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Abstract 

Today, in view of the philosophers of virtue ethics, the globalized economy cannot be 

surrounded only by legal limits. Nor can economic crises be prevented simply by appealing 

to various laws and based on personal interests, but what we need is a set of moral virtues. 

Which virtues should govern today’s globalized economy? In response to this question, we 

can refer to Thomas Aquinas' moral theory, which is based on the link between virtue and 

justice. Aquinas is one of the famous thinkers in the Christian theology, whose view can 

answer many of the issues raised in economic ethics. In this article, an attempt is made to first 

look at how Aquinas' theory of virtue, with its emphasis on the natural light of reason, can be 

effective for all humans, religions, and non-believers. It is then strived to explain how 

Aquinas' theory of natural right unites virtue and justice. Finally, the challenge between 

cultural diversity and ethical unity in today’s globalized economy is addressed.  
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 ی نیتوماس آکوئ ةشیدر اند یاخالق اقتصاد

 1زادهیحسن احمد

 چکیده

 دایاحنطه پ یحقفق ی                   صرفن  بن حد و مرزهن تفا ینم شدهینسبت به اقتصند جهنن لت،ی        اخالق  فض لسوففن  یامروزه به زعم ف

شد،  یاقتصند ینهآمد  بحرا  دیمننع از پد ،یبر مننفع شخص هیگفننگف  و بن تک نی             صرفن  بن قفان تفا ینم نیکرد. همچن

 روز حنکمام یشوودهیبر اقتصووند جهنن دیبن هنلتیفضوو نی. امن کداممیدار نزین یاخالق یهنتیاز فضوول یابلکه به مجمفعه

و عدالت  لتیفض ن یم فندیرجفع نمفد که بر اسونس پ  ینیتفمنس آکفئ یاخالق یهیبه نظر تفا یپنسو،، م  یبنشوند  برا 

جستنر،  نی. در ابنشد یاز مبنحث مطرح در اخالق اقتصند ینریبسو  یپنسوخوف  تفاندیاو، م دگنهیشوک  گرفته اسوت. د  

 یبرا تفاندیق ، مع یعیبر نفر طب دیتفمنس، بن تأک لتیفض یهینمفد که چوفنه نظر میمسولله تفجه خفاه  نینخسوت به ا 

صفص تفمنس در خ یهیداد که چوفنه نظر میخفاه حیهم کنرآمد بنشود. سو ت تف    نن یمتد ریغ یو حت ن یحیمسو  ریغ

در  یخالقو وحدت ا یتنفع فرهنو ن ی. سوو ت به چنلم مسوونزدیمتحد م وریکدیو عدالت را بن  لتی، فضوو"یعیحق طب"

 پرداخت.  میامروز خفاه یشدهیاقتصند و تجنرت جهنن

 .  لتیعدالت، اخالق، فض ،یعیحق طب ،ینیتفمنس آکفئ واژگان کلیدی:

 
  

                                                           

 10/10/1011تنری، انتشنر:  │ 11/0/1011: پذیرش تنری، │ 11/2/1011تنری، درینفت: 

  hasan.ahmadizade@gmail.com،. استندینر فلسفه دانشونه کنشن 1
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 مقدمه

                                                     کند خفد را بن تنفع فرهنوی  هنجنرهنی اخالقی سنزگنر کند شد ، اخالق تجنرت از یک سف تالش میدر عصور جهننی 

نس ح خفاهم داد که تفمه داشووته بنشوود. در این مقنله، تف وو حنکم بر آنهن تفج قیو از سووفی دیور به تنفع نظرینت اخال

دالت، ، پیفندی کنرآمد برقرار سنزد. در نظر تفمنس، عو اخالق اقتصندیآکفئینی چوفنه تفانسوته مین  نسبیت فرهنوی  

دهی تجنری را جهتهنی فضوویلتی جهننی اسووت که دارای جفانت مختلد فردی و جمعی اسووت، رفتنر افراد و شوورکت 

گر آ  است ی تفمنس بین امن نظریه ؛کنند                                                                 کند. بسینری از نظرینت اخالقی بر سفد جمعی  رفتنرهنی عندالنه تأکید میمی

هنی که رفتنر بر طبق اصوف  اخالقی، عالوه بر این سوفد جمعی، در تحقق مننفع فردی نیم مر ر است. از آنجن که شرکت  

پی خفاهد  ی کنرکنن  را درمندانه، هم تحقق استعدادهنی بنلقفهند، ارتقنء رفتنرهنی فضیلتتجنری متشوک  از افراد هست 

 هنی تجنری را.ای شرکتای و فرامنطقهداشت و هم مننفع منطقه

ی اخالقی تفمنس برای غیر مسوویحین  و بطفر م داد که چوفنه نظریهی این جسووتنر، نخسووت تف وویح خفاه مهدر ادا

 ت تفجه خفاهم نمفد. س نفر طبیعی عق ی نیم کنرآمد اسوت. در این خصفص، به دیدگنه وی دربنره کلی غیر متدینن  

، فضووویلت فردی را بن عدالت اجتمنعی مرتب  حق طبیعیی گیری از نظریهم داد کوه چوفنه تفمنس بن بهره نشووون  خفاه

م داد. در نهنیت، از نی تف وویح خفاه                    تصووندی  تفمنس آکفئیسوونزد. همچنین جنیونه عدالت اجتمنعی را در اخالق اقمی

د. م براهتجنرت، بهره خف                                        پذیری  اجتمنعی و رفتنرهنی بشردوستننه در ی عدالت اجتمنعی، در تمنیم مین  مسولفلیت نظریه

م نمفد تن نشن  دهم که چوفنه تفمنس آکفئینی تضند مین  تنفع فرهنوی و وحدت و در سوراسور این جستنر تالش خفاه  

بسووومایی در اخالق تجنرت، در عصووور   توأ یر دارد و از این رو، ی در قلمرو اقتصوووند را از میون  برمی یک ونرچوی اخالق 

 شد ، داشته است. جهننی

 یاز عقل تا حق طبیع. 1

 هن پیم در خصووفص اخالق و حقفق طبیعی ارائهاز منظر برخی از فیلسووففن  اخالق، معینرهنیی که تفمنس آکفئینی قر 

. بنشووود ،ویژه اخالقینت مرتب  بن اقتصوووند و تجنرت جهننیهب ،آمود برای اخالق و حقفق مدر  نمفده، معیونرهونیی کونر   

هنیی که پت از او بن آ نر و دیدگنه وی مفاجه عصرانم و چه دیور انسن اعتقند راس، داشت که چه هم نیم خفد تفمنس

مرزهونی تلفریک اخالق، همفاره  ی محتفا و حود و  هونی او دربونره  فرضد، اذعون  خفاهنود نمفد کوه پیم   شوووخفاهود  

ی هن در اخالق، مننع از ارائهارزشووومند هسوووتند. تفمنس بیم آ  نداشوووت که تنفع فرهنوی و معینرهنی متفنوت فرهن  

ای در شمف  در اخالق، اقتصند و تجنرت بین المل  گردد. از این گذشته، وی بر این اندیشه بفد که نظریهای جهن نظریه

 د که آیندگن ، کنربست آ  را حتی فراتر از فرهن  و سنت مسیحی نیم مالحظه نمنیند.اخالق ارائه نمنی

ی اخالقی وی، این بنور عمیق وی بفد که بسینری از اصف  حنکم                                        ی تفمنس آکفئینی در مقبفلیت جهننی  نظریهپشوتفانه 
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ن را به                               طبیعی  عق ، مفهبتی اسوووت که متفا  از طریق تأم  فلسووفی درینفت. از نظر تفمنس، نفر  بر نظنم حینت بشووری را می 

. قفای (S. th. I-II, 109, 1 ad 2; II-II, 8, 1 c; 15. 1; 171. 2 c & 4 ob. 3)سوونزد حقیقت، رهنمف  می

بن  امن هرگم گرفتنر تننقض ،هنی گفننگف  گردندعقالنی انسون  هر چند ممکن اسوت در طف  حینت وی، دستخفش اندیشه  

