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 .1کارشناسارشد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2استاد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/50/22 :؛ تاریخ پذیرش)3131/53/52 :

چکیده
هدف این مقاله بررسی فلسفة اخالق تکلیف گرایانة کانت و مقایسة آن با منشور اخالقی جهانی در سازمان است که آیا اخالالق کانالت بالا
منشور اخالقی جهانی در سازمانها سازگار است ،یا نه؟ اخالق کانت از مهمترین نظامهای تکلیفگرایانة اخالقالی اسالت کاله باله نیالت و
انگیزة عمل و خود عمل اهمیت میدهد .کانت ،انگیزة عمل به قوانین اخالقی را صرفاً احترام به آنها مالیدانالد .کانالت بالرای تشال ی
دستورها و قواعد اخالقی پنج معیار مطرح میکند که اگر دستورهای به اصطالح اخالقالی ،در ایالن آزمالونهالای پالنجگاناله موفالش نالوند،
اخالقی ،و در غیر این صورت ،غیراخالقیاند .آن معیارها عبارتاند از  .3اصل تعمیمپذیری؛  .2قاعدة قانون عام طبیعالتنالدن؛  .1قاعالدة
غایت فینفسهبودن انسان؛  .4قاعدة خودم تاری انسان؛  .0قاعدة کشور غایتها .اصول منشور اخالقی نامل  .3اصالل امانالت؛  .2اصالل
مالکیت؛  .1اصل اعتبار؛  .4اصل نفافیت؛  .0اصل منزلت؛  .6اصل انصاف؛  .7اصل نهروندی؛  .8اصل حساسالیت ،سالازگاری کالاملی بالا
معیارهای اخالقی کانت دارد .از این رو ،میتوان بالر اسالاد دیالدگاا کانالت آن هالا را اخالقالی دانسالت ،البتاله باله ایالن نالرف کاله هالدف
وضع کنندگان و عامالن منشور اخالقی جهانی ،صرفاً احترام به این قوانین باند ،نه نتیجهای که از آن عاید سازمانها مالینالود ،از قبیالل
موفقیت در رقابت و سود بیشتر .در نتیجه ،اخالق کانت نسبت به اخالق غایتگرایاناله و سالودگرایانه بیشالتر بالا منشالور اخالقالی جهالانی
سازگاری دارد ،البته با همان نرایطی که بیان ند.

کلیدواژگان
اخالق ،تکلیف ،سازمان کانت ،قانون اخالقی ،معیار اخالقی ،منشور اخالقی جهانی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهmmrezai@ut.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
اخالق در همة شئون زندگی انسان بسیار اثرگذاار اتذ  .امذرزز ،،ییذی از مهذ تذری لممرزهذا
فعالی

انسانی ،فعالی ها جمعذی بذه منرذور دتذییابی بذه اهذداش از ذی تعیذی شذد ،در لالذ

تازمانها مخیمف ات  .از ای رز ،اندیشمندان منشور اخاللذی جهذانی را بذرا کممیذرد بهیذر
تازمانها زضع کرد،اند ز همة تازمانها باید اخاللاً میعهد ز ممیزم به آن باشند .نرامها اخاللذی
رایج را می توان به دز شاخة مه تقسی کرد .1 :اخالق غای گرایانه ز  .2اخالق تیمیفگرایانذه .
تودگرایی اخاللی ،جزء اخالق غای گرایانه ز اخذالق کانذ
تیمیفگرایانه ات  .امرزز ،نرام اخاللی کان

ییذی از شذاخههذا مهذ اخذالق

در لوانی تذازمان ممذ ز حقذوق بشذر ،ز برخذی

رفیارها اخاللی ز تازمانی تیطر ،دارد.
هدش ای مقاله نقد ز بررتی نرام اخاللی تیمیفگرایانه ز تأثیر آن بر منشور اخاللذی جهذانی
تازمان ات

تا مشخص شود آیا ای نرام اخاللی بذا الیذزام بذه منشذور اخاللذی جهذانی تذازمان

تازگار دارد ،یا نه.
فرضیة تحقیق :نرام اخاللی کان  ،نسب

به اخذالق تذودگرایانه ،بذا منشذور اخاللذی جهذانی

تازگار بیشیر دارد.
ک زبی

مقالهها اخالق تیمیفگرایانه ز تحقیقاتی دربذارة اخذالق کانذ

ز منشذور اخاللذی

نگاشیه شد ،ات  ،اما دربارة تطبیق آن دز ،مقالها به فارتی مشاهد ،نشد ،اتذ  .بذرا تحذحیح
منشور اخاللی باید زیژگی ها میات

مخیمف اخاللی ز میزان تازگار آنها با منشذور اخاللذی

بررتی شود ز بعد از تشخیص اشیالها ،الدامات الزم برا رفع آنها انجام گیرد.
اخالق تیمیفگرایانه به نرامها اخاللیا اطالق میشود که زظیفهمحور یا تیمیفمحورنذد.
چنی نرریههایی مطرح می کنند که ارزش اخاللی اکمال بر اتاس ماهی

خود کمذ یذا انگیذز ،ز
1. Teleological Ethics
2. Deontological Ethics
3. Duty-Based
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آن ،یا لانون حاک بر آن کم تعیی میشود .برا نمونه اگر کممی مانند رات گویی یا زفا

نی

به کهد یا درزغ گویی از لحاظ اخاللی خوب ،یا بد ات  ،بذه جهذ

آن اتذ

کذه آن کمذ

اتذاً

خوب ،یا بد ات  ،ز نه بهدلی نیایجی که حاص میکند .نییجة کم در خوبی ز بد کمذ تذأثیر
ندارد .چنی نگرشها اخاللی در برابر نرریهها اخاللی غای گرایانه ماند تذودگرایی اخاللذی
لرار می گیرند که ارزش اخاللی یک کم از طریق نیایج ،یعنی تود ز لات آن ،مشخص میشذود
).(Stewart, 2009, p.11
نظریة اخالقی تکلیفگرایانة ایمانوئل کانت
ایمانوئ کان

( )1221-1081ییی از فیمسوفان بزرگ مغربزمی ات

که در حوز،ها فمسذفة

نرر ز اخالق نررها بدیعی دارد .از برا اخالق ارزش اتی لائ ات  ،حیی از طریق اخذالق
مبانی دی را اثبات میکند ز اکیقاد دارد تیمیف اخاللی از طریق کق مشخص مذیشذود ز انگیذزة
اطاک

از لوانی اخاللی ،صرفاً باید احیرام به ای لذوانی باشذد ،نذه چیذز دیگذر .یعنذی چنذی

