
اخالق کسب و کار از منظر نظریه اخالقی کانت

*مهدی اخوان

دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه عالمه طباطبائی

@gmail.com77Makhavan

 چکیده:

 دهند. او باقرار  می بنیادیو عقل  ی، صورت گرایی، اصل مدار)ناپیامدگرایی(  نظریه اخالقی کانت را در اردوگاه وظیفه گرایی

جستجوی مابعدالطبیعه اخالق و نقد عقل عملی در طلب اصل و اساس اخالقیات در عقل محض عملی است؛ اصلی که از نظر او 

 توان موارد خاص را بر اساس آنها تحلیل کرد.امر مطلقی است که سه یا پنج روایت دارد و می

ای از مسایل فلسفه اخالق در حوزه کسب و کار با عرصه (business ethics)ا اخالق تجارتاز طرف دیگر اخالق کسب و کار ی

ترین مفاهیم و نیز به فضایل و رذایل و تکالیف های مربوط به این حوزه و هم بنیادیانسانی سر و کار دارد که هم به پدیده

 ، رویکردی فلسفی دارد.اخالقی این قلمرو

این مقاله سعی  هایی مربوط به قلمرو کسب و کار اشاره دارد.ها و نمونهدر ضمن مباحث خود مثالد خوکانت در آثار اخالقی 

و نیز بر اساس نظریه اخالقی کانت به برخی مسائل مهم  دها را در متن آثار کانت با تحلیل دقیقتری بررسی کن، این نمونهددار

 .دکانت را مورد بحث قرار دهو مصرح  اخالق کسب و کار توجه کرده و بر مبنای این نظریه پاسخ محتمل 

اخالقی کانت ، امر مطلق ، اخالق کسب و کار . ۀنظری کلید واژه:
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 مقدمه: -1

 

که معطوف به مباحث کامالً انتزاعیِ فلسفی در باب مفاهیم و احکام اخالقی همچون قلمرو فلسفه اخالق به دو بخش فرااخالق )

 شناسی اخالق است. ( و اخالق هنجاری تقسیم میشود.متافیزیک اخالق و معرفت

در  ها راگیرند. و سپس در بخش اخالق کاربردی این نظریههای هنجاری مورد بحث قرار میدر اخالق هنجاری ابتدا نظریه

 بندند.دان عمل و موارد جزئی به کار میمی

ای هنجاری در اخالق دارد که عموماً در اردوگاه ناپیامدگرایان طبقه بندی می شود. آثار اخالقی او مشتمل بر کانت نظریه

 اخالقهای فلسفۀ درس(  و نیز 5878) متافیزیک اخالق(، و 5878)  نقد عقل عملی( ، 5871)بنیادگذاری مابعدالطبیعه اخالق

ی هایها ومثالاست. در متن این آثار نمونه“ دوستانهحق پنداری دروغ گفتن به انگیزه های نوع”و برخی مقاالت مشهور همچون 

 برای توضیح مباحث آورده شده است. برخی از این نمونه ها مربوط به حوزه کسب و کار است.

تحلیل کنم، هم به برخی مسائل اخالق کسب و کار از منظر اخالق  ها را برجسته کرده ودر این مقاله سعی دارم هم این مثال

 کانت توجه کنم.

 اخالق کانت -5

ه تنها ای که نای برای اخالقی زیستن و نیز یافتن اصل کلی اخالق. نظریهفلسفه اخالق کانت دو وظیفه بر دوش دارد: انگیزه

کند تا پروای حقیقی سعادت در ز میبا را راه بلکه ، کاهدنمی فرو – فردی سعادت طلب مخصوصاً –اخالق را به طلب سعادت 

 (98،ص5971)گایر،درون چارچوب اخالق مجال ظهور یابد.

توان در اندیشه آورد که هیچ چیز را در جهان وحتی بیرون از جهان نمی”کند: کانت با این گزاره مشهور این بخش را آغاز می

 ( . 3:979) “یا اراده خوب مگر نیت قید و شرط خوب دانسته شودبی

مصرانه  بنیادگذاریداند، چون کانت در بخش دوم و این نکته را بسیار مهم می خواندههای کانت را آزمایش ذهنی گایر مثال

واقعی  زیرا در زندگی، های واقعی از رفتار انسانی ثابت کنیمهای اخالقی را بر بنیاد مثالورزد که درست نیست نظریهتاکید می

های ناشی از منفعت شخصی در اعمال فرد مستتر باشد. اما در آزمایش ذهنی، فرد فقط انسانی همواره امکان دارد که انگیزه

 (71)گایر، همان، گیرد.مان قرار نمیدهیم و پاسخ ما تحت تاثیر انگیزه خوددوستیواجد انگیزه است که به او نسبت می

واسطه انجام داد و هم از برای وظیفه و افعال توان آنها را از روی میل بیاست که هم میکانت درباره افعالی ابتدایی های مثال

های کانت برای تقریر تمایز عمل از روی وظیفه و عمل مطابق با وظیفه، فروشنده در حالت دوم ارزش اخالقی دارند. یکی از مثال

یعنی واسطه )شناسی یا میلی بیکند. او از سر وظیفهوشی نمیترین مشتریانش  نیز گرانفرتجربهدوراندیش است که حتی به بی

داند کند( بلکه از این جهت که اعتقاد دارد صداقت، به معنی حقیقی کلمه بهترین سیاست است و میعالقه به مشتریانش نمی

ش منفعت یزه فروشنده افزایشود مشتریان بیشتری داشته باشد و ثروتمندتر شود. یگانه انگفروشی، سبب میکه شهرت به ارزان

داند، چون به هر روی به کسی آسیب نرسانده ، اما از سوی مقابل اش است. هیچ کس سیاست این فروشنده را غلط نمیشخصی

ا در اخالقی ر ۀاو مسئله انگیز داند.نیز هیچ کس ]البته به زعم کانت[ کار او را از نظر اخالقی شایسته و نشانه اراده خوب نمی

جا عقل کند. در آن( به تفصیل مطرح میprudenceو در رابطه با تمایز میان اخالق و دوراندیشی ) گذاریبنیاددوم بخش 

ی گزینیم و قواعدهایی را که در آن نفعی داریم یا به آنها عالقمندیم بر میداند که بدان وسیله هدفای میعملی را نیرو یا قوه

هایی که عقل عملی دارد در تشخیص کنیم. نقشدهیم. و سرانجام بر طبق آن قواعد عمل میمیرا برای رسیدن به آنها شکل 

ها است. یکی از تدابیر کانت برای روشن کردن ماهیت ( و چگونگی رسیدن به هدفinterestهدف، تشخیص نفع یا عالقه )

ناسی انجام گرفته یا نه، توجه به نیت فاعل است. او با شاخالق و پی بردن به اینکه آیا فالن عمل در فالن موقع به انگیزه وظیفه

( نامشروط و مطلق و عینی معتقد است اگر کسی  principle(های ذهنی و مشروط  از اصول )maximتقابل میان دستور)

 از دستوری تبعیت کند که بتواند بخواهد آن قانونی عام شود آن اصل نامشروط است.
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ما اخالقی نیست، بلکه ما نیازهای بسیار متنوعی داریم که باید نه تنها به منظور زنده ماندن بلکه تمام منافع و عالیق مشروع 

های ما و تمتع و خرسندی از یا خوشبختی شامل ارضاء نیازها و میل “سعادت”برای افزودن به کیفیت زندگی آنها را برآوریم. 