. تفمنس در آ نر مختلفم همفاره بر این امر (S. th. I-II, 109, 1 ad 2)گردند ی بر وحی نمیشووننخت فراطبیعی و مبتن

تفانند حقیقت را درینبند. مراد از قید طبیعی هن، به مدد نفر طبیعی عق ، میی انسووون ورزد کوه قفای عقالنی همه توأکیود می  

استعداد شننخت و تمییم درست از نندرست را دارد و ای برخفردار است که این اسوت، که انسون  در سورشوت خفد، از قفه    

ی طبیعت و . از نظر وی، مطنلعه(SCG 1, 2)کند آ  قفه عبنرت اسوووت از عق ، که تفمنس از آ  به نفر طبیعی تعبیر می

بریم چرا که بن تأم  در مخلفقنت، پی به خنلق می ؛کشووود قفانین آ ، نفعی سووو نس از خداوند و کرنم در برابر اوسوووت 

(SCG I, 7&8 and II, 4)  چرا که خداوند خفد را  ؛آید                                                            . اسونسون  ایمن  حقیقی از طریق تأم  در مخلفقنت به دسووت می

ین در حنلی اسوووت که تفمنس، بنور حقیقی به وجفد ا(.  (De Ver. q. 14, 9, ad 8از این طریق به من نمنیننده اسوووت

 داند.  ینفتنی میخداوند را تنهن از طریق پسینی، دست

نید از دین و بلکه ب ؛شوننخت روشنی دست ینبد د به تفانتفمنس تردیدی ندارد که عق ، در بسوینری امفر، به تنهنیی نمی 

وجفد، بسوینری از مسنئ  فلسفی و نیم مبننی  این (. بن Sent. III, d. 1, q. 1, a. 2-3) هنی وحی نیم اسوتمداد کند آمفزه

ای آفریده گفنه. از نظر وی، مخلفقنت به(S. th. I-II 94, 2)بن عق ، شووننخت  تفا  به تنهنییهنی اخالقی را میاسوتدال  

 .  (S. th. I-II, 91, 2)اند که رو به سفی غنینت خیر و رفتنرهنی شنیسته دارند شده

 ن ،هن در سووراسر جهینبد. هر چند ممکن اسوت این قنلت هنی فرهنوی خنصوی ارتبن  می تدوین معینرهنی اخالقی، بن قنلت

امن پینم و محتفای اصووولی آنهن  نبت اسوووت. پیم از تدوین این معینرهن بنید تفجه نمفد که آگنهی ین بصووویرت  ،متفنوت بنشوووند

تفا  بررسوی نمفد: نخسوت، آگنهی نسوبت به اینکه بنید در جسوتجفی خیر بفد و از شر و     اخالقی را در سوه سوطح متفنوت می  

و  ی تطبیق رفتنر بن قفانین اخالقی، بر حسووت عنداتهن و شوورای  مختلفی که نحفهدوم، آگنهی از مفقعیت ؛بدی اجتننب ورزید

 .  (Ibid)سفم، آگنهی از شرای  خنص هر مفرد در رفتنرهنی اخالقی  ؛رسفم آ  شرای ، ممکن است متفنوت بنشد

هن در عمق وجفد خفد، از آگنهی نخسوووت ی نظنمی اخالقی، بر این بنور اسوووت که انسووون در ارائوه  ،تفمونس آکفئینی 

 ,S. th. I-II, 94)ینبند که بنید در جسووتجفی خیر بفد و از شوور و بدی اجتننب ورزید یعنی بنلفجدا  درمی ؛ندبرخفردار

. این (Sent. II, d. 24, q. 3, a. 3 ad 3)هن هسووت و از بین رفتنی نیسووت . این سووطح از آگنهی همیشووه در انسوون (2

                       چرا بن وجفد این آگنهی  سلفا  این است که امن  ؛هن و شرای  مختلد، برقرار استی فرهن آگنهی و درسوتی آ ، در همه 

 ی بسینری از مسنئ  اخالقی بن یکدیور اتفنق نظر ندارند هن دربنرهاخالقی بنیندین، انسن 

هن در آ  زندگی ی انسوون یی از این دسووت، بر این بنور اسووت که هر چند جهننی که همه هنتفمنس در پنسوو، به پرسووم 

هن از آ  روست فنوتهن متفنوتند و این تهن و فلسفهامن در تفسیر و تفصید تلفریک جهن ، دیدگنه ،کنند یکی بیشوتر نیست می
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بن مبنحث  یی عملی، یعنی در مفاجههفلسووفهامن در  ؛(S. th. I-II 94, 2)هن از جهن  یکسوون  نیسووت  که شووننخت انسوون  

 ,S. th. I-II 94) هن و آداب و رسووفمی اسووت که در آنهن جرین  دارندی تنفع فرهن هن نشوون  دهندهاخالقی، تنفع دیدگنه

ت که امن این بدا  معنی نیسووو ؛مندانه ممکن اسوووت از فرهنوی تن فرهن  دیور، متفنوت بنشووود. از این رو، رفتونر فضووویلت (4

 هن در تفصید تلفریک جهن ، در عم ، مننع رسید  آنهن به شرای  مطلفبشن  در زندگی گردد.    محدودیت شننخت انسن 

. اردد هنی فرهنوی آ روشوون اسووت که این سووطح از آگنهی اخالقی، ارتبن  مسووتقیمی بن اخالق تجنرت و کنربسووت  

شووفد، از یک سووف بنید به این سووطح از  شووده مطرح میجهننیی اخالق تجنرت و اقتصووند ای که در حفزهامروزه هر نظریه

رسم پنس،                              گرایی  تفتنلیتر بنید به این پآگنهی اخالقی تفجه داشوته بنشود و از سفی دیور برای قرار نورفتن در معرض ک   

و متغیر،  مختلدتفاند، چوفنه  و در این شوورای  تفاند قفانین اخالقی را تغییر دهد  اگر میدهد که آین شوورای  مختلد می

اگر وجفد دارند، چه   هنیی جهننی وجفد دارندتفاند رهنمف  بنشوود  آین معینرهن و فضوویلت  عق  تن چه اندازه و چوفنه می

ای هنی قفمی و قبیلهای اصوورار ورزید که فراتر از محدودیتتفا  بر معینرهنی اخالقی جهننیچوفنه می و مفاردی هسووتند

 بر آنهن اتفنق نظر دارند هن ی فرهن هستند و همه

هن هر چند ارسطف بسینری از فضیلت به زعم تفمنس، گیرد.هنیی، تفمنس از ارسطف فنصله میدر مفاجهه بن چنین پرسوم 

فد که کرد، امن بر این بنور برا بوه طفر انتماعی، چفنون  حود اعتدالی برای رفتنرهن و حنالت افراطی و تفریطی تفصوووید می   

قفانین  من تفمنس به وجفدا ؛تفا  چندا  اصوفلی کلی را ترسویم نمفد که به طفر انضمنمی، حد و مرز خیر را تعیین کنند  نمی

 .S)داند مندانه را بن قننف  طبیعی، قنب  تفصوووید میی رفتنرهنی فضووویلتچنننکه همه ؛هن بنور داردی فضووویلتی دربنرهکل

th. I-II, 94, 3)رینفتنی هن نیم برای او د. از این رو اگر منهیت قننف  طبیعی، برای انسن  قنب  درک بنشد، سرشت فضیلت

نرتن آمفزد. مرا به من می                                                امن قننف  طبیعی، خیرهنی اسوونسووی  زندگی بشووری ؛خفاهد بفد. فضوویلت، در جسووتجفی خیر اسووت

 آ  که شووفدو بنعث میکند ای را تلفریمه میی چنین دیدگنهی، نظنم اخالقیبر این بنور اسووت که تفمنس بن ارائه 1منفسووبن

گردد ق و اسوووتننووننوونبردار بسووویوونر دقی ولی بوونشووود؛برخفردار ن ،چف  نظوونم اخالقی ارسوووطف ،                 پووذیری  چنوودانیاز انعطوون 