انگیز ،ا نباید برا نفع شخحی ،تمای
اخاللی ،در فمسفة اخالق کان

اتی ،لات یا نیایجی باشد که از آن حاص میشود .لانون

اهمییی زیاد دارد ز میتوان گف

فمسفة اخالق کان  ،چیذز جذز

توجیه لوانی اخاللی نیس .
به نرر کان  ،لوانی ز احیام اخاللی از تنخ احیام کمی ز ضرزر ز به تعبیر کان  ،از تذنخ
احیام تألیفی یشینی ات  ،مانند لوانی اخاللی «ما باید هموار ،راتذ

بگذویی » ز «مذا بایذد بذه

نیازمندان کمک کنی ».
ای احیام یشینی اند ،یعنی از طریق تجربه به دت

نمی آیند ،بمیه کق  ،ی

از تجربه چنذی

احیامی را صادر میکند .تجربه فقط دربذارة چیسذیی اشذیا ز رابطذة آنهذا ز بذه تعبیذر  ،دربذارة
«هس ها» به ما آگاهی میدهد ،نه دربارة «بایدها» .با فرض اینیه همة مردم جهان راتذ

بگوینذد،

1. Immanuel Kant
2. Apriori Synthetic Judgments
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از آن نمی توان نییجه گرف

که باید رات

گف « .باید» نوکی ضرزرت اتذ

کذه فقذط از طریذق

کق صادر میشود .بنابرای  ،ای احیام یشینی اند ،یعنی مأخو از تجربذه نیسذیند .همچنذی  ،ایذ
احیام تألیفی نیز میباشند ،زیرا از تحمی مفهوم انسان ،رات گویی به دت

نمیآید .ممی ات

برخی انسانها ،درزغ بگویند .بنابرای  ،رات گویی از مقومات مفهوم انسان نیس

(کانذ ،1632 ،

ص18ز 63؛ .)Kant, 1952, p.168
در فمسفة اخالق خود ،تعی میکند توضیح دهد چگونه کق  ،چنذی احیذامی را صذادر

کان

میکند .از ابیدا برا توجیه آن از مفهوم ارادة نیک مدد میگیرد.
ارادة نیک و تکلیف اخالقی

برا تبیی لانون اخاللی که بهطور کمی الزام آزر باشد ،بذه ارادة نیذک میوتذ مذیشذود .از

کان

معیقد ات

ز در ایذ

تنها چیز که بدزن لید ز شرط می تواند نیک یا خیر باشد ،ارادة نیک ات

زمینه میگوید:
«محال ات

چیز را در جهان ز حیی خارج از آن تحور کرد که بدزن لید ز شرط خیر باشد،

مگر فقط ارادة نیک ز یا خیر را» ).(Kant, 1972, p.59
بنابرای  ،هر لانون اخاللی باید حاز ارادة نیک باشد .البیه برخذی توانذاییهذا
هوش ز کازت ،ز برخی زیژگیها رفیذار  ،ماننذد شذجاک  ،همذ
مواه

دیگر ،مانند لدرت ،ثرزت ز کم زجود دارد که مردم ممی ات

هنذی ،ماننذد

ز شذییار ،ز نیذز برخذی
آنها را خیر بدانند ،زلی

در همة ازضاع ز شرایط خیر نیسیند .هنگامی که ارادة بد یا افراد شرزر آنها را بهکار گیرند ،زشیی
اکمال بیشیر میشود .برا مثال اگر مجرمی شجاک  ،کم ز هم

داشذیه باشذد ،جذرم

کمومذاً

تنگی تر میشود .بنابرای  ،آن خیرات را نمی توان در همة ازضاع ز شرایط خیر دانس  ،بمیه اگذر

 .1احیام تألیفی ،احیامیاند که محمول از تحمی مفهوم موضوع به دت
موضوع ات .

نمیآید ،بمیه محمذول چیذز اضذافه بذر مفهذوم
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ارادة نیک آنها را بهکار گیرد ،خیر ،زلی اگر ارادة بد آنها را بهکار گیرد ،بد مذیشذوند .در نییجذه،
خیر مشرزطند.
همچنی  ،خیربودن ارادة خیر به دلی نیایج ز آثار آن یا به کنوان زتیمها برا نیذ بذه غایذ
دیگر نیس  ،زیرا ممی ات

نییجة کذار یذک انسذان شذرزر ز جنایییذار ندانسذیه خذوب باشذد.

همچنی  ،نی به نییجه به کوام میعدد بسیگی دارد که گاهی خارج از لدرت ما اتذ  .بنذابرای ،
خیر که به دلی نییجة آن خیر دانسیه شود ،خیر نامشرزط ز مطمق نیسذ  ،بمیذه خیربذودن ارادة
خیر به دلی آن ات

که از تیمیف ناشی شد ،ات

).(Kant, 1972, p.59; Paton, 1953, p.39

ارادة خیر و تکلیف

برا تبیی ارادة خیر از مفهوم تیمیف ز زظیفه کمک مذیگیذرد .اراد ،ا خیذر اتذ

کان

کذه از

تیمیف ز زظیفه ناشی شد ،باشد .اما چگونه تشذخیص دهذی کذه اراد،ا از تیمیذف ناشذی شذد،
ات ؟

)1972, p.62

 (Kant,کان

برا

اتخ به ای تؤال به انگیزة افعال تمسک میکنذد .اکمذالی

که از انسان تر میزند ،ته گونهاند:
 .1اکمالی که ناشی از نفع ،تود ز محمح
کان

شخحی یا انگیزة خودخواهانه صادر میشوند:

برا توضیح ای نوع اکمال کاتبی را در نرر میگیرد که جهذ

رزنذق کسذ

ز درآمذد

خود با همة افراد با درت کار رفیار میکند .ای اکمال مطابق با اکمال اخاللذی ز خوبنذد ،زلذی
ناشی از تیمیف ز زظیفه نیسیند.
 .2اکمالی که بر مبنا لات یا تمای انجام میگیرند:
به نرر کان  ،انگیزة چنی کممی لات ز تمای به آن فع ات  .ایذ احیمذال همذوار ،زجذود
دارد که اگر از انجامدادن آن کم لات حاص نشود ،کار طور دیگذر انجذام گیذرد .بذرا مثذال،
افراد را در نرر بگیری که از کم راتیگویی لات میبرند ز میگویند ما به ای دلی راتذیگویی
که برا ما لات بخ
کان

ات  ،یا تمای به آن داری ز در صورت انجامندادن آن ،ناراح

میشذوی .

می گوید ،هر چند چنی افعالی مطابق با تیمیف ز اخالق ات  ،زلذی اخاللذی نیسذ  ،زیذرا

انگیزة آن ،فقط می ز لات فاک ات .
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 .6اکمالی که بر مبنا تیمیف انجام میگیرد:
برخی اکمال فقط بر مبنا تیمیف انجام میگیرند .تشخیص ای افعال از نوع دزم بسیار مشی
ات  ،زیرا در هر دز به نییجه یا غای

کم توجه نداری  ،بمیه خود کم برا ما مطمذوب اتذ .

