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تاريخ دريافت 1400/1/15 :تاريخ پذيرش1400/2/05 :

چكيده
يکي از عمدهترين دغدغههاي مديران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي
عوامل انساني شاغل در تمام حرفههاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة
خود بپردازند و اصول اخالقي حاکم بر شغل و حرفة خود را رعايت کنند .اين مقاله بر آن است تا به مفهوم
اخالق حرفهاي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز جوامع امروز به اخالق بپردازد .همچنين به ويژگيهاي
افراد داراي اخالق حرفهاي مانند احساس مسئوليت ،برتريجويي و رقابتطلبي ،صادقبودن ،احترام و تکريم
ديگران ،رعايت ارزشها و هنجارهاي اجتماعي ،عدالت و انصاف ،همدردي با ديگران و وفاداري اشاره
ميشود .در ادامه ،با اشاره به عوامل پايهاي اخالق حرفهاي ،چگونگي اشاعه و ترويج آن در جهت توسعه
سازماني بيان ميشود.
در سازمان تأمين اجتماعي که سازماني عمومي است و در دو بخش بيمهاي و درماني خدمتگزار عموم
است بحث اخالق بصورت مفصل نقشي بسزاء دارد که با رعايت آن موجب رضايتمندي منابع انساني و در
نتيجه مراجعه کنندگان خواهد شد .الزم به تأکيد است رعايت اخالق حرفهاي مديران نه فقط در سازمان
تأمين اجتماعي بلکه در تمامي ارکان دولتي و غير دولتي تأثير به سزائي دارد .در پژوهش حاضر با استفاده از
تحليل مضمون خبرگان سازماني و منابع ديني به عنوان راهبر مسلمانان ،مدل اخالق حرفهاي مديريان
سازمان تامين اجتماعي استخراج گرديد .اين مدل در مجموع شامل  24فضيلت و  14رذيلت اخالقي
ميباشد.
کليد واژهها :اخالق حرفهاي مديران ،سازمان تامين اجتماعي ايران ،فضيلت اخالقي ،رذيلت اخالقي
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مقدمه

رفتارهاي اخالقي ،به ويژه نهادينه کردن آن در سازمان
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امروزه تصميم گيريهاي مديريتي محتاج دانش

ها ،کاري بس دشوار ،زمان بر و مستلزم رعايت دقيق و

مديريت است و حل مسائل رفتاري نيازمند علوم

ح جميع عوامل است .عواملي که عدم توجه به
صحي ِ

رفتاري است .مشکالت اخالقي نيز مستلزم علم اخالق

هريک از آنها ميتواند طراحي يک چنين الگوئي را

است .تحقيق حاضر نيز باهمين نگاه تالش نموده با

تحت تأثير قرار داده ،کارائي و اثر بخشي آن را زير

طراحي الگوئي در خصوص ارزشها و باورهاي

سوال ببرد .در اکثر ديکشنريها ذيل کلمات  Ethicيا

اخالق حرفهاي در سازمانها حتي االمکان راهکارهائي

 Moralتنها به کليدواژههاي خوبي و بدي اشاره شده

علمي و عملياتي براي کاهش بداخالقيها ارائه نمايد.

که داخل در بحث معناي اصطالحي ميشود و به نظر

اسالم ،بازدارندگي بسيار را با خود به همراه دارد اما

دقيق نميآيد .خلُق حالتي براي نفس است که انسان

موضوع مهمي که وجود دارد به درستي عمل ننمودن

بواسطهي آن کارهايش را انجام ميدهد بدون اينکه آن

قوانين اسالم است که باعث کندرويها شده است.

حالت ديده شود و انسان نسبت به آن حالت اختياري

مديران به جهت حساسيت وظيفهي خطير مديريت و

داشته باشد .خلق يعني حالتي که پايه و اساس انسان بر

نيز حفظ دين و ايمان خود بيش از افراد عادي نيازمند

آن باشد.

آشنائي با فضائل و رذائل اخالقي هستند و حسن اداره

اخالق ،مجموعهاي از صفات روحي و باطني

ي سازمان بدون برخورداري از اخالق پسنديده ميسّر

انسان هاست که به صورت اعمال و رفتاري که از

نخواهد بود .از اين رو همان طور که فزوني بصيرت و

خلقيات دروني انسان ناشي ميشود ،بروز پيدا ميکند

قدرت عقالني و فکري براي مديران ضروري است،

و اخالق ،علمي است که به گواه تاريخ ،در بهبود

بايد به اين مورد اذعان داشت که مديران خوب را با

روابط انسان با خدا و اعضاي جامعه بسيار نقش آفرين

رابطه مداري بدست نخواهيم آورد بلکه با شناخت،

و تاثيرگذار است .از يک سو پيچيده ترين و دقيق ترين

تالش در جهت شايسته گزيني قابل دسترس است.

و از سوي ديگر پر اصطالح ترين علم از علوم

سازمانها افراد را براساس علم و دانش آنها جذب

اسالمي ،اخالق است.از اين تعريف بدست ميآيد که

مينمايند ولي بخاطر رفتارشان اخراج ميکنند.

اخالق چنان ممزوج با احواالت انساني است که جدا

عمليات انتخاب در کشف افرادي شايسته و ترغيب

کردن انسان از آن ممکن نيست .به همين جهت است

آنان به قبول مسئوليت در سازمان و انجام دادن وظايف

که برخي مانند مرحوم نراقي و عالمه طباطبايي به

محوله ميتواند تعريفي باشد از انتخاب افراد و منابع

جاي تعبير «حال النفس» از تعبير «ملکه النفس» استفاده

انساني که تأمين کنندهي احتياجات سازمان را ميسر

کرده اند .چنين به نظر ميرسد که ملکه ،کيفيتي نفساني

ميکنند(.ميرسپاسي ،ناصر)

