
 

  

 

 

ۀ عدم قطعیت هنجاری با تقریرهای مختلف و بررسی لوازم درباراین جستار  چکیده:

تماعی شناسی، اجشناسی، معرفتآن است. به این منظور، عدم قطعیت در حیطۀ هستی

 -ایم و با استفاده از روش تحقیق توصیفیو حاالت روانی را شرحی مختصر داده

م؛ در این ایبر اخالق هنجاری بررسی کردهالجمله ها را فیتحلیلی تأثیر عدم قطعیت

، هاآنی رخدادها، شناخت رخدادها و پیامد واقع امدیپپژوهش، با فرض عدم قطعیت 

های اجتماعی مشخص نیست و وجود قواعد ثبات حاالت فاعل اخالقی و واکنش

تن در گرفاست. از یک سو معیارهای اخالقی برای تصمیم دیتردقابلاخالقی دائم 

را گهنجاری کافی نیست، از سوی دیگر عدم قطعیت هنجاری با خوانش ذهن حیطۀ

با فرض عدم قطعیت  دهدیمی تحقیق نشان هاافتهلوازم خاصی دارد. ی گرانیعیا 

را در این شود، زیتر میها، تصمیم پیچیدهقطعیت عدم گریداخالقی و ترکیب آن با 

... مواجه نیست،  رمجازیغمجاز و  شرایط فاعل اخالقی با گزینۀ درست و نادرست،

 نیمچنههای حداکثر درست و حداقل نادرست مواجه باشد. بلکه ممکن است با گزینه

در این شرایط رفتار بر اساس گزینۀ حداکثری، سرزنش فاعل اخالقی به نقض اخالق 
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 مقدمه

ندیشۀۀۀۀ  نان 0عدم قطعیتا از  یا عدم اطمی

های دانشبه  جیتدربهو  شدهشروعفیزیک 

سپسآزمون صاد، پذیر و  سفه اقت حتی  و فل

 :0922)بهشۀۀتی،  اسۀۀت افتهی توسۀۀعه ادبیات

 :0920ری، ؛ مختا02-0 :0922، واله ؛074

یا، شۀۀۀفی ؛ 002-27 های  (.0927ن تفسۀۀۀیر

متفاوتی از عدم قطعیت مطرح اسۀۀت؛ عدم 

ن به ای شۀۀناسۀۀانهیهسۀۀتخوانش قطعیت در 

معناسۀۀۀت که حواد  و رخدادها قطعیتی 

ای دور از نداشۀۀۀته و امکان وقوع هر حادثه

خوانش انتظار وجود دارد، عدم قطعیت در 

این  بهسه معنا دارد: نخست  شناسانهمعرفت

معناسۀۀۀت که امکان معرفت قطعی وجود 

ر با ی معرفت بشکل طوربهندارد، دوم اینکه 

سوم اینکه برای  ست و  محدودیت مواجه ا

  انسۀۀان معرفت تجربی قطعی ممکن نیسۀۀت

 .(055-025 :0922)طهماسبی، 

عدم قطعیت رخدادها و عدم قطعیتِ 

بر  میرمسۀۀۀتقیغمعرفتی انسۀۀۀان، مسۀۀۀتقیم یا 

فرض عۀۀدم گۀۀذارد؛ بۀۀا می ریتۀۀأثاخالق 

یبینیقطعیت رخدادها، پیش  امدِناپذیری پ

ر ب دتوانمی سۀۀودگرافرد  رخدادها، چگونه

                                                           

1. Uncertainty (شده ترجمهی هم اعتباریببه  است ) 

. سۀۀرگشۀۀتگی، عدم قطعیت و تردید، سۀۀه تعبیر به 2

ی متفاوت هسۀۀتند. عدم قطعیت، حد تاهم مرتبط و 

م بگیرد؟ با فرض عداساس پیامدها تصمیم 

قطعیت حاالت فاعل اخالقی، چگونه فرد 

توانۀۀد فۀۀاعۀۀل اخالقیِ می گرالۀۀتیفضۀۀۀ

را مالک درسۀۀۀتی و نادرسۀۀۀتی  ندملتیفضۀۀۀ

ند و  بدا تار  ها دررف عدم  وجود با تین

کانتی  بت  ثا یا اصۀۀۀوخ اخالقی  یت آ قطع

مدی  کارآ با این شۀۀۀرح  ممکن اسۀۀۀۀت؟ 

. ی اسۀۀۀتبررسۀۀۀقابلهای اخالقی نیز نظریه

ینکۀۀه انۀۀدیشۀۀۀۀه بر ا ننۀۀد عالوه  هۀۀایی مۀۀا

گرایی اخالقی، شۀۀکاکیت اخالقی، نسۀۀبی

امروزی میان مکاتب  جداخِخطای اخالقی 

ند)اخالقی  مان باحثی  یا  بودن زیجا در م

بودن قط ن گیۀۀاهسۀۀۀۀ ین،  ن خواری و ج

( بسۀۀترهای الزم برای عدم خواریگوشۀۀت

 آورده است.قطعیت اخالقی را فراهم 

م تصمیفقط با در این حالت، شخص 

درسۀۀت و نادرسۀۀت مواجه نیسۀۀت بلکه با 

تصۀۀۀمیمِ درسۀۀۀۀت و میزان غیرقطعی از 

تصۀۀمیم در  بسۀۀاچهو  روبروسۀۀت نادرسۀۀت

ید  لت ترد جۀ مطلوب، حا باخبه نتی  و اق

شۀۀبختی یا به نتیجۀ نامطلوب، آسۀۀیب و خو

مجموع به  شۀۀۀوربختی منجر شۀۀۀود که در

 .نجامدبی، نامیممی 2آنچه سرگشتگی

هم وصۀۀۀف حواد  خارجی و هم وصۀۀۀف حالت 

یات  به این  مربوطمعرفتی انسۀۀۀان اسۀۀۀت و در ادب
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اگر فاعل اخالقی مسأله این است که 

 یا نادرست کاری درست مطمئن نباشد چه

چه جاز و  جازیغ و  0کاری م  اسۀۀۀۀت، رم

با  ؟دارد و پیشۀۀۀنهادی اخالق چه توصۀۀۀیه

نان  به عدم اطمی شۀۀۀرایط و  ،اخالقیتوجه 

اصوخِ اخالقی برای حصوخِ تصمیم درست 

 :Barry, 2016)  و مناسۀۀب چیسۀۀت؟

900)  
 کهوجودآن باواقعیت این اسۀۀۀت که 

صمیم اهمیت نظریه سألۀ ت های اخالقی به م

ند و داده که بسۀۀۀترهای عدم آن رغمیعلا

صمیم  شته، اما ت قطعیت در اخالق وجود دا

 در مباحثو رفتار در شۀۀرایط عدم قطعیت 

نان  فان اخالق ملفوخ اسۀۀۀۀت و آ فیلسۀۀۀو

ۀ مالک درستی و نادرستی درباری اگونهبه

واد  بینی حگویند که گویا پیشسخن می

معرفتی  تیمحدودممکن بوده و انسۀۀۀان، 

عنۀۀدارد.  ت لیۀۀل  ین د م ه ، ییگرانیبۀۀه 

با  جبر عینی میانو نسۀۀبت  ییسۀۀازگارگرا

ته بال. اصلی اخالق است ألۀمسهنوز  ،اختیار

عدم  ید و  به ترد گاهی  ممکن اسۀۀۀۀت آ

                                                           

اما به نظر ؛ حوزه، به هر دو معنا اسۀتفاده شۀده اسۀت

سدیم ست به عدم  ر عدم قطعیت در معرفت، بهتر ا

و یا تردید تعبیر شۀۀۀود. تردید نوعی شۀۀۀک  نانیاطم

عدم  ها میمعرفتی اسۀۀۀۀت.  خداد یت ر ند قطع توا

وصۀۀف واقعیت خارجی و یا وصۀۀف حکم همراه با 

توان گفت عدم قطعیت می جهینت درتردید باشۀۀۀد. 

ها از شۀۀوربختی بکاهد و به حرکت قطعیت

 .اخالقی و عقالنی بینجامد

شتاراین  ه با توجه ب گام نخستدر  نو

ده، ی کربندطبقهعدم قطعیت، تصۀۀۀمیم را 

گاه با تبیین اقسۀۀام متفاوت عدم قطعیت، آن

عدم قطعیت در حیطۀ اخالق را شرح داده، 

لوازم عۀۀدم قطعیۀۀت گۀۀام دوم  سۀۀۀپس در

قی خال یی ا نهۀۀا  را کۀۀاویۀۀده و در گۀۀام 

کلروش که مشۀۀۀ تصۀۀۀمیم در این  هایی 

 .کندکاهد، بررسی میمی حل یا راشرایط 

 اقسام تصمیم و عدم قطعیت. 0

یکی مباحث مهم اخالقی که از قطعیت و 

م پذیرد، بحث تصۀۀمیمی تأثیرعدم قطعیت 

کان اسۀۀۀۀت.  هان و ام یت ج با فرض قطع

خت قطعی  نا یک شۀۀۀ های  مد یا ثار و پ آ

یا در شۀۀۀرایط قطعی و  ،، تصۀۀۀمیمتصۀۀۀمیم

اطمینان اسۀۀۀت یا در شۀۀۀرایط جهل و عدم 

رو تصمیم یا درست است یا ازاین ؛اطمینان

عدم قطعیت، حواد   اما با فرض ،نادرست

ستی، قطعی و  قطعیت  ند وریناپذینیبشیپه

انجۀۀامۀۀد و حواد  خۀۀارجی بۀۀه تردیۀۀد معرفتی می

ۀ دربۀۀاری رقطعیغتردیۀۀد معرفتی مسۀۀۀتلزم حکم 

 ریتأثحواد  خارجی اسۀۀۀت که در تصۀۀۀمیم فاعل 

 سازند.می گذاشته، او را سرگشته

1. permissibility. 
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 بخش تصۀۀۀمیم را به سۀۀۀهو عدم قطعیت، 

 کند:میتقسیم 

نان تصۀۀۀمیم (1)   که در حالت اطمی

به پیامدهای تصۀۀۀمیم آگاه  هگیرندتصۀۀۀمیم

 گیرد؛می ، تصمیماطمینانبا  بوده و

 0در حالت عدم اطمینان میتصۀۀم( 2) 

بدون - به شۀۀکلی مبهم هگیرندتصۀۀمیمکه 

 -ی یا درصۀۀۀدی پیامدهاعددمیزان برآورد 

تصۀۀۀمیم  رونیا از؛ پیامدها وقوف داردبه 

امکۀۀان  یۀۀا در حۀۀالۀۀت عۀۀدم اطمینۀۀانوی 

 ؛شودگرفته می 2محض

 که 9تصۀۀۀمیم در حالت احتماخ (9) 

پیامدها و عوارض تصۀمیم  ،گیرندهتصۀمیم

را بر اسۀۀۀاس شۀۀۀواهد تجربی برآورد و به 

در این  ده اسۀۀۀت،کرشۀۀۀکل عددی معین 

در حالت احتماخ به  وی تصۀۀمیم صۀۀورت

عنۀۀای خۀۀا  ) ,Hanssonاسۀۀۀۀت؛   4م

2013, p. 53-89) 

 الف مِپس باید بین سۀۀۀه نوع تصۀۀۀمی

 د:نهاتفاوت  یک شخص( عنوانبه)

تار  (0 ثار تصۀۀۀمیم و رف مد و آ یا به پ  الف 
                                                           

1. Unwanted event. 

2. Mere possibilities. 

3.Probability. 
. در نظریۀ تصۀۀۀمیم، این احتماخ به معنای برآورد 4

  میزان عددی پیامدهاسۀۀۀت. در مقابل این احتماخ،

نان وجود دارد. تصۀۀۀمیم در  عدم اطمی نان و  اطمی

حالت عدم اطمینان پیامدهای احتمالی بدون برآورد 

اطمینان دارد؛

تار  (2 ثار تصۀۀۀمیم و رف مد و آ یا به پ  الف 

 اطمینان ندارد؛

تار  (9 یامد و آثار تصۀۀۀمیم و رف با  الف پ را 

 دهد.درصد احتماخ می

سم دوم ) در ادامه خواهیم گفت که ق

عدم و سۀۀۀوم، تفسۀۀۀیرهای خاصۀۀۀی را در 

 کنند(قطعیت اخالقی ایجاد می

 اقسام عدم قطعیت. 8

 میستقرمیغگذشت عدم قطعیت، مستقیم یا 

اسۀۀۀت. شۀۀۀرح  مؤثربر اخالق و تصۀۀۀمیم 

شتری از عدم قطعیت شان میبی ه دهد کها ن

فۀۀاعۀۀل بۀۀه هنگۀۀام تصۀۀۀمیم بۀۀا چۀۀه عۀۀدم 

 هایی مواجه است:قطعیت

: عدم قطعیت 5عدم قطعیت توصیفی

صیفی ا به معنای ابهام ی در یک خوانش، تو

های ممکنِ رخدادها نبود شۀۀناخت از پیامد

 هرچنددر محیط طبیعی و اجتماعی اسۀۀت. 

