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  هاي طرف عرضه  گيري از سياق بهره
  انگاري قاعده محور سازي كسب و كار با رويكرد فايده در اخالقي
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  مقدمه. ۱
گيـري مـديران قـدمتي طـوالني      مهـاي تـصمي   فرآيند اخالقي سازي کسب و کار در حوزه  هرچند  

 ي مـورد بررسـ  در دانـش مـديريت      که  دهه است  سهمتر از    ک ، ليکن بصورت يک مقوله مستقل     ه؛داشت
 به عنـوان مرکـز تعامـل و      ١ موضوع زماني براي جامعه بيشتر گرديد که بازار        تيولوا.  است قرار گرفته 

اي را احـساس کـرده و مبتنـي بـر       چنين پديـده روها وجود ها، توقعات و ني     عرضه و تقاضاي خواست   
گيري از علم اخـالق در کـسب و کـار             بهرهلذا فرايند   . برد نيازهاي خود به اهميت چنين موضوعي پي      

پس از شناخت اين نيـاز    . ي بر نياز بوجود آمده است     فرايندي تصاعدي و گام به گام بوده و کامالً مبتن         
 ي اخالق و جامعه شناس    يروانشناس , فلسفه اخالق  ري علم اخالق نظ    مختلف يها  از شاخه  گيري  با بهره 
 به منظور تبيين اين پديده تدوين شده و امکان تجـويز و      تالش شد تا دستگاه و الگوي مناسبي       اخالق

هـايي هماننـد مـسئوليت     اولين آثـار ايـن نـوع نگـاه در بحـث      . هاي مطلوب فراهم آيد     اعمال سياست 
 پـس از آن  .سـتراتژيک سـازمان هويـدا شـد    هـاي ا  و در ارکـان بيانيـه   ها متبلـور    در سازمان  ٢اجتماعي

از سـوي   . مستقل تدوين شـد   سند  سازمان به عنوان يک موضوع و        در   ٣ اخالقي بيانيهمفاهيمي همانند   
هـا   هـا و شـرکت   سـازي آن در سـطح سـازمان    ديگر به منظور توسعه اخالق کـسب و کـار و نهادينـه            

ليکن اگـر  . دين و مقررات عرضه گرد    هاي متفاوتي شکل گرفت که در قالب قواني         استراتژي و سياست  
هاي ايـن دو حـوزه را در      و تقاضا تقسيم کنيم و تعامل مؤلفه       بازار را در وهله اول به دو بخش عرضه        

 بـه بخـش عرضـه بـوده و      شتر معطوف يبها و رهنمودهاي عملياتي شده         نوع استراتژي  ،آن مرور کنيم  
وضـع قـوانين ماليـاتي خـاص،      . سـت  شده   ي صورتبند ها  با شرکت ) حاکميت(مبتني بر ارتباط دولت     

 نوعـاً  يارانـه تانداردها و حتـي گـاه ارائـه    هاي مبتني بر اسـ  يققانون حفاظت از محيط زيست و يا تشو  
ها را به اخالقـي رفتـار      ها و شرکت    سازمان کنند تابه مدد آنها     ها وضع مي    هايي است که دولت     سياست

هاي اقتصادي چنين برخوردي و اعمـال حاکميـت در             اساساً در نظام   نکهفارغ از اي  . کردن تشويق کنند  

                                                
  .عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران *
  .  واحد علوم و تحقيقات/ عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  ∗∗

1 . market 
2 . social responsibility 
3 . ethical statement 
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  مـذکور، ياسـتها يم سيدر تنظـ  رسـد    بنظر مي  هاست،  ارات دولت  اختي طهيزه در ح  ن حوزه تا چه اندا    اي
  . شده استدر نظر گرفتهدر مقام عمل  متعلق به حوزه تقاضا کمتر نقش مشتري و نيروهاي

 به تبيين نقـش جامعـه مـدني در          قاعده محور کوشد ذيل دستگاه اخالقي فايده انگار        اين مقاله مي  
کننـده نهـايي خـدمات و محـصوالت           ن و قدرت مشتريان را به عنوان مصرف       اين زمينه پرداخته و توا    

ابتـدا  در در ايـن مقالـه   . نمايدروشن  ايشان به رفتار اخالقي     ها به منظور وا داشتن      ا و شرکت  ه  سازمان
سـپس  . شود هاي تقاضا محور پرداخته و نظام تعادلي بازار شکافته مي      به تبيين نقش مشتري و سياست     