(Nussbaum, 1978, p. 26) . ی اخالقی تفمنس بن وجفد اینکهند که نظریهبرخی دیور از مفسووورا  بر این بنور البتوه 

فجه هن بن شورای  و او نع مختلد نیم ت سونزد، امن به سونزگنری فضویلت   گرایی اخالقی نمیاصوف  اخالقی را گرفتنر نسوبی  

   ی  ی اخالقچنننکه نظریه ؛ی حن وور، بیشوتر از تفسوویر دوم جننبداری خفاهد شوود . در مقنله(Crowe, 1977, p. 89)دارد 

هنی فرهنوی و قفمی مختلد بدو  اینکه از حسوونسوویت ؛کندرویکردی جهننی را مطرح میدر خصووفص عدالت، تفمنس، 

امن غنینت و اهدا   ،اسوووت فردینسوووبت به مفهفم عدالت، غنف  بنشووود. هر چند عدالت به عنفا  یک فضووویلت، ویژگی  

 شمف  است.    هنی عمفمی و جهن آ ، ننظر به جنبه "      طبیعی "

                                                           

1. Martha Nussbaum 
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 انون طبیعی و فضیلتق. 2

هن نسن ی اه همهای کهنی اخالقی چیست  آ  غنینت طبیعیدیدگنه دقیق تفمنس در خصفص وحدت و کنرت فضیلت

ترین تمنیالت بشووری، مفارد زیر را در اسوونسووی یبنشووند، چه غنینتی هسووتند  تفمنس بن مالحظه آنهن بنید در جسووتجفی

 شمنرد:ترین غنینت زندگی انسن  برمیی اسنسیزمره

 .بن دیور مفجفدات مشترک است، پیم از هر چیم، او تمنی  به خیر دارد بر اسنس طبیعتی که انسن  در آ 
چه تمنی ، هر آن هر مفجفدی بر اسنس طبیعتم، در پی حفظ مفجفدیت و بقنء خفیم است. بر اسنس این

که در راستنی حفظ و بقنء زندگی انسن  بنشد و از خنتمه ینفتن آ  جلفگیری کند، به قننف  طبیعی تعلق 
دارد. دوم، بر اسنس همن  طبیعتی که انسن  در آ  بن دیور حیفاننت مشترک است، تمنی  به چیمهنیی دارد 

یعی تعلق به قننف  طب شفد که این چیمهنه میکه اختصنص بیشتری به او دارند و بر حست این تمنی  گفت
ی تهدیور. سفم، بر اسنس طبیعت عق  که شنیس ، تعلیم و تربیت فرزندا  و مفاردی جنسیرابطه :مننند ؛دارند

و نیم  خداوند                                             همننطفر که انسن  تمنی  طبیعی به شننخت حقیقت  ؛انسن  است، انسن  تمنی  به خیر دارد
 ؛و از این جهت، هر آنچه که به این تمنی  مربف  شفد، به قننف  طبیعی تعلق داردزندگی در اجتمنع دارد 

یی کند و چیمهنعنفا  نمفنه، اجتننب از جهنلت، اجتننب از آزار داد  کسننی که در کننر آنهن زندگی میبه
 (. S. th. I-II 94, 2شفند )از این دست که به تمنی  به خیر مربف  می

ن اش را بیشووتر بامن اصووف  اخالقی ،گفیدشووفد، بن وجفد اینکه تفمنس در سوونت مسوویحی سووخن می چنننکه مالحظه می

 ی تفحیدی.           نه بن صبغه ؛کندگرایننه مطرح میی طبیعتصبغه

بقنء، تفلید  :چف  ،، آنونه که به غنینتی طبیعی«در پی خیر بنش و از بدی اجتننب کن»بودین سووون ، این اصووو  کلی که  

نینتی، الزم بدین معنی که در تحقق چنین غ گردد؛بد  میاصوولی ویژه و اسوونسووی  به ارتبن  پیدا کند، ،من  و تعلیم و تربیت

ف  تفا  اصوو. تفمنس بر این بنور اسووت که از بسووینری از اصووف  کلی اخالقی، میشووفدبه این اصوو   ویژه یاسووت که تفجه

قی و   اخالاین قننف تفا می ،«زدنبنید به دیورا  آسوویت »چنننکه از این اصوو  کلی که  ؛فرعی و انضوومنمی را اسووتنتنو نمفد

امن برخی از معینرهن و قفانین اخالقی را به این ؛ (S. th. I-II 95, 2) «نبنید کسووی را کشووت»انسووننی را اسووتنتنو نمفد که 

در هن بیشتری در آنهن صفرت گیرد و به کنربست آنبلکه الزم اسوت تن تأم    ؛تفا  از اصوف  کلی اسوتنتنو نمفد  آسوننی نمی 

بنید  ،شوووفدهر چند بر طبق قننف  طبیعی، هر کت مرتکت خطنیی می»، برای منن  ؛شووورای  مختلد، تفجه بیشوووتری شوووفد

 .S) «ی بیشتر در قننف  طبیعی استای مجنزات شفد، مستلمم تأم  و محنسبهامن اینکه چوفنه و به چه شویفه  ؛مجنزات شوفد 

th. I-II 95, 2 .) 

ز اصوو  آنهن مصووندیقی ا یکند که همهتفمنس بن تأم  در قننف  طبیعی، سوولسووله مراتبی از وظنید اخالقی را تعیین می 

رار ق که همه تحت آ  اصوو  کلی- . این تکنلید و معینرهنی آنهنهسووتند «خیر بفد  و اجتننب ورزید  از بدی یدر پ»     کلی  

هن ارزشوومندند و هیف فرد، شوورکت تجنری، سوونزمن  و دولتی از این اصووف  کلی مسووتننی  هن و مکن ی زمن در همه -دارند

رار                                           اخالقی بدانیم که تحت اص  اخالقی کلی  دیوری ق عندالنه را اصولی نمفنه، اگر تجنرت بر اسونس قفانین  ؛ برای نیسوتند 
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عدالت در  ی برقراریامن نحفه ؛بنید درگیر قفانین ننعندالنه شووفد، هر کجن که بنشوود، نتجنری یگیرد، هیف شوورکت و بنونه

 تعیین نمفد. ید بن دقت بیشتری در قننف  طبیعیهنی تجنری مختلد را بنشرکت

امن (؛ S. th. I-II 96, 1) پذیردهونی فرهنوی و اختالفنت مربف  به آداب و رسوووفم مختلد را می تفمونس تفونوت  

، تفمنس ای منن بر هسووتند؛نیسووت که این تنفعنت، به لحنا اخالقی هم مفرد پذیرش  نمعن نبه ایپذیرفتن تنفعنت فرهنوی 

رفته کند که هر چند مفرد پذیرش برخی از قبنئ  ژرمن بفده و از آداب و رسفم آنهن به شمنر میدزدید  اشونره می عم  به 

. از نظر تفمنس، چنین رفتنری را (S. th. I-II, 94, 4-6) مفرد پذیرش قرار گیردبه لحنا اخالقی،  دتفانامن نمیاسوووت؛ 

اسووت  «ندزدی نک»                                رقراری ارتبن  بن دسووتفر اخالقی  چرا که دزدی رفتنری ننشووی از عدم تفاننیی در ب ؛نمفد تأییدتفا  نمی

 .(S.th. I-II, 94, 6 ad 1) «به دیورا  آسیت نرسن »که است ای برگرفته از این اص  کلی قنعده آ که 

نجیده ای سای و قبیلهفراهم آورد که بر اسونس آ ، آداب و رسفم منطقه  جهننیو اخالقی  یتفاند معینرمی طبیعیقننف  

د، هنی دولتی و خصفصی هستنکنند و چه کسوننی که در آژانت هنی تجنری فعنلیت میشوفند. چه کسوننی که در شورکت   

 ذاتدر  قننف  طبیعی،»جن که تفمنس بر این بنور اسوووت که آن از فعنلیت کنند. ی                       نس معینرهنی اخالقی  جهننهمه بنید بر اسووو

