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Abstract: Any theory in normative ethics offers an exclusive
criterion for moral action. At the same time, the prevailing view is
that applying any normative theory can solve practical ethical
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ethics is nothing more than normative ethics. But many
KEYWORDS: philosophers and professional ethicists oppose this deductive
approach to the application problem, arguing for a derivative (or
Appliedprofessional procedural) approach to applied ethics. According to this view,
applied ethics is not merely based on a set of a priori principles in
ethics,
normativenormative ethics but requires the use of human experience in
applied
specific situations. The natural and unnatural disasters are
relevance,
occasions that challenge the standards of normative ethics under
pandemic,
normal circumstances and remind of the need for special studies
disaster
titled “disaster ethics”. In this regard, and considering the Covidethics, public 19 pandemic, this article addresses the issue of whether the
health ethics ethical challenge of the triage of coronary patients to receive the
limited medical resources and services can be solved solely on the
basis of normative ethical theories?
2021/1/20

DOI: 10.30470/phm.2021.523447.1945

Homepage: phm.znu.ac.ir
1. Assistant Professor in the Institute for Science and Technology Studies at
Shahid Beheshti University, ma_mokhtari@sbu.ac.ir.

224

Introduction: One of the most important challenges for the health systems
of countries affected by COVID-19 is the ethical challenge of decisionmaking about the COVID-19 patients triage and reallocation of medical
equipment. Could this applied-professional ethics challenge be resolved
only based on one of the theories of normative ethics? Two general
approaches could be adopted to answer this question, namely deductive
approach and processual approach.
Based on the former, any particular action in life and in any profession
is considered an ethical action if it falls under one of the theories of ethics,
otherwise, it is unethical (Winkler, 1993, p. 360). The fact that some of the
ethical issues in everyday life or profession have important philosophical
aspects is one of the most crucial arguments held by the proponents of this
approach for resorting to the theories of philosophy of ethics in applied
ethics. Another reason is the necessity of solidarity and integrity as well as
balance between different minor ethical principles, which gains significance
particularly in resolving the potential conflicts in the requirements of
professional ethics (Arras, 2016).
However, in processual approach, applied ethics is strongly dependent
on using human experiences in special conditions. Thus, it requires an
interaction between theory and practice, reflection and experience, and
evidence and principles (Beauchamp, 2003; Winkler, 1993). Therefore, the
answer to every ethical dilemma is not determined beforehand or
deductively from top down. The processual view could be used in every
ethical issue, regardless of being rooted in what theoretical background, as
long as it is recognized related to the intended decision-making process.
What determines the weight of an ethical idea is attention to mentioned
process not reflection on the theoretical principles.
In addition to focusing on the challenge of triage of patients with
COVID-19, this study attempts to show that the deductive approach is
problematic in this challenge and upholds a processual reciprocal reflective
approach between the two levels of general principles and specific ethical
judgments (cases).
Methodology: The method of this study is based on a deductive-nondeductive (processual) separable and criticism and rejection of the deductive
approach through counter-evidence in a particular field of applied
(professional) ethics, i.e. health care ethics. To reject the deductive approach,
first, it is assumed that we can predicate the instructions for the triage of
patients with COVID-19 on a normative theory using this approach. Next, it
is shown that such an assumption falls short. Thus, the first step includes
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finding the most suitable theory from the three main views in normative
ethics, namely virtue ethics (virtuism), deontological ethics, and
consequentialism. Virtue ethics: Virtue ethics is usually less referred to in
applied-professional ethics as the general assumption is that everyone should
be able to act ethically and be responsible for their decisions; as a result, the
instructions of professional ethics should not be dependent on the virtues of
particular people (Darwall, 2008, p. 36). Deontological ethics: The key
feature of deontological ethics is that it defines the ethicality of a particular
action based on a set of unconditional principles and rules (which we are
always required to follow) regardless of its consequences or the wish of the
actor. For example, if the principle is “manslaughter is wrong”, one must
never commit manslaughter regardless of the conditions (Chu et al., 2020).
It is obvious that such a theory cannot be adopted as the triage or reallocation
instruction for patients with COVID-19. This is because all COVID-19
patients are equal and no one is prioritized over the other. Consequentialism:
Consequentialism is more suited for disaster management applied ethics and
particularly, formulation of instructions of triage for patients with COVID19 as basically its focus is on creating desirable conditions rather than doing
the right action.
Therefore, the deductive approach should use consequentialism at the
very best to tackle the challenges of triage and reallocation for patients with
COVID-19. However, it is shown that consequentialism could neither be a
good and complete guide for applied ethics in this field nor justify what is
considered ethical in this field of applied-professional ethics.
Findings: In ethical dilemmas, consequentialism finds right a decision
which maximizes benefits: “Maximum good for the maximum number of
people”. Nonetheless, such a stance titled “maximization” faces some
serious criticisms. First, COVID-19 patients triage based on maximization
of life expectancy, quality of life, etc. Would lead to discrimination. Second,
numeral maximization alone cannot be considered the certain solution and
can be used for decision-making of reallocation of medical sources to
COVID-19 patients only if it provides the required congruence and accuracy
for every specific case (Savulescu, Cameron, & Wilkinson, 2020). Finally,
the most major criticism of maximization (and consequentialism) is that it is
based on categorical deprivation of patients for the triage of patients with
COVID-19. This means that in a generic manner, several factors including
disease conditions, underlying diseases, which reduce life expectancy, and
sometimes even patient age are listed and discarded from the beginning of
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the triage. Therefore, such cases are not admitted and this could be very
unjust.
Discussion and conclusion: The findings of this study showed that appliedprofessional ethics cannot be merely based on the theories of normative
ethics in the challenge of the COVID-19 pandemic. This view advocates
“triage professional ethics” (Hastings Center, 2020), which is based on an
interactive approach between ethical principles and human experience. In
fact, none of the top-down or bottom-up approaches qualify for this matter
and the desirable approach requires a reciprocal reflective process between
the general and specific levels for their active balance and regulation. It is not
the case that we only have principles and rules or only the details of case
judgments for professional ethics to deduce one from the other. Rather, the
fundamental point is that the relationship between the two is dynamic and it
is the experts of professional ethics (not ethics philosophers) who are to
determine which one of the parties (principles or evidence and case
judgments) should be changed in accordance with the other based on
empirical-professional involvement in the situation in addition to using the
principles.
-
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تاریخ دریافت:

چکیده :نظریههای مختلف در اخالق هنجاری ،معیارهای متفاوتی برای فعل اخالقی ارائه میدهند.

1399/11/1

در عین حال تصور غالب این است که به کار بستن هر یک از نظریههای اخالق هنجاری میتواند

تاریخ پذیرش:

مسائل اخالقی عملی را حل کند .بدین ترتیب عموم ًا معتقدند که اخالق کاربردی -حرفهای ،چیزی

1400/4/12

بیش از اخالق هنجاری نیست .اما عده زیادی از فیلسوفان اخالق و متخصصین اخالق حرفهای با این

واژگان کلیدی:
اخالق کاربردی-
حرفهای،
ربط هنجاری-
کاربردی،
بالیای فراگیر،
اخالق بالیا،
اخالق سالمت
عمومی.

