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 (مدرن یدر روابط عموم یاجتماع  انیاخالق گرا  یها هیکاربست نظر)
 

 3رزام منشفرزانه ف، 2سارا معظمی ، 1مهران ابوطالبی

 

 : دهیچک

با مطرح کردن  یاز کارگزاران روابط عموم یتعداد شده است. لیتبد یاصل اساس کیمدرن به  یدر روابط عموم ییگرا اخالق

گفت اخالق  دی. در واقع باندیمنظر دنبال نما نیرا از ا یروابط عموم یدارند تا نقش اخالق یعس یاجتماع یها تیموضوع مسئول

 نینفعان  و در ب یو ذ انیدر ارتباطات و تعامالت با مشتر دیاست. اخالق با یاجتماع یها تیتر از مسئول طیبس اریبس ییگرا

 یآسمان انیانسان دارد. شالوده و اساس همه اد یاجتماع اتیحر د شهیر ییشود.اخالق گرا یریگیهمزمان پ یکارکنان روابط عموم

و پس  یصنعت یایبا الهام از تفکر زا تهیو مدرن ینهد. دوران نوساز یاز اخالق است که شرافت و کرامت انسان را ارزش م یبازخورد

 یآماج ترکش ها ،یعمومبط اطات و رواحوزه ارتب طیشرا نیتالش دارد تا اخالق را به استحاله بکشاند درا انهیگرا یماد نهیزم

رود تا  یم  ییگرا دهیمردد مانده ؛ فا ریعناصر شر و خ نیکه ب یقرار گرفته و در بستر نامتقارن  اجتماع  یدار هیسرما یهژمون

 لتیفض لسوفانیو ف شمندانیاند انهیاخالق گرا یکردهایبر رو هینوشتار قصد داشته با تک نیرا به محاق بکشاند.ا یاخالق یصورت ها

 یاخالق در روابط عموم یکاربست عمل یروش ها یخواه همچون ارسطو ،کانت،هگل،دکارت،روسو،راولز و هابرماس به بررس

 .ارائه دهد یدر روابط عموم یاخالق یکدها یتسر یبرا ییپرداخته و راهکارها

 

 تهی،مدرنیعموم ان،کرامت،روابطیگرا ،اخالقیاجتماع اتیح :یدیکل واژگان

 

 :دمهقم

موضوع تاکید شدکه روابط عمومی حکومت بر  نیبر ا  یالدیم 2007در  سال  یروابط عموم یالملل نیب هیاتحاد یاجالس جهان در

به کار می  یقلبها است. امروزه واژه   مشتری مداری  همانا به دست آوردن قلب ها یا همان مردم داری  است که در روابط عموم

بین منافع عمومی و خصوصی است و این در حالی است که منافع سازمان همان منافع مردم  توازننوعی  یرود.روابط عمومی برقرار

 فیرا تعر یدیدو اصطالح کل نیا دی، ما با یدر روابط عموم یاجتماع یها تیو مسئول یاز بحث در مورد مسائل اخالق قبل .است

 کی،  ستیسازمان چ کی یاجتماع تیسوال که مسئول نیا رایت زگسترده تر اس یدو اصطالح ، اصول اخالق نیا نی. از بمیکن

 اتیارتباط ندارند. اصطالح اخالق غالباً با اخالق یاجتماع تیبا مسئول یروابط عموم رد یاست. اما همه سواالت اخالق یسوال اخالق

چه  دیبا ایاست  حیصح یرفتار ای یملچه ع یر اخالقپرسند که از نظ یمعموالً م یسواالت اخالق رایرود. ز یو ارزشها به کار م

 .کرد یرا ارزش گذار یزیچ

                                                           
 نطقه ای دانشگاه عالمه طباطباییارشد برنامه ریزی توسعه م ارشناسک -1

 مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد نجف آباد کارشناس ارشد -2

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد نجف آباد -3
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رفتار درست و غلط شکل گرفته اند  رامونیقرن ها  و سال ها در جوامع، پ یهستند که ط یاعتقاد یمعموالً سنتها اتیاخالق

، نقش  یمانند وفادار یمیمفاه. دنها هست دهیا ای ای، ارزش ها اعتقادات در مورد مهم بودن اش نی(. بنابرا52، ص  1989)بوخولز ، 

است  یفلسفه اخالق اصطالح ایشوند. اخالق  یمربوط م یاخالق هینظر کیهمه به  یو افشاگر ی، ارزش ها ، رازدار یاجتماع یها

       است و  یعمل یریگ میتصم یرود و شامل موضوعات اساس یمشخص شدن خوب از بد و درست از غلط به کار م یکه برا

غلط  ایتواند درست  یاست که براساس آن اعمال انسان م ییارهایعمل و مع ییارزش نها تیآن شامل ماه یها ینگران نیرعمده ت

هدف ما از سعادت  ایآ م؟یکن یزندگ دیما مطرح بوده است : چگونه با یسواالت برا نیهمواره ا یاجتماع یزندگ در.قضاوت شوند