هن نسووبت به رفتنر خیر و در نتیجه نسووبت به خفد خیر،  ی انسوون ، همه(S. th. I-II 94, 6) «هر انسوون  عنقلی وجفد دارد

چند البته هر ؛(S. th. I-II 85, 2هر چند ممکن اسووت میما  این آگنهی در افراد مختلد، متفنوت بنشوود ) ؛آگنهی دارند

ح امن این قنبلیت و تفاننیی برای اصوووال ؛فتنرهن و بنورهنیشووون  متفنوت بنشووودممکن اسوووت ارزش اخالقی افراد، بن تفجه به ر

ه انسننیتی که بن رفتنرهن و بنورهنی گفننگف ، هرگم تیر اسوت؛  منملت هر فرد به عنفا  یک انسون  گر شوأ  و  اخالقی، نمنین 

 (.  Zagzebski, 2001, p. 409شفد )و تنر نمی

محترم  چرا که بر ؛شووود ، از اهمیت بسوووینری برخفردار اسوووت چنین رویکردی، برای تدوین اخالق در عصووور جهننی

آنهن  هن و دستنوردهنی مندی و زمینیهن نبنید مشرو  به مففقیتاحترام به انسوننیت انسون   د. ورزتأکید می شومرد  انسوننیت  

 ه دو نتیجه رسید:تفا  ببنشد. از این تأمالت می

رفت نندیده گ جهتاین از نبنید آ  را  ،رواز این ؛شوومف  اسووتو جهن ی نوهفرنخسووت اینکه، قننف  طبیعی، امری مین 

ند بن این                                 بلکه هر رفتنری که مستقیمن  در تض ؛                      ای  خنصی ننسنزگنر بنشدکه ممکن اسوت بن قفانین فرهنوی و هنجنرهنی منطقه 

 . (S.th. I-II, 95, 2)شمف  است، بنشد، بنید طرد گردد جهن قننف  طبیعی که قننفنی 

ه این تمنی  هنیی کشننسیدر نتیجه، انسون   ؛زیسوتن دارند القی ین همن  اخالقی                          هن ذاتن  تمنی  به رفتنر اخدوم اینکه، انسون  

ن  هن و رهنمفدهنیشوودر تفصوویه هنیشوون  از رفتنرهنی انسووننی به خطن خفاهند رفت و همذاتی را نندیده بویرند، هم در تحلی 

گرایی را طرد سن ، همراه بن تفمنس آکفئینی، هم بنید پفزیتیفیسم حنکم بر علمهنی اقتصوندی. بدین برای تدابیر و سوینسوت  

       پذیری  چرا که چنین رویکردی در اقتصوند، فضویلت و مسلفلیت   ؛                               اخالقی  حنکم بر اقتصوند مدر  را  گرایینمفد و هم نسوبی 

د تجنرت پذیری، زمننی در اقتصنبه همراه نخفاهد داشوت. از منظری تفمیستی، این دو، یعنی فضیلت و مسلفلیت  اجتمنعی را
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فع بنشد. نبلکه هر فردی که در آ  فعنلیت، سهیم است، ذی ،دارا ه در هر فعنلیت تجنری، نه تنهن سوهنم کمحقق خفاهد شود 

ندک، محقق هر چند ا ،ممدلیت تجنری شرکت دارد، بن گرفتن دستنفع بفد  کنرگرا  و هر فردی که در یک فعنالبته ذی

 ای برای سهیم بفد  افراد                                           هنی تجنری، اغلت، مالک اخالقی و تجنری  منصفننهامن مشوک  اینجنسوت که شورکت    ؛شوفد می

 هنی تجنری ندارند.  در فعنلیت

شد.                                     دست، الزم نیست که فرد، حتمن  مسیحی بنهن و رویکردهنیی از این تفمنس بر این بنور اسوت که برای ا بنت دیدگنه 

                                                                                                                از نظر وی، در بررسوی و تحلی  مسونئ  اسنسی  مربف  به رفتنر انسننی، عق  و وحی بن یکدیور تضندی ندارند. تفمنس یکی   

 های رفتنر نمفد کبن دیورا  بنید بوفنه»داند که ی اخالقی میاین قونعده  از مهمترین مصوووندیق وحودت عقو  و وحی را در  

ی طالیی امری اسووت که در هر . بننبراین، پیروی از قنعده(S.th. I-II, 94, 4 ad 1) «دوسووت داریم بن من نیم رفتنر شووفد

زمون  و مکوننی و برای هر فردی مطرح اسوووت و هر چنود کنربسوووت این قنعده ممکن اسوووت بن تفجه به فرهن  و نفاحی     

 جنیی است.    هامن اص  آ   نبت و همیشوی و هم ؛مختلد، متفنوت بنشد

واسوووطه و بطفر شوووهفدی، اصوووف  کلی اخالق را درینبد، و نتنی   تفاند بیاز نظر تفمونس، از آنجن که عق  انسووون  می 

هنی خنصوی دسوت ینبد و راه و رسم تحقق آنهن در زندگی را نیم بین    تفاند به فضویلت  وروری و  نبتی از آنهن برگیرد، می 

ی ی نظری و فکرهنیی که چندا  تجربههنیی را در انسووون تفا  چنین فضووویلتجه، میدرنتی .(S. th. II-II, 57, 1)کند 

هن ننگمیر از معنشوورت بن دیورا  هنی اجتمنعی و سووینسووی، انسوون  ندارند نیم بنرور نمفد. بن وجفد این، برای رشوود فضوویلت 

هنی فکری ضیلتپذیرد. فقی را میهنی فکری و اخالهن به فضیلت                                                       هسوتند. به بین  دیور، تفمنس تقسویم ارسوطفیی  فضویلت    

 ؛ق گرددکنند که این قنبلیت محق)حکمت، فهم، علم، هنر و حمم( حنکی از قنبلیت برتری و تففق هسووتند، امن تضوومین نمی

در جهت اهدا  خیر به  اشامن علمم را در زندگی ؛چنننکه ممکن اسووت فردی از علم و حکمت شوونیننی برخفردار بنشوود

بردارا  اشووونره کرد که اغلت از هفش و تفاننیی ذهنی بنالیی ای ین کالهتفا  بوه سووونرقن  حرفه میمنون ،  ؛ برای کونر نبنودد  

هدا  بلکه در مسیر رسید  به ا ؛کنند              زیستن  خفد نمیامن این تفاننیی را در جهت اصوالح شوخصویت و انسننی    ،برخفردارند

هنی ده و انتخنبقی بر اراهنی اخالقد آ  هستند، حنکمیت فضیلتکنند. آنچه چنین افرادی فنپلید و غیرانسوننی اسوتفنده می  

ند تفاند این تفجه را تضمین ک. آنچه میاسوت  ،            زیسوتن  خفد همراه بن خفب ،زیسوتن دیورا  و نیم تفجه نمفد  به خفب نهنآ

 (.212 ص ،1701اینتنیر، و به جدی شد  آ  دامن زند، فضیلت عدالت است )مک

 التقانون طبیعی و عد. 3

هنیی که در هن، برجسته سنخته این است که این فضیلت، به تالشآنچه عدالت را در مین  دیور فضویلت »از نظر تفمنس، 

بر اسونس معینری که مفرد پذیرش و   . (S. th. II-II, 57, 1)«دهدگیرد، نظم و ترتیت میارتبن  بن دیورا  صوفرت می 

(. مفهفم عدالت S. th. II-II, 57, 1 ad 2تفافق همون  اسووت، عدالت مسووتلمم برخفرد منصووفننه بن دیورا  اسووت )   
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ی فنع  اخالقی و رفتنری بیرونی که در ارتبن  بن دیورا  است، حنکی از فضویلتی دو ین چند سوفیه اسوت که مین  اراده   

ر اسنس خفی و منشی که ب»دارد تن عدالت را اینچنین تعرید کند: . این تصوفر، تفمنس را بر آ  می کندپیفند برقرار می

