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ی که در ارادة انسان کششی طبیعی به سوي نیک همانطورفضیلت در طبیعتِ انسان به صورت خام و نارسته موجود است ... 

 1)سنت توماس آکویناس(وجود دارد. ،که موافق عقل است

 

 یکم( تجدید حیات اخالق فضیلت

دهد؛ تابستان در روند: بهار وعدة کارایی در یک دقیقه میآیند و میهاي سال میدهاي زودگذر در مدیریت اجرایی همانند فصلمُ

طلبد. آنگاه نهفته است؛ و زمستانِ سخت مدیریت بی برگ و بار می 5«کیفیتِ جامع»ها است؛ کمالِ پاییز در ترینوجوي عالیجست

شود. و هرچند این روال براي مشاوران پرمنفعت است، اما بر مدیران ارشد و دوباره از سر گرفته میهمه جا چرخة هماهنگی با مد روز 

آید. آري، بعضی از این رویکردها محاسنی دارند، اما بیشتر آنها چندان ر و کله بزنند گران میمحققان دانشگاهی که باید با این مدها س

ن ـ را در مد ـ شخصیت شایستة مدیراآترین مؤلفة مدیریت اجراییِ کارآنها پایدارترین و مهم ،دار نیستند، و دلیل سادة آن اینکهریشه

 گیرند.نظر نمی

ر این شاهدي ب ،ها در ربع آخر قرن بیستم به وجود آمدمانهاي اخالقیِ پرهزینة رؤساي سازسر ناکامیاي که بر جار و جنجال گسترده

شمار بودن زنان و مردان شایسته در مناصب مهم اعم از دولتی، خصوصی، آموزشی و دینی است. مدعا است که حادترین مسئلة ما کم

اي پدید هاي ]مدیریتی[ سالم افراد شایستهنظام»فرض خود گرفته است که پیشهاي مدیدي است که مدیریت مرسوم این گزاره را مدت

 هاي بهتر مرتفع خواهند شد.و مسائل اخالقی با طراحی نظام« خواهند آورد

ایی که هدهد که جامعة سالم بیشتر بر قابلیت اعتماد اخالقی به شهروندان و رهبران آن متکی است تا ساختاراما تاریخ به روشنی نشان می

 تر است.اند اما شخصیت شایسته مهمها مهماند. نظامبراي تبدیل اَعمال ناشایست به نتایج سودمند اجتماعی طراحی شده

                                                           
1 (Pegis, 1438, pp. 248-244) 

5. total quality. 
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فانه، مروري دهند. متأسدر نتیجه، مدیران اجرایی و محققان حوزة مدیریت اجرایی رفته رفته توجه بیشتري به اخالق مدیریت نشان می

کند: غیر از برخی موارد استثنا، توجه چندانی به اخالق شخصیت شایسته یا اخالق فضیلت قص مهمی را آشکار میبر آثار منتشرشده ن

(. اما این غفلت در حال تبدیل شدن به نوعی تجدید حیات ]اخالق فضیلت[ است، Kolenda, 1488نشده است )با این حال، ر. ک.: 

هاي شخصیتی فضیلت، یا ویژگی»یادآور شده است:  4«تري کوپر»شود؛ همچنان که و رفته رفته به اخالق فضیلت توجه درخور مبذول می

 ,T. Cooper« )شودصیصة فردي مهمی به رسمیت شناخته میدهند، نیز بیش از پیش به عنوان خکه ما را به سوي رفتار اخالقی سوق می

1441, p. 165; note, also, T. Cooper and Wright, 1445; and Wilson, 1441.) 

 بر تمامباید اخالق فضیلت ـ که  در صورت همراه شدن باکه دموکراسی  طرح این بحث است، هدف از این فصل در همین جهت

 .به بهترین نحو تحقق پیدا خواهد کردـ  نهدو غیردولتی تأثیر دولتی کشور اعم از مدیران 

واضع ماغلب اند با این حال، پیش از ادامة بحث باید پنج هشدار را مطرح کنم. نخست اینکه، نویسندگانی که در اینجا ذکر شده

ی به چنین ارجاعات ،ارجاع داده خواهد شدهاي خاص اند. بنابراین، در عین حال که به برخی مفاهیم و اندیشهانگیزي اتخاذ کردهبحث

 هاي این نویسندگان به یک سان پذیرفتنی است.این معنا نیست که تمام بحث

گوید که اخالق صرفاً مستلزم نوعی یادآوري اخالق دوم اینکه، مدیریت مرسوم معتقد است که اخالق امر سهلی است، و اغلب می

وخته شده است. این اشتباه فاحشی است، زیرا اخالق نوعی انضباط پرقیدوبند است. دربارة دوران کودکی است که در خانه و مدرسه آم

لذا ضروري است کسانی که با اخالق مدیریت سر و کار «. آیدهیچ چیز مفت به دست نمی»توان به درستی گفت که در آن اخالق می

(، Frankena, 1494; Raphael, 1481; Maclntyre, 1466)هاي فلسفة اخالق و استلزامات آن را بشناسند ترین سنتدارند عام

 ;Geach, 1499گزینند باید عالوه بر آن با خود این سنت خاص نیز آشنا شوند )در عین حال کسانی که اخالق فضیلت را بر می

Wallace, 1498; Foot, 1498; Budziszewski, 1486 and 1488; Kupperman, 1441.) 

شناختی قلی، زیباییهاي بدنی، عاي به این موضوع داشتند، و در تعاریف خود فضیلتازانِ اولیة فضیلت نگاه گستردهپردسوم اینکه، نظریه

کردند. هدف زندگی انسان دستیابی به کمال در همة وجوه زندگی، و سپس تلفیق این کماالت در شخصیتی و اخالقی را وارد می

ترین خیر هماهنگیِ روح است؛ زیرا هر جا توانید به جرئت اعالم کنید که عالیه میاز این روست ک»مند بود: یکپارچه و شرافت
                                                           

4. Terry Cooper. 
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(. با همة این اوصاف، این فصل Seneca, in Basore; 1445, p. 151« )ها نیز هستندالقاعده فضیلتهماهنگی و وحدت بود علی

هایی که براي رفتار سازمانی از همه یعنی فضیلتهاي اخالقی خواهد بود، دربارة اخالق مدیریت است و بحث محدود به فضیلت

 ترند.مهم

هاي خاص اي ارزشمستلزم نوعی التزام اخالقی به پارهتر است، گرایی فرهنگی که مرسومبر خالف نسبی ،چهارم اینکه، اخالق فضیلت

ز مدیران و محققان حوزة مدیریت که (. این امر براي بسیاري اBudziszewski, 1445است که اغلب فرازمانی و فرافرهنگی هستند )

را تعیین  اخالقباید  فعلیآورد: این فرض که موقعیت مدیریتیِ انس بیشتري دارند مشکلی جدي به وجود می 3محوربا اخالق موقعیت

لبی است، با س ، هرچند به شکلشهریار، زیرا اخالق صرفاً یکی از ابزارهاي تحقق اهداف سازمانی است. توصیة ماکیاولی در کتاب کند

 این نوع نگرش مطابقت دارد:

ت. سیرت نیستند به خاک سیاه خواهد نشسکسی که آرزو دارد در تمام امور نیکی را پیشة خود سازد، در میان کسانی که نیک

به کار ببندند  اسیرت نباشند، و نیز اینکه کجا این آموختة خود رخواهند بمانند باید بیاموزند که چگونه نیکلذا شهریارانی که می

 (Machiavelli, in Lerner 1421, p. 26، از منـ کجا به کار نبندند. )تأکید  بسته به ضرورتو ـ 

ناپذیرش هاي مصالحهکنند، زیرا دموکراسی با ارزشاش تهی میمحور دموکراسی را از فلسفة وجوديگرایانه و موقعیتاما اخالق نسبی

 (.Hallowell, 1423حق آزادي و کرامت فرد در بستر حاکمیت اکثریت )هایی مانند شود، ارزشتعریف می

معتقدند اگر برخی ساختارهاي سیاسی خاص ـ مانند انتخابات  2پردازانِ اصالت آزاديدر نهایت هشدار پنجم اینکه، بسیاري از نظریه

دموکراتیک، حکومتِ منتخب، و قوانینِ حافظ آزادي افراد ـ در جاي درست خود باشند آنگاه نیازهاي مدنیِ جامعه خود به خود 

 گوید:شود. این طرز تفکر خطا است، زیرا همچنان که ریگان میبرآورده می

ها معموالً بین اِعمال آزادي و ضامن این نیست که افراد و جوامع خردمندانه عمل کنند، و غربیآزادي، به خودي خود، 

ت به جوامع آزاد نسبنگر. در نتیجه، نگر و عقل عینیاند، یعنی بین ارادة ذهنیهدف رشد انسانیِ صحیح جدایی انداخته

                                                           
3. situational ethics. 

2. liberalism. 



 

 

2 

 

 

 مدیریت و اخالقِ فضیلت
 سید محمد حسین صالحی :ترجمۀ   دیوید کِی. هارت :نوشتۀ  

 

 ,Regan, 1488, p. 435. )انداعتنا گشتهصوصی بیفضیلت به منزلة بنیان سعادت و بهروزي در هر دو عرصة عمومی و خ

 (از منتأکید 

، چارچوب فکريِ خاص»غ اخالق فضیلت برویم. موضع ما در اینجا این است که این ابا در نظر داشتن این هشدارها اجازه دهید به سر

ان یکی انسان از خویش است، و همچن ترین کشفیات در سیر تاریخیِ شناختنامیده شده، یکی از بزرگ «فضیلتآموزة »تقریري که 

 (.Pieper, 1466« )هاي ذهنیت اروپایی استاز مؤلفه

 

 دوم( اخالق فضیلت

تاریخی چنین طوالنی و متمایز داشته است، اگر بناست بر نظریه و روند عملی مدیریت در عصر ما تأثیرگذار  ،از آنجا که اخالق فضیلت

 تفکررا راهی برتر براي که اخالق فضیلت »و کسانی  6تاریخ داشته باشند. من با ویلیام پرایُر باشد، هواداران آن باید احساسی از این

 ,Priorهاي فیلسوفان باستان در این خصوص ایمان دارم )نیز به ارزش و امتیاز ماندگار نوشته»داستانم. هم« دانندمیفلسفة اخالق  دربارة

 هاي آن در یونان و روم قدیم آشناضیلت در همان آغاز مطرح شده است، باید با ریشههاي حیاتی دربارة ف(. چون بیشتر پرسش1441

 ,Yearlyپردازد اما کارهاي مهمی در پیوند دادن شرق و غرب صورت گرفته است ]زمین میشویم. )اگرچه این فصل به سنت مغرب

1441)] 

 الف. مروری بر سنت اخالق فضیلت

( نام Casey, 1441; Nussbaum, 1486بود ) «ارسطو»نویسان پیش از نامهاي فیلسوفان و نمایشهبا اینکه فضیلت از جمله دغدغه

اخالق  9ارسطو مُصحف خوساخالق نیکوماکه گفت توان اخالق فضیلت است. می هايکنندة خاستگاهاوست که بیش از همه تداعی

 .Aristotle, in Irwin, 1482; Sherman, 1484; Jفضیلت است، منبع اصلیِ اخالق عملی براي داشتن شخصیت شایسته )

Cooper, 1486; Rorty, 1481.هاي او در این باب خواننده داند، نوشتههاي اخالقی محدود نمی(. از آنجا که او فضیلت را به فضیلت
                                                           

6. William Prior. 

9. incunabulum. 
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ه با غرض هاي اخالقی است کیلتشناختی. اما در اینجا کمال در فضهاي عقلی، بدنی و زیباییبرد: فضیلتمی هاي مختلفیرا به وادي

 ما سازگار است و بیش از همه باید مدیران را دلمشغول خود کند.

