك تعريف كنيم، اعتماد كاري مي. كرد

متقاضي و مخاطب ارتباط با سازمان، احتمال ريسك را به حداقل و احتمال موفقيت را به 

  . شوندگام ميآنگاه خودشان براي برقراري ارتباط پيش. حداكثر تلقي كند

كليد اي دارد كه اين مقدمه شاهگيرد و مقدمهاما اين اعتماد به سادگي شكل نمي

هاست و اگر چنانچه آن سازمان خود را به آن مقدمه ها و دستگاهاخالقي شدن سازمان
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تواند اعتماد را در محيط خود ، نميكليد متصف نكند و از آن بهره نبرداعتماد و به آن شاه

اگر چنانچه سازماني براي . پذيري استبينيآن بحث اساسي و كليدي پيش. ايجاد كند

پيش. تواند اعتماد محيط را جلب كندپذير نباشد، آنگاه نميبينيايفاي حقوق محيط پيش

ا شخص خود پذيري در ايفاي حقوق محيط، به اين معني است كه چنانچه سازمان يبيني

پذير نشان ندهد، در برابر حقوقي كه محيط در ارتباط با آن شخص يا سازمان بينيرا پيش

شود استفاده از مثالي كه همواره زده مي. شودداند، اعتماد ايجاد نميخود را صاحب مي

دهيد كه براي شما زماني محموله خود را به پست مي. پست براي ارسال محموله است

پذير باشد كه اين محموله را صحيح و سالم و در اسرع وقت به مقصد نيبيشما پيش

شما از پست هرگز انتظار نداريد كه بيمار شما . كندرساند؛ يعني حق شما را برآورده مي مي

را درمان كند، حقي كه شما از اداره پست داريد و از آن انتظار داريد تنها رساندن محموله 

اورژانس بيمارستان انتظار داريد كه بيمار شما را با سرعت و پست است و از طرفي در يك 

كيفيت و با رعايت حقوق بيمار درمان كنند و اگر چنانچه آن مركز درماني اين حقوق را 

پذير باشد، آنگاه شما به سمت و بينيبراي شما برآورده كند و در برآورده كردن حقوق پيش

  . رويدسوي آن با اقبال بيشتري مي

كند به پذيرفتن يك سري قواعد و شدن ما را مستلزم مي پذيربينيراين پيشبناب

توان آن را گاهي قواعد قانوني و حقوقي حاكم و آشكار است و به صراحت مي. اصول

ها و قوانين را در معرض همگان گذاشت؛ در آن صورت بر مبناي نامهعنوان كرد و آيين

آن دستگاه و سازمان و آن شخص اعتماد كرد و شود تا حدودي به آن قوانين حقوقي مي

هاي حقوقي در دانيم كه گزارهاما مي. پذير بودن آن شخص يا سازمان پي بردبينيبه پيش

هاي كاملي نيستند و تمامي جوانب رفتار ما را در هاي سازماني ما، گزارهزندگي ما و زندگي

ند و بد نيست بگوييم كه چه بسا گيرمان در نظر نميها و حتي در زندگي شخصيسازمان

دايره حقوقي خيلي تنگتر و كوچكتر از دايره اخالق باشد، هر چند كه اين دو اعم و اخص 

توانيم بگوييم كه دايره گزارهاما به هر حال مي. يك وجه هستند و با هم همپوشاني دارند

هنوز لباس  هاي اخالقي است كهبسياري از گزاره. تر استهاي اخالقي بسيار عريض

اند كه چه بسا هاي حقوقي و قانوني درنيامدهحقوق به خودشان نپوشيدند و در قالب گزاره

ها هم به شكل شود كه آن گزارههاي اجتماعي و برقراري نظم اجتماع موجب ميضرورت

هاي پذير بودن عالوه بر اينكه بايد بر مبناي گزارهبينيپس براي پيش. حقوقي درآيد
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هــا را بپذيريم و مسئوليتپذير كــنيم و آن گزارهبينيقانوني خودمان را پيشحقوقي و 

  . پذيري اخالقي نيز داشته باشيمپذيري قانوني داشته باشيم، بايد مسئوليت

ها انسان. پذيري اخالقيمسير موفقيت را پله پله پايين آمديم تا رسيديم به مسئوليت

پذيري ها، مسئوليتپذيريكي از ابعاد اين مسئوليتپذيري مختلفي دارند اما يمسئوليت

بنابراين براي اينكه بتوانيم موفق باشيم بايد اخالق را سرلوحه كارمان قرار . اخالقي است

سپردن به آنچه كه حقوق و قانون يادمان نرود كه در پذيرفتن قواعد حقوقي و تن. دهيم

تواند تخطي كند و اين آن، كسي نميكند، به دليل تضمين قانون و متضرر نشدن حكم مي

تواند هاي مختلف ميها و دستگاهانچه كه اصل مميز ميان سازمان. سپردن هنر نيستتن

پذير شدن هاي اخالقي و مسئوليتباشد، اخالق است كه شايد براي اجراي دستورالعمل

بسيار اندك  اخالقي ضمانت حقوقي، قانوني و كيفري نيز براي آن وجود نداشته باشد و يا

تواند يك پذيري اخالقي ميرسيم كه مسئوليتپس خيلي ساده به اين نتيجه مي. باشد

كنند و رهيافت هايي كه خودشان را اخالقي ميمزيت استراتژيك باشد براي سازمان

به همين دليل . دانندآميزي براي نيل به موفقيت نهايي مياخالقي را رهيافت موفقيت

اي بيشتر نيست كه پس از پي بردن به فن مديريت ديريت چند دههاست كه در عالم م

استراتژيك و ارتباط بين درون و برون محيط، سازمان را براي رسيدن به موفقيت در قالب 

هاي مديريتي درآوردند و همان موقع بود كه ديدند اخالق هم يك وضعيت فرمول

ها دانستند و از اين ست دستگاهاستراتژيك است و مديران اخالقي را مديران استراتژي

  .اخالق براي موفقيت بهره بردند

توانيم به يك صحبت از يك سازمان يا دستگاه شد، اما اين سازمان و دستگاه را مي

در آن صورت با . تر كردقلمرو يا يك استان يا يك وزارت و حتي يك كشور گسترده

ان قد كشيد و بسياري از مباني را توان سربلند شد و در مقابل ديگراخالقي شدن است مي

هاي ديگر توان انتقال آن تاكنون نبوده است، بتوانيم با اخالق به محيط اطرافمان كه از راه

ها آيد اين است كه شايد اخالقي شدن براي سازمانحال بحثي كه پيش مي. منتقل كنيم

بينيي و پيشكشند كه متصف شدن به صفات اخالقها عقب ميهزينه بر باشد و خيلي

. دهد فايده دارد يا نهاي كه به ما ميبر باشد و آيا اين هزينه با اين بهرهپذير شدن هزينه

توان باز كرد و در جامعه خودمان كه كامالً پاسخ به اين دغدغه را بسيار راحت مي
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كه شود نسبت به آن ادعا كرد و آن اينالمللي تا حدود زيادي ميمطمئنيم و در جوامع بين

پسندند و دنبال رفتار اخالقي شناسند و رفتار اخالقي را ميمردم رفتار اخالقي را مي

گردند و چه بسا حاضرند بيشتر هزينه بپردازند و بيشتر وقت و انرژي بگذارند تا به يك  مي

بنابراين اين سرمايه كه . تر است برسندخدمتي، يك سازماني، يا يك شخصي كه اخالقي

  . شود سرمايه است و هزينه نيستاشته ميبابت اخالق گذ

اي با مديريت دكتر قراملكي به موضوع اخالق سازماني نگاهي كه گروه اخالق حرفه

درجه بر تمام جوانب و ابعاد موضوع است كه در اين نگاه،  360دارد، نگاهي همه جانبه و 

تارهاي خود اخالقي شود كه در تمام ابعاد مربوط به رفزماني يك سازمان اخالقي تلقي مي

اي خود را متصف به اخالق كند نامهسازماني اخالقي است كه بناهاي قانوني و آيين. باشد

سازماني اخالقي است . ها، مميزي اخالقي شودو بالفاصله بايد تمامي قوانين و آيين نامه

با سازماني اخالقي است كه ارتباط خود . كه ارتباط خود با پرسنل درونش اخالقي كند

ها را بر مبناي اصول نامهمحيط بيرون خود را اخالقي كند و تمامي قراردادها و موافقت

  . اخالقي و مميزي اخالقي تنظيم كند

نگري ما را تهديد ها خطر تحليلنبايد فراموش كرد كه گاهي در اخالقي شدن سازمان

رمندان آن سازمان نگري، اخالق را متصف به اخالق كاكند و آن زماني است كه تحليلمي

كنيم به اخالق پزشكان، اخالق يك بانك را مثالً اخالق پزشكي را تحليل مي. كندمي

كنيم به اخالق كارمندان پشت گيشه بانك، اخالق يك سازمان را تحليل تحليل مي

اين . كنيممداري را علَم ميكنيم به كساني كه به مشتريان پاسخگويند و مشتري مي

دهد بلكه شايد نتيجه عكس هم داشته باشد، چون بستري كه نتيجه نمينگرش نه تنها 

تواند يك ظاهر اخالقي را بپذيرد و غيراخالقي بودن خيلي زود خود غيراخالقي است نمي

بينيم كه بايد تمامي جوانب كار در نظر پس در يك نگاه اخالقي مي. دهدرا نشان مي

زمان در ارتباطي صحيح، درست و آسان با درجه، آن سا 360گرفته شود و در يك محيط 

  . محيط خود چه از درون و چه از بيرون، خود را اخالقي كند

حال براي آنكه اخالق در سازمان شكل بگيرد يك فرمول و يك روندي بايد پي 

گرفته شود كه نهايت و غايت آن فرمول در مباني نظري رسيدن به سند جامع اخالق 

ين سند جامع اخالقي متدهاي مختلفي است اما گروه اخالق رسيدن به ا. سازماني است

كند و تا به حال نيز بر اساس آن متد چندين سند اي با متد دكتر قراملكي رفتار ميحرفه
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هاي مختلف تدوين شده است كه اين متد بنام خود دكتر قراملكي ثبت اخالقي در دستگاه