است که به راحتي زائل نميشود ولي در مقابل ،حال،

البته تاکنون راه حل هائي هم انديشيده شده است

کيفيتي است که نسبت به ملکه سريع تر زائل ميشود

ولي مکفي نيست بنابر اين ارائهي يک الگوي عملياتي

و ظاهرا ممزوج بودن هيئت و حالت با ملکه بودن

و اثربخش جهت پيشبرد اخالق حرفهاي در سازمانها

سازگاري بيشتري دارد .در نتيجه به نظر ما تقسيم

به طوري که مبتني بر فرهنگ ديني حاکم بر جامعه

اخالق ،به اخالق ديني و غير ديني صحيح به نظر

باشد و تمامي عوامل تأثير گذار دراين رابطه را در

نميرسد؛ چرا که اخالق بدون اعتقادات ديني– بدون

سطوح خرد ،مياني و کالن در نظر بگيرد ،ضرورتي

پذيرش مبدا و معاد -معنا ندارد .شارع است که

اجتناب ناپذير است .بايد توجه داشت که اشاعهي

ميتواند محدوده و معيار منظم و منضبطي براي مفاهيم

طراحي الگوي اخالق حرفهاي مديران در سازمان تامين اجتماعي ايران37 /

مختلف اخالقي ارائه دهد و کسي که مثال به اصل

نمايندهي نظام ،ميشناسند .از اين رو آراسته بودن به

وجود شارع اعتقادي ندارد و يا اين اعتقاد در او راسخ

اخالق مديريت ،سبب خرسندي از نظام وحاکميت

نيست چطور ميتواند از اين معيارها و حدود تبعيت

ديني ميشود .همان گونه که برخوردهاي ناشايست او،

کند؟

نارضايتي از دين و نظام ،به ويژه نظام اسالمي را فراهم

عواطف و احساسات و يا نهايت بر پايه علوم تجربي

در اخالق نيکو و مکارم اخالقي ،احتمال رويش خار

بشري استوار است؛ در حاليکه پر واضح است ،علم و

نيز وجود دارد که با پرهيز و تالش در جهت الگو

درک بشر نسبت به نيل به زواياي وجود خود بسيار

بودن در شايستگي ،خارها نيز چيده خواهد شد .در

محدود و ناکارآمد است .هيچ صاحبِ علمِ تجربي ،به

سازمان تأمين اجتماعي که سازماني عمومي است و در

صورت يقين و قطع نميتواند حکم به تاثير يا عدم

دو بخش بيمهاي و درماني خدمتگزار عموم است

تاثير مشاهدات و تجربيات خود در زندگي بشر کند.

بحث اخالق بصورت مفصل نقشي بسزاء دارد که با

البته امکان دارد کسي بحث نسبيت در اخالق را مطرح

رعايت آن موجب رضايتمندي منابع انساني و در نتيجه

کند که اين نظريه نيز به صورت کلي غير صحيح است

مراجعه کنندگان خواهد شد .الزم به تأکيد است

که مجال پرداختن به آن در اين نوشتار نيست .آنچه

رعايت اخالق حرفهاي مديران نه فقط در سازمان

اکنون مورد نظر است ،پرداختن به سومين بخش از

تأمين اجتماعي بلکه در تمامي ارکان دولتي و غير

معارف اسالم ،يعني دانش «اخالق» است ،که اوال با

دولتي تأثير به سزائي دارد.

احکام و عقايد اسالمي پيوندي ناگسستني دارد و ثانيا
در آيات و روايات به صورت گسترده نسبت به لزوم
رعايت مسائل اخالقي تاکيد شده تا جاييکه برخي
چنين پنداشته اند که دين اسالم به طور کلي مبتني بر

حال سوالي که در راستاي اين موضوع مهم مطرح
ميگردد چنين است:
الگوي اخالق حرفهاي مديران در سازمان تأمين
اجتماعي به چه گونه ميتواند باشد ؟

اخالق است.
مديريت ،امانت الهي است که به عهدهي مديران
گذاشته شده است وآنان بايد با برخورداري از

مباني نظري

تعريف اخالق

صالحيت اخالقي و داشتن علم ،تخصص و کارداني،

از يک سو پيچيده ترين و دقيق ترين و از سوي

آن را با موفقيت به سر منزل مقصود برسانند ،چرا که

ديگر پر اصطالح ترين علم از علوم اسالمي ،اخالق

مديريت و رهبري بدون رعايت اخالق و ارزشهاي

است .به جهت اينکه در اين نوشتار ،اخالق ،محور

انساني ،ارزشي ندارد .مديري که موازين اخالقي را

اصلي بحث واقع شده ،الزم است به معنايي در خور

رعايت کند ،در بين همکاران و اجتماع ،محبوبيت پيدا

اعتماد و اعتنا از اين واژه برسيم.

ميکند .مديري که آراسته به اخالق مديريت باشد

به لحاظ لغوي اگر چه شايد پرداختن به معناي

ميتواند سمبل و مروج خوبيها بوده و از اين راه به

لغوي هميشه کارگشا نباشد ،ولي در بحث ما به جهت

اصالح ديگران بپردازد و از اجر و پاداش معنوي نيز

ارتباط معناي لغوي و اصطالحي ،معناي لغوي ،مورد

بهره مند گردد ،عالوه بر اين مديران بايد بدانند که

بررسي قرار خواهد گرفت .ضمن اينکه برخي از

برخوردها و رفتار مثبت و منفي آنها را ،عموما به

بزرگان اخالق در تعريف اخالق به معناي لغوي آن

حساب دين و نظام ميگذارند؛ چرا که او را به عنوان

اکتفا کرده اند.

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

به تعبير ديگر ،اخالق غير ديني غالبا مبتني بر

ميآورد .البته به اين موضوع نيز بايد توجه داشت که
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در تمامي کتب لغت تصريح شده که اخالق از ماده

نتيجهاي که از معناي لغوي اخالق ميتوان گرفت

خلُق» يا «خُلق» است ولي در معنا و
«خ ل ق» و جمع « ُ

که اخالق ،آن است که رسيدن به کُنهش ،از حيطهي

تفسير ارائه شده بين آنها اختالف وجود دارد .ابن

حواس ظاهر خارج است و حالتي است که با طبيعت

دريد در جمهرة اللغة ميگويد:

فرد گره خورده باشد.

خلْق اإلنسان الذي طُبع عليه .و فالن حسن
خلْقُ :
«ال ُ

برخالف کتب لغوي که مورد اشاره قرار گرفت ،در

خلْق و كريم الخَليقة( ».جمهرة اللغة،321 ،
خلُق و ال ُ
ال ُ

اکثر ديکشنريها ذيل کلمات  Ethicيا  Moralتنها به

ج ،1ص)618 :

کليدواژههاي خوبي و بدي اشاره شده که داخل در

خلق يعني حالتي که پايه و اساس انسان بر آن

بحث معناي اصطالحي ميشود و به نظر دقيق نيست.

1

باشد و مانند اينکه (در مورد فردي که خوش اخالق

به لحاظ اصطالحي براي اخالق تعاريف متعدّدي

است ميگويند) اون خوش اخالق و بسيار با اخالق

بيان شده که در اين مجال به برخي از آنها اشاره مي

است.

شود.

مرحوم راغب اصفهاني در مفردات ألفاظ القرآن
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ميفرمايد:
خلْقُ في األصل واحد ،كالشّرب و
خلْقُ و الْ ُ
«الْ َ

جاحظ در تهذيب االخالق ميگويد:
«أن الخُلق هو حال النفس ،بها يفعل االنسان أفعاله
بالروية و ال اختيار».

خلْقُ بالهيئات
الشّرب ،و الصّوم و الصّوم ،لكن خصّ الْ َ

خلُق حالتي براي نفس است که انسان بواسطهي آن

خلْقُ
و األشكال و الصّور المدركة بالبصر ،و خصّ الْ ُ

کارهايش را انجام ميدهد بدون اينکه آن حالت ديده

بالقوى و السّجايا المدركة بالبصيرة( ».راغب

شود (يا بگوئيم رؤيت يعني تأمّل و تفکّر که هم معنا با

اصفهاني :1412،ص )236

واژهي بعد يعني اختيار ميشود مانند تروّي در نماز که

ريشه خَلق و خُلق يکي است مانند شَرب و شُرب
و صَوم و صُوم ولي خَلق به هيئت و شکل و آنچه به
چشم درک ميشود و خُلق به قوا و سجايايي که با
بصيرت (چشم دل) درک ميشوند ،تعلّق گرفته است.

