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پژوهش ،با فرض عدم قطعیت پیامد واقعی رخدادها ،شناخت رخدادها و پیامد آنها،
ثبات حاالت فاعل اخالقی و واکنشهای اجتماعی مشخص نیست و وجود قواعد
اخالقی دائم قابلتردید است .از یک سو معیارهای اخالقی برای تصمیمگرفتن در
حیطۀ هنجاری کافی نیست ،از سوی دیگر عدم قطعیت هنجاری با خوانش ذهنگرا
یا عینگرا لوازم خاصی دارد .یافتههای تحقیق نشان میدهد با فرض عدم قطعیت
اخالقی و ترکیب آن با دیگر عدم قطعیتها ،تصمیم پیچیدهتر میشود ،زیرا در این
شرایط فاعل اخالقی با گزینۀ درست و نادرست ،مجاز و غیرمجاز  ...مواجه نیست،
بلکه ممکن است با گزینههای حداکثر درست و حداقل نادرست مواجه باشد .همچنین
در این شرایط رفتار بر اساس گزینۀ حداکثری ،سرزنش فاعل اخالقی به نقض اخالق
میانجامد.
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مقدمه

اساس پیامدها تصمیم بگیرد؟ با فرض عدم

اندیشۀۀۀۀ عدم قطعیت 0یا عدم اطمینان از

قطعیت حاالت فاعل اخالقی ،چگونه فرد

فیزیک شروع شده و بهتدریج به دانشهای
آزمونپذیر و سپس اقت صاد ،فل سفه و حتی
ادبیات توسۀۀعه یافته اسۀۀت (بهشۀۀتی:0922 ،
074؛ واله02-0 :0922 ،؛ مختاری:0920 ،
27-002؛ شۀۀۀفی ن یا .)0927 ،تفسۀۀۀیر های
متفاوتی از عدم قطعیت مطرح اسۀۀت؛ عدم
قطعیت در خوانش هسۀۀتیشۀۀناسۀۀانه به این
معناسۀۀۀت که حواد و رخدادها قطعیتی
نداشۀۀۀته و امکان وقوع هر حادثهای دور از
انتظار وجود دارد ،عدم قطعیت در خوانش
معرفت شناسانه سه معنا دارد :نخست به این
معناسۀۀۀت که امکان معرفت قطعی وجود
ندارد ،دوم اینکه بهطور کلی معرفت بشر با
محدودیت مواجه ا ست و سوم اینکه برای
انسۀۀان معرفت تجربی قطعی ممکن نیسۀۀت
(طهماسبی.)055-025 :0922 ،
عدم قطعیت رخدادها و عدم قطعیتِ
معرفتی انسۀۀۀان ،مسۀۀۀتقیم یا غیرمسۀۀۀتقیم بر
اخالق تۀۀأث یر میگۀۀذارد؛ بۀۀا فرض عۀۀدم
قطعیت رخدادها ،پیشبینی ناپذیری پیامدِ
رخدادها ،چگونه فرد سۀۀودگرا میتواند بر

فضۀۀۀ یلۀۀت گرا می توانۀۀد فۀۀاعۀۀل اخالقیِ
فضۀۀۀیلتمند را مالک درسۀۀۀتی و نادرسۀۀۀتی
رف تار بدا ند و در ن ها یت با وجود عدم
قطع یت آ یا اصۀۀۀوخ اخالقی ثا بت کانتی
ممکن اسۀۀۀۀت؟ با این شۀۀۀرح کارآ مدی
نظریههای اخالقی نیز قابلبررسۀۀۀی اسۀۀۀت.
عالوه بر اینکۀۀه انۀۀدیشۀۀۀۀههۀۀایی مۀۀاننۀۀد
نسۀۀبیگرایی اخالقی ،شۀۀکاکیت اخالقی،
خطای اخالقی جداخِ امروزی میان مکاتب
اخالقی (در م باحثی مان ند جایز بودن یا
ن بودن سۀۀۀۀ قط ج ن ین ،گیۀۀاه خواری و
گوشۀۀتخواری) بسۀۀترهای الزم برای عدم
قطعیت اخالقی را فراهم آورده است.
در این حالت ،شخص فقط با تصمیم
درسۀۀت و نادرسۀۀت مواجه نیسۀۀت بلکه با
میزان غیرقطعی از تصۀۀۀمیمِ درسۀۀۀۀت و
نادرسۀۀت روبروسۀۀت و چهبسۀۀا تصۀۀمیم در
حا لت ترد ید به نتی جۀ مطلوب ،اق باخ و
خوشۀۀبختی یا به نتیجۀ نامطلوب ،آسۀۀیب و
شۀۀۀوربختی منجر شۀۀۀود که در مجموع به
آنچه سرگشتگی 2مینامیم ،بینجامد.

)به بیاعتباری هم ترجمه شده است( 1. Uncertainty

هم وصۀۀۀف حواد خارجی و هم وصۀۀۀف حالت

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

معرفتی انسۀۀۀان اسۀۀۀت و در ادبیات مربوط به این

هم مرتبط و تا حدی متفاوت هسۀۀتند .عدم قطعیت،
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قطعیتها از شۀۀوربختی بکاهد و به حرکت
اخالقی و عقالنی بینجامد.

و چه کاری م جاز 0و غیرم جاز اسۀۀۀۀت،

این نو شتار در گام نخ ست با توجه به

اخالق چه توصۀۀۀیه و پیشۀۀۀنهادی دارد؟ با

عدم قطعیت ،تصۀۀۀمیم را طبقهبندی کرده،

توجه به عدم اطمینان اخالقی ،شۀۀۀرایط و

آنگاه با تبیین اقسۀۀام متفاوت عدم قطعیت،

اصوخِ اخالقی برای حصوخِ تصمیم درست

عدم قطعیت در حیطۀ اخالق را شرح داده،

و مناسۀۀب چیسۀۀت؟ (Barry, 2016:

سۀۀۀپس در گۀۀام دوم لوازم عۀۀدم قطعیۀۀت

)900
واقعیت این اسۀۀۀت که با وجودآنکه

ا خال قی را کۀۀاویۀۀده و در گۀۀام نهۀۀا یی

نظریههای اخالقی به م سألۀ ت صمیم اهمیت
دادهاند و علیرغم آن که بسۀۀۀترهای عدم

روش هایی که مشۀۀۀ کل تصۀۀۀمیم در این
شرایط را حل یا میکاهد ،بررسی میکند.