. اینکه (S.th. II-II, 58, 1)  «بخشود می ،ای  نبت و همیشووی، به دیورا  آنچه را که حق آنهنسوت  آ ، انسون ، بن اراده 

است که عدالت حقیقی، محدود به زمن  و مکن  ی معطف  به عدالت، امری  نبت و همیشوی است، حنکی از آ  اراده

                تر  اجتمنعی نیم                                               امن اگر فضویلت فردی  عدالت را به ابعند گسترده  ؛(S.th. II-II, 58, 1, ad 3و او ونع خنصوی نیسوت )   

خفاهیم بفد. از این رو، در نظر تفمنس، عدالت را  1وارد نمنییم، ننگمیر از مطرح کرد  صوفر خنصی از عدالت سنزمننی 

(. از نظر S.th. II-II, 58, 5                               تر  عدالت عمفمی و اجتمنعی برد )فردی به سطح گستردهید از سطح عدالت فردی و مین بن

                                                                                                           تفمنس، گسوتراند  فضویلت عدالت، به سوطح عمفمی جنمعه، از آ  روسوت که انسن ، مفجفدی است که طبیعتن  می  به     

تفا  رویکردهنی مطرح در پفزیتیفیسم حقفقی را پذیرفت: نمی ارتبن  متقنب  و آمد و شد در جنمعه است. از این منظر،

ای است ی سنلم و پنیدار، جنمعهی انسن  است تلقی نمفد. جنمعهسونخته چیمی که دسوت  ی                               جنمعه را نبنید صورفن  به مننبه 

یم اجتمنعی ن ی معینرهنی اخالقی و رفتنرهنیکوه در آ ، عودالوت نوه تنهون بر قفانین حقفقی حونکم بنشووود، بلکه بر همه      

 .  (Ibid)گستر بنشد سنیه

ته بنشند داش ،شفد                                                                 دارد تن دیدگنهی کنمال  عینی نسبت به دیورا  و آنچه به آنهن مربف  میهن را بر آ  میعدالت، انسون  

(S. th. II-II 58, 1)شووود. اگربخ                                      ی فضووویلت را محتفایی کنمال  فرافردی می. به بین  دیور، عدالت، مفهفم فردگرایننه 

از زندگی و  تریعدالت، افراد را ملمم کند که عندالنه و منصووفننه بن یکدیور رفتنر کنند، در این صووفرت، افراد، فهم عمیق 

ی هن منتهی خفاهد شووود. در زمینه، به ایجند حمم و احتین  در رفتنر انسووون نیونزهنی یکدیور خفاهند ینفت و این فهم عیمق 

نزهن و ی نیهنی تجنری تالش کنند تن به درکی دوراندیشووننه از همهشووفد تن شوورکتتجنرت، همین عدالت و حمم بنعث می 

دارا  دسوووت پیدا کنند. به عالوه، اگر افراد از رویکردهن و افکنر متعصووونبه و فردمحفر اجتننب ورزند، هنی سوووهمدغدغده

جه، درنتی ؛ننه، تروی  خفاهد دادجننبه و فردگرایتر را، در مقونیسوووه بون رویکردهنی یک  مفهفم عودالوت، رویکردی جهوننی   

هنی اخالقی، از جنمعه رخت بر خفاهند بسوووت. نظنم نظریهونی فرهنوی و اجتمنعی از مین  خفاهد رفت و تن  شوووکون  

                            تفاند طرح اخالقی  جنمعی تلقی                                                                                   اخالقی  تفمنس آکفئینی، از آنجن که ننظر به انسووننیت در سووطح کال  و جنمعه اسووت، می  

 شد .                    شفد برای اخالق  جهننی

پذیرد که در کشوووفرهنی مختلد، شووورای  متفنوت، به ایجند معینرهن و قفاعد حقفقی متنفعی منجر می هر چند تفمنس

هن در هر زمن  و مکننی کنربسووت ی انسوون امن بر این بنور اسووت که قننف  طبیعی برای همه ؛(S. th. I-II 96, 5)شووفد می

ست و همین انسننیت است که اسنس قننف  طبیعی است ، انسننیت آنهنستهنی انسون  چرا که آنچه مشوترک مین  همه  ؛دارد

(S. th. I-II 95, 4تفمنس مین  دو گفنه قفانین تمنیم برقرار می .) ،کند: قفانینی که برای ارتبنطنت اجتمنعی و اقتصووندی

                                                           

1. institutional justice 
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منس، هن پت از تفسوون  .(S. th. I-II 95, 4) هسووتند ووروری و  نبت هسووتند و قفانینی که حنکم بر معینرهنی اخالقی  

برخی مکنتت اقتصوووندی، که  یگرایننهوطن                                                  در خصوووفص عدالت و حقفق طبیعی، در اخالق تجنرت  جهن  ویهنی آمفزه

ی نخست قفانین چرا که بر اسنس این رویکرد، از طریق دستهت؛ هنی تفمنس بفدند، تبلفر خنصوی ینف بیشوتر مبتنی بر آمفزه 

شووفد                                                          ی، در سووطح کال   اقتصووندی و اجتمنعی  جهننی گسووترده می  هنی حقفق طبیعگیریکه  ووروری و  نبت اند، جهت

 (.  217 ص ،1712)تفضلی، 

تفا ، و بنید، به نحفی تجنرت نمفد که اصف  مهم اخالقی هنی تجنری در سوراسور جهن ، امن می  رغم تنفع فعنلیتعلی 

هنی تفاند چنین تضمینی را در فعنلیتیعدالت م ،در هر فعنلیت تجنری در هر زمن  و مکننی، تضومین شفند. از نظر تفمنس 

 .S. th)، محقق سنزد استی حقفق طبیعی را که همن  خیر عمفمی اقتصوندی و اجتمنعی به ارمغن  آورد و غنیت گسترده 

I-II, 92, 1)ی سنزد، و اینکه او برقراری عدالت را وظیفه. پیفندی را که تفمنس آکفئینی مین  حقفق و عدالت برقرار می

تفا  سووورآغونزی برای رسووویود  بوه مفهفم درسوووتی از حقفق بشووور تلقی     دانود، می نسوووننی در هر زمون  و مکوننی می  هر ا

 .  (Finnis, 2005, p. 67)نمفد

 یعدالت اجتماع. 4

راد و جنمعه ی پیفند مین  اف                                                                                     تفمنس فراتر از مقتضووینت عدالت تفزیعی  سوونتی، مفهفم عدالت اجتمنعی را که برقرار کننده

نیم بن  هنی تجنریکند. در این بخم بر آنیم تن نشون  دهیم که در چه مفاردی، نه تنهن افراد بلکه شرکت می اسوت مطرح 

                                                            پذیری  اجتمنعی، ملمم به رعنیت و ارتقنء عدالت اجتمنعی هستند.روی آورد  به مسلفلیت

رسید   ای است برایبلکه وسیله ؛رأی بن ارسوطف، بر این بنور است که  روت به خفدی خفد ارزشمند نیست تفمنس، هم

بلکه خیر و شر بفد  آنهن بسته به  ؛. از نظر وی، نه  روت خیر اسوت و نه فقر، شر (S. th. II-II 118 ad 5)به غنینت خیر 

اخالقی در مندا  بنعث رواو ا ووطراب و بی(. اگر  روتSCG III, 30, 2کنند )نقشووی اسووت که در زندگی من ایفن می

مین  افراد شوفند،  روتشون  از هیف ارزشی برخفردار نخفاهد بفد. فقر نیم از ارزش ابماری برخفردار است و تن آنجن ستفدنی   

آنچه  فر کلی هرطهاش گردد، برهنند، و بانسون  را از گرفتنر شد  در دام هر آنچه مننع پیشرفت روحی و معنفی »اسوت که  

 .  (SCG III, 133, 4) «انسن  را به فضیلت رهنمف  شفد خیر است

-S. th. II)هنیی داشته بنشند شن ، داراییهن متننست بن مفقعیت اجتمنعیپذیرد که الزم اسوت انسن  هر چند تفمنس می

