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 ۀ بـا وجـود سـابق       اسـت کـه    يدیـ  از مباحث جد   یکی» خالق ا ۀزان مطالب یم«

 ي جدیستم به صورت مبحث  ی آخر قرن ب   يها   هن در فلسفه اخالق، در ده     یشیپ

 ۀمؤلّفـ  بر اسـاس سـه       غالباًن مفهوم،   یا.  اخالق مطرح شد   ۀو مستقل در فلسف   

 آنمطالب اساسی    ی کل رویکردشود و سه     یده م یت سنج ت و شد  یشمول، اولو 

گـرا و اخـالق      وجود دارند که عبارتنـد از اخـالق حـداکثرگرا، اخـالق اعتـدال             

بر اساس آن سه    »  اخالق ۀزان مطالب یم«ل  ین مقاله، عالوه بر تحل    یا. گرا حداقل

 آن، با توجه به قرابت اخـالق        رویکرد به ن سه   ی ا مطالب اساسی ن  ییه و تب  مؤلّف

ل یل و نقد دال   ین، تحل یی با تب  کند  ی م یج و متداول، سع   ی اخالق را  باگرا   اعتدال

 عنوان اخالق   ا نشان دهد که آنچه بشر امروز از آن ب         ی اخالق رویکردن  ی ا یاصل

ن ی اخالق، در ا   یتر از مطالبات واقع    رانهیگ ار آسان یکند، ممکن است بس    یاد م ی

 مواجه اسـت کـه      يا ي جد يها ج با چالش  ی را يگرا اخالق اعتدال . روزگار باشد 

 بـودن بـشر در   یت و اخالقـ ی معصومۀیها داع  به آنییگو سخدر صورت عدم پا 

  .ختیخواهد رد فرویة جددور

اخـالق   ت،ت، شد ی شمول، اولو   اخالق، ۀزان مطالب ی م :يدی کل يها  هواژ

  .ذایگرا، ا حداقلاخالق ، اگر اعتدالاخالق حداکثرگرا، 

                                                
6/8/88:  تأیید نهایی21/1/88: وصول تاریخ -*

)ره(دانشجوي دکتري فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی  -**
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  مقدمه

اخالق شـما  «: کند میف یگونه تعر نی، اخالق را ا  اخالق حدود، در   1989، در   گانیک یشل

 بتوان انتظار داشت که درکل بـه        ید که به طور معقول    ی را انجام ده   یکند عمل   یرا ملزم م  

,Kagan, 1989(» شود  یمامد منجر ین پیبهتر ف اذعان ین تعری بالفاصله پس از ايو). 1

مـل  کس از ما بر طبق آن ع       چیه] و[م؛  یباور دار را  ن مدعا   ی از ما ا   ی کم ةعد«: د که نک می

 )extremist ( حـداکثرگرا  ی بـه اخـالق را نگرشـ       ین نگرش ی چن گانیک). Ibid(» کند  ینم

  :کردد و از آن دفاع ینام  

کند و    ی دگرگون م  کامالًام را     ی زندگ ین مطالبات یعمل بر طبق چن   

ن یـ در ا. م از آن مـن نخواهنـد بـود   یها گر زمان و منافع و برنامه   ید

 مـا را در بـر       یو آنـات زنـدگ    ها     جنبه ۀنگرش، مطالبات اخالق هم   

 ی زنـدگ ي به استانداردهایابی  از دستیخواهند گرفت ـ و ما همگ 

 ی کم ةل گفتم که عد   ین دل یمن به هم  . م ماند یباز خواه ] یمعمول[

کـس از مـا بـر طبـق آن عمـل             چیم و ه  یباور دار را  ن مدعا   یاز ما ا  

 بـا چنـان شـدتی      مـا را     ین نگرش با مطالباتش زنـدگ     یا. کند  ینم

. نـامم  یدهد که من مدافع آن را حداکثرگرا مـ       یالشعاع قرار م    تتح

، امـا درسـت     تعـارض دارد  ] یاخالقـ [ شهود   بان نگرش به شدت     یا

  ).Ibid, 2(است 

 مـورد  ی بـه صـورت جهـان     بـاً یتقر کـه    گوید  میب سخن   یک نگرش رق  ی سپس از    يو

  :نامد می) ordinary morality(ج یل آن را اخالق راین دلیرش است و به همیپذ

 کـه  ییزهـا یدهـد کـه از چ   ین نگرش، اخالق به من اجازه مـ   یدر ا 

زها رفـاه خـود مـن    یآن چصرف نظر از اینکه م مهم هستند ـ  یبرا

 باشند کـه    يگری د ۀا هر طرح و برنام    یگران باشند و    یباشند، رفاه د  

ن نگـرش مـن   یـ در ا ... انجامش هستم ـ برخوردار شـوم  یمن در پ

ن کار باعـث شـود نتـوانم        ی اگر ا  ینم؛ حت قم را دنبال ک   یمجازم عال 

خـتم  ] ممکـن [امـد   ین پ ی را انجام دهم که در کل بـه بهتـر          یعمل

 يهــا تیج آن اســت کــه محــدودیــ دوم اخــالق رایژگــیو ...شــود
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د و مـا را از انجـام   یـ نما یعمـال مـ  عمال مـا ا  را بر اَ  یوسخت سفت

ن یل بـه بهتـر  ی اگر نیدارد؛ حت   ی از اعمال بازم   ی مختلف يها  گونه

 ممکـن باشـد     یق انجـام چنـان عملـ      ی تنها از طر   ی کل يامدهایپ

)Ibid, 3-4.(  

واضح اسـت کـه اخـالق       «: گوید  نامد و می    می 3گرا  اخالق اعتدال ن اخالق را    ی ا گانیک

تر دارد و بر خالف اخالق حـداکثرگرا           معتدل یحداکثرگرا موضع ] اخالق[ج، نسبت به    یرا

ج را  یـ  مـن مـدافع اخـالق را       لیـ ن دل یبه همـ  . دریگ  یم ما را دربرن   ی زندگ يها   جنبه ۀهم

ن اخــالق حــداکثرگرا و اخــالق یــی پــس از تبيو). Ibid, 4-5(» نــامم یگــرا مــ اعتــدال

د یـ ن باور اسـت کـه مطالبـات اخـالق با          ی را که بر ا    يگری د یگرا، هر نگرش اخالق     اعتدال

 و  نامد می  )minimalist (گرا    د، حداقل نگرا باش   ار کمتر از مطالبات اخالق اعتدال     ی بس یحت

 اسـت و     ار پرمطالبـه  یبس] ییگرا  اعتدال[ن نگرش   یگرا معتقد است که ا      حداقل«: گوید  می

  ).Ibid, 6(» ستیگران نی هرگز ملزم به کمک به دیآدم

  آن ۀزان مطالبـ  یـ ات اخالق و م   ی مقتض ةبحث دربار که   باعث شد    گانیکِ اخالقحدود  

)demandingness of morality(اخـالق دنبـال شـود و    ۀ و مستقل، در فلسفي، به طور جد 

انـد و آن را گـسترش و          ن موضـوع پرداختـه    یـ  اخـالق بـه ا     ۀ از فالسف  ياریپس از آن بس   

گـرا و      اخـالق حـداکثرگرا، اخـالق اعتـدال        ة، سه واژ   اخالق حدودپس از   . اند  پرورش داده 

 ياهـ   نیـی دند تب ی اخـالق کوشـ    ۀ اخـالق شـدند و فالسـف       ۀگـرا وارد فلـسف      اخالق حداقل 

 ۀمؤلّفـ ن راسـتا سـه      یـ در ا . ه دهنـد  یزشان ارا یها و فصول مشترك و مم       از آن  يتر  روشن

 به عنوان مـالك     )stringency(  و شدت  )overridingness( تی، اولو )pervasiveness (شمول

، سـه سـال پـس از    شفلر.  آن مطرح شدندۀزان مطالبیات اخالق و م ی مقتض ة دربار يداور

 نمودن پرسش را مطرح     ی اخالق، ا  ۀزان مطالب ی م ة بحث دربار   در ،1992، در   اخالقحدود  

 ی دشوار و نـامعمول    ی که مطالبات اخالق   ي دستور ی اخالق ۀیک نظر ی ةنظر شما دربار  «که  

  :کردر اشاره ی و به چهار پاسخ ز»ست؟یدارد چ

م که مطالبـات  ی باشيا هید به دنبال نظریرقابل قبول است و بای غ يا هین نظر ی چن .الف

  . داشته باشدي کمتریاخالق
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ابنـد و در خـارج      ی شخص راه    ی از زندگ  ی خاص يها د به حوزه  ی مطالبات اخالق نبا   .ب

ه در  یـ ن نظر یـ جـه، ا  ینت در.  داشته باشـد   يتواند مطالبات دشوار   یها اخالق م   از آن حوزه  

  .  خاص قابل قبول استيها خارج از آن حوزه

 کـامالً  مـورد نظـر   ۀیـ جـه نظر ینت اد اسـت و در    یـ ار ز ی اخـالق بـس    ۀزان مطالبـ  ی م .پ

 یچیتوان از سـرپ  ی میزان مطالبه، گاه  ین شدت م  ی هم سبب به   قاًیاست اما دق  پذیرفتنی  

  . ستیده اغماض نگریآن به ددر د و ی از احکام آن چشم پوشیمردم از برخ

د یـ  با یالقـــ ات اخ یـ جـه نظر  یاد اسـت و درنت    یـ ار ز یالق بس ــ اخ ۀــزان مطالب ی م .ت

اسـت  قابل قبول  کامالً بحث مورد ۀی نظر نیبنابرا.  داشته باشند  يادی ز یالقــمطالبات اخ 

تواننـد   ین امـر کـه مـردم نمـ    ی را ندارد و ایالقــ از احکام اخ  یچی حق سرپ  هیچ کسی و  

 بـودن خـود     یالقـــ راخی غ ةدهنـد   کننـد نـشان    ی زندگ یالقــن مطالبات اخ  یمطابق با ا  

  ).Scheffler, 1992, 17-18( هاست آن

ت یـ  شـمول، شـدت و اولو   ۀمؤلّفـ ن چهار پاسخ بر اسـاس سـه         یل ا یبا تحل   سپس يو

 .زنـد  یرش شدت سر باز میرد و از پذیپذ یت و شمول را م    ی که پاسخ نخست اولو    ویدگ می

 پاسـخ سـوم     .زنـد  یرش شمول سر بـاز مـ      یرد و از پذ   یپذ یت و شدت را م    یپاسخ دوم اولو  

زنـد و پاســخ چهــارم هـم          یماز بـ  ت سـر  یـ رش اولو یرد و از پذ   یپذ یشدت و شمول را م    

  ).Ibid, 25-26( ــت رایــرد و هم اولویپذ یشمــول و شــدت را م

زان مطالبـه آن را   یات اخالق و م   ی مقتض ةالذکر، من بحث دربار     با توجه به مطالب فوق    

ن یـی را به گمـان مـن هـم تب   یز(کنم   یه آغاز م  مؤلّفن سه   یک از ا  یهر   از   الفالت فیتعربا  

