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 طرح مسأله

 بمدون  لمذت  اصمول،  بمدون  سیاسمت : اسمت  قرار این از کشافد خواهد فابودی به را جا آفچه
 جهاتماگافدی "اخال  بدون تیارت و شخصیت بدون ع م وجدان،

 داده وذهنمی  روافشناسمافه  بعمدی  را، جدرن افسان اجروزی زفدگی جهت چهار  گافدی کالم
 جبنمای  بر را یافته وتوسعه جدرن جهان وجبافی اصول استواری چیز هر از بیش توافد جی است که

  .سازد فمایان افسان " فردی وشخصیت جنش"

 اخالق مفهوم و تعريف
 اسمت  افسان اساسی فیازهای و بشری فطرت به جربوط است که اخال  یکی از جوضوعاتی

 هممواره  جا ج ت ج ت هایی همچون گذشته هرچند. شود فمی اصالت بی و کهنه، قدیمی هیچگاه
 ای چهمره  بما  فوظهور های برخی پدیده که آفیایی از است، داشته جدفظر را این جوضوع به توجه
 فیز آفها اخالقی ویژه به و بشری های برجنبه است الزم افد، شده جا وکار کسي دفیای وارد جدید
 .شود توجه

 الم  می  بمین  اقتصماد  در طمورک ی  بمه  و تیارت در اخالقی جسائل به توجه اجروز دفیای در
جیمافگین   که است داده فشان شده افیام بررسی های.  است کرده کسي ای العاده خار  ،اهمیت
را  ای حرفمه  اخمال   شمده  شمناخته  ضموابط  و جعیارهما  ، اخالقی رهنمودهای که شرکتهایی سود

 این واز بوده توجه کم جهم اجر این به که است شرکتهایی سود جیافگین از باالتر کنند جی رعایت
 .افد جافده بهره بی رقابتی جزیت
 جعنمی  بمه  morals))  جورالز و عادت و جنش جعنی (ethics)  اتیک  واژه افگ یسی در 
 در اجما  رود جمی  بکار دیگر هم جای به جذکور های واژه چه گر رود جی بکار اخال  بیای عادات
 و قواعمد )  عادتهمایی  و ارزشمها  از همایی  فظمام  دارفمد  دیگر یک با هایی تفاوت آن دقیق جعنای

 عنموان  بمه  اسمت  یافتمه  تحقمق  افسافها از خاصی ی گروه زفدگی در که(  رفتاری های استافدارد
 حرفمه  اخمال   و شرکت اخال   ، خافواده اخال  جافند شود جی توصیف گروه این( اتیک )اخال 
 کند جی تعیین را فردی شخصیت جورالز اجا.  ای

«  راغمي » گفتمه  به باشد، جى( افق وزن بر)«  خُ ُق» و( قفل وزن بر)«  خُ ق» جمع اخال 
 و هیئمت  جعنمى  بمه  خ مق  گردد، جى باز ریشه یک به اصل در واژه دو این ،« جفردات» کتاب در

 دروفمى  صمفات  و سمیایا  و قموا  جعنى به خ ق و بیند جى چشم با افسان که است صورتى و شکل
 .شود جى دیده دل چشم با که است

 به گاه دافشمندان، از بعضى گفته به و«  است افسان باطنى و روحى صفات جیموعه اخال 
 شمود  جمى  گفتمه  اخال  فیز شود، جى فاشى افسان دروفى خ قیات از که رفتارى و اعمال از بعضى

 (.رفتارى اخال  دوجى و است صفاتى اخال  اولى)
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 جعقمول  حیات جسیر در آدجى شخصیت شکفتن اخال » جعفرى، تقى جحمد عالجه فگاه از
 .«است

 داوری و ارزشمیابی  بمه  جمع  را هنیارهمایی  و اصمول  از ای جیموعه از است عبارت اخال 
 و آفها بدی و خوبی تشخیص و شود جی افیام اختیاری و ارادی صورت به که افسافی افعال درباره
 . افسافها برای وظایف و جسئولیت( وفبایدها بایدها) الزاجات

 افسمان  از که فع ى گاه» که این آن و کرد، تعریف توان جى فیز آثارش طریق از را«  اخال 
 زفمد  جمى  سمر  کسمى  از جسمتمر  بطور کارى که هنگاجى ولى ;فدارد جستمرى شکل زفد، جى سر
 و دروفمى  ریشمه  یمک  که است این بر دلیل( دیگران به کمک و بخشش و بذل در اجساک جافند)

 .فاجند جى اخال  و خ ق را ریشه آن دارد، او روح و جان اعما  در باطنى

 اخالق علم تعاريف
 و بمد  و خموب  صفات و ج کات از که است ع مى اخال »: کرد تعریف چنین را اخال  ع م

 فیمک  صفات این اکتساب هاى چشمه سر» دیگر، تعبیر به و «گوید جى سخن آن آثار و ها ریشه
 البتمه . «دهمد  جمى  قمرار  بررسمى  جمورد  جاجعه و فرد در را یک هر آثار و بد صفات با جبارزه راه و