II 118, 1د آ  شووفند، در این صووفرت، این  هن مننع از فضوویلت انسوون  و رشوو  اگر این دارایی»دهد که امن هشوودار می (؛

. از این رو، تفمنس، برخال  (SCG III, 133, 1) «ی شووورهن خفاهند بفدی خیرهن بلکه در زمرههون نوه در زمره  دارایی

رویکردهنی اقتصووندی مدر ، دارایی مندی را نه از ارزش و اسووتحقنق مطلق، بلکه برخفردار از ارزش و اسووتحقنق نسووبی    

هنی                                                       اجتمنعی  تفمنس، دارایی مندی اگر در جهت ارتقنء فضووویلت-(. در نظنم اقتصوووندیKeys, 2006, p. 36داند )می
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 هناخالقی و خیر عمفمی در جونمعوه قرار بویرنود، ارزشووومند خفاهند بفد و از این جهت، تضوووندی بن حقفق طبیعی انسووون     

تر دهبنید بن تفجه به غنینت گستر                                  دسوت آورد   روت و سوفد را صرفن    هنخفاهند داشوت. بننبراین، مشوروعیت و صوالحیت ب   

 آنهن در جنمعه مالحظه نمفد.

  اگر مفجفدات را در یک سلسله مراتت در نظر بویریم، کدامند            تر  اجتمنعی این غنینت گسترده حن  سولفا  این است که 

ی و مرتبه تر بونشووود و در برآورد  نیونزهونیم کمتر بوه دیور مفجفدات محتنو بنشووود، از جنیونه    هر مفجفدی کوه مسوووتقو   

(. از این جهت، سوولطه و مدیریت انسوون  بر مفجفدات  SCG IV, 11, 1-5ی بنالتری برخفردار اسووت )شووننسووننه هسووتی

نسوون ، اعتبنری و بته منلکیت االپذیر اسووت. امری تفجیه ،تری نسووبت به او هسووتند، در نظر تفمنسی پنیینای که در مرتبهزمینی

تفاند از امکنننت مفجفد در زمین، به نحف . درنتیجه، انسوون  می(S. th. I-II, 66, 1)اسووت                                 منلکیت حقیقی تنهن از آ   خداوند

-S. th. II                       نه صورفن  افراد خنصی )  ،هنسوت ی انسون  برداری، برای همه                                                         شونیسوته بهره ببرد، و بنید دقت شوفد که این امکن   بهره   

II, 66, 1 منلکیت را بن تفجه به  یامن در عین حن ، این نحفه ،پذیردرغم اینکوه مونلکیوت خصوووفصوووی را می   (. تفمونس علی

برداری، رسوود منلکیت خصووفصووی، دسووت دیورا  را از بهره  چرا که به نظر می ؛سوونزد                               کنرکردهنی اجتمنعی  آ ، محدود می

گردند.  مندی افراد در جنمعه، از آ  بهرهتفا  منلکیت خصفصی را منفعتی دانست که همهسونزد و از این جهت، نمی کفتنه می

 بنید از تفجیه اخالقی برخفردار بنشند: ،شفندنبراین، حقفقی که مربف  به منلکیت خصفصی میبن

نفعه المخفاهد، و نه آنچه عنم                                دست آورد  آنچه صرفن  برای خفد میهنخست، به این دلی  که هر انسننی در ب
چرا که هر کسی ممکن است از زیر کنر فرار کند و آنچه را مربف  به  ؛کنداست، دقت و تالش بسینر می

دوم، به این دلی  که اگر از هر فرد خفاسته شفد تن چیمهنی . ی دیورا  قرار دهد... شفد، به عهدهجنمعه می
د هخنصی را خفدش به تنهنیی فراهم آورد و از آنهن مراقبت کند، نظم و ترتیت بیشتری در امفر انسننی خفا

قنعده در پی چیمهنی مختلد بنشد، در امفر انسننی در حنلی که اگر هر کسی به طفر ننمشخص و بی ؛بفد
م، به این دلی  که اگر هر کسی به دارایی خفدش قننع بنشد، سفنظمی خفاهیم بفد. شنهد سردرگمی و بی

خ هن اغلت زمننی رنمفد که نماعرو، بنید تفجه آمیمتری به سر خفاهند برد. از اینهن در و عیت صلحانسن 
 .(S. th. II-II 66, 2)هن مشخص نشفد دهند که حد و مرز داراییمی

 هنیشووفد، تأکید و تفجه بر اصووالح و محدود نمفد  حق افراد در داشووتن دارایی آنچه از عبنرات تفمنس برداشووت می

ر مسووتقیم طفر غیهشووفد بلکه بجند نمی                                                                             خصوفصووی اسووت. از آنجن که منلکیت خصووفصووی، مسووتقیمن  تفسوو  حقفق طبیعی ای 

هن حد و مرز قرار داد  برای دارایی»کند که ، تفمنس ابراز می(S. th. II-II 57, 3)شووفد تفسوو  حقفق طبیعی تفجیه می

. (S. th. II-II, 66, 2 ad 1) «شوفد هن انجنم میبلکه از طریق تفافق مین  انسون   ؛گیردبر طبق حقفق طبیعی صوفرت نمی 

این، از آنجن که منلکیت خصوووفصوووی بنید بن تفجه به کنرکرد منبت آ  در جهت تحقق غنینت حقفق طبیعی تفجیه و بنونبر 

نع نمفد. دف ،طفر مطلقبه ،گیرندتفا  از روابطی که در جنمعه بر اسوونس منلکیت خصووفصووی شووک  می  ارزینبی شووفد، نمی

 ی جنمعه مفید بنشد و چه مضر.چه برا ؛چنین روابطی همفاره در معرض نقد و بررسی جدی هستند

مننفع  بلکه همچنین برای ؛                             امن نه صوورفن  برای خفدشوون   ،هن بنید منلک چیمهنیی بنشووندانسوون »کند که تفمنس تأکید می
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 S. th. II-II) «شوون  به آنهن ینری برسووننند عنمه، تن اینکه همفاره آمنده بنشووند که اگر دیورا  نینز پیدا کردند، از دارایی

آیود کوه همه چیم بنید در اختینر عمفم مردم بنشووود و هیف کت نبنید از                                           هر چنود از این نظر  تفمونس چنین بر نمی   .(2 ,66

تفاند، و بنید، حد و مرزهنی ین معننسوووت که جنمعه میه اامن در واقع، عبنرت وی ب ؛منلکیت خصوووفصوووی برخفردار بنشووود

 .  (S. th. II-II 66, 2)هنی خصفصی را تعیین نمنید دارایی

ننظر  یتفا  در نظنم اخالقی وی، عبنراتبه کنر نرفته اسووت، امن می «عدالت اجتمنعی»هر چند در آ نر تفمنس، اصووطالح 

را ننظر به ارتبنطنت متقنبلی در جنمعه  عدالت اجتمنعین امر از آ  جهت اسووت که اگر ای به عدالت اجتمنعی مالحظه نمفد.

