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چکیده
در بسااری از منابع و متوو اخالق م)یریت و سازماو بر مفهوم «مسئولات اجتماعی سازماو» تکایه و تککای) شی)ه
است و از نظر بسااری ،موزش و ترویج این مفهوم ،هم میتوان) مشکالت رفتاری و ساختاری سازماو را برطیرف
کن) و هم میتوان) ر)رت پاسخگویی سازماو را در مقابل شیکایات میردم و نظارتهیای مقامیات و سیازماوهای
نظارتکنن)ه افزایش و ارتقاء بخش) .البته ،بر سر کار م)ی و فوای) بهکارگاری این تعبایر و مفهیوم اتفیاقنظیر وجیود
ن)ارد .سرسختترین مخالف بهکارگاری این مفهوم ،مالتوو فری)من  -از تکثارگذارترین ارتصادداو معاصر  -است.
این مقاله ،به تباان و نق) دی)گاه فری)من دربارۀ «مسئولات اجتماعی سازماو» اختصاص یافته است .در این راسیتا و
برای فهم دراق دی)گاه فری)من ،با استفاده از روش توصافی و با استناد به مصایبه مجلیه نیویاوک ااای بیا او  -بیه
تباییان و تحلاییل نقطییه نظیرات او در اییین بییاره پرداختییه شیی)ه و در ادامییه ،و در مقییام نقیی)  -بییا بهرهگاییری از روش
تفساری۔انتقادی و با رویکردی کارکردگرایانه و نه مبناگرایانه  -این نتاجه یاصل ش)ه است که جی)ا از نقی)های وارد
َ
بر مبانی لابرالاستی فری)من و نق)هایی که بر بعضی انگازهخوانیها ،خلط مبح ها و سوگاریهای او میتواو وارد
کرد ،تککا)ات او بر یذف نظارتهای بارونی و مرانه ،تا ان)ازهای رابل فهم و از نظر اخالری رابل تکیا) است ،ولیی
اصرار او بر یذف کلی این نظارتها ،به تورع خودنظارتی یا نظارت درونی سازماوها بر خود ،غار وارعبانانه است.
کلیدواژهها
مسئولات اخالری سازماو ،مسئولات اجتماعی سازماو ،اخالق م)یریت ،اخالق کسب و کار ،مالتوو فری)من.
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یکی از مفیاهام اخالریی متعیارف و مرسیوم در مبایی «اخیالق می)یریت و سیازماو» ،مفهیوم
«مسئولات» است .بسااری از منابع و متوو این یوزه ،گفتوگو دربارۀ این مفهوم را از بح دربیارۀ
مسئولاتهای اجتماعی سازماوها غاز کردهان)؛ ( ;Ennals, 2014, p. 34; Wettstein, 2018, pp. 167-169
ٔ
پاشانه طرح مبای پاراموو مسیئولات در
) Garsten & Herne, 2009, pp. 1-2به دلال اینکه ورتی به
سازماو مراجعه میکنام ،میبانام که شرکتها و سازماوها در واکینش بیه یمیالت و انتقیادات
عمومی نسبت به برخی ار)امات و فعالاتهیای ناشایسیت اخالریی ،ابتی)ا مفهیوم «مسیئولات
اجتماعی» را مطرح کردهانی) ( .)Carroll & Buchholt, 2009, pp. 4-6نهیا برنامیههایی را در راسیتای
پاادهسازی این مفهوم غاز کرده و مبالغ رابل توجهی را صیرف تبلایغ ایین برنامیهها و چگیونگی
ایجاد خار اجتماعی کردهان) .اینکه «مسئولات اجتماعی» دراقا به چه معنا بوده ،در هر صینعت
و شرکتی فرق میکرده است؛ ولی واژه و تعبار «مسئولات اجتماعی» معمیوال بیه معنیای انجیام
فعالاتهایی از سوی شرکت به کار میرفته که به نفع جامعه باش)؛ فعالاتهایی از ربایل ایایای
جنگل ،کاهش لودگی یا جلوگاری از رش) تبعاض در ناروی کار .این واژه اغلب ،به طور ضمنی
به رفتارهایی ض) اخالری یا ض) اجتماعی اشاره داشته که شرکتها به نها متهم بودهان) ( Garsten
ّ
 .)& Hernes, 2009, pp. 1-2شای) بتواو اذعاو کرد که ج)یترین مخالفت با این معنیا از مسیئولات
اجتماعی را مالتوو فری)من ،یکی از رهبراو مکتب ارتصادی شاکاگو که برخی او را اثرگیذارترین
ارتصادداو نامه دوم ررو باستم دانستهان) )The Economist, 2006, 23 November( ،ابراز کرده اسیت.
منظر
نظر ارتصادی بر مفهوم مسئولات اجتماعی سازماوها وارد کرده ،از ِ
انتقاداتی که این صایب ِ
اخالری شایاو توجه و درت است.
دیدگاه میلتون فریدمن در باب مسئولیت اجتماعی سازمان