حتی  اگرچه دستیابی به خیر و حفظ آن»ان خود است: وطنبر اساس استدالل ارسطو، محور فلسفة او ضرورت توجه شهروندان به رفاه هم

 ,Aristotle, in Irwin« )تر استاي یک ملت یا شهرها نیکوتر و عالیبخش است، اما دستیابی و حفظ آن بربراي یک فرد رضایت

1482, p. 4و چون اش را داردورزیدن به شهروندان جامعهشود که انسانِ بافضیلت استعداد عشق(. سخن ارسطو صرفاً به این ختم نمی ،

ر رفتن ز همان ابتدا، اخالق فضیلت با وظیفة اخالقیِ فراتچنین استعدادي دارد وظیفة پرورش این استعداد نیز بر عهدة اوست. بنابراین، ا

 از نفع شخصی عجین بوده است.

ضیلت مدنی به هم تر فرواقیون رومی، که اغلب فیلسوفانِ سیاستمدار بودند، فضیلت اخالقی و وظیفة سیاسی را در قالب مفهوم پرمایه

 کند:این اصطالح را به قرار زیر تعریف می 8کرامنیک یزاکآمیختند. ا

داند که شکوفایی خویشتنش فقط از رهگذر شرکت جستن در يِ مدنی انسان را موجودي سیاسی میمدار]فضیلت[ انسان

ش پذیرد. انسانِ بافضیلت بیحیات جمعی، از طریق ایفاي فعاالنة نقش شهروندي در نوعی حکومت جمهوري صورت می

 ]در زبان التین[( را دارد نه مقاصد شخصی یا خودخواهانه را. re publicaة منافع عمومی )همان از هر چیز دغدغ

 (.Kramnick, 1485, p. 641« )فساد همان نبود فضیلت مدنی است»... شود که او در ادامه یادآور می

اي از فحهاست. مثالً، ممکن نیست چند صتأثیر رومیان بر نهضت روشنگري در بسیاري از مکتوبات عصر روشنگري به وضوح نمایان 

نبینید. سیسرون براي کسانی که شکل و ماهیت دولت و اقتصاد را در قرن  11«سیسرون»را بخوانید و ارجاعی به آثار  4«تاسمیآدام »آثار 

 ;Wood, 1488نظران بزرگ در باب ضرورت وجود فضیلت براي جامعة نیک بود )دادند یکی از صاحبهیجدهم تغییر می

                                                           
8. Isaac Kramnick. 

4.  Adam Smith 

11 .Cicero (116-34 فیلسوف، سیاستمدار، وکیل، خطیب و نظریه ،).پرداز سیاسی روم باستان. ]مترجم[ق. م 
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1492Rawson,  و برخی دیگر را نیز باید به نام سیسرون افزود. کافی است  13«سالوست» 14،«کوئنتیلی» 15،«تاسیتوس» 11،«سِنِکا»(. و نام

 ,Woodکه بدانیم تفسیرهاي رومیان از فضیلت براي نهضت روشنگري، و باالخص در جریان تأسیس آمریکا، مهم و پرمعنا بود )

1441.) 

 مشغول اخالق فضیلت بود؛ او این مفهوم را به االهیات مسیحی منتقل کرد و بهنویسندگان رومی، قدیس توماس آکویناس نیز دلبه تبعِ 

اران و ادیبان مداین ترتیب دایرة شمول آن را گسترش داد. با این حال، آنچه در دوران مدرن چشمگیرتر بود عالقة روشنفکران، سیاست

ها خود را در دام جدل بر سر قدرت سکوالر و دینی (. زمانی که کلیساها و دولتPocock, 1492ضیلت بود )دورة رنسانس به اخالق ف

 گرفتار کرده بودند:

هاي بزرگ یونان و روم. مردمان به هواي مشورت اخالقی رو به سویی دیگر کرده بودند، و پیش از همه به سوي سنت

ايِ فان حرفهالهیدانان یا فیلسو، ان که پیشتاز احیاي عصر باستان بودندمدارقابل توجه است که بسیاري از انسانهمچنین 

مند مداران و سخنورانی بودند که التزام چندانی به تفکر فلسفیِ نظامسنت مدارس قرون وسطا نبودند، بلکه شاعران، سیاست

 (Seigel, 1494, p. 399دند. )نداشتند. لذا در بسط نتایج زیستن در جامعة شهري و سکوالر آن زمان آزادتر بو

تر کردند اي مدنی در باب شخصیت شایسته، پیوند بین فضیلت اخالقی و مسئولیت مدنی را مستحکماین عده، با بسط و تفصیل فلسفه

(Baron, 1466; Kennedy, 1481; Kristeller, 1463 آیین شهروندي طلسم شد، و باور به ضرورت فضیلت گسترده باعث .)

 مان دموکراسی و آزاديِ نهادي گشت.تقویت آر

یلت ریختگی اوضاع اروپا را فضهماي عالج بهاین جریان در دوران روشنگري به اوج خود رسید، چرا که فعاالن سیاسی به نحو فزاینده

عات ران و مطبومداهایی که در بین کشیشان، سیاست(. به طور خاص، این جریان با توجه به بحثRobbins, 1424دانستند )مدنی می

                                                           
11. Seneca. 

15. Tacitus. 

14. Quintilian. 

13. Saullust. 
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نی در نشین یافت. مفهوم فضیلتِ مدگرفتن از مفاسد اروپا مطرح شده بود، موطن خود را در آمریکاي مستعمرههلدربارة ضرورت فاص

بود ]که[ آشکارا  12هاي مجمع فیالدلفیابحث»( و اوج آن در  ,1441Woodهاي پرتالطم برجسته بود )مباحث رایج در آن سال

 (.Pocock, 1484, p. 544...« )انة مدنی تاکنون در عمل بدان رسیده است مداراي است که نظریة انسانترین نقطهعالی

ها، علوم ريِ شرکتگیمتأسفانه، اخالق فضیلت به قرن نوزدهم گذر نکرد. انقالب فناورانه و صنعتی در اروپا و آمریکا ـ که بستر شکل

ها معطوف کرد. از ها و آرمان( ـ توجه فیلسوفان اخالق را به سایر اندیشهScott and Hart, 1484هاي جدید بود )رفتاري و سازمان

(، و توهّم  ,1426Manuelاست ) 16سنت سیمون« دانان اجتماعیِهندسه»رسید که پاسخ در دست نظر آنها، اکنون چنین به نظر می

 گرفت.خواهد شد، عاقبت صحنه را به دست گیري بااخالقِ ساده و بسیط، که از همه نظر قابل اندازه« علم»نوعی 

ون هاي جدید فیلسوفان سیاسی را به دام فنبخشیدند و فناوريهاي مدرن قدرتشان را استحکام میدر قرن بیستم، همچنان که سازمان

(. Wolin, 1461 and 1464رفتند )پردازان مدیریت بر همان راه و روش میانداخت، نسل جدید نظریهسنجی میگرایی و کمّیتتجربه

المعارف ایرةدتر از مجلدات پراعتبار اعتنایی در هیچ جا روشنها چندان اعتنایی به فضیلت نشد. شواهد و قرائن این بیدر همة این جریان
 هم وجود ندارد.« فضیلت»نیست که در آن حتی مدخل  19فلسفه

نشینند، اغلب در دورة جدید به بررسی اخالق مدیریت می ( مدیریت مرسوم درKuhn, 1494چنین است که وقتی مدافعان الگوي )

کنند، و مسئلة شخصیت اخالقی مقام مسئول را هاي سازمانی ضمیمه شده، چنین میمحور، که به جایگاهچارچوب نوعی اخالق قاعده

د هرگز گوید هیچ سازمانی نبایه میگیرد، زیرا با قاعدة اصلیِ مدیریت مرسوم کگیرند. این کار عمدي و آگاهانه صورت میدر نظر نمی

افراد  کنند که در آنهاهایی سازمانی را طراحی میاجازه دهد بر افراد متکی شود مطابقت دارد. به این ترتیب، مدیران آگاهانه جایگاه

گیرند که می اي شکلها به گونه(. این جایگاهCleveland, 1495, pp. 52-56شوند )فقط به صورت نقش و کارکردشان ظاهر می

د. در آن جایگاه قرار گیر ،تواندشده براي آن شغل را ایفا کند میهاي الزم باشد و بتواند قواعد تعریفهر کس برخوردار از آموزش

                                                           
12. Philadelphia Convention. 

16 .Simon-Saint (1961-1852 .فیلسوف و دانشمند علوم اجتماعی فرانسوي ،)]مترجم[ 

19. The Encyclopedia of Philosophy. 
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 ,Kekes« )اخالقِ شخصیت»گرفته شده است نه « اخالقِ قواعد»همین طرز تلقی نسبت به اخالق وجود دارد و اخالق مدیریت معادل 

1488.) 

پردازان هها یا نظریآور است که مدیران سازماناند، شگفتچنین بر آن استیال یافتههاي مدرن اینا وجود این، در این دوره، که سازمانب

ـ یا در واقع حتی ذکري از آن به میان میسازمان به ندرت از ]مفهوم[ فضیلت استفاده می یریت، هاي مدرن، و فنون مدآورند. سازمانکنند 

داري، ساز سرمایه، فیلسوف دوراناسمیت(. آدام Scott and Hart, 1484; Chandler, 1495داري هستند )تاً محصول سرمایهعمد

هاي اقتصادي و سیاسیِ آرمانیِ مورد نظر وي نقش اساسی داشت، کرد که فضیلت در نظاممصرانه و با صراحت بر این مدعا تأکید می

 ;Smith, in Raphael and Macfie, 1485, p. 414« )و بهترین اشتیاق در طبیعت بشر ]است[ترین عشق به فضیلت شریف»زیرا 

Phillipson, 1484; Hope, 1484.) 