صادق  دیبه هدف  با دنیرس یبرا ایاز آن ما خواهد شد؟  آ ای، آ میرا انتخاب کن یختاست؟ اگر خوشب رهیو غ لتیکسب دانش ، فض

که احتمال کشته شدن افراد  یرفتن به جنگ در موارد ایدارد؟ آ یهیدارد چه توج نهگرس اردهایلیکه م یدر جهان ی؟ زندگ میباش

  درست است؟ یپزشک قاتیدر تحق نیجن بیتخر ایانسان  کی یساز هیشب ایاست؟ آ هیگناه وجود دارد قابل توج یب

 یفیشود. تعار یساخت اخالق م یبرا یانیسواالت، بن نیا یجواب ها افتنیسروکار دارد و  یسواالت نیاخالق در همه سطوح با چن 

که در  انیر ادو از منظ انهیاز منظرجمع گرا انه،یاخالق از منظر فرد گرا فیشود بر سه محور قرار دارد تعر یم هیکه از اخالق ارا

 .جنبه ها همراه و ملتزم هم بوده اند یاریدر بس نیاخالق و د میهمواره شاهد هست خیطول تار

 

 یدر روابط عموم ییگرا اخالق

آنها  یها امیاز پ یاریبس رایسوال رفته است ، ز ریز ید سال گذشته از نظر اخالقص کیها در  یاز روابط عموم یاریبس کردیرو

دوران "دوران به عنوان   نیاست از ا  "یپدر روابط عموم"که معروف به   نزیبوده است. ادوارد بر قتیفاقد حق یهو گا زیاغراق آم

 تیعمل مسئول یگفت: روابط عموم یارتباطات جمعو  یدر انجمن آموزش روزنامه نگار ی. واستکرده  ادی "مردم به نیتوه

به اطالعات  دیبا طیرا از افراط و تفر کردی، رو یروابط عموم یرد براهارکاظ  یل یویا 1906حال در سال  نیاست. با ا یاجتماع

 .کرد دیکو دقت تأ قتیحق تیبر اهم یمنتقل کرد. او در روابط عموم یعموم

وجدان  دیبا یکردند که متخصصان روابط عموم دییرا تا دهیا نیبودند که ا یدانشمندان نیاول دی( شا1983) نسونیو مارت انیرا

آنها  ایآ ندیکرد تا بب یریگیپ یاز کارشناسان روابط عموم یرا با نظرسنج شنهادیپ نی( ا1986) انیخود باشند. را یها سازمان

 یکردند که کارکنان روابط عموم یفکر م یهمه شرکت کنندگان در نظرسنج باًیکه تقر افتندینه و در ایموضوع هستند  نیموافق ا

قبل از هر  دیشرکت ها با نکهیمشارکت داشته باشد ، و ا قاًیعم ینقش اجتماع نییو در تع به عنوان  وجدان شرکت عمل کند دیبا

 بپردازند یاصل ماتیتصم یاجتماع راتیبه محاسبه تأث یاقدام

به نام توافق نامه  یحرفه روابط عموم تیدر مورد ماه یا هیانیارتباطات، ب تیریو مد یروابط عموم یجهان هی، اتحاد 2010سال  در

عنوان کرد  یجهان هیاول ، اتحاد هیانیکرد. در ب دیملبورن بر آن را تاک هیانیبا ب  2012و سال بعد در سال ستکهلم صادر کرد و  دا

اداره موثر  یبه موقع، برا یها هیو توص لیو تحل هی، با تجز دیی، رفتار قابل اعتماد  و قابل تأ تیشفاف شیافزا با دیبا یروابط عموم

دارند  فهیو ارتباطات وظ یمتخصصان روابط عموم"کردند که  دیتاک هیاتحاد یدوم ، اعضا هیانیراهکار ارائه دهد.در ب ننفعایروابط ذ

  . مسئوالنه توسط افراد و سازمان ها را القا کنند یکنندو رفتارها نییتعسازمان را  کی یو ارزشها تیشخص

(  2002 ر،یو دوز گیمنتشر شده است ،)گرون یارتباطات تجار یالملل نیکه توسط انجمن ب یکتاب در مورد مطالعه تعال نیسوم در

( و امدهایپ ی) اصول اخالق یشناخت تیصل غا( ارائه دادند که شامل هر دو ا1989) رسونیرا با الهام از کار پ یاخالق یا هینظر
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 ماتیپرسند تصم یم یبط عموموار ی: متخصصان اخالق گرایشناس تیغا  . ( استنیقوان دنبو ی)اخالق کیاصول دونتولوژ

 عموم مردم به دنبال دارد؟ یرا برا یبالقوه چه عواقب یسازمان

  نیرا دارند که ا یاخالق فهیوظ نیها ا تیفعال یاصول اخالق یپس از بررس یروابط عموم یاخالق نی: متخصص نیبودن قوان یاخالق 

 یها هی( بر اساس نظر2004) بوون. بالقوه گفتگو کنند ماتید تصمدهند و با مردم در مور حیعموم مردم توض یرا برا امدهایپ

اخالق  هیگسترش داد ، بوون نظر ین اصل دهم روابط عمومرا به عنوا یدر روابط عموم  ییامانوئل کانت بحث اخالق گرا یاخالق