تفا  گفت که                                                                                       گیری  زندگی بلندمنشووننه و همراه بن احترام متقنب  در افراد منتهی شووفد، بدو  تردید می بدانیم که به شووک 

سوونزد. اگر تفمنس مین  این مفهفم، یعنی عدالت اجتمنعی و دیدگنهم نسووبت به مفهفم فضوویلت، پیفندی جدی برقرار می 

فمنس و ی اقتصندی تت اجتمنعی را همراه بن فضویلت بنوریم، در این صوفرت، عدالت اجتمنعی، به نفعی اسنس نظریه  عدال

هنی تجنری و چرا که تفمنس همفاره افراد و عفام  دخی  در فعنلیت ؛ی اقتصوووند تجونرت خفاهود بفد  دیودگونهم دربونره   

   خفاند.اقتصندی را به سمت فراهم آورد  خیر عمفمی فرا می

 اندوزیفعالیت اقتصادی و مال. 5

اندوزی و طمع سوووخن به مین  اجتمونعی، آنجون که از طرد من   -اش در مبونحوث اقتصوووندی  تفمونس در رویکرد اخالقی 

کند. اویکفنفمین ین همن  مدیریت تأکید بسوووینری می 2اندوزیمن و  1مدیریت خننه                                  آورد، بر تمونیم ارسوووطفیی  مین   می

                            اندوزی، بر صوووفر مختلد  در آنچوه برای زندگی یک خننفاده الزم اسوووت تأکید دارد، امن من  خوننوه، بر فراهم آورد    

دسووت  هب ،ورجسووتجفی  روت بفد  داللت دارد. اویکفنفمین بیشووتر ننظر به کیفیت زندگی و ارتقنء آ  اسووت و از این  

حنکم بر  امن منطق ؛داندی منطقی میآورد  پف  را تن آنجن که به از مین  رفتن کیفیت مطلفب زندگی منتهی نشوووفد، امر

تفا  . میاستدست آورد  پف  بیشتر، به هر قیمت ممکن، هگرایننه است و اسنس آ ، ب                          اندوزی، صورفن  منطقی کم ی من 

                                                          اندوزی  طبیعی که در راسوووتنی برآورد  نینزهنی زندگی و اه  امن من  ؛اندوزی اسوووتگفت اویکفنفمین نیم به نفعی من 

ی اویکفنفمین بیرو  خفاهد بفد اندوزی افسووونرگسووویخته و ننمحدود دنبن  شوووفد، از حیطه امن اگر این من  ؛خننه اسوووت

(Sison, 2008, p.87)  ورزد و آ  را هم مننع گسیخته و غیر طبیعی مخنلفت می            اندوزی  لجنم                           . ارسوطف شدیدا  بن این من

 داند.عدالتی در جنمعه میبیدست ینزید  فرد به غنینت عنلی زندگی و هم بنعث گسترده شد  

                                                        امن بن این وجفد، در قینس بن ارسووطف که تجنرت را شوور ی   ؛پذیرداندوزی غیر طبیعی را میتفمنس نیم نقد ارسووطف بر من 

فمنس، نمنید. از نظر تی تبندالت تجنری ارائه میتری دربنره                                                         داند که گریمی از وارد شوود  به آ  نیسووت، ارزینبی  متعند می

و  امن به لحنا عینی ؛                                                                                       رواب  تجنری غنلبن  به کفچک شوومرد  و شوونید تحقیر برخی از افراد زیر دسووت منجر شووفد    هر چند

                                                           

1. oikonomia 

2. chrematistike 
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. به بین  (S. th. II-II, 77, 4)                       بن حداق   خطن دانسوووت  تفا  این رواب  را دارای کونرکردهنی اجتمنعی کونرکردی، می 

                                                                                                              دیور، ارزش اخالقی این رواب  را بنید ارزشوی کنرکردگرایننه تلقی نمفد. ارزینبی اخالقی  معنمالت و رواب  تجنری، بسته  

به نفع کنرکرد آنهن برای جنمعه اسوووت. از نظر تفمنس، این معنمالت و رواب  زمننی به لحنا اخالقی و انسوووننی ارزشووومند  

-S. th. II) حقنرت بلکه کرامت، و برای جنمعه بیشووترین خیر ممکن را در پی داشووته بنشوود خفاهند بفد که برای افراد نه 

II, 77, 4)  . 

رای گیری سفد بیشتر بطفر خالصوه، تفمنس، درآمدزایی در معنمالت و رواب  تجنری را آنونه که در راسوتنی شوک    به

معنمالت  1                                       ن دیدگنه تفمنس، ریشووه در آرمن  تنظیمی داند. ایزایی مننسووت برای افراد بنشوود، ارزشوومند می جنمعه و اشووتغن 

                                                                                                            تجنری دارد: سووفدهنی حنصوو  از معنمالت تجنری در صووفرتی سووفدهنی صووحیح هسووتند که در آنهن حد و مرزهنی کیفی  

تفاند امروزه راهنمنی مننسووبی برای گرایم به اقتصووندی  داری نندیده گرفته نشووفد. این رویکرد میهنی هیف سووهنمدارایی

ی این رویکرد، غونیوت تجنرت را نه   (. تفمونس بون ارائوه   Cullen, et al, 2007, p32تر بونشووود ) تر و متعوند  نیانسووون

       پذیری  دارد تن مفنهیمی چف  ارزش و مسوولفلیتاز این رو، من را بر آ  می ؛کندگرایننه تفصووید میگرایننه بلکه کیفی    کم ی

. از (Knights and O'Leary, 2006, p127) وارد نمنییماجتمنعی را در تصووفر و تفصوویفمن  از مدیریت صووحیح،  

 دهد.سفق می2«ی اخالقیسرمنیه»اینجنست که تفمنس تفجه من را به مفهفم 

 های تجاری                      مسئولیت  اجتماعی  شرکت. 6

بن  هنی اقتصندی روزگنرش نونشته است. از این رو،اش را بن تفجه به فعنلیتی اخالقیتردیدی نیسوت که تفمنس، نظریه 

                                          ی اخالقی  ننظر به آ  نیم خفاه ننخفاه تغییر هونی نظریه هونی اقتصوووندی در طف  تونری،، مرلفوه   تغییر و تحف  در فعونلیوت  

ای بر ؛                                                                           تفا  اصووف  کلی  اخالقی وی را اصووفلی کنرآمد برای اقتصووند و تجنرت دانسووت  کند. بن وجفد این، هنفز میمی

 ی وظنیدنرهدربمند گندم، که پیشوتر، سیسرو  در کتنب  تنجر شورافت                   ی محظفریت  اخالقی وقتی تفمنس دربنره منن ،

(De off. III, 12, 50ff.)ی مشووروعیت سووفدهنی تجنری،  گفید، دیدگنهم را دربنره، مطرح کرده بفد، سووخن می

، تنجر س                                                      هن و مبنحث تجنری  امروزه، کنرآمد و آمفزنده اسووت. تفمنکند که برای بسووینری از پرسوومای بین  میگفنهبه

گندم نفسن  خفاهد داشت. اکنف  آین  زودی از تجنرتم سوفد خفاهد کرد و قیمت هداند بزند که میگندمی را منن  می

و  ی او نیست  هم در عصر تفمنسای به عهدهاو بنید مشوتریننم را از این نفسون  قیمت آگنه سنزد ین اینکه چنین وظیفه  

 دو دیدگنه مطرح بفده است.                                     هم در مین  اندشمندا   پیم از وی، هر

امن  رورتی ندارد که همیشه به دیورا   ؛همفاره نبنید بنعث  رر و زین  دیورا  شد»از نظر تفمنس، درسوت است که  

ی که فردی مننند زمنن ،خنص یای داشوته بنشیم که بنعث برتری و امتینزی برای آنهن شفد، مور در مفارد پیشونهند ین تفصویه  

                                                           

1. regulative 

2.  moral capital 
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ی . بننبراین، نکته(S. th. II-II, 77, 3)«تفاند به من کمک کندمطیع منسوت، ین او تنهن کسی است که می                  کنمال  وابسوته و  

ی دیوری، بنید مطملن بنشوود که در شووفد این اسووت که تنجر ین هر فروشووندهمهمی که از این عبنرات تفمنس برداشووت می

شووفد. در این صووفرت، رفتنر تنجر ین فروشوونده نه دور از نمیبنری به او وارد آگنه نسوونختن مشووتری،  وورر و زین  خسوونرت

ی آ  دو خفاهد بفد. در واقع، تفمنس در مین  مسووولفلیت حقفقی و ای به عهدهعودالت خفاهد بفد و نه مسووولفلیت حقفقی 

منعی. تورزد که عبنرت اسووت از مسوولفلیت اجتمنعی در قبن  تحقق عدالت اج تعهد اخالقی، بر قلمرو سووفمی نیم تأکید می

 ی صدقه داد  ین خیرات کرد ، مالحظه نمفد.تفا  بن نونهی به دیدگنه تفمنس دربنرهاین نکته را می

