وفاق در نفاق :پویشی در پارهای از پیامدهای
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شيرزاد پيکحرفه
عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)

چکیده
در اخلاق رایج کنونی در سراسر جهان ـ البته با درجاتی از شدت و ضعف ـ هلیدن رخداد ناخوشایند ،مشروط به اینکه
دخالت کنش گر و جلوگیری او از پدید آمدن آن چندان برایش پرهزینه نباشد ،غیراخلاقی است؛ اما این اخلاق میانهگرا ،با
وجود مزایای مختلفش در سپهر نظر ،در سپهر عمل چندان مراعات نمیشود .آدمی در جهان امروز ـ و البته در جهان دیروز ـ
نسبت به پدید آمدن رخدادهای ناخوشایند و نادیده گرفتن حقوق انسانهایی که چندان با او نزدیک نیستند ،غالباً بیتفاوت
است و کار چندان درخوری برای جلوگیری از آن انجام نمیدهد .این در حالی است که ،بنا بر داوریهای اخلاقی جاافتاده ما
در سپهر نظر ،هلیدن رخداد ناخوشایند ،در بسیاری از موارد ،امری غیراخلاقی است .این مقاله میکوشد ،فارغ از مزایای
نظری اخلاق میانهگرای رایج ،ناسازگاری رفتار آدمیان در حوزه جهانی و شکاف میان نظر و عمل در بشر امروز را نشان دهد.
واژگان کلیدی :اخلاق رایج؛ اخلاق میانهگرا؛ رخداد ناخوشایند؛ حق.

مقدمه
فلسفه اخلاق در دهههای اخير ،همراه با دگرگونيهای جهان ،دگرگون شده و در بسياری از
موارد پابهپای پيشرفتهای جهان جدید پيش رفته است .در روزگار ما مباحث سپهر اخلاق
هنجاری دیگر فقط منحصر به آن سهگانه معروف ـ اخلاق خيمگرای ارسطویي ،اخلاق خویگرای
کانتي و اخلاق خویگرای فایدهباور ـ نيستند و رویدادهای جهان امروز باعث طرح مباحث بسيار
جدی ،مهم و راهگشایي در آن سپهر شدهاند .ميزان مطالبه اخلاق یکي از اساسيترین مباحث سپهر
اخلاق هنجاری در دهه پایاني قرن بيستم و دهه نخستين قرن بيست و یکم است .این موضوع هنوز
یکي از جنجاليترین مسائل اخلاق هنجاری است و پاسخ به بسياری از مسایل اخلاقي دشوار جهان
امروز در گِرُوِ پاسخ به آن است.
سه نگرش کلي در پاسخ به ميزان مطالبه اخلاق وجود دارند :اخلاق بيشينهگرا ،اخلاق ميانهگرا
حقوق بشر ،جلد ،5شماره ( 2پاييز و زمستان .23 -91 ،)9831

نامه مفيد /0شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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و اخلاق کمينهگرا« .هليدن رخداد ناخوشایند» یکي از فصول مميِز مهم این سه نگرش است .منظور
از هليدن رخداد ناخوشایند  ،هنگامي است که شخص ،با وجود برخورداری از توانایي لازم ،از
شماره سی
از مفید /
جلوگيرینامه
رخدادیو ناخوشایند برای فرد یا افرادی سر باز ميزند و در عين حال پيدایش
پيدایش
هشتم  /مهر و آبان

آن رخداد ناخوشایند نه هدف اوست و نه وسيلهای برای نيل به هدفش؛ یعني خودِ شخص ،علت
2831