قطعیت در اخالق وجود دا شته ،اما ت صمیم

 .0اقسام تصمیم و عدم قطعیت

و رفتار در شۀۀرایط عدم قطعیت در مباحث

یکی مباحث مهم اخالقی که از قطعیت و

فیلسۀۀۀو فان اخالق ملفوخ اسۀۀۀۀت و آ نان
بهگونهای دربارۀ مالک درستی و نادرستی
سخن میگویند که گویا پیشبینی حواد
ممکن بوده و انسۀۀۀان ،محدود یت معرفتی
نۀۀدارد .بۀۀه ه م ین د لیۀۀل ت ع ین گرا یی،
سۀۀازگارگرایی و نسۀۀبت میان جبر عینی با
اختیار ،هنوز مسألۀ اصلی اخالق است .البته
ممکن اسۀۀۀۀت آ گاهی به ترد ید و عدم

عدم قطعیت تأثیر میپذیرد ،بحث تصۀۀمیم
اسۀۀۀۀت .با فرض قطع یت ج هان و ام کان
شۀۀۀ نا خت قطعی آ ثار و پ یا مد های یک
تصۀۀۀمیم ،تصۀۀۀمیم ،یا در شۀۀۀرایط قطعی و
اطمینان اسۀۀۀت یا در شۀۀۀرایط جهل و عدم
اطمینان؛ ازاینرو تصمیم یا درست است یا
نادرست ،اما با فرض عدم قطعیت ،حواد
ه ستی ،قطعی و پیشبینیناپذیرند و قطعیت

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

حواد

میر سد عدم قطعیت در معرفت ،بهتر ا ست به عدم

تردیۀۀد معرفتی مسۀۀۀتلزم حکم غ یرقطعی دربۀۀارۀ

اطمینان و یا تردید تعبیر شۀۀۀود .تردید نوعی شۀۀۀک

حواد خارجی اسۀۀۀت که در تصۀۀۀمیم فاعل تأثیر

معرفتی اسۀۀۀۀت .عدم قطع یت ر خداد ها میتوا ند

گذاشته ،او را سرگشته میسازند.

وصۀۀف واقعیت خارجی و یا وصۀۀف حکم همراه با
تردید باشۀۀۀد .در نتیجه میتوان گفت عدم قطعیت

خۀۀارجی بۀۀه تردیۀۀد معرفتی میانجۀۀامۀۀد و

1. permissibility.
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و عدم قطعیت ،تصۀۀۀمیم را به سۀۀۀه بخش

اطمینان دارد؛

تقسیم میکند:

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

( )1تصۀۀۀمیم در حالت اطمینان که

اطمینان ندارد؛

تصۀۀۀمیمگیرنده به پیامدهای تصۀۀۀمیم آگاه

 )9الف پیامد و آثار تصۀۀۀمیم و رفتار را با

بوده و با اطمینان ،تصمیم میگیرد؛

درصد احتماخ میدهد.

در حالت عدم اطمینان0

(در ادامه خواهیم گفت که ق سم دوم

که تصۀۀمیمگیرنده به شۀۀکلی مبهم -بدون

و سۀۀۀوم ،تفسۀۀۀیرهای خاصۀۀۀی را در عدم

برآورد میزان عددی یا درصۀۀۀدی پیامدها-

قطعیت اخالقی ایجاد میکنند)

( )2تصۀۀمیم

به پیامدها وقوف دارد؛ از اینرو تصۀۀۀمیم
وی در حۀۀالۀۀت عۀۀدم اطمینۀۀان یۀۀا امکۀۀان
محض 2گرفته میشود؛

 .8اقسام عدم قطعیت
گذشت عدم قطعیت ،مستقیم یا غیرم ستقیم

( )9تصۀۀۀمیم در حالت احتماخ 9که

بر اخالق و تصۀۀۀمیم مؤثر اسۀۀۀت .شۀۀۀرح

تصۀمیمگیرنده ،پیامدها و عوارض تصۀمیم

بی شتری از عدم قطعیتها ن شان میدهد که

را بر اسۀۀۀاس شۀۀۀواهد تجربی برآورد و به

فۀۀاعۀۀل بۀۀه هنگۀۀام تصۀۀۀمیم بۀۀا چۀۀه عۀۀدم

شۀۀۀکل عددی معین کرده اسۀۀۀت ،در این

قطعیتهایی مواجه است:

صۀۀورت تصۀۀمیم وی در حالت احتماخ به

عدم قطعیت توصیفی :5عدم قطعیت

اسۀۀۀۀت؛ (Hansson,

تو صیفی در یک خوانش ،به معنای ابهام یا

م عنۀۀای خۀۀا

4

)2013, p. 53-89
پس باید بین سۀۀۀه نوع تصۀۀۀمیمِ الف

نبود شۀۀناخت از پیامدهای ممکنِ رخدادها
در محیط طبیعی و اجتماعی اسۀۀت .هرچند

(بهعنوان یک شخص) تفاوت نهاد:

ممکن اسۀۀۀۀت بۀۀا آزمودن ،رخۀۀدادهۀۀا را

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

پیشبینی کرد ،ا ما ام کان تلییر ر خداد در

1. Unwanted event.
2. Mere possibilities.
3.Probability.
 .4در نظریۀ تصۀۀۀمیم ،این احتماخ به معنای برآورد

( )true probabilityرا بۀۀه کۀۀار مۀۀیبۀۀرنۀۀد

میزان عددی پیامدهاسۀۀۀت .در مقابل این احتماخ،

(.(Baron,2017: 6

اطمی نان و عدم اطمی نان وجود دارد .تصۀۀۀمیم در
حالت عدم اطمینان پیامدهای احتمالی بدون برآورد

میزان پیشبینی میشۀۀۀود .برخی در م قا بل احت ماخ
یادشۀۀۀۀده ،واژۀ ام کان صۀۀۀرف یا احت ماخ محض

5. descriptive uncertainty (empirical
uncertainty).
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حین آزمون یا پس از آزمون وجود دارد؛

او عدم قطعیت تجربی قسۀۀۀیم عدم قطعیت

از اینرو هر پیشبینی دربۀۀارۀ سۀۀۀرانجۀۀام

هنجاری نیست.

