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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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ها  شرکت ها و  عنوان مهمترین دارایی برای پیشرفت نهادها، سازمان امروزه از سرمایۀ انسانی به   چکیده: 

اند توسعۀ اصالت فردی، زیربنای خودشکوفایی و نوآوری در اجتماع و  شود؛ محققان دریافته یاد می 

پیشرفت  مترقی های چشم بنیادگذار  بالتبع  و  فرهنگی  اقتصاد است.  گیر  و  ساِز صنعت، کارآفرینی 

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

کارگیری عملی این نیروهاست. با توجه  های نوین افراد و به فرد اصیل، مهمترین عامل بروز و ظهور ایده 

توان با تأکید  شود که چگونه می طور توصیفی و تحلیلی بیان می به این حقیقت، در پژوهش حاضر، به 

از آن اوست، تحوالت کالن اجتماعی، سیاستی و    ای که اصالت عنوان سرمایه بر فلسفۀ فرِد بااخالق به 

های رقابتی در نهادها  مداری، مزیت اقتصادی ایجاد کرد. توجه کاربردی به اصالت فرِد خالق و اخالق 

شود و حتی قبل از قوانین، تضمین  اخالقی می   رنگ شدن رذایل کم   کند، زیرا موجب می   ایجاد 

کند. در این میان نهادها، بستری برای ظهور و بروز  می   سالمت دستگاه اداری و زدودن فساد را حاصل 

های باال به پایین و  مداِر اصیل در اجرای خط مشی آفرینی افراد اخالق استعدادهای نوآورانه و نقش 

پایین به باال هستند. نقش نهادهای رسمی در خدمت، ایجاد نظم و تهیۀ بستر سالم حمایتی برای فعالیت  

اکرام و مشارکت بازیگران    گر تمرین اخالق فاضله و عنوان تسهیل غیررسمی به فرد اصیل و نهادهای  

ساالری، رفاه معیشتی  تر بیان شده است که چگونه منجر به بروز نوآوری، فرهنگ شایسته سطوح پایین 

 گرایانه خواهد شد.  و اقتصاد عدالت 
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 قدمه م 
عنوان  ارزشمندی اصالت وجودیِ انسان، به 

نیروی انسااانیِ نوآور و تأریرگذاری آن در 

هاای مختل  سااااازماانی، پاایاۀ خط  بخش

انسااااانیمشااای تربیاات سااارمااایااۀ    1هااای 

خودشااکوفا و نوآور اساات؛ زیرا اصااالت،  

و  تعاااد   بااا  زناادگی  ارکااان مهم  از  یکی 

زیسااتۀ اسااتوار معرفی شااده اساات. توجه به  

خویشاتنِ خویش، اعتالی اخالقِ فردِ اصایل  

و تقویت ساارمایۀ انسااانی نوآور، باید وارد 

طراحی و اجرای خط گفتمان دسااتور کار، 

فرد هر بههای منحصاارها شااوند. ایده مشاای

دارایی میااابااۀ  بااه  اصااایاال  هااای شاااخص 

 اسات که 2نامشاهودغغیرمادی  و غیررقابتی

متعااالی غنااای  توساااعااۀ    3در  بااه  و  متجلی 

شاااود. این مهم، ارتبا   منجر می   4زاجهش

انداز عدالت و اخالق ها و چشاامبین ارزش

کشااد؛ به تصااویر می  5را در سااازمان و نهاد

گر روناد هماان ساااازماانی کاه باایاد تساااهیال

نوآوری سااارماایاۀ انساااانی باا جلوگیری از 

ها باشد.  مزاحمت آنارشیسم و حفظ آزادی

ای کاه هاایادگر در مورد آن گفتاه  آزادی

آزادی  هامااان  ذات خاویاش  در  حاقایاقاات 

اساااات. از نظر هاایادگر، آزادی باه معناای 

 

1. Human Capital. 

2. Non-rivalrous Goods. 

3. Great Enrichment. 

وصااا    و  وجاود   بااه  آدمای  گشاااودگای 

ماوجاودات آشااااکااا وجاود  از  او  رگاری 

 . 25و15   1384اسااااتغعاباادالاکاریامای،  

اصااالت فردی را تفساایر   مدیران سااازمان،

متفاااوت  وقتی نوآوری  ابعاااد  و    خالقیاات 

توجهی مقدار قابل  ،نهادها  در  سرمایۀ انسانی

ایجااد   از عادم قطعیات، تنش و تعاارا را

 باا کنناد. مفهوم آزادید، درک میکنا می

 تعری  از عینیم هایفراپیش داشااتنِ

گرفتااه و انسااااان  اصااااالاات صاااورت 

 . اخالقِ فردی، 8   1397اسااااتغآزادانی،  

گرایانه اساات؛ گذار اخالق نهادی عملپایه

 چاه مشاااارکات کرد، باایاد اینکاه چگوناه

اساات.  غلط کاری چه و درساات کاری

انساان اصایل فطرتاخ خواساتار نیکی و کساب 

های اخالقی اسااات، اما بیشاااتر افراد، لذت

زشااااتای و  رذایاال  اخاالقای اساااایار  هااای 

 . هر چیزی که 1   1390شاااوندغفرهود،  می

در نفس انساااان به صاااورت ملکه درآمده 

باشاااد، یف صااافت وجودی اسااات و در 

شااود. رذایل نیز نتیجه، کما  محسااوم می

آیند، در نفس انساان به صاورت ملکه درمی

او  پس آن هااا هم جزو صااافااات وجودی 

 . 126  1399هسااتندغفراشاایانی و دیگران، 

4. Endogenous Growth. 

5. Institution. 
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کیاد بزرگاان دین، هنوز جوامع ماا أرغم تا باه

 .  78   1397فر،  مدار نیساتندغحساامیاخالق

این پرسااش که فرد اصاایل چگونه بهترین  

کارکرد را از اسااتعداد و قوخ خود به مرحلۀ 

عمال بکشااااناد و باا رویکردی نوآوراناه باا 

بهترین خودشاکوفایی به پایان عمر و مر  

ساای اساات که برسااد، چالشاای جدی و اسااا

پااسااا  یاا عادم پااسااا  باه آن، تماام زنادگی 

انساان، اندیشاه، اعما  و اعتقادات، کنش و 

دهاد؛ هاای او را تحات تاأریر قرار میواکنش

بساااا پاسااا  ایجابی یا سااالبی، ایمانی یا چه

شاود، الحادی که به این ساوا  بشار داده می

ای باه نقطاۀ کاامالخ مادار زنادگی او را از نقطاه

دهدغعسکری متضاد تغییر میمتفاوت و گاه  

-آموزش مهاارت   .26   1397و میرزایی،  

تغییر ای زنادگی و فضاااایال اخالقی برای ها 

های  دغدغه  ماهیتو   مداریاخالقسااحت 

برای رسیدن به سعادت فردی و   افراد اصیل

بسااایااار ضاااروری   امری  اجتماااعی،  رفاااه 

و 3   1390اسااااتغفرهود،   این رشااااد   . 

ت بااا  اخالقی  و  وجااهِ فرد بااالناادگی فکری 

-بههای منحصاراصایل به باطنِ نوآور و ایده 

شااود؛ پس از تحقق،  فرد خویش محقق می

گذارد و به تدریج، در مباادی خود تأریر می

آن اخاالقای تاکارار  و  روحای  صااافااات  هااا 

 

1. Authenticity   

قاوام   اصااایاال  فارد  نافاس  در  را  ماناااسااااب 

تر بخشاد. نفس توساط این صافات، قویمی

تبۀ شاود و ایمان نیز متناساب با آن در مرمی

  1384گیردغبادخشااااان،  بااالتری قرار می

 . مساألۀ اصالی ارتقای سارمایۀ معنوی در 19

وسااایلاۀ خودشاااکوفاایی فرد ابعااد کالن باه

جاسات که اصایل اسات، اما ساوا  اصالی این

تواناد باا تکیاه بر چگوناه فرد اصااایال می  

خویشاتنِ خویش، تحو  شاگرا اجتماعی 

ایجاد کند؟ فرضاایۀ اصاالی این پژوهش بر 

ساتوار شاده که هر فرد اصایل با اتکا بر آن ا

هاای جادیاد  تواناد دروازه ماداری، میاخالق

باه باا  هم   تحو  و نوآوری را بگشااااایاد. 

هاای نوآوراناۀ تاف تاف پیوساااتن فعاالیات

افراد اصااایال که به غناای اخالقی رسااایاده، 

 شود.ها ایجاد میتحوالت عظیم در سازمان

 اصالت فردی . 1

معنای کلماتی   به  1اصاااالت و اصااایل بودن

. نیز اسات  مانند اعتبار و درساتی و ساندیت

از واژخ  خ مترادا واژ  اصااایال،  اولین معنی 

اساات که به معنای   2«اولیه  نسااخۀ» اصاالی یا 

؛ بودن پیوسااته با موجودیتی تاریخی اساات

،  جاابات و شااارافات اماا در لغات باه معناای ن

و دارایی و نیز در   اصالی شادن،  اصایل بودن

2. Original 
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خاا  در  فلسااافی  یااافتن، معنااای  تحقق  ارج 

اساااات. بودن  و در خااارج  از   خااارجیاات 

  کاار رفتاهه  مفااهیمی کاه در مورد این واژه با 

بودن چیزی   حقیقتِ  به این صااورت اساات 

دیگری تابع آن   شااود وکه اصاال نامیده می

-94  1353شااودغطباطبایی، محسااوم می

 که از همان منبعیاست  چیزی اصیل   .  139

  به.  گرفته باشادشاود سارچشامه که ادعا می

دارای هر چیز اصااایال باایاد    ،عباارت دیگر

 درمشاخص و معینی باشاد   ۀمنبع و سارچشام

  باید  اصایل. معنی اصاالت با هویت شاخصای

ریاا و بی  باه معناای درساااتکاار و صاااادق ،

آنچه  » بین باشااد، یعنی قدم و سااازگاررابت

«  کناد هساااات آنچاه ادعاا می» و  «  هساااات

یف اصاالت  د.  گرایی وجود داشاته باشا هم

است که مشخص    ۀتعلق و وابستگی و وظیف

 باا فرو رفتن در داخال جاامعاه و دولات معنی

اسات منطبق بر فردیت   اصاالت .کندپیدا می

آزادی و مسئولیت     ،1اصالت اگزیستانسیو  

زنادگی در  نهاایی فرد را برای انتخاام نحوخ 

رویکرد .  شااانااسااادجهاان باه رسااامیات می

، رویکردى جادیاد اصااااالاتباه    2هاایادگر

مهمترین  را بارها در  اصاالتواژخ   سات. اوا

یااااعااااناااای   خااااود  و  اراااار  بااااودن 
ه  آورد   Heidegger, 1962: 48غزمان

 

1. Existentialism 

2. Heidegger 

مباان   ۀبر پاایا اسااات. هاایادگر اصاااالات را  

میتفسااایر    3یناداز  خود، یعنیفلساااف   

واژخ  125   1380ناادغخزاعی،ک  باهیاداز     ن 

باودنآن  در  ماعانای مشاااخاص    ،جااا  ماعاااد  

. هایدگر از آن در انگلیسای یا فارسای ندارد

بهره   اصااالتها و شاارایط  توصاای  ویژگی

از نظر اصاالتی یا غیراصایل بودن  بیبرد. می

خود را   فرد،دهاد کاه  هنگاامی ر  میاو  

باا خود    د.انگاارناادیاده می  و خود را  دنادار

کاه گویی دقیقااخ یکی   دکنا چناان رفتاار می

ر دسااات و د ی آمااده هاادیگر از بااشاااناده 

و   دکنا دیگران قیاا  می  اسااات. خود را باا

 خ که آیا به انداز استمشغو  این  پیوسته د 

باااهااوش   یااا  زیاابااا  یااا دیااگااران  اساااات 

پاور،   ذات 136   1396خایار؟غماظافاری   . 