به معناي تأمّل و تفکّر در هنگام شک است) و انسان
نسبت به آن حالت اختياري داشته باشد.
مانند اين تعريف در تهذيب االخالق ابن مسکويه ،
احياء العلوم غزالي  ،جامع السعادات مرحوم نراقي ،

حميري در شمس العلوم ميگويد:

االخالق مرحوم عبداهلل شبّر و بسياري از بزرگان نيز

خلُق :السجيّة ،و جمعه أخالق».
«ال ُ

ذکر شده است .از اين تعريف بدست ميآيد که اخالق

خلُق به معناي سجيه و جمع آن اخالق است.
ُ

چنان ممزوج با احواالت انساني است که جدا کردن

فيروزآبادي در قاموس المحيط ميگويد:

انسان از آن ممکن نيست .به همين جهت است که

الطْبعُ ،و
َمَتيْنِ :السَّجِيَّةُ و َّ
خلْقُ ،بالضم و بض َّ
«ال ُ

برخي مانند مرحوم نراقي و عالمه طباطبايي به جاي

المُروءةُ و الدّينُ».
خلُق) يعني
خلق به ضم (خُلق) يا به دو ضمه ( ُ
سجيه ،طبع ،مروه و دين.

تعبير «حال النفس» از تعبير «ملکة النفس» استفاده کرده
اند .چنين به نظر ميرسد که ملکه کيفيتي نفساني است
که به راحتي زائل نميشود ولي در مقابل حال ،کيفيتي

در کُتبي مانند لسان العرب  ،مجمع البحرين  ،تاج

است که نسبت به ملکه سريعتر زائل مي-شود و ظاهرا

العروس من جواهر القاموس و ...نيز به همين معاني

ممزوج بودن هيئت و حالت با ملکه بودن سازگاري

اشاره شده است.

بيشتري دارد.
جرجاني در کتاب تعريفات ميگويد:
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«خُلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها

ارتباط و علقهي ناگسستني بين اخالق با ساير علومي

االفعال بسهولة و يسر من غير حاجة الي فکر و روية».

نظير فقه نيستيم و ميگوئيم ،بله در مسير سلوک انساني

(جرجاني، 816 ،صفحه )45

علوم ديگر نيز دخالت دارند ولي آنها به منزلهي جزء

خُلق حالتي براي نفس است که در آن رسوخ کرده
(کنايه از آميختگي است) که از حالت ايجاد شده افعال

العلة هستند؛ علمي که در مسير سلوک انساني نقش
تمام العلة را دارد ،همانا اخالق است.

به راحتي و آساني صادر ميشود و احتياجي به تفکر و
تامل وجود ندارد .از اين تعريف مشهود است ،برخي

اقسام اخالق

هيئات در انسان مانند رنگ پوست راسخ و برخي مانند

براي اخالق ميتوان چندين تقسيم ارائه کرد ولي

سرخي صورت در صورت خجالت غير راسخ هستند.

آنچه در بحث ما مفيد است ،تقسيم آن به اخالق نظري

در هيئات راسخه نيز گاهي انسان هيچ اختياري ندارد

و اخالق کاربردي يا عملي است .مراد از نظري و

مانند رنگ پوست و گاهي اختيار دارد که به اين قبيل

عملي همان است که در کالم ابن سينا در شفا نقل شده

هيئات راسخه ،ملکات اختياري گفته ميشود مانند

با اين فرق که مَقسَم در آنجا علوم فلسفي ،ولي در

شجاعت ،عدالت و...

اينجا مقسم اخالق است .در اخالق مانند حکمت،

اخالق به جاي پرداختن به اصل مفهوم ،به آثار آن

کار بستن هستند مانند جداسازي فضائل از رذائل که

پرداخته و تعريف را مبتني بر آن نمودهاند .کار به جايي

کار اخالق نظري و بيان مراتب سير به سوي حق تعالي

رسيده که برخي از بزرگان در کتب اخالقي خود به

که کار اخالق عملي است .به بيان ديگر حيطيهي بحث

يکباره وارد مصاديق شده و اعتنايي به مفهوم شناسي

در اخالق نظري ،مقام ثبوت و حيطهي بحث در اخالق

نداشتهاند و مثال اخالق را تنها مبتني بر صفات نيکو

عملي ،مقام اثبات است.

دانستهاند .به نظر ما اين تعريف نميتواند جامع و مانع
باشد چرا که کُنه مفهوم نا آشنا و حدود آن نامعلوم

نظري

است .بله تعريف يک مفهوم به لحاظ آثار امکان دارد

برخي پنداشته اند اخالق نظري يا فسلفهي اخالق

ولي در صورتي که نتوان براي يک مفهوم ،تعريف

همان علم اخالق است در حاليکه چنين نيست و

دقيقي ارائه کرد پس مسلم است که اين کار هميشه

رابطهي اين دو عام و خاص مطلق به اطالق علم

ضرورت ندارد.

اخالق است .به بيان ديگر اخالق نظري قَسيم اخالق

به نظر نگارنده بهترين و کاملترين تعريفي که

عملي و هر دو مَقسَمي براي علم اخالق به شمار مي

تمامي ابعاد اخالق را البته از حيث اسالم در بگيرد اين

آيند پس نسبت بين اخالق نظري و اخالق عملي،

تعريف است:

نسبت بين مبادي و غايات است.

«اخالق مجموعه مبادي (مقدمات) و قواعد منظم

اخالق نظري بخشي از علم اخالق است که مثال

براي سلوک انسان است که شارع ،آنرا براي طي

ميگويد ،اساس خير و شر قطع نظر از مصداق

طريق صحيح (غايت) در حيات انسان ارائه کرده

چيست؟ يا معناي عبادت ،محبت يا عدالت چيست؟

است».

در اين بخش به تعيين مصداق نداريم مثال نمي-گوئيم

تعريف ارائه شده تنها شامل علم اخالق شده و
ساير علوم خارج ميشود .باز بايد اشاره کنيم ،ما منکر

آيا نماز مصداقي براي عبادت است يا خير؟! به طور
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همان طور که مالحظه شد ،بزرگان در تعريف

برخي مسائل شايسته دانستن و برخي مسائل شايسته به
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خالصه ميتوان گفت اخالق نظري آن است که از

اکتسابي نيستند ولي باقي خصوصيات اخالقي را مي

مبادي تصوري و تصديقي علم اخالق بحث ميکند.

توان تغيير داد.