(. درون Scott and Hart, 1441شد )محور بیش از پیش روشن میحاصلی و بیهودگی اخالق قاعدهاما، به موازات پایان این قرن، بی

پردازان و مدیران ظهور کردند که بار دیگر به اخالق مبتنی بر فضیلت و شخصیتِ شایسته ید از نظریهاي جداین خأل اخالقی مجموعه

 (.Budziszewski, 1486 and 1488; Pincoffs, 1486; Wilson, 1441اند )روي آورده

کرد. همایش  پردازان فضیلتهجالب اینجاست که مدیریت دولتی بود ـ و نه مدیریت بازرگانی ـ که شروع به پشتیبانی از کار نظری

در شمال ایالت نیویورک برگزار شد. این همایش نقش کاتالیزور را داشت،  1461مینوبروک نقطة آغاز بود، همایشی که در اواخر دهة 

پاول »و  18«دوایت والدو»اخالق فضیلت بود که در مدیریت دولتی به کار بسته شده بود. از اي شاهد افزایش عالقه به گونه 1491و دهة 

گري » 55،«مایکل هارمون» 51،«رالف چندلر» 51،«اِیچ. جورج فردریکسون»اند. هاي بارز این افزایش عالقه بودهاز جمله نمونه 14«اَپلبی

                                                           
18. Dwight Waldo. 

14. Paul Appleby. 

51. H. George Frederickson. 

51. Ralph Chandler. 

55. Michael Harmon. 
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از جمله کسانی هستند که مقاالت، جستارها، منتخبات و  59«پاتریک دابل»و  56«تري کوپر» 52،«کاترین دنهارت» 53،«جان رُر» 54،«وامزلی

ت که آنها به گرا هستند، بلکه بدین معناسکند. این بدان معنا نیست که همة آنها فضیلتاي میهایشان به اخالق فضیلت نیز اشارهکتاب

 نظیر شخصیت شایسته در مدیریت دولتی اذعان دارند.اهمیت بی

 ب. ابعاد فضیلت

هاي بنیادین آن را مرور کنیم. در اینجا هاي مدید از مد افتاده است، بهتر است نخست برخی از جنبهاخالق فضیلت مدت از آنجا که

دهند هاي خوبی در دسترس است که تمام جوانب موضوع را پوشش میمجال چندانی براي بررسی تفصیلی آن وجود ندارد اما کتاب

(Wallace, 1498; Budziszewski, 1486.) 

باید کارمان را با تعریف ]مفهوم فضیلت[ آغاز کنیم. از آنجا که فضیلت مفهومی بسیار مهم در نهضت روشنگري بود، یکی از بهترین 

. 5»، و «. خوبیِ اخالقی1»( است. در این کتاب فضیلت به 1922) 54«سموئل جانسون»نوشتة دکتر  58فرهنگ زبان انگلیسینقاط شروع 

تعریف شده است. در آن ایام، خوبی و کمالی از این دست بیشتر ناظر به صفات شخصیتی بود تا پیروي « قیمصداقی خاص از کمال اخال

است، و  اش بر بسط صفات شخصیتیِ درونیاز قواعد اخالقی. به تعبیر دیگر، اخالق فضیلت ـ چه در آن زمان و چه اکنون ـ تأکید اولیه

اخالقیِ بیرونی تأکید دارد. بنابراین، اخالق فضیلت به طور کلی معادل اخالق شخصیت  فقط در وهلة دوم است که بر تبعیت از قواعد

 (.Kupperman, 1441رود )شایسته به کار می

                                                           
54. Gary Wamsley. 

53. John Rohr.  

52. Kathryn Denhardt. 

56. Terry Cooper. 

59. Patrick Dobel. 

58. A Dictionary of the English Language. 

54. Samuel Johnson. 
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ایت انطباق زندگی و رفتار با اصول اخالق؛ رع»کند: فضیلت را به این صورت تعریف میفرهنگ انگلیسی آکسفورد در روزگار ما، 

که به تأکید  بسیار مهم است«. شده براي رفتار درست؛ امتناع از هر گونه خطاکاري یا رذیلترهاي اخالقیِ پذیرفتهداوطلبانة قواعد یا معیا

اولویت دارند، زیرا اصول، وقتی در  41بر قواعد 41توجه داشته باشیم. در اخالق فضیلت، اصول« رعایت داوطلبانه»اخالق و « اصول»بر 

 مندي ]فرد[ هستند.وند، در تقابل با صرف اطاعت و رعایت، مستلزم تفکر و نیتشهاي عملی به کار بسته میموقعیت

یشرفت اخالقی کنند که پبندند و میل و اشتیاقشان را به سمتی هدایت میافراد، در فرایند اندیشیدن دربارة اصول عقل خود را به کار می

هاي درونی به انجام یسته است، و شایستگی ]یا خوبی[ نتیجة الزامکنند. به این ترتیب، اندیشة اخالقی جزء ضروريِ پرورش شخصیت شا

(. به همین دلیل، همة Arendt, 1491هاي بیرونی ناشی از قواعد اخالقی )ها و مجازاتدادن کار درست است نه انطباق با پاداش

کی از مند شوند. این اندیشه را یضیلتها باید بر محور اصول شکل بگیرند، نه قواعد، تا باعث پرورش حد اعالي شخصیت فسازمان

ه آنها اصول ب»گونه مطرح کرد: جمهوري در میانة قرن نوزدهم به خوبی بیان کرد؛ او برنامة انتخاباتی خود را ایننامزدهاي فرعی ریاست

 است.ها این عصارة اخالق فضیلت در حوزة مدیریت سازمان«. صحیح را بیاموزي و اجازه دهی بر خود حکومت کنند

حمیل کرد: شخصیتِ توان تاند، فضیلت را نمیگرا گفتهنیز مهم است، زیرا، چنان که اغلب فیلسوفان فضیلت« رعایت داوطلبانه»تعبیر 

مند باید از سر اختیار و با طیب خاطر حاصل شود. یکی از بدیهیات مسلّم زندگی اخالقی )چنان که قریب شایستة مردان و زنان فضیلت

عبیر هاي دیگران فراتر روند تا خودشان بیاموزند. به تدهند( این است که افراد باید از توصیهالدین نوجوانان به آن شهادت میبه اتفاق و

 شود.دیگر، اخالق فضیلت تسلیم مهندسی اجتماعی نمی

توانند تماماً مندانه مییلتگرایان معتقدند اشخاص فقط از طریق زندگی فضدر توضیح تعاریف فوق باید توجه داشت که اکثر فضیلت

فضیلت خصلت نیک نفس است که به واسطة آن »کند که استدالل می «آگوستین قدیس»در شرح نظر  45،«ایو سیمون»انسان شوند. 

(. به Simon, 1486, pp. 41-45« )هاي گوناگونمان بلکه به منزلة انسانگیریم ... نه در طلب دلمشغولیزندگیِ درست در پیش می

                                                           
41. principles. 

41. rules. 

45. Yves Simon. 
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 هایی هستند که یکهاي سودمندند، و در حقیقت خصلتفضایل به طور کلی خصلت»معتقد است که  44«فیلیپا فوت»همین ترتیب، 

(. بنابراین، یکی از متمایزترین وجوه اخالق Foot, 1498, p. 4« )انسان، به خاطر خود و به خاطر همنوعانش، باید آنها را داشته باشد

 اند.مان ضروريراي تحقق تام و تمام انسانیتفضیلت این است که فضایل ب

است. این همان مقصود نهفته در باور  43«شکوفایی انسانی»برند پردازان اخالق فضیلت به کار میاصطالحی که این روزها عموم نظریه

یز بدین ، و این ن«اندیلتاند محتاج فضها براي تحقق بخشیدن به آنچه براي آن ساخته شدهانسان»است که معتقد است  42«پیتر گیچ»

شناختی نیستند هاي روانها صرف ویژگی(. فضیلتGeach, 1499, p. 14« )غایت و خیر انسان را مشخص کنیم»معناست که ما باید 

از ذات اساسی  هاییآیند. بلکه جنبهکه در به حداکثر رساندن سود، یا روابط خوب میان افراد یا دستیابی به اهداف سازمانی به کار می

 شرط دستیابی به شکوفایی انسانی و جامعة اصیل.اند: پیشانسان

هاي اصلی؛ کمال اخالقی؛ عمل اخالقی؛ اصالت اراده و مبانی اخالق فضیلت را در قالب شش مقوله بررسی خواهم کرد: فضیلت

 ترین زندگی.مندي اخالقی؛ تقویت اخالقی و نشاط اخالقی؛ شایستهنیت

 یهای اصل. فضیلت۱

قی است، و فراوانیِ هاي اخالها آغاز کنیم. تاریخ فلسفة اخالق و فلسفة سیاسی آکنده از توصیهباید کارمان را با محتواي اصلیِ فضیلت

هاي اصلیِ ها به لحاظ تعداد محدودند، و انعکاسی از جنبهآنها مایة ناامیدي افراد بسیاري از دستیابی به اجماع شده است. اما فضیلت

هاي ردن فضیلتمتمایز ک ،پردازان فضیلتانسانی مشترک، فرافرهنگی و فرازمانی ما هستند. همواره یکی از کارهاي دشوار نظریه طبیعت

 بوده است. 49«اشتقاقی»هاي از فضیلت 46«اصلی»

                                                           
44. Philippa Foot. 

43. human flourishing. 

42. Peter Geach. 

46. cardinal. 

49. derivative. 
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هاي ( سایر فضیلت5د و )( از یکدیگر قابل اشتقاق نباشن1ها است که )اي از فضیلتهاي اصلی مجموعهاي از فضیلتمقصود از مجموعه»

(. براي کسانی که Frankena, 1494, p. 63« )اخالقی از آنها قابل اشتقاق باشند یا بتوان نشان داد که شکلی از اشکال آنها هستند

نید که خاب کهایی را انتشود: فضیلتمند باشند، وظیفة انتخاب از بین انبوه اصول اخالقی با فرایند حذف ساده میخواهند فضیلتمی

 توان فضیلت اصلی به حساب آورد.هاي پرشمار فقط معدودي را میاند. در بین فضیلتهاي جنبی از آنها مشتق شدههمة فضیلت

دانستند، صفات ضروري براي شکوفایی انسانی. می 31و اعتدال 31بردباري 44عدالت، 48هاي اصلی را دوراندیشی،از قدیم االیام، فضیلت

اي ـ براي راهنمایی مؤمنان مسیحی افزوده شد و به این ترتیب مجموعه 35لت االهیاتی ـ ایمان، امید و احسانتا قرون وسطا، سه فضی

(. در مقابلِ این هفت فضیلت هفت گناه کبیره بود که عموماً آن Pieper, 1466; Geach, 1499متشکل از هفت فضیلت عرضه شد )

 دانستند.و شهوت می را شامل کبر، حسد، کاهلی، عدم اعتدال، حرص، خشم

یر تعاریف اند، در جدول زها به تفصیل قلم زدهبراي سهولت در بحث، و با عرض پوزش از تمام کسانی که دربارة هر یک از این فضیلت

 ایم.آورده فرهنگ انگلیسی آکسفوردچهار فضیلت اصلی را از 

 

 

 

 

                                                           
48. prudence. 

44. justice. 

31. fortitude. 

31. temperance. 

35. charity. 