نقش جامعـه مـدني در      به    قاعده محور مورد بحث قرار گرفته،      انگار  فايده يمباني اخالق در فصل سوم    
  . شود مي هاشار ن راستا اي
  
  ها  سازي سازمانيهاي تقاضا محور در اخالق  و سياستيتبيين نقش مشتر. ۲

ظـام  در حقيقـت بـازار در ن      .  کنـد  ي مبادله کاال داللت مـ      فراتر از محلي براي    ي به امر  مفهوم بازار 
گيـرد و تعامـل نيروهـا در آن باعـث      جهاني مکانيست که تعادل نظام اجتماعي جامعه در آن شکل مي      

جـا   هـا جابـه   تعادلي که در هر لحظه با تغيير يکي از مؤلفه         . شود تا نوعي تعادل ناپايدار شکل گيرد        مي
د ايـن تعـادل بـه    در نظام سنتي ايجا. رسد شده و در نقطه جديدي و با مختصات جديدي به تعادل مي 

 معنـاي قـرون وسـطايي آن و حاکمـان و          دراي از قواي مسلط شـامل ديـن و مـذهب              عهده مجموعه 
در حاليکه خلق يک محيط تعاملي بـه نـام بـازار کـه در آن هـيچ نيـروي                    . پادشاهان گذاشته شده بود   

 در ٤هـا   تعادل از طريق آزادي عمل مردم بـه منظـور حداکثرسـازي مطلوبيـت          وجود نداشت و   مافوقي
از ايـن  .  کـار را تغييـر داد  صـورت گرفت   ميكلها ش و مبتني بر تضاد بين خواست  محدوده ارتباطات   
بـه   گـردد  در آن ساز و كار دموكراتيـك واقعـي محقـق مـي         دانند که      تنها مکاني مي   روست که بازار را   

ان مردم کـه مـشتري    تواند حق انتخاب طبيعي را از          هيچ نيروي مسلطي همانند سرمايه نيز نمي       کهينحو
تکـون چنـين فراينـدي بـود کـه          نـد   يفرادر  . گيرنـد سـلب نمايـد        قرار مـي   ٥ و در طرف تقاضا    هستند
 ، اصـلي ايـن صـحنه   سلـسله جنبـان   در عمـل  .كردنديگري ظهور   هاي مديريت يکي پس از د       پارادايم

. ها پيدا کرد ژيها و استرات  سياستي افکني پ  محوري در  ي نقش ، تأثيرگزار ي، به عنوان  عنصر    »مشتري«
المت و حيـات ايـن    دل همين نظام تعاملي و به منظـور تـضمين سـ           مفهوم اخالق کسب و کار نيز از        

 را مبتني بر خرد جمعـي       ي چنين رويکرد  در عمل ماهيت مطلوبيت جمعي افراد      .پديده شکل گرفت  
و انبـوهي از  اي شـد   هـاي آن توجـه ويـژه     به مشتري، انواع آن و خواستبر اين اساس  . انتخاب نمود 

. ها در باب اهميت مشتري، لزوم توجه به آن و حتي تعريف آن عرضـه شـد     مقاالت، کتب و سخنراني   
 ،کننده نهايي فراتر برد  مفاهيمي همانند مشتري دروني، ذينفعان و سهامداران دامنه مشتري را از مصرف           

                                                
4 . utilities 
5. demand side  



 ٣

هـاي سـازماني و      اسـتراتژي لذا نوع نگاه غالب در      .  شد  جانشين آن  ٦ مفهوم زنجيره مشتري   به نحويكه 
 که مبتني بر توليد بود بيشتر به ٧ مشتري محور شد و اساساً دغدغه مديران از طرف عرضه         ،فراسازماني

هـاي طـرف عرضـه را     هـا و اسـتراتژي      سياست  بود که    اين مشتري  اساساً من بعد  .سمت تقاضا رفت  
هـا را وادار   ها و شـرکت   سازمانش يانتخاب مختار خولذا اين مشتريان بودند که با . نمود مشخص مي 

در اين ميان هرچند بحث اخالقـي سـازي و نيـاز            . ساختند تا منطبق با خواست آنها حرکت نمايند         مي
 ليکن فقدان تجربـه کـافي در ايـن مـورد و     ،چون و چراي به آن محصول تعامل در همين بازار بود           بي

 کـه بـا   يا مبـاحث هاي زيست محيطي يـ  اهميت و ضرورت رعايت آن در بعضي از موارد همانند بحث     
هـاي   هاي الزم و اسـتراتژي  ها را برآن داشت تا با اتخاذ سياست          دولت ،سر و كار داشت   ها    جان انسان 