وقوع آن رخداد ناخوشایند نيست ،اما ميتواند کاری کند که آن رخداد ناخوشایند برای فرد یا
افرادی رخ ندهد ،اما چنين نميکند .طرفداران اخلاق کمينهگرا ،مانند ليبِرتَریَنها ،بههيچوجه و در
هيچ شرایطي هليدن رخداد ناخوشایند را غيراخلاقي نميدانند ،اما طرفداران اخلاق بيشينهگرا ،مانند
گونههایي از پيامدگرایي ،در همه مواردی که جلوگيری از پيدایش رخداد ناخوشایند در توان
کنشگر باشد و سرجمع کلي خير را بيشينه کند کنشگر را ،اخلاقاً ،ملزم به جلوگيری از آن
تم
ميدانند و عدم جلوگيری از آنرا غيراخلاقي ميدانند.
مفيد نه /اخلاق کمينهگرا با داوریهای اخلاقي جاافتاده ما درباره ميزان مطالبه
این ميان،
گویا ،درنامه
اخلاق بيشينهگرا .در اخلاق رایج کنوني در سراسر جهان ـ البته با درجاتي
استوو نه
اخلاق سازگار
هشتم
شماره سي
از شدت و ضعف ـ هليدن رخداد ناخوشایند ،مشروط به آنکه دخالت کنشگر و جلوگيری او از
پيدایش رخداد ناخوشایند چندان برایش پرهزینه نباشد ،ناروا و در بقيه موارد روا است .با وجود
این ،جالب اینجاست که حتا این اخلاقِ تقریباً آسانگيرِ رایج نيز در سپهر عمل چندان مراعات
نامه مفيد /
نميشود.
شماره سي و هشتم /
آدميان ،که اغلب در زندگي فردی و جمعي خود ،به ناروا بودن هليدن رخداد ناخوشایند،
مهر و آبان 2831
مشروط به وجود شرط فوقالذکر ،باور دارند ،عملاً در مقياسي جهاني نسبت به آن بيتفاوتاند.
آدمي در جهان امروز ـ و البته در جهان دیروز ـ نسبت به پدید آمدن رخداد ناخوشایند و نادیده
گرفتن حقوق انسانهایي که در گستره قراردادی مرزهای جغرافيایي او زندگي نميکنند ،غالباً
بيتفاوت است و کار درخوری برای جلوگيری از پدید آمدن آن انجام نميدهد .این در حالي است
که ،در سپهر نظر و بنا بر داوریهای اخلاقي جاافتاده ما ،هليدن رخداد ناخوشایند ،در بسياری از
تم
موارد ،ناروا است .بنابراین ،بشر امروز یا باید نظر خود را درباره ميزان مطالبه اخلاق و هليدن
رخداد ناخوشایند تغيير دهد و در سپهر نظر جانب نگرشهایي را بگيرد که خوانشي بسيار کمينهگرا
از اخلاق ارائه ميکنند ـ مانند ليبرترینيزم ـ و یا باید به پيامدهای نظر خود ،در سپهرهای گوناگون
حقوق مالکيت
فردی ،اجتماعي و جهاني ،عملاً پایبند باشد .این مقاله ميکوشد ،فارغ از مزایای نظری اخلاق
و نظم بازارهای
کارآمد
831
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ميانه گرای رایج ،دوگانگي و ناسازگاری رفتار آدميان در سپهر جهاني و شکاف ميان نظر و عمل
بشر امروز را نشان دهد.
گونههای گوناگون رخدادهای ناخوشایند
رخدادهای ناخوشایند را ميتوان

به چهار گونه تقسيم کرد2:

 .2کنش عامدانه رخداد ناخوشایند؛
 .1کنش غيرعامدانه رخداد ناخوشایند ،با وجود پيشبيني احتمالي نتيجه آن؛
 .8هلش عامدانه رخداد ناخوشایند؛
 .4هلش غيرعامدانه رخداد ناخوشایند ،با وجود پيشبيني احتمالي نتيجه آن.
منظور از گونه نخست ،هنگامي است که اولاً شخص آزاردهنده ،خود شخصاً ،آزار را انجام
دهد و ثانياً انجام آزار و پدید آوردن رخداد ناخوشایند برای فرد یا افراد دیگر هدف و یا وسيلهای
برای نيل به هدف باشد .قتل عمد ،شکنجه ،دروغ ،سرقت ،تهمت و غيبت ،همگي از نمونههای این
گونه از رخداد ناخوشایند هستند.
منظور از گونه دوم ،هنگ امي است که اولاً شخص آزاردهنده ،خود شخصاً کاری را انجام دهد
و ثانياً در نتيجه انجام آن کار به فرد یا افرادی آسيبي وارد شود ،اما آزار آن فرد یا افراد ،نه هدف
و مطلوب آن شخص باشد و نه وسيلهای برای نيل او به هدفش .آزار ناشي از صدای دزدگير
ماشين ،پسماندهای صنعتي آلوده کارخانهها ،صدای بلند بلندگوی مراسم مختلف و عدمرعایت
حقوق همسایگان ،همگي ميتوانند از نمونههای این گونه از رخداد ناخوشایند باشند.
منظور از گونه سوم ،هنگامي است که اولاً شخص ،با وجود برخورداری از توانایي ،از دخالت
در حادثهای سر باز ميزند و ثانياً آزار ناشي از این خودداری هدف و یا وسيله نيل به هدف برای
اوست .برای درک این گونه از رخداد ناخوشایند ميتوان از مثال زیر کمک گرفت :فرض کنيد
فرد «الف» به قصد قتل فرد «ب» وارد خانه او ميشود و بهمحض ورود ميبيند که «ب» دچار حمله
قلبي شده است .با وجود این ،فرد «الف» ،خرسند از این رخداد ،هيچ کاری انجام نميدهد و با
خرسندی مرگ «ب» را