بحث ديگري که در اخالق نظري مطرح ميشود

به نظر نگارنده حق اين است که هر چند (برخي

اين است که برخي به صورت کلي منکر اخالق نظري

از) اخالقيات به سختي بدست ميآيد ولي به صورت

هستند و ميگويند اخالق از آن دسته علومي است که

موجبهي کليه ،اخالقيات اموري اکتسابي هستند .شاهد

براي تحقق نيازمند فعليت است و کسي که در راه

بر اين مدعا ،ارسال رسل و انزال کتب است به اين بيان

تحصيل اخالق طي طريق ميکند و در ظاهر هيچ اثري

که اگر قرار بود اخالقيات در انسان راسخ و استوار

هويدا نميشود گويا بدون اخالق است .در مقابل

باشد و هيچ تغييري در آن پيدا نشود ،چه دليلي بر

گروهي ديگر ميگويند اخالق نظري متکفل تحويل،

فرستادن رسوالن متعدد و کتب الهي توسط خداوند

استنتاج و تحقق و توجيه گزارههاي اخالقي است لذا

متعال وجود داشت؟! و حال اين که ميدانيم اکثر

اخالق نظري هم وجود دارد و هم بايد مورد بررسي

تعليمات کتب آسماني مبتني بر اخالق است و چنانچه

قرار گيرد.

ذکر کرديم برخي نيز چنين ميپندارند که اساس و پايه
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به نظر ميرسد حق با گروه دوم است چرا که تا

ي دين اسالم نيز بر اخالقيات بنا گذاشته شده است.

فرد نسبت به مثال پسنديده بودن عفت و پاکدامني علم

عالوه بر اين ،در آيات قرآن کريم (خصوصا با

پيدا نکند ،چطور ميتواند به آن ملتزم شود؟ و يا فردي

کليد واژه تغيير) و روايات به اکتسابي بودن مسائل

تا به علت راستگويي پي نبرد چطور مي-تواند خود را

اخالقي اشاره شدهاست .براي نمونه ميتوان به اين آيه

از گفتن حرف خالف واقع نهي کند؟

اشاره کرد:

از ديگر مسائلي که در فلسفه اخالق مورد بحث
قرار ميگيرد ،رابطه اخالق و اختيار انسان و لزوم

«ذَاِلكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ َيكُ مُغَيرِِّا نِّ ْعمَةً أَنْ َعمَهَا عَلىَ قَوْمٍ
حَتىَ يُغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ».

داشتن اختيار در اين امور است؛ چرا که براي انسانِ

اين ،بخاطر آن است كه خداوند ،هيچ نعمتى را كه

بدون اختيار ،خير و سعادتي حاصل نميشود .در قرآن

به گروهى داده ،تغيير نمىدهد؛ جز آنكه آنها خودشان

کريم و کلمات حضرات معصومين عليهم السالم نيز

را تغيير دهند.

به صورت گسترده بر اين مطلب تاکيد شده است .براي
نمونه ميتوان به اين آيه اشاره کرد:
السبِيلَ إِمَّا شَا ِكرًا َو إِمَّا كَفُورًا».
«إِنَّا هَ َدْينَا ُه َّ
ما راه را به او نشان داديم ،خواه شاكر باشد (و
پذيرا گردد) يا ناسپاس.

کاربردي (عملي)
اخالق عملي يا کاربردي بخشي از علم اخالق
است که به بررسي مصاديق ميپردازد .مثال از مصداق
خير يا شر و يا از مصاديق عبادت و به طور کلي

بحث ذاتي يا اکتسابي بودن اخالق ،از مباحثي

صفات بروني انسان صحبت ميکند .هدف از اين

است که منشعب از بحث اختيار انسان در اخالقيات

نوشتار تبيين و توضيح برخي از اين مصادق با تکيه بر

است .برخي معتقدند که اخالقيات به هيچ وجه قابل

امور دخيل در مديريت است ،به همين جهت در فصلي

تغيير نيستند و براي خود ادلهاي نيز دارند .برخي نيز

جداگانه (رفتارهاي ارتباطي) و به صورت مفصل به

قائل به تفصيل شده و ميگويند عدهاي از خلقيات

اين مطلب خواهيم پرداخت.

انسان که به قوه نظري مربوطاند مانند ذکا و تدبر

برخي قسيمي ديگر براي اين تقسيم ذکر کرده اند
که اخالق تلفيقي است و مباحثي را هم به آن
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اختصاص داده اند .به نظر ما مباحث اين قسم ،يا داخل

برنامهاي جامع ،ضروري است تمامي ابعاد سنجيده و

در مباحث فرا اخالق و يا داخل در مباحث اخالق

در نظر گرفته شود.

نظري است .لذا اين تقسيم صحيح نيست.

در مرحلهي بعد بايد ديد ،هدف از وضع و رعايت

بين گزارههاي اخالقي رابطهي منطقي برقرار است

آيا معيار لذت گرايي است؟ آيا معيار قدرت گرايي

اصول و مسائلي موجود است که بين آنها مترتب است.

است؟ و ...اگر معيار را قرب الهي و رسيدن به خداوند

يک فعل و يا يک رفتار در بعضي مواقع شايد بشود

متعال دانستيم ،عقل که موجودي طبيعي است،

مصداق ظلم و در مواردي مصداق عدل باشد .مبدا

نميتواند به طور کامل در مورد ماوراء الطبيعه حکم

تمام امور اخالقي ميل به داشتن وسيعترين حيات

صادر کند؛ در نتيجه به ابزاري نياز داريم که به کمک ما

ممکن است .رعايت اخالق ،ماندگاري ميآورد يعني

بيايد و راه را براي ما هموار کند .اينکه برخي ميگويند

اگر خودت را ميخواهي بايد ديگري را نيز بخواهي

پيروان دين در مسائلي که قادر به پاسخگويي نيستند

زيرا الزمهي زندگي است .اگر ميخواهي بماني بايد

ميگويند شما متوجه نميشويد پس صحبت نکنيد،

خوش خلق باشي که پاداشش ماندگاري است چون

صحيح نيست .پيروان دنيا از مسائل ماوراي دنيا غافلند

خوشخوئي موافق طبيعت و بدخوئي مخالف طبيعت

لذا فکر ميکنند تمام مسائل با عقل محدود قابل درک

است.

است و به همين جهت است که در تمامي مسائل ،عقل

اخالق کامل اخالقي است که از نيرومندي عقلي و

را حاکم ميدانند.

نيرومندي اراده باشد و همهي اميال ،تحت فرمان اين

مطلب ديگر در اين بحث عدم انکار ساير راههاي

دو باشد و قهرمان اصلي اخالق ،کسي است که کنترل

رسيدن به مسائل اخالق است .شايد کسي تصور کند

عقل و اراده دارد.