رویکرد قیاسی دربارۀ ربط هنجاری-کاربردی مخالفند و با اعتقاد به رویکردی فرایندی (یا رویهای) به
اخالق کاربردی ادعا میکنند که اخالق کاربردی ،صرف ًا مبتنی بر یک مجموعه اصول پیشینی در
اخالق هنجاری نیست و نیاز به بهرهگیری از تجربههای انسانی در شرایط خاص دارد .بالیا و حوادث
طبیعی و بشری ،بزنگاههایی هستند که معیارهای اخالق هنجاری در شرایط عادی را به چالش
میکشند و ضرورت مطالعات ویژهای (تحت عنوان اخالق بالیا) را یادآوری میکنند .در این راستا و
به بهانۀ فراگیر شدن بیماری کرونا ،مقالۀ حاضر به این مسئله میپردازد که آیا چالش اخالقی
اولویتبندی و تریاژ بیماران کرونایی برای دریافت منابع و خدمات درمانی را میتوان صرف ًا بر اساس
نظریههای اخالق هنجاری حل کرد؟ پاسخ این مقاله به این پرسش منفی است .رویکرد مختار مقاله،
مبتنی بر یک فرایند رفتوبرگشتی تأملی بین دو سطح قواعد عام و قضاوتهای خاص (موردی)
اخالقی است .در واقع در هر موقعیت حرفهای ،رابطه بین عام و خاص و هر دو سوی این رابطه ،قابلیت
تغییر دارند و متخصصین اخالق حرفهای تشخیص میدهند که در آن مورد ،کدام یک از طرفین
رابطه (یا هر دو) را در جهت انسجام با دیگری تغییر دهند.
DOI: 10.30470/phm.2021.523447.1945
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مقدمه

بحران ناش ی از همهگیری بیماری کرونا ( )Covid-19در جهان ،در ص دس ال اخیر
کمس ابقه (اگر نگوییم بیس ابقه) بوده اس ت .یکی از مهمترین مش کالت در حوزۀ
س المت و درمان کش ورهای درگیر ،این اس ت که در یک مقطع زمانی مش خص ،تعداد
بیماران کرونایی نیازمند دریافت درمان و مراقبتهای خاص ،از تعداد تجهیزات موجود
بیش تر میش ود این در حالی اس ت که برخی از این تجهیزات ،همچون دس تگاه تنف
مصنوعی (ونتیالتور) ،نقشی حیاتی برای بیماران یادشده دارد تا جایی که تخصیص آن
ب ه ی ک بیم ار و در نتیج ه نج ات آن بیم ار درگرو ج دا کردن آن از بیم اری دیگر و
درنتیجه مرگ آن بیمار اس ت  .این¬جاس ت که تص میمگیری در خص وص نحوۀ تریاژ
و بازتخص یص تجهیزات برای بیماران کرونایی ،چالش ی بس یار مهم در اخالق زیس تی
پدید می¬آورد .
بررس ی و ح ل چ الشه ا و دوراهیه ای اخالق ک اربردی-حرف های مس تلزم
چارچوب نظری خاص ی اس ت .عموماً تص ور بر این اس ت که فلس فۀ اخالق و بهویژه
اخالق هنجاری ،چنین چارچوبی را فراهم میکند اما آیا واقع ًا اینگونه اس ت؟ چنانکه
میدانیم اخالق هنجاری درواقع حوزهای از اخالق فلس فی اس ت که به تبیین و توجیه
س یس تماتیک معیارهای فعل اخالقی میپردازد تا معلوم کند که اص ول و قواعد کنش
درس ت و نادرس ت اخالقی چیس ت .در دانش نامه فلس فی اس تنفورد ( & Hursthouse
 )Pettigrove, 2018میخوانیم :س ه رویکرد عم ده در نظری هه ای اخالق هنج اری
قابلش ناس ایی اس ت وظیفهگرایی که وظایف یا قواعد را مبنای عمل اخالقی تلقی
میکند پیامدگرایی که برای انتخاب کنش اخالقی بر پیامدهای آن متمرکز میش ود و
فض یلتگرایی که بر فض ایل یا ویژگیهای اخالقی عامل کنش تأکید دارد .آیا میتوان
ب ا تکی ه بر یکی از این نظری هه ا ،در هنگ ام مواجه ه ب ا چ الشه ای اخالق ک اربردی و
حرفهای ،تعیین کرد که کدام گزینه ،اخالقی و مرجح اس ت و پ
آن عمل را توجیه کرد؟

از کنش نیز انتخاب
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در مقالۀ حاض ر ،مس ألۀ ربط هنجاری-کاربردی را با تمرکز بر چالش تریاژ بیماران
کرونایی موردبررسی قرار میدهیم .پرسش اصلی تحقیق این است که آیا میتوان صرفاً
بر اس اس یکی از نظری هه ای اخالق هنج اری ،نحوۀ درس ت (از منظر اخالقی) تری اژ
بیماران کرونایی را اس تنتا یا توجیه کرد؟ اگر اینگونه باش د ،یک قیاس داریم که
مقدمۀ کبرای آن ،یک نظریه اخالق هنجاری اس ت که ص ادق فر

میش ود و مقدمۀ

صغرای قیاس عبارت است از این ادعای تجربی که فالن کنش خاص حرفهای ،مصداق
عمل به نظریه هنجاری یادش ده اس ت و درص ورتیکه ص غرای قیاس ،ص ادق باش د این
نتیجه به دس ت خواهد آمد که کنش حرفهای یادش ده ،اخالقی و درس ت اس ت .در این
مقاله ،این دیدگاه قیاس ی و مش کالت آن موردبررس ی قرار میگیرد .بنابراین تمرکز
مقاله اس اس اً بر دوگانۀ قیاس ی-غیرقیاس ی در اخالق کاربردی (حرفهای) اس ت و نباید آن
را معادل با مناقشۀ مطلقگرایی-نسبیگرایی در اخالق در نظر گرفت یا به آن تقلیل داد.
میتوان قواع د اخالقی را از اخالق هنج اری اخ کرد ولی همچن ان اخالق ک اربردی
(حرفهای) یا عقل عملی را «منحص رد در آن قواعد ندانس ت و این لزوماً منجر به اتخاذ
دی دگاهی نس بیگرای انه ی ا ش خص ی و منعن دی در اخالق نمیش ود .این رویکرد
غیرقیاس ی (فرایندی) به اخالق کاربردی-حرفهای ،دیدگاه مختار در مقاله حاض ر اس ت،
راهبرد مقاله برای دفاع از رویکرد غیرقیاس ی ،مبتنی بر تش کیل منفص لۀ قیاس ی-فرایندی
وس

نقد و طرد رویکرد قیاس ی ،از طریق توس ل به ش واهد نقیض در یک حوزۀ

مش خص اخالق کاربردی (حرفهای) ،یعنی اخالق س المت و درمان اس ت .طرد رویکرد
قیاسی به این معناست که اخالق هنجاری بهتنهایی برای حل چالشهای اخالق حرفهای
ال نمیتوان فقط از
(ب هویژه در بحرانه ای هم هگیر ،همچون کرون ا) ک افی نیس ت و عم ً
طریق دفاع پیش ینی و مبتنی بر اس تدللهای ص رفاً فلس فی و بریده از تجربه ،یک نظریه
فلس فی اخالق هنجاری را اتخاذ کرد و س

در مواجهه با همه چالشهای حرفهای ،بر

اساس آن موضع پیشینی ،دست به کنش زد.
برای دس تیابی به نتیجۀ مقاله ،ابتدا در بخش بعدی دو رویکرد اص لی در خص وص
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ربط هنج اری-ک اربردی در اخالق (رویکرده ای قی اس ی و فراین دی) و نیز برخی
مدلهای مطرحش ده در ذیل هر رویکرد ،معرفی خواهند ش د .در ادامه و از بخش س وم
به بعد ،تالش خواهد شد تا با تمرکز بر چالش اخالقی تریاژ بیماران کرونایی و از طریق
راهکار توسل به شواهد نقیض ،عدمکفایت رویکرد قیاسی در حل این مسأله در اخالق
کاربردی-حرفهای نش ان داده ش ود .در بخش چهارم ض من همدلی فرض ی با رویکرد
قی اس ی ،پی ام دگرایی ب هعنوان من اس بترین نظری ۀ هنج اری برای ب هک ارگیری در
دس تورالعملهای تریاژ بیماران کرونایی ش ناس ایی میش ود اما در بخش پنجم مش کالت
پیامدگرایی در اخالق بالیا نش ان داده میش ود و اهمیت گ ر به اخالق س المت عمومی
مطرح میشود.
 .1رویکردها به مسألۀ ربط هنجاری-کاربردی در اخالق