 اطمال  «  اخمال  » واژه فیمز  صفات این از فاشى افعال و عم ى آثار به گاه شد، گفته که همافطور
 ایمن : گوینمد  جمى  او بمه  دهمد  جى فشان عصبافیت و خشم آثار پیوسته کسى اگر جثال، ;شود جى

 خموبى  اخمال   ایمن : گویند جى کند جى بخشش و بذل که هنگاجى بالعک  و است، بدى اخال 
 اطال  دیگرى بر یکى فام که یکدیگرفد جع ول و ع ت دو، این واقع در ;دارد ک  فالن که است
 .شود جى

 هایى تعریف با فتییه فظر از که افد کرده تعریف چنان را اخال  ع م فیز ها غربی از بعضى
 فمام  به غرب فالسفه از یکى از«  اخال  ف سفه» کتاب در جم ه از است، یکسان کنیم جى جا که
 آن بمه  آدجمى  رفتمار  در تحقیمق  از است عبارت اخال  ع م»: گوید جى که خوافیم جى«  ژک »

 (9 /اخال  ف سفه)« .باشد باید که گوفه
 اخمال   ع مم  تعریف در( فولکیه جافند) دارفد جتفاوتى بینشهاى که دیگر بعضى که حالى در

 ع مم  برسد، هدفش به توافد جى آن جراعات واسطه به افسان که رفتار قوافین جیموع»: گوید جى
 (0  /النظریه االخال )« .است اخال 

  دارد؟ ها گزاره ساير با تفاوتي چه اخالقي گزاره 

 یما  افسمان  ففسمافی  حماالت  یما  افسان یا گزاره این جوضوع که است ای گزاره اخالقی گزاره
 جفهموم  بمد،  خموب،  جفهموم  اسمت   جفاهیم این از یکی گزاره این جحمول و افسان ظاهری افعال
 جفهموم  جسمؤولیت،  جفهموم  تک یف، یا وظیفه جفهوم اخالقی، فباید و باید جفهوم فادرست، درست،
 افعال یا افسان ففسافی حاالت یا افسان جوضوعش که باشیم داشته ای گزاره اگر. رذی ت و فضی ت
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 اخالقمی  گمزاره  یمک  بما  جا گفتم که باشد جفاهیم آن از یکی جحمولش یا و باشد افسان ظاهری
 چمون  است اخالقی گزاره یک این است وظیفه راستگویی گوییم جی که وقتی جثالً. داریم سروکار
 یمک  اخال  ف سفه همچنین.  است آن جحمول وظیفه و آن جوضوع افسان ظاهری افعال از یکی
 ف سمفی  همای  روش تابع دقیقاً باید بنابراین است ف سفه از شاخه یک چون و است ف سفه از شاخه
 شمود  جمی  گفتمه  اخمال   ف سفه در چه آن است ف سفی روشهای تابع که رو آن از بنابراین و باشد
 آفهما  ولمی  باشمند  فداشمته  عق ی جنبة که سخنافی گفت اخال  جورد توان در جی دارد عق ی جنبه
. هسمتند  تیربمی  ع وم اینها اجا داشت اخال  روافشناسی توان جی جثالً فیستند اخال  ف سفه دیگر
 اسمت  عق ی کاجالً ع م یک فیست تیربی ع م یک اخال  ف سفه فیستند اخال  ف سفه جزو اینها
 اخمال   ف سمفه  گموییم  جمی  اخال  پدیده جورد در سخنی هر بنابراین است ف سفه از شاخه یک و

 وقت آن بیان جیگردد عق ی سخن فقط اخال  دربارة وقتی شود فمی جربوط حیطه این به و فیست
 جخت مف  های شاخه سایر به شود جی جربوط بگوییم این از غیر چه آن. ایم شده اخال  ف سفه وارد

  و اخال  با جرتبط

 اخالق چیستي فلسفه
 بمه  گماهی . را در برگیرد  ع م ذیل جی توافد سه که رود جی کار به جعنایی به اخال  ف سفه 
 بماز  جعنمای  به گاهی و شود جی تا سه این از تا دو فقط شاجل که رود جی کار به تری خاص جفهوم
 که است ع می فحست،.   شود جی تا سه این از یکی شاجل فقط که رود جی کار به تری خاص هم

 توصمیفی  اخمال  (  Descriptive ethics)  توصمیفی  اخمال   بمه  کنند جی تعبیر آن از گاهی

 و جسالک و جخت ف ادیان و ها فرهنگ و ها تمدن – که کند جی بیان فقط و فقط که است اخالقی
 اخمال   کمافتی،  اخمال   بمودایی،  اخمال   جمثالً  چیسمت؟  اخالقشمان  ف سمفی  جخت ف های جکتي

 تممدن  یک که را ای اخالقی فظام جا جوارد گوفه این در. ژاپنی اخال  اسالجی، اخال  اسپینوزایی،
کمه  . کنمیم  جی توصیف دارفد، جاجعه یا ج ت، یا قوم، یک یا جذهي، یا دین یک یا فرهنگ یک یا
 بماب  در اگمر  یعنی دارد تاریخی – تیربی صبغه اخال  این . توصیفی فام جی فهند اخال   ان به