چون گفتيم عقل به عنوان شاه فرد ابزارهاي غير
وحياني نميتواند درک کاملي نسبت به مسائل اخالقي

مکاتب اخالقي

داشته باشد پس به صورت کلي کنار گذاشته ميشود و

بحث از ديدگاه و مکاتب در اخالق ،بحثي طوالني

يا تجربه چون نميتواند حکم قطعي کند پس کنار

و مفصل است که در اين نوشتار به تفصيل نميتوان به

گذاشته ميشود در حاليکه چنين نيست .بله احکام

آن پرداخت .اما آنچه به اجمال بايد به مورد اشاره قرار

عقل به تاييد شارع در مستقالت عقلي پذيرفته ميشود

گيرد اين است که بشر از ابتدا و با توجه به پيش فرض

و تطبيقاتش نيز نافذ است .آن چه ما در صدد بيان آن

هايش سعي کرده براي رفتار فردي و اجتماعي خود

هستيم قصور عقل در تبيين احکام و مسائل اخالقي به

چهارچوبي معين کند .به همين جهت گاهي سراغ

صورت کلي است .ضمن اينکه آموزههاي وحياني در

عقل ،گاهي سراغ تجربه رفته و گاهي هم از ساير ابزار

حيطهي مسائل عقلي قدرت دخالت دارد ولي عقل در

موجود استفاده کرده-است.

مسائل وحياني راهي ندارد.

حلقهي مفقود اين حرکت ،ارتباط با خالق هستي و

به عبارت ديگر عقل تنها مُدرکِ مسائلي است که

وحي است .بله به صورت موجبه جزئيه ،قبول داريم

در حيطهي درک او وجود دارد مثال در مورد پاداش و

برخي از مصاديق خارجي اخالق بدون استفاده از

عذاب اخروي ،عقل قادر به درک استحقاق آن نيست.

گزارههاي وحياني نيز قابل استنباط و استنتاج و تطبيق

نهايت امري که توسط عقل درک ميشود ،استحقاق

است ولي بايد به اين نکته توجه داشت ،براي تدوين

مذمت دنيوي است .علت اين مسئله ،عدم درک عقل
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به بياني ديگر ،علم اخالق يک علم منسجم است و

مقررات اخالقي چيست؟ آيا معيار سودگرايي است؟
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نسبت به دنياي ماوراءالطبيعه است .بله عقل موضوع

آنها يک نوع رفتار ،بر اساس خلقيات و موازين،

پاداش يا عذاب را محقق ميکند مثال در امور مختلف،

الزم و ضروري است و در نوع کار تفاوت محسوسي

عقل ميگويد اطاعت از منعم که خداوند متعال است

ندارند.

بر تو واجب است پس بايد اوامر او را اطاعت کني .در

ما در اين رساله الگوئي را ارائه ميدهيم که همهي

اين بين اگر کسي از اين فرمان عقل اطاعت نکرد ،عقل

مديران و در همهي اقشار الزم است جهت نيل به

تنها حکم به مذمت دنيوي ميکند.

اهداف آن را بکار گيرند .مطالعهي موردي اين رساله
در مورد مديران شاغل در سازمان تامين اجتماعي

تعريف اخالق حرفهاي
بعد از تعريف اخالق و بيان ويژگيهاي اخالق در
فرد مشخص شد که اخالقِ فرد با اخالق حرفهاي

ايران است چون اين سازمان يک سازمان عام المنفعه
است و بايد به دست امينان کشور اداره شود ،تا از
خطاي کمتري برخوردار باشد.
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منافات نداشته و تعريف جداگانهاي نميتواند داشته

در واقع انسان به اخالق مزين ميشود و آن را در

باشد .نام گذاري اخالق حرفهاي اعتباري است.

حرفهاش نيز به کار ميگيرد .مثال اگر انساني متخلق به

اخالق ،جامه و لباس نيست که بتوان آن را به هنگام

مسئوليتپذيري و رعايت حقوق ديگران در تمامي

رفتن دراجتماع و ارتباط با ديگران بر تن نمود و يا

موارد مدنظر نباشد ،آيا ميتواند اينها را به خوبي در

اينکه آن را از تن در آورد .تنها تفاوتي را که ميتوان

حرفه اش بهکار گيرد؟ بنابراين يک مدير از ريشه بايد

بين اخالق فرد و حرفه اش بيان نمود اين است که

با اخالقيات ممزوج باشد تا در شغلهاي مختلف

اخالق فردي در خود شخص نمودار است ولي در

بتواند ادارهي امور را با کمترين نقصان به سرانجام

حرفه با ديگران نيز جلوهنمائي ميکند .در اصل اخالق

برساند .مديريت رفتار و کردار آدمي به هنگام انجام

حرفهاي شاخهاي از اخالق فردي است .حرفه به انسان

کارهاي حرفهاي در هر شغلي مطرح ميشود.

اخالق ميآموزد ولي انسان است که به حرفه رنگ
اخالقي ميدهد.
اخالق براي انسان است تا به حفظ حرمت ،تعالي
و سعادت هميشگي او بيانجامد .تعهدات اخالقي در

در هر صورت بيان نظاممند مسئوليتهاي اخالقي
در مديريت و تشخيص دقيق و حل اثربخش مسائل
اخالقي در اين سمت مهم ،اساسي و حائز توجه
بسياري است.

واقع رعايت حقوق مردم است .تمايز بين انسان به

مثال اخالق حرفهاي سياسي يعني تدبير چيزي و

خود رسيده با انسان از خود بيگانه لوازمي ميخواهد

به مصلحت آن اقدام کردن است .به مجموعهي کنشها

که سازمانها بيش از اين بايد آن را بسنجند .در بعضي

و واکنشها و حاالت و افعال انسان در برخورد با

متون ،گفته شده رعايت اخالق در ارگانهاي مختلف

پديدهي قدرت و حکومت ،شناخت حقوق اجتماعي

متفاوت است مثال اخالقيات کارمندان بيمارستان با

خود و إعمال آن و شناخت وظايف اجتماعي و

کارمندان بانک يکسان نيست يا در بخش صنعت و

سياسي خود و انجام آن ،شناخت پيشواي حق در هر

خدمات با هم يکي نيست .ولي اين موضوع في

زمان و پيروي و دفاع از او و ياري دادن او در اشاعه و

الواقع منافاتي با رعايت اخالقيات توسط مديران

حفظ قوانين حق ميباشد.

ارگانها ندارد و تمامي مديران در اصل ،يک نوع عمل

يا اخالق اجتماعي به اين معناست که بتوان روابط

را به انجام ميرسانند ،چرا که همگي مديران،

سالم اجتماعي را ايجاد و تأسيس کرد در مرحلهي بعد

زيردستاني دارند که همه انسان هستند و براي ادارهي

آنرا حفظ و تقويت کرد و در مرحلهي بعد با عوامل و
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عماّل بر هم زننده روابط اجتماعي مقابله و مواجهه

فرهنگ استبدادي ،رفتار ارتباطي را ،بر من حق

کرد .تالش براي حلّ اختالفات ومناقشات ،تقويت و

دارم و ديگران وظيفه ،بنا مينهد اما در اخالق حرفه-

ترويج اخالق جمع ،نظم پذيري اجتماعي ،کارگروهي

اي اين تلقي به صورت کامل دگرگون ميشود و به

و ديگرگرائي در خود و ديگران از ديگر مصاديق

صورت شما حق داريد و من تکليف مبناي هر گونه

اخالق اجتماعي است.