تر اسـت     تر و منسجم    قیه، دق مؤلّفن سه   ی آن، بر اساس ا    زان مطالبۀ یق و م  ات اخال یمقتض

کـنم    ی مـ  یو سپس سع  )  است دست داده ه  به  مؤلّفن سه   یق از ا  ی دق یفیعر ت الفالتو هم   

 کنم تـا امکـان درك بهتـر         يل و واکاو  ی را تحل  ۀمؤلّفن سه   ی مختلف، ا  يها   مثال با آوردن 

  .ها فراهم گردد آن

   اخالقۀزان مطالبی ميها همؤلّف. 1

  شمول. 1-1

 اعمـال مـا   ۀا همی اخالق تا کجاست؟ و آقلمرو« :که است نیا شمول ۀمؤلّف یصلپرسش ا 

 ي داورۀطـ یتـوان در ح  یهـا را مـ    از آن  یا تنها برخ  یرند  ی قرار گ  ی اخالق يد مورد داور  یبا
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ار بـد  ا اخالق فقـط کـ  یآ«گر، ی به عبارت د.)LaFollette, 2007, 255( » گنجاند؟یاخالق

روشـن شـدن    يبرا. » ماست؟یف اخالقیز از وظاینکه کار خوب کردن ن  یا ا ینکردن است   

دیر توجه کنی زيها  به مثالهمؤلّفن یا مفاد:  

 خـانواده شماسـت و   ی اساسـ يازهـا ی ن نیتأمش از   ین ماه شما ب   ید درآمد ا  یفرض کن      

 ي بـرا  یمتـ یق  گـران  يازب د اسباب ین ماه خود را صرف خر     ی درآمد ا  زادد ما یخواه یشما م 

د یـ خواه ی کـه مـ  ین پـول ید که با همـ    یدان یگر م یطرف د  از. دییدختر خردسال خود نما   

ا آب  یـ از بـه غـذا      یـ  ن مـثالً  -یاز اساسـ  یـ د ن یـ توان ید م یی نما یراساسی غ يازیصرف رفع ن  

ا شـما  یآ. دیا خارج کشور خود برطرف کن     ی از افراد را در داخل       ي تعداد -  سالم یدنیآشام

د یـ ا خر یـ  آ جـه یدرنت دارند؟   ی اساس يازید که ن  ی هست ي ملزم به کمک به آن افراد      اخالقاً

د هنگـام  یـ فـرض کن ا ی و   است؟ یراخالقی غ ي دختر خردسالتان کار   ي برا يباز ن اسباب یا

 خـود را بـه      يهـا  ی از همکالسـ   یکـ ی ید که چند کودك دبـستان     ینیب ی از دانشگاه م   نبرگشت

د، امـا   یـ گر شما توان نجات آن کودك را دار       ی د يز سو ا. دهند یوشتم قرار م   شدت مورد ضرب  

ا یـ  آیتین مـوقع یدر چنـ .  به شـما شـود  یآمدن صدمات کم ن کار ممکن است موجب وارد     یا

ـ     یشما ملزم به کمک به آن کودك خردسال هست         ن صـحنه و  یـ توجـه شـما از ا     ید؟ و عبـور ب

، کارهـا  از   يا  پـاره   از اجتنابا صرف   ی آ  است؟ یراخالقی غ ي آن کودك کار   يذایده گرفتن ا  یناد

ـا، بـرا  یا ای بودن ما باشد یتواند گواه اخالق ی، م... و دروغ و   يمانند قتل و دزد     ی اخالقـ ينکه م

   م؟یگران هستی، مانند کمک به دکارها از يا پارهدادنِ  از موارد ملزم به انجام یبودن، در برخ

  تیاولو .2-1

ق یـ اها و مطالبات اخالق از ما، بـا عال        اگر تقاض « ن است که  یت ا ی اولو ۀمؤلّف یپرسش اصل 

متعـارض باشـند،    -رهیـ ق ما نسبت به خود، خانواده، دوسـتان و غ        ی عال مثالً -  ما یشخص

 یق شخص یم و از عال   یریشه جانب اخالق را بگ    ید هم یا با یک را گرفت؟ آ   ی د جانب کدام  یبا

ت داشـته   یـ ولو ا ی الزامات اخالق  توانند بر  ی م یق شخص ینکه عال یا ا یم؟  ییخود دست بشو  

ت یـ الق از ما اولو   ـ ما بر مطالبات اخ    یـت شخص ی و تمام  يا خودمختار یآ .)Ibid( »باشند؟

ز تحـت   ی ما را ن   یت شخص ی و تمام  ي خودمختار توانند ی م ی حت مطالبات اخالق  ایدارند و   

 »یطرف یاصل ب  «عنوان، که از آن با      همؤلّفن  یا روشن شدن مفاد   يبرا الشعاع قرار دهند؟  

)principle of impartiality(دیر توجه کنیشود، به مثال ز یاد میز ی ن:  
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 از آن دو از     یکـ ید که   یک رودخانه هست  یشدن دو نفر در      د شما شاهد غرق   یفرض کن 

و فـصل  ک منجر به حل ی نزدةندی او در آۀطلبان  صلحيها تیفعاالن صلح بشر است و فعال   

.  از نقاط جهان خواهد شـد      یرخ ب  در ي مرکز يها ان و دولت  ین شورش ین ب ی خون يها نزاع

ط بـه   ی که در حال غرق شدن است همسر شماست و شـرا           يگریگر، شخص د  یاز طرف د  

ا اخـالق در    یـ آ .دیـ  از آن دو را نجـات ده       یکید جان   یتوان ی است که شما فقط م     يا  گونه

دادن همـسرتان   د کـه منجـر بـه ازدسـت    یـ  نمایتواند شما را ملزم به انجام عمل ینجا م یا

ن نن نکتـه متفـ    یما را بـد   مز،  یلیش از برنرد و   یها پ  ن، سال یم گادو یلیه و ک  ا چنان ی 1شود؟

ق شـده و صـاحب آن سـاختمان، کـه از            یـ  حر ۀ طعمـ  ید که ساختمان  ی، فرض کن  ساخته

 کـه مـادر   ،دمت آن ساختمانخشیرخواه و بشردوست است، و پی خ يها ن اسقف یتر بزرگ

د کـه   ی را نجات ده   ید کس یا با یآست؟  یف شما چ  یتکل.  در معرض مرگ هستند    ،شماست

نکـه بـدون   یا ایـ د یـ  خود مهر سـکوت بزن یق شخصیشتر به نفع کل بشر باشد و برعال       یب

 دیـ د و مادرتان را نجات ده ی خود عمل کن   ی تنها بر اساس کشش درون     یر کل یتوجه به خ  

)Godwin, 1793,   ؟)51

  شدت .3-1

د و  ی شـد  يانـد تقاضـاها   تو یا اخـالق مـ    یـ آ«: ن اسـت کـه    یـ  شدت ا  ۀمؤلّف یصلپرسش ا 

 بــاًیتقرنکــه تقاضــاها و مطالبــات اخــالق از مــا یا ایــ؟ و داشــته باشــد از مــا يا نــهیپرهز

 »نــد؟یآ یهـا برمــ   انجــام آنةعهــد شتر مـردم از یــانــد کـه ب  يا رانــه و بـه گونــه یگ آسـان 

)LaFollette, 2007, 255(.دیکنر توجه ی زيها ه به مثالمؤلّفن ی اتر شدن مفاد روشن ي برا:  

 در صـحنه حاضـر   یسیـ چ پلید و در زمان وقوع تصادف هـ     یا تصادف کرده  دیفرض کن 

 ن تصادف فرار از صحنه تصادف است و       ی از ا  ی بد ناش  يامدهای و تنها راه نجات از پ      ستین

ک یـ کـار در     بـه    شروع ةد و آماد  یا ل شده یالتحص ک دانشگاه معتبر فارغ   ید از   یفرض کن ا  ی

ست و یـ  معتبر مناسـب ن ۀمؤسسک یکار در   به   شروع ياد اما معدل شما بر    یسسه هست ؤم

تنهـا راه     و دیستیـ  برخـوردار ن   يا مؤسـسه ن  ی ورود بـه چنـ     ي از شرط الزم بـرا     جهیدر نت 

 مثـال  دو در هـر  .اسـت ر آن ییـ بردن به معدل خـود و تغ  دستن فرصت  ی از ا  يبرخوردار

 اسـت کـه   يم کـار  شدت، فاعل ملزم به انجـا   ۀمؤلّف اخالق از    يفوق، در صورت برخوردار   

  .نه باشدی او پرهزيار برایتواند بس یم

، همؤلّفـ ن سـه    یـ  ا رسد که  ی به نظر م   ين نکته ضرور  ی بر ا  دیتأکن بخش   ی ا يدر انتها 

 يگـر ی بـاور بـه د  ي بـه معنـا  مـاً ها، لزو  از آن یکی و باور به      هستند گریکدی، جدا از    اساساً
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تـوان، در آن     یست کـه نمـ    یـ ن ن وجـه، آ   چی، به ه  یین جدا ی ا يمعنا ،نی با وجود ا   .ستین

ل و جـدا از     ـ، مـستق  ی از لحـاظ منطقـ     هـا  همؤلّفـ ن  یـ  ا ؛ معتقد بود  همؤلّفا سه   یواحد، به دو    

  .),Scheffler, 1992 26-25( اند دهیهم تن با هم درکامالًل ـ اما در مقام عم.گرندیکدی

  زان مطالبه اخالقیها و م همؤلّف. 2

تـر    قیـ  دق يهـا   ت و شدت، به عنوان مالك     ی، اولو  شمول ۀمؤلّفن سه   ییف و تب  یپس از تعر  

، نوبـت بـه     آن ۀزان مطالبـ  یـ ات اخالق و م   ی مقتض به ی اخالق رویکردز سه   یص و تم  یتشخ

  .رسد یه ممؤلّفن سه یاساس ابر رویکردسه ن ایل ین و تحلییتب

  اخالق حداکثرگرا. 1-2

ه از اخـالق، شـمول      ن گون یدر ا .  مذکور برخوردار است   ۀمؤلّفاخالق حداکثرگرا از هر سه      

 ان در  ی پاسـخ حـداکثرگرا    .ردیـ گ یمـ  را دربر  ی اعمال آدم  ۀ ندارد و هم   ي و مرز  اخالق حد

 اختـصاص  يد مازاد درآمد خـود را بـه کـار   ین است که فاعل بای ايباز د اسبابیمثال خر 

 موظـف اسـت کـه آن را       اخالقـاً  جهیدرنتر شود و    ی خ ی سرجمع کل  يدهد که باعث ارتقا   

 وجـود   ییازهـا ین ن ی کـه چنـ    ید و تا زمان   ی افراد نما  ي و ضرور  ی اساس ياازهی ن رفعصرف  

انش بپـردازد؛   یـ  خـود و اطراف    يرضـرور ی غ يازهایست به رفع ن   ی مجاز ن  اخالقاًدارند فاعل   