راندیشانه است که خود را در قالب امرهای مشروط )مانند قواعد (. این همان استدالل دو979و 301، 351، 357زندگی است )

کنند. تدبیر دوراندیشانه به این (( معرفی میcounsels of prudence( و تدابیر دوراندیشانه )rules of skillکاردانی) 

تیابی باید چنین و خواهی به بیشترین شادکامی و خوشی ممکن دسشود که اگر در فالن اوضاع و احوال میصورت بیان می

خواهی به مقصود خاصی غیر از خوشی یا اگر در فالن اوضاع و احوال می”چنان کنی. و قاعده مهارتی )کاردانی(به این شکل که 

 .“عالوه بر خوشی دست یابی باید چنین و چنان کنی

خواهی رویداد ب یا امور که اگر می ای است دربارۀ سیر طبیعیامر مشروط که حاصل استدالل دوراندیشانه است در واقع گزاره

از نوع ب محقق شود باید کاری کنی که رویداد الف یا از نوع الف محقق شود= الف یگانه علت ب است و در توان شماست که 

 (473-1کورنر، اشتفان، ، ص) کاری کنید که الف واقع شود.

واهیم. خزنیم که فالن چیز را میاین دلیل دست به عملی میانگیزۀ رفتار دوراندیشانه همواره محصول تمایالت ماست. تنها به 

ها پیروی بکنیم یا نکنیم و میان آنها توانیم از میلشود(. میکنند )و از همین جا اخالق معنادار میها ما را مجبور نمیالبته میل

خواهیم ردی که تصمیم گرفتیم چه میکند آن است که کاربرد عقل در مواای که کانت برجسته میدست به گزینش بزنیم. نکته

ی خواهیم و چگونه باید به آن برسیم. ضوابط دوراندیشانه همه الزمهگیریم چه میمقید به تجربه است، زیرا فقط به تجربه یاد می

 های آنند. اگر کسی عاقل باشد و هدفی را طلب کند و به چیزی( یا آرزوی خوشبختی و مصداقself-loveاصل حبّ ذات )

 عالقه داشته باشد.

تمامی این مقدمات برای آن است که کانت مؤکداً اخالق را غیر از دوراندیشی بداند. از تمایالت ما جز اینکه بخواهیم لذتی حاصل 

توانند به کارهای اخالقی بینجامند ممکن است به اعمال کنیم غرض دیگری در میان نیست پس تمایالت به همان آسانی که می

 (. 970، 977و334، گذاری)بنیاد منجر شوند بسته اینکه چه چیزی نوید لذت دهد یا خطر احساس الم در بر داشته باشد غیراخالقی

کند و مدعی است کسب و کاری اخالقی باید بر مبنای انجام این مبنا در اخالق کسب و کار انگیزۀ صرف سودجویی را نفی می

 وظیفه صورت گیرد.

 

عملی و آن را امری  بر عقل( و قانون اخالق را مبتنی 3:300) “رت عمل کردن از سر احترام به قانونضرو”اما کانت وظیفه را 

 دهد: کانت سه فرمول از امر مطلق بدست می .داندمطلق و نامشروط می

 ( 3:345تنها بر پایه آن ماکسیمی رفتار کن که در عین حال بخواهی )که آن ماکسیم( قانونی کلی باشد. ) .5

چه در شخص خود و چه در شخص دیگری، همیشه به عنوان یک غایت به شمار آوری و نه  ،را انسانیّتچنان رفتار کن تا  .4

 ( 3:347ای )هرگز  تنها همچون وسیله

کنند با مملکت ممکن غایات و مملکت طبیعت هماهنگ شوند. ها باید به واسطه قوانینی که خود وضع میهمه ماکسیم .9

(3:391 ) 

 

ر ددهد.نشان میتناقض ر اساس اصل نخست را ب فرمولوی اعتبار  سنجد.امر مطلق، عمل اخالقی را می هایفرمولبا این کانت 

شود و در اخالق بدین معناست که هم فالن ضابطه یا قاعده باید عموماً در نشان داده می ~( p& ~pبا تعبیر ) تناقض منطق

 شود:مثالً وقتی این مطلب در مورد دروغ مطرح می (.343)بنیادگذاری،  مورد همه کس صدق کند و هم از نظر ذهنی نباید صدق کند.

ه باشد و در همان حال جهانی را طالبم که در آن هرکس دیگری ی دروغ دهم هرگاه این کار برایم نفعی داشتمن قصد دارم وعده

 ی دروغ دهد هرگاه نفعی برای او داشته باشد.نیز حتی به من وعده
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وعدۀ دروغ نمونه رفتاری است که تناقض در ارادۀ آن رخنه کرده است. یعنی اختیار کردن دو معیار رفتار: یکی برای خودمان و 

 یکی برای دیگران.

کاری..( با دیگری بکنم و در همان حال جهانی فروشی و و فریبفروشی و کمکار هم اگر من رفتاری )همچون گران در کسب و

 ام.فروشی نکند مرتکب تناقض در اراده شدهفروشی و کمرا اراده کنم که در آن هر کسی دیگری به من گران

 فرمول دوم امر مطلق: احترام به کرامت اشخاص

مطلق آزمونی کامالً صوری بود و بنابر آن باید بتوانم اراده کنم که ضوابط ]رفتاری[ من به صورت قوانین عام فرمول نخست امر 

شود به آورد و بر طبق آن از ما خواسته میرا به میان می“ انسان”در آیند. اما فرمول دوم صوری محض نیست چرا که مفهوم 

چنان رفتار کن که انسانیت را، خواه شخص خودت و ”ماتش احترام بگذاریم؛ آزادی و توان هر شخص اعم از زن و مرد در تصمی

 (.347، 399“ )خواه هر شخص دیگر را همواره غایت بدانی، نه هرگز صرفاً وسیله

تر است و قدرت بیشتری در برانگیختن شعور اخالقی فرمول دوم، به جهت آنکه صبغۀ صوری آن کمتر است به فهم عرفی نزدیک

ها که ما را به ای از ویژگینفسه کار دارد: مجموعهآنهابه عنوان غایت فی“ انسانیّت”نت در اینجا نه با خود انسانها بلکه با دارد. کا

( 10، 5971سرشت عقالنی آدمیان این موجودات مختار، هوشمند و خودراهبر، )جانسون، رابرت.   کند.عنوان انسان متمایز می

اش را در انجام دادن کارش استفاده کرده باشد، های عقالنیکه رانندۀ تاکسی به اختیار خود توانایی از همین رو اگر فرض کنیم . 