مينگرد1.

منظور از گونه چهارم ،هنگامي است که شخص ،با وجود برخورداری از توانایي ،از دخالت
در حادثهای سر باز مي زند ولي آزار ناشي از این خودداری نه هدف و مطلوب آن شخص است و نه
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وسيله ای است برای نيل او به هدفش .خودداری از کمک به نيازمندان نمونه روشن این گونه از
رخداد ناخوشایند است.
نامه مفید  /شماره سی و
هایمهر و
هشتم /
آباندرباره گونههای گوناگون رخدادهای ناخوشایند
اخلاقی
داوری نگرش
2831
گفته شد ،یکي از موارد اختلاف ميان فيلسوفان جدید اخلاق روایي یا ناروایي
همان طور که

اخلاقي گونه چهارم است .بيشينهگرایان ،مانند پيتر سينگر ،شلي کيگن و پيتر آنگر در همه مواردی
که جلوگيری از پيدایش رخداد ناخوشایند در توان کنشگر باشد و سرجمع کلي خير را بيشينه
کند او را اخلاقاً ملزم به جلوگيری ميدانند؛ حتي اگر این کار برای کنشگر بسيار پرهزینه باشد.
سينگر ،در مقاله معروفش «قحطي ،ثروت و اخلاق» ميکوشد با ارائه مثالي ،ناروایي اخلاقي هلش
تم
ناخوشایند را نشان دهد:
رخداد
«اگر من در کنار آبگيری مشغول قدم زدن باشم و در همان حال ببينم که کودکي در آن در
نامه مفيد /
حال غرق شدن است ،وظيفه دارم آن کودک را نجات دهم .ممکن است این کار به قيمت کثيف
شماره سي و هشتم
شدن لباسم تمام شود ،اما کثيفي لباسم بسيار کمارزشتر از مرگ آن کودک است» .(Singer,
)2007 / 1972: 506