 کودك خردسال خود باشـد، خـواه        يمت برا یق  گران يباز ک اسباب ید  یاز خر ین ن یخواه ا 

ز یـ  نیآنان در مثال کودکان دبـستان . دی جدیید خودرویض مبلمان منزل و خواه خر   یتعو

 کـه مداخلـه و   ي در مـوارد یها حت  نظر آن  زدانند و ا   یفاعل را ملزم به مداخله و کمک م       

اش در کـل     نکـه مداخلـه   ی، مشروط بـه ا    يز و ی ن نه باشد یار پرهز ی او بس  يفاعل برا کمک  

را  تیـ  اولو ۀفـ مؤلّان،  یحداکثرگرا. ر شود، ملزم به مداخله است     یشتر خ ی ب يمنجر به ارتقا  

 خـود را در نظـر       یق شخـص  یـ د عال یـ ز باور دارند و معتقدند که ما در اعمـال خـود نبا            ین

ن یبر ا . کند یم که اخالق از ما مطالبه م      ی ببند يزید کمر همت به آن چ     یم و تنها با   یریبگ

ن، فاعل را ملزم به نجـات       یمز و هم در مثال گادو     یلیان، هم در مثال و    یحداکثرگرا اساس

د؛ هـر   یـ ر نما ی خ ی سرجمع کل  ي به ارتقا  يشتریدانند که نجات او کمک ب      ی م یجان کس 

ا یـ دادن همـسر   مـت ازدسـت  ی فاعل دشوار باشد و به قيار براین کار بسیانجام اکه  چند  

ن یان است و آنان بر ا   یرش مطلق حداکثرگرا  یز مورد پذ  ی شدت ن  ۀمؤلّف .مادرش تمام شود  

   . از فاعل داشته باشديا نهید و پرهزیشد يتواند تقاضاها یباورند که اخالق م
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   ) جیاخالق را( گرا اخالق اعتدال. 2-2

 انیـ گرا اعتـدال .  اسـت  ي و مـرز    حـد  يق از مـا دارا    گرا مطالبـات اخـال     در اخالق اعتدال  

 نـسبتاً  حـوزة م در یتـوان  ی خـود، مـ  یف و الزامات اخالقیمعتقدند که ما پس از انجام وظا    

 اعمـال مـا   ۀهـا، همـ    ن از نظر آن   یبنابرا. میانتخاب بپرداز  خود به    یق شخص ی عال ةگسترد

. ستیــ شــمول مطلـق ن يشـوند و اخـالق دارا   ی واقـع نمــ ی اخالقــيهـا  يمـشمول داور 

توانـد   ی، فاعـل مـ    يباز د اسباب ین اساس، معتقدند که در مثال خر      یان، بر هم  یگرا اعتدال

 امـا در مثـال کودکـان    .دخواهد خرج کن ی که خود ميا مـازاد درآمـد خود را به هر گونه    

 اخالق، عـالوه بـر انجـام        ةریرا معتقدند که دا   ی ز .دانند ی فاعل را ملزم به کمک م      یدبستان

ر برخـوردار   یـ که از دو شرط ز    ذا  ی ا ۀرعامدانی غ ةدسته از موارد اجاز    ذا، شامل آن  ی ا ۀعامدان

  :شود یز می نباشند

  .فاعل باشدذا در توان ی از وقوع ايری جلوگ.1

  . فاعل چندان دشوار نباشديذا برای از وقوع ايری جلوگ.2

ـ        یان، همانند حداکثرگرا  یگرا اعتدال  ق و یـ الت و عال  ین تمـا  یان، در تعـارض و تـضاد ب

رنـد امـا بـا توجـه بـه      یگ ی جانب اخالق را م، فاعل و مطالبات اخالق از اویق شخص یسال

ه مـوارد معتقدنـد کـ      از   ياری، در بـس   کننـد   مـی ه  یزان شمول اخـالق ارا   ی که از م   یفیتعر

ست و لذا در آن موارد تضاد       ید ن  هستن   آن یان مدع یگرا  که حداکثر  یاخالق واجد مطالبات  

ن، یمز و گـادو   یلی و يها  در مورد مثال   مثالً.  کنند ي آن داور  ةنند تا دربار  یب ی نم یو تعارض 

کنـد   یت جان آن فعال صلح و آن اسقف نم اخالق فاعل را ملزم به نجا     اصوالًمعتقدند که   

الت فاعـل   ین مطالبـات اخـالق و تمـا       ی بـ  ی تضاد و تعارض   اصالًها    در آن مثال   جهیدرنتو  

 از اخـالق    يارد ت و جانب  ی اولو ۀمؤلّفرش  یان در اصل پذ   یگرا ن اعتدال یبنابرا. وجود ندارد 

 ۀق مطالبـ  ین مـصاد  ییاند اما در تع    يرا ان هم ی فاعل با حداکثرگرا   یالت شخص یدربرابر تما 

 یفـ یز تعریـ ن امر نیها اختالف دارند و علت ا    ن تعارض با آن   یق ا ی مصاد جهیدرنتاخالق و   

ز صـادق   یـ  ن  شـدت  ۀمؤلّف ةن نکته دربار  یا. دهند یه م یزان شمول اخالق ارا   یاست که از م   

 در درون یعنـ ی  مختص بـه خـود،  ةری بر شدت اخالق، در دا   داًیشدان،  یگرا است و اعتدال  

 بــا ن شــمولیــ احــدودن یــی امــا در تع.ندفــشار ی پــام شــمول مــورد نظــر خــودگـسترة 

   .نظر دارندف ان اختالیحداکثرگرا
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  گرا اخالق حداقل. 3-2

 ةریـ  دا یان حتـ  یـ گرا حـداقل . با شمول مطلق اخالق مخـالف اسـت        زیگرا ن  اخالق حداقل 

 مـا   یدانند و معتقدنـد کـه تنهـا الـزام اخالقـ            یار فربه م  یز بس یان را ن  یگرا  اعتدال یاخالق

ـ  انجـام دم عبارت است از ع   ار ی بـس قلمـرو ل بـه وجـود   یـ ان قایـ گرا حـداقل . ذایـ  اۀعامدان

 هستند و ضـمن     شا یق شخص یق و سال  ی عال طبق   عمل بر  ي فاعل، برا  ي، برا يا گسترده

 اعتقـاد ت  ی از محدود  ي محدود قلمرو انتخاب، به وجود     ة حوز ة گسترد قلمروباور به وجود    

 ةریـ  را خـارج از دا -يباز د اسباب ی خر در مثال  - گانــ هم کمک به گرسن    جهیدرنت. دارند

.  را -ی در مثـال کودکـان دبـستان       - دانند و هـم کمـک بـه آن کـودك           یشمول اخالق م  

 و شـدت آن     یالت شخـص  یت مطالبات اخالق بـر تمـا      یان، در صرف لزوم اولو    یگرا حداقل

اخـالق،  زان شمول ی مةاما با توجه به باورشان دربار  ؛اند  يرا هم  انی حداکثرگرا  با مطالبات  

 یی از مـوارد، ادعـا     ياری اخالق، در بـس    ۀ بر مطالب  یان مبن ی حداکثرگرا يمعتقدند که ادعا  

 ۀمؤلّفـ  فاعل را بـا      اصالًن،  یمز و گادو  یلی و يها ن اساس در مثال   یها بر هم   آن. گزاف است 

 اخالقـاً را معتقدند که نجات جان آن فعال صـلح و آن اسـقف            ی ز .دانند یر نم یت درگ یاولو

  . ستیواجب ن

ـ ن ب ییو تب  ییگرا  و حداقل  ییگرا ، اعتدال یی حداکثرگرا ۀسیمقا. 3 ـ شتر ا ی ن ی

  رویکردسه 

 و یـی گرا ، اعتـدال ییحـداکثرگرا تـوان گفـت کـه        ین سـه نگـرش مـ      یـ  ا ۀسیدر مقام مقا  

توانـد   ی، اخالق مرویکرد از نظر هر سه       و باور دارند را  ، هر سه، شدت اخالق      ییگرا حداقل

 فاعـل   يتواند برا  ی التزام به اخالق م    یفاعل داشته باشد و گاه     از   يدیار شد یمطالبات بس 

هـر  .  او تمام شود   ي برا يادیار ز یمت از دست دادن منافع بس     ینه باشد و به ق    یار پرهز یبس

انـد و نـه فـرار از         يرا  شـدت، هـم    ۀمؤلّفـ  مثال مطرح شده در      دو، در   ی اخالق رویکردسه  

 کارهـا ن یـ  ااجتنـاب از دل را؛ هر چند کـه     ر مع یی نه تغ   و دانند ی تصادف را مجاز م    ۀصحن

  . ها دانست ز آنیتوان شدت را فصل مم ین نمیبنابرا. نه باشدی فاعل دشوار و پرهزيبرا

 مطــرح  یت هنگــام یـ  اولوۀمؤلّفـ  ست؟یـ ت چیـ  اولوةن سه نگرش درباریاما موضع ا 

 و  او تعـارض یق شخـصـ یـق و ســال یـ  اخــالق از فاعــل و عال  ۀن مطالبـ یشود که ب   یم

 از  یگذاشـتن بخـش    رپـا یمـت ز  ی وجود داشته باشد و انجـام دستور اخـالق بـه ق           يتضـاد

ن سـه   یم ا یرین معنا بگ  یت را تنها به ا    یاگر اولو .  فاعـل تمام شود   یق شخص یق و سال  یعال

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


138856ستان بهار و تاب/ 52سال  / 210شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش

 ۀمؤلّفـ رش ی پـذ غالبـاً  اخـالق،  ۀ در فلسف. خواهند بود يرا ز هم یت ن ی اولو ۀمؤلّفرش در   نگ

 امـا بـه گمـان مـن        ؛دهنـد  یان نـسبت مـ    یگرا  را تنها به حداکثر    یطرف یت و اصل ب   یاولو

ـ  ی اولوۀمؤلّفرش یگاه از پذ   چیان، ه یگرا ان و حداقل  یگرا اعتدال  طفـره  یطرفـ  یت و اصـل ب

، فاعـل را مجـاز بـه نجـات جـان مـادرش              نیمثـال گـادو    در   مثالً نکهیروند و علت ا    ینم

کننـد،   یه مـ یـ  شمول آن ارا ةریق و دا   که از اخال   یفیدانند آن است که با توجه به تعر        یم

ن سـه   یـ  ا نیبنابرا.  است ی اخالق يا ستند که نجات جان آن اسقف مطالبه      ی معتقد ن  اصوالً

 بـا   ي اختالف نظـر   یطرف یرش اصل ب  یت و پذ  ی اولو ۀمؤلّف در صرف باور به      ینگرش اخالق 

 ةریـ  و دا  ن مالك اخـالق   ییق، معلول اختالف در تع    ین مصاد ییهم ندارند و اختالف در تع     

 کـه  يمـوارد  ن معناست کـه در   ی تنها به ا   یطرف یت و اصل ب   ی اولو ۀمؤلّف. شمول آن است  