دی)گاه فری)من در مخالفت با مسئولات اجتماعی تجارت و کسب و کار ،شهرت دارد 1.سخن او
را برخی منابع به صورتی کامال گزینشی گزارش کردهانی) (هیانگر و ویلین ،701۵ ،ص 7۵۔ )71و میا در
 .1نام مالتوو فری)من با نظری ٔه «ارتصاد پولی» عجان ش)ه است .فری)من از ارتصادداناو طرف)ار مکیانازم ارتصیاد بیازار
است که نظریهاش ،به ویژه بر سااستهای ارتصادی دولتهای مریکا و جهاو سرمایهداری تکثاری بسزا داشته است.
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اینجا نظر به اهمات بح  ،سعی میکنام  -برای نخستانبار و فارغ از خوانشهایی که تا کنوو از
دی)گاه و ٔ
نظریه فری)من در ایراو صورت گرفته است  -مرور جامعی بر دی)گاهها و انگیارههیای او
ٔ
داشته باشام و نگاه نق) خود را با عنایت به ٔ
ان)یشه او در این بح مطرح کنام.
همه ابعاد
فرییی)من ،مفهییوم مسییئولات اجتمییاعی کسییب و کییار را بییا موزههییای نظییام سییرمایهداری و
زدو اهیالی کسیب و کیار از مسیئولاتهای
سرمایهگذاری زاد ناسازگار میدان) .بیهزعیم او ،دم ِ
اجتماعی یرفه و سازماو در نظام سرمایهداری و سرمایهگذاری زاد ،یک سیخن ناسینجا)ه و ییا
رجزخوانیای باش ناست .نمیتواو از طرفی م)افع سیرمایهگذاری زاد بیود و از طرفیی دیگیر،
چنان رجزخوانی کرد که دلمشغولی کسب و کار «صرفا» سیود ناسیت ،بلکیه تیرویج اهی)اف
مطلوب «اجتماعی» را ناز در نظر دارد؛ به این معنا که کسب و کیار دارای «وجی)او اجتمیاعی»
است و الزم است مسئولاتهای خود در ربال تکمان شغل ،رفع تبعاض ،اجتناب از لودگی و هر
ّ
نچه در شعارهای اصالحگراو معاصر مطرح میشود را ج)ی بگارد .هر که این گونه رجزخوانی
کن) ،در وارع ،سوساالازم خالص را موعظه کرده است .اهالی کسب و کیاری کیه بیه ایین شیاوه
سخن میگوین) ،ناخود گاه عروسکهای ر)رتهایی فکیری هسیتن) کیه در دهیههای گذشیته
پایههای یک جامعه زاد را تضعاف کردهان) (.)Friedman, 1970
اثبات «مسئولاتهای اجتماعی کسب و کیار» ارائیه
از نظر فری)من ،تحلالهایی که با ه)ف ِ
میشون) ،تحلالهایی ُسست و بیبهره از دریت کیافی هسیتن)؛ زییرا تنهیا انسیاوها هسیتن) کیه
میتوانن) مسئولات داشته باشن) .البته ،یک شرکت یا سازماو شخصاتی سیاختگی 1دارد و شیای)
بتوانام مسئولاتهایی ساختگی را به معنایی مبهم برای و در نظر بگاریم؛ ولی نمیتوانام بگویام
که «کسب و کار» به عنواو کلی ،یتی به این معنای مبهم دارای مسیئولات اسیت .بیرای اینکیه
بهروشنی بتوانام ٔ
موزه مسئولات اجتماعی کسب و کار را بررسی کنام ،گام نخست این است که
مشخصا از لوازم این مسئولات و اینکه این لوازم متوجه کاست ،پرسش کنام .ایتماال افرادی که
بایستی مسئولات داشته باشن) کسبه و بازرگاناو هسیتن) کیه عبارتنی) از مالکیاو فیردی و می)یراو
شرکتها ،اما بح مسئولات اجتماعی کسب و کار عم)تا ناظر به مالکاو فردی ناسیت ،بلکیه
بار چنان مسئولاتی را بر
ناظر به شرکتهاست و کسانی که رائل به چنان مسئولاتی هستن) ،اغلب ِ
ٔ
عه)ه م)یراو شرکتها میان)ازن) ،اما بای) توجه داشیت کیه در ییک نظیام سیرمایهگذاری زاد و
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م)یر یک شرکت ،در وارع ،کارمن) مالکاو و شرکت است.
ساستم مبتنی بر مالکات خصوصیِ ،
او مسئولات مستقامی در ربال کارفرمایاو خود دارد و و مسئولات این است که کسب و کار را در
جهت خواستههای ناو سوق ده) و خواستههای ناو عم)تا تولا) هر چیه باشیتر پیول و ثیروت
است؛ در عان این که الزم است این تولا) پول و ثروت با رواع) اساسی جامعه (هم رواع) من)ر
ُ
در رانوو و هم رواع) من)ر در عرف اخالری) منطبق باش) .البته ،در مواردی نایز ممکین اسیت
کارفرمایاو او ه)فی متفاوت داشته باشین)؛ ممکین اسیت گروهیی از افیراد شیرکتی ماننی) ییک
بامارستاو یا م)رسه را برای ه)فی خارخواهانه تکساس کنن) .در این گونه موارد ،ه)ف کارفرمایاو
سود مالی ناست ،بلکه ار ٔ
ائه خ)ماتی خاص است و م)یر ناز در ربال به کارگاری همه امکانات و
ِ
ٔ
تالش برای نال به این ه)ف ،مسئول است .به هر یال ،نکته کلا)ی این است که م)یر به عنیواو
ٔ
مؤسسه خارخواهانه را تکساس
م)یریت شرکت ،عامل افرادی است که مالک شرکت هستن) یا و
کردهان) و نخستان مسئولات او مسئولاتی است که در ربال ناو دارد.
ناگفته پا)است که غرض فری)من و ناست که بگوی) رضاوت دربارۀ اینکه م)یر تا چه ان)ازه
ٔ
وظافه خود را به درستی انجام داده است ،به سانی ممکن است ،ولی دستکم از نظر او ،معایار
انجام این وظافه مشخص است و م)یراو و کارفرمایاو شرکتها داوطلبانه رراردادی را مااو خیود
تصویب کردهان) که معاار مسئولات در و بهروشنی تعاان ش)ه است .معاار مسئولات ،وظافهای
است که هر یک از دو طرف برای تکمان اه)اف شرکت یا سازماو به عهی)ه دارنی) و مطیابق ایین