او سپس ،با انتقاد از بيتفاوتي افراد نسبت به انسانهای دیگر ،مينویسد:
شرایطي چند نفر دیگر نيز کنار آن آبگير ایستاده باشند ولي کاری برای
نامه چنين
«آیا اگر در
مفيد /
ندهند ،وظيفه نجات کودک از من ساقط ميشود؟ شوربختانه ،بيشتر
سي وانجام
کودک
هشتم /
نجات آنشماره
2831ـ مانند فقر ،جمعيت بيشازحد و آلودگيـ مسائلياند که همگان تقریباً
این جهان
بزرگآبان
دردهای مهر و
به یک اندازه درگيرشان هستند» (.)Ibid: 507
کيگن نيز ،در مرزهای اخلاق ( ،)Kagan, 1989با طرح مجموعهای از مثالها و برهانها
مي کوشد ناروایي اخلاقي هلش غيرعامدانه رخداد ناخوشایند را نشان دهد و دیدگاهي را که گستره
مطالبات اخلاق را از آدميان گسترده نميداند به چالش بکشد.
آنگر نيز تممدافع ناروایي اخلاقي هلش غيرعامدانه رخداد ناخوشایند است .او بر این باور است
که مردم کشورهای پيشرفته اخلاقاً ملزم به کمک به نيازمندانياند که در کشورهای جهان سوم
زندگي ميکنند .آنگر با استفاده از مجموعهای از مثالهای تخيلي ميکوشد نشان دهد که ميزان
مطالبه اخلاق بسيار بيشتر از درک رایج ما از اخلاق است .پاراگراف زیر ،نقلقولي غيرمستقيم از
حقوق مالکيت
یکي از مثالهای اوست:
و نظم بازارهای
کارآمد
831
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«باب برای رانندگي محتاطانه با خودروی بسيار گرانقيمت بوگاتياش ،که حاصل یک عمر
کار و تلاشش است ،به جادهای روستایي ،نزدیک محله امن گاراژ خود رفته است .او ،در حال
رانندگي ،متوجه شيء درخشاني ميشود و برای وارسي آن ،بوگاتي را درست در تنها جای ممکني
که بتواند آنرا از نزدیک مشاهده کند ،پارک ميکند؛ جای پارکي که تنها  21یارد عقبتر از
انتهای یک ریل قطار قرار دارد .باب ميفهمد که آن شيء سویيچي است که ميتوان آنرا روی دو
مسير مختلف تنظيم کرد .ناگهان باب متوجه ميشود که از بالای خط قطاری با سرعت به سمت دو
راهي سویيچ در حرکت است .آنگونه که سویيچ تنظيم شده است ،قاعدتاً قطار بهسوی مسير
مخالف خواهد رفت و نه مسيری که بهسمت بوگاتي باب هدایت ميشود ،اما باب متوجه ميشود
که در مسير دیگر کودکي روی ریل گير کرده است .باب ميداند که تنها دو انتخاب پيش روی
اوست :اگر در این وضعيت ،هيچ کاری انجام ندهد ،آن کودک کشته ميشود و او از بازنشستگي
راحت و آسودهاش لذت خواهد برد ،اما اگر سویيچ را تغيير دهد کسي کشته نميشود و قطار پس
از حرکت کردن از مسير آزاد و خارج شدن از انتهای ریل ،سرانجام بوگاتي بيمهنشدهاش را نابود
خواهد کرد و این یعني نابودی کامل حاصل سالها کار و تلاش او .باب انتخاب اول را
برميگزیند»

(8.)Unger, 1996: 136

آنگر ،پس از طرح این مثال ،ميگوید که هر انساني با رویارویي با این مثال چالشبرانگيز
واکنش نشان ميدهد و رفتار باب را هولناک و شيطاني ميداند .وی بر این باور است که همه
موظف به نجات جان کسانياند که نيازمند کمکاند و از آنجا که عده زیادی از انجام این وظيفه
شانه خالي ميکنند پندار معصوميت بشر را تنها یک توهم ميداند.
از سوی دیگر ،نگرش کمينهگرایانه ،مانند نگرش ليبِرتَریَنهایي مانند نازیک و نروسن ،هلش
غيرعامدانه رخداد ناخوشایند را در هيچ موردی غيراخلاقي نميداند:
«اساساً ما آنگونه که ملزم به عدم انجام شرور هستيم ،ملزم به انجام اعمال مثبتي مانند انجام
کارهای خوب برای دیگران نيستيم .ميتوان کاملاً و بهدرستي شخصي را به عدمانجام شر نسبت به
دیگران ملزم کرد اما برای عدمانجام کار خوب ،و یا عدمانجام کافي کار خوب ،تنها کاری که
ميتوان کرد انتقاد و یا شاید دوری جستن از فرد است ،نه چيزی بيش از آن . ...اصل اساسي
ليبرترین آن است که ميان بدتر شدن و بهتر نشدن شکافي وجود دارد و بر این نکته اصرار ميورزد
که الزام [اخلاقي] بنيادین ما خودداری از بدتر شدن است» (.)Narveson, 2000: 316-317
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تقریباً واضح است که نگرشهای اخلاقي بيشينهگرا و کمينهگرا ،هيچیک با داوریهای
جاافتاده اخلاقي ما در اخلاق رایج کنوني سازگار نيستند .در اخلاق رایج فرد ،مشروط به آنکه
آمدنسی و
پدیدشماره
جلوگيرینامهازمفید /
رخداد ناخوشایند چندان برایش هزینهبردار نباشد ،اخلاقاً ،ملزم به
هشتم  /مهر و آبان

جلوگيری است .ادعای این مقاله آن است که با وجود اینکه اخلاق رایج در سپهر نظر در مواردی
2831

