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  اخالق عريفت

 ملكه مانند كند،مي امري به اقدام سهولت به ملكه صاحب كه است ايملكه آن از مراد و است خوي و خلق جمع اخالق
 خلق شامل صرفاً اخالق رايج مفهوم اما گردد؛مي رذايل و فضايل شامل اخالق تعريف اين براساس. دروغگويي يا راستگويي

 جاي به اي،حرفه اخالق دانشمندان امروزه. است فراوان گفتگو بودن، پسنديده مبناي باب در. شودمي پسنديده خوي و
 رفتاري الگوي كاربرد، اين در. كنندمي استفاده »ارتباطي رفتار الگوي« شناختيروان تعبير از ملكه يا خوي و خلق تعبير

 رفتاري هرگونه به اخالق. رودمي كار به قدما نزد خو و خلق معناي به دقيقاً و است پايدار و شده نهادينه رفتارهاي معناي به
 ارتباطي رفتار. است ارتباطي رفتار آن از شناسان روان تعبير. است اختياري و ارادي رفتارهاي به ناظر بلكه نيست، متعلق
 خود با فرد رفتار شخصي درون ارتباطي رفتار از مراد. شخصي بين و شخصي درون ارتباطي رفتار: است دسته دو شامل
 شخصي برون رفتار اما. گريمحاسبه خود و افشاگري خود خودباختگي، خودشناسي، فراموشي، خود خودستايي، مانند است،
  .آن امثال و حسدورزي امانتداري، غيبت، مانند شود،مي ديگران با فرد تعامل شامل

  

  رفتار بودن اخالقي مبناي

 غالب نزد رذايل و فضايل بنديتقسيم مبناي شوند،مي تقسيم رذيلت و فضيلت يا بد و خوب قسم دو به رفتاري الگوهاي
 و شناسي خود اساس، اين بر. است رفتار طرف منافع رعايت ديگر برخي نزد و افراد حقوق رعايت اي،حرفه اخالق محققان

 خودباختگي اما ، كندمي رعايت را خود حقوق شخصي درون ارتباطي رفتار چنين در فرد زيرا است؛ اخالقي گريخودمحاسبه
 صداقت شخصي، برون ارتباطي رفتار در و. سازدمي پايمال را خود حقوق فرد اينكه دليل به است؛ غيراخالقي خودكشي و
 بودن شمول جهان براساس. كنندمي تباه را مقابل طرف حقوق زيرا اند؛غيراخالقي غيبت و خيانت اما اند،اخالقي رازداري، و

  .شودمي تأمين نيز اخالق شمولي جهان آدميان، طبيعي حقوق

  

  ايحرفه اخالق مفهوم

 اخالق نويسندگان از ايعده نيز امروزه. رفتمي كار به مشاغل اخالق و كار اخالق معناي به ايحرفه اخالق مفهوم ابتدا در
 يا work ethics مثل اصطالحاتي. كنندمي استفاده آن تعريف براي مفهوم اين نخستين معناي از اي،حرفه

professional ethics است فارسي زبان در ايحرفه اخالق يا كاري اخالق معادل.  

 مطرح سطح دو در باشد، فرد به ناظر اگر افراد، حقوق رعايت بر مبتني شخصي برون و شخصي درون ارتباطي رفتار الگوي
 نخستين. شغلي زندگي در فرد پذيريمسئوليت و شخصي، زندگي در ديگران و خود قبال در فرد پذيري مسئوليت: گرددمي

 گسترش و تولد دليل به امروزه اما است، شغلي زندگي در مشاغل و حرف صاحبان اخالق اي،حرفه اخالق از سازي مفهوم
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 قبال در هاسازمان پذيريمسئوليت يعني تري،ژرف سطح به ايحرفه اخالق مفهوم آنها، در مشاغل غالب ادغام و هاسازمان
  .است يافته ارتقا سازمان بيروني و دروني محيط حقوق

  

   :اي حرفه اخالق تعاريف مشترك ويژگي دو

  گرايي فرد و فرد اصالت نگرش وجود) الف 

  شغل در فرد اخالقي الزامات و هامسئوليت محدودبودن) ب 

  

  ايحرفه اخالق هايويژگي

 از مبنا اين. است كار و كسب در اخالق گونه هر مبناي ،»تكليف من و داريد حق شما« تلقي اي،حرفه اخالق در امروزه
 ديگران، حقوق رعايت دغدغه با سازمان و گيردمي قرار محيط با سازمان ارتباط براي اصلي صورت به فرد، ارتباطي رفتار

  .پرسدمي خود تكاليف از

  كاربردي، نقشي داشتن بودن، دانش و علم هويت داراي: از اندعبارت آن امروزي مفهوم در ايحرفه اخالق هايويژگي
  انگيزشي روشن زبانِ داراي انساني دانشي ارائه اخالقي، نظام يك به وابستگي فرهنگ، به بودن وابسته و بومي

  :دارند ايحرفه اخالق كه افرادي هايويژگي

   پذيريمسئوليت

  رقابت

   صادق

   شجاع

  ديگران به احترام

   شناسوقت و قولخوش

   اجتماعي هنجارهاي و هاارزش به نسبت احترام رعايت

   انصاف و عدالت

  ديگران با همدردي
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  وفاداري

  رازداري

  

  اسالم در ايحرفه اخالق نظري مباني

 و اخالقي الگوهاي كلي تعريف. است ديني جامعه بخشوحدت اجتماعي، هايسازمان و نهادها سطح در رفتاري الگوهاي
  .است افراد حقوق برابر در پذيريمسئوليت ارتباطي، رفتار

 فراواني مسائل متضمن افراد، ارتباطي رفتار نظر از نيز و آن در اجتماعي نهادهاي و هاسازمان تعامل حيث از ديني جامعه
 شخصيدرون ارتباطي رفتار. است جهاني روابط و جامعه سازمان، فرد، مقياس در ارتباطي رفتار دهندهسامان اخالق،. است

  .يابدمي انسجام و سامان اخالق طريق از شغلي، زندگي و شخصي زندگي در فرد شخصيبرون و

 مبناي بر جهاني، و ملي سطح دو در يكديگر، با اجتماعي نهادهاي تعامل نيز و محيط با سازمان ارتباطي رفتار همچنين
  .يابدمي قوام اخالق

  .كرد استفاده اسالم در ايحرفه اخالق راهبردي اصول از توانمي ،)اسالمي(ايحرفه اخالق كاربردي هايمؤلفه تعيين براي 

  :از اندعبارت) اسالم در( اصلي راهبردي اصول

 بينش و رفتار در ورزيامانت ها،انسان مورد در عدالت برقراري ها،انسان آزادي رعايت ها،انسان به نامشروط و اصيل احترام 
  .شخصي

  .بگيرد شكل اسالمي اخالق بر مبتني و باشد داشته اسالمي هويت بايد اسالمي جمهوري اداري نظام در ايحرفه اخالق

  :كرد اشاره توانمي دليل چهار به كشورمان، در ايحرفه اخالق اسالمي هويت داشتن براي

  اسالم؛ عقيدتي نظام به كشورمان مردم توده وابستگي دليل به فرهنگي لحاظ از) الف

  اسالم؛ دين متن در دين از اخالق ناپذيرييي جدا دليل به ديني لحاظ از)ب

  شدن؛جهاني چالش با آن مواجهه به توجه با اسالمي فرهنگ درون پويايي به نياز) ج

 در ـ اساسي قانون تأكيد به قانوني، لحاظ از و ديني حكومت نظام در مداردين حكومت به الزام حكومتي، نظام لحاظ از) د
  .كشور در اسالمي قوانين تصويب بر ـ هشتم اصل

 مالك نظام اين در زيرا است؛ ناپذيرتفكيك و آميخته هم در ايحرفه اخالق با كه است ايگونه به اسالمي اخالق نظام
 كه معنا بدين است؛ اخالقي توجهات محور و خليفه مقام در انسان و است خداوند متعال بشري، سعادت نهايت و نهايي
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 مالك به توجه با اسالمي اخالق نظام رو،اين از شود؛مي خداوند به تقرب و رضايت موجب او به خدمت و انسان خشنودي
 نظر در با همچنين و اجتماعي زندگي و حرفه سطح در اخالقي هاينامهآيين و هادستورالعمل ارائه با است صدد در نهايي،
  .آورد فراهم را بشر حقيقي كمال و سعادت زمينه ها،انسان زندگي بهبود جهت در مادي هايپيشرفت گرفتن

  :از اندعبارت شوند،) اسالمي( ايحرفه اخالق كاربردي هايمؤلفه گيريشكل منشأ توانندمي كه راهبردي اصول ترينمهم

  انساني كرامت) الف

  فردي آزادي) ب

   اجتماعي عدالت) ج

   ورزيامانت) د

  

  سازمان در ايحرفه اخالق ترويج ضرورت

  .گيردمي صورت نظام نوسازي و بهبود منظور به كه است شده ريزيبرنامه كامالً و منسجم گير،پي تالشي سازماني توسعه

  .است سازمان كاركرد بهبود هم و فرد) شغلي( زندگي بهبود هم سازماني، توسعه از هدف 

 هدايت و) سازماني اهداف تحقق ميزان( اثربخشي تعيين در است الزم سازمان، توسعه در ايحرفه اخالق اهميت به توجه با
  .شود توجه سازمان در ايحرفه اخالق آموزش ميزان به) انساني منابع جمله از( منابع

