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 ۱۳۹۶)، تابستان ۱۱۳های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی پژوهش

 . بررسی موازین ارزشی اسالم، یهود و مسیحیت ۵
 )ای (رویکردی تطبیقی در باب اخالق حرفه

 ١نژاد مهدی ابراهیمی        
 ٢محبوبه عسکری باقرآبادی        

  چکیده
ترین ارکان شرایع آسمانی بـرای رسـاندن انسـان  ی از اساسیهای اخالق بیان آموزه

وکار بـوده  ها همواره راهنمای جهانیان در کسـب به کمال نهایی است و این آموزه
است. پیشوایان ادیان نیز با گفتار و عمل، پیروان خـود را بـه تـالش بـرای آراسـته 

ن آخــرین و عنوا انــد. دیــن مبــین اســالم بــه شــدن بــه زیــور اخــالق تشــویق کرده
ترین دین الهی چه از طریق آیات و چـه بـا احادیـث و روایـات، بـه رعایـت  کامل

کید می هـای بنیـادی اخالقـی  نماید. درک درست و دقیق ارزش اصول اخالقی تأ
ای سالم و مطلوب باشـد. آنچـه بـه  تواند اولین گام در جهت رسیدن به جامعه می

ها در  شود عمل به این ارزش گرفته می ترین گام در نظر عنوان گام بعدی و اساسی 
ای در  های فنـی و حرفـه تمام ابعاد زندگی است. با توجه به وظیفۀ خطیـر سـازمان

تربیت نیروهای ماهر و کارآزموده، فرصتی فراهم آمده تا ضمن آمـوزش مهـارت، 
ای نیز ارتقا یابد و عرصۀ خدمتگزاری با فرهنگ الهی احیا شـود. در  اخالق حرفه

                                                   
 .۳/۲/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۴/۱۲/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 (نویسندۀ مسئول). . دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان١

 Ebrahimi.nejad@uk.ac.ir 

 .مدیریت بحران دانشگاه شهید باهنر کرمان  رشتۀ. دانشجوی کارشناسی ارشد ٢
 Askari.msc@gmail.com 



 

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها
تاب / 

ان 
ست

۱۳
۹۶

  /
رة 

شما
11

3

۱۱۶ 

کید بر اهمیت این موضوع، در رویکردی تطبیقـی گزیـدهمقالۀ  ای از  حاضر، با تأ
ای مـورد مطالعـه  دستورات دین اسالم، یهـود و مسـیحیت پیرامـون اخـالق حرفـه

ای و ارتباط  قرارگرفته و در این راستا، ابتدا به چیستی مفهوم اخالق، اخالق حرفه
ه شـده اسـت. در ادامـه، اخالق با دین و تاریخچۀ مختصری از پیدایش آن اشـار 

برخی آیات قرآنی پیرامون اخـالق آورده شـده و در نهایـت مـوازین ارزشـی دیـن 
ای مقایسـه و سـازگاری مفـاهیم  اسالم، یهود و مسـیحیت در بـاِب اخـالق حرفـه

ــه ــان جمع ای ارزش پای ــن ادی ــی در ای ــای اخالق ــا،  ه ــده اســت. در انته ــدی ش بن
 شده است. هایی برای اجرای این مهم ارائه توصیه

 ای، اسالم، مسیحیت، یهود اخالق حرفه :واژگان کلیدی

 مقدمه
اخالق، شیوۀ زیستن و یا چگونه زندگی کردن است و به بیان احکام ارزشـی در همـۀ 

مندی از خوبی و دوری  های رسیدن به فضایل و بهره ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته و راه
ای از آیات قرآن  تصاص پیدا کردن بخش گستردهدهد و اخ ها را نشان می از رذایل و بدی

های  ترین رسالت به مسائل اخالقی، بیانگر اهمیت اخالق است؛ چنانکه قرآن یکی از مهم
ای  ای، حـوزه انبیا را پـرورش اخـالق و تزکیـۀ نفـس مطـرح نمـوده اسـت. اخـالق حرفـه

و مشاغل و نیز ها  های اخالقی بنگاه تخصصی در دانش اخالق است که به بیان مسئولیت
 .)۱۳۸۵(فرامرزقرا ملکی، پردازد  وکار می تحلیل مسائل اخالقی در کسب

حضـرت » فرمان ۱۰«اولین اصول اخالقی که روابط میان افراد را مد نظر قرارداده،  
توان نام برد که به روابط میان فرد  بود و بعد از آن از قاعدۀ زرین در انجیل می موسی

کند که شخص با دیگران طوری رفتار کند که میـل دارد  توجه میو جامعه تکیه دارد و 
 . )۱۳۸۱(بابایی اهری، با او رفتار کنند 

های مهـم خـود را  ترین دیـن الهـی، یکـی از رسـالت عنوان آخرین و کامل اسالم به
فرماید: من برای بـه کمـال رسـاندن مکـارم  می داند. پیامبر گرامی اسالم اخالق می

ها، همـواره  امروزه اندیشمندان دینی در کنار کارشناسان رسانه ١شدم. اخالق برانگیخته
ــد و می وکار می از رعایــت قواعــد اخــالق در کســب ــرا تهــی شــدن  گوین نویســند، زی
                                                   

 )۶/۲۱۰ ،۱۴۰۳مجلسی، . (»تمم َمکاِرُم اَالخالقِاّنی َبِعثُت أل«. ١
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رو، بـر  انجامـد. ازایـن های اقتصادی از اخالق، بـه فسـاد، تبـاهی و اسـتثمار می فعالیت
رست و دقیـق بشناسـند و در همـۀ های بنیادی اخالقی را د همگان الزم است که ارزش

 ابعاد زندگی به کار بندند.

 شناسی مفهومالف. 
 اخالق. ۱
هایی که بر رفتار شخص یـاگروه حـاکم  اخالق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزش 

 .)۱۳۹۲(بردبار و نیک آیین،  است مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است

 ای اخالق حرفه. ۲
توان به طور عام به مسئولیت پذیری فرد در زنـدگی شخصـی، میای را  اخالق حرفه

پذیری اخـالق  شغلی و سـازمانی دانسـت کـه بـر حسـب هـر یـک از انـواع مسـئولیت
ــه ــه طــور خــاص، ای و اخــالق ســازمانی تحقــق مــی شخصــی، اخــالق حرف ــد و ب یاب

ای  ای دانست در قبال همۀ کسانی که در محیط حرفـه پذیری در فعالیت حرفه مسئولیت
انـد:  ای نیز این علم را چنین تعریـف کرده . عده)۱۵، ۱۳۹۳(فرامرز قراملکی، گیرند قرار می

ای و سـازمانی اسـت کـه سـازمان در قبـال  ای، تکالیف اخالقـی وظیفـه اخالق حرفه«
 . )۱۳۸۰(فرامرز قرا ملکی، » محیط مستقیم و یا غیر مستقیم دارد

پذیری در  ای این است که آن را مسـئولیت ترین انگاره در تعریف اخالق حرفه ساده
پذیری، عضـو  ای بر حسب اینکـه در ایـن مسـئولیت زندگی شغلی بدانیم. اخالق حرفه

 :کند مسئول دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد، دو مرتبه پیدا می
 مسئولیت اخالقی فرد در زندگی؛ .۱
 محیط خارجی.  ها در قبال عناصر محیط داخلی و مسئولیت اخالقی سازمان .۲

(صـدری افشـار، های رفتاری متداول در میان اهـل حرفـه اسـت  ای، شیوه اخالق حرفه
۱۳۷۳(. 
 های اخالقی به صورت زیر شمرده شده است: طی پژوهشی، مؤلفه 
های خـویش در تمـام  . مسئولیت در برابر خود: رعایـت انصـاف در رفتـار و قضـاوت۱
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های انسانی، اولویت قائل شدن  قی و ارزشمراحل انجام کار، پایبندی به اصول اخال
کارگیری ابتکار عمل و احساس مسـئولیت و نظـم  رجوع، به های ارباب به درخواست

ای، رعایت صراحت و درسـتی در انجـام وظـایف، انجـام  های حرفه در کلیۀ فعالیت
 شناسی. دقت و وقت وظایف به

ه با همکاران و احترام به دانـش . مسئولیت در برابر همکاران: برخورد نیکو و محترمان۲
 همکاران. 

ای، حمایت از  . مسئولیت در برابر حرفه: عدم اعمال عقاید شخصی در وظایف حرفه۳
 کار. نوآوری، عشق به

 ترین سطح خدمات.  رجوع و ارائۀ عالی . مسئولیت در برابر مشتریان: حمایت از ارباب۴
ق اهداف سـازمان و رعایـت اصـول . مسئولیت در برابر سازمان: تالش در جهت تحق۵

 اخالقی سازمان. 
. مسئولیت در برابر جامعه: خـودداری از انجـام اعمـال خـالف قـانون، اخـالق، رسـوم و ۶

 .)۱۳۸۹(اسفندیاری مقدم و حسنلو، مصلحت جامعه و ارج نهادن به هویت و فرهنگ کشور 

 برخی از آیات قرآنی در مورد اخالقب. 
های شیطان پیروی کند  یطان پیروی نکنید؛ و هر که از گامهای ش ای مؤمنان! از گام

دهد و اگر فضـل و  زیرا شیطان به گناه آشکار و عمل ناپسند فرمان می ]شود هالك می[
 ]از عقاید باطل و اعمال و اخالق ناپسند[رحمت خدا بر شما نبود، هرگز احدی از شما 

 ١خدا شنوا و داناست. کند و شد، ولی خدا هر که را بخواهد پاک می پاک نمی
های خودتان وارد نشوید، مگـر آنکـه اجـازه  هایی غیر از خانه ای اهل ایمان! به خانه

برای شما بهتر است، برای  ]امور اخالق[این  ]رعایت[بگیرید و بر اهل آنها سالم کنید، 
 ٢شوید. ]آداب انسانی[این که متذّکر 

                                                   
ِبْع ُخُطَوای﴿. ١ ْیَطاِن َوَمْن َیتَّ ِبُعوا ُخُطَواِت الشَّ ِذیَن آَمُنوا َال َتتَّ َها الَّ یُّ