هاا از هساااتی  حقیقی اشااایااء هماان بهرخ آن

اسات و هساتی ذاتی نیسات که یف موجود 

، دیگر بخواهاد باه آن هساااتی بادهاد. وجود

سازاوارترین چیز به تحقق در خارج اسات،  

زیرا ماسوای وجود غیعنی ماهیت ، به سبب 

وجود متحقق و موجود در اعیاان و اذهاان  

شااود، پس اوساات که به وساایلۀ او هر می

بااه حاقایاقاات خاویاش  صاااااحااب حاقایاقاتای 

رساادغبدین معنی که حقیقت هر چیزی می

اساااات . پس وجود،  عین وجود آن چیز 

3. Dasein     



 

 فر ، دیوید الستروم ، محسن علیزاده ثانی زاده مریم خسروی، محمود یحیی  / های معنوی ...ارتقای دارایی
 

 
23 

 

 

، مشاهد 1391،  مصال امری اعتباری نیساتغ

مااارو   ,Marvel et-al   600غاو  . 

در یاف تحقیق، مروری بسااایط و    2016

مقاله از مجالت  109گسترده که بر بیش از  

پیشااارو و معتبر جهان در بازخ دو دهه انجام  

ردی در ساارمایۀ انسااانی  ، به اصااالت فداده 

گویاد کاه چگوناه  کناد. او میاشاااااره می

تحقیقاات آینادخ کاارآفرینی ملزم باه در نظر 

تاقاویاات   ماهام  و  پاررنااگ  ناقاش  گارفاتان 

خالقیات و نوآوری و توساااعاۀ اجتمااعی و 

اقتصااادی با تکیه به اصااالت فردی خواهد  

توانای     پس درک اصاااالت فردی و  شاااد.

با ان   انسا ارزشامند    سارمایۀ  و تقویتهدایت  

یک  از وظاای  تکیاه بر اصااایال بودن فرد،  

به هر فرد،   تا   گذاران اساتخط مشایمهم 

خالقیات و  بهاا و ارزش دهناد و برای تحقق

بااه شاااخاص  هار  عاناوان جازء ناوآوری در 

های  سااایاسااات  کوچف سااارمایۀ انساااانی،

را وضااع و برای اجرا ارسااا  کنند. مربو   

نهادها و اجتماعات محیط    هرچه شااارایط

توجه به  اهمیت    ،تر باشادتر و نامعینپیچیده 

تر مهم  نهادبراى حفظ بقاى   اصااالت فردی

انسااان  باید موجبات   ساارمایۀ، زیرا اساات

 

1.Idea Novelty. 

2. Dierdre McCloskey, Economist. 

 ,1987).حفظ و تداوم رشد را فراهم کند

Mondy & Noe)  

  2کالوسکی فرد اصیل )دیدگاه مک   1. تازگی ایدۀ 1-1

 ( 3و رومر 

  ،، غنای متعالی را در اصال کالوساکیمف 

محصاااو  نیروی فکری و نوآوری نیروی  

 مدنی  هایآزادی  از نظر او،داند. انساانی می

خالقیات فرد   بروز  لیبرالی،  بساااترساااازی  و

غنای متعالی را   را میسااار سااااخته و  اصااایل

 و  به نظر کالوساکی اکرام  بخشاد.تحقق می

عمل به فرد اصایل، نوآوری را  آزادی  دادن

و  دکنمیبیشااتر  را  آسااایش زندگی    و زیاد

پیشااارفت باطنی  ،تربعد با زندگی آساااوده 

، حفظ غناای متعاالی  .یاابادافراد هم ارتقاا می

ای مرفاه در ساااط  بهترین امیاد برای آیناده 

به    نهادهامعرفی شاااده اسااات، زیرا   جهانی

ی که با بازارهای  بلکهتنهایی کافی نیساااتند،  

متعاد  ی  رویکرد  وآزادی، عزت و برابری  

ید، عشاااق، شاااجاعت، فضاااایل ایمان، امبا  

می   نوآوران اداره عادالات، اعتادا  و تادبیر  

و مااف   4د، کااارسااااازناادغکاااردنشاااوناا 

فکری و  . فضاااای  5   2018کالوساااکی،  

کناد بلکاه  ، فرد اصااایال را غنی نمیبالغی

3. Pual Romer, Economist and policy 

entrepreneur, Nobel Prize 

(Endogenous growth theory). 

4. Carden. 
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که برای تغییر به ساامت و سااوی فضااایی  

ارزش  فرد اصااایال  آزادی، عزت و برابری

نه  به بیرون روانوآوری   ی ازسایلقائل باشاد،  

 ,McCloskey & Carden)کاناادمای

دلیل تغییر و تحو  بورژوازی    .(2018:50

همانا توجه به فرد اصااایل اسااات. در نتیجۀ  

هاای جادیاد افراد اصااایال،  نوآوری و ایاده 

ارتقاای رفااه عمومی باا توجاه باه ضااارایاب  

اقتصاااادی، صاااعودی چشااامگیر داشاااتاه  

 ,McCloskey & Carden)اسااااات

پاااساااا .  (2018:50 باهاتاریان  بااه   پاس 

آدام  های مشااابه با  تصاااددانان برای سااوا اق

مااهیات و علات رروت  در آناالیز    1اسااامیات

مناابع، حاکمیات قانون  دالیلی چون  ،هاملات

نیسااات،  یا حرکت به سااامت تجارت آزاد 

،  2رشاد بلکه نوآوری فرد اصایل اسات؛ زیرا 

فناورانه اساات که با    3هایپیشاارفت  در واقع

گافاتااارِ  و  ناوشاااتااار  تافاکار،  طارز  در  تاحاو  

نوآوری ر   و  کااارآفرینی  انقالم بزر  

 غناای متعاالی شاااده اسااات.منجر به  داده و  

اسات که نوآوری در ن  تر قضایه ایمهم  ۀنکت

شاااود، بلکاه بر یاف »بساااتر خأل انجاام نمی

ر   زبااانای«  »جاو«  یااف  در  و  فارهاناگای« 

»بساااتر   کالوساااکی به تحلیلمف .دهدمی

 

1.Adam Smith. 

2. Growth. 

3.Progress. 

برای رشاااد  »پذیرش اجتماعی«   وفرهنگی« 

عدالت اخالقی به نحوی که نزد فیلساااوفان 

کند. اما ای نمیشارق مرساوم اسات، اشااره 

های این بساااتر فرهنگی، در باطن افراد پایه

پیاادا کرده  اخالقی  عاادالاات  نوآوری کااه 

شاااود. افراد نوآور باا بااشاااناد، بناا نهااده می

ردی شجاعت و حکمت و عفت و عدالت ف

هاای تجااری فعاالیات و اجتمااعی در شااابکاه

گیرند و به  میکنند؛ ساا س نهادها شااکل می

را  اقتصااااادی  تبااادالت  فرهنااگ  تاادریج 

ساازند. این پیشارفت جمعی در بازارهای  می

خصاااوصااای و عمومی، اکیریات را منتفع  

گوید  آزادی  کالوساااکی میکند. مفمی

نوآوری فردی و  منفعاات    4عماال  موجااب 

پل شاااود. تماعی همه میجمعی، مالی و اج

گاذاران  عنوان یکی از بنیاانباه  ماایکال رومر

 نویساااد میاصااالی »تئوری جدید رشاااد« 

و های نامحدود  پتانسایل های معنوی،دارایی

رقاابتی فرد و غیرباه منحصااارهاای بهترِایاده 

پیشااارفاات مسااایر  در  را  میسااار    5رشااااد 

پس   .  (Jones, 2018: 860ساااازندمی

ای ارزشمند است. سرمایهوجود فرد اصیل،  

نحوخ دریاافات او از دنیاای اطراا خویش، 

عنوان فرد خالق یاا نوآور،  کاارکردش را باه

4. Individual. 

5. Progress. 
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کناد. هاایادگر، هرمنوتیاف را از  متاأرر می

شاناسای شاناسای به ساوی هساتیبُعد معرفت

موجودی که هساتی او بر فهم اساتوار شاده 

رو کاه باه  از این  دازایناساااات، تغییر داد.  

و فهام  تحالایاال واساااطااۀ  بااایااد  دارد،  جود 

پدیدارشاناختی شاود و سااختار وجودی او  

نتیجاۀ ساااااختاار وجودی فهم تحلیال  در 

مهم12    1397شاااودغبااالو،   زیرا  ترین  ؛  

پرساش هایدگر این اسات که وجود چیست 

و به چه معناسااات؟ موجود بودن و هساااتی 

معناایی دارد؟ اماا هر موجودی  داشاااتن چاه

ا ندارد،  شااایسااتگی تحقیق پیرامون وجود ر

جا« که وجود بلکه فقط دازاین و »وجود آن

تواند قلمرویی برای خاص انساانی اسات می

تحقیق درباارخ معناای وجود بااشااادغعلمی،  

و اخالق   اندیشاامند  فرد اصاایل  .42   1388

نوآور  ،کنجکاااو  ،ماادار و  اساااات.   خالق 

دارد؛ با جسااتجوگر  ذهنی   و  نگاهی وساایع

های  سااالاالت اساااساای پدیده به  اندیشاایدن  

ای هر پادیاده در  جهاان هساااتی   ۀنااشااانااختا 

ناو مای فاردیاااباادچایازی  اصاااوالخ  و خاالق    . 

ی  ابتکار و   ساالمت روانی و ادراکیاصایل،  

را باه سااااادگی دگی  یا پیچبیشاااتری دارد؛  

-انعطااا،  یأاساااتقال  ردهاد،  میترجی   

واال   تمرکز نیروی ذهنی بر هاداو    پاذیری

ای ارزشااامناد باه رو سااارماایاهدارد و از این

 آید.حسام می

 .  غنای اخالقی فردِ اصیلِ نوآور 1-1-1

از   است  عبارت  توانگری  مرتبۀ  کمترین 

داشتن اموالی که مورد نیاز و احتیاج است  

بی مراتب  آن  از  باالتر  وجود  و   شماری 

به   دنیا  اموا   بیشتر  آوردن  گرد  اما  دارد؛ 

شود. غنی« حریص در  غنای واقعی منجر نمی

جمع ما  و رروت، سعی و کوشش    کسب و 

کشد داشت آن زحمت میکند، در نگاه می

و اگر از دستش بدهد ناراحت و اندوهگین  

و تحصیل  می در کسب  که  شود. شخصی 

نمی کوششی  و  سعی  و  رروت  رنج  و  کند 

نمی دستش  زحمتی  به  رروتی  اگر  اما  برد، 

از فقدان  رسد، شاد و خوشحا  می شود و 

شود، چنین فردی میآن ناراحت و آزرده  

از   زیرا  نیست،  خالی  آز  و  حرص  از  هم 

انگیز آور و غمدست دادن ما  برای او حزن

اما فرد اصیل و  103   1366استغنراقی،    ؛ 

نوآوری   از حصو   توانگر کسی است که 

و   رنج  نه  است.  خوشحا   خودجوشانه 

کشد و نه  آوردن آن میدست   زحمتی در به

ن غنای ذاتی  بدان چندان رغبت دارد؛ چو

مساوی   او  برای  ما   عدم  و  وجود  دارد. 