 تقاضا و توجه به سـمت  هي از ناحاين غفلت تاريخي.  اخالق را در کسب و کار نهادينه سازند       ،مناسب
 بـر  يمبتنـ  ي جريـان ابنـده بـه  ي  رشدينظام تعاملعرضه موجب گرديد که فرايند اخالقي سازي از يک       

هاي  قوانين متعدد و سياست. ها با دولت تبديل شود ها و سازمان بين صنايع، شرکتزني   رايزني و چانه  
تـأثيرات  متضمن تشويقي و تنبيهي دولت به منظور وادار ساختن آنها به رعايت قواعد اخالقي هرچند             

فع در بـسياري از مواقـع منـا   . هايي را نيز بـا خـود بـه همـراه آورد     ني ليکن نگرا  بود، فراوانيبه و   معتنا
 با واضـعان  ن به جهت تعامل  هزينه فراوان به منظور تعيين قواني     متضمن صرف  ها  ها و سازمان    شرکت

.  الزم بودنـد هـاي  کـارايي  فاقـد  هاي نظارت و کنترل در بسياري از اوقات     همچنين سيستم . قانون بود 
 فرايند دستيابي به يک استاندارد زيست محيطي بخشي از قوانين دولت به منظور وادار         مثال اگر  بعنوان

هـاي اخالقـي در قبـال جامعـه بـود، در بـسياري از مواقـع ايـن                      اتخاذ استراتژي  شان جهت ساختن اي 
 اثربخــشي خــويش را از دســت داده و ،هــاي غيراســتاندارد هــا بــا وجــود اســناد و گواهينامـه  سيـستم 
.  همه جانبه بودتوان ارزيابي و بررسيفاقد ها و حاکميت  نترل و ارزيابي وابسته به دولت   هاي ک   سيستم
اينکه دخالت و حضور دولت در اين زمينه با يک تهديد جـدي ديگـر نيـز همـراه بـود و آن                     بر مضافاً

يـک    بـه قبـول کـردن ورود   يح آنکه باتلق  يتوض. ت بازار در تضاد بود    اينکه اساساً اين موضوع با ماهي     
 کننده يبانيپشت با تکيه بر نيروي  صرفاً بلکهشي خونيروي مافوق بازار که نه بر اساس سازوکار طبيعي       

رفـت کـه در     بيم آن ميکهيبه همراه داشت بطوراي   خطرات بالقوهسازدد وتواند بازار را محد    خود مي 
ان آزاد بـازار  رفته و جريـ   هاي خاص در بازار بکار        بسياري از موارد اين قدرت در راستاي منافع گروه        

توانست خطـرات   هر آن مي مر دوتيغ يک  مانندسازي همواره به رايند اخالقياز اين رو ف. به خطر افتد 
  .  جامعه فراهم سازداي را براي بالقوه

 ياستهاي سينه سازيند نهاديان و طرف تقاضا درفرا    اشاره شد نقش و تأثير قدرتمند مشتري      چنانکه  
تقاضا محور نمودن فرايند اخالقي سازي کسب و کار به اين معني       . شد   توجه واقع     کمتر مورد  ياخالق

                                                
6 . customer chain 
7 . supply side 
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هاي مناسب و اطالعات صحيح از بـازار      زنجيره مشتريان را بر اساس داده      ،گيري  است که نظام تصميم   
هـاي غيراخالقـي را طـرد نمـوده و در       د که مشتريان با انتخاب خود مجموعه      يت نما اي مديري   به گونه 

 قواعـد اخالقـي را   ، فرايند ارائه توليد و خدمت    يوادار سازند در ط    راها  ها و شرکت    عمل سازمان مقام  
هـايي را کـه اسـتانداردهاي زيـست محيطـي را رعايـت              مثال اگر مردم شـرکت     بعنوان. ندرعايت نماي 

نعـت بعمـل   شان مما اييد کاالها و از خرينديم نما تحريرمجاز استفاده نموده غي موادا از   کنند و ي    نمي
کننـد تـا رفتـار خـود را مطـابق بـا         تـالش مـي  نيقـ يب بـه  يبه احتمال قر  ي  ياه  مجموعه نيآورند، چن 

نـد زمـاني   ايـن فراي . دنـ تنظـيم نماي كننـد،   مطابق با آنها رفتار مياستانداردهاي اخالقي جامعه که مردم   
ن بلـوغ  ي جامعـه بـد   خارج شده و تک شاخصيان از حالت  گيري مشتري    تصميم نظامافتد که     اتفاق مي 
آفرينـي     نقـش يري گهاي مناسب هنگام تصميم  در انتخاب گزينه  د  يبا  مي يگريد هاي   شاخص برسد که 