 و شغل اخالقيات از كاركنان ناآشنايي و جهل سازمان، هر در اخالقي رفتار تغيير موانع جمله از مذكور زمينه در البته
  .است شده بيان سازمان

 آموزش بر عالوه هاسازمان در است الزم يابد، توسعه آموزش بدون نيست قادر سازماني هيچ امروزه اينكه به توجه با
 اخالق ويژه به و جمعيدسته و مشترك كار تعاون، روحيه ايجاد كاركنان، به شغل هر نياز مورد هايمهارت و هاتخصص
  .گيرد قرار يسازمان آموزش هايبرنامه در سازماني و اداري

 به است، آمده وجود بهروسا  و كاركنان تمامي مشاركت و وگوگفت فرايند طي سازمان هر در اخالقي منشور كه آنجا از
  .است شده پذيرفته سازمان عمومي ميثاق يك منزله

 اخالق آموزش براي مختلفي هايشيوه منظور، بدين. پذيردمي خود اهداف در را اصول اين گسترش سازمان تدريج به
 كارآيي كه است داده نشان شيوه اين اما آنهاست؛ ترينرايج مستقيم، يادگيري كه است آمده وجود به هاسازمان در ايحرفه
  .ندارد را الزم
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 هايشيوه به بايد است، سازماني زندگي از خاصي سبك يادگيري معناي به سازمان، در اخالق ترويج اينكه به توجه با پس
  .شود بيشتري توجه فرهنگي، و اجتماعي هايآموزش و عمل حين هايآموزش مانند غيرمستقيم

 موجود وضع ميان مقايسه از را آموزشي نيازهاي بايد سازمان آموزشي، محتواي تعيين منظور به آموزش، نوع از جداي اما
 موجود وضع تعيين براي. كند مشخص) است سازمان اهداف و اخالقي منشور به گوييپاسخ الزمه آنچه با( مطلوب وضع و
 افرادي عنوان به كاركنان ديدگاه( مطلوب وضع تعيين براي حتي و) سازمان ايحرفه اخالق به كاركنان پايبندي ميزان(

  .كرد حمايت ايحرفه اخالق درباره تحقيقات از است الزم) كاربردي هاييمؤلفه ارائه براي سازماني شرايط به آگاه

 جهت در كه خاصي اخالقي قواعد و اصول مورد در سازمان اعضاي همه عمومي اشتراك از سازماني، هر اخالقي منشور
 صورت به را خاصي هايارزش بخواهيم اگر كه صورتي در .آيدمي دست به است، سازماني هايفعاليت توسعه و بهبود

 را هانگرش تدريج به سپس. كنيم شروع مرتبط هايدانش و هاآگاهي توسعه از ابتدا در بايد آوريم، در همگاني پذيرش
  .داد قرار تأثير تحت را رفتارها خروجي، عنوان به نهايت در و تغيير،

  

  سازمان كردن اخالقي در مديران وظايف

 سازمان، اخالقي هايمسئوليت بيان به ها،شغل ارتباط مطالعه ضمن كه است اخالق دانش از ايرشته ايحرفه اخالق
   .پردازدمي گوناگون هايحرفه در اخالقي مسائل حل و تشخيص

  : سازمان كردن اخالقي در مديران وظايف

  كاركنان اخالقي هايعملكرد ارزشيابي) الف

  سازمان هايهدف كردن اخالقي) ب

  سازمان در اخالقي مسائل و هاارزش اشاعه) ج

  شخصي زندگي در ورزياخالق) د

  شغل در ايحرفه اخالق به دادن اهميت) ذ

  آنها كردن برطرف براي اقدام و سازمان در آمدهپيش اخالقي مشكالت با مواجهه در مند روش و عقالني برخورد) و

  ايحرفه اخالق آموزش به خاص عنايت)  ه

  سازمان اعضاي همه مشاركت با سازمان به مربوط اخالقي منشور تدوين و تهيه) ي
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  كار اخالق با مرتبط شناختيروان عوامل

  ادارات و تجاري مؤسسات در ايحرفه اخالق قواعد رعايت اجراي ضمانت

 افراد بعضي كه كندمي ايجاب ايحرفه اخالق. است اداري و تجاري هايفعاليت گسترش ابزار ترينمهم از اي،حرفه اخالق
 ساير ضرر به و خود نفع به خاصي امتيازهاي سالم، رقابت شرايط پاگذاردن زير با و قبول غيرقابل هايشيوه از استفاده با

  .نكنند تحصيل جهان سراسر در افراد

 كنند؛ تنظيم خاصي ايحرفه اخالق قواعد خود حرفه براي بايد ايرشته هر در اداري و بازرگاني مشاغل و هاحرفه اربابان
 بايد كشوري هر در هاحرفه اصحاب فعاليت بر حاكم حقوقي و سياسي ـ اجتماعي شرايط محدوده در ايحرفه اخالق قواعد
 قابليت باشد، نكرده رعايت را ايحرفه اخالق اصول الاقل كه ايحرفه اخالق كد هيچ البته. شود تدوين كشور همان براي

  .ندارد المللي بين و ملي شناسايي

  .داشت خواهد توصيه جنبه صرفاً باشد، اجرا ضمانت فاقد كه اخالقي قاعده هر حقوقي، لحاظ از

 حرفه هر اعضاي تصويب به ايحرفه اخالق قواعد است الزم بنابراين،. ندارد جامعه در مؤثر كاربردي توصيه كه است طبيعي
  .شود تشكيل مزبور حرفه عضو اشخاص مورد در انضباطي مجازات منظور به انضباطي، رسيدگي سازمان همچنين و برسد

 رشته همان دولتي يا غيردولتي هايكانون تصويب به رشته هر خاص ايحرفه اخالق قواعد شودمي توصيه دليل، همين به
 انجمن: مانند دارند؛ نيز الملليبين هايوابستگي هاحرفه و هاانجمن از بعضي. شود اجرا مقتضي شرايط در سپس و برسد

 محصوالت توليدكنندگان انجمن تبليغاتي، مؤسسات انجمن مليتي، چند هايشركت فروش مديران انجمن رسان،حساب
  .بيمه و بانكي مؤسسات و هاسازمان و زيست محيط متخصصان انجمن بهداشتي، و دارويي

. اندرسانده خود اعضاي تصويب به و تدوين، را خاص ايحرفه قواعد خود المللي،بين تجارت در فعال هايكانون اين از يك هر
 انحصارات، ايجاد و معامالت و نفوذ اعمال مالي، فساد شويي،پول مانند اداري و تجاري اخالق مخالف رفتارهاي برخي

 مربوط هادولت به اقتصادي تبهكاران مجازات وظيفه كه اندمختلف كشورهاي قوانين در جزايي اجراي ضمانت مشمول
  .شوندمي

 هايتقلب و مالي فساد با مبارزه به مربوط قوانين ويژه به قوانين، اجراي ضرورت اي،حرفه اخالق قاعده ترينمهم است بديهي
  .است اداري و تجاري

 هاحرفه اعضاي هايسوءاستفاده و متقلبانه هاياقدام بر ايحرفه اخالق مجري انضباطي هايسازمان مواردي، چنين در
 مشمول را متخلف اعضاي ديگر، موثق اطالعات و مدارك استناد به و كافي، داليل داشتن بدون حتي و كنندمي نظارت
  .دهندمي قرار انضباطي هايمجازات

 هرگاه ايحرفه هايسازمان و نيست كيفري پيگيري مانع انضباطي مجازات اعمال منظور به اشخاص تعقيب است طبيعي
  .كنندمي تسليم مربوط هايدادستان به را مداركي و داليل چنين معموالً ببرند،پي مجرمانه قانوني داليل به
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  ايحرفه اخالق موانع و مشكالت

 سنتي نگرش در ما. است اخالق به ما سنتي نگرش از ناشي مشكالت، از بسياري:  محوريمسئله جاي به مداريارزش
 نه ،است گرايانهفضيلت ما گيريجهت ؛ محورمسئله نه هستيم مدارارزش يا محورفضيلت صرفاً اخالقي معضالت به خود

 معضالت با مؤثر و صحيح برخورد كه حالي در. است انذاري و تبشيري ،ايموعظه صرفاً اخالقي، معضل به ما ورود. كارآمدي
 صرفاً  اخالقي، معضالت با رويارويي مواقع در تا داردوامي را ما گرايانهفضيلت رويكرد .دارد نياز مهارت و تخصص به اخالقي
 خود عواطف و احساسات از توانيممي تا مواقعي، چنين در .كنيم اصرار آن بر كرده، يادآوري را اخالقي هايفضيلت و احكام
 نوع يك بلكه ،نيست رويكرد يك ،گراييفضيلت. دهيمنمي خرج به مهارت ايذره ،معضل حل براي اما كنيم،مي خرج
 تصور. پردازندمي آن ترويج به ايحرفه اخالق از تصورشان با متناسب مديران، .است نگرش نوع يك نهايتاً و گيريموضع
  .شودمي سازماني فرهنگ در اخالق ترويج مانع ابزارانگارانه يا ناقص