حواد  ،یقینی نیسۀۀۀۀت .رف تار انسۀۀۀۀان و

نمونۀ ( -)a1ابهام در سرانجام :یک

سرانجام رفتار انسان نیز از این قاعده مستثنا

بیولوژیست بر آن است با تلییرات ژنتیکی،

نیسۀۀۀۀت( 0تۀۀام میر )092 :0924 ،در این

رشد گیاهی یا حیوانی را سرعت بخشیده و

خوانش ،عدم قطع یت توصۀۀۀیفی در برابر

در ز مان کمتر و با هزی نۀ کمتر به نتی جۀ

عدم قطعیت هنجاری قرارگرفته است.

مطلوب خود برسد .او به این میاندیشد که

در خوا نش د ی گر ،عۀۀدم ق ط عیۀۀت

آ ثار این تلییر چیسۀۀۀت و آیا زمان کافی

توصۀۀۀیفی ذیۀۀل عۀۀدم قطعیۀۀت تجربی

برای د ستیابی به نتایج وجود دارد؟ چهب سا

قرارگرفتۀۀه اسۀۀۀۀت .بۀۀهطور نمونۀۀه از نظر

پیامدهای دیگری در واقعیت باشد که هنوز

فرانتس دیتریش 2در مقۀۀالۀۀ «تصۀۀۀمیم در

مشۀۀخص نش ۀده یا اینکه با آزمودن ،تنها به

شرایط عدم قطعیت هنجاری» 9تصمیمهای

شۀۀکل احتماخ مشۀۀخص شۀۀود؛ اما ممکن

انسۀۀۀان ،نهتنها از جهت سۀۀۀرانجام ( عدم

ا ست این پیامدهای م شخص شده نیز تلییر

قطع یت توصۀۀۀیفی) ،بل که از ج هت خود

کرده و به نتایجی منجر شوند که ناخواسته

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

و خالف انتظار بیولوژیسۀۀت اسۀۀت ،هرچند

معرض عدم قطعیت هسۀۀتند ( Dietrich,

انتظار وی از تلییر ژنتیکی تسۀۀری در رشۀۀد

 .)2019: 2ازاینرو عدم قطع یت تجربی

گیاه بوده است؛ ولی اکنون این تلییر نهتنها

اعم از عۀۀدم قطعیۀۀت توصۀۀۀیفی اسۀۀۀۀت

رشۀۀد گیاه را تسۀۀری نبخشۀۀیده ،بلکه آن را

) (Carr, 2020: 750-757و مبتنی بر

متوقف کرده است.

نظر وی تصۀۀۀمیم درسۀۀۀت به مالحظۀ تمام

نمو نۀ ( -)b1اب هام در واقع یت های

جوانب عدم قطعیت های پیشگفته مترتب

تجربی :کارخانهداری ت صمیم گرفته ا ست

اسۀۀۀت؛ عالوه بر اینکه وی معتقد اسۀۀۀت

برای محل کارش دسۀۀۀتگاه اطفای حریق

امکۀۀان ارجۀۀاع تردیۀۀد هنجۀۀاری بۀۀه عۀۀدم

بخرد ،ا ما در این م یان تصۀۀۀۀادف کرده و

قطع یت تجربی وجود دارد .ازاینرو ازنظر

هزی نه های جانبی برای وی ای جاد شۀۀۀۀده

1 . out- comes that her acts will
produce.
2. Franz Dietrich.

3. decision under normative uncertainty.
4. uncertainty about empirical facts,
states or consequences.
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است؛ ازاینرو او با حادثه و واقعیتی تجربی