برا تشخیص آن ها باید موارد را مثال زد که تمای  ،ما را به کار ز تیمیف به کار دیگر زادار
میکند (.)Beck, 1960, p.84; Kant, 1972, p.63
البیه برخی مانند شیمر شاکر معاصر کان  ،از ای نرر از توء برداش
کممی اخاللی ات

که توأم با لات ز تمای نیس  .اما چنی برداشیی صحیح نیس  .کانذ

می خواهد بگوید کممی اخاللی ات
حال ممی ات

کرد ،اند که به نرر کان

که از تیمیف ناشی شد ،ات

فقذط

نه از نفذع شخحذی ز تمایذ .

کممی از تیمیف ناشی شود ،زلی همرا ،آن نفع شخحی ز نیز لات ز تمایذ هذ

باشد ).(Paton, 1953, p.47
تکلیف و احترام به قانون

به نرر کان  ،ارزش اخاللی یک کم  ،به دلی نیایج آن کم نیس  ،بمیه به دلی آن ات
تیمیف ناشی شد ،ات  .کان

برا تبیی تیمیف ،از احیرام به لانون مدد میگیرد ز آن را بذه ایذ

شرح تعریف میکند« :ضرزرت کم کردن از تذر احیذرام بذه لذانون»
اکمال کقالنی انسان را تح

کذه از

)1976, p.66

 .(Kant,کانذ

لانون میداند .بر خالش لوانی طبیعی که توصیفیاند ،لوانی اخاللی

ز مدنی دتیور اند ز توتط انسان زضع میشوند؛ البیه در بیشیر موارد با لوانی اخاللی به جهذ
زجود تمایالت ز احساس طبیعی در انسان مخالف
اجاب

میشود .رابذط ز حمقذة اتحذال بذی لذانون ز

کم  ،اراد ،ات  .اراد ،میتواند کمیرغ زجود تمایالت ،لوانی اخاللی را در خارج کممی

کند ز گاهی نیز تأثیر تمایالت ز احساتات طبیعی آن چنان زیاد ات
در خارج ،لانون اخاللی را کممی کند .احساس طبیعی ممی ات
توق دهد که به لحاظ اخاللی ماموم ات

که مانع میشود اراد ،بیوانذد
آن اراد ،را به جهذ

زلی اگر اراد ،از لانون اخاللی تبعی

طور دیگر ات  .از آنجا که ارادة انسانی تح

ز غذاییی

کند ،کامالً زضع

تأثیر تمایالت ات  ،لذانون اخاللذی بذه صذورت

دتیور ز امر جمو ،می کند ،یعنی لانون اخاللی برا اراد ،ا کذه تحذ

تذأثیر تمذایالت اتذ

بذه
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صورت «الزام» ز «باید» مطرح میشود .به تعبیر دیگذر ،اراد،هذا انسذانی یذرز کذاممی از کقذ
ندارند .آنچه کق به صورت لانون اخاللی فرمان می دهد ،ممی ات

اراد ،آن را اطاک

نینذد ز

در کوض از احساس یرز کند که در آن صورت ،دتیور کم از چیز دیگر خواهد شد.
همچنی  ،کان

از احیرام به لانون به کنوان انگیزة کم تخ میگوید .هنگامی کذه مذا لذانون

اخاللی را تحور میکنی  ،احساس احیرام ما دیدار میشود ز انگیز،ا میشود کذه اراد ،از لذانون
اخاللی یرز کند .احساس احیرام چیز شبیه تحور ات

کذه کاشذق از معشذوق خذود دارد.

همی که کاشق ،معشوق خود را تحور میکند ،گویی ای تحور انگیز،ا ات

که از را بذه کمذ

زامیدارد (.)Kant, 1952, p.323; Paton, 1953, p.66
بنابرای  ،اگر انگیزة انسان از کم  ،صرفاً احیرام به لانون اخاللی باشد ،چنذی کممذی اخاللذی
ات

ز اگر انگیز،ا دیگر غیر از ای انگیز ،داشیه باشد ،آن کم غیراخاللی ات .

انواع اوامر
کان

ازامر صادرشد ،از طرش کق را دز نوع میداند .1 :امر مطمق ؛  .2امر مشرزط .
امر شرطی :اگر ازامر کق مشرزط به غاییی باشد ،آن امر شرطی ات  .مانند ایذ گذزار :،اگذر

میخواهی در کس زکار موفق باشی ،باید رات
بگویی» مشرزط به غای

ز آن موفقی

بگویی .اینجذا فرمذان کقذ یعنذی «بایذد راتذ

در کس زکار ات  .بنابرای  ،راتذ گذویی خذود ،خذوب

تمقی نمیشود ،بمیه فقط به کنوان زتیمها برا نی به غاییی ،خوب تمقی شد ،ات .
کان

امر شرطی را دز نوع میداند:

 .1گاهی غای

امر شرطی طور ات

که یک شخص یا برخی افراد ،خواهان آنند .کان

ایذ

نوع امر شرطی را «امر شرطی تردید » مینامد.
1. Categorical Imperative
2. Hypothetical Imperative
3. Problematic Imperative
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 .2گاهی غای
میخواهد .کان

امر شذرطی ماننذد تذعادت طذور اتذ

کذه هذر فاکذ کذالمی مؤکذد ًا آن را

ای نوع امر شرطی را «امر شرطی لطعی» مینامد .صذورت ایذ نذوع امذر چنذی

ات  :اگر شما خواهان نی به تعادتید ،که مطمئناً خواهانید ،باید کارهایی مانند  ...انجام دهید.
کان

هیچیک از ای دز نوع امر را اخاللی نمیداند.