 در اگمر  و یابمد  جمی  تیربی جنبه بگوید سخن جوجودی ج ت یا قوم جذهي، دین، فرهنگ، تمدن،
 سمخن  افمد،  کمرده  جمی  زفمدگی  گذشته در که ج تی و قوجی یا جذهي، یا دین فرهنگ، تمدن، باب

البته جز  ف سمفه قمرار   این بخش . دارد تاریخی – تیربی صبغه کند، جی پیدا تاریخی جنبه بگوید
 . باشد توافد فمی اخال  ف سفه باشد، داشته تاریخی – تیربی جنبه که ع می فمی گیرد زیرا

 Ethics یما  Ethics normative) هنیماری  اخمال   یما  دسمتوری  اخمال   دوم ع م

prescriptive ) و ادیمان  یما  همای  فرهنگ یا ها تمدن در که گفته فمی شود  ع م در این است 
 خوب را چیزهایی چه. هاست چه اخالقیشان های فظام جخت ف های جاجعه و اقوام ج ل، یا جذاهي
 فضمی ت  را چمه  دافند؟ جی فادرست یا درست را چیزهایی چه دافند، جی بد را چیزهایی چه دافند، جی
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 اینهما  به کاری. دافند جی جسؤولیت و تک یف و وظیفه را چه. دافند جی رذی ت را چیز چه یا دافند جی
 جشخص جی کند که کدام کارهماخوب  یعنی. کند جی ارایه اخالقی فظام یک آید جی خودش فدارد،
 ایمن  جخت مف  همای  جصدا  . ها رذی ت و ها فضی ت ها ، وفادرست ها درست و کدام ها بد ، هستند،
 اخمال   یما  دسمتوری  اخمال   یا هنیاری اخال   که این جوارد. کند جی ذکر را ای اخالقی جفاهیم
 .ای را تشکیل جی دهد توصیه

 گویند جی(  Analytic ethics)  تح ی ی اخال  آن به گاهی که آن است سوم و باالخره
گذشمت   ع ممی کمه   سمه  همر  شماجل  گماهی  اخال  ف سفه(  Meta _ Ethics)  اخال  فرا یا
 را اخمال   ف سفه گاهی. (اخال  فرا یا تح ی ی اخال  ، دستوری اخال  ، توصیفی اخال ) شود جی
 اخال  و هنیاری اخال  به یعنی کنند جی اطال  سوجی و دوجی به فقط کنند فمی اطال  اولی به

بمر  . کننمد  جمی  اطمال   اخمال   فرا یا تح ی ی ف سفه به فقط را اخال  ف سفه هم گاهی و تح ی ی،
 یمک  و دارد جضمیق  جعنمای  یمک . دارد عمام  بسمیار  جعنی یک اخال  ف سفه عنوان همین اساس

 به را اخال  ف سفه که کسافی حتی.فیستند ف سفه تعبیری به اول ع م دو. تر  جضیق هم باز جعنای
 عممده  قسممت  جعترفنمد  همه هم باز بشود هم دو و یک قسمت شاجل که برفد جی کار به جعنایی
 فمرا  یما  تح ی می  اخمال   بمه  تعبیمر  آن از که سوم قسمت. است سوم قسمت همین اخال  ف سفه

 Moral) اخمال   جعناشناسمی  یکمی . اسمت  قسممت  سمه  دارای خمود  جمی شمود،  اخمال  همم   

Semantics  )اخال  شناسی جعرفت یکی  (Moral Epistemology ) وجمود  همم  یکمی 
 اخمال   بمه  شموفد  جمی  جربموط  سه هر قسمت سه این(.  Moral Ontology) اخال  شناسی
 دافسمته شمود کمه     اینکمه  بمرای . اسمت  اخمال   جعناشناسمی  اول قسممت .  اخمال   فرا یا تح ی ی

 دافمیم  جمی  اینکمه  جثمل  جعموالً جا که باید شود توجه باید فکته این به چیست؟ اخال  جعناشناسی
 همیشمه  یعنمی  گمردیم  جمی  جصادیقشمان  دفبال به فقط. چیست جعنایشان اخالقی جفاهیم و الفاظ
 تک یمف،  و وظیفمه  فبایمد،  باید، فادرست، درست، بد، خوب، دافیم جی گویا که کنیم جی رفتار جوری

 اینهما  جصمدا   چیزهمایی  چمه  کمه  دافیم فمی فقط و چیست جعنایشان رذی ت و فضی ت جسئولیت،
. اسمت  بمد  کمه  شمنویم  جمی  پاسمق  و بد یا است خوب دروغگویی پرسیم  جی جثالً وقت آن هستند

 درسمت  اسمت؟  فادرسمت  یما  است درست عهد به وفای.  است خوب بد؟ یا است خوب راستگویی
 اسمت  جفاهیم این های جصدا  جشکل جا جشکل اینکه جثل فقط. است فادرست وعده خ ف. است
 یما  درسمت  دافمیم  جمی  یعنمی . چیسمت  الفماظ  این جعنای دافیم جی که است براین فرض گویا ولی

