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 : چکیده

به اثبات یکی از چالش های همواره مطرح در حوزه کسب و کار رعایت اصول و نظام اخالقی در فعالیت های کاسب کارانه است. علیرغم اینکه این موضوع 

از همچنان برخی از صاحبان کسب و کار در مسیر سودآوری رسیده که اخالق مداری در کسب کار در طوالنی مدت باعث سودآوری خواهد بود اما 

. ما در این مقاله با تعریف رضایمندی به عنوان باالترین سود به دنبال اثبات این موضوع هستیم در تجارت خود بهره می برند راهکارهای مختلف غیر اخالقی

تعریف نمود و از این مسیر هم به موفقیت های رایج در حوزه کسب و کار نائل آمد و  که می توان از دو منظر دینی و غیر دینی، یک تجارت اخالق مدارانه را

 او هدیه داد.هم آرزوی همیشگی انسان )رضایتمندی درونی( را به 

 

 اخالق فرودینی؛ سود؛ رضایتمندی. ؛اخالق فرادینی کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

های اخالقی را درک می کند و به آنها گرایش دارد به همین رو پژوهش هاای اخالقای هماواره یکای از      آدمی از آغاز تا پایان زندگی خویش به طور فطری ارزش

ی، تحقیا  و  دغدغه های اندیشمندان بوده است، اما امروزه توسعه تکنولوژیک جوامع صنعتی و پیچیده تر شدن روابط انساانی و نیاظ وهاور بحاران هاای اخالقا      

موضوع تامین معاش و وجود مفاهیمی چون پیشرفت، رقابات، موفقیات و ساودآوری، از     .]1[ از پیش ضرورت بخشیده است پژوهش را در ابعاد مختلف آن، بیش

 جمله مهمترین مباحثی هستند که می توانند در حوزه مناسبات اخالقی کسب و کار چالش آفرین باشند.

در حوزه کسب و کار، ما را بار آن داشات تاا ضامن تعریاف اخاالق و        "اخالق"همچون  وجود نگاه های متفاوت و بعضاً متضاد ایدئولوژیک و مکتبی به مفاهیمی

نمااییم کاه باا     دسته بندی آن در دو حوزه کلی فرادینی و فرودینی، نسبت آنها را در حوزه کسب و کار ماورد بررسای قارار داده و در نهایات الگاویی را معرفای      

 کسب باالترین سود )رضایتمندی( ارائه نمائیم. عی را برایدر کسب و کار، چارچوب جام "سود"بازتعریف مفهوم 

د بار  آنچه که در پژوهش های مرتبط با رعایت اصول اخالقی کسب و کار و تاثیر آن بار ساودآوری رایاج اسات، تحقیا  در خگاوگ چگاونگی تااثیر ایان ماوار          

ر است لیکن بنظر می رساد نیال باه رضاایمتندی شاخب کاساب از مسایر        رضایتمندی مشتری و در نتیجه ترغیب آنها به وفاداری و در نهایت کسب سود بیشت

 کسب و کار اخالقی موضوعی است که مورد بی توجهی قرار گرفته است.

ف فکاری دینای   کسب رضایت بعنوان یکی از بظرگترین آمال انسانها از طرح ریظی زندگی و به تبع آن برنامه ریظی های شغلی، موضوعی است که در مکاتب مختل

کاه مای تاوان در    غیر دینی، جایگاه باالیی دارد. اشاره به سطوح و راه های نیل به رضایتمندی از مسیر عملکرد اخالقی در حوزه کسب و کار، دستآوردی است  و

 چارچوب الگوی تعریف شده ما، به آن اشاره نمود.

وی اخالقی کسب و کار فرو دینی و فرا دینی را در کناار یکادیگر قارار داد، بنحاوی     ما در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که چگونه می توان دو الگ

 یافت.  که با ذکر ویژگی های هر کدام و یکپارچه سازی آنها، الگویی را تدوین نمود که بتوان از کوتاهترین مسیر به کسب رضایتمندی پایدار دست 



 

2 

 

رضایتمندی را مورد نظر قرار داده و باالترین ساود را از منظار   دو دسته اخالق فرادینی و فرودینی پرداخته، مفهوم برای رسیدن به پاسخ مطرح شده ما به تعریف 

 تا به این نتیجه برسیم که می توان با تمرکظ بر برخی از اشتراکات، مسیر یکسانی را برای نیل به آن مدنظر قرار داد. نویسندگان این مقاله شرح می دهیم