مس أل ۀ ربط هنج اری-ک اربردی عب ارت اس ت از چگونگی ارتب ا بین اخالق
هنجاری یا نظریههای فلسفی در باب بایدونبایدهای کنشهای انسانی و اخالق کاربردی
یا الزامات اخالقی در حرفههای مختلف .در مواجهه و پاس خگویی نس بت به این مس أله
که تحت عنوان «مس ألۀ کاربرد د نیز مورداش اره قرار میگیرد ( Fossa, 2017, pp.
 ،)37-38دو رویکرد کلی مطرح اس ت که آنها را بدین گونه میتوان ص ورتبندی
کرد:
 .1رویکرد قیاس ی (یا اس تنتاجی) :بر اس اس این دیدگاه رایج ،اخالق هنجاری
میتواند به ص ورتی س یس تماتیک زندگی اخالقی را در هر ش رایط و در هر حرفهای
راهبری کند .هر کنش خاص در زندگی و در حین انجام هر حرفهای ،اگر در ذیل یکی
از نظریههای اخالق قرار بگیرد کنش ی اخالقی تلقی میش ود و در غیر این ¬ص ورت
غیراخالقی خواه د بود ( .)Winkler, 1993, p. 360این نگ اه ب ه رابط ۀ اخالق
حرفهای با اخالق هنجاری ،رویکردی قیاس ی و راهحل کالس یک برای مس ألۀ کاربرد
اس ت ( )Bayles, 1984ک ه تح ت عن اوین دیگری نیز ،ازجمل ه م دل مهن دس ی
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( ،)Caplan, 1980مدل غالب (،)Hoffmaster, 1991; MacIntyre, 1984
م دل اس ت ان دارد ( ،)Wolf, 1994رویکرد یک ارچ ه (وح دتی افت ه ) ( Lawlor,
 )2007مطرحشده است.
یکی از مهمترین ادلۀ طرفداران این رویکرد برای توسل به نظریههای فلسفۀ اخالق
در اخالق کاربردی ،این اس ت که برخی از مس ائل اخالقی در زندگی روزمره یا در
ال بحث س قطجنین یا
حین انجام امور حرفهای ،اص ولً جنبههای مهم فلس فی دارند .مث ً
موض وع اس تفاده از س لولهای بنیادی انس ان به مس ائلی متافیزیکی در خص وص جنین و
رویان برمیگردد و اس تدلل به نفع یک تص میمگیری اخالقی یا علیه آن ،بهناچار ش کل
و ش مایل فلس فی و نظری خواهد داش ت .دلیل دیگری که به نفع بهرهگیری از نظریههای
کالن اخالقی در قالب مدل اس تنتاجی اقامه ش ده ،عبارت اس ت از ض رورت انس جام و
یک ارچگی و نیز تع ادل بین انواع قواع د جزئی اخالقی ک ه در اخالق حرف های ب ه آنه ا
اس تناد میش ود .این موض وع بهویژه در هنگام وزن دهی به ارزشها یا الزامات مختلف
اخالق حرف های ی ا رفع تع ار

احتم الی بین آنه ا اهمی ت پی دا میکن د ( Arras,

.)2016
با پ یرش دیدگاه قیاس ی ،اخالق کاربردی و حرفهای در ذیل فلس فه قرار میگیرد
و به «کاربرد اخالق هنجارید در مس ائل خاص اخالقی تقلیل مییابد .بر این اس اس،
هیچ تفاوت قابلتوجهی بین مس ائل اخالقی حرفههای مختلف (پزش کی ،مهندس ی،
کس بوکار ،وکالت و )...وجود نخواهد داش ت و نگاهی یک ارچه یا وحدتگرا به
حوزۀ اخالق حرف های ش ک ل میگیرد .این رویکرد ف ار از اینک ه ک دام نظری ه از بین
نظریههای اخالق هنجاری انتخاب ش ود ،ص رفاً ش رحی در خص وص کاربرد نظریۀ
انتخابش ده اس ت و هیچگونه راهحل عملی برای مس ألۀ تعار

نظریههای مختلف

اخالق هنج اری در انتخ ابه ای اخالقی ی ا تعیین مص ادیق فع ل اخالقی ن دارد .ادع ای
منتقدان این اس ت که اخالق کاربردی ،فراتر از این اس ت و حوزهای مس تلزم تعامل بین
نظریه و عمل ،بین تجربه و تأمل و نیز بین ش هودها و اص ول اس ت ( Beauchamp,

232

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 26بهار و تابستان 1400

 )2003; Winkler, 1993; Collste, 2007, p. 23و بنابراین به نظر میرس د
مدل اس تنتاجی که رویکردی بس یار انتزاعی و غیرمنعطف اس ت ،برای بازنمایی منطق
درونی تجربۀ اخالقی کفایت نمیکند ( ;Bayles, 1984; Hoffmaster, 1991
.)MacIntyre, 1984; Toulmin, 1981
 -2رویکرد فرایندی (یا رویهای ) :بسیاری از فیلسوفان معاصر اخالق و متخصصان
اخالق حرف های معتق دن د اخالق ک اربردی و حرف های نمیتوان د ص رف اً ب ا اتک ا بر ی ک
مجموعه اص ول پیش ینی در اخالق هنجاری قوام یابد و ش دیداً وابس ته به بهرهگیری از
تجربههای انس انی در ش رایط خاص است .حتی برخی صاحبنظران ادعا میکنند اصولً
ارتب ا خ اص ی بین فلس ف ۀ اخالق و اخالق ک اربردی وجود ن دارد زیرا قلمرو و
روششناسی آن دو متفاوت است ( .)Davis, 2009; Lawlor, 2007بدین ترتیب،
مس ائل اخالقی در حرفههای مختلف ،ش أن مس تقلی خواهند داش ت و ل ا دیدگاهی غیر
وحدتگرا (تفکیکگرا ) بر اخالق حرفهای حاکم میش ود .فریتز الها ،،فیلس و،
آمریکایی اخالق ،ادعا میکند ( )Allhoff, 2011که هیچ پیوند واقعی بین حوزههای
مختلفی همچون اخالق کس بوکار ،اخالق پزش کی ،اخالق زیس تی ،اخالق مهندس ی و
ال از یکدیگر مس تقل هس تند زیرا هر یک از
از این قبیل وجود ندارد .این حوزهها کام ً
آنها به موض وعات خاص ی میپردازند به نحو منحص ربهفردی س اختار یافتهاند و با
مقولت خودشان کار میکنند (.)Fossa, 2017, pp. 35-36
بر این اس اس ،اینگونه نیس ت که پاس خ هر مس أله یا دوراهی اخالقی ،از قبل یا از
بال و بهص ورت قیاس ی مش خص باش د .بلکه یافتن بهترین کنش در هر موقعیت خاص،
اس اس اً یک فرایند رفت و برگش تی بین قواعد کلی و اطالعات و تجربیات جزئی اس ت.
م دله ایی از این رویکرد تح ت عنوان اخالق ک اربردی انتق ادی نیز ارائ ه ش ده اس ت
( .)Porz & Borry, 2020; Molewijk et al., 2004ازآنجاکه توس ل به هر
نظری ه ی ا موض ع هنج اری خ اص ،ب هخ اطر ی کج انب ه بودن و ع دمانعط ا ،آن ،میتوان د
منجر به مش کالتی در اش تغال اخالقی ص احبان یک حرفه ش ود ،بهجای کاربردی کردن
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مالحظات هنجاری ،با مطالعه و تدوین رویههایی س روکار داریم که به کار بس تن آنها
موجب رفع اختال،نظرهای اخالقی و دس تیابی به تص میمی مش تر