را  رخۀۀدادهۀۀا ،آزمودنممکن اسۀۀۀۀت بۀۀا 

خداد در کردبینی پیش کان تلییر ر ما ام ، ا

ماخ ی مینیبشیپ میزان بل احت قا شۀۀۀود. برخی در م

ماخ محض  ، واژۀادشۀۀۀۀدهی یا احت کان صۀۀۀرف  ام

(true probabilityرا بۀۀه کۀۀار مۀۀی ) بۀۀرنۀۀد

((Baron,2017: 6. 

5. descriptive uncertainty (empirical 

uncertainty).  

https://philpapers.org/s/Jonathan%20Baron
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یا پس از آزمون وجود دارد؛  حین آزمون 

بینی دربۀۀارۀ سۀۀۀرانجۀۀام رو هر پیشاین از

تار انسۀۀۀۀان و یقینی نیسۀۀۀۀت. رف ،حواد 

سرانجام رفتار انسان نیز از این قاعده مستثنا 

ین در ا (092 :0924 )تۀۀام میر،  0نیسۀۀۀۀت

یت توصۀۀۀیفی در برابر  ،خوانش عدم قطع

 عدم قطعیت هنجاری قرارگرفته است.

عیۀۀت  ط ق گر، عۀۀدم  ی نش د خوا در 

تجربی  قطعیۀۀت  فی ذیۀۀل عۀۀدم  ی توصۀۀۀ

 طور نمونۀۀه از نظراسۀۀۀۀت. بۀۀه قرارگرفتۀۀه

تصۀۀۀمیم در » ۀدر مقۀۀالۀۀ  2فرانتس دیتریش

های تصمیم 9«شرایط عدم قطعیت هنجاری

عدم ) سۀۀۀرانجام جهتاز  تنهانه ،انسۀۀۀان

یت توصۀۀۀیفی( هت ،قطع که از ج  خود بل

بی جر ت بی و حۀۀاالت  جر ت عیۀۀت  ق در   4وا

 ,Dietrichند )هسۀۀت معرض عدم قطعیت

یت تجربی ازاین (.2 :2019 عدم قطع رو 

 اعم از عۀۀدم قطعیۀۀت توصۀۀۀیفی اسۀۀۀۀت

(Carr, 2020: 750-757)  و مبتنی بر

تمام  ۀمالحظنظر وی تصۀۀۀمیم درسۀۀۀت به 

رتب مت گفتهپیش هایجوانب عدم قطعیت

عالوه بر اینکه وی معتقد اسۀۀۀت  ؛اسۀۀۀت

امکۀۀان ارجۀۀاع تردیۀۀد هنجۀۀاری بۀۀه عۀۀدم 

یت تجربی  ازنظر رونیازا .وجود دارد قطع

                                                           

1 . out- comes that her acts will 

produce. 

2. Franz Dietrich. 

عدم قطعیت تجربی قسۀۀۀیم عدم قطعیت  او

 هنجاری نیست. 

سرانجام -(a1) نۀنمو یک : ابهام در 

 ،بیولوژیست بر آن است با تلییرات ژنتیکی

ه و بخشید سرعترشد گیاهی یا حیوانی را 

مان کمتر و  ن بادر ز ج ۀهزی به نتی  ۀکمتر 

ه اندیشد کبه این می او .مطلوب خود برسد

ثار این تلییر چیسۀۀۀت کافی  و آ یا زمان  آ

ستیابی به نتایج وجود دارد ساهچ ؟برای د  ب

 زباشد که هنو یتواقع ی درهای دیگرپیامد

ه ب ، تنهاندبا آزمو یا اینکه دهمشۀۀخص نشۀۀ

ممکن اما  د؛شۀۀوشۀۀکل احتماخ مشۀۀخص 

ست این  شخص هایپیامدا یر تلی نیز شدهم

شوند نتایجی به کرده و  سمنجر  ته که ناخوا

بیولوژیسۀۀت اسۀۀت، هرچند  و خالف انتظار

رشۀۀد ر دتسۀۀری   یکیژنتاز تلییر  انتظار وی

تنها هناین تلییر اکنون  ولی است؛ ودهگیاه ب

را  نآرشۀۀد گیاه را تسۀۀری  نبخشۀۀیده، بلکه 

 .ده استکرمتوقف 

ن هام  -(b1) ۀنمو  یهاتیواقع دراب

ست کارخانه :تجربی صمیم گرفته ا داری ت

برای محل کارش دسۀۀۀتگاه اطفای حریق 

ما در یان تصۀۀۀۀادف کرده و  این بخرد، ا م

نه جانبی برای وی هزی  شۀۀۀۀده جادیاهای 

3. decision under normative uncertainty. 

4. uncertainty about empirical facts, 

states or consequences. 
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رو او با حادثه و واقعیتی تجربی ایناست؛ از

  مواجه شۀۀۀده که به سۀۀۀرانجام و پیامدهای

لکۀۀه  نظر مورد ب نیسۀۀۀۀت؛  وی معطوف 

خدادی غیرقطعی که پیش ر بینی اسۀۀۀۀت 

اکنون او مردد اسۀۀۀت که برای . نکرده بود

بیماری خود هزینه کند یا دسۀۀۀتگاه اطفای 

مردد اسۀۀۀت که  همچنین ؛تهیه کندحریق 

تأخیرکدام ر به  ندازد، اگر برای خود  ا  ا

شد  ، زیانههزینه کند کارخانه دچار حریق 

خی از  بر خواهۀۀد دیۀۀد و کۀۀار  گی  بزر

هد شۀۀۀۀد طل خوا اگر برای  ؛کارگران مع

مان  تأخیر در مد  یا ند، پ نه ک نه هزی خا کار

 در نمونۀاین شۀۀۀرح  .داندخود را دقیقاً نمی

هام دوم نشۀۀۀۀان می که اب هد   تیواقع درد

ی ی چندانی با تردید توصۀۀۀیفتجربی تفاوت

 ألۀمسۀۀۀ تینها درندارد، زیرا این مورد نیز 

 ؛تصمیم، ابهام در سرانجام است

هۀۀای تصۀۀۀمیم برای نظریۀۀه حۀۀلراه

در شۀۀرایط عدم قطعیت  درسۀۀت میتصۀۀم

 0توصیفی، کاربست روش سود مورد انتظار

 ,Hicks, 2018: 172; Carr) اسۀۀت

2020: 747; MacAskill, 2020)؛ 

هر  ه(فاید) ۀت وی باید هزینر این صۀۀۀورد

  .ها را بسنجد و تصمیم بگیردیک از گزینه

بخشۀۀۀی از : 2عدم قطعیت اجتماعی

                                                           

1. expected utility theory. 

سان در جامعهتصمیم و با همیاری یا  های ان

و ریابد؛ ازاینمی تحقق رضۀۀۀایت دیگران

تواند فارغ از واکنش دیگران شۀۀۀخص نمی

ت له این اسمسأاما تحقق بخشد، را تصمیم 

ست بینیپیشکه  شکل ا  واکنش دیگران م

میو  نش ن ک ین دربۀۀارۀ وا ق ی و توان بۀۀا 

  ،انۀۀدیشۀۀۀیۀۀد دیگران داشۀۀۀتن تیۀۀرضۀۀۀۀا

 تصۀۀمیم و واکنش مردم بهکه  خصۀۀو به

تابعی از دین ها،  نگ و میزان ، رخداد فره

شد جامع صمیم ۀر ست و از یک ت گیرنده ا

رو ازاین ؛دیگر متلیر اسۀۀت ۀجامعه به جامع

صعدم قطعیت اجتماعی بر پیچید میم گی ت

 -Fleischhu, 2013: 7, 65 دیافزایم

 ؛((68

ن  بیولوژیسۀۀۀت افزون بر  (a2) ۀنمو

با یت توصۀۀۀیفی،  یت  عدم قطع عدم قطع

 تلییرات ، زیرامواجه اسۀۀۀت اجتماعی هم

خژنتیکیِ  یک چر یاه در  به  ،زیسۀۀۀتی ۀگ

سۀۀا بچهنیز مرتبط اسۀۀت و  هازندگی انسۀۀان

تلییر   واکنش منفی بۀۀهآثۀۀار منفی این 

گ ی نجۀۀامۀۀد؛ران د ی ین صۀۀۀۀورت ب  ،در ا

ندهتصۀۀۀمیم مد  گیر یا با دو پ در این مورد 

جه اسۀۀۀۀت ثار منفی  :منفی موا نخسۀۀۀۀت آ

ی که بر تلییرات ژنتیک توصۀۀۀیفی و واقعی

 یعنی دوم پیامد اجتماعی، ؛مترتب اسۀۀۀت

2. social uncertainty. 
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 .لهأبرخورد مردم با این مسنوع 

 ۀیۀۀتهدر دار کۀۀارخۀۀانۀۀه (b2) ۀنمونۀۀ

د خو ۀدسۀۀۀتگاهِ اطفای حریق برای کارخان

داند این سۀۀۀو میوی از یک .مردد اسۀۀۀت

 رد کاهد؛وسۀۀیله از خطر آتش احتمالی می

چنین  دادن انجۀامهزینۀه برای  ،حۀاخ عین

عارض  مانی وی در ت نۀ در با هزی کاری 

ست و ترک خرید ترجیح درمان خویش  .ا

ی واکنش منفممکن است  ،دستگاه یادشده

حل . راهکارگران را در پی داشۀۀۀته باشۀۀۀد

سۀۀنجش  ،های تصۀۀمیم در این مواردنظریه

نظر کسۀۀانی اسۀۀت که در معرض تصۀۀمیم 

 کارگران( هستند؛)

 بخش: شنااسنا  عدم قطعیت روان

رنده گیحالت روحی تصمیم مهم تصمیم به

 مند،در یک تصۀۀمیم زمانو  وابسۀۀته اسۀۀت

شخص در طی  ثبات انگیزه و حالت روانی 

این احتماخ وجود  و مهم اسۀۀۀت ،تصۀۀۀمیم

ع فا که  ندارد  یا راه مردد  ۀل اخالقی در م

 .و تصمیم معطل بماند ودش

الف تصۀۀمیم گرفته اسۀۀت  (c) ۀنمون

به  ماه هر یۀ خویش را  ما قداری از سۀۀۀر م

ه آیا له کأخیریه ببخشد، اما این مس ۀمؤسس

تصۀۀمیم از سۀۀوی او  انجامقدرت و اراده بر 

                                                           

1. ethical uncertainty. 