    

 ادبیات موضوع و پیشینه. 2

د و اخاتالس  در میان بسیاری از کارشناسان و عموم مردم تعریف حداقلی از مفهوم اخالق کسب و کار وجود دارد و همین که شرکت یا یاک ساازمان درون نگویا   

اخالق کسب و کار مفهاوم و گساتره اخاالق کساب و      است که در دنیا و ادبیاتنکند و از رشوه استفاده نکند آن سازمان به اخالق پایبند بوده است این در حالی 

یسات، در  زمحایط   کار بسیار متفاوت و گسترده تر است. حاکمیت رفتار اخالقی در هیات مدیره، رعایت اصول اخالقی در برابر کارکنان ، در برابر رعایات حقاوق  

، در برابر مشتریان و مگرف کنندگان و در برابر نوع سارمایه گاراری شارکت و ناوع     برابر رسانه ها و ذی نفعان بیرونی شرکت، در برابر زنجیره تامین و پیمانکاران

 . ]2[  گستره مفهومی اخالق کسب و کار را شکل می دهد ،ارتباط و البی با دولت و موارد بسیاری دیگر

صنعتی نیظ در قبال مسئولیت هاای اجتمااعی،   و تجاری  امروزه اخالق و رفتار حرفه ای مبتنی بر آن، از چنان اهمیتی برخوردار شده که حتی شرکت های بظرگ

ران و کارکناان خاود از   خود را پایبند نوعی اخالق حرفه ای می دانند و آن را در قالب آیین رفتار حرفه ای یا منشور اخالقی سازمان، به عنوان راهنمای عمل مدی

ز سوی دیگر مطرح و منتشر می کنند. افظون بر این، ضوابط رفتااری و اخالقای باه عناوان     یک سو و مهم ترین استراتژی های سازمان در روابط خود با مشتریان ا

ی ماوثر باا آنهاا    بخشی از حقوق ذینفعان در معرض دید و توجه آنان قرار می گیرد. کسب و تجارتی ماندگار و بالنده است که با مشاتریان صاادق باوده و ارتبااط    

اری رعایت اصول اخالق حرفه ای در آن است. در چند دهه ی اخیر سرمایه گراری مبتنی بر اصاول اخالقای باه عناوان     برقرار سازد. رمظ بقا و دوام هر کسب و ک

سارمایه گاراران بسایار متفااوت      یکی از مهم ترین موضوعات در عرصه ی کسب و کار مطرح شده است. ریشه های این گرایش در جامعه و هم چناین در میاان  

 .]3[ است

نمایند که اثرات مضری بار دیگاران    کنند یعنی آنها به شکلی عمل می های غیراخالقی رفتار می کسب و کارها مستمراً به صورتبرخی از پژوهشگران نیظ معتقدند 

تار )و در واقاع    هاا باظرگ   یارا شارکت  شوند. به عالوه، تأثیر این امر در حال افاظایش یاافتن اسات ز    دارند و از نظر جامعه به عنوان رفتارهایی غیر اخالقی تلقی می

هاای بهداشاتی و پظشاکی و تاأمین آب ش ارب، اماروزه باه         آهان، مراقبات   هایی که زمانی در راستای خدمات عماومی بودناد مانناد راه    اند و فعالیت جهانی( شده

نوشایم، اساتانداردی    کنیم، آبی که می را که ما تنفس میای، این بخش خگوصی است که کیفیت هوایی  اند. به طور فظاینده هایی سودمحور تبدیل گردیده فعالیت

 .]4[کند کنیم، تعیین می که در زندگی داریم و حتی جایی که در آن زندگی می

عادالنه و منگافانه  نخست، مشکالت اخالقی تأمین منابع هستند که مرتبط با برخورد : اند ها بیان کرده اخالقی رایج را در سازمان  چهار نوع مسئله تروینو و نلسون

دوم، مشاکالت   .نژادی و غیره  با کارکنان است. در اینجا، رفتارهای غیر اخالقی عبارتند از برخورد ناعادالنه با افراد به دلیل جنسیت، رنگ پوست، مرهب، پیشینه

ای را  گیرناده، توجهاات ویاژه    فردی باا فارد یاا گاروه تگامیم      های خاصی، به دلیل برخی ارتباطات اخالقی ناشی از تضاد منافع هستند. در اینجا، افراد یا سازمان