 سوي از و نكند تعارض دچار را جامعه سو يك از سازمان تا است ضروري و الزم امري سازمان، در ايحرفه اخالق رعايت
 اخالق مفهوم با مواجهه در كه چيزي آن. كند تضمين را خود بلندمدت منافع خردمندانه و منطقي تصميمات اتخاذ با ديگر،
 فراتر دو هر از اما است، شغلي اخالق و فردي اخالق دربرگيرنده ،ايحرفه اخالق كه است اين گيرد، قرار نظر مد بايد حرفه
  .است ناظر حقوقي مجموعه يك مثابه به سازمان به و رفته

 

  مشاوره در اخالق

  مقدمه
اخالق حرفه اي مجموعه اصول شود. بررسي ميبد، درست و غلط و ارزش و ضد ارزش  در علم اخالق مواردي نظيرخوب و

نامه هاي مصوب اخالقي به و قوانين الزم االجرا در زمينه انجام درست مشاغل گوناگون است كه براي اجرا از طريق آيين 
اطالع شاغالن رسانيده مي شود. منافع و اهميت اجراي آيين نامه هاي اخالقي مشاوره عبارتند از : تعيين مالك مشخصي 

، ارتقاي مسووليت پذيري مشاوران، پيشگيري از زيان رساني برخي مشاوران به براي ارزيابي و ارزشيابي رفتار مشاوران
، 1385ي رشته مشاوره، و تعيين محدوده ي عملكرد و انتظارات مراجع و مشاور (حسينيان، مراجعان، اعتباربخش

. بين ضوابط اخالقي و ضوابط قانوني تفاوت ظريفي وجود دارد. در ضوابط اخالقي اصول درست و نادرست )2005كوري،
، فرهنگ لغت وبستر، 1984رد، رفتار و انطباق آن با معيار درست براساس باورها بررسي مي شود(فرهنگ لغت آكسفو

ست و نادرست براساس ضوابط قانوني مشخص مي گردد و ).  در ضوابط قانوني قالب ارزش ها، مرز بين رفتارهاي در1976
فرد به اجراي آن ها موظف مي شود. ضوابط اخالقي و قانوني به شدت متاثر از فرهنگ جامعه هستند و از عوامل فرهنگي 

فرهنگ تعيين كننده ارزش ها و باورها و نحوه رفتار افراد جامعه است. از اين رو ضوابط اخالقي  نشات مي گيرند. زيرا
  وقانوني هر جامه مختص همان جامعه و مردم آن است.
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دمت رساني و ) چهار ويژگي انجام رفتار اخالقي عبارتند از: حساسيت يعني ارزيابي رفتار براساس خ1983به نظر رست (
راجع،استدالل  به معني ارزيابي تمام راه حل هاي ممكن وانتخاب مناسب ترين آنها، قدرت تصميم گيري سودمندي براي م

قدرت اجرا به معني يعني توانايي تشخيص نحوه ي اجراي مناسب ترين راه حل با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي، و 
  داشتن شجاعت اخالقي الزم براي اقدام در جهت تصميم اتخاذ شده.

) نه مرحله تصميم گيري اخالقي را معرفي مي كند: حساسيت يعني تعهد صادقانه مشاور براي خدمت 1385حسينيان (
رساني به مراجع ، تشخيص كه همان شناخت دقيق مشكل است، رعايت آيين نامه ها به معني توجه به اصول  و ضوابط 

 ي تصميم گيري مناسب، مشورت با همكاران كه بهاخالقي تدوين شده ، بررسي نظر يعني بررسي شرايط موجود برا
معني بهره گيري از تجارب ساير مشاوران است، تفكر عبارت از تجزيه و تحليل اطالعات قبل از نتيجه گيري است؛ آگاه 

ساختن ناظر و مسووالن قبل از اجراي تصميم، و در پايان ارزشيابي كه به معني بررسي نقاط قوت و ضعف تصميم گرفته 
                                                                                             ه به منظور اتخاذ تصميم هاي عملي موثر تر در آينده است.شد

  

  شناسي مفهوم ـ1

  اخالقي اصول يا اصل مفهوم) الف

 بايد البته. رسد نمي خود هدف به مشاوره نشود رعايت مشاوره در اگر كه شود مي اطالق اي كلي قواعد به اينجا در اصول
  د.گير مي سرچشمه حرفه تجارب و ارزشها از كه هاست برنامه سازماندهي براي كلي رهنمودهايي اصول، گفت

  .است اخالقي هدف به رسيدن مبناي كه گويند اخالق در كلي قواعد از دسته آن به اخالقي، اصول

  مشاوره مفهوم) ب

  :جمله از شده ارائه دانشمندان ديدگاه از مشاوره براي متعددي تعاريف

 در چه اگر( است نفر دو ميان معموالً رابطه اين. شود مي گفته »مشاوره« مُراجع و مشاور يك ميان اي حرفه رابطة به
 كردن روشن و درك جهت مراجعان به كردن كمك براي رابطه اين). گيرد مي صورت نفر دو از بيش با مشاوره مواقع بعضي
 با سنجيده راههاي انتخاب طريق از فردي شده انتخاب اهداف به رسيدن راه دادن ياد و خود زندگي مورد در آنها نظرات
  .شود مي برگزار هيجاني مشكالت حل هدف

 كردن پيدا براي دهنده، ياري جرياني بلكه نيست، ديگران به عقايد و افكار تلقين و اندرز و پند و اطالعات صرف مشاوره
 مي اقدام خود مشكل تحليل و تجزيه و بررسي به مشاور كمك با مُراجع آن فرآيند در كه باشد مي خاص مشكل حل راه

 نيز برخي. كند مي فراهم تري مطلوب زندگي لذا دهد؛ مي تغيير را مزاحم عوامل و شود مي آگاه ناشناخته موارد از و كند
  .اند كرده عنوان مسئوليت قبول و عاطفي بلوغي افزايش نوعي را مشاوره
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 شناخت از پس شود مي كمك مراجع به آن طي كه است مشاور و مُراجع ميان طرفه دو تعاملي مشاوره، صورت هر در
  .كند اتّخاذ مقبولي و معقول تصميمات خويش،

 يك كه است صميميّت و تفاهم با توأم متقابل، اي رابطه مشاوره كه است اين شود گرفته نظر در است مهم آنچه بنابراين
 هدف و كند حل و بشناسد را مشكلش دارد تمايل كه مُراجع يا مددجو، ديگر طرف و است مشاور يا كارشناس آن طرف
  .است غلط افكار بردن بين از و نابهنجار رفتارهاي حذف و صحيح رفتارهاي ايجاد آن نهايي

  مشاوره در اخالق اهميت و ضرورت ـ2 

 پشت و اشتباه و خطا از دوري سبب همچنين و هدايت عنوان به اسالمي روايات در كه مشاوره رفيع جايگاه به توجه با
 تأمين مشاوره هدف كه شود مي موجب اخالقي، اصول رعايت عدم كه شود مي مشخص است شده معرفي انسان گرمي
  .شود افراد معنوي يا مادي شكست و ضرر موجب حتّي و نشده

 اجتماعي، فردي،( زندگي مختلف هاي عرصه در تري پيچيده صورت به مشكالت و معضالت كه امروزي زندگي در البته
 رعايت عدم شود، مي تلّقي جدّي امر يك كردن مشورت و مشاوره به نياز و كند مي بروز...) و اقتصادي سياسي، حقوقي،
  .كند مي سلب را اميد و اعتماد روح و گردد مي جامعه در معنويت بحران و انسانيّـت انحطاط موجب اخالقي اصول

. داشت خواهد دنبال به را ابدي كمال و سعادت افراد، دنياي اصالح بر عالوه) ما اعتقاد بنابر( اخالقي اصول و ارزشها رعايت
 آرامش لذا بود، خواهد مصون رفتاري خطاهاي از بسياري از شود تنظيم اخالقي اصول اساس بر آن در روابط كه اي جامعه

  .شد خواهد گر جلوه شئون تمام در آينده به اميد و) امروز زندگي در مهم خالء دو( معنويت و

 احترام ،»انسان« يك عنوان به افراد حقوق رعايت و انساني كرامت به نهادن ارزش مشاوره، فرآيند در اخالقي اصول رعايت
 بشري جامعة »كرامت حسّ« انساني حقوق رعايت و. داشت خواهد دنبال به را بشر اوليّه و فطري حقوق براي شدن قائل

  .برد خواهد فضيلت و تكامل به رو را

 موجب امر اين به تعبّدي ترغيب و شده شمرده »خداوند حقوق« رعايت منزلة به »افراد حقوق« رعايت اسالمي تعاليم در
 بندگان حقوق اداي براي كس هر«: فرمايد مي رابطه اين در) ع(علي امام چنانچه است؛ شده مسأله اين به توجّه و اهميّت

  .كشاند مي خداوند حقوق اداي به قيام سوي به را او كار اين خواست، پا به خدا

 رعايت رسد مي نظر به نمايد هدايت اهداف اين سمت به را مشاوره فرآيند تواند مي اخالقي وجدان از تر قوي نيرويي آيا
 .دارد اساسي و عمده نقش اهداف، اين شدن محقّق در اخالقي اصول
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  مشاوره حيطه در اخالقي اصول

  )علمي ديدگاه( انديشمندان نگاه از اخالقي اصول) الف

 را آنها از برخي و داشته توجّه نيز ارزشها و اخالقي اصول به اند، شمرده بر »مشاوره« براي كه اصولي ميان در انديشمندان
 مسئوليت احساس انساني جامعة و انسانيت قبال در كه بوده متعهدي و آزاده انسانهاي هاي انديشه اينها. اند كرده ذكر
  :گردد مي اشاره مشاوره فرايند در اخالقي اصول از برخي به ذيل در كه اند كرده