محبوم و  بهتر  عدمش  حتی  و  از  است  تر 

داند،  وجودش است، زیرا غنی را ذاتی می

نظر   از  است.  قانع  و  راضی  همیشه  بنابراین 
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  تی أاست از هی  اخالق عبارت  ،فیض کاشانی

به   انسان  افعا   و  اعما   که  نفس  با  استوار 

آن  از  نیاز به تفکر و اندیشه    سهولت و بدون

می صادر  پنجعلی، شودغمهدیاز  و  زاده 

 . استمرار یف نوع رفتار خاص،  27   1398

یف   رفتار  نوع  این  که  است  آن  بر  دلیل 

ریشۀ درونی و باطنی در عمق جان و روح  

فرد یافته است که آن ریشه را خلق و اخالق  

 1شخصیت  .  46   1388نامندغتوالیی،  می

و کاراکتری انسان  درونی  ملکات    گرنمایان

اجتماعی،نقشکه    است و    های  احساسی 

-متمایز می  یرا از دیگر  انسان رفتاری هر  

 است. امادر طو  حیات تقریباخ پایدار  کند و  

مهمآن نظر چه  به  شخصیت  خود  از  تر 

در بسیاری  ت.  اس  2شخصیت اصیل   ،میرسد

دیدگاه  روان از  مشاوره، های  و  شناسی 

یکی   اساسیاصالت  جنبهاز  های  ترین 

سن حُ  د.شوزندگی سالم در نظر گرفته می

-اخالقی ذاتی است و اگر این  افعا    و قب  

می  ، نبود  گونه  پیدا  شجاعت   شد فردی    و 

 بردصداقت را زیر سالا  می  یادفاع از حق  

. چنین کسی متولد نشده است  کنون  که تا

  همچون در جامعه  ند تا  فعا  اخالقی الیتغیرا

تابان  خورشید افراد  ی  به  را  درست  راه  و 

دهند و  .  نشان  جامعه  تابع  اخالق  اینکه 

 

1. Personality. 

2. Authentic Personality. 

می باشد  آن  افراد  قضاوت  و    تواند شرایط 

باشد و فساد را به دنبا     انحرافی خطرناک

باشد   با داشته  این  مغایر   و   فلسفه  و   اخالق 

-کارهای اخالقی باید دارای ویژگی  .است

باشمبی«ن    ،ذاتی  های بدی  و  و  نخوبی  د 

-گر و روشننقش هدایت  ،منفف از جامعه

. فرد اصیلِ با اخالق، دن راه را داشته باشگر  

صاحب تشخیص و نوآور است و به خوبی  

راه صحی  را در هر امری با تکیه بر ملکات  

می تشخیص  فاضل  هر  اخالقی  در  و  دهد 

می  ارائه  را  راه حل  بهترین  که  کاری  دهد 

خصوص به  م  3فرد امروزه راه حل منحصربه

فرد می  4هر  ارزش نامیده  نظر  از  و  شود 

ای معنوی و باارزش به حسام  ذاتی، سرمایه

با نیت استخراج می آید. امروزه فردگرایی 

فرد های منحصربههای نوین و ایده نوآوری 

های مختل  علمی اعم از سیاسی،  در زمینه

توجه   و  تقدیر  مورد  اجتماعی  و  اقتصادی 

م در  است.  گرفته  غیراصیل  قرار  فرد  قابل، 

بوزد  دنباله به هرسو که  باد  رو جمع است، 

می سمت  و  همان  خالق  اصوالخ  و  رود 

  فرد نیست. اصیل دیدن فرد از این بهمنحصر

نوآور   و  تقویت  با  که  است  مهم  جهت 

انسانی و توجه و ارج نهی به  کردن سرمایۀ 

3. Exclusive. 

4.Individual. 
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ایده  »   1هاتازگی  هر  و  با    چه آنایجاد  که 

تفاوت   و گذشته  پیشرفت    نوآوری   دارد« 

که  شد  خواهد  جدید    انسان برای    ایجاد 

هستی  2.است  هایدگر،شناسی  کارکرد 

م  هنگا  دن وجود فرد بهدا   نشان و    هرمنوتیف

باقرشاهی، بو  پنهان و  استغدادخواه  دن 

فرد،  134   1397 اصالت  بر  تأکید  پس   . 

ر  هایی را به ایجاد و تقویت نوآوری دروزنه

انسانی می از آنسرمایۀ  رو که فرد  گشاید. 

دنباله نحواصیل،  بلکه  نیست،  اکیریت  خ  رو 

می انتخام  خود  را  بودنش  و  -هستی 

اصالت،  43   1396پور،  کندغمظفری  . 

عنوان یف  جوهرخ رفاه و زندگی سالم و به

بوده   مطرح  تاری   طو   در  اخالقی  ارزش 

بستر   در  اصیل  شخصیت  مقیا   و  است 

شودغشمسی و  افراد تخمین زده میاخالقی  

  .  90  1390دیگران، 

 های نو . لیبرالیزم، بستر ملزوم برای ظهور ایده 1-1-2

به »اصاال بر آزادی اساات« تأکید   3فینبر 

ایان  Feinberg, 1984: 54)غکاناادمای  .

گوید اصاال بر آزادی اساات  فیلسااوا می

مگر خالا آن رابت شاود و »اصال آزار« و 

ای از موارد »اصااال رنجش« دلیال  در پااره 

 

1. Novelty of Ideas. 

2. Innovation. 

3 .Feinberg. 

آن  اربااات خالا  برای  »کااافی«  و  »الزم« 

 . 138-137   1396حارفااه،  اسااااتغپایااف

 شنق  عالوه بر  مادرن،  ۀهاا در جاامعا لیبرا 

 تتاأکیاد بر معناا و طبیعا   ،مشاااخص دولات

از قرن هفادهم   دارناد، باه نحوی کاه آزادی

گرفتاه تاا    آدام اسااامیاتتاا قرن نوزدهم، از  

فقدان دخالت دولت   میل  ،اساااتوراتجان 

کنناد؛ باه این معناا کاه را باه آزادی معناا می

هر شااخص باید این آزادی را داشااته باشااد 

  و اساتعدادهای توانایی  ،هاکه بتواند ظرفیت

از طرا را بدون این که   خودفرد بهمنحصر

و یاا محادودیات قرار   تعرادیگران مورد  

  4زجاان رال. پرورش و توساااعاه دهاد  بگیرد،
هادا اصااالی و عملی »عادالات باه میااباه 

« را  فراهم کردن بنیان فلساافی و  5انصاااا

نااهااادهااای   باارای  قاابااو   قاااباال  اخااالقاای 

دموکراتیف و فهم دعاوی آزادی و برابری 

 . جان رالز،  143   1391داندغابریشاامی،  می

چگونگی حصاااو  آن در نهاادهاا و دعوی 

آزادی عاادالناه را بیاان نکرده اساااات. فرد 

گذارد و ه آزادی دیگران احترام میاصیل ب

آبرو و حیییاات دیگران کوچااف ترین بااه 

نامای آزادی،  جسااااارتای  فارهانااگ  کانااد. 

هاا و هاا، ترجی کننادخ اصااالی ارزشتعیین

4 . John Bordley Rawls, American 

moral and political philosopher. 

5. Justice as Fairness. 
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هاا  عقاایاد افراد جوامع اسااات و این تفااوت

دهی عملکرد نقش اساااااسااای در شاااکال

کراساای کمف وبهبود دماقتصااادی دارند.  

گذاران، انتخام سیاست  درکند تا مردم می

برنااامااه کننااد کااه  هااای افرادی را گزینش 

کااارباردیدقایاق و  تاقاویاات  تار  بارای  را  تاری 

های معیشااتی ساایسااتم تولید و رفع چالش

 . 81   1393ارائاه کننادغسااابحاانی و بیاات،  

عنوان ابزاری برای مااهیات دموکراسااای باه

ها محف زدن موفقیت و وضااع خط مشاای

ییر نگااه  کاارسااااز اسااات، باه طوری کاه تغ

و -ابازاری عاماومای  ادارخ  ناوع  بااه  عاقاالنای 

تسااااوی  برای برقراری  گاذاری دقیق  قاانون

اساات. برای بین تمام شااهروندان    متناسااب

هایی  مشاخصاه  جفرساونیمیا ، دموکراسای 

 در ارزش اصالی سایاسات آمریکاهمچون  

سااالری نمایندگی اسات و شاهروندان  مردم

ای اجتماعی دارند تا به دولت کمف وظیفه

خصوص سلطنت و و جلوی فسااد و به  نندک 

ۀ  هاا وظیفا یمریکااییاا آ  اشااارافیات را بگیرناد

ام راتوری   آن را آنچه جفرسااون گسااترش

. اماا باایاد از ت، دارناداساااا آزادی خواناده 

کشاااورهاا    اتحاادهاای گرفتاارکنناده باا دیگر

دوسااااکاوناادن  لاورایشااااار  نااد.با ارهایاز

  ذیال بحا» »اصاااو   53  1396غمنتساااکیو

ویسد  اینکه یف حکومت  ندموکراسی« می

مشروطه یا یف حکومت استبدادی خود را 

کااری حفظ کناد و اداماه یااباد باه درسااات

زیادی احتیاج نیساات. در رژیم او ، نیروی  

قانون و در رژیم دوم، حکم و ارادخ پادشاه، 

همواره برای حکم دادن آمااده هساااتناد و 

از چایازی  یااا  کارده  ماناظام  را  هارچایازی 

در یاف حکومات کنناد. ولی  جلوگیری می

جمهوری، چیز دیگری هم الزم اساااات و 

 ارسااطوآن عبارت از فضاایلت و تقواساات. 

یات حااکماان و نیز هاا را از نظر کم«حکومات

. کندها به شاش دساته تقسایم میکیفیت آن

را و آن  نددادموکراسااای را مطلوم نمی  او

مظهر ، چون ناامادحکومات می  ۀبادترین گونا 

یت،  غعناپساات جامعه اساات  ۀحاکمیت طبق

در را    مفهوم آزادی   . هاایادگر،15   1390

یعنی  ،نحوخ بودن انساااان  نسااابتی نزدیف با

،  ساااباب   ه همینداناد. با میاگزیساااتاانس  

از آزادی در دورخ نخست  را    اوتوان ایدخ  می

تفک«رش، ذیل عنوان آزادی اگزیسااتانساایا   

جاایگااهی   هاایادگر را درچاه  آند.  طرح کر

متماایز نسااابات باه متفک«ران پیش از او قرار 

مبنای نسابت   لۀ آزادی برأدهد، تبیین مسا می

اکنون، آزادی .  میان هسااتی و انسااان اساات

در چارچوم این نسابت مورد بررسای قرار 

ارادخ آزاد می قاالاب بحا»  ناه در  گیرد و 

  هب جای مفهوم اراده هایدگر بهد. انساان منفر
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ی انساااان که در نسااابتی ای از قواوه میابۀ ق

تنگاتنگ با آگاهی ساوبژکتیو اسات، مفهوم  

-دازاینِ پرتاام.  کنادبود را مطرح میتوان

شااده در جهان که در وهلۀ نخساات و غالباخ 

باه شااایوخ روزمرگی باا موجودات پیرامونی 

کناد، تنهاا باا گوش خود نسااابات برقرار می

تواناد خودِ سااا ردن باه نادای وجادانش، می

باۀ امکاان محض دریااباد و میاا  اصااایلش را باه

غآزادی  عهده گیرد مصامم بر به طور آن را

 . توجه به فرد اصاایل و 9  1397و بهشااتی،  

دادن آزادی عمال باه او برای حفظ کرامات 

و عزت نفساش، نوآوری و بالتبع ابتکارها و 

بخشاد. البته فرد اصایل  ها را فزونی میابداع

باا درک وجود و قادرت و ارادخ محادود  

نادارد و فخود، می هماد کاه آزادی مطلق 

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 

دماات ضاااعی  و یاا دسااات یاازیادن باه مقا 

تعبیر   به خورد.نادرسات، قهراخ شاکسات می

 آزاد  هنگاام آن فقط حقیقتااخ بشااار، یادگراها 

به حریم تقدیر متعلق باشااد و  کهشااود  می

گذارد همچون کساای باشااد که احترام می

اطااعات و فرماانبرداری  باه سااااادگی  اماا 

 . 65  1389کندغاسااادی و موساااوی، نمی

جامعه   آزادی خود در  خ انسان در داخل دایر

-ارادی و اخالق  رفتاار  اعماا  و  توانادمی

نیازهایش را برطرا ،  داشاااته باشاااد محور

، یعنی باه  رسااادبو باه خودشاااکوفاایی   کناد

و باه نحو احسااان    پی ببرداساااتعادادهاایش  

 کند. شکوفا  ها راآن

 . تحلیل و بررسی 1-1-3

افراد اصایل، در اساتعداد و منشاأ نوآوری با 

جهاات مختل  بر هم هم برابر نیساااتناد. از  

برتری دارناد و برای انجاام کاارهاای نهاادی  

کنند. نیاز به نوآوری  یکدیگر را مساخر می

موجااب می کااه جااذم  یکاادیگر،  شاااود 

اهمیت  .  یکدیگر شاده و به هم تمکین کنند

جاا پاایبنادی باه اخالق در فرد اصااایال از آن

نشاااأت گرفته که تعامالت ساااالم نهادی و 

رفاه شاااود.  بخش زنادگی ماجتمااعی عاافیات

امانتی، عدم صداقت و نادرستی و مرموز بی

ها، آفتی اسااات که بودن افراد در ساااازمان

شاااود به هنگاام رفع احتیااج تقلب  باع» می

این خودخواهی اگر  بااا اخالقکننااد.  -هااا 

و   ساوءظنها،  مداری تعدیل نشاود، اختالا

بااه وجود می آورد. قاادرت عاادم اطمینااان 

اصااایل تقویت  مداری افراد  نهادها با اخالق
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هاای واحاد و نیکویی شاااود، زیرا ارزشمی

کنناد. اگر افراد در تعاامالت هم دنباا  می

اصااایال ذیال اخالق فااضااالاه باا هم متحاد و 

ساااالری حاکم هماهنگ باشااند، شااایسااته

کنند، زیرا برای شاده و مقاومت بیشاتری می

هر جزء، ارری هسااات که اگر این اجزاء به  

یل  هم ضااامیمه شاااوند، یف کل را تشاااک

ماجاماوع،  مای ارار  و  جازء   تاریقاودهانااد  از 

اسااات. هر فرد اصااایل نوآور در کنار افراد 

هاا  اصااایال دیگر، ارری دارد و مجموع آن

صاورت جمعی در تف تف افراد اصایل به

نیسات. پس فردی نیسات که بدون نوآوری  

باشااد. تجمیع این نوآوری ها ذیل فرهنگ 

اخالق فاضااله که در آن غریزخ اسااتخدام،  

ها و تجاوزها  بت افراطی و طغیانحساد، مح

به حقوق مردم کنتر  شاااده باشاااد، نهاد را 

 کند. نیرومند می

 مداری فرد اصیِل نوآور  ارتقای نهاد با اخالق .  2

عنوان سارمایۀ فیزیکی آیا سااختار ساازمان به

در ارتقای اخالق مالرر است؟ یا اینکه تغییر 

بنای اخالقی در فرد اصایل، تغییر اسااسای را 

هاای اخیر، آورد؟ در دهاهباه همراه خود می

ه انگیز  یارتقااز   نوآورانساانی    ۀسارماینقش  

 1در نگااه خرد  ابتکاار و خالقیات کاارکناانو 
 

1.Micro. 

