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Nowadays, human capital is considered as the most
important asset for the development of institutions, organizations and
firms. Researchers have found that enhancement of individual authenticity
is the base for social improvement of spontaneous innovation, founding
significant cultural progress and consequently influential industry,
entrepreneurship and economy. Strengthening of human capital is
obtained when individuals get enhanced spiritually. Indeed, virtue and
moral ethics of the authentic individual is the most important factor for the
emergence of idea novelty and pragmatic potentials of innovative forces.
Applied approach to the authenticity of the creative individuals and ethics
create competitive advantages in the institution, because it reduces moral
vices and ensures the health of the administrative apparatus. In this article,
we discuss (descriptively and interpretively) how an authentic individual,
in the bed of institutions and by playing a role in the implementation of
top-down and bottom-up policies, can express his innovative talents in
order to achieve major progress. Also, the role of formal institutions in
serving, setting disciplines and providing a healthy supportive
environment for the activities of the authentic individual as well as the role
of informal institutions as facilitators of participation of lower level actors
has been described. In the end, it is concluded that innovation, meritocracy,
livelihood prosperity and economic justice can prevail through enhancing
virtue enrichment of individuals.
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دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 19-48

ارتقای داراییهای معنوی نهادهای رسمی و غیررسمی با غنای اخالقی
سرمایۀ انسانی
مریم خسروی  ،1محمود یحییزادهفر  ،2دیوید الستروم  ،3محسن علیزاده ثانی

4

تاریخ دریافت:

چکیده :امروزه از سرمایۀ انسانی بهعنوان مهمترین دارایی برای پیشرفت نهادها ،سازمانها و شرکتها

1400/2/2

یاد میشود؛ محققان دریافتهاند توسعۀ اصالت فردی ،زیربنای خودشکوفایی و نوآوری در اجتماع و

تاریخ پذیرش:

بنیادگذار پیشرفتهای چشمگیر فرهنگی و بالتبع مترقیسا ِز صنعت ،کارآفرینی و اقتصاد است.

1400/4/14

مهمترین راه تقویت سرمایۀ انسانی ،ارتقاءدهی معنوی به افراد است .در این میان ،اخالق فاضل و نیکوی

واژگان کلیدی:

فرد اصیل ،مهمترین عامل بروز و ظهور ایدههای نوین افراد و بهکارگیری عملی این نیروهاست .با توجه
به این حقیقت ،در پژوهش حاضر ،بهطور توصیفی و تحلیلی بیان میشود که چگونه میتوان با تأکید

اصااااالاات فاارد ،بر فلسفۀ فر ِد بااخالق بهعنوان سرمایهای که اصالت از آن اوست ،تحوالت کالن اجتماعی ،سیاستی و
عادالات اخاالقای ،اقتصادی ایجاد کرد .توجه کاربردی به اصالت فر ِد خالق و اخالقمداری ،مزیتهای رقابتی در نهادها
ناهااد رسااامای و ایجاد میکند ،زیرا موجب کمرنگ شدن رذایل اخالقی میشود و حتی قبل از قوانین ،تضمین
غیررسامی ،اخالق سالمت دستگاه اداری و زدودن فساد را حاصل میکند .در این میان نهادها ،بستری برای ظهور و بروز
حرفاهای ،اقتصااااد استعدادهای نوآورانه و نقشآفرینی افراد اخالقمدا ِر اصیل در اجرای خط مشیهای باال به پایین و
عدالتگرایانه
پایین به باال هستند .نقش نهادهای رسمی در خدمت ،ایجاد نظم و تهیۀ بستر سالم حمایتی برای فعالیت
فرد اصیل و نهادهای غیررسمی بهعنوان تسهیلگر تمرین اخالق فاضله و اکرام و مشارکت بازیگران
سطوح پایینتر بیان شده است که چگونه منجر به بروز نوآوری ،فرهنگ شایستهساالری ،رفاه معیشتی
و اقتصاد عدالتگرایانه خواهد شد.
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مقدمه

گشاااودگای آدمای بااه وجاود و وصااا

ارزشمندی اصالت وجودیِ انسان ،بهعنوان

آشااااکااارگاری او از وجاود ماوجاودات

نیروی انسااانیِ نوآور و تأریرگذاری آن در

اسااااتغعاباادالاکاریامای15 1384 ،و. 25

سااااازماانی ،پاایاۀ خط

مدیران سااازمان ،تفساایر اصااالت فردی را

انسااااانی1

وقتی ابعاااد متفاااوت خالقیاات و نوآوری

خودشااکوفا و نوآور اساات؛ زیرا اصااالت،

سرمایۀ انسانی در نهادها ،مقدار قابلتوجهی

یکی از ارکااان مهم زناادگی بااا تعاااد و

از عادم قطعیات ،تنش و تعاارا را ایجااد

زیسااتۀ اسااتوار معرفی شااده اساات .توجه به

میکناد ،درک میکنناد .مفهوم آزادی باا

خویشاتنِ خویش ،اعتالی اخالقِ فردِ اصایل

داشااتنِ پیشفراهای معینی از تعری

و تقویت ساارمایۀ انسااانی نوآور ،باید وارد

انسااااان و اصااااالاات صاااورت گرفتااه

گفتمان دسااتور کار ،طراحی و اجرای خط

اسااااتغآزادانی . 8 1397 ،اخالقِ فردی،

مشاایها شااوند .ایدههای منحصااربهفرد هر

پایهگذار اخالق نهادی عملگرایانه اساات؛

شاااخص اصااایاال بااه میااابااۀ داراییهااای

اینکاه چگوناه باایاد مشاااارکات کرد ،چاه

نامشاهودغغیرمادی و غیررقابتی 2اسات که

کاری درساات و چه کاری غلط اساات.

در غنااای متعااالی 3متجلی و بااه توساااعااۀ

انساان اصایل فطرتاخ خواساتار نیکی و کساب

جهشزا 4منجر میشاااود .این مهم ،ارتبا

لذتهای اخالقی اسااات ،اما بیشاااتر افراد،

بین ارزشها و چشاامانداز عدالت و اخالق

اساااایار رذایاال و زشااااتایهااای اخاالقای

را در سااازمان و نهاد 5به تصااویر میکشااد؛

میشاااوندغفرهود . 1 1390 ،هر چیزی که

هماان ساااازماانی کاه باایاد تساااهیالگر روناد

در نفس انساااان به صاااورت ملکه درآمده

نوآوری سااارماایاۀ انساااانی باا جلوگیری از

باشاااد ،یف صااافت وجودی اسااات و در

مزاحمت آنارشیسم و حفظ آزادیها باشد.

نتیجه ،کما محسااوم میشااود .رذایل نیز

آزادیای کاه هاایادگر در مورد آن گفتاه

در نفس انساان به صاورت ملکه درمیآیند،

حاقایاقاات در ذات خاویاش هامااان آزادی

پس آنهااا هم جزو صااافااات وجودی او

اساااات .از نظر هاایادگر ،آزادی باه معناای

هسااتندغفراشاایانی و دیگران. 126 1399 ،

1. Human Capital.
2. Non-rivalrous Goods.
3. Great Enrichment.

4. Endogenous Growth.
5. Institution.

بخشهاای مختل

مشااایهااای تربیاات سااارمااایااۀ
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باهرغم تاأکیاد بزرگاان دین ،هنوز جوامع ماا

ماناااسااااب را در نافاس فارد اصااایاال قاوام

اخالقمدار نیساتندغحساامیفر. 78 1397 ،

میبخشاد .نفس توساط این صافات ،قویتر

این پرسااش که فرد اصاایل چگونه بهترین

میشاود و ایمان نیز متناساب با آن در مرتبۀ

کارکرد را از اسااتعداد و قوخ خود به مرحلۀ

بااالتری قرار میگیردغبادخشااااان1384 ،

عمال بکشااااناد و باا رویکردی نوآوراناه باا

 . 19مساألۀ اصالی ارتقای سارمایۀ معنوی در

بهترین خودشاکوفایی به پایان عمر و مر

ابعااد کالن باهوسااایلاۀ خودشاااکوفاایی فرد

برسااد ،چالشاای جدی و اساااساای اساات که

اصایل اسات ،اما ساوا اصالی اینجاسات که

پااسااا یاا عادم پااسااا باه آن ،تماام زنادگی

چگوناه فرد اصااایال می تواناد باا تکیاه بر

انساان ،اندیشاه ،اعما و اعتقادات ،کنش و

خویشاتنِ خویش ،تحو شاگرا اجتماعی

واکنشهاای او را تحات تاأریر قرار میدهاد؛

ایجاد کند؟ فرضاایۀ اصاالی این پژوهش بر

چهبساااا پاسا ا ایجابی یا سااالبی ،ایمانی یا

آن اساتوار شاده که هر فرد اصایل با اتکا بر

الحادی که به این ساوا بشار داده میشاود،

اخالقماداری ،میتواناد دروازههاای جادیاد

مادار زنادگی او را از نقطاهای باه نقطاۀ کاامالخ

تحو و نوآوری را بگشااااایاد .باا باه هم

متفاوت و گاه متضاد تغییر میدهدغعسکری

پیوساااتن فعاالیاتهاای نوآوراناۀ تاف تاف

و میرزایی . 26 1397 ،آموزش مهاارت-

افراد اصااایال که به غناای اخالقی رسااایاده،

هاای زنادگی و فضاااایال اخالقی برای تغییر

تحوالت عظیم در سازمانها ایجاد میشود.

سااحت اخالقمداری و ماهیت دغدغههای
افراد اصیل برای رسیدن به سعادت فردی و
رفاااه اجتماااعی ،امری بسااایااار ضاااروری
اسااااتغفرهود . 3 1390 ،این رشااااد و
بااالناادگی فکری و اخالقی بااا توج اهِ فرد
اصایل به باطنِ نوآور و ایدههای منحصاربه-
فرد خویش محقق میشااود؛ پس از تحقق،
در مباادی خود تأریر میگذارد و به تدریج،
تاکارار آنهااا صااافااات روحای و اخاالقای
1. Authenticity

 .1اصالت فردی

اصاااالت و اصااایل بودن 1به معنای

کلماتی

مانند اعتبار و درساتی و ساندیت نیز اسات.
اولین معنی از واژخ اصااایال ،مترادا واژخ
اصاالی یا «نسااخۀ اولیه» 2اساات که به معنای
بودن پیوسااته با موجودیتی تاریخی اساات؛
اماا در لغات باه معناای نجاابات و شااارافات،
اصایل بودن ،اصالی شادن و دارایی و نیز در
2. Original
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معنااای فلسااافی در خ اارج تحقق یااافتن،

اسااات .هاایادگر اصاااالات را بر پاایاۀ مباان

خااارجیاات و در خااارج بودن اساااات .از

فلساااف خود ،یعنی دازاین 3تفسااایر می

مفااهیمی کاه در مورد این واژه باه کاار رفتاه

کناادغخزاعی 125 1380،واژخ دازاین باه

به این صااورت اساات حقیقتِ بودن چیزی

ماعانای در آنجااا باودن ،ماعاااد مشاااخاص

که اصاال نامیده میشااود و دیگری تابع آن

انگلیسای یا فارسای ندارد .هایدگر از آن در

محسااوم میشااودغطباطبایی-94 1353 ،

توصاای

ویژگیها و شاارایط اصااالت بهره

 . 139چیزی اصیل است که از همان منبعی

میبرد .بیاصاالتی یا غیراصایل بودن از نظر

که ادعا میشاود سارچشامه گرفته باشاد .به

او هنگاامی ر میدهاد کاه فرد ،خود را

عباارت دیگر ،هر چیز اصااایال باایاد دارای

نادارد و خود را ناادیاده میانگاارد .باا خود

منبع و سارچشامۀ مشاخص و معینی باشاد در

چناان رفتاار میکناد کاه گویی دقیقااخ یکی

معنی اصاالت با هویت شاخصای .اصایل باید

دیگر از بااشااانادههاای آمااده و در دسااات

باه معناای درساااتکاار و صاااادق  ،بیریاا و

اسااات .خود را باا دیگران قیاا

میکناد و

رابتقدم و سااازگار باشااد ،یعنی بین«آنچه

پیوسته د مشغو این است که آیا به اندازخ

هساااات» و «آنچاه ادعاا میکناد هساااات»