2. analysis. 

باقی خواهد ماند یا نه و اینکه آیا این حالت 

اهد یافت یا شۀۀرایطی خیرخواهانه ادامه خو

روحی برای فرد پیش خواهد آمد که او را 

سۀۀازد، وی را در از تصۀۀمیم منصۀۀرف می

 اسۀۀۀۀتاتخۀۀاذ این تصۀۀۀمیم مردد کرده 

Fleischhu, 2013: 22) ). 

ی هاپژوهش :0قطعیت اخالقی عدم

عدم قطعیت در حوزۀ  دربارۀ شۀۀۀدهانجام

طورکلی اما به مرز مشخصی ندارند، اخالق

 کلی ۀدسۀۀت دوتوان به ا را میهاین پژوهش

 :تقسیم کرد

ید (الف به ترد که  عاتی  طال های م

شاره دارد یاخالقبرون که ممکن است بر  ا

ر ها متأثآن اخالق ازاخالق تأثیر گذارده یا 

مانها هماین نوع از پژوهش .شۀۀۀود با  ز

ع ه ۀتوسۀۀۀ ناوری، در د در علم  0271 ۀف

صاد و شدنظریه اقت صمیم مطرح   زا. های ت

  ممکن اسۀۀۀت چونآن دوره،  نظر محققان

 واد ،ح ناپذیریِبینیفنّاوری و پیش ۀتوسع

های انسۀۀان را در معرض تهدید قرار ارزش

 9و سۀۀۀنجش  2سۀۀۀو تحلیۀلاز یۀک ،دهۀد

تصۀۀۀمیم برای برآورد میزان خطرپۀۀذیریِ 

ها را ضۀۀۀروری آسۀۀۀیب احتمالی به ارزش

یل می ند تحل قد ند، از سۀۀۀوی دیگر معت دان

3. assessment. 
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نسۀۀبت به ارزش علمی و  امری خطرپذیری

ند تعیینو نمی طرف اسۀۀۀۀتبی ندتوا  ۀکن

ها باشۀد. در این صۀورت برای تعیین ارزش

بر ها به اخالق نیازمند اسۀۀۀت. عالوه ارزش

-چارچوب ها،در این سۀۀنا از تصۀۀمیم نیا

یرا  میۀۀت دارنۀۀد، ز ه قی ا خال در هۀۀای ا

اگۀۀر ( a1, a1, b1, b2) هۀۀاینۀۀمۀۀونۀۀه

ش واکن و عینی متعین نیسۀۀۀت هایواقعیت

به لحاظ  اجتماعی مشۀۀۀخص نیسۀۀۀت، آیا

 و درسۀۀۀت اسۀۀۀت گیریتصۀۀۀمیم ،یاخالق

قواعد، لوازم و مسائل اخالقی آن چیست؟ 

ست به ستلزم خطر ا صمیم م طور مثاخ اگر ت

س توزی  زیان، جبران زیان نیز باید  ألۀباید م

 های تصۀۀمیم درظریهندر نظر گرفته شۀۀود. 

حالت عدم قطعیت به چارچوب و اصۀۀۀوخ 

ند یاخالق ند یازم درسۀۀۀۀت »تا عالوه بر  ن

« تنتصمیم درست گرف»به « تصمیم گرفتن

 توجه کنند. زین

 هۀۀا راسۀۀۀنا از پژوهش اینبرخی 

نامند؛ هانسۀۀون در می «اخالق عدم قطعیت»

 ۀمسۀۀۀۀائۀۀل اخالقی در حوز  0خود کتۀۀاب

 ,Hansson را بررسی کرده است فناوری

( و این دسۀۀت مسۀۀائل را (13-35 :2013

                                                           

1 . The Ethics of Risk: Ethical 

Analysis in an Uncertain World. 

2.An Agenda for the Ethics of Risk. 

3. Ethics of risk and uncertainty. 

لعمل» ۀلۀۀدر مقۀۀا برای اخالق  یدسۀۀۀتورا

اخالق عدم قطعیت » عنوانتحت « 2ریسک

نان عدم اطمی ندمیطرح م « 9و  و بر آن  ک

است که شرح دهد در مواقعی که به لحاظ 

قطعیتی وجود ندارد و  ،شۀۀۀناسۀۀۀیهسۀۀۀتی

ست ریپذینیبشیپحواد  عالم طبیعت  ، ندنی

خا  آن  ئل اخالقی  به مسۀۀۀۀا جه  از تو

ها گونه تصۀۀۀمیمگریزی نیسۀۀۀت؛ زیرا این

سیب احتمالی به دیگران و اتخاذ  ستلزم آ م

 ,Roeser)تصۀۀۀمیم خطرآفرین اسۀۀۀۀت 

از همین منظر، وی بۀۀا نقۀۀد  (09 :2009

 هاهای اخالقی، ناکامی آنهای نظریهسنجه

جهت به حوزۀ  این را آشۀۀکار سۀۀاخته و از

های قسۀۀۀم عدم قطعیت هنجاری و پژوهش

نسۀۀۀبت این نوع ) اسۀۀۀت شۀۀۀده وارددوم 

ها با اخالق هنجاری محل اختالف ژوهشپ

 .است(

های قسم دوم به عدم قطعیت پژوهش

ط که ممکن  ۀدر حی اخالق مرتبط اسۀۀۀت 

 شده جادیااست در سطوح مختلف اخالق 

سعه یابد؛  ستردگی حیطۀ اخالقی تو و به گ

اخالق، در  فرا ۀیعنی عدم قطعیت در حیط

نجۀۀاری ه خالق  بردی و  - 4حیطۀۀۀ ا کۀۀار

4. Moral uncertainty.  

هنجاری( نیز ) یاخالقۀ عدم قطعیت دربارها کاوش

 ۀ اخالق هنجاری است.اردرببحثی فرا اخالقی 
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 ;Barry, 2016: 900) -ایحۀۀرفۀۀه

Fleischhu, 2013: 5-7) در ادامۀۀه  و

تنهۀۀا بحۀۀث بۀۀه تردیۀۀد هنجۀۀاری محۀۀدود 

 شود.می

 فاعل اخالقی و تردیدهای هنجاری. 3

 ۀألهای اخالقی به مسۀۀۀنظریه وجودآنکه با

 ،از جنبۀ هنجاری اند وتصۀۀمیم توجه کرده

حل این مسۀۀۀۀأ که برای  نهله  ید چگو  با

فت های درسۀۀۀۀت و  ،تصۀۀۀمیم گر یار مع

تصۀۀمیم را شۀۀرح  دینبا و دیباادرسۀۀت را ن

 ;Hansson, 2005: 5-7) انۀۀۀدداده

Hansson, 2013: 12 – 13, 26).  اما

یم تصۀۀم ۀدربارفیلسۀۀوفان اخالق از کاوش 

 . انددر حالت عدم قطعیت غفلت کرده

عدم قطعیت به اخالق، مفهوم  ۀتوسۀۀع

ید واژۀو  یت اخالقی» جد را  « 0عدم قطع

عدم قطعیت در به کرده اسۀۀۀت که  جادیا

و به داشۀۀۀته حیطۀ اخالق هنجاری اشۀۀۀاره 

های درسۀۀتی و مالک دربارۀ تردید معنای

صوخ اخالقی صمیم و رفتار، ا ستی ت  ،2نادر

                                                           

1. Moral uncertainty. 

2 . Unsure about which moral 

principles are correct. 

3. Subjectivism. 

د مقصۀۀوی مختلف دارد . سۀۀابجکتیو و ذهنی معان4

  وابسۀۀته بودن اخالقیات به شۀۀخص، در این نوشۀۀتار

یل  بر انجام فعل  عملی اخالقی و قدرتدل

 (.(Hicks, 2018: 162اخالقی است 

تصۀۀۀمیم و رفتۀۀار  ،بۀۀه همین ترتیۀۀب

یت عدم قطع  ،اخالقی اخالقی، در بسۀۀۀتر 

تازهمفهو ند  یابد ومی ایم   یهاهینظرهمان

تصمیم، تصمیم و رفتار اخالقی به سه قسم 

 شود:تقسیم می

ار / نادرستی تصمیم و رفتیدرستالف به( 0

x مطمئن است؛ 

 / نادرستی تصمیم و رفتاریدرستالف به( 2

x مطمئن نیست؛ 

 x الف درستی/ نادرستی تصمیم و رفتار( 9

 دهد.را احتماخ می

 فهوم تردید در درستی و نادرستیم. 3-0

گرۀ ن اگاه ب ،و نادرسۀۀتی درسۀۀتیتردید در 

این در  .خوانش شۀۀۀده اسۀۀۀت 9گراییذهن

ی درستی یا نادرست ه،و سنج نگرۀ اخالقیات

 . 4کنۀۀدیۀۀک رفتۀۀار را بۀۀاور فرد تعیین می

های فرد تعیین می ید باور با چه  که  ند  ک

انجام داد یا کدام تصۀۀمیم مجاز یا غیرمجاز 

عدم قطعیت اخالقی در  رواین از اسۀۀۀت؛

بخشۀۀد اسۀۀت، اینکه شۀۀخص به اخالقیات تعین می

(determinations Subjective( ) :ر.ک

 .(007: 0924، کمالی
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ید شۀۀۀخص در  نای ترد به مع این خوانش 

درسۀۀتی یا نادرسۀۀتی یک تصۀۀمیم و رفتار 

باورِ شۀۀۀخص بین  .اسۀۀۀت لت،  در این حا

نه جامیا  کردن ترکهای مختلف گزی   ان

 :شده است؛ برای نمونهفعل، توزی  دادن

 xسۀۀو باور دارد ترک الف از یک. 0

 دیگر باور دارد عمیقاً خطا نیست و از سوی

 .ده درصد خطاست xانجام 

 x  سو باور دارد انجامالف از یک. 2

عمیقاً خطا نیست و از سوی دیگر باور دارد 

 ده درصد خطاست. xترک 

 طرفکیدر این دو حالت، الف در 

اور ب یک رفتار، انجامو یا  ترکنسۀۀۀبت به 

به  نسۀۀبت دیگر جهت بیشۀۀتری داشۀۀته و در

یا انجام ت ترک و   ؛باور کمتری دارد ار،رف

 یدرسۀۀت ،میزان باور شۀۀخصبه دلیل آنکه 

 از آزمودن؛، نۀۀه کنۀۀدرا تعیین می رفتۀۀار

 یالاحتمتصۀۀمیم بر  رو در این تفسۀۀیر،این

از  مبتنی اسۀۀۀت که ناشۀۀۀی امکان محض()

 .آزمون نیست

له این اسۀۀت که شۀۀخص مردد به أمسۀۀ

ته شود بسا گفکدام باور باید تکیه زند؟ چه

 ترین باور توجه کنده محکمشۀۀخص باید ب

ود فی وجای را که در آن باور ضعیو گزینه

ی پا هد و بر  نار ن حداکثری  ۀدارد، ک باور 

                                                           

1.Objectivisem. 

له بررسۀۀی أاین مسۀۀ ۀد؛ اما در ادامکنرفتار 

خواهد شۀۀۀد که توسۀۀۀل به باور محکم در 

تر در مواردی که امکان برابر باور ضۀۀۀعیف

رسد آسیب وجود دارد، معقوخ به نظر نمی

((Harman, 2015: 53-55. 