کنشگر را ملزم به جلوگيری از پدید آمدن رخداد ناخوشایند ميداند ،بيشتر آدميان در مقام عمل،
به ویژه در سپهر جهاني ،توجه چنداني به آن ندارند .در ادامه ،این دوگانگي ميان سپهرهای نظر و
عمل درباره ميزان مطالبه اخلاق و شکاف آشکار ميان آندو در سپهر جهاني بهصورت انضمامي و با
تکيه بر پارهای از مثالها و آمارها ،بيشتر نمایان ميشود.
شکاف میان تم
نظر و عمل در سپهر جهانی
نابرابریِ گسترده ثروت و فقر در بين ملتهای مختلف جهان یکي از ویژگيهای اساسي بشر
نامه مفيد /
در روزگار ماست .در روزگار ما ،گروهي در ویلاهای چند ميليون دلاری زندگي ميکنند ،از
شماره سي و هشتم
ماشينهای گرانقيمت رنگارنگ استفاده ميکنند و خود را با جواهرات گران قيمت ميآرایند و
گروهي از محروميتهای شدیدی رنج مي برند و از ارضای نيازهای اساسي خود ،مانند نياز به غذا،
مسکن و پوشاک مناسب ناتواناند.
نامه مفيد /
بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در  24اکتبر ،1112
شماره سي و هشتم /
 2/11ميليارد نفر ـ یعني  21درصد از جمعيت جهان ـ دچار سوءتغذیه هستند .این آمار نسبت به
مهر و آبان 2831
سال  ،1112که در آن  314ميليون نفر دچار سوءتغذیه بودند ،رشد قابلتوجهي نشان ميدهد
( .)FAO: 2009سوءتغذیه ،سالانه  1ميليون کودک را در سراسر جهان به کام مرگ ميبرد .بنا بر آمار
سازمان بهداشت جهاني بين  211تا  241ميليون کودک در جهان دچار کمبود ویتامين  Aهستند که
سالانه  111111تا  111111نفر از آنها در ابتدا بينایي و در انتها جانشان را از دست ميدهند
( 1 .)WHO: 2006ميليارد نفر در جهان ـ یعني چيزی بيش از  81درصد کل جمعيت جهان ـ دچار
تم
کمخوني و فقر شدید آهن هستند .گرسنگي عامل  82درصد از مرگ انسانهاست .سالانه  8ميليون
کودک ،بهدليل عدمدسترسي به آب آشاميدني سالم دچار اسهال ميشوند و در اثر از دست دادن آب
بدنشان ميميرند .بنابر گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد ،این کودکان با یک بسته اُ .آر.
مالکيتاست ،از مرگ نجات ميیابند (.)Peik Herfeh, 2012: 213
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فقر جهاني ،در محافل آکادميک ،باعث طرح دوباره پرسش درباره عدالت جهاني شده است.
ملتهای ثروتمند ،بهطور سنتي ،در چندین دهه از طریق کمکهای مادی و غيرمادی ،نقششان را
در کاهش فقر جهاني ایفا نمودهاند .اما امروزه ،این پرسش در فلسفه سياسي مطرح ميشود که آیا
مسئوليت ثروتمندان در برابر فقرا ،صرفاً مسئلهای مربوط به امور خيریه و هدایای داوطلبانه است
یا مسئلهای مربوط به عدالت و وظيفهای اخلاقي است که برطبق آن ملتهای ثروتمند باید برای
کاهش فقر جهاني مشارکت کنند.
همانطور که پيشتر اشاره شد ،بر طبق باور رایج آدميان از ميزان مطالبه اخلاق،
بيتفاوتي هر انساني که توان جلوگيری از وقوع ـ دستکم بخشي از ـ این رخدادهای ناخوشایند
را دارد ،ناروا است؛ زیرا بسياری از افراد ميتوانند تنها با پرداختن هزینه ناچيزی از درآمد ماهيانه
خود ،درد و رنج بسيار بزرگي را از فرد یا افرادی بزدایند و خودداری از این کمکِ ناچيز ،گاه
ميتواند به قيمت از دست رفتن جان فرد یا افرادی تمام شود .این در حالي است که در اخلاق
ميانهگرای رایج ،هرگاه کنشگر با پرداختن هزینه ناچيزی بتواند درد و رنج بزرگي را از فرد یا
افرادی دور کند وظيفه اخلاقي اوست که چنين کاری را انجام دهد.
آنچه بر الزام اخلاقي آدميان در چنين مواردی ميافزاید آن است که امروز ما تقریباً در
یک دهکده جهاني زندگي ميکنيم .بسياری از کارهایي که ما در کشور خود انجام ميدهيم ،از
خریدهایمان گرفته تا آرایمان ،بهشدت بر عده دیگری در جایجای این جهان تأثير گذارند .این امر
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درباره اعمال و تصميمگيری های دیگران نسبت به ما نيز صادق است .در جهاني که به گفته ثامس
اِل .فریدمن ،ستوننویس نویورک تایمز« ،تقاضای ما برای کتاني چيني باعث ایجاد آلودگيای
ذوبسی و
مفید /بهشماره
شدن یخچالهای طبيعي در آمریکای جنوبي ميشود و فرار از پرداخت
ميشود کهنامهمنجر
هشتم  /مهر و آبان