دیااگااران زیاابااا یااا باااهااوش اساااات یااا

همگرایی وجود داشاته باشاد .اصاالت یف

خایار؟غماظافاری پاور . 136 1396 ،ذات

تعلق و وابستگی و وظیفۀ مشخص است که

حقیقی اشااایااء هماان بهرخ آنهاا از هساااتی

باا فرو رفتن در داخال جاامعاه و دولات معنی

اسات و هساتی ذاتی نیسات که یف موجود

پیدا میکند .اصاالت منطبق بر فردیت اسات

دیگر بخواهاد باه آن هساااتی بادهاد .وجود،

و اصالت اگزیستانسی ،1آزادی و مسئولیت

سازاوارترین چیز به تحقق در خارج اسات،

نهاایی فرد را برای انتخاام نحوخ زنادگی در

زیرا ماسوای وجود غیعنی ماهیت  ،به سبب

جهاان باه رسااامیات میشااانااساااد .رویکرد

وجود متحقق و موجود در اعیاان و اذهاان

هاایادگر 2باه اصااااالات ،رویکردى جادیاد

میشااود ،پس اوساات که به وساایلۀ او هر

اسات .او واژخ اصاالت را بارها در مهمترین

صاااااحاابحاقایاقاتای بااه حاقایاقاات خاویاش

اراااار خااااود یااااعااااناااای بااااودن و

میرساادغبدین معنی که حقیقت هر چیزی

زمانغ Heidegger, 1962: 48آورده

عین وجود آن چیز اساااات  .پس وجود،

1. Existentialism
2. Heidegger

3. Dasein
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امری اعتباری نیساتغمصال  ،1391 ،مشاهد

حفظ و تداوم رشد را فراهم کند .(1987,

او  .مااارو غMarvel et-al, 600

)Mondy & Noe

 2016در یاف تحقیق ،مروری بسااایط و

 .1-1تازگی ایدۀ 1فرد اصیل (دیدگاه مککالوسکی

گسترده که بر بیش از  109مقاله از مجالت

و رومر)3

2

پیشااارو و معتبر جهان در بازخ دو دهه انجام

مفکالوساکی ،غنای متعالی را در اصال،

داده ،به اصااالت فردی در ساارمایۀ انسااانی

محصاااو نیروی فکری و نوآوری نیروی

اشاااااره میکناد .او میگویاد کاه چگوناه

انساانی میداند .از نظر او ،آزادیهای مدنی

تحقیقاات آینادخ کاارآفرینی ملزم باه در نظر

و بساااترساااازی لیبرالی ،بروز خالقیات فرد

گارفاتان ناقاش پاررنااگ و ماهام تاقاویاات

اصااایل را میسااار سااااخته و غنای متعالی را

خالقیات و نوآوری و توساااعاۀ اجتمااعی و

تحقق میبخشاد .به نظر کالوساکی اکرام و

اقتصااادی با تکیه به اصااالت فردی خواهد

دادن آزادی عمل به فرد اصایل ،نوآوری را

شاااد .پس درک اصاااالت فردی و توانای

زیاد و آسااایش زندگی را بیشااتر میکند و

هدایت و تقویت سارمایۀ ارزشامند انساان با

بعد با زندگی آساااودهتر ،پیشااارفت باطنی

تکیاه بر اصااایال بودن فرد ،یک از وظاای

افراد هم ارتقاا مییااباد .حفظ غناای متعاالی،

مهم خط مشایگذاران اسات تا به هر فرد،

بهترین امیاد برای آینادهای مرفاه در ساااط

بهاا و ارزش دهناد و برای تحقق خالقیات و

جهانی معرفی شاااده اسااات ،زیرا نهادها به

ناوآوری در هار شاااخاص بااهعاناوان جازء

تنهایی کافی نیساااتند ،بلکه بازارهایی که با

کوچف سااارمایۀ انساااانی ،سااایاساااتهای

آزادی ،عزت و برابری و رویکردی متعاد

مربو را وضااع و برای اجرا ارسااا کنند.

با فضاااایل ایمان ،امید ،عشاااق ،شاااجاعت،

هرچه شااارایط محیط نهادها و اجتماعات

عادالات ،اعتادا و تادبیر نوآوران اداره می

پیچیدهتر و نامعینتر باشاد ،اهمیت توجه به

شاااون اد ،کااارسااااازناادغکاااردن 4و مااف

اصااالت فردی براى حفظ بقاى نهاد مهمتر

کالوساااکی . 5 2018 ،فضاااای فکری و

اساات ،زیرا ساارمایۀ انسااان باید موجبات

بالغی ،فرد اصااایال را غنی نمیکناد بلکاه

1.Idea Novelty.
2. Dierdre McCloskey, Economist.

3. Pual Romer, Economist and policy
entrepreneur,
Nobel
Prize
(Endogenous growth theory).
4. Carden.
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تغییر به ساامت و سااوی فضااایی که برای

فرهنگی» و «پذیرش اجتماعی» برای رشاااد

آزادی ،عزت و برابری فرد اصااایال ارزش

عدالت اخالقی به نحوی که نزد فیلساااوفان

قائل باشاد ،سایلی از نوآوری به بیرون روانه

شارق مرساوم اسات ،اشاارهای نمیکند .اما

مایکانااد (McCloskey & Carden,

پایههای این بساااتر فرهنگی ،در باطن افراد

) .2018:50دلیل تغییر و تحو بورژوازی

نوآوری کااه عاادالاات اخالقی پیاادا کرده

همانا توجه به فرد اصااایل اسااات .در نتیجۀ

بااشاااناد ،بناا نهااده میشاااود .افراد نوآور باا

نوآوری و ایادههاای جادیاد افراد اصااایال،

شجاعت و حکمت و عفت و عدالت فردی

ارتقاای رفااه عمومی باا توجاه باه ضااارایاب

و اجتمااعی در شااابکاههاای تجااری فعاالیات

اقتصاااادی ،صاااعودی چشااامگیر داشاااتاه

میکنند؛ س ا س نهادها شااکل میگیرند و به

اسااااات (McCloskey & Carden,

تاادریج فرهنااگ تبااادالت اقتصااااادی را

) .2018:50پاس باهاتاریان پاااساا ا بااه

میساازند .این پیشارفت جمعی در بازارهای

اقتصاااددانان برای سااوا های مشااابه با آدام

خصاااوصااای و عمومی ،اکیریات را منتفع

اسااامیات 1در آناالیز مااهیات و علات رروت

میکند .مفکالوساااکی میگوید آزادی

ملاتها ،دالیلی چون مناابع ،حاکمیات قانون

عماال و نوآوری فردی 4موجااب منفعاات

یا حرکت به سااامت تجارت آزاد نیسااات،

جمعی ،مالی و اجتماعی همه میشاااود .پل

بلکه نوآوری فرد اصایل اسات؛ زیرا رشاد،2

ماایکال رومر باهعنوان یکی از بنیاانگاذاران

در واقع پیشاارفتهای 3فناورانه اساات که با

اصااالی «تئوری جدید رشاااد» مینویساااد

تاحاو در طارز تافاکار ،ناوشاااتااار و گافاتااارِ

داراییهای معنوی ،پتانسایلهای نامحدود و

انقالم بزر

کااارآفرینی و نوآوری ر

ایادههاای بهترِ منحصااارباهفرد و غیررقاابتی

داده و منجر به غناای متعاالی شاااده اسااات.

رشااااد را در مسااایر پیشااارفاات 5میسااار

نکتۀ مهمتر قضایه این اسات که نوآوری در

میساااازند) . Jones, 2018: 860پس

خأل انجاام نمیشاااود ،بلکاه بر یاف «بساااتر

وجود فرد اصیل ،سرمایهای ارزشمند است.

فارهاناگای» و در یااف «جاو» زبااانای» ر

نحوخ دریاافات او از دنیاای اطراا خویش،

میدهد .مفکالوساااکی به تحلیل «بساااتر

کاارکردش را باهعنوان فرد خالق یاا نوآور،

1.Adam Smith.
2. Growth.
3.Progress.

4. Individual.
5. Progress.
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متاأرر میکناد .هاایادگر ،هرمنوتیاف را از

حسام میآید.

بُعد معرفتشاناسای به ساوی هساتیشاناسای

 .1-1-1غنای اخالقی فردِ اصیلِ نوآور

موجودی که هساتی او بر فهم اساتوار شاده

کمترین مرتبۀ توانگری عبارت است از

اساااات ،تغییر داد .دازاین از اینرو کاه باه

داشتن اموالی که مورد نیاز و احتیاج است

واساااطااۀ فهام وجود دارد ،بااایااد تحالایاال

و باالتر از آن مراتب بیشماری وجود

پدیدارشاناختی شاود و سااختار وجودی او

دارد؛ اما گرد آوردن بیشتر اموا دنیا به

در نتیجاۀ ساااااختاار وجودی فهم تحلیال

غنای واقعی منجر نمیشود .غنی» حریص در

شاااودغبااالو 12 1397 ،؛ زیرا مهمترین

کسب و جمع ما و رروت ،سعی و کوشش

پرساش هایدگر این اسات که وجود چیست

میکند ،در نگاهداشت آن زحمت میکشد

و به چه معناسااات؟ موجود بودن و هساااتی

و اگر از دستش بدهد ناراحت و اندوهگین

داشاااتن چاه معناایی دارد؟ اماا هر موجودی

میشود .شخصی که در کسب و تحصیل

شااایسااتگی تحقیق پیرامون وجود را ندارد،

رروت سعی و کوششی نمیکند و رنج و

بلکه فقط دازاین و «وجود آنجا» که وجود

زحمتی نمیبرد ،اما اگر رروتی به دستش

خاص انساانی اسات میتواند قلمرویی برای

رسد ،شاد و خوشحا میشود و از فقدان

تحقیق درباارخ معناای وجود بااشااادغعلمی،

آن ناراحت و آزرده میشود ،چنین فردی

 . 42 1388فرد اصاایل اندیشاامند و اخالق

هم از حرص و آز خالی نیست ،زیرا از

ماادار ،کنجکاااو ،خالق و نوآور اساااات.

دست دادن ما برای او حزنآور و غمانگیز

نگاهی وساایع و ذهنی جسااتجوگر دارد؛ با

استغنراقی 103 1366 ،؛ اما فرد اصیل و

اندیشاایدن به سااالاالت اساااساای پدیدههای

توانگر کسی است که از حصو نوآوری

نااشااانااختاۀ جهاان هساااتی در هر پادیادهای

خودجوشانه خوشحا است .نه رنج و

چایازی ناو ماییااابااد .اصاااوالخ فارد خاالق و

زحمتی در به دستآوردن آن میکشد و نه

اصایل ،ساالمت روانی و ادراکی و ابتکاری

بدان چندان رغبت دارد؛ چون غنای ذاتی

بیشاااتری دارد؛ پیچیادگی را باه سااااادگی

دارد .وجود و عدم ما برای او مساوی

ترجی میدهاد ،اساااتقال رأی ،انعطااا-

است و حتی عدمش بهتر و محبومتر از

پاذیری و تمرکز نیروی ذهنی بر هادا واال

وجودش است ،زیرا غنی را ذاتی میداند،

دارد و از اینرو سااارماایاهای ارزشااامناد باه

بنابراین همیشه راضی و قانع است .از نظر
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فیض کاشانی ،اخالق عبارت است از هیأتی

شرایط و قضاوت افراد آن باشد میتواند

استوار با نفس که اعما و افعا انسان به

انحرافی خطرناک باشد و فساد را به دنبا

سهولت و بدون نیاز به تفکر و اندیشه از آن

داشته باشد و این با فلسفه و اخالق مغایر

از صادر میشودغمهدیزاده و پنجعلی،

است .کارهای اخالقی باید دارای ویژگی-

 . 27 1398استمرار یف نوع رفتار خاص،

های ذاتی ،مبی»ن خوبی و بدی باشند و

دلیل بر آن است که این نوع رفتار یف

منفف از جامعه ،نقش هدایتگر و روشن-

ریشۀ درونی و باطنی در عمق جان و روح

گر راه را داشته باشند .فرد اصیلِ با اخالق،

فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق

صاحب تشخیص و نوآور است و به خوبی

شخصیت1

راه صحی را در هر امری با تکیه بر ملکات

نمایانگر ملکات درونی و کاراکتری انسان

اخالقی فاضل تشخیص میدهد و در هر

است که نقشهای اجتماعی ،احساسی و

کاری بهترین راه حل را ارائه میدهد که

رفتاری هر انسان را از دیگری متمایز می-

امروزه راه حل منحصربهفرد 3مخصوص به

کند و در طو حیات تقریباخ پایدار است .اما

هر فرد 4نامیده میشود و از نظر ارزش

آنچه مهمتر از خود شخصیت به نظر

ذاتی ،سرمایهای معنوی و باارزش به حسام

میرسد ،شخصیت اصیل 2است .در بسیاری

میآید .امروزه فردگرایی با نیت استخراج

از دیدگاههای روانشناسی و مشاوره،

نوآوریهای نوین و ایدههای منحصربهفرد

اصالت یکی از اساسیترین جنبههای

در زمینههای مختل

علمی اعم از سیاسی،

زندگی سالم در نظر گرفته میشود .حُسن

اقتصادی و اجتماعی مورد تقدیر و توجه

و قب افعا اخالقی ذاتی است و اگر این-

قرار گرفته است .در مقابل ،فرد غیراصیل

گونه نبود ،فردی پیدا میشد و شجاعت

دنبالهرو جمع است ،باد به هرسو که بوزد

دفاع از حق یا صداقت را زیر سالا میبرد

همان سمت میرود و اصوالخ خالق و

که تا کنون چنین کسی متولد نشده است.