قسۀۀۀم دوم از عدم قطعیت هنجاری، 

بار یت در بات  ۀعدم قطع عدم ث بات و  ث

حۀۀاالت روانی شۀۀۀخص اسۀۀۀۀت. برخی 

یت  عدم قطع ندگان این خوانش از  نویسۀۀۀ

خالق  یم ا نجۀۀاری را قسۀۀۀۀ هنه  وگرا ذ

ند )محور مطرح کردهباور (؛ ibid: 215ا

سم از عدم قطعیت اما به نظر می سد این ق ر

یشتری تناسب ب گرالتیفض ۀظریاخالقی با ن

 ذهنی توانۀۀد نوعی از خوانشدارد و می

، گرالتیفضۀۀۀ ۀمحسۀۀۀوب شۀۀۀود. در نظری

ضیلت سان ف ست  مند مبتنیاخالقیات بر ان ا

عل  فا بات  ند تصۀۀۀمیم، تلییر و ث و در فرای

منۀۀد اهمیۀۀت دارد و در اخالقیِ فضۀۀۀیلۀۀت

تار اخالقی  تداوم رف بات،  عدم ث صۀۀۀورت 

 ممکن نیست؛ 

ندارد و الف . 0 ثابت  حالت اخالقی 

متعهد  xممکن اسۀۀۀت در انجام دادن رفتار 

 نباشد؛

تفسۀۀۀیر دیگر از تردید در درسۀۀۀتی و 

یک   0ییگرانیعۀ نگر هب ،نادرسۀۀۀتی نزد
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حقایق اخالقی  ،گراعین ۀدر اندیشۀۀ .اسۀۀت

اند که از واقعیت عینی دریافت اموری عینی

ها،عین ازنظر طورمعموخبه .شۀۀۀودمی  گرا

یا نادرسۀۀۀت  نددرسۀۀۀتالقی را یا احکام اخ

مبتنی بر  ، امۀا(71-52: 0922)ادوارد مور،

حداقل بخشۀۀۀی  ،یی و عدم قطعیتگرانیع

ها در حالت عدم قطعیت گرفته از تصۀۀۀمیم

د. این قسم از عدم قطعیت با معرفت نشومی

ست  ست و به این معنا سازگارتر ا احتمالی 

ها و سۀۀۀرانجام تصۀۀۀمیم را جنبه فاعل که

میزان حواد   ،آزمونبۀا  ه وکۀاوش کرد

به دسۀۀۀت  نامطلوب و مطلوب احتمالی را 

در این صۀۀورت قسۀۀم سۀۀوم  ،اسۀۀت آورده

ب که دیعدم قطعیت اخالقی  ناسۀۀۀت  ن مع

را برآورده  xمیزان درسۀۀۀتی تصۀۀۀمیم  الف

ست و احتماخ وی  بین دو کم دستکرده ا

 شود:گزینه توزی  می

دهد الف نود درصۀۀۀد احتماخ می. 0

صمیم الف  سد xت ست ا صد ر ت و ده در

نادرست است و  x دهد تصمیماحتماخ می

 ترکش بهتر است.

دهد الف نود درصۀۀۀد احتماخ می. 2

صمیم الف  س xت ت و ده درصد نادرست ا

صمیماحتماخ می ست و  x دهد ت ست ا در

 انجامش بهتر است.

                                                           

1. mere possibilities. 

از تردید در درسۀۀۀتی و  قسۀۀۀم چهارم

 0نادرستی، با عدم اطمینان یا احتماخ محض

با بدین معناسۀۀۀت که الف  اسۀۀۀت و همراه

را  xمیزان درسۀۀۀتی تصۀۀۀمیم  ،آزمودن

تمۀۀاخ وی  ح کرده اسۀۀۀۀت و ا ن برآورده 

 :شودکم بین دو گزینه توزی  میدست

 الف دهد تصۀۀمیمالف احتماخ می. 0

x (درسۀۀت زیادی تا حد ) اسۀۀت؛ همچنین

ی( تۀۀا حۀۀد) x دهۀۀد تصۀۀۀمیماحتمۀۀاخ می

 نادرست است و ترکش بهتر است.

دهد تصۀۀمیم الف ماخ میالف احت. 2

x (تا حد )ست  زیادی ست؛ همچنین نادر ا

ی( تۀۀا حۀۀد) x دهۀۀد تصۀۀۀمیماحتمۀۀاخ می

 درست و انجامش بهتر است.

قسۀۀم پنجم از عدم قطعیت هنجاری با 

نالزام اخالقی خوانش می بدین مع ا شۀۀۀود؛ 

ات / اخالقیکه فاعل اخالقی به باور اخالقی

تگی یس، اما در تعهد به انجام و باافتهیدست

تردیۀۀد دارد  ,Harman ضۀۀۀرورت آن 

2015: 53-55)). 

نجۀۀام دادن رفتۀۀار الف می  xدانۀۀد ا

درسۀۀت اسۀۀت، اما در بایسۀۀتگی انجام آن 

 .مردد است

 ترتردید بین درست و درست. 3-0-0
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به نظر می ۀدر نگر عدم  رسۀۀۀۀدنخسۀۀۀۀت 

و  درسۀۀۀتی میانقطعیت اخالقی مرز دقیقی 

ز نی اهر رفتاری میزا و سۀازدنمی نادرسۀتی

رو داراسۀۀت؛ ازاین درسۀۀتی و نادرسۀۀتی را

 ؛انتخاب فاعل بین درست و نادرست نیست

خاب  عل در انت فا که  یابل نهم های ن گزی

تر یا بد و بدتر مختار درسۀۀۀت و درسۀۀۀت

 ،واق  در حالت عدم قطعیتبهاما آیا  ؛است

ان مین بد و بدتر مختار اسۀۀۀت یا میافاعل 

ین تر مردد اسۀۀت و آیا ادرسۀۀت و درسۀۀت

ارجاع قابل  ،مواردی که فاعل مردد اسۀۀۀت

  ست؟ابه قطعیت 

یام باور ویل  گاهی  0اسۀۀۀکیلمک به 

یان درسۀۀۀۀت و درسۀۀۀۀت عل م تر مردد فا

هایی این نویسۀۀۀنده با طرح نمونه. شۀۀۀودمی

 :کوشیده است ادعای خود را اثبات کند

باال و  رانندگی با سۀۀرعت( d) ۀنمون

با سۀۀۀرعت متعادخ در جاده ز ای خالی ایا 

درسۀۀت اسۀۀت، اما راننده مردد  ... خودرو

به فاقی اسۀۀۀت؛ زیرا ممکن اسۀۀۀت  طور ات

شخصی در مسیر باشد و در معرض آسیب 

 .قرار گیرد

باورمند به  ،یک شۀۀۀخص e)( ۀنمون

یاه باور وی خوردن  .اسۀۀۀت  2خواریگ به 

ولی شۀۀخص  گیاه و گوشۀۀت مجاز اسۀۀت؛

                                                           

1.William MacAskill. 

 .تردید دارد که کدام مجازتر است

ن ی (f) ۀنمو ناروایی روایی   سۀۀۀقطا 

 ، مناقشاتِ بسیارینیجن سقطو عدم  نیجن

جاد کرده  فان ای یان فیلسۀۀۀو  اسۀۀۀۀتدر م

یدی،) حث این 290: 0927جمشۀۀۀ ما ب (. ا

و  هفتگیدر دو نیجنسقطبخش محدود به 

نداردکه ی حالتدر  ، در جنین هنوز حیات 

داری آن مجاز نگه سۀۀۀقط یا شۀۀۀرایطاین 

ای که شۀۀۀخص به دلیل هزینه اسۀۀۀت؛ اما

شتن آن کند، در نگهداری ایجاد مینگه  دا

 :MacAskill, 2020)مۀۀردد اسۀۀۀۀت 

180; Harman, 2015: 54-55).  

شخص میان درست و  ،در تمام موارد

 تر یا بین مجاز و مجازتر مردد استدرست

نده  و یده اسۀۀۀۀتنویسۀۀۀ   ۀشۀۀۀیو هب کوشۀۀۀ

بینِ درسۀۀۀت و را  فاعل تردید ،یآورنمونه

 یل و تشۀۀۀبیهاثبات کند، اما دل تردرسۀۀۀت

های وی نویسۀۀنده ناقص اسۀۀت؛ زیرا نمونه

ید نشۀۀۀۀان می هد ترد یاند درسۀۀۀۀت و  م

هۀۀا و بۀۀه دلیۀۀل لحۀۀاظ مؤلفۀۀه ،تردرسۀۀۀۀت

های دیگری اسۀۀت که در حالت اوخ گزینه

نداشۀۀۀۀت حذفطوریبه ،وجود  آن  که 

 :دکنتردید را رف  می ،گزینه

سرعت به ی کهزمان در (d) ۀدر نمون 

 ،خیابان خالی از تردد در رانندگی و تعادخ

2. vegetarianism. 
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یعنی امکانِ  ،شۀۀۀودیک گزینه اضۀۀۀافه می

راننده در رانندگی با ، تردد شۀۀۀخص دیگر

کند؛ اگر تردد شۀۀخص سۀۀرعت تردید می

شد ست و سرعت ،دیگر حتمی با  باال نادر

اگر تردد شۀۀۀخص دیگر  .غیرمجاز اسۀۀۀت

خ داباال و متع ممکن و اتفاقی باشد، سرعت

نا  ؛دو درسۀۀۀت اسۀۀۀت هر ما ب بر نظر این ا

سنده ست ،نوی ستسرعت متعادخ در  .تر ا

شد شخص دیگر محاخ با  هر دو ،اگر تردد 

در  (e) ۀدر نمون ؛گزینه درست خواهد بود

یاه به گ که الف  باور دارد، عین این خواری 

ینۀۀۀ گز نی کۀۀه  بودن  زمۀۀا لط  غ مکۀۀان  ا

درست و  ،دکناضافه میرا  خواریگوشت

 ((f ۀشۀۀۀود. در نمونتر ایجاد میدرسۀۀۀت

زمانی که سنجۀ حق حیات در کنار پیامد و 

ستها قرار میهزینه ست و در  ترگیرد، در

رو تشۀۀۀبیه نویسۀۀۀنده شۀۀۀود؛ ازاینایجاد می

 کند.ادعای وی را اثبات نمی

ما   بها جه  که تو غاز شۀۀۀرحی   در آ

دربارۀ تردید در درسۀۀتی و نادرسۀۀتی داده 

تر تر روشنشد، تردید بین درست و درست

گفته شۀۀۀد در حالت عدم  شۀۀۀود؛ زیرامی

ینۀۀ گز ین دو  ب خالقی، بۀۀاور  عیۀۀت ا ط   ۀق

  یتوز یدرصۀۀدسۀۀتیبو  یهشۀۀتاددرصۀۀد

                                                           