امر مطلق :اگر ازامر کق مشرزط به غاییی نباشد ،بمیه خود کم به کنوان خیر خودبهخذود
ز بدزن ارجاع به غاییی دیگر خواتیه شود ،امر مطمق یا تنجیز ات  .در ای نوع امذر ،غایذ
خود کم ات  ،نه در نییجها که از آن حاص میشود .مثالً اگذر کقذ بگویذد «راتذ
غای

دیگر غیر از رات گویی در نرر نداشیه باشد ،امذر مطمذق اتذ

اخاللی میداند ،اما اگر کق بگوید رات

کذه کانذ

در

بگذو» ز
فقذط آن را

بگو تا تود فرازان ببذر یذا مذورد اکیمذاد مذردم زالذع

شو  ،امر شرطی ات  ،زیرا ا غاییی غیر از خود کم راتذ گذویی در میذان اتذ  ،ز اگذر
بیواند از راهی دیگر غیر از رات گویی به آن غای

برتد ،دیگر رات

نمذیگویذد (

Kant, 1972,

.)p.78; Liddell, 1970, p.120
معیارهای تشخیص امر مطلق

کان

از میان ازامر مطمق ،تنها امر مطمق را امر اخاللی میداند ز برا تشخیص امر مطمق ،لواکد

را معی می کند که اگر امر بیواند در لال

ای لواکد درآیذد ،اخاللذی ،ز در غیذر ایذ صذورت،

غیراخاللی ات  .ای لواکد شبیه منطق صور ات
مطرح می کند که اگر اتیداللی در لال
صورت ،کقی خواهد بود .کان

که برا اتیدالل لیاتی صحیح شی هایی را

ای شی ها مطرح شود ،اتیدالل صذحیح ،ز در غیذر ایذ

در ای زمینه نج لاکد ،یا صورتبند کرضه میکند که تذهتذا

آنها اصمی ات  .در ادامه ،بهطور مخیحر به آنها اشار ،میکنی :
 .1قاعدة تعمیمپذیری یا صورتبندی قانون کلی
ای لاکد ،،معیار ز آزمونی ات

که از طریق آن میتوان تشخیص داد امر کق  ،اخاللی ات

یا نه.

ز صورتبند آن به ای شرح ات « :تنها بر طبق لانون ز دتیور کمذ کذ کذه بذه زتذیمة آن
بیوان در کی حال اراد ،کنی که دتیور مزبور لانون کمی ز کمذومی شذود» .مطذابق بذا ایذ معیذار،
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که برا همة فاک ها کال بهطور فراگیر ز بدزن اتیثنا بهکار گرفیذه شذود.

لانونی اخاللی ات

یعنی اگر رفیار برا م به کنوان فاک کال درت
یک نفر نادرت

ات  ،برا همه نادرت

ات

ات  ،برا همه درت

ز اگذر بذرا

ات  .همچنی  ،اگر لاکد،ا در صذورت تعمذی یذافی

مینالض ز ناتازگار شود ،به کنوان لاکد،ا غیراخاللی رد میشذود .بذرا مثذال ،راتذ گذویی را
می توان به صورت لانونی کمی درآزرد ،زلی ای دتیور را که «همیشذه کمذک دیگذران را برذایر ز
هرگز به کسی کمک نی » ،نمیتوان به صورت لانون کمی درآزرد ،زیرا اگر همة افراد از آن تبعی
کنند ،دیگر کمیی برا

ایرفی نخواهد بود .بنابرای  ،ایذ دتذیور در صذورت تعمذی  ،مینذالض

میشود ز از ای رز ،غیراخاللی ات

(.)Kant, 1972, p.84; Paton, 1953, p.133

 .2قانون عام طبیعتشدن
کان

بعد از لاکدة تعمی ایر  ،لانون کام طبیع

فقط از طریق لانون کام طبیع

را مطرح ،ز اکالم میکند لاکذد ،تعمذی ذایر

بهکار گرفیه میشود .صورتبند ای لانون به ای شرح ات :

« چنان کم ک که گویی دتیور کم شما بنات

به زتذیمة ارادة لذانون کمذی طبیعذ

شذود»

).(Kant, 1972, p.84
مطابق با ای لانون ،دتیور اخاللی ات
کممی در حوزة لدرت ما ات

که دتیور را لانون کمی طبیع

ای معیار ،خودمان را بهطور خیالی در مولعی
طبیع

که بیواند لانون کمی طبیعذ
خالق طبیع

شذود .امذا آیذا چنذی

لرار دهی ؟ کان

میگوید :مذا در

لرار میدهی ز فرض میکنی جهذان

را ما تاخیه ای  ،در آن صورت ،میتوان دتیورها را آزمون کرد .از ایذ رز ،کانذ

در ایذ

معیار زاژة «چنان کم ک که گویی» بهکار گرفیه ات  ،تا بگوید که ما چنان کم میکنذی گذویی
خالق طبیعیی نه زالعاً خالق طبیع
مسئمة دیگر آن ات

).(Paton, 1953, p.146

که لانون کمی طبیع

چه زیژگیهایی دارد که مذیتوانذد میذزان تذنج

دتیورها کممی اخاللی ما لرار گیرد؟ کان

در درجة ازل لانون طبیعذی را لذانون کمذی طبیعذ

می داند ز چنی لانونی کالز ،بر کمی  ،اتیثنا نیز نمی ایرد .به تعبیر  ،زیژگی لانون کمی آن ات
که کم

ییسان ،معمول ییسان ایجاد میکند .حال اگر در یک دتیور ،هنگامی که به کنذوان لذانون
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در نرر گرفیه شود ،تنالض بیابی  ،لززماً به ای معنا ات

که کم

ییسان ،معمولهذا

میفازت ایجاد میکند .مثالً دتیور خودکشی را در نرر بگیری :
«اگر رنج زندگی بی

از لات آن بود ،خودکشی میکن  ».در اینجا ح

را زادار می کند که در چنی شرایطی خودکشی کنی  .اما بر اتاس شناخ
ات برا تدازم زندگی فعالی
ات که کم

لرار دهی  ،ح

ات  .در ای شرایط کم

ات  ،ما

ات که کم

تجربی ی میبری ح

میکند .حال اگر دتیور خودکشی را بخواهی لانون کمذی طبیعذ
تدازم زندگی ات

مذرگ شذد،

در ازضاع ز شرایط خاصذی کمذ

زاحد ،معمولها مینالض ایجاد کرد ،اتذ  .بنذابرای  ،چذون دتذیور ز

لانون خودکشی را نمیتوان لانون کمی طبیع

لرار داد ،س غیراخاللی ات

( ;Kant, 1972, p.85

.)Paton, 1953, p.148

نقد
البیه به ای معیار کان

اشیال شد ،ات

که ما در طبیع

مشذاهد ،مذیکنذی کمذ هذا ییسذان،

معمولها میفازت ز در شرایطی مینالض ایجاد میکنند .برا مثال غاا بهطور کاد کمذ
ات  ،اما همی غاا در ازضاع ز شرایط خاصی ،مذثالً در برخذی بیمذار هذا ،کمذ
بنابرای  ،اگر کم

زاحد موج

نییجه ،نمیتوان لانون کمی طبیع

حیذات

مذرگ اتذ .

معمولها مینالض شود ،نقذض لذانون کمذی طبیعذ

نیسذ  .در

را آزمون لانون اخاللی لرار داد.