َ
ُمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَکِر َوَلْوَال ا أ

ْ
ُه َیأ ْیَطاِن َفِإنَّ ِت الشَّ

ی َمْن َیَشاُء َواللَّ  َه ُیَزکِّ ِکنَّ اللَّ َبًدا َوَلٰ
َ
َحٍد أ

َ
ِه َعَلْیُکْم َوَرْحَمُتُه َما َزَکٰی ِمْنُکْم ِمْن أ  /(نـور ﴾ُه َسِمیٌع َعِلـیٌم َفْضُل اللَّ

۲۱(. 
ِذی﴿. ٢ َها الَّ یُّ

َ
ِلُکْم َخْیٌر َیا أ ْهِلَها ۚ َذٰ

َ
ُموا َعَلٰی أ ِنُسوا َوُتَسلِّ

ْ
ٰی َتْسَتأ ُکـْم َن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا ُبُیوًتا َغْیَر ُبُیوِتُکْم َحتَّ  َلُکـْم َلَعلَّ

ُروَن   .)۲۷ /(نور ﴾َتَذکَّ
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عارف، مطالب اخالق و اجتماعی حقایق، م[ص، سوگند به قرآن که مشتمل بر ذکر 
 ١است. ]و احکام حالل و حرام

مثلی زده است: مردی را کـه اربابـانی  ]برای فهماندن حقیقت توحید و شرک[خدا 
اند و مـردی کـه فقـط بـردۀ یـک مالـک  او شریک ]مالکیت[ناسازگار و بداخالق در 

موحـدان [اند؟  سـاناست، آیا این دو برده از جهت فرمان گرفتن و فرمان بردن بـاهم یک
که بندۀ خدای یکتا هستند، دارای زندگی منظم و پاک و آخرتی آبادند و مشـرکان کـه 

ها  همۀ ستایش ]اند اند، دارای زندگی پریشان و آخرتی خراب بران اربابان گوناگون فرمان
گاهی ندارند. ]به آثار و منافع بندگی خدا[ویژۀ خداست. بلکه بیشترشان   ٢آ

 ٣ر بلندای سجایای اخالق عظیمی قرار داری.و یقینًا تو ب
چون پیامبران، صدیقان، شهیدان و صـالحان کـه بـه خـاطر نشـان دادن [راه کسانی 

عطـا کـردی، آن  ]ایمـان و عمـل خـالص و اخـالق حسـنه بـه آنـان[نعمِت  ]شایستگی
 ٤اند. که نه مورد خشم تواند و نه گمراه ]های واالیی انسان[

ی جهل، [ها  اند؛ آنان را از تاریکی ی است که ایمان آوردهخدا سرپرست و یار کسان
بـرد و کسـانی  بیرون مـی ]ایمان، اخالق حسنه و تقوا[سوی نوِر  به ]شرک، فسق و فجور

ها بیـرون  سوی تاریکی که کافر شدند، سرپرستان آنان طغیان گرانند که آنان را از نور به
 ٥اند. جاودانهاند و قطعًا در آنجا  برند؛ آنان اهل آتش می

و مثل کسانی که اموالشان را برای طلب خشنودی خـدا و اسـتوار کـردن نفوسشـان 
کنند، مانند بوستانی اسـت در جـایی بلنـد  انفاق می ]بر حقایق ایمانی و فضایل اخالق[

اش را دو چندان بدهد و اگر باران تندی بـه آن  که بارانی تند به آن برسد، در نتیجه میوه

                                                   
ْکرِ ص ﴿. ١  .)۱ /(ص ﴾َواْلُقْرآِن ِذی الذِّ
ُه َمَثًال َرُجًال ِفیِه ُش ﴿. ٢ ـِه ۚ َبـْل َضَرَب اللَّ َرَکاُء ُمَتَشاِکُسوَن َوَرُجـًال َسـَلًما ِلَرُجـٍل َهـْل َیْسـَتِوَیاِن َمـَثًال ۚ اْلَحْمـُد ِللَّ

ْکَثُرُهْم َال َیْعَلُموَن 
َ
 .)۲۹ /(زمر ﴾أ
َك َلَعَلٰی ُخُلٍق َعِظیٍم ﴿. ٣  .)۴ /(القلم ﴾َوِإنَّ
ْنَعْمَت َعَلْیِهْم َغْیِر اْلَمْغُض ﴿. ٤

َ
ِذیَن أ یَن ِصَراَط الَّ الِّ  .)۷ /(الفاتحه ﴾وِب َعَلْیِهْم َوَال الضَّ

ـاُغ ﴿. ٥ ْوِلَیاُؤُهُم الطَّ
َ
ِذیَن َکَفُروا أ وِر َوالَّ ُلَماِت ِإَلی النُّ ِذیَن آَمُنوا ُیْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ ُه َوِلیُّ الَّ وُت ُیْخِرُجـوَنُهْم ِمـَن اللَّ

ْصَحاُب النَّ 
َ
ِئَك أ وَلٰ

ُ
ُلَماِت أ وِر ِإَلی الظُّ  .)۲۵۷ /(بقره ﴾اِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدوَن النُّ
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و خـدا  ]و آن برای شادابی و محصول دادنش کافی اسـت[رسد  الیمی مینرسد باران م
 ١دهید بیناست. به آنچه انجام می

و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند، در زمرۀ کسانی از پیامبران و صدیقان و 
 ]ایمان و اخالق و عمل صالح[شهیدان و شایستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت 

 ٢نیکو رفیقانی هستند. داده و اینان
به سبب این است که خدا بر آن نیست که نعمتی را که به قـومی  ]کیفر سخت[این 

از عقایـد [تغییر دهد تا زمانی که آنـان آنچـه را در خـود  ]به عذاب و نقمت[عطا کرده 
تغییـر  ]به کفر، شرک، عصیان و گناه[دارند  ]ای که حّقه، حاالت پاک و اخالق حسنه

 ٣ینًا خدا شنوا و داناست.دهند و یق
ولی گویا از درک معجزاتت و فهم آیـات قـرآن و [نگرند  و گروهی از آنان تو را می

توانی نابینایان را که مطلقـًا از  . آیا تو می]سالمت اخالق و کردارت با چشم دل ناتوانند
 ٤بینند، هدایت کنی؟ روی بصیرت نمی

ای آمـده کـه شفاسـت  شما پنـد و موعظـهای مردم! یقینًا از سوی پروردگارتان برای 
هاست و سراسر هدایت و رحمتی  در سینه ]های اعتقادی و اخالق از بیماری[برای آنچه 

 ٥است برای مؤمنان.
اسـتحکام  ]صورت حقیقتـی واحـد به[است که آیاتش  ]باعظمت[کتابی  ]این[الر ـ 

گاه  یق اعتقادی، اخالق و ها، حقا ها، آیه در قالب سوره[یافته، سپس از سوی حکیمی آ
 ٦تفصیل داده شده است. ]عملی

                                                   
ٍة ِبَر ﴿. ١ ْنُفِسِهْم َکَمَثِل َجنَّ

َ
ِه َوَتْثِبیًتا ِمْن أ ْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَّ

َ
ِذیَن ُیْنِفُقوَن أ َصـاَبَها َواِبـٌل َفآَتـْت َوَمَثُل الَّ

َ
ْبـَوٍة أ

ُکَلَها ِضْعَفْیِن َفِإْن َلْم ُیِصْبَها َواِبٌل 
ُ
ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر  أ  .)۲۶۵ /(بقره ﴾َفَطلٌّ ۗ َواللَّ
یِقیَن ﴿. ٢ ـدِّ ـیَن َوالصِّ ِبیِّ ُه َعَلْیِهْم ِمَن النَّ ْنَعَم اللَّ

َ
ِذیَن أ ِئَك َمَع الَّ وَلٰ

ُ
ُسوَل َفأ َه َوالرَّ ـاِلِحیَنۚ َوَمْن ُیِطِع اللَّ ـَهَداِء َوالصَّ  َوالشُّ

ِئَك َرِفیًقا وَلٰ
ُ
 .)۶۹ /ساء(ن ﴾َوَحُسَن أ

نَّ ﴿. ٣
َ
ْنُفِسـِهْمۙ َوأ

َ
ـُروا َمـا ِبأ ـٰی ُیَغیِّ ْنَعَمَهـا َعَلـٰی َقـْوٍم َحتَّ

َ
ـًرا ِنْعَمـًة أ َه َلْم َیـُك ُمَغیِّ نَّ اللَّ

َ
ِلَك ِبأ ـَه َسـِمیٌع َعِلـیٌم َذٰ  ﴾ اللَّ

 .)۵۳/(انفال
ْنَت َتْهِدی اْلُعْمَی َوَلْو کَ ﴿. ٤

َ
َفأ
َ
 .)۴۳/(یونس ﴾اُنوا َال ُیْبِصُروَن َوِمْنُهْم َمْن َیْنُظُر ِإَلْیَكۚ أ

ـُدوِر َوُهـًدی َوَرْحَمـٌة ِلْلُمـْؤمِ ﴿. ٥ ُکـْم َوِشـَفاٌء ِلَمـا ِفـی الصُّ ـاُس َقـْد َجـاَءْتُکْم َمْوِعَظـٌة ِمـْن َربِّ َها النَّ یُّ
َ
 ﴾ِنیَن َیا أ
 .)۵۷/(یونس

َلْت ِمْن َلُدْن َحِکیٍم َخ ﴿. ٦ ْحِکَمْت آَیاُتُه ُثمَّ ُفصِّ
ُ
 .)۱/(هود ﴾ِبیرٍ الرۚ ِکَتاٌب أ



   

  
ن 

وازي
ي م

رس
بر

شي
ارز

 
ت
يحي

مس
 و 

هود
م، ي

سال
ا

...

۱۲۱ 

 مروری بر پیشینۀ موضوعج. 
هــای  ای سـه هزارسـاله دارد و از منزلـت اساسـی در آموزه ای، پیشـینه اخـالق حرفـه

درنگ بـه یـاد  هایی که بی . نخستین ارزش)۱۳۸۵(فرامرز قرا ملکی، اسالمی برخوردار است 
های خداونـد، پیوسـتگی بـا  . چکیدۀ فرماناست آیند، ده فرمان حضرت موسی می

و گفتگوهـایش » جمهـور«راستی و راستگویی است. در فلسفه نیز، افالطون با کتـاب 
چنین ارسطو در کتاب سیاست، دربارۀ روابط اقتصـادی،  دربارۀ عدالت نامدار شد. هم

م، . پـس از سـقوط امپراتـوری ر )۱۳۸۵(نهاونـدیان، گویـد  سوداگری و بازرگانی سخن می
 دین مسیح در غرب رواج پیدا کرد. 