 

 

13 

 

 

 مدیریت و اخالقِ فضیلت
 سید محمد حسین صالحی :ترجمۀ   دیوید کِی. هارت :نوشتۀ  

 

 دوراندیشی
ار؛ ترین طریقة عمل، به ویژه در رفتاثربخشترین یا ترین، سنجیدهتوانایی تشخیص مناسب»

 «زیفرزانگیِ عملی، قوة تمی

 عدالت
ویژگیِ )اخالقاً( عادل یا درستکار بودن؛ اصل ]اخالقیِ[ رفتار عادالنه؛ نشان دادنِ این ویژگی یا »

 «اصل در عمل؛ رفتار عادالنه؛ یکپارچگی، شرافت

 «نیرومندي یا شجاعت اخالقی ... شجاعت سرسختانه در تحمل درد یا نامالیمات» بردباري

 اعتدال
تمرینِ خودداري از تسلیم شدن به برانگیختگی، هیجان شدید، میل مفرط و مانند آن؛ خودداري »

 «خردمندانه

 

قی عمیقاً ل خواهد بود: او به اصول حقیقت اخالمند ترسیم کنیم چیزي از این قبیبر این اساس، اگر بخواهیم نمایی کلی از فرد فضیلت

کند معتقد خواهد بود )عدالت(، اما نه در حد تعصب یا عدم مدارا )اعتدال(. با این حال، از مصالحه بر سر اصولش خودداري می

توان می (. چنین فردي راکند که پذیرش آن اصول را به حداکثر برساند )دوراندیشیانتخاب میرا )بردباري(، در عین حال راهبردهایی 

 شوند.هاي اصلی راهنماي عمل ]او[ در امور عملی میتک لحظات فضیلتنامید، زیرا در تک 34«آرمانگراي اهل عمل»

این است که  زمین فرضهاي اصلی به قدر کفایت بنیادي نیستند. مثالً، در سنت مغربشود، زیرا فضیلتدرنگ ظاهر میاي بیمسئله

پیشین از  ايسرچشمه گرفته است. ولی عدالت در مقایسه با مجموعه «افالطون»هاي مورد اتفاق همگان دارد که از نوشتهعدالت معنایی 

توانستند با تکیه بر ادعایی که در خصوص ارزش واالتر برتري نژادي داشتند مدعی ها میها نسبی است. بر همین اساس، نازيارزش

من، به  شد(. به اعتقادشده است )تشریفات و روال کار رعایت میاند و با یهودیان عادالنه رفتار میهشوند که آنها نظامی عادالنه داشت

ؤال یا هاي اصلی نیز سآمیز است. اما دربارة سایر فضیلتدرستی استدالل خواهیم کرد که چنین تفسیري از عدالت خطا و شرارت

 توان مطرح کرد.هایی مشابه میسؤال

                                                           
34. practical idealist. 
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 33«خواهینیک»ن آنها اند که مهمتریپردازان فضیلت، با در نظر گرفتن این تنگنا، رقبایی به فهرست فضایل اصلی افزودهبعضی از نظریه

فقط دو  32«فرَنکِنا»سمت و سویی دیگر داشته است. مثالً،  ،است. با این حال، جریانی که از زمان نهضت روشنگري ادامه داشته است

 فضیلت اصلی اختیار کرده است:

ن اند، و مهاي اخالقیِ اصلی دانستهفضیلتاز خواهی و عدالت را ، نیک«شوپنهاور»پژوهان، از جمله اما بسیاري از اخالق

هاي عادي )مانند محبت، شجاعت، اعتدال، صداقت، قدرشناسی و اهل مالحظه نیز بر همین نظرم. به اعتقاد من، همة فضیلت

 .Frankena, 1494, ppاند. )هستند، از این دو فضیلت اصلی قابل اشتقاق یاخالقبودن(، دست کم تا جایی که فضیلت 

63-62.) 

لت هاي اصلی را به دو فضیکنم. من فضیلتسازي طی شده است، تفسیر خودم را مطرح میبراي توضیح روندي که به سوي ساده

نیاز  افزایند که موردام که، اوالً، محتوایی را میاب کردهخواهی. به این دلیل این دو فضیلت را انتخو نیک 36خواهیام: سعادتفروکاسته

 اند.است و، ثانیاً، چهار فضیلت اصلی از آنها قابل اشتقاق

در کتابش  39«دیوید اِل. نورتون»خواهی مفهومی بسیار پیچیده است که است. سعادت« خواهیسعادت»بنابراین، نخستین فضیلت اصلی 

 ,and  1484; see also Kekes, 1496Nortonبا ظرافت تمام به بحث از آن پرداخته است ) 38هاي شخصیسرنوشتبا عنوان 

کند؛ نقطة اوج سلسله مراتب نیازها را مطرح می است،34«مزلو»زیربناي نظریة سلسله مراتب نیازهاي  قی کهنورتون فلسفة اخال(. 1441

                                                           
33. benevolence. 

32. Frankena. 

36. eudaimonism. 

39. David L. Norton. 

38. Personal Destinies. 

34 .Maslow (1418-1491روان ،)مترجم[شناخته شده است. « مراتب نیازهاسلسه»گراي  آمریکایی که بیش از همه به نظریة شناس انسان[ 
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کند شناسیِ خودشکوفایی تلفیق میون فلسفة اخالق را با روان(. نورت ,1491Maslowاست ) 21خودشکوفایی یا تحقق کامل خویشتن

سعادت، به معناي دقیق کلمه، یعنی وضعیت زیستن در هماهنگی با »دهد: خواهی به دست میو از دل آنها تقریري نو از سعادت

 (.Norton, 1496, p. 516« )"زیستن بر وفق خویشتن"هاي ذاتیِ ... خویش، بالقوگی

ها شوند و هدف زندگی شکوفایی این بالقوگیهاي منحصر به فردي زاده میخواهی، همة افراد با بالقوگیتلقی از سعادتبر اساس این 

ت. ها اسهاي اخالقی و در درجة دوم شامل استعدادهاي منحصر به فرد انسانها در درجة اول شامل فضیلتدر جهان است. این بالقوگی

]در زبان انگلیسی[ به « eu»رساندن به خود یا دیگران قابل جمع نیست، همچنان که پیشوند آسیبخواهی در حوزة اخالق با سعادت

 21دهد.آن را نشان می« خیر/نیک»معناي 

تأکید بسیاري بر  «اسکاتلند»اندیشِ نهضت روشنگريِ یا عشق به دیگران است. فیلسوفان فضیلت« خواهینیک»دومین فضیلت اصلی 

 ,Roberts, 1494; Brysonدانستند )هاي خود براي جامعة شایسته میاشتند و آن را جزء ضروري آموزهد« خواهینیک»مفهوم 

فضیلت اصلی  یگانهخواهی بود که اعتقاد داشت نیک 25«فرنسیس هاچِسون»دادند که یک سوي آن (. آنها طیفی را تشکیل می1432

تر فرو اش را تا حد نوعی همدلیِ عملیخواهیبود که نیک اسمیت (، و سوي دیگرِ طیف آدامScott, 1411; Jensen, 1491است )

خواهی بود که تأکیدش بر اهمیت نیک «دیوید هیوم»(؛ و در این بین Roberts, 1494; Morrow, 1464کرد )آورد و تعدیل میمی

ف اسق»هایی را که کشیش انگلیسی، (. همچنین نباید استدالل ,Broad, 1494Roberts ;1441چندان مورد عنایت قرار نگرفته است )

 (. ,Penelhum, 1484Butler, in Darwell ;1482خواهی اقامه کرده است از نظر دور داشت )، به سود نیک24«جوزف باتلر

                                                           
21. self-actualization. 

« روح/روحیه»و « خیر/نیک» به معناي« eudaimōn»و « eu-»اقتباس شده که خود از دو جزء  eudaimoniaخواهی( در زبان انگلیسی از واژة یونانی )سعادت eudaimonism. واژة 21

 .]مترجم[است « مالزمت و همراهی روح خیرخواه انسان»تشکیل شده است و روي هم رفته به معناي 

25. Francis Hutcheson. 

24 . Bishop Joseph Butler 
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قتصاد ااي شایسته ـ و نیز دموکراسی و خواهی، عمدة آمال آنها براي داشتن جامعهاین عده به درستی دریافتند که بدون وجود نوعی نیک

ین فضیلت ترخواهی در واقع مهمتوان استدالل متقنی اقامه کرد که نشان دهد نیکـ تحقق نخواهد یافت. به پیروي از هاچِسون می 23آزاد

دالل کند که تواند استخواهی است می. مثالً، کسی که قائل به نیکشودمیهاي دیگر از آن قابل اقتباس واحدي است که تمام فضیلت

 ند.ورزد ـ شکوفا کاي به دیگران ـ که بدانها عشق میخالقاً موظف است استعدادهاي منحصر به فرد خویش را به منزلة هدیهانسان ا

دانم ـ و هیچ یک را از دیگري قابل اشتقاق تراز یکدیگر میخواهی را همخواهی و نیککنم، اما سعادتمن تا آن حد افراط نمی

خواهی اقتباس کرد؛ بردباري و اعتدال را از هر دو؛ توان از نیکاند. مثالً، عدالت را میاینها قابل اشتقاقهاي دیگر از دانم. فضیلتنمی

هاي اصلی را خواهی. مقصود از این تقریرِ شخصی این نیست که بگویم دیگران نیز باید تلقی من از فضیلتو دوراندیشی را از سعادت

ضایل به توانند اتخاذ کنند. نکتة مهم این است که فپردازان فضیلت میواضعی است که نظریهبپذیرند، بلکه غرض از آن معرفی طیف م

 خوانند.خود مییافتن فعلیتها وجود دارند و زندگی فرد را به سوي صورت بالقوه و مادرزاد در درون همة انسان

توان ه میولشان، یگانه مبناي اخالقیِ مستحکمی هستند کپردازان فضیلت خواهند گفت که فضایل، با توجه به اهمیت درجة ااکثر نظریه

ها باشند. اما ها و روشنظامی اجتماعی، اقتصادي یا سیاسی را بر آن بنا کرد. در حوزة مدیریت، فضایل باید مبناي تمام اهداف، سیاست

نیاز دارند که به  ها به پشتیبانیِ نهادهایینکند. به عکس، انساداري کفایت میاین بدان معنا نیست که فضیلت به تنهایی براي حکومت

دانست می...« ناتوانی فضیلت اخالقی از حکومت بر جهان »خاستگاه حکومت را  22«توماس پِین»خوبی طراحی شده باشند. مثالً، 

(Paine, in Foner, 1438, p. 6این بدان معنا نیست که فضیلت اخالقی ضرورتی ندارد، چراکه اهمیت درجة او .) ل دارد. اما، با

 کند که نوعی پشتیبان وجود داشته باشد.ها، خردمندي اقتضا میمزاج بودن انسانتوجه به دمدمی

 . کمال شخصیت اخالقی2

ول مصداقی خاص از کمال اخالقی؛ یک مصداق از ظهور اص»چنین است: فرهنگ انگلیسی آکسفورد یکی دیگر از تعاریف فضیلت در 

ی در هاي مستمر براي دستیابی به کمال اخالقدر آثار مکتوبِ این حوزه، فضیلت اخالقی اغلب به تالش«. تاراخالقی در زندگی یا رف

                                                           
23. free enterprise. 