منحصربهفرد نیست .اصیل دیدن فرد از این

افعا اخالقی الیتغیرند تا در جامعه همچون

جهت مهم است که با تقویت و نوآور

خورشیدی تابان و راه درست را به افراد

کردن سرمایۀ انسانی و توجه و ارجنهی به

مینامندغتوالیی. 46 1388 ،

نشان دهند .اینکه اخالق تابع جامعه و
1. Personality.
2. Authentic Personality.

3. Exclusive.
4.Individual.
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تازگی ایدهها 1و «ایجاد هر آنچه که با

«الزم» و «کااافی» برای اربااات خالا آن

گذشته تفاوت دارد» پیشرفت و نوآوری

اسااااتغپایاافحارفااه. 138-137 1396 ،

ایجاد خواهد شد که برای انسان جدید

لیبرا هاا در جاامعاۀ مادرن ،عالوه بر نقش

است 2.کارکرد هستیشناسی هایدگر،

مشاااخص دولات ،تاأکیاد بر معناا و طبیعات

هرمنوتیف و نشان دادن وجود فرد به هنگام

آزادی دارناد ،باه نحوی کاه از قرن هفادهم

پنهان بودن استغدادخواه و باقرشاهی،

تاا قرن نوزدهم ،از آدام اسااامیات گرفتاه تاا

 . 134 1397پس تأکید بر اصالت فرد،

جان اساااتورات ،میل فقدان دخالت دولت

روزنههایی را به ایجاد و تقویت نوآوری در

را باه آزادی معناا میکنناد؛ باه این معناا کاه

سرمایۀ انسانی میگشاید .از آنرو که فرد

هر شااخص باید این آزادی را داشااته باشااد

اصیل ،دنبالهرو اکیریت نیست ،بلکه نحوخ

که بتواند ظرفیتها ،توانایی و اساتعدادهای

هستی و بودنش را خود انتخام می-

منحصربهفرد خود را بدون این که از طرا

کندغمظفریپور . 43 1396 ،اصالت،

دیگران مورد تعرا و یاا محادودیات قرار

جوهرخ رفاه و زندگی سالم و بهعنوان یف

بگیرد ،پرورش و توساااعاه دهاد .جاان

رالز4

ارزش اخالقی در طو تاری مطرح بوده

هادا اصااالی و عملی «عادالات باه میااباه

شخصیت اصیل در بستر

انصاااا »5را فراهم کردن بنیان فلساافی و

اخالقی افراد تخمین زده میشودغشمسی و

اخااالقاای قاااباال قاابااو باارای نااهااادهااای

دیگران. 90 1390 ،

دموکراتیف و فهم دعاوی آزادی و برابری

است و مقیا

 .2-1-1لیبرالیزم ،بستر ملزوم برای ظهور ایدههای نو

فینبر  3به «اصاال بر آزادی اساات» تأکید
مایکاناادغ .(Feinberg, 1984: 54ایان
فیلسااوا میگوید اصاال بر آزادی اساات
مگر خالا آن رابت شاود و «اصال آزار» و
در پاارهای از موارد «اصااال رنجش» دلیال
1. Novelty of Ideas.
2. Innovation.
3 .Feinberg.

میداندغابریشاامی . 143 1391 ،جان رالز،
چگونگی حصاااو آن در نهاادهاا و دعوی
آزادی عاادالناه را بیاان نکرده اساااات .فرد
اصیل به آزادی دیگران احترام میگذارد و
بااه آبرو و حیییاات دیگران کوچاافترین
جسااااارتای نامایکانااد .فارهانااگ آزادی،
تعیینکننادخ اصااالی ارزشهاا ،ترجی هاا و
4 . John Bordley Rawls, American
moral and political philosopher.
5. Justice as Fairness.

28

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

عقاایاد افراد جوامع اسااات و این تفااوتهاا

مشروطه یا یف حکومت استبدادی خود را

نقش اساااااسااای در شاااکالدهی عملکرد

حفظ کناد و اداماه یااباد باه درساااتکااری

اقتصااادی دارند .بهبود دموکراساای کمف

زیادی احتیاج نیساات .در رژیم او  ،نیروی

میکند تا مردم در انتخام سیاستگذاران،

قانون و در رژیم دوم ،حکم و ارادخ پادشاه،

افرادی را گزینش کننااد کااه برنااامااههااای

همواره برای حکم دادن آمااده هساااتناد و

دقایاقتار و کااارباردیتاری را بارای تاقاویاات

هارچایازی را ماناظام کارده یااا از چایازی

ساایسااتم تولید و رفع چالشهای معیشااتی

جلوگیری میکنناد .ولی در یاف حکومات

ارائاه کننادغسااابحاانی و بیاات. 81 1393 ،

جمهوری ،چیز دیگری هم الزم اساااات و

مااهیات دموکراسااای باهعنوان ابزاری برای

آن عبارت از فضاایلت و تقواساات .ارسااطو

محف زدن موفقیت و وضااع خط مشاایها

حکوماتهاا را از نظر کم»یات حااکماان و نیز

کاارسااااز اسااات ،باه طوری کاه تغییر نگااه

کیفیت آنها به شاش دساته تقسایم میکند.

ابازاری-عاقاالنای بااه ناوع ادارخ عاماومای و

او دموکراسااای را مطلوم نمیداند و آنرا

قاانونگاذاری دقیق برای برقراری تسااااوی

بادترین گوناۀ حکومات مینااماد ،چون مظهر

متناسااب بین تمام شااهروندان اساات .برای

حاکمیت طبقۀ پساات جامعه اسااتغعنایت،

میا  ،دموکراسای جفرساونی مشاخصاههایی

 . 15 1390هاایادگر ،مفهوم آزادی را در

همچون ارزش اصالی سایاسات آمریکا در

نسااابتی نزدیف با نحوخ بودن انساااان ،یعنی

مردمسااالری نمایندگی اسات و شاهروندان

اگزیساااتاانس میداناد .باه همین ساااباب،

وظیفهای اجتماعی دارند تا به دولت کمف

میتوان ایدخ او را از آزادی در دورخ نخست

کنند و جلوی فسااد و بهخصوص سلطنت و

تفک»رش ،ذیل عنوان آزادی اگزیسااتانساایا

اشااارافیات را بگیرناد یاا آمریکااییهاا وظیفاۀ

طرح کرد .آنچاه هاایادگر را در جاایگااهی

گسااترش آنچه جفرسااون آن را ام راتوری

متماایز نسااابات باه متفک»ران پیش از او قرار

آزادی خوانادهاساا ات ،دارناد .اماا باایاد از

میدهد ،تبیین مساألۀ آزادی بر مبنای نسابت

اتحاادهاای گرفتاارکنناده باا دیگر کشاااورهاا

میان هسااتی و انسااان اساات .اکنون ،آزادی

با ارهایازنااد .شااااار لاورایدوسااااکاوناادن

در چارچوم این نسابت مورد بررسای قرار

منتساااکیوغ 53 1396ذیال بحا« «اصاااو

میگیرد و ناه در قاالاب بحا« ارادخ آزاد

دموکراسی» مینویسد اینکه یف حکومت

انساان منفرد .هایدگر بهجای مفهوم اراده به
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میابۀ قوهای از قوای انساااان که در نسااابتی

اماا باه سااااادگی اطااعات و فرماانبرداری

تنگاتنگ با آگاهی ساوبژکتیو اسات ،مفهوم

نمیکندغاسااادی و موساااوی. 65 1389 ،

توانبود را مطرح میکناد .دازاینِ پرتاام-

انسان در داخل دایرخ آزادی خود در جامعه

شااده در جهان که در وهلۀ نخساات و غالباخ

میتواناد اعماا و رفتاار ارادی و اخالق-

باه شااایوخ روزمرگی باا موجودات پیرامونی

محور داشاااته باشاااد ،نیازهایش را برطرا

خود نسااابات برقرار میکناد ،تنهاا باا گوش

کناد و باه خودشاااکوفاایی برساااد ،یعنی باه

سااا ردن باه نادای وجادانش ،میتواناد خودِ

اساااتعادادهاایش پی ببرد و باه نحو احسااان

اصااایلش را باه میااباۀ امکاان محض دریااباد و

آنها را شکوفا کند.

آن را به طور مصامم بر عهده گیردغآزادی
و بهشااتی . 9 1397 ،توجه به فرد اصاایل و
دادن آزادی عمال باه او برای حفظ کرامات
و عزت نفساش ،نوآوری و بالتبع ابتکارها و
ابداعها را فزونی میبخشاد .البته فرد اصایل
باا درک وجود و قادرت و ارادخ محادود
خود ،میفهماد کاه آزادی مطلق نادارد و
آزادی مطلق محا اساات .پس برای ظهور
نوآوری و اساااتعاداد هر انساااان باایاد حاد» و
حادود قاانونی جاامعاه رعاایات شاااود و افراد
در روابط نهاادی و ساااازماانی ،اساااباام و
مقادماات منااساااب نظاام نوآوری را ایجااد
کنند .در صااورت غفلت و ناشااناخته ماندن
یاا دسااات یاازیادن باه مقادماات ضاااعی

و

نادرسات ،قهراخ شاکسات میخورد .به تعبیر
هاایادگر ،بشااار حقیقتااخ فقط آن هنگاام آزاد
میشااود که به حریم تقدیر متعلق باشااد و
همچون کساای باشااد که احترام میگذارد

 .1-1-3تحلیل و بررسی

افراد اصایل ،در اساتعداد و منشاأ نوآوری با
هم برابر نیساااتناد .از جهاات مختل

بر هم

برتری دارناد و برای انجاام کاارهاای نهاادی
یکدیگر را مساخر میکنند .نیاز به نوآوری
یکاادیگر ،موجااب میشاااود کااه جااذم
یکدیگر شاده و به هم تمکین کنند .اهمیت
پاایبنادی باه اخالق در فرد اصااایال از آنجاا
نشاااأت گرفته که تعامالت ساااالم نهادی و
اجتمااعی عاافیاتبخش زنادگی مرفاه شاااود.
بیامانتی ،عدم صداقت و نادرستی و مرموز
بودن افراد در ساااازمانها ،آفتی اسااات که
باع« میشاااود به هنگاام رفع احتیااج تقلب
کننااد .اگر این خودخواهیهااا بااا اخالق-
مداری تعدیل نشاود ،اختالاها ،ساوءظن و
عاادم اطمینااان بااه وجود میآورد .قاادرت
نهادها با اخالقمداری افراد اصااایل تقویت
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میشاااود ،زیرا ارزشهاای واحاد و نیکویی

فراتر رفتااه و بااه دیاادگاااههااای کالن 2در

در تعاامالت هم دنباا میکنناد .اگر افراد

حااوزههااای باایااولااوژیااکاای ،اجااتااماااعاای،

اصااایال ذیال اخالق فااضااالاه باا هم متحاد و

روانشاناسای ،اقتصاادی و فرهنگی رسایده

هماهنگ باشااند ،شااایسااتهساااالری حاکم

اساات .مفکالوسااکی نظرات کالساایف

شاده و مقاومت بیشاتری میکنند ،زیرا برای

فوگاال 3و نورث 4را در تااأریر نهااادی بااه

هر جزء ،ارری هسااات که اگر این اجزاء به

چااالاش مایکشااااد غ McCloskey, ,

هم ضااامیمه شاااوند ،یف کل را تشاااکیل

 2016: 63 & 2017: 435و در دفاع

مایدهانااد و ارار ماجاماوع ،قاویتار از جازء

از ارزش ایدخ انسااانی ،نوآوری را در بسااتر

اسااات .هر فرد اصااایل نوآور در کنار افراد

آزادی و اخالق یااف دارایی ارزشااامنااد

اصااایال دیگر ،ارری دارد و مجموع آنهاا

ماعاناوی و گشااااایاشگار رشااااد مای-

بهصاورت جمعی در تف تف افراد اصایل

دانااااادغ2018:15

. McCloskey,

نیسات .پس فردی نیسات که بدون نوآوری

وبلاااااان 5میگوید ،هااار حرکت متوالی در

باشااد .تجمیع این نوآوری ها ذیل فرهنگ

مسااایر پیشااارفات ،چیزهاای تاازه ،بهبود،

اخالق فاضااله که در آن غریزخ اسااتخدام،

اختراع ،تعدیل و ابااااااداعات مبتناااااای بر

حساد ،محبت افراطی و طغیانها و تجاوزها

مهارت ،همگی توسااااط افااااراد ساااااخته

به حقوق مردم کنتر شاااده باشاااد ،نهاد را

ماایشااوند و از تجربیااات و ابتکااار عماال

نیرومند میکند.