معاار ،م)یر شرکت  -به عنواو مکمور یا عامل مالکاو شرکت  -عمل میکن) .البته ،می)یر شیرکت
ناز به نوبه خود یک شخص است و به عنیواو ییک شیخص چیهبسیا مسیئولاتهای دیگیری را
داوطلبانه و در ربال خانوادهاش ،وج)انش ،ایساسات خارخواهانهاش ،کلاسایش ،باشیگاهش،
شهر و کشورش بپذیرد .او ممکن است در اختصاص بخشی از در م) خیود بیه نچیه ارزشیمن)
میدان) ،ایساس مسئولات کن) و با این ایساس مسیئولات از کیار بیرای شیرکتهای خاصیی
اجتناب ورزد و یتی شغلش را ترک کن) تا برای مثال ،به ارتیش کشیورش بپاونی)د ،ولیی در ایین
موارد او به عنواو رئاس و صایب اختاار عمل میکن) ،نه به عنواو عامل؛ او از پیول ییا وریت ییا
ناروی خودش مایه میگذارد ،نه از پول یا ورت یا ناروی کارفرمایانش که مطابق ررارداد و پاماو،
برای تکمان اه)اف ناو در اختاار او ررار گرفته است .بنا بر این ،اگیر از عبیارت «مسیئولاتهای
اجتماعی» ،چنان مسیئولاتهایی را در نظیر دارییم ،بایسیتی بی)انام کیه اینهیا مسیئولاتهای
اجتماعی افراد هستن) ،نه کسب و کار (.)Friedman, 1970
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این رون)  -از لحاظ سااسی  -ایرادهایی را در دو سطح اصول و نتایج برمیانگایزد :در سیطح
اصول ،اساسا وضع عوارض و هزینهکرد یاصل و از وظایف دولت است .ما مقیررات نهیادی،
پارلمانی و رانونی یسابش)های را برای کنترل این وظایف تکساس کردهایم تا اطماناو ییابام کیه
عوارض و مالااتهایی که وضع ش)هان) تا ی) ممکن منطبق بر اولویتها و خواسیتههای میردم
هستن) .ساستمی برای کنترل و توازو داریم تا وظافه رانونی وضع مالاات و تصویب هزینیهکردها
کرد مالایات و نایز از وظافیه
را از وظافه م)یریتی جمع وری مالاات و اجرای برنامیههای هزینیه ِ
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فری)من ،در بخش دیگری از گفتوگو یش با نیو یوک اای  ،به لوازم یا تبعات عمیل و التیزام
م)یراو شرکتها و سازماوها به «مسئولات اجتماعی» پرداخته است .به گفته او ،ایین کیه می)یر
شرکت را در جایگاه خود  -به عنواو عضو جامعه کسیب و کیار  -دارای «مسیئولات اجتمیاعی»
ّ
ب)انام ،اگر صرفا لفاظی نکرده باشام ،بایستی به این معنا باش) که م)یر شرکت بای) در مواردی به
شاوهای عمل کن) که در جهت منافع کارفرمایاو خود نباش) .برای نمونه ،او بای) رامت محصیول
را افزایش ن)ه) تا ه)ف اجتماعی پاشگاری از تورم را تکمان کرده باش) ،یتی اگیر ایین افیزایش
رامت بهترین منافع را برای شرکت داشته باش) .یا اینکه او بای) افزوو بر مبلغی که در هزینیههای
شرکت لحاظ ش)ه یا الزام رانونی دارد ،مبالغی را صرف کاهش لودگی کن) تا به ه)ف اجتمیاعی
بهبود محاط زیست کمک کرده باش) ،یا اینکه او بای) با این که به کارگراو بهتری دسترسی دارد،
ٔ
سود شرکت باکاراو را استخ)ام کن) تا به ه)ف اجتماعی کاهش فقر کمک کرده باشی).
با هزینه ِ
در هر ک)ام از این موارد ،م)یر پول دیگراو را صرف تکمان یک منفعت عام اجتمیاعی میکنی) :از
ٔ
سرمایه سهامداراو را تقلال میدهی)،
این نظر که کارهای او در جهت تکمان مسئولات اجتماعی،
پول سهامداراو را خر کرده است ،از این نظر که با این کارها رامت محصیول را بیرای مشیتریاو
باال برده است ،پول مشتریاو را خر کرده است ،از این نظر کیه کارهیای او یقیوق کارمنی)او را
پایان می ورد ،پول کارمن)او را صیرف کیرده اسیت .سیهامداراو ییا مشیتریاو ییا کارمنی)او اگیر
بخواهن) ،خودشاو میتوانن) ج)اگانه پولشاو را در کارهای خاصی که او در نظر دارد خر کنن)،
پول سهامداراو یا مشتریاو یا کارمن)او را به شاوهای متفاوت از شاوه خود ناو خیر
اما اگر م)یر ِ
ٔ
کن) ،به جای این که عامل خ)مت به ناو باش) ،صرفا گونه متمایزی از «مسئولات اجتماعی» را
جامه عمل پوشان)ه است که در ٔ
ٔ
نتاجه و ،از سویی مالاات و عوارضی را بیه دسیت خیود وضیع
کرده ،بر شرکت تحمال میکن) و از سویی دیگیر تصیمام میگایرد کیه یاصیل ایین مالایات و
عوارض را چگونه مصرف کن).
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ّ
ٔ
گماشته سهامداراو و کارفرمایاو
رضایی تکفل مبایثات و تفسار رانوو ج)ا کن) .اگر به م)یر  -که
است  -اجازه دهام که تحت لوای مسئولات اجتماعی و با ه)ایت نصایحی از باال نسبت به مهار
ٔ
سرمایه سیهامداراو و کارفرماییاو
تورم ،بهبود محاط زیست ،مبارزه با فقر و از این ربال در پول و
ُ
شرکت خود ّ
تصرف کن) ،در وارع ،اجازه دادهایم که او همزماو هم رانونگذار باش) و هم مجری و
هم راضی! یعنی او بتوان) تصمام بگارد که از چه کسی ،چه مبلغیی و بیرای چیه هی)فی مالایات
بگارد و عوای) این مالاات را چگونه خر کن)؛ در یالی که تمام توجاه انتخاب می)یر شیرکت از
سوی سهامداراو این است که او ،عاملی باش) در خ)مت منافع فرادستاو خود .هنگامی که م)یر