( استفاده از شدهاش است )مثالً با پرداخت کرایه توافق اش بکار گیری قوای عقالنیکنیم که الزمهای رفتار میوقتی با او به گونه

 “وسیلۀ صرف”منظور او از این حرف آن است که هیچ گاه نباید از مردم به عنوان ها به منزلۀ وسیلۀ جایز است. این توانایی

ها را آلت دست قرار دهیم یا آنها را براساس اغراض خودمان به هر شکلی که تر نباید انساناستفاده کنیم. یا به تعبیر ساده

ه توجه ها صرفاً به وسیلکید دارد و بر اینکه به انساننگری به انسان تأخواستیم در آوریم. فرمول دوم قانون اخالقی که بر غایت

کند و مفهوم غایت که مفهومی عامه پسندتر و موافق طبع و روان انسان است در نشود، کمی از جنبه صوری منطقی تنزل می

ن اخالقی چون پذیری )در فرمول اول( که بعدها مورد استفاده فیلسوفاشود. او بجای مفهوم منطقی محض کلیّتآن مطرح می

تر است. راس معتقد است کند ، مفهومی که به ادعای راس جذابهِر قرار گرفت، بر ارزشمند بودن شخصیت آدمی تأکید می

مفهوم قانون، مفهومی جذاب نیست و آدمی دوست ندارد که به او گفته شود که باید عملی را، چه مایل باشد و چه مایل نباشد، 

تر کند هنگام انجام یک عمل متوجه تحقق چیزی باشیم ، برای عمل آمادهیت چون ما را ترغیب میانجام دهد. اما مفهوم غا

د مطرح شود و دوباره مفهوم ناخوشاین “باید”شوم. هر چند راس معتقد است نهایتاً برای تحقق غایت هم باید تکلیفی در قالب می

تواند به علت آمیختگی جنبه بندی دوم میمر مطلق در قالب صورتشود که تغییر روایت اگردد. راس یادآور میقانون باز می

 ی غیرعقالنی.)عقالنی و غیرعقالنی آدمی باشد. و کانت در فرمول اول به جنبه عقالنی ما توجه دارد و در فرمول دوم به جنبه

 .(71-1راس، صص

کند تا تأکید کند مراد او آن است که وقتی با میدر کنار وسیله استفاده “ صرف”و “ فقط”کانت در فرمول دوم به دقت از قید 

بریم باید به حقوق و عالیق و دیگران در زندگی روزمره ارتباط داریم و همچون وسیله برای رسیدن به اهدافمان از آنها سود می

در محدودۀ اخالق حق داریم ما چون موجوداتی وابسته و نیازمندیم و  .(397و 398)بنیادگذاری، ص منافع آنها هم توجه داشته باشیم.

ی اخالقاً کند چنین کارشان را داریم، ناچار وناگریزیم از دیگران استفاده کنیم. کانت فکر نمیبه نیازهای خود و کسانی که دغدغه

 د(.وگوید مهارت تأثیر نهادن در دیگران به منظور استفاده از آنان در راه غایات خنادرست است )و در تعریف حکمت ناسوتی می

را فهمید. آیا تنها اشخاص از بین موجودات “ شخص”لذا باید مراد کانت از  ،فرمول دوم امر مطلق حاوی مفهوم شخص است

شوند؟ تفاوت شخص بودن و شئ بودن چیست که یکی را آدمیانند، چه موجوداتی از دایره اشخاص بیرونند و شئ قلمداد می

تی( آیا شناخگران )به لحاظ معرفتکند؟ جدا از تلقی شخص/ شئ ما به دینگری و دیگری را الیق ابزارانگاری میشایسته غایت
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ها، شناسی و در عالم ثبوت( محل تردید باشد )همچون جنینها و آدمیانی هستند که شئ/شخص بودن آنها )به لحاظ هستیانسان

 های شدید ذهنی، پیران بکلی خرفت(؟ماندهعقب

ای میان اشیا روشن شود. کانت عقیده دارد رابطۀ دوسویهابتدا مقصود کانت از شئ را معین کنیم تا از این راه وجه نظرِ ابزاری به 

الواقع در پسِ پشت تفکیک شئ/شخص، فی غایت برقرار است. -ای دوسویه میان شخصابزار وجود دارد و در مقابل رابطه -شئ

ته باشند ارزشی از تمایز دو نوع ارزش قرار دارد ارزش عارضی مشروط و ذهنی و ارزش ذاتی مطلق و عینی. اشیا اگر ارزشی داش

نوع اول دارند. به عبارت دیگر اشیاء ) اعم از طبیعی و مصنوعی( فقط تا جایی ارزش دارند که کسی آنها را اتفاقاً ارزشمند بداند، 

کند تنها او ارزش و شرف را از هم متمایز می“(. قیمت عاطفی)”یا به دالیل احساس “( قیمت بازار)”خواه به دلیل فایدۀ آنها 

.بنابراین همۀ اشیا قیمتی دارند که براساس آنچه مردم در عوض آنها حاضرند 5داندالق و انسانیت را دارای ارج ذاتی )شرف( میاخ

 مثل شاهکارهای -شود و در این زمینه پول شاخص نهایی ارزش است. البته کانت مواردی را که بعضی چیزهابدهند تعیین می

عیین توان برای آنها تپذیر جانشین ندارند و بنابراین هیچ بهایی نمینقراض یا یک محیط آسیبهنری یا انواع جانداران در خطر ا

 ( 543ص، 5977گیرد. )سالیوان، کرد، را در نظر نمی

 فرمول خودآئینی

جملۀ امری  (. این فرمول در قالب394ای است که واضع قانون کلی است) بنیادگذاری،این انگاره که ارادۀ هر موجود عاقلی اراده”

های رفتارت بتوانی واضع قوانین عام شوی. این فرمول در عین بدین صورت است که: به نحوی عمل کن که از طریق ماکسیم