 بيش از آنکه وظيفـه   و به هنگام است،  يافت اطالعات مکف   دري  که متوقف بر   ي بلوغ نياحراز چن . دنکن
 نوان رکن چهارم دموکراسـي  است که جامعه مدني و مطبوعات به ع   ينقشج  ياز آثار و نتا   دولت باشد،   

هـا و    کند بستر رشد طبيعي را در فرايند آزادسـازي ظرفيـت            اي که تالش مي     اساساً جامعه . کنند يفا م يا
رسـاني صـحيح در همـين چـارچوب کنتـرل             تواند با اطـالع     نيروهاي بالقوه افراد بوجود آورد تنها مي      

 بـه  ن عرصـه و بـسنده کـردن   در ايـ چـه ورود دولـت   ؛ هـا را طلـب کنـد    ها و سازمان     شرکت اخالقي
  . را به همراه داشته باشديتواند تأثيرات جانبي بسيار مخرب  عرضه مي حوزههاي سياست

   . در مقام عمل است اين الگوي پيشنهادي بکار بسته شدن چگونگييايل گوي  مثال ذ
 بـراي    آن عـوارض جـانبي   بـروز    اگر يک شـرکت دارويـي پـس از عرضـه داروهـاي خـود متوجـه                  

 بـه  عرضه  ادامه يکي.  باشد صورتتواند به دو       مي ن مسئله ي به ا   شرکت  واکنش   کنندگان شود،   مصرف
آوري و نـابود    و ديگـري جمـع   براي شركتبار اقتصادي حاصل از توقف كار       انجهت آثار و نتايج زي    
يـن  واند ا ت  هاي دولت که از طريق مجموعه مقررات و قوانين مي           فارغ از سياست  (کردن محصول فوق    

 کـه ايـن شـرکت گزينـه اول يعنـي عـدم        درصـورتي ) نمايـد يمتصمين ي چنشرکت را وادار به اتخاذ  
 آنگـاه مجموعـه   ، قـرار دهـد  شيخو در دستور کار  رساند   که به مردم آسيب مي      را آوري کاالهايي   جمع

ـ   اعتـراض  ق طريـ  اين  از رساني نموده و    اطالعدر اين زمينه    تواند     مدني مي  هارکان جامع  ه آن خـود را ب
در وهله اول مطلوبيت انتخـاب چنـين تـصميمي کـاهش     با اتخاذ چنين راهكاري . شرکت اعالم نمايد 

 از سوي ديگر اگر مردم بطور کامل نسبت .گيرد مي شرکت در معرض خطر قرار     ٨يافته و تصوير ذهني   
ذ چنـين   اتخامذكور دريابد     شركت به نحوي كه   نمايند   تخاذ تحريم را ا   سياستکت  به کاالهاي آن شر   

اي تنظـيم    را به گونه قاعدتاً رفتار خويش  خواهد بود،  کسب و کار او    مخلاز سوي مشتريان    تصميمي  
هـاي   از اين جهت اسـت کـه در سياسـت   .  باشد واردهترين ميزان آسيب و ضرر كند كه متضمن كم    مي

                                                
8 . public image 
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 نبـوده و  كـن زنـي مم  رايزنـي و چانـه  حذف آثار و نتايج آن از طريق     طرف تقاضا امکان مقاومت و يا       
 . اخالقي عمل نمايندشوند ها ناچار مي شرکت

  

هاي فيلسوفان  هاي اخالقي از عمده دغدغه مايه و عقبة معرفتي داوري      زني بر سر بن     بحث و گمانه  ـ    ۳
هاي كانت، اخالق نسبتي بـا آنچـه در جهـان پيرامـون مـا        به عنوان مثال، مطابق با آموزه     . اخالق است 

در عالم خـارج  ...  نظير خوبي، بدي، بايد، نبايد٩اي ير ديگر، مفاهيم سبك اخالقيبه تعب. گذرد ندارد  مي
، عـدم اضـرار بـه غيـر،      نظير وفاي به عهـد   ١٠اي  مدلولي ندارند و اتصاف آنها به اوصاف ستبر اخالقي        

شناختي كانت، معرفت مـا صـرفاً نـاظر بـه             بنابر مباني معرفت  . كاشف از عالم خارج نيست    ... مهرباني
هاي اخالقي نيـز     ارزش. افتد  گيرد و بيش از آن به چنگ قواي ادراكي ما نمي             شكل مي  ١١ پديداري عالم