، تحـول بنیـادین در حرفـه را در پـی داشـت. شـرایط ۱۷۶۰انقالب صنعتی در سال 
ومیر کارگران، دغدغۀ اخالقی افراد خیرخواه را برانگیخـت.  سخت کار و افزایش مرگ

کننده  توسعۀ صنعت در صنایع مواد غذایی، بهداشتی و دارویی، مسئلۀ حقـوق مصـرف
هـای بزرگـی چـون جنـرال  ه کیفیت کاال و خدمات را به میان آورد. تعامـل بنگاهویژ  به

(فرامرزقرا ملکی، موتور با شهروندان، مباحث مربوطه به حقوق شهروندان را نیز مطرح کرد 
۱۳۸۸(  . 

یـک فیلسـوف اخـالق » نظریـه احسـاس اخالقـی«آدام اسمیت با نگارش کتـاب 
 شناخته شد. 

. اخالق در خـانواده و ۱کند:  را به سه بخش تقسیم میماکس وبر محدودۀ اخالق 
 . اخالق در سیاست. ۳. اخالق در زندگی اقتصادی و بازار؛ ۲زندگی خصوصی؛ 

ای در بـاب اقتصـاد صـادر  ارشـاد نامـه ۱۹۸۴متحده در سال  مجمع کشیشان ایاالت
کید می باشد. های اخالقی مسیحیت  کنندۀ ارزش کند هیچ نظامی نباید نقض کرد که تأ

، پارلمان ادیان جهان، اعالمیۀ اخالق جهانی را صادر کرد. در این بیانیه، ۱۹۹۳در سال 
ــردن بوم ــران ک ــده وی ــراه پدی ــه هم ــت ب ــنگی و  زیس ــتی و گرس ــون تهیدس هایی همچ

هـا را  های اقتصادی منفور دانسته شد. سازمان ملـل نیـز عهدنامـۀ جهـانی بنگاه نابرابری
امه، ُنـه اصـل ارشـادی دارد کـه متمرکـز بـر حقـوق بشـر، فراهم آورده است. این عهدن

 .)۱۳۸۵(نهاوندیان، زیست هستند  استانداردهای کار و حفاظت محیط
هـایی کـه  ای است. کتاب یکی از ُپرثمرترین آثار تمدن اسالمی، رشد اخالق حرفه 
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اند، حکایت از اهمیـت اخـالق  در تمدن اسالمی در باِب ِحَرف و مشاغل نگارش یافته
در  )۱۳۷۸(. علمــی و ســبزیان )۱۳۸۸(فرامرزقــرا ملکــی، در هــدایت مشــاغل و حــرف دارد 

ای پس از بررسی اخالق اسالمی و مسیحی، پیرامون منابع اصلی اخالق اسالمی و  مقاله
ای  دهد رابطـه های اخالقی در این دو مذهب نشان می ها و خاستگاه مسیحی، سرچشمه

ویژه اســالم و  دارد و اینکــه چگونــه ادیــان، بــهمیــان اصــول اعتقــادی و اخــالق وجــود 
 کنند. مسیحیت بستر الزم را برای شکوفایی اخالق ایجاد می

ای و نقش ضوابط اخالقی  ای در باب اخالق حرفه در مقاله )۱۳۹۱(زینلی و دیگران 
هـای اخالقـی بـه طـور  در مدیریت منابع انسانی دریافتند هنگامی کـه اصـول یـا ارزش

ن کارمندان سازمان رایج شود و مدیریت بر منابع انسانی با رعایت اصول ای میا گسترده
 اخالقی صورت پذیرد، موفقیت سازمانی افزایش خواهد یافت.

 ای در اسالم و مسیحیت بررسی تطبیقی ابعاد اخالق حرفهد. 
هر انسانی، در هر پست و مقامی، وظایفی را در برابـر خـدا، در برابـر همکـاران، در 

اجعین و در برابر کار خود بر عهده دارد. در ادامه به برخی از این وظایف اشـاره برابر مر 
 شود. و موازین دین اسالم و مسیحیت بررسی می

 خدا. رابطه فرد با۱
بخشی از وظایف هر انسـان، وظـایف او در برابـر خداونـد اسـت کـه از جملـه ایـن 

 .)۱۳۸۹رحزادی، (فتوان به اخالص در عمل، توکل و صبر نام برد  وظایف می
عمـل «فرمایـد:  در تعریـف عمـل خـالص می اخالص در عمل: امام صادق -

خالص آن است که نخواهی جـز خداونـد متعـال، احـدی تـو را بـه خـاطر آن سـتایش 
های شـفاهی و یـا  قصـد برخـورداری از تحسـین کسانی که در محـیط کـار به ١».نماید

تر از آنچـه  های باالتر، خود را فعال پستهای مالی و یا کسب  قصد استفاده از تشویق به
انـد. امـام  به خدا شرک ورزیده در واقع است، نشان دهند، طبق فرمایش امام صادق

قصـد رضـای  مردی کـه عمـل ثـوابی را انجـام دهـد ولـی نـه به«فرماید:  می صادق
                                                   

وَجل«. ١ ن َیحَمدَک َعَلیه أَحٌد إّال اللُه َعزَّ
َ
ِذی َال ُتریُد أ  .)۲/۱۶، ۱۳۸۹(کلینی، » الَعَمُل الَخاِلُص اَلّ
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رد قصد اینکه مردم او را تحسـین نماینـد و از او تعریـف کننـد، ایـن مـ خداوند، بلکه به
ها و  شــدیدترین مــذمت ١».کســی اســت کــه بــه خــدای خــود شــرک ورزیــده اســت

هر کـس «صورت آمده است:   ها، دربارۀ انسان مغرور و متکبر در تورات بدین سرزنش
کند، منکر اصـول دیـن  پرستی می که مغرور و متفرعن است، چنان است که گویی بت

د و سـزاوار آن اسـت کـه شو  است، هرگونه عمل زشت و فسق و فجوری را مرتکب می
پرستند قطع گردد. خاک او بیدار نخواهد شد و شخینا  عنوان بت می مانند درختی که به

کند. هر کس که مغـرور و متفـرعن اسـت، ذات قـدوس متبـارک  به خاطر او زاری می
خـانی،  (علی» توانیم با یکدیگر در جهان بـه سـر بـریم من و او نمی«فرماید:  دربارۀ او می

کیـد شـده اسـت. در فصـل  .)۱۳۸۹  ۴۵در دین مسیحیت نیز، بـر اخـالص در عمـل تأ
قصد خشنودی مردم باشد   دهید به هرگاه آنچه انجام می«خوانیم:  انجیل برنابا چنین می

و خدا را از اندیشه و ذهن خود بیرون کنید، در این صورت بر سـرتان فریـاد خـواهم زد 
 .)۴۵/۲۹،۳۰،۳۱ ،انجیل برنابا( »که شما فرزندان شیطانید

توکـل، «فرمایـد:  می» توکـل«دربـارۀ تفسـیر  توکل: جبرئیل خطاب به پیامبر -
ناامید شدن از مخلوقات خداوند و اتکا به خداوند است و ایـن کـه بدانـد کـه مخلـوق 

توانـد  تواند برساند و نه سودی، نه توان بخشندگی داشته و نـه می خداوند، نه ضرری می
لـزوم توکـل بـر «یی که به خاطر عدم توجه بـه  ها چه بسیار انسان ٢».منع از روزی نماید

و حفظ موقعیت خـویش، گرفتـار انـواع خطاهـا نظیـر تمّلـق، دروغ و تزویرهـای » خدا
ای نان و ُپست و مقام، آخرت خود را  ها گشته و به خاطر لقمه ها و تهمت اداری، غیبت
 روز در و نیکوست آمده که: خداوند. در کتاب ناحوم )۱۳۸۹(فرحزادی، اند  تباه ساخته

 نمایـد کنند مراقبـت می کسانی که به او توکل می از او باشد و پناهگاه می سختی و بال
جا  در اندیشـۀ بـه«خـوانیم:  انجیل برنابا دربارۀ اهمیت توکـل می ۲۵. در فصل )۱(ناحوم 

                                                   
الّناَس َفَهَذا  الّناِس َیشَتهِی أن ُیسِمُع ِبهِ  ة َالّرُجُل َیعَمُل َشیئًا ِمَن الَثَواِب َال َیطُلُب ِبِه َوجَه اللِه إّنَما َیطُلُب َتزِکی«. ١

هِ   .)۲/۲۹۴، ۱۳۸۹(کلینی، » اّلِذی أشَرَک ِبعباَدِة َربِّ
، ۱۴۰۸نـوری، (» الَیأُس ِمَن الَمخلوِقیَن َو أن َیعَلَم أّن الَمخلـوَق َال َیُضـّر َو َال َینَفـُع َو َال ُیعِطـی َو َالَیمَنـُع «. ٢

۱۱/۲۱۸(. 
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سـازد کـه بـه چیـزی  ای بـرآورده مـی اندازه آوردن ارادۀ خداوند باشید، او نیاز شما را به
 .)۲۵/۱۹،۲۰،۲۱  ،(انجیل برنابا »شوید نیازمند نمی

شـود. در  ای مواجـه می صبر: گاهی انسان در شرایط کاری با مشـکالت عدیـده -
گیرد که رفع نیازها و  محیط اداره، در ارتباط با کار، رئیس، همکاران و مراجعان قرار می

شکالتی نظیر سختی شرایط کار، تراکم تحمل دستورات آنها برای انسان دشوار است. م
ها و  کار، برخوردهای غیراخالقی مراجعان و... یک انسان مؤمن توجه دارد که سـختی

او از جانب خدا نازل گشته و در نزول آنهـا قصـد » ساختن«های زندگی برای  گرفتاری
ی وجـود ها . در ادامه به برخی از حکمت)۱۳۸۹(فرحزادی، هیچ آزار و اذیتی وجود ندارد 