مالااتهایی را وضع کن) و عوای) وها را خیر اهی)اف «اجتمیاعی» کنی) ،ایین توجایه از بیان
میرود .او در ٔ
نتاجه این کار به یک کارگذار یا مکمور دولتی و در خ)مت دولت تب)یل خواه) ش)،
یتی اگر نام کارمن) یک شرکت خصوصی را همچناو بیا خیود یی)ک بکشی) .بیر اسیاس اصیل
سااسی ،رابل تحمل ناست که چنان مستخ)مانی دولتی این گونه انتخاب شون)؛ یتی اگر تحت
نام «مسئولات اجتماعی» بهگونهای وارعی رفتار کنن) و نه چناوکه مرسوم اسیت صیرفا ویترینیی
رفتار کنن) .اگر ررار است ناو مالاات وضع کنن) و هزینههایی برای تیکمان اهی)اف «اجتمیاعی»
صرف کنن) ،بای) یک دستگاه سااسی نصب شود تا مالااتها را ارزیابی کن) و از طریق فراینی)ی
سااسی اه)افی را که بایستی تکمان شون) ،تعاان کن) .این هماو دلال بناادی است بر این که چیرا
ٔ
موزه «مسیئولات اجتمیاعی» مسیتلزم پیذیرش دیی)گاه سوساالاسیتی اسیت کیه بیر مبنیای و
دستگاههای سااسی (و نه دستگاههای بازار) با روشهایی که مناسب میدانن) ،منیابع کمایاب را
تعاان میکنن) و به مصارفی که الزم میدانن) اختصاص میدهن).
ٔ
عهی)ه
ایرادی که در سطح نتایج ،وارد است این است که م)یر شرکت در واریع ،نمیتوانی) از
ادای «مسئولات اجتماعی» ادعایی خود بر ی)؛ زیرا اوال او مهارت الزم را برای هزینه کردو پولی
که از جاب سهامداراو یا مشتریاو یا کارمن)او برداشت میکن) ،نی)ارد و بیرای مثیال ،اگیر بیه او
گفتهان) که بایستی به مبارزه با تورم کمک کن) ،از کجا بای) دریاب) که انجام چه کاری به و ه)ف
م)یریت شرکت و سازماو ،مفیروض
کمک خواه) کرد؟ از نجا که در فراین) گزینش م)یر برای
ِ
این بوده است که او تنها در ٔ
اداره شرکت و سازماو خود مهیارت داشیته باشی) ،هیاچ نکتیهای در
گزینش او به مهارتش در پاشگاری و کنترل تورم مربوط نمیشیود و در نتاجیه او تنهیا میتوانی)
ٔ
چرخه تولا) محصول ،فیروش و و تیکمان اعتبیارات میالی و را می)یریت کنی) ،امیا نمیتوانی)
پاشبانیکن) که برای مثال ،یا اگر رامت محصول خود را پایان بااورد ،فشار تورمی را کاهش داده
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است؟ یا با ررار دادو ر)رت خری) باشتر در دستاو مشتریاو خود ،صرفا تورم را به سمت دیگیری
سوق داده است؟ یا با وادار کردو شرکت به تولا) کمتر به دلال رامت پیایان ،صیرفا بیه کمبودهیا
دامن زده است؟ یتی اگر او بتوان) به این پرسشها پاسخ ده) ،براسیتی او ییق دارد چیه مقی)ار
هزینه را بر سهامداراو ،مشتریاو و کارمن)او برای یک ه)ف اجتماعی تحمال کن)؟ سهم مناسب
او و سهم مناسب دیگراو چاست؟ ثاناا  -چه او بخواهی) و چیه نخواهی)  -نمیتوانی) از ِاشیکال
هزینه کردو پول سهامداراو ،مشتریاو و کارمن)او بگریزد .سهامداراو میتوانن) با این ِاشکال ،او را
اخرا کنن)؛چه سهامداراو یاضر و چه سهامدارانی که به هنگیام کیاهش سیود شیرکت و ارزش
سرمایه و عه)هدار سهام شرکت میشون) .مشیتریاو و کارمنی)او او میتواننی) او را رهیا کننی) و
به سراغ تولا)کنن)گاو و کارفرمایانی برون) که وسواس کمتری در انجام مسئولاتهای اجتمیاعی
خود دارن) .این جنبه از ِاشکال بر ٔ
موزه «مسئولات اجتماعی» هنگامی برجستهتر میشود که این
موزه به دستاویزی برای سازماوها و نهادهایی مثل اتحادیههای کیارگری تبی)یل شیون) تیا بیا و
بتوانن) کاهش دستمزد کارگراو را توجاه کنن) .ورتی از مقامات اتحادیهها خواسته شود کیه منیافع
اعضای خود را تابع برخی اه)اف عمومیتر اجتماعی کنن) ،تعارض منافع به صیورت عرییاو و
روشن خود را نشاو میده) .اگر مقامات اتحادیه در جهت مح)ود کردو دستمزد تیالش کننی)،
ایتماال اعتصاب خشن ،شورشهای فردی و گروهی و ظهور رراباو روی بیرای کسیب مشیاغل
بروز خواه) نمود و نگاه دولت ناگزیر از دخالت در بازار میشود و امور کسب و کار در معرض
دخالت دولت در بازار ررار میگارد.
البتییه ،دشییواری الت یزام و عمییل میی)یراو شییرکتها بییه «مسییئولات اجتمییاعی» ارزش واالی
سرمایهگذاری ررابتی خصوصی را به تصویر میکش)؛ این سرمایهگذاری مردم را وادار میکن) که
مسئول کارهای خودشاو باشن) و به سانی نتوانن) دیگراو را برای اهی)اف خودخواهانیه ییا یتیی
ف)اکارانی ٔیه خییود اسییتثمار کننیی) .نهییا میتواننیی) کییار خاییر انجییام دهنیی)؛ ولییی تنهییا بییا خییر
خودشاو (.)Friedman, 1970
از نظر فری)من ،مهمترین ِاشکال و ایرادی که ممکن است بر است)الل او وارد شود ،این است
که سخنگفتن از مسئولات دولت در وضع مالاات و تعاان مصارف و برای اه)افی «اجتماعی»
مانن) کنترل لودگی یا موزش باکاراو ،بساار خوب است؛ ولی مشکالت نق)ر فوری هستن) که
ُ
نمیتواو منتظر رون) کن) فراین)های سااسی مان) .عمل کردو اهالی کسب و کیار بیه مسیئولات
اجتماعی ،راهی سریعتر و مطمئنتر برای یل مشکالت سخت جاری است (.)Friedman, 1970