میش ود ( Hare,

.)1986; Muresan, 2012; Van de Poel & Royakkers, 2007
در دی دگ اه روی های ،هر مالحظ ۀ اخالقی را ف ار از اینک ه ریش ه در چ ه پ زمین ۀ
نظری دارد ،تا وقتیکه به رویۀ تص میمگیری موردنظر مرتبط ش ناخته ش ود ،میتوان در
آن وارد کرد .آنچه وزن یک ایدۀ اخالقی را تعیین میکند ،توجه به خود رویۀ یادش ده
اس ت نه تأمل روی اص ول نظری .رویۀ تص میمگیری در هر وض عیت خاص ،به عوامل و
پارامترهای متعددی وابس ته اس ت و از آنها بهره میگیرد ازجمله تکنیکهای تحلیلی
برای ش ناس ایی مؤلفههای آن موقعیت و نیز ابزار اس تدلل منطقی برای ارتبا دادن آن
مؤلف هه ا ب ه مجموع ه پی ام ده ای مرتبط و ...درنه ای ت ،ه د ،اص لی در ت دوین روی ۀ
تص میمگیری در اخالق حرفهای این اس ت که انواع س ناریوهای مختلف بررس ی ش ود تا
امک ان انتخ اب غیر ج ان بداران ه و غیرش خص ی از بین آنه ا فراهم ش ود .محور این
ال
رویکرد ،ب هج ای متخص ص اخالق نظری ،متخص ص اخالق حرف های (یعنی مث ً
متخص ص اخالق بالینی در حرفۀ پزش کی) اس ت ( Muresan, 2012; Fossa,
 )2017, p. 39که عالوه بر تخص ص و مهارت حرفهای ،بهعنوان یک عامل اخالقی
به خرد یا نوع خاص ی از معرفت و تجربه نیازمند اس ت که به او بص یرتی بدهد تا درس تی
و خیر را ش ناس ایی کند .نکتۀ حائز اهمیت ازنظر طرفداران این رویکرد این اس ت که
محتوای این معرفت را نمیتوان از عملی که ملهم از آن اس ت تفکیک کرد ( Noble
.)et al., 1982; Rorty, 2006
مطابق این دیدگاه که با نام زمینهگرایی در اخالق کاربردی نیز ش ناخته میش ود،
برای تجرب ۀ اخالقی ن ه ق اع دهای ص وری وجود دارد و ن ه هیچ طرح اس تنب اطی ک ه
بهص ورت منطقی آن را بازنمایی کند .درواقع ،داش تن تجربۀ اخالقی در ش رایط واقعی
مس تلزم انجام داوری اخالقی است .داوری اخالقی ،چیزی است که هرکسی همواره در
زندگی خود ،در معر

آن اس ت و اص ولً از طریق تجربه آموخته میش ود .این مفهوم
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تقریباً منطبق بر فرونس ی

ارس طویی و حاکی از تفاوتی اس ت که بین انجام مکانیکی

امور و کنش آزاد از روی ت أم ل وجود دارد ( .)Fossa, 2017, pp. 43-44نظری ه
اخالقی ج ان دیویی ( )Dewey, 1976ی ک رویکرد زم ین هگرا ( Anderson,
 )2018اس ت که بر اس اس آن ،اخالق امری پس ینی و تجربی اس ت و چنین نیس ت که
احکام ارزش ی ،در یک مرجع مع ّین پیش ین خار از رفتار ما باش د .دیویی بر اهمیت
موقعیتهای واقعی در اخالق ،تأکید میکند و معتقد اس ت که هرگاه ایده یا نظریهای
برای از نو س اختن محیط و رفع اش کالت ،بهتر پاس خگو باش د ،جایگزین ایده پیش ین
میشود و هیچ ایده مطلق و مصون از خطایی وجود ندارد (قاسمی و آیتاللهی.)1386 ،
ادع ای طرف داران رویکرد زمین هگرایی این اس ت ک ه هیچ نظری ۀ اخالقی ک ام ل و معتبر
جهانش مولی وجود ندارد که کفایت لزم را برای ارزیابی اخالقی کنش انس انها در
همۀ وض عیتهای واقعی زندگی داش ته باش د .اخالق اس اس اً مفهوم و ابزاری اجتماعی
برای دس تیابی به اهدافی مع ّین اس ت که در ش رایطی غیرقطعی و وابس ته به زمینه و نیز
تاریخمند از زندگی واقعی معنا میی ابد .بدین ترتیب عمل اخالقی نیز عملی اس ت که
درنتیج ۀ فراین د ی افتن معقولترین راهح ل برای ی ک مش ک ل ،در چ ارچوب ارزشه ا و
هنج ارهای فرهنگی و اجتم اعی ،کنشها و الزامات حرفهای ،قواع د قانونی و ...ش ک ل
میگیرد (.)Winkler, 1993, p. 360
چنانکه مشهود است مناقشۀ بین دو رویکرد قیاسی و فرایندی بس یار دامنهدار است
اما راهبرد مقالۀ حاض ر برای دفاع از دی دگاه مختار (رویکرد فرایندی) و طرد رویکرد
قیاس ی ،بیش تر مبتنی بر نفی ادعای حداکثری رویکرد قیاس ی اس ت که منطقاً از طریق
توس ل به ش واهد نقیض ،امکانپ یر اس ت بنابراین ،اگر در یک حوزۀ مش خص اخالق
ال اخالق زیس تی) نقا ض عف اس اس ی یا عدمکفایت رویکرد
کاربردی-حرفهای (مث ً
قیاس ی در حل یک چالش اخالقی خاص نش ان داده ش ود ،میتوان به نفی آن و درنتیجه
طرد دی دگاه وح دتگرا پرداخت و از آنج ا دی دگاه غیر وح دتگرا و درنتیجه رویکرد
فراین دی را تقوی ت کرد  .این راهک اری اس ت ک ه در ادام ۀ مق ال ه ،ب ا تمرکز بر «چ الش
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اخالقی تریاژ بیماران کرونایید دنبال میشود.
 .2رویکرد قیاسی به ربط هنجاری-کاربردی :گذر به چالش تریاژ بیماران کرونایی

رویکرد قیاس ی به ربط هنجاری-کاربردی ،اس اس اً دیدگاهی پیش ینی نس بت به اخالق
کاربردی و حرفهای اس ت .بهعبارتی بر اس اس این رویکرد ،ما پیش از اینکه در عمل ،با
چالش اخالقی خاص ی روبرو ش ویم به یک نظریۀ هنجاری معتقدیم که مقدمۀ کبرای
قیاس قرار میگیرد و صادق فر

میشود .این ادعا که فالن کنش خاص مصداق عمل

به آن نظریه اس ت ،ادعایی تجربی اس ت که مقدمۀ ص غرای قیاس خواهد بود و اگر
ص ادق باش د ،این نتیجه به دس ت خواهد آمد که کنش یادش ده ،اخالقی و درس ت اس ت
بنابراین مطابق دیدگاه قیاسی ،هر کنشی تنها در صورتی مطلقاً فعل غیراخالقی است که
مص داق هیچیک از نظریههای هنجاری نباش د .از طر ،دیگر اگر یک کنش مش خص،
فعل اخالقی باش د ،منطقاً ممکن اس ت که مص داق یک نظریۀ هنجاری ،یا بیش از یک
نظریۀ هنجاری باشد.
بن ابراین ممکن اس ت افراد مختلف از منظرهای متف اوتی دس ت به انتخ اب عم ل
یکس انی بزنند .بهعنوانمثال ،فر