 .3قانون غایی طبیعتبودن
به نرر کان

لانون کمی طبیع

لانون طبیع

نام برد .اصوالً همة موجودات زند ،به کنوان ک ز نیز هر کضو از آنها تازگار بذا

غای

تنها لانون طبیع

ز هدفیاند .همچنی  ،هر چیز در طبیع

مبینی بر هدفمند ز غای مند طبیع

ات

نیس  ،بمیه از لانون غایی ه میتوان به کنذوان
با هدش خود تازگار ات  .البیه چنی دیذدگاهی
که در لرن هجده معقول بود ،ات .

حال زلیی می گویی اگر دتیور کممی ،لانون طبیع
لانونی مینات

با هماهنگی نراممند ز هدفمند طبیع

شود ،به ایذ معنذا اتذ

کذه آیذا چنذی

ات ؟ ()Paton, 1953, p.150
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نقد
اشیال لانون غایی طبیع
غاییمند طبیع

آن ات

که برا شناخ

تجربذی از

ایذ همذاهنگی ،نیازمنذد شذناخ

ز نیازها ،امیال ز لوا انسانها هسیی تا بیوانی بر اتاس ایذ شذناخ

تجربذی

دربارة دتیور کم لضازت کنی که آیا چنی دتیور با ای نرام غاییمند هماهنگی دارد یا نه؟
اما ای نقص اتاتی بر ای معیار کان

ات

که شذناخ

تجربذی ،معیذار اخاللذیبذودن یذک

دتیور کم لرار گرفیه ات .
 .4قاعدة غایت فینفسهبودن انسان
معیار دیگر برا تشخیص اخاللیبودن دتیورها کق مطرح میکند که اگر دتیور کق ،

کان
انسانی

را به کنوان غای

فینفسه تمقی کرد ،اخاللی ات  ،زلی اگر به کنوان زتیمة صرش تمقذی

کرد ،غیراخاللی ات  .مثالً کسی که از ناچار برا گرفی لرض ،زکدة درزغ میدهد ،از شخص
یا انسانییی دیگر صرفاً به کنوان زتیمه اتیفاد ،کرد ،اتذ  ،زیذرا آن شذخص بذرا زنذدگی خذود
برنامه ریز کرد ،ات

ز ما با زکدة درزغ برنامهریذز زنذدگی از را مخیذ کذرد،ایذ  ،در نییجذه،

غیراخاللی ات  .آن معیار به ای شرح ات :
«چنان کم ک که انسانی
کی حال به کنوان غای

را چه در شخص خودت ز چه در شذخص دیگذر همذوار ،ز در

بهکار بر ز نه صذرفاً بذه کنذوان زتذیمه»

( Liddle, 1970, p.157; Kant,

.)1972, p.91
 .5قاعدة خودمختاری انسان
مطابق با ای لاکد ،ازامر اخاللیاند کذه در آنهذا آزاد ز خودمخیذار انسذان حفذد شذود .آن
لاکد ،به ای شرح ات « :چنان کم ک که اراد ،بیواند در کی حال به زاتطة دتذیور اراد ،خذود
را زاضع لانون کام لحاظ کند» ).(Kant, 1972, p.93
خودمخیار

به معنا خودلانونی ز خودآیینی ات  ،یعنی ارادة کقالنذی انسذان تذابع لذانونی
1. Autonomy
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که خود زضع می کند .خودمخیار در برابر دگرآیینی ات  .دگرآیینذی یعنذی ارادة کقالنذی

انسان ،تابع لانونی ات

که خود زضع نیرد ،بمیه از بیرزن یا از جان

دیگر زضع شذد ،اتذ .

اگر لانون از ارادة خود موجود کقالنی برنخیزد ،باید کاممی مؤثر خارج از ای موجود باشد که ایذ
موجود را به حرک

زادارد تا طبق لانون کم کند .در آن صورت انگیزة اطاکذ

از لذانون صذرفاً

احیرام به لانون نیس  ،بمیه الیدار کام خارجی ات  ،مانند لانونی که ترباز بذه جهذ
ترس از بازداشیگا ،از فرماندة خود اطاک
تیمیف اخاللی ات

الیذدار ز

میکند .زلی اگر ترباز همی لانون را بذه جهذ

آنیذه

اطاکذ

کنذد،

ز ارادة کقالنی خود از به جه

کقالنیبودن زضع کرد ،ات

اخاللی میشود (.)Liddle, 1970, p.267
خودمخیار در برابر دگرآیینی ات  .دگرآیینی به نرامها اخاللی اطالق میشذود کذه اصذول
آن را ارادة کقالنی زضع نیرد ،ات  .چنی نرامهایی را کان

یا مبینی بر تجربه میداند یذا مبینذی

بر کق  .اخالق مبینی بر تجربه دز لس ات  .1 :اصول لاتگرایانه؛  .2اصول شذهود  ،ز اخذالق
مبینی بر کق نیز دز لس ات  .1 :اصول آرمانگرایانه که مبینی بر مفهوم کمذال اتذ ؛  .2اصذول
الهیاتی که مبینی بر ارادة الهی ات :
 .1اخالق لات گرایانه ا ییور ز تودگرایانه جان اتیوارت می جزء ایذ نذوع اخذالقانذد .بذر
اتاس چنی اخاللی اکمالی که موج
که موج

لات ،یا نفع انسان شوند از لحاظ اخاللی درت

درد ز ناراحیی ،یا ضرر انسان شوند ،از لحاظ اخاللی نادرتیند .کان

ز اکمالی

چنی اخاللذی را

صحیح نمیداند ،زیرا اگر اثبات شود همة مردم به دنبال لاتند ،از آن نییجه میشود آنذان بذه لحذاظ
اخاللی باید به دنبال لات باشند .اصوالً اخالق مخالف با اص لات ز نفع اتذ  .خذوببذودن بذا
خوشحالبودن ،لاتبردن ز تودبردن دز مقولة کامالً میفازتند.
 .2اخالق مبینی بر احساس اخاللی :اخالق فرانسیس هاچس ز دیویذد هبذوم جذزء ایذ نذوع
اخالق ات  .هنگامی که انسان در مولعییی اخاللی لرار میگیرد ،نذوکی کیذسالعمذ ز احسذاس
1. Heteronomy
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کاطفی برزز میدهد که آن را احساس اخاللی مینامند که از تجربة اخاللی ناشی مذیشذود ،یعنذی
بعد از مولعی
کان

چنی احساتی در ما دید میآید.