  .شمرد محترم را او انساني حقوق و داشت صميمانه رفتاري او با و پذيرفت انساني فرد يك عنوان به را »مراجع« بايد ـ 1

 مختار كامالً مشاور همانند مشاوره اختتام در همچنين. باشد آزاد مسئوليت قبول و گيري تصميم در »مراجع« بايد ـ 2
 و پند مرحلة به مشاوره االّ و كند خودداري گردد، مي مراجع به اش عقيده تحميل به منجر آنچه از بايد نيز مشاور. باشد
  .كند مي پيدا تنزّل اندرز

 ديگران به را اش عقيده است صدد در باشد تعصّب يا تكبر غرور، دچار مشاور اگر و هستند آزادي خالف غرور، و تعصّب
  .كند تحميل

 دچار مشاوره فرآيند در درغيراينصورت .بداند را مشاوره فنون و اصول و باشد داشته را الزم علمي صالحيت بايد مشاور
  .است كرده خيانت نوع يك خود مراجع به واقع در و شد خواهد مشكل

 عقيده هر با را او بنابراين است؛ آمده مشاوره و كمك براي است، چگونه رفتارش يا كيست »مراجع« اينكه از نظر صرف ـ 4
 مراجع و است رساني ياري مستمر جريان يك مشاوره كه چرا پذيرفت؛ بايد سواد و سن اجتماعي، طبقه مذهب، ارزش، و
  .شود تكريم بايد انسان يك عنوان به

 نكته اين به و. است اثرگذار نيز اجتماع در او مشكل كه بداند و دانسته مسئول »مُراجع« قبال در را خود بايد مشاور ـ 5
  .نيست »آموزي دانش« يا »اندوزي دانش« مشاوره كه باشد داشته توجه

  .دهد ارجاع متخصص به را فرد بايد نبود مشكل حل به قادر اگر بنابراين

  .كرد ختم را مشاوره جلسه و كرد رها را او نبايد است، نيازمند كمك به هنوز »مُراجع« كه زماني ـ 6

 آنها براي و كشف مراجع نگرانيهاي وسيله بدين تا. كند معرفي و بشناساند او به را مراجع اساسي نيازهاي بايد مشاور ـ 7
  .شود گرفته نظر در حل راه

 اخالقي رازداري مواردي در بلكه نيست، مطلق اين البته. نكند استفاده سوء آنها از و باشد مُراجع اسرار حافظ بايد مشاور ـ 8
 قانون كه مواردي سمينارها، و ها كنفرانس تربيتي ـ آموزشي هاي برنامه در شركت هنگام مثالً . خير مواردي در و است

 نگهداري نظير مواقعي در همچنين نيست، مطلوب رازداري كه است مواردي از اينها... و سازد مي مقرر را اطالعات افشاي
  .است مشاور حمايت محتاج فرد كه جايي پرونده تشكيل و سوابق براي اطالعات
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 مجبور تا نمايد بيان كند، مي كار آن در كه اي مؤسسه و مراجعان براي آشكارا و درستي به را خود نقش بايد مشاور ـ 9
  .بپرهيزد ضوابط بدون روابط از راستا اين در و دهد ترجيح مراجع فردي اهداف بر را مؤسسه انتظارات نباشد

 مي جا اي حرفه اخالق حيطة در كه اند گرفته نظر در مشاوران براي خاصي اخالقي ضوابط آمريكايي شناسان روان انجمن
  .است قرار اين از پيشرفت و مشاوره آمريكايي انجمن اخالقي ضوابط. گيرد

  .باشد داشته صداقت مُراجع به نسبت بايد مشاور -

  .دهد قرار حمايت مورد و بگذارد احترام »انسان« به زمانها تمامي در -

  .نباشد رازدار خودش اما كرده ايجاد مراجع در را رازداري حسّ مثالً نباشد كرده، ايجاد كه انتظاراتي با مغاير او رفتار -

  .باشد رازدار بايد مشاور لذا بود، خواهد مراجعان اعتماد عدم موجب رازداري عدم و مراجعان جلب موجب مشاور رازداري -

  .نكند فراموش را صداقت و باشد تالش پر و سختكوش و دهد قرار خود كار سرلوحة را صحيح منش كسب بايد مشاور ـ 10

  .دارد مراجع روي مخرب اثر و است غيراخالقي طرفين كامل توافق با حتّي جنسي استفاده سوء ـ11

 و عمل مقام در اما ندارد، چنداني تعارض ديني ديدگاه با علمي ديدگاه در مربوطه اصول هرچند داشت توجه بايد البته
 و شود نمي شرعي هاي حرام و حالل به توجهي مشاوره زمينه در علمي راهكارهاي معموالً و دارد وجود تناقضاتي اجرا،
 اسالم اخالقي هاي ارزش و فضايل با غربي، انديشمندان ويژه به انديشمندان، نزد اي مشاوره راهكارهاي و دستورات برخي

 و شرع خالف راهكارهاي ارائه از و نموده توجه مهم اين به مشاوره امر در بايد محترم مشاوران رو اين از. است تعارض در
  .باشد نداشته مشكلي ها، غربي نگاه از چند هر نمايند، پرهيز ارزش ضد

  

  ديني نگاه در مشاوره اخالقي اصول) ب

 سالم مشاورة يك اهداف اينكه براي و رسد مي نظر به الزم مشاوره حيطة در »دين« در شده مطرح اخالقي اصول از برخي
  :كنيم مي اشاره اخالقي اصول آن از بعضي به قسمت اين در. نيست آنها رعايت جز اي چاره شود، تأمين

  راستي و صداقت ـ1

 الصدق؛ في النجاة«: است آمده روايات در): مراجع و مشاور( طرفين سوي از مشاوره مراحل تمامي در »صداقت« رعايت
  ."است راستي چيز، ترين بزرگ الصدق؛ ء شي اجلّ". »است راستگويي با رستگاري و نجات

 كه چيزي ترين بزرگ امور، رسيدن نتيجه به و رستگاري براي كه است اين آيد مي بر) ع(علي امام گهربار سخنان از آنچه
 حرمان و شكست بلكه بود، نخواهد »نجات« ما كار نتيجة صورت اين غير در و است راستي و »صداقت« شود رعايت بايد
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 صداقت رعايت باشد، مي مشكالتش حل در موفقيّت براي مراجع راهنمايي مشاوره، در اصلي، هدف كه آنجايي از و است
  .باشد مي مشاوره شكست منزلة به آن رعايت عدم و هدف اين كننده تأمين مشاور سوي از

 نباشد خالص اش كننده مشورت با كه كسي تدبيره؛ سلب مستشيره غشّ من« : فرمايد مي رابطه اين در) ع(علي امام
  شد. خواهد ربوده تدبيرش

  امانتداري ـ2

 فريبكار و خيانتكار نباشد امانتدار كه انساني ديني، تعاليم نظر از و است مهم بسيار »امانت« اصل رعايت مشاوره فرآيند در
 الدين ثمرةُ«: است شده معرفي امانتداري دين، نتيجة و ثمره كه طوري به. است شده كارها ترين شنيع مرتكب كه است

 خيانت: غدر الخيانة«: است شده شمرده ها خوي ترين زشت از و فريب ،»خيانت« همچنين. »است امانت دين ميوه االمانة؛
  .است خيانت ها خوي ترين زشت: الخيانة االخالق اقبح« و »است فريب

 كه دهد مي نشان اين و نيستند جمع قابل هم با) صميمانه دوستي( برادري و خيانت كه شده اشاره نكته اين به حتّي و
 خيانت اگر است؛ او مشكل حل و مراجع به كمك براي تفاهمي و صميمانه ارتباط يك برقراري به نياز كه مشاوره امر در
  .نشود جمع هم با برادري و خيانت: االخوة و الخيانة تجتمع ال«. شد نخواهد تأمين هدف ديگر كند پيدا راه

 عدم خود، كار براي مشاور نادرست و سوء تبليغات دروغگويي، كه چرا باشد؛ فرد كردار يا گفتار در تواند مي خيانت اين
 و مشاور الزم علمي صالحيت عدم جنسي، استفادة سوء كه طور همان. شود محسوب خيانت نوع يك تواند مي رازداري
 است، نيازمند ما كمك به هنوز وقتي مراجع كردن رها صحيح، تشخيص عدم موارد در متخصّص به مراجع ندادن ارجاع

  .شود مي محسوب خيانت نوعي به... و

 خيانة«: است فرموده رابطه اين در) ع(علي امام. آورد خواهد پديد را شرّها و بدبختي ترين بزرگ مشاور خيانت بنابراين
 وامي او به را كارشان مردم كه كسي السّعير؛خيانت عذاب موجب و الشرور اعظم و االمور اقطع من المستشير و المستسلم

  .است سوزان آتش عذاب آورندة پديد و شرها ترين بزرگ و كارها ترين شنيع از كنند مي خواهي نظر او از و گذارند

  .است شده اشاره نيز كار اين اخروي عذاب به گهربار سخن اين در

 مشورت به كردن ستم: خيانة و ظلم المستشير ظلم«: رود مي كار به »خيانت« براي گاهي نيز »ستم و ظلم« عنوان البته
  .است خيانت و ظلم كننده،