کنید در ش رایط عادی و غیر بحرانی حرفهای ،کادر

درمان یک مرکز با بیمار بدحالی مواجه هس تند که دارای مش کل حاد تنفس ی اس ت و
زندگی او وابس ته به دس تگاه ونتیالتور و البته مراقبتهای خاص درمانی اس ت .گرچه
کمک کادر درمان به این بیمار بس یار بدیهی به نظر میرس د و در اینجا دوراهی اخالقی
چالشبرانگیزی وجود ن دارد درعینح ال میتوان تص ور کرد که هر ی ک از اعض ای
اخالقم دار کادر درمان ،کم ک به بیمار را از جنبۀ متف اوتی اخالقی تلقی میکن د .ی ک
وظیف هگرا ب ه این واقعی ت توج ه دارد ک ه من ب ا کم ک ب ه این بیم ار ،رفت اری مط ابق ب ا
قواعد اخالقی ،مثل این قاعده خواهم داشت که «با دیگران آنگونه رفتار کن که گویی
با تو آنگونه رفتار میش ودد اما ی ک پیامدگرا بر این امر متمرکز اس ت که درنتیج ۀ
کمک من ،این بیمار همچنان زنده خواهد ماند و حال بهتری خواهد داش ت و من با این
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کار ،بهگونهای باعث بهبود وضع سالمت و تندرستی یا افزایش شادی میشوم .از طر،
دیگر یک فض یلتگرا به این واقعیت نظر دارد که کمککردن من به این بیمار ،اس اس اً
خیرخواهانه و انس اندوس تانه اس ت و من از روی مهربانی و س خاوت دس ت به این کار
میزنم.
در هم ان مث ال ب ال ،ح ال فر

کنی د ک ه ک ادر درم انی اخالقم دار ،ونتیالتور را ب ه

بیمار یادش ده متص ل کردهاند و تعدادی از آنها مش غول اقدامات درمانی و مراقبتی
هس تند که بیمار دیگری با عالئم و وض عیت مش ابه به این مرکز آورده میش ود .قاعدتاً
تعدادی از اعض ای کادر درمان که فراغت دارند به کمک این بیمار میآیند ،ونتیالتور
دیگری را ب ه او متص ل میکنن د و ...ام ا اگر زنجیرۀ مراجع ۀ بیم اران نی ازمن د ب ه تنف
مص نوعی و اق دام ات درم انی خ اص ت ا آنج ا ادام ه پی دا کن د ک ه دیگر ونتیالتور ،من ابع
درمانی یا حتی نیروی انس انی کافی و زمان ،انرژی ،توان و دقتی که آنها میتوانند به
بیماران جدید تخص یص دهند ،وجود نداش ته باش د ،چه باید کرد؟ این همان وض عیتی
اس ت که کادر درمان در چالش تریاژ بیماران کرونایی با آن مواجهاند .با این تفاوت که
در بحران کرون ا کمبود من ابع درم انی ،منحص ر در ی ک مرکز درم انی نیس ت و ابع اد
وسیعتری دارد.
نکتۀ کلیدی این اس ت که آن کنش ی که در ش رایط عادی ،اخالقی تلقی میش ود
لزوماً در مواجهه با بالیای فراگیر و بیماریهای همهگیر همچون کرونا ،اخالقی نیس ت.
ض مناً نمیتوان انتظار داش ت که توافق اعض ای کادر درمان ،بیماران و ...در خص وص
«بایدونبایدهای اخالقد مواجهه با بالیای فراگیر مبتنی بر یک توافق در اخالق هنجاری
ال توافق بر اخالق وظیفهگرا ،پیامدگرا یا )...ش کل بگیرد یعنی اینگونه نیس ت که
(مث ً
افراد (اعم از اعض ای کادر درمان ،بیماران و )...فالن تص میم یا کنش خاص حرفهای را
ال هر یک از اعض ای کادر
بر اس اس یک نظریه اخالقی موردتوافق توجیه کنند زیرا مث ً
درمان علیالصول میتواند به یک نظریه اخالقی متفاوت از دیگران معتقد باشد که آن
را بر اساس استدللت نظری و فلسفی خاصی پ یرفته است بنابراین اگر کنش اخالقی
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حرفهای هر ش خص ،ص رفاً مبتنی بر نظریه منتخب او در اخالق هنجاری باش د ،اعض ای
کادر درمان نمیتوانند دست به کنش یکسانی بزنند.
به نظر میرس د در اینجا مس تنتج بودن از اخالق هنجاری و نیز موجّه بودن بر اس اس
آن ،برای «اخالقید تلقی کردن فالن نحوۀ خ اص تری اژ بیم اران کرون ایی کف ای ت
نمیکند .درواقع« ،مس ؤولیت اخالقید کادر درمان ،فراتر از توجیه تریاژش ان بر اس اس
یک نظریۀ هنجاری اس ت و مس تلزم پاس خگویی آنها نس بت به تص میمات و حتی تبعات
ناخواس ته ،غیرمس تقیم و پیشبینینش ده آنها در مقابل بیماران و ...اس ت .البته ممکن
ال به
اس ت در ش رایط بحران ،مدیریت تریاژ بیماران کرونایی در هر مرکز درمانی کام ً
عهدۀ داوری اخالقی کمیتۀ تریاژ یا پزش ک «متخص صد مس ؤول واگ ار ش ود .در این
ص ورت انتخابهای اخالقی بیش از آنکه از نظریات اخالقی هنجاری اس تنتا ش ود،
برآمده از جزئیات ش رایط بیماری ،میزان گس تردگی و ش یوع آن ،وض عیت بیماران،
ال ک ادر درم ان برای تری اژ
ویژگیه ای فرهنگی-اجتم اعی بیم اران و ...اس ت ام ا عم ً
بیم اران کرون ایی ،از دس تورالعم له ا و روی هه ای م دوّنی پیروی میکنن د ک ه لزوم اً
مس تخر از نظریۀ هنجاری خاص ی نیس تند یا اینکه بخشهای مختلف آن مبتنی بر
نظریههای هنجاری متفاوتی هستند.
حال این پرس ش مطرح میش ود که اگر عامل اخالقی را بهجای افراد کادر درمان،
مجموعۀ آنها در نظر بگیریم و رویکرد قیاس ی را در «دس تورالعملهای تریاژ بیماران
کرونایید اعمال کنیم ،آیا مسألۀ یادشده حل خواهد شد؟ برای پاسخگویی به این مسأله
بای د به بررس ی این موض وع ب ردازیم که ک دام نظریۀ اخالق هنجاری برای ت دوین یا
توجیه چنین دستورالعملهایی مناسب است.
.3

پیشفر

رویکرد قیاسی به چالش تریاژ بیماران کرونایی :گذر به اخالق بالیا

رویکرد اس تنتاجی این اس ت که معیارهای اخالق هنجاری را میتوان در همۀ

ش رایط به کار بس ت .فاجعههای عمومی یا بالیا (خواه طبیعی و خواه بش ری) بزنگاههایی
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هس تند که ض عف این دیدگاه و نیز ض رورت توجه به توس عۀ مس تقل حوزهای از اخالق
کاربردی را نش ان میدهند که در س الهای اخیر آن را اخالق زیس تی بالیا (یا اخالق
زیس تی فاجعه ) (( )O’Mathúna, Gordijn, & Clarke, 2014, pp. 5-6یا
اخالق برای بالی ا ) ن امی ده¬ان د  .درعینح ال در این بخش ،ض من هم دلی فرض ی ب ا
رویکرد قیاس ی ،در پی پاس خ به این پرس ش هس تیم که اگر دس تورالعملهای تریاژ
بیماران کرونایی مبتنی بر یک نظریۀ هنجاری باش ند ،مناس بترین نظریه از بین س ه
دیدگاه ش اخص در اخالق هنجاری (وظیفهگرایی ،پیامدگرایی ،فض یلتگرایی) ،کدام
است و س

در بخشهای بعدی مقاله ،نقص چنین نگاهی را نشان خواهیم داد.