ت. دارند. ممکن است یک شرکت بتواند تنها به این دلیل قراردادی سودمند منعقد کند که تیم مدیریت سازمان طرف مقابل، رشوه دریافات کارده اسا    دریافت می

اعتماد مشتریان هستند. در اینجاا،    سوم، مسایل اخالقی هستند که دربرگیرنده .نشده استکیفیت پیشنهاد ارایه شده منعقد   یعنی در واقع این قرارداد به واسطه

هاای ایان مسائله،     دهند هیچ احترامی برای نظر مشتریان قایل نیستند یا توجهی به امنیت عمومی ندارند. نموناه  کنند که نشان می ای رفتار می ها به گونه سازمان

، مساایل اخالقای مرباوط باه اساتفاده از      و در نهایت .کنند( گویند )یا حداقل حقیقت را پنهان می ها یا خدمات خاصی درون میکاال  هایی هستند که درباره آگهی

کنناد، لاوازم    هاا را باه صاورت درون اعاالم مای      ها هظینه زنند، صورت وضعیت های شخگی می منابع سازمانی توسط کارکنانی هستند که در محیط کار خود تلفن

 .برند و غیره میبه خانه  اداری را
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ها باید مسئولیت آنها در  کنند که سازمان سه رویکرد متفاوت را بیان می میظان اخالقی بودن تگمیمات تحت تأثیر فرهنگ سازمان قرار دارد. اسمیت و جانسون

 .دهایشان بر عهده بگیرن قبال فعالیت

 به لحاظ قانونی نیاز دارد؛دهد که  تعهدات اجتماعی: بنگاه تنها آنچه را انجام می .1

 دهد؛ به فشارهای وارده از جانب سهامداران مختلف پاسخ می  پاسخگویی اجتماعی: بنگاه .2

  .اجتماع است  ای برای رشد و توسعه پریری اجتماعی: بنگاه دارای برنامه مسئولیت .3

سازند بین درست و غلط و خاوب و باد تماایظ قایال شاویم. در       هایی را بیان دارند که نمایانگر قوانینی عمومی هستند و ما را قادر می اند نظریه فالسفه تالش کرده

هاا را باه حاداقل     را باه حاداکثر و بادی   ها  کنند که یک رفتار در صورتی اخالقی است که خوبی گراها استدالل می اینجا الظاماً دو مکتب فکری وجود دارند. نتیجه

 باه  توجاه  بدون –شناسی یا اصول اخالقی خدمت به انسان انجام شده باشد  کنند رفتاری اخالقی است که بر اساس حس وویفه برساند. مخالفان آنها استدالل می

لیساتی   در قالاب چاک  تاوان آنهاا را    ماً با یکدیگر متفاوت هستند اما مای در حالی که این دو رویکرد در قبال ارزیابی رفتارها، مسل .باشد می چه آن  نتیجه که این

  . ]4[کنند تا دست به اتخاذ تگمیمات مهم اخالقی بظنند ها کمک می افراد یا گروه هتلفی  کرد که ب

ژوهش در پا  پایدار خواهد بود.  عمل کردن، کلید توسعهها به دنبال داشته باشد. اما در بلند مدت، اخالقی  تواند مشکالت کوتاه مدت برای سازمان اخالقی بودن می

صورت گرفته که در نهایت مشخب شاد مای   وکار  به اخالق کسب افرادپایبندی سنخ شناسی التظام رهبران کارآفرین به اخالق کسب و کار یک دسته بندی برای 

وکاار   التاظام حاداقلی باه اخاالق کساب      فاراد مختلاف در یکای از دساته هاای :     پیشنهاد داد بنحوی که گفت اگانه متمایظی  صور سهتوان نتیجه را در قالب یک 

 . ]5[قرار میگیرندگرایی(، التظام میانه )بازار گرایی( و التظام حداکثری )وویفه گرایی(  )قانون

نتایج تحقی  تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تگامیم  است. اثرگرار وکار   گیری اخالقی در کسب داری درونی بر تگمیم دینهمچنین می توان نشان داد که 

محوری و احساس گناه ناشای از   صورت مستقیم و هم از طری  تقویت متغیرهایی چون تکلیف داری درونی هم به نشان داده که دینگیری اخالقی در کسب و کار 

درصاد تحقیقاات کم،ای، ایان تاأثیر را مثبات و        80گرارد. نظدیاک باه    تأثیر مثبت می گیری اخالقی بر تگمیم اخالقی و تضعیف متغیر اخالق ماکیاولی رفتار غیر