 در کمه  الفماظی  ایمن  کمه  جمی گمردد   فرض هم اخال  در. چه یعنی رذی ت یا فضی ت یا فادرست
 از یک کدام جصادیق از راستگویی جثالً گوییم جی بعد. دافیم جی را اش جعافی رود جی کار به اخال 
 جع موم  فمه،  گفمت  کسمی  اگمر  حاال است؟ جفهوم کدام جصادیق از دروغگویی است؟ جفاهیم این

 وقتمی . بکنمیم  را اخالقمی  الفاظ جعنایی تح یل باید آفوقت. بدافیم هم را الفاظ این جاجعنای فیست
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 جعناشناسمی  ایمن  در. ایمم  شمده  اخمال   جعناشناسمی  وارد شدیم اخالقی الفاظ جعنایی تح یل وارد
 کمه  دارفمد  اخال  در را جعافی همان اخالقی الفاظ آیا که است این جخصوصاً جهم جسأله اخالقی
 .دارفد  شوفد جی استعمال اخال  غیر در وقتی

 حکمم  یمک  جما  وقتمی  اوالً کمه  است این سر بر بحث اخالقی شناسی جعرفت در حقیقت در
 در کسمی  هر چون بیاوریم؟ دلیل اخالقی حکم این برای توافیم جی چگوفه کنیم جی صادر اخالقی

 بپمذیریم  او از جما  کمه  ایمن  برای کند جی صادر حکم وقتی اخال  غیر چه و اخال  چه ع می، هر
 کمه  ایمن  بمرای  کند اقاجه دلی ی بتوافد باید او کنیم جی دلیل جطالبة وقتی و کنیم جی دلیل جطالبة
 طمرف  اگمر  کنمیم  جمی  صمادر  اخالقی حکم یک جا وقتی حاال است درست کرده صادر که حکمی
 دلیمل  بتموافیم  باید جا اید کرده صادر حکمی چنین دلی ی چه به گفت و کرد دلی ی جطالبة جا جقابل
 جعنمای  بمه  توجیمه ) اسمت؟  چگوفمه  اخمال   در توجیمه  تعبیمری  بمه  یما  آوری دلیمل  کنمیم،  اقاجه

 صمادر  کمه  را احکاجی توافیم جی اخال  در چگوفه جا(  Justification یعنی اش شناسی جعرفت
 همر  وظیفه اجافت ادا  یا است خوب اجافت ادا  فرضاً که گفتید شما اگر یعنی کنیم توجیه کنیم جی

 که همچنین این. شود جی جربوط اخال  شناسی جعرفت وبه است اخال  توجیه بحث این ، افسافی
 صماد   اخالقمی  حکمم  فمالن  کنمیم  جع وم کیا از. کنیم جع وم کیا از را اخالقی احکام صد  جا

 اخمال   از قسممت  یمک  کمه  اخالقمی  شناسمی  جعرفمت  به شود جی جربوط جباحث قبیل این. است
 اخالقمی  وجودشناسی در. است اخالقی شناسی وجود تح ی ی اخال  سوم قسمت اجا. است تح ی ی
 جما  را هما  واقعیمت  این یا دارفد وجود عالم در اخالقی های واقعیت آیا که جی شود این سر بر بحث
 هسمت؟  فرقمی  چمه  جکتشف یک کار با جخترع یک کار بین جثل اینکه ببینیم که. آوریم جی پدید

 افمد  بوده خبر بی وجودش از دیگران ولی است داشته وجود هستی جهان در که را واقعیتی جکتشف
 واقعیمت  از اکتشاف در شما که است این در اختراع و اکتشاف فر . رسافد جی شما و جن اطالع به
 واقعیمت  اختمراع  در. رسافید جی هم دیگران گوش به را خبر بعد شوید، جی باخبر فقط بوده پیش از

 در حمال . اسمت  اکتشماف  و اختمراع  و جکتشمف  و جختمرع  فمر   ایمن . آورید جی وجود به را فابوده
 حماال . کشمف  لغمت  اکتشماف  جای به و برفد جی کار به جعل لغت اختراع جای به فنی اصطالحات

 فمه،  یما  کنمیم  جمی  کشف را آفها فقط جا و دارفد وجود اخالقی های واقعیت آیا که است این سؤال
 وجمود  به را آفها خودجان کنیم  جی جعل چیزهایی س س ه یک جا فدارد وجود اخالقی واقعیت اصالً
 .(قرارداد راه از جثالً.) آوریم جی

 :( morals 8 Ethics) اخالقیات
 : در فظر گرفت زیر فوع دو بر را افسان اخال  جیتوان ک ی بطور
 در کمه  اسمت  استعدادهایی و احساسات و غرایز ، فطری صفات: طبیعی و فطری اخال  - 
 حم   جافنمد . فمدارد  دخمالتی  گوفه هی  آن تحصیل در عمل و اختیار و شده آفریده افسان طبیعت
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 . . . و کمال حيّ و عدالتخواهی کنیکاوی، خداجویی،
 عممل  جقام در که گویند را صفاتی گوفه آن اکتسابی صفات: اختیاری و اکتسابی اخال  -2