2. Macro. 

3. Fogel. 

بااه دیاادگاااه  و  رفتااه  در   2هااای کالنفراتر 

اجااتااماااعاای،   هااایحااوزه  باایااولااوژیااکاای، 

رسایده  فرهنگی  ، اقتصاادی وشاناسایروان

کالوسااکی نظرات کالساایف مفاساات. 

بااه    4نورثو    3فوگاال نهااادی  تااأریر  در  را 

مای غچااالاش   , ,McCloskeyکشااااد 

  و در دفاع 435 :2017 & 63 :2016

از ارزش ایدخ انسااانی، نوآوری را در بسااتر  

ارزشااامنااد   دارایی  یااف  اخالق  آزادی و 

و گشااااایاش مایماعاناوی  رشااااد  -گار 

.  McCloskey, 2018:15غداناااااد

هااار حرکت متوالی در گوید،  می  5وبلاااااان

رفات، چیزهاای تاازه، بهبود،  مسااایر پیشااا 

ابااااااداعات مبتناااااای بر   و اختراع، تعدیل

همگی توسااااط افااااراد ساااااخته ، مهارت

عماال  شااوند و از تجربیااات و ابتکااارماای

 ؛گیرنادسااارچشاااماه می  اصااایال  فااااااارد

گیرند هایی که بر این پایه شکل میحرکت

شااااوند کااااه در توسط افرادی انجام ماااای

ا نظااااااام جاامعاه ریشاااه دارناد و در معر

دغمشهدی  قااارار دارنااا     نهادیدیسااای لینغ

و دیگران،   از  166   1392احمااد  نقاال   بااه 

معتقد    6کینز .  177-176   1964وبلاااااان،  

تالش   در  جامعه  افااااراداز هاااار یف  است  

4 .North. 

5. Veblen. 

6. Keynes. 
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که در   دیگااااران اساااات  برای ک ی کردن

در   1بااااااه قضاااوت مبتنی بر رسااوم  نهایت

دیگران، رساادغمشااهدی احمد و  نهادها می

 . 214   1937باه نقال از کینز،    164   1392

برای ارتقاای  کوشااااد  می  2دنی رودریاف

در خصااوص  های ساایاسااتی توصاایهنهادی،  

ناهااادی  سااایاااساااات رویاکارد  بااا  گااذاری 

رودریاف .   Rodrik, 2005: 35غدهاد

گذاری هرچند از توجه به نهادها در سیاست

برخورد  اساااتقبااا  می مخااال   امااا  کنااد، 

ساااتورالعمل در این دساااتوری و صااادور د

آن یااا  نهااادی  زمینااه  بنیااادگرایی  چااه وی 

  نویساددر این زمینه می  او. اساتخواند،  می

تمرکز  ،وقتی باا محادودیات روبرو هساااتیم

نهادی جامع منجر   اتحالبیش از حد بر اص

شاود ای میهای سایاساتی بلندپروازانهبه افق

و سادی در   ها ناممکنیابی به آنکه دسات

این   ابراز  اساات.  فرد اصاایل برابر شااکوفایی

سات که آن اله به کشاورهای فقیر مانند  أمسا 

یابی به توسعه ها بگوییم تنها راه دستبه آن

ای  توصایه   !یافته شاونداین اسات که توساعه

 & Acemogluغفایده اساتبی  الخکه عم

Robinson, 2010:1.    ناااظااار باااه 

یابی دسات  ۀکشاورهایی در زمین ،رودریف

 

1. Conventional Judgment. 

2. Dani Rodrik. 

طور  فق هساااتند که بهبه اهداا توساااعه مو

سااارماایاۀ پیشااانهاادهاای   ئاۀاراهنگاام ماداوم 

بومی توجه    هاینوآوریل و  ئبه مساا  انساانی

مشااکل  ،کردن بح» ترعینیبرای    کنند. او

را بررساای   گذاریساایاسااتح پایین وسااط

-128  1392نیا و نیکونسابتی، غطیبکندمی

باا افزودن چناد نهااد    توان فقط . نمی127

  اصاالح اقتصااد آن را ،خوم به یف کشاور

باه    بااالاز    روا  غاالاب ومنطق نظم   کرد. این

فضااای رقابتی  کنتر که برای  اساات   3پایین

اساااات.   کاانااوناای  الزم  زمااان  تااوجااه  در 

نهادها و   گیریشکل  گذاران باید بهسیاست

هر .  باشدرفتارهای عناصر اقتصادی جامعااه 

موفق، در از مجموعااه  درون  اقتصاااااد  ای 

کنناده در باازارهاای کااال، نهاادهاای تنظیم

خادماات، کاار، دارایی و سااارماایاه قرار 

 . در 150   1392داردغسااابحاانی و بیاات،  

ماجاماوعااه قاوانایان  ناباود  و  قاواعااد  از  ای 

ماطالاوم بایانایپایاش عامالاکارد  از  کااه  پااذیار 

توان انتظار کنند، نمیاقتصااادی حمایت می

باازارهاا و دیگر بخش هاای  داشاااات کاه 

اقتصااااد، عملکرد مطلوبی داشاااته باشاااند.  

همین دلیال باه کشاااورهاایی کاه عملکرد باه

ها نامطلوم اسات اکیداخ توصایه  نهادهای آن

3.Top-Down. 
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شااود به اصااالح نهادهای ساایاسااتی و می

ای اقتصادی خود ب ردازند. در این میان عده 

اقتصااااادداناان موفقیات نهااد را معلو   از 

اهمیت    کهدانند، طوریمیانسااانی    ۀساارمای

اقتصاااادی،   سااایاسااای و ی،حقوق  هاینهاد

تاقاویاات بااه  انسااااانای    ۀساااارمااایاا   ماناو  

، به نقل 158  1392غسابحانی و بیات، اسات

هاایادگر نیز     .2004و دیگران،    1از گالزر

مخال  تکنولوژی یا اقتصاااد نیساات، بلکه  

در نظر او نباایاد تکنولوژی موجاب غفلات  

انسان از اصالت فرد شودغاسدی و موسوی، 

 ،اسامیت  اقتصاادکه از   ای . مساأله49   1398
نااشااااده بااقی مااناده، دلیال وجودی و حال

، چگااونگی عملکاارد دساات نامرئی است

مناافع فردی و جمعی را وقتی  مبنی بر اینکاه

مابااادلاا  وارد  بااازار   ۀافاراد  اقاتصااااادی در 

، بدون اینکه آن را کند  ، هماهنگشاوندمی

نه از  در نظریۀ نئوکالساااااایف  کند.اربات  

شااود و نه از اخالق هادها سااخن گفته مین

ها و هنجارهای  ارزش  اجتماعی که به شکل

در این نهادها متبلور اسات. در  ک کهمشاتر

ر بین  اوحقیقات، یاف رابطاۀ درونی و انادام

نهادی، اخالق و عقالنیت فردی و  ساااختار

دارد. وجود  اقتصااااادی  نظم  و   اجتماااعی 

سااااختار نهادی محصاااو  تکوین و تحو   

 

1. Glaeser. 

اسات که به شاکل تاریخی و در یف   نهادی

هاا و  افتاد. ارزشاجتمااع خااص اتفااق می

هنجارهای اجتماعی در ایااااان ساااااااختار 

نهاااااااادی، متبلور اساااات و مبناایی برای 

گیری اصااو  و قواعدی اساات که شااکل

. ساازدمیاخالق و عقالنیت اجتماااااعی را 

هر کنش اخالقی و عقالنی که توساط افراد 

ایاان نهادهااا و در نتیجااه    ،انجام ماای شااود

ها  اخاااالق و عقالنیت جمعی حاصل از آن

یرد و نظم اقتصاااادی را  گفرا میرا پیش

کناد. بناابراین، نظمااااااای کاه باازتولیاد می

را باه دسااات ناامرئی نسااابات  آن  اسااامیات

حااصااال چنین سااااختاار نهاادی    ،دهادمی

ماحاماادی،  اساااات  . 110   1392غماعارفای 

اخالق   کردننهادینه   برای نهاساازما امروزه 

ها و تکنیف به خود، ساازمانی اعضاای در

 اند. اخالقشاده  متوسال متعددی ابزارهای

ارزش در   هااایکاااری،  و جاماعای  فاردی 

 کاارکناان برای نگرش کاار بر هاایمحیط

 مطلوم، تاأریر قاابال توجهی ایجااد رفتاار

 اخالقی و هاای انسااااانیدارد و باا ارزش

 . 1  1392ساو اساتغموغلی و دیگران، هم

امور   گذاریارزش  اسااالم، ر نظام اخالقید

تقرم باه  بر مبناای داشاااتن تقوی،    و اخالق

کساب لذات   .تاوسا   کساب رضاای  و  خدا
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 جب اسااتوالذت رفتن در اسااالم    و دنبا 

بیش از  کندنسااان توصاایه میبه اما اسااالم  ا

دنباا  باه د،  کاه باه لاذات ماادی بینادیشااا آن

معنوی و اخروی بااشاااد و خود را از لاذات 

هرچند اسااتفاده از .  لذات مادی برهاند  شاار«

مااادی و ،  لااذات  طابایاعاات  و  روزی حاال  

را   شاده اسات  چه در آن نهاده و آفریده آن

که بر محور آن  به شااار  !داندهم مباح می

دهااد پاناجاعالای، غماهاادیعاادالاات ر   زاده، 

  هااایاعمااا  و کنش . درواقع  103   1398

اخالقی را حو  محور عادالات و انساااانیات  

کناد و مکاارم و معرفی میترسااایم کرده  

بااه محور حق  را حو   ابزار   عنواناخالقی 

نماید. مینیف و بد معرفی    سنجش خصلت

کاارگیری  برای حصاااو  ارتقاای نهااد باا باه

سااارماایاۀ انسااااانی نوآور باایاد تعااریفی از 

اخالق ای در دسااتر  باشااد.  اخالق حرفه

بانایااانای حارفااه روی  بار  سااااازمااان  در  ای 

  1398جعلی،  زاده، پنغمهادیگااناههشاااات

را اساتوار اسات و موجودیت ساازمان   126

بینی  جهان  کند. افراد اصیل نوآور،حفظ می

دائمااخ اخالق و   صاااحی  و اساااتوار دارناد،

بااطن ایشااااان باه   پاایناد،اعماا  خود را می

عقاید حقه مزین اساات و با اعما  صااال ،  

کنند. اخالق فاضال را شااکلۀ ذاتی خود می

 

1.Pragmatic. 

ظر در اخالق و باه تاأمال و تجادیادنآناان  

پردازند، زیرا میوکار خود کساااب  ۀفلساااف

چااه انجااام  قضاااوت اخالقاای در قبااا  آن

از تفکرمی راهبردی آناااندهنااد   جاادا  ات 

. با وجود این سارمایۀ انساانی، در نیساااااات

هاای مختل  نهاادی، اعم از تولیاد و بخش

باه وجود   توزیع و مباادلاه و مصااارا، ترقی

 خواهد آمد. 