خالقی فعاال،  های ا کنندگان بیشتر از مدیران ارشد و متخگگان و در افراد خودشیفته، ثروتمندتر، بدطینت و چالش معنادار گظارش کرده و آن را در گروه مگرف

 . ]6[اند تر دانسته ضعیف

که بنظر می رسد در میظان رعایت مسائل اخالقی بی تاثیر نباشد میظان درآمد یا تحگیالت افراد در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی اسات  یکی از موضوعاتی 

گارارد.   یم ریتأث یاخالق یو درآمد بر قضاوت ها التیتحگاشاره شده که  ]7[ . در پژوهش پیشبینیها، نتیجه و اندازه گیری قضاوت اخالقی، بررسی و فرا تحلیل

کاه قضااوت    یکند به طور تی، آموزش ممکن است ذهن را باز کرده و استدالل را تقو دتریشد یقضاوت ها یکند که به جا یم دییرا تأ دگاهید نیا پژوهش نیا

معناا   نیا و درآمد ممکن است به ا یاخالق یقضاوت ها نیب یرابطه منف سازگار است.نیظ ( 1981) که با نظر کلبرگ یدگاهی، د ندشو ریکمتر سختگ یاخالق یها

 .گرارد یم ریشود تأث یکه در آنها اعمال م ییها یریو سخت گ یاخالق یبودن بر استانداردها ریفق ایباشد که شرط ثروتمند بودن 

 یکارشناسا  تیریماد  رشیآزماون پار   یاز ثبت نام کننادگان بارا   یطول ینظرسنج کی یبا استفاده از داده ها، ] 8[ موفقیت بازار کاردر پژوهش تاثیر اخالق در 

قارار داده   یبازار کار را که در درآمد افراد منعکس شده اسات ، ماورد بررسا    تیفرد و موفق یاخالق یها یژگیخود گظارش شده از و یریاندازه گ نیارشد، رابطه ب

درآماد ماردان مضار     یباال برا یاخالق ی، داشتن استانداردها یرسد که در سطح فرد ی. به نظر متمردان و زنان متفاوت اس نیب یبه طور قابل توجه جیاست. نتا

 . ممکن است آنچاه زناان از نظار   اردد یقطعاً به درک فرد از اخالق بستگ اریمع نیا البتهخوب باشد.  یحت ای تیاهم یزنان ممکن است ب یحال ، برا نیاست. با ا

خاود   یریا گ میکه مردان و زنان در نحاوه تگام   افتیخود در شگامانهی( در کار پ1982) گانیلیاوت باشد. در واقع ، گمردان متف دگاهیدانند با د یم یاخالق خود
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 تیا رعا دیا هستند که با یخاص یحقوق اساس یکه افراد دارا است دگاهید نیمردانه شامل ا کردیکنند. رو یاستفاده م یاساساً متفاوت یکردهایدرباره اخالق از رو

 .دارند گرانیدر قبال د یخاص یها تیاست که افراد مسئول دگاهید نیزنانه شامل ا کردیشود. رو

روی تاثیرگراری مدیریت اخالقی در ساازمان تمرکاظ کارده و مای      ]9[در  مقاله اثرات رهبری اخالقی بر رضایت شغلی مدیر، تعهد، نتایج فکری و عملکرد شرکت

مافوق به طور منگافانه ، مالحظاه ،    یاخالق یمعتقدند رهبراز آن  قبل تحقیقاتبا  ب مطامقاله مرکور  یها افتهیاز رفتار خوب است.  شیب یاخالق یرهبرگوید 

منجار باه تعهاد     رانیرفتاار نموناه ماد    ،ددار یو حقاوق فعلا   یکاار  طیآنها از شرا تیاز جمله رضا ردستانیز یشغل تیرضا شیدر افظا ینقش مهم ،باز و صادقانه

باه  و ایان  (، رهیا مشابه با سازمان و غ یسازمان ، به اشتراک گراشتن ارزش ها ندهیسازمان ، توجه به آ یداشتن افتخار برا یعنیشود ) یم یانیم رانیمد یسازمان

 یآنها بارا  لیلظوماً به تما یشغل تیرابطه مثبت دارد ، اما رضا یبا تعهد سازمان یانیم رانیمد یشغل تیکند. رضا یو متعهد م یرا از سازمان راض روانینوبه خود پ

 .شود یمنجر نم شتریاعمال تالش ب

پاریری، احتارام، صاداقت و انگااف باه عناوان       بررسی تأثیر عوامال مسائولیت   همچنین در مقاله بررسی و سنجش رابطه اخالق کسب و کار و رضایت مشتری به