۹2
پاییز۹۳۱۱
شماره | | ۳1پاییز
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
علمی ۔پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
۹۳۱7

پاسخ فری)من به این ایراد و است که چنان ایرادی از ضعف باور یا ضعف عمل به فراین)های
دموکراتاک برمیخازد و نشاو میده) کسانی که در بح ما طرف)ار وضع مالاات و مصارف و
ٔ
عقا)ه نیاو را بپذیرنی) و اکنیوو
هستن) ،نتوانستهان) اکثریت شهرون)او خویش را متقاع) کنن) تا
میخواهن) با فراین)های غار دموکراتاک به اه)افی برسن) که بیا فراینی)های دموکراتایک بیه نهیا
نرسا)هان) .این در یالی است که اگر به فراین)های دموکراتاک باور داشته باشام و نها را بهدریت
َ
اجرا کنام ،جامعهای زاد خواهام داشت کیه در و انسیاوهای «شیرور» بیه دشیواری میتواننی)
مرتکب اعمال َشرورانه شون) ،به ویژه بر این مبنا که خار کسی ّ
شر دیگری باش) .افزوو بیر ایین و
ِ
ِ
هماوگونه که دام اسمات معتق) بود ،در منافعی که میتواو از «کسانی کیه بیرای خایر عمیومی
جذب تجارت میشون)» انتظار داشت ،تردی) وجود دارد (.)Friedman, 1970
ِ
ٔ
ایراد دیگر ممکن است این باش) که مسئولات اجتماعی شرکت تنها بر عه)ه م)یر ناست؛ این
مسئولات ،پاش از م)یر و باش از او متوجه سهامداراو شرکت است.
فری)من ،پاسخ میده) که او برای سهولت بح  ،بر مورد خاص م)یر شرکت تمرکز کرده است
و گرنه دراقا همان است)الل در ٔ
پ)ی)ه تازهتری با عنواو «فراخواو سهامداراو در الزام شرکتها به عمل
به مسئولات اجتماعی» کاربرد دارد .در اغلب این موارد نچه سرانجام ،روی میده) این اسیت کیه
برخی سهامداراو میکوشن) که دیگر سهامداراو (یا مشیتریاو ییا کارمنی)او) را وادار کننی) کیه  -بیر
خالف خواست خود  -به دالیلی «اجتماعی» که مورد یمایت فعاالو است کمک کنن) .ایناو ناز تا
نجا که ار)امشاو ررین موفقات باشی) ،بیه وضیع مالایات و مصیرف عوایی) و میپردازنی) .البتیه،
مالک فردی متفاوت است؛ اگر او به منظور عمل به «مسئولات اجتماعی» خود اری)ام بیه
وضعات ِ
کاهش در م)های یاصل از سرمایهگذاری کن) ،پول خود و نه دیگراو را خر کرده اسیت .او ییق
دارد که پول خود را در این اه)اف خر کن) و نمیتواو اشکالی را در این ار)ام متوجه او دانسیت .او
ناز ممکن است در فراین) کار ،هزینههایی را بر کارمن)او و مشتریاو تحمال کن)؛ ولی چوو خالی
کمتر از یک شرکت یا اتحادیة بزرگ ممکن است ر)رت انحصاری داشته باش) ،این گونه اثیرات
جانبی را میتواو ناچاز دانست (.)Friedman, 1970
در وارع ،فری)من بر این باور است که ٔ
موزه «مسیئولات اجتمیاعی» غالبیا و در مقیام عمیل،
سرپوشی است برای ار)اماتی که دلال انجام نها چاز دیگری ،غار از دالیلی است که برای توجاه
نها ذکر میشود .برای توضاح ،ممکن است منافع بلن)م)ت شرکتی که استخ)ام ٔ
کنن)ه بزرگی در
یک اجتماع کوچک است بهخوبی ارتضا کن) که منابعی را بیه فراهمسیازی تسیهاالتی بیرای و
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اجتماع یا به بهبود یاکمات سااسی و اختصاص ده) .با این ار)ام میتوانی) کارمنی)او دلخیواه
خود را جذب کن) ،مبلغ دستمزد را پایان بایاورد ،خسیارات ناشیی از دلیهدزدی و کیارشیکنی را
کاهش ده) و نتایج ارزشمن) وسود و ثمرات دیگری را به دست ورد .یا ممکن است ،با توجه بیه
ٔ
رخواهانه شرکت را از مبلغ مالاات کسر میکنن) ،سهامداراو بتوانن) به امیور
روانانی که اعانات خا
ٔ
خارخواهانهای که میپسن)ن) در رالب ه)یه شرکت کمک کنن) .با این روش ناو ریادر خواهنی)
بود مبلغ باشتری را به کمک به امور خارخواهانه اختصاص دهن) که اگر از طرف خودشاو اری)ام
میکردن) ،نمیتوانستن) به این مازاو کمک کنن) ؛ زیرا با این روش نها میتوانن) مبلغی را کمیک
مالاات شرکت پرداخت میش) .در هر ک)ام از این
کنن) که در غار این صورت ،بایستی به عنواو
ِ
موارد و موارد مشابه بساار دیگر ،وسوسه و انگا ٔزه ش)ی)ی وجود دارد که ایین کارهیا را بیه عنیواو
عمل به «مسئولات اجتماعی» تلقی کنام .در جو فکری یاضر که بازاری گسیتردهای نسیبت بیه
«سرمایهداری»« ،سود» و «شرکت عاری از روح» و مانن) و یاکم است ،این خود روشی است
که یک شرکت یسن ّنات را به عنواو منفعت جانبی سرمایهگذاریهایی که کامال ّ
موجه هسیتن)،
ِ
با عالره شخصی خود ایجاد کن).
فری)من در واکنش به این انگازهها ،تصریح میکن) که اگر من م)یراو شرکت را به اجتنیاب از
ٔ
این کار
جامعه زاد ص)مه میزن)  -دعیوت کینم ،کیار
ویترینی ریاکارانهای  -که به بناادهای یک
ِ
ناشایستی انجام دادهام؛ من بای) ناو را به عمل به یک «مسئولات اجتمیاعی» دعیوت کینم! اگیر
نهادهای ما و نگرش عموم مردم این اختاار را به م)یراو میدهن) که به این شاوه بر کارهای خیود
سرپوش بگذارن) ،من نمیتوانم اورات خود را با تقباح ناو تلخ کنم ،ولی در عان یال ،میتوانم
مالکاو فردی شرکتهای تازهتکساس یا سهامداراو شرکتهای گستردهای را تحسان کنم که چنان
ت)بارها و تاکتاکهایی را به دلال فریبکارانه بودنشیاو ،خیوار میشیمارن) .اسیتفاده از سیرپوش
ّ
نیامور کسیب و کیار در ایین
«مسئولات اجتماعی» و سخناو بیمعنای تجار و اهالی ذینفوذ و
ِ
ٔ
جامعه زاد ساب میرسان).
عنواو ،صرفنظر از مذموم بودو یا نبودو ،بهروشنی به بنااوهای یک
من بارها تحت تکثار شخصات رواوپریش و اسیکازوفرناک بسیااری از تاجرمسیلکاو و اهیالی
کسب و کار ررار گرفتهام .ناو در مسائلی که خار از ٔ
یوزه کسب و کار اسیت ،ولیی در امکیاو
ٔ
نمونیه بیارز ایین
بقای کسب و کار به طورکلی مؤثر است ،بهغاییت کوتیهبان و کیودو هسیتن).
کوتهبانی و است که بسااری از این اهالی کسب و کار کنترلها یا راهنماییهایی را در دستمزد و
رامت یا سااستهای در م)زا طلب میکنن) .هاچ امری باش از کنترل مؤثر دولتی بر رامتهیا و
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دستمزدها نمیتوان) در کوتاه م)ت ،یک ساستم بازاری را نابود کنی) و ییک ساسیتم کنترل ٔ
کننی)ه
مرکزی را به جای و بنشان)ٔ .
نمونه دیگر این کوتهبانی در سخنرانیهای اهالی کسب و کار دربارۀ
مسئولات اجتماعی نمایاو است .این سخنرانیها ممکن است در کوتاهم)ت برایشاو ناکنیامی
به همراه بااورد ،ولی به ّروتگرفتن دی)گاهی که پاش از این بساار مت)اول بود ،مبنیی بیر ایین کیه
ٔ
وساله ر)رتهای بارونی مح)ود و کنترل شود،
طلب سود شرورانه و ض) اخالری است و بای) به
ِ
کمک میکن) .بهرغم و که م)یرانی که این دی)گاه را تبرئه و تجویز میکنن) ،بساار دم از وجی)او
ٔ
مح)ودکننی)ه بیازار ،نیه وجی)او
اجتماعی میزنن) ،اگر این دی)گاه پذیرفته شود ،نایروی بارونیی
اجتماعی که مشت هنان دولت بروکراتها خواه) بود .اینجاست که بیه نظیر میرسی) ،اهیالی
ِ
کسب و کار انگازه خودکشی از خود بروز میدهن) (.)Friedman, 1970
فری)من ،ضمن تمایز نهادو مااو اصل سااسی یاکم بر مکانازم بازار و اصل سااسیی ییاکم
بر سااست ،بر این نکته تککا) دارد که اصل سااسیی ییاکم بیر مکیانازم بیازار عبیارت اسیت از
«وفاق» 1.در یک بازار زاد مطلوب که بر ٔ
پایه ثروت شخصی استوار است ،هاچ فردی نمیتوانی)
همه همکاریهیا داوطلبانیهانی)ٔ ،
دیگری را مجبور به کاری کن)ٔ ،
همیه شیرکتکننی)گاو در ایین
همکاری یا سود میبرنی) ییا الزم ناسیت کیه مشیارکت کننی) .هیاچ ارزشیی ،هیاچ مسیئولاتی
«اجتماعی» به معنایی به جیز ارزشهیا و مسیئولاتهای مشیترک افیراد وجیود نی)ارد .جامعیه،
مجموعهای از افراد و گروههای گونهگونی است که افراد داوطلبانه تشکال میدهن) .این در یالی
است که اصل سااسی یاکم بر مکانازم سااست ،عبارت است از «متابعت و انطباق» .2فرد ،بای)
در خ)مت منافع اجتماعی عامتری باش) ،خواه این منافع از سوی کلاسا یا یک دیکتاتور ییا ییک
اکثریت تعاان ش)ه باش) .فرد میتوان) دربارۀ نچه بای) انجام شود ،رأی و نظری داشته باش) ،ولی
اگر رد شود ،او بایستی متابعت کن) .برخی مجیاز هسیتن) کیه دیگیراو را  -چیه بخواهنی) و چیه
عام اجتماعی وادار کنن).
نخواهن)  -به کمک به یک ه)ف ِ
از نظر فری)من ،سوگمن)انه بای) پذیرفت که نال به «وفاق» هماشه ممکن و ماسیر ناسیت .در
برخی جنبهها به نظر میرس) که ناگزیر از متابعت هستام و از همانرو ،نمیتواو از بیهکیارگاری
ّ
ٔ
میوزه «مسیئولات اجتمیاعی» را جی)ی بگایریم،
مکانازم سااست بهکلی اجتناب کرد ،ولی اگر
1. unanimity
2. conformity
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ٔ
رلمرو مکانازم سااست را در ٔ
فلسفه این موزه ،متفاوت
همه فعالاتهای انسانی گسترش میده).
ٔ
فلسفه ٔ
موزه روشنترین مکتب مالکات جمعی ناست و تنها تفاوتش این است که به این بیاور
از
اعتراف میکن) که میتواو ب)وو ابزار مالکات جمعی به اه)اف و دست یافت (.)Friedman, 1970
نقد دیدگاه فریدمن