ن کند.فرد برای اینکه واضع قوانیحال که شبیه فرمول اول است اما به شأن و منزلت ما به عنوان واضع و نه تابع قانون تأکید می

طلبانه را کنار بگذارد. این فرمول از این جهت به فرمول کرامت انسانی هم نزدیک است های فردی و منفعتکلی باشد باید انگیزه

 فشارد.می که بر وجه عقالنی ما پای

کند که رفتار او بتواند قانونی عام شود و شامل خود او ای رفتار میهای تجارت انسان به گونهطبق این فرمول در تمامی ساحت

 .نیز بشود

 اخالق کسب و کار -1

اری دهای آن در بعضی آثار کالسیک درباره سرمایهمعاصر شکل گرفته است اما ریشه ۀ ای است که در دوراخالق کسب و کار حوزه

داری دفاع کرد: فرد با ترکیب کارِ خود با درباره حق، از سرمایه“ 4ترکیبِ کار”است. جان الک در قرن هفدهم با ارائۀ نظریۀ 

آورد. )رابرت نوزیک روایتی معاصر از این دیدگاه به حق آن را به دست میکاالیی که هنوز به کسی اختصاص ندارند، مالکیت به

داری دفاع کرد: اگر افراد در بازار آزاد در از سرمایه 9“دست نامرئی”دهد.( سپس در قرن هجدهم، ادم اسمیث با نظریۀ دست می

شوند منابع موجود در جامعه در کارامدترین حالت قرار بگیرد. )ایان رند ای ناشی از رقابت باعث مینیروه پی منابع خود باشند،

داری، در قرن نوزدهم کارل مارکس به نقد های موافق سرمایهگیرد.( پس از این رسالهاین ایده را در دفاع از خودگرایی به کار می

 شود، بحران تولید بیش ازداری موجب استثمار و از خودبیگانگی کارگر میایهکرد که سرمداری پرداخت؛ او استدالل میسرمایه

دهد کارها اجازه میدهد، و به صاحبهای شریف را به سطح دستمزد کارگران تقلیل میحد را به دنبال خواهد داشت، حرفه

ن، برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد، به نقدهای ارزشی را که نتیجۀ کار کارگران است از آنِ خود کنند. در قرن بیستم، میلتن فریدم

 داری الزمۀ جامعۀ حقیقتاً آزاد است. داری دفاع کرد. استدالل او این بود که سرمایهمارکسی پاسخ داد و از سرمایه

                                                           
غایات هر چیز یا دارای ارزش است یا شرف. آنچه دارای ارزش است می تواند با چیز دیگری که معادل آن است عوض : در ملکوت 393-1-بنیادگذاری 5

 شود؛ ولی آنچه از هر ارزشی برتر است و از این رو هیچ معادلی نمی پذیرد، دارای شرف است.

آنکه نیازی مفروض باشد یا ذوق ]انسان[ متناسب است یعنی با رضایتی ها و نیازهای انسان مربوط است ارزشی بازاری دارد آنچه بیآنچه به تمایل  

تواند به خودی خود غایتی هدف استعدادهای ما، ارزش تجملی دارد. ولی آنچه موجدشرطی است که فقط با ]تحقق[ آن، هر چیز میناشی از بازی بی

 باشد نه تنها ارجی نسبی، یعنی ارزش، بلکه ارجی ذاتی یعنی شرف دارد.
4 .labor-mixing 
9 .invisible hand 
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 & Gensler, Harryاند.) ای برای مسائل اخالقی در باب کسب و کار را تدارک دیدههمۀ این آثار و متفکران مایه و پایه

4007،97Spurgin, Earl,. )  برخی همچون  است. 5هاشأن اخالقی بنگاه بخشی از مسائل اخالقی مربوط به کسب و کار

انجام  های که به نام آناست ؛ بنگاه بابت فعالیت“ شخص حقوقی” و صرفاً کند که بنگاه شأن اخالقی نداردفریدمن استدالل می

شود به عهده افراد است و بنگاه در واقع چتری لیت کارهایی که در بنگاه انجام میشود مسئولیت اخالقی ندارد. بلکه مسئومی

 شان برسند. حقوقی است تا بتوانند به برخی اهداف مشترک

گیرند. متخصصان اخالق کسب و کار ها قرار میهایی هستند که تحت تأثیر کسب و کار و بنگاهکنندگان یکی از گروهمصرف

 .9و ایمنی محصول 4کنندگان مربوط است: بازاریابیاند که به مصرفحوزۀ گسترده معطوف کردهتوجه خود را به دو 

ابی های فریبکارانه در بازاریپژوهان عمدتاً توافق دارند که فعالیتاند. اخالقبازاریابی بسیار نوشتهتبلیغات و درباره فریب در 

ه متفق القول نیستند که چه فعالیتی فریبکارانه است. مسئلۀ دیگر آن است غیراخالقی است. با این حال، آنها معموالً در این بار

نند که ککند یا خیر. بسیاری استدالل میبازاریابی خودآئینی و استقالل ما را تضعیف میهای فعالیّتکه آیا تبلیغات و دیگر 

هایی برای پرورش خودآئینی کامل نان مهارتشود، حال آنکه چهای ارزیابی انتقادی میتبلیغات باعث کُندی و ضعف در مهارت

کند که هدف آنها کودکان است، زیرا آنها در اوایل مسیر خودآئینی هستند. الزمند؛ این نکته به ویژه در مورد تبلیغاتی صدق می

انواده و دیگر ی خکنند و خودآئینی فرد بیشتر از سودر مقابل، دیگرانی معتقدند که منتقدان تأثیرِ تبلیغات را بزرگنمایی می

 گیرد. نهادهای اجتماعی شکل می

شان موجب آسیب ها راجع به ایمنی محصوالت، درباره مسئولیت کسب و کارها در مواردی است که محصوالتیکی از بحث

انند کنندگان باید بدکنند: مصرف)خریدار مراقب باش!( اتخاذ می 3هشدار به خریدارشوند. بعضی در این موضوع رویکرد می

کنند که این رویکرد انصاف را درباره خطرات احتمالی محصول چیست و مسئولیت آن را به عهده بگیرند. دیگرانی استدالل می

توان خطرات آن را معین کرد و کسب و کارها باید اند که نمیکند؛ اغلب محصوالت به قدری پیچیدهمشتریان رعایت نمی

شان مسئولیت کنند کسب و کارها بابت آسیب ناشی از هر یک از محصوالتِ ناقصفکر مینقص تولید کنند. بعضی محصوالتی بی