 .شود جی حاصل افسان برای تدریج به اختیار و
 جمی  شمکل  عقالیمی  سمیر  یک اساس بر افسان اختیاری افعال از که است جعرفتی ، اخال 

 الیمه  دو که شود جی تشکیل ضوابطی و اصول جیموعه یک از اخال  که داشت توجه باید گیرد
 .است تمایز قابل آن در جدی

 عمل روح " به توجه دوم قالي و است اخالقی ضوابط و اصول ، شکل به جربوط اول قالي
 کمد  از تموان  جی اول بخش در. باشد جی اخالقی عمل در " جعنا "  عنصر دخالت یا و " اخالقی
 پمذیر  اجکمان  آن تعریف سادگی به که است اجری دوم بخش در ولی   کرد صحبت اخالقی های
 . " اخالقی های کد " با لزوجا فه است " اخالقی های آل ایده " با بیان قابل بیشتر و فیست

 تجاري اخالق
 بررسمی  به که است اخال  از ای شاخه تیارت در جیان شاخه های جخت ف اخال  ،اخال 

 بمه  اخمال   جسئ ه به پرداختن لزوم تیارت حیطه در. پردازد جی تیاری جحیط در اخالقی جسائل
 رعایمت  عدم دریافتند، تیار که ای گوفه به است  رسیده اثبات به زجان جرور به و تیربی طریقی
 فیماز  بنابراین کرد، خواهد س ي ها آن از را فعالیت اداجه حتی و بازار به ورود شاف  اصول، برخی
 اصمول،  ایمن  به توجه 990  و930  های دهه در. شد جطرح بازرگافان سوی از تیارت اخال  به
 اخمال   عنموان  تحمت  ای رشمته  ظهمور  بمه  جنیمر  و یافت شدت دافشگاهی و تیاری جحافل در

 .شد ها دافشگاه در تیارت،
 جهافی سازجان گذاران پایه توسط 990  دهه در بار اولین تیارت، در اخال  رعایت به فیاز
 غیمر  تیماری  همای  رویمه » عنموان  تحت ای فاجه جوافقت تدوین به افتها در و شد جطرح تیارت
 و جحکموم ( جکارافمه  فروشمی  ارزان) داجپینمگ  فاجمه  عهمد  ایمن  طبمق  بمر . شمد  جنیر «جنصفافه

 .شد ارائه جعضل این با جقاب ه برای راهکارهایی
 شناخته اساسی اهداف جزو تیاری فرهنگ و اخال  ارتقای اجروز اقتصادی های افیمن در

 رعایت بر و گرفته قرار افتشار و تدوین جورد تیارت، اخال  عنوان تحت جقرراتی و ضوابط و شده
 افراد سالجت کنندگان، جصرف حقو  حفظ جهت قوافینی فیز جوارد برخی در. است شده تاکید آن

 اخالقمی  اصمول  از که شده وضع کشور الم  ی بین اعتبار به خدشه شدن وارد از جمافعت یا جاجعه
 (19 کار ، و کسي اخال  کاجنیش، پاول). است گرفته فشات

 جنمابع  جصمرف  کماهش  طریمق  از پایمدار  توسمعه  جم ه از جثبتی فتایج تیارت، اخال  رواج
 تب یغمات  از ج موگیری  جمداری،  جشمتری  زیست، جحیط حفاظت بهداشتی، جقررات فاپذیر، تیدید
 هسمتند،  جیزا بحث دو تیارت در اخال  و اقتصاد در اخال  .داشت  پی در را آن فظیر و فریبنده
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 و آن تیماری  بخش به تیارت در اخال  کند، جی فگاه تولید و صنعت کالن به اقتصاد در اخال 
 .پردازد جی کننده جصرف و کارفرجا کارگر، بین اخالقی اصول و روابط

 و ارسطویی دیدگاه از بکنیم، فگاهی اقتصاد و اخال  بین رابطه بحث سابقه به بخواهیم اگر
 همای  سمال  بمرای  و گرفته جی جای جدن سیاست و ع م جبافی حوزه در اقتصاد و اخال  اروپایی،
 و اخال  حوزه دو بین اشتقا  جدرن، دوران در اجا است، بوده جطرح جعرفتی حوزه این در طوالفی

  ..است آجده وجود به اقتصاد

 "حقوق"و  "اخالق  "تفاوت مبنايي 
 دو دوم، جهمافی  جنگ از بعد تا است کرده گزارش بشر جکتوب تاریق که زجافی دورترین از
 اسمت  «عدالت» اخال  رکن اینکه یکی است  بوده اخال  فی سوفان همة اجماع جورد تقریباً فکته
 بمدین  فیمز  عمدالت  آفکه دیگر و م است زیستن عادالفه جعنای به زیستن اخالقی دیگر، تعبیر به م

 دیگر افسان، خود جم ه از هستی، جوجودات همة شود  رعایت حقی صاحي هر حق که است جعنا
 اگمر  کمه  دارفمد  حقموقی  خمدا،  خدا، به داشتن اعتقاد صورت در و او پیراجون طبیعت او، فوعان هم