فااااااارد اصااایال سااارچشاااماه میگیرناد؛

ل نوآور
 .2ارتقای نهاد با اخالقمداری فرد اصی ِ

آیا سااختار ساازمان بهعنوان سارمایۀ فیزیکی
در ارتقای اخالق مالرر است؟ یا اینکه تغییر
بنای اخالقی در فرد اصایل ،تغییر اسااسای را
باه همراه خود میآورد؟ در دهاههاای اخیر،
نقش سارمایۀ انساانی نوآور از ارتقای انگیزه
و ابتکاار و خالقیات کاارکناان در

نگااه خرد1

1.Micro.
2. Macro.
3. Fogel.

حرکتهایی که بر این پایه شکل میگیرند
توسط افرادی انجام ماااایشااااوند کااااه در
جاامعاه ریشاااه دارناد و در معرا نظااااااام
غدیسااای لین نهادی قااارار دارنا ادغمشهدی
احمااد و دیگران 166 1392 ،بااه نقاال از
وبلاااااان . 177-176 1964 ،کینز 6معتقد
است هاااار یف از افااااراد جامعه در تالش
4 .North.
5. Veblen.
6. Keynes.
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برای ک ی کردن دیگااااران اساااات که در

به اهداا توساااعه موفق هساااتند که بهطور

نهایت بااااااه قضاااوت مبتنی بر رسااوم 1در

ماداوم هنگاام ارائاۀ پیشااانهاادهاای سااارماایاۀ

نهادها میرساادغمشااهدی احمد و دیگران،

انساانی به مساائل و نوآوریهای بومی توجه

 164 1392باه نقال از کینز. 214 1937 ،

کنند .او برای عینیتر کردن بح« ،مشااکل

دنی رودریاف 2میکوشااااد برای ارتقاای

سااطوح پایین ساایاسااتگذاری را بررساای

نهادی ،توصاایههای ساایاسااتی در خصااوص

میکندغطیبنیا و نیکونسابتی-128 1392 ،

سااایاااسااااتگااذاری بااا رویاکارد ناهااادی

 . 127نمیتوان فقط باا افزودن چناد نهااد

دهادغ . Rodrik, 2005: 35رودریاف

خوم به یف کشاور ،اقتصااد آن را اصاالح

هرچند از توجه به نهادها در سیاستگذاری

کرد .این منطق نظم و روا غاالاب از بااال باه

برخورد

پایین 3اساات که برای کنتر فضااای رقابتی

دساااتوری و صااادور دساااتورالعمل در این

الزم اساااات .در زمااان کاانااوناای تااوجااه

زمینااه یااا آنچااه وی بنیااادگرایی نهااادی

سیاستگذاران باید به شکلگیری نهادها و

میخواند ،اسات .او در این زمینه مینویساد

رفتارهای عناصر اقتصادی جامعااه باشد .هر

وقتی باا محادودیات روبرو هساااتیم ،تمرکز

اقتصاااااد موفق ،در درون مجموعااهای از

بیش از حد بر اصالحات نهادی جامع منجر

نهاادهاای تنظیمکنناده در باازارهاای کااال،

به افقهای سایاساتی بلندپروازانهای میشاود

خادماات ،کاار ،دارایی و سااارماایاه قرار

که دساتیابی به آنها ناممکن و سادی در

داردغسااابحاانی و بیاات . 150 1392 ،در

برابر شااکوفایی فرد اصاایل اساات .ابراز این

ناباود ماجاماوعااهای از قاواعااد و قاوانایان

مساأله به کشاورهای فقیر مانند آن اسات که

پایاشبایانایپااذیار کااه از عامالاکارد ماطالاوم

به آنها بگوییم تنها راه دستیابی به توسعه

اقتصااادی حمایت میکنند ،نمیتوان انتظار

این اسات که توساعهیافته شاوند! توصایهای

داشاااات کاه باازارهاا و دیگر بخشهاای

که عمالخ بیفایده اساتغ & Acemoglu

اقتصااااد ،عملکرد مطلوبی داشاااته باشاااند.

 . Robinson, 2010:1باااه ناااظااار

باههمین دلیال باه کشاااورهاایی کاه عملکرد

رودریف ،کشاورهایی در زمینۀ دساتیابی

نهادهای آنها نامطلوم اسات اکیداخ توصایه

1. Conventional Judgment.
2. Dani Rodrik.

3.Top-Down.

اساااتقبااا میکنااد ،امااا مخااال
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میشااود به اصااالح نهادهای ساایاسااتی و

نهادی اسات که به شاکل تاریخی و در یف

اقتصادی خود ب ردازند .در این میان عدهای

اجتمااع خااص اتفااق میافتاد .ارزشهاا و

از اقتصااااادداناان موفقیات نهااد را معلو

هنجارهای اجتماعی در ایااااان ساااااااختار

ساارمایۀ انسااانی میدانند ،طوریکه اهمیت

نهاااااااادی ،متبلور اساااات و مبناایی برای

نهادهای حقوقی ،سااایاسااای و اقتصاااادی،

شااکلگیری اصااو و قواعدی اساات که

ماناو بااه تاقاویاات ساااارمااای اۀ انسااااانای

اخالق و عقالنیت اجتماااااعی را میساازد.

اساتغسابحانی و بیات ،158 1392 ،به نقل

هر کنش اخالقی و عقالنی که توساط افراد

از گالزر 1و دیگران . 2004 ،هاایادگر نیز

انجام ماای شااود ،ایاان نهادهااا و در نتیجااه

تکنولوژی یا اقتصاااد نیساات ،بلکه

اخاااالق و عقالنیت جمعی حاصل از آنها

در نظر او نباایاد تکنولوژی موجاب غفلات

را پیشفرا میگیرد و نظم اقتصاااادی را

انسان از اصالت فرد شودغاسدی و موسوی،

باازتولیاد میکناد .بناابراین ،نظمااااااای کاه

 . 49 1398مساألهای که از اقتصااد اسامیت،

اسااامیات آنرا باه دسااات ناامرئی نسااابات

حالنااشااااده بااقی مااناده ،دلیال وجودی و

میدهاد ،حااصااال چنین سااااختاار نهاادی

چگااونگی عملکاارد دساات نامرئی است،

اسااااتغماعارفای ماحاماادی. 110 1392 ،

مبنی بر اینکاه مناافع فردی و جمعی را وقتی

امروزه ساازمانها برای نهادینه کردن اخالق

افاراد وارد مابااادل اۀ اقاتصااااادی در بااازار

در اعضاای ساازمانی خود ،به تکنیفها و

میشاوند ،هماهنگ کند ،بدون اینکه آن را

ابزارهای متعددی متوسال شادهاند .اخالق

اربات کند .در نظریۀ نئوکالساااااایف نه از

کاااری ،ارزشهااای فاردی و جاماعای در

نهادها سااخن گفته میشااود و نه از اخالق

محیطهاای کاار بر نگرش کاارکناان برای

اجتماعی که به شکل ارزشها و هنجارهای

ایجااد رفتاار مطلوم ،تاأریر قاابال توجهی

مشاترک که در این نهادها متبلور اسات .در

دارد و باا ارزشهاای انسااااانی و اخالقی

حقیقات ،یاف رابطاۀ درونی و اناداموار بین

همساو اساتغموغلی و دیگران. 1 1392 ،

ساااختار نهادی ،اخالق و عقالنیت فردی و

در نظام اخالقی اسااالم ،ارزشگذاری امور

اجتماااعی و نظم اقتصااااادی وجود دارد.

و اخالق بر مبناای داشاااتن تقوی ،تقرم باه

سااااختار نهادی محصاااو تکوین و تحو

خدا و کساب رضاای اوسات .کساب لذات

مخال

1. Glaeser.
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و دنبا لذت رفتن در اسااالم واجب اساات

آناان باه تاأمال و تجادیادنظر در اخالق و

اما اسااالم به انسااان توصاایه میکند بیش از

فلسااافۀ کسااابوکار خود میپردازند ،زیرا

آنکاه باه لاذات ماادی بینادیشاااد ،باه دنباا

قضاااوت اخالقاای در قبااا آنچااه انجااام

لاذات معنوی و اخروی بااشاااد و خود را از

میدهنااد از تفکرات راهبردی آنااان جاادا

ش ار» لذات مادی برهاند .هرچند اسااتفاده از

نیساااااات .با وجود این سارمایۀ انساانی ،در

لااذات مااادی ،روزی حاال و طابایاعاات و

بخشهاای مختل

نهاادی ،اعم از تولیاد و

آنچه در آن نهاده و آفریده شاده اسات را

توزیع و مباادلاه و مصااارا ،ترقی باه وجود

هم مباح میداند! به شااار آنکه بر محور

خواهد آمد.

عاادالاات ر دهاادغماهاادیزاده ،پاناجاعالای،
 . 103 1398درواقع اعمااا و کنشهااای
اخالقی را حو محور عادالات و انساااانیات
ترسااایم کرده و معرفی میکناد و مکاارم
اخالقی را حو محور حق بااهعنوان ابزار
سنجش خصلت نیف و بد معرفی مینماید.
برای حصاااو ارتقاای نهااد باا باهکاارگیری
سااارماایاۀ انسااااانی نوآور باایاد تعااریفی از
اخالق حرفهای در دسااتر

باشااد .اخالق

حارفااهای در سااااازمااان بار روی بانایااانای
هشااااتگااناهغمهادیزاده ،پنجعلی1398 ،
 126اساتوار اسات و موجودیت ساازمان را
حفظ میکند .افراد اصیل نوآور ،جهانبینی
صاااحی و اساااتوار دارناد ،دائمااخ اخالق و
اعماا خود را میپاایناد ،بااطن ایشااااان باه
عقاید حقه مزین اساات و با اعما صااال ،
اخالق فاضال را شااکلۀ ذاتی خود میکنند.
1.Pragmatic.