فض یلتگرایی :به نظر میرس د دورترین نظریه هنجاری از هد ،بهکارگیری در
دس تورالعم له ای تری اژ بیم اران کرون ایی ،اخالق فض یل تگرا ب اش د .ای دۀ اص لی
فض یلتگرایی این اس ت که در چالشها و دوراهیهای اخالقی بای د به فض ای ل ی ا
اش خاص فض یلتمند بهعنوان یک مدل و الگو نگاه کرد بنابراین در اخالق کاربردی-
حرفهای اص ولً کمتر به اخالق فض یلتگرا ارجاع داده میش ود زیرا ازآنجاکه فر

بر

این اس ت ک ه تم ام افراد ق ادر ب ه انج ام عم ل اخالقی و نیز پ اس خگویی نس ب ت ب ه
انتخابهای خود باش ند ،ارائۀ دس تورالعمل برای هدایت افراد به س مت فعل اخالقی
نمیتواند وابس ته به فض ایل خاص ی باش د ( .)Darwall, 2008, p. 36البته که در
ش رایط بح ران و در چ الش ی همچون تری اژ ب یم اران کرون ایی ،ای ن وی ژگی در
فض یلتگرایی بس یار س ودمند اس ت که در این چارچوب« ،بهطور فردید میتوان به
ارزیابی موقعیت پرداخت و متناس ب با آن راهحلهای خالقانه ارائه داد بنابراین کنش
ی ک پزش ک برخوردار از فض ای ل دلس وزی و اعتم ادپ یری ،در مواجه ه ب ا بیم اران
کرونایی ،گرچه میتواند بهعنوان یک الگوی اخالقی پیش نهاد ش ود نمیتواند مبنای
یک قاعده اخالقی قرار گیرد ( .)Gardiner, 2003ضمن اینکه در چالشهای بالیای
همهگیر ،عالوه بر ویژگیهای شخصیتی و فضایل کادر درمان ،اصولً نیاز به رویکردی
جمعی و تیمی در تریاژ داریم (.)Mallia, 2015
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وظیف هگرایی :عموم اً عقی ده بر آن اس ت ک ه در حین فع الی ت ع ادی کلینیکی ک ه
تمرکز بر ش خص بیمار اس ت ،رویکرد وظیفهگرا ،نس بت به رویکرد فایدهگرا مرجح
اس ت اما در بحرانها و بالیای ملی که تمرکز بر عموم مردم اس ت ،برعک

اس ت.

ویژگی کلیدی وظیفهگرایی این اس ت که اخالقی بودن یک کنش خاص را ص ر،نظر
از پیامدهای آن یا خواس تههای فاعل آن ،ص رفاً بر اس اس یک مجموعه اص ول و قواعد
ال اگر قاعده
نامش رو (که همواره موظف به پیروی از آنها هس تیم) تعیین میکند .مث ً
این اس ت که «قتل نف  ،نادرس ت اس تد در این ص ورت ص ر،نظر از اینکه ش رایط
چگونه اس ت ،هرگز نباید مرتکب قتل ش ویم ( .)Chu et al., 2020بدیهی اس ت
چنین نظریهای را نمیتوان مبنای دس تورالعملهای تریاژ یا بازتخص یص برای بیماران
کرونایی قرار داد .بر اس اس وظیفهگرایی کانت ،همۀ بیماران کرونایی برابر هس تند و
هیچی ک بر دیگری اولویتی ن دارن د .ب ازتخص یص ونتیالتور نیز برخال ،این ق اع ده
اخالقی اس ت که هرگز با افراد بهعنوان ابزاری برای دس تیابی به اهدا ،رفتار نکن ،حتی
اگر منجر به خیر بزرگتری شود .وظیفهگرایان در اخالق زیستی معاصر نیز ،با تمییز دو
نوع وظیفۀ ایجابی و س لبی ،معتقدند که در هنگام تعار  ،وظایف س لبی مقدم هس تند
بنابراین بازتخص یص ونتیالتور به بیماران کرونایی ،غیراخالقی اس ت زیرا گرچه کادر
درم ان علیالص ول موظفان د برای هم ۀ بیم اران کرون ایی نی ازمن د ب ه ونتیالتور ،این
دس تگ اه را فراهم کنن د (وظیف ۀ ایج ابی) نب ای د ب ه خ اطر این وظیفه ،ونتیالتور را از ی ک
بیمار جدا کنند تا به دیگری بدهند زیرا در این ص ورت از وظیفۀ س لبی خود تخطی
کردهاند (.)Chu et al., 2020
پیامدگرایی :به نظر میرس د از بین س ه نظریۀ اص لی اخالق هنجاری ،پیامدگرایی
بیش از بقیه مناس ب اخالق کاربردی بالیا و بهویژه تدوین دس تورالعملهای تریاژ برای
بیم اران کرون ایی ب اش د زیرا اس اس اً تمرکز پی ام دگرایی بیش تر بر ایج اد ح الت و
وضعیتهای مطلوب است تا بر انجام عمل درست .ایدۀ اصلی پیامدگرایی این است که
هر کنش ی را تا آنجا که منافع ناش ی از آن بیش ینه باش د ،ازنظر اخالقی درس ت میداند
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حتی اگر آن عم ل از منظر اخالقی ات خوب تلقی نش ود (.)Chu et al., 2020
ویژگی مهم پیامدگرایی ،بیطرفی نس بت به عامل اخالقی اس ت .به این معنا که هرگونه
کنش ،س یاس تگ اری ،یا عمل خاص ی که منجر به وض عیتها یا حالت امور مطلوب
ش ود ،ص ر،نظر از ربط عامل آن با این وض عیتها ،موجّه اس ت ( Darwall, 2008,
 .)p. 29از منظر پیامدگرایی ،بازتخص یص ونتیالتور موجه اس ت .گرچه کمتر از پنجاه
سال پیش ،جدا کردن ونتیالتور از یک بیمار ،عمل کشتن تلقی میشد و ازنظر قانونی و
اخالقی ممنوع بود امروزه این کار ،رایجترین علت مرگ بیماران در آی.س ی.یو اس ت
و در هنگ ام درخواس ت بیم ار ی ا وجود بیم ار ج ایگزین ،ی ک وظیف ۀ اخالقی و ق انونی
تلقی میش ود ( .)Truog, Mitchell, & Daley, 2020البته ادعای پیامدگرایان
در خص وص تریاژ و بازتخص یص این اس ت که ابتداییترین ش کل پیامدگرایی (یعنی
فایدهگرایی) نیز به این معنا نیس ت که باید افراد را بر اس اس فایدۀ آنها اولویتبندی
کرد .در این دیدگاه نیز همچنان با افراد بهطور برابر و عادلنه رفتار میش ود فقط مس أله
این است که تعداد بیشتری از افراد را باید نجات داد (.)Mallia, 2015
بدین ترتیب چنانکه دیده میش ود رویکرد قیاس ی به ربط هنجاری-کاربردی ،برای
اینکه بتواند چالشهای اخالق بالیا ،ازجمله تریاژ و بازتخص یص برای بیماران کرونایی
را حل کن د ،در بهترین حالت بای د از پیام دگرایی بهره ببرد اما چن انک ه در بخش بع دی
ال ن ه میتوان د راهنم ای خوب و ک املی برای اخالق
خواهیم دی د پی ام دگرایی ،عم ً
ک اربردی در این حوزه ب اش د و ن ه میتوان د آنچ ه را در این حوزۀ اخالق ک اربردی-
حرفهای اخالقی تلقی میشود ،توجیه کند.
 .4مشکالت پیامدگرایی در اخالق بالیا :گذر به اخالق سالمت عمومی

در بخش قبلی مقاله ،نش ان داده ش د که رویکرد قیاس ی به ربط هنجاری-کاربردی ،در
بهترین ح ال ت خود ب ای د از پی ام دگرایی اس تف اده کن د و پی ام دگرایی در دوراهیه ای
اخالقی ،آن انتخ ابی را درس ت میدان د ک ه ف ای ده ی ا خیر ایج ادش ده را بیش ینه کن د:
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«بیش ترین خیر برای بیش ترین تعدادد .این راهبرد پیامدگرایی را با عنوان «بیش ینهس ازید
موردنقد و بررسی قرار میدهیم.
فر