 ور( به ط2010) سیمنتشر کرد. پل یاجتماع یآنها را در رسانه ها  جیکرد و نتا شیسازمان نمونه آزما کی یاش را بر رو انهیگرا

را در کار  یاصول اخالق یمتخصصان  و کارگزاران روابط عموم ایدر مورداخالق انجام داد تا مشخص کند آ یفیمشابه مطالعه توص

 نه؟ ایدانند  یم دیخود مف

 هی( نظر2013کردند و النگت )خود را بر اساس اصل گفتگو بنا  یاخالق یها هینظر زی( ن2001( و مارش )2000) نکیجلیو ما ون

اخالق  یحرفه ا تیمسئول ی( تئور2001) هیو گوت کیتزپاتریرا توسعه داد. ف سانیو وبالگ نو یعموم روابط افراد روابط یگفتگو

 انجام      یخود و منافع عموم یخدمت به سازمان ها یبرا یاساس تعهدات دوگانه روابط عموم ررا مطرح کردند که ب یروابط عموم

بر اصول گفتگو ،  ی، حداقل تا حد یاخالق یها هینظر نیکرده است. اکثر ا ی( هرم اخالق را مفهوم ساز2005) یلیگردد. ت یم

بر مردم و  یسازمان یامدهایپ یداریو پا یریپذ تیو مسئول اننسبت به سازم نیو همچن گرانینسبت به د یتقارن و تعهدات اخالق

 .و هنوز در حال توسعه هستند افتهیه توسع یبه خوبا ه هینظر نیجامعه استوار است. ا

و از  میرا بشناس یمتخصصان روابط عموم ریکند که ما مهارتها ، دانش و  تفکر سا یم جابی( عدالت ا1984)  رینظر مکلنت طبق

 تیدودست که  به محمستلزم آن ا یدارند. شجاعت اخالق یشتریکنند و تجربه ب یاز ما تجربه م شتریکه ب میریگ یم ادی یکسان

. صداقت میموجود باش یها هیانتقادات ، آماده چالش  با رو نیا هیعل ینهاد یفشارها مو به رغ میخود توجه کن یها تیظرف

 .میریبوده و از اشتباهات خود درس بگ ریخواهدکه  انتقاد پذ یماز ما   یاخالق

 یروابط عموم یاخالق یها کد

مورد  حیصح یبر ارزش ها یمبتن یریگ میتصم یبه عنوان راهنما دیاست که با یموضوع فرد کی یو رفتار حرفه ا یقاخال کد

هر  یرا برا یقیدق جیتواند نتا یکس نم چیماست. ه یآنچه مهم است عملکرد اخالق تی.  و به جز اصول در نهاردیتوجه قرار گ

و  میتصم کیبه  دنیرس یبرا یریگ میتصم یندهایامشترک و فر یاز ارزش ها میتوان یحال ، ما م نیکند. با ا نییتع طیشرا

(. 1994است )النگ استاف،  یدیکل ریمقاد ای یفقط شامل چند اصل کل یاخالق یکدها. میاستفاده کن گرانید یآن برا هیتوج

                 ستفاده درقبل از ا ریمقاد نیاست. ا ی، تخصص و وفادار تیاز اخالق ، صداقت ، حما تیمعموالً شامل حما یروابط عموم یکدها

 دیدارند با یکه موضع اخالق یصنعت روابط عموم ی، نهادها یاصول نیچن جیشوند. در ترو ریدرک و تفس دیخاص ، با یها تیموقع

که به طور همزمان  یباشند ، در حال یاصول تیحما قیاز طر "یمنافع مشتر نیتأم"دهند که متعهد به  شنهادیبه متخصصان پ

 .رندیبپذ زیرا ن یوممنافع عم

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

 اخالق یها یبند صورت

شود .  یم انهیگرا دهیو اخالق فا ی،اخالق کانت ییکرده اند که شامل اخالق ارسطو فیاخالق سه نوع اخالق را تعر یبند میتقس در

 .اخالق شکل گرفته است لسوفانیف اتینظر هیبر پا یبند میتقس نیا

  ییارسطو اخالق

بدهد.او در صدد بر آمد  یعیو طب یداد او تالش داشت به اخالق جنبه تجرب یارتباط م عتیطب نیقوان به را یرفتار اخالق ارسطو

کند  یخص مرا مش یفراهم آورد.او سه نوع زندگ یو تجرب ینیتفکر و مشاهده ع قیخوب را از طر یزندگ یهمه انسان ها الگو یبرا

خاص اراده است.در مجموع اخالق  تیفیک یاخالق لتیز نظر ارسطو فضنظر.اوقف  یو  زندگ استیس اب یتوام با لذت ، زندگ یزندگ

به  دنیکند و راه رس یرا مطرح م ییدانست . ارسطو قانون اعتدال طال دیبا یو تجرب ینسب یستیرئال انهیرا عقل گرا ییارسطو