22. Thomas Paine. 
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ها وجهی نازدودنی از سرشت اخالقیِ مادرزاد افرادند، و شود. این فضیلتاند اطالق میهایی که براي زیستنِ شایسته ضروريساحت

 کنند.رد در زندگی روزمره مییافتن خود در اعمال اخالقیِ فبه تحققحکم 

هاي درونی متکی است، نه بر قواعد و ابزارهاي کنترل بیرونی. این بدان معناست که فرد براي همچنان که متذکر شدیم، فضیلت بر الزام

لت را اغلب با یمندبودن باید ـ آگاهانه، داوطلبانه و مستمراً ـ در حال ساختن شخصیتی شریف باشد. به همین دلیل، اخالقِ فضفضیلت

گویند بین این دو نوعی (. هرچند کسانی هستند که میThomas, 1484; Wilson, 1441اند )اخالق شخصیتِ شایسته معادل دانسته

دانست ( اما، به گمان من، قول سابق که اخالق فضیلت و اخالق شخصیتِ شایسته را یکی میKupperman, 1441تفاوت وجود دارد )

(. این بدان معناست که French et al., 1488ایم اخالق شخصیت )گوییم اخالق فضیلت گویی گفتهت؛ وقتی میهمچنان معتبر اس

ه این امر همان چیزي است ک« چرایی»ساختن شخصیتی واجد کمال اخالقی است. پاسخ به  ،ترین فعالیت واحد فرد در زندگیمهم

 کند.همتا میاخالق فضیلت را چنین بی

 و زندگی فعاالنه 56مندلتانسان فضی. 3

اند، زیرا از نظر آنها پاسخ در سرشت مادرزاد انسان نهفته بود. ریشة واژة مشکلی نداشته« چرایی»پردازان سنتیِ فضیلت با این نظریه

«virtue ]در زبان التین « ]فضیلت«vir » است، و « انسان»یا«virtue »که براي انسانی هایی از شخصیت اخالقی اشاره دارد به آن جنبه

(. به همین دلیل، Thomas, 1484مند باشد )تواند کامالً انسان باشد مگر اینکه فضیلتزیستنِ تمام و کمال ضروري است: کسی نمی

تر تلقب داد، و این احتماالً درس« مندانسان فضیلت»توان اند ـ مینامیده 28«انسان ابزارساز»یا  29«انسان مقتصد»ها را ـ که اغلب انسان

 است.

                                                           
26. homo virtutis. 

29. homo economicus. 

28. homo fabe. 
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مند ان فضیلتهایشان را بر اعتبار ]مفهوم[ انسپردازان فضیلت هرچند بر سر بعضی از مصادیق فضیلت اختالف دارند اما غالباً اندیشهنظریه

، نیروي عبیريیافتن فضایل، به تفعلیتکند این است که الزام ]درونی[ به کنند. واقعیتی که انسان بودنِ انسان را متمایز میاستوار می

 نویسد:می 24«یسی»ِبخش ماست ـ محرّک و سائقی ذاتی به سوي نوعی هویت شخصیِ منحصر به فرد. همان طور که کحیات

دهند، و ... اخالق فضیلت تا حد زیادي، هرچند نه کامالً، هایی است که شخصیت را شکل میاین اخالق مبتنی بر فضیلت

یم، به طور هاي سنّتی ارزیابی کنوقتی دیگران را از نظرِ داشتن و نداشتن فضیلتبا اخالق ناظر به اشخاص همپوشانی دارد. 

 (Casey, 1441, p. viایم. )ضمنی شخصیت آنها را در نظر گرفته و ارزیابی کرده

، احساس و هآن مستلزم سعی بلیغ در اندیشیافتن فعلیتگرچه الزام ]درونی[ به فضیلت در درون ما به صورت مادرزاد وجود دارد اما 

پذیرد. تواند به فضیلتِ کامل دست یابد، این طلب پایان ندارد و پیشرفت اخالقی هیچگاه توقف نمیعمل است. از آنجا که هیچ کس نمی

دانه را دوست منزندگی فضیلت« فرایندهاي»شود که بیاموزیم به همین دلیل، اخالق فضیلت بر آن است که سعادت وقتی حاصل می

 61«یکپارچگی»ارد مندانه درا. اصطالحی که دیوید نورتون براي زندگی فضیلت« دستیابی به دستاوردها]ي آن[»نه خیال واهیِ  داشته باشیم

..« .شود فرایندي که ... از رهگذر آن کثرت به امري واحد تبدیل می»شود: ـ است که به قرار زیر تعریف می 61«عیارفضیلت تمام»ـ 

(Norton, 1496, p. 8ا .):ز نگاه او، یکپارچگی اخالقی یعنی 

ـ به ویژه قوا، امیال، نقش ـ در قالب یک کلّ سهاي سرنوشتها، انتخابیکپارچه کردن ساحات مختلف خویشتن  ازوار. ساز 

شود. متمایز می 65جهتیاست که به واسطة آن از ـ مثالً ـ تعصّب و وسواسِ تک« تمامیت به منزلة کامل بودن»ثانیاً، مستلزم 

ستعمال اتري از صداقت تعریف کرد، و همین بُعد است که در توان اجماالً به منزلة نوع عمیقسومین بُعد معناي آن را می

شوند. مداران و مدیران اقتصادي میسیاست« وحدت یا یکپارچگی»ها خواستار المثل روزنامهکه فیرایج آن غلبه دارد، چنان

(Norton, 1441, pp. 85-84) 

                                                           
24. Casey. 

61. integrity. 

61. consummate virtue. 

65. monomania. 
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ناپذیري ایانهاي پمندانه، با تقلّاها و تالطمها]ي درونی[ به فضیلت را در درون همة ما کاشته است، و نوعی زندگی فضیلتطبیعت الزام

شود، زیرا مندانه به طور کامل تجربه نمیکه دارد، موطن آرمانی ماست؛ و به آن این واقعیت را بیفزایید که زندگی جز در عمل فضیلت

محور است، و ة بنیادي است. از نظر بعضی از فالسفه باالترین مرتبة حیات انسان حیات فکري است. اما نظریة فضیلت عملعمل مؤلف

را  تواند غفلت از خُردترین وظیفة عملیپردازيِ فیلسوف هم به زحمت میواالترین نظریه»این معنا را به خوبی دریافت:  اسمیتآدام 

 (.Smith, in Rafael and Macfie, 1485, p. 549« )جبران کند

 مندیِ اخالقی. اصالت اراده و نیت۴

ستند. اوالً، هایی از طبیعت ما هجنبه ،مندي و اصالت اراده است، زیرا این دومستلزم نیتیافتن فعلیتبا همة این اوصاف، فضیلت براي 

 ز به مختار بودن.شوند و، ثانیاً، با نیاامور زاده می« چرایی»ها با نیاز به فهم انسان

مستلزم تأمل اخالقی مقدم بر عمل اخالقی است. این بدان معناست که عقل و احساسات آگاهانه به سمت ایجاد خیر در عالم  نیّتِ

توان مشاهده یا مندي همواره مشخصة بارز شخصیت نیک و خیرخواه بوده است. اما از آنجا که نیت را نمیمعطوف شوند، و نیت

ل گیرد نه مقاصد را، و این عاماند که عالَم وقایع را در نظر میدر همة اعصار شکوه کرده»شود: اعتنایی میکرد، به آن بیگیري اندازه

 (.Smith, in Raphael and Macfie, 1485, pp. 113-112« )بزرگ نومیدي از فضیلت است

مند اثر لتتواند بر نیّات فرد فضیمل را واژگونه کند اما نمیتواند سرنوشت عگویند هرچند بخت و اقبال میپردازان فضیلت مینظریه

چه را خود داده تواند آنبخت و اقبال فقط می»... هاي عالم دور و ایمن نگه دارد. به گفتة سِنِکا: بگذارد و به این ترتیب نیّت را از تالطم

 (.Seneca, in Basore, 1458, p. 61« )ن را بگیردتواند آدهد: بنابراین نمیبخت و اقبال نمی ،در رباید. اما فضیلت را

ها اختیار داده است، تمام افعال اخالقی باید نشانی از اصالت اراده داشته باشند. دلیل آن ساده است: یگانه از آنجا که طبیعت به انسان

ورتی ترس شده است. اختیار فقط در صگوید این است که او تسلیم چیزي که یک عمل اخالقیِ اجباري دربارة شخصیت فرد به ما می

و  64خواهند خوبی کنند. بنابراین، نظریة فضیلت باید هرگونه جبرانگاريدر جامعه معنادار است که افراد به این دلیل خوبی کنند که می

                                                           
64. determinism. 
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ها اند(، خواه فرهنگی )همة انسانها در اثر گناه نخستین فاسد شدهاخالقی را رد کند، خواه االهیاتی باشد )مثالً اینکه همة انسان 63اجبار

مندي اي هستند که چندان در اختیار آنها نیست(، و خواه سیاسی )حکومت باید شهروندان را به فضیلتمحصول نیروهاي فرهنگی

 وادارد(.

داشت اتوان به کاري و، و قلب را نمی«بخشی از فضیلت است یکشش قلب»کند که به درستی استدالل می 62«فوت»بر همین اساس، 

(Foot, 1498, p. 3 افراد باید فضیلت را .)کنند. اجبار به این معناست که فضیلت جزئی از شخصیت فرد نخواهد شد. عالوه  انتخاب

بر این، افراد باید بر اساس باورهایشان عملی را آگاهانه قصد کنند؛ به تعبیر آن مثل قدیمی: کار درست را به نیت درست انجام ده. 

است که ادعاي  ریتی یا سیاسیشایسته حاصل انتخاب اخالقیِ مختارانه است. فضیلت شرط الزم هر نظام اقتصادي، مدیشخصیت نیک و 

 بردن سطح آزادي انسان را دارد.باال

ها فرازمانی و کشد. حال که فضیلتپیش میرا مندانه همة آنچه گفته شد دو مسئلة بغرنج دربارة خطاهاي اخالقی و اهداف غیرفضیلت

اید گفت؟ این شوند چه بهایی که براي نیل به اهداف غلط یا زننده به استخدام گرفته میشوند، دربارة فضیلتفرافرهنگی قلمداد می

 جزء ضروري اخالق فضیلت است. 66فرزانگی اخالقیدهد که پرسش نشان می

ل محور یک خطاي اخالقی پرداخته شده است. ژنرال ( حو1464) 69دکتر استرِینجالواز باب نمونه، کمديِ سیاه استنلی کوبریک با نام 

هاي تحت فرمان خود را براي افکناي است( و بمبگوید )ایاالت متحده در معرض حملة هستهاي به نیروهاي خود دروغ میدیوانه

وند و شاع مسط میوزیر شوروي سرانجام بر اوضجمهور ایاالت متحده و نخستکند. رئیسحمله به اتحاد جماهیر شوروي گسیل می

هاي آن سیمافکن در نبرد آسیب دیده و بیشوند. این بمبگیرند یا سرنگون میها ـ به جز یکی ـ یا دستور عقبگرد میافکنهمة بمب

بخت  دهند. ازاي نشان میالعادهدیدة خود شجاعت فوقخاموش است. طرفه اینکه، خدمة هواپیما در پیگیري حمله با هواپیماي آسیب

                                                           
63. compulsion. 

62. Foot. 

66. moral wisdom. 