توجهی از جانب آنها (، حال آنکه بعضی برآنند که فقط در مواردی که آسیب ناشی از بی1مسئولیت اکید درباره محصوالتدارند )

مسائل دیگری هم راجع به بعضی محصوالت، مثل تفنگ و (. 1در حد رعایتِ مراقبت ]مسئولیت[بوده باشد مسئول خواهند بود )

 زا هستند. سیگار، شکل گرفته که حتی وقتی نقصان نداشته باشند آسیب

کنند: دفاع می 8استخدام به ارادهدر مورد کارکنان، مسئله اصلی حقوق کارکنان است. بعضی منکر حقوق کارکنان هستند و از 

توانند به صالحدید خود به کار بگیرند، اخراج کنند، و ترفیع یا تنزیل رتبه هستند که می کارکنان در خدمت ارادۀ صاحبکارانی

بدهند. به همین ترتیب، کارکنان آزادند که از شرایط کار راضی نبودند آن را ترک کنند. استدالل اصلی برای استخدام به اراده 

نند کبرابر باشد. دیگرانی منکر این آموزه هستند و استدالل می شود زمین بازی برای صاحبکاران و کارکنانآن است که باعث می

ار های بسیار تخصصی، اوضاع به نفع صاحبکباید طرفِ کارکنان را گرفت. به استثناء مواردی مانند نرخ پایین بیکاری یا مهارت

ر تکرده، اما برای کارکنان سخت ای را جایگزین کسی کند که شغل خود را ترکاست که نیروی تازه است؛ برای صاحبکار ساده

است که بعد از اخراج شغل جدیدی پیدا کنند. با این حساب، برای آنکه زمین بازی برابر باشد، باید حقوقی برای کارکنان قائل 

 تدلیل، حق حریم شخصی، حق امنیکنند: حق اخراج نشدنِ بیها نیز اشاره میشویم. طرفداران حقوق کارکنان اغلب به این حق

 سازی، حق واکنش به اعمال نادرست، حق مورد تبعیض نبودن، و حق آزار جنسی نشدن. ای، حق اتحادیهحرفه

تر های فرهنگی بیشهای چندملیتی، بحث درباره تفاوتشدن مسائل دیگری را به دنبال دارد. همزمان با گسترش بنگاهجهانی

های متفاوت درباره رشوه یا تبعیض )نژادی یا جنسیتی( فعالیت یدگاهشده است. شرکتی را تصور کنید که در کشوری دیگر با د

                                                           
1 .corporation 
2 .marketing 
3 .product safety 
4 .caveat emptor 
5 .strict product liability 
6 .due care 
7 .employment at will 
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هایی را در نظر بگیرید که در کشوری فقیر و با استفاده 5“خانهبیگاری”های محلی کنار بیاید؟ کند؛ آیا این شرکت باید با ورزهمی

است که با استثمار مردمانی مستأصل پیش  4کند. بعضی معتقدند این کار نوعی استعماراز نیروی کار ارزان محصول تولید می

د این به کننپردازند نباید ربطی به محل اقامت آنها داشته باشد. دیگرانی فکر میها به کارگران میرود؛ دستمزدی که بنگاهمی

ارهای ها با معیرسانند؛ دستمزد پرداختی آنها به کارگران و کشورهای درگیر در کسب و کارشان منفعت میخانهاصطالح بیگاری

 شوند. محلی باالست و در نهایت موجب ارتقای اقتصاد و افزایش سطح زندگی کشورهای فقیر می

 )اخالق فمینیستی(آیا زنان باید همان مشاغلی را به دست بیاورند که مردان؟ 

 تأمالتی بر برخی اخالقیات کسب و کار از منظر اخالق کانتی -1

 

نظریۀ اخالقی کانت و نیز مسائل اخالقی در باب کسب و کار و تجارت داده شد در اینجا هم  با توجه به شرح مختصری که از

 هیم.دهای و اشارات کانت را تحلیل می کنم و هم بر مبنای مبانی او برخی مسائل اخالق کسب و کار را توضیح میبرخی مثال

 

 ثار آن:آمفهوم ثروت در نظر کانت و 

. هر (430همان،ص کندمفهوم ثروتمند و ثروت را که اصل و مایه کسب و کار است تحلیل می درسهای فلسفه اخالقکانت در 

نامیم. و اگر عالوه بر قدر کفایت برای رفع نیازهایش، برای گاه دارایی کسی برای رفع نیازهایش کفایت کند، او را ثروتمند می

ئد بر نیازهای خود داشته باشد، غنی و اگر بتواند دیگران را هم نامیم. و اگر زااهداف دیگری ثروت داشته باشد، را استطاعت می

نامیم. توانگری برای تجمل کافی است.  در مقابل اگر کسی به قدر هزینه زندگی ثروت از ثروت خود ثروتمند سازد، توانگر می

 نداشته باشد، فقیر است و اگر به قدر هزینه های ضروری زندگی نداشته باشد، بی نواست.

نظر کانت ثروت دو فایده دارد: ما را از دیگران مستقل و بی نیاز میکند و در ما توانایی و قدرت اینکه هر چیزی را به دست به 

آورد ، ایجاد میکند. اگر پول داشته باشم، میتوانم با فایده رساندن به دیگری بر او غلبه کنم. البته در صورتی که او به من خدمت 

 را در اختیار من قرار دهد.کند و بخواهد کار خود 

اما پول به همان نسبت که ما را از دیگران مستقل میسازد، نهایتاً به خود وابسته می گرداند و همان طور که از دیگران آزاد 

 میگرداند ، ما را برده خود می سازد.

 

 مثال فروشندۀ دوراندیش

ه نیت و انگیزه عمل به زعم او فقط و فقط انجارم وظیفه است. محوری نقطۀ شروع اخالق کانت است و البتچنانکه اشاره شد نیت

گیرد را به دو نوع کارهای از سر وظیفه و کارهای خودخواهانه و مبتنی بر کانت کارهایی که مطابق وظیفه انجام میاز این رو 

 کند.میل تقسیم می

 ن( با وظیفه مطابقت کند و فرد عالوه بر آن میلی بیبه نظر کانت تمییز دادن این نکته زمانی بسیار دشوار است که کاری )معی

 آورد:و در همین جا مثالی بسیار روشن و جذاب می واسطه و عاجل به آن داشته باشد. 