چنی اخاللی را چون از تجربه ناشی میشود ز زیژگیها کمی

ز ضذرزرت را نذدارد،

دگرآیینی میداند ،زیرا احساس اخاللی ،دیدگاهی شخحی ات .
 .6اخالق مبینی بر مفهوم کمال :در ای نوع اخالق به انسان گفیه میشود« ،کام شو» ،در زالع،
اخالق افالطون ز کریسییان زلف در زمرة چنی اخاللیانذد .افالطذون از انسذان کامذ  ،تعبیذر بذه
فیمسوش میکند.
کان

معیقد ات

مفهوم کمال در ای اخالق هیچ محیوا ز معنایی ندارد ز هیچ دتیور اخاللذی

را نمیتوان از ای مفهوم بهدت

آزرد ز محیوا را باید از منبعی دیگر بهدت

 .1اخالق مبینی بر ارادة الهی :در رززگار کان  ،کریسییان اگوت
اخالق بود ،ات  .ای نوع اخالق بر آن ات
یعنی همی اطاک کردن .کان

آزری .

کرززیوس ،طرفدار ای نذوع

که ما باید از دتیورها خدا تبعی

کنذی ز اخذالق

ای نوع اخالق را ه نمی ایرد ،زیرا معیقد ات

بذرا تشذخیص

اخاللیبودن دتیورها الهی به منبعذی دیگذر غیذر از ارادة الهذی نیازمنذدی (

;Kant, 1972, p.104

.)Liddle, 1970, p.191; Paton, 1972, p.38
 .6قاعدة کشور غایات
معیار دیگر تشخیص دتیور اخاللی ،لاکدة کشور غایات ات :
«چنان کم ک که هموار ،به زاتطة دتیورهای  ،کضذو لذانونگذاار در کشذور کذام غایذات
باشی».
مقحود از کشور ،زحدت منیر موجودات کال به زتیمة لذوانی مشذیرا اتذ  .امذا از ایذ
جه

که منرور ای لوانی  ،رزابط ای موجودات به کنوان غایذات اتذ  ،مذیتذوان آن را کشذور

غایات نامید .کشور آرمانی غایات دز خحیحة مشیرا دارد:

 .1هر کضو با اراد،کردن لانون ،خود لانونگاار ات ؛
 .2هر کضو نسب

به کضو دیگر تیالیفی دارد.
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آیا می توان کشور را تحویر کرد که هر کضو برا اکضا دیگر لانون زضع کند؟ آیذا ایذ
دتیور موج
کان

آشوب ز هرجزمرج نمیشود؟

معیقد ات

هر موجود کقالنی ،همان لانون اخاللی را در زضعی

خاص اراد ،مذیکنذد،

در آن صورت همة اکضا برا ییدیگر لوانی اخاللی ییسانی زضع میکنند .درت

ات

که هذر

فرد در ای کشور لانون را برا خود زضع میکند ،زلی هر فرد دیگر ه که در ایذ مولعیذ
بود ،همی لانون را زضع میکرد .بنابرای  ،هر فرد در ای کشور ه میتواند به کنذوان حذاک ز
زاضع لانون ز ه به کنوان کضو ،یرز ای لذانون باشذد .بذرا رزشذنی مطمذ

مثذالی را مطذرح

میکنی :
م به ول نیاز دارم ز بهدلی اینیه در موکد مقذرر بذه رداخذ

آن لذادر نیسذی  ،زکذدة درزغ

میده  .حال بر اتاس ای لاکد ،ای مسئمه را تحمی میکنی .
کسی که زکدة م را لبول می کند به م اکیماد کرد ،ات
رداخ

ز اطمینان دارد در موکد مقرر ذول

میشود ز بر اتاس آن ،انیرارات ز طرحها خود را مبینی میکند .حال اگر م در موکد

مقرر ول را رداخ

نین زضعییی به زجود مذیآیذد کذه در آن انیرذارات ز طذرحهذا مشذرزع

طمبیار م نادید ،گرفیه خواهد شد ز تحقق نمییابد .بنابرای  ،چنی دتیور از تحقذق هماهنذ
اهداش ز غرضها اکضا کشور غایات جموگیر میکند ،همچنی  ،چنی دتیور بذا لذانون ز
دتیور که م باید با اکمال خود چنی هماهنگیا را ارتقا ده  ،مینالض خواهد بود .از ای رز،
زکدة درزغ غیراخاللی ات

).(Kant, 1972, p.95; Copleston, 1964, p.123

منشور اخالقی جهانی سازمان
اکنون که اصول ز ایهها اخالق تیمیفگرایانة کان

مطرح شد ،به منشور اخاللی جهانی تازمان

اشار ،ز بر اتاس دیدگا ،اخاللی کان  ،آن منشور را تحمی میکنی .
به منشور اخاللی جهانی تازمانها ی
تازمانها طور ات

از گاشیه توجذه مذیشذود ،حیذی دغدغذة اخذالق در

که برا تازمان منشور اخاللی جهانی زضع کرد،اند.

ای معیارها جهانی را میتوان مقدمه ا برا انیخاب تقریبی بهیری رزیههذا شذرک هذا ز
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مدیران مقامها کالیرتبه ز کارشناتان در اصول اخالق کسذ زکذار نداشذ

کذه کبذارتانذد از

(ر.ا .خنیفر ز مقیمی ،1600 ،ص212؛ :)Pain et al., 2006, p.83

 .1اصل امانت
ای اص بدان معنا ات
فعالی ها شرک

که بایذد امذی تذازمان ز افذراد ینفذع باشذی ز بذا جذدی

ز زفذادار

را انجام دهی  ،با همان صفا ز اخالصی که از یک امی انیرذار مذیرزد کذه بذه

اخیحار به برخی محداقها آن اشار ،میکنی .
 .1حفد تالم
ز اثربخ

الیحاد محیط کار؛  .2حفاظ

از منابع موجود ز اطمینان از محرش مدبرانذه

آنها؛  .6خوددار از تقدی مسرفانه هدیه ز برگزار بی

از حد برنامهها تذرگرمی

ز تفریح؛  .1به کارگیر جایگا ،ز منابع فقط برا هدشها مدزن ،نه نفذع شخحذی؛  .5رهیذز از
کارهایی که میضم تعارض منافع باشد ،مث معاممه بذا خذود یذا رلابذ
دریاف

بذا شذرک ؛  .3رهیذز از

هدایا مسئمهدار.