فاوت تردید در . 0 بازنگری این تحلیل در بخش ت

 . نظر و عمل خواهد آمد

به اسۀۀۀت؛ شۀۀۀده نه  نوعی یعنی هر دو گزی

ت درس ،یدرصدستیبند؛ اما گزینۀ درست

تر اسۀۀت؛ درسۀۀت یهشۀۀتاددرصۀۀدو گزینۀ 

تر، به همچنین از تحلیل درسۀۀت و درسۀۀت

رسۀۀۀیم؛ یعنی تر مینادرسۀۀۀت و نادرسۀۀۀت

اد تواند حاوی هشتمی یدرصدستیب ۀنگزی

صد هشتاد در ۀدرصد نادرستی باشد و گزین

بیسۀۀۀت درصۀۀۀد  ،درسۀۀۀت در درون خود

 0.نادرستی دارد

 اخال دلیل تردید در. 3-8

یا هیکس له  2امل قا عدم »با عنوان  ایدر م

قایسۀۀۀ یت اخالقی و م بحثی  «ارزش ۀقطع

 توان نتیجه گرفتمطرح کرده است که می

در تصۀۀۀمیم اخالقی و  سۀۀۀرگشۀۀۀتگی فرد

ناتوانی وی در تعیین درسۀۀۀت و نادرسۀۀۀت 

معتبر ناشۀۀۀی شۀۀۀده  9بسۀۀۀا از فقدان دلیلچه

شد؛  شخص به دلیل فقدان  یاگونهبهبا که 

 .دلیل معتبر در تصۀۀۀمیم و رفتار تردید دارد

که پوخ خود  الف بین این (c2) ۀنموندر 

را صۀۀۀرف آموزش یا صۀۀۀرف امور خیریه 

نه دو هر د، مردد اسۀۀۀت؛ هرچندکن  ،گزی

ست  ؛ اما الف دلیل کافی ندستهمجاز و در

 .برای انتخاب بین دو تصمیم ندارد

2. Amelia Hicks. 

3. argument. 
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شخص با  سرگشتگی،  در این نوع از 

جام  که برای ان جه اسۀۀۀۀت  نه موا دو گزی

یاز دارد. اینجا بحث ا ،هرکدام یل ن  زبه دل

حداقلی و اکثری نیسۀۀۀت که وی به  ۀگزین

ن ند ۀگزی جه ک کهحداکثری تو حث ب ؛ بل

بر  درسۀۀۀت گزینۀیلی برای ترجیح یک دل

 درست دیگر است. ۀگزین

حۀۀل پیتر سۀۀۀینگر برای رف  این راه 

تردید، نوعی اسۀۀۀتدالخ تشۀۀۀبیهی و تمثیلی 

به . اسۀۀۀۀت باور وی اگر در این موارد  به 

ها کمک نشۀۀود، مانند این اسۀۀت که خیریه

صی در حاخ  شما  شدن غرقشخ شد و  با

ا در اینج. باشۀۀۀید خواندن کتابمشۀۀۀلوخ 

 شدن غرقکند از شخص ایجاب می ۀوظیف

ند؛ در غیر این  آن شۀۀۀخص جلوگیری ک

. صۀۀورت به مرو وی کمک کرده اسۀۀت

سینگر ا شخص در این حالت ی ،ازنظر پیتر 

کند را پذیرفته و به خیریه کمک می 0هنتیج

 ود سۀۀۀرخ ۀرا نپذیرفته و از وظیف هو یا نتیج

ندباز می لت .ز حا به ،در هر دو  نوعی وی 

 دلیلت رسۀۀیده اسۀۀت؛ اما اگر در این قطعی

 وی به عدم قطعیت قتیحق درتردید کند، 

شده است و در این حالت،  گرفتاردلیل در 

 ،باید به دلیل عقالنی اسۀۀۀتناد ورزد تا عقل

شخص کند   ,Hicksتکلیف اخالقی را م

                                                           

1. conclusion. 

2018: 16 -165)). 

عدم  ۀالبته این شۀۀۀیوه در حل مناقشۀۀۀ

 قی را ازقطعیت اخالقی، عدم قطعیت اخال

زیرا  ؛دکنعدم قطعیت توصۀۀیفی متمایز می

 ،میمتص ۀدر عدم قطعیت توصیفی در نظری

  که)کاربسۀۀۀت اصۀۀۀل سۀۀۀود و هزینه بود 

تر پی کهیحال ( درن اشۀۀاره شۀۀدداب ترپیش

 .تکرده اساز روش عقلی استفاده سینگر 

 فاعل اخالقیعملی تردید در توانایی . 3-3

بۀۀخۀۀش دیۀۀگۀۀری از سۀۀۀۀرگشۀۀۀۀتۀۀگۀۀی 

صمیم شی از تردید در قدرت و گیرت نده، نا

شۀۀخص . توانایی در تحقق تصۀۀمیم اسۀۀت

ای تواند به شیوهالف مردد است که آیا می

را انجام دهد که تأثیر رفتار  xدرست رفتار 

شد شته با ست را دا یا او آ گرید انیب به ؛در

ام تواند به انجای میبه شۀۀۀکل متقاعدکننده

ار ر رفتکه تأثی مبادرت ورزد x دادن عمل

 (g) ۀنمون در .اخالقاً درست را داشته باشد

 واند به نحوتالف تردید دارد که آیا او می

راسۀۀت بگوید که /  ای دروغمتقاعدکننده

آیا سۀخن  .مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد

گذار بود تأثیر نانو دروغ را  هاو  ت چ ه گف

 .آن را راست بپندارنددیگران است که 

م تردید را رسۀۀۀد این قسۀۀۀبه نظر می
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جاری  ید هن  حسۀۀۀۀاب بهنتوان نوعی ترد

له مردد است أورد؛ زیرا شخص در این مسآ

که قدرت تأثیر سۀۀخن وی چیسۀۀت؛ یعنی 

برای وی آثار سخن یا رفتار وی نامشخص 

مکۀۀان  .اسۀۀۀۀت مکۀۀان و عۀۀدم ا وی در ا

این ترسۀۀۀیم از  .تأثیرگذاری مردد اسۀۀۀت

شۀۀتر به تردید توصۀۀیفی بی قتیحق درتردید 

ه کمگر آن. ت تا تردید هنجاریشۀۀبیه اسۀۀ

شود عدم قطعیت توصیفی و هنجاری  ثابت

انۀۀد و بۀۀدون رف  تردیۀۀد بۀۀه هم وابسۀۀۀتۀۀه

طرف  بر نجۀۀاری  ه تردیۀۀد  فی،  ی توصۀۀۀۀ

  .(Hicks, 2018: 161-165)  شودنمی

یت . 4 عدم قطع قد کلی بر  سی و ن برر

 اخالقی

دهد مسائل گذشت نشان می چهآنبررسی 

عدم قطع یدهیت اخالقی در بسۀۀۀتر  ر تپیچ

به  ؛دنشۀۀۀومی برای کاهش این پیچیدگی 

عدم نظر می به  رسۀۀۀد آگاهی مضۀۀۀاعف 

هایی که فاعل با آن مواجه اسۀۀۀت، قطعیت

 حداکثری، امکان ۀنقد عمل بر اساس گزین

و عۀۀدم امکۀۀان ارزیۀۀابی و داوری فۀۀاعۀۀل 

مک  ... اخالقی نه ک ها گا به تصۀۀۀمیم آ

یت می عا ند. ر ی تصۀۀۀمیم هاچارچوبک

یب تصۀۀۀمیم در بسۀۀۀتر عدم اخالقی، آسۀۀۀ

 :دهدقطعیت و سرگشتگی را کاهش می

افزونی سرگشتگی فاعل اخالقی در . 4-0

 هاعدم قطعیت ییافزاهم بستر

عدم به نظر برسۀۀۀد  گونهنیا ممکن اسۀۀۀت

 و تعیّن تیمحدوداز  راشۀۀۀخص  ،قطعیت

موضۀۀ  این از اما رسۀۀاند، می جبر به آزادی

شتار شتگ عدم قطعیت سرانجام ،نو ی سرگ

اسۀۀت؛ زیرا انسۀۀان با اقسۀۀام متنوعی از عدم 

احتماخ در  و وجود ها مواجه اسۀۀتقطعیت

ماخ،  نار احت عدم ک نار  نان در ک عدم اطمی

نهایت مسیر را برای فاعل نشان بیاطمینان، 

هد. می با  لحظه هردر او د ممکن اسۀۀۀۀت 

رو شود که باید تصمیم بشرایط جدیدی رو

را بر زینه یک گ تصمیم بگیردبگیرد؛ یعنی 

صیفی  گزینۀ دیگر ترجیح دهد. با تردید تو

تواند آثار و عوارض تصۀۀۀمیم خود را نمی»

یش کنۀۀدپ نی  ی نجۀۀاری « ب ه تردیۀۀد  و بۀۀا 

از مج»، «رفتار درست و نادرست»تواند نمی

را تشۀۀۀۀۀخۀۀیۀۀص دهۀۀد « و غۀۀیۀۀرمۀۀجۀۀاز
(Podgorski, 2020: 43; Barry, 

داند نمی»او تر طور خا به .(899 :2016

کنش بۀۀه تصۀۀۀمیم وی چۀۀه دیگران در وا

و آیا موضۀۀۀ  آنان  نندیگزیبرمموضۀۀۀعی 

داند حاالت و نمی»و درنهایت « ثابت است

تصۀۀمیم ثابت اسۀۀت یا  ۀقدرت وی در ادام

هۀۀای شۀۀۀرح بیشۀۀۀتر عۀۀدم قطعیۀۀت«. متلیر

اخالقی،  (نرود)غیراخالقی و عدم قطعیت 
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 مورد ۀپیچیدگی تصمیم و انتخاب در مرحل

. هرچند ممکن دهدنظر را بیشۀۀتر نشۀۀان می

اسۀۀۀت عدم قطعیت اخالقی به هنگام عمل 

 اهمیت بیشتری بیابد:

 یراخالقیهای غعدم قطعیت الف(

، یشۀۀناسۀۀیهسۀۀتهای عدم قطعیت در حیطه

سی و اجتماعی، روان سمعرفتشنا  ،یشنا

ط ندیراخالقیغاخالق و  ۀخارم از حی ، 0ا

هۀۀا از جهتی بر هر یۀۀک از عۀۀدم قطعیۀۀت

 :مؤثرندتصمیم 

ست در حیطۀ (0 سیه ی، پیامد و آثار یک شنا

ممکن اسۀۀۀت مثبت یا منفی تصۀۀۀمیم و رخداد 

  باشد؛

ت ممکن اس اجتماعی عدم قطعیتِدر بستر  (2

  مثبت یا منفی باشد؛ به تصمیم واکنش

حاالت روانی شۀۀۀخص   (9 ، ریگمیتصۀۀۀمدر 

ثبۀۀات و ی طورکلبۀۀهمتلیرهۀۀایی وجود دارد و 

 ،در دانایی و نادانی ،عدم ثبات در حاالت انسان

 ... ارادگیتوانۀۀایی و نۀۀاتوانی، بۀۀاارادگی و بی

 ؛بدیابروز می

ثار و   (4 به آ از جهت نوع معرفت شۀۀۀخص 

پیامد تصۀۀمیم، معرفت ممکن اسۀۀت به شۀۀکل 

 احتماخ یا عدم اطمینان باشد.