فروشنده همیشه موظف است که از گران فروشی به خریدار نا آزموده بپرهیزد و به هنگام رونق بازار نیز کاسب زیرک باید گران 

خ کاالیش برای همه ثابت باشد. چنانچه مثال کاالیش را به کودک به همان بهایی بفروشد که به بزرگتران فروشی نکند و نر

میفروشد. بدین گونه کاسب به همه افراد از روی درستکاری خدمت میکند. ولی برای آنکه باور کنیم کاسب این رفتار را از سر 

 کافی نیست، زیرا سود و صرفه خود او ) نیز( در خور این رفتار بوده است.وظیفه و اصول درستکاری پیش گرفته است یا نه اینها 

در این جا نمی توان تصور کرد که کاسب میلی بی واسطه به صرفه خریداران داشته است. به نحوی که گویی از روی مهر و 

ا نه از روی وظیفه و نه از روی محبت )به همگان( هیچ خریداری را بر دیگری رجحان ننهاده است. پس کار مورد بحث در اینج

 (.978)بنیادگذاری، میلی بی واسطه و عاجل بلکه فقط از روی خودخواهی برخاسته است.
                                                           
1 . sweatshops 
2 .colonialism 
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 نکات مهمی که این مثال به آنها اشاره دارد به این شرح است:

ه کاری فقط مطابق با وظیفتنها کاری ارزش اخالقی دارد که عالوه بر اینکه مطابق با وظیفه است، از سر وظیفه باشد و اال  .5

باشد ، اما اراده نیک ] که همان اراده این است که کاری به نیت انجام وظیفه صورت گیرد [ در عقب آن نباشد، ارزش 

 اخالقی ندارد.

گوید فروشندگان بسیاری هستند که فروش کاال به قیمت مناسب را به این نیت انجام در این مثال کانت به صراحت می .4

که خریداران دفعات بعد هم به او مراجعه کرده و از او خریداری کنند، نه اینکه نیت او عمل بر اساس این دهند می

طلبی شخصی است، هر وقت مجالی برای منفعت و چون نیت او منفعت “کاالها را نباید گران فروخت”وظیفه باشد که 

ن فروشی را متوجه نیست، ) مثال خود کانت( و یا طلبی بیشتر فراهم شود، مثل اینکه کودکی که تفاوت ارزان و گرا

 فروشد.کند، تا جای که ممکن است جنس را به قیمت باالتری میمسافری که فقط یکبار از این فروشنده خریداری می

ر اظداوری در اب اینکه فروشنده آیا عالوه بر عمل مطابق با وظیفه، عملی از سر وظیفه انجام داده است یا نه ، از منظر ن .9

ای که جنس خود را به قیمت . فروشنده5بیرونی به هیچ وجه ممکن نیست چرا که فعل ظاهری هیچ تفاوتی ندارد

داند که آیا عالوه مناسب میدهد، معلوم نیست این عمل را به چه نیتی انجام داده است. او فقط خود )و خدایش( می

 وظیفه انجام شده است یا نه .بر این اراده او نیک بوده یا نه ، یعنی عمل او از سر 

های بعدی کانت در همین قسمت )حفظ جان و خودکشی نکردن ، نوع دوستی و همدردی( نکته دیگری را در مثال مثال .3

اگر کاسبی بر اساس نهاد پاک و طبیعت خود و از روی میل به انصاف کاالهایش را به قیمت  :کندفروشنده آفتابی می

کند)به همه افراد با قیمت اگر فروشنده از کاری که می ارزشمند انجام نداده است. خالقاًمناسب بفروشد، باز کاری ا

 ارزشمند نیست، هر چند چنین کاسبی نادر است . برد،  کار او اخالقاًفروشد( لذت میمناسب می

که وقتی فروشنده با راه آزمودن جایی که میلی همراه با انجام وظیفه داریم، از جایی که چنین میلی نیست، آن است  .1

 فروشد یا نه؟مل کند آیا به او به قیمت مناسب میأدشمن خود )یا کسی که قبال ضرری به او زده است( ت

 

. ارزش اخالقی عملی که از روی وظیفه 4.عمل از روی وظیفه اخالقاً ارزشمند است ،5]  بنیادگذاریکانت در سه قضیه ابتدایی 

ای است که به موجب آن عمل صورت قصود که به آن باید برسد، نیست بلکه به نیت یا ارادهانجام گرفته است، در نتیجه و م

گوید و . وظیفه ضرورت عمل کردن از سر احترام به قانون است[ از نیت و مفهوم احترام به قانون نیز سخن می9گرفته است. ، 

 کار برد.توان به این مفاهیم را در رابطه فروشنده و خریدار هم به خوبی می

کند، نیت و اراده نیک اوست و این نیت چیزی جز احترام به قانون اخالق نیست. همان آنچه ارزش عمل فروشنده را معین می

 دهند.قوانینی که روایتهای گوناگون امر مطلق و نامشروط را شکل می

 

 ی بدن؛ کرامت و شخصیت آدمی فروشی جنسی و فروش اعضاتن

ول اخالق کانت برای استفاده در اخالق کسب و کار فرمول دوم یا همان فرمول انسانیّت و کرامت آدمی ترین بخش اصشاید ساده

کار گرفت. در نخستین کاربرد این توان در تمامی شؤن فردی و جمعی تجارت و معمامالت بهاست. این فرمول را به آسانی می

ان وسیلۀ سودرساندن نظر کند. البته خریدار هم نباید چنین رفتاری فرمول به طور کلی فروشنده به خریدار نباید صرفاً به عنو

، شود. فریب دادن در تبلیغاتبا فروشنده داشته باشند. این منظر خود مانع بسیاری از رفتارهای غیراخالقی در کسب و کار می

ک رسد کانت بین رانندۀ تاکسی و ییانگاری طرفین معامله به هم است. به نظر مفروشی همه مصداقی از وسیلهفروشی، کمگران

ای صرف در خدمت غایت انسانی است. گذارد: اولی صرفاً وسیله نیست اما دومی وسیلهاسب سواری بر همین مبنا تمایز می

 کند(.داری نیز خالف کرامت انسانی است. )هر چند کانت در آثار خود از بربرها نژادپرستانه یاد میبرده

                                                           
( observerکنیم: یا به طرز نظری به عنوان ناظر )ما را به این نکته توجه می دهد که ما از دو راه با جهان و امور واقع رابطه برقرار می بنیادگذاری و همچنین در نقد عقل محضکانت در .  1

 کنیم باید باشد.آوریم که فکر می ( وقتی سعی داریم تغییر در جهان ایجاد کنیم و به صورتی درagentی عملی و در مقام عامل )خواهیم فقط جهان را بفهیم یا به شیوهوقتی می
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 گوید:در بحث اش در باب تکالیف ما نسبت به بدن از لحاظ تمایالت جنسی می سفه اخالقفل هایدرسکانت در 

انسان نمی تواند ذات خود را به عنوان یک وسیله به کار برد زیرا ذات انسان شیئ نیست. انسان به عنوان یک شیئ ملک خویش ”

ز آن جهت که شخص و دارای شخصیت است سوژه نیست. مالکیت انسان نسبت به خود یک مفهوم متناقض است، زیرا انسان ا

ای است که میتواند چیزی به عنوان ملک در تصرف داشته باشد. حال اگر انسان ملک خود بود در آن صورت شیئی می بود که 

وی تواند شیئ باشد به نحتواند ملک باشد. پس انسان نمیتوانست ملک خود باشد اما انسان شخص و نه شیئ است. و نمیمی

 که بتواند ملک خود باشد، زیرا غیر ممکن است که موجودی در آن واحد شخص و شیئ باشد. یعنی ملک و مالک هردو باشد.