هاای آن و رضاایت   وکار و مؤلفههای پژوهش نشان داد بین اخالق کسبافتهیاست.  ده، پرداخته شمندی مشتریکار کارکنان بر رضایتو  های اخالق کسبمؤلفه

پاریری، احتارام،   توکار بر رضایت مشتری به ترتیب اولویات عبارتناد از: مسائولی   های اخالق کسبدرصد وجود دارد. تأثیر مؤلفه 5/81داری مشتری، رابطه معنی

 . ]10[صداقت و انگاف

 یاخالقا  تیریماد بار روی تااثیر    ]11[ سازمان و هدف گردش مالی در صنعت خدمات غرایی-اخالقی کسب و کار کارمندان در تناسب فرددر مقاله اثرات ارزش 

مگارف   ماداوم  یتقاضااها  تمرکظ کارده و باه ایان نتیجاه رسایده اناد        ییبهتر از صنعت خدمات غرا یریتگو جادیبه ابر دستیابی مگرف کنندگان کسب و کار 

  یاخالقا  ی، ارزشاها  نیا ا بار الوه عا . می شاود کسب و کار  شتریسود ب منجر به تیو در نهاصورت پریرفته به محگوالت و خدمات  آنهابر اساس اعتماد  کنندگان

 .موجه خود در جامعه کمک کند یتهایفعال ایشرکتها به سمت نقشها  تیتواند به هدا یکسب و کار م

 

 روش تحقیق.3

برای بررسی و تحلیل داده ها استفاده شاده اسات . ماا باا تعریاف رضاایتمندی        روش تفسیریپژوهش صورت گرفته از نوع کاربردی بوده و از استراتژی کیفی و 

ه هستیم که افراد باا ارزش  شخگی بعنوان باالترین سود برای فرد تاجر در فضای کسب و کار از دو منظر اخالق فرادینی و اخالق فرودینی به دنبال تبیین این اید

ا ، رضایتمندی را یکی از آمال و اهداف زندگی می دانند و لرا از طری  کسب و کار اخالقی )بعنوان یکی از مسیرهای مشترک( می توان آنهاا ر  ها و اصول متفاوت

 به هدف مدنظر رساند .

 

 . یافته های تحقیق4

ی مشاترک  با اخالق فرادینی و اخالق فرودینی، ایده هدفگرار ها ارتباط آن همچنین ودر دو حظه دینی و سکوالر در این بخش ضمن تعریف واژه ی رضایتمندی 

 .آنها را مطرح می نماییم 

 

 رضایتمندی. 1.4

باه   .نیاظ صادق میکناد    شما را تبدیل به یک انسان شاد و خوشبخت خواهد کرد و البته جالب است که این رابطه به صورت بارعکس  رسیدن به رضایت از زندگی

بینی و شادکامی نظدیک است، اما تعریف خااگ خاود    هرچند که با مفاهیم دیگری مانند خوش مفهوم رضایت از زندگی، گظارش آالمتو و به نقل از سپیده دانایی؛

 .اش است ابی سالمت و بهظیستیاش و یا به عبارت دیگر ارزی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگی رضایت از زندگی به معنی .را دارد
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یابی کنند، اما خاود  ولی جنبه مهمتر کیفیت زندگی تگور ذهنی آن است. به این معنی که امکان دارد دیگران با مشاهدة رفتار فرد، کیفیت زندگی او را مثبت ارز

هاای گونااگونی از زنادگی     مینامند کاه دربردارنادة جنباه    ”ندگیرضایت از ز“فرد چندان تگور مثبتی از آن نداشته باشد. این جنبه ذهنی از کیفیت زندگی را، 

های مختلاف زنادگی    اش راضی است که احساس درونی مثبت و نسبتاً پایایی به جنبه به عبارت دیگر یک فرد زمانی از زندگی .میشود و دارای ثبات نسبی است

 . ]12[داشته باشدخود 

آید، به طوری که فرد از روی موفقیات، تمایال و    ارضاء نیازها، انتظارات، آرزوها و امیال برای افراد به وجود می در واقع رضامندی حالت و شرایطی است که بر اثر

به طاور کلای، رضاایت از طریا  تفااوت باین        .تاکید آزادانه از شرایط فردی و پیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده و آن شرایط را خوشایند ارزیابی می کند