ت صمیمهای ان سان در جامعه و با همیاری یا

مواجه شۀۀۀده که به سۀۀۀرانجام و پیامدهای

رضۀۀۀایت دیگران تحقق می یابد؛ ازاینرو

مورد نظر وی معطوف نیسۀۀۀۀت؛ بلکۀۀه

شۀۀۀخص نمیتواند فارغ از واکنش دیگران

ر خدادی غیرقطعی اسۀۀۀۀت که پیشبینی

تصمیم را تحقق بخشد ،اما مسأله این است

نکرده بود .اکنون او مردد اسۀۀۀت که برای

که پیشبینی واکنش دیگران م شکل ا ست

بیماری خود هزینه کند یا دسۀۀۀتگاه اطفای

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

حریق تهیه کند؛ همچنین مردد اسۀۀۀت که

رضۀۀۀۀایۀت داشۀۀۀتن دیگران انۀۀدیشۀۀۀیۀۀد،

کدام را به تأخیر ا ندازد ،اگر برای خود

بهخصۀۀو

که واکنش مردم به تصۀۀمیم و

هزینه کند کارخانه دچار حریق شده ،زیان

ر خداد ها ،تابعی از دین ،فره نگ و میزان

بزر گی خواهۀۀد دیۀۀد و کۀۀار بر خی از

ر شد جامعۀ ت صمیمگیرنده ا ست و از یک

کارگران مع طل خوا هد شۀۀۀۀد؛ اگر برای

جامعه به جامعۀ دیگر متلیر اسۀۀت؛ ازاینرو

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

عدم قطعیت اجتماعی بر پیچیدگی ت صمیم

خود را دقیقاً نمیداند .این شۀۀۀرح در نمونۀ

میافزاید Fleischhu, 2013: 7, 65-

دوم نشۀۀۀۀان مید هد که اب هام در واقع یت

))68؛

تجربی تفاوتی چندانی با تردید توصۀۀۀیفی

نمو نۀ ( )a2بیولوژیسۀۀۀت افزون بر

ندارد ،زیرا این مورد نیز در نهایت مسۀۀۀألۀ

عدم قطع یت توصۀۀۀیفی ،با عدم قطع یت

تصمیم ،ابهام در سرانجام است؛

اجتماعی هم مواجه اسۀۀۀت ،زیرا تلییرات

راهحۀۀل نظریۀۀههۀۀای تصۀۀۀمیم برای

ژنتیکیِ گ یاه در یک چر خۀ زیسۀۀۀتی ،به

تصۀۀمیم درسۀۀت در شۀۀرایط عدم قطعیت

زندگی انسۀۀانها نیز مرتبط اسۀۀت و چهبسۀۀا

0

آثۀۀار منفی این تلییر بۀۀه واکنش منفی

اسۀۀت (Hicks, 2018: 172; Carr,

د ی گران ب ی نجۀۀامۀۀد؛ در ا ین صۀۀۀۀورت،

)2020: 747; MacAskill, 2020؛

تصۀۀۀمیمگیر نده در این مورد با دو پ یا مد

در این صۀۀۀورت وی باید هزینۀ (فایده) هر

منفی موا جه اسۀۀۀۀت :نخسۀۀۀۀت آ ثار منفی

یک از گزینهها را بسنجد و تصمیم بگیرد.

توصۀۀۀیفی و واقعی که بر تلییرات ژنتیکی

عدم قطعیت اجتماعی :2بخشۀۀۀی از

مترتب اسۀۀۀت؛ دوم پیامد اجتماعی ،یعنی

1. expected utility theory.

2. social uncertainty.

توصیفی ،کاربست روش سود مورد انتظار
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باقی خواهد ماند یا نه و اینکه آیا این حالت

نمون ۀۀ ( )b2کۀۀارخۀۀانۀۀهدار در تهیۀۀ

خیرخواهانه ادامه خواهد یافت یا شۀۀرایطی

دسۀۀۀتگاهِ اطفای حریق برای کارخانۀ خود

روحی برای فرد پیش خواهد آمد که او را

مردد اسۀۀۀت .وی از یکسۀۀۀو میداند این

از تصۀۀمیم منصۀۀرف میسۀۀازد ،وی را در

وسۀۀیله از خطر آتش احتمالی میکاهد؛ در

اتخۀۀاذ این تصۀۀۀمیم مردد کرده اسۀۀۀۀت

عین حۀاخ ،هزینۀه برای انجۀام دادن چنین

).)Fleischhu, 2013: 22

کاری با هزی نۀ در مانی وی در ت عارض

عدم قطعیت اخالقی :0پژوهشهای

ا ست .ترجیح درمان خویش و ترک خرید

انجامشۀۀۀده دربارۀ عدم قطعیت در حوزۀ

دستگاه یادشده ،ممکن است واکنش منفی

اخالق مرز مشخصی ندارند ،اما بهطورکلی

کارگران را در پی داشۀۀۀته باشۀۀۀد .راه حل

این پژوهشها را میتوان به دو دسۀۀتۀ کلی

نظریههای تصۀۀمیم در این موارد ،سۀۀنجش

تقسیم کرد:

نظر کسۀۀانی اسۀۀت که در معرض تصۀۀمیم
(کارگران) هستند؛

الف) م طال عاتی که به ترد ید های
بروناخالقی اشاره دارد که ممکن است بر

عدم قطعیت روانشنااسنا  :بخش

اخالق تأثیر گذارده یا اخالق از آنها متأثر

مهم تصمیم به حالت روحی تصمیمگیرنده

شۀۀۀود .این نوع از پژوهش ها همز مان با

وابسۀۀته اسۀۀت و در یک تصۀۀمیم زمانمند،

توسۀۀۀ عۀ ف ناوری ،در د هۀ  0271در علم

ثبات انگیزه و حالت روانی شخص در طی

اقت صاد و نظریههای ت صمیم مطرح شد .از

تصۀۀۀمیم ،مهم اسۀۀۀت و این احتماخ وجود

نظر محققان آن دوره ،چون ممکن اسۀۀۀت

دارد که فا عل اخالقی در م یا نۀ راه مردد

توسعۀ فنّاوری و پیشبینیناپذیریِ حواد ،

شود و تصمیم معطل بماند.

ارزشهای انسۀۀان را در معرض تهدید قرار

نمونۀ ( )cالف تصۀۀمیم گرفته اسۀۀت

دهۀد ،از یۀکسۀۀۀو تحلیۀل 2و

سۀۀۀنجش9

هر ماه م قداری از سۀۀۀر ما یۀ خویش را به

خطرپۀۀذیریِ تصۀۀۀمیم برای برآورد میزان

مؤسسۀ خیریه ببخشد ،اما این مسأله که آیا

آسۀۀۀیب احتمالی به ارزش ها را ضۀۀۀروری

قدرت و اراده بر انجام تصۀۀمیم از سۀۀوی او

میدان ند ،از سۀۀۀوی دیگر معت قد ند تحلیل

1. ethical uncertainty.
2. analysis.

3. assessment.
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خطرپذیری امری علمی و نسۀۀبت به ارزش