 .2اصل مالکیت
احیرام به مالیی

ز حقوق افراد ز رهیز از انیقال اموال یا اخیالس ز اتراش ،ز ایجاد حذس تعهذد

به منافع فیزییی ،کالبد  ،محرفی ز انسانی اتاس اص مالییذ
انسانها همهجا تخ از ارزشهات
همدیگر ات
کبارت ات

اتذ  .بذه گفیذة تمذر در حیذات

ز مه تری ارزشها انسذانی احیذرام بذه حقذوق ز حذدزد

(نمذر ،1622 ،1ص20؛ خنیفذر ز مقیمذی ،1600 ،ص .)216برخذی محذداقهذا آن
از (خنیفر ز مقیمی ،1600 ،ص:)258

 .1حفد منابع شرک

که به هیچ زجه نباید با دزد  ،اخیالس ز رزشها دیگر منابع شذرک

را حیف ز می کرد.
 .2حقوق مالیی

رلیبان را محیرم بدانی ز به آن بها دهی  ،از جممذه حقذوق مالییذ

معنذو

آنها ز جز آن.
1. Kneller George Frederick
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 .3اصل اعتبار و اعتماد
زاژة اکیماد معنی زیژ ،ا دارد ز نوکی تقید ز زفا به محیط ز فمسفة زجود انسذان اتذ  ،چذه
لانون ناظر باشد ،چه نباشد که برخی محداقهذا آن کبذارت اتذ

از (خنیفذر ز مقیمذی،1600 ،

ص:)258
 .1به کهد ز لرار خود ایبند باشی ؛
 .2تیمیفها آشیار ز نهان خوی
 .6به تأمی کنندگان ز شرییان خوی

را نسب

به همة موکالن اس داری ؛

بهمولع ز طبق آنچه لرار گااشیهاید ،کمذ کنیذد ز جذز

آن.

 .4اصل شفافیت
ای اص به معنا انجامدادن فعالی ها به شیو،ا صادلانه ز آشذیار ز بذدزن فریذ

ز نیرنذ  ،ز

حفد تابقة فعالی ها ز فرایند کار ات  .ای مه  ،ییی از کوام اتاتی حُس تموا افراد با ه ،
برا ه ز به تو اهداش اجیماکی ،فرهنگی ز حرفها ز تازمانی ات

(خنیفر ز مقیمی،1600 ،

ص ،)251که برخی محداقها آن کبارتاند از  .1در همذة کارهذا ،اتذدار حقیقذ
باشد؛  .2دادزتیدها را دلیق ز منحفانه ثب

کند؛  .6از کس

ز صذدال

اطالکات تجار با ابذزار غیراخاللذی

ز غیرصادلانه بررهیزد.

 .5اصل منزلت
شأن ز منزل

افراد بسیار باالت  ،ای اص در اتدار از حرمذ

امور مانند تندرتیی ،ایمنی ،حری خحوصی ز حقوق انسانی ات

ز شذأن افذراد اتذ

ز شذام

که در ی آن بالنذدگی منذابع

انسانی محیط تازمان ز بازار کار ز جامعه ایجاد میشود (.)Paine et al., 2006
برخی محداقها آن کبارتاند از  .1منزل
در محیط کار آزار ز ا ی

ز حقوق انسانی دیگران محیرم شذمرد ،شذود؛ .2

رزا داشیه نشود؛  .6در همة فعالیذ هذا خحوصذاً در بخذ

تذودآزر

حقوق ز منافع مردم اتدار شود؛  .1حافد تندرتیی ز ایمنی افراد باشید؛  .5محیط کذار طذور
تاماندهی شود که در آن هیچ نوع توء اتیفاد ،نشود.
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 .6اصل انصاف
منرور از اص انحاش یعنی زرزد به رلاب ها آزاد ز منحفانه ،ز احیرام به همة افذراد ز نررهذا
آنها ز دزر از هر تبعیض در فعالی ها مخیمف ات  ،که برخی محداقها آن کبذارتانذد از
 .1با همة طرشها با انحاش برخورد شود؛  .2لیم ها طور باشد کذه معقذول ز فراخذور کیفیذ
باشد؛  .6برا المی ها ز زنان فرص

برابر فراه شود؛  .1در رفیار بذا کارکنذان ز اتذیخدام افذراد

تبعیض لائ نشوید؛  .5زارد رلاب ها آزاد ز منحفانه شوید ز جز آن.

 .7اصل شهروندی
فرد شهرزند مسئولی

ایر باشد ،به لانون احیرام گاارد ز حافد اموال کمذومی باشذد.

انیرار ات

امرزز ،شهرزند خوب کسی ات

که در هر مرتبها که باشد به تازمانها اخاللی جامعه ،محیط

حرفه ا ز خانواد ،ایبند ات
در جامعه نق
تبعی

ز از مشارک

در فعالی ها تیاتی ز فرهنگی بیارزش بررهیزد ز

تعیی کنند ،داشیه باشد ) .)Paine et al., 2006برخی محداقها آن کبارتاند از .1

از لانون ز مقررات؛  .2در ولشذویی یذا هذر فعالیذ

تازمانیافیه ،شرک

غیرلذانونی دیگذر ماننذد بذز،هذا

نیند؛  .6یرز لواکد مالیاتی بود ،ز بهمولع بدهی مالیاتی خود را برردازد.

 .8اصل حساسیت
حساتی

نسب

به نیازها منابع انسانی ز داشی حس همدلی ز تسهی امور مربوط در ای اصذ
که از جممه محداقها آن کبارت ات

مقحود ز منرور ات

از  .1محیرم شمردن درخوات ها،

یشنهادها ،شیای ها ز حقوق رتمی مالیان؛  .2تالش منر بذرا تذأمی نرذر مشذیر ز کرضذة
خدمات بهمولع؛  .6حساسبودن به یشنهادها ،خواتیهها ز شیای ها کارکنان (خنیفر ز مقیمذی،
 ،1600ص.)212-255
تحلیل منشور اخالقی جهانی سازمان بر اساس نظام تکلیفگرایانة کانت

 .1نرام اخاللی کان
به تعبیر  ،کان

تیمیف محور ات

ز به نفس کم توجه میکند ،نه به غای

ز نییجذة آن ،ز

احیام شرطی را احیام اخاللی نمیداند .بر اتاس چنی ضابطها اگر مطموبیذ

منشور اخاللی خود اصول ز ارکان ات  ،نه نییجها که از آن کاید میشود ،برا مثال تود بیشذیر
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تازمان ،در آن صورت اخاللی ات

ز مطموبی

اخاللی جهانی در تازمان ،صرفاً مطموبی

اصول ز ارکان آنها نیس  ،بمیذه هذدش تذازمانهذا

الیحاد از اجرا اصول منشور اخاللی رضای
حوزة رلاب

اتی دارد .اما به نرر مذیرتذد هذدش از منشذور
مشیر ز در نهای  ،تذود بیشذیر ،یذا برتذر در

ات  .اگر تازمان ها چنی هدفی را داشیه باشند ،در آن صورت بذه نرذر کانذ

ایذ

احیام اخاللی شرطی میشوند ز از دایرة اخالق خارج میشوند .نییجة آن کذه در چنذی شذرایطی
اصول ز منشور اخاللی جهانی ،صرفاً ابزار برا کس
 .2کان

کام اخاللی اهمی

به انگیز ،ز نی

تود بیشیر خواهد شد.