 .داند یدر کارها م یرو انهیسعادت را  م

 یکانت اخالق

  هی( مقدمه  نظر240:2008)بالکبورن،زدیر یم یپ فیتکل ای فهیبر اساس مفهومِ وظ یاخالق نونقا یبرا ییدر آثارش مبنا کانت

 لتیفض چیاست. ه ریو شرط، خ دیکه بدون ق دیآ یبه حساب م یلتیتنها فض ک،یاراده ن ای ریکانت آن است که اراده  خ یاخالق

 کیبه  یبه کار برد )مثالً اگر کس یراخالقیبه اهداف غ یابیدست یراب توان یرا م یگرید لتیهر فض رایرا ندارد، ز گاهیجا نیا یگرید

 یاست و حت ریهمواره خ رایفرد دارد؛ ز منحصربه یگاهیجا کینخواهد بود(. اراده  ن ریخ گرید یوفادار لتیوفادار باشد، فض تکاریجنا

 داند یم یرا تنها اصل اخالق کیانت اراده  ن( ک110:1998)بن،کند یرا حفظ م اش ینتواند به هدف خود برسد، ارزش اخالق یوقت

  (194:2011ر،ی.)گوکند یانتخاب م یاخالق یها به هدف دنیرس یرا آزادانه برا ها لتیفض ریکه سا

عمل  فهیوظ یرا که از رو یا . ارادهکند یعمل م فهیوظ یه از رواست ک یا تر از اراده گسترده یمفهوم ک،ینظر کانت، اراده ن از

از  یمورد خاص فه،یبر وظ یاراده مبتن ن،ی. بنابراکند یبر موانع غلبه م ،یحفظ قانون اخالق یدانست که برا یا اراده توان یم کند یم

 فهیعمل به وظ تِیو با ن فهیوظ یکه از رو ی. کانت معتقد است که فقط اعمالشود ینامساعد ظاهر م طِیدر شرا هاست ک کیاراده  ن

متفاوت( باشند،  یتیبا ن ی)ول فهیکه فقط مطابقِ وظ یکه اعمال ستین یبدان معن نیهستند. ا یالقارزش اخ یانجام شوند، دارا

انجام  فهیوظ یاست که از رو یآن اعمال هستند(، اما ارزش خاص، از قیو تشو دییتأ ستهیاعمال هم شا نی)ا اند ارزش یب

  (26:1999شوند)وود،

اغلب افراد را محدود  فه،یخود را با لجاجت انجام دهند. اگرچه وظ فید وظاافراکه  ستیمستلزم آن ن فه،یکانت از وظ برداشت

را از  یعامل، عمل یگرفته از اراده  عامل است. لذا وقت عمل کنند، اما باز هم نشأت شان لیآنها برخالف تما شود یو باعث م کند یم

است. کانت خواهان آن  یرعقالنیغ التیتر از تما او مهم یراب یعقالن یها زهیبدان معناست که انگ نیا دهد، یانجام م فهیوظ یرو

 یکه در چارچوب آن، عامالن عقالن زدیبر یرا پ ینییق خودآفراتر رود و اخال یلیتحم فیمثابه وظا است که از مفهوم اخالق به

 (37:1999)وود، دهند یم صیتشخ کند، یآزادانه آنچه را عقل اقتضا م
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 انهیگرا دهیفا اخالق

مجازات را با  زانیدانند و م یرا موجه نم یاخالق ریاعمال غ یشده برا نییتع یفریک یاز مجازات ها یاریبس یاخالق انیگرا دهیفا

باشند. در زمان مجازات ، مجازات بر اساس انصراف  یکردن افراد م مهیبه دنبال جر شتریگروه ب نیدانند . ا ینوع جرم نامتناسب م

 .شود یکلمه ، بازپرداخت انجام م یواقع یابه معن ای،  فیاز تخف

داند.اما در  یدر برابر قانون م میبرخورد با جرا وهیش نیهترکلمه ، ب یواقع یرا به معنا یفریک ی، مجازات ها کیکالس ییقضا قانون

 نیقوان رییدنبال تغه ب یاری، تحت فشار قرار گرفته است. و بس ینید ریاعتقادات غ رشی، با پذ دگاهید نیا تیمحبوب ریاخ یسال ها

              به نظر زدکهیانگ یانتقام برم یشما را برا اقیدارد عمل متخلف ، اشت شهیر یکامالً در احساسات انسان صهستند. قصا ییجزا

 .کمتر شود دیشا اقیاشت نیخود را پرداخت کند ا هیمجرم د یرسد فقط وقت یم

 

  انیاخالق گرا یها یتئور

 وسور  یشهروند هینظر

نظر را  نیاستدالل، روسو ا نیاست. بعد از اگذارند الزم  یاحترام م گریکدیکه در آن افراد به حقوق  یداشتن جامعه ا یبرا اخالق

 یتیهر انسان را به موجود یجزئ تیموجود دیبا نیآن است. بنابرا یاعضا رییتغ ازمندیجامعه ن کیثبات  یکند که برقرار یمطرح م

جامعه است. روسو مفهوم  شهروند را به  لیتشک یبرا یحیتوض رییتغ نیداد. ا رییتغ میکرده ا افتیدر عتیباز طکه هر کدام از ما 