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

 1گرایانه عمل   ای  اخالق حرفه با    اخالقی سازمان 

م مطالعۀ عمیق در زارربخش مسااتلدیریت م

دالیل   وهای توسااعۀ اخالقیات شاایوه   زمینۀ

نژاد و اساااتغفرهادیرفتارهای غیراخالقی  

اخاالق96   1399خاروتای،   فارد   مااداری . 

های رقابتی ایجاد کند مزیت  تواندمی  اصیل

 .دهاد  افزایشتعهاد کاارمنادان را  و روحیاۀ  

با  از طریق ا سااااازماان  راهبردهاای مرتبط 

مدار افراد اصایل اخالق  ۀمشاارکت دلساوزان

شاااود. چنین اقادامی، دلبساااتگی  انجاام می

شااغلی و سااازمانی افراد اصاایل را افزایش 

منبع   دهد. مسااائولیت ساااازمانی آنان بهمی

تقویت هویت شاخصای و اصاالتی که دارند  

شااود، زیرا حس تعلق بیشااتری به  تبدیل می

کنناد. باه این ساااازماان خود احساااا  می
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ترتیاب، دلبساااتگی شاااغلی بر دلبساااتگی  

مای تااأرایار  و  سااااازمااانای  گااذاردغخاادامای 

 . رواج اخالق فاضله 54  1399گل ایگانی،  

توسااط فرد اصاایل و جلوگیری از خشاام و 

و  دروغ چاااپالاوساااای، گاویای  و  باادبایانای 

ای را در ساازمان محقق گرایی حرفهاخالق

مدار نسااابت به  کند. فرد اصااایل اخالقمی

هاای خویش، خوشااابین اساااات و تواناایی

کند؛ در مقابل، خالقیت خود را شاکوفا می

فرد بدبین در شاکوفایی اساتعدادش متوق  

ماند، چون از لحاظ فلسااافی دنیا را پو  می

 ها راانساانپندارد و  مدبر میو بدون مدیر و 

پنادارد.  می  فااساااد و خاائن  ،نظر اخالقی  از

ی میان افراد، اعتمادبی  وسوءظن    ،بدگمانی

تعمق   فرد اصایل،  نتایج دیگر بدبینی هساتند.

باا راه درساااات را  و  زنادگی    ۀدر فلسااافا 

او    دهاد.میتشاااخیص بینی صاااحی  جهاان

را از خود  چینانسااخن  و  اندیشاادمیمیبت  

 نیسااات، زیرا غرور  متکبر و  م  ناد،ک میدور  

قرار داده اساات. اصاال را بر کرامت انسااان  

عادم اعتمااد، تواناد گسااال  گویی میدروغ

و را در سااااازماان فعاا     دورویی و تظااهر

خشاف را   خویی و صاداقتهای نیفریشاه

 را و و فرهنگ سااازمانجَی  گویدروغ کند.

عما  از اَ  ،قلبکند. تمی  آشاافته و مسااموم

 

1. Verifications. 

 . فرد اصااایل بااخالق،اساااتاجرایی دروغ  

 رمرخ ساااازد تا میخود   ۀصاااداقت را پیشااا 

ناام اعتمااد و اطمیناان قلبی را بهاایی باهگران

ترین مهماز    در نهادها پابرجا کند. پس یکی

و کاااهش دروغ و  روش -بیهااای کنتر  

، پرورش نصااااداقتی در ساااط  سااااازماا

 کارکنان و مدیراناصااایل در شاااخصااایت  

 است.

 ای اخالق حرفه 1های . مصداق 2-2

هاى ساارچشاامه که اساات علم  اخالق،

اکتسام صفات نیف و راه مبارزه با صفات 

مورد   باد و آراار هر یاف را در فرد و جاامعاه

هاى  شااف، بح»دهد. ب بررساا  قرار م 

زمایان  بار  گااام  انسااااان  وقاتای  از  اخاالقا  

صفات نیف اخالقی را گذاشت، آغاز شد.  

 که عقل و البته ساارشاات و فطرت پاک هر

 در قالب چهار ،کندید میأیت  انسااانی آن را

ل حکمت، عفت، شااجاعت و  عدالت  اصاا 

یعنی   2ساااالریشااایسااتهکنند.  خالصااه می

اصااایلی    کااارگیریبااه  بر  کااه عالوه افراد 

عمال باه موازین اخالق باا    داشاااتن مهاارت

، مساااائل و  رویدادهارا در جامعه  ،ایحرفه

بحران و  و محتماال حوادث  هااای مختل  

عااافیاات هاادایاات  اجتماااعی   بااه سااارمنز  

 . برخی از موازین  47   1399کننادغخاانی،  

2.Meritocracy. 
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داری در مااناتای عباارتناد از ااخالق حرفاه

ای، شاااجاعت و شااارافت حرفه،  ساااازمان

و   هاای گونااگونحترام باه مردم و فرهناگا

های  ماللفه  نهادها، که شاااملنفس در  عزت

تعهد و    و 1ساتگییشاا،  نفس اسااسای عزت

امین بودن از صافات بارز و اسات.   رساالت

ای و رفتاار اخالق حرفاه ۀاولیا   ۀمشاااخصااا 

طوری که پایه به  ؛مناساب در ساازمان اسات

رود و شامار میو اساا  اعتماد و اطمینان به

نیز تأریر متقابل دارد. افرادی   نهادیبر تعهد  

هاای داری را در حوزه کاه صااافات اماانات

نمی تاادریج در بااه  ،گیرناادمختل  جاادی 

-ءساااو  یداخال ساااازماان تبادیال باه افراد

شااوند که اعتماد می گر و غیرقابلاسااتفاده 

 خورد.برمیمشااکل به   انکل ساایسااتم با آن

 نهاادی، یعنیهاای بااالی  در رده   حتی اگر

مادیریات یاا معااونات بااشاااناد. شاااجااعات و 

 خودشاکوفاییای فرد اصایل،  شارافت حرفه

برد تاا می بااالدر او  پاذیری را خطرقادرت و 

را برای هاای نرفتاه راه  هاای فت  نشاااده وقل«اه

 ،کاریصاداقت و درساتموفقیت بیازماید. 

در نهااد    طرفیناعتمااد و اطمیناان قلبی    ۀپاایا 

 ،کاریبدون صاداقت و درسات اسات، زیرا

صادق بودن  بنابراین    شود؛ایجاد نمیاعتماد  

اصااایاال، بارای ظاهاور  فارد  اخاالق   بانایااانای 

 

1. Competency. 

رد اصااایل، عزت ف  اسااات.  نهادای در  حرفه

باه    ،امنیات  و باا احساااا   بااالیی داردنفس  

معنای احساا  امن بودن و توانایی مقابله با 

تعهد و  ،شاایساتگیتحقق    ها، براینابساامانی

 جوید. میپیوند  رسالت خود

 نقش نهاد: خدمت به فرد اصیل . 3

در راه  عناصار فداییاصاالت دارند و   ،افراد

اجتمااع نیساااتناد. از طرفی نباایاد باه قادری به  

بساااتر مهم   نقش فردی توجااه شاااود کااه

ارتقاادهنادخ انساااان که هماان زندگی کردن 

در اجتماع اسااات، به حاشااایه رانده شاااود!  

توجاه نکردن باه سااارماایاۀ انساااانی، عاامال 

ای معضااالت اجتماعی، اقتصااادی و ریشااه

حااالای در  اساااات.  در  فارهاناگای  چااه  کااه 

یافته و چه در کشاورهای ساعهکشاورهای تو

یافته، با فرا تأکید بر اصاالت  کمتر توساعه

فردی و آموزش سااارماایاۀ انساااانی نوآور،  

صااورت خودشااکوفا نهادها را ارتقا افراد به

هاای  دهناد و رشاااد اقتصاااادی باا داراییمی

شاااود. علم نامشاااهود غغیرمادی  محقق می

فرد اصایل، قرین با عملش اسات؛ یعنی فرد 

نوآور، با کمف نهادها، دانش خود اصاایل  

فناااوری   بااه حیطااۀ  صااانااایع مااادر،  را در 

کشااااند و اساااتعدادهای نهفته در جهان می
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آورد. وقتی ماده و جساام را به فعلیت درمی

دانش ضاامنی در نهادها و مراکز تحقیقاتی  

به گردش مراکز صانعتی افتاد، بازار تساخیر 

آفریناد. درکشاااورهاای شاااده و رروت می

یافته، به سبب استیالی نهادهای  هکمتر توسع

، این چرخاه معیوم اسااات و  1ماد  قادیمی

مانند؛ تکرار و تمرین و اساتعدادها نهفته می

ممارساات در ورطۀ آزمایش و تجربه اتفاق 

افتاد، بناابراین نواقص عیاان نشااااده و نمی

خودشاااکوفاایی فرد اصااایال و باه دنباالش،  

پیشااارفات فنااوری و اقتصاااادی حااصااال 

خادماات عمومی جادیاد   شاااود. شاااعاارنمی

ها عبارت اسااات از  خدمت نه،  برای دولت

بناابراین گویاۀ جادیاد خط   فقط هادایات.

های  ها و توصایهگذاران به جای روشمشای

منظور کساب ساود و شادخ ساازمانی بهدیکته

های اخالقی را وارد رونق بیشتر، باید ارزش

  1395فرد،  گفتماان در نهاادهاا کننادغداناایی

تر که متشااکل سااطوح پایین  و به  53،  2ج 

از تجمیع افراد اصااایل اسااات، توجه کنند. 

گیری  پس از محاسااابۀ کاربرد عملی اندازه 

بااه و ارزش عمومی  تحلیاال  عنوان آخرین 

عاادالاات و  اجرای  نحوخ  بررسااای  از  بعااد 

های  دهی به افراد اصاایل در ساایسااتمارزش

ای،  رانی شااابکاهنوین ادارخ عمومی و حکم

 

1.Old- fashioned. 

سااایساااتم ارزیاابی   خیماۀ  نوآوری باه میااباه

مهم کااه  دولتی  بخاش  ترینشااااان عمالاکارد 

شاود. در این راساتا، نهادهاسات، معرفی می

گذاری فرد اصاایل  دولت نوین باید خدمت

تصاااادی ایاناکااه  تااا  باکانااد،  آنااان را  گار 

 .Denhardt, 2000: 550))باشد

اصیل  .  3-1 افراد  به  رنگ  و کم مدار  اخالق توجه 

 شدن رذایل اخالقی در سازمان  

،  رنگ شاادن فضااایل و شاایوع رذایل اخالقی کم 

سااازمانی دچار    ت معضااال اصاایل را به    کارکنان 

 .  31   1371جااعاافااری لاانااگاارودی، کااناادغ ماای 

باا    اخالقی بی و پرهیز از    ماداری اخالق ضااارورت  

اسات.  پیوند خورده    فاضاِل هر فرِد اصایل اندیشاۀ  

عادم  باه    هاا، قی اخال بی بسااایااری از عادم تعهادهاا و  

فرد  های منحصااربه آگاهی فرد اصاایل از توانایی 

  افراد خودساااخته   فعالیت   محور   گردد. خود بازمی 

و اصاایل، شااکوفایی اسااتعداد و خالقیت اساات.  