ماليات در یونان ميتواند باعث کاهش ارزش یورو شود و ثبات بانکهای اسپانيا را به خطر
2831

اندازد» ( ،)Friedman: 2010بيتوجهي به دردهای جهاني و توجه صرف به درون گستره قراردادی
جغرافيایي نميتواند توجيهي اخلاقي داشته باشد.
یکي دیگر از موارد دوگانگي رفتار آدميان و شکاف ميان آموزههای اخلاقي هنجاری آنها
در سپهر نظر و چگونگي رفتارشان در سپهر عمل ،بيتوجهي آنها به نادیده گرفتن حقوق انسانها در
خارج از گستره جغرافيایي مرزهای کشورشان است .برای واکاوی بيشتر این امر به مثال زیر توجه
تم
کنيد:
شب برفي بسيار سرد ،پس از یک روز کاری بسيار پرمشغله ،خسته و
یک /
کنيد درمفيد
« فرض نامه
هشتمبر ميگردید .بنابراین ،تنها کاری که ميخواهيد انجام دهيد آن است که
سي وبه خانه
شماره کار
کوفته از محل
پس از یک دوش آب داغ به تختتان بروید و بخوابيد .در این هنگام ،ناگهان ،صدای جيغ بلندی
توجه شما را به خود جلب ميکند .خانمي که در واحد مجاور شما زندگي ميکند بهشدت جيغ
ميکشد و تقاضای کمک ميکند ،زیرا همسرش به او حمله کرده و ميخواهد او را مورد ضرب و
نامه مفيد /
شتم قرار دهد .شما مي خواهيد با پليس تماس بگيرید ،اما موبایلتان را در محل کار جا گذاشتهاید.
شماره سي و هشتم /
تلفن منزلتان نيز به علت عدم پرداخت بدهي قطع شده است .بنابراین ،تصميم ميگيرید از تلفن
مهر و آبان 2831
همگاني روبهروی آپارتمانتان با پليس تماس بگيرید .اما آن باجه تلفن دقيقاً در مقابل پنجره
همسایه شماست؛ بنابراین ممکن است همسر آن زن بفهمد که شما با پليس تماس گرفتهاید و همين
امر ممکن است بعداً برای شما دردسرساز شود .از طرف دیگر ،باجه تلفن دیگری در انتهای کوچه
پشتي آپارتمانتان وجود دارد .شما با عجله بيرون ميروید و از آن باجه با پليس تماس ميگيرید.
پليس چند دقيقه بعد در آپارتمان محل سکونت شما حاضر و وارد واحد مورد نظر ميشود و مرد
تم
همسایه را در حالي که با چاقو قصد حمله به همسرش را داشت ،دستگير ميکند».
اگر شما با پليس تماس نميگرفتيد ،چه اتفاقي ميافتاد؟ پاسخ این پرسش تقریباً روشن
است :زن همسایه ،به احتمال زیاد ،با چاقو مورد حمله قرار ميگرفت و جان ميباخت .اگر چنين
حقوق مالکيت
ميشد ،آیا شما نيز ،بهنوعي مسئول مرگ او بودید؟ پاسخ اخلاق ميانهگرای رایج به این پرسش
و نظم بازارهای
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مثبت است؛ زیرا در اینجا شما با تحمل دشواری اندکي (دیر خوابيدن ،استراحت نکردن و دوش
نگرفتن پس از یک روز کاری طاقتفرسا و بيرون رفتن با وجود خستگي مفرط) مانع یک تضييع
حق بزرگ و آزار شَدید شُدید .اما آیا آدميان در عرصه عمل جهاني در این زمينه برطبق همان
نسخهای عمل ميکنند که در عرصههای فردی و اجتماعي بدان پایبندند؟ آیا در جهان ما بيعملي و
بي تفاوتي نسبت به تضييع حقوق و آزار شدید آدميان در خارج از گستره جغرافيایي مرزهای داخل
کشور به اندازه داخل کشور ناروا است؟ واضح است که عملاً چنين نيست .آدميان حساسيت