از  تیاست که طبق آن  تبع  یاخالق یمفهوم فرموله شده  آزاد یآشکار بر مبنا یدوگانگ نیعنوان  عضو حاکم  مطرح کرده است. ا

 یوجود اخالق است. هر فرد یاز اراده عموم تیتبع  یبه معنا یقرارداد اجتماع یهوممف فیست  و آزاد بودن  در تعر یقانون، آزاد

     مطرح است که در آن روسو استدالل  گرید یا هیوجود فرض نیدهد. با ا یاجتماع از دست م لیاش را به منظور شرکت در تشک

 .عنوان شهروند دارد داشته باشد که به یوممتفاوت از اراده عم ایمخالف  ژهیو یتواند اراده ا یکند که هر فرد م یم

 رنه دکارت لتیفض هینظر

اخالقی اش را به  اتیبه طور واضح جایگاه ممتازی برای علم اخـالق قایـل مـی شـود، اما حقیقت این است که او نظر دکارت

بـرای دکارت چنین  ت کند کهصورت نظـام منـد ارایـه نکـرده است؛ و این فی نفسه ممکن است شخص را به این اندیشه هدای

.خـود دکـارت چنـد توجیه برای اینکه چرا او به اخالق توجه بیشـتری نکـرد،  تمطالعه ای کم اهمیت و بی ارزش بوده اس

پیشـنهاد مـی کنـد .در ارایه ی طرح اولیه اش از نظام معرفت شـناختی، نتیجـه ای کـه بایـد بـرای اخـالق مسلّم گرفته شود، 

اظهار نظر اخالقی دکارت، قانون اخالق موقّت است،  ناتکـایش بـر نتـایج متافیزیـک و فیزیک آشکار گردد بهتری اسـت کـهایـن 

کـه در بخـش سوم گفتار در روش ظاهر می گردد.برخی آن را به عنوان بیان قاطعی از جایگـاه دکارت در اخالق قلمداد می کنند، 

دکارت ذکر شده است ؛  قبـا نوشته های بعدی دکارت ناسازگار است ایده ی اصلی اخالار و هم اما این نوع نگرش هم با خود گفت

مفهوم فضیلت ، به عنوان میل اراده به انتخاب برطبق احکام عقلی درباره ی خوبی؛ و مفهوم سعادت ، به عنوان بیان خوشی ذهنی 

اراده ی فضیلت یکسان می پنداردو آن را به عنوان خیـر بـرین را بـا  دکـارت.که از طریق عمل فضیلت دست یافتنی می شود

پایدار و محکمـی کـه سـبب وقوع بهترین چیزی می شود کـه مـا داوری کـرده ایـم و همـه ی نیـروی عقلمـان را در قضاوت 

 .کردن صحیح به کار می بریم
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 هگل لهلمیو عمل متقابل و تین هینظر

فرد نهفته است و در  یداردکه در عمل اخالق یرا در پ یاسیو س یگرفتن جهان اجتماع دهیاخالق ناد یصرف به جنبه فرد توجه

 یاست که آنچه را عقالن نیحق فرد فقط ا نی( از نظر او باالتر1985:32،  لوریدارد. ) تا ینیادیآن نقش بن یابیو ارز یریشکل گ

کند  نییتواند تع یم یانسان عاقل فقط  به لحاظ معرفت یعنین هگل سخ نی(ا81،  1393،  گلنشناسد ) ه تیداند به رسم ینم

بسنده  یفرد دگاهیتوان فقط به د یرفتار در عمل نم یاخالق یو بد یخوب نییتع یبد . اما برا یزیخوب است و چه چ یزیچه چ

              هگل را  یاخالق یکل یها یژگیاست و یکننده فرد نییعاز قدرت ت رونیکرد که ب یچشم پوش یتوان از عوامل ینم جهیکرد در نت

 :کرد ریتفس نگونهیتوان ا یم

 استوار باشد تیبر اساس خلوص ن دیاخالق فقط نبا.1

 توجه شود زین یبه فعل و عمل اخالق دیبا تیعالوه بر ن.2

 کند یم ینباشد که در آن زندگ یفاعل اخالق ییمستلزم جدا.3

 نع کننده باشدقا یو عمل اخالق لیاش از م هیتوج.4

توان  یبلکه م ستین یاخالق یبه آزاد دنیرس یبرا یگذارد نه تنها مانع یفرد م یقانون برا ایکه جامعه  ییها تیو محدود نیقوان

 وجود ندارد تمندیغا یاخالق یگفت بدون آنها امکان زندگ

 جان راولز یاعتبار هینظر

 یطیتوسط افراد در شرا یکه بر اساس آن اصول اخالق نامد یم  یکانت ییااعتبارگر ای ییارگراخود را اعتب یاخالق ةینظر راولز

 یاز و شیکه پ داند یم یقرارداد اجتماع ةیکاملتر از نظر یخود را برداشت ةی. او نظرشوند یاعتبار م ایو منصفانه جعل و  طرفانه یب

 ،یراولز باعث شده حاصل کار و یها ینوآور ،یتقاد برخ( هرچند به اع11, 1971اند. )راولز,  آن معتقد بوده الک، روسو و کانت به