کااه  دهانااد  اجااازه نامای و دیاگاران  بااه خاود    آنااان 

  پاایبناد   حق   قاانون   اخالقی شاااوناد و باه مرتکاب بی 

و    . صاداقت آنان خوش نباشاد   بر هساتند، هرچند  

درسااتی در سااازمان توسااط این افراد، جاری و  

  زند. شاود و عملکرد افراد را محف می سااری می 

مدار از راه ساالم شاکوفا کردن  فرد اصایل اخالق 

عالقاه باه تفوق و  هاای خود،  اساااتعادادهاا و مزیات 

زیارا  ،  دارد احاتارام و تاکاریام  و جالااب    بارتاری 
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و رفتاار قلادرمانبااناه باا زیردساااتاان    طلبی ریااسااات 

طلبی خطرنااک و ماذموم  هاایی از قادرت نشااااناه 

. انسااان اصاایل و خودساااخته که عدالت  اساات 

دیاگاران را بار  اخاالقای دارد، فاروتان اساااات و  

نگاه    پاایادار   را   قاانون و    کناد می خویشاااتن مقادم  

،  غرور و خودخواهی   میل   ه صاافات رذیل دارد.  می 

در فرد  طلبی  تکبر، کینه، دشامنی، حساادت و جاه 

ماداری و اکرام دیگران  ون قاان   اصااایال نوآور، باا 

غنای اخالقی یافته و    جایگزین شااده اساات، زیرا 

ارزش یا  بی   ، حقارت، حساا  کمبود شاخصایت ا 

  مداری بودن ندارد. فرد اصایل با اخالق ارزش  کم 

، جایگاه  لیاقت و شاایساتگ  و تالش و نشاان دادن  

  آورد و در ممتاز خود را در ساازمان به دسات می 

جوی   وق و برترى صاادد تف   در   یا هواى ریاساات  

فرد     . 73   1396نیسااتغساایدنژاد و نصاارآبادی،  

اصااایال  نوآور در درون خویش احساااا  غنی  

کناد تاا بر  می ن اظهاار تقوا    بودن دارد؛ بناابراین باه ریاا 

حکومت یا قضااوت  و    های مردم مسالط شاود د  

براى جلب نظر    . گیرد ب عهده    ر دیگری را ب   مسند یا  

به سالوس   مردم و تیبیت موقعیت خویش، دست  

ساااازى و خودنماای   زناد و ظااهر می ن و دوروی   

همچنین  د.  کناد تاا باه اهاداا خود دسااات یاابا می ن 

معرا نفس سارکش و    هم در فرد اصایل نوآور  

طلبی  شهرت   به دنبا    ، اما های آن قرار دارد وسوسه 

نیساات، چون با  قدر و منزلت  یافتن  تالش برای    و 

خودشاااکوفاایی نوآوری، بهترین جاایگااه ممکن  

خود را در نهااد یاافتاه و از جاایگااه خود رضاااایات  

بر    مادار، فرد اصااایال نوآور و اخالق   بااطنی دارد. 

و نافاوذ ماعاناوی و    ی دیاگاران تامالااف دارد هااا د  

حافاظ    بارای   آورد. بااه دساااات مای   را   ماحاباوبایاات 

انواع معااصااای و تخلفاات    باه موقعیات خویش،  

کند. فرد  نمی تظاهر و ریاکاری  زند و  نمی دساات  

کار انجام  به اقتضاای حکمت و مصالحت  اصایل  

کناد و از  ی را تعادیال می فطر   ی طلب جااه دهاد.  می 

ماداری افراد  شاااود. اخالق خاارج نمی مرز اعتادا   

کساب    و قضااوت ناحق    و دروغ  اصایل، آنان را از  

شاااکساااتن حریم و حرمات قوانین و    و شاااهرت  

کند و این همان نیروی  ساازمان حفظ می مقررات  

ارزشامندی اسات که قبل از قوانین ساازمان  درونی  

افتاد و ساااالمات دساااتگااه اداری و  کاارسااااز می 

ساازد و به تبع بر تنظیم  کاهش فسااد را محصال می 

افتادغدرخشاااان و  هاا هم کاارگر می خط مشااای 

- . فرد اصایل نوآور و اخالق 90   1396دیگران،  

وابساااتگی غیرمنطقی باه چیزی    و   تعصاااب دار،  ما 

هاا معموالخ گرفتاار  ازماان امروزه افراد سااا   نادارد. 

شان افتاده  بر دیدخ عقل هستند که  حجام ضخیمی  

از درک حقاایق و سااایر در مسااایر حق    و آناان را 

شاف، هرکه مسائولیتی در  ؛ زیرا بی سااخته محروم  

هاای دولتی دارد، از نااحیاۀ  هاا یاا ساااازماان نهااد 

ها و  دوساتان، آشانایان و حتی باالدساتان سافارش 

تخادام، پااداش  هاایی همچون اسااا درخواسااات 

گرفتن، ارتقاای پاایاه یاا درجاۀ شاااغلی و اعطاای  
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کند که ممکن اسات انجام  مرخصای دریافت می 

ها  آن به لحاظ قانونی درساات نباشااد و تحقق آن 

نایااازمانااد دور زدن قاااناون یااا تاخالا  از ماقاررات  

 . در این  496، ص 1387بااشااادغدلشااااد تهرانی،  

متملقان را به  رنجش و جدایی    فرد اصاایل حالت،  

بسااا تبعات    و چه خرد تا حق را احیا کند  ن می جا 

قوانین و    ولی وجود آید،  و مشکالتی نیز برایش به 

و حریم انصااااا، حق و    شاااکناد نمی مقررات را  

  اخااالقاای باای   کاانااد. رعااایاات ماای عاادالاات را  

، فلذا برای حفظ سااازمان از  االنتقا  اساات سااریع 

گری،  انصاافی، ساتم بی ،  از مدار حق   شادن   خارج 

، باایاد  جاای ضاااوابط باه  روابط  و رواج    خیاانات 

متوسااال باه تقویات اخالق در تاف تاف افراد  

سااازمان شااد، البته افرادی که با تکیه بر اصااالت،  

اند. ارادخ این  شااخصاایت ذاتی خود را احیا کرده 

مصاااون    از هوای نفس افراد اصااایال ساااازماان را  

ی  وقت    . 80   1396داردغسایدنژاد و نصارآبادی،  می 

کنند،  ا هم نزاع و کشامکش می افراد در اجتماع ب 

کانااد و تاوهایان  هار یااف از »مانِ« خاود دفاااع مای 

دیاگاران بااه »مانِ« خاود را گاناااهای ناااباخشاااودنی  

مدار، وحدت همگانی،  داند. فرد اصیل اخالق می 

باراباری و بارادری و اخاوت دیانای و ماحابات و  

کناد و  گاذشااات و اییاار را جاایگزین منی«ات می 

افراد به    نی فشاا ها و جان شاود که تصادق باع» می 

شود تا دردهای نهادی  یکدیگر، همراه با صداقت  

 

1.Formal Institutions. 

 را درمان کند.  

های باال به پایین،  : خط مشی 1. نهادهای رسمی 2-3

 ایفای عدالت و جلوگیری از آنارشیسم  

لاۀ  أ باه مسااا   قاانون و    جمهور   افالطون در دو کتاام 

»نظم« پرداخته اسات. نظم در نگاه افالطون، ناشای  

حاااصاااال از تاقسااایام کااار    از تاعاااد  طاباقاااتای 

   . 112- 111   1392غماعارفای ماحاماادی،  اساااات 

ارساااااطو روح انساان را دارای دو نیروی خرد و  

امیااااا   ت  دانسات و غلبۀ خرد بر شاهو شاهوت می 

نفسااانی و کسب فضیلت را راه رسیدن به امر خیر  

خااارد را مبناااا    ، افی باااود انساااان د. ک کر تلقی می 

قااارار دهاااد و فضایل را از طریق تعلیم و تربیت  

در این    بیاموزد و در عمل جمعی به کار گیاااارد؛ 

در بستر  شااد و انسان  خیاار محقااق ماای   صورت، 

   1392غمعرفی محمدی،  رساید به ساعادت می نهاد  

قبیال    هاا و اوصاااافی از باا توجاه باه ویژگی    . 108

ظهور، قاااد  و    ، افاضه، لط ، کالم، نور، ء اعطا 

را  وجود قائل اساات و آن   تعالی که هایدگر برای 

مشاااکل  ،  کناااد موجودات تلقی مااای   ۀ بنیاد هم 

گفات کاه نزد هاایادگر وجود خصااالتی    توان می 

؛ پس ارتقاای اخالق در  قادسااای و االهیااتی نادارد 

 . نهاد با  50   1388فرد اصاایل مهم اسااتغعلمی،  

  ازد. سااا ایجااد قوانین و نظم این مهم را میسااار می 

نهاادهاای رسااامی باا وضاااع و اجرای قوانین خط  

هاای بااالتر  هاای کالن کاه مسااایری از رده مشااای 
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تر دارد، بسااتری  های پایین مدیرتی به ساامت رده 

ساالم برای فعالیت و دساترسای عادالنه به امکانات  

ساااازناد. فساااادهاایی  برای افراد اصااایال مهیاا می 

هاای اختصااااصااای یاا اساااتفااده از  همچون رانات 

صاورت انحصااری، در شافافیت قانونی  به امکانات  

رسااد و  گر به حداقل می های کنتر  و خط مشاای 

افراد اصایل، ذیل چتر عدالت و تسااوی متناساب،  

ای باا  رساااناد. اخالق حرفاه باه خودشاااکوفاایی می 

هاایی چون روحیاۀ مشاااارکات،  داشاااتن ویژگی 

گو بودن و پذیرش  دلبستگی به کار، تعامل، پاس  

امادهاای آن در بساااتر  هاا و پیا مسااائولیات تصااامیم 

قاانونی و مطمئِن نهاادهاای رسااامی، ظهور یاافتاه و  

شاود  تر کارکنان می موجب احساا  هویت قوی 

شاود فعالیت کارکنان به  که به نوبۀ خود باع» می 

هاای عاادی ارتقاا یاابادغآرغاده و  بیشاااتر از فعاالیات 

  نهاادهاای    . البتاه اینکاه 87- 88   1399دیگران،  

چرخۀ سااالم  هت  ج را  عادالنه    رساامی، مناساابات 

  فراهم   افراد اصاایل   دانش ضاامنی و صااریِ   بروز 

بینی نیسات؛ زیرا در نگرش  کنند، کل را اصایل می 

مارکسایسام و اقتصااد ساوسایا ، نوآوری افراد نهفته  

مااناد. اصاااوالخ باافات کلی ایجااد برابری و تسااااوی  

قهری میان افراد با اساااتعدادهای مختل ، عدالت  

شاااخص را    متنااساااب باا ظرفیات و اساااتعاداد هر 

کناد. پس وجود نهاادهاای رسااامی  برآورده نمی 
 

1.Informal Institutions. 

2. Bottom- Up Policies. 

3. Policy Entrepreneur. 

برای ایجااد بساااتر قاانونی و اجرای مطمئن خط  

های کالن، ضاامن حفظ موقعیت هر فرد،  مشاای 

وضاع شاده تا از وجود ارزشامند تف تف افراد  

اصایل، حمایت و مواظبت کند. بدون وجود بساتر  

با انضبا ، فرد اصیل، موقعیتی برای بروز نوآوری  

 نخواهد یافت. 

های پایین  خط مشی   1  .  نهادهای غیر رسمی: 3-3

 و اکرام و احترام فرد اصیل   2  به باال 

هاای انتخاابی در ساااط  نهاادهاای  خط مشااای 

دساتورگذاری، برای پذیرش جدی تلقی شاوند،  

هاایی برای  هاا یاا انتخاام اینکاه چاه نوع راه حال 

شاوند  مقابله با مشاکالت، کاربردی محساوم می 

هاا مبناای  ع ابزارهاایی برای مواجهاه باا آن و چاه نو 

گیرناد، همگی تاا حاد زیاادی  برخورد قرار می 

تابعی اسات از طبیعت و انگیزش اصالی افراد و نیز  

هاای خط  هاای باازیگرانی کاه در زیر نظاام انادیشاااه 

باه باازی    گیرناد. مهمترین راه مشااای آرایش می 

کشاااانادن افراد اصااایال نوآور، از ساااطوح پاایین  

تبادیال کردنشاااان باه کاارآفریناان  ساااازماانی و  

   2006،   4در ساطوح باالترغهاولت   3گذار سایاسات 

 ، اکرام و احترام و دخالت دادنشان در طراحی  50

کاه  طوری هااسااات؛ باه خط مشااای   5دساااتور کاار 

4. Michael Howlett, M Ramesh & 

Anthony Perl. 