در مقۀۀال ۀۀ «دسۀۀۀتورالعملی برای اخالق

بیطرف اسۀۀۀۀت و نمیتوا ند تعیینکن ندۀ

ریسک »2تحت عنوان «اخالق عدم قطعیت

ارزشها باشۀد .در این صۀورت برای تعیین

و عدم اطمی نان »9مطرح میک ند و بر آن

ارزشها به اخالق نیازمند اسۀۀۀت .عالوه بر

است که شرح دهد در مواقعی که به لحاظ

این در این سۀۀنا از تصۀۀمیمها ،چارچوب-

هسۀۀۀتیشۀۀۀناسۀۀۀی ،قطعیتی وجود ندارد و

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

حواد عالم طبیعت پیشبینیپذیر نی ستند،

نۀۀمۀۀونۀۀههۀۀای ( )a1, a1, b1, b2اگۀۀر

از تو جه به مسۀۀۀۀا ئل اخالقی خا

آن

واقعیت های عینی متعین نیسۀۀۀت و واکنش

گریزی نیسۀۀۀت؛ زیرا اینگونه تصۀۀۀمیم ها

اجتماعی مشۀۀۀخص نیسۀۀۀت ،آیا به لحاظ

م ستلزم آ سیب احتمالی به دیگران و اتخاذ

اخالقی ،تصۀۀۀمیمگیری درسۀۀۀت اسۀۀۀت و

تصۀۀۀمیم خطرآفرین اسۀۀۀۀت ( Roeser,

قواعد ،لوازم و مسائل اخالقی آن چیست؟

 )09 :2009از همین منظر ،وی بۀۀا نقۀۀد

بهطور مثاخ اگر ت صمیم م ستلزم خطر ا ست

سنجههای نظریههای اخالقی ،ناکامی آنها

باید م سألۀ توزی زیان ،جبران زیان نیز باید

را آشۀۀکار سۀۀاخته و از این جهت به حوزۀ

در نظر گرفته شۀۀود .نظریههای تصۀۀمیم در

عدم قطعیت هنجاری و پژوهشهای قسۀۀۀم

حالت عدم قطعیت به چارچوب و اصۀۀۀوخ

دوم وارد شۀۀۀده اسۀۀۀت (نسۀۀۀبت این نوع

اخالقی ن یازم ند ند تا عالوه بر «درسۀۀۀۀت

پژوهشها با اخالق هنجاری محل اختالف

تصمیم گرفتن» به «تصمیم درست گرفتن»

است).

نیز توجه کنند.

پژوهشهای قسم دوم به عدم قطعیت

برخی این سۀۀۀنا از پژوهشهۀۀا را

در حی طۀ اخالق مرتبط اسۀۀۀت که ممکن

«اخالق عدم قطعیت» مینامند؛ هانسۀۀون در

است در سطوح مختلف اخالق ایجاد شده

کتۀۀاب خود 0مسۀۀۀۀائۀۀل اخالقی در حوزۀ

و به گ ستردگی حیطۀ اخالقی تو سعه یابد؛

فناوری را بررسی کرده است Hansson,

یعنی عدم قطعیت در حیطۀ فرا اخالق ،در

) )2013: 13-35و این دسۀۀت مسۀۀائل را

ح یطۀۀۀ ا خالق ه نجۀۀاری -4کۀۀار بردی و

.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.

4. Moral uncertainty.
کاوشها دربارۀ عدم قطعیت اخالقی (هنجاری) نیز
بحثی فرا اخالقی دربارۀ اخالق هنجاری است.
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حۀۀرفۀۀهایBarry, 2016: 900; ( -

دلیل اخالقی و قدرت عملی بر انجام فعل

 )Fleischhu, 2013: 5-7و در ادامۀۀه

اخالقی است ).)Hicks, 2018: 162

تنهۀۀا بحۀۀث بۀۀه تردیۀۀد هنجۀۀاری محۀۀدود
میشود.
 .3فاعل اخالقی و تردیدهای هنجاری

بۀۀه همین ترتیۀۀب ،تصۀۀۀمیم و رفتۀۀار
اخالقی ،در بسۀۀۀتر عدم قطع یت اخالقی،
مفهوم تازهای می یابد و همانند نظر یه های
تصمیم ،تصمیم و رفتار اخالقی به سه قسم

با وجودآنکه نظریه های اخالقی به مسۀۀۀألۀ

تقسیم میشود:

تصۀۀمیم توجه کردهاند و از جنبۀ هنجاری،

 )0الف بهدرستی /نادرستی تصمیم و رفتار

برای حل این مسۀۀۀۀأ له که چگو نه با ید

 xمطمئن است؛

تصۀۀۀمیم گر فت ،مع یار های درسۀۀۀۀت و

 )2الف بهدرستی /نادرستی تصمیم و رفتار

نادرسۀۀت را باید و نباید تصۀۀمیم را شۀۀرح

 xمطمئن نیست؛

دادهانۀۀۀد ;(Hansson, 2005: 5-7

 )9الف درستی /نادرستی تصمیم و رفتار x

 Hansson, 2013: 12 – 13, 26).اما

را احتماخ میدهد.

فیلسۀۀوفان اخالق از کاوش دربارۀ تصۀۀمیم
در حالت عدم قطعیت غفلت کردهاند.
توسۀۀعۀ عدم قطعیت به اخالق ،مفهوم

 .0-3مفهوم تردید در درستی و نادرستی

تردید در درسۀۀتی و نادرسۀۀتی ،گاه با نگرۀ
9

و واژۀ جد ید « عدم قطع یت اخالقی »0را

ذهنگرایی خوانش شۀۀۀده اسۀۀۀت .در این

ای جاد کرده اسۀۀۀت که به عدم قطعیت در

نگرۀ اخالقیات و سنجه ،درستی یا نادرستی
4

حیطۀ اخالق هنجاری اشۀۀۀاره داشۀۀۀته و به

یۀۀک رفتۀۀار را بۀۀاور فرد تعیین میکنۀۀد .

معنای تردید دربارۀ مالکهای درسۀۀتی و

باور های فرد تعیین میک ند که چه با ید

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

انجام داد یا کدام تصۀۀمیم مجاز یا غیرمجاز
اسۀۀۀت؛ از اینرو عدم قطعیت اخالقی در

1. Moral uncertainty.
2 . Unsure about which moral
principles are correct.
3. Subjectivism.
 .4سۀۀابجکتیو و ذهنی معانی مختلف دارد مقصۀۀود
در این نوشۀۀتار ،وابسۀۀته بودن اخالقیات به شۀۀخص

اسۀۀت ،اینکه شۀۀخص به اخالقیات تعین میبخشۀۀد
(determinations
کمالی.)007 :0924 ،

)Subjective

(ر.ک:
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این خوانش به مع نای ترد ید شۀۀۀخص در

رفتار کند؛ اما در ادامۀ این مسۀۀأله بررسۀۀی

درسۀۀتی یا نادرسۀۀتی یک تصۀۀمیم و رفتار

خواهد شۀۀۀد که توسۀۀۀل به باور محکم در

اسۀۀۀت .در این حالت ،باورِ شۀۀۀخص بین

برابر باور ضۀۀۀعیفتر در مواردی که امکان

گزی نه های مختلف ترک کردن یا ان جام

آسیب وجود دارد ،معقوخ به نظر نمیرسد

دادن فعل ،توزی شده است؛ برای نمونه:

(.(Harman, 2015: 53-55

 .0الف از یکسۀۀو باور دارد ترک x

قسۀۀۀم دوم از عدم قطعیت هنجاری،

عمیقاً خطا نیست و از سوی دیگر باور دارد

عدم قطع یت در بارۀ ث بات و عدم ث بات

انجام  xده درصد خطاست.