 شود: ها در زندگی اشاره می بالها و سختی
گان را معلوم  آزماییم تا مجاهدان و صبر پیشه هر آینه شما را می«آزمایش بندگان:  -
در کتاب تثنیه آمده که: به خاطر آوریـد چگونـه خداونـد شـما را در بیابـان  ١».سازیم

یش کـرد تـا ببینـد چهل سـال تمـام هـدایت کـرد و شـما را در تنگـی قـرار داده، آزمـا
. در نامـۀ اول )۱۱، (تثنیـه کنید یا نه العمل شما چیست و آیا واقعًا از او اطاعت می عکس

ها بـرای ایـن  سـختی«وسیلۀ آزمایش شـناخته شـده اسـت:  ها به مثابۀ  پطرس نیز سختی
آزمایـد و پـاک  است که ایمان شما را آزمایش کند. همان طـور کـه آتـش، طـال را می

از اینکه ایمان شما در بوتۀ آتشین آزمایش رفت، اگـر سـالم بمانـد، روزی  کند. بعد می
(نامـۀ اول  »شـود گردد، باعث تمجیـد و جـالل و سـربلندی شـما می برمی که عیسی

 .)۱/۷  ،پطرس
کـه  هنگامی«فرمایـد:  می ها و توبه کردن بنده: امام صادق از بین رفتن غفلت -

بنـده در حـال گنـاه باشـد، او را بـه بالیـی مبـتال  ای را بخواهـد و آن خداوند خیر بنده
صـراحت  در سورۀ مبارکۀ اعراف به ٢».کند که استغفار را به یاد او بیاورد و توبه کند می

نمـاییم،  ها گرفتـار می ها و بدی و ما آنها را با انواع نیکی«به این نکته اشاره شده است: 
هرگـاه اعـالم «فرمایـد:  اسرائیل می بنیخداوند در کتاب ارمیا، به  ٣».شاید که برگردند

                                                   
 .)۳۱ /(محمد ﴾نُکم َوالّصاِبریَن الُمجاِهِدیَن مِ  َولَنبُلَوّنکم َحّتی َنعَلَم ﴿. ١
ُرُه اِالسِتغَفاَر «. ٢  .)۲/۴۵۲، ۱۳۸۹، (کلینی» إَن اللَه إَذا أراَد ِبَعبٍد َخیرًا َفأذَنَب َذنبًا أبَتَعُه ِبَنقَمٍة َو ُیَذَکّ
 .)۱۶۸/(اعراف ﴾َوبَلوناُهم ِبالَحَسناِت َو الّسّیئاِت َلَعّلُهم َیرِجُعوَن ﴿. ٣
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نمایم که قصد دارم قومی یا مملکتی را منهدم و ویـران سـازم، اگـر آن قـوم از شـرارت 
، (ارمیـا »شوم و نابودش نخواهم کـرد دست کشد و توبه کند، از قصد خود منصرف می

ناحیـۀ رسـد تنهـا از  هر رنجی کـه بـه انسـان می«انجیل برنابا آمده:  ۱۰۳. در فصل )۲۱
 .)۱۰۳/۶، (انجیل برنابا »آید و باید با روی باز آن را بپذیرد خداست که برای رهایی او می

همانا بالی بزرگ، موجـب پـاداش «فرماید:  می افزایش پاداش: پیامبر گرامی -
در کتاب مزامیر آمده که: ای خداوند، رحمت نیـز از آن توسـت و تـو  ١».عظیم است

. در نامۀ اول پطـرس چنـین )۲۸ ،(مزامیر پاداش خواهی داد هرکس را بر اساس کارهایش
پس از اینکه مشکالت را تحمل کردید، خداوند که بخشندۀ هر نوع برکت «شده:  بیان 

آید و  روحانی است، شما را در جالل جاودانی خود شریک خواهد کرد. او خودش می
(نامـه  »میشه نیرومندتر باشیددارد به طوری که از ه کند و پا برجا نگه می شما را بلند می

 .)۵/۱۰ ،اول پطرس
چـه بسـیارند «فرمایـد:  می ها، عامل سـازندگی انسـان: حضـرت علـی سختی -

وسیلۀ  در کتاب ایوب آمده که: خدا به ٢».شوند گرفتارانی که با بال و سختی ساخته می
. )۲۳، (ایـوب رهانـد هـایش می گویـد و او را از رنج سختی و مصیبت با انسـان سـخن می

ها از هـر  وقتی سـختی«نویسد:  یعقوب در نامۀ خود خطاب به مسیحیان یهودی نژاد می
آید تا صبرتان زیاد شود. وقتی صـبرتان بـه  کند، فرصتی پیش می طرف به شما حمله می

شـوید کـه در زنـدگی بـه هـیچ چیـز  حد کمال رسید آن وقت مردانی کامل و بـالغ می
 .)۱/۲،۳،۴  ،(نامه یعقوب »نیازمند نیستید

 اجعانرابطۀ فرد با مر  .۲
ها و رفـع  ای، رابطـه بـا دیگـر انسـان ترین ُبعد اخالق حرفه شاید بتوان ادعا کرد مهم

رجوع، عـدم تضـییع وقـت  حوائج دیگران است. در این باب چهار محوِر تکریم اربـاب
 گیرد. داری مورد بحث قرار می کنندگان، برخورد شاداب با مراجعان و امانت مراجعه

ترین وظایف یک کارگزار شایسته، رعایـت احتـرام و  رجوع: از مهم تکریم ارباب -

                                                   
 .)۲/۲۵۳، ۱۳۸۹، (کلینی» الَجزاِء  َالِء ُیکاَفُا ِبِه َعظیُم إّن َعظیَم البَ «. ١
 ).۵۲۳ ،۱۳۸۱سید رضی، (» ُربَّ ُمتَبّلی َمصُنوٌع َلُه ِبالَبلَوی«. ٢
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ــدگان اســت. اینکــه گــاه مشــاهده می شخصــیت مراجعه شــود در برخــی ادارات،  کنن
گردد و با برخوردهای تند گفتـاری  احترامی می خوش بی کننده دست شخصیت مراجعه

ــار یــک انســا و رفتــاری مواجــه می ــامبر گرامــی اســالمشــود، دون رفت  ن اســت. پی
هر که یکی از اولیاء مرا خوار سازد، گویا به جنگ با من برخاسته و مرا بـه «فرماید:  می

در دین یهود آمده که آنچه خودت از آن نفرت داری، بـرای  ١».مبارزه فراخوانده است
حتـرام بـه . پطرس در نامۀ اول خود دربارۀ خوبی و ا)۱۳۸۹خانی،  (علیهم نوعت روا مدار 

از بدی دست بکشید و به همـه خـوبی کنیـد. تـالش «کند:  دیگران چنین سفارش می
کنید با مردم در صلح و صفا زندگی کنید. چون نظر لطف خداوند به کسانی است که 

 .)۳/۱۱،۱۲  ،(نامه اول پطرس »گذارند کنند و به دیگران احترام می خوبی می
ها ماننـد  فرصت«فرماید:  می ت علیکنندگان: حضر  عدم تضییع وقت مراجعه -

در دین یهود آمده کـه:  ٢».های خیر را غنیمت بشمارید ابر در گذر است، پس فرصت
؛ »انسان نباید ذهن مردم را بدزدد و آنها را فریب دهد، حتی ذهن یـك غیـر یهـودی را«
تر است تا دزدی از یک یهودی؛ زیرا سـرقت  دزدیدن مال یک غیر یهودی عملی شنیع«

. در (همان منبع)شود  حرمتی به نام خدا نیز می مال یک غیر یهودی شامل گناه عظیم بی
هر گاه وقت خود را در خشـنودی «انجیل برنابا در باب اهمیت وقت آمده:  ۱۵۳فصل 

(انجیـل  »آییـد ترین دزد به شـمار می نفستان صرف کنید نه در خشنودی خداوند، بزرگ

 .)۱۵۳/۲۶ ،برنابا
اب و خندان با مراجعان: مسلمًا هر انسـانی در زنـدگی بـا مشـکالتی برخورد شاد -

آیـد. بـدون تردیـد  های شخصی به محل کـار خـود می مواجه است و گاهی با ناراحتی
های  کند که با غصه مراجعان از مشکالت او باخبر نبوده و رعایت حقوق آنها اقتضا می

کـه بـا  هنگامی«فرمایـد:  می . حضرت علی)۱۳۸۹(فرحزادی، خویش آنها را نرنجانیم 
رویی خود را  برادران خویش برخورد نمودید، با آنها مصافحه نمایید و بّشاشیت و خوش

شوید دیگر هـیچ بـار  به ایشان بنمایانید. در این صورت هنگامی که از یکدیگر جدا می
                                                   

 .)۱/۱۴۴، ۱۳۸۹(کلینی، » و َدَعانی إَلیها ةَمن أهاَن ِلی وِلّیًا َفَقد باَرَزنی ِبالُمَحاَربَ «. ١
 .)۱۶/۸۴ ،۱۴۰۹حرعاملی، (» َفانَتِهزوا ُفَرَص الَخیرِ الُفرَصُة َتُمّر َمّرالّسحاِب «. ٢
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مـؤمن «فرمایـد:  در جـای دیگـر نیـز حضـرت می ١».گناهی بر دوش شما نخواهد بود
اش نمایـان و انـدوهش در دل پنهـان  و بـاهوش اسـت. خوشـحالی او در چهـرهزیـرک 
در دین یهود آمده که: همنوعت را مانند خودت دوست بـدار. مـن کـه خـدا  ٢».است

ام. اگر تو او را دوست بداری، من امین هستم و به تو پاداش  هستم هم نوع تو را آفریده
داور هستم و تو را مجازات خواهم کـرد من  اگر او را دوست نداری، نیک خواهم داد،

کنیـد،  همین طور که به هم محبت می«خوانیم:  در نامۀ اول یوحنا می .)۱۳۸۹خانی،  (علی
کنـد. کسـی کـه  رود و نور مسـیحایی شـروع بـه تابیـدن می وتار از بین می های تیره لکه