 .2-1کاربرد توجه به اصالت و فرد خالق در ارتقای
1

اخالقی سازمان با اخالق حرفهای عملگرایانه

مدیریت ارربخش مسااتلزم مطالعۀ عمیق در
زمینۀ شاایوههای توسااعۀ اخالقیات و دالیل
رفتارهای غیراخالقی اساااتغفرهادینژاد و
خاروتای . 96 1399 ،اخاالقمااداری فارد
اصیل میتواند مزیتهای رقابتی ایجاد کند
و روحیاۀ تعهاد کاارمنادان را افزایش دهاد.
راهبردهاای مرتبط باا سااااازماان از طریق
مشاارکت دلساوزانۀ افراد اصایل اخالقمدار
انجاام میشاااود .چنین اقادامی ،دلبساااتگی
شااغلی و سااازمانی افراد اصاایل را افزایش
میدهد .مسااائولیت ساااازمانی آنان به منبع
تقویت هویت شاخصای و اصاالتی که دارند
تبدیل میشااود ،زیرا حس تعلق بیشااتری به
ساااازماان خود احساااا

میکنناد .باه این
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ترتیاب ،دلبساااتگی شاااغلی بر دلبساااتگی

اجرایی دروغ اسااات .فرد اصااایل بااخالق،

سااااازمااانای تااأرایار مایگااذاردغخاادامای و

صاااداقت را پیشا اۀ خود میساااازد تا رمرخ

گل ایگانی . 54 1399 ،رواج اخالق فاضله

گرانبهاایی باهناام اعتمااد و اطمیناان قلبی را

توسااط فرد اصاایل و جلوگیری از خشاام و

در نهادها پابرجا کند .پس یکی از مهمترین

دروغگاویای و باادبایانای و چاااپالاوساااای،

روشهااای کنتر و کاااهش دروغ و بی-

اخالقگرایی حرفهای را در ساازمان محقق

صااااداقتی در ساااط سااااازماان ،پرورش

میکند .فرد اصااایل اخالقمدار نسااابت به

شاااخصااایت اصااایل در کارکنان و مدیران

توانااییهاای خویش ،خوشااابین اساااات و

است.

خالقیت خود را شاکوفا میکند؛ در مقابل،
فرد بدبین در شاکوفایی اساتعدادش متوق
میماند ،چون از لحاظ فلسااافی دنیا را پو
و بدون مدیر و مدبر میپندارد و انساانها را
از نظر اخالقی ،فااساااد و خاائن میپنادارد.
بدگمانی ،سوءظن و بیاعتمادی میان افراد،
نتایج دیگر بدبینی هساتند .فرد اصایل ،تعمق
در فلسااافاۀ زنادگی و راه درساااات را باا
جهاانبینی صاااحی تشاااخیص میدهاد .او
میبت میاندیشااد و سااخنچینان را از خود
دور میکناد ،متکبر و مغرور نیسااات ،زیرا
اصاال را بر کرامت انسااان قرار داده اساات.
دروغگویی میتواناد گسااال عادم اعتمااد،
دورویی و تظااهر را در سااااازماان فعاا و
ریشاههای نیفخویی و صاداقت را خشاف
کند .دروغگویی جَو و فرهنگ سااازمان را
آشاافته و مسااموم میکند .تقلب ،از اَعما
1. Verifications.

 .2-2مصداقهای 1اخالق حرفهای

اخالق ،علم اساات که ساارچشاامههاى
اکتسام صفات نیف و راه مبارزه با صفات
باد و آراار هر یاف را در فرد و جاامعاه مورد
بررساا قرار م دهد .ب شااف ،بح«هاى
اخاالقا از وقاتای انسااااان گااام بار زمایان
گذاشت ،آغاز شد .صفات نیف اخالقی را
که عقل و البته ساارشاات و فطرت پاک هر
انسااانی آن را تأیید میکند ،در قالب چهار
اص ال حکمت ،عفت ،شااجاعت و عدالت
خالصااه میکنند .شااایسااتهساااالری 2یعنی
بااهکااارگیری افراد اصااایلی کااه عالوه بر
داشاااتن مهاارت باا عمال باه موازین اخالق
حرفهای ،جامعه را در رویدادها و مساااائل،
حوادث و بحرانهااای مختل

و محتماال

اجتماااعی بااه سااارمنز عااافیاات هاادایاات
کننادغخاانی . 47 1399 ،برخی از موازین
2.Meritocracy.
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اخالق حرفاهای عباارتناد از امااناتداری در

حرفهای در نهاد اسااات .فرد اصااایل ،عزت

ساااازمان ،شاااجاعت و شااارافت حرفهای،

امنیات ،باه

نفس بااالیی دارد و باا احساااا

احترام باه مردم و فرهناگهاای گونااگون و

معنای احساا

عزت نفس در نهادها ،که شااامل ماللفههای

نابساامانیها ،برای تحقق شاایساتگی ،تعهد و

اسااسای عزت نفس ،شاایساتگی 1و تعهد و

رسالت خود پیوند میجوید.

رساالت اسات .امین بودن از صافات بارز و
مشاااخصاااۀ اولیاۀ اخالق حرفاهای و رفتاار
مناساب در ساازمان اسات؛ بهطوری که پایه
و اساا

اعتماد و اطمینان بهشامار میرود و

بر تعهد نهادی نیز تأریر متقابل دارد .افرادی
کاه صااافات امااناتداری را در حوزههاای
مختل

جاادی نمیگیرنااد ،بااهتاادریج در

داخال ساااازماان تبادیال باه افرادی ساااوء-
اسااتفادهگر و غیرقابل اعتماد میشااوند که
کل ساایسااتم با آنان به مشااکل برمیخورد.
حتی اگر در ردههاای بااالی نهاادی ،یعنی
مادیریات یاا معااونات بااشاااناد .شاااجااعات و
شارافت حرفهای فرد اصایل ،خودشاکوفایی
و قادرت خطرپاذیری را در او بااال میبرد تاا
قل»اههاای فت نشاااده و راههاای نرفتاه را برای
موفقیت بیازماید .صاداقت و درساتکاری،
پاایاۀ اعتمااد و اطمیناان قلبی طرفین در نهااد
اسات ،زیرا بدون صاداقت و درساتکاری،
اعتماد ایجاد نمیشود؛ بنابراین صادق بودن
فارد اصااایاال ،بانایااانای بارای ظاهاور اخاالق
1. Competency.

امن بودن و توانایی مقابله با

 .3نقش نهاد :خدمت به فرد اصیل

افراد ،اصاالت دارند و عناصار فدایی در راه
اجتمااع نیساااتناد .از طرفی نباایاد باه قادری به
نقش فردی توجااه شاااود کااه بساااتر مهم
ارتقاادهنادخ انساااان که هماان زندگی کردن
در اجتماع اسااات ،به حاشااایه رانده شاااود!
توجاه نکردن باه سااارماایاۀ انساااانی ،عاامال
ریشااهای معضااالت اجتماعی ،اقتصااادی و
فارهاناگای اساااات .در حااالایکااه چااه در
کشاورهای توساعهیافته و چه در کشاورهای
کمتر توساعهیافته ،با فرا تأکید بر اصاالت
فردی و آموزش سااارماایاۀ انساااانی نوآور،
افراد بهصااورت خودشااکوفا نهادها را ارتقا
میدهناد و رشاااد اقتصاااادی باا داراییهاای
نامشاااهود غغیرمادی محقق میشاااود .علم
فرد اصایل ،قرین با عملش اسات؛ یعنی فرد
اصاایل نوآور ،با کمف نهادها ،دانش خود
را در صااانااایع مااادر ،بااه حیطااۀ فناااوری
میکشااااند و اساااتعدادهای نهفته در جهان
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ماده و جساام را به فعلیت درمیآورد .وقتی

نوآوری باه میااباه خیماۀ سااایساااتم ارزیاابی

دانش ضاامنی در نهادها و مراکز تحقیقاتی

عمالاکارد بخاش دولتی کااه مهمترینشااااان

به گردش مراکز صانعتی افتاد ،بازار تساخیر

نهادهاسات ،معرفی میشاود .در این راساتا،

شاااده و رروت میآفریناد .درکشاااورهاای

دولت نوین باید خدمتگذاری فرد اصاایل

کمتر توسعهیافته ،به سبب استیالی نهادهای

را باکانااد ،تااا ایاناکااه تصاااادیگار آنااان

ماد قادیمی ،1این چرخاه معیوم اسااات و

باشد(.(Denhardt, 2000: 550

اساتعدادها نهفته میمانند؛ تکرار و تمرین و
ممارساات در ورطۀ آزمایش و تجربه اتفاق
نمیافتاد ،بناابراین نواقص عیاان نشااااده و
خودشاااکوفاایی فرد اصااایال و باه دنباالش،
پیشااارفات فنااوری و اقتصاااادی حااصااال
نمیشاااود .شاااعاار خادماات عمومی جادیاد
برای دولتها عبارت اسااات از خدمت نه،
فقط هادایات .بناابراین گویاۀ جادیاد خط
مشایگذاران به جای روشها و توصایههای
دیکتهشادخ ساازمانی بهمنظور کساب ساود و
رونق بیشتر ،باید ارزشهای اخالقی را وارد
گفتماان در نهاادهاا کننادغدانااییفرد1395 ،
ج  53 ،2و به سااطوح پایینتر که متشااکل
از تجمیع افراد اصااایل اسااات ،توجه کنند.
پس از محاسااابۀ کاربرد عملی اندازهگیری
ارزش عمومی بااهعنوان آخرین تحلیاال و
بعااد از بررسااای نحوخ اجرای عاادالاات و
ارزشدهی به افراد اصاایل در ساایسااتمهای
نوین ادارخ عمومی و حکمرانی شااابکاهای،
1.Old- fashioned.

 .3-1توجه به افراد اصیل اخالقمدار و کمرنگ
شدن رذایل اخالقی در سازمان

کمرنگ شاادن فضااایل و شاایوع رذایل اخالقی،
کارکنان اصاایل را به معضااالت سااازمانی دچار
ماایکااناادغجااعاافااری لاانااگاارودی. 31 1371 ،
ضااارورت اخالقماداری و پرهیز از بیاخالقیباا
ل هر فر ِد اصایل پیوند خورده اسات.
اندیشاۀ فاضا ِ
بساایااری از عادم تعهادهاا و بیاخالقیهاا ،باه عادم
آگاهی فرد اصاایل از تواناییهای منحصااربهفرد
خود بازمیگردد .محور فعالیت افراد خودساااخته
و اصاایل ،شااکوفایی اسااتعداد و خالقیت اساات.
آنااان بااه خاود و دایگاران اجااازه انمایدهانااد کااه
مرتکاب بیاخالقی شاااوناد و باه قاانون حق پاایبناد
هساتند ،هرچند بر آنان خوش نباشاد .صاداقت و
درسااتی در سااازمان توسااط این افراد ،جاری و
سااری میشاود و عملکرد افراد را محف میزند.
فرد اصایل اخالقمدار از راه ساالم شاکوفا کردن
اساااتعادادهاا و مزیاتهاای خود ،عالقاه باه تفوق و
بارتاری و جالااب احاتارام و تاکاریام دارد ،زیارا
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خود را در نهااد یاافتاه و از جاایگااه خود رضاااایات