 اجمماع  ایمن  اجا. است زیسته ظالمافه فکند، رعایت اگر و عادالفه کند، رعایت را حقو  این افسان
 اخمال   رکمن  را عمدالت  کمه  داشمتند  وجمود  فیمز  کسمافی  جعدود داشت  فیز هایی استثنا  تقریبی،
. دافسمت  جی اخال  رکن را «شفقت» که بود بودا ایشان جیان در چهره ترین شاخص. دافستند فمی
 را آن و کمرد  وارد اخمال   ف سمفة  به را «اخالقی ح » جفهوم بات ر جوزف فیز اروپائیان جیان در

 اخمال   رکمن  عنموان  بمه  را «خمواهی  فیک» جفهوم فیز هیوم دیوید او جز. دافست جی اخال  رکن
 بودا، تبع به شوپنهاور فهایت در. فداشتند چندافی تأکید جفهوم دو این بر ففر دو این اجا کرد جعرفی

 زجمافی  و دوم جهمافی  جنگ از پ . کرد جطرح اخال  رکن عنوان به را «شفقت» جفهوم دیگر بار
 بمه  داشمتند،  همایی  گمرایش  چنمین  کمه  فی سموفافی  شد، پدیدار غرب در فگر زفافه های گرایش که

 بودفمد  جعتقد ایشان. بود( care) «خواری غم» جفهوم، آن و کردفد توجه «شفقت» شبیه جفهوجی
 عقیده این از فگری زفافه جوضع از فی سوفان این گرچه. عدالت فه و است اخال  رکن جفهوم، این
 .پرداخت فظریه این از دفاع به فیز دیگر جنظری از توان جی اجا افد کرده دفاع

 بمه  را اخمال   توان فمی و اخال  ع م فه است حقو  ع م جبنای ،«عدالت» رسد جی فظر به 
 جخصوص کارکردهایی یک هر که هستند هم از جدا جقولة دو حقو ، و اخال . فروکاست حقو 
 یک هی  توان فمی اجا باشد جبتنی دیگری بر یکی جیان، این در است جمکن گرچه. دارفد را خود به
 حقمو   عمدالت،  جبنمای  و عمدالت  ،(Law) حقمو   ع مم  جبنای واقع در. فشافد دیگری برجای را
(Rights )جیان افد، دافسته جی عدالت بر جبتنی را اخال  قدیم، از که کسافی اساس این بر. است 

 اخمال   جبنمای  را خمواری  غمم  عمدالت،  جمای  به باید عوض در. افد کرده خ ط اخال  و حقو  ع م
 خواهمد  بمار  به فرزفد سه خود، خواری غم آفگاه بدافیم، اخال  جبنای را خواری غم اگر. کنیم ق مداد
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 ایمن  بما . هسمتند  عشمق  و احسمان  فیز فرزفد سوجین و دوجین است  عدالت آفها فخستین که آورد
 عمدالت  بمر  جبتنمی  حقمو ،  که چرا است، اخال  بر جبتنی حقو ، ع م کنیم ادعا توافیم جی وصف
 ( 190 ج کیان ، ).است خواری غم فرزفدان از یکی عدالت، و است

 بمه  کسمي،  بودن حالل و باشد الهی سعادت به رسیدن افگیزه به باید جادی فیازهای تأجین
 .فیست آخرت کردن فراجوش جعنای

 اخالقی اصول ترین عرصه ی اخال  تیاری آن است که جهماز دیگر فکات جهم دیگر در 
 تعهمدات  بمه  و پایبنمدی  تیماری  اسرار پذیری،حفظ جسئولیت افصاف صداقت، را تیارت بر حاکم
تیمارت   عرصمه  در جهم بسیار رقابتی جزیت یک اخالقی جوازین به بودن پایبند .دهد جی تشکیل
 اسمت کمه   داده فشمان  بریتافیما  ای حرفمه  اخمال   افسمتیتوی  آجاری بررسیهای.  است الم  ی بین

 و جعیارهما  بموده و  خمود  کارکنان برای اخالقی رهنمودهای دارای که هایی شرکت سود جیافگین
 شمرکت  سمود  جیمافگین  بماالتراز . افد کرده رعایت درتیارت را شده شناخته اخالقی استافداردهای

 ویژه به  غربی کشورهای اگرچه .افد پایبند فبوده استافداردها یا جعیارها این به که است بوده هایی
 دهمد  جمی  فشان تاریخی بررسی های اجا دافند تیاری جی اخال  گذار پایه را خود  جتحده ایاالت
 حمدود  کمه   حممورابی  قمافون  در و ارد د تیارت تاریق به قدجت ای پیشینه تیاری اخال  که که

 در و  تیماری  اخال  با رابطه در جتعددی جواد است شده تدوین بابل جیالد در از پیش قرن هفده
 ج ل آثارف سفی در ارزشمندی اخالقی رهنمودهای و دارد وجود ای حرفه اخال  ک ی یک فگرش

 باسممتان ، ایممران پیرفیمما،). شود جی جشاهده تیارت باب در آفان کالسیک ادبیات یا زجین جشر 
 120) 