5. Agenda Setting. 
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آن در    1ریز کردن تقویت سارمایۀ انساانی و برنامه 

جاهاات باروز ناوآوری بااه صاااورت خاودجاوش  

اسات. خطرپذیری سایاسای، ناشای از تصامیمات  

گذاری را تحت  صااورت عام، ساارمایه دولت به  

دهادغسااابحاانی و حبیبیاان نقیبی،  تاأریر قرار می 

  و افراد اصاایل در ساارتاساار نهادها با  126   1391

های عام رو در رو شااده و در  این نوع خط مشاای 

زم به رعایتند. درساات اساات که  بیشااتر مواقع، مل 

شاااکوفاایی و نوآوری، نیاازمناد یاف سااااختاار  

مند  پارچه و تصاامیم واحد و قانون مدار، یف نظم 

های واضاا  و دسااتورمنبانه از باال به  با ساایاساات 

پایین اسااات، اما باید دانسااات که عالوه بر نیااز به  

های  پارچه با ساایاساات های واحد و یف ساایسااتم 

فرایند یادگیری نوآور    واضاا  برای پابرجا کردن 

ریختگی برخاساته  هم شادن، برای جلوگیری از به 

های پویا بودن،  از خودشاااکوفایی یا غلباه بر هزیناه 

باایاد راه برای فرآینادهاای شاااکاافات، انشاااعاام و  

هام باااز    (Langlois, 2017:1)تاناظایام دقایاق 

های انساانی شاکوفا شاود و این با توجه  باشاد تا ایده 

ان ساطوح پایین مدیریتی  و اصاالت دادن به بازیگر 

شاااود.  محقق می   2یاا هماان باازیگران ک  خیااباان 

پاذیرتر شااادن  جهاانی شااادن اقتصااااد و تحرک 

تر از همه، نسال جدید  ها و مهم سارمایه و شارکت 

عنوان تمییلی از ساارمایۀ انسااانی،  کارگران ماهر به 

های باز توزیعی  باع» شااده تا اجرای ساایاساات 

 

1. Programize. 

ای نااکاارامادتر  طور فزایناده وسااایلاۀ دولات باه باه 

 . دولات باایاد باا  309   1390شاااودغمتقی و متین،  

آفرینی و  جاای نقش درک درسااات از باازار، باه 

گااذاری از باااال بااه پااایایان،  تامارکاز سااایاااساااات 

گاذاری از پاایین باه بااال را برای ظهور  سااایااسااات 

تر مهیاا کناد و در رقاابات  باازیگران ساااطوح پاایین 

گر داشاااتاه بااشاااد ناه  نوآوراناه، نقشااای تساااهیال 

زیر چتر نهاادهاای غیر    کنناده. گر و کنتر  هادایات 

هاای فرد اصااایال، اعم از علم  رسااامی، سااارماایاه 

خالقیت و نوآوری به شاار  کسااب اخالق که  

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

تاوانااد جالاوی بااازی ریاااکاااراناۀ  شاااود و مای مای 

دموکراسااای امروز را بگیرد. وقتی علم باه عمال  

و عمل نیکو و عاقالنه هم علم    ببخشاد صافا و نور  

را تکمیال کرده و باه آن روح و جاان و نوآوری و  

رفاااه اجاتاماااعای باباخشااااد، تاخاریااب دیاگاران و  

ها  طور ملمو  از نهادها و سااازمان چاپلوساای به 

شاود. بهترین نوع آزمون اینکه آیا علم  برچیده می 

اناد، اینسااات کاه وقتی  و عمال مقرون هم شاااده 

را باه  ا آموخات، آن سااارماایاۀ انساااانی، نوآوری ر 

مرحلاۀ عمال درآورد؛ زیرا نواقص باه هنگاام عمال  

شاااوناد و عمال، میزانی برای  خوبی نماایاان می   باه 

محف زدن علم اساات که نقصااان آن را نشااان  

چه از ظهور استعداد و نوآوری  دهد که آیا آن می 

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

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

کناد و این را در  هاا را جبران می بااخخره کااساااتی 

دهد؛ زیرا  بساتر نهادهای غیررسامی بهتر انجام می 

به  افراد در آن  که  اسات  ساازمانی    ، غیررسامی   نهاد 

ماناتاهای باادون    ، هارگاونااه فاعااالایاات مشاااخاص 

  زنند و نهاد ی دساات می آگاه   یا مراتب  ساالسااله 

  غیررسمی یف شبکه روابط شخصی و اجتماعی 

مراتب ساازمانی وجود  اسات که در قالب سالساله 

خود و در شاارایط روابط افراد  ه بلکه خودب ،  ندارد 

قوانین،    - . نهاادهاا  گیرد باا یکادیگر شاااکال می 

انتظاارهاا و هنجاارهاا بر اساااا  قوانین شااانااختی  

مشاااترک سااااختاارهاای اجتمااعی، اطالعااتی کاه  

بااورهاا و تجربیاات جاامعاه را تقطیر و خالصاااه  

 ,Greif, & Mokyrدهندغ ا  می کند، انتق می 

باه جاای دیکتاه شااادن مقررات  . پس    2016:1

توساااط نهاادهاای رسااامی، باایاد آزادی عمال در  

نهادهای غیررساامی به افراد اصاایل و نوآور داده  

شاود. اما این مهم در بساتر فرهنگی متناسابی محقق  

شااود که مورد پذیرش افراد اصاایل باشااد. در  می 

صااورت  ، افراد به ای متقابل این صااورت در رابطه 

هاای خویش را در راساااتاای  خودجوش، تواناایی 

گیرند و نهادهای غیررسمی  ارتقای نهاد به کار می 

عنوان پاداش، عملکرد افراد اصاایل و  هم متقابالخ به 

 کنند. ارزشمندشان را تکریم می 

 . تحلیل و بررسی 3-4 

رابطاۀ مبتنی بر اخالق، موجاب پیوناد بین افراد  

شاااود کاه بر حساااب فطرت و  اصااایال نوآور می 

را باا علم و ادراک    اتشاااان یا ح سااااختاار وجودی،  

کنانااد. باادون ادراک و شاااعاور فردی،  اداره می 

افتناد و ادراک خیاالی  از کاار می   گااناه پنج حوا   

شاود؛ در نتیجه تمام  و وهمی و عقلی هم زایل می 

شاود. فرد  ی از فرد اصایل سالب می مراتب ادراک 

کناد.  هاا نمی اخالقی اصااایال خود را گرفتاار بی 

گرچه ادراکاتی در بام شااناخت انواع شااهوات  

دارد، ولی باا پاایبنادی باه اخالق، ادراکااتی کاه باه  

حاا  خود و دیگران ناافع اسااات در خود تقویات  

کناد. اشاااتغاا  در ساااازماان، الزام تشاااخیص  می 

رو فرد  کند. از این می   مصالحت و مفاساد را نمایان 

اصایل و نوآور فقط به دنبا  تأمین منافع شاخصای  

نیسااات و در جهات حصاااو  خیر جمعی تالش  

که فرد اصاایل در    اساات   آن   تر مهم کند. نکتۀ  می 

  ناائال بساااتر نهااد و ساااازماان باه کمااالت انساااانی  

شاااود کاه رسااایادن باه آن کمااالت در حاالات  می 

فردی محاا  اسااات. کساااب کمااالت تقوایی و  

ات فااضااالاه ماانناد عادالات  صااافا نوی، ملکاات و  مع 

اجتماعی، احسان، اییار و گذشت فقط با تعامالت  

زندگی سااازمانی و نهادی در باطن فرد اصاایل و  

 گیرد. مدار شکل می اخالق 

عدالت اخالقِی فرد اصییل: رفاه مییشیتی و  .  4

 گرایانه  اقتصاد عدالت 
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اسات. پس  چیز در جای خود    هر ، نهادن  1عدالت 

یاعانای طاراحای و  ماناظاور از عاادالاات اجاتاماااعای،  

باه    ی ای کاه هر کسااا اجرای نظاام حقوقی باه گوناه 

اش برساااد و در مقاابال آن حقوق،  حق عقالنی 

وظاایفی را انجاام دهاد یاا مسااائولیات و عواقاب  

   1392غمعرفی محمادی، را ب اذیرد تخل  از آن 

 . التزام باه تحقق عادالات، منو  باه فهم عمیق  114

باا اعتالی افراد اصااایال، اجتمااع هم  حق اسااات.  

شاااود و الزماۀ درک این حقیقات،  اصاااالح می 

شاناخت راه عدالت باطنی فرد اصایل اسات، زیرا  

شناخت  با    جامعاااه هر    برای اخالقی  ۀ  ماهیت فلسف 

قرار    ارزیابی مورد  اشاخاص   اعما  و رفتار  ی  واقع 

گیرد. اصاااو  »عادالات اخالقی« چهاار چیز  می 

تدا  قوخ شااهویه، دوم  اساات  او  عفت، یعنی اع 

شاااجااعات، یعنی اعتادا  قوخ غضااابیاه و ساااوم،  

حکمت، یعنی اعتدا  قوخ فکریه و نظریه. اگر این  

طور اعتدا  جمع شاود، قسام  ساه قوه در کسای به 

چهاارم کاه هماان »عادالات« اسااات، ظهور خواهاد  

کرد. این عدالت غیر از عدالت فقهی اساات؛ زیرا  

ٍق حقاهُ«  جاا باه معناای »اعطااء کال ذی ح در این 

اسات که ضاامن اخالق و ملکات و اعما  صالحه  

گری نیسات، پس باید  شاود. برای ُخلق، کنتر  می 

باا تکرار عمال نیکو، ملکاه پادیاد آیادغطبااطباایی و  

 . نهاادهاای ملتزم باه  289  1384پرور، ساااعاادت 

ایجاد عدالت اجتماعی باید ابزار آزادی اندیشاه و  

 

1.Justice. 

قی یافته،  فکر را برای فرد اصاایل که عدالت اخال 

دار  مهیاا کنناد تاا باه آن وسااایلاه، افراد صاااالحیات 

عنوان الگوهای نوآور شاناخته شاده و وارساتگان  به 

گرایان در  مداران، اقصاددانان و عدالت از سایاسات 

گذار قرار بگیرند؛  رأ  نهادها و مراکز خط مشی 

آناان باه موقعیات و حادود افراد واق  هساااتناد و باا  

حق،  جاایگااه منااساااب هر ذی در نظر گرفتن  

عادالات را در مورد او اجرا خواهناد کرد. پاایاۀ  

ایجااد عدالت در اجتمااع از ایجاد عدالت در باطن  

گیرد، نه از کلیااتی که در  فرد اصااایال نشاااأت می 

شاااود.  هاا وضاااع و الگوگاذاری می خط مشااای 

هاماچانایان عاادالاات اجاتاماااعای در زناادگاِی مانافارد  

رشاااد  دهاد، بلکاه در بساااتر اجتمااع  دسااات نمی 

وجودآورندخ  کند. دستگاه تکوین و خلقت، به می 

های طبقاتی میان مردم اجتماعات نیساات.  تفاوت 

تحوالت اجتمااعی ریشاااه در کمبود »عادالات  

اجاتاماااعای« دارد. بارای جالاوگایاری از عاقاادخ  

ها  مرج و اغتشاااش و محرومی«ت و عداوت و هرج 

ها و تضاییع جامعۀ بشاری باید افراد اصایل  و انقالم 

ده باه عادالات اخالقی در تنظیم خط  شااا متخلق 

هااای ناهااادی و اجارای دساااتاورکااارهااا،  مشااای 

رویکردهاای عملی و تاأریرگاذار پیش گیرناد، میال  

رواج انفاق در جامعه برای حل مشاکل اقتصاادی  

مراتب اجتماعی و سایاسی بر  سالساله   و طبقاتی. اگر 

  ۀ مدین   ، تشاکیل شاود   افراد اصایل حساب شاایساتگی  
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   1397غعلوی،  کند می   فاضاله در زمین تحقق پیدا 

ترین  شدن اقتصاد، بارزترین و مشخص جهانی    . 1

یکم اسات و  و شادن در قرن بیسات تحو  جهانی 

گاذاری  این مهم بر عملکرد نهاادهاا و سااایااسااات 

ها مالرر اساات. در اقتصاااد سااوساایالیسااتی،  آن 

شااود، زیرا  نوآوری ساارمایۀ انسااانی، شااکوفا نمی 

تعدادهای  یکساان بودن امتیازها برای عموم که اسا 

ساااز نارضااایتی اساات. این  متفاوتی دارند، زمینه 

نقص در مکتب کاپیتالیساام هم با سااوءاسااتفادخ  

دست  به داران از دسترنج زیردستان و دست سرمایه 

ای بارای تاالش و ظاهاور  کاردن آن، اناگایازه 

رفته  ماند، زیرا بوروژواها، رفته اساتعدادها باقی نمی 

دودتر و فقیرتر  تر و پرولتااریاا هر روز محا رروتمناد 

شاااوناد. اماا توجاه باه اصاااالات افراد از منظر  می 

تکشااان  خودشااکوفا کردن و تبلور نوآوری تف 

فرد اصایل نوآور   شاود؛ درواقع باع» توساعه می 

گذارد.  می  میبتی  تأریر  خود  اطرافیان  و  محیط  بر 

توجه به ساارمایۀ ارزشاامند انسااانی، عامل توسااعۀ  

کشاااورهاایی  اجتمااعی، سااایااسااای و اقتصاااادی  

همچون امریکا، ژاپن و آلمان شده استغسبحانی  

، باه نقال از احمادپورداریاانی  20   1391و دیگران،  

    . 43   1385و مقیمی،  

 گیرینتیجه

نظم نوین جهانی و عدالت، با اعطای حق متناسب  

 