نشااااناههاایی از قادرتطلبی خطرنااک و ماذموم

بااطنی دارد .فرد اصاایال نوآور و اخالقمادار ،بر

اساات .انسااان اصاایل و خودساااخته که عدالت

د هااای دایگاران اتمالااف دارد و انفاوذ ام اعناوی و

اخاالقای دارد ،فاروتان اساااات و دیاگاران را بار

حباوبایاات را بااه دساااات مایآورد .بارای احفاظ
ام ا

خویشاااتن مقادم میکناد و قاانون را پاایادار نگاه

موقعیات خویش ،باه انواع معااصااای و تخلفاات

میدارد .صاافات رذیله میل غرور و خودخواهی،

دساات نمیزند و تظاهر و ریاکاری نمیکند .فرد

تکبر ،کینه ،دشامنی ،حساادت و جاهطلبی در فرد

اصایل به اقتضاای حکمت و مصالحت کار انجام

اصااایال نوآور ،باا قاانونماداری و اکرام دیگران

میدهاد .جااهطلبی فطری را تعادیال میکناد و از

جایگزین شااده اساات ،زیرا غنای اخالقی یافته و

مرز اعتادا خاارج نمیشاااود .اخالقماداری افراد

احساا کمبود شاخصایت ،حقارت ،بیارزش یا

اصایل ،آنان را از دروغ و قضااوت ناحق و کساب

کمارزش بودن ندارد .فرد اصایل با اخالقمداری

شاااهرت و شاااکساااتن حریم و حرمات قوانین و

و تالش و نشاان دادن لیاقت و شاایساتگ  ،جایگاه

مقررات ساازمان حفظ میکند و این همان نیروی

ممتاز خود را در ساازمان به دسات میآورد و در

درونی ارزشامندی اسات که قبل از قوانین ساازمان

هواى ریاساات یا در صاادد تفوق و برترىجوی

کاارسااااز میافتاد و ساااالمات دساااتگااه اداری و

نیسااتغساایدنژاد و نصاارآبادی . 73 1396 ،فرد

کاهش فسااد را محصال میساازد و به تبع بر تنظیم

اصاایال نوآور در درون خویش احساااا غنی

خط مشااایهاا هم کاارگر میافتادغدرخشاااان و

بودن دارد؛ بناابراینباه ریاا اظهاار تقوا نمیکناد تاا بر

دیگران . 90 1396 ،فرد اصایل نوآور و اخالق-

د های مردم مسالط شاود و حکومت یا قضااوت

مادار ،تعصاااب و وابساااتگی غیرمنطقیباه چیزی

یا مسند دیگری را بر عهده بگیرد .براى جلب نظر

نادارد .امروزه افراد ساااازماانهاا معمو خال گرفتاار

مردم و تیبیت موقعیت خویش ،دست به سالوس

حجام ضخیمی هستند که بر دیدخ عقلشان افتاده

و دوروی نمیزناد و ظااهرساااازى و خودنماای

و آناان را از درک حقاایق و سااایر در مسااایر حق

نمیکناد تاا باه اهاداا خود دسااات یااباد .همچنین

محروم سااخته؛ زیرا بیشاف ،هرکه مسائولیتی در

فرد اصایل نوآور هم در معرا نفس سارکش و

نهاادهاا یاا ساااازماانهاای دولتی دارد ،از نااحیاۀ

وسوسههای آن قرار دارد ،اما به دنبا شهرتطلبی

دوساتان ،آشانایان و حتی باالدساتان سافارشها و

و تالش برای یافتن قدر و منزلت نیساات ،چون با

درخواساااتهاایی همچون اسااتخادام ،پااداش

خودشاااکوفاایی نوآوری ،بهترین جاایگااه ممکن

گرفتن ،ارتقاای پاایاه یاا درجاۀ شاااغلی و اعطاای
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مرخصای دریافت میکند که ممکن اسات انجام
آن به لحاظ قانونی درساات نباشااد و تحقق آنها
خال
نایااازمانااد دور زدن قاااناون یااا ات ا

از امقاررات

بااشااادغدلشااااد تهرانی ،1387 ،ص . 496در این
حالت ،فرد اصاایل رنجش و جدایی متملقان را به
جان میخرد تا حق را احیا کند و چه بسااا تبعات
و مشکالتی نیز برایش بهوجود آید ،ولی قوانین و
مقررات را نمیشاااکناد و حریم انصااااا ،حق و
عاادالاات را رعااایاات ماایکاانااد .باایاخااالقاای
سااریعاالنتقا اساات ،فلذا برای حفظ سااازمان از
خارج شادن از مدار حق ،بیانصاافی ،ساتمگری،
خیاانات و رواج روابط باه جاای ضاااوابط ،باایاد
متوسااال باه تقویات اخالق در تاف تاف افراد
سااازمان شااد ،البته افرادی که با تکیه بر اصااالت،
شااخصاایت ذاتی خود را احیا کردهاند .ارادخ این
افراد اصاایال ساااازماان را از هوای نفس مصاااون
میداردغسایدنژاد و نصارآبادی . 80 1396 ،وقتی
افراد در اجتماع با هم نزاع و کشامکش میکنند،
هار یااف از «امنِ» خاود دفاااع مایکانااد و تاو اهیان
دایگاران بااه «امنِ» خاود را گاناااهای ناااباخشاااودنی
میداند .فرد اصیل اخالقمدار ،وحدت همگانی،
باراباری و بارادری و اخاوت دیانای و ماحابات و
گاذشااات و اییاار را جاایگزین منی»ات میکناد و
باع« میشاود که تصادقها و جانفشاانی افراد به
یکدیگر ،همراه با صداقت شود تا دردهای نهادی
1.Formal Institutions.

را درمان کند.
 .3-2نهادهای رسمی :1خط مشیهای باال به پایین،
ایفای عدالت و جلوگیری از آنارشیسم

افالطون در دو کتاام جمهور و قاانون باه مسا األاۀ
«نظم» پرداخته اسات .نظم در نگاه افالطون ،ناشای
از تاعاااد طاباقاااتای حاااصاااال از تاقسا ایام کااار
اسااااتغماعارفای ماحاماادی. 112-111 1392 ،
ارساااااطو روح انساان را دارای دو نیروی خرد و
شاهوت میدانسات و غلبۀ خرد بر شاهوت امیااااا
نفسااانی و کسب فضیلت را راه رسیدن به امر خیر
تلقی میکرد .کافی باااود انساااان ،خااارد را مبناااا
قااارار دهاااد و فضایل را از طریق تعلیم و تربیت
بیاموزد و در عمل جمعی به کار گیاااارد؛ در این
صورت ،خیاار محقااق ماایشااد و انسان در بستر
نهاد به ساعادت میرسایدغمعرفی محمدی1392 ،
 . 108باا توجاه باه ویژگیهاا و اوصاااافی از قبیال
اعطاء ،افاضه ،لط  ،کالم ،نور ،ظهور ،قاااد و
تعالی که هایدگر برای وجود قائل اساات و آنرا
بنیاد همۀ موجودات تلقی مااایکناااد ،مشاااکل
میتوان گفات کاه نزد هاایادگر وجود خصااالتی
قادسااای و االهیااتینادارد؛ پس ارتقاای اخالق در
فرد اصاایل مهم اسااتغعلمی . 50 1388 ،نهاد با
ایجااد قوانین و نظم این مهم را میسااار میسا اازد.
نهاادهاای رسااامی باا وضاااع و اجرای قوانین خط
مشااایهاای کالن کاه مسااایری از ردههاای بااالتر
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مدیرتی به ساامت ردههای پایینتر دارد ،بسااتری

برای ایجااد بساااتر قاانونی و اجرای مطمئن خط

ساالم برای فعالیت و دساترسای عادالنه به امکانات

مشاایهای کالن ،ضاامن حفظ موقعیت هر فرد،

برای افراد اصاایال مهیاا میساااازناد .فساااادهاایی

وضاع شاده تا از وجود ارزشامند تف تف افراد

همچون راناتهاای اختصااااصااای یاا اساااتفااده از

اصایل ،حمایت و مواظبت کند .بدون وجود بساتر

امکانات بهصاورت انحصااری ،در شافافیت قانونی

با انضبا  ،فرد اصیل ،موقعیتی برای بروز نوآوری

و خط مشاایهای کنتر گر به حداقل میرسااد و

نخواهد یافت.

افراد اصایل ،ذیل چتر عدالت و تسااوی متناساب،
باه خودشاااکوفاایی میرسااناد .اخالق حرفاهایباا
داشاااتن ویژگیهاایی چون روحیاۀ مشاااارکات،
دلبستگی به کار ،تعامل ،پاس گو بودن و پذیرش
مسااائولیات تصااامیمهاا و پیاامادهاای آن در بساااتر
ن نهاادهاای رسااامی ،ظهور یاافتاه و
قاانونی و مطمئ ِ
موجب احساا هویت قویتر کارکنان میشاود
که به نوبۀ خود باع« میشاود فعالیت کارکنان به
بیشاااتر از فعاالیاتهاای عاادی ارتقاا یاابادغآرغاده و
دیگران . 87-88 1399 ،البتاه اینکاه نهاادهاای
رساامی ،مناساابات عادالنه را جهت چرخۀ سااالم
بروز دانش ضاامنی و صااری ِ افراد اصاایل فراهم
میکنند ،کل را اصایلبینی نیسات؛ زیرا در نگرش
مارکسایسام و اقتصااد ساوسایا  ،نوآوری افراد نهفته
مااناد .اصاااو خالباافات کلی ایجااد برابری و تسااااوی
قهری میان افراد با اساااتعدادهای مختل  ،عدالت
متنااساااب باا ظرفیات و اساااتعاداد هر شاااخص را

 .3-3نهادهای غیر رسمی 1 :خط مشیهای پایین
به باال  2و اکرام و احترام فرد اصیل

خط مشااایهاای انتخاابی در ساااط نهاادهاای
دساتورگذاری ،برای پذیرش جدی تلقی شاوند،
اینکاه چاه نوع راه حالهاا یاا انتخاامهاایی برای
مقابله با مشاکالت ،کاربردی محساوم میشاوند
و چاه نوع ابزارهاایی برای مواجهاه باا آنهاا مبناای
برخورد قرار میگیرناد ،همگی تاا حاد زیاادی
تابعی اسات از طبیعت و انگیزش اصالی افراد و نیز
انادیشاااههاایباازیگرانی کاه در زیر نظاامهاای خط
مشااای آرایش میگیرناد .مهمترین راه باه باازی
کشاااانادن افراد اصاایال نوآور ،از ساااطوح پاایین
ساااازماانی و تبادیال کردنشاااان باه کاارآفریناان
سایاساتگذار 3در ساطوح باالترغهاولت2006، 4
 ، 50اکرام و احترام و دخالت دادنشان در طراحی
دساااتور کاار 5خط مشااایهااسااات؛ باهطوریکاه

برآورده نمیکناد .پس وجود نهاادهاای رسااامی
1.Informal Institutions.
2. Bottom- Up Policies.
3. Policy Entrepreneur.

& 4. Michael Howlett, M Ramesh
Anthony Perl.
5. Agenda Setting.
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تقویت سارمایۀ انساانی و برنامهریز کردن 1آن در

باهوسااایلاۀ دولات باهطور فزاینادهای نااکاارامادتر

جاهاات باروز ناوآوری بااه صاااورت خاودجاوش

شاااودغمتقی و متین . 309 1390 ،دولات باایاد باا

اسات .خطرپذیری سایاسای ،ناشای از تصامیمات

درک درسااات از باازار ،باهجاای نقشآفرینی و

دولت به صااورت عام ،ساارمایهگذاری را تحت

اتمارکاز سااایاااسااااتگااذاری از باااال بااه پااااییان،

تاأریر قرار میدهادغسااابحاانی و حبیبیاان نقیبی،

ساایااساااتگاذاری از پاایین باه بااال را برای ظهور

 126 1391و افراد اصاایل در ساارتاساار نهادها با

باازیگران ساااطوح پاایینتر مهیاا کناد و در رقاابات

این نوع خط مشاایهای عام رو در رو شااده و در

نوآوراناه ،نقشااای تساااهیالگر داشااتاه بااشاااد ناه

بیشااتر مواقع ،ملزم به رعایتند .درساات اساات که

هادایاتگر و کنتر کنناده .زیر چتر نهاادهاای غیر

شاااکوفاایی و نوآوری ،نیاازمناد یاف سااااختاار

رسااامی ،سااارماایاههاای فرد اصاایال ،اعم از علم

نظممدار ،یفپارچه و تصاامیم واحد و قانونمند

خالقیت و نوآوری به شاار کسااب اخالق که

با ساایاسااتهای واض ا و دسااتورمنبانه از باال به

نور ،صافا ،بینش و روشانایی اسات ،مقرون به عمل

پایین اسااات ،اما باید دانسااات که عالوه بر نیااز به

جلاوی بااازی ریاااکاااراناۀ
مایشاااود و مایتاوانااد ا

ساایسااتمهای واحد و یفپارچه با ساایاسااتهای

دموکراسااای امروز را بگیرد .وقتی علم باه عمال

واضاا برای پابرجا کردن فرایند یادگیری نوآور

صافا و نور ببخشاد و عمل نیکو و عاقالنه هم علم

شادن ،برای جلوگیری از بههمریختگی برخاساته

را تکمیال کرده وباه آن روح و جاان و نوآوری و

از خودشاااکوفایی یا غلباه بر هزیناههای پویا بودن،

رفاااه اجاتاماااعای باباخشااااد ،تاخاریااب دیاگاران و

باایاد راه برای فرآینادهاای شااکاافات ،انشااعاام و

چاپلوساای بهطور ملمو از نهادها و سااازمانها

تاناظایام دقایاق) (Langlois, 2017:1هام باااز

برچیده میشاود .بهترین نوع آزمون اینکه آیا علم

باشاد تا ایدههای انساانی شاکوفا شاود و این با توجه

و عمال مقرون هم شااادهاناد ،اینسااات کاه وقتی

و اصاالت دادن به بازیگران ساطوح پایین مدیریتی

سااارماایاۀ انساااانی ،نوآوری را آموخات ،آنرا باه

یاا هماان باازیگران ک خیااباان 2محقق میشاااود.