 كسي سواء؛ الخائن و المذيع«: اند شده منع آن از انسانها و شده محسوب خيانت نوعي كه است اموري از نيز رازداري عدم
  .يكسانند كند خيانت كه كسي و كند افشا را رازي كه

 الرّأي«: است شده شمرده رازها داشتن نگه در درست انتخاب و صحيح رأي و شده داده اهميّت رازداري به ما روايات در
  .شود نگهداري محكم رازها كه است اين به صحيح رأي االسرار؛ بتحصين
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 كه كسي  امرك؛ ضيّع سرّك افشي من«: است شده معرفي مطلوب نتيجة رفتن بين از و كار تباهي موجب رازداري عدم و
  .سازد مي تباه را كارت كند فاش را تو راز

 نظرخواهي و مشورت شايستة باشد، فريبكار مسلمين به نسبت و داده قرار خود پيشة را مشاوره در خيانت كه كسي همچنين
 مشورت در آنكه  منه؛ برئت فقد مشورة في المسلمين غشّ من«: فرمايد مي) ص( اكرم پيامبر چنانچه است؛ نشده دانسته
  .بيزارم او از من نمايد خيانت و بدخواهي مسلمانان به نسبت كردن

  .است امانت رازداري و... عزت راستگويي ؛..امانة الّسرّ  و... عزّ الصدق«: فرمايد مي رابطه اين در) ع(حسين امام

  .است امانتدار كردار و سخن در و بوده اعتماد مورد امين انسان

  پذيري مسئوليت ـ 3

 همواره گرچه نگريستن، آنان به »برادر« يك ديدة به و خدا بندگان همة مقابل در پذيري مسئوليت حسّ و خيرخواهي
 به كردن ياري واقع در كه مشاوره اهداف به رسيدن براي. است ضرورت يك مشاوره امر در اما است بوده دين مطلوب
  .باشد مي مشكلش حل و شناخت براي مراجع

 طلب خداوند از بستگانش براي كه پسنديده هاي خصلت از يكي) ع( سجّاد امام كه است زياد قدر آن مسئله اين اهميت
 توفيق را آنان( ؛....مستشيرهم مناصحة و مسترشدهم هداية و«... : است پذيري مسئوليت و خيرخواهي همين نمايد مي
  .باشند خيرخواه جويان مشورت براي و را حق طالبان كنند هدايت كه) ده

 النّدامة؛ تعقب و الحسرة تورث المجرّب العالم الشّفيق النّاصح معصية فانّ«: فرمايد مي رابطه اين در) ع(علي امام همچنين
  .دارد دنبال به را پشيماني و شود مي موجب را حسرت تجربه، با و دانا مهربان كننده نصيحت دستور از نافرماني همانا

 واقع در و دانش و تجربه همراه به خيرخواهي و دلسوزي و مهرباني است مشخص) ع(امير حضرت كالم از كه همانطور
 حسرت موجب مشاوره اين ترك كه طوري به دارد، همراه به مطلوب نتيجة و است فرد صالح به اي حرفه پذيري مسئوليت

  .برسد مناسب و دلخواه نتيجة به تا نكرده استفاده خوبي فرصت چنين از چرا كه شود مي اندوه و پشيماني و

  .بنمايد رأي درستي در را خود تالش كه است مشورت برطرف الرّأي؛ في االجتهاد المشير علي«: فرمايد مي همچنين

 در و. است مشاور اخالقي وظايف از راستا اين در تالش كه است پذيري مسئوليت اهميّت به ناظر نيز حضرت سخن اين
  .بگذارد مراجع روي مخرّبي آثار است ممكن حتي و بود خواهد نتيجه بي مشاوره اصالً صورت اين غير

 است كسي مردم عابدترين المسلمين؛ لجميع قلباً اسلمهم و جيباً انصحهم نسكاً النّاس انسك«: فرمايد مي) ص(اكرم پيامبر
  .باشد تر پاكدل و تر خواه خير مسلمين همة به نسبت كه

  انساني كرامات به توجه ـ 4
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 تكريم و حقوق رعايت و مراجع به گذاشتن احترام و انساني كرامت براي شدن قائل ارزش اخالقي اصول ترين مهم از يكي
 داشته خاصي توجّه آن به اسالم كه است مواردي از يكي كرامت اصل البته. است انساني شخصيّت يك عنوان به او جايگاه
  .بخشيديم ارزش و كرامت را آدم فرزندان ما آدم؛ بَني كَرّمْنا لَقدْ و«: فرمايد مي كريم قرآن. است

 خواست، پا به خدا بندگان حقوق اداي براي كس هر«: فرمايد مي رابطه اين در) ع(علي امام شد ذكر قبالً كه طور همان
  .كشاند مي خداوند حقوق اداي براي قيام سوي به را او كار اين

  .است شده شمرده مهم الهي حقوق رعايت حدّ در كه شود مي فهميده ديگران حقوق به احترام گرانبها حديث اين از

  .آفريد آزاد را تو خدا كه حالي در نباش غير بنده حرّاً؛ اهللا جعلك قد و غيرك عبد التكن«: فرمايد مي حضرت همچنين

 بخشيده آزادي و برتري او به و بوده قائل انسان براي خداوند كه است ارزشي و است انسان كرامت به ناظر نيز آزادي رعايت
  .است الهي مقام به گذاشتن ارزش و داشتن گرامي همپاية ديگران به نهادن ارزش اسالم مبين دين در. است

 را خدا حقيقت در دارد گرامي را خود] مؤمن[ برادر كه كسي: اهللا يكرم فانّما أخاه أكرم من«: فرمايد مي) ص( اكرم پيامبر
  است داشته گرامي

  مددجو به احترام ـ 5

) ع(صادق امام: ننمايد سرزنش را او اشتباهاتش دليل به و نكند تحقير را او مراجع، انساني حقوق رعايت جهت به بايد مشاور
 سرزنش را مؤمني كس هر االخرة؛ و الدنيا في اهللا انّبه مؤمناً انّب من«: فرمايد مي ديگران تحقير و سرزنش نكوهش در

  كند سرزنش آخرت و دنيا در را او خدا كند،

 اند، شمرده بر رفيق بدرقة را رفاقتي خوش جمله از. است شده فراوان سفارش رفاقتي خوش به اسالم مبين دين در
 وقت كه راهي دو از قدمي چند او، بدرقة خاطر به و بود همسفر مسيري در ذمّي كافر يك با) ع(علي حضرت كه همانگونه

  .خواند رفاقتي خوش عنوان به) ص(پيامبر سفارش را عمل اين و رفت او دنبال به بيشتر بود، آنها شدن جدا

 انتهاي تا دلسوز، و شفيق رفيقي همچون بايد مشورت جلسة اختتاميّه براي مشاوره امر در كه شود مي نتيجه حكايت اين از
  .شود ادا مشورت حق تا بود مراجع همراه كار دهي نتيجه

  

  )1984، كيچنر،2005، كوري،1385و روان شناسي از ديدگاه روان شناسان (حسينيان، در مشاوره  اخالقي ج) اصول

مشاوران بايد حقوق مراجعان را به طور جدي رعايت كنند. مشاوران عالوه بر اولويت دادن  :رعايت حقوق مراجعان -1
به نيازهاي مراجعان بايد از نيازها و تعارضات دروني خودشان نيز به خوبي آگاه باشند. همچنين مراجع بايد در اولين جلسه 

ر، خدمات و محدوديت ها كامال آگاه شود و آن ها ي مشاوره از كليه شرايط مشاوره نظير هدف ها، هزينه ها، ساعات حضو
او را با طيب خاطر بپذيرد. حفظ استقالل مراجع در جلسه ي مشاوره از ديگر حقوق مسلم او است و مشاور هيچ گاه نبايد 
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نيست به مراجعان كافي جبور نمايد. نكته ديگر اينكه صرف آسيب نرساندن خدمات مشاوره پذيرش و يا انجام كاري مرا به 
بلكه اقدامات جلسه ي مشاوره بايد براي مراجع سودمند باشند و اورا در جهت رسيدن به هدف ها ياري دهند. مشاوران در 
فرآيند مشاوره به عنوان يك رابطه ياورانه ي موثر بايد به وعده ها وقول هايشان صادقانه عمل كنند و بين مراجعان هيچ 

  گونه تبعيضي قائل نشوند.

ارزش ها كه بخش مهمي از شخصيت و فرهنگ را تشكيل مي دهند در تعيين نحوه ي  :نكردن ارزش هاتحميل  -2
عملكرد مراجع و مشاور نقش بسيار مهمي دارند. مشاوران در عين پايبندي به ارزش هايشان، بايد بكوشند كه هيچ گاه آن 

  ها را در جلسه ي مشاوره به مراجعان تحميل نكنند.