یعنی هر چه قدر این تفاوت کمتر باشد، رضایت شغلی نیاظ بایش    .ی که شخب باید به دست آورد و بازدهی که به دست می آورد، مشخب می گرددمقدار بازده

 .تر خواهد بود

است. این، از سویی مبتنی بر این واقعیت خداشناختی اسات کاه هماة اماور باه      « خیرباوری»نشان می دهد که پایة نظری رضامندی از دیدگاه اسالم،  ها بررسی

خداشاناختی بااور   است؛ و از سوی دیگر، مبتنی بر این رفتار انسانی است که اگر انسان به آن واقعیت « خیر»خداوند رقم می خورد و همة تقدیرهای او « تقدیر»

بااور باه خیار باودن تقادیرهای       .پیدا کند، به رضامندی دست خواهد یافت. نتیجه اینکه برای رسیدن به رضامندی، باید باور به خیر بودن تقدیر را به وجود آورد

مای شاود خیار اسات، باه رضاایتمندی دسات        خداوند متعال، عامل اساسی رضامندی می باشد. اگر کسی باور داشته باشد که آنچه توسط خداوند متعال تقادیر  

 .  خواهد یافت

اساتوار اسات.   از آنچه گرشت روشن شد که خیرباوری، عامل اساسی رضامندی از دیدگاه اسالم است. این نظریه بر یک واقعیت خداشناختی و یک رفتاار انساانی   

رقم می خورد و تقدیر خداوند نیظ تماماً مبتنی بر خیار اسات. در بعاد رفتاار و     در بعد واقعیت خداشناختی، همة امور زندگی انسان بر اساس تقدیر خداوند متعال 

رضایت آور است؛ بنابراین اگر انساان بداناد کاه چیاظی باه نفاع اوسات،        « خیر»واکنش انسانی نیظ اگر انسان به این واقعیت باور پیدا کند، راضی خواهد شد؛ زیرا 

ز آنجا که رضامندی به عنوان یک رفتار انسانی، واکنشی به واقعیت های خداشناختی است، می توان گفات کاه   راضی خواهد شد؛ حتی اگر سخت و دشوار باشد. ا

ا بشناساد  نظریة رضامندی، در حقیقت بر نوعی واقعیت شناسی توحیدی و هماهنگ سازی خود با آن استوار است. اگر انسان واقعیات الهای حااکم بار زنادگی ر     

 ن تقدیر(، و خود را با آن هماهنگ سازد )خیر باوری(، به رضامندی دست خواهد یافت)تقدیری بودن امور + خیر بود

ت و شادکامی شامرده شاده   از مفاهیم مهم است که جظء بسیار مهم سعاد« رضا»با مراجعه به منابع اسالمی )آیات و روایات( هم روشن می شود که در اسالم نیظ 

در روایات دیگاری از    . ]13[شامرده اسات  ن و ایمان دارد. امام علی)ع( رضامندی را یکی از ارکان چهارگانة ایمان . همچنین رضامندی رابطة تنگاتنگی با دیاست

 است.   کمال دین و ریشة آن دانسته شدهاز روایات، بهترین مؤلفة ایمان، و در برخی دیگر ول خدا)گ(، یکی از ده جظء ایمانرس

که بین هستة اصلی معنای روان شناختی رضامندی و معنای اسالمی آن، تفاوت جدی وجود ندارد. در هر حاال،  با توجه به آنچه پیش تر گرشت، می توان گفت 

و  رضامندی یعنی احساس خرسندی و خشنودی از زندگی که می تواند شامل گرشته نیظ باشد؛ اما این مسئله که آنچاه موجاب ایان احسااس مای شاود، لارت       

است که از قلمرو ماهیت این احساس جداست. بنابراین، گاه ممکن است شرایط عینی زندگی، سخت باشاد؛ اماا در هماین     راحتی است یا عوامل دیگر، مسئله ای

 .، دارای احساس خرسندی و رضامندی بود(SWB) شرایط می توان در چارچوب

تفاوت های اساسی نیظ وجود دارد. یکای از مهام تارین آنهاا     اید بر این نکته تأکید کرد که بین رضامندی در روان شناسی و فرهنگ اسالمی در پایان این بخش ب

هناگ اساالمی،   سکوالر بودن رضامندی در روان شناسی و الهی بودن آن در فرهنگ اسالمی است. در روان شناسی، بحث دربارة رضایت از زندگی است؛ اما در فر
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خدا برای زندگی است. در حقیقت، رضایت از تقدیر خداسات کاه احسااس رضاایت از     رضایت از زندگی در سطحی باالتر قرار دارد و در حقیقت، رضایت از تقدیر 