حۀۀاالت روانی شۀۀۀخص اسۀۀۀۀت .برخی

 .2الف از یک سو باور دارد انجام x

نویسۀۀۀ ند گان این خوانش از عدم قطع یت

عمیقاً خطا نیست و از سوی دیگر باور دارد

ه نجۀۀاری را قسۀۀۀۀ یم ا خالق ذ هن گرا و

ترک  xده درصد خطاست.

باورمحور مطرح کردها ند ()ibid: 215؛

در این دو حالت ،الف در یکطرف

اما به نظر میر سد این ق سم از عدم قطعیت

نسۀۀۀبت به ترک و یا انجام یک رفتار ،باور

اخالقی با نظریۀ فضیلتگرا تناسب بیشتری

بیشۀۀتری داشۀۀته و در جهت دیگر نسۀۀبت به

دارد و می توانۀۀد نوعی از خوانش ذهنی

انجام و یا ترک رفتار ،باور کمتری دارد؛

محسۀۀۀوب شۀۀۀود .در نظریۀ فضۀۀۀیلتگرا،

به دلیل آنکه میزان باور شۀۀخص ،درسۀۀتی

اخالقیات بر ان سان ف ضیلتمند مبتنی ا ست

رفتۀۀار را تعیین میکنۀۀد ،نۀۀه آزمودن؛ از

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

اینرو در این تفسۀۀیر ،تصۀۀمیم بر احتمالی

اخالقیِ فضۀۀۀیلۀۀتمنۀۀد اهمیۀۀت دارد و در

(امکان محض) مبتنی اسۀۀۀت که ناشۀۀۀی از

صۀۀۀورت عدم ثبات ،تداوم رفتار اخالقی

آزمون نیست.

ممکن نیست؛

مسۀأله این اسۀۀت که شۀۀخص مردد به

 .0الف حالت اخالقی ثابت ندارد و

کدام باور باید تکیه زند؟ چهبسا گفته شود

ممکن اسۀۀۀت در انجام دادن رفتار  xمتعهد

شۀۀخص باید به محکمترین باور توجه کند

نباشد؛

و گزینهای را که در آن باور ضعیفی وجود

تفسۀۀۀیر دیگر از تردید در درسۀۀۀتی و

دارد ،ک نار ن هد و بر پا یۀ باور حداکثری

نادرسۀۀۀتی ،به نگرۀ عینگرایی 0نزد یک

1.Objectivisem.
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اسۀۀت .در اندیش ۀۀ عینگرا ،حقایق اخالقی

قسۀۀۀم چهارم از تردید در درسۀۀۀتی و

اموری عینیاند که از واقعیت عینی دریافت

نادرستی ،با عدم اطمینان یا احتماخ محض

0

میشۀۀۀود .بهطورمعموخ ازنظر عینگرا ها،

همراه اسۀۀۀت و بدین معناسۀۀۀت که الف با

احکام اخالقی را یا درسۀۀۀتند یا نادرسۀۀۀت

آزمودن ،میزان درسۀۀۀتی تصۀۀۀمیم  xرا

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

برآورده ن کرده اسۀۀۀۀت و ا ح تمۀۀاخ وی

عینگرایی و عدم قطعیت ،حداقل بخشۀۀۀی

دستکم بین دو گزینه توزی میشود:

از تصۀۀۀمیمها در حالت عدم قطعیت گرفته

 .0الف احتماخ میدهد تصۀۀمیم الف

میشوند .این قسم از عدم قطعیت با معرفت

( xتا حد زیادی) درسۀۀت اسۀۀت؛ همچنین

احتمالی سازگارتر ا ست و به این معنا ست

احتمۀۀاخ میدهۀۀد تصۀۀۀمیم ( xتۀۀا حۀۀدی)

که فاعل جنبه ها و سۀۀۀرانجام تصۀۀۀمیم را

نادرست است و ترکش بهتر است.

کۀاوش کرده و بۀا آزمون ،میزان حواد

 .2الف احتماخ میدهد تصۀۀمیم الف

نامطلوب و مطلوب احتمالی را به دسۀۀۀت

( xتا حد زیادی) نادر ست ا ست؛ همچنین

آورده اسۀۀت ،در این صۀۀورت قسۀۀم سۀۀوم

احتمۀۀاخ میدهۀۀد تصۀۀۀمیم ( xتۀۀا حۀۀدی)

عدم قطع یت اخالقی بدین مع ناسۀۀۀت که

درست و انجامش بهتر است.

الف میزان درسۀۀۀتی تصۀۀۀمیم  xرا برآورده

قسۀۀم پنجم از عدم قطعیت هنجاری با

کرده ا ست و احتماخ وی د ستکم بین دو

الزام اخالقی خوانش میشۀۀۀود؛ بدین معنا

گزینه توزی میشود:

که فاعل اخالقی به باور اخالقی /اخالقیات

 .0الف نود درصۀۀۀد احتماخ میدهد

دستیافته ،اما در تعهد به انجام و بایستگی

ت صمیم الف  xدر ست ا ست و ده در صد

ضۀۀۀرورت آن تردیۀۀد دارد Harman,

احتماخ میدهد تصمیم  xنادرست است و

).)2015: 53-55
الف میدانۀۀد انجۀۀام دادن رفتۀۀار x

ترکش بهتر است.
 .2الف نود درصۀۀۀد احتماخ میدهد
ت صمیم الف  xنادر ست ا ست و ده در صد
احتماخ میدهد ت صمیم  xدر ست ا ست و
انجامش بهتر است.
1. mere possibilities.

