مبنای نظری اخالق حرفه ای در سازمان –بخش

استاد مرتضی مطهری:

اص دیذگبُ ضْیذ هطْشی خَثی ٍ ثذی ّوچَى ّستی ٍ ًیستی است؛ ثلکِ اسبسبً خَثی ،ػیي ّستی ٍ ثذی ،ػیي ًیستی است.
ّش جب کِ سخي اص ثذی هیسٍد ،حتوبً پبی یک ًیستی ٍ فمذاى دس کبس است .ثذی یب خَدش اص ًَع ًیستی است ٍ یب ّستتی استت کتِ
هستلضم ًَػی ًیستی است؛ یؼٌی هَجَدی است کِ خَدش اص آى جْت کِ خَدش است ،خَة است ٍ اص آى جْت ثذ است کِ هستلضم
یک ًیستی است ٍ تٌْب اص آى جْت کِ هستلضم ًیستی است ،ثذ است ًِ ،اص جْت دیگش .هب ًبداًی ،فمش ٍ هشگ سا ثذ هیداًین .ایيّب راتبً
ًیستی ٍ ػذهٌذ .گضًذگبى ،دسًذگبى ،هیکشةّب ٍ آفتّب سا ثذ هیداًین .ایيّب راتبً ًیستی ًیستٌذ؛ ثلکِ ّستیّبیی ّستٌذ کِ هستتلضم
ًیستی ٍػذهٌذً .بداًی ،فمذاى ٍ ًجَد ػلن است .ػلن ،یک ٍالؼیت ٍ کوبل حمیمی است؛ ٍلی جْل ٍ ًتبداًی ٍالؼیتت ًیستت( .مطهرری

 )3177دس هَسد کبسّبی اخاللی ٍ غفبت صضت ًیض جشیبى اص ّویي لشاس است .ظلن ثذ است؛ صیشا حكّ هظلَم سا پبیوبل هتیکٌتذ .حتكّ
چیضی است کِ یک هَجَد استحمبق آى سا داسد ٍ ثبیذ آى سا دسیبفت کٌذ؛ هثالً ػلن ثشای اًسبى یک کوبل است کِ استؼذاد اًستبًی ،آى
سا هیطلجذ ٍ ثِ سَی آى سّسپبس است ٍ ثِ ّویي دلیل ،استحمبق آى سا داسد .اگش حكّ آهَصش سا اص کسی سلت کٌٌذ ٍ ثِ اٍ اجبصُ تؼلین
ًذٌّذ ،ظلن ٍ ثذ است؛ صیشا هبًغ کوبل ٍ هَجت فمذاى ضذُ است( .مطهری )3177

لزا استبد هطْشی اخالق سا اص همَلِ پشستص هیداًذ .اًسبى داسای دٍ ًَع ضؼَس ظبّش ٍ ضؼَس ثبطي(ضؼَس هغفتَل ػٌتِا استت.
کبس اخاللی کِ اًسبى خَدآگبُ یب ًبخَد آگبُ اًجبم هیدّذًَ ،ػی پشستص دس آى ًْفتِ است ،هٌتْی تفبٍت اًسبىّب دس خذاضٌبستی ،دس
هشحلِ آگبّبًِ است( .رضا زاده خسرویه  )6831پیغوجشاى ثشای ّویي آهذُاًذ .ثشای ایٌکِ هب سا ثِ فطشت خَدهبى سَق دٌّذ ٍ آى ضؼَس
ًبآگبُ ٍ آى اهش فطشی سا تجذیل ثِ یک اهش آگبّبًِ ًوبیٌذ( .شهیذ مطهری  )6831دس اًتْبی ایي ثخص دستِثٌتذی فتشل ٍ فتشدسیص دس
حَصُی فلسفِی اخالق دس جذٍل ثؼذ اسائِ ضذُ است:

جذول شماره  :دسته بنذی فرل و فردریش در حوزه ی فلسفه ی اخالق

نوع فلسفه اخالقی
اخالق بایستهشناسانه

شرح
هتوشکض ثش ًگْذاسی حمَق فشدی ٍ اًگیضش ،لػذ ٍ ًیبت ٍ اسصضْبی داسًذ کِ دس یتک سفتتبس ساٌّوتبی اًتختبة اًستبى
است .الجتِ ثذٍى ایٌکِ تَجِ خبظ ثِ ًتبیج آى داضتِ ثبضذ .ایي فلسفِ ثش ایي پیص فشؼ استَاس است کِ افشاد حمتَق
هطلك هطخػی داسًذ کِ هیثبیست حشین آًْب حفظ ضَد

اخالق غائی

فلسفِ اخالق غبیتگشا تجییي هیکٌذ کِ کٌصّبیی اخاللبَ دسست ّستٌذ کِ ثِ ًتبیج هطلَثی ًظیش هٌفؼت ٍ اغٌتب
ػالیك هٌجش ضًَذ

اخالق فضیلت محور

فشؼ هیکٌذ کِ اغَل اخاللی ثشای یک ٍضؼیت هطخع سا هیتَاى ثشهجٌتبی ستبختبسّبیی تَغتیر کتشد کتِ دس
پبسخ ثِ فشهْبی فشٌّگی پَیب ،لَاًیي یب ثشای افشاد هختلر تغییش ًویکٌٌذ .سَاالت ػیٌی اخاللی ثِ ایتي ضتکل طتش
هیضًَذ :کِ آیب یک ضخع تػوین یب ٍیژگی ”اخاللی خَثی“ کِ هٌبست ایي ٍضؼیت ثَدُ اتخبر ًوَدُ است

فلسفه خود بینی

هیگَیذ کٌص ّب لبثل لجَل یب دسست آًْبیی ّستٌذ کِ ػالیك ضخػی ٍ هٌبفغ یک ضتخع هطتخع کتِ ثَستیلِ
ّوبى ًفش تؼشیر هی ضًَذ ،تبهیي ًوبیذ .ثٌبثشایي دسیک فشایٌذ تػوین گیشی یب سفتبسی یک فشد خَد ثتیي گضیٌتِ ای سا
شماره
اًتخبة خَاّذکشد کِ حذاکثش سْن تبهیي هٌبفغ ٍ ادامه
ثش 1داضتِ ثبضذ
جذولسا دس
ػالیك اٍ

نوع فلسفه اخالقی
فلسفه اخالق
سودمنذگرایی

شرح
هی گَیذ کٌطْبی لبثل لجَل یب دسست آًْبیی ّستٌذکِ هٌبفغ یب حذاکثش خَثی سا ثشای ثیطتتش افتشاد سا ثتِ اسهغتبى
ثیبٍسد .ثشهجٌبی ایي فلسفِ اغلت آًبلیض ّضیٌِ هٌفؼت ثشای توبم طشفْب اًجبم هیضَدّ .وچٌیي ثش هجٌبی ًتیجتِ ًْتبیی
سفتبسّب یب تػویوبت افشاد اسصیبثی ضذُ ٍ تَجْی ثِ ًیبت ٍ لػذ افشاد اص اًجبم کبسّب ًذاسًذ.

فلسفه اخالقی ػذالت و

ثِ اسصیبثی اخاللی سفتبسّب ثش هجٌبی اًػبف دس اضکبل هختلر آى هیپشداصد .ثِ ػٌَاى هثبل ػذالت تَصیؼی ثش هجٌبی
اطویٌبى اص تَصیغ هطوئي ًتبیج خشٍجی ّب یب هحػَالت استَاس است .ػذالت سٍیِای توشکضخَد سا ثش فشایٌتذ ٍ فؼبلیتت
ّبی لشاس هیدٌّذ کِ خشٍجیْب یب ًتبیج سا تَلیذ هیًوبیذ ٍ ػذالت هشاٍدُ ای ٍ اسصیتبثی فشایٌتذّبی استجتبطی هٌػتفبًِ
هیپشداصد.

فلسفه اخالق نسبیت گرا

اسصیبثی کٌص ّبی اخاللی سا ثِ غَست رٌّی ثش هجٌبی ػشفی کِ تَسط خَدضبى یب دیگشاى ثِ کبس هتیسٍد ،اسصیتبثی
کشدُ ٍ سؼی دس ایجبد ًَػی اجوبع پیشاهَى آى داسًذ.

انصاف

منبغ( :فرل و فردریش )1001