در تاریکی  بگوید من در نور مسیح هستم ولی همنوع خود را دوست نداشته باشد، هنوز
 .  )۲/۸،۹ ،(نامه اول یوحنا »است

 رابطه فرد با کار .۳
خداونـد دوسـت «فرماید:  می انجام صحیح و سریع کار: پیامبر گرامی اسالم -

 ٣».کند، آن را محکم و درسـت انجـام دهـد کاری می دارد هرگاه بندۀ مؤمنش اقدام به
تان را درست انجام دهید، زیـرا در کتاب دوم تواریخ آمده که: از خداوند بترسید و کار 

. در فصـل )۱۸ ،(دوم تواریخ انصافی و طرفداری و رشوه گرفتن در کار خدای ما نیست بی
هرگـاه «شـده اسـت:  انجیل برنابا به تمرین برای درست انجام دادن کارها توصـیه  ۱۴۰

ز کاری نادرست انجام شود، گرچه یک بار باشد، دلیل بر این است که اگـر بخواهیـد ا
هر نظر محکم و استوار گردد، باید روی آن کار تمرین شود. مسلمًا کسی که کاری را 

برد تا بـرای  کوشد و رنج می خواهد آن را به پایان برساند، بلکه می کند تنها نمی آغاز می
 .)۱۴۰/۸،۱۵  ،(انجیل برنابا »دست آورد ای مناسب به هدف خود نتیجه

سازی عملکرد شخص و  از عوامل مؤثر در بهینه کار: یکی  آموزش فنون مربوط به -
کار و پسـت مـورد  سازمان، توجه به امر آموزش و لزوم فراگیری علوم و فنون مربوط بـه

                                                   
ظِهُروا َلُهُم الَبشاَشَه َو الِبشَر «. ١

َ
 »َعَلـیُکم ِمـَن األوَزاِر َقـد َذَهـَب  َتَتَفّرُقوا َو َمـا إَذا َلِقیُتم إخواَنُکم َفتَصاَفُحوا َو أ

 .)۱۲/۲۲۵، ۱۴۰۹حرعاملی، (
 .)۲/۲۶۶، ۱۳۸۹(کلینی، » ُه ِفی َوجِهِه َو ُحزُنُه ِفی َقلِبهمن ُهَو الَکّیُس الَفِطُن ِبشُر ؤَالمُ «. ٢
 .)۷۰/۲۹۸ ،۱۴۰۳مجلسی، (» الّلَه َعّزَوَجّل ُیِحّب َعبدًا إذا َعِمَل َعَمًال َفأحَکَمه«. ٣
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های مربوط  نامه ها عبارتند از: فراگیری قوانین و آیین تصدی است. برخی از این آموزش
و مربـوط بـه رایانـه،  افـزاری هـای نرم های مـرتبط، آموزش کـار، آشـنایی بـا دسـتگاه  به

فرماید:  می رجوع و... پیامبر گرامی اسالم های برقراری ارتباط صحیح با ارباب روش
گاهی اقدام بـه عملـی نمایـد، خرابکـاری او بیشـتر از اصـالح« گری او  هر که بدون آ

در کتاب امثال آمده کـه: آدم عاقـل علـم و دانـش خـود را بـه نمـایش  ١».خواهد بود
حکمت جزء وجود تـو  .سازد ی شخص نادان حماقت خود را آشکار میگذارد، ول نمی

انجیـل برنابـا  ۷۸. در فصـل )۲/۱۰ ،مثالا( خواهد شد و دانش به تو لذت خواهد بخشید
آنگونه که دانش برای حیات جـاودان فایـده دارد، نـان «در باب اهمیت آموزش آمده: 

 »رسش نما تا به تو دانش بیاموزدبرای زندگی این روزگار سودمند نیست. از استاد خود پ
 .)۷۸/۵،۷، (انجیل برنابا

 رابطه فرد با همکاران .۴
ــت - ــتورزی:  محب ــرمایه محب ــاده و قابل ورزی س ــیم، س دســترس اســت.  ای عظ

ورزی بــه همکــار اقسـام گونــاگونی دارد. مــثًال هنگـام تــراکم کــار، بخشــی از  محبـت
مقدماتی آنهـا را انجـام دهـیم، از احـوال مراجعان او را به نزد خود فراخوانده و کارهای 

خانواده و فرزندان او جویا شویم، هنگام بیماری بـه عیـادت او بـرویم، مشـکالت او را 
پیگیری نموده و نشان دهیم که رفع آنها دغدغه ما نیز هست، در مراسم عزا و شادی او 

ریشـه . محبـت در فرهنـگ اسـالم از رحمـت الهـی )۱۳۸۹(فرحزادی، شرکت کنیم و...
گیرد. شخصی اعرابی به نزد پیامبر آمد و از ایشان نصیحتی طلب کرد. حضـرت بـه  می

در دیـن یهـود در  ٢».به مردم ابراز محبت نما، تو را دوست خواهنـد داشـت«او فرمود: 
شده؛ بدین ترتیب آمده که: عشق به خداوند   ورزی به یکدیگر بسیار توصیه مورد محبت

 . )۱۳۸۹خانی،  (علییست بدون عشق به همنوع کامل ن
گاه برای ما محرز است که همکارمـان در حـق مـا مرتکـب خطـایی شـده  عفو: -

است، خطایی که حتی به خاطرش عذرخواهی و یا طلب بخشش نکرده است. در آیین 

                                                   
کَثَر «. ١  .)۱/۴۴، ۱۳۸۹(کلینی، » ِمّما ُیصلُح  َمن َعِمَل َعَلی َغیِرِعلٍم َکاَن ما ُیفِسُد أ
بوَک َتَحّبب إلِ «. ٢  ).۱۲/۵۲ ،۱۴۰۹حرعاملی، (» ی الّناِس ُیحِّ



   

  
ن 

وازي
ي م

رس
بر

شي
ارز

 
ت
يحي

مس
 و 

هود
م، ي

سال
ا

...

۱۲۹ 

اسالم، در این صورت گذشت از خطای او اقدامی کریمانـه اسـت و همـراه بـا پـاداش 
آیا شـما را «فرماید:  می . پیامبر گرامی اسالم)۱۳۸۹، (فرحزادیبزرگ الهی خواهد بود 

گاه نسازم؟ گذشت از کسی که به تو ظلم کرده، ارتبـاط  به بهترین مخلوقات خداوند آ
با کسی که با تو قطع رابطه کرده، نیکی به کسی که بـه تـو بـدی کـرده و بخشـش بـه 

د، وظیفۀ شخصـی در دین یهو  ١».کسی که تو را از بخشش خود محروم گردانیده است
شـود، آن را  که نسبت به او خطایی شده آن است که هنگامی که از او عـذرخواهی می

انسـان بایـد «انـد:  ای از او در دل نگاه نـدارد. گفته بپذیرد؛ خطاکار را عفو کند و کینه
پذیر باشد و هرگز چـون درخـت سـرو و آزاد، سـخت و خشـن  مانند نی، نرم و انعطاف

. )۱۳۸۹خـانی،  (علی» اگر همنوعت به تو اهانتی کرد، او را عفـو کـن«ه و نیز آمد» نباشد
بدی را با بدی پاسخ ندهید، بلکه بدی را با نیکی «خوانیم:  انجیل برنابا می ۱۸در فصل 

ورزند نزد خداوند دعا کنیـد. آتـش بـا  پاسخ دهید و در حق کسانی که به شما کینه می
بـا آب خـاموش کـرد. از همـین رو بـه شـما شـود، بلکـه بایـد آن را  آتش خاموش نمی

  ،(انجیل برنابا »گویم، بدی را با بدی مغلوب نسازید، بلکه با نیکی به ستیز بدی بروید می
۱۸/۲۰،۲۱،۲۲(. 

از اموری که باید مورد توجه قرار گیرد، دقت در نحوه رفتار  عدم ایذاء همکاران: -
است تنها خوشایند خود بـوده خود و سالیق شخصی است. رفتار و سالیقی که ممکن 

و مورد پسند دیگران نباشد. مثًال: استعمال عطرهای تند در اتاق کاری کـه افـراد دیگـر 
پرتی مانند گوش دادن به رادیو و موسیقی  نیز در آنجا حضور دارند، ایجاد عوامل حواس

 با صدای بلند در جایی که همکاران به محیطی آرام نیـاز دارنـد، صـحبت کـردن زیـاد
باشـد  همکاران با هم، حرف زدن با کسی که در حال تفکـر و دقـت در کـار خـود می

هـر «فرمایـد:  . در حدیث قدسی آمده است که خداوند متعال می)۱۳۸۹(فرحـزادی، و...
در اخالقیات تلمودی،  ٢».جنگ نموده است  که بندۀ مؤمن مرا آزار دهد، به من اعالن

آیـد.  عام، مانند ریختن خون دیگران به شـمار میحرمتی به هم نوع در مأل  توهین و بی
                                                   

خِبُرُکم ِبَخیِر َخالِیِق الّدنیا و اآلِخَر «. ١
ُ
، الَعفُو َعّمن َظَلَمَک و َتِصُل َمـن َقَطَعـَک و اإلحسـاُن إلـی َمـن ةأال أ

 .)۲/۱۰۷، ۱۳۸۹(کلینی، » أساَء إَلیَک و إعطاُء َمن َحَرَمَک 
 .)۱/۱۴۲ ،۱۴۰۸، (ارشادالقلوب» من او أخاِف لی وِلّیاً ؤی َعبدَی المِلَیأَذن ِبَحرٍب ِمّنی َمن أذ«. ٢
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حتـی ». گیـرد پریـدگی جـای آن را می شـود و زردی و رنگ سرخی چهره ناپدیـد می«
حرمتـی و رذالـت  تهدید هم نوع بدون اینکه جنبه عملی به خـود بگیـرد نیـز، نـوعی بی

ر بـه کسی که دستش را علیه همنوع خود بلند کند، حتی اگ«شود.  اخالقی شناخته می
انجیـل  ۷۹. در فصـل )۱۳۸۹خـانی،  (علی» شـود او سیلی نزند، انسـانی شـریر خوانـده می

دارد از دیگران به او برسد، بـه  هرگاه کسی آنچه را دوست نمی«باره آمده:  برنابا در این 
دیگران روا ندارد و آنچه را دوست دارد دیگران به او بدهند، به آنها بدهد، چنین کسـی 