متد قراملكي، سند اخالقي زماني تدوين  در. باشدشده و مورد اتفاق جوامع جهاني نيز مي

طور هاي اخالقي و اصول اخالقي را بههاي اخالقي، عهدنامهنامهشود كه بتوان مراممي

ها و اين مباني و اصول اخالقي عالوه بر ارزش. مجزا و در ارتباط با همديگر تدوين كرد

ول اخالقي را نيز حاكم ها و اصشود، ارزشاسناد باالدستي كه در هر سازماني پيدا مي

ها و عهدنامهپس از تدوين مرامنامه. كند كه منجر به تدوين منشور اخالقي خواهد شد مي

هاي اخالقي، نكته قابل توجه بعدي آن است كه اين سند اخالقي توسط خود پرسنل و 

كنند، خود صاحبان سازمان و دستگاه تدوين شود و كساني كه بر اين كار نظارت مي

هايي را خواهند داد تا منويات اخالقي آن دستگاه و سازمان در ها و چارچوباييراهنم

شكل مدوني تدوين گردد تا در نهايت به آن چارچوب و قالب آن اصول قرار بگيرد و به

  . سند اخالقي منجر شود

ترين سندي است كه در خصوص اخالق وجود دارد اما آن سند به سند اخالقي عالي

اي از آن اي گذاشت و هيچ بهرهتوان آنرا گوشهته است و خيلي راحت ميهر حال يك بس

هاي ديگري نيز پس براي اخالقي شدن يك سازمان عالوه بر تدوين اين سند، گام.  نبرد

عنوان يك ضرورت و بهنياز و بهعنوان يك پيشهر چند كه اين سند به. بايد برداشته شود

توان براي اخالقي شدن يك زم است، اما سه گام را ميعنوان يك گام اساسي و بنيادي ال

  .گيردسازمان نام ببريم كه سند اخالقي خود به خود در راستاي اين سه گام قرار مي

يعني علم و دانش اخالقي شدن . اولين گام آنكه يك سازمان بايد به اخالق آگاه باشد

حال پس از آگاهي . ببرد را بداندتواند هايي كه از اخالق ميو مزاياي اخالقي شدن و بهره

. از چگونگي اخالقي شدن گام دوم آن است كه اين سازمان بينش و نگرش پيدا كند

تر و ها ميانبر است و خيلي سريعبينش و نگرش گام مهمي است كه براي بسياري از راه

ريد كه شما نگهبان يك بيمارستان را در نظر بگي. رساندتر ما را به اخالقي شدن ميصريح

هرچه به اين نگهبان در مورد اخالقي شدن نسبت به ديگران آموزش دهيم، باز طرز تلقي 

آيد آن نگهبان نسبت به ارباب رجوع و نسبت به بيماري كه در بيمارستان سراغ او مي

ولي چنانچه بتوانيم آن بينش را در نگهبان ايجاد كنيم كه كسي كه . شكل نگرفته است

شود مهمان است و بر ما منت گذاشته كه وارد شده است، مارستان ميوارد سازمان يا بي
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همين مثال را . شوداي از رفتارهاي آن نگهبان ميهمين طرز تلقي باعث تغيير موارد عمده

. توان اطالق كرد به مديران كالن، مياني و پاييني سازمان و تمامي پرسنل و مرتبطانمي

يك سازمان نيز . د سازماني حل تعارضات اخالقي استگام سوم در رفتار سازماني و عملكر

بايد مثل يك شخص، بتواند به تعارضاتي كه به شكل روزمره و معمول با آن مواجه 

  . شود پاسخ دهد و آنها را حل و فصل كند مي

حال اگر چنانچه بتوانيم در اين سه گام آموزش علمي، ايجاد بينش و عملكرد اخالقي 

سمت  توانيم اميدوار باشيم كه يك سازمان بهق عمل كنيم، مينسبت به تعارضات موف

محور سازمان اخالق. تر خواهد شدكند و روز به روز اخالقياخالقي شدن حركت مي

سازماني است كه خودش به بهاي . سازماني است كه خودش، خودش را ارتقاء دهد

تر شدن براي اخالقي هاي بيرونياخالقي شدن پي برده و ديگر چندان نيازي به گرايش

  .ندارد
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  رضا پارساپوردکتر علي

  نماينده مركز اخالق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  

  

هايي كه در زمينه اخالق پزشكي در حوزه سالمت انجام شد از آغاز جدي فعاليت

زشكي، مباحث بود كه البته در تاريخ پزشكي نيز به موازات علم پ 1374حدود سال 

اخالقي و اخالق كاربردي همواره مطرح بود و پزشكان ما پيش از آنكه سوگندنامه سقراط 

قبل از انقالب هم درس اخالق پزشكي بود، . شدندالتحصيل نميرا امضا كنند، فارغ

همچنين كتاب نفيس و ارزشمند مرحوم ابوترابي در اين زمينه هست، درسنامه اخالق 

آبادي كتر اعتماديان را داشتيم و اساتيد بزرگي همچون مرحوم نجمپزشكي از مرحوم د



  ريتنشست علمي فعاالن اخالق كاربردى با رويكرد سازمان و مدي 

 
٢٤  

 

دادند و واحدي بنام اخالق درس اخالق پزشكي را براي دانشجويان پزشكي آموزش مي

  . پزشكي براي دانشجويان پزشكي داشتيم

. تر وارد عرصه آموزش اخالق پزشكي شداحساس شد كه بايد جدي 74اما از سال 

زاده تشكيل شد كه اقاي در زمان وزارت آقاي مهدي 74مللي در سال يك كميته بين ال

المللي با عنوان اي بيندكتر الريجاني معاونت دانش و فرهنگ وزارت بهداشت كنگره

افراد بزرگي نيز در كميته علمي اين كنگره بودند همچون . اخالق پزشكي برگزار كردند

سياري از دانشمندان برجسته كشور در كنگره آملي و بيزدي، سبحاني، جواديآقايان مصباح

  . مشاركت داشتند كه يك موج اوليه ايجاد شد

هاي اخالق در گيري كميتهمرحله دوم برنامه حوزه اخالق پزشكي ما ايجاد و شكل

پس از آنكه به مرحله انتشار نتايج پژوهشي برآمديم، نوعي تالقي و موازي. پژوهش بود

ت گرفته ديده شد كه در نهايت در وزارت بهداشت تصميم هاي صوركاري ميان پژوهش

برآن شد كه كميته اخالق شكل دهند تا هر مقاله پيش از انتشار، مجوز نشر از آن كميته 

كسري و ديگران جزء اهللا بنياهللا مهدوي كني و آيتآقايان دكتر نورباال، ايت. دريافت كند

عنوان مدير ي از همكاران مركز اخالق نيز بهآقاي دكتر باقر. اعضاي اوليه آن گروه بودند

هاي ماده مربوط به ضوابط اخالق در پژوهش 26نامه اخالق را در اجرايي آن گروه، آيين

  . پزشكي تدوين كردند

گيري كميته كشوري اخالق پژوهش در وزارت اين متن، مبناي قضاوت و تصميم

المللي، پيش از هاي بينطرح هاي پژوهشي خصوصاًبهداشت شد كه از آن به بعد طرح

در گذر زمان، اين كميته با . گرفتتصويب در دانشگاه، بايد مورد تاييد اين كميته قرار مي

هاي صورت گرفته مواجه شد كه رسيدگي به همه آنها توسط اين حجم بسياري از پژوهش

اصلي تشكيل هاي اي اخالق را در عمده دانشگاههاي منطقهلذا كميته. كميته عملي نبود

ها هايي كه در حوزه انساني، سوژه انساني دارند در اين كميتهدادند و قرار شد پژوهشگاه

بررسي شوند و آن پژوهش از لحاظ اخالقي و پژوهشي اعتبار از دانشگاه نگيرد، مگر اينكه 

اي به مشكل برخوردند، هاي منطقهحال اگر اين كميته. تاييد كميته اخالقي داشته باشد

  . گيري صورت بگيردنرا به كميته كشوري ارجاع دهند تا آنجا تصميمآ

اين اولين آغاز جدي بود كه در حوزه اخالق پزشكي در كشور داشتيم كه امروز دكتر 

عنوان سرپرست مركز اخالقي مشغول به الريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران به



 ورپارساپدكتر علي رضا / تهران پزشكياه علوم گارائه دانش

 
 

 

٢٥  

بودند به حوزه اخالق پزشكي توجه  ايشان در هر زمان و هر جايي كه. فعاليت هستند

 80اينكه در سال  تا. نيز برعهده ايشان بود 74بسياري داشتند و دبير اجرايي كنگره سال 

كه ايشان معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران را برعهده گرفتند، از من خواستند 

پزشكي و علوم  اندازي كنيم تحت عنوان دفتر تحقيقات اخالقكه دفتري را با هم راه

خواستند از طريق اين دفتر هم به طور خاص به بحث اخالق ايشان مي. انساني در طب

پزشكي پرداخته شود و هم حوزه ورودي علوم انساني باشد در حوزه طب كه اين موضوع 

  . رو بوديمجديدي بود كه با آن روبه

رفتيم و همچنين در طي جلساتي كه در اين دفتر با اساتيد هيئت علمي دانشگاه گ

اين دفتر به مركز  81اقبال دانشگاه نسبت به اين فعاليت منجر به آن شد كه در سال 

عنوان با موافقت وزارت بهداشت رسماً به 83تحقيقات اخالق و تاريخ پزشكي و در سال 

يكي از مراكز تحقيقات حوزه سالمت در كشور تبديل شود و تاكنون نيز اين مركز فعاليت

  . بنده دبير اين مركز هستم و اقاي دكتر الريجاني سرپرست آن. دهدرا ادامه مي هاي خود

حوزه آموزشي، حوزه پژوهشي و . تاكنون ما در اين دفتر در سه حوزه فعاليت داشتيم

شود، يك گروه از اساتيد هستند تا بحث اخالقي در حوزه سالمت مطرح مي. حوزه سياست

اش نيت اخالقي دانيم كه پشتوانهرا زماني اخالقي ميكنند ما فعل اخالقي كه فكر مي

البته اين حرف درست است اما حقيقت . تر استباشد و نيت فاعل اخالقي از خود او مهم

كنيم اين نيست چون ما متولي اين هستيم كه در چيزي كه ما در حوزه سالمت دنبال مي

ه تاكسي را در نظر بگيريد كه شما يك رانند. مورد فاعل اخالقي نظر دهيم نه نيت فاعل

خواهد رانندگي كند و آينده او صرفاً در جهت افزايش سود و منفعت خود، بيشتر مي

طبيعتاً اين راننده صبح زود راه . اندازد تا درآمد باالتري داشته باشدشغليش را در خطر مي

ي مودبانه است تا دارد، برخوردش با مراجعين برخوردافتد، اتومبيل خود را تميز نگه ميمي

گيرد در چارچوب ضوابطي است، اي كه از مسافرين ميآنها را براي خود جلب كند و كرايه

همه اينها به نظر . خواهد كاري كند كه مشتريان نسبت به حرفه او بدبين شوندچون نمي

شود اما در ذهن راننده تاكسي اين است كه من بايد سود بيشتري رسد كه انجام ميمي

بنابراين هم خودش به اين ضوابط پايبند . كنمته باشم، پس حرفه خودم را حفظ ميداش

كند كه هويت اين حرفه در جامعه مخدوش نشود و در است و هم به دوستانش توصيه مي
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به موازات همين راننده تاكسي، يك انسان رحماني و . آينده اين حرفه دچار مشكل نشود