                                                           

  د اخالق است.. مربوط به اخالق نیست نه اینکه ض0

(های اخالقی )هنجاریعدم قطعیت (ب
2 

عمل  ۀفاعل اخالقی ممکن اسۀۀۀت در حیط

  متفاوتی از تردیدها شود: سامدچار اق

 نادرستی؛یا عدم قطعیت در درستی ( 0

 ؛دینبا و دیعدم قطعیت در با( 2

 عدم قطعیت در مجاز و غیرمجاز؛( 9

 عدم قطعیت در استدالخ اخالقی؛( 4

حاالت اخالقی (5 یت در  در  ، یعنیعدم قطع

 فضیلت و رذیلت؛

پۀۀذیری و عۀۀدم قطعیۀۀت در مسۀۀۀئولیۀۀت (2

 ؛ناپذیریمسئولیت

 انتخابی. ۀتردید در نظری (7

صۀۀۀورت فۀۀاعۀۀل اخالقی در  در این

الت ی در حادهیچیپهنگام تصمیم با مسائل 

موارد  عدم قطعیت روبروسۀۀۀت و بررسۀۀۀی

تهپیش مالحظات خاصۀۀۀی را اقتضۀۀۀا  ،گف

 :کندمی

در عدم قطعیت غیراخالقی و از  اوخ:

بل شتوصۀۀۀیفی، این پرسۀۀۀ ۀنگر ث بح قا

آیا انسۀۀۀان در شۀۀۀرایطی که پیامد/ :اسۀۀۀت

شرا ... واکنش ست با  یامد یطی که پمثبت ا

صیف ست، از منظر تو به  ،ی/ واکنش منفی ا

کل کی گیرد و از منظر تصۀۀۀمیم می شۀۀۀ

صمیم بگ شکل کیباید به ، هنجاری یرد ت

 ؟متفاوت است یا تصمیم در هرکدام

2. normative uncertainty. 
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بۀۀدیهی اسۀۀۀۀت ترکیۀۀب عۀۀدم  :دوم

بر تردید « ب»با « الف»های گروه قطعیت

اخالقی این  شافزاید؛ اما پرسۀۀشۀۀخص می

که از  فاسۀۀۀت  کدام اخالق ۀمنظر فلسۀۀۀ  ،

ها ها مجاز و درست و کدام ترکیبترکیب

یت  عدم قطع یا  به هم مرتبط اسۀۀۀۀت؟ آ

به عدم قطعیت هنجاری مرتبط  توصۀۀۀیفی 

یعنی آیا تردید در پیامدها به تردید  ؟اسۀۀت

در تصۀۀۀمیم بر درسۀۀۀتی و نادرسۀۀۀتی رفتار 

تردید  آیا» گریدانیب بهگذارد؟ تأثیری می

به آن ربط دارد؟ « دهدجام میچه انفاعل 

یۀ اخالقی شۀۀۀرایط معرفتی را در  یا نظر آ

آیا  ترطور دقیقداند؟ و بهتصۀۀۀمیم مؤثر می

نظریۀ اخالقی موظّف اسۀۀۀت که شۀۀۀرایط 

معرفتی را در نظریۀ خود لحاظ کند. کدام 

هۀۀای اخالقی بۀۀا این تۀۀأثیرگۀۀذاری نظریۀۀه

 .((Fleischhu, 2013: 68سازگارند 

دم قطعیت با این فرض که ع :سۀۀۀوم

ا تصمیم هنجاری تأثیر دارد، آیبر توصیفی 

و د فاعل باید سۀۀازگار رفتار کرده و در هر

 تصمیم بگیرد، یا اینکه شخص شرایط یک

شرایط را در نظر بگیرد  باید به هنگام رفتار 

 ؟متفاوت تصمیم بگیردبه صورت و 

                                                           

  لیلتح به یادشده هایپرسش از هرکدام به . پاسا0

شتری ضوع از خارم که نیاز دارد بی شت این مو   ارنو

یت در ها یت در  ،ن عدم قطع کدام 

 تصۀۀمیم اهمیت دارد و شۀۀرایط تصۀۀمیم در

ماخ چیسۀۀۀت؟  نان و احت عدم اطمی لت  حا

چه  نان  عدم اطمی ماخ و  تصۀۀۀمیم در احت

ئل اخالقی را طرح می به چه مسۀۀۀا کند و 

ند  پایب ید توجه کرد و  با ئل اخالقی  مسۀۀۀا

تواند در این شۀۀۀرایط آیا انسۀۀۀان می ؟0بود

سد ست بر صمیم در  ؟فارغ از تردیدها به ت

ن به خاصۀۀیت مزیّ آیا ممکن اسۀۀت انسۀۀانِ

   ؟از سرگشتگی نجات یابد ،زادیاختیار و آ

نه از این سۀۀۀرگشۀۀۀتگی را  یک نمو

خود شۀۀۀرح داده  2ۀدر مقال اسۀۀۀکیل،مک

ست شخص بین  از. ا  x ۀنیگزنظر وی اگر 

 این شۀۀۀخصمردد اسۀۀۀت و به اعتقاد  yو 

درسۀۀت اسۀۀت و  درصۀۀدهشۀۀتاد  xگزینۀ 

ی مبتن ،بیست درصد درست است yگزینۀ 

 یهاگزینه توان گفتمی بر این درصۀۀۀدها

یۀۀابۀۀد مۀۀیانۀۀتۀۀخۀۀابۀۀی چۀۀهۀۀار حۀۀالۀۀت 

(MacAskill William, 2016: 

967-970). 

0. x  را انجام دهد و بایدx داد؛را انجام می 

2. y  را انجام دهد و بایدy داد؛را انجام می 

تار، هدف. اسۀۀۀت یل این نوشۀۀۀ   قطعیت عدم تحل

 است. آن لوازم و مسائل و هنجاری

2. normative uncertainty as a voting 

Problem. 
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9. x هد در جام د درسۀۀۀۀت  yکه حالی را ان

 است؛

4. y که حالی را انجام دهد؛ درx  درسۀۀۀت

 است.

عل در  سۀۀۀخنمبتنی بر  پس فا وی، 

و  x ۀنیگز دم قطعیت و تردید بینحالت ع

y، نه دو اسۀۀۀت، رو بودهببا چهار گزینه رو 

ستدر  گزینه؛ زیرا  ،شرایط عدم قطعیت ا

دو تصۀۀمیم درسۀۀت و دو تصۀۀمیم  بسۀۀاچه

نده نادرسۀۀۀت در پیش روی تصۀۀۀمیم گیر

درست، نادرست  ممکن استواقع در .باشد

شۀۀرح  .درسۀۀت باشۀۀد ،باشۀۀد و نادرسۀۀت

ت و لوازم و های درسۀۀۀت و نادرسۀۀۀگزینه

ست سیار فراتر از این مثاخ ا شکالت آن ب  م

و در هر تفسۀۀۀیری از درسۀۀۀتی و نادرسۀۀۀتی 

سائل  شت که م تقریری متفاوت خواهیم دا

 طلبد. و لوازم دیگری را می

 عمل بر اساس گزینه حداکثری ۀمخاطر. 4-0

با دو خوانش  ترشیپ عدم قطعیت اخالقی 

؛ شۀۀرح داده شۀۀدیی گرانیعگرایی و ذهن

با وانش ذهنخ فت  حاظ نوع معر به ل گرا 

اسۀۀۀت و خوانش  سۀۀۀازگارترعدم اطمینان 

 با احتماخ معرفتی سازگارتر است.  گرانیع

سد اوخ به نظر می نگاهدر  ساس ر بر ا

است فاعل سرگشته  بهترگرا، خوانش ذهن

 از ؛بر اسۀۀاس بیشۀۀترین باور خود رفتار کند

عل بر هیچ چونرو این فا دو از یک باور 

متمرکز نیست، تصمیم بر اساس باور  طرف

درصۀۀۀد( و ترک  21مثاخ برای حداکثری )

؛ اسۀۀتدرصۀۀد( معقوخ  01حداقلی ) ۀگزین

 ،درصۀۀد به دلیل پیامد مثبت 21 ۀزیرا گزین

ن یامد منفی  01 ۀبر گزی یل پ به دل درصۀۀۀد 

با رترجیح دا تدایی  ما این نظر معقوخ اب د؛ ا

جه اسۀۀۀۀت. فرض کنیم  فرض دیگری موا

ای درصۀۀۀد مشۀۀۀتمل بر مخاطره 01 ۀگزین

شۀۀدید اسۀۀت که در نسۀۀبت با پیامد مثبت 

 ۀدیگر قابل قیاس نیسۀۀۀت و مخاطر ۀگزین

 .ندکشدید این پیامد مثبت را تخریب می

شۀۀۀخص الف قصۀۀۀد  (b3) ۀدر نمون

حریق برای  یدارد یۀۀک دسۀۀۀتگۀۀاه اطفۀۀا

ه دسۀۀۀتگا ۀتهی ۀبخرد، اما هزین اشکارخانه

یاد اسۀۀۀت یار ز از این که او  ژهیوبه ؛بسۀۀۀ

 01د، اما وی برکارخانه سۀۀۀود چندانی نمی

ماخ می که درصۀۀۀۀد احت هد  ثهد  ایحاد

و کارخانه را به مخاطره  رخ دهدنامطلوب 

درصۀۀد عمل  21اگر او بر اسۀۀاس  .بیندازد

 سۀۀۀپسدرصۀۀۀد را ترک کند و  01کند و 

ماخ کمی برای آن  که احت ناگواری  فاق  ات

باید  پسشۀۀۀود؟ چه می رخ دهد، ،دادمی

مان گ مواردی که بیشترین باور همراه بابین 

ست و ست لیخطر ه  تفاوت ،گمان خطا نی
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ارده و در مواردی که تصۀۀمیم مسۀۀتلزم ذگ

ست درصد باور خود  01به  ،خطر امکانی ا

 د.رنیز توجه ک

ست   شخص در حالت تردیدممکن ا

ماخ ییگرانیع شۀۀۀیوۀبا   ،بر اسۀۀۀۀاس احت

رصۀۀد هشۀۀتاد د ۀگزین یعنی بگیرد،تصۀۀمیم 

را  درصۀۀد سۀۀتیبو  را ترجیح دهد خاحتما

رها کند. این شۀۀیوه از تصۀۀمیم در مواردی 

خطرآفرین اسۀۀۀۀت  کۀۀه پیۀۀامۀۀد تصۀۀۀمیم

 زاست. مشکل

ن در تلییر ژنتیکی، فرض  (a3) ۀنمو

بیولوژیسۀۀۀت این اسۀۀۀت که پیامد تلییرات 

 گرشیآزما ،ژنی منفی نیسۀۀت و با پژوهش

 رسۀۀدیمدرصۀۀد به این نتیجه  11با احتماخ 

یامد نیخطرآفرصۀۀۀمیم که آن ت  نبوده و پ

پیامد  واقعاًنیسۀۀۀت، اما اگر در این حالت 

بۀۀاشۀۀۀۀد و  نیخطرآفرمنفی داشۀۀۀتۀۀه و 

بیولوژیسۀۀۀت بر اسۀۀۀاس احتماخ حداکثری 

ند، خاطره عمل ک تاری م ته رف آمیزه داشۀۀۀ

  .(Roeser, 2009 :16) 0است

، الف تصۀۀۀمیم گرفته (c3) ۀدر نمون

سۀۀۀالمندان  ۀرا به خیری خویش اسۀۀۀت پوخ

شدب ست وی قطعاً می .بخ داند این رفتار در

                                                           

 A type I-- اوخ ۀخطای درجه آن ب محققان .0

error ی خطا در مقابل) ندیگومی مثبت کاذب ای

 .(منفی کاذب ای A type II error--دو ۀ درج

که خیریه این سرمایه  دارداست، اما تردید 

صۀۀۀرف سۀۀۀالمندان  به شۀۀۀکل درسۀۀۀتی را

دهد تصمیم احتماخ می نیچنهم او کند،می

ها ناز آمنفی داشته باشد که  پیامدهایوی 

ت توان گفدر این صورت نمی ؛آگاه نیست

نقش  ،احتمۀۀاخ بیشۀۀۀتر یۀۀا بۀۀاور توجۀۀه بۀۀه

 رد.انتخابی دا ۀدر تعیین گزین تریافزون

هرچنۀد راننۀدگی در  (k) ۀدر نمونۀ

خطا  نامکا حالت نگرانی خطا نیست و تنها

 وجود داشۀۀۀتهخطا احتماخ ده درصۀۀۀد  یا با

ده درصۀۀد  امکان یا احتماخ این ولی، باشۀۀد

ست به خطر مرو  شودممکن ا  در .منتهی 

خ معقوتر باور محکمترجیح  ،این صۀۀۀورت

 نیست.