اخالق در کسب و کار قرار ميگيرد .اين مبنا از رفتار
ارتباطي فرد در شغل فراتر رفته و به صورت اصلي

اخالق سازماني

براي ارتباط سازمان با محيط قرار ميگيرد.

سازمانها مسئول عملکرد خود هستند .البته تحقق

سازمان اگر به اخالق متخلق نباشد نميتواند

اين مسئوليت و بازخواست قانوني و کيفري بر اساس

جوابگوي مردم باشد .مسئوليتهاي اخالقي سازمان بر

قوانين ،بر عهدهي مديران است .يک موسسه ميتواند

اصل حق مردم استوار است .بنابراين بايد از مديران

اخالقي يا غيراخالقي باشد .مديراني که دغدغهي

برجستهي اخالقي استفاده کند زيرا نميتوان بين

اخالقي نداشته باشند نميتوانند به اخالقي شدن

اخالق و مسائل مديريتي تفکيک قائل شد.

سازمانها اهتمام ورزند .در يک سازمان يا موسسه غير
برخورداري سازمان از مسئوليت اخالقي و

رفتار پاسخي است که ارگانيسم به انگيزه بيروني

اجتماعي از چالشهاي طوالني است که امروز نيز

ميدهد .به بيان ديگر رفتار واکنشي است که در برابر

مطرح است .البته اين را نيز بايد درنظر داشت که

يک عمل يا کنش بيروني ازموجود زنده سر ميزند.

عالوه بر وظايف اخالقي اعضاء ،سازمان نيز به منزله-

اين رفتار در انسان پيچيدهتر از ساير موجودات است.

ي يک شخصيت حقيقي در قبال اعضاء خود مسئوليت

دليل اين پيچيدگي فرايندهاي ذهني گسترده و تو

دارد و فراتر از آن سازمان در قبال حقوق همهي

درتوي انسان است که روي هم رفته موضوع

عناصر محيط دروني و بيروني وظيفهمند است تا
اخالق سازماني را رعايت کند .اين همان مسئوليت
اجتماعي 2است.

دانش روانشناسي را تشکيل

ميدهد.

در علم روانشناسي رفتار کاربرد زيادي دارد و يکي
از مهمترين شيوههاي کشف بيماريهاي رواني کشف

بعضي مديران مسئوليت خود فروش توليد ميدانند

از طريق مشاهده باليني و سنجش رفتار است که از

در حاليکه بينش ژرفنگر مسئوليت مدير را فراتر از

طريق متدهاي علمي پژوهشي انجام ميگردد .همچنين

اينها ميداند و در اکتساب بهينهي آن تاکيد دارد .زيرا

بر روي حاالت گوناگون فرد هم نامهايي گذاشته شده

مسئوليتهاي اخالقي سازمانها از اخالق فردي منفک

که به رفتارهاي مختلف خوانده ميشوند.

نيست و در مقابل سازمانها از انسانها منفک نمي-
باشند .در نظام ارسطوئي اخالق ،امري دروني است و

روش شناسي پژوهش

فرد نه در مناسبات بين شخصي و اجتماعي بلکه از

يکي از روشهاي جمع آوري و تحليل مستمر و

حيث خلق و خوي جوانحي ميتواند صاحب فضيلت

هم زمان دادهها مبتني بر رويکرد تحليل مضمون است.

و رذيلت باشد .جهت گيري اخالق در اين نظام غالبا

در اين روش جمع آوري وتجزيه و تحليل دادهها به

معطوف به خود فرد است و اين نظام با اخالق مديران

صورت هم زمان ،مستمر ،چرخشي و مقايسهاي انجام

بيربط نيست.

ميشود .در اين روش جمع آوري دادهها در عرصه
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اخالقي نميتوان انتظار رفتاري اخالقي داشت.

رفتار
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واقعي و طبيعي با مصاحبه با مشارکت کنندگان شروع

ميباشند .لذا مهمترين عنصر در نمونه برداري ،افرادي

شده و هم زمان با جمع آوري داده ها ،تجزيه و تحليل

هستند که بر اساس تجربه پديده مورد پژوهش انتخاب

آنها در دو مرحله کد گذاري باز ،کد گذاري محوري

ميشوند .شرط توقف در مصاحبهها از طريق دستيابي

انجام ميگردد.

به اشباع نظري صورت گرفته است .شکل زير نشان
دهنده اشباع نظري مفاهيم مستخرج در طي فرآيند

استخراج مضامين

مصاحبههاي را نشان ميدهد .همانطور که مشاهده
ميگردد ،از مصاحبه ششم به بعد ،مفهوم جديدي

تعداد مصاحبههاي دريافت شده در اين پژوهش،

استخراج نشده است.

هشت مصاحبه بود .در اين پژوهش جامعه آماري
عبارتند از خبرگان و مديران سازمان تامين اجتماعي
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مصاحبه ها
مفهوم جدید

تعداد مفاهیم استخراج شده

شکل  :1تعداد مفهوم استخراج شده و مفاهيم جديد بدست آمده
درطي فرآيند کدگذاري با نرم افزار

MAX QDA

10ابتدا فايل مورد نظر و سپس شماره فرد مصاحبه

مشخص شده است .عدد هر يک از اين کدها نشان
دهنده يک خبره ميباشد.

شونده مشخص ميشود و پس از آن کد مورد نظر
نمايش داده ميشود و در ادامه محل و جايگاه کد مورد
نظر در مجموعه کدهاي تحقيق نشان داده ميشود و
درقسمت آخر هم تنها کد اختصاصي با عنوان مربوط

جدول  :1مفاهيم استخراج شده از نظرات خبرگان
رديف
1

به خود و همچنين مشخص شدن جايگاه آن کد در

2

طبقه و طبقه محوري مربوط نشان داده ميشود و سپس

3

متن کامل آن يک کد آورده شده است .در جدول زير
مفاهيم و مضامين استخراج شده از مصاحبهها مشاهده
ميگردد .هر يک از مفاهيم اخالق حرفهاي که در
نظرات خبرگان اشاره شده است توسط کد مصاحبه

4
5
6
7
8

مفهوم

تعداد تکرار کدهاي مصاحبه

آراستگي ظاهر مصاحبه /1مصاحبه 3
مصاحبه /1مصاحبه /3مصاحبه
افراط وتفريط
/4مصاحبه /5مصاحبه /7مصاحبه8
مصاحبه /1مصاحبه /3مصاحبه /6
بالدت ،سفاهت
مصاحبه /7مصاحبه8
رفق و مدارا مصاحبه /3مصاحبه /5مصاحبه8
مصاحبه 2
دريادلي
خوش خلقي مصاحبه /1مصاحبه /4مصاحبه /5مصاحبه7
سستي و تنبلي مصاحبه /2مصاحبه /4مصاحبه 5
مشورت و رايزني مصاحبه /4مصاحبه /6مصاحبه8
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