موجب مي شود  -كه به معني پوشيده نگه داشتن تمام گفتگوهاي جلسات مشاوره از ديگران است-اري رازد :رازداري -3
كه مراجعان بدون ترس و دلهره مشكالتشان را با مشاور مطرح كنند. نقض رازداري عواقب وخيمي براي مشاور و مراجع و 

صات در مكان ناامن مي تواند مشكالت غير قابل فرآيند مشاوره دارد. نگهداري پرونده هاي مراجعان با درج نام و مشخ
جبراني براي مراجعان به وجود آورد. مشاور حق دارد براي كمك رساني درست به مراجع مشكل اورا بدون ذكر نام و 
مشخصات با ديگر همكارانش مطرح سازدو از آنان براي حل مشكل نظرخواهي نمايد. در صورتي كه مراجع به مشاور ديگري 

داده شود بايد با اطالع و رضايت كامل او نوعت و ميزان اطالعات در اختيار مشاور جديد قرار گيرد. مشاور بدون ارجاع 
اطالع و رضايت مراجع حق انتقال هيچ موردي را به ديگران ندارد. مشاور در قبال درخواست مراجع قضايي موظف به ارايه 

كشوري را رعايت كند. همچنين در مورد خودكشي و يااحتمال انتقال  اطالعات خواسته شده است و بايد قوانين و مقررات
بيماري هاي مسري نيز مشاور مي تواند با رعايت احتياط و بررسي ابعاد و جنبه هاي مشكل رازداري را نقض كند و اقدامات 

  مهم را جهت حفظ سالمتي مراجع و اطرافيان به عمل آورد.

د هنگامي اتفاق مي افتد كه مشاور  عالوه بر ايفاي نقش مشاوره با مراجع روابط اين مور :روابط دوگانه و چندگانه-4
در اين مواقع احتمال پنهان نگه داشتن مشكل و دوستانه صميمي و يا نسبت و وابستگي خانوادگي و فاميلي داشته باشد.

ء استفاده ي مشاور از اطالعات داده عدم طرح همه زمينه ها و جنبه هاي آن از جانب مراجع وجود دارد و ثانيا احتمال سو
شده نيز افزايش مي يابد. در اين موارد به مشاوران توصيه مي شود كه از انجام مشاوره با بستگان درجه اول و دوستان 

  ضرورت با احتياط كامل در زمينه هاي مربوطه صرفا به دادن اطالعات الزم كفايت كنند.صميمي بپرهيزند و در صورت 

، جلب توجه بيشتر، دريافت خدمات بهتر، آداب در مواردي برخي مراجعان به داليل متعدد( قدرداني: هديه ي مراجع  -5
و رسوم فرهنگي و...) دوست دارند به مشاور هديه بدهند. هديه ها معموال براساس نوع و ميزان رابطه براي افراد انتخاب 

ند و مي گردند و به آنان داده مي شوند. به مشاوران توصيه مي شود كه  حتي االمكان از پذيرش هديه از مراجعان بپرهيز
در صورت قبول بايد به نوع هديه و داليل احتمالي ارايه آن از جانب مراجع توجه كامل داشته باشند كه آيا اوال كميت و 

روابط مشاوره ا ي قرار مي گيرد؟ و ثانيا آيا داليل معقولي براي پذيرش هديه وجود دارد؟ كيفيت هديه داده شده در قالب 
ل هديه از جانب مشاور بايد با لحن و محتواي بسيار ماليم و معقولي مطرح گردد به الزم به يادآوري است كه عدم قبو

   طوري كه موجب رنجش و ناراحتي مراجع نشود.
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  ديدگاه دو ميان مقايسة

  :رسد مي نظر به نكته چند مشاوره اخالقي اصول زمينه در ديني و علمي ديدگاه مقايسه در

 كه حالي در شده، بحث تر وسيع و تر عميق مباحث ديني ديدگاه در اغلب بلكه ندارند، تعارض يكديگر با ديدگاه دو ـ 1
 علمي، ديدگاه در مطالب اما شده، بيان مبناها و اصل ديني ديدگاه در سخن، ديگر به. است تر محدود علمي دامنةديدگاه

 جنسي، استفاده سوء عدم به علمي ديدگاه در اينكه نظير. آيد مي حساب به اصول همان موارد از و شده بحث تر جزيي
  .است شده بحث آن از »صداقت« عنوان تحت ديني ديدگاه در اما شده، اشاره... و مشاور الزم علمي صالحيت

 و( اخالقي مباحث از امّا ندارند، چنداني رغبت علمي، مباحث در »دين« ورود به نسبت غربيان رسد مي نظر به گرچه ـ 2
 بيان به. اند برده زمينه اين در هايي بهره) اجتماعي اخالق يا و طلب منفعت يا سودمحور، اخالق نه مذهب اخالق البته
  .باشد مي الهي و ديني اخالق به ناظر شده مطرح ارزشهاي ديگر

 علمي زبان با ، علمي مباحث در اند نموده سعي دانشمندان چه اگر كه است اين آيد مي دست به ميان اين در آنچه ـ 3
 فطري قوانين نوع يك كه است مطلب اين به ناظر خود اين و. اند شده تسليم »اخالقي وجدان« برابر در اما كنند صحبت

 دستورات و خواند، مي فرا رذايل ترك و فضايل انجام به را همگي كه است شده نهادينه بشر نوع در اخالق از وجداني و
 عهده به قوانين اين براي را مصداق تعيين و تفسير نقش هم گاهي البته و انسانهاست؛ اخالقي فطرت همان از كاشف ديني
 اما دهد، قرار خود كار سرلوحة را صحيح منش كسب بايد مشاور كه شود مي مطرح علمي ديدگاه در اينكه نظير. دارد

 بحث ديني ه ديدگا در مبسوط طور به »صحيح رفتار و منش« به مربوط قوانين كه حالي در نيست؛ مشخص آن، چگونگي
  .گردد مي مشخص مذهبي اخالقي دستورات با آن حدود و شود مي

 براي بلكه. است نشده تنظيم انسان اخروي حيات براي تنها اخالقي ـ ديني دستورات كه گفت طور اين بايد نهايت در ـ 4
 دستورات از ناگزير انساني، جامعة يك روابط تنظيم براي گفت بايد و است، بوده نيز دنيا اين رفاه و امنيّت سعادت، تأمين

  .كند مي تأييد »بشر دانش و عقل« را مطلب اين و. هستيم مادي و حقوقي قوانين كنار در معنوي و اخالقي

 اصل«: نظير اصولي است، بوده نظر مدّ انديشمندان توسط جامعه اخالقي قوانين تنظيم در بشر اولية و فطري حقوق ـ 5 
 اين به گذاشتن صحّه بر اخالقي و مذهبي دستورات از بسياري مبناي و اصل. است قبيل اين از »آزادي حق انساني، كرامت
  .است انسان تكويني خلقت با تشريعي قوانين و مقررّات بودن متناسب الهي عدالت مقتضاي كه چرا باشد، مي مطلب

  ايحرفه اخالق نهايي مالك

 و شودمي اخذ برهان كمال منزله به اخالقي هايتوصيه تمام اثبات توجيه در كه است امري ايحرفه اخالق نهايي مالك
 فيلسوفان. شودمي اخذ نيز اخالق رفتار آرمان و غايت آخرين منزله به كه گونههمان نيست؛ اثبات و توجيه محتاج خود

 كه رفتاري هر و خداست اخالق، نهايي مالك اسالمي اخالق برمبناي. دارند فراوان نزاع اخالق نهايي مالك باب در اخالق
  .شودنمي پرسيده اما پرسد،مي او. است رذيلت باشد، او از مبعد كه رفتاري هر و است فضيلت باشد، او به مقرب
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  .كندمي تضمين را فاعلي حسن هم و تأمين را فعل حسن هم مالكي چنين و اوست به تقرب تخلق، نهايي هدف

  .كاربردي قواعد و راهبردي اصول

 اصول تري،دقيق تحليل در اند،انگاشته اخالق نهايي مالك منزله به حصرگرايانه نحو به فيلسوفان از بسياري كه را آنچه
. شوندمي برگرفته آنها از كلي كاربردي قواعد و اصول كه اندكلي اصول راهبردي، اصول. است ايحرفه اخالق در راهبردي
 قواعد. اندايحرفه اخالق در راهبردي اصول ترينعمده از كسان، بيشترين براي سود بيشترين آزادي، انسان، كرامت عدالت،

  .دارند مصداق تعيين مقام در عملياتي نقش كاربردي

  

  ارتباطي رفتار الگوهاي

 هايواكنش از هيجاني واكنش دو براين عالوه انسانها. برخوردارند ستيز يا گريز واكنش دو از مشكالت با مواجهه در حيوانات
 نشانه هيجانات كنترل و مهار معناي به هيجاني هايواكنش از پرهيز. مندندبهره اخالقي تعامل و مسأله حل هوشمندانه

 در غالباً فرد كه رفتاري. دهدمي سامان را افراد رفتاري هايسبك هوشمندانه و هيجاني هايواكنش. است آدمي بلوغ
  .كندمي معين را وي ارتباطي رفتار سبك دهد،مي نشان اشخاص و افراد با ارتباط در و مختلف هايموقعيت

 عاطفي حمايت شدن، شناخته به ميل نيز نياز اين هسته. است بنيادي نياز انسان، در ارتباط به نياز روانشناسان ديدگاه از
 اين و. كند برقرار رابطه ديگران با بخشيرضايت نحو به كه است محتاج انساني هر بنابراين. است نشدن كنترل و امكانات و

 نيازهاي رفع به منجر رابطه اگر. كندمي متداوم و بخشرضايت را آن كه است رابطه در هاييويژگي وجود به منوط خود
 و سازنده حداقل اينكه يا شوندمي منتهي شكست به يا روابط موارد غالب در. بود نخواهد بخشرضايت نشود، فوق