 فاعل وجود داشـته باشـد، فاعـل         یالت شخص ی اخالق و تما   ۀن خواست ی ب یتضاد و تعارض  

ن یـ  از دستور اخـالق اسـت و بـه ا          يروی خود و پ   یالت شخص یده گرفتن تما  یملزم به ناد  

هـا بـا    بنـد هـستند و اخـتالف آن   ی بـدان پا یـی گرا م حـداقل  و هـ   یـی گرا معنا هم اعتدال  

  .  استها  شمول آنةری مطالبات اخالق و داين مالك و مبنا برایی در تعییراگ حداکثر

 ةریـ ان شـعاع دا یـ گرا  حـداکثر  ست؟یچ شمول   ۀمؤلّف درباره   رویکردن سه   ی موضع ا  اما

ره یـ ن دا یـ  خـارج از ا     را یچ عملـ  یداننـد و هـ     یت مـ  یـ نها ی به طول ب   یم خط یاخالق را ن  

انجـام  هـا    داننـد کـه در آن      ی مـ  ی اعمـال  شاملره را تنها    ین دا یان ا یگرا  حداقل .دانند ینم

سـو   کیـ  را کـه از     ین اعمـال، اعمـال    یـ ان عـالوه بـر ا     یگرا وسته و اعتدال  ی به وقوع پ   عامدانه

 قـدرت   دیـ ها در     از وقوع آن   يریگرجلوگی د يذا هستند و از سو    یرعامدانه ا ی غ ةمستلزم اجاز 

   .دانند یره مین دایز مشمول ایست نی دشوار ني وي چندان برايرین جلوگیفاعل است و ا

 یکـسان ی باًیتقرن سه نگرش موضع     ینکه ا ی، با وجود ا   ی کل يبند ک جمع ین در   یبنابرا

ن دارنـد و    یادیـ  شـمول اختالفـات بن     ۀمؤلّفت دارند، درباره    یه شدت و اولو   مؤلّف دو   ةدربار

 مـالك فعـل   ة دربـار رویکـرد ن سـه   یـ  موضع ا  یز تفاوت مبان  یتالفات ن ن اخ ی ا یعلت اصل 

   . استیاخالق

 از آنجـا  ، اسـت کـه  اینرسد  ی به نظر مينجا ضروری که اشاره به آن در ا يگری د ۀنکت

ن خـود  یشیـ  پی معرفتۀد را بر اساس شبکیکند موضوعات جد  ی م ی همواره سع  یکه آدم 

د، یـ  جدی اخالقرویکردن سه ین با ای نخست ییشنا از افراد در آ    ی برخ احتماالًد،  یدرك نما 

نـد و   نونـد ز  ین پ یشیـ  پ ی اخالقـ  يهـا  هیـ هـا را بـا نظر       آن يا تالش خواهند کرد، به گونه    
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 ی تلقـ  ییامـدگرا ی را مـرتبط بـا ناپ      یـی گرا   و اعتدال  ییگرا امدی را مرتبط با پ    ییحداکثرگرا

ر یـ ، توجـه بـه نکـات ز    ین طـرز تلقـ    ی ا ی از آفات احتمال   يری جلوگ يجه برا یدرنت. ندینما

  :رسد ی به نظر ميضرور

ــا وجــود ا. 1 ــاًنگر و آنگــر ی ســ،گــانیکان معاصــر، ماننــد ینکــه حــداکثرگرایب  غالب

گـــران را   ی کمک به د   ۀ حداکثـرگرا نبودند و دامن    ان متقدم، خود  یامدگرایند، پ یگرا امدیپ

 بنثم در بند    مثالً. شردانستند؛ نه کل ب    یکان و افراد مورد عالقـــه فاعل م      یمحدود به نزد  

ا یـ ر یـ ، سـود، لـذت، خ    يبرخوردار«داند که     ی م يزیده را چ  ی، فا اصولسوم فصل نخست    

د و از وقـوع     یـ جـاد نما  یاسـت ا  » ق و منافعش مورد توجه    ی که عال  یدر جمع «را  » یخوش

» جمـع «ن  یـی د و در تب   یـ  نما يریدر آن جمـع جلـوگ     » یا ناخوشـ  یخباثت، درد، شر و     «

 همـان   یگاه منظـور از جمـع خوشـ         ک شخص خاص باشد، آن    یمع  اگر آن ج  «: دیگو  یم

,Bentham(» شخص خاص خواهد بود [1789] 2000, 14-15.(  

د شـمول   یـ  مشابه راجع به تحد    ي، نظر ییگرا  دهیفا نوزدهم فصل دوم     بندز در   ی ن لیم

   :اخالق دارد

 کـه در آن   ییها  تیوضع) میریک در هزار را در نظر نگ      یاگر امکان   (

ا گـستراندن ذهـن تـ     [ن کـار    یرت را داشته باشد که ا     ن قد ی ا یکس

 گسترده انجام   یاسیدر مق را   ]کی انجام عمل ن   ي جهان برا  يمرزها

انـد؛ و     یی باشـد، اسـتثنا    یکوکار همگـان  یک ن یگر،  یان د یدهد، به ب  

ن گونه است کـه از فاعـل خواسـته    ی از ايا ییفقط در موارد استثنا   

 ةدیــر آن فایــو در غ ردیـ ر عمــوم را در نظــر بگیـ شــود کــه خ یمـ 

 يزیـ  از افـراد، تنهـا چ      ی شمار انـدک   بهبودا  ی سود   یعنی،  یخصوص

Mill,[1863] (د مورد توجه باشدیاست که با 2001, 21.(   

ان، یامـدگرا یان و ناپ  یامـدگرا ی اخالق، اعـم از پ     ۀ از فالسف  يارین، امروزه بس  یبا وجود ا  

 مـذکور   يهـا  قول عتقدند که نقل  دانند و م   ی م ییامدگرای پ ي ضرور ۀجی را نت  ییحداکثرگرا

سپ، بـا   یـ  راجر کر  مثالً. ها در تعارض است     آن ی اخالق یان متقدم با نظام کل    یامدگرایاز پ 

 نـادر و    وضـعیت ن  ینکـه چنـ   یان ا یـ ل در ب  یـ د کـه م   یوگ  یل م یاز م باال  قول   اشاره به نقل  

که در زمـان   ي از افرادياری معتقد است که ما همانند بسيو. کند یاند مبالغه م  ییاستثنا

ن فرصـت   یـ ع ثـروت، از ا    یـ  گـسترده در توز    يها  ي نابرابر سببکردند، به     ی م یل زندگ یم
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 ي بـرا  یا کمک شخـص   یمند و     ه ارزش یری خ يها  ق شرکت در طرح   یم که از طر   یبرخوردار

 يو. می گسترده ارتقـا دهـ  یاسیدر مق را یده و خوشی از افراد، فاید برخیکاهش آالم شد  

ن یـ دانـد و بـا ا   یل مـ  ی م يتر از ادعا     را پرمطالبه  ییگرا دهی و فا  ییامدگرایل پ ین دل یبه هم 

 را  يزان مطالبـه آگـاه بـود، و       ین م یاش، از ا     فلسفه یل هم بر طبق مبان    یتصور که خود م   

بـا وجـود   . )Crisp, 1997, 115(دهـد   ی نشان مییکند که آگاهانه از خود دورو یمتهم م

 ممکـن اسـت بـه کـار         یکـ ی بـه  کیـ ناظر  ن ت ی چن يحات فوق، به گمان من، برقرار     یتوض

 ي الزم بـرا   ی دقـت فلـسف    يد، اما مقتضا  یاید ب یک مفهوم جد  ی ذهن در درك     یطلب  آسان

 که   را تصور نمود   ییامدگرای از پ  هایی  صورتتوان    ی دست کم م   رای ز ؛درك آن نخواهد بود   

شتر بـه   یـ  ب نهـادن   انه، ماننـد ارزش   یامدگرای پ یلی دال عرضۀ آن، با    یبا وجود التزام به مبان    

تـر،   داتر و درازمـدت یـ تـر و ناپ    د بـزرگ  یـ گـرفتن فوا    با اسـتدالل هـدف      و  از حقوق  یبرخ

 از  يا   و بـر وجـود پـاره       کننـد   د  یـ زان مطالبـه و شـمول آن را تحد        یات اخالق و م   یمقتض

 دیـ تأک يت و یـ  و تمام  ي فاعـل و خودمختـار     ی شخص يها  ، انتخاب  خاص يها  تیمحدود

ح، به  ین توض ی با ا  .شته باشند گرا به اخالق دا     اعتدال و شبه رحداکثرگرا  ی غ یو نگرش ند  ینما

داد  به دسـت   يری عمل تفس  ةدی اصل فا   مانند يا  انهیامدگرای اصول پ  توان از   ی م گمان من، 

ن تعداد  یشتری ب يم که برا  ی کن ی را درست تلق   يست کار یالزم ن : تر باشد   فی خف يکه قدر 

ن یشتریب...  و   یاسی، س ی قوم يها یستگها و دلب   یالت خود ما و وابستگ    یصرف نظر از تما   

 ی را مطرح کرد که عملـ      تر  فی شعار خف  مقدمتاًتوان    ین م ی ا ي به جا  . را فراهم کند   يشاد

 هنـ یبـه هز ا یـ نـه   یبـدون هز   مـن    یش شـادکام  یتر است که در آن افزا       یا اخالق ی یاخالق

ن یـ ز ا ت را ا  ی ممکن است قادر شود بـشر      یرشد و ترق   .گران متحقق شود  ید ي برا يکمتر

فزودن ایـ ار ن یرتر از مع  ی فراگ یی جا ي شاد فزودنانیار  ی ارتقا دهد که مع    ی به مقام  تیموقع

گرا به اخالق دارد،       اعتدال ی که نگرش  ییامدگرایلسوف اخالق پ  ی بارز ف  ۀنمون .دا کند یغم پ 

کنـد کـه در آن        یف م ی را توص  یتی، موقع ییامدگرایمطالبات پ مالگن در   . م مالگن است  یت

ه مشارکت داشته، بر سر     یری در امور خ   یطور قابل توجه    تر به   شی، که پ  يندشخص ثروتم 

 نخـست   ۀنیرد و گز  یگ  یازمندان قرار م  یمت تئاتر و کمک به ن     یق  ط گران ید بل ی خر یدوراه

د کـه   یـ گو  ی اخـالق مـ    ۀزان مطالبـ  یـ اعتراض ناظر بـر م    «: دیگو  یمالگن م . ندیگز  یرا برم 

 نـامعقول   ين کـار  ید، امـا چنـ    یـ د را محکوم نما   د رفتار آن شخص ثروتمن    ی با ییامدگرایپ

کند  یم اخالق، خاطر نشان ۀزان مطالبی مازمالگن در بحث ). Mulgan, 2001, 4(» است

). Ibid, 180(» دیها دنبال نما خاطر آن  را بهيگریتواند اهداف شخص د ی نمیآدم«: که

 چپـل . ق اسـت ال او بـه اخـ  يگـرا   نگـرش اعتـدال  ةدهنـد    مالگن آشکارا نـشان    ۀن جمل یا
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 را  يگـر یتوانـد اهـداف شـخص د        ی نم یآدم«ن فکر مالگن که     یا«د که   یگو  ی م یدرست  به