درسۀۀت اسۀۀت ،اما در بایسۀۀتگی انجام آن
مردد است.
 .0-0-3تردید بین درست و درستتر
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در نگرۀ نخسۀۀۀۀت به نظر میرسۀۀۀۀد عدم

تردید دارد که کدام مجازتر است.

قطعیت اخالقی مرز دقیقی میان درسۀۀۀتی و

نمو نۀ ) (fروایی یا ناروایی سۀۀۀقط

نادرسۀتی نمیسۀازد و هر رفتاری میزانی از

جنین و عدم سقط جنین ،مناقشاتِ بسیاری

درسۀۀتی و نادرسۀۀتی را داراسۀۀت؛ ازاینرو

در م یان فیلسۀۀۀو فان ای جاد کرده اسۀۀۀۀت

انتخاب فاعل بین درست و نادرست نیست؛

(جمشۀۀۀ یدی .)290 :0927،ا ما ب حث این

بل که فا عل در انت خاب م یان گزی نه های

بخش محدود به سقطجنین در دوهفتگی و

درسۀۀۀت و درسۀۀۀتتر یا بد و بدتر مختار

در حالتی که جنین هنوز حیات ندارد ،در

است؛ اما آیا بهواق در حالت عدم قطعیت،

این شۀۀۀرایط سۀۀۀقط یا نگهداری آن مجاز

فاعل میان بد و بدتر مختار اسۀۀۀت یا میان

اسۀۀۀت؛ اما شۀۀۀخص به دلیل هزینهای که

درسۀۀت و درسۀۀتتر مردد اسۀۀت و آیا این

نگهداری ایجاد میکند ،در نگه دا شتن آن

مواردی که فاعل مردد اسۀۀۀت ،قابل ارجاع

مۀۀردد اسۀۀۀۀت (MacAskill, 2020:

به قطعیت است؟

).180; Harman, 2015: 54-55

به باور ویل یام مکاسۀۀۀک یل 0گاهی

در تمام موارد ،شخص میان درست و

فا عل م یان درسۀۀۀۀت و درسۀۀۀۀتتر مردد

درستتر یا بین مجاز و مجازتر مردد است

میشۀۀۀود .این نویسۀۀۀنده با طرح نمونههایی

و نویسۀۀۀ نده کوشۀۀۀ یده اسۀۀۀۀت به شۀۀۀیوۀ

کوشیده است ادعای خود را اثبات کند:

نمونهآوری ،تردید فاعل را بینِ درسۀۀۀت و

نمونۀ ( )dرانندگی با سۀۀرعت باال و

درسۀۀۀتتر اثبات کند ،اما دل یل و تشۀۀۀبیه

یا با سۀۀۀرعت متعادخ در جادهای خالی از

نویسۀۀنده ناقص اسۀۀت؛ زیرا نمونههای وی

خودرو  ...درسۀۀت اسۀۀت ،اما راننده مردد

نشۀۀۀۀان مید هد ترد ید م یان درسۀۀۀۀت و

اسۀۀۀت؛ زیرا ممکن اسۀۀۀت بهطور اتفاقی

درسۀۀۀۀتتر ،بۀۀه دلیۀۀل لحۀۀاظ مؤلفۀۀههۀۀا و

شخصی در مسیر باشد و در معرض آسیب

گزینههای دیگری اسۀۀت که در حالت اوخ

قرار گیرد.

وجود نداشۀۀۀۀت ،بهطوری که حذف آن

نمونۀ ) (eیک شۀۀۀخص ،باورمند به

گزینه ،تردید را رف میکند:

گ یاهخواری 2اسۀۀۀت .به باور وی خوردن

در نمونۀ ( )dدر زمانی که به سرعت

گیاه و گوشۀۀت مجاز اسۀۀت؛ ولی شۀۀخص

و تعادخ رانندگی در خیابان خالی از تردد،

1.William MacAskill.

2. vegetarianism.
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یک گزینه اضۀۀۀافه میشۀۀۀود ،یعنی امکانِ

شۀۀۀده اسۀۀۀت؛ یعنی هر دو گزینه بهنوعی

تردد شۀۀۀخص دیگر ،راننده در رانندگی با

درستند؛ اما گزینۀ بی ستدر صدی ،درست

سۀۀرعت تردید میکند؛ اگر تردد شۀۀخص

و گزینۀ هشۀۀتاددرصۀۀدی درسۀۀتتر اسۀۀت؛

دیگر حتمی با شد ،سرعت باال نادر ست و

همچنین از تحلیل درسۀۀت و درسۀۀتتر ،به

غیرمجاز اسۀۀۀت .اگر تردد شۀۀۀخص دیگر

نادرسۀۀۀت و نادرسۀۀۀتتر میرسۀۀۀیم؛ یعنی

ممکن و اتفاقی باشد ،سرعت باال و متعادخ

گزینۀ بیستدرصدی میتواند حاوی هشتاد

هر دو درسۀۀۀت اسۀۀۀت؛ اما بنا بر نظر این

درصد نادرستی باشد و گزینۀ هشتاد درصد

نوی سنده ،سرعت متعادخ در ستتر ا ست.

درسۀۀۀت در درون خود ،بیسۀۀۀت درصۀۀۀد

اگر تردد شخص دیگر محاخ با شد ،هر دو
گزینه درست خواهد بود؛ در نمونۀ ) (eدر
عین این که الف به گ یاهخواری باور دارد،

نادرستی دارد.