1. Enlightening. 

یااباد. باا  اساااتعاداد هر فرد اصااایال باه او تحقق می 

اعاتاالی اخاالقای تااف تااف افاراد، زمایانااه بارای  

ایی اساااتعادادهاا مهیاا و فرد اصااایال از  شاااکوفا 

یابد.  خودشااکوفایی خویش رضااایت باطنی می 

سااااز تحقق غناای  این غناای نفساااانی فرد، زمیناه 

که تهی بودن فرد  طوری متعالی در نهادهاسات، به 

از فضااایل اخالقی هم مانع اصاالی بروز نوآوری،  

هاای تاازه و خودشاااکوفاایی اسااات کاه  ایاده 

هاای طبقااتی و  لاه هاای فرهنگی، فااصااا ناابسااااماانی 

معضاااالت تعادیال رروت را در اجتمااع باه وجود  

عمال فرد اصااایال و    آورد. مقرون بودن علم باا می 

شاود،  شاکوفاساازی او در بساتر نهادها محقق می 

زیرا منشاااأ ارر وجود هزاران فرد اصااایال باه جاای  

فوجی از جمعیات در نهاادهااسااات. نیروی بیشاااتر  

شاااود که  نهااد در مقاابل فرد اصااایال نبااید مانع آن  

های صاانعتی، فضااایی و  اصااالت در اختیار نهاد 

پایۀ  سیاسی فرا شود. فرد اصیل و نوآور، سنگ 

محور و  های دانش فناوری ارتقای اجتماع اساات.  

فرد    1جدید، محصو  انقالم علمی و روشنگری 

ها و الگوهای سایساتمی  خط مشای   اصایل اسات. 

عادالات  تجویزی از بااال باه پاایین برای ایجااد نظم و  

و جلوگیری از فساااد آنارشاایساام الزم اساات، اما  

هاای پاایین باه بااالی  مشااای وسااایلاۀ خط  باایاد باه 

نهادهای غیررسمی که فرهنگ خودشکوفاسازی  

و آزادی عمال، توأم باا احترام و اکرام متقاابال را  
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کنناد، تعادیال شاااوناد. هر انادازه کاه  زناده می 

تر باشااد،  بینی فرد اصاایل به واقعیت نزدیف جهان 

هاای نهاادی هم  مشااای  ایاد و نباایادهاا در خط با 

تار و  باخاش تار، کااارسااااازتار و تاحاو  صاااحایا  

صورت فرهنگ  تر خواهد بود. در این گرایانه واقع 

های معنوی و صاانعت و  و ساااساات خط مشاای 

های عملی اسات   فناوریغکه برخاساته از تکنیف 

اصایل   شاخصایت  دارای  فرد  شاود.  تر می نوآورانه 

اجتناام   مشاااکالت  از کاه عادالات اخالقی یاافتاه،  

هااا طایاش و جارأت  کانااد! در ماقاااباال آن نامای 

حاصال ندارد، بلکه  دردسارسااز یا حزن و اندوه بی 

تعااد  بااطنی و باا اخالق نیکو،   باا حفظ و کنتر  

 و پذیراست.   منعط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بااا  هاماراه  زناادگای،  اماور  در  را  خاود  ساااهام   

حل   راه  کردن  پیدا  با  و  مسائولیت، پذیرفته اسات 

 میبات  تاأریر  آینادخ خود  و  موقعیات  بر  مالرر، 

دسات   رضاایت خاطر  به  در زندگی  و  گذارد می 

 یابد.  می 

-باا تمساااف باه اصاااالات وجودی افراد و اخالق 

هاا، تشاااتات، اناانی«ات و بیگاانگی و  ماداری، اختالا 

شود و به جای آتش اختالا، نور،  تضاد حل می 

روشنایی و تبعیت از حق، آرامش و وقار و سکینه  

ی و وحادت میاان افراد اصااایال حااکم  ن ی ب وش خ و  

 شادن  ساازگار  برای  را  خود  او اشاتیاق  شاود. می 

 شرایط  مسئو   را  کند؛ خود حفظ می  تغییرات  با 

 را  بیرونی  منابع  برای مسااأله،  و  داند می  خویش 

 کند. سرزنش نمی 

  
  مالحظات اخالقی:

 مالی دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین  حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

این مقاله با راهنمایی آقای دکتر محمود یحیی زاده فر و مشاااوره آقای دکتر  رسااله   پایان نامه/برگرفته از  

تجربه پدیده ایجاد و تقویت نوآوری   دیوید الساترو  و آقای دکتر محسان علیداده نانی  مسات رز از رسااله با عنوان 
 در سرمایه انسانی به منظور کسب غنای اقتصادی« است.
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147 . 

 . تحو   1397نقی. غ دادخواه، مییم، و باقرشاهی، علی  -

و ریکور.   ،  ذهن هرمنوتیکی پدیدارشناسی  هایدگر 

 . 138-109    75غ   19

های مدیریتی در  نهضت  .   1395فرد، حسن. غ دانایی  -
انتشارات  . تهران   بخش دولتی گذشته، حا  و آینده 

 سمت، جلد دوم. 

  نبوی  دفتر سوم   خ سیر    . 1387  . غ دلشادتهرانی، مصطفی  -
 دریا.   انتشارات   . تهران  مدیریتی    خ غسیر 

اسماعیل.   - نادری،  و  مییم،  احقاقی،  حسن،  سبحانی، 

 . کارآفرینی از منظر ادیان توحیدی با تأکید بر  1391غ 

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

ریر  أ ت   ۀ مقایس  .  1392سبحانی، حسن، و بیات، سعید. غ  -

اقتصادی  و  سیاسی  نهادهای  سرانۀ    بهبود  درآمد  بر 



46 

 

 1400  پاییز و زمستان،  27فلسفی، شماره   تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

  19،  برنامه ریزی و بودجه کشورهای صنعتی و نفتی. 

 . 178-151    1غ 

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

تطبیقی رابطه بین ارتقای دموکراسی و درآمد سرانه در  

،  فصلنامۀ مجلس و راهبرد تی و نفتی.   کشورهای صنع 

 . 94-67    79غ   21

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

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

 .  1396باقی. غ سیدنژاد، سید رضی، و نصرآبادی، علی  -

در مدیران و    گریزی های اخالقی قانون لیل ریشه ح ت 

- 73    239غ   26  ، معرفت .  کارکنان از دیدگاه اسالم 

86 .   

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

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

  2،  شناختی های روان ها و  مد  روش شخصیت اصیل.  

 . 100-89    8غ 

اله،  رد، کرم ف بیگی، رضا، دانش درخشان، رستم، نج   -

های  شناسی ماللفه  . آسیب 1396وری، نازنین. غ و پیله 

پاس  حکم  انصاا.  رانی خوم،  و  و عدالت  گویی 

 . 104- 84    30غ   8،  های اخالقی پژوهش 

غ  - محمدحسین.  روش   .  1353طباطبایی،  اصو  
 ،  مقالۀ ششم، ادراکات اعتباری. رئالیسم 

  . 1384پرور، علی. غ طباطبایی، محمدحسین، سعادت  -

راز د   شرحی بر گلشن راز شی  محمود شبستری   
  . تقریر بیانات شفاهی عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی 

 تهران  نشر احیا کتام. 

نهادها و   .  1392نیا، علی، و نیکونسبتی، علی. غ  طیب  -

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

 . رابطۀ حقیقت و آزادی  1384عبدالکریمی، بیژن. غ  -

،  دو فصلنامۀ علمی هستی و شناخت ر تفکر هایدگر.  د 

 . 26-15    9غ   0

غ  - مسعود.  میرزایی،  و  یزدی، علی،   .  1397عسکری 

،  فلسفۀ دین اندیشی و معنای زندگی در هایدگر.  مر  

 . 49-25    1غ   15

 . ساحت دینی در اندیشۀ مارتین  1388علمی، قربان. غ  -

- 35    42غ   2،  های فلسفی و کالمی پژوهش هایدگر.  

55 . 

نژاد، مهدی، و جالییان، نوید.  علوی، سیده زهرا، حمزه  -

شهرهای  آرمان    . 1397غ  برای  الگویی  فارابی  شهر 

اسالمی در  پیشرو   المللی    خ کنگر .  کشورهای  بین 
پیشرو در کشور های  معماری و شهرسازی معاصر  

 . مشهد ایران. اسالمی 

ارسطو. تهران  نشر   سیاست،  .   1390عنایت، حمید. غ  -

 علمی و فرهنگی. 

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

غ  مرتضی.  و  1399حسینی شاهرودی،  علم  نسبت   . 

معرفت با فضایل و رذایل اخالقی از نظر مالصدرا.  

پژو پژوهش  و دین،  و  های علم  هشگاه علوم انسانی 
 . 143- 125    1غ   11مطالعات فرهنگی،  

و  محسن   ، نژاد فرهادی  - غ ملیحه   ، خروتی ،   .1399  . 

در   غیراخالقی  رفتارهای  پدیدارشناسانۀ  واکاوی 

    4غ   15،  فصلنامۀ اخالق در علوم و فناوری   ن. سازما 

96-103 . 

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



 

 فر ، دیوید الستروم ، محسن علیزاده ثانی زاده مریم خسروی، محمود یحیی  / های معنوی ...ارتقای دارایی
 

 
47 

 

 

متین  - و  ابراهیم،  غ متقی،  مهدی.   .  1390جاوید، 

جهانی سیاست  عصر  در  اقتصادی  شدن  گذاری 

 . 328- 309    2غ   41،  فصلنامۀ سیاست اقتصاد.   

نیا،  احمد، محمود، متوسلی، محمود، و طیب مشهدی  -

های  قرابت   اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا    . 1392علی. غ 

و عملی  اقتصاد .  فلسفی، نظری    48،  مجلۀ تحقیقات 

 . 178-159    1غ 

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

تهران    غمالصدرا .  ابراهیم  محمدبن  صدرالمتألهین، 

 انتشارات سروش، چاپ ششم. 

ازخوانی مفهوم اصالت   . ب 1396پور، روح اله. غ مظفری  -

های  با نگاهی بر اندیشه    اگزیستانس غ هستی    ۀ در فلسف 

هایدگر ی کر  و  هستی ژوهش پ .  گور    6،  شناختی های 

 .  153-135    12غ 

غ  - عبدالحمید.  محمدی،  اخالق،  1392معرفی   . 

معرفت اقتصاد  عقالنیت و مسألۀ نظم در علم اقتصاد. 
 . 128- 105 ،  1غ   5   اسالمی 

گول  - عبا ،  غ منوریان،  ابراهیم.  ترجمۀ  1394شن،   . 

مشی عمومی چرخه  و  مطالعۀ خط  مشی  های خط 
هاولت، مایکل؛ رامش، ام؛ و  های خط مشی زیرنظام 

 .  . تهران  مهربان نشر 2006پر ، آنتونی. غ 

علی  - منتسکیو،  القوانین،  روح  .  1396غ اکبر.  مهتدی، 

،  . تهران  انتشارات خانه امیرکبیر دوسکوندن لوری شار  
 او . جلد  

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

 . چاپ پنجم   ، انتشارات ایلخانی 

غ  - مهدی.  مولی  عالمه  اخالق   .  1366نراقی،  علم 
ترجمۀ سید    السعادات ، اسالمی غترجمۀ کتام جامع 

الدین مجتبوی. تهران  انتشارات حکمت، جلد  جال  

 . دوم 

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

 مد    . تبیین 1392اکبر، و علوی، آزاده. غ علی  سید 

 با  سازمانی  شهروندی  رفتار  و  اسالمی  کار  اخالق 

سالمت،   اطالعات  . مدیریت شغلی  های ارزش  واسطۀ 
 . 10-1    2غ  10

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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