69. Dr. Strangelove. 
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اي جهان را نابود خواهد کرد. فعال کرده که در صورت منفجر شدن اولین بمب هسته 68«ماشین روز قیامت»بد، شوروي سالحی را به نام 

دباري( کند از آنچه در اثر به نتیجه رسیدن فضیلتِ آنها )برافکن را تحسین میبه این ترتیب، در عین حال که مخاطب شجاعت خدمة بمب

 کند.حشت میروي خواهد داد و

خواهی ز نیکآیند. فرزانگی اخالقی )که اها به استخدام خطاهاي اخالقی در نمیپس باید بسیار مراقب باشیم تا مطمئن شویم که فضیلت

هاي سازمانی شود( باید یکی از واالترین تکالیف رهبران باشد تا مطمئن شویم که فضیلت به انتخاب تمام اهداف و روالاقتباس می

 توانیم اجازه دهیم فضیلتِ زیردستان شریف با خطاهاي اخالقی به تاراج رود.دهد. نمیمیجهت 

گرفتن فضیلت در خدمت اهدافِ به لحاظ اخالقی زننده است. زمانی یکی از دوستانم دالیل من در دفاع از فضیلت را کارهمسئلة دیگر ب

ند و متهورانه آمدهاي بستة خود باال مین در استالینگراد که مدام از حفرهسربازان آلمادرمورد »کشید. او پرسید  چالش بهبا یک سؤال 

 زدنی بود، و با این حال دررفتار آنها از نظر شجاعت و مرام مثال«. ؟، چطورکردند تا رفقاي مجروح یا اسیر خود را نجات دهندحمله می

 ها.خدمت نازي

ندانشان در خدمت اهدافِ به لحاظ اخالقی زننده استفاده کنند، اما فقط در روشن است که رهبران خبیث ممکن است از فضیلت شهرو

مند را بفریبند. همچنین ممکن است افراد خبیث گاه شجاع باشند. از آنجا که دوست من نمونة بارزي صورتی که آن شهروندان فضیلت

شان در ام. با اینکه سربازان مذکور دلیر بودند اما دلیريرسیده ايام و به نتیجهاز فرزانگی اخالقی است، دربارة سؤال او به جدّ فکر کرده

دهد که این ان میر نشکند. شواهد اخیاعتبار میخدمت حکومتی شریر بود ـ واقعیتی که بر آنها پوشیده نبود ـ و این فضیلتِ آنها را بی

 (.Bartov, 1441) ها ممکن است گمان کنند خالی از ایدئولوژي نبودندقدر که بعضیسربازان آن

ه اعمال آنها در جهت از اهدافی ک« همیشه»کنندگان کند. فضیلت مستلزم این است که تبعیتاین امر مسئلة فضیلت و تبعیت را مطرح می

 هاي به لحاظ اخالقی نادرست استفاده شود.آن اعمال است سؤال کنند، و هیچگاه اجازه ندهند که از فضیلتشان براي پیشبرد آرمان

نباید فضیلت  د،باشکردند، اما اگر قانون ملّی ناقض فضیلت ه فرض که در هر دو مثال مذکور سربازان از قوانین کشور خود تبعیت میب

بران دهند، اما رهبران اقتصادي و رههاي مذکور حد نهایت و افراطی چنین وضعیتی را نشان میحقیقی را بر آن استوار کرد. البته مثال

                                                           
68. doomsday machine. 
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آمیز جنسیتی و را از یاد نبریم که از قوانین تبعیض 1421هاي دولتی دهة ها، و نیز کارمندان دستگاهستادان دانشگاه و اسقفها، ااتحادیه

ـ رهبران و پیروانشبستند و اجرا میکردند، آنها را به کار مینژادپرستانه دفاع می ان کردند. مقتضاي اخالق فضیلت این است که همة افراد 

 رود.هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی فراتر میکه از همة نظام ، اخالقیفکر و عمل کنند ،بر اساس اخالقی ناظر به افراد به یک سان ـ

 . تقویت اخالقی و نشاط اخالقی5

 وي.»شخصیت شایسته وقتی حاصل شود در خأل وجود ندارد: هم به تقویت اخالقی و هم به نشاط اخالقی محتاج است. بر همین اساس، 

 کند:استوار می 91مندانة متقابلنظریة خود در باب فضیلت را بر رابطة فضیلت 64«اِم. هُوپ

و برابري را مند نسبت به شخصی دیگر که همانند اشود که انسانی فضیلتبنابراین، اثر واقعیِ فضیلت فقط آنگاه ظاهر می

ـ غیر از حفظ حقوقش ـ این است که همانند داند انصاف بورزد ... اثر فضیلتِ این فرد نسبت به آن شخص خوب می

مند در آینده کند، به طوري که او و آن شخص و سایر افراد فضیلتاي براي برانگیختن فضیلت در دیگران عمل میوسیله

 (Hope, 1484, p. 139مند شوند. )توانند از ثمرات رفاقت اخالقی بهرهمی

مندانه، چون در نهایت مستلزم چیزي بیش از رضایت نفس نیست، به خودي خود تگفت عمل فضیلموافقم که می اسمیتم امن با آد

ترین ما هم خسته یافت که حتی قوي(. اما او عالوه بر این درمیSmith, in Raphael and Macfie, 1485, p. 119کافی است )

قدرشناسی  ،پردازان فضیلتست. به همین دلیل نظریهمند محتاج اهاي فضیلتخواهد شد، و هر از چند گاه به نیروگرفتن از سایر انسان

شجاعانة یک  شود اَعمالو پذیرفته شده است. بر همین اساس است که گفته می یدهکنند. این امر به خوبی فهمو قدردانی را تحسین می

ببخشد. ما  ي خود ما قوّتتواند به بزرگوارتواند شجاعت ضعیف فردي دیگر را تقویت کند، یا بزرگواري شخصی دیگر مینفر می

 (.Cooper and Wright, 1445هاي اخالقی هستیم )محتاج اسوه

 ايِ نشاط روحی است.شود، و آن نیاز به تجدید دورهاما بُعد دیگري هست که کمتر دربارة آن سخن گفته می

                                                           
64. V. M. Hope. 

91. virtuous reciprocity. 



 

 

53 

 

 

 مدیریت و اخالقِ فضیلت
 سید محمد حسین صالحی :ترجمۀ   دیوید کِی. هارت :نوشتۀ  

 

 آلود بود و بهزیستی ژنِو ارائه کردم. فضاي سیاسی ایاالت متحده یأساي را در همایش محیطمقاله 1445توضیح آنکه، در بهار سال 

صحبتی با ـ و هم 95محیطیِ گایاـ مبدع فلسفة زیست 91«جِیمز الوالک»گذاشت. اما سخنرانی دکتر بر نوع نگاه من به کارم تأثیر می ،تبع

ام نسبت به کارم سمت و سویی تازه گرفت. این امر بار گیريروانم تازه شد بلکه جهت او همه چیز را زیر و رو کرد. نه فقط روح و

 را نشان داد.، بین ملتزمان به اخالق است« رفاقتِ اخالقی»العادة طراوت و نشاط که حاصل دیگر اهمیت فوق

 ترین زندگی. شایسته6

 94یام پرایُر:مندانه چیست؟ به تعبیر ویلنهایتاً اینکه هدف از زندگی فضیلت

دام اَعمال به نحو ک»ترین پرسشی که یونانیان به دنبال پاسخ آن بودند این نبود که اخالق یونانی لحن متفاوتی دارد ... مهم

 .Prior, 1441, p« )ها چیست؟بهترین نوع زندگی براي انسان»بلکه این بود که « اند؟شمول از نظر اخالقی درستجهان

1) 

ر ضروري آن نوع شود. از نظر آنها، فضیلت عنصمندانه کیفیتی به زندگی انسان افزوده میاند که با زندگی فضیلتگرایان مدعیفضیلت

یریت مرسوم مد براي فرضِ محوريپیش« ترین پرسشمهم»ها باید داشته باشند. عالوه بر این، پاسخ آنها به آن زندگی است که انسان

 دهد.را هدف قرار می

                                                           
91 .Dr. James Lovelock (1414شیمیدان، آینده ،) .مترجم[پژوه و طرفدار حفظ محیط زیست، اهل بریتانیا[ 

95 .Gaian environmental philosophyشود که اجزاي زنده و غیرزندة آن بر رويمحسوب میاي اي برگرفته از فرضیة گایا که بر اساس آن زمین ابرموجود زندة یکپارچه، فلسفه 

لیل مضمون هاي اولیة این فرضیه نخست به دهاي یونان، اقتباس شده است. صورت، ایزدبانوي اسطوره«گایا»اند. نام این فرضیه از بخشی را تشکیل دادههم نظام تعاملی پیچیده و خودسامان

أثیرگذار هاي بیوژئوشیمی و ژئوفیزیولوژي تعارض با اصل انتخاب طبیعی در نظریة تکامل مورد انتقاد قرار گرفت، اما اصالحات بعديِ آن در رشته( آن و نیز تteleologicalانگارانة )غایت

 ]مترجم[بوده است. 

94. William Prior. 
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درون  گوید، نظریة فضیلت بر کیفیت زندگی دریریت مرسوم پیش از همه از دستیابی مؤثر به اهداف سازمانی سخن میدر حالی که مد

حاصلیِ حیات یپرداخت خشکی و بکند ـ شاید اگر به آن میاعتنایی میسازمان تأکید دارد. مدیریت مرسوم به مسئلة زندگی شایسته بی

 کردن کار را به طور کامل نقل کنیم:آور انسانیپیام ،93«اي. اِف. شوماخر»ن شد. بجاست که سخسازمانی آشکار می

یا  اخواه حاصل آننتوهینی به طبیعت انسان است و خواه ،معناي ماشینیِ یکنواخت و ابلهانهفرساي بیاین کارِ روح

هایی است تواند آسیب آن را جبران کند؛ اینها واقعیتیی هم نمی«مزایا» نوعجویی، و هیچ گریزي است یا پرخاشواقعیت

تأییدشان  شوند، چراکه انکار آنها بسیار نامعقول وپایان سکوت مواجه میشوند بلکه با دسیسة بیکه نه انکار و نه تأیید می

 (Schumacher, 1494, p. 42موجب محکومیت مشغلة اصلی جامعة مدرن به عنوان جنایت علیه بشریت خواهد شد. )

 ،گوید ضرورتی در تداوم چنین وضعیتی نیست و تأکید بر فضیلت به منزلة مبنایی براي کل نظریه و عملِ سازمانینظریة فضیلت می 

دف هداند، با این استدالل که زندگی شایسته همان هاي خود میمشکل را حل خواهد کرد. این نظریه زندگی شایسته را در صدر دغدغه

ار اندوختة عیار را ـ در کنچرا نگوییم انسان سعادتمند کسی است که فضیلت تمام»... نویسد زندگی است. بر همین اساس ارسطو می

 ,Aristotle, in Irwin« )رساند؟هایش به ظهور میمناسبی از خیرات بیرونی ـ نه در زمانی محدود بلکه در کل زندگی در همة فعالیت

1482, pp. 56-59.) 

نسانی تلقی ما از انسان بودنِ انسان وابستگی ژرفی به تلقی ما از شکوفایی ا»پردازان فضیلت این شکوفاییِ انسانی است، و از نظر نظریه

تواند شکوفا شود، و مستلزم اي اخالقی است، زیرا انسان غیراخالقی نمی(. چنین شکوفاییThomas, 1484, p. 26« )دارد

ها این تواند شکوفا شود(. هدف همة سازمانگسسته نمیضایل در شخصیت انسانی کامل است )شخصیت از همشدن تمام فیکپارچه

 است که چارچوب و نیز شرایط چنین تالشی را فراهم کنند.