، ماده مستعدي براي   ...)مانند در، تخت، پنجره، رودخانه، سنگ     (چون جزء جهيزيه عالم خارج نيستند       
در . كنند  يبخش نيستند و افادة معرفت اخالقي نم        االصول معرفت   آيند و علي    قوه فاهمه به حساب نمي    

هاي اخالقي در منظومة معرفتي كانت منزلتي دارد و  ارتبـاط   عين حال، سخن گفتن از اخالق و ارزش  
  . وثيقي با تحقق اراده دارد

كند كه آزادي خويش را از طريق اراده تحقق بخـشد؛ ارادة     مطابق رأي او انسانيت انسان اقتضا مي      
شـود و از اقتـضائات هنجـاري     هاي اخالقي صورتبندي مي  و گزاره١٢اي كه در قالب احكام متعين شده 

  .قوه عاقله است
گراي كانتي، در انسان از آن حيث كـه موجـودي عاقـل     ، برخالف اخالق وظيفه ١٣گرا  اخالق نتيجه 

هاي انـضمامي و عينـي وي و آثـار و نتـايج      بلكه، افعال و كنش. كند است و  واجد قوه عاقله نظر نمي 
  .دهد ها را مورد بررسي قرار ميمترتب بر آن
داننـد و   گراها احراز خوبي وبديِ اخالقي يك فعل را در گرو آثار و نتايج مترتب بر آن مـي     نتيجه

 از قائلين به اين نظريه .بر آنند كه براي رسيدن به داوري اخالقي موجه بايد به عالم خارج رجوع كنيم        
 بعد از رنسانس جرمي بنتـام و جـان اسـتوارت ميـل          . ه كرد توان به اپيكوريان اشار     در يونان باستان مي   

گرا مشتمل بر سه  بندي كلي، اخالق نتيجه در يك تقسيم. اند  سلسله جنبانان اين نحله مهم اخالقي بوده      
  : شاخه است

  ١٤خودمحوري) الف
  ١٥محوري گروه) ب

                                                
9 . thin moral properties 
10. thick moral properties 
11. phenomenal 
12 . Maxims 
13 . Consequentialistic ethics 
14. Egoism 
15. Altruism 
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  ١٦فايده انگاري) ج
هـا بـه    اسـت كـه انـسان    ن معنـا اي تجربي متـضمن ايـ    به مثابة آموزه  ١٧شناختي  خودمحوري روان 

 كـه يـك نظريـه       ١٨خودمحـوري اخالقـي   . صرافت طبع در پي كسب سود و دفع ضرر خويش هستند          
نهد كه كسب لـذت و دفـع الـم شخـصي در       هنجاري و اخالقي است بر اين مطلب انگشت تأكيد مي         

  ي معين كـافي فاعل اخالقي براي احراز خوبي و بدي فعل. تكون خوبي و بدي فعل مدخليت تام دارند      
كـه   اي از اخالقيون اساساً در اين به همين سبب پاره. است لذت و  الم خويش را در نظر بگيرد والغير          

وفق رأي ايشان، اخالق از توجه      . اي اخالقي به حساب آورد، ترديد دارند        خودمحوري را بتوان تئوري   
و  ايـن دقيقـاً امـري    . شـود  غاز ميهاي خويش آ به ديگري و با قيد و بند نهادن بر تمايالت و خواسته         

  . است كه خودمحوري اخالقي آن را پاك به كنار نهاده است
كنـشگران اخالقـي    گروهـي از  محوري، در مقابل از احراز لذت و خوشبختي و درد و رنـج  گروه

  . گويد به مثابه مالك تشخيص خوبي و بدي اخالقي سخن مي... نظير كارگران، معلمان، دانشگاهيان
. بيشترين خوشبختي و لذت براي بيشترين افراد جامعـه   :  است ١٩انگاري، مبتني بر اصل فايده      هفايد

انگاران، عملي اخالقي است كه متضمن كسب بيشترين لذت و خوشـبختي و دفـع        مطابق با رأي فايده   
   .بيشترين درد و رنج براي بيشترين افراد جامعه باشد

. انگـاري هـستند   هـاي فايـده   محور دو شاخه از شاخه ي عملانگار انگاري قاعده محور و فايده       فايده
داند كه اگر بـه صـورت يـك قاعـده      انگاري قاعده محور، انجام يا ترك فعلي را اخالقاً موجه مي      فايده