مرحلاۀ عمال درآورد؛ زیرا نواقص باه هنگاام عمال

جهاانی شااادن اقتصااااد و تحرکپاذیرتر شااادن

باه خوبی نماایاان میشاااوناد و عمال ،میزانی برای

سارمایه و شارکتها و مهمتر از همه ،نسال جدید

محف زدن علم اساات که نقصااان آن را نشااان

کارگران ماهر بهعنوان تمییلی از ساارمایۀ انسااانی،

میدهد که آیا آنچه از ظهور استعداد و نوآوری

باع« شااده تا اجرای ساایاسااتهای باز توزیعی

آموخته ،کامل اسات یا ناقص و یا تام اسات یا غیر

1. Programize.

2.Street level.
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تاام؟ باا نماایاان شااادن نواقص ،انساااان باا تکرار،

اصاایال نوآور میشاااود کاه بر حساااب فطرت و

بااخخره کااساااتیهاا را جبران میکناد و این را در

سااااختاار وجودی ،حیااتشاااان را باا علم و ادراک

بساتر نهادهای غیررسامی بهتر انجام میدهد؛ زیرا

اداره میکنانااد .باادون ادراک و شااعاور فردی،

نهاد غیررسامی ،ساازمانی اسات که افراد در آن به

حوا پنجگااناه از کاار میافتناد و ادراک خیاالی

هارگاونااه فاعااالایاات مشاااخاص ،ماناتاهای باادون

و وهمی و عقلی هم زایل میشاود؛ در نتیجه تمام

ساالساالهمراتب یا آگاهی دساات میزنند و نهاد

مراتب ادراکی از فرد اصایل سالب میشاود .فرد

غیررسمی یف شبکه روابط شخصی و اجتماعی

اصااایال خود را گرفتاار بیاخالقیهاا نمیکناد.

اسات که در قالب سالسالهمراتب ساازمانی وجود

گرچه ادراکاتی در بام شااناخت انواع شااهوات

ندارد ،بلکه خودبهخود و در شاارایط روابط افراد

دارد ،ولی باا پاایبنادی باه اخالق ،ادراکااتی کاه باه

باا یکادیگر شاااکال میگیرد .نهاادهاا  -قوانین،

حاا خود و دیگران ناافع اسااات در خود تقویات

انتظاارهاا و هنجاارهاا بر اساااا قوانین شاانااختی

میکناد .اشاااتغاا در ساااازماان ،الزام تشاااخیص

مشاااترک سااااختاارهاای اجتمااعی ،اطالعااتی کاه

مصالحت و مفاساد را نمایان میکند .از اینرو فرد

بااورهاا و تجربیاات جاامعاه را تقطیر و خالصاااه

اصایل و نوآور فقط به دنبا تأمین منافع شاخصای

میکند ،انتقا میدهندغ Greif, & Mokyr,

نیسااات و در جهات حصاااو خیر جمعی تالش

 . 2016:1پس باه جاای دیکتاه شااادن مقررات

میکند .نکتۀ مهمتر آن اساات که فرد اصاایل در

توساااط نهاادهاای رسااامی ،باایاد آزادی عمال در

بساااتر نهااد و ساااازماان باه کمااالت انساااانی ناائال

نهادهای غیررساامی به افراد اصاایل و نوآور داده

میشاااود کاه رساایادن باه آن کمااالت در حاالات

شاود .اما این مهم در بساتر فرهنگی متناسابی محقق

فردی محاا اسااات .کساااب کمااالت تقوایی و

میشااود که مورد پذیرش افراد اصاایل باشااد .در

معنوی ،ملکاات و صاا افات فااضاالاه ماانناد عادالات

این صااورت در رابطهای متقابل ،افراد بهصااورت

اجتماعی ،احسان ،اییار و گذشت فقط با تعامالت

خودجوش ،توانااییهاای خویش را در راسااتاای

زندگی سااازمانی و نهادی در باطن فرد اصاایل و

ارتقای نهاد به کار میگیرند و نهادهای غیررسمی

اخالقمدار شکل میگیرد.

ال بهعنوان پاداش ،عملکرد افراد اصاایل و
هم متقاب خ
ارزشمندشان را تکریم میکنند.
 .3-4تحلیل و بررسی

رابطاۀ مبتنی بر اخالق ،موجاب پیوناد بین افراد

ی فرد اصییل :رفاه مییشیتی و
 .4عدالت اخالق ِ
اقتصاد عدالتگرایانه
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عدالت ،1نهادن هر چیز در جای خود اسات .پس

فکر را برای فرد اصاایل که عدالت اخالقی یافته،

ماناظاور از عاادالاات اجاتاماااعای ،یاعانای طاراحای و

مهیاا کنناد تاا باه آن وسااایلاه ،افراد صاااالحیاتدار

اجرای نظاام حقوقی باه گوناهای کاه هر کساای باه

بهعنوان الگوهای نوآور شاناخته شاده و وارساتگان

حق عقالنیاش برساااد و در مقاابال آن حقوق،

از سایاساتمداران ،اقصاددانان و عدالتگرایان در

وظاایفی را انجاام دهاد یاا مسااائولیات و عواقاب

رأ نهادها و مراکز خط مشیگذار قرار بگیرند؛

از آنرا ب اذیردغمعرفی محمادی1392 ،

آناانباه موقعیات و حادود افراد واق هساااتناد وباا

 . 114التزام باه تحقق عادالات ،منو باه فهم عمیق

در نظر گرفتن جاایگااه منااساااب هر ذیحق،

حق اسااات .باا اعتالی افراد اصاایال ،اجتمااع هم

عادالات را در مورد او اجرا خواهناد کرد .پاایاۀ

اصاااالح میشاااود و الزماۀ درک این حقیقات،

ایجااد عدالت در اجتمااع از ایجاد عدالت در باطن

شاناخت راه عدالت باطنی فرد اصایل اسات ،زیرا

فرد اصاایال نشاااأت میگیرد ،نه از کلیااتی که در

ماهیت فلسفۀ اخالقی برای هر جامعاااه با شناخت

خط مشااایهاا وضاااع و الگوگاذاری میشاااود.

واقعی اعما و رفتار اشاخاص مورد ارزیابی قرار

ی امانفارد
چانیان عاادالاات ا اجتاماااعای در زنااد اگ ِ
اه ام ا

میگیرد .اصاااو «عادالات اخالقی» چهاار چیز

دسااات نمیدهاد ،بلکاه در بساااتر اجتمااع رشاااد

اساات او عفت ،یعنی اعتدا قوخ شااهویه ،دوم

میکند .دستگاه تکوین و خلقت ،بهوجودآورندخ

شااجااعات ،یعنی اعتادا قوخ غضااابیاه و ساااوم،

تفاوتهای طبقاتی میان مردم اجتماعات نیساات.

حکمت ،یعنی اعتدا قوخ فکریه و نظریه .اگر این

تحوالت اجتمااعی ریشاااه در کمبود «عادالات

ساه قوه در کسای بهطور اعتدا جمع شاود ،قسام

اجاتاماااعای» دارد .بارای جالاوگایاری از عاقاادخ

چهاارم کاه هماان «عادالات» اسااات ،ظهور خواهاد

محرومی»ت و عداوت و هرجومرج و اغتشاااشها

کرد .این عدالت غیر از عدالت فقهی اساات؛ زیرا

و انقالمها و تضاییع جامعۀ بشاری باید افراد اصایل

ق حقاهُ»
در اینجاا باه معناای «اعطااء کال ذی ح ٍ

متخلقشاااده باه عادالات اخالقی در تنظیم خط

اسات که ضاامن اخالق و ملکات و اعما صالحه

مشااایهااای ناهااادی و اجارای دسا اتاورکااارهااا،

میشاود .برای خُلق ،کنتر گری نیسات ،پس باید

رویکردهاای عملی و تاأریرگاذار پیش گیرناد ،میال

باا تکرار عمال نیکو ،ملکاه پادیاد آیادغطبااطباایی و

رواج انفاق در جامعه برای حل مشاکل اقتصاادی

ساااعاادتپرور . 289 1384 ،نهاادهاای ملتزم باه

و طبقاتی .اگر سالسالهمراتب اجتماعی و سایاسی بر

ایجاد عدالت اجتماعی باید ابزار آزادی اندیشاه و

حساب شاایساتگی افراد اصایل تشاکیل شاود ،مدینۀ

تخل

1.Justice.
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فاضاله در زمین تحقق پیدا میکندغعلوی1397 ،

اساااتعاداد هر فرد اصاایال باه او تحقق مییااباد .باا

 . 1جهانیشدن اقتصاد ،بارزترین و مشخصترین

اعاتاالی اخاالقای تااف تااف افاراد ،زمایانااه بارای

تحو جهانیشادن در قرن بیساتویکم اسات و

شاااکوفاایی اساااتعادادهاا مهیاا و فرد اصااایال از

این مهم بر عملکرد نهاادهاا و ساایااساااتگاذاری

خودشااکوفایی خویش رضااایت باطنی مییابد.

آنها مالرر اساات .در اقتصاااد سااوساایالیسااتی،

این غناای نفساااانی فرد ،زمیناهسااااز تحقق غناای

نوآوری ساارمایۀ انسااانی ،شااکوفا نمیشااود ،زیرا

متعالی در نهادهاسات ،بهطوریکه تهی بودن فرد

یکساان بودن امتیازها برای عموم که اساتعدادهای

از فضااایل اخالقی هم مانع اصاالی بروز نوآوری،

متفاوتی دارند ،زمینهساااز نارضااایتی اساات .این

ایادههاای تاازه و خودشاااکوفاایی اسااات کاه

نقص در مکتب کاپیتالیساام هم با سااوءاسااتفادخ

ناابسااااماانیهاای فرهنگی ،فااصاالاههاای طبقااتی و

سرمایهداران از دسترنج زیردستان و دستبهدست

معضاااالت تعادیال رروت را در اجتمااع باه وجود

کاردن آن ،اناگایازهای بارای تاالش و ظاهاور

میآورد .مقرون بودن علم باا عمال فرد اصاایال و

اساتعدادها باقی نمیماند ،زیرا بوروژواها ،رفتهرفته

شاکوفاساازی او در بساتر نهادها محقق میشاود،

رروتمنادتر و پرولتااریاا هر روز محادودتر و فقیرتر

زیرا منشاااأ ارر وجود هزاران فرد اصاایال باه جاای

میشاااوناد .اماا توجاه باه اصاااالات افراد از منظر

فوجی از جمعیات در نهاادهااسااات .نیروی بیشاااتر

خودشااکوفا کردن و تبلور نوآوری تفتکشااان

نهااد در مقاابل فرد اصاایال نبااید مانع آن شاااود که

باع« توساعه میشاود؛ درواقع فرد اصایل نوآور

اصااالت در اختیار نهادهای صاانعتی ،فضااایی و

بر محیط و اطرافیان خود تأریر میبتی میگذارد.

سیاسی فرا شود .فرد اصیل و نوآور ،سنگپایۀ

توجه به ساارمایۀ ارزشاامند انسااانی ،عامل توسااعۀ

ارتقای اجتماع اساات .فناوریهای دانشمحور و

اجتمااعی ،ساایااسااای و اقتصاااادی کشاااورهاایی

جدید ،محصو انقالم علمی و روشنگری 1فرد

همچون امریکا ،ژاپن و آلمان شده استغسبحانی

اصایل اسات .خط مشایها و الگوهای سایساتمی

و دیگران ،20 1391 ،باه نقال از احمادپورداریاانی

تجویزی ازبااالباه پاایین برای ایجااد نظم و عادالات

و مقیمی. 43 1385 ،

و جلوگیری از فساااد آنارشاایساام الزم اساات ،اما
باایاد باهوسااایلاۀ خط مشااایهاای پاایین باه بااالی

نتیجهگیری

نظم نوین جهانی و عدالت ،با اعطای حق متناسب
1. Enlightening.

نهادهای غیررسمی که فرهنگ خودشکوفاسازی
و آزادی عمال ،توأم باا احترام و اکرام متقاابال را
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زناده میکنناد ،تعادیال شاااوناد .هر انادازه کاه

سا اهام خاود را در اماور زناادگای ،هاماراه بااا

جهانبینی فرد اصاایل به واقعیت نزدیفتر باشااد،

مسائولیت ،پذیرفته اسات و با پیدا کردن راه حل

باایاد و نباایادهاا در خط مشااایهاای نهاادی هم

مالرر ،بر موقعیات و آینادخ خود تاأریر میبات

صا احایا تار ،کااارسااااازتار و تاحاو باخاشتار و

میگذارد و در زندگی به رضاایت خاطر دسات

واقعگرایانهتر خواهد بود .در اینصورت فرهنگ

مییابد.