اش بيرون ميوقتي از خانه. ظر بگيريد با يك ذهن عرفانيالهي را باز در همان حرفه در ن

كنم خدا اين نعمت را به من داده، اين مسوليت را به من داده گويد من احساس ميآيد مي

كه نياز بندگانش را برطرف كنم و بندگانش را براي رسيدن به يك روزي يا رسيدن به 

ن يك عبادت اين كار را انجام هدفي كه مدنظرش هست به مقصدشان برسانم و به عنوا

باز همين راننده تاكسي در كرايه گرفتن ضوابط . دهم و من ميزبان بندگان خدا هستممي

گيرد، با مسافرين كند، جنبه ايمني را در نظر ميكند، نظافت را رعايت ميرا رعايت مي

قطعاً اين طور اما آيا ارزش اخالقي اين دو براي ما يكي است؟ . اي داردبرخورد مودبانه

دهد نسبت به كار اولي ارزش باالتري دارد اما قطعا كاري كه دومي انجام مي. نيست

متولي دومي كيست؟ متولي اولي كيست؟ ما در نظام سالمت بايد چه كنيم؟ گروه ما بر 

هاي خواهد ضوابط و چارچوباين اعتقاد است كه در اين مثال شركت تاكسيراني وقتي مي

هايي كه آن راحتي و رفاه مسافر را ي خودش را مشخص كند، بايد  آيتمااتيكت حرفه

كند درنظر بگيرد بنحوي كه هر تاكسي بدون دخالت شركت تاكسيراني از ايمني تامين مي

پس شركت تاكسيراني دنبال اين باشد كه نيت پشت صحنه را . و نظافت برخوردار باشد

يفه شركت تاكسيراني نيست و متوليان اين البته اين نوع نگاه ارزشمند وظ. درست كند

  .موضوع افرادي غير از شركت تاكسيراني هستند

با فرض اين مثال، ما در حوزه اخالق پزشكي نيز بايد دنبال اين باشيم كه پزشكان 

اين هدف خيلي بزرگي است ولي حرفه و . خودمان را تبديل به افراد رحماني و الهي كنيم

اين حرفه وزارت ارشاد و نهاد . ق و تاريخ پزشكي اين نيستتخصص مركز تحقيقات اخال

تخصص ما اين است كه يك پزشك با هر . روحانيت است كه متولي فرهنگ كشوراند

خواهد داشته باشد، چه الهي باشد و چه مادي، دنياپرست باشد يا اي كه ميزمينهپس

بايد به وقت مريض  نشيندطلب يا علمي، هر چي كه باشد وقتي مقابل مريض ميآخرت

بايد بر اساس تعرفه و بر اساس آن چيزي كه حق است هزينه را از بيمار . احترام بگذارد

عنوان متولي سالمت اموري را كه نه متاسفانه بايد عرض كرد كه اگر ما به. بگيرد

باشد دنبال كنيم، از رعايت اخالق در حد تخصصش را داريم و نه وظيفه و حرفه ما مي

توان بر اساس همان مدل راننده تاكسي، از ظاهر يك راننده نمي. مانيمن نيز باز ميظاهر آ

نمايد اما عكس آن قضيه بروز مي. قضاوت كرد كه او سودمحور است يا الهي و خدامحور
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ادب بود و به آنها احترام نگذاشت شايد بتوان اي نسبت به مسافرينش بيكه اگر راننده

  . تواند ادعا كند كه درونم درست است و ظاهرم بدرد نميبيني كرد كه اين فپيش

با اين زمينه و با اين ذهنيت ما خودمان را متولي تعريف نظارت و اجراي ضوابط 

ها را يعني ما تنها صورت. مان بايد اجرا شودبينيم كه در جامعه پزشكياخالقي مي

ر اخالق پزشكي خيلي بينيم و به پشت صحنه كاري نداريم، گرچه نيات انسان د مي

اخالقي درآنجا بسيار در مقايسه با غرب شايد با نگاه نيات، گفته شود كه بي. اهميت دارد

يكي . زياد است، اما بر اساس نگاه به صورت، قطعاً رانندگي آنها از ما اخالق مدارتر است

ي رجوع وقتي او به عكاس. از بستگان ما در كشور آلمان نياز به اسكن از يك عكس داشت

اي قرار شدهبنديبيند كه در هنگام اسكن از عكس، دستگاه در اتاق پارتيشنكند ميمي

يعني . تواند عكس را ببيند و تصوير جنس مخالفي او را جلب كنددارد كه هيچ كس نمي

چيزي كه ما بر اساس معارفمان بايد به آن عمل كنيم، آنها بدون توجه به معارفشان بر 

لذا . دهنده براي دنياي خودشان دارد بر اساس تعاريفي كه دارند انجام مياساس منافعي ك

در حوزه . قراوالن پزشكي هستيمتر از پيشگويم كه قطعاً ما غيراخالقيبا اطمينان مي

هايي شود كه آنان چه ضوابطي و چه كدهايي و چه سختگيرياخالق پزشكي مشاهده مي

اي ضوابط اخالقي را رعايت نكرده باشد، حتي با الهدر حوزه اخالق پژوهش اگر مق. دارند

شود، اما در كشور ما اصالً به اي چاپ نميصرف هزينه ميلياردها دالر، باز در هيچ مجله

در كشور كره جنوبي يك استاد دانشگاه با نشر يك دروغ . كننداين موضوع توجه نمي

ي آن كشور را به سوي اين شعار سازي انسان كرد و سران جامعه علمادعايي در مورد شبيه

اما وقتي جامعه . سازي كرده استكشاند كه ما اولين كشوري خواهيم بود كه انسان شبيه

علمي با نبود سند و دليل از آن استاد مواجه شد، باالترين مسئول علمي كشور را اخراج 

  . كردند

رو هستيم ظواهر اخالقي است و پس در حوزه سالمت حداقل چيزي كه ما با آن روبه

هاي مركز تحقيقات اخالق تمركز خود را بيشتر روي اين امر گذاشته تا ضوابط و چارچوب

از نظر ما مهم نيست كه شما محقق هستي يا دكتر، . اخالقي را در اين مورد تعريف كنيم

ن ضوابط خواهي پژوهش انجام دهي اياما اگر مي. يك انسان متديني هستي يا غير متدين

اين ضوابط نيز بر اساس معارف و اعتقادات خودمان است . را در پژوهش بايد رعايت كني
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گذاريم پس اين ضوابط را بايد رعايت كني و اگر رعايت كني ما مي. و چيز عجيبي نيست

  . اين پژوهش را انجام دهي

حقوق از . خواهيد ارائه خدمت كنيديا مثال شما مسئول بيمارستان هستيد و مي 

شود اين است سر وقت ويزيت شود، اعتماد او از جهت بيماري كه وارد بيمارستان شما مي

رازداري شما جلب شود، اطالعات بيماري او كامل در اختيارش گذاشته شود تا خود بتواند 

منشور حقوق بيمار كه سال گذشته در ... . بهتر تصميم بگيرد، محترمانه با او رفتار شود و 

داشت تصويب شد و خوشبختانه از طرف وزير محترم بهداشت هم ابالغ شد با وزارت به

حال براي اجراي درست اين دستورات، . مولفه به دنبال اجراي اين اهداف است 52تعيين 

حال ممكن است . ديگر كاري نداريم كه آن بيمارستان يا آن پزشك چه نيتي دارد

د را مجبور به رعايت ضوابط كرده باشد و بيمارستان تنها از ترس نظارت نظام سالمت خو

اما . يا ممكن است براي رضاي خدا باشد كه البته با نگاه الهي، اجر دنيا و آخرت را نيز دارد

بنابراين به فعاالن حوزه . انداز نگاه نظام سالمت و اخالق سالمت هر دو در يك درجه

را به اهلش واگذارند و خودمان ها سازي انسانكنيم كه امر الهياخالق سالمت توصيه مي

  .درستي اجرا و نظارت كنيمهاي نظام سالمت را بهسعي كنيم ضوابط و چارچوب

در همين راستا براي توجيه اين تعريف از اخالق سالمت در ميان فعاالن اين حوزه، 

هاي آموزشي در گروه اخالق سالمت در حوزه اخالق پزشكي برگزار يك سري فعاليت

ما  80از سال . اخالق پزشكي تعريف و برگزار شد »MPH«ر ادامه آن دوره كرديم كه د

دنبال اين بوديم كه اگر قرار است اخالق پزشكي در اين كشور جا بيفتد يك سري افراد 

كارشناس بايد وارد اين حوزه شوند و اين كه هركسي از راه برسد و بخواهد در اين زمينه 

در حوزه . هاي تخصصي بايد تشكيل بدهيما كميتهاظهارنظر كند امر درستي نيست و م

را با طراحي در داخل » MPH«اخالق بيمارستان نيز همين رويكرد را داشتيم، لذا دوره 

هاي عنوان مدرك كارشناسي ارشد با گرايشدانشگاه و تاييد وزارتخانه براي اين دوره به

اپيدميولوژي و در نهايت  متفاوتي از جمله مديريت گرايش بهداشت محيط، گرايش آمار،

در گرايش اخالق پزشكي با . گرايش اخالق پزشكي در دانشگاه تهران اجرا كرديم

همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران و حضور افرادي چون دكتر سنايي، دكتر ابراهيمي، 

دكتر رحيمي و ديگران دروس پايه اين گرايش همچون فلسفه اخالق، مباني نظري اخالق 

دنبال اخد تاييديه از همان آغاز اين دوره، به. حقوق پزشكي طراحي و ارائه شد اسالمي و
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دانشجويان دكتري نيز در اين دوره مشغول به  87براي دوره دكتري بوديم كه از سال 

. گيرداي است كه دانشگاه دانشجوي دكتري ميامسال سومين دوره. تحصيل شدند

حصيل شدند اعضاي هيئت علمي خاص كه واقعا التاميدواريم وقتي كه دانشجويان فارغ

بينند در جايعنوان يك حرفه ميعنوان فقط يك عالقه بلكه بهاخالق پزشكي را نه به

همچنين . ها پيگيري شودتر در دانشگاهجاي نظام سالمت مستقر شوند و اين بحث جدي

اسر كشور، هاي سرمركز براي اعطاي فرصت مطالعاتي به اعضاي هيئت علمي دانشگاه

هاي سه ماهـه، شش مـاهه در حــوزه اخالق، اكنون با تاييد هيئت مديره، دورههم

  . كــندفرصـت مطالعاتي اعطا مي

يك . هاي متعددي نيز در حوزه هاي اخالق پزشكي در مركز برگزار شده استكارگاه

جا جمع گرديد و مقاله در آن 200برگزار كرديم كه بيش از  87المللي در سال سمينار بين

دهمين اجالس آسيايي اخالق پزشكي كه هر سال در . كننده داشتشركت 2500حدود 

امسال نيز كنگره ساليانه . شود، سال گذشته در كشور ما برگزار شديك كشور برگزار مي

اخالق پزشكي به پيشنهاد وزير بهداشت، در حال پيگيري است كه قرار است هر سال 

ميزبان كنگره ساليانه اخالق پزشكي شود كه براي اولين بار مركز ما ها يكي از دانشگاه

همچنين سعي شد منابع پژوهشي كه در اختيارمان است از طريق . ميزبان اين برنامه شد

اكنون فهرستي از بهترين كتابپايگاه الكترونيكي مركز در اختيار عموم قرار گيرد كه هم

تـــوانيـــد از پايــگاه اساليدها را ميهاي مرجع حوزه اخالق پــــزشكــي و 

مجله اخالق و تاريخ پزشكي نيز كه . برداشت كنيد »mehr.tms.ac.ir«الكتــرونيــــكي 

صورت الكترونيكي و فارسي نيز در پايگاه گذرد، بهدر حدود دو سال از فعاليتش مي

ي از جمله چاپ هايدر حوزه تاريخ پزشكي نيز فعاليت. الكترونيكي قابل دسترس است

همچنين يك سري . داشتي براي مفاخر پزشكي استعكس، درج كتاب و برگزاري بزرگ

مدياهايي نيز در حوزه تاريخ پزشكي داريم كه با مراجعه به پايگاه الكترونيكي مركز مولتي