انگاري عمـل     فايده. عام و كلي در جامعه درآيد، متضمن كسب بيشترين سود و دفع بيشترين الم باشد              
انگاران عمل محور، انجام يـا تـرك    وفق رأي فايده. توجه تام و تمامي دارد  محور، در مقابل  به سياق،       

ها و شرايط سياق مربوطـه، متـضمن توليـد بيـشترين           فعلي اخالقاً رواست كه با احتساب جميع مؤلفه       
انگاري قاعـده     انگاري عمل محور، برخالف فايده      به تعبير ديگر، فايده   . سود و دفع بيشترين ضرر باشد     

 است و حكمي را كه در يك سـياق بـر انجـام يـا تـرك فعلـي مترتـب           ٢٠ وابسته به سياق   محور كامالً 
  ٢١.داند شود قابل تعميم به ساير موارد نمي مي

                                                
16. Utilitarianism 
17. Psychological Eٍgoism 
18. Ethical Egoism 
19. Utility Principle 
20 . fully context - dependent 

  :انگاري قاعده محور و عمل محور، نگاه كنيد به  براي آشنايي بيشتر با فايده .۲۱
- Hooker, B. (2005) 'Rule-Consequentialism' in Blackwell Guide to Ethical Theory (oxford: Blackwell 
Publishers), pp. 183-204. 
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توان  در واقع  مي  . از جمله خصوصيات اين نظريه، ساده و در دسترس بودن مالك ارزيابي آن است             
بـا بـه كـار بـستن     .  صورتبندي كردهمه هنجارها و مالحظات اخالقي مختلف را برحسب اصل فايده         

توان    چرا كه  مي  .گردد  انگارانه، كنشگر اخالقي از مواجهه با تعارضات اخالقي رها مي           هاي فايده   آموزه
ميزان لذت و الم حاصله از هر يك از خصوصيات اخالقي مختلف دخيل در يك موقعيت اخالقـي را           

بـه ديگـر سـخن، از    .  فعـل مـورد نظـر خبـر داد    محاسبه نمود و بر مبناي آن از خوبي و بدي اخالقي      
 در اين نحله اخالقي عبارتند از لذت و الم و در عين حال ٢٢آنجايي كه تنها خصوصيات اخالقاً مربوط     

گرايانه، اساساً قصه تعارض اخالقي سالبة به انتفـاء موضـوع    گرايانه دارد تا كثرت  اخالق صبغة وحدت  
در اينجـا بـراي احـراز    . ي بيش از يك مقولـه در ميـان باشـد   آيد كه پا تعارض هنگامي پيش مي . است

خوبي و بدي و بايستگي و نبايستگي  فعل، تمام خصوصيات دخيل در يك موقعيـت اخالقـي صـرفاً                 
.شوند و بس آورند سنجيده مي برحسب لذت و المي كه  به بار مي

  
گرايـي، عطـف    مكتب نتيجـه هاي   مالك اتخاذ تصميم موجه اخالقي در تمامي شاخه بنابر آنچه آمد،  

همين امر است كه پاي عالم خارج و تجربـه  . نظر کردن به عواقب و آثار خارجي مترتب بر فعل است 
 .كشد را به ميان مي

  
 بـه شـما پنـاه آورده باشـد و شـما او را در محلـي مخفـي کـرده                      aبراي مثال، فرض کنيد شخص      

 با حالتي خشمگين و در حالي کـه  استa  که در جستجوي شخص bدر همان اوضاع شخص .باشيد
حال چه بايد كرد و انجام و يـا تـرك        . گيرد   را مي  aشود و سراغ شخص       مسلح است بر شما وارد مي     

 بـه داللـت   b در خطر است و به مجرد اينكه شـخص  bكدام فعل اخالقيست؟ از طرفي جان شخص  
توان دروغ  براي دفع شر اول مي و از سوي ديگر.  را بيابد، او را از پاي در خواهد آوردaشما شخص 

انگاري، بـراي احـراز    هاي مكتب فايده مطابق با آموزه .  را نيابد  a شخص   bگفت به طوري كه شخص      
روايي يا ناروايي اخالقي دروغ گفتن در اين سياق، بايد محاسبه نمود كه آيا انجام ايـن فعـل متـضمن          

                                                                                                                                          
- Frey, R. G. (2000) 'Act-Utilitarianism' in Blackwell Guide to Ethical Theory (oxford: Blackwell 
Publishers), pp. 165-182.    