 ايرابطه ارتباط، به نياز هسته براساس. است مهارت كسب و آموزش محتاج ايرابطه چنين برقراري. نيستند بخشرضايت
 و آوردمي فراهم شدن درك و كردن درك شدن، شناخته به را ميل ارضاي امكان باشد، اعتماد و صميميت بر مبتني كه

 در كه آزادي واسطه به نشدن كنترل و انتخاب حق داشتن. است فرد رشد به كمك و مراقبت محصول نيز عاطفي حمايت
  :دارد را زير هايويژگي بخش اثر ارتباط. آيدمي دست به دارد، وجود رابطه

  لحن زبان و) ديداري زبان( يا بدن زبان با گفتاري زبان هماهنگي طريق از پيام انتقال:  صداقت – الف

  است درك و پردازش قابل سادگي به كه ايهام بدون روشن و مستقيم نحو به پيام انتقال: صراحت – ب

  متقابل فرد و خود انساني و شخصي حريم حفظ فرديت، پذيرفتن گذاري،ارزش: متقابل احترام – ج

 داشته انتخاب حق و كند عمل دارد، دوست كه آنگونه تا مقابل فرد به آزادي و اختيار دادن): استقالل( خودمختاري -د
  است طرف دو سالمتي حفظ و رشد امكان نيز آن مالك. باشد

  :اندكرده معرفي و متمايز را ارتباطي الگوي و سبك چهار ،فوق هايمؤلفه براساس
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 و خود حقوق و حق هم قاطع افراد. خودمختاري و اصيل متقابل احترام با توأم صريح، صادقانه، ارتباط برقراري. قاطعيت
 و خود ساختن متهم جاي به. دارند مدار مسأله برخوردي مشكالت، با آنان. شمارندمي محترم را ديگران حقوق و حق هم

 و انتقادپذير. اندديگران و خود حرمت حفظ با خود ديدگاه بيان به قادر و نقدپذير منصف،. اندحل راه يافتن درپي ديگران
  .پردازندمي خود مطلوب رفتار نحوه و خود جايگاه كلي طور به و عاليق افكار، بيان به محترمانه و صراحت با. برانگيزند احترام

 الگوي چهار مقايسه. هستند قاطعيت الگوي هايمؤلفه از برخي فاقد پذيريسلطه و گريسلطه پرخاشگري، ديگر، الگوي سه
 يا موفقيت علت. است سازنده و بخشرضايت برقاطعيت، مبتني رفتاري سبك و الگو كه دهدمي نشان شده ياد ارتباطي
 رفتاري الگوهاي آگاهانه يا پنهان حاكميت در سازماني، يا شخصي اهداف به نرسيدن يا رسيدن و رابطه ايجاد در شكست

  .است ارتباطات در فوق

  

  البالغهنهج در اخالقي نظام عنصر شش

 اقدام خواهدمي انساني اگر اميرالمومنين نگاه در. است عناصر از ايمجموعه شامل كه داريم اخالقي سازماني البالغهنهج در
 ها،ارزش عنصر 6 از عبارتند هاحوزه اين كه بزند دست اصالح به اخالقي هايحوزه همه در بايد كند خود اخالق اصالح به

  .هاگويش و هاكنش ها،روش ها،بينش ها،گرايش

 هايويژگي بر خُلق و است انسان ظاهري هايويژگي بر ناظر خَلق كه است اين در خَلق با آن فرق و است خُلق جمع اخالق
  .شودمي اطالق افراد باطني و دروني

 كه صفاتي و هاويژگي نخست، .است مستتر آن در مفهوم دو كه شودمي گفته يهايويژگي و صفات به لغوي نظر از اخالق 
 سختي و تكلف با كه كاري. گيردمي انجام نرمي و سهولت به كه يكارهاي دوم، و .است شده نهادينه و گرفته شكل انسان در

 كمك او به كه كند اصرار شما به و بگيرد را شما راه جلو كسي اگر نمونه عنوان به نيست؛ اخالقي فعل ديگر شود انجام
  .بدهد انجام را آن گوارايي با انسان كه است كاري اخالقي فعل كه چرا نيست اخالقي فعل ديگر اين كنيد

 كارهاي هاييچارچوب در فردي است ممكن. باشد اخالقي هم او بينش بايد باشد داشته اخالقي رفتار كسي است قرار اگر
 در .است ناقص فرد اين اخالقي دستگاه اميرالمومنين منظر در. نباشد اخالقي او نگاه و ديد فهم، اما بدهد، انجام اخالقي
 دستگاه كه شدم مبعوث من« فرمودند) ص(پيامبر. كند تكميل را اخالق كه است آمده اين براي دين اميرالمومنين دستگاه
 هايحوزه براي و كندمي فراهم مباني و زيرساخت اخالقي دستگاه اين براي پيامبر دليل همين به »كنم تكميل را اخالق

 چنين توانمي پس. نيست خاصي گروه و دين اخالق جنس از عالم، اخالق. كندمي فراهم را مباني كردند غفلت هاآن از كه
  .بود ديني فرا) ص(پيامبر و اميرالمومنين منظر از اخالق كه گرفت نتيجه

 به است؛ مطلق خصوص و عموم رابطه يك كار و حرفه رابطه. كنيم خلط هم با را دو اين نبايد و نيست يكي كار با حرفه
  .نيست حرفه كاري هر ولي است كار ايحرفه هر كه معنا اين
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 همراه به سود و نتيجه جامعه و فرد براي و دارد وجود مزايايي آن در و است شغل جنس از كه است عملكردي و كار حرفه،
 اگر كه است اين دليل است پررنگ بسيار اداري و ايحرفه اخالق موضوع البالغهنهج در دارد مختلفي اقسام حرفه. آوردمي

 آن و شودمي وريبهره داراي و بسامان كردن كار باشد، داشته وجود هاانسان زندگي در مديريتي و اداري اي،حرفه اخالق
 اختالس، كار، حاصل بودن بهرهبي بدرفتاري، كارگريزي، مانند شود،مي ديده كاري هايمحيط در گاهي كه مسائلي
  . شوندمي معنابي شخصي هايبغض و حب و توزيكينه

  

  البالغهنهج در ايحرفه اخالق مبناي

 آن بر مختلف مواضع در و دانسته مردم حقوق رعايت و حفظ را اخالقي ارتباطي رفتار و ارتباط مبناي) ع(امير حضرت
 امام. نمايندمي استوار آن بر مختلف مناصب و درمشاغل ويژه به را افراد اجتماعي جايگاه كه ايگونه به ورزند،مي تأكيد
 كافر و مومن بيگانه، و رفيق دشمن، و دوست از اعم افراد همه به نسبت ارتباطي رفتار در را فرد پذيريمسئوليت) ع(علي

 در زيرا كنيد، پيشه تقوي مردم اي: نمايندمي پروردگار برابر در مسئوليت بر مبتني، موجودات ساير و محيط با حتي و
 رعايت جز چيزي واقع در پذيريمسئوليت اين. هستيد حيوانات و هاخانه و شهرها خدا، بندگان مسئول خداوند پيشگاه
  .نيست غير حقوق

 كارگزاري وظايف دقيق بيان به مديريتي و حكومتي هايدستورالعمل و اداري هاينامه در ويژه به مختلف مواضع در حضرت
 در متعهدانه و مسئوالنه دستگاه ايجاد هدف با حضرت. است آن رعايت اهميت و مردم حقوق مبين كه اندپرداخته خود

 رضايت كرده، معرفي الهي حقوق رعايت را مردم حقوق رعايت وظيفه، انجام و مردم حقوق رعايت به نسبت خود كارگزاران
 قبال در مسئوليت واقع، در مردم قبال در مسئوليت اين كه كنندمي بيان متعدد مواضع در و داندمي آن گرو در را الهي

. گرفت خواهيد قرار سئوال مورد متعال خداوند سوي از مردم حقوق اداي به نسبت قيامت در كه معنا اين به خداست؛
 تساوي و عدالت رعايت و نرمي و مهرباني با رفتار به توصيه از پس) بكرابي بن محمد( مصر فرماندار به نامه در حضرت
 همچنين. پرسيد خواهد پنهان و آشكار بزرگ، و كوچك اعمال درباره بندگان شما از خداوند: فرمايندمي مردم نسبت

 خدا مال را المالبيت و داده هشدار المالبيت از ناروا استفاده مورد در آذربايجان، فرماندار قيس، بن اشعث به حضرت
 اموالي تو دست در توست، گردن در امانتي بلكه نبوده، نان و آب وسيله تو براي فرمانداري پست همانا: فرمايدمي و داندمي
  .آني دارخزانه تو و است عزيز و بزرگ خداي هايثروت از

 ايشان. انددانسته خدا به ستم و حرمتيبي را آنها به ستم و حرمتيبي و الهي حقوق رعايت را مردم حقوق رعايت حضرت
 مسلمانان حقوق و داده برتري هاحرمت ديگر بر را مسلمان حرمت خدا: اندفرموده خالفتشان آغاز در خود خطبه اولين در
 و اخالص .نبينند آزاري او زبان و دست از مسلمان كه است كسي مسلمان ،پس داده پيوند پرستي يگانه و اخالص با را