  .شويداز جزئيات آنها مطلع مي

وزش آنان، دو نكته بعد در مورد دانشجويان عمومي علوم پزشكي است كه براي آم

هاي اخالقي عام واحد اخالق پزشكي در نظر گرفته شده بود كه ابتدا در اين دو واحد بحث

اي مياي و اخالق حرفهشد و كمتر به موضوعات حرفهشامل تاريخ پزشكي مطرح مي
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گيري اين مركز و فعاليت يك تيم كارشناسي، بازنگري جدي با توجهبه شكل. پرداختند

 14محتواي آن دو واحد كامالً تخصصي شد و حدود . واحد انجام شد راجع به آن دو

هاي پايان حيات، اخالق در هاي اخالقي، اخالق و مراقبتسرفصل متفاوت مثل مراقبت

بحث ارتباط پزشك و بيمار، آغاز حيات، رازداري، رضايت آگاهانه، فلسفه اخالق و غيره در 

توان گفت كه وقتي ا اين اعمال تغيير، ميبنابراين ب. ها درنظر گرفته شداين كتاب

دانشجويان وارد اين دو واحد شدند، اطالعاتي اجمالي نسبت به مباحث اخالق پزشكي پيدا 

كنند و ديگر اينگونه نخواهد بود كه اخالق پزشكي را صرفاً امري براي ثواب بدانند و مي

  .شودعنوان يك دانش شناخته ميدر نظر آنها اخالق پزشكي به

هاي گوناگوني كه در سراسر دنيا در حال تربيت اما بايد پذيرفت كه در برابر دانش

جاييست كه با دو واحد هزاران دانشجو و انتشار صدها كتاب و مجله هستند، توقع بي

اكنون هم. اخالق پزشكي بتوانيم رفتار دانشجويان را در آينده در رشته پزشكي تغيير دهيم

وزشي دانشجويان پزشكي چه در سطح وزارت بهداشت و چه در در بازنگري برنامه آم

يعني درست . كنندصورت طولي تعريف ميها، آموزش اخالق پزشكي را بهسطح دانشگاه

شود اما در هر بخشي كه دانشجويان است كه آن دو واحد به صورت متمركز ارائه مي

اخالقي آن بخش را در گذرانند هيئت علمي و اساتيد آن بخش، موظفند مباحث خاص  مي

  .كنار مباحث علمي آموزش دهند

اي يعني ما هفته. شي، راند اخالق پزشكي داريمزهاي مختلف آموامروز ما در بخش

ها با دانشجويان در بخش جراحي جمع ، انترن)ره(يك روز مثالً در بيمارستان امام خميني

بودند را مطرح كرده و با  هاي اخالقي را كه تاكنون با آن مواجه شدهشوند و كيسمي

. شودهمين كار در پرستاري هم انجام مي. كنندها را حل ميبحث در مورد آنها اين كيس

ايم كه چقدر دقتنمونه آن پخش سريال پرستاران است كه در تلويزيون مشاهده كرده

هاي اخالقي در اين سريال وجود داشت و متاسفانه در ايران در عمل كمتر آنها را مي

شود و نكات اخالقي آن مورد نقد و متن اين سريال ميان پرستاران گذاشته مي. بينيم

بيند كه چرا پزشك شود ميحال پرستاري كه اينگونه تربيت مي. گيردبررسي قرار مي

شود و اگر پزشكي خطا كرد پرستار چه كند و چگونه مرتكب خطا مياينگونه عمل مي

اگر پزشك دستوري داد كه اين دستور غيرعلم . زشك دارداي در ارتباط با خطاي پوظيفه
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در مقطع كارشناسي راديوتراپي، پرستاري، . پزشكي بود پرستار بايد چگونه رفتار كند

   .شودمامايي بحث اخالق حرفه اي به صورت جدي مطرح مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  اسالمیمحمدتقي ن ياالسالم و المسلمحجه

اخالق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ مدير گروه اخالق كاربردي مركز 

  اسالمی

  

عنوان مدير گروه اخالق كاربردي از مركز اخالق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ به

  .  هاي اين گروه ارائه خواهم كرداسالمي، گزارشي از فعاليت

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي جزء معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسالمي حوزه 

توسط جمع اندكي از دوستان  81مركز اخالق پژوهشگاه نيز در سال . قم استعلميه 

مند به حوزه اخالق در حوزه علميه تاسيس شد و نتيجه مطالعات اوليه مند و دغدغهعالقه

گيري مركز اخالق و در نهايت به تدوين كتاب شناخت آنان در آن هسته اوليه به شكل
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اخالق اسالمي گزارش تحليلي ميراث مكتوب  كتاب شناخت. اخالق اسالمي منجر شد

اخالق اسالمي بود كه مورد توجه جامعه علمي كشور قرار گرفت و در همان گام اول به 

عنوان متن درسي مقاطع دكتري در بعضي مراكز عمدتاً حوزوي مورد توجه قرار گرفت و 

ي آن امسال همچنين قرار شد اين كتاب به انگليسي و عربي ترجمه شود كه ترجمه عرب

  . منتشر شد

اي را افزاري دفتر تبليغات حوزه علميه پروژهپس از تدوين اين كتاب دفتر جنبش نرم

شناسي و توسعه علم اخالق اسالمي به همان هسته اوليه مركز تحت عنوان سند ظرفيت

افزاري اكنون در دفتر جنبش نرماخالق سفارش كردند كه آن سند نيز تدوين شد و هم

. گذاري علمي در عرصه اخالق اسالمي استارائه به مراكز كالن نظام جهت سياست آماده

پس از تدوين اين سند، گروه برآن شد كه به دو بخش مجزاي اخالق و تربيت تقسيم 

گروه تربيت به كارهاي اخالق تربيتي مشغول هستند و گروه اخالق نيز در دو . شود

كار هستند كه بنده مديريت گروه مشغول به زيرگروه اخالق هنجاري و اخالق كاربردي

  . اخالق كاربردي را برعهده دارم

در ابتداي كار در گروه اخالق كاربردي، به اين نكته پي برديم كه اين حوزه هنوز به 

كند كه اخالق كاربردي يعني خوبي معرفي نشده است و هر كسي از ظن خود احساس مي

دليل اين در حالي است كه خاستگاه اين رشته به. هاي خاصكار بردن اخالق در عرصهبه

تأخر علمي ما كه خواه ناخواه بايد آن را بپذيريم، در مجامع علمي دنيا اختصاص دارد كه 

بنابراين در گروه اخالق كاربردي . حال بايد ديد تعريف امروزي آنها از اين رشته چيست

ردي برداشتيم كه عمدتاً به معرفي اين گام اول را بر تاليف كتابي به نام همان اخالق كارب

هاي آن اختصاص داشت كه البته بيشترين حجم آن به متون ترين زيرشاخهرشته و مهم

هايي كه بر ولي در مسير كار اين گروه، با تغييرها و بازپروري. ترجمه اختصاص يافته بود

امروز در فهرست اين كتاب . روي اين كتاب انجام شد، سطح آن از آنچه بود فراتر رفت

هاي پزشكي در مقطع دكتري قرار دارد و برنده جايزه اول هاي اخالق در رشتهكتب گروه

  . جشنواره كتاب سال جمهوري اسالمي ايران در سال گذشته شد

عنوان يك پس از اين كتاب انتظار جامعه علمي از خودمان را اينگونه ديديم كه به

. اسالمي را در حوزه اخالق كاربردي دنبال كنيم هاي بومي ومحقق حوزوي بايد دغدغه

لذا به دنبال آن شديم كه با دنيا ارتباطي برقرار كنيم و جاي خالي انديشمندان اسالمي در 
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به اين رسيديم كه مطالعات خود را در . ها را پيدا كنيمپردازي اين رشتههاي نظريهكرسي

ري تعريف كنيم و البته در همان چارچوب كشواصل بايد فراتر از مطالعات خودماني و درون

اي را آغاز كرديم تا بدانجا رسيديم كه چه زيرشاخههاي بومي، مطالعات گستردهدغدغه

  . هاي اخالق كاربردي براي ما اولويت داردهايي از شاخه

هاي فرهنگي و علمي كشور نظران علمي و اجرايي در عرصهدر اين مسير از صاحب

هاي بسياري انجام شد كه در نهايت به چهار ها و نظرخواهيم و مصاحبهنيز استفاده كردي

عنوان پايه كارهاي اخالقي در جامعه ما اول آموزش و پرورش كه به. رشته علمي رسيديم

سوم . دوم اخالق مديريتي است. جاي خالي آن در اخالق كاربردي بسيار محسوس است

دو شاخه زيستي فناوري و زيستي پزشكي اخالق كار و در نهايت اخالق زيستي كه در 

در ادامه مطالعات اخالق كار نيز بعنوان زير شاخه همان اخالق مديريت و . شودتفكيك مي

  . سازمان قرار گرفت

گام . مرحله بعد نهادينه كردن اخالق است كه براي اين مهم، سه گام را تعريف كرديم

گام دوم اخالق . معرفي شوند اول گام هنجاري است كه بايد هنجارها در آن خوب

هاي دهد در اين بخش عمدتاً تعارضات و آن گرهكاربردي است كه مطالعات ما نشان مي

كوري كه در مسير تفهيم و تفسير اصول آن موضوع است ديگر باز شده و تنها به عامل و 

است  تربيت اخالقي دنبال اين. گام نهايي تربيت اخالقي است. فاعل اخالقي نياز داريم

تصحيح . كه به چرايي عدم تمكين به اصول اخالقي افراد و ترغيب و تشويق آنها بپردازد

  .گيردها و راهكارهاي تقويت اراده در زير مجموعه تربيت اخالقي قرار ميانگيزه

در گروه اخالق كاربردي در دو حوزه اخالق مديريت و سازمان و اخالق زيست 

در كل پروژه اخالق مديريت . ن پروژه مواجهيمپزشكي يا زيست فناوري با دو كال

شود كه در حال حاضر بر روي كار بر اخالق مديران هستيم با هايي تعريف ميريزپروژه

  .هاي مدير در سازمانتاكيد بر نقش

شود كه وقتي پروژه اخالق مديريت اينكه چرا به اين ريزپروژه رسيديم از آنجا آغاز مي

هاي سازمان بال كرديم، پس از گذشت يك سال مركز آموزشرا به عنوان يك رشته دن

اي براي مربيان نمونه سراسر اي كشور از ما درخواست كرد كه كارگاه شش روزهفني حرفه
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هايي مواجه شديم كه در آن كارگاه با معضل. كشور در حوزه اخالق مديريت برگزار كنيم