 سمیتاهایی روشن و منطقی توصیف کرد. این فرایند شبیه تمایزي است که آدام توان در قالب گاممسیر تحقق زندگی شایسته را نمی

ح مقصودش طلبد. او در توضیخواهی بیش از آن را میخواهی قائل است: عدالت مستلزم پایبندي به قانون است، و نیکبین عدالت و نیک

 Smith, inکند )نوشته تشبیه می« بودنفاخر»خواهی را )که واالترین حالت است( به درک عدالت را به قواعد دستور زبان و نیک

                                                           
93. E. F. Schumacher. 
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Raphael and Macfie, 1485, pp. 192-196 پایبندي دقیق به قواعد دستور زبان یا درک عمیق از ادبیات باعث پیدایش آثار .)

 شود.بزرگ نمی

اندازه ن امر بیشناسیِ ادبیات است. شاید ایناپذیر از زیباییچنین درکی از ظرافت یا فاخر بودنِ نوشته مستلزم درک کمابیش توصیف

فهمند. همین اصل در مورد اخالق صادق است: ممکن است ة کسانی که عاشق آثار بزرگ هستند آن را میمبهم به نظر رسد، اما هم

آن  سمیتااست. اما چیزي فراتر از آن وجود دارد، چیزي که « احترامی سرد»فرد از قواعد اخالقی پیروي کند، به این سبب او شایستة 

 نویسد:نامد. وي میمی 92«دوراندیشی برتر»را 

دوراندیشیِ برتر، وقتی به باالترین مرتبة کمال خود رسید، خواه ناخواه هنر، استعداد، و عادت یا کشش به عمل تمام  این

 هاي عقلی و اخالقیآورد. خواه ناخواه باالترین مرتبة کمال در همة فضیلتو کمال در هر اوضاع و احوالی را به دنبال می

ترین املترین مرتبة فرزانگی است که با کت که با بهترین قلب پیوند خورده و کاملآورد. و بهترین مغز اسرا به دنبال می

 (Smith, in Raphael and Macfie, 1485, p. 516مرتبة فضیلت تلفیق شده است. )

 این تصویر شخصیتِ شریف مورد نظر در نظریة فضیلت و صفات الزم براي زندگی شایسته را در خود جمع دارد.

 گیرینتیجه. 7

( فضیلت براي تحقق تام و تمام انسانیتِ انسان ضروري 5اند؛ )( همة افراد با الزامی ]درونی و[ مادرزاد به فضیلت زاده شده1نتیجه آنکه: )

درآیند؛ ( باید در قالب عمل اخالقیِ آگاهانه و مختارانه به ظهور 3هاي اصلی باید با اختیار و آگاهی پرورش یابند؛ )( فضیلت4است؛ )

رسد نه در پس فضیلت در شخصیت فرد به ظهور می 96رفتن همان.دستکارنبستن همان و ازاند ـ به( مستلزم اصالح اخالقیِ همیشگی2)

 اي متشکل از افرادي خودفرمانفرما خواهیم داشت.تبعیت او ]از قواعد[؛ بر این اساس جامعه

                                                           
92. superior prudence. 

96. use it or lose it. 
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 کارای در سوم( جمع بین کمال در فضیلت و کمال حرفه

مند نّی فضیلتدهند که عالوه بر صالحیت فگرایانه از دموکراسی این است که شهروندان رهبرانی را ترجیح میفرض تفسیر فضیلتپیش

ا مطمئن توان کرد تهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی چه میآورد: با سازماناي صعب در میفرض سر از مسئلهنیز هستند. اما این پیش

 اند و هم داراي صالحیت فنّی؟گیرند که هم واجد فضیلتزنانی در مناصب مهم رهبري قرار می شویم مردان و

همواره نخست بر مبناي شخصیت شایسته و سپس بر اساس مهارت فنی انتخاب شود: این روند با گزارة زیر دربارة انتخاب رهبران آغاز می
وان داشته هایی سالم و پرتاي است، اگر بناست سازمانبراي کار در هر اداره ترین شرط الزمدر عین حال که شخصیت شایسته مهمکنید. 

باشد اما این به تنهایی وي را واجد  99«مادر ترزا»اش در حد باشیم توانایی فنی نیز ضروري است. ممکن است کسی شخصیت اخالقی

 شود:له به این صورت تصویر میکند. مسئنمی 98صالحیت براي سرپرستی اداره مدیریت و بودجه ]ایاالت متحده[

 ف +

 م +

 -ف 

 م +

 ف +

 -م 

 -ف 

 -م 

 ها بهجنوب میزان فضیلت )ف( است. براي هر یک از مناصب سازمانی مقیاسـشرق میزان مهارت )م( است؛ محور شمالـمحور غرب

م+(؛ و بدترین فرد -)ف 1B(؛ نفر سوم خانة -)ف+م 5A)ف+م+( است؛ نفر دوم خانة  1Aصورت زیر خواهد بود: بهترین فرد خانة 

 ( است.-م-)ف 5Bخانة 

جمهورهاي ایاالت ساده است: آنها رهبران بهتري خواهند بود. براي روشن شدن موضوع، شماري از رئیس 1Aدلیل بهتر دانستن خانة 

 کنم:متحده را به عنوان مصداق هر خانه ذکر می

                                                           
99 .Mother Teresa (1411-1449راهبة مسیحی که به سبب فعالیت ،)برندة جایزة نوبل صلح شد. 1494اش در سرتاسر جهان در سال دوستانههاي انسان 

98. Office of Management and Budget (OMB). 
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 کلن، ترومن: واشنگتن، جفرسون، لین1Aخانة 

 : هووِر، کارتر5Aخانة 

 : لیندون جانسون، نیکسون1Bخانة 

 : هاردینگ5Bخانة 

جمهوري در ایاالت متحده، بخت یارمان بوده است که شمار زیادي از منتخبان متعلق با وجود برگزاري پر شور و شر انتخابات ریاست

 .5Bشماري از خانة اند، و تعداد انگشتبوده 1Aبه خانة 

آید، ي که به دست میالذا کمال مطلوب براي جامعة ما رقابت انتخاباتی بین واشنگتن و جفرسون، یا لینکلن و ترومن است. فارغ از نتیجه

ها، همة شهروندان برنده خواهند بود. همین وضعیت در مورد هر منصب دیگري صادق است ـ سرپرست ادارات، مدیر عامل شرکت

باشد. مسئلة سازمانی این  1Aاش ـ انتخابی بین دو نفر از خانة ري هر نهادي همواره باید ـ در حالت آرمانیرؤسا. واگذاري منصب رهب

اند ها ـ اعم از دولتی و غیردولتی ـ را چگونه شکل دهیم تا مطمئن شویم کسانی که در رأس آن قرار گرفتهاست که ساختار همة سازمان

 هستند. 1Aاز خانة 

این است که همان قدر که به پرورش مهارت التفات داریم به پرورش شخصیت شایسته نیز توجه کنیم. بعضی از  حل این مسئلهراه

قابل آموزش  دهد که فضیلتگویند که فضیلت قابل آموزش نیست، اما من قویاً مخالفم. تاریخ به روشنی نشان میهاي ستوده میانسان

یم و تربیت ایم این بخش از تعلالیلی که بحث آن در این مختصر ممکن نیست ـ گذاشتهو یادگیري است. مشکل این است که ما ـ به د

یريِ بسیار گهاي اندازهگیري است، و ما مقیاسداند که قابل اندازهبه محاق رود. و بدتر از آن، مدیریت مرسوم فقط چیزهایی را معتبر می

در نظام آموزشی. به این ترتیب اجازه  81تیاِياِسو اِل 81تی،اِياِمجی 94تی،اِيسهاي اِایم، مانند آزمونناقصی براي انتخاب ایجاد کرده

 هایمان مالک ارزیابیِ ضعف شخصیت شایسته قرار گیرند.ایم تواناییداده

                                                           
94. SAT. 

81. GMAT. 

81. LSAT. 
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اشد. ایو مزد بخواهند، همواره باید نخستین پرسش از شخصیت شایستة آن ناشوند، یا رأي ما را میوقتی افرادي نامزد ارتقاي درجه می

شجو آورد. دو دانسیمون این موضوع را کمابیش به تفصیل مورد بحث قرار داده و در توضیح ]مالک[ انتخاب خودش مثال زیر را می

« خواهانهاي بسیار قوي و نیکهوش متوسط اما برخوردار از اراده»در حال رقابت براي دریافت کمک هزینة تحصیلی هستند: یکی داراي 

 «.تر و تا حدي پریشاناش نسبتاً ضعیفاما اراده»گري بدون شک تیزهوش است، است؛ دی

توانست از آن او اي قوي دارد بر آن ذهن جوّال ـ که دست بر قضا میبر اساس مشاهدات خودم، من جوانی را که اراده

که به  کننده است؛ هوش متوسطیاناي سست و ناپایدار باشد بیشتر نگردهم. ذهن جوّال وقتی اسیر ارادهباشد ـ ترجیح می

 (Simon, 1486, p. 59تري دارد. )اي منضبط تکیه دارد از نظر من آیندة امیدوارکنندهاراده

استداللی که در پس انتخاب او وجود دارد این است که، در بلندمدت، احتمال اینکه دانشجوي داراي شخصیت شایستة نیرومندتر 

ست، در حالی که دانشجوي تیزهوش پذیراي ارادة دیگران خواهد بود، و خوبی و بدي ارادة دیگران از اي شود بیشتر افیلسوف شایسته

 توان به کار بست.هاي زندگی میپردازان فضیلت خواهند گفت که این حکم را در تمام حیطهپیش مشخص نیست. نظریه

سته ري، قابل اطمینان است. با اولویت دادن به شخصیت شایمند، در هر کاري و تحت هر فشاگوید که شخصیت فضیلتتجربه به ما می

روز مشکلی رود. بنابراین، از بمند به دنبال مسئولیتی که صالحیت آن را ندارد نمیایم. اوالً، فرد فضیلتخودمان را از دو جهت بیمه کرده

پروا هاي بیها[ را در دسترس انسانرهبري ]سازمانشود: ما جایگاه ایم اجتناب میهاي موجود ایجاد کردهکه در روال مرسوم سازمان

کند و تغییر جهت مند بر اساس نفع شخصی حرکت نمیهاي شایسته )یا حتی داراي صالحیت فنّی(. ثانیاً، فرد فضیلتایم نه انسانگذاشته

 دهد: مشی اخالقی او روشن و استوار است.نمی

جورج »د. همان طور که کننشمارند و دیر به دیر ظهور میصد البته نباید در مسیر فضیلت توقع بیش از حد داشته باشیم ـ قدیسان انگشت

(. اما ما باید همواره  ,p. 1441Shelden ,426« )ها آرزو دارند که خوب باشند، اما نه در همه حالبیشتر انسان»نوشته است،  85«اوروِل