یک دندان یا یک عضو بدن خود را بفروشد. حال اگر   تواند خود را به عنوا ن وسیله به کار برد. او حق ندارد مثالًپس انسان نمی

نیاز دیگران قرار داد، در  رضای میل جنسی دیگران قرار دهد، وقتی خود را مورد خواست وکسی به قصد منفعت خود را وسیله ا

و خود را به شیئ تبدیل کرده است. به نحوی که شخص دیگر توانسته  این صورت خود را به عنوان یک شیئ مصرف کرده است

 ]برای رفع گرسنگی خود استفاده کرده است. [که گویی از گوشت خوک ناست با استفاده از او ، میل خود را تسکین دهد. چنا

ا کردن میل جنسی عبارت است از هرزگی جنسی. شرم آور است که انسان برای کسب پول در مقابل ارضای تمایل ضاین نحوه ار

 جنسی دیگران برای خود قیمت تعیین کند و شخص خود را کرایه دهد.

های فلسفه درسخواهد عمل کند. )ندارد با بدن خود هر طور می پس اصل اخالق این است که انسان ملک خود نیست و حق
 .(441-443ص  اخالق

 

 ؟استتوان نتیجه گرفت که فروش اعضای بدن وقتی که کسی فقیر است، غیرجایز از این بحث کانت آیا می

 

به  ده خیر و تکالیف مربوطدر بحث از تکالیف انسان نسبت به دیگران تکالیف مربوط به ارا های فلسفۀ اخالقسدردر کانت 

 کند.مسولیت یا عدالت را از هم تفکیک می

توان بسیاری از اخالقیات کسب و کار را از این ترین تکلیف مربوط به مسؤلیت، حرمت نهادن به حقوق دیگران است که میعالی

 اصل استنتاج کرد.

 تواند به کار رود.ب و کار میانصاف، زیان زدن، فریبکاری و صداقت از مواردی است که در اخالق کس

( می گوید پایه تمام تکالیف عبارت است از هماهنگی اختیار با غایت ذاتی انسانیت. این 584)صهای فلسفه اخالقدرسدر 

. مثالٌ انسان مجاز نیست اعضای بدن خود را بفروشد حتی اگر یک انگشت او را به مبلغ دکنمطلب را با چند مثال بیان می

 تواند در اشیاء چون فاقدتوانست تمام اعضای بدن خود را بخرد. انسان میر از او بخرند. زیرا اگر چنین بود انسان میلتا 50000

تواند. اگر چنین کند شخصیت خود را به شیئ اختیارند، دخل و تصرف کند، اما در موجوداتی که از اراده آزاد برخوردارند، نمی

 جازه و امکان داده است که با او مانند شیئ رفتار کنند.تبدیل کرده است. و از این طریق ا

 اصل تکالیف انسان نسبت به خویشتن خویش از باب ترحم به خود نیست بلکه از باب احترام به خود است.

 

 انصاف 

، انجام دهد ایبه نظر کانت انصاف حقی است که قدرت الزام و اجبار ندارد. اگر کسی برای من کاری را به ازای مزد تعیین شده

اما بیش از حد تعیین شده کار انجام دهد حق دارد که به ازای کار اضافی خود مزد طلب کند. اما حق ندارد مرا به پرداخت مبلغ 

 (477اضافی مجبور کند. )ص
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 زیان زدن

او را فریب بدهم یا به او دروغ بگویم،  رتی که من هم متقابالًواگر کسی مرا فریب داده باشد، یا به من دروغ گفته باشد، در ص

ام . چنین کسی نمی تواند بر من خرده بگیرد اما من ام. اما در مقابل حق کلی انسانیت مرتکب ناحق شدهحقی از او ضایع نکرده

 (.475)هم حق ندارم در قبال حقوق کلی انسانیت مرتکب چنین عملی بشوم.

کانت روشن است که دروغ و فریب به زبان فقهی جزو خیارات است که موجب فسخ  در معامله و کسب و کار اجرای این ادعای

 گویی از نظر کانت رفتاری غیراخالقی در قبال انسانیت است.شود. البته نفس دروغمعامله می

 طلبی و انتقامحق

و مراقب باشد که دیگران حق  کندجویی است. انسان ملزم است حقوق خود را مطالبه طلبی غیر از انتقامکانت عقیده دارد حق

 نامیم.این حالت به خصومتطلبی بیش از حد الزم گسترش یابد، آن را انتقام میاو را پایمال نکنند. حال اگر همین خصلت حق

انجامد.حتی اگر ما چیزی بیش از حقوق ضایع شده خود در و آرزوی در دروغ برای کسی که حقوق ما را ضایع کرده است، می

 (.474)ضرر زده است، آن اقدام کرد. ای به مانباید برای جبران مبلغ کمی که فروشنده در معامله داشته باشیم. مثالًنظر ن

 فریبکاری و اعتماد و صداقت

آورد. دشمنی مخفیانه و فریبکاری هر گونه کانت مفهوم فریبکاری را ذیل تقسیم دشمنی به دشمنی آشکار و مخفیانه می

 )همان(.برد.نسان ها از بین میاعتمادی را بین ا

ه های فروشندشود. چرا که اصل اعتماد بر گفتهدر کسب و کار اگر فریبکاری رخ دهد، فرایند کسب و کار در آینده مختل می

 ای صحیح است.تضمین کننده معامله

ها ممکن نیست. در مورد نسانداند. بدون این حقیقت معاشرت بین اترین تکلیف ما در قبال دیگران میکانت صداقت را مهم

 ترین پرسش های اخالقی آن است که قلمرو صداقت و بیان حقیقت تا کجاست؟کسب و کار یکی از مهم

 کاری و فریبکاری چه تفاوتی دارد؟  و خودداری و فریبکاری و حیله چه مرزی دارند؟پنهان

ه صیانت از طرفی تمایل ب :انسان دو تمایل متقابل نهفته استکند. در وجود شناسی تحلیل میکانت این امور را مبتنی بر انسان