  .د و نياز به حضور يك مدير داشتآمحل آنها از آن مربيان و كارمندان نمونه برنمي

در آنجا اين را از نزديك حس كرديم كه مدير حرف اول را در اخالقي كردن سازمان  

لذا همان شد كه ريزپروژه مطالعاتي اخالق مديريت را تعريف كرديم تا به بررسي . زندمي

يم، از جمله هاي بسياري مواجهالبته با سختي. هاي مديران در اخالق سازماني برسيمنقش

پردازند و مي» اخالق كسب و كار«آنكه منابع خارجي در اين موضوع كم است و عمدتاً به 

نگاه آنها رعايت اخالق در جهت ارزش افزوده بيشتر در كسب و كار است كه ما بايد 

   .اصول اخالقي جامع يك مدير را از دل آنها بيرون آوريم
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  حمود عباسیدکتر م

  د بهشتی ينده مرکز اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهينما

  

  

كرديم ميها قاضي االطبا بودم و در آنجا هرچه تالش ميمن به اعتبار اينكه سال

نظرم رسيد كه بايد يك رويكرد ديگري اتخاذ بكنيم و رسيم، بهاي نميديديم به نتيجه

حوزه اخالق پزشكي وجود دارد كه بايد بيشتر در اين فكر كردم كه يك خال جدي در 
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صورت جدي اين مباحث هم، مباحثي نوين است و دو سه دهه است كه به. حوزه كار بشود

در  1970هاي مختلف علمي شده است اولين كورس اخالق پزشكي در سال وارد حوزه

خصوص د و امروزه بههاي ديگر ايجاد شپنسيلوانيا ارائه شد و متعاقب آن در برخي رشته

ما وارد اين عرصه . يك چيزي فراتر از اخالق پزشكي به نام اخالق زيستي وجود دارد

در ابتدا اين خال احساس . شديم و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي را انتخاب كرديم

دهد شد كه سه حوزه فقه، حقوق و اخالق دغدغه عمده جامعه پزشكي ما را تشكيل ميمي

ها مربوط به اين سه حوزه بود، گفتيم مركزي ها سؤاالت در كنگرهياري از نشستو در بس

از سال . ايجاد شود كه در آن فقيه، فيلسوف، حقوقدان و پزشك كنار يكديگر بنشينند

مركز تاريخ پزشكي، اخالق پزشكي،  5مركز تحقيقات اخالق و حقوق پزشكي با  1385

ترين رشته به اخالق و حقوق كه نزديك(ني فقه پزشكي، حقوق پزشكي و پزشكي قانو

تشكيل شد و براي هر دپارتمان غير از پزشكي قانوني، يك فصلنامه ) پزشكي است

اولين گروه را تاريخ گذاشتيم چون اخالق، فقه و حقوق پزشكي ريشه در تاريخ . گرفتيم

طبابت  در جستجوي حكمت، حلقه مفقوده«من مختصر مباحثم را در مقاله . پزشكي دارد

منتشر كردم كه در جشنواره حكمت سينوي به عنوان مقاله برگزيده انتخاب شد و  »امروز

در آنجا بر اين نكته تاكيد شده كه در پيشينه . در فصلنامه اخالق پزشكي هم منتشر شد

تمدن ما و حكمت يونان، حكمت به نظري و عملي تقسيم شده كه نظري را سوفيا و 

يعني طبيب از كانال نظر به حكمت عملي و . گويندمي) انگيفرز(عملي را فروزنيسم 

اين ديدگاه را در شخصيت هاي . فرزانگي برسد چون سر و كارش با اشرف مخلوقات است

در مقدمه الحاوي، رازي اين رويكرد را بيان كرده و گفته طبيب بايد . بينيمفرزانه هم مي

؛ از فقه و حقوق و اخالق و علم به چه علومي مسلط باشد تا به مرحله طبابت برسد

تا بتواند يك طبيب حاذق، خداجو و خداترس ... اسطرالب و نجوم و حساب و رياضي و 

  . باشد

زند و اصول اربعه اخالقي را گرايي دور ميدر جهان غرب، همه چيز بر محور انسان

سازمان استخراج كردند كه اتفاق نظر جامعه جهاني هم برآنست كه موتور محركه آن را

اند برويد و در كشورهاي خود اين را اند و گفتهالمللي مثل يونسكو در دست گرفتههاي بين

هاي علوم انساني است و نبايد آنرا از بخشي اخالق پزشكي از حوزه!! سازي كنيدبومي

براي تصويب رشته اخالق پزشكي، اين رشته . هاي علوم پزشكي دادگرفت و به حوزه
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ار پزشكان قرار گرفت، چون قالب افراد حاضر در جلسه تصويب، پزشك صرفاً در اختي

بودند و دكتراي اخالق پزشكي هم زمان در سه دانشگاه، تهران، شهيد بهشتي و شيراز راه

اندازي شد؛ لذا ناگزير شديم براي جبران مافات قبل از واحدي مثل فلسفه، منطق و قبل از 

سال  5- 4دوره دكتري . ه علم حقوق را قرار دهيمفقه، اصول فقه و قبل از حقوق، مقدم

كشد تا نتيجه بدهد و در جامعه پزشكي بسيار نيازمند متخصص اخالق پزشكي طول مي

لذا آمديم و دوره فلوشيپ يكساله اخالق زيست پزشكي را براي اعضاء هيات . هستيم

تي، اخالق ها برگزار كرديم و مباحثي مثل فلسفه اخالق، اخالق زيسعلمي دانشگاه

شود و شناسي پزشكي در اين دوره تدريس ميپزشكي، فقه پزشكي، حقوق پزشكي، جامعه

) 89(ايم و از بهمن ماه افراد بايد يك رساله ارائه بكنند و تابحال سه دوره را برگزار كرده

براي  1386ما دوره الكتي و اخالق زيستي را از سال . كنيمدوره چهارم را شروع مي

گويد رويكردي كه امروزه دنيا بدنبالش است، مي. ن پزشكي برگزار كرديمدانشجويا

 34دانشجوي پزشكي ما از ابتدا تا انتها بايد تحت آموزه هاي اخالقي باشد؛ براي اين دوره 

واحد در زمينه مباحثي كه خدمتتان عرض كردم  3-4واحد تعريف كرديم كه در هر ترمي 

گيريتوانند براحتي تصميمشوند ميه فارغ التحصيل ميكنند و نهايتاً پزشكاني كطي مي

دوره كارشناسي  7ما . هاي اخالقي كنند و مسائل فقهي و حقوقي خود را پاسخگو باشند

تعريف كرديم كه ... شناسي پزشكي و ارشد حقوق و اخالق زيستي، حقوق پزشكي، جامعه

ما . شودروزها نهايي مي خوشبختانه دو سه تاي آنها تصويب شده و دوتاي ديگرش اين

جلدي حقوق  15جلدي تاريخ پزشكي، دوره  12جلدي اخالق زيستي، دوره  4يك دوره 

كتاب فقه پزشكي در . جلدي اخالق پزشكي را منتشر كرديم 7پزشكي و سه جلد از دوره 

جلد براي اولين بار توسط دكتر محقق داماد نوشته شد كه زير چاپ است و كتاب درسي  2

 Islamic biomedical«يك كتاب با عنوان . وره اخالق پزشكي هم هستهمين د

ethics « پرفسور ساشادينا نوشتند كه آكسفورد منتشر كرده است و سال قبل كتاب سال

  .اش را براي انتشار فرستاديمالمللي جمهوري اسالمي شد كه ترجمهبين

كرديم و سومين آن برگزار  76- 77المللي حقوق پزشكي در سال ما دو كنگره بين

در جزيره كيش برگزار ) 89(اسفند ماه سال جـــاري  3-5درباره حقوق بيماران است كه 

المللي را به موضوع فقه، حقوق و اخالق پزشكي هاي بينپنل از كنگره 12. شودمي
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سمپوزيوم و كارگاه تخصصي در دانشگاه خودمان و جاهاي ديگر  32اختصاص داديم و 

هاي ملي هاي تحقيقاتي كه در مركز انجام شد برخي پروژهدر ميان پروژه .برگزار كرديم

بودند، مثل حمايت قانوني از ابداعات دارويي، تدوين قلمرو و موضوعات اخالق زيستي، 

ابعاد فقهي، حقوقي، اخالقي ژنوم انساني، كدهاي اخالقي زيست فناوري، ابعاد فقهي، 

، رابطه متقابل پزشك و بيمار كه )محتضر(نوكد حقوقي و اخالقي عدم احيا در بيماران

امروزه دو نظريه در . يكي از خالهاي جدي كه رويش كار نكرده ايم همين موضوع است

هاي نظريه بيمار محور و وقتي با ديدگاه- 2نظريه پترناليسم و -1: اين رابطه هست

نيست؛ از اين اسالمي تطبيق مي دهيم هيچ يك از اينها پاسخگوي مسائل و مشكالت ما 

يكي ديگر از مسائل ما مساله برائت قبل از عمل است كه . رو اين پروژه را تعريف كرديم

به عنوان يك نهاد تاسيسي مختص حقوق ماست و برگرفته از فقه اماميه است و حتي 

وارد قلمرو قانونگذاري كرد و  1361اهل تسنن هم ندارند، اين نظام را قانونگذار در سال 

رسد كه نتوانسته مسائل روز را با موازين فقهي تطبيق دهد و االن هم كه قانون بنظر مي

مجازات اسالمي در مجلس است، براي اين مساله چاره نشده است و دارد پيچيده تر از 

انگارد و از آن فراري است پزشك اين مساله را سد راه تحقيق و درمانش مي. شودقبل مي

پذيرند و بيمار احساس مي كه محاكم و قضات آن را نميو حمايتي از پزشك ندارد چرا 

كنند و بعيد است از عمل كند كه حاال كه اينها برائت را از ما گرفتند، هر كاري با ما مي

تنها راهكار اين است كه بين موازين فقهي و مسائل جديد انطباق ايجاد !! سالم برگرديم

  . شود

ما در حوزه اخالق زيستي و حقوق سالمت  ما دو نكته اساسي داريم، بيشترين تكيه

هاي فلسفه و الهيات و ها، دانشكدهاست و يكي از خالهاي جدي ما مباني است و حوزه

اخالق كاربردي ما بايد آن . حقوق بايد وارد عرصه شوند و به كمك جامعه پزشكي بيايند

ق كاربردي امروز اخال. هدف اساسي كه در پيشينه تمدني ما هست را مورد توجه قرار دهد

عنوان يك پزشك به صرف يك متخصص بودن بايد يك خواهد بگويد شما بهدر واقع مي

بنظرما امروز فقه، اخالق و حقوق درهم تنيده است و تفكيك . الزاماتي را رعايت كني

رساند و ضمانت اجرايي بحث اخالق خارجي و بيروني نيست كردن اينها ما را به جايي نمي

تاكيد جوامع غربي اين است كه كاري به شخصيت . از مباحث حقوقي آنستو برگرفته 

تواند مشروبش را بخورد و فردا بيايد و سر كالس درس اخالق بگويد شما ندارد و فرد مي
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القراي جهان اسالم را اي كه ادعاي اميك جامعه. ولي اين ديدگاه مورد توجه ما نيست