 دعوت مسلمين حقوق رعايت به را ما خالصانه خداپرستي و توحيد به اعتقاد. است مسلمانان حقوق اجرايي ضامن توحيد،
 هاييوظيفه انجام و دانسته واجب شما بر آنچه گزاردن با برآييد خدا حق عهده از. گردد مي حقوق تضييع مانع و نمايدمي
 متقابل حقوق جمله از( مردم متقابل حقوق بيان به تفصيل، ،به حضرت كه هنگامي و. است نگاشته شما بر و كرده بيان كه
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 پس. اندكرده معرفي حقوق اين كننده واجب را خداوند و دانسته الهي حق را حقوق اين صراحتاً پردازند، مي) مردم و رهبر
 حقوق ميان در و. گذاشت هم برابر در را حقوق آن و كرد واجب مردم از بعضي براي را خود حقوق از برخي سبحان خداي
 الزم گروه دو هر بر سبحان خداي كه واجبي حق است، رهبر بر مردم حق و مردم بر رهبر حق حق، ترينبزرگ الهي،

  .است يكديگر به دادن ياري و كردن نصيحت توان اندازه به را يكديگر الهي، واجبات از يكي … و شمرده

 تحويل و تقليل مردم رضايت مفهوم به را مردم حقوق رعايت نبايد و نيست مردم نمودن راضي مفهوم به مردم حقوق رعايت
 الهي رضايت است، اخالق مالك آنچه. آنها رضايت صرف نه و است مردم حقوق است، اخالق مبناي آنچه زيرا كرد؛
 و شودمي كسب مردم حقوق اداي با الهي رضايت كه كنندمي تاكيد نهايي مالك اين به مختلف مواضع در حضرت. است

 مانع مردم رضايت عدم يا رضايت كه شوندمي متذكر و نمايدمي تاكيد حقوق اداي بر صراحتاً ايشان. آنها كردن راضي با نه
 كردن آشنا به حضرت اهتمام بيانگر كه است هايينامه و هاخطبه البالغه،نهج در توجه قابل بسيار نكته. نشود حقوق اداي
 حيطه و وظايف حقوق، با مختلف مشاغل و مناصب در خود حكومتي نيروهاي و كارگزاران افراد همچنين و مردم عموم

 دارد، را هاارزش باالترين الهي رضايت از پس آن اداي و مردمان حقوق رعايت حضرت ديدگاه در كه آنجااز. هاستمسئوليت
 اداي مطلق و عام فرمان به صرفاً حضرت رو، ازاين. اندپرداخته آن تبيين و شناسايي به خالفت گرفتن برعهده ابتداي از

 تبيين همچنين و رهبر و زمامدار عنوان به خود حقوق تبيين به دقيق، نحوي به و تفصيل به بلكه اند،نكرده اكتفا حقوق
 حكومتي ماموران و كارگزاران و مختلف مناصب و مشاغل هايمسئوليت و وظايف و مامومين، و رعايا عنوان به مردم حقوق
  . اندكرده اقدام

 نهان در و كنيد وفا بيعت به كه است اين شما بر من حق اما. بگيرند ياد و بدانند و شوند نصيحت كه دارند حق مردم يعني
 نصيحت كه دارند حق مردم و بپذيريد دهم، فرمان چون و بياييد بخوانم، را شما چون و كنيد ادا را خيرخواهي حق آشكارا و

 مردم مسلم حقوق از آموزشي و تربيتي مالي، سياسي، حقوق بنابراين. كنند فرمانبرداري و نمايند انتقاد و اعتراض و كنند
 كه اندتالش در حضرت يعني است؛ شده خواستار خود حكومت در را آنها تحقق پرداخته، آنها تبيين به حضرت كه است
 داشته برپا حق آن در كه كنند اداره را حكومتي خود، وظايف با مسئولين و كارگزاران و خود، حقوق با مردم آشنايي ضمن
  :شودمي اكتفا مهم نكته چند ذكر به كرده، خودداري آنها نقل از حضرت، عبارات تفصيل دليل به. شود

  .حكومت دستگاه و زمامدار عهده بر است حقي خود، هايمسئوليت و وظايف نمودن مشخص و حقوق دقيق بيان ـ1

 هانامه يا هاخطبه از اعم كرد،مي استفاده حقوق تبيين براي فرصتي هر از و ورزيدمي اهتمام مساله اين به دقيقاً حضرت ـ2
  .حكومتي ماموران و واليان به حكومتي مكتوبات و

 منصبي و حرفه و شغل هر برعهده كه حقوقي تبيين به بلكه اند،نكرده معرفي تنهايي، به افراد، حقوق را حقوق اين ـ3
  .اندپرداخته آيد،مي

 كارگزاران ساير دهد،مي انجام كارگزار عنوان به فرد آنچه در و اندشناخته مردم قبال در مسئول را حكومت دستگاه كل ـ4
  .انددانسته مسئول نيز را خود جمله از
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 وظايف انجام نحوه حتي و نموده مراقبت مردم حقوق اداي بر كرده، پيگيري را خود ماموران وظايف انجام دقيقاً، خود لذا ـ5
  .اندشده خواستار را آن در اخالقي اصول رعايت و داده تذكر را

 احقاق دنبال به و انددانسته مسئول را خود بوده، حساس خود كارگزاران سوي از حق تضييع و توجهيبي كمترين به ـ6
  .اندبوده حق

 معرفي و تبيين به و داشته توجه نيز حيوانات حتي و محيط حقوق به بلكه نكرده، آدميان حقوق به منحصر را حقوق ـ7
  .اندكرده دقت آن مراعات بر و پرداخته آنها

 نيز دشمن حتي و هاحكومت ديگر حقوق بيان به نكرده، حكومت آن پيروان و حكومت حقوق به منحصر را حقوق ـ8
 آسيب ندارد، دفاع قدرت كه را آن و نكشيد كرده، پشت كه كس آن …نده فريب را دشمن: فرمايندمي ايشان. اندپرداخته
  .نرسانيد قتل به را مجروحان ، نرسانيد

  

  :بندي جمع

 مراجع بينش باالبردن و آگاهي خود طريق از مراجع مشكالت كردن پيدا براي دهنده ياري فرآيندي و جريان را مشاوره
 را مشاوره اخالقي اصول راستا، اين در. كرديم معرفي الزم امر اين در را اخالقي و عملي و علمي مهارت داشتن و دانستيم

 ايجاد نظير اهدافي برسد خود اهداف به مشاوره تا شود رعايت بايستي مشاوره حيطة در كه دانستيم اخالق از كلي قواعد
 تداوم نفس، به اعتماد ايجاد زندگي، فلسفة درك رفتار، اصالح و تغيير زندگي، بهتر درك جهت مراجع براي مناسب فرصت
   پذيري مسئوليت و انساني روابط

 مقدس دين در كه اصول اين از تعدادي و پرداختيم دانشمندان ميان در شده مطرح اخالقي اصول برخي ذكر به بنابراين
 كه است اسالم اخالقي دستورات از اندكي تعداد موارد، اين گرچه شمرديم؛ بر را بود شده ذكر معصومين روايات در اسالم
  .است داده ارائه گوناگون هاي جنبه در را خود سازي انسان برنامة و داشته نظر در را مختلف هاي حيطه

 انسان، يك عنوان به او جايگاه تكريم و حقوق رعايت و مُراجع براي شدن قائل ارزش و احترام انساني، كرامت نظير اصولي
. است شده سفارش آن به و شده معرفي مهم بسيار الهي اخالق در انسان؛ يك عنوان به او شمردن محترم و آزادي اصل
 آنچه. است انساني روابط اصالح براي شده سفارش امور جزء نيز صداقت و امانت پذيري، مسئوليت خيرخواهي، آن بر عالوه

 پاك فطرت و »اخالقي وجدان« برابر در علم اهل و دانشمندان تسليم شود، مي نتيجه ديني و علمي ديدگاه دو مقايسة از
 گرچه( اخالقي قوانين اين چارچوب البته. باشد مي آن تفاسير از كاشف و آن به ناظر نيز ديني دستورات كه است انساني

 دستورات طريق از آن تفسير و مصداق تعيين و) است شده نهاده انسان در آنها شناختن راه و رذايل و فضايل فطري طور به
 با متناسب است شده خلق انسان كه آنگونه يعني است؛ همين الهي عدالت و حكمت مقتضاي كه چرا. است ميّسر ديني
 اصول اين شناخت است اميد. شود وضع شرعي قوانين و مقررات است؛ الزم او كمال و رشد براي آنچه و خويها و نيازها
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 هم و مادي هم( انساني جامعه پيشرفت براي و داده قرار توجه مورد بيشتر را افراد معنوي عواطف مشاوره، در اخالقي
  .باشد مفيد) معنوي

 ديگران به را اش عقيده است صدد در باشد تعصّب يا تكبر غرور، دچار مشاور اگر و هستند آزادي خالف غرور، و تعصّب
  .كند تحميل

 مشكل دچار مشاوره فرآيند در گرنه و بداند را مشاوره فنون و اصول و باشد داشته را الزم علمي صالحيت بايد مشاور 
  .است كرده خيانت نوع يك خود مراجع به واقع در و شد خواهد

 نباشد خالص اش كننده مشورت با كه كسي تدبيره؛ سلب مستشيره غشّ  من ": فرمايد مي رابطه اين در) ع(علي امام
  ".شد خواهد ربوده تدبيرش

) ع(صادق امام: ننمايد سرزنش را او اشتباهاتش دليل به و نكند تحقير را او مراجع، انساني حقوق رعايت جهت به بايد مشاور
  ".كند سرزنش آخرت و دنيا در را او خدا كند، سرزنش را مؤمني كس هر": فرمايد مي
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