 کشورهای غربی پژوهشی جراکز و ها دافشگاه اقتصادی، های بنگاه که است آن جس م قدر

 اخالقمی  و جعیارهای اصول تدوین زجینه در فراوافی تالشهای آفان بازاریابی تشک های همچنین و

 و فماجط وب  همای تیماری   رویه کردن جشخص اخالقی، های فاجه فظام تهیه و تیارت با جرتبط

 همای  همچنمین رویمه  .داده افمد  افیمام  جخت ف ج ل تیاری های رویه و خ قیات پیراجون تحقیق

 بمه  گیرفمد  جمی  قمرار  جورد بحث تفصیل به تیاری اخال  در که غیرجنصفافه یا فاجط وب تیاری

 بمروز  جوجمي  و بموده  اخمال   خمالف  دادن آفها افیام تیارت در که شد گفته اقداجاتی یا رفتارها

                                                
 حقو  و جزا حقو  باب در جاده 232 شاجل شد، فوشته بابل شاه حمورابی دستور به که حَمورابی قافون  

 در و اسمت  بازالمت  از گردیمده  حمک  آن روی بر حمورابی قوافین که ستوفی. است تیارت حقو  و جدفی
 .اسمت  شمده  فوشته جیخی خط به ردیف 14 در ستون این گرداگرد قوافین جتن. دارد ارتفاع جتر 2٫1 حدود
 جیموعه یک عموجی اعالن به فرجافروا یک آن در که ست ای شده شناخته سند فخستین حمورابی قافون
 کند  جی اقدام خود ج ت برای قوافین کاجل
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 .شود تیاری جی های طرف یا ف طر به خسارت

بمرای   بازاریمابی  کننده، گمراه تب یغات به توان جی فاجط وب تیاری های رویه ترین جهم از

 فگهداشتن عیمي  پوشیده توافق، جورد فموفه با شده عرضه کاالی تطبیق عدم آور، زیان کاالهای

 کاال فروش تبعیض در ،( داجپینگ) جکارافه فروشی ارزان آگاهافه، طور به خریدار دید از کاال ذاتی

 .برد فام را کاال جوقع به ارسال یا تحویل عدم و جشتریان به

 جمی  پیدا اهمیت تیاری اخال  ق مروی در که که جوضوعاتی است ان دیگر جهم فکات از 

 درعرضمه  فاسمالم  رقابمت  تشدید جیالدی سوم درهزاره .باشد توافدجتفاوت هردوره ای جی در کند

 ارزان فروشمی .  اسمت  کمرده  وارد اقتصمادی  های بنگاه از برخی به زیادی خسارات اقتصادجهافی

 تهدید را های اقتصادی بنگاه از برخی حیات اداجه  الم  ی بین های فاجه جوافقت رغم به  جکارافه

 فنماوری  توسمعه  و الم  می  جبمادالت بمین   حیمم  گسمترش  جموازات  به  جرایم اینترفتی. کند جی

 فمروش  جعنموی،  همای  دارایمی  سرقت. گرفته است خود به ای فزاینده روفد ارتباطات و اطالعات

 اخمال   شده شناخته جعیارهای به توجهی بی فعالیت فشافگر رواج و شخصی های فایل اطالعات

 سموخت  بمه  اساسی غذایی جواد است یا تبدیل الم  ی بین سطح« هکرها» در ای حرفه یا تیاری

  فقیمر  یا توسعه درحال کشورهای غذایی دراجنیت آن جنفی اثرات به توجه بدون  بیولوژیکی های

  کیوتو کنوافسیون های توافق برخالف و سابقه بی ای به گوفه  ای گ خافه گازهای حیم افزایش

 بیمافگر   اسمت  خطمر  جعمرض  در فهما  آ فسل که حیوافی و های فباتی گوفه افقراض روفد تشدید و

 فسم های  بشمرو  رفماه  تمأجین  برای پایداررا توسعه که است ای یاحرفه تیاری اخال  آشکار فقض

 .است داده قرار تأکید جورد اخالقی ازارزشهای یکی عنوان وبه شناخته ضروری آینده

 ضموابط  و جعیارهما  با گردید تشریح که دالی ی به کشورها اقتصادی و باالخره آفکه تحریم 

 در تعهمدات خمود   به اقتصادی های بنگاه که شود جی آن از جافع زیرا دارد جغایرت اخال  تیاری

 همای  شمرکت  تحریم اقتصادی.  کنند عمل فها آ فروش از بعد خدجات تأجین و کاال تحویل جورد

 بمی  تیماری  همای  فرصمت  از کمرده اسمت   جبمادرت  به تحریم که را کشوری بازرگافی یا تولیدی

  .کند جی جحروم تحریم جورد کشور در شماری

 خود به را آدجی توافد جی که است چنان تیارت ظاهری بر اساس آجوزه های دینی طبیعت

 در آفچه و جادی جهان آفرینش از هدف درحقیقت،. بینیاجد فرد جعنوی هالکت به و دارد جشغول

 و دفیما  باید افسان بنابراین،. است الهی سعادت سوی به بشر حرکت زجینه آوردن فراهم است، آن