براي  در وادي اخالق فايده انگاري قاعده محور از اين حيث که تاکيد زيادي بر روي سياقهاي اخالقي مي نمايد شبيه به نحله خاص گرايي است که
قائـل شـدن بـه هـر گونـه تعمـيم        كرده، تحويلقا مربوط در سياقهاي مختلف همه چيز را به رفتاردليل آفرين خصوصيات اخال  احراز خوبي و بدي،     

، "يـي در فـرا اخـالق   عام گرايي و خاص گرا"، سروش دباغ: براي آشنايي بيشتر با خاص گرايي اخالقي، نگاه کنيد به  . پذيري را نا موجه مي انگارد     
  .  ۲۲ ،شماره ۱۳۸۶ پزوهشي دانشگاه شيراز، تابستان -، فصلنامه علميانديشه ديني

22. morally relevant features 
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ود يا نه؟ اگر دروغ گفـتن در ايـن سـياق    كسب بيشترين لذت و منفعت و دفع بيشترين ضرر خواهد ب      
  ٢٣.متضمن كسب بيشترين سود و دفع بيشترين الم باشد، صدور اين فعل از كنشگر اخالقي رواست

  
نحوه توزيع كاال در ميان مشتريان مبتني بـر قـانون عرضـه و تقاضـا               گيري در باب      تصميمدانيم كه     مي

الً در اختيار دولت است، بـه نحـوي كـه دولـت          از آنجايي كه قوانين حاكم بر حوزه عرضه كام        . است
بـه بهبـود   ... يت استانداردهاي محيط زيست     اهايي نظير ماليات، جريمه، رع      استفاده از ابزار  تواند با     مي

 .توانند مـشاركت و مـساهمتي در ايـن حـوزه داشـته باشـند              كيفيت كاالها همت گمارد، مشتريان نمي     
  . رفتار مشتريان در اين ميان را محك اخالقي زدتوان  مدلول كالم فوق اين است كه نمي

كننده نهايي كاالهاي توليد شده هـستند،   مشتريان كه مصرف. اما در حوزه تقاضا قضيه متفاوت است  
هايي را كه فاقد اسـتانداردهاي      اي چند در ميان خود، كاالهاي شركت        قوانين اخالقي وضع  توانند با     مي

 هـايي خـدماتي ـ توليـدي     شركتري قاعدتاً واحدهاي ار بستن چنين ابزابا به ك.  تحريم نمايند الزمند،
 چرا كه در غير ايـن صـورت بايـد عرصـة           آيند،   خود برمي  محصوالتبود كيفيت   در صدد جبران و به    

  . بازار و صحنه رقابت را ترك كنند
اي كه حد  لقهح: حلقة واسطه نداريم استفاده از   براي عملياتي كردن چنين ابزاري، گريز و گزيري از          

وار وضـعيت هـر يـك را بـراي ديگـري       گيرد و آيينـه  فاصل ميان توليد كننده و مصرف كننده قرار مي       
توسـعاً  و هـر آنچـه غيردولتـي اسـت و     ... هـا  ، رسانه )NGO(هاي غيردولتي     سازمان. سازد  آشكار مي 

در واقـع جامعـة   . دكنندگان دسـتگيري كنـ   تواند در اين ميان از مصرف    متعلق به جامعة مدني است مي     
را بـاال  كوشـد سـطح آگـاهي ايـشان      به مشتريان ميمدني از طريق تزريق اطالعات درست و منصفانه       

ه كننـده وارد   نهايتاً با فشاري كه بر عرضـ      فتار مشتريان را در پي دارد كه        اين عمل به نوبه خود ر     . ببرد
  .شود ميهاي نهايي  منجر به افزايش كيفيت فرآوردهنمايد،  مي
انگـاري    هـاي فايـده     تـوان بـه آمـوزه       راي نشان دادن روايي اخالقي چنين عملي، بنابر آنچه آمد مي          ب

توضيح آنكه اگر چنين عملي به صورت قاعده در سطح جامعه درآيد به نحوي              . محور تأسي كرد    عمل
ه و كه تمامي كنشگران اخالقي آن را در مقام عمل به كار بندند، تحقق آن متـضمن بيـشينه شـدن رفـا           

كــن اســت مم. خواهــد بــوددر بلندمــدت لــذت بيــشترين افــراد و كمينــه شــدن درد و رنــج ايــشان 
 مربوطه متمايل به اين كار نباشند و بـراي ارتقـا بخـشي بـه كـار خـويش       كسب و كاراندركاران    دست