بسیار می دهد ز انگیزة کم به تیمیف اخاللذی

را صرفاً احیرام به لانون میداند .حال اگر انگیزة کامالن منشور اخاللی جهانی در تازمانهذا فقذط
احیرام به ای اصول اخاللی باشد ،اخاللی زاال غیراخاللی میشذود .یعنذی صذرش تحذور منشذور
اخاللی ،انگیز ،ا برا کام اخاللی باشد تا از را بذه کمذ زادارد .ذس اگذر انگیذزة طراحذان ز
کامالن منشور اخاللی در تازمان تود بیشیر تازمان باشد ،از نرذر کانذ  ،ارزش اخاللذی نذدارد،
بمیه صرش زتیمها ات

برا رتیدن به تمایالت نفسانی.

 .6بر اتاس لاکدة تعمی ایر ز لانون کام طبیعذ شذدن کذه آزمذون تشذخیص دتذیورها
اخاللی ات  ،لواکد منشور اخاللی می تواننذد در ایذ آزمذون موفذق شذوند ،زیذرا بذه تنذالض ز
را به کنوان لانون کام طبیع

لذرار داد

ناتازگار منیهی نمیشوند .برا مثال می توان اص امان

ز به هیچ مشیمی ه منجر نشود .بنابرای  ،اصول ز لواکد منشور اخاللی جهانی به جه

اینیه در

ای آزمون موفق میشود ،اخاللیاند.
لاکدة غای

 .1معیار دیگر اخاللیبودن از نرر کان
منشور اخاللی جهانی ،صرفاً احیرام به انسانی
اجرا منشور اخاللی موفقی
انسانی
شد ،ات

غای

در کرصة رلابذ

رفیار نیس  ،بمیه انسانی

که به نرر کان

فینفسهبودن انسان اتذ  .اگذر هذدش از

ز ارتقا آن باشد ،اخاللی ات  .اما اگذر هذدش از
ز در نییجذه تذود بیشذیر باشذد ،در اینجذا دیگذر

به کنوان زتیمه ا برا نی به تود بیشیر بهکذار گرفیذه

غیراخاللی ات  .بنابرای  ،اخاللیبودن منشور اخاللی به نیذ

ز طراحان برمی گردد ز صرش مطابق

با تیمیف اخاللی ،کافی نیس  .درت

کذامالن

مانند کاتذبی اتذ

بررسی فلسفة اخالق تکلیفگرایانة کانت در سازمان (مقایسة آن با منشور اخالقی جهانی سازمان)

که با مردم به نییویی رفیار میکند زلی هدش از تود بیشیر ات  .در اینجا کم کات

888 

مطابق

بذا

تیمیف دارد ،زلی از تیمیف ناشی نشد ،ات .
 .5معیار دیگر اخاللیبودن ،لاکدة خودمخیار انسان ات  .اگذر کذامالن بذه منشذور اخاللذی
طور کم کنند که از ارادة کقالنی خود آنها برخیزد ،به نرر کان

اخاللی میشوند ،یعنی کامذ

اخاللی طور رفیار می کند که اگر از هذ جذا طذراح منشذور اخاللذی بذود از ارادة کقالنذی از
برمی خات  ،اما اگر انگیزة کم به منشور اخاللی ترس از مجازات باشد ،دیگر اخاللذی نخواهذد
بود .به تعبیر هر کضو می تواند ه زاضع لانون ز ه یرز لانون باشد .یذرز لذانون ز منشذور
اخاللی ه اگر خود را در جا زاضع منشور اخاللی میگااش  ،همان لواکد را زضع میکرد.
نتیجه
در ای مقاله ،ارکان فمسفة اخالق تیمیفگرایانة کان
تازمانها مقایسه شد ز نیایج زیر به دت
 .1اخالق تیمیف گرایانة کان

به نی

مطرح شد ،ترس ،با منشور اخاللی جهذانی

آمد:
ز احیرام به لانون اخاللی توجه زیاد کذرد ،اتذ

کذه

اگر انگیزة کام به منشور اخاللی چیز غیر از احیرام بذه لواکذد اخاللذی باشذد ،ارزش اخاللذی
ندارد.
 .2کان

معیارها

نجگانها به دت

داد که آنها میتوانند آزمون دتیورها ز اصول اخاللذی

لرار گیرند .آن لواکد کبارتاند از .1 :لاکدة تعمی ایر ؛  .2لاکدة لذانون کمذی طبیعذ شذدن؛ .6
لاکدة غای

فینفسه بودن انسان؛  .1لاکدة خودمخیار انسان؛  .5لاکدة کشور غایات .همة اصذول

منشور اخاللی میتوانند در ای معیارها موفق باشند ز با معیارها کان
 .6با توجه به اینیه کان

تازگار کام دارد.

به نییجة اکمال اخاللی توجذه نذدارد ،بمیذه صذرش اینیذه کممذی از

تیمیف ناشی شد ،باشد ،برا اخاللیبودن کافی ات  ،از ای رز ،تازمانها نباید هدش ز نییجها
غیر از تیمیف اخاللی داشیه باشند .اگر هدش تازمانها از اجرا منشور اخاللی ،جاب مشیر ز
تود بیشیر باشد ،ارزش اخاللی ندارد.
 .1اخالق تیمیفگرایانة کان

نسب

به اخذالقهذا تذودگرایانه بذا منشذور اخاللذی جهذانی
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تازگار بیشیر دارد ،زیرا هدش اجرا منشور اخالق جهانی احیرام به شخحی
اما اگر انگیزة کم به منشور تود ز منفع
انسانها ز شخحی

انسانها ات ،

تازمان باشد ،فمسفة زجود آن زیر تؤال مذی رزد ز

آنها به کنوان زتیمها جه

دتییابی به تود بیشیر تمقی میشذوند کذه اگذر

ای تود از راهی دیگر غیر از احیرام به انسانها تأمی شود ،میولیان تازمان جه

نی به آن تذود

آن را انجام خواهند داد .بنابرای  ،منشور اخاللی جهانی ارزش اتی خود را از دت

خواهد داد.

 .5با توجه به اینیه اجرا منشور اخاللی جهانی در تازمانها مخیمف اهمیذ

زیذاد دارد،

باید دائماً به ای اصول توجه شد ،ز بازنگر ز اصالح شوند تا ضعفهذا آن مشذخص شذد ،ز
برطرش شوند .زیرا منشور اخالق جهانی تازمان مبینی بر تمسمه ا از اصول ات
اخاللی را شی میدهد .ای میات

که یک مییذ

اخاللی ز اصول منیزع از آنهذا دائمذاً توتذط اندیشذمندان ز

میفیران باید مورد مداله لرار گیرد .ترس ،نقصها ز اشیالها آن آشیار شود تذا در رفذع آنهذا
الدامات الزم انجام گیرد.
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