اسالمي داشته باشد و يك تفاوت ديدگاهي با  بيني خاصدارد پزشك آن هم بايد جهان

اگر اين نشست بتواند، . پزشكي كه در آمريكا و انگليس طبابت مي كند داشته باشد

هاي مختلف را گرد هم بياورد و از موازي كاري جلوگيري كند، ما در انديشمندان حوزه

   .تر مي شويمرسيدن به اهداف بلندي كه در پيش داريم خيلي نزديك

  

  

  

  

  

  

  

  زاده جناب آقاي امير حسين

  نده پژوهشگاه حوزه و دانشگاهينما

  

  

هاي صورت گرفته در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ارتباط در ابتدا گزارشي از فعاليت

سؤال اول اينكه چرا ما بايد از اخالق شروع . با موضوع اخالق سازماني ارائه خواهم كرد

دهند يك سري حياني را دو دسته گزاره تشكيل ميمعارف و. بنديكنيم؟ در يك تقسيم

. پردازدها كه به بايدها و نبايدها ميپردازد و يك سري گزارهها ميها كه به هستگزاره

اي كه بايدها و دهد و گزارهپردازد فلسفه و كالم را شكل ميها مياي كه به هستگزاره
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طور كه آقاي جعفري اخالق همان. ودشدهد اخالق و فقه را شامل مينبايدها را شكل مي

  . فرمودند بيشترين نمود را در زندگي ما دارد

براي مثال اخالق و حقوق . بيشتر زندگي ما پر از روابط اخالقيست تا روابط حقوقي

ارتباط اين دو تمثيل رويه صندلي و چارچوب . كار ببريم تا مشخص شودبخواهيم تمثيل به

گيرد يك صندلي قوقي و فقهي نباشد يك صندلي شكل نميباشد اگر روابط حصندلي مي

توان نشست آورد از طرفي روي چارچوب هم نمياگر چارچوبش محكم نباشد دوام نمي

اين رويه ابري در روابط ما رويه اخالق است و اگر دقت كنيد به همين مثال صندلي 

هد همين رويه ابري داش را نشان ميآيد و كاراييچيزي كه بيشتر از همه به چشم مي

  صندلي است 

در روابط ميان فردي هم بيشترين چيزي كه وجود دارد جنبه اخالق است و شايد 

كه فرمودند براي مكارم اخالق مبعوث شدم و من معلم  )ص(صدق فرمايش رسول اكرم

هاي اعتقادي و فقهي هم هاي آن حضرت آموزهمبعوث شدم اين معنا باشد گرچه در آموزه

ي به اخالق، خودشان را معرفي كردند هدف ما از مطالعه اخالق وقتي كه در بوده ول

پژوهشگاه شروع كرديم اين بود كه ميزان اخالق سازمان و مديريت را در چارچوب تعاليم 

از همان ابتدا در محضر آقاي دكتر عابدي جعفري . دست آوريم، توفيق داشتيماسالمي به

ها و ارشادات ايشان انجام شد و پژوهش ما رهين تكار جلو رفت و هر چه شد با هداي

هاي ايشان است ما اولين كاري كه شروع كرديم فراتحليل منابع اخالق سازمان و هدايت

مديريت بود گفتيم اول قبل از مرور بر ادبيات بايد بشناسيم چه منابعي هستند كه تحت 

 86طول كشيد از مهر  شناسي يك تحقيقي صورت گرفت كه تقريبا يك سالعنوان منبع

 53مقاله فارسي  68كتاب انگليسي  121كتاب فارسي  78و در اين تحقيق  87تا مهر 

مقاله انگليسي وچند پايان نامه و طرح پژوهشي مورد مطالعه و چكيده كردن قرار گرفت 

اتفاق عجيبي كه رخ داد در اين مرحله اين بود كه ما ديديم كه در مطالعات اخالق شايد 

  . براي پنجمين بار اختراع شده استچرخ 

در اين فرآيندها افراد زيادي به مسائلي نياز پيدا كردند بعد خودشان شروع كردند به 

ها جاهاي ديگري كار شده يا نشده و ما ها بدون نگاه به اينكه آيا اين تئوريتوليد تئوري

بوده؟ و اگر بوده چطور  اولين نفري هستيم كه به اين نياز رسيديم يا اين نياز قبل ما هم

درد ما مي خورد؟ اين جواب دادند؟ كجاها جواب دادند؟ چه جوابي دادند؟ جوابشان به
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اي كه شد اين بود كه سؤاالت را خيلي كم ديديم كه در مطالعات انجام شده باشد؛ نتيجه

اكز اي تشكيل شود از مردر واقع فكر تشكيل اين جلسه از آنجا به سر ما زد كه يك جلسه

كاري كم و فعالين اخالق سازمان و مديريت كه دور هم جمع شوند تا يك مقدار موازي

هايي كه نياز دارند و ها پيدا بكنند همديگر را، مجموعهشود و از يك طرف نيازها و عرضه

  .هايي كه توليد دارندمجموعه

تئوريك فرمودند كه ما خال كردم ايشان ميبنده با آقاي پارساپور كه صحبت مي

اه گداريم، من هم گفتم ما خال عمل داريم، اقاي پارساپور در مركز اخالق پزشكي دانش

ما در كار . علوم پزشكي تهران مشغول هستند عمالً با يك مجموعه اي از چيزها درگيرند

يات و روايات و احاديث است و خال عمل داريم دنبال آپژوهشگاه حوزه ودانشگاه كار 

آن را به عمل برسانيم و يك نمونه از اين پيوند عرضه و تقاضا اتفاقي  گرديم كهجايي مي

  . بود كه در صحبت بنده و آقاي پارساپور افتاد

هاي اخالق سازمان و مديريت نتيجه فاز اول اين بود كه نقاط كليدي كه بايد در پروژه

. كه اين نقاطدست امد مورد مطالعه قرار بگيرد پيدا شد و بر اساس آن يك نقشه راه به

نقاط خال است و بايد مطالعه شود در فاز بعدي گفتيم مرور ادبيات را جنبه بيشتري به آن 

نقشه . بدهيم و فاز دوم اختصاص پيدا كرد به ترسيم نقشه علم اخالق سازمان و مديريت

علم تصوير هوايي يك علم است از باال اگر بخواهيم عكس بگيريم از محدوده هاي 

م و ميزاني كه هر كدام به خود اختصاص داده است، مي توانيم با نقشه مختلف يك عل

علم اين كار را انجام دهيم كه مطالعه مفصلي روي آن صورت گرفت و يك مقاله از آن 

. استخراج شد كه عالقه مندان مي توانند در مجله روش شناسي علوم انساني مطالعه كنند

ما از ترسيم نقشه اين بود كه نقاط سازنده نتيجه اين شد كه براي دانش اخالق، هدف 

ساختار دانش اخالق و ارتباط بين اين نقاط را پيدا كنيم تا بتوانيم نقشه را ترسيم كنيم 

اتفاقي كه افتاد اين بود كه ما مجموعه اي از اين كلمات كليدي را برداشت كرديم، در 

كه مي شود محتوا را با آنها مقاالت آن كلمات را جستجو كرديم كلمات به مثابه چيزهايي 

اين ماتريس با . بعد ارتباط اين كلمات را در قالب يك ماتريس نمايش داديم. نمايه كرد

  .عمليات خوشه بندي تبديل شد به يك گراف
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 5دوستاني كه نقشه هاي مختلف علم را ديدند يك گرافي را شما فرض كنيد كه مثالً 

خصوصيت گراف نقشه علم اين . اندبه هم وابستههايي ها با يالهسته دارد و اين هسته

ها ارتباط دارد منتها ارتباط كم يا زياد است، اگر ارتباط است كه همه هسته به همه هسته

صفر هم باشد اين ترسيم مي شود لذا يك گرافي است كه در نگاه اول يك گراف شلوغي 

ها نمايانگر ان مفاهيمي  ها را با هم نمايش مي دهد و هستهاست چون ارتباط همه هسته

اگر بخواهيم يك . هستند كه توانستند خودشان را باال بكشند وتبديل شوند به يك قله

ها آن نقاط سرزمين را نمايش بدهيم طبيعتا يك سري قله و دره انجا هست و هسته

نقشه اي كه . برجسته اي هستند كه در يك سرزمين دانش، خودشان را نشان مي دهند

ها عبارت بودند از اخالق مديريت، اخالق كار، اخالق هسته داشت هسته5آماده شد 

سازماني، كدهاي اخالقي وعدالت توزيعي كه عدالت توزيعي يكي از مكاتب فلسفي اخالق 

است كه در فلسفه اخالق بيشترين نقش را بازي كرده كه نظريه پردازش آقاي جان راولز 

  .استاد معروف دانشگاه هاروارد است

حيطه شدند حيطه هاي اصلي و طبعاً ارتباطي هم بين اينها شكل گرفت نتيجه  5 اين

شود بررسي اين كه، در بحث اخالق انچه را كه ما در متون پيدا كرديم، در سه سطح مي

كرد و در سه سطح بررسي كردند، سطح اول فلسفه اخالق كه بنيادهاي اخالقي هستند 

گويم ث مي كنند من اول سطح اول و سوم را ميوگزاره هاي هستي شناسي اخالق را بح

   .بعد از مقايسه سطح اول وسوم، سطح دوم خودش را نشان مي دهد

سطح سوم اخالق كاربردي است يعني گزاره هايي كه دقيقا مربوط به كف اجرا 

گوييم كه مهم كنيم دقيقا گزاره هاي ميدان عمل هستند مثالً ميهستند وقتي دقت مي

براي مدير شرح صدر است اين گزاره اي است كه دقيقا در لحظه اجرا بدرد ترين ويژگي 

ما مي خورد مي توانيم بر اساس اين مدير را آموزش دهيم ارتقا دهيم و ارزيابي كنيم 

روش هاي اخالقي است يعني به يك معنا نه فلسفه ) دوم(سطح مياني . وفعاليتهاي ديگر

انه وهستي ونيستي صحبت كند يك مثال از اخالق است كه از گزاره هاي هستي شناس

فلسفه اخالق بزنم فرض كنيد مساله حسن وقبح افعال از بحثهاي فلسفه اخالق است 

اينكه حسن در فعل است يا در فاعل است؟ يعني فعل بدون فاعل مي تواند حسن داشته 

اينطور باشد؟ مثال كذب را همين طور مي توان در نظر گرفت يا به فاعلش بستگي دارد؟ 

بحثها بحثهاي هستي شناسانه است واگر از يك فاعل اخالقي در خارج يك فعلي سرزد 
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چقدر از اين فعل مستند به فاعل است؟ چقدر از اين فعل مستند به خود فعل است بدون 