0

 .8-3تردید در دلیل اخال
2

زمۀۀا نی کۀۀه گز ینۀۀۀ ا مکۀۀان غ لط بودن

امل یا هیکس در م قا لهای با عنوان « عدم

گوشتخواری را اضافه میکند ،درست و

قطع یت اخالقی و م قایسۀۀۀۀ ارزش» بحثی

درسۀۀۀتتر ایجاد میشۀۀۀود .در نمونۀ ))f

مطرح کرده است که میتوان نتیجه گرفت

زمانی که سنجۀ حق حیات در کنار پیامد و

سۀۀۀرگشۀۀۀتگی فرد در تصۀۀۀمیم اخالقی و

هزینهها قرار میگیرد ،در ست و در ستتر

ناتوانی وی در تعیین درسۀۀۀت و نادرسۀۀۀت

ایجاد میشۀۀۀود؛ ازاینرو تشۀۀۀبیه نویسۀۀۀنده

چهبسۀۀۀا از فقدان دلیل 9معتبر ناشۀۀۀی شۀۀۀده

ادعای وی را اثبات نمیکند.

با شد؛ بهگونهای که شخص به دلیل فقدان

ا ما تو جه به شۀۀۀرحی که در آ غاز

دلیل معتبر در تصۀۀۀمیم و رفتار تردید دارد.

دربارۀ تردید در درسۀۀتی و نادرسۀۀتی داده

در نمونۀ) (c2الف بین این که پوخ خود

شد ،تردید بین درست و درستتر روشنتر

را صۀۀۀرف آموزش یا صۀۀۀرف امور خیریه

میشۀۀۀود؛ زیرا گفته شۀۀۀد در حالت عدم

ک ند ،مردد اسۀۀۀت؛ هرچ ند هر دو گزی نه،

ق ط عیۀۀت ا خال قی ،بۀۀاور ب ین دو گز ین ۀۀ

مجاز و در ست ه ستند؛ اما الف دلیل کافی

هشۀۀتاددرصۀۀدی و بیسۀۀتدرصۀۀدی توزی

برای انتخاب بین دو تصمیم ندارد.

 .0بازنگری این تحلیل در بخش تفاوت تردید در
نظر و عمل خواهد آمد.

2. Amelia Hicks.
3. argument.
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در این نوع از سرگ شتگی ،شخص با

).)2018: 16 -165

دو گزی نه موا جه اسۀۀۀۀت که برای ان جام

البته این شۀۀۀیوه در حل مناقشۀۀۀۀ عدم

هرکدام ،به دلیل نیاز دارد .اینجا بحث از

قطعیت اخالقی ،عدم قطعیت اخالقی را از

گزینۀ حداقلی و اکثری نیسۀۀۀت که وی به

عدم قطعیت توصۀۀیفی متمایز میکند؛ زیرا

گزی نۀ حداکثری تو جه ک ند؛ بل که ب حث

در عدم قطعیت توصیفی در نظریۀ تصمیم،

دلیلی برای ترجیح یک گزینۀ درسۀۀۀت بر

کاربسۀۀۀت اصۀۀۀل سۀۀۀود و هزینه بود (که

گزینۀ درست دیگر است.

پیشتر بدان اشۀۀاره شۀۀد) در حالیکه پیتر

راهحۀۀل پیتر سۀۀۀینگر برای رف این
تردید ،نوعی اسۀۀۀتدالخ تشۀۀۀبیهی و تمثیلی
اسۀۀۀۀت .به باور وی اگر در این موارد به

سینگر از روش عقلی استفاده کرده است.
 .3-3تردید در توانایی عملی فاعل اخالقی

خیریهها کمک نشۀۀود ،مانند این اسۀۀت که

بۀۀخۀۀش دیۀۀگۀۀری از سۀۀۀۀرگشۀۀۀۀتۀۀگۀۀی

شخ صی در حاخ غرق شدن با شد و شما

ت صمیمگیرنده ،نا شی از تردید در قدرت و

مشۀۀۀلوخ کتاب خواندن باشۀۀۀید .در اینجا

توانایی در تحقق تصۀۀمیم اسۀۀت .شۀۀخص

وظیفۀ شخص ایجاب میکند از غرق شدن

الف مردد است که آیا میتواند به شیوهای

آن شۀۀۀخص جلوگیری ک ند؛ در غیر این

درست رفتار  xرا انجام دهد که تأثیر رفتار

صۀۀورت به مرو وی کمک کرده اسۀۀت.

در ست را دا شته با شد؛ به بیان دیگر آیا او

ازنظر پیتر سینگر ،شخص در این حالت یا

به شۀۀۀکل متقاعدکنندهای میتواند به انجام

نتیجه 0را پذیرفته و به خیریه کمک میکند
و یا نتیجه را نپذیرفته و از وظیفۀ خود سۀۀۀر
باز میز ند .در هر دو حا لت ،وی بهنوعی
قطعیت رسۀۀیده اسۀۀت؛ اما اگر در این دلیل
تردید کند ،در حقیقت وی به عدم قطعیت
در دلیل گرفتار شده است و در این حالت،
باید به دلیل عقالنی اسۀۀۀتناد ورزد تا عقل،
تکلیف اخالقی را م شخص کند Hicks,
1. conclusion.

دادن عمل  xمبادرت ورزد که تأثیر رفتار
اخالقاً درست را داشته باشد .در نمونۀ )(g
الف تردید دارد که آیا او میتواند به نحو
متقاعدکنندهای دروغ  /راسۀۀت بگوید که
مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد .آیا سۀخن
او تأثیر گذار بوده و دروغ را چ نان گف ته
است که دیگران آن را راست بپندارند.
به نظر میرسۀۀۀد این قسۀۀۀم تردید را

سرگشتگی فاعل اخالقی در بستر عدم قطعیت و تردید  /معصومه موحدنیا

022

نتوان نوعی ترد ید هن جاری به حسۀۀۀۀاب

 .0-4افزونی سرگشتگی فاعل اخالقی در

آورد؛ زیرا شخص در این مسأله مردد است

بستر همافزایی عدم قطعیتها

که قدرت تأثیر سۀۀخن وی چیسۀۀت؛ یعنی

ممکن اسۀۀۀت اینگونه به نظر برسۀۀۀد عدم

برای وی آثار سخن