 ،یاسیگوناگون س یها (واژة اعتبار در حوزه78، 1385 س،یباشد. )تل یقرارداد اجتماع یبر سنت فلسف یاما مبتن عیبد یا هینظر

 یدربارة اصول اخالق انهیگرا واقع موضع ضدّ ینوع ریتعب نیاما مراد راولز از ا رود؛ یم به کار یمختلف یبه معان رهیو غ یادب ،یاجتماع

 م؛یها را کشف کن تا ما آن ستندین یواقع یازا ¬ما به یاز ما دارا رونیدر ب یصفات و اصول اخالق م،یاست. او معتقد است که مفاه

 .شوند یوضع، جعل و اعتبار م انیها توسط آدم بلکه آن

ها از فاعل  استقالل آن یبه معنا یاصول اخالق تینیع رشیاخالق، پذ در انهیگرا واقع یها دگاهیاگر وجه مشترک همة د نیبنابرا

شوند شهود  ایرا که بتوانند توسط ما کشف  یعیفراطب ای یعیطب یاخالق اتیباشد، راولز با آن مخالف است. او وجود واقع یاخالق

. او در ورزد یمخالفت م ،ییگرا ها با شهود أس آنگرا، و در ر راولز با انواع مکاتب واقع سان نی(. بد347، 2002ل،ی)ان کند یانکار م

همان  ن،یاز اصول نخست ی. مقصود وکند یرا رد م نی، اصول نخست«در فلسفة اخالق کانت یمباحث»با عنوان  یا در مقاله 1989

و  یش اجتماعفرد و جامعه مستقل هستند؛ و بدون لحاظ نق میاز مفاه شدههاست که فرض  ارزش ینظام اخالقاصول برگرفته از 

 (49، 1999)راولز،  .کاذب دانست ایها را صادق  آن توان یم یعموم
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 هابرماس ورگنی یاخالق گفتمان هینظر

مهم  اریبس یاخالق یریگ میتصم یبرا نیطرف نی، معتقد است که توافق ب یاخالق یدستکار یبرا ییبا رد هر نوع زورگو هابرماس

کند  ینظر که فرض م نیاست ، از ا یشناخت یاخالق هینظر کی،  ینند اخالق کانتهما ی( اخالق گفتمان1984 دل،یاست )ر

توان  یند که بر اساس آن مک یم نیرا تدو یقانون نیشود. همچن نسبت داده  یقاخال یتواند به گزاره ها یو کذب م قتیحق

      (  هابرماس استدالل 1983 نگر،یباشند ، )س یجهان دیبا یکند که اقدامات اخالق یم شنهادیکرده و پ نییرا تع یاقدامات اخالق

 دهیجهان پد نیکند. کانت ب یکانت را رد م اخالقدر اخالق کانت است.او چارچوب دوگانه  یشرفتیاو پ یاخالق هیکند که نظر یم

 نیبه دهد. ااست به انسانها درک و تجر یدسترس رقابلیکه غ یمعنو یایتواند توسط انسان  و دن یها تفاوت قائل شده و م

کند  یم یزندگ دیمق اریبس یایانسان در دن کیدهد. اگرچه  حیرا توض یتوانست خودمختار یم  رایکانت الزم بود ز یبرا یدوگانگ

و  تیشود که عقالن یم یاست که از گفتمان ناش یدر جهان آزاد است. جهان قابل درک از نظر هابرماس ، اخالق ، اما اعمال او

 .است یآنها ضرور یآزاد ی، به جا ازهاین

 یو  انطباق با  قواعد روابط عموم یاخالق یدهایکل

که  یاصل یدهایو کل میمفاه لیدر جدول ذ میورزان مطرح شده بپرداز شهیمد نظر اند یاخالق میاز مفاه یآنکه به درک درست یبرا

است  یآنان راهکار مناسب ینظر یها اژهدویو کل یاصل یشاخص ها نیدهد اشاره شده است. ا یم لیآنان را تشک یفکر یمبنا

  .است افتهیتوسعه  شتریب یآنان در روابط عموم اتیاز نظر کیکدام  نکهیو ا یعمومدر روابط  یابعاد اخالق یبررس یبرا

 کیشماره  جدول

 یاخالق  شهیاند یمبنا ورز شهیاند فیرد

 ییاعتدال طال ارسطو 1

 کیاراده ن کانت 2

 لتیفض دکارت 3

 شهروند سورو 4

 و عمل متقابل تین هگل 5

 ییاعتبار گرا راولز 6

 یاخالق گفتمان هابرماس 7

 

 2شماره   جدول

 یروابط عموم یاخالق  یکدها فیرد

 صداقت 1

 تیحما 2

 تخصص 3

 یوفادار 4

 تیشفاف 5

 نیاز ا یاریدارد. اهداف بس یدر همه مسائل اجتماع یاریبس یریجهان شمول است و وسعت و فراگ لسوفانیف یاخالق تفکرات