یت  افزون بر این ممکن اسۀۀۀۀت واقع

حداقلی  یا احتماخ و دیترد همان باور مورد

 در این ؛حداکثری و احتماخِ باشۀۀۀد نه باور

 ،یثرحداک ۀرفتار بر اساس گزین با صورت

 وی ناخواسۀۀۀته دچار خطای اخالقی شۀۀۀده

 .است

 مشکل ارزیابی و عدم قطعیت. 5

های در خوانش) یعدم قطعیت فاعل اخالق
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تار مختلف آن( یا داوری رف دیگران  خود 

تار زیرا د. کنرا مشۀۀۀکل می در زمان  xرف

بر اسۀۀۀاس نتایجش در زمان دوم نخسۀۀۀت 

اوالً ممکن است در زمان  ؛شودارزیابی می

دوم پیامدهای دیگری ایجاد شۀۀۀود که بر 

ممکن اسۀۀۀت ثانیاً  ؛داوری وی اثر بگذارد

رده ک رییتلفاعل اخالقی شۀۀرایط و حاالت 

 شود. مانیآن رفتار پش ۀاز ادامو 

مونۀۀ لف در زمۀۀان ،(M1) ۀن  t1 ا

مدت  به t2 گیرد که در زمانمی میتصۀۀۀم

برای . سۀۀۀیگۀار را ترک کنۀد هفتۀه کیۀ

صمیم بر  شخص  دادن انجامت چنین کاری 

شرایط  ست خود را ارزیابی کند تا  باید نخ

داند که آیا در زمان را فراهم کند؛ اما نمی

آیۀۀا . دتوانۀۀد خود را کنترخ کنۀۀدوم می

وی اتفاق  ۀشۀۀۀرایط بیرونی و خارم از اراد

افتۀۀد کۀۀه وی در تصۀۀۀمیم خود مردد نمی

در ارزیابی  را ، اوعدم قطعیت پس ؟شۀۀۀود

 دکنخود برای انجام این تصۀۀۀمیم مردد می

(Hansson, 2013: 18-20). 

شودگیپوزش. 6 فاعل   1خواهی و بخ

 سرگشته

شرایط عدم  شکل دیگر فاعل اخالقی در  م

                                                           

1. exculpatory قبوخ عذر است. مقصود .  

2. Barry. Christian . 

حیرانی و سۀۀرگشۀۀتگی در باره  قطعیت، از

نه ناشۀۀۀی میگزی خابی  شۀۀۀود. در های انت

قت   به حقی ته و حیران  عل سۀۀۀرگشۀۀۀ فا

 ،ها اطمینان کامل نداردکدام از گزینههیچ

ی گزینه انتخابچند به لحاظ نظریاز این رو 

 ها و در نتیجهگزینه کدام ازهیچ وشۀۀۀته دا

با  هایشرفتار کامالً بر خطا نیسۀۀۀت؛ زیرا 

روست که نه کامالً درست ایی روبههگزینه

 درنهایت؛ است و نادرست نه کامالً غلطو 

تخۀۀابی دارد. و ن  در عمۀۀل یۀۀک گزینۀۀه ا

که  نه درصۀۀۀورتی  عل گزی فا ی ترجیحی 

باشۀۀۀۀد، یتدرواقع طا  را  ویتوان نمی خ

گمان خود بر اساس  رابهیز ؛ سرزنش نمود

نه درسۀۀۀۀت تار کرده اسۀۀۀۀت و گزی تر رف

 هرابیز ؛وده نیسۀۀتکامالً بخشۀۀ حاخدرعین

خواهی ولی پوزش ؛خطا رفتار کرده اسۀۀت

وی نیز موجه نیست؛ زیرا ممکن است واقعا 

باشۀۀۀد. تار وی درسۀۀۀت  عدم رو ازاین رف

یت اخالقی، یت در  قطع عدم قطع جب  مو

عل اخالقی سۀۀۀرزنش و پوزش فا خواهی 

  گردد. می

با  2کریسۀۀۀتین باریی با تحلیل مقاله

: بودن مجاز عدم قطعیت اخالقی و»عنوان 

بی مجموعۀۀۀ گزینۀۀه توان می  9«هۀۀاارزیۀۀا

3 .  moral uncertainty and permissibility: 

evaluating option sets. 
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سرزنش کمتر »ای که آن را قاعده سته  شای

سرزنش شتر  سته بی شای بین  خوانیم،می« و 

فاعل اخالقی تار خطا و سۀۀۀرزنش  در  -رف

 شرایط قطعیت و عدم قطعیت تمایز نهاد.

 اریکریسۀۀۀتین بشۀۀۀرح بیشۀۀۀتر اینکه  

معتقد است شخصی که دانسته خطا کرده، 

دین معناسۀۀۀت که به باورهای خود متعهد ب

نبوده اسۀۀت و شۀۀایسۀۀته سۀۀرزنش بیشۀۀتری 

سبت به کسی است که از روی نادانی آن  ن

 در تبیین دیدگاه .رفتار را انجام داده اسۀۀت

فت ید گ با تار : وی  نب  Xاگر رف جا از 

 افتهیانجام «ب»و شۀۀۀخص  «الف»شۀۀۀخص 

 :رویمفرضی روبه دو حالت با باشد

ست که بر این  شخص الف شه ا اندی

این رفتار ازنظر اخالقی خطاسۀۀۀت و آن را 

  ؛انجام داده است

ب بر این اندیشه است که آن شخص 

 . رفتار خطا نبوده و انجام داده است

 شخصِ مسئله سرزنشدر این صورت 

 :دو حالت دارد «ب»و  «الف»

درواق  خطا باشۀۀد،  xحالت اوخ: اگر 

که نبه دلیل ای ؛شودالف دو بار سرزنش می

دانسته خطا کرده و به دلیل آنکه رفتار خطا 

داشته است و ب تنها به دلیل رفتار خطایش 

 .شودسرزنش می

                                                           

1. Julia Staffel1. 

درواق  خطا نباشد،  xاگر  :حالت دوم

که  یل آن به دل به  برخالفالف  طباور   اخ

این رفتار را انجام داده است سرزنش  بودن

  شۀۀۀودشۀۀۀود، امۀۀا ب سۀۀۀرزنش نمیمی

((Barry, 2016, pp. 900-902  از

این رو شۀۀۀخصۀۀۀی که با عدم قطعیت رفتار 

خطایی را انجام داد نسۀۀۀبت به کسۀۀۀی که 

دهد شۀۀۀایسۀۀۀته سۀۀۀرزنش دانسۀۀۀته خطا می

یب پوزش  به همین ترت کمتری اسۀۀۀۀت و 

 خواهی فاعل موجه است.

 ۀدر مقال 0جولیا اسۀۀتافل کهیحال در 

یت اخالقیبی» عدم قطع باطی  ن بر ای «ارت

ار ر خطا و رفتبین باو باور اسۀۀۀت که باید

 «ب»معتقد است شخص  وا خطا تمایز نهاد؛

بار سۀۀۀرزنش  لت نخسۀۀۀۀت نیز دو  حا در 

تی رفتار نادرس کهاین دلیل  به شود؛ زیرامی

را درسۀۀت پنداشۀۀته و بر اسۀۀاس پنداشۀۀت 

ست؛ هرچند از جهت  خویش رفتار کرده ا

ه اما ب شودبوده و سرزنش نمی رفتار معذور

ص شتن این باور و نق ای تالش بر اندلیل دا

 ,Staffel1) شودبهبود باورها سرزنش می

2019: 55-62). 

ست  سطح باالتری معتقد ا هارمن در 

ید مهم اسۀۀۀۀت و  فرد تالش برای رف  ترد

سرگشته باید بکوشد تردید خود را برطرف 
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به  ند و اگر تالش نکرده و  جامک  دادن ان

ته  تار بر اسۀۀۀاس تردیدها تصۀۀۀمیم گرف رف

 شۀۀۀودزنش میسۀۀۀر جهت نیا از اسۀۀۀت،

(Harman, 2015: 67). 

 دیدگاه استافل انسجام رسدبه نظر می

محوری بیشۀۀۀتری دارد؛ زیرا در حالت باور

باید نسۀۀۀبت باور با عمل را مالک ارزیابی 

مشۀۀکل کریسۀۀتین . نه واقعیت را ،داد قرار

باری این است که وی برای ارزیابی فرد از 

باور ،اسۀۀۀۀاس اخالقی وی عدوخ  هایعنی 

  ست.ده اکر

دیدگاه به هنگام  هر دو ،بر این افزون 

باور  به میزان  ید  با یت  عدم قطع حث از  ب

را  x دو اگر الف و ب هر. دکننۀۀتوجۀۀه 

ستیبه ناناما میزان باور آ ،اندانجام داده  در

احد و ۀتوان به شۀۀیونمی ،آن متفاوت باشۀۀد

 «الف»اگر . این دو شخص را سرزنش کرد

شتاد درصد خطا xباور دارد   «ب»ست و ه

 تهافیدسۀۀت یدرصۀۀدسۀۀتیتنها به خطای ب

خالف باورهایشان  بر کهصورتی در ،است

باشۀۀۀند تار کرده  ت سۀۀۀرزنش و شۀۀۀدّ ،رف

 .خواهد بودمعذوریت متفاوت 

ساسی شکاخ ا  که فهم واست  تر اینا

 ۀبرای هم ،تالش برای حصوخ باورِ درست

 ایهفردی که در جامع .افراد ممکن نیسۀۀت

                                                           

1. Abelard Podgorski. 

های خویش پنداشۀۀت خا  رشۀۀد کرده و

باورها از  کرده،اخذ  دخو ۀرا از جامع در 

خود را متعهد او  ،شودیم متأثر فرهنگ آن

بۀۀه بۀۀاورهۀۀای اخالقی هرچنۀۀد کۀۀاذب و 

در این صورت  ؛داندن جامعه میآنادرست 

درسۀۀۀتی و  دربارۀ هنگام تردید بهشۀۀۀخص 

هد  ،نادرسۀۀۀتی کاذب متع باور اخالقی  به 

نه هد بود و  ها تصۀۀۀمیخوا تار بر تن م و رف

 قابل سرزنش ،اساس این باور کاذب و غلط

نخواهد بود بلکه تالش وی برای حصۀۀۀوخ 

باورِ درسۀۀۀت، انتظاری بیهوده اسۀۀۀت و در 

 .باور به باورهای کاذب قابل سرزنش نیست

گر  یما ه خوا سۀۀۀرزنش شۀۀۀخص  ب

ای گونه ها را بهسۀۀرگشۀۀته در عدم قطعیت

به منشۀۀۀأ ،حل کنیم یات  باید  ه توجاخالق

 .یمکن

رفتار  هدایت باورهای شخص دراگر 

حل  دیدگاه اسۀۀۀتافل راه ،وی مؤثر اسۀۀۀت

ان نظر ایش از. مناسبی است اما کامل نیست

شۀۀۀخص باید برای حصۀۀۀوخ باور درسۀۀۀت 

تالش کند و سستی فرد برای حصوخ رفتار 

 پرسشاما این  ؛درست قابل سرزنش است

تالش  و سۀۀنجۀالک که م شۀۀودمطرح می

 ؟مانی یا محتوایی استآیا ز و فرد چیست

عدم » ۀدر مقال 0آلبرد پادگروسۀۀۀکی

 

javascript:;
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)در  «قطعیت هنجاری و مشکالت وابستگی

خش بۀۀاورهۀۀای  عیغب ط ق هکۀۀار  (یر را

ده اسۀۀۀت. اگر عدم تری را مطرح کرعملی

رجیح معیار ت ،قطعیت مبتنی بر باور باشۀۀۀد

یک باور بر باور دیگر وجود دلیل اسۀۀت و 

ساس باورباید ب شخص ل دالی همراه با ،ر ا

در حالت  معتبر عمل کند؛ در این صۀۀورت

 بین باور مبتنی بر دلیل و باور عدم قطعیت

 .محض تفاوت وجود دارد

عۀۀدم قطعیۀۀت مبتنی بر احتمۀۀاخ  اگر 

شخص بین  شد و  ست، نهیگز دوبا  مردد ا

نه یک گزی یار ترجیح  ماخ  ،مع میزان احت

ست و  ستی آن ا ست که گزینه در طبیعی ا

ستی ب شتر بر گزینه با احبا احتماخ در تماخ ی

ستی کمتر ترجیح دارد صورت . در در این 

همراه با دلیل  بر اسۀۀۀاس باورِ باید یاعمل 

 عمل بر اساس سنجش عینی یا معتبر باشد و

-Podgorski, 2020: 59)و احتمۀۀاخ

60). 