چنداني نسبت به تضييع حقوق دیگران در خارج از مرزهای جغرافيایي کشور خود ندارند ،حال
آنکه در بسياری از موارد تلاش برای توقف اینگونه تضييع حقوقها مستلزم تحمل دشواری
کمتری نسبت به فداکاری مطرحشده در مثال بالا است .حساسيت نسبت به بيعملي در نجات جان
همسایه و عدمحساسيت نسبت به بيعملي در نجات جان کساني که اندکي آنطرفتر مورد آزار
واقع ميشوند نشانگر دوگانگي در رفتار و شکاف ميان آموزههای نظری اخلاق هنجاری رایج و
التزام عملي آدميان نسبت به آن آموزههاست.
نتیجهگیری
ميزان مطالبه اخلاق و سه نگرش کلي راجع به آن ،از مباحث بسيار نوپا در محافل آکادميک
داخل کشور است و با توجه به اینکه پيشتر بهتفصيل درباره آن نوشتهام ،در این مقاله از بحث
نظری صرف درباره آن پرهيز و تلاش خود را معطوف به نشان دادن تناقض نسبتاً آشکاری کردم
که ميان آنچه بشر امروز فکر یا ادعا ميکند (سپهر نظر) و آنچه که عمل ميکند (سپهر عمل) وجود
دارد .این مقاله کوشيد تا ضمن حفظ بيطرفي نسبت به آن سه نگرش کلي درباره ميزان مطالبه
اخلاق ،این شکاف را به تصویر کشد .دوگانگي عمل و نظر در بشر امروز و ناسازگاری ميان آن دو
یا باید با دستکاری در نظر و ارائه تفسيری کمينهگرا از اخلاق مداوا شود و یا با تغيير در عمل و
اندکي اهتمام و فداکاریِ بيشتر؛ اميدوارم این درد به داروی دوم درمان شود.
یادداشتها
 .2این حصر ،استقرایي است؛ نه عقلي .نویسنده ،در مقالهای که بهزودی منتشر خواهد شد ،با افزودن مؤلفههای اخلـاقي
دیگری ،رخداد ناخوشایند را به بيست گونه مختلف تقسيم ميکند .با وجود این ،در این مقام ،همين تقسـيمبندی رایـج
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.نيز وافي به مقصود است
.) در مقاله «آسانميریِ فعال و منفعل» استRachels, 1975, p. 115 (  این مثال برگرفته از مثال ریچلز.1
 شماره سی و/ نامه مفید
 در. اینگونه از براهين برطبق صورت استاندارد براهينياند که درباره شأن اخلـاقي عوامـل خاصـي اقامـه ميشـوند. 8
 مهر و آبان/ هشتم
 از،اینگونه از براهين دو نوع رفتار مطرح ميشوند که تفاوت آندو فقط در عامل موردنظر اسـت و اگـر آن دو رفتـار
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 پيشفـرض ایـن متـدولوژی آن. تفاوتي نداشته باشند آن عامل نيز دیگر از لحاظ اخلاقي مهم نخواهد بود،لحاظ اخلاقي
 امـا برخـي از. تحت هر شرایطي مهم خواهد بود، آن عامل، از لحاظ اخلاقي مهم باشد، بهخودیخود،است که اگر عاملي
 مثلـاً تفـاوت، بر این باورند که ممکن است یـک عامـل،)Kamm, 1983: 301(  مانند فرنسيس کم،فلاسفه اخلاق
کنش و هلش و یا تفاوت کشتن و اجازه مردن دادن در موقعيتي مهم باشد و در موقعيت دیگـری مهـم نباشـد و ممکـن
. متفاوت باشد، حتي درصورت یکسان بودن همه عوامل دیگر در موقعيتهای گوناگون،است تأثير یک عامل
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