 .زندگی را به وجود می آورد. تفاوت دیگر، در مؤلفه های رضامندی است
 

 دینیودینی و اخالق فرااخالق فر. 2.4

 

 اخالق فرو دینی. 1.2.4

وهماه شامول آن     به این معنا معلوم نیست که چقدر گنجایش اخالقی به معنای عاام  در این حالت ، اخالق دارای محتوای آیینی ومرهبی می شود. اخالق دینی

ورهاا واحکاام   را داشته باشد، به عبارت دیگر در اخالق مرهبی ، عنگر تعیین کننده به جای اینکه تمایل دل آدمی باه خیار وفضایلت ومنفعات عماوم باشاد ، با      

برحسب تاریخیت وتفاوت هایی که دارند ، اخالقیات متفاوتی در میان پیروان خود به وجود مای    تنها ادیان شریعت خاگ است. در اینجا نه  ومقتضیات این یا آن

 قرائتهای مختلف از یک دین نیظ منشأ نظامهای اخالقی مختلفی می شود. آورند، بلکه روایت ها و

 

 )اخالق سکوالر ( اخالق فرادینی. 2.2.4

میاانجیگری عقایاد یاا حتای ایماان دینای نمای بینناد و زیباایی وح سان             درستکاری ویا نوع دوستی خویش، نیازی به کم نیستند کسانی که برای راستگویی ،

ایان هماان اخاالق غیار      دارناد و   برای اخالقی بودن خویش  حتی غیر الهیاتی احساس می کنند و دالیلی غیر مرهبی و شهود و ارزشهای اخالقی را بی واسطه،

 سکوالر است.اخالق   دینی یا

باه مراتاب بیشاتر،( کساانی کاه        اخالق مبانی مستقل خود را دارد. فیلسوفان اخالق از این مبانی بسیار بحث کرده اند. از دیرباز باوده اناد )و در دنیاای مادرن      

همظیساتی آزادمنشاانه     ثرت گرایی و کثرت پریری وافعال اخالقی خود دالیل غیر الهیاتی داشته ودارند. ..... حقوق بشر و فضیلتهای مدنی امروزی مانند ک  برای

 نتاایج صرف نظار از داشاتن ایان یاا آن مارهب، هماه از        با مخالفان و برابری همه شهروندان در آزادیهای مدنی واجتماعی صرف نظر از داشتن یا نداشتن دین و

 اخالق غیر مرهبی برای زندگی اجتماعی انسانهاست.

فاراز و    باا هماة    انسان  حیات  در طول  اند که و اخالق  دین  دو همان  و این  یافت  و همراه  خود را با دو همظاد قرین  گراشت  زندگی  عرصه  هب  قدم  آدمی  که  دم  از آن

  هام، زماانی    رقیاب   اناد و گااه   باوده   گلستان و  گرمابه  رفی   دو گاه  این  ورزی و هستند. اما در نظر و اندیشه  با او بوده  وفادارانه  عملی  حیات  در عرصة  آن  نشیبهای

و   داشاته   خاود مشاغول    دهها متفکر و اندیشمند را باه   و زبان  و پویا ذهن  زنده  مباحث  این  چنان  از اخالق. امروز هم  دیگر دین  و زمانی  اثر پریرفته  از دین  اخالق

 دارد؛

  بشر مرجاع   خود بنیادِ  نیست. عقل  پریرفته  منبعی، جظ خود انسان  هیچ  و وثاقت  سکوالر، مرجعیت  در اخالق  که  است  در این  دینی  سکوالر با اخالق  اخالق  تفاوت

  ، اماا در اخاالق  شود می  مراجعه  مقدس  متون  به  دینی  آنها، در اخالق  به  رسیدن  راه  بشر، همچنین  آرمانها و غایات  شناسایی  برای است.  اخالقی  ارزشگراری  نهایی

 شود. می  بشر استفاده  از عقل  سکوالر فقط

 در اینجا وجود دارد:  است. دو رویکرد اساسی  شده  عرضه  گوناگونی  نظرهای  اخالق  و اهداف  اما در مورد غایات

  انساانها باا وضاع     دانند کاه  می  را این  اخالق  غایت  رویکرد اول  رانمگلحت. طرفدا  یا ناور به  طلب رویکرد اصالح  (2خوشایند؛   یا ناور به  کارانه رویکرد محافظه  (1