مالتوو فری)من ،طرف)ار پر و پا ریرص لابرالاسیم ارتصیادی و سااسیی اسیت .بیر مبیانی فکیری
لابرالاسمِ ،اشکالهایی اساسی وارد است که این مجال جای پیرداختن بیه نهیا ناسیت .در ایین
مجال تنها به اشکال هایی مبنایی که بر رویکیرد او بیه مسیئولات اجتمیاعی سیازماو و نتیایجی
کاربردی که از این رویکرد گرفته است ،اشاره میکنام:

 .۵شایاو ذکر است که فری)من ،ربول دارد که فرد انساو  -به عنواو یک شخصیات یقاقیی -

دارای مسئولات اجتماعی است و میپذیرد که شرکت و سازماو هم ،اگر چه به معنایی ابهام لود،
به عنواو شخصاتی ساختگی یا مجازی مسئولات اجتماعی داشته باش) ،ولی بر این باور است که
از این فراتر نمیتواو رفت و نمیتواو فهما) که چگونه تجارت یا کسب و کار فینفسیه ،ممکین
است مسئولات اجتماعی داشته باش) .وارعات این است که اگر از تجارت فینفسه ،صرفا انجیام
یرکات و سکناتی در خار را در نظر داشته باشام ،سخن فری)من صحاح است؛ صیرف افعیال
خارجی ،ب)وو در نظر گرفتن هاچ نتاجه یا وظافهای ورای و افعال ،مشمول هاچ یکمی ناست،

)1. The Adam Smith Institute (ASI
2. see Butler, E. (1985). Milton Friedman: A Guide to His Economic Thought. Universe Pub.
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 .7فری)من ،شخصاتی صایبنام در مااو ان)یشمن)او علمیی و دانشیگاهی اسیت؛چناوکیه
ایموو باتلر ،رئاس انجمن دام اسمات - 1در کتاب کاهن ای اندی ههای اقتصادی ف یادن  2 ،از
او به عنواو ّ
مفسر پاشرو «مکتب شاکاگو» در تاریخ نظریهها و انگارههای ارتصادی یاد کیرده کیه
در سراسر جهاو ،بلن) وازه و مشهور است (نک :باتلر ،70۵۵ ،ص  )7و بیشک از چنیان شخصیاتی
ٔ
ان)یشه خود
شایسته ناست که در مبایثات علمی رو یکردی ژورنالاستی در پاش گارد و مخالفاو
ّ
را به رجزخوانی متهم کن) و با این گفته که «ایناو و هر که ایناو را ج)ی بگارد در وارع ،سوساالازم
ٔ
مغالطه انگازهخوانی شود.
خالص را موعظه میکنن)» ،بهگونهای مرتکب

ولی پرسش این است که یا هنگامی که دربارۀ یک فرد یا یک هویت سازمانی ،مفهوم مسیئولات
را بهکار میبریم و این کاربرد را بامعنا میدانام ،به صرف فرد و هویت یا فعالاتهای خارجی نها
نظر داریم؟ یکم به مسئولات در نجا هم صرفا بر روی فرد و یرکات و سکنات او در خار بار
نمیشود ،بلکه این یرکات و سکنات را با ایجاد نتایج یا انجام وظایفی میسنجام و نگاه مفهوم
مسئولات را در مییابام .همان معنا دربارۀ تجارت یا کسب و کار فینفسه ناز وجود دارد.
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 .0به نظر میرس) ،فری)من «مسئولات اجتماعی شرکت» را مقولیهای در نظیر گرفتیه کیه در
ّ
صورت تحقق ،تنها متوجه م)یر شرکت خواه) بود .با این تلقی ،او معتق) میشود که اگیر می)یر
بخواه) به چنان مسیئولاتی عمیل کنی) ،بایی) بیر خیالف اصیول و رواعی) سااسیی ،بیه یاطی ٔه
مسئولاتهای دولتی ورود کن)؛ در نهایت ،ناز موفیق بیه ادای ایین مسیئولات نمیشیود؛ چیوو
افزوو بر این که ممکن است با کارشکنیها و مخالفتهای کارمنی)او ،سیهامداراو و مشیتریاو،
شرکت را به ورشکستگی بکشان) ،تخصص و مهارت الزم را در ادای این مسئولات ن)ارد.
در صورتی که اگر در معنای «مسئولات اجتماعی شرکت» درت کنیام ،در میییابام کیه ایین
همه ارکاو شرکت را در بر میگارد .با پذیرش چنان مسیئولاتیٔ ،
مسئولات ٔ
همیه عناصیر و ارکیاو
شییرکت موظییف بییه ادای و میشییون) و میی)یر شییرکت نقییش هماهنگکننیی)ه و مجییری همی ٔیه
مسئولاتهای شرکت و از جمله مسئولات اجتماعی و است .از نظر مهارت و تخصص الزم در
موضوعات مربوط به مسئولات اجتماعی ناز کماتهای متشکل از م)یر و نماین)گاو عناصر و ارکاو
شرکت از ان)یشمن)او مربوط به هر مسئله مورد بح دعوت به مشارکت یا همکاری مینمای) و
ّ
به این وساله نقشه راه تحقق مسئولات اجتماعی را ترسام میکن).
َ
ٔ
جامعه زاد ،انساوهای «شرور» به دشواری میتوانن) مرتکب اعمیال
 .۴این نکته که «در یک
َ
موهم و است که تنها انساوهای شرور ار)ام به شر میکنن) .در یالی کیه انجیام
شرورانه شون)ِ ،
عمل شر یا نادرست از انساوهای خوب و ناکوکار ناز رابل تصور است و بلکه اتفاق میافت)ٔ .
ای)ه
مسئولات اخالری و اجتماعی سازماو ،ممکن است خالی باش از و کیه بیه پاشیگاری اعمیال
شرورانه از انساوهای شرور و ب) اخالق نظر داشته باش) ،به منظور پاشگاری و اصالح رفتارهای
سر خارخواهی و ناکوکاری از انساوهای خوب و
نادرستی که گاه از روی بیتفاوتی و یتی گاه از ِ
درستکار سر میزن) ،طرایی ش)ه باش).
 .7فری)من ،در بااو نق)ها و ایرادهای خود ،انگشت تککا) بر «مسئولات اجتماعی» شیرکت
مینه) و از «مسئولات اخالری» شرکت یا سازماو سخن نمیگوی) .او با گنجان)و شرط انطباق