 .)۷۹/۴ ،(انجیل برنابا »ند بی بهره نخواهد بوداز رحمت خداو 
شـویم، خطـایی  گاهی متوجه اشتباهی از سوی همکار خود می نظارت مشفقانه: -

که در اثر غفلت، تراکم کار، غلبۀ نفس و... بروز کرده است. در این هنگـام، همکـار 
ل شـود. دلسوز وظیفه دارد نسبت به خارج ساختن او از اشتباه به شکل جـدی وارد عمـ

تواند متفاوت باشد. مثًال خطایی کـه در اثـر  این اقدام بسته به نوع خطا و سرمنشأ آن می
دهد تفاوتی فاحش  گیرد با خطایی که در اثر غلبۀ هوای نفس رخ می غفلت صورت می

تفـاوتی در  طلبد. آنچه مهم اسـت اجتنـاب از بی دارد و هر یک عملکرد متفاوتی را می
کند، او را نهـی نمـاییم، احتمـال  است. اگر اولین بار که خطا می برابر خطای همکاران

ــر می ــب او کمت ــروز خطــای مجــدد از جان ــود  ب ــام صــادق)۱۳۸۹(فرحــزادی، ش  . ام
هر که برادر خویش را در حال انجام کاری ناپسند ببینـد و در حـالی کـه «فرمایند:  می

در  ١».خیانـت کـرده اسـتقدرت بر منع او از آن کار دارد، اقدامی نکنـد، در حـق او 
ترین دوسـت شـما، حتـی  ترین خویشاوند یا صـمیمی کتاب تثنیه آمده که: اگر نزدیک

برادر، پسر، دختر و یا همسرتان در گوش شما نجوا کنـد کـه بیـا بـرویم و ایـن خـدایان 
بیگانه را بپرستیم؛ راضی نشوید و به او گوش ندهید. پیشنهاد ناپسندش را برمال سـازید 

اگـر بـرادرت گنـاهی «انجیل برنابـا آمـده:  ۸۷. در فصل )۱۶ ،(تثنیه رحم نکنید و بر او
کرد، در پی اصالحش برو و هرگاه اصـالح شـد، خشـنود بـاش کـه بـه بـرادرت سـود 

 .)۸۷/۱۳،۱۴  ،(انجیل برنابا »ای رسانده
ها و  یکی از مسایل جاری در بعضی سازمان عدم تعصب در خصوص همکاران: -

                                                   
 .)۷۱/۱۹۰، ۱۴۰۳مجلسی، (» َمن َرأَی أخاُه َعَلی أمٍر َیکَرُهُه َفَلم َیُرّدُه َعنُه و ُهَو َیقِدُر َعَلیِه َفَقد خاَنه«. ١
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حق  نی کــور و متعصــبانۀ همکــاران از یکــدیگر در برابــر اعتراضــات بــهادارات، پشــتیبا
ای که اعتراضی به یکی  کننده مراجعان است. گاه در بعضی مخاصمات کاری، مراجعه

شود و بدین گونه ناچـار بـه  از کارکنان دارد، با هجمۀ غیرمنطقی همکاران او مواجه می
هـای اسـالم،  شود. بنا بر آموزه می نشینی از حق خود گشته و گرفتار ظلمی اداری عقب

گراست. او هرگز به خاطر رعایت مصالح دوستان خود حاضر بـه  مدار و حق مؤمن، حق
شود. فراموش نکنیم برای کسی کـه از ظـالم دفـاع نمـوده و  تضییع حقوق دیگران نمی

حق مظلوم را ضایع کرده است، قرار گرفتن در محکمۀ عدل الهی کاری بس دشـوار و 
مـداری چنـین  انجیل برنابا دربـارۀ اهمیـت حق ۴۹. در فصل (همان منبـع)ن است ناممک

موقعیت و  ای انسان در داوری به هیچ چیز، نه به نزدیکان و نه به دوستان و نه به«آمده: 
 »حـق نظـر داشـته بـاش  احترام و نه به سود نگاه مکن؛ بلکه با ترس از خداوند تنهـا بـه

 .)۴۹/۲۱،۲۲،۲۳  ،(انجیل برنابا
یکی از مفیدترین و کارآمدترین انواع تعامل کـاری،  مشاوره و انتقال تجربیات: -

باشد. در َطَبق اخالص نهـادن  مشورت کردن با همکاران و مشورت خواستن از آنها می
رو اگـر  تجربیات و معلومات خود، یکی از وظایف دینی هر انسان مسلمان است. از این

از او مشورتی خواستند، بر وی واجب اسـت در صـورت همکاراِن یک کارمند باتجربه 
هر که برادرش از او «فرمایند:  می . امام صادق(همان منبع)توانایی آنها را یاری رساند 

مشورتی خواست، ولی او اندیشۀ خالص خود را در اختیار او نگذاشت، خداوند متعـال 
به سرزمین موعود بـه  حضرت موسی در بازگشت ١».نماید اندیشه و رأی او را سلب می

اید  تان آنچه را که با چشمانتان دیده گوید: دقت کنید مبادا در طول زندگی قوم خود می
فراموش کنید. همۀ این چیزها را به فرزندان و نوادگانتان تعلیم دهیـد. بـه یـاد آوریـد آن 

م را روزی را که در کوه حوریب در برابر خداوند ایستاده بودید و او به من گفـت: مـرد
به حضور من بخوان و من به ایشان تعلیم خواهم داد تـا یـاد بگیرنـد همیشـه مـرا احتـرام 

انجیل برنابا آمـده:  ۱۲۵. در فصل )۶ ،(تثنیـه کنند و دستورات مرا به فرزندانشان بیاموزند
هرگاه انسان از ناحیۀ خداوند بـه چیـزی برسـد، بایـد خـدا را خـدمت کنـد. پـس در «

                                                   
 .)۱۲/۴۴ ،۱۴۰۹حرعاملی، (» عّزَوَجّل َرأیهُ  َمِن اسَتَشاَر أَخاُه َفَلم َینَصحُه َمحَض الّراِی َسَلَبُه الّلهُ «. ١
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ترین چیزهایی را کـه داریـد بـه خـاطر دوسـتی خداونـد  گزیدهبخشش کندی نکنید و 
 .)۱۲۵/۸،۱۰  ،(انجیل برنابا »ببخشید

بررسی تطبیقی وجوه تشابهات دین اسالم، یهود و مسیحیت .   ه
 ای پیرامون اخالق حرفه

اصــــول 
اخـــالق 

ای حرفه

 مسیحیت یهود اسالم

 رابطۀ فرد با خدا:. ۱

- 
مل

ر ع
ص د

خال
ا

 

 کسی که عمل ثـوابی
ــه به قصــد رضــای  را ن

ـــرای  ـــه ب ـــدا، بلک خ
تحســین شــدن انجــام 

 دهد، مشرک است.

هر کس که مغرور و متفـرعن 
است، چنان است کـه گـویی 

ـــد، منکـــر  پرســـتی می بت کن
اصول دین است، هرگونه عمل 
ــق و فجــوری را  ــت و فس زش

شـود و سـزاوار آن  مرتکب می
اســت کــه ماننــد درختــی کــه 

پرســتند قطــع  عنوان بــت می بــه
. خاک او بیدار نخواهد گردد

شد و شخینا به خاطر او زاری 
کند. هر کس که مغرور و  می

ــدوس  متفــرعن اســت، ذات ق
فرمایـد:  متبارک دربـارۀ او می

ــــن و او نمی« ــــا  م ــــوانیم ب ت
یکــدیگر در جهــان بــه ســر 

 »بریم

ــه به قصــد  کســی ک
ــــردم  خشــــنودی م
عملی را انجام دهـد 
و خـــدا را از ذهـــن 
ــد،  ــرون کن ــود بی خ

طان است.فرزند شی



   

  
ن 

وازي
ي م

رس
بر

شي
ارز

 
ت
يحي

مس
 و 

هود
م، ي

سال
ا

...

۱۳۳ 

- 
کل
تو

 

ــدا  ــه خ ــه ب ــی ک کس
ــاور  توکــل می ــد، ب کن

دارد که مخلوق خـدا 
نــه تــوان منــع روزی 
ــــــوان  ــــــه ت دارد، ن

 بخشندگی.

در کتاب ناحوم آمـده کـه: 
 روز در و نیکوست خداوند

ــال پناهگــاه  ســختی و ب
کسـانی کـه  از او باشد. می

کنند مراقبـت  به او توکل می
 نماید. می

کســی کــه بــه خــدا 
د، خـدا کن توکل می

ای  اندازه نیاز او را به
کنـد کـه  برآورده می

ــد  ــزی نیازمن ــه چی ب
 نباشد.

 صبر

-
گان

بند
ش 

زمای
آ

 

ـــــختی ـــــرای  س ها ب
ـــایش بنـــدگان و  آزم
معلـــــوم گردانـــــدن 
ــــدان و صــــبر  مجاه

 گان است. پیشه

در کتاب تثنیه آمده که: بـه 
خاطر آورید چگونه خداوند 
شما را در بیابان، چهل سال 

شـما را  تمام هدایت کـرد و
در تنگی قرار داده، آزمایش 

العمــل  کــرد تــا ببینــد عکس
شما چیست و آیا واقعًا از او 

 کنید یا نه. اطاعت می

ــــختی ها بــــرای  س
آزمــــایش ایمــــان 
اســت، همــان طــور 
ــال را  ــش، ط ــه آت ک

 آزماید. می
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- 
ت
غفل

تن 
ن رف

ز بی
ا

 ها 

ای در  زمانی که بنـده
حال گناه است، خدا 
او را به بالیـی گرفتـار 

ــا اســتغفار  یم ــد ت نمای
 کند.

خداوند در کتاب ارمیـا، بـه 
ــــرائیل می بنی ــــد:  اس فرمای

هرگاه اعالم نمایم که قصـد 
ــی را  ــا مملکت ــومی ی دارم ق
منهدم و ویـران سـازم، اگـر 
ــت  ــرارت دس ــوم از ش آن ق
کشد و توبه کنـد، از قصـد 

ــرف می ــود منص شــوم و  خ
 نابودش نخواهم کرد.