دهند  نگاه به فاعل؟ ومكاتب مختلفي كه مي آيند حسن وقبح را به فعل و فاعل نسبت مي

روشهاي اخالقي بين اين دو است . ن مثال از فلسفه اخالق استاي. و تصميم مي گيرند

نگاه به هستي شناسي و نگاه به فلسفه . يعني مسائلي كه علم اخالق را شكل مي دهد

ندارد و از طرفي نگاه به پياده سازي و كاربرد هم ندارد؛ مثال فرض كنيد انواع شرح صدر 

از كدام يك از قواي نفس سرچشمه يا اينكه حسد  - نوع است 5-6حسد - يا انواع حسد

. اين گزاره گزاره اي است كه نه جنبه هستي شناسانه دارد نه جنبه كاربردي. مي گيرد

مطلبي كه بدست آمده از اين دو فاز مطالعه، يك نقشه راهي بود كه ما به نظرمان رسيد 

نقاط خال  كه اين نقاط، نقاط خال است در مطالعات اخالق سازمان ومديريت و ميشود اين

خال اجرايي ما . در واقع ما دو خال داريم يك خال اجرايي و يك خال علمي. را تكميل كرد

يعني فعاالن اخالقي و عالمان اخالق با هم مرتبط . ارتباط بودن مراكز بودبي اطالع و بي

  . نبودند و خال دوم ما علم اخالق بود

. سيار اساسي رنج مي بردعلم اخالق در دانش مديريت وسازمان از نقاط ضعف ب

كشور ما كشور اخالق ناصري و معراج السعاده و جامع . قدماي ما خيلي زحمت كشيدند

السعادت است ولي بهتر مي دانيد كه اين كتاب معراج السعاده يا اخالق ناصري را 

توانيم بدهيم دست مديري كه در عرصه اجراست و بگوييم برو عمل كن خيلي بايد  نمي

يك كتاب فلسفه اخالق اقاي مصباح، . كند تا بتواند آن كتاب را متوجه شود مقدمات طي

توانيم به يك مدير بدهيم بگوييم كه اين براي شما اقاي مطهري و بزرگان ديگر را نمي

هايش بازتوليد شود بعد گزاره. اين بايد مطابق نيازهاي مديريت بازتعريف شود. تجويز دارد

  .و تجربه به آن بخورد محك اجرا. سازي شودپياده

يكي از مشكالتي كه ما با مطالعات اخالق داشتيم اين بود كه بعضي از آنها در فضاي 

كامال خال كار شده بود، يعني كتاب يا مقاله اي كه نوشته شده اصال كاري ندارد كه در 

خارج چه اتفاقي در حال افتادن است؟ اين نياز كجا را برطرف مي كند؟ براي چه هدفي 

نوشته شده؟ در عالم خارج بعد از نوشته شدن اين كتاب يا اين مقاله، چه اتفاقي قرار است 

خال اول خاليي . بردبيفتد؟ لذا از دو خال عمده دانش اخالق سازمان ومديريت رنج مي

  . است كه بين عالمان اين عرصه است
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د و خال دوم براي جبران اين خال اين جلسه تشكيل شده و انشااهللا ادامه پيدا كن

خاليي است كه دانش اخالق سازمان و مديريت از آن رنج مي برد و آن هم نقاطي است 

خالصه آن . كه مطالعه نشده و بايد مطالعه بشود كه اين در يك چارچوبي تنظيم شده

  اينست كه در قسمت فلسفه اخالق، ريشه هاي فعلي 

هاي فاعلي اخالق كه  ريشه. اخالقي كه حسن و قبح اخالقي است جاي بحث دارد

يعني فعلي كه از آن نفس در حال . مساله نفس و قواي نفس است محل بحث است

سرزدن است آن نفس چه ملكات وچه قوايي دارد؟ چون اتفاقي كه در اخالق مي افتد در 

نفس يك سري قوايي دارد . اخالق را به ملكات ثابته نفس تعريف مي كنيم. نفس مي افتد

وا و برهم كنش آن قوا يك سري از ملكات براي او شكل مي گيرد اين كه بر اثر آن ق

  . ريشه ها بايد در فضاي اخالق سازمان و مديريت باز تعريف شود

رساله ابن سينا در مساله نفس شايد ابن سينا غير از شفا و اشارات كه كتاب مبسوط 

. ايد بررسي شوندرساله مستقل فقط در باب نفس دارد اينها ب 6-7فلسفي ايشان است؛ 

بعد بحث حكمت متعاليه است و . فالسفه اشراق كه خيلي به مساله نفس نپرداخته اند

مالصدرا هم رويكردي به نفس دارد وبعد رويكرد عرفا به نفس هست اين رويكردها 

مطابق نياز مدير وپژوهشگر مديريت و دانشجوي مديريت نه مطابق كسي كه فلسفه و 

  .د، بايد جمع آوري و بازنگاري شوندعرفان مي خواهد بخوان

در قسمت علم اخالق، كليات علم اخالق و چارچوب رذائل و فضايل اخالقي بايد 

بحث شوند و از حيث محتوايي، محتواي تخصصي اخالق حرفه اي، اخالق مديريت و 

اخالق تجارت از يك جنبه كه مواد اخالقي هستند و مديريت تحول سازماني و 

ق سازماني هم صورت و شكل حضور اخالق در سازمان هستند، اين هم ساختارهاي اخال

  .بايد در گام بعدي بحث شود

اگر بخواهيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم از مباحث اخالق سازمان ومديريت كه 

يك قسمت مواد اخالقي را مي سازد مثال فرض كنيد همين بحث شرح صدري كه گفتم 

يك سري هم صورتهاي اخالق . ماده اخالق مديريت استبراي مدير الزم است، اين يك 

است يعني شكلها و ساختارهاي اخالق است كاري ندارد چه ماده اي در آن بريزيم؛ مثل 

فرمولي كه شما هر عددي در آن بگذاريد به شما يك جواب مي دهد مثال يكي از 

خواهد اخالقي بحثهايي كه در اخالق سازماني بحث شده اين است كه يك سازمان اگر ب



 زاده امير حسين/  پژوهشگاه حوزه و دانشگاهارائه 

 
 

 

٤٥  

شود چه گامهايي را بايد بردارد؟ اين فرايند اصال نگاه ندارد كه شما يك ضدارزش را 

  . خواهيد فرهنگ كنيد يا يك ارزش را مي

خواهيد جابيندازيد كه فرهنگ شود و جزء ملكات افراد شود، يك چيزي كه شما مي

به عالوه همه . اخالقي است ها را بايد طي كنيم اين هم در بحث ساختاربراي آن، اين گام

افرادي كه در فضاي . اين مطالعات كه كنار هم جمع بشوند بايد محك اجرا به آنها بخورد

اند به يك كيفيتي و آن دوستاني كه حلقه هم انديشي دارند هايي را آماده كردهاجرا نمونه

ين مجموعه به كنند به شكل ديگري، ما نياز داريم كه در اومعضالت سازماني را بحث مي

بحثي كه به ذهن ما رسيد، يكي بحث پورتال اخالق سازمان و مديريت . ما كمك بدهد

هست كه بتوانيم همين كارهايي كه تا االن انجام داديم به شكل تفصيلي آنجا بگذاريم و 

هايمان به شكل رايگان همه بتوانند استفاده كنند، بتوانيم بانك پژوهشگرانمان يا پژوهش

كنيم و يا براي فعالين اخالق سازمان ومديريت حلقه وصل باشيم كه انشااهللا اين  را كامل

  . جلسه مقدمه اي شود براي اينكه ما بتوانيم اينكارها را بكنيم

غرض بنده از ارائه در اين جلسه اين بود كه در واقع يك اعالم نيازي بود و يك دست 

ز مهارتهاي فردي ايشان استفاده كنيم؛ به ياري دراز كردن به سمت بزرگواران كه بتوانيم ا

عالوه مهارتهاي سازماني كه انشااهللا يك هم افزايي در عرصه همكاري هاي سازماني 

داشته باشيم و يك هم افزايي هم در عرصه مطالعات فردي و همكاري هاي فردي داشته 

  .باشيم

د اينها براي در ارتباط با كتابهاي اخالق ناصري و فلسفه اخالق  فرمودي: سؤال

خواهم بگويم كه اخالق مساله مديران بايد كاربردي شود اين حرفتان درست است، اما مي

اي است كه افراد چه مديران و چه كاركنان وقتي در ان معضل اخالقي قرار مي گيرند 

دهند يعني ان معضل اخالقي مهم است، ممكن است مدير باشد يا خودشان را نشان مي

ي امثال اين فلسفه اخالق را خوانده باشد، فقه هم بلد باشد اما در آن عارف، يا هر كس

معضل اخالقي كه قرار مي گيرد كه بايد چه كند، اين خودش را نشان مي دهد اينها را در 

من خودم مدرس مديريت اسالمي هستم، . كتابها نمي توان نوشت؛ نمي شود تدريس كرد

  .كردم و براي آنها مي گويماخالقي كه يكي از سر فصلهايم هست باز 
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مثال وقتي مي گويم كه اگر كسي به شما پيشنهاد رشوه دهد قبول مي كنيد؟ خيلي 

گويند قبول مي كنيم؛ هرچند ماهيت دانشجو به شوخي مي گيرد؛ اما من به آنها راحت مي

آن معضل اخالقي . مي گويم كه مشخص است كه شما در ان معضل اخالقي قرار نگرفتيد

اين مساله اي كه در اخالق است . است كه نمي شود تدريس كرد و در كتاب آورد دشوار

دانم؟ ممكن است خيلي از اينها پنهان باشند منظورتان از كاربردي كردنش را من نمي

كنيم اين مساله مدير باشد و خداي خودش باشد ما كه از ديدگاه اسالمي داريم نگاه مي

  .متشكرم .بيشتر براي ما حائز اهميت است

در پاسخ به چيستي معضل بايد گفت كه معضل يعني تزاحم مسائل خارجي، : پاسخ

يك قسمتي از . يعني در خارج دو مصلحت با هم دعوا مي كنند و معضل ساخته مي شود

يعني وقتي از قسمت . سازد ولي همه دنياي خارج معضل نيستدنياي خارج را معضل مي

تر آييم پايينهاي علم اخالق، ميچه قسمت تئوري ها چه قسمت فلسفه اخالق،تئوري

شويم؛ يك قسمت از دنياي خارج همين دعواي تزاحمات وارد دنياي خارج و كاربرد مي

است كه معضالت اخالقي است؛ ولي همه دنياي خارج معضل نيست چون وقتي مساله 

عادي خارج شود و از حالت شود معضل، كه يك عالمت هشدار دهنده قرمز روشن ميمي

كند، يك فعاليتي را در اي ميگيرد، كسي سوء استفادهكسي در سازمان رشوه مي. شودمي

  . شود كه بايد به اخالق هم پرداختها حساس ميكند ايجا گوشسازمان شروع مي

يك قسمت ديگري هم هست كه انجا ما . دهداينجا معضل خودش را نشان مي

در اسالم هدف . آن هم توسعه اخالقي خود مدير استعالمت هشداردهنده قرمز نداريم؛ 

شوند كه وقتي خارج ها وارد كارخانه دنيا مياصلي ساختن انسان كامل است يعني آدم

شود كه قوه عاقلش در اخالق انسان كامل، انساني تعريف مي. شوند انسان كاملي باشند

وغضب و وهم دارد، اين هر انساني سه قوه شهوت . حاكم بر همه قواي شخصيتي او باشد

سازند وقتي كه قوه عاقله هاي شخصي را مياي از ويژگيسه با ازدواج با هم، مجموعه

ما . گيردگويند در رفتار فرد، ملكه عدالت شكل ميحاكم باشد، بهترين حالت است، كه مي

. دهكنيم با فرض اينكه كسي هنوز معضل پيدا نكرچقدر مديرانمان را به اينجا نزديك مي

شود هنوز گرفتار مشكلي نشده هيچ دو يعني فرض كنيد فردي وارد ساختمان مي

مصلحتي با هم تزاحم نكردند كه بين اين دو قرار بگيرد و از يك طرفش هم يك طرف 

باطلي باشد و بعد آن طرف را انتخاب كند كه آن عالمت هشدار به صدا در بيايد و معضل 
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اي نبايد همه دنياي خارج را ان ديد، گرچه قسمت عمدهخواهم بگويم كه مي. ساخته بشود