✺

1. Archie Carroll's pyramid of CSR / Carroll's CSR pyramid
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با رواع) و روانان یقوری و اخالری جامعه در فهرست مسئولاتهای م)یر ،در وارع ،میپذیرد که
عمل به مسئولاتهای اخالری و یقوری رسمی از رواع) بازی در عرصه تجارت و کسب و کیار
است .با این توصاف ،پرسش این اسیت کیه پیس ،مقصیود فریی)من از «مسیئولات اجتمیاعی
شرکت» که و را نفی میکن) ،چاست؟ مفهوم «مسئولات اجتماعی شرکت» چه تفاوتی با مفهوم
«مسئولات اخالری شرکت» دارد؟
مفهوم «مسئولات اجتماعی سازماو» در ادباات مبایی اخیالق می)یریت و کسیب و کیار،
دستکم دو تفاوت مهم با مفهیوم «مسیئولات اخالریی سیازماو» دارد :نخسیت وکیه مفهیوم
مسئولات اخالری در سازماوهای کسب و کار به دنبال رالب اخالری روشنی میگردد کیه بیا و
بتواو کسب و کار و به ویژه رفتارهای بنگاهی را ارزیابی کرد .در این مفهوم ،اخالق نقشی مبنایی
دارد که با مالکهای مختص به خود ،فارغ از خواستهها و رزویهای سازماوها و شرکتها ،بیه
ارزیابی اخالری عملکرد ناو میپردازد؛ در یالی که میتواو مسیئولات اجتمیاعی را بهگونیهای
تعریف کرد که ٔ
همه عملکرد بنگاهها و شرکتها را با یک نگاه مثبت ،در راستای کمک به جامعه
رلم)اد کن) .دوم ،این که تمرکز و تککا) بر مسئولات اخالری سازماوهای کسب و کار ،دستکم
به طور بالقوه ،به معنای نق) عملکردهای کسیب و کاربیه شیمار مییرود؛ بسیاار بیاش از نچیه
ٔ
پاشیانه مبایی اخیالق کسیب و کیار نشیاو
رو یکرد مسئولات اجتماعی بخواه) چنان باش).
1
میده) که چنان نبوده است که دانشگاهااو با عنایت به ِه َرم مسئولات اجتماعی رچی کارول،
جایگاه اخالق را باالتر از ارتصاد و رانوو رلم)اد کنن) ،بلکه و را به عنواو محی)ودیتهای رفتیار
ارتصادی و منبعی برای توجاه رانوو در نظر مییگرفتنی)؛منبعی کیه مییتوانی) بیه هنگیام لیزوم،
مح)ودیتهای رانونی باشتری را برای کسب و کار پاشنهاد کن) .به همان سبب ،جامع ٔه کسب و
کار از ٔ
رشته اخالق کسب و کار و اهالی و به گرمی استقبال نمیکردن) ،بلکه اغلب این رشیته را
ته)ی)ی برای خود میدی)ن) که رابل م)یریت ناست (.)De George, 2012
ٔ
مطالعه ثار فری)من نشاو میده) که او دراقا از ایجاد موانع و مح)ودیتهای رانونی در مسار
ٔ
میوزه مسیئولات اجتمیاعی را ابیزاری بیرای ایجیاد ایین
یرکت ز ِاد بازار گریزاو اسیت و چیوو
مح)ودیتها میبان) ،با و مخالفت میکن) .او با برشمردو سابهایی که این مح)ودیتها بیه
کسب و کار وارد می ورن)ٔ ،
موزه مسئولات اجتماعی را موزهای ص)مهرساو ارزیابی میکن) کیه

ض) کارکرد و خودمتنارض است .به گفته باتلر« :این طرز فکر که یتی دخالتهای خارخواهانیه
در ارتصاد ،معموال مسائل را به جای بهتر کردو ب)تر میکنن) ،در افکار فری)من یک خط فکیری
فراگار است» (باتلر ،70۵۵ ،ص  .)۵۵۵بخشی از سابهایی که او برمیشمرد ،عبارتن) از:
 .7از بان رفتن فرصتهای اشتغال برای جواناو غار ماهری که به این فرصتها باشترین نااز
را دارن)؛ با تالش برای غار رانونی کردو دسیتمزدهای پیایان ییا شیرایط نامسیاع) کیاری
(فری)من و فری)من ،70۹۵ ،ص 00۴۔.)007

 .۵افزایش انفجاری تورم؛ با سااسیتهای کنتیرل رامیت؛ «سااسیت کنتیرل رامیت :شیباه
ٔ
دریچیه و
وضعاتی است که جری را روی کتری در یال جوش بگذاریم تیا میانع شیود
بپرد .اگر ٔ
شعله زیر کتری را همزماو خاموش کنام ،جر شای) مانع پری)و سرپوش بشود،
ولی اگر شعله را باشتر کنام ،فشار باشتر خواه) ش) تا اینکیه سیرپوش خواهی) پریی) ییا
کتری منفجر خواه) ش)» (باتلر ،70۵۵ ،ص .)7۵
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 .0در اسارت سااسی ررارگرفتن شهرون)او عادی و سطح زن)گی پایان و ر)رت ان)ک ناو در
ِ
ٔ
اداره سرنوشت خویش؛ با عهی)هداری مسیئولات کنتیرل درایق فعالاتهیای ارتصیادی،
شهرون)او از سوی دولیت  -و بیه تعبایری ،یاکمایت  -برنامیهریزی ارتصیادی وسیاع و
متمرکز (فری)من و فری)من ،70۹۵ ،ص.)۹0
فری)من با این ارزیابی  -در نهایت  -با اعتقاد بیه برتیری ارتصیاد زاد نسیبت بیه دیگیر نظیامهیای
ارتصادی ،به این نتاجه میرس) که «در چنان ارتصادی ،تنها یک نوع مسئولات اجتماعی تجیارت
وجود دارد؛ مسئولات اجتماعی در مورد کاربرد منابع ارتصادی و دست زدو بیه فعالاتهیایی کیه
ه)ف از نها افزایش منافع است .البته ،تا زمانی که کارگزاراو بازار ،ریوانان بیازی را رعاییت کننی).
ب)ین شکل که در ررابت علنی و زاد شرکت جوین) ،ب)وو این که به تقلب و کالهبرداری متوسیل
ٔ
اتحادیه خویش
شون) .همچنان «مسئولات اجتماعی» رهبراو کارگری در خ)مت به منافع اعضای
است .مسئولات ٔ
بقاه ما ایجاد چارچوبی رانونی است تا فرد در و چارچوب ضیمن دنبیال کیردو
منافع خویش ،به رول دام اسمات «با دستی نامرئی ه)ایت شود تا بیه هی)فی کمیک کنی) کیه از
اه)اف او نبوده است و جامعه ناز همواره از این که چنان ه)فی ،جزئی از و اه)اف نبیوده اسیت
زیاو نخواه) دی) .فرد با دنبال کردو منافع خویش ،پاوسته به منافع جامعه باشتر از زمانی که وارعا
میخواه) به و کمک کن) ،یاری میرسان) .من هرگیز کسیی را ن)یی)هام کیه توانسیته باشی) از راه
تجارت برای منافع عامه مردم ،ان)ک نفعی به ناو رسان)ه باش)» (فری)من ،7010 ،ص 7۹7۔.)7۹۹
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(شاخ ّ
یر ملی7۴0۵ ،ق ،7۵ ،ص.)۴00