ــه  ــه ب ــر رنجــی ک ه
ــان می ــد، از  انس رس

طرف خداسـت کـه 
ـــرای رهـــایی او از  ب

 آید. گناه می

- 
ش
پادا

ش 
فزای
ا

 

تحمل بـالی بـزرگ،  
موجب پاداش عظـیم 

 است.

ای خداوند، رحمـت نیـز از 
آن توست و تو هرکس را بـر 
اســاس کارهــایش پــاداش 

 خواهی داد.

اگـــر مشـــکالت را 
ــــد،  ــــل کردی تحم
ــما را در  ــد ش خداون
جالل جاودانی خود 

 کند. شریک می

- 
تی
سخ

ه 
گی
زند
 سا
مل
 عا
ا

ــاران  ــیاری از گرفت بس
با تحمل بال و سـختی 

 شوند. ساخته می

در کتاب ایـوب آمـده کـه: 
ـــدا به ـــختی و  خ ـــیلۀ س وس

ــخن  ــان س ــا انس ــیبت ب مص
ــــــــــــد و او را از  می گوی
 رهاند. هایش می رنج

ــا  بســیاری از افــراد ب
ــــختی،  ــــل س تحم

نیاز  کامل، بالغ و بی
شوند. از دیگران می
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هرگز دیگران را تحقیر 
نکنید، زیرا هـر کـس 
ــدا را  ــؤمن خ ــدۀ م بن
خـوار کنــد، گویـا بــه 
جنـــگ بـــا پیـــامبر 

 برخاسته است.

آنچــه خــودت از آن نفــرت 
داری، برای هم نوعـت روا 

 .مدار

نظــر لطــف خداونــد 
بر کسانی اسـت کـه 
ــه دیگــران خــوبی  ب

ــا  می ــه آنه ــد و ب کنن
 ارند.گذ احترام می

عین
راج

ت م
ع وق

ضیی
دم ت

ع
 

وقت را بیهـوده تلـف 
ها  نکنیــــد، فرصــــت

ـــذر  ـــر درگ ـــد اب مانن
ـــــــس  ـــــــت. پ اس

های خیـــر را  فرصـــت
 غنیمت شمارید.

انســان نبایــد ذهــن مــردم را 
بدزدد و آنها را فریب دهد، 
حتی ذهن یک غیر یهـودی 

 را.
 

اگر وقت خـود را در 
ـــتان  ـــنودی نفس خش
ــه در  صــرف کنیــد ن
ــد،  خشــنودی خداون

تـــرین دزد بـــه  رگبز 
 آیید. شمار می

عان
راج

با م
ب 

شادا
رد 
خو
بر

 

در برخورد با دیگـران 
ـــــید و  ـــــاش باش بّش

ــوش ــود را  خ رویی خ
به ایشان بنمایانیـد، در 
این صـورت هنگـامی 
کــه از یکــدیگر جــدا 

ــار  می ــیچ ب ــوید، ه ش
گناهی بـر دوش شـما 

 نخواهد بود.

همنوعـت را ماننــد خــودت 
دوست بدار. مـن کـه خـدا 

ـــم  ـــتم ه ـــو را هس ـــوع ت ن
ـــده ـــو او را  آفری ام. اگـــر ت

دوســت بــداری، مــن امــین 
ـــاداش  ـــو پ ـــه ت هســـتم و ب

ولـی اگـر   خواهم داد، نیک
ــداری، ــن   او را دوســت ن م

داور هستم و تو را مجازات 
 خواهم کرد.

ـــران  ـــه دیگ ـــر ب اگ
ـــــد،  ـــــت کنی محب

وتــار از  های تیره لکــه
ــی ــین م ــور  ب رود و ن

مســیحایی شــروع بــه 
 کند. تابیدن می
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خداونــد دوســت دارد 
هرگــاه بنــدۀ مــؤمنش 

کاری  اقــــــدام بــــــه
کند، آن را محکم  می

 و درست انجام دهد.

در کتاب دوم تواریخ آمـده 
ــد بترســید و  کــه: از خداون
کارتــان را درســت انجــام 

ــرا بی ــد، زی ــافی و  دهی انص
طرفــداری و رشــوه گــرفتن 

مـا در کار خداوند، خدای 
 نیست.

هرگــــــاه کــــــاری 
نادرست انجام شود، 
ـــار  ـــد روی آن ک بای
تمرین شود تـا از هـر 
نظر محکم و اسـتوار 

 گردد.

ط به
ربو
ن م
فنو

ش 
موز

آ
 

 کار
وظایف شغلی خود را 

درســتی بیاموزیـــد.  به
زیــرا هــرکس بــدون 
ـــه  ـــدام ب ـــاهی اق گ آ
ــــــد،  ــــــی نمای عمل
خرابکاری او بیشتر از 

گری او  اصـــــــــالح
 خواهد بود.

ثال آمده اسـت در کتاب ام
که: آدم عاقل علم و دانش 
ـــــه نمـــــایش  خـــــود را ب

ــی شــخص  نمی گــذارد، ول
ـــود را  ـــت خ ـــادان حماق ن

سـازد. حکمـت  آشـکار می
جزء وجود تو خواهد شد و 
دانش بـه تـو لـذت خواهـد 

 بخشید.

از استاد خود بپرسـید 
تــا بــه شــما بیــاموزد، 
دانستن الزمۀ حیـات 

 جاودان است.
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ـــت  ـــت از رحم محب
گیـرد.  الهی ریشـه می

به مردم ابـراز محبـت 
کنید، شما را دوسـت 

 خواهند داشت.

عشق به خداوند بدون عشق 
 .به همنوع کامل نیست

 

ــک  ــل اعضــای ی مث
خانواده باهم مهربان 
باشید، درد یکـدیگر 
ـــــــــد و از  را بفهمی
ــــــب  ــــــمیم قل ص
ــدیگر را دوســت  هم

 بدارید.

 عفو

ه تو ظلم از کسی که ب
کرده، گذشـت کـن. 
بــه کســی کــه بــه تــو 
ــی  ــرده، نیک ــدی ک ب
کن. به کسی کـه تـو 
ـــود  را از بخشـــش خ
محـــــروم کـــــرده، 

 بخشش کن.

اگر همنوعت به تـو اهـانتی 
کرد، او را عفو کن. انسـان 
ـــرم و  ـــی، ن ـــد ن ـــد مانن بای

پذیر باشـد و هرگـز  انعطاف
چون درخـت سـرو و آزاد، 

 سخت و خشن نباشد.

ـــا نیکـــی  ـــدی را ب ب
اسخ دهید. در حـق پ

کسانی کـه بـه شـما 
ــه می ــزد  کین ورزنــد ن

خداونـد دعـا کنیــد. 
ــــش  ــــا آت ــــش ب آت

ــاموش نمی ــود،  خ ش
بایــــد آن را بــــا آب 

 خاموش کرد.

ران
مکا

ء ه
یذا
دم ا

ع
 

خداونـــد در حـــدیث 
فرماید: هـر  قدسی می

که بندۀ مرا آزار دهد، 
جنـگ   به مـن اعـالن
 نموده است.

کســی کــه دســتش را علیــه 
ند کند، حتی همنوع خود بل

اگـــر بـــه او ســـیلی نزنـــد، 
انســـانی شـــریر خوانـــده 

 شود. می

ـــــه کـــــه  همان گون
دوســــت نداریــــد 
دیگــران شــما را آزار 
دهند، شما نیز آنها را 

 آزار ندهید.
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هرکس برادر خـویش 
ــــام  ــــال انج را در ح
کــاری ناپســند دیــد و 

کــه قــدرت  در حــالی 
بــر منــع او از آن کــار 

د، داشت، اقدامی نکر 
ـــّق او خیانـــت  در ح

 کرده است.

در کتــاب تثنیــه آمــده کــه: 
ترین خویشاوند  اگر نزدیک

ترین دوســـت  یــا صــمیمی
ــر،  ــرادر، پس ــی ب ــما، حت ش
دختـــر و یـــا همســـرتان در 
گوش شـما نجـوا کنـد کـه 
بــرویم و خــدایان بیگانــه را 
بپرستیم؛ راضی نشوید و بـه 
او گــوش ندهیــد. پیشــنهاد 
ناپسندش را برمال سـازید و 

 او رحم نکنید. بر

اگر برادرت گنـاهی 
ــــــی  ــــــرد، در پ ک
اصـــالحش بـــرو و 
هرگاه اصـالح شـد، 
خوشــحال بــاش کــه 
بـــــــه او ســـــــود 

 ای. رسانده

ران
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هرکس عصبّیت پیشـه 
سازد و یـا دیگـران بـه 
نفع او عصـبّیت پیشـه 
سازند، ریسمان ایمان 
را از گــردن خــود بــاز 

 نموده است.

ه کـه: در کتاب امثـال آمـد
اشخاص فقیر را کـه حـامی 
ندارند، استثمار نکن و حق 
ــــاه  بیچارگــــان را در دادگ
پایمـال ننمـا، زیـرا خداونـد 
به داد ایشان خواهد رسید و 
کسانی را که به ایشان ظلـم 

اند به سزای اعمالشان  کرده
 خواهد رسانید.

در هنگــــام داوری، 
بــه دوســتان و نفــع 
خویش نگـاه مکـن، 
ـــرس از  ـــا ت ـــه ب بلک

حق  ونــد تنهــا بــهخدا
 نظر داشته باش.
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اندیشۀ خالص خود را 
خیرخواهانه در اختیار 

 دیگران بگذارید.
 

مــردم را بــه حضــور مــن 
بخوان و من به ایشان تعلـیم 
ــاد بگیرنــد  ــا ی خــواهم داد ت
همیشه مـرا احتـرام کننـد و 
دستورات مرا به فرزندانشان 

 بیاموزند.

خـدا  هرگاه از ناحیـۀ
بــه چیــزی رســیدید، 
آن را در خــــــدمت 
دیگران نیز بگذارید.