 ت را بگیریم.جانب فضیل

                                                           
85 .George Orwellیسی که نام اصلینگار و منتقد انگلنویس، روزنامهنویس، مقالهنامه، نمایش( اش اریک آرتور بلرEric Arthur Blair بود و بیش از همه به سبب دو داستان معروف )

 ]مترجم[( شناخته شده است. Animal farm) عة حیواناتمزر( و  Four-EightyNineteen) هزار و نهصد و هشتاد و چهارهاي خود با نام

http://en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four
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 مندانهچهارم( مدیریت فضیلت

هاي مدرن در جامعة معاصر رسیدیم. در وهلة نخست باید گفت چنین مدیرانی باید مند در سازمانسرانجام به موضوع مدیران فضیلت

مند ان فضیلترا رهبرشان قرار دهند. اما این کافی نیست، زیگر تمام رفتارهاي مدیریتیشان و هدایتفضیلت را جنبة محوريِ شخصیت

اي بس منحصر به فرد و شاید همان حدّ اعالي سیستم اند از آنها حمایت کنند. این رابطهاند ـ و موظفمند محتاجبه زیردستان فضیلت

 است. 84نظارت و موازنه

 نویسد:اي از این دست در محیطی دولتی چنین میدر توضیح این موضوع، دربارة رابطه 83«جِیمز مَدیسون»

مند و خردمند، هاي فضیلتگوید مردم براي انتخاب انساندهم که میخواهانة بزرگ را ادامه میمن این اصل جمهوري

اریم. هیچ بررسی باري دفضیلت و هوشمندي به کار خواهند زد. هیچ فضیلتی در میان ما نیست؟ اگر نباشد، وضعیت فالکت

مردم  وجود فضیلت درگمان کنیم بی طرجمع کند. خیال واهی است کهتواند ما را خانظري، هیچ شکلی از حاکمیت نمی

شکلی از اشکال حاکمیت خواهد توانست آزادي یا بهروزي ما را تضمین کند. اگر فضیلت و هوشمنديِ کافی در جامعه 

م کرد، یا نخواهیوجود داشته باشد در انتخاب این عده ]حاکمان[ اعمال خواهد شد. به این ترتیب ما بر فضیلت آنها تکیه 

 Madison, inکنیم که بناست آنها را انتخاب کنند. )به حاکمانمان اعتماد نخواهیم کرد، بلکه به مردمی اعتماد می

Padover, 1424, pp. 38-34) 

ر اینجا این د مَدیسون امید چندانی به عمومیت یافتن فضیلت در بین شهروندان نداشت، بلکه به اهمیت آن اعتقاد راسخ داشت. اما مسئله

شان انتخاب کنند، و باالترین ضمانتِ عدم سوء استفادة رهبران وجود توانند رهبرانی را بر اساس صفات شخصیتیاست که حامیان می

 مند است.حامیانِ فضیلت

                                                           
84 .system of checks and balancesیر کنند و تأثهاي آن سازمان نظارت می؛ سیستمی که در آن اجزاي مختلف یک سازمان )مانند دولت( واجد قدرتی هستند که بر سایر بخش

 ]مترجم[شود. گذارند، به طوري که موازنة قوا باعث عملکرد بهتر آن سازمان میمی

83. James Madison. 
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ود. بنابراین، رفراتر می هاي بزرگ و پیچیده مسائل و روابط به قدري زیاد است که از دایرة فهم افرادیافت که در سازمانمَدیسون درمی

باید بین همة اعضا ـ رهبران، همکاران، حامیان ـ این اعتماد ژرف وجود داشته باشد که هیچ یک از آنها تخصصش را براي سوء استفاده 

. تقسیم نندتوانند فضیلت را درک کاز دیگران به کار نخواهد بست. فضیلت حلقة پیوند اعضاي سازمان به یکدیگر است، زیرا همه می

مراتب طولی و چه به صورت عرضی، همواره با وجود فضیلت تعدیل خواهد شد، چراکه فضیلت یگانه تضمین کار، چه در قالب سلسله

 (. ,1412Michelsبه روشنی تمام آن را توصیف کرده است ) «رابرت میکِلز»است، همان چیزي که  82«استبداد تخصص»در برابر 

ـ آگاه خواهند بود. آنها د همواره از وظیفة اخالقیمنبنابراین، مدیران فضیلت ـ در بین خود و زیردستانشان  « هرگز»شان در ارتقاي فضیلت 

ض اي اجبار در کار آورند، چراکه فضیلت باید از سر میل و رغبت باشد. در عونباید سعی کنند فضیلت را بر دیگران تحمیل کنند یا ذرّه

شود می هایی که باعث ارتقاي فضیلتها و روالها، برنامهگذارين ابتدایی باشند، و آن را با سیاستباید هوادار آموزش فضیلت از سنی

دنبال کنند. دست آخر اینکه آنها باید آگاهانه بکوشند به سرمشق فضیلتی تبدیل شوند که راهبر همة کارهایشان خواهد شد. اجازه دهید 

 ببرم:این بخش را با سخنان دیوید هیوم به پایان 

شوند، گاه از اصول پیراستة فلسفه حاصل نمیاند، هیچفضیلت عمومی و اخالق نیک در یک ملت، که الزمة قطعیِ فضیلت

نین و مندانة جوانان، و نیز کارکرد قواهاي سختگیرانة دینی؛ بلکه تماماً باید از آموزش فضیلتیا حتی از ]صرف[ فرمان

 (Hume, in Miller, 1482, pp. 23-22نهادهاي معقول برخیزند. )

 گیرینتیجه

ري و در چنین شرایطی فضیلت بازگشت چشمگیکند ها را به خود جلب میبه جایی رسیده که به تدریج توجهاخالق مدیریت اکنون 

ورد حمایت مداشته است. اما هنوز شاهد مراحل اولیة جذب فضیلت در نظریه و عمل مدیریت هستیم. این مفهوم در مدیریت دولتی بسیار 

شود ـ و جریان معمولِ اخذ و اقتباس از یکدیگر را معکوس کرده است. اما قرار گرفته، و رفته رفته در مدیریت بازرگانی نیز مطرح می

 چنین باشد، زیرا مدیریت دولتی سابقة دیرپایی در فلسفة سیاسی دارد. ،باید هم

                                                           
82. tyranny of expertise. 
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دارند.  اي به فضیلت و اخالق شخصیتِ شایستهدهد که اکثر افراد آغوش گشودهمیعالوه بر این، تجربة من به عنوان معلم و مشاور نشان 

ه، ها وارد کار شوند. متأسفانبا این حال، فضیلت بر روي حیات سازمانی تأثیر چندانی نخواهد گذاشت مگر اینکه رهبران سازمان

اند افرادي که از طبقات باال هستند همیشه گمان کرده»... همچنان به قوّت و اعتبار خود باقی است:  1416در سال  86«سُرِل»مشاهدات 

 (.Sorel, 1416, p. 514...« )که در قیاس با زیردستانشان نیاز کمتري به انضباط اخالقی دارند 

ن چنا»کنند که ها ـ اغلب اعتراض میو رؤساي دانشگاه 89رهبران ـ اعم از مسئوالن منتخب، سرپرست ادارات، مدیرعامالن اجرایی

فهمند ند و نمیگیرکتاب یا رفتن به کالس ندارند. آنها معموالً تعهد اخالقیِ خودشان را مفروض می ناند که فرصتی براي خواند«مشغول

هایی که براي ادارة یک سازمان الزم است هیچ یک همانند اخالق محتاج جدّ و جهد نیست. به عالوه، اخالق که از بین تمام رشته

فضیلت شکل  شان را حول محوریش از این نیز دارد، زیرا مستلزم آن است که افراد دانسته و آگاهانه شخصیت اخالقیفضیلت اقتضایی ب

 دهند.

اي الحهگیرد. اول اینکه، فضیلت به هیچ گونه مصترین مانع این است که اخالق فضیلت در تقابل با مدیریت مرسوم قرار میاما بزرگ

وم داند. ددهد، در حالی که مدیریت مرسوم اخالق را ابزاري در جهت موفقیت مدیریتی مییت نمیبر سر اصول بنیادین خود رضا

ه وعدة اصالح اي کهاي کلیشهاینکه، فضیلت مستلزم مطالعة جديِ و تفکر بسیار است، در حالی که مدیریت مرسوم اخالق را به حرف

داند م اینکه، فضیلت کیفیت زندگی انسان را مقدم بر موفقیت سازمانی میکاهد. سودهند فرو میسریع و آسان مشکالت اخالقی را می

 در حالی که مدیریت مرسوم به عکسِ این نسبت قائل است.

ار آسانی ها کفضیلت مدیریتی مستلزم جابجایی چارچوب مدیریتیِ فعلی است. تغییر در چارچوب 88بر همین اساس، پذیرش چارچوبِ

هاي داخلیِ هاي گستردة مدیریت مرسوم که به روند بحرانرود که ناکامی(. امید میKuhn, 1491ت )نیست، اما الزمة پیشرفت اس

مدیریت کیفیت »پدر  84،«دابلیو. ادوارد دِمینگ»شتاب بخشید منجر به تجدیدنظر جدّي در روال کنونی شود.  1481متعدد در دهة 

                                                           
86. Sorel. 

89. CEO. 

88. paradigm. 

84. W. Edwards Deming. 
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 «علت بیماريِ صنعت آمریکا ... عجز مدیران ارشد از مدیریت است تریناصلی»گفت: پرده سخن میدر ارزیابی خود بی 41«جامع

(Deming, 1486, p. ixو من می ،)مندانه.افزایم، عجز از مدیریت فضیلت 

هاي بد، جدّیت و حساسیتی رو به رشد در خصوص اخالق مدیریت به وجود آمده است، و درک این هاي آن سالحماقت دروناما از 

هاي اخالقی، گیرد. در اینجا استدالل شد که از بین تمام نظامباشد که کل مدیریت در عمل بر اساس آن شکل می اخالق باید مبنایی

 اخالق فضیلت بیشترین سنخیت را با طبیعت انسان دارد.

ضیلت را به جدّ کنند تا فپردازان را به یک سان قانع بنابراین، کسانی که به اخالق فضیلت اعتقاد دارند باید رهبران، مدیران، و نظریه

مان را دنبال کنیم. هایها و روشکاربستن فضیلت در همة اهداف، سیاستتر بهبگیرند. وقتی آنها قانع شوند، خواهیم توانست وظیفة آسان

ز توصیة ا ویکم به روي صحنه، به خوبیها است، با باز شدن تومار قرن بیستآوري که پیش روي تمام ملتبا توجه به مشکالت حیرت

 گفت:آن مرد ممتاز در فضیلت ـ سیسرون ـ پیروي خواهیم کرد که می

ت براي رقاب میدانباید تردید را به کناري نهند، وارد  ،شان داشتهاستعداد تدبیر امور عامه را ارزانی ،اما آنها که طبیعت

لت اداره نخواهد شد و عظمت روح آشکار مناصب دولتی شوند و به ادارة دولت مدد رسانند؛ زیرا به هیچ طریق دیگري دو

 (Cicero, in Miller, 1414, p. 92نخواهد گشت. )

  

                                                           
41. Total quality management. 
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