کاری است و خودنمایی تظاهر است. انسان به لحاظ پنهان صیانت ذات ماهیتاً .ذات و از طرف دیگر تمایل به خودنمایی و تظاهر

 خودنمایی است.کند و مراقب خویش است و از طرف دیگر اهل هایی که دارد، خود را پنهان میقصور و ضعف

های خود را بپوشاند چون ما دارای کاری و حفظ خویش ناشی از این واقعیت است که انسان مایل است نقصتمایل به مخفی

تمایالت و صفات بسیاری هستیم که مورد عالقه دیگران نیست . کانت معتقد است حتی زباله ها و فضوالت را در خانه خود جای 

داند که ما هم مثل خود او دارای بریم، گرچه او میا به اتاق خواب و سایر اماکن خصوصی خود نمیگذاریم و کسی رمخصوص می

 سلیقگی است.چنین اماکن خاص هستیم. صمیمیت و صداقت در این امور کج

اری در عالم پرهیز و مراقبت در این است که انسان ما فی الضمیر خود را بروز ندهد و به این هدف به سکوت می توان اما خودد

 دوستی عیب است.

توانم آن را حفظ و از بیان آن خودداری کاری فرق می نهد. اگر من نخواهم چیزی را آشکار سازم، میکانت بین خودداری و پنهان

های خود را( مرتکب خیانت نشده است. اما مخفی نگه داشتن برخی امور مستلزم سعی و کوشش خاصی است. کنم. ) مثال لغزش

هایی است که دیگران به ما سپرده کاری است. این اسرار امانتبرخی اسرار و پرهیز از خیانت مشکل است.این موارد پنهان مثالً

 اند و نباید آنها را برای کسی فاش کنیم.

بگویم چون پرسد، دروغ داند به راهزنی که جای اموالم را میاما کانت مجاز می از طرف دیگر بیان مطالب خالف واقع دروغ است.

 می خواهد از حقیقت سوء استفاده کند.

دروغ ، فریب، پنهان با این مقدمات آیا در معامالت صداقت و راستگویی بی حد وحصر مجاز است؟ ظاهراً مبانی این صفات )

در غیر این یکی از  طرفین معامله شود، نادرست است اما  کاری و...( اضرار به غیر است، اگر هر یک از این صفات موجب ضرر

  صورت نیازی به رعایت آنها نیست.
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های خوب جنس تعریف کند که خریدار در خرید آن جنس ترغیب شود، خالف اخالقی صورت اگر فروشنده آنقدر از ویژگی مثالً

 ست.درست نی نگرفته است، اما در مقابل اگر عیبی را پنهان کند که به هنگام معامله خریدار متوجه آن عیب نشود، قطعاً اخالقاً

دانم در یک معامله طرف مرا فریب می دهد، آیا مجازم میاگر حال آیا فریب دادن کسی که ما را فریب داده است، مجاز است؟ 

منتها مسئله او این است که این کار بر خالف حقوق و از این جهت  .دانداشکال میمن هم او را فریب دهم. کانت این کار را بی

 ممنوع است.

های غیراخالقی که از آن بحث هم در ضمن آثارش و هم به طور مستقل بحث کرده است، یکی از مهمترین خصلت کانت

کشی داند. به نظر کانت اگر نیاز و ضرورت بتواند سرقت و فریبکاری و آدمگویی است و آن را از مشکالت فیلسوفان اخالق میدروغ

تواند امور تباهی خواهد بود. اما وقتی نیاز و ضرورت مطرح باشد، هر کس می را توجیه کند، در این صورت کل اخالق در معرض

قانون معلوم نباشد که چه چیزی ضروری است، قواعد  خاصی را برای خود ضروری تلقی کند یا نکند و آنجا که بر اساس قاعده و

ال کند آیا پول همراه داری؟ اگر ؤمن سفرض کنید کسی که می داند من پول دارم، از   اخالقی قطعیت نخواهد داشت. مثالً

 رد؟ام. اینجا چه باید کگیرد که دارم. اگر بگویم بله آن را از من خواهد گرفت و اگر بگویم نه دروغ گفتهسکوت کنم، نتیجه می

ا این ب “هدوستانگفتن به انگیزه های نوع دروغ”های کانت در این باب کمی پریشان و مضطرب است. او در مقاله معروف گفته

ایز را ج دروغ هایی که به کسی زیان نزند و ربطی به کار کسی نداشته باشد، های فلسفه اخالقدرساما در  دروغ مخالف است.

 (950داند) صمی داند و این را از مصادیق همان خودداری می

ت. در معامله اگر دروغگویی و حتی گویی اضرار اسمالک کانت برای حرمت و جواز اخالقی دروغرسد به نظر میپس در مجموع 

 سکوت موجب ضرر به دیگری باشد، اخالقاً مجاز نیست.

فروشی از نظر کانت جایز است؟ مالک کانت در مورد حیوانات آن است که چون آنها وسیله خواری و حیوانداری و گوشتبردهآیا 

بت به آنها غایت است، اگر تکلیفی نسبت به حیوان هم های در دست انسان هستند و از خود شعور و آگاهی ندارند و انسان نس

 (943باشد، از باب تکلیف در قبال انسان است. )ص

از  توانیمد. کانت حتی معتقد است ما میربرای اینکه  انسانیت انسان خدشه دار نشود، نباید در مورد حیوانات بی رحمی ک

 حیوانات بیاموزیم که چگونه نگران کودکان خود هستند.

 های کسب و کار و اراده نیکانگیزه

داند. در مباحث اخالق دهد، اراده نیک یا انگیزه وظیفه شناسی میکانت یگانه انگیزه ارزشمند که به کاری ارزش اخالقی می

برنده شدن و خدمت و  ردن وهایی همچون سودجویی، حرص، بُکسب و کار آنچه به لحاظ روانشناسی مورد توجه است، خصلت

های ورزی است و بنگاهسود همراه با طمعانگیزۀ کنند، اخالق تجارت مدرن را محکوم میبر اساس آن . یکی از اشکاالتی که رقابت

ها بر سر اینکه آیا هدف غایی در فعالیت تجاری حقیقتاً سود است یند. جدلآهای اقتصادی غیر اخالقی به حساب میمالی غول

از اهداف متعدد  یگذاران است. سود تنها یکتجارت، پاداش به کارمندان، مجریان و سرمایهای برای ساماندهی یا تنها وسیله

 (1-483تجارت است.) اخالق کاربردی، اخالق تجارت ص
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