و ساااساات خط مشاایهای معنوی و صاانعت و

باا تمساااف باه اصاااالات وجودی افراد و اخالق-

فناوریغکه برخاساته از تکنیفهای عملی اسات

ماداری ،اختالاهاا ،تشااتات ،اناان »یات و بیگاانگی و

نوآورانهتر میشاود .فرد دارای شاخصایت اصایل

تضاد حل میشود و به جای آتش اختالا ،نور،

کاه عادالات اخالقی یاافتاه ،از مشاااکالت اجتناام

روشنایی و تبعیت از حق ،آرامش و وقار و سکینه

نامایکانااد! در ماقاااباال آنهااا طایاش و جارأت

و خوشبینی و وحادت میاان افراد اصاایال حااکم

دردسارسااز یا حزن و اندوه بیحاصال ندارد ،بلکه

میشاود .او اشاتیاق خود را برای ساازگار شادن

باا حفظ و کنتر تعااد بااطنی و باا اخالق نیکو،

با تغییرات حفظ میکند؛ خود را مسئو شرایط

منعط

و پذیراست.

خویش میداند و برای مسااأله ،منابع بیرونی را
سرزنش نمیکند.

مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.
تعارض منافع :طبق اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
برگرفته از پایان نامه/رسااله این مقاله با راهنمایی آقای دکتر محمود یحیی زاده فر و مشاااوره آقای دکتر
دیوید الساترو و آقای دکتر محسان علیداده نانی مسات رز از رسااله با عنوان تجربه پدیده ایجاد و تقویت نوآوری
در سرمایه انسانی به منظور کسب غنای اقتصادی» است.
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پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 9 ،غ1

منابع
-

ابریشمی ،حمید ،پاداش ،حمید و احمدی حدید،
بهروز .غ . 1391مبانی و اصو اقتصاد اخالقی .نشر نور

.77-97
-

ارتباطات درونفردی مالرر بر بالندگی استعدادهای

احمدپورداریانی ،محمود ،و مقیمی ،سید محمد.

سازمان .فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری 15 ،غ1

غ . 1385مبانی کارآفرینی ،انتشارات دانشگاه تهران.

-

آزادی ،زکیه ،بهشتی ،محمدرضا .غ . 1397آزادی
اگزیستانسیا و آزادی استعالیی در اندیشۀ هایدگر.

.47-55
-

تأکید بر نقش بشردوستی .فصلنامۀ اخالق در علوم و

آرغده ،فاروقه ،قاسمزاده ،ابوالفضل ،و زوار ،تقی .غ
 . 1399نقش اخالق حرفهای و هویت سازمانی
اعضای هیئت علمی بر میزان پاس گویی فردی آنان.

فناوری 15 ،غ.61-54 4
-

-

غ . 1389ماهیت تکنولوژی در فلسفۀ هایدگر.

.147
-

-

فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز 5 ،غ.22-1 14
-

.107-142
-

 19غ.109-138 75
-

توالیی ،روحاله .غ . 1388عوامل تأریرگذار بر رفتار

اخالقی کارکنان در سازمان .فصلنامۀ توسعۀ سازمانی

سمت ،جلد دوم.
-

-

عمومی علم حقوق .تهران انتشارات گنج دانش.
-

حسامیفر ،عبدالرزاق .غ . 1397اخالق دینی در

اندیشۀ استاد مطهری .پژوهشهای علم و دین،

دلشادتهرانی ،مصطفی .غ  . 1387سیرخ نبوی دفتر سوم
غسیرخ مدیریتی  .تهران انتشارات دریا.

-

سبحانی ،حسن ،احقاقی ،مییم ،و نادری ،اسماعیل.
غ . 1391کارآفرینی از منظر ادیان توحیدی با تأکید بر

پلیس 6 ،غ.64-45 25

جعفری لنگرودی ،محمدجعفر .غ . 1371مقدمۀ

داناییفرد ،حسن .غ . 1395نهضتهای مدیریتی در
بخش دولتی گذشته ،حا و آینده .تهران انتشارات

پیفحرفه ،شیرزاد .غ . 1396چالشهای آزادی در
کاوشهای میل و فِینبر  .تأمالت فلسفی 7 ،غ19

دادخواه ،مییم ،و باقرشاهی ،علینقی .غ . 1397تحو
هرمنوتیکی پدیدارشناسی هایدگر و ریکور .ذهن،

حکمت و فلسفه 6 ،غ.69-49 21
بدخشان ،نعمتاله .غ . 1384ایمان و فضایل اخالقی.

خزاعی ،زهرا .غ . 1380اومانیسم سارتر در نگاه
هایدگر .پژوهشهای فلسفی-کالمی-125 10- 9 ،

فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری 15 ،غ.90-83 3
اسدی ،محمدرضا ،و موسویمهر ،محمدمهدی.

خدامی ،سهیال ،و گل ایگانی ،احمد .غ . 1399رابطۀ
میان کدهای اخالقی و عملکرد پایدار سازمانی با

حکمت و فلسفه 14 ،غ.24-7 53
-

خانی ،داوود ،لگزیان ،محمد ،شیرازی ،علی ،و پویا،
ی
علیرضا .غ . 1399بازنمود کژکارکردهای اخالق ِ

علم.
-

45

نظام اقتصادی اسالم .توسعۀ کارآفرینی 5 ،غ.25-7 4
-

سبحانی ،حسن ،و بیات ،سعید .غ . 1392مقایسۀ تأریر
بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانۀ
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کشورهای صنعتی و نفتی .برنامه ریزی و بودجه19 ،
-

غ.151-178 1

در تفکر هایدگر .دو فصلنامۀ علمی هستی و شناخت،

سبحانی ،حسن ،و بیات ،سعید .غ . 1393بررسی

 0غ.15-26 9

تطبیقی رابطه بین ارتقای دموکراسی و درآمد سرانه در

-

-

-

-

-

کشورهای صنعتی و نفتی .فصلنامۀ مجلس و راهبرد،
 21غ.67-94 79

 15غ.25-49 1

سبحانی ،حسن ،و حبیبیان نقیبی ،مجید .غ. 1391

-

ریسف و بازدهی اوراق منفعت .فصلنامۀ پژوهشهای
اقتصادی ایران 17 ،غ.141-115 52

.55

سیدنژاد ،سید رضی ،و نصرآبادی ،علیباقی .غ. 1396

-

تحلیل ریشههای اخالقی قانونگریزی در مدیران و
کارکنان از دیدگاه اسالم .معرفت 26 ،غ-73 239

پیشرو در کشورهای اسالمی .کنگرخ بین المللی

.86

معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های

شمسی ،عبدالحسین ،قمرانی ،امیر ،صمدی ،مریم ،و

اسالمی .مشهد ایران.
-

عنایت ،حمید .غ . 1390سیاست ،ارسطو .تهران نشر
علمی و فرهنگی.

-

فراشیانی ،حسین ،جوارشکیان ،عبا  ،حقی ،علی ،و

درخشان ،رستم ،نج بیگی ،رضا ،دانشفرد ،کرماله،

حسینی شاهرودی ،مرتضی .غ . 1399نسبت علم و

و پیلهوری ،نازنین .غ . 1396آسیبشناسی ماللفههای

معرفت با فضایل و رذایل اخالقی از نظر مالصدرا.

حکمرانی خوم ،پاس گویی و عدالت و انصاا.

پژوهشهای علم و دین ،پژوهشگاه علوم انسانی و

پژوهشهای اخالقی 8 ،غ.104-84 30

مطالعات فرهنگی 11 ،غ.143-125 1

طباطبایی ،محمدحسین .غ . 1353اصو روش

-

فرهادینژاد ،محسن ،و خروتی ،ملیحه .غ. 1399

رئالیسم ،مقالۀ ششم ،ادراکات اعتباری.

واکاوی پدیدارشناسانۀ رفتارهای غیراخالقی در

طباطبایی ،محمدحسین ،سعادتپرور ،علی .غ. 1384

سازمان .فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری 15 ،غ4

راز د شرحی بر گلشن راز شی محمود شبستری

.96-103

تقریر بیانات شفاهی عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی.
تهران نشر احیا کتام.
-

علوی ،سیده زهرا ،حمزهنژاد ،مهدی ،و جالییان ،نوید.
غ . 1397آرمانشهر فارابی الگویی برای شهرهای

غ.89-100 8

-

علمی ،قربان .غ . 1388ساحت دینی در اندیشۀ مارتین
هایدگر .پژوهشهای فلسفی و کالمی 2 ،غ-35 42

شخصیت اصیل .روشها و مد های روانشناختی2،

-

عسکری یزدی ،علی ،و میرزایی ،مسعود .غ. 1397
مر اندیشی و معنای زندگی در هایدگر .فلسفۀ دین،

احمدزاده نیره ،مریم .غ . 1391بررسی روایی و پایایی

-

عبدالکریمی ،بیژن .غ . 1384رابطۀ حقیقت و آزادی

طیبنیا ،علی ،و نیکونسبتی ،علی .غ  . 1392نهادها و

رشد اقتصادی ،برنامه و بودجه 18 ،غ.132-109 1

-

فرهود ،داریوش .غ . 1390آموزش اخالق .فصلنامۀ
اخالق در علوم و فناوری 6 ،غ.5-1 3
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-

-

متقی ،ابراهیم ،و متینجاوید ،مهدی .غ. 1390
سیاستگذاری اقتصادی در عصر جهانیشدن
اقتصاد .فصلنامۀ سیاست 41 ،غ.328-309 2

جال الدین مجتبوی .تهران انتشارات حکمت ،جلد

مشهدیاحمد ،محمود ،متوسلی ،محمود ،و طیبنیا،

دوم.
-

موغلی ،علیرضا ،سید جوادین ،سید رضا ،احمدی،

فلسفی ،نظری و عملی .مجلۀ تحقیقات اقتصاد48 ،

سید علیاکبر ،و علوی ،آزاده .غ . 1392تبیین مد

غ.159-178 1

اخالق کار اسالمی و رفتار شهروندی سازمانی با

مصل  ،جواد .غ . 1391ترجمه و تفسیر شواهدالربوبیه،

واسطۀ ارزشهای شغلی .مدیریت اطالعات سالمت،

صدرالمتألهین ،محمدبن ابراهیم غمالصدرا  .تهران

 10غ.1-10 2

انتشارات سروش ،چاپ ششم.
-

نراقی ،عالمه مولی مهدی .غ . 1366علم اخالق
اسالمی غترجمۀ کتام جامعالسعادات  ،ترجمۀ سید

علی .غ . 1392اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابتهای

-

-
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-

مظفریپور ،روح اله .غ . 1396بازخوانی مفهوم اصالت
در فلسفۀ هستی غاگزیستانس با نگاهی بر اندیشههای
کریگور و هایدگر .پژوهشهای هستیشناختی6 ،

-

غ.135-153 12
-

معرفی محمدی ،عبدالحمید .غ . 1392اخالق،

عقالنیت و مسألۀ نظم در علم اقتصاد .معرفت اقتصاد

-

منوریان ،عبا  ،گولشن ،ابراهیم .غ . 1394ترجمۀ

-

اسالمی  5غ.128-105 ، 1

-

مطالعۀ خط مشی عمومی چرخههای خط مشی و
زیرنظامهای خط مشی هاولت ،مایکل؛ رامش ،ام؛ و

پر  ،آنتونی .غ . 2006تهران مهربان نشر.
-

-

مهتدی ،علیاکبر .غ . 1396روحالقوانین ،منتسکیو،

شار لوریدوسکوندن .تهران انتشارات خانه امیرکبیر،
جلد او .

-

مهدی زاده ،تورج ،و پنجعلی اصل ،مریم غ. 1398
اخالق حرفهای ضامن موفقیت سازمانی .اردبیل

انتشارات ایلخانی ،چاپ پنجم.

-

1400  پاییز و زمستان، 27  شماره،دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی

-

-

-

-

-

-

-
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