رشته  کیحرفه و  کیه عنوان ب یانسان بوده است. روابط عموم یتوسعه و ثبات وجود یو در تالش برا انهیگرا تیغا شمندانیاند
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با  یروابط عموم یاخالق یرو انتظار انطباق کدها نیاست و از ا یو علوم انسان یشناسوام دار مجموعه کالن جامعه  یعلم نیب

 یمتفکر بزرگ اخالق 7 یاصل یها دواژهیکل یشود. در بررس یقلمداد م یعیموجه و طب یامر انیاخالق گرا یگفتمان یافض

است.  یانسان یو تعال یاخالق ستیو ز یجتماعمنافع ا یو در راستا انهیآنان اصالح گرا یهمگ یا شهیاند یگردد مبنا یمشخص م

نگهداشت  یبرا یو عامل مهم یبه منزله ثبات اجتماع ییو هابرماس اخالق گراهمچون راولز  ینیبزرگ تا متاخر یاز ارسطو

 .مطرح بوده است یجمع و یفرد یارزشها

 نیو با اجماع قالب متخصص انیاخالق گرا میاز تعال یریقرن دارد با بهره گ کیاز  شیدر حدود ب یا نهیشیکه پ یعموم روابط

 یاست.کدها یدر ساختار روابط عموم ییکرده است که چراغ راه انسان گرا فیخود تعر یرا برا یاخالق یکدها یروابط عموم

 یاصول کالن اخالق لیاست که در ذ تیو شفاف یت،تخصص،وفاداریشامل اصول پنج گانه صداقت، حما یمهم روابط عموم یاخالق

روابط  یها تیآنها را در فعال یتسر زانیمتفکر اخالق گرا ، م 7 یاصول با مبان نیا یریو انطباق پذ قیتطب ی. براردیگ یقرار م

و عمل  تیدارد. هگل چون بر ن یشتریو نمود ب تینیهگل و هابرماس ع شهیصداقت در دو اند اصل.میکن یم یبررس یعموم

 ایجاست که ر نیداند در ا یم یتحول اخالق یاش صداقت در گفتار و عمل را شرط الزم برا یفکر نهیدارد در پس زم دیمتقابل تاک

و ضد ارزشها در جامعه حکمفرما شوند.  ردینپذ تصور یفعل اخالق چیشود که ه یو عمل باعث م تین نیو تناقض ب یکار

و احترام متقابل  نیدرک طرف یکه بر مبنا یدارد ارتباط دیبر ارتباط آزاد و رها از سلطه تاک یاخالق گفتمان هینظر هیهابرماس با ارا

دن گفتمان است. تداوم و ثمر بخش بو یبرا یصراحت و صداقت اصل اساس یگفتمان یفضا. مشخص است که در  ردیگ یشکل م

 ،یاصول اخالق گفتمان یبر مبنا دیبا یباشد. روابط عموم یمهم م اریبس یروابط عموم یها تیفعال تیکه به لحاظ ماه یامر

صداقت در گفتار و عمل است که به  یط عمومرواب تیموفق یها تمیاز آ یکی .دیها و اهداف اش را محصور نما تیچارچوب فعال

 .دارد ییو حقوق مردم نقش به سزا یاجتماع یبا ارزشها یموضوع در حفظ تعادل اهداف سازمان نیخصوص ا

رسد  یاست. به نظر م یانسان یبه منزله دفاع از ارزشها تیاست . حما تیحما یاخالق مهم در روابط عموم یاز کدها گرید یکی

 یباشد. روابط عموم یدر روابط عموم تیحما یورود کد اخالق یبرا یتواند عامل اصل یا عنوان شهروند مروسو ب ژان ژاک هینظر

حقوق  یدر راستا دیتالش ها با نیسازمان متبوع اش است اما در واقع همه ا ایبرند شرکت  رتقاو ا یمنافع سازمان الیگرچه به دن

         است که  یو شهروندان و حقوق آنان اصل ردیگ یهمه آحاد جامعه را در بر م یروابط عموم یتیحما فیشهروندان باشد . وظا

وجود دارد داشتن تخصص در انجام امور است  یکه در روابط عموم یگرید یاخالق کد.خود را با آن منطبق کند دیبا یروابط عموم

 هیرا رقم بزند. ارسطو در نظر یبهتر یاخالق جهینت تواند یمباشد. اما تخصص  یاخالق یتواند عمل یمگر تخصص م دیبپرس دیشا

 یدر روابط عموم .در امور را مد نظر قرار دارد یرو انهیم دیبا دیمطلوب بوجود آ یآنکه عمل اخالق یبرا دیگو یم ییاعتدال طال

واضح است که  .میدار یو درون یطیبه شناخت مح ازمندیشود ن زیپره طیحفظ شود و از افراط و تفر یرو انهیانکه اصل م یبرا

 .ابندیها و راهکارها را ب نهیگز نیآن را دارند که بهتر تیدارند و صالح یرامونیو پ یطیمح لیبه مسا یوقوف کامل نیمتخصص

به حقوق شهروندان ،  ی، وفادار یاخالق یبه ارزشها ی. اعم از وفادارردیگ یرا در برم یدامنه و سطوح مختلف یوفادار یاخالق کد