عدم قطعیت در نظر و محدودیت . 7

 در عمل

عدم قطعیت اخالقی مسۀۀتلزم این اسۀۀت که 

ن درسۀۀۀتی و نادرسۀۀۀتی از بین مرز دقیق میا

یان  لت م حا عل اخالقی در این  فا برود و 

تر سۀۀرگشۀۀته باشۀۀد، نه درسۀۀت و درسۀۀت

ز با تمایرسد به نظر می. درست و نادرست

توان گفت این بین سۀۀۀطح نظر و عمل می

 :رودمرز در عمل از بین نمی

اسۀۀۀت و  ذهنیعدم قطعیت امری  (0

منطق درسۀۀت یا نادرسۀۀت ، رفتار ۀدر مرحل

تواند در اندیشۀ خود فاعل می. حاکم است

د که عزم کن وقتینهایت تردید کند، اما بی

 کیدادن ح با ترجی فعلی را تحقق بخشۀۀد،

، داوری کرده که درسۀۀت اسۀۀت؛ در طرف

شخص در تردید یکی از  صورت اگر  این 

واق  درسۀۀۀت  در که برگزیده، یانهیدوگز

 واق  بوده، مسۀۀتحق پاداش اسۀۀت و اگر در

شده  نبوده، درست به خطای اخالقی دچار 

 .است

نان( 2 لت اطمی حا  ،بین تصۀۀۀمیم در 

ندهایی که  نان و احتماخ در فرای عدم اطمی

برای عزم و تصۀۀۀمیم اسۀۀۀت، تفاوت وجود 

ه ک یتصۀۀمیم درزمان چگونگیِیعنی  ؛دارد

وت متفا ،داندداند یا کامل نمیپیامد را نمی

ها را می مد یا که پ مانی اسۀۀۀۀت  ناز ز  .ددا

 سرانجام احتماالًتصمیم زمانی که  نینچهم

ماالً منفی  جام احت بت و سۀۀۀران  ،اسۀۀۀۀتمث

متفاوت اسۀۀۀت. یعنی فرایندهای تصۀۀۀمیم 

متفاوت است. در مواردی که احتماخ پیامد 

ید بررسۀۀۀی و  ،منفی وجود دارد ملبا  تأ

باید تحلیل کری شۀۀۀتریب د و به زبان عملی 



020 

 

 0410  بهار و تابستان،  82فلسفی، شماره  تأمالتدوفصلنامه علمی  

 

 

 فرایندهای تصمیم دریکی از ریسک کرد. 

عدم لت  یت حا تجربی و  ، سۀۀۀنجشقطع

برآورد آثۀۀار و عوارض تصۀۀۀمیم، یعنی 

تصۀۀۀمیم  0تحلیل آسۀۀۀیب و خطر احتمالی

و محققان در  (212: 0974اسۀۀۀت )الوانی، 

نیز این فرایند  2«اخالق عدم قطعیت» ۀحیط

 :Barry, 2016) دانندرا ضۀۀۀروری می

902; Roeser, 2009: 16; 

Fleischhu, 2013: 65).  

 ،مقۀۀام نظر پس طی این مرحلۀۀه در

نه عل گزی که درسۀۀۀۀت میفا ند ای را  دا

تفاوتِ فرایندهای  رواین دهد. ازترجیح می

یگر درا نسۀۀۀبت به فعل  تصۀۀۀمیم، یک فعل

ست سبتکند. این تر نمیدر در  اهیسنجن

ل ل ،شۀۀۀودنظر مطرح می ۀمرح  ۀنه در مرح

تنها تحقق اسۀۀۀت و  ،عمل ۀعمل. در مرحل

سۀۀۀت در، مسۀۀۀتلزم یک رفتار افتنیتحقق 

  دانستن آن است.

 گیرینتیجه

اخالق عۀۀدم »و  «عۀۀدم قطعیۀۀت اخالقی»

 اولی ؛دو اصۀۀطالح متفاوت اسۀۀت «قطعیت

یعنی تردید در درستی  به تردید در هنجارها

 ۀدر حوز دیگر مفاهیمو نادرسۀۀتی، الزام و 

و دومی به مسائلِ اخالقی عمل مرتبط است 

                                                           

1. risk analysis. 

 یرینۀۀاپۀۀذینیبشیپ شۀۀۀرایط تصۀۀۀمیم در

 هایی، یعنی تصۀمیماسۀت حواد  معطوف

ر به طو اخالق مرتبط نیسۀۀۀت. ۀکه به حوز

ثاخ تصۀۀۀمیم در حیطۀ محیط زیسۀۀۀت و  م

تاً به اخالق تلییرات ژنی گیاهان ذا  مربوط 

نیسۀۀۀت، اما در صۀۀۀورتی که این تلییرات 

مسۀۀائل اخالقی آن   ،موجب آسۀۀیب شۀۀود

یت می بداهم یت» .یا عدم قطع به « اخالق 

عدم . کنداین دسۀۀۀت از مسۀۀۀائل توجه می

سۀۀۀو از نوعِ یک قسۀۀۀم نخسۀۀۀت ازقطعیت 

یامد تصۀۀۀمیم و  فاعل اخالقی معرفت به پ

تار تأثر اسۀۀۀترف عل  ؛، م فا لت  حا در این 

اخالقی ممکن است خالی از معرفت قطعی 

با   صۀۀۀرف امکانبوده و در این صۀۀۀورت 

نان( ) ماخ صۀۀۀعدم اطمی بدون  رفیا احت

با جهل و برآورد عددیِ سۀۀۀرانجام  همراه 

 یا اینکه ممکن اسۀۀت تالشرد تصۀۀمیم بگی

عددکرده و  با برآورد  مالی   و با علم احت

یامد درصۀۀۀد به معرفت قطعی نزدیک پ   ،

 این در همچنین .شۀۀۀۀده و تصۀۀۀمیم بگیرد

ت، مطمئناً درس به سه قسم تصمیم ،پارادایم

 تقسۀۀیم درسۀۀتِ ممکن و احتماالً درسۀۀت

 شود.می

اگر تصۀۀمیم اخالقی مبتنی بر معرفت  

تردید هنجاری به عدم شود، ذ احتمالی اتخا

2. ethics of risk and uncertainty. 



  ه موحدنیامعصوم /سرگشتگی فاعل اخالقی در بستر عدم قطعیت و تردید 

 

 
022 

 

 

 

ین د؛ با اشۀۀۀوقطعیت توصۀۀۀیفی نزدیک می

 هبۀ عۀدم قطعیۀت توصۀۀۀیفی، کۀه تفۀاوت

ماالت تجربی ثار  1احت به آ  و عینیِ مربوط 

 یاخالقعدم قطعیت و   مربوط اسۀۀت رفتار

ست به ست یاحتماخ در میت اهرفتار  یو نادر

عۀۀدم قطعیۀۀت اخالقی چنین هم ؛دهۀۀدمی

معرفۀۀت احتمۀۀا بر  نی  ت ب خوانش لی بۀۀا م

در این حالت  .سۀۀازگارتر اسۀۀتیی گرانیع

بۀه دلیۀل رفتۀار خطۀا اخالقی تنهۀا فۀاعۀل 

اگر تصمیم اخالقی مبتنی . شودسرزنش می

عدم قطعیت  اتخاذ شۀۀۀود، بر عدم اطمینان

گرایی نزدیۀۀک بۀۀه خوانش ذهناخالقی 

هنشۀۀۀۀود و در می نش ذ و  ییگراخوا

عل  محوری،باور فا یل عذرخواهی  به دل

و این فاعل سۀۀرزنش  هبود خطا موجه رفتار

عذرخواهی وی  ؛شۀۀۀودنمی ما  یلا  به دل

پذیرفتنی نبوده و از این باور غلط داشۀۀۀتن 

ستجهت  سرزنش ا ی مبتننهایت . در قابل 

یت بر مۀ دروغ ،اخالقی  عدم قطع ها، ه

راسۀۀۀت  ،هادروغ نیسۀۀۀتند و همۀ راسۀۀۀت

با که دروغ  ند؛ بل یب  نیسۀۀۀت راسۀۀۀۀت ترک

از اخالقیات مسۀۀتلزم این تفسۀۀیر  .شۀۀودمی

سبی سطح ن ست ک اخالق فراگرایی در  ه ا

قدان قد به ،منت ندآن پرداخته ن ب .ا ته  ید الب ا

در شۀۀرایط عدم قطعیت در  گفت تصۀۀمیم

                                                           

1. empirical uncertainty probabilities. 

م گفته تقسۀۀۀیمقام نظر به سۀۀۀه قسۀۀۀم پیش

عمۀۀل  و در مقۀۀام واق  در شۀۀۀود، امۀۀا می

و یا نادرست است؛  است درستیا تصمیم 

دهد دهد یا نمیم میزیرا فرد یا آن را انجا

و در خارم حالتی بین این دو امکان تحقق 

 .ندارد

 در شرایط گیریتصمیم ،یک راه حل

های تصمیم است، عدم قطعیت روش نظریه

ته . الب-سۀۀود تصۀۀمیم-ۀ هزینهیعنی محاسۀۀب

متنقدان بر آنند که این روش ممکن اسۀۀت 

صمیم سازگار در ت های اجتماعی با عدالت 

شدن شه ناظر به ؛ عالوه بر با صمیم همی این ت

در  -سۀۀۀود–آینده اسۀۀۀت و برآورد هزینه 

 گیرد و  برآوردشرایط کنونی  صورت می

؛ راه حل دقیق از سود و هزینه مشکل است

باور حداکثری و ، تصۀۀۀمیم بر اسۀۀۀاس دوم

احتماخ حداکثری است، اما در مواردی که 

ن خاب گزی به سۀۀۀود حداکثر ۀانت ی منجر 

 ۀنده شۀۀۀده و گزینگیرمورد انتظار تصۀۀۀمیم

شۀۀۀود، حۀۀداقلی مۀۀان  خطری جۀۀدی می

اه ر تر اسۀۀت.حداقلی معقوخ ۀانتخاب گزین

یه ،حل سۀۀۀوم های کاربسۀۀۀۀت روش نظر

صمیم و سنجش عینی و تجربی  ت ساس  بر ا

صورت باید برآورد می خطر شود. در این 
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نترخ و ک شۀۀده بینیو آسۀۀیب احتمالی  پیش

  شود.و یا جبران 

  
  مالحظات اخالقی:

 : این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 این مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله نبوده است.رساله: پایان نامه/برگرفته از 
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