ل ی تبـد  ییه حـداکثرگرا  ی عل یابد و به اعتراض   یتواند بسط     یم» دیها دنبال نما    خاطر آن   به

ـ  یـ ن تصور است که فاعل    ی آن ا  یرا آبشخور اصل  ی ز .شود  در  يریـ  خ ی آدمـ  ۀت خودمختاران

 يهـا  خواهد بـا اسـتدالل   یمالگن م). Chappel, 2007, 260(» ستگر ای ديرهایان خیم

 خـود  يها دگاهی، اهداف و د  یق شخص یق و سال  یها به عال    اگر فاعل « مانند   يا  انهیامدگرایپ

ان، یـ آدم«و ) Mulgan, 2006, 144(» ت دهند، سامان امور، درکل بهتر خواهد بـود یاولو

ان مقاومـت   ی کمـک بـه ناآشـنا      ي بـرا  ي قـو  اریبرابر هرگونه الـزام بـس      ، در یاز لحاظ روان  

,Ibid(» کنند یم   .عرضه کند ییامدگرایانه از پیگرا  اعتدالیقرائت) 160

 آن ي کـه بـرا  ییهـا   یژگی، و ییامدگرای معتبر معاصر از ناپ    يها  نیی از تب  ياریدر بس . 2

 انیـ گـرا ب  ن اخالق اعتـدال یی است که در مقام تبییها یژگیار همانند ویشوند بس  یذکر م 

ــسمــثالً. شــدند ــی فرن ــا عنــوان ۀس کــم در مقال ــییامــدگرایناپ معــروفش ب ــگو ی م : دی

ن ی بر ا  داًیشد اما   .ف کامل است  ی منکر وجود مفهوم مطلق وظا     غالباً معاصر   ییامدگرایناپ«

 مـثالً (ف مثبـت    یدتر از وظـا   یشـد ) ذایـ  عدم ا  مثالً (یف منف یورزد که وظا    ینکته اصرار م  

ت ین محـدود یـ ان وجـود ا یـ  پس از بيو. )Kamm, 2000, 206(» هستند) کمک کردن

 ة، بـر وجـود حـوز      ییامـدگرا ی ناپ يها  یژگی از و  یکی، به عنوان    یف منف ی وظا ةد دربار یشد

 یژگـ یت آن، بـه عنـوان و  یـ ت مذکور و مشروط به رعای محدودةانتخاب، در خارج از حوز  

هـا بـه فاعـل اجـازه      باور به وجود انتخـاب «: دیگو یکند و م    ی م دیتأک،  ییامدگرایگر ناپ ید

بنـا بـر    . 2ش ندهد و    یطرفانه را افزا    یب] یکل[ر  ی عمل کند که خ    یبه طرق . 1دهد که     یم

 وجـود  بـا . )Ibid, 207(» انـد   سرچشمه گرفتهي وی عمل کند که از نگرش شخصیلیدال

 يهـا  یگـ ژیگـر از و ی دیکـ یگـران، بـه عنـوان    ی بـر لـزوم کمـک بـه د    دیـ تأک با  ي، و نیا

م بـه   یـ فه دار یند که چه وقت وظ    ید بگو یان نه تنها با   یامدگرایناپ«: دیگو  ی، م ییامدگرایناپ

» نـد ی نما عرضـه ز  یـ  کمک ن  ی چگونگ ي برا يزید اصول متما  یم، بلکه با  یگران کمک کن  ید

)Ibid, 219( .ا یـ امـدگرا  ی اخـالق ناپ ۀ از فالسـف يا ف گـسترده یـ توان ط ین اساس میبر ا

 دقـت  کـنم کـه   یمـ  دیـ تأکن نکتـه  یـ ز بر اینجا نیدر ا اما .گرا دانست گرا را اعتدال  فهیوظ

ـ  یـ  بـه  کیـ  تنـاظر    يدارد کـه از برقـرار       ی مـا را بـر آن مـ        یفلسف  و  ییامـدگرا ین ناپ یک ب

، یف اخالقـ  ی وظـا  فـراوان قلمـرو   توان، با گسترش      ی م اوالًرا  ی ز .میز کن ی پره ییگرا  اعتدال

 یژگـ یو رنـگ نمـودن   ا کـم توان، بـ  یگر می دي از سواًیه نمود و ثان  ی حداکثرگرا ارا  یاخالق

 دیـ تأک و   - خـاص  يگران در موارد  یزوم کمک به د   ل -رد  اشم  ی آن برم  ي که کم برا   یسوم

 آن، در یامد فعل بـه عنـوان مـالك درسـت      یز بر عدم توجه به پ     ی نخست و ن   یژگیبر دو و  
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ــ ــه یع ــزام ب ــدگرایناپن الت ــه اخــالق داشــت یگرا  حــداقلی نگرشــییام ــه ب ــنیربرتَیل. ان  مزی

)libertarianism(   ییامـدگرا ی ناپ ی اصـل  ی است که با وجود التزام به مبـان        ی مصداق بارز نگرش ،

ـ ی لیلـسوف یناروسن که خود ف. دهد ی مبه دستانه از اخالق   یگرا   حداقل ینییتب ن اسـت،  یربرتَ

  :دیگو ین می آن چنةدربار

م، ملـزم بـه   ی شـرور هـست    انجام نـدادن  گونه که ملزم به       ما آن  اساساً

. میستیـ گران ن ی د ي خوب برا  ي مانند کارها  ی مثبت اعمالدادن  انجام  

انجـام شـر    اجتنـاب از     را ملزم به     ی شخص یدرست   و به  کامالًتوان    یم

ا عـدم  یـ کـار خـوب، و   نـدادنِ   انجام يگران نمود اما برا ینسبت به د  

ا یـ تـوان کـرد انتقـاد         ی که م  ي کار خوب، تنها کار    یکافندادنِ  انجام  

ـ  -  جستن از فـرد اسـت        يد دور یشا اصـل  ... ش از آن  ی بـ  يزیـ ه چ  ن

 ین بدتر شدن و بهتر نـشدن شـکاف        ین آن است که ب    یبرتری ل یاساس

ن یادیـ بن] یاخالقـ [ورزد که الزام      ین نکته اصرار م   یوجود دارد و بر ا    

,Narveson, 2000(  از بدتر نشدن استيما خوددار 316-317( .  

  گرا ل و نقد اخالق اعتدالیتحل. 4

ن یـ هـا در ا    شتر انـسان  یبج  یراگرا، اخالق    اخالق اعتدال شد،  تر مطرح     شیطور که پ    همان

 شـوم و    ی متمرکز م  ین نگرش اخالق  یا  بر ن مقاله ی ا ۀ ادام ل در ین دل ی به هم  .روزگار است 

ن یـ  ا3 و   2،  1 يهـا   در بخـش  .  قرار دهـم   یابی و ارز  يشتر مورد واکاو  یآن را ب  کنم    ی م یسع

 . شمول اسـت   ۀمؤلّف مذکور،   یاخالقز سه نگرش    ین فصل مم  یتر  مقاله مشخص شد که مهم    

 یلـ یگـرا آن اسـت کـه بـه چـه دل      ن پرسش من از اخالق اعتدال یتر  ینجا اصل ی در ا  نیبنابرا

 از  یرا از انجـام برخـ      فاعــل   ییزان از شمول اخالق است و بر اساس چه مبنا         ین م ی ا یحام

  گذارد؟   یاز مگر بی دکارها از یبرخندادن  انجام يدارد و دست او را برا ی باز مکارها

ز یو تمـا  بر دیزان شمول مورد نظر خود، مبتنی در دفاع از م  انیگرا اعتدال یل اصل یدل

 منظور از انجام    2.ستذایا )intend/foresee (ۀرعامدانیغ / و عامدانه  )do/allow (اجازه /انجام

ذا آن اسـت کـه   یـ  اة مرتکب آن شود و منظور از اجـاز     شخصاًذا آن است که فاعل خود       یا

 بـر   یین توانـا  ی بـاخبر باشـد و درعـ       آن اما از وقـوع      ، نشود ایذا مرتکب   شخصاً خود   سیک

ز آن اسـت کـه      یـ ذا ن یـ منظور از عامدانه بـودن ا     .  انجام ندهد  ي از وقوع آن کار    يریجلوگ

 آن مطلوب و مـورد نظـر   امدیپا یذا یذا شود و خود ای مرتکب ایت خاصین فاعل با قصد و   
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 يذایـ ت ا یـ  اسـت کـه شـخص  قـصد و ن           یز بدان معن  یذا ن یرعامدانه بودن ا  یغ.  باشد يو

 آن مطلـوب و مـورد       يامدهایذا و پ  یذا را نداشته باشد و خود ا      یا اشخاص مورد ا   یشخص  

 باشند و هم قـادر      ینیب شیش قابل پ  یامدها برا ین هم آن پ   یا وجود  نباشند، اما با   ينظر و 

ز، معتقدند که انجـام     ین دو تما  یاان، بر اساس    یگرا اعتدال. ذا باشد ی از وقوع ا   يریبه جلوگ 

رعامدانـه  یذا و غ  یـ  ا ةت اجـاز  یاند و مـسئول    ، نادرست ی از لحاظ اخالق    عامدانه يذایذا و ا  یا

 ین است که صرف اثبات تفاوت اخالقـ یگر ا ی مهم د  ۀ نکت .ستیذا بر گردن فاعل ن    یبودن ا 

آن منجـر بـه اثبـات    رعامدانـه بـودن   یذا و غیـ ز عامدانه بودن ا یذا و ن  ی ا ةذا و اجاز  یانجام ا 

ن باورنـد   یز، بر ا  ین دو نوع تما   یان، با وجود طرح ا    یگرا را اعتدال ی ز ؛شود ی نم ییگرا اعتدال

رعامدانـه  ی غيذایـ ک ایـ  از وقـوع  يریذا و جلـوگ   ی ا ة که عدم اجاز   يکه شخص، در موارد   

 يذایـ  از وقـوع ا    يریذا و جلـوگ   ی ا ةز ملزم به عدم اجاز    ینه نباشد ن  ی چندان پرهز  ي و يبرا

ز، ین دو تمـا   ی در طرح ا   یابی  در صورت کام   یان، حت یگرا  اعتدال نیبنابرا. رعامدانه است یغ

  . ندی نمااقامه یلید دلیز بای خود نيمدعان یا اثبات يبرا

  اجازه /ز انجامی تمـادفاع ازل یل و نقد دالیتحل. 1-4

  شهود: ل نخستیدل

ذا از  یـ م که انجـام ا    یدان ی م ي شهود طور ن باورند که ما به    یبر ا گرا   اعتدال ۀ از فالسف  یبرخ

 اشاره  فرضی و   ی واقع يها  از مثال  یفین مدعا به ط   ی اثبات ا  يتر است و برا    ذا مهم ی ا ةاجاز