در  یمتضمن وفادار یبه خوب لتیو فض کیاراده ن نیکانت و دکارت در باب اخالق با عناو اتیو... نظر یبه اهداف سازمان یوفادار

و با  تیفیبا عرضه محصوالت با ک یاست . اگر سازمان یاجتماع یها تیمسئول اگریدر واقع اح یاداراست. وف یارتباطات انسان

 شهیهم یخواهد شد. لذا وفادار انیوفادار ماندن مشتر یبرا یعامل مهم دیخود را حفظ نما انیبتواند مشتر یاقدامات روابط عموم

 .دارد یصبغه اخالق
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دانند از همه  یق خود ممطرح است. شهروندان ح یامروزه در همه نهادها و سازمان ها به منزله شاخص توسعه و دموکراس تیشفاف

رکن در حفظ حقوق  نیاطالعات و گزارش ها مهم تر هیدر ارا تید و قانون شفافمطلع باشن یو سازمان یادار نیو قوان ندهایفرا

 یاهداف اخالق شبردیدر پ یاجتماع یبر نقش ها ییاعتبار گرا هیباشد. جان راولز در نظر یم یراز فساد ادا یریشهروندان و جلوگ

،  یو خدمات ییاجرا یندهایدر فرا تیبا اعمال شفاف است . یسازه و اعتبار هر اخالق نیمهمتر  یشهروند یدارد. نقش اجتماع دیتاک

 .شود ین میدارد به نحو مطلوب تام یاعتبار یکه مبنا یحقوق شهروند

 

 یا شهیاند یبا مبان یروابط عموم یاخالق یانطباق کدها -3جدول شماره 

 فیرد
 یاخالق یکدها

 یروابط عموم
 اخالق گرا  نیمتفکر یا شهیاند یمبان شمندینام اند

 یگفتمان اخالق –و عمل متقابل  تین ماسبرهگل و ها صداقت 1

 شهروند روسو تیحما 2

 ییاعتدال طال ارسطو تخصص 3

 لتیفض - کیاراده ن کانت و دکارت یوفادار 4

 ییاعتبارگرا راولز تیشفاف 5

  

 : یریگ جهینت

هستند که در ساختار  یروح حاکم بر روابط عموم یدهد عناصر اخالق یمدرن نشان م یایدر دن یروابط عموم یها تیفعال یبررس

 کیباشد. نقطه تفک یاش م یفلسفه وجود ییاست و اخالق گرا افتهیشکل  یاخالق یها هیبا پا یشده اند . روابط عموم دهیآن دم

            مه امور استاخالق مصدر ه کهیینقش پر رنگ اخالق است. از آنجا هیبر پا یابیو بازار تغایبا تبل یروابط عموم یها تیفعال

 ریمتفکر شه 7 اتیاز نظر یاجمال فی. ما با توصدیتالش نما دیبا همه توان با یاجتماع یها تیانجام مسئول یدر پ یروابط عموم

، اخالق  یو تفکر یکه در بعد نظر میموضوع شد نیا وجهمت یدر روابط عموم یاخالق یاصول با کدها نیاخالق گرا و انطباق ا

و  رانی. مدرندیبگ یاتیجنبه عمل یتفکرات ناب اخالق نیآنکه ا یبرا دیبا نیزند. بنابرا یم یو آخر را در روابط عموم حرف اول

همه جوانب  تیرعا بااط با شهروندان را اخالق در سازمان کنند و ارتب یهمه توان خود را صرف تسر یمتخصصان روابط عموم

و شیوه های  . استدالل هابستگی تام به اخالق گرایی پیدا کرده استهای مدرن  هویت روابط عمومی.ندینما یزیر یپ یاخالق

در همه عرصه  که در عصر رقابتن. به لحاظ آیافته استبه سمت اصول اخالقی گرایش رفتاری عملکردهای  گفتاری و برخوردهای 

؛ روابط عمومی اگر بر فرو ریزدهای انسداد خه ها سبب شده است تا بسیاری از دیواردادردو بدل شدن  و سرعت زیاد مقرار داری

خودش هم نخواهد در این سیر تحوالت ناچار به سازگاری با شرایط است. اکنون مشتریان دارای شناخت و آگاهی بیشتری شده اند 

ی خود باشد. لیت هار اخالقی در فعامزید بر علت شده است تا روابط عمومی مصرانه به دنبال کاربرد عناصر کاال ها نیز و تنوع بسیا

و، یری از نظرات ارسطو،روس. به نظر می رسد رجوع و بهره گاجتماعی باشد خالق گریانت اد برداشتی از نظریااین اخالق گرایی بای

          . پس الزم است ، کانت ، دکارت ، راولز و هابرماس می تواند تمامی کدهای اخالقی روابط عمومی را پوشش دهد هگل

ناد به نظریات این اندیشممندان به فوریت نقاط ضعف خود می هایی که تاکنون در بسط اخالقی کوشش نکرده اند با استروابط عمو

  ارتباطات و تبلیغات تضمین نمایند.ر فضای طرف نموده و امکان ماندن خود را درا بر
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