 ارزش بمرایش  اجمور  این آفکه فه بدافد، خود جتعالی هدف به رسیدن برای ای وسی ه را آن جظاهر
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 زفدگی هدف را اجور این فباید افسان دیگر، عبارت به. شود فراجوش اص ی هدف و بیابد استقاللی

 .کند فراجوش را آخرت و ببندد دل آفها به و دهد قرار خویش

. بمود  فمروش  و خرید حال در که شد جردی جتوجه بصره بازار در السالم ع یه ع ی حضرت

 کمارگزاران  و دفیا بندگان ای» : فرجود سپ . گریست سخت و کرد فگاه او کار در قدری حضرت

. غاف یمد  آخمرت  از که حالی در گذرد، جی زجان و خوابید جی شي و خورید جی قسم روز دفیا، اهل

 عرضمه  حضمرت  به فردی «کنید؟ فکری آخرت برای و برگیرید توشه خواهید جی هنگام چه پ 

 ط مي »: فرجمود  اجمام  کنمیم؟  چه پ  فداریم، جعاش تهیه از ای چاره جا اجیرالمؤجنین، ای: داشت

 از فماگزیر  جما  بگوییمد  اگر پ . کند فمی غافل آخرت برای تالش از را افسان حالل، راه از جعاش

 فهمج .)  .شمد  جمدا  جرد از گریست، جی که حالی در حضرت« .بود فخواهید جعذور هستیم، احتکار

 (البالغه

 حمالل  و باشد الهی سعادت به رسیدن افگیزه به باید جادی فیازهای به دیگر سخن ،  تأجین

فیست و چنافکه از دستورات دینی به دست جی آیمد   آخرت کردن فراجوش جعنای به کسي، بودن

بکار گیمری   آجدهای پی از رباخواری، با جبارزه و اقتصاد پویایی دوستی، فوع حفظ جعنوی، پاداش

 بمه  عممل  که دارد وجود تیارت زجینه در فراوافی اخالقی روایات .است اصول اخالقی در تیارت 

جافند آفکه  .سازد جی تبدیل تیارت و کسي برای جط وب و سالم جحیطی به را جحل تیارت آفها،

 :است آن دار عهده فرد که کسبی فقهی اصول از دقیق ، آگاهی

 تیمارت  آگماهی  بمدون  ک  هر»:فرجاید جی جضمون این به اشاره با السالم ع یه ع ی اجام

 (البالغه فهج.) «رود جی فرو ربا باتال  در ای فزاینده طور به کند،

 پشمیمافی  صورت در قرارداد فسق همان یا از دیگر جهمات جطروحه در آداب تیارت ، اقاله 

 را داد قرار فسق تقاضای ک  هر»: است فقل باره این در السالم ع یه صاد  اجام خریدار است ،از

 (جی سی ،بحار االفوار ).«کند جی برطرف او از قیاجت در را اش سختی خداوفد بپذیرد،

 شود سنییده کاجل طور به اجر های ویژگی و ها جنبه قرارداد، عقد از پیش است الزم البته

 . فینیاجد فسق به قرارداد تا

. دارد درپمی  را جمال  فزوفمی  و برکمت  فروش که بر اساس روایات و خرید در گرفتن آسان 

 بخشمید  خداوفمد »: دهد جی جژده گوفه این تاجران به حدیثی در آله و ع یه اهلل ص ی اعظم پیاجبر

  (همان).«بود گیر آسان فروش، و خرید هنگام و بوده شما از پیش که را کسی

 جمی  السمالم  ع یمه  اجیرالمؤجنین: است تاجر شیاعت اخالقی پسندیده های ویژگی دیگر از
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 (همان.)«دهد جی روزی شیاع تاجر به خداوفد و جافد جی جحروم ترسو تاجر»: فرجاید

 گیري نتیجه

 از ای شاخه تیاری اخال : که  شود جی رهنمون فتییه این به را جا ذکر شده جطالي جرور

 در ا ر آن از فاشمی  اخالقمی  ئل جسا یا وجعنوی اخالقی اصول که است(  عم ی) کاربردی اخال 

 شمدن  جهمافی  به توجه همچنین با.دهد جی قرار بررسی کارجورد و کسي فضای یا تیاری جحیط

 تیمارت  در اخالقمی  فکات رعایت فیازبه بازارها، گسترش آن فتییه در و ارتباطات توسعه اقتصاد،

ادیان و بویژه جکتي اسالم با قرائت اهل بیت ع تاکیمد  .است یافته افزایش دیگر زجان هر از بیش

بستری اخالقی به جنظور بهتر زیستن و جسمافخت بما روحیمه ی کممال گمرای      بسزائی در اییاد 

افسافی که از اهداف همه ی ادیان است بوده افد که در آجوزه ها ، جنش و تقریمر بزرگمان دینمی    

در واقع بر اساس اجوزه های اسالجی راهبرد واقعی برای دورفبودن از دفیا و . بخوبی جشهود است 

ش و در عین حال از جسیر کمال گراوی بماز فمافمدن بهتمرین راهکمار رو     رهبافیت به جعنای غ ط

آوردن به تیارتی است که در آن اخال  و بایسته های اخالقی بمه دقمت فراگیرگشمته و جحقمق     

 .گردد
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