مفاهيم استخراج شده با استفاده از بررسيهاي چند
باره مورد بررسي و بازبيني قرار گرفته اند .اين مفاهيم،
با توجه به نظر خبرگان و اساتيد راهنما و مشاور مورد
تجديد نظر قرار گرفت و مورد ارزيابي قرار گرفت.
اين بازنگري ،شامل اصل محتواي مفهوم استخراج شده
و واژگان استفاده شده براي مفاهيم شده است و در
مواردي که واژه استفاده شده براي مفهوم ،ابهام و
پيچيدگي داشت ،سعي شد تا با نظر خبرگان بازتعريف
شوند.
در اين پژوهش ،مفاهيم شناسايي شده در  4مقوله
طبقه بندي شدند .اين مقوالت با توجه به مفاهيم طبقه
بندي شدند .به عبارت ديگر هر مقوله از مجموع
مفاهيم مرتبط با هم بدست آمده است .در شکل زير
اين مقوالت را ميتوانيد مشاهده نماييد .همانطور که
مشاهده ميگردد 4 ،مقوله اصلي عبارتند از فضايل
اخالق فردي ،رذايل اخالق فردي ،فضايل اخالق
سازماني و رذايل اخالق سازماني.
بحث و نتيجه گيري
در اين پژوهش ،مفاهيم شناسايي شده در  4مقوله
طبقه بندي شدند .اين مقوالت با توجه به مفاهيم طبقه
بندي شدند .به عبارت ديگر هر مقوله از مجموع
مفاهيم مرتبط با هم بدست آمده است .در شکل زير
اين مقوالت را ميتوانيد مشاهده نماييد .همانطور که
مشاهده ميگردد 4 ،مقوله اصلي عبارتند از فضايل
اخالق فردي ،رذايل اخالق فردي ،فضايل اخالق
سازماني و رذايل اخالق سازماني .جدول شماره  2زير
اين مفاهيم و مقوالت را نشان ميدهد.
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مصاحبه /1مصاحبه /2مصاحبه
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/3مصاحبه /5مصاحبه6
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مصاحبه /1مصاحبه 3
قبل از عمل
تدبير و برنامه مصاحبه  /4مصاحبه /5مصاحبه
/7مصاحبه8
ريزي
مصاحبه /3مصاحبه /5مصاحبه6
حزم
مصاحبه /1مصاحبه /2مصاحبه
امانت داري
/5مصاحبه6
اتقان ،استمرار و
مصاحبه /4مصاحبه /7مصاحبه8
اتمام کارها
مصاحبه /1مصاحبه /4مصاحبه
نفاق
/5مصاحبه/6مصاحبه /7مصاحبه 8
خوش کالمي مصاحبه3
رعايت اموال عمومي مصاحبه /1مصاحبه /2مصاحبه 5
مصاحبه /2مصاحبه  /4مصاحبه /6
اتحاد و مشارکت
مصاحبه 7
مصاحبه /4مصاحبه /6مصاحبه8
وقار
مصاحبه /2مصاحبه 3
مردم داري
اظهار حق و مصاحبه /2مصاحبه /3مصاحبه
ايستادگي برآن /4مصاحبه 5
بيان علمي زيبا مصاحبه 1
رياست طلبي،
مصاحبه /2مصاحبه /4مصاحبه5
شهرت طلبي
آزار ،تحقير و مصاحبه /2مصاحبه /3مصاحبه
/5مصاحبه 6
اهانت
وظيفه شناسي ،مصاحبه /2مصاحبه /3مصاحبه
تعهدپذيري /5مصاحبه /6مصاحبه /7مصاحبه8
مصاحبه /2مصاحبه /4مصاحبه
دادگري ،عدل
/5مصاحبه /6مصاحبه 7
مصاحبه 2
دريادلي
حرمت شکني مصاحبه /1مصاحبه 2
شايسته مداري مصاحبه /1مصاحبه /3مصاحبه 4
مصاحبه /2مصاحبه /3مصاحبه
وجدان کاري
/4مصاحبه5
شايعه سازي و
مصاحبه /3مصاحبه /4مصاحبه5
شايعه پراکني
افشاء اسرار مصاحبه /3مصاحبه 7
فرار از مسئوليت مصاحبه /2مصاحبه /4مصاحبه 5
مصاحبه /1مصاحبه /4مصاحبه
حياء
/5مصاحبه8
بزرگ منشي مصاحبه 5
مصاحبه /5مصاحبه 8
طلب حرام
مصاحبه /1مصاحبه /3مصاحبه
رشوه
/4مصاحبه /5مصاحبه /6مصاحبه7

مصاحبه /1مصاحبه /3مصاحبه
حرص و تکاثر
/4مصاحبه5
شهادت و سوگند
مصاحبه 1
دروغ
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شکل  : 2مقوالت و مفاهيم استخراج شده
جدول  :2مفاهيم و مقوالت اخالق حرفهاي در سازمان تامين اجتماعي

فضايل
فردي

رذايل

سازماني

فضايل

آراستگي ظاهر
خوش خلقي
خوش کالمي
بيان علمي زيبا
دريادلي
وجدان کاري
وظيفه شناسي ،تعهدپذيري
حياء
بزرگ منشي
وقار
خويشتن داري
حزم
افراط وتفريط
سستي و تنبلي
بالدت ،سفاهت
نفاق
رفق و مدارا
مشورت و رايزني
اختبار و آزمايش قبل از
عمل

رذايل

تدبير و برنامه ريزي
امانت داري
اتقان ،استمرار و اتمام کارها
رعايت اموال عمومي
اتحاد و مشارکت
مردم داري
اظهار حق و ايستادگي برآن
شايسته مداري
دادگري ،عدل
آزار ،تحقير و اهانت
حرمت شکني
رياست طلبي ،شهرت طلبي
حرص و تکاثر
شهادت و سوگند دروغ
رشوه
طلب حرام
فرار از مسئوليت
افشاء اسرار
شايعه سازي و شايعه پراکني

طراحي الگوي اخالق حرفهاي مديران در سازمان تامين اجتماعي ايران47 /

پاينده ،ابوالقاسم .)1382( ،نهج الفصاحة ( مجموعه

منابع و ماخذ
قرآن کريم

كلمات قصار حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله).

نهج البالغه

دنياى دانش :تهران .نوبت چاپ :چهارم.

ابن ابي الحديد .)1404( ،شرح نهج البالغة البن أبي

تميمي آمدي .)1366( ،تصنيف غرر الحكم و درر

الحديد .مصحح :ابراهيم ،محمد ابوالفضل :مكتبة آية

الكلم .مصحح :درايتى ،مصطفى دفتر تبليغات :قم.

اهلل المرعشي النجفي :قم .نوبت چاپ :اول.

نوبت چاپ :اول.

ابن اثير ،مبارک بن محمد .)1367( ،النهاية في غريب

تميمي آمدي ،عبدالواحد بن محمد ( .)1410غرر

الحديث و األثر .مصحح :طناحى ،محمود محمد /

الحكم و درر الكلم .دار الكتاب اإلسالمي :قم .نوبت

زاوى ،طاهر احمد .موسسه مطبوعاتي اسماعيليان :قم.