  توانند بیشاترین  می  انسانها بیاموزند چگونه  به  شوند که می  وضع  آن  برای  اخالقی  و دستورات  باشند. اصول  داشته  و همراهی  همظیستی  خودشان  و روحانی  نفسانی

  آنها در حفا    هدف  انسانها پدید آید، بلکه  و نفسانیات  در روحیات  اساسی  خواهند تحولی نمی  کاران آورند. محافظه  دست  به  ایشانه خواسته  بیشترین  ارضا را برای
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انساانها    میاان   و همظیستی  یهمراه  بیشترین  خوشایند، حگول  ناور به  اخالق  دارند. آرمان  انسانها بالفعل  که  است  و نفسانیاتی  روحیات  همین  مقتضیات  و رعایت

جلاو    شاود کاه   مقادار اکتفاا مای     هماین  هستند و به  حداقلی  اخالق، اهدافی  این  گردند. اهداف  تأمین  و عدالت  آزادی  دو اصل  که  است  نحوی به  آنان  و تدبیر وضع

  دهاد و هماواره   موجاود رضاا نمای     وضاع   باه   گاه طلب، هیچ اصالح  اما اخالق حقوقی(.  نه اخالقی،  از راههای  یکدیگر را بگیرد )البته  حقوق  و تجاوز انسانها به  تعدی

  اگار هام    کارد، بلکاه    دعاوت   شاان  و نفساانی   زیستی  تمایالت  ارضای  به  اساسی  نحوی انسانها را نباید به  اخالق  بلند است. از نظر این  آرمانهای  به  دستیابی  دنبال به

وجود آورد و  را در انسانها به  جدیدی  خواهد فضایل می  اخالق  این واالتر است.  هدفی  به  منظور دستیابی و به  و تبعی  فرعی  وجود دارد، دعوتی  زمینه  در این  دعوتی

  هاای  آنهاست. توصایه   است، مگالح  مورد توجه  چهآن  نیستند، بلکه  در اینجا خوشایند و ناخوشایند انسانها مورد توجه کند.  جدید و برتر تبدیل  موجوداتی  آنها را به

 نیست.  دموکراتیک  کار، ذاتاً محافظه  اخالق  طلب، برخالف اصالح  بخشند. اخالق  انسانها را تعالی  گیرند که می  صورت  اساس  بر این  ارزشی  احکامو   اخالقی

  غایات   در بیاان   اسات  بخشاند. ممکان    خواهند انساانها را تعاالی   کند. هر دو می می  دنبال  دین  کند که  را دنبال  اهدافی  تواند همان می  مگلحت  ناور به  اما اخالق

و   و روحیاات   موجاود انساان    هر دو وضع  گویند. برای چیظ را می  تقریرها، هر دو یک  بنابر برخی  کم باشد، اما، دست  در تعبیر وجود داشته  آنها اختالف  میان  انسان

 قرار دهد.  را محور رفتار و کردار خویش  برتر آید و حقیقت  و خودمحوری  از خودخواهی  خواهند انسان نیست. هر دو می  او ارضاکننده  بالفعل  نیاتنفسا

 

 بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها. 5

ینی و فرو دینی را شرح دادیم تا بگوییم یاک تااجر موفا  )کاساب     در این مقاله از مفهوم رضایمندی گفتیم، باالترین سود را تعریف کردیم و دو نوع اخالق فرا د

ت و ساودآوری  باالترین سود(، تاجری است که در جهت رضایمندی درونی )از هر یک از دو مسیر اخالق دینی و غیر دینی( قدم بردارد و همه مالک های موفقیا 

 مبنای عمل خود قرار دهد. رایج در تجارت را ذیل این باالترین سود )رضایمندی درونی( تعریف و

سارلوحه برناماه   در این صورت هر موفقیت و عدم موفقیتی ذیل تعریف باالترین سود، قابل تفسیر و تعبیر بوده و تنها مالک های رایج موفقیات در کساب و کاار    

 ریظی و تگمیمات مرتبط نخواهد بود.

اخالقی عالوه بر اینکه رضایت مشتریان و در نتیجه سود رایج را به دنبال خواهد داشات، شاخب   بدیهی است همانگونه که بیان شد در این سبک تجارت، تجارت 

 کاسب را به باالترین سود ممکن )رضایمندی( نیظ خواهد رساند و چه دستآوردی باالتر از این.
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