ن یـ  از ایعیف وسـ ی طة درباری مشابه يشتر مردم شهودها  یها، چون ب   از نظر آن  . کنند یم

,McMahan 110-92(  استيادی بنيزیز، تماین تمایموارد دارند، ا ن برهـان،  یا. ),2000

شتر مردم در مـوارد متعـدد       ی ب واقعاًاگر  . ز است یبرانگ ملأو ت توجه  در نگاه نخست، جالب     

 یل قابـل طـرح و قـاطع       یتوان دل  ی م دانند، پس ظاهراً   ی آن م  ةتر از اجاز   ذا را مهم  یانجام ا 

م  و محکـ   ين اسـتدالل چنـدان قـو      یـ اما ا . نموداقامه  ذا  ی ا ةن انجام و اجاز   ی تفاوت ب  يبرا

  :رای ز.ستین

ذا را هماننـد انجـام آن، از لحـاظ          ی ا ةاند و اجاز   يزین تما ی که مخالف وجود چن    يا فالسفه. 1

 بـر   ی مبتنـ  يهـا   از مثـال   یعیف وس ی خود به ط   ي اثبات ادعا  يز برا یدانند ن  ی، نادرست م  یاخالق

  3.شوند یشهود متوسل م

  کـه مـدافع آن  يا فالسـفه  یه حتـ کـ قدر دشوار اسـت      ز آن ین تما یق و واضح ا   ـیطرح دق . 2

  4.دهند به دست مین آ از ي متفاوت و ناسازگاريها انیشروح و ب زی نهستند
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 یحتـ ستند و یـ  ن ینان و مصون از اشتباه    ی قابل اطم  ي راهنماها ی اخالق يشهودها. 3

 بـه  ن اسـتدالل یـ م، ایز در دست داشـته باشـ  ین تمای از ايزی واضح و متماکامالًان  یاگر ب 

.  قابل قبول استکامالً ،ی از لحاظ اخالق،يزین تماید ثابت کند که چنتوان ی نمییتنها

  یت علیمسئول: ل دومیدل

ـ ۀجاد رابطـ  یذا مستلزم ا  یرا انجام ا  ی ز .ذا متفاوت است  ی ا ةذا با اجاز  یانجام ا  ذا یـ ن فاعـل و ا ی بـ ی علّ

ـا در اجـاز     .ذاسـت یذا فاعل، خود، علت ا    ی در انجام ا   گریبه عبارت د  . شونده است  ـ ا ة ام ن یذا چنـ  ی

ن انجـام   ین ب یادی بن يزیل در دفاع از وجود تما     ین دل یشهورتر، که م  لین دل ی ا قی دق شکل .ستین

 و )Kamm, 1983, 301; 2000, 209(س کـم  ی مانند فرنـس يا  و در آثار فالسفهذاستی اةو اجاز

  :است ری ز به صورتمطرح شده است، زی ن)McMahan, 1993, 277(مک ماهان 

  .میم که خود علت وقوعشان هستی هستي، فقط مسئول اموری اخالق ما از لحاظ.الف

  .می از امور باشی علت وقوع حالتیجابیق عمل ایم از طریتوان ی ما فقط م.ب

  . میا  علت وقوعشان نبودهیجابیق عمل ایم که از طریستی نين ما مسئول اموری بنابرا.پ

را یـ  ز .تواند محل بحث باشـد     ی م آن) ب (ۀمقدمد گفت که    ین برهان با  یدر مقام نقد ا   

 بـا  ي فردبسا  و چهاش دانست  یجابی را به نحو مطلق، فقط مسئول اعمال ا        یتوان آدم  ینم

د یـ  فـرض کن   مـثالً  . شود يگری که قادر به انجامش است باعث مرگ د        يکارندادن  انجام  

 و کننـد  یمارسـتان منتقـل مـ   یانش او را بـه ب     یشود و اطراف   ی م ی قلب ۀ دچار حمل  یشخص

ـ ا. کنـد   ین نمـ  یچنـ  مـار، ی کمک به آن ب    ییمارستان، باوجود توانا  یحاضر در ب   پزشک ن ی

توانـد بـه    ین ترك فعل از جانـب او مـ     ی اما هم  .دهد ی انجام نم  يا یجابیچ کار ا  یپزشک ه 

 که از غذا دادن به کودك خردسالـشان          هم يپدر و مادر  . مار تمام شود  یمت جان آن ب   یق

تواند باعث   ین فقدان عمل م   ی هم ی ول دهند  یمجام ن  ان يا یجابیکنند عمل ا   ی م يخوددار

   .مرگ آن کودك شود

  دخالت در رفاه : ل سومیدل

ن اسـت کـه فاعـل در    یذا مطرح شده ای اةذا و اجازین انجام ایز بی که در تمايگریل د یدل

نـد  یذا از دخالـت در فرآ یـ  اةکند اما در اجـاز  ی امور دخالت میعیند طب یذا در فرآ  یانجام ا 

 اسـت  ي وقوع رخـداد يعلت شدن برا  «منظور از دخالت،    . کند ی م يامور خوددار  یعیطب
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و  )Donagan, 1977, 42( »وسـت یپ ی فاعل از دخالت به وقوع نميکه در صورت خوددار

 در صـورت دخالـت فاعـل بـه      است کـه يزیبه وقوع چدادن اجازه « ،يمنظور از خوددار 

» یعـ یحالـت طب  « از   يارالـت و خـودد    ن دخ یی تب يدانگن برا . )Ibid(» وستیپ یوقوع نم 

ا یـ  امورنـد  یعـ یحالـت طب ا دخالـت در  یـ  اعمـال فاعـل   ۀ همـ   از نظـر او    .دیگو یسخن م 

جـاد  ی ا يرییـ  امور تغ  یعی که در حالت طب    یدسته از اعمال    آن.  از دخالت در آن    يخوددار

ـ     یعـ یان طب یـ  کـه جر   یاند و آن دسته از اعمـال        دخالت ،کنند یم  یر بـاق  ییـ تغ ی امـور را ب

ک یـ ک فاعـل در  یـ عمـل  بـه    امور را با توجه      یعی حالت طب  يو. اند ي خوددار ،گذارند یم

در را  ي وقـوع امـر     و کنـد  یف مـ  یـ  تعر یت انـسان  ی فاعل يریکارگ س به سازمان خاص، بر ا   

  .ردیت خود را به کار نگی که فاعل فاعلداند یم مشروط به آن یعیحالت طب

دهـد مـصداق دخالـت     ی انجـام مـ    يرادرای که فاعل به صورت غ     یف، اعمال ین تعر یبا ا 

ت فـرد   یگران در شخص  ی د يذاین اگر ا  یبنابرا.  مجازند یجه از لحاظ اخالق   یستند و درنت  ین

 ة آن را انجام دهد از جانـب او فقـط اجـاز     يرارادیشده باشد و او به صورت غ       تی تثب يامر

ت یـ ت فـرد تثب یگـران در شخـص  یگر، اگر کمک بـه د ی دياز سو. ذا صورت گرفته است یا

 با توجـه  نیبنابرا. ذا نموده استی، انجام ا نکردنم به کمک یشده باشد، او در صورت تصم     

 امـور و دخالـت در آن، در مواقـع       یعـ یذا، حالـت طب   یـ  ا ةف دانگن از انجام و اجاز     یبه تعر 

 برخوردار باشد اعمالش بدتر خواهند بود و هرچـه  يت بهتری، هر چه فرد از شخص    یخاص

ح دهـد   ید توضـ  یـ ن، دانگن با  یعالوه بر ا  . اعمالش بهتر خواهند بود   ت فرد بدتر باشد     یشخص

 ی اخالقـ ي بـار ي امور و عدم دخالـت در آن دارا یعین دخالت در حالت طبیز ب یکه چرا تما  

  ).Norcross, 2003, 456(، نارواست ی امور، از لحاظ اخالقیعیاست و دخالت در حالت طب

 او. ز دفـاع کنـد    ین تمـا  یـ ل دانگن، از ا   یدله  ی شب یلیدلاقامۀ  کند با    ی م ی سع زی ن  فوت

ن نجات پـنج    یدر مثال نخست، فاعل ب    . ردیگ یل خود از دو مثال کمک م      ین دل یی تب يبرا

شدن مختار است و اگـر آن پـنج نفـر را از غـرق      ک نفر از غرقیشدن و نجات     نفر از غرق  

ل دوم، نجـات    امـا در مثـا    . ز نجات دهد  یک نفر را ن   یتواند آن    یگر نم یشدن نجات دهد د   

ـ  یـ  اسـت کـه فاعـل آن    ی عملـ یآن پنج نفر تنها در صورت  فـوت  . ن ببـرد یک نفـر را از ب

 اگـر آن  ی حتـ - د که در مثال نخست فاعل مجاز است آن پنج نفر را نجات دهـد            یگو یم

ک یـ  نجات آن پنج نفر، آن  يست برا ی اما در مثال دوم فاعل مجاز ن       .-ک نفر کشته شود   ی

 ی منف یژگیوخواهد نشان دهد که      ین دو مثال، م   یوت با استفاده از ا    ف. ن ببرد ینفر را از ب   
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 وست  یـ ذا شـونده ن   یـ ن فاعـل و ا    ی بـ  یجاد رابطه علّ  ی ا ناشی از نفسه   ی و ف  صرفاًذا  یانجام ا 

کننده، بـه  ذایذا، ا ینکه در انجام ا   یل است و آن ا    یند دخ ین فرآ یز در ا  ی ن يگریعامل مهم د  

 ی عامـل اصـل    يگـر ین دخالـت در رفـاه د      یکند و هم   یشونده دخالت م  ذای در رفاه ا   ینوع

کننـده،  ذای ا نبـود ذا، در صـورت     یگر در انجام ا   یبه عبارت د  . ذاستی انجام ا  ی اخالق ییناروا

 ة امـا در اجـاز  .ردیـ گ یر قرار نمیثأشونده تحت تذایجه رفاه ایافتد و درنت   ی اتفاق نم  ییذایا

ذا یـ رد و رفـاه ا یـ گ یذا صـورت مـ  یـ ز ایدهنده در محل حاضر نباشد ن  اگر اجازه یذا، حت یا

 نبـود ا یـ م کـه آ   یپرس ین مالك، از خود م    یجه براساس ا  یدرنت. ردیگ یر قرار م  یثأشونده تحت ت  

گاه فاعـل    ن پرسش مثبت باشد، آن    ی اگر پاسخ ا   ؟ریا خ یشونده بهتر بود    ذای شخص ا  يفاعل برا 

ـاه    بـود آن   ی پاسخ منفـ   جه مقصر است و اگر    یذا دخالت نموده و درنت    یدر رفاه شخص مورد ا     گ

  ).Foot, 1984, 284(ست یجه مقصر نی ننموده و درنتیفاعل در رفاه او دخالت

 پـسر  ید پادشـاه یـ فرض کن. میکن ی استفاده میل فوت از مثالیل و نقد دل ی تحل يبرا     

ن پادشـاه، بـا   یـ  امطمئنـاً . ن او شـود یکشد تا پسر دومش وارث و جانش  یبزرگ خود را م   