 اهمیت آموزش اخالق در حین عملو. 
ای عنایـت  ایرانیان از دیرباز به پرورش صفات ممتاز برای کسب مهارت فنی و حرفه

دانسـتند  اند، اما تحصیل هر نوع مهارت و تخصصی را وقتـی سـودمند می ای داشته ویژه
تـوان  های تخـت جمشـید، می نوشـته شـود. براسـاس ِگل اخالقـی که همراه بـا فضـائل 

دسـت آورد  ای در ایران عصـر هخامنشـی به تصویری نسبتًا روشن از شیوۀ آموزش حرفه
ای از  مالحظـه که با تربیت اخالقی و جسمانی نوآموزان همراه بوده اسـت. بخـش قابل

زش اخـالق را حـین آمـوزش ها که وارد ادبیات بعد از اسالم شده، لـزوم آمـو  اندرزنامه
. اسالم همواره درصدد تربیت مسلمانانی فـداکار، )۱۳۸۸(فریور، کند  ای گوشزد می حرفه

عنوان  ستیز بوده است و نقش معلـم را بـه طلب و دشمن خدمتگزار، باگذشت، استقالل
عنوان سرمشـق و نمونـۀ  داند، به همین جهت پیامبر را بـه اسوه و سرمشق، بسیار مهم می

». ١همانا پیامبر، سرمشق و الگوی خوبی برای شما است«کند:  ی کامل معرفی میعمل
عشق به خداوند بدون عشق به همنوع کامل «از شعارهای بنیادین یهودیت این است که 

های تورات، در بحث دادن عشریۀ درآمد به فقیران و لزوم  این مطلب در آموزه». نیست
برداشت محصول توسط فقیران به وضوح دیـده  ای از مزرعه برای اختصاص دادن گوشه

عنوان اسوۀ محبت به شاگردانش  خود را به . حضرت عیسی)۱۳۸۹خـانی،  (علیشود  می
قدر دوست بدارید که من همدیگر را همان«گوید:  کند و خطاب به آنان می معرفی می

گردان مـن کند که شما شا شما را دوست دارم. محبت زیاد شما به هم، به دنیا ثابت می
                                                   

 .)۲۱/(احزاب ﴾ةَحَسنَ  ةٌ َلَقد کاَن َلُکم ِفی َرسوِل اللِه ُاسو ﴿. ١
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 . )۱۳/۳۵ ،(یوحنا »هستید
افالطون در رسـاله آلکیبایـدس بـه شـرح آمـوزش شـاهزادگان ایرانـی توسـط چهـار 

پـردازد.  دادند می آموزگار که هر یک سرآمد و نمونۀ روزگار بودند، در آنچه آموزش می
چهار وجه آموزش عبارت بودند از: دانش دیـن و سیاسـت، انصـاف و عـدالت ورزی، 

 ).۱۳۸۸(فریور، باکی  داری و دالوری و بی ی و خویشتنرو میانه
شـد تـا ضـمن  ها و مؤسسات تولیدی رعایـت می در ایران باستان، اصولی در کارگاه

 آموزش مهارت، اخالق شاگرد ارتقاء یابد. از جمله: 
جای  موقع خطاهای شـاگرد بـا تمثیـل و اسـتدالل بـه . توجه استاد به شاگرد و تذکر به۱

 بیه؛تهدید و تن
(همان دستی استاد برای رفع حوائج مادی و معنوی و علمی شاگرد  . سخاوت و گشاده۲

 .منبع)
ها حفـظ  در تورات آمده که خداوند پناهگاه رنجدیدگان است و ایشان را در سختی

آورند؛ زیرا تو هرگز طالبان  شناسند، به تو پناه می کند. خداوندا، کسانی که تو را می می
فرمایـد:  خطاب به شاگردانش می . حضرت عیسی)۴  ،(مزامیـر ای ردهخود را ترک نک

گـذارم، فـورًا بـه کمـک شـما   سرپرسـت نمی در مشکالت زندگی، شما را یتـیم و بی«
 .)۱۴/۱۸ ،(یوحنا »آیم می
 (همان). آموزش عملی اخالق در حین کار ۳

 همانـا قلـب«فرمـود:  ای خطاب به فرزندش امام حسن در نامه حضرت علی
پذیرد و من پیش از آنکه دلت  جوان همانند سرزمین خالی است، آنچه در آن بکارند می

وسیلۀ  خوانیم که درستکار به در حبقوق می ١».ورزم سخت گردد به ادب تو مبادرت می
تا در کارهای کوچک «خوانیم:  . در انجیل لوقا می)۲  ،(حبقوق امانتش زنده خواهد ماند
شـوید. اگـر در یـک مـورد جزئـی  های بـزرگ درسـتکار نمیدرستکار نباشید، در کار 

  ،(لوقـا »باز و نادرسـت خواهیـد بـود بازی کنید، در انجام کارهای بـزرگ هـم حقـه حقه
. بنابراین تسلط بر نفس، ادب و احترام، نظم و انضباط و همکاری اجتمـاعی از )۱۶/۱۰

                                                   
ما َقلُب الَحَدِث کاألرِض الخاِلیَ «. ١ ن َیقُسَو َقلُبـَک  ةَوِانَّ

َ
َدِب َقبَل أ

َ
لِقَی ِفیها ِمن َشیٍء َقِبَلتُه. َفبادُرتَک ِباأل
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 »ماأ

 .)۳۱نامه  ،۱۳۸۱سیدرضی، (
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 شوند. اموری هستند که در حین کار به خوبی فراگرفته می
 یجاد حس همکاری و اعتماد متقابل میان شاگردان و استادان مختلف.. ا۴
 . معرفی شاگردان مستعد و آماده برای ارتقاء مرتبه به استادان هر حرفه.۵
 ای. ای شاگرد، همراه با الزامات اخالقی در هر نوع رابطۀ حرفه . آموزش روابط حرفه۶
(همـان ِن دیـن و حرفـه را بشناسـد که رابطۀ بـی نحوی . آموزش دینی و عبادی شاگرد به۷

 .منبع)

 گیری نتیجه
از منظر ادیان توحیدی، دین و اخـالق بـه شـکلی جداناشـدنی بـا یکـدیگر امتـزاج 

شود؛ زیـرا کـه  اند؛ رفتار صحیح اخالقی همواره در پرتو ذات خداوندی تفسیر می یافته
کیـد ه ها و شایستگی تنها ذات مقدس الهی است که نمونۀ اعالی همۀ خوبی اسـت. تأ

ها، نشان از اهمیت فضایل اخالقی  آیات هر سه کتاب بر انسانیت و رشد اخالقی انسان
های تعالیم  ها و زیبایی نه تنها همۀ نیکی در این ادیان دارد. تعالیم پیامبر گرامی اسالم

تر نیز هست. در ایـن  تر و کامل را دارد، بلکه از آن جامع و مسیح حضرت موسی
ای در اسـالم، یهـود و مسـیحیت در چهـار  طور گذرا به بحث اخـالق حرفـه نوشتار به

. رابطۀ فرد باخدا؛ که در این باب، اخالص در عمل، توکل و صبر ۱محور پرداخته شد: 
رجوع، عدم تضییع وقـت  . رابطۀ فرد با مراجعان؛ که پیرامون تکریم ارباب۲مطرح شد. 

. رابطۀ فرد با کار؛ که انجـام ۳ن بحث شد. کنندگان و برخورد شاداب با مراجعی مراجعه
. رابطـۀ فـرد بـا ۴کار مطـرح شـد؛ و  صحیح و سریع کارها و یادگیری فنـون مربـوط بـه

همکاران؛ که محبت ورزی، عفو، عدم ایذاء همکاران، نظارت مشفقانه، عدم تعصب و 
جهـت هایی در  مشاوره و انتقال تجربیات مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در انتهـا توصـیه

آموزش اخالق در حین عمل ارائه شد. امید است که با پایبندی به اصـول اخالقـی، راه 
 را فراهم کنیم و این عبادتی بزرگ است.  سعادت، رشد و سازندگی کشور امام زمان

 شناسی کتاب
رسـانی  دیدگاه اعضای انجمن کتابداری و اطالع«)، ۱۳۸۹اسفندیاری مقدم، علیرضا و حسنلو، سکینه ( .۱
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های  ، فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره»ای کتابداری سبت به اصول اخالق حرفهن
 .۲و  ۱

 . ۱، فصلنامۀ کمال مدیریت، سال اول، شماره »وکار اخالق در کسب« )،۱۳۸۱بابایی اهری، مهدی ( .۲
هفتمـین  »عاتای متخصصان فناوری اطال اخالق حرفه«)، ۱۳۹۲بردبار، حامد و نیک آیین، مجتبـی، ( .۳

  .، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیرکنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
ای و نقـش ضـوابط اخالقـی در  اخـالق حرفـه« )،۱۳۹۱زینلی، سینا و صفرنیا، حسن و اکبری، صادق ( .۴

هشتمین کنفرانس توسعۀ منابع انسانی، تهران، مرکز مطالعات بهره وری و منابع  ،»مدیریت منابع انسانی
 .انسانی

 ، مؤسسۀ نشر کلمه.»فرهنگ فارسی امروزی، تهران« )،۱۳۷۳صدری افشار، غالمحسین ( .۵
 -، فصـلنامه علمـی»بررسـی اخـالق اسـالمی و مسـیحیت«)، ۱۳۸۷علمی، قربان و سـبزیان، شمسـا ( .۶

 .۵پژوهشی نامه الهیات، دوره اول، شماره 
 .۳عرفت اخالقی، شمارۀ ، نشریۀ م»اخالق در آیین یهود« )،۱۳۸۹خانی، اسماعیل ( علی .۷
، تهـران، مرکـز ملـی مطالعـات »های اخالقـی در کسـب وکـار سازمان« )،۱۳۸۵فرامرز قرا ملکی، احد ( .۸

 جهانی شدن.
"، تهـران، ای در تمـدن ایـران و اسـالم اخالق حرفه، گردآمده در کتـاب"»برسرگنج« )،۱۳۸۸(ـــــــــ ،  .۹

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ دوم.
 ، تهران، انتشارات مجنون، چاپ ششم.»ای اخالق حرفه«) ۱۳۹۳(ــــــــ ، ـ .۱۰
جا، بنیـاد مستضـعفان و جانبـازان انقـالب اسـالمی،  ، بی»ای در سنامه اخالق حرفه« )،۱۳۸۰(ـــــــــ ،  .۱۱
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