 ,S. th. II-II 32)داند                                                                               تفمنس صدقه داد  ین خیرات کرد  را نه صرفن  یک تفصیه، بلکه یک بنور اخالقی  جدی می

ن خیرات کرد ، برای رسووید  به فضوویلت، امری  ووروری  کند، صوودقه داد  یچرا که تن آنجن که عق  سوولیم حکم می (؛5

کند که اگر در زندگی، بیشووتر از آنچه برای مخنرو خفد و . از نظر تفمنس، اخالق حکم می(S. th. II-II 32, 5)اسووت 

هر فرد »د نبنید این منزاد بر نفقه و مخنرو خننفاده را به فقرا ببخشیم. به عالوه، هر چ ؛آوریمخننفاده الزم اسوت، بدست می 

هیف کت  ،به کسی که اگر من به او کمک نکنیم»امن الزم اسوت   «ی افراد را برآورده سونزد تفاند نینزهنی همهبه تنهنیی نمی

و هیف دلیلی وجفد ندارد که این دسووتفر اخالقی  (S. th. II-II 32, 5) «دیوری به او کمک نخفاهد کرد، کمک کنیم

 هنی تجنری نیم کنرآمد ندانیم.  خصفص شرکت را که ننظر به  روتمندا  است، در

 :شفیمی متفنوت از المامنت اجتمنعی مفاجه میدست، بن سه دستهبر اسنس دیدگنه تفمنس، من در قبن  افراد فقیر و تن 

 ،دوم ؛دارد که ین حق دیورا  را إعطن نمنییم، و ین رن  مجنزات را متحم  شوووفیمنخسوووت، قفانین حقفقی، مون را بر آ  می 

( من 2 ؛                        ( شودیدا  نینزمند بنشند 1هن، به دیورا  در صوفرتی ینری رسوننند که   طلبد که چه افراد و چه شورکت المام اخالقی می

( تنهن من بتفانیم به آنهن کمک کنیم. در چنین مفاردی، هر چند تعیین نفع ینری 7 ؛نیونزی بوه سووور بریم  در وففر نعموت و بی 

                                امن در اص   ینری رسنند ، تردیدی  ؛تفانیم خیرات کنیمهر گفنه که صوالح بدانیم می ی خفد منسوت و من  رسونند  به عهده 

                                                                                                                         وجفد ندارد. سوووفم، حتی در شووورایطی که من و وووع منلی چندا  مننسوووبی نداریم، ین آنونه که نینز  فرد نینزمند چندا  زیند  

 ننیم.  قی من این است که به نینزمند ینری رسی اخالنیست، ین حتی دیورا  نیم بتفانند به آنهن ینری رسننند، بنز هم وظیفه

امون دو مفرد دیور از منظر عودالت، مفرد تفجه قرار    ؛کنود تلقی می 1تفمونس تنهون مفرد سوووفم را بوه عنفا  خیرخفاهی   

 ؛تسوووگیرنود. بنونبراین، اگر عودالت را از منظری جهننی بنوریم، عدالت، نه تنهن ننظر به افراد، در مفاجهه بن نینزمندا ، ا   می

 .Christensen, 2002, pهست )هن و مرسوسونت تجنری، در سطح عدالت اجتمنعی نیم   بلکه همچنین ننظر به شورکت 

هنی هن و مرسووسوونت تجنری، بن تفجه به قنبلیتی شوورکتمند بنشووند. عالوه بر این، همههن بنید قننف ی شوورکتهمه (.224

امن  ؛شوون ، بنید مسوولفلیت اجتمنعی داشووته بنشووند تن بتفانند در مسوویر تحقق خیر عمفمی در جنمعه مر ر واقع شووفند  جتمنعی

            ن اخالقن  به هاجتمنعی است، المام حقفقی ندارند هر چند اگر شرکت هن و خیرات بشوردوسوتننه که فراتر از مسولفلیت   کمک

                                                           

1. charity 
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 ی تمجید و س نس خفاهند بفد. هن تفجه کنند، شنیستهاین نفع کمک

هن و مرسووسوونت تجنری، ملمم به تالش برای تحقق  طفر خالصووه، بر اسوونس دیدگنه تفمنس، چه افراد و چه شوورکت  به

رسوود که او مسوولفلیت ی خیرخفاهی و صوودقه داد ، چنین به نظر میتفمنس دربنرهامن از دیدگنه  ؛عدالت اجتمنعی هسووتند

 سنزد.  دوستی، متمنیم میی نفعی اخالقی و داوطلبننههن و مرسسنت تجنری را از وظیفه             اجتمنعی  شرکت

 گیرینتیجه

الق انسننی رویکرد تفمنس به اخزیستن دارد. اگر                                                                   بر اسونس دیدگنه تفمنس آکفئینی، هر انسوننی طبیعتن  تمنی  به اخالقی  

ای که به تحلی  رفتنر و امفر انسووننی روی آورد بنید تفجهی جدی داشووته بنشوود به  را درسووت بدانیم، در واقع، هر نظریه

ای تلقی تفانند فضویلت را امری فرعی و حنشویه  فضویلت به عنفا  تمنیلی ذاتی در رفتنر انسون . اقتصوند و تجنرت نیم نمی   

فصووید جم اینکه عالوه بر ت ؛تفانند شووننخت جنمعی از انسوون  داشووته بنشووند   دیور، نظرینت اقتصووندی نمیکنند. به بین

 هنی ذاتی و طبیعی رفتنر انسن  نیم تفجه جدی داشته بنشند.                              بیرونی  رفتنر انسن ، به مرلفه

   ی  ی تنریخفرهن  و دورهکه رویکرد اخالقی تفمنس، فراتر از  داده شوووفددر این جسوووتنر، سوووعی بر آ  بفد تن نشووون   

تفاند کنرآمد و مر ر واقع شووفد. از نظر تفمنس،                                شوود   اقتصووند و تجنرت نیم می خنصووی اسووت و امروزه در عصوور جهننی  

، خفد، ننشی هنفرهنوی مر ری برخفردار نمفده اسوت. این قنبلیت هنی مین                                          فردی بفد   اخالق  فضویلت، آ  را از قنبلیت مین 

عی، . برای تحقق عدالت اجتمناسووتت به تحقق خیر عمفمی، که جم تحقق عدالت اجتمنعی نیسووت، از تفجه اخالق فضوویل

هنی تجنری.                                       پذیری  افراد الزم است و هم مسلفلیت شرکتبلکه همچنین هم مسلفلیت ؛تفا  به قننف  متفس  شد           صورفن  نمی 

اقتصندی، قننف  به تنهنیی نتفاند خیر عمفمی هنی تجنری و شود ، ممکن است در بسینری از فعنلیت امروزه در عصور جهننی 

تفاند در تحقق این امر، بسووینر مر رتر واقع شووفد. هنی تجنری، میامن اسووتقرار فضوویلت در رواب  و فعنلیت ؛را محقق سوونزد

نختنر هن به تدوین سوووی انسووون هن را نندیده بویرد، به نینز مشوووترک همه                                     ی اخالقی  تفمنس، بدو  اینکه تنفع فرهن نظریه

دالت هن آ  را ب ذیرند و در راستنی تحقق عی فرهن کند، سونختنری که همه صوحیح دسوتینبی به مننفع مشوترک تفجه می   

ی عدالت، بیم از عصور خفد او، در عصر حن ر که  ی او دربنرهاجتمنعی بنشود. از این روسوت که اخالق تفمنس و نظریه  

دهد که چوفنه از ی عدالت نشن  میر اسوت. دیدگنه تفمنس دربنره شود  اسوت، از اهمیت بسوینری برخفردا   عصور جهننی 

م مننفع ای مدیریت نمفد که هگفنهههن را بتفا  فعنلیت شووورکتفرهنوی بوه ننم عدالت اجتمنعی، می طریق فضووولیتی میون  

  هن تأمین شفد و هم مننفع افراد در جنمعه.  شرکت
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