چاپ :دوم.

نوبت چاپ :چهارم.
ابن دريد ،محمد بن حسن ( .)1988جمهرة اللغة .دار
العلم للماليين :بيروت ،نوبت چاپ :اول.

جعفر بن محمد ،امام صادق ع .)1400( .مصباح
الشريعة ناشر :اعلمى :بيروت سال .نوبت چاپ :اول.
حميري ،عبداهلل بن جعفر ( .)1413قرب اإلسناد.

المحيط األعظم .مصحح :هنداوى ،عبدالحميد .دار

راغب اصفهاني ،مفردات ألفاظ القرآن .مصحح:

الكتب العلمية :بيروت نوبت چاپ :اول.
ابن فارس ،احمد ( .)1404معجم مقاييس اللغه.
مصحح :هارون ،عبدالسالم محمد .مكتب االعالم
االسالمي :قم .نوبت چاپ :اول.
ازهري ،محمد بن احمد .)1421( ،تهذيب اللغة .دار
احياء التراث العربي  :بيروت نوبت چاپ :اول.
امام خميني )1378( ،چهل حديث ،مؤسسهى تنظيم و
نشر آثار امام خمينى ،چاپ بيستم.
امام رضا ع

(1406ق) .صحيفة اإلمام الرضا عليه

السالم .مصحح :نجف ،محمد مهدى .كنگره جهانى
امام رضا عليه السالم :مشهد سال نوبت چاپ :اول.
بحراني ،هاشم بن سليمان .)1416( ،البرهان فى تفسير
القرآن .بنياد بعثت :تهران نوبت چاپ:

داوودى ،صفوان عدنان .دار القلم -الدار الشامية:
بيروت -دمشق .نوبت چاپ :اول.
شريف الرض ،محمد بن حسين .)1414( ،نهج البالغة.
مصحح :صالح ،صبحي .هجرت :قم .نوبت چاپ:
اول.
شيخ صدق ،ابن بابويه ،محمد بن علي ( .)1413من ال
يحضره الفقيه .مصحح :غفارى ،على

اكبر .دفتر

انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم :قم .نوبت چاپ :دوم.
شيخ صدوق .)1376( ،األمالي ،كتابچى :تهران .نوبت
چاپ :ششم.
شيخ صدوق ،ابن بابويه محمد بن علي ( .)1385علل
الشرائع .قم .نوبت چاپ :اول.

برقي ،احمد بن محمد بن خالد1371( ،ق) .المحاسن.

شيخ صدوق ،محمد بن علي .)1362( ،الخصال.

مصحح :محدث ،جالل الدين دار الكتب اإلسالمية:

مصحح :غفارى ،على اكبر .جامعه مدرسين :قم .نوبت

قم .نوبت چاپ :دوم.

چاپ :اول.

بستاني ،فواد .)1375( ،فرهنگ ابجدي .اسالمي :تهران.
نوبت چاپ :دوم.

شيخ طوسي .)1414( ،األمالي .دار الثقافة :قم سال
چاپ 1414 :ق نوبت چاپ :اول.
شيخ طوسي ،محمد بن الحسن (1390ق) .اإلستبصار
فيما اختلف من األخبار .مصحح :خرسان ،حسن

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

ابن سيده ،علي بن اسماعيل .)1421( ،المحكم و

مؤسسة آل البيت عليهم السالم :قم .نوبت چاپ :اول.
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الموسوى :دار الكتب اإلسالمية مكان چاپ :تهران

کوفي ،فرات بن ابراهيم .)1410( ،تفسير فرات الكوفي.
مصحح :كاظم ،محمد .مؤسسة الطبع و النشر في

سال چاپ 1390 :ق نوبت چاپ :اول
شيخ طوسي ،محمد بن الحسن .)1411( ،مصباح
المتهجّد و سالح المتعبّد .مؤسسة فقه الشيعة :بيروت

وزارة اإلرشاد اإلسالمي :تهران .نوبت چاپ :اول.
ليثى واسطى ،على بن محمد .)1376( ،عيون الحكم و
المواعظ( لليثي) ،مصحح :حسنى بيرجندى ،حسين م

نوبت چاپ :اول.
صفار ،محمد بن حسن .)1404( ،بصائر الدرجات في

تعداد جلد .1 :دار الحديث .قم .نوبت چاپ :اول

فضائل آل محمّد صلّى اهلل عليهم .مصحح :كوچه

مجتبوي ،سيد جالل الدين .)1377( ،اخالق اسالمي،

باغى ،محسن بن عباسعلى .مكتبة آية اهلل المرعشي
النجفي  :قم .نوبت چاپ :دوم.

انتشارات حکمت ،چاپ چهارم.
مكارم شيرازى ،ناصر .)1374( ،تفسير نمونه ،دار الكتب

طاهري ،حبيب اهلل .)1376( ،اخالق اسالمي ،دفتر
انتشارات اسالمي ،چاپ ششم.

اإلسالمية مكان چاپ :تهران .نوبت چاپ :اول.
نراقي مال احمد .)1377( ،معراج السعاده،انتشارات

طباطبايي ،محمد حسين ( )1394الميزان في تفسير
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القرآن،دارالکتب اإلسالميه،چاپ سوم1394،ق.

هجرت،چاپ پنجم.
نراقي ،مال محمد مهدي .)1377( ،اخالق اسالمي،

طبرسي ( .)1370مكارم األخالق .الشريف الرضى :قم.
نوبت چاپ :چهارم.

انتشارات حکمت.
هندي ،عالءالدين علي المتقي بن حسام الدين،
( .)1405کنزالعمال .بيروت ،موسسة الرسالة ،چاپ

طبرسي ،فضل بن حسن .)1372( ،مجمع البيان فى

پنجم.

تفسير القرآن .انتشارات ناصر خسرو :تهران نوبت
چاپ :سوم
طريحي ( .)1375مجمع البحرين مصحح :حسينى
اشكورى ،احمد .مرتضوي :تهران نوبت چاپ :سوم.
عسکري حسن بن عبداهلل ( .)1400الفروق في اللغة.
دار االفاق الجديدة :بيروت .نوبت چاپ :اول.
فراهيدي ،خليل بن احمد .)1409( ،كتاب العين .نشر
هجرت :قم .نوبت چاپ :دوم.
فرهنگ عميد ،سايت واژه ياب
فيض کاشاني .)1415( ،تفسير الصافي .مصحح :اعلمى،
حسين .مكتبه الصدر :تهران نوبت چاپ :دوم.
قمي ،علي بن ابراهيم .)1404( .تفسير القمي .مصحح:
موسوى جزائرى ،طيّب .دار الكتاب :قم .نوبت چاپ:
سوم.
کليني ،محمد بن يعقوب .)1407( ،الكافي .مصحح:
غفارى على اكبر و آخوندى ،محمد .دار الكتب
اإلسالمية :تهران .نوبت چاپ :چهارم

يادداشتها
1

براي نمونه به لغت نامه  longmanمراجعه شود.
social responsibility
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