کنید برای مدیریت درمان یک جامعۀ هد ،،بودجهای در اختیار ش ما قرار

گرفت ه اس ت و تص میمگیری درب ارۀ اینک ه آن را ب ه چ ه گروهه ایی از ج امع ه و چ ه
درمانهایی تخص یص دهید ،به عهدۀ ش خص ش ما گ اش ته ش ده اس ت .قاعدتاً اولین گام
منص فانه این اس ت که ارزش یکس انی برای «زندگید همۀ افراد در نظر بگیرید اما
درعینح ال ،ب ه نظر میرس د آن درم انی ک ه زن دگی بیم اران مرتبط ب ا آن را ب ه میزان
«سالهادی زیادی افزایش میدهد ،ارزشمندتر از درمانی باشد که فقط یک سال به طول
عمر بیماران اض افه میکند بنابراین ظاهراً باید برای «هرس ال افزایش زندگی ناش ی از
یک درماند ،صر،نظر از اینکه زندگی چه کسی است ،ارزش برابر در نظر بگیرید .در
این ص ورت میتوان گف ت راه درس ت برای هزین ه کردن بودج های ک ه در اختی ار
ش ماس ت ،عبارت اس ت از اینکه با آن تا آنجا که ممکن اس ت «طول عمر بیش تردی
خری داری کنی د .این نحوۀ نگ اه ب ه مس أل ۀ تخص یص من ابع درم انی ،هم ان دی دگ اه
بیشینهسازی است (.)Dunn & Hope, 2018, p. 87
فر

کنی د همین معی ار را برای تری اژ بیم اران کرون ایی ب ه ک ار ببن دیم .اگر مهران

 80س اله باش د و  8س ال امید به زندگی داش ته باش د ولی بهرام  40س اله باش د و  48س ال
امید به زندگی داش ته باش د ،در این وض عیت به نظر میرس د باید اولویت را به بهرام داد.
ازاینجه ت که این انتخاب منجر به حف  40س ال عمر بیش تر میش ود .درحالیکه
انتخاب مهران فقط میتواند  5س ال عمر بیش تر را نگه دارد اما اگر بهرام فقط  1س ال
ال متفاوت خواهد بود .در این ص ورت اولویت با
امید به زندگی داش ته باش د مس أله کام ً
مهران است گرچه سن او بسیار بالتر از بهرام است.
ص ر،نظر از این نقد که تریاژ بیماران کرونایی بر اس اس امید به زندگی یا کیفیت
زندگی و ...نیز همچنان منجر به تبعیض ی غیرمس تقیم خواهد ش د ،نقد جدیتری که به
بیش ینهس ازی عددی وارد اس ت این اس ت که حتی اگر در مقایس ۀ بین دو بیمار با دو
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احتمال نجات  90درص د و  5درص د ،بتوان چنین معیاری را به کار برد ،بین دو بیمار با
دو احتمال نجات  40درص د و  30درص د نمیتوان با همان اطمینان دس ت به انتخاب زد.
درواقع ،بیش ینهس ازی فینفس ه نمیتواند راهکار قطعی تلقی ش ود و در ص ورتی میتواند
برای تص میمگیری دربارۀ تخص یص منابع درمانی به بیماران کرونایی مورد اس تناد قرار
بگیرد که فراخور هر مورد خاص ،تناس ب و دقت لزم را داش ته باش د ( Savulescu,
.)Cameron, & Wilkinson, 2020
برای روش ن ش دن عدمکفایت بیش ینهس ازی در پیامدگرایی ،س ه نوع مداخلۀ درمانی
را با هزینۀ یکسان ولی دامنه شمول و تبعات متفاوت ذیل در نظر بگیرید:
 .1مداخلهای که مجموع طول عمر  10بیمار را  35سال بیشتر میکند.
 .2مداخلهای که مجموع طول عمر  15بیمار را  30سال بیشتر میکند.
 .3مداخلهای که مجموع طول عمر  2بیمار را  16سال بیشتر میکند.
اگر بودجۀ در اختیار ش ما فقط به اندازۀ یکی از این درمانها باش د و ش ما بخواهید
بر اس اس مدل بیش ینهس ازی دس ت به انتخاب بزنید ،باید منابع را به درمان اول تخص یص
دهید زیرا در این ص ورت بودجه را ص ر ،خریداری طول عمر بیش تری میکنید اما
نکتهای که منتقدان چنین دیدگاهی مطرح میکنند این اس ت که این رویکرد ،با مس ألۀ
توزیع مواجه اس ت یعنی نس بت به تعداد بیماران مش مول هر یک از درمانهای یادش ده
و نیز افزایش عمر متوس ط هر ی ک از بیم اران تح ت آن نوع درم ان بیتوج ه اس ت
بنابراین اگر نحوۀ توزیع سالهای افزوده در بین بیماران نیز برای شما مهم باشد ،انتخاب
ال اگر هد ،ش ما کمک به تعداد بیش تری از افراد باش د،
ش ما گزینۀ اول نخواهد بود .مث ً
راه درس ت این خواهد بود که بودجه را برای درمان دوم خر کنید زیرا ویژگی آن
این اس ت که موجب افزایش عمر  15نفر میش ود درحالیکه این عدد برای مجموع
درمانهای اول و س وم  12نفر اس ت .همچنین اگر درص دد کمک و بهرهرس انی بیش تری
به هر یک از بیماران باش ید ،بهتر اس ت دس ت به انتخاب درمان س وم بزنید چراکه از این
طریق بهطور متوس ط به طول عمر هر فرد به اندازۀ  8س ال اض افه میش ود .درحالیکه این
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مقدار در مداخلۀ اول  3/5سال و در دومی  2سال است.
اما درنهایت مهمترین نقد وارد بر بیش ینهس ازی (و دیدگاه پیامدگرایی) این اس ت
که برای تریاژ بیماران کرونایی ،مبتنی بر محرومس ازی مقولهای بیماران اس ت یعنی
نوعاً مواردی ازجمله ش رایط بیماری یا بیماریهای زمینهای که امید به زن دگی را کم
میکنند و حتی گاهی سن بیماران لیست میشوند و از همان ابتدای تریاژ ،کنار گ اشته
ش ده پ یرش نمیش وند .محرومیت بر اس اس بیماری ،میتواند بس یار ناعادلنه باش د زیرا
ممکن اس ت برخی بیماریها در لیس ت قرار بگیرند و بیماریهای دیگری با پیشآگهی
مش ابه در لیس ت قرار نگیرند .محرومس ازی مقولهای همچنین باعث نقض هنجارهای
س المت عمومی میش ود ( .)Auriemma et al., 2020یک اص ل بنیادی س المت
عمومی عبارت اس ت از بهکارگیری ابزاری که کمترین محدودیت را برای دس تیابی به
هد ،سالمت عمومی ایجاد میکنند (.)Childress et al., 2002
این نکات در خص وص مش کالت ربط قیاس ی پیامدگرایی به اخالق کاربردی بالیا
و ب هویژه در چ الش تخص یص من ابع و تجهیزات درم انی ،ح اکی از آن اس ت ک ه
پیامدگرایی نه مبنا یا راهنمای کاملی برای تخصیص منابع درمانی و چالش تریاژ است و
نه توجیهکنندۀ آنچه در این حوزه ،اخالقی تلقی میش ود .اخالق بالیا بیش از آنکه به
اخالق هنجاری مرتبط باش د ،با اخالق س المت عمومی (که خودش یک حوزۀ جدید
در اخالق زیس تی اس ت) در ارتبا اس ت و از موض وعات آن ،س خن میگوی د
(.)O’Mathúna, Gordijn, & Clarke, 2014, pp. 4-5
تجربۀ بحران کرونا ،مؤید اهمیت حوزۀ اخالق س المت عمومی اس ت که در کنار
اخالق کلینیکی و اخالق زیس ت پزش کی ،در ذیل اخالق زیس تی قرار میگیرد .حوزۀ
«س المت عمومید دارای ماهیت و ویژگیهای خاص و متفاوتی اس ت :متمرکز بر خیر
جمعی اس ت بیش تر متعهد به پیش گیری از بیماریهاس ت وابس ته به کنش دولت اس ت و
دارای جهتگیری پیامدگراس ت ( .)Faden & Shebaya, 2016بنابراین اخالق
س المت عمومی را نمیتوان به اخالق پیامدگرا تقلیل داد یا ص رفاً بر اس اس آن توجیه
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ال ویژگی تعه د به پیش گیری بهعالوه م داخل ۀ دولت ،حاکی از این اس ت که
کرد .مث ً
اص ولً برخی هزین هکرده ای کالن در این حوزه مربو ب ه آین ده (ی ا حتی نس له ای
بعدی) و نیز غیرقطعی و آماری اس ت و ل ا بر اس اس پیامدگرایی (و فایدهگرایی) اص ولً
غیرموجه اس ت .بهعالوۀ اینکه مداخالت دولت ،از پش توانه قانون و نیز نیروی قهریه
برخوردار است و ممکن است اخالق سالمت عمومی با امنیت عمومی گره بخورد و در
مواردی در تع ار