البته ،هماو گونه که برخی فقها گفتهان) (امام خمانی7۴۵7 ،ق ،0 ،ص  ،)۹70الزم است در فهم این
موزههای روایی به این نکته توجه داشت که هرچن) تعاان رامت از سیوی یکومیت و ری)رتهای
رانونی ابت)اءا جایز ناست ،ولی این ع)م جواز ناظر به شرایط متعارف بازار است ،اما در شرایطی که
سوداگرانی نبض بازار را به دست بگارن) و با انواع دساسهها رامتهای نامتعیارفی را بیرای اجنیاس
مورد نااز مردم ررم بزنن) ،چارهای جز ِاعمال نظارتهای یکومتی بر رامتها نخواه) بود.
 .1به همان مضامان از طرق اهل سنت ناز روایاتی نقل ش)ه است (نک :ابن ینبل7۴7۹ ،ق ،71 ،ص 0۵1؛ ابوداود،
سلاماو بن اشع 7۴۵0 ،ق ،0 ،ص .)7۴۵1

۹۱
مالحظا اخالقی در باب مسئولیت اجتماعی سازمان؛ …

از این نتاجهگاری فری)من به نظر میرس) که او مسئولات اخالری سازماو را میپیذیرد؛ ولیی
و را موزهای میدان) که بایستی از دروو کل سازماو بجوش) و همچیوو دسیتی نیامرئی ،رفتیار
ٔ
خیاطره
اخالری سازماو را ه)ایت و م)یریت کن) ،اما دربارۀ مسئولات اجتماعی ،چوو پاشانه و
خوشی از استعمال این اصطالح ن)ارد ،با ایتااط و دلهره برخیورد میکنی)؛ زییرا ایین اصیطالح
همواره بهانهای برای دخالت فراتر از عرف و رانوو ر)رتهای باروو از سازماو در امیور سیازماو
بوده است و به لحاظ تجربی ناز معموال نتاجهای بر خالف مسئولاتپذیری به بار ورده است.
این ایتااط و ٔ
دلهره فری)من با برخی از موزههای بر م)ه از نصوص رواییی و فتیاوای فقهیای
مسلماو هماهنگ به نظر میرس) .موزهها و فتیاوایی کیه بیر ممنوعایت رامتگیذاری در بیازار
داللت دارن) .برای نمونه :این روایت که امام صادق (ع) تجیارت تیاجرانی را کیه وارد سیرزمانی
شون) و با هم توافق کنن) که کاالهایشاو را به هر رامتیی کیه خواسیتن) بفروشین) ،بی)وو ِاشیکال
دانسته است (طوسی7۴0۵ ،ق ،۵ ،ص  .)7۹7یا این روایت که رسول خ)ا (ص) گذارش به جمعیی از
محتکراو افتاد و به ایشاو فرماو داد که کاالی ایتکار ٔ
ش)ه خود را در بازار ،در معرض دیی) میردم
عرضه کنن) .به و یضرت گفته ش) :چه خوب است که رامیت کاالهیای عرضیه شی)ه را شیما
تعاان کنا) .در این هنگام یضرت غضبناک ش)ه و فرمودن) :مین چگونیه رامیت نهیا را تعایان
کنم؟! همانا رامت به دست خ)است؛ هرگاه بخواه) و را باال میبرد و هرگاه خواه) و را پیایان
می ورد( .طوسی7۴0۵ ،ق ،۵ ،ص  1.)7۹۵-7۹7به مناسبت همان روایت ،شاخ ّ
یر ملیی بیابی را در
کتاب وسائل ال یعه گشوده است با عنواو «او المحتکر اذا الزم بالباع الیجوز او یسعر علاه» بیه
این معنا که پس از وادار کردو محتکیر بیه فیروش ،تعایان رامیت تحمالیی بیر او جیایز ناسیت
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هر چن) مالتوو فری)من بااو شفاف و شکاری دربارۀ مسیئولات اخالریی سیازماو نی)ارد ،ولیی
بسااری از نق)های او بر مفهوم «مسئولات اجتماعی سازماو» را میتواو با مالیظیاتی اخالریی
بازخوانی کرد .این مقاله به ه)ف ار ٔ
ائه نمونهای از همیان بیازخوانی نگیارش یافیت و در و پینج
نقطه نظر کلا)ی و رابل توجه در دی)گاه فری)من با رویکرد به اخالق می)یریت و سیازماو ،میورد
ارزیابی ررار گرفت :نخست و که دفاع سوگار ٔ
انه فری)من از لابرالاسم ارتصادی سبب شی)ه تیا او
ٔ
ٔ
راعی)ه
سوسیاالازم محیض بخوانی)؛ در ییالی کیه
ان)یشه خیود را یکسیره رجزخیواو
مخالفاو
ِ
بیطرفی اخالری مقتضی پرهاز از چنیان برخوردهیای سیوگارانهای اسیت .دوم ،اگیر طرفی)اراو
مسئولات اجتماعی و اخالری سازماو ،تجارت فینفسه را منهای نتیایج ییا وظیایفی کیه ممکین
است داشته باش) ،مشمول چنان مسئولاتی دانسته باشن) ،نگاه انتقاد فری)من وارد خواهی) بیود و
چنان فعل خارجی منفک از نتایج و تکالاف نمیتوان) مشمول هاچ یکمی باش) .سوم ،به نظیر
میرس) فری)من مرتکب نوعی یکجانبهنگری در انتساب مسئولات سازماو به م)یر شی)ه اسیت.
در یالی که نهتنها م)یر ،بلکه ٔ
همه ارکاو سیازماو عهی)هدار انجیام مسیئولات اخالریی سیازماو
اجتمیاعی
هستن) .چهارم ،نبایستی همانن) فری)من چنیان پن)اشیت کیه مسیئولات اخالریی ییا
ِ
سازماو ،ای)های است که تنها برای ممانعت از اعمال شرورانه انسیاوهای شیرور طراییی شی)ه
است .پنجم ،ایتااط و دلهره از دخالت ر)رتهای بارونی در معاشت و ارتصاد بیازار در شیرایط
عادی و متعارف بساار بجا و رابل فهم است ،اما نبایستی از ضرورت برخی نظارتهیای ریانونی
در شرایط غار عادی غفلت شود.
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