                                                
  :براي آشنايي بيشتر با مکتب نتيجه گرايي و اقسام آن، نگاه کنيد به. ۲۳

-Tannsjo, T, (2002) Understanding Ethics: An Introduction to Moral Theory (Edinburgh: Edinburgh 
University Press), chapters 2,3. 
-Odel, S.J. (2004) On Consequentialist Ethics (Canada: wadsworth). 
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 عرضه شده با كيفيت بـاالتر در  محصول اينكه شوند، اما با در نظر گرفتن     متحمل سختي و درد و رنج     
توان بر روايي اخالقي      كند، مي   سطح جامعه اسباب بيشينه شدن رفاه و خوشبختي اكثريت را فراهم مي           

توان آن را به مثابه قانوني  اخالقي در سطح جامعه به كـار بـست و        در واقع مي   ٢٤.چنين فعلي فتوا داد   
عرضه شـده بـه     بدين ترتيب از نقش و اهميت كنش اخالقي مشتريان در بهينه سازي كيفيت كاالهاي               

هاي   شان مبتني بر آموزه     هايي كه حجيت اخالقي     همانطور كه پيشتر آمد، چنين كنش     . بازار سخن گفت  
  .هاي تقاضامحور قلمداد گردند توانند در حوزه استراتژي  صرفاً مي محور است، انگاري عمل فايده
  

  
  گيري نتيجه

ب و كار مبتني بـر   سازي كس   ر روند اخالقي  هاي حاكم ب    ا با نقد سياست   تالش اين نوشتار بر اين بود ت      
بر اين اساس . دهاي طرف تقاضا پيشنهاد كن ب سياست، چارچوب جديدي را در قال كنترل نظام عرضه  

 بـه عنـوان ركـن    ر و نيروهاي حاكم بر آن نقش مـشتري  بازايابتدا ضمن به تصوير كشيدن نظام تعامل   
پيـشنهادي مـذكور   تـا بـراي رويكـرد    ر مناسبي بستهمچنين تالش شد . اين نظام مورد بحث واقع شد   
سازي  اخالق كـسب   فرآيند نهادينهمحور    انگار قاعده   فايدهدستگاه اخالقي   فراهم شود تا در چارچوب      

 در اين ميـان نقـش جامعـه مـدني و     .مهره آن يعني مشتري فراهم آيد و كار مبتني بر نظام تقاضا و شاه    
  . د مورد اشاره واقع شها نيز نظام رسانه

   :گردد وارد ذيل پيشنهاد ميبراي تحقق اين امر م
بـه  هاي غيردولتـي    سازمان  خصوصاً ،مناسب به منظور توانمندسازي جامعه مدني     هاي    فرصت •

  .آفريني در اين حوزه بسط يابد منظور نقش
اي صـورت پـذيرد كـه     عه به گونـه در جامند تا گردش اطالعات      رفتار نماي  ها به نحوي    رسانه •

نتيجه عمل فـوق فرآينـد حـذف گزينـه     . باشدگيري مشتريان   تصميمسازي نظام   نهمتضمن بهي 
  .صورت طبيعي اتفاق بيفتدبه نمايند  هايي كه اخالقي عمل نمي شركت

؛ چه فرآيندهايي ر حمايت كند رود به نظام بازار از تعادل طبيعي نيروها در بازا         دولت با عدم و    •
گردد، متضمن از ميان رفتن پشتوانه ملـي    رقبا ميكه منجر به برتري اقتصادي يك مجموعه بر    

                                                
  .ـ الزم به ذكر است كه كيفيت در اينجا در معناي موسع كلمه به كار رفته است٢٤



 ١٠

ـ     مـي . شـود   اخالقي سـازي مـي      الزم بـراي  شتوانه التـزام عملـي بـه سـاز و كارهـاي      توانـد پ
  .سازي را از ميان بردارد اخالق

نيـاً  ب و كـار يق كـس در حـوزه  سـازي   بايد مدنظر قرار گيرد كه بـراي اخالقـي   در انتها اين نكته نيز مي     
كند كه با محدود    اصلي زماني بروز مي    معضل  ليك .رف عرضه و تقاضا الزم است     ط مهاي توأ   سياست

هـاي فـراوان و رفتارهـاي       تواند نابساماني   د مي ولت كه خو  دها به حوزة عرضه، دخالت        كردن سياست 
نشاط و پويا با انتخـاب تركيـب مناسـبي از ايـن     لذا يك جامعه با. ند افزايش يابدغيراخالقي را دامن ز  

  .گردد تسريع بخشد سازي را كه مآالً به منافع افراد بازمي ها فرآيند اخالق اتژياستر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