ب ا آزادیه ای اجتم اعی و درنتیج ه در تع ار

ب ا پی ام دگرایی قرار

بگیرد .این مورد در بحران کرون ا و مح دودی ته ای مربو ب ه حوزۀ س الم ت عمومی
بهوضوح مشهود است.
اگر از منظر اخالق س الم ت عمومی ب ه تری اژ بیم اران کرون ایی نگ اه کنیم،
دس تورالعملها باید بهگونهای تدوین ش ود که هیچ فرص تی برای عموم از دس ت نرود.
استفاده از یک تخت مراقبتهای ویژه برای بیماری که استفادۀ او ازنظر پزشکی معقول
نیس ت ،به معنای مس دود کردن دس ترس ی آن تخت برای بیمار دیگری اس ت که اس تفادۀ
او ازنظر پزش کی معقول اس ت بنابراین از دس ت رفتن چنین فرص تی ،به معنای آس یب
رس اندن به بیماران دیگر اس ت .دس تیابی به این هد ،از طریق «اخالق حرفهای تریاژ د
اس ت ( )Hastings Center, 2020بنابراین از منظر حوزۀ س المت عمومی ،حق
تقدم بیمارانی که عالئم حیاتی و ش ان

زنده ماندن آنها بیش تر اس ت ،بر اس اس اص ل

حف کارکرد جامعه ( )Zucker et al., 2015, pp. 8-10توض یح داده میش ود و
نه ص رفاً با تکیه بر معیارها و محاس بات پیامدگرایی از تعداد س الهای زندگی و ...این
اصل ،در خصوص نحوۀ توزیع واکسن و ...نیز اهمیت زیادی خواهد داشت.
نتیجهگیری

چنانکه در این مقاله نشان داده ش د ،کنش اخالقی در تریاژ بیماران کرونایی را نمیتوان
بر اس اس اخالق هنجاری (نگاه بال به پایین) مبتنی و/یا توجیه کرد .نظریههای اخالق
هنجاری دربارۀ کنش درس ت و نادرس ت یا فعل اخالقی و غیراخالقی ،اص ولً منتزع از
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«تجربههای اخالقید و «ش هودهای اخالقید ما هس تند یعنی ابتدا ما انس انها نوعاً یک
س ری اعمال را اخالقی میدانیم س

نظریههایی برای مفهومس ازی ،تحلیل و تعمیم

فع ل اخالقی بن ا میکنیم بن ابراین مقی د کردن اخالق ک اربردی ب ه نظری هه ای اخالقی،
ال فیزیک) که
مثل این است که بخواهیم مهندسی را محدود کنیم به مدلهای علمی (مث ً
خودمان از طریق س ادهس ازی واقعیت به دس ت آوردهایم .این همان نکتهای اس ت که
بیچام ،یکی از بنیانگ اران رویکرد اص ولنگری در اخالق پزش کی ،بهدقت بیان کرده
اس ت .بیچام معتقد اس ت ( )Beauchamp, 2008, p. 5تالش فالس فه اص ولً این
اس ت که اخالقیات را تبیین و توجیه کنند مفاهیم اخالقی را روش ن کنند چگونگی
ش کلگیری داوریها و اس تدللت اخالقی را بررس ی کنند اص ول مبنایی اخالق را
ص ورتبندی کنند و ...البته اتخاذ چنین موض عی در این مقاله ،بدان معنا نیس ت که ادعا
کنیم خوب و بد اخالقی ،تابعی از آن چیزی اس ت که انس انها اخالقی میدانند و بهتبعِ
تغییر اخالقی ات عمومی تغییر میکنن د .دی دگ اه نگ ارن ده رویکردی تع املی بین قواع د
اخالقی و تجربیات انس انی اس ت .درواقع هیچیک از دو رویکرد بال به پایین یا پایین به
بال را نمیپ یرد .بلکه قائل به یک فرایند رفتوبرگش تی تأملی بین دو س طح عام و
خاص ،برای موازنه و تنظیم فعال آن دو اس ت .چنین نیس ت که فقط اص ول و قواعد ،یا
ص رفاً جزئیات قضاوتهای موردی اخالق حرفهای در دست باش ند و بخواهیم از یکی،
دیگری را اس تنبا کنیم .بلکه نکته اس اس ی این اس ت که رابطه بین این دو و طرفین آن،
دینامیس یته دارند و این متخص ص ان اخالق حرفهای (و نه فیلس وفان اخالق) هس تند که
(ض من بهرهگیری از اص ول) از طریق درگیری تجربی-حرفه ای با موقعیت ،تش خیص
میدهن د که در هر چالش خاص حرفهای ،ک دامی ک از طرفین (اص ول/ی ا  /ش هود و
قض اوته ای موردی) را ب ای د در جه ت انس ج ام ب ا دیگری تغییر داد .این دی دگ اه
بههیچوجه مس تلزم اخالق ش خص ی یا کنش اخالقی حرفهای منعندی و دلبخواهی
نیس ت بلکه متخص ص ان یا ش اغالن در هر حرفه نهایتاً یک مجموعه اص ول راهنما،
معی اره ا و نظ امن ام ه ی ا قواع د اخالقی برای مراجع ه دارن د .گرچ ه اینه ا میتوانن د در طی
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زمان و بر اس اس فرایندهای حرفهای ،با ش هود و قض اوتهای اخالقی موردی مجموعه
(بهعنوان یک تنظیمکننده جمعی و نه به شخصی) تغییر یابند.
اخالق کاربردی-حرفهای در حوزۀ بالیای فراگیر و س المت عمومی بیش از آنکه
مرتبط به اخالق هنجاری باش د مرتبط با س یاس تگ اری و تص میمات کالن اس ت .به
عب ارتی آنچ ه در چ الش اخالقی تری اژ بیم اران کرون ایی ،درس ت ی ا ن ادرس ت تلقی
میش ود ،درواقع ،اص ولً بیش از آنکه قابل انتس اب به کنش حرفهای پزش ک و کادر
یک مرکز درمانی باش د ،مربو به س یاس تگ اران کالن (ازجمله در حوزۀ س المت و
درمان) اس ت .چن انک ه گویی در گ ر از اخالق هنج اری به اخالق س المت عمومی،
«عامل اخالقید اساساً تغییر میکند.
در حوزۀ س المت عمومی ،انتظار ما از س یاس تگ اران برای تخص یص درس ت منابع
ال به این س ادگی قابل تحقق نیس ت .حتی اگر فر
درمانی به بیماران ،عم ً

کنیم که هیچ

اختال،نظری در خص وص ارزشها و نحوۀ وزن دهی به آنها وجود نداش ته باش د ،باز
هم نمیتوان مطمئن بود که س یاس ت اتخاذ ش ده ،در مرحلۀ اجرا نیز آن ارزشها را
پوش ش خواهد داد .این امر درواقع نیازمند ش واهد پزش کی کافی و نیز در

بالی فنی

و تخص ص ی از این ش واهد اس ت بنابراین مس أله اص لی ص رفاً این پرس ش اخالقی نیس ت
که «کدام تص میم در تخص یص منابع درمانی درس ت اس ت؟د بلکه دامنۀ آن وس یعتر و
ش امل این پرس ش اس ت که «رویۀ درس ت برای تص میمگیریها در خص وص تخص یص
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