ه انجـام  یـ ت علیجـه از محـدود  یار، در رفاه پسر ارشدش دخالت نموده و درنت ن ک یانجام ا 

داشـت، پـسر     یتواند ادعا کند که اگر وجود نم       ین پادشاه م  یاما ا .  نموده است  یذا تخط یا

کننده، ذاـــــیجــه در صــورت عــدم وجــود ایداشــت و درنت یز وجــود نمــیــ نيارشــد و

 یین اگر مالك نـاروا ی بنابرا).Kagan, 1989, 95(داشت  ی نمي بهتریذاشونده زندگـــیا

د پـس  یفرض کن حال . ناروا نخواهد بوداخالقاًن کار پادشاه  یم، ا یذا را دخالت بدان   یانجام ا 

 بـا مـرگ   یار تنگدست است و از شدت گرسنگ   ی پسر دوم، پسر سوم، که بس      يگذار از تاج 

 غـذا   يود و تقاضـا   ر یم -که برادر بزرگترش است   -کند، نزد پادشاه     یدست و پنجه نرم م    

کـوچکش  رحم است، از کمک به برادر  یکند، اما پادشاه که همانند پدرش سنگدل و ب         یم

,Ibid( بازد ی جان میجه پسر سوم از شدت گرسنگیکند و درنت ی ميخوددار اگـر  حـال   ).96

را اگـر او    ی ز .م پادشاه مقصر مرگ برادر خود است      ی قرار ده  ي داور مبنايمالك دخالت را    

دا یـ از به غـذا پ    یگونه ن  نیگر ا ید و د  یرس ی م یداشت، برادر کوچکش به پادشاه     یموجود ن 

گـذارد و   یار دست فاعل را بـاز مـ  ی از مواقع بس یجه مالك دخالت در برخ    یدرنت. کرد ینم

هـا و   با توجه به مثال  . د و بند ساز است    ی فاعل ق  يش از اندازه برا   یز ب ی از موارد ن   یدر برخ 

 بر خـود فعـل بـه        دیتأک تنها راه دفاع از مالك دخالت،        رسد که   یبه نظر م  اشکاالت فوق   

: دهـد  یر مـ  ییر تغ ی بر فعل، مالك دخالت را به  صورت ز         دیتأک. باشد بر فاعل    دیتأک يجا
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آن نـدادن   انجام   و کردن نارواست که در صورت ترك       ی از لحاظ اخالق   یک فعل  هنگام   ی

ن یـ  واقع شود و واضح اسـت کـه ا         الشعاع  تحت یذا، به صورت منف   ی شخص مورد ا   یزندگ

ز یـ نشـوند   یذا مـ یـ  را کـه منجـر بـه ا       ی موارد تـرك فعلـ     ۀد، هم ی جد ة شد اصالحمالك  

ان خواهنـد  ی حـداکثرگرا ۀمـ یل، وارد خین جرح و تعـد  ی با ا  ،انیگرا رد و اعتدال  یگ یبرمرد

ذا یـ  ا ز مـصداق  یذا ن ی موارد اجازه ا   ۀ بر فاعل، هم   دیتأک ي بر فعل، به جا    دیتأکرا با   ی ز .شد

  .خواهند بود

  ر عامدانه یغ/ز عامدانهی تمادفاع ازل ی دالنقدل و یتحل. 2-4

  ل به وقوع شریتما: ل نخستیدل

  .ک شر استیل به وقوع یذا تمایت ای قصد و ن.الف

  . بد استنفسه و ذاتاً ی شر، ف.ب

رمجـاز اسـت   ی غی، بـد و از لحـاظ اخالقـ   نفـسه و ذاتـاً   یذا، فـ یت ایجه قصد و ن   یدرنت

)Nagel, 1986, 181-182.(   

ز ی ن)Mackie, 1978 (355 , یو مک) Dworkin, 1978, 272-273(ن ین استدالل را دورکیا

 شـر در ذات     يذا، قصد شر است و بـد      ین باورند که قصد ا    ی بر ا  زیها ن   آن .اند  مطرح نموده 

بنا، ن م یاساس هم ها بر  آن.  است یر اخالق ی غ ز ذاتاً ی قصد شر ن   جهیدر نت آن نهفته است و     

ل یـ ذا را دل  ی به وقوع ا   يزند، عدم قصد و    ی سر نم  يا  عامدانه يذای که از فاعل ا    يدر موارد 

  .دانند ی ميبرائت و

تـوان از    ی از شر در ذات آن نهفته است، اما نمـ          يرش است که دور   ین نکته قابل پذ   یا

ا یـ » ت شـر همـواره نادرسـت اسـت    یـ قصد و ن«ن گزاره را استنتاج کرد که       ین گزاره، ا  یا

 يتـوان بـه مـوارد    ین مسئله مـ ین ایی تبيبرا. »ت فاعل، شر باشدید قصد و ن یهرگز نبا «

 يذایـ  ای اخالقـ ییالبتـه طرفـداران نـاروا   . ند درمان اشـاره نمـود     ی از فرآ  یمانند درد ناش  

ند کـه وارد    یند درمان مناقشه کنند و بگو     ی از فرآ  یتوانند در شربودن درد ناش     یعامدانه م 

ـ  ا اما ظـاهراً  . ردیگ یمار صورت م  ی ب ةند درمان، با اجاز   یرآ از ف  یآمدن درد ناش   ن مناقـشه   ی

مـار،  یکنـد و درد ب  یل نمیذا تبدیرایذا را به غیرا اجازه، ا ی ز .تواند کارساز باشد   یچندان نم 

 يذایـ ه ایـ ت علیعـالوه طرفـدار اعمـال محـدود     بـه .  او، کماکان درد اسـت    ةبا وجود اجاز  

ن نوع درد آن است     یز ا ین نکته شود که وجه تما     یوسل به ا  تواند مت  ینجا نم یعامدانه، در ا  
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ن یـ  بـا ا قـاً یرا دقیـ  ز.ستیـ گـر شـر ن  یشود د یر منجر م یک خ ین شر به    یکه از آنجا که ا    

  .شود یان میگرا حداکثرۀمیاستدالل وارد خ

  لهیفروکاست انسان به وس: ل دومیدل

ک هـدف  یـ ل بـه    یـ  ن ي بـرا  يا لهیک انـسان، بـه عنـوان وسـ        ی يذای ا تیقصد و ن  فاعل با   

جـه بـه او     ی و درنت  دهـد   یم صرف فروکاست    ۀلیک وس یمشخص، آن انسان را از هدف به        

رعامدانـه رخ  ی غيذای در ا  يا یاحترام ین فروکاست و ب   ی حال آنکه چن   .کند  یم یاحترام یب

,DiIanni( دهد ینم  مـشابه  ینه اسـتدالل ین زمیز در ایک نیزارابرت ن ).350-358 ,1977

 ییربنـا ین اصـل ز   یـ  ا ةکنند شوند منعکس  یکه بر اعمال وضع م    را   ییها تیدمحدو و   دارد

ل یـ  نۀـلیـ  وس،تید بدون رضای و نبا-له صرفینه وس -ند ا  که افراد هدف   داند یم یکــانت

رقابل ی غ ی حرمت و ارزش   ي دارا رای ز . شوند ین راه قربان  یرند و در ا   یگر قرار گ  یبه اهداف د  

   ).Nozick, 1974, 30-31( اند یتخط

ـ  یـ  اتوان گفـت کـه   یل م ین دل یدر مقام نقد ا     يـذایـ  در ایاحترامـ  ین فروکاسـت و ب

ذا یـ  کـه ا   ی هنگـام  یرا فاعل ممکن است حت    ی ز .ونددیتواند به وقوع بپ    یرعامدانه هم م  یغ

جـه  یدرنت.  مثبت نسبت به آن داشته باشد      ی او باشد، نگرش   ة اجاز ۀرعامدانی غ ۀجی نت صرفاً

 از فروکاسـت و     يا  نـشانه  يگری د يذای ا ةتن نگرش مثبت دربار   م که داش  یری اگر بپذ  یحت

 کـامالً رعامدانـه   ی غ يذای را در ا   ین نگرش مثبت  یتوان وجود چن   ی به اوست نم   یاحترام یب

 و  عامدانـه يذایـ ن ای بـ یتـوان خـط فاصـل    ین مـالك نمـ   یـ ن با ا  ی دانست و بنابرا   یمنتف

در کـار نباشـد، عـدم توجـه بـه            هـم    یتی اگر رضا  یعالوه حت  به .م نمود یرعامدانه ترس یغ

 ی حتـ  يرد و در موارد   یگ یذا قرار م  یشدت مورد ا   رعامدانه به ی غ يذای ا ۀجی که درنت  یانسان

 نـسبت   یاحترام ی و ب  ي فروکاست و  یماند، به نوع   یش باز م  یازهاین ن یتر ی اساس ياز ارضا 

ه یـ توجا یـ ل مطرح کرد آن است کـه آ      ین دل یتوان در نقد ا    ی که م  يگری د ۀنکت .به اوست 

اگـر  . ریا خ یتواند وجود داشته باشد      ی، م يشتری ب ةـــذا، به نفع عد   ی قصد ا  ي برا يدرخور

له و یک وسـ یـ ذا بـه  یـ  عامدانـه فروکاسـت شـخص مـورد ا    يذایـ  ای اخالقـ ییل ناروا یدل

ذا، کـه منجـر بـه فروکاسـت و          یـ ک ا یـ  کـه بـا      ي نسبت به اوست، در مـوارد      یاحترام یب

جـه  ینت  و در  -ن نفـر    ی چنـد  يذایـ  ا يتـوان جلـو    ی مـ  شود، یک شخص م  ی به   یاحترام یب

ل متوسـل   یـ ن دل یتوان به ا   یگر نم ی را گرفت، د   - ن نفر ی  به چند   یاحترام یفروکاست و ب  
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ـ یـ ل آن است که مالك و مع    ین دل یگر در نقد ا   ی د ۀمسئل .شد ـ ، انجـام  یاحترامـ  یار ب ک ی

 یتوان گفت کـه عملـ   ی میتنها هنگام« ،گریبه عبارت د. عمل ناعادالنه است؛ نه بالعکس    

امـا اسـتدالل   . )Kagan, 1989, 176(»  باشـد ناعادالنـه  است که آن عمـل  رمحترمانهیغ

 اثبـات ناعادالنـه     ي آنان برا  یعنی برعکس است؛    کامالًرعامدانه  یغ/ز عامدانه یطرفداران تما 

ن بـودن آ    محتــرمانهریغ به   - آن   ی اخالق ییجه اثبات ناروا  ی و درنت  - عامدانه   يذایبودن ا 

   .شوند یمتوسل م

   دفاع از خودۀمسئل. 3-4

 ي اسـتثناها يتوانـد دارا  ی عامدانه ميذایه ایت علین باورند که محدود  یبر ا ان  یگرا اعتدال

دانند کـه فاعـل    ی میذا در مواقعی اییگونه استثناها را روا نی باشد و مصداق بارز ا یمعقول