كند؛ هاي اخالق مديريت همان فرمايش شماست كه بحث معضالت را مطرح مياز كيس

ولي اگر بخواهيم با . هاي اخالقي هستكامفيليكت و دايلماها اين مطالب كامال در كيس

بكنيم چون ما يك نگاه نگاه اسالمي ببينيم نبايد خودمان را در اين چارچوب محصور 

  .ديگر هم داريم آن هم توسعه اخالق مديريت بدون نگاه به معضل است

در مورد امكان مطالعه و تدريس معضالت اخالقي بايد گفت كه در ارتباط با سازمان 

خصوصا در متون غربي، مطالعات بسيار زياد كاربردي در بحث اخالق شده است كه انسان 

كند؛ در قسمت اسالمي آنچه خودش را در فضاي كاربرد احساس ميبا مطالعه آنها دقيقا 

بينيم محتواهاي بسيار قوي از علم اخالق ساخته شده ولي اگر بخواهيم خوانيم ميكه مي

برسانيم بايد چند مرحله آن را پردازش كنيم تا ) نه فردي(ان را به دنياي كاربرد سازماني 

ها بنابراين تجربه غربي. گزاره در سازمان پياده شوداي برسيم كه ان بتوانيم به يك گزاره

به ما نشان مي دهد كه حتي بدون محتوا و  بدون پشتوانه يا بگوييم بدون غناي پشتوانه 

و اگر شما يك جستجوي كوچكي در . شود در دنياي كاربرد سازماني، مطلب توليد كردمي

اهللا تئوري اخالقي هست كه وقتي گوگل بكنيد حتما مي بينيد در اين زمينه ها الي ماشا

هاي بسيار لذا در تجربه گذشتگان گنج. كند در سطح سازمان استادم مي خواند حس مي

غني هست ولي بايد تالش بسيار زيادي بشود كه اين گنجها را بتوان تبديل كرد به گزاره

  .هايي كه در دنياي مديريت و سازمان بشود از آنها استفاده كرد
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  دکتر محمدسعيد تسليمي

  ت دانشگاه تهرانيرياستاد دانشکده مد

  

اند و شايد مكارم اخالق دانسته در حديثي فلسفه بعثتشان را تتميم )ص(پيامبر ختمي مرتبت

آنگاه  حضرت. گونه برداشت كرد كه بشر كاري به غير از اين نداردبتوان از اين كالم اين

كه مبعوث شدند براي تكميل مكارم اخالق در جامعه قدم برداشتند و نه فرموردند معالم 

ها نيز ميها و نظريههر چند الزمه تتميم مكارم اخالق، برخورداري از معالم و ايده. اخالق

بارها اين . باشد اما هدف نهايي و واال و غايي آن، تخلق است و نه تنها دانستن تخلق
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ايم كه مادري فرزند خود را نزد پيامبر آورد تا او را نصيحت كند كه زياد را شنيده روايت

خرما نخورد و حضرت فرمودند كه فردا بياييد و مادر فرزند خود را فرداي آن روز آورد و 

حضورت آن كودك را نصيحت كرد كه زياد خرما نخورد و در چرايي اين عمل پاسخ دادند 

ما خورده بودم كه اين گفته در زبان فارسي به نثري مسجع درآمده كه ديروز خودم نيز خر

لذا در بحث اخالق بايد تخلق پيدا شود در غير . است كه  رطب خورده منع رطب كي كند

خواستند اين پيامبر نيز بر روي احتمال اثر متمركز بودند و مي. كنداين صورت اثر نمي

معالم اخالق نيز شناخته و دانسته شود، ولي بايد  البته الزم است كه. كالم اثر داشته باشد

ها را بكار بست و اين شدني نيست مگر اينكه پا را از دانستن فراتر گذاشت و آن آموزه

در علوم تربيتي بحثي است با عنوان بارآمدن و . عينيت وجودي پيدا كند و ملكه شود

القي عامل به اخالق نباشد اثر بارآوردن و به اين ترتيب است كه قائل هستند اگر عالم اخ

براي مثال يك پزشك را در نظر بگيريم كه نه تنها در عالم فرض كه در . گذاردعكس مي

طور مثال كسي كه پزشك را در حال به. كندعالم عينيت هم برخي مسائل را رعايت نمي

ندارد  كند كه ديگر به هيچ وجه سيگار كشيدن ضرربيند با خود فكر ميسيگار كشيدن مي

  . لذا انتقال از دانستن تا بكار بستن تاثير مهمي است. كشيدكه اگر ضرر داشت او نمي

بنابراين پيامبر غايت رسالت خود را اتمام مكارم اخالقي دانست و از سويي ديگر 

خداوند نيز وجود مقدس ايشان را بعنوان نمونه عالي انسانيت كه تمام فعلشان خير است 

  . »وجعلنا هم ائمه يهدون بامرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات« .اسوه قرار دادند

اي هستند كه فعل خيرات را از هاي پريشان و شيفتهو از سويي ديگر، همواره جان

بحث بر سر اين احساس طلب و شيفتگي در برابر مشاهده عمل خير . طلبندجان و دل مي

پيشوايان و مسئوالن و جلوداران  بنابراين. از سوي ديگري، بسيار الزم و ضروري است

جامعه و نظام بايد تاسي به فعل خير داشته باشند و در وجود آنها نيز اين افعال متجلي شود 

به همين جهت نيز . و از جان و دل خواهان اين توفيق الهي باشند تا بتوانند كاري بكنند

هايي آميخته شود كه در هخداوند تعالي، منبهاتي را مطرح كرده كه مبادا اين فعل به شائب

كند كه نمونه آن مصاديق بسياري را در اين زمينه اشاره مي. آنصورت بدآموزي بهمراه دارد

اين است كه عملي موجب غضب گردد، يا بخواهد با تظاهر و ريا به جايي رسد كه امام 

حال . شرك است اگر كسي بخواهد رياكاري كند» كل رئائن شرك«: فرمودند) ع(صادق 

يا . شود كه قيدي براي آن گفته نشده استاين شرك هرگونه ريا و تظاهري را شامل مي
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غير از رضاي خداوند عالم نمونه ديگر آنكه قصد و نيت همه افعال و كردار و گفتار نبايد به

فرمايد من شريك خوبي هستم اگر كه اگر غير از اين باشد خداوند مي. و طلب قرب باشد

دهم، پس از آن شريك ديگر من خواهيد ميد من همه آنچه را كه ميمن را شريك گرفتي

  . چيزي نخواهيد

اين مصاديق منبهاتي است كه بسياري از آنها در قرآن ياد شده و توجه به آنها 

هاي انجام عمل خير دارد تا بتوان نهال باطراوت و پربار كاربردي بازدارنده در شيوع آفت

هاي الهي بهره ببرد، واال در پاي هر نعمتي، آفتي تا از نعمت جان را از اين آفات حفظ كرد

  :به قول مرحوم عالمه طباطبايي. نيز وجود دارد

  بود كيش من مهر دلدارها       ام بارها همي گويم و گفته

  اند زين جرگه هشيارهاپرستش به مستي است در كيش مهر  برون

  رفته بر دارهاها چه حالج       ها چه فرهادها مرده در كوه

  چه گلهاي رنگين به جويبارها       اندبه خون خود آغشته و رفته

  كه در پاي اين گل بود خارها       فريب جهان مخور زينهار 

پاي هر مظهري از اين دنيا اگر ثروت يا مكنت يا علم يا رياست باشد يا هر چه  

  . نيز هست خواهد باشد، اين مظاهر هر كدام گلي است كه كنارش افتي مي

  بريزند از دام جان تارها      اندمهين مهر ورزان كه آزاده

  . كنندآن مظاهر را به مرداري آلوده خرابش مي ها،كه اين آفت

  كه بستند چشم خشايارها     جز افسون و افسانه نبود جهان

  . تواند كنايه از مديران باشدشاهان در اشعار مي

  هاكـندنــد تاجشـــــاهــان همــه به خاك فــ

  تا زيـب نيـــزه شــد سر شــاه جــهان عشـــق

اين چه مديريتي و چه منزلتي است كه انسان بخواهد به آن دل خوش كند و  

. ها بايد اين جوانب را بيشتر در نظر بگيرندبنابراين مديريتي. بخاطرش همه كاري كند
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حال سوق يافتن است و متاسفانه ها در علوم جاري دنياي معاصر مدام در ظهور اين آفت

بنابراين اين جمله را . شودهاي ظاهري بسنده ميدر حل آنها تنها به پر كردن خلل و فرج

شود، حرف اول و آخر را همان كنم كه هر جا بحث توسعه مطرح ميمجدداً اشاره مي

بود و فرمايند كه فلسفه بعثت ايشان تنها تتميم مكارم اخالق سخن خاتم مبعوثين مي

ايشان آمدند و آن همه مرارت و سختي را در پاسخ به نداي حق كه فرمود فاستقم . بس

همه آنان كه در كنار حضرت بودند . كما امرت، تحمل كردند تا تخلق انساني را تمام كنند

كيست كه در راه خدا هرچه او را به  )ع(نيز در اين راه قدم برداشتند، مگر حسين بن علي

  .ر بدهدجهان است ميس

گذاري بود براي اينكه آن مكارم اخالق باقي بماند و خداي ها همه سرمايهاين تالش 

اميدواريم اين تالشي كه در جهت . نكرده افت زده نشود و در قالب چيز ديگري در نيايد

اي كه اصلش ثابت است و فروعش ها آغاز شده همچون شجرهها و مديريتتخلق سازمان

  .ها خواهد درخشيد، به سرانجام رسدآسمان در آينه تاريخ در

  

  

  

  پايان

  

  

  

  