گونـه   نیـ  اي درخـور بـرا  یهیتوان توج یاما چگونه م . ذاستیر از ا  ی دفاع از خود ناگز    يبرا

: دیـ گو ی مـ  گـان یکطور که    ل نمود؟ همان  یت را تعد  ی محدود ةو حوز کرد  استثناها مطرح   

را یز... ستی اما دفاع از آن چندان آسان ن       T آسان باشد  یلین تعد یجاد چن یممکن است ا  «

 »اشـد ت سـازگار ب   ی اعمـال محـدود    یبـان د با م  ی نباشد، با  يموردشده    اعمال ياگر استثنا 

(Ibid, ت ی اسـتدالل طرفـداران محـدود   ة دربـار ی اصلۀمعتقد است که نکتکیگان . (134

 یلـ یا دالین است که آی حمل استثنا بر آن در هنگام دفاع از خود اییذا و روایه قصد ا  یعل

 بـا متجـاوز و   ییارویـ شوند در هنگام رو  ی عامدانه اقامه م   يذایه ا ی عل یعیکه در حالت طب   

ن استثناها چگونه و بـر  ید نشان دهند که ایها با شوند؛ آن یدان به در میمدفاع از خود از  

  .)Ibid, 135( ه شوندیتوانند توج ی می چه اصولۀیپا
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  جهینت

هـا   ه آن ی مطرح شده عل   يان، انتقادها یگرا ل اعتدال ی دال یابیبا توجه به مباحث فوق و ارز      

 يج بـرا  یـ  را يگرا اخالق اعتدال  که رسد  ی به نظر م   ها،  طرح شده از جانب آن     يها و پاسخ 

  :ر بپردازدی زکارهايد بتواند به انجام ی از خود، بایه معقول و مناسبی توجۀیارا

  ر عامدانهیغ/اجازه و عامدانه/ز انجامی معقول از دو تمای دفاعۀیارا. 1

ز، ین دو تمـا یـ ان، در دفاع از ا    یگرا شده از جانب اعتدال    ل مطرح یم دال یدیهمان طور که د   

ـ ا. شـده را نداشـتند    در برابر انتقادات مطرح   یستادگیان مستحکم نبودند و توان ا     چند ن ی

  :ها، به اختصار عبارت بودند از  وارد بر آنیت اصلال و انتقادیدال

  ها ه آنیشده عل اجازه و انتقادات مطرح/ز انجامیل دفاع از تمایدال

  .شهود. 1

  :انتقادات

  .ب به شهودی رقۀیان نظریتوسل حام. الف

 و  ی اخـتالف نظـر مفهـوم      یز و حتـ   ین تمـا  یـ  از ا  يزی طرح واضح و متما    يدشوار. ب

  .زین تمایان ای حامیمصداق

  .ی فلسفيها ت شهود در استداللیعدم حج. پ

  .یت علّیمسئول. 2

  .یت منفیعدم توجه به علّ: انتقاد

  .دخالت در رفاه. 3

  . يو ی دست فاعل و محدود کردن افراطیباز گذاشتن افراط: انتقاد

  ها ه آنیشده عل رعامدانه و انتقادات مطرحیغ/ز عامدانهیل دفاع از تمایدال

  . بودن آنیراخالقی غ،جهیدرنتو  ل به وقوع شری تمایشر ذات. 1

  .شود یر میل موجب عدم وقوع شر کثیر قل که شين امر در مواردی اینادرست: انتقاد

  .لهیفروکاست انسان به وس. 2

  :انتقادات

  .رعامدانهی غيذای در ایاحترام یروکاست و بوقوع ف. الف

  . از مواردیشتر در برخی بيا ز به فروکاست عدهین تمایمنجر شدن ا. ب

  .؛ نه بالعکسیاحترام یناعادالنه بودن به عنوان مالك فروکاست و ب. پ

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


گرا و تحلیل و نقد رویکرد اخالقی اعتدال» میزان مطالبۀ اخالق« تبیین سه رویکرد اخالقی جدید به  69

د بـه انتقـادات فـوق       یـ ا با یان  یگرا با توجه به شرح مطالب فوق در متن مقاله، اعتدال         

. عرضه کننـد  زات  ین تما ید در دفاع از ا    ی جد ید نظام یا با یند و   ی نما عرضهول   معق یپاسخ

آن .  برخوردارنـد  يشتریـ  فوق، دو انتقاد از قوت ب      يان انتقادها ی از م  به گمان من   عالوه به

ز بـه فروکاسـت     ین تمـا  یـ  و منجر شـدن ا     یت منف ی عدم توجه به عل    :دو انتقاد عبارتند از   

د بتواند  ی با ییگرا  از اعتدال  ین هرگونه دفاع معقول   یبنابرا. د از موار  یشتر در برخ  ی ب يا عده

  :ح دهدیر را توضی زۀبه طور خاص، دو نکت

 و بـه    می از امور باشـ    ی علت وقوع حالت   یجابیق عمل ا  یم از طر  یتوان یما فقط م  چرا  . 1

ـ ا  علـت وقوعـشان نبـوده    یجابیق عمل ا  یم که از طر   یستی ن يمسئول امور ل  یچه دل  ؟ و می

  رد؟ی ما قرار گی اخالقيتواند موضوع داور ی نمیمنفت یچراعل

گـرا،   ز، در دفاع از اخـالق اعتـدال  ین دو تمای بر ایشده مبتن  ل مطرح ی اگر دال  یحت. 2

 يذایـ ذا و ا  یـ  که انجام ا   يست در موارد  ی مجاز ن  یمعقول باشند، چرا فاعل از لحاظ اخالق      

 خواهـد شـد،     ية کمتـر  ت عـد   و فروکاسـ   یاحترام یعامدانه، منجر به وقوع شر کمتر و ب       

  ها تن دهد؟ بدان

  ها تیشده بر محدود  وضعيمتناسب و منسجم از استثناها ی نظامعرضۀ. 2

رعامدانه و  یغ/اجازه و عامدانه  /ز انجام یسخت از دو تما     و  ان با وجود دفاع سفت    یگرا اعتدال

وارد، ماننـد   از مـ ی عامدانـه، در برخـ     يذایذا و ا  یه انجام ا  ید عل ی شد يها تیاعمال محدود 

ن یبنابرا. کنند ی اعمال م  ییها استثناها  تین محدود یان، بر ا  یدفاع از خود و مجازات خاط     

  :د بتواندی باییگرا  از اعتدالیهر گونه دفاع معقول

  ؟ ه شوندیتوانند توج ی می چه اصولۀین استثناها چگونه و بر پای نشان دهد که ا.1

 کـه  ین اصـول ی بـ یچ تعارضـ یدر آن هـ  ه دهـد کـه      ی متناسب و منسجم ارا    ینظام. 2

شـده بـر آن      اعمـال  ي کـه اسـتثناها    یاند و اصـول     شده ی مذکور از آن ناش    يها تیمحدود

  .اند وجود نداشته باشد  شدهیها از آن ناش تیمحدود

  یر کلیش خیگر در دفاع از افزایل دی در عرض دالیلی دلاقامۀ. 3

 از  يا ان، در پـاره   یـ گرا خـالف حـداقل    بـر    انیگرا تر مطرح شد، اعتدال    شیطور که پ   همان

ار یستند و درعوض منجر به عدم وقوع شـر بـس  یبردار ن نهی فاعل هز يموارد که چندان برا   

 از  نیبنـابرا . دارند یز باز م  یرعامدانه ن ی غ يذایذا و ا  ی ا ةشوند، فاعل را از اجاز     ی م يتر بزرگ
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 یر کل یش خ ید افزا یم فعل با   انجا ي فاعل برا  يها  از مالك  یکیان، همواره   یگرا نظر اعتدال 

 يها د مالك یست و فاعل با   ی انجام فعل ن   ين مالك هرگز تنها مالك فاعل برا      ی اما ا  .باشد

الشعاع قـرار    ر را تحت  یش خ یها، مالك افزا   بسا آن مالك   رد و چه  ی را هم درنظر بگ    يگرید

 کـامالً را  » یر کل یش خ یفزااصل ا «ان،  یگرا ان، بر خالف حداقل   یگرا  اعتدال نیبنابرا. دهند

الـشعاع    مـشروط بـه عـدم تحـت        دانند که  ی م یدانند و آن را اصل     یاساس نامعتبر نم   ازو  

و » ياصل خودمختـار  «،  »نهیاصل توسل به هز   « مانند   يگریقرارگرفتن از جانب اصول د    

 عرضـۀ هـا عـالوه بـر     ن آنیبنـابرا . تواند معتبر باشد   ی م ی، در موارد خاص   »تیاصل تمام «

 متناسـب و    ی نظـام  عرضـۀ ر عامدانه و    یغ/اجازه و عامدانه  /ز انجام ی دو تما   معقول از  یدفاع

 ة اجـاز ی اخالقـ یـی د بـر عـدم روا   یـ  با هـا  تیشده بـر محـدود      وضع يمنسجم از استثناها  

، در صـورت عـدم    یـی گرا ند و اعتـدال   یل نما یز اقامه دل  یذا، در موارد خاص ن    ی ا ۀرعامدانیغ

   .داشت  نخواهدییگرا ا حداقل بیچ تفاوتی، هیلین دلی چناقامۀ ییتوانا
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  ها نوشت یپ

 جـرح و  ی اسـت کـه بـا انـدک    Williams, 1976, 18)(مــز  یلیم از مثال برنرد ولهن مثال میا. 1

  .ل مطرح شده استیتعد

ا یــ )act/omission(قــصور/ز عمــلیز بــا عنــوان تمــاین تمــایــتــر از ا شی اخــالق، پــۀفالســف. 2

ة ن مباحثـات دربـار  یـ  از ا ياریکردند و از آنجا که بـس       یاد م ی )active/passive(منفعالنه  /فاعالنه

 مـردن دادن  ةاجـاز /ز کـشتن ی بـا تمـا  غالبـاً ز ین تمایشدند ا ی مطرح م  )euthanasia (يریم آسان

)letting die killing/(ر نـام داد و امـروزه   ییز تغین تمای ایاما پس از مدت. سنخ بود  مرتبط و هم

 ۀرنـام معتقدنـد کـه نـه همـ        یین تغ یان ا یحام. شود یاد م یاجازه  / انجام زی از آن با عنوان تما     غالباً

ذا یـ  کـه منجـر بـه ا     یی قـصورها  ۀذا هـستند و نـه همـ       یشوند انجام ا   یذا م ی که منجر به ا    یاعمال

  ).Foot, 1978, 26; Rickless, 1997, 555 .رك( ذای اةشوند اجاز یم

  .)Unger, 1996, 136( و )Rachels, 1975, 115( .رك. 3

ــرا. 4 ــاوتة مــشاهديب ــا  تف ــ ايهــا ي و ناســازگاره ــف ركی ) Quinn, 1989( .ن شــروح مختل

;)McMahan, 1993, 2000(; )Malm, 1989(; )Kamm, 1998, 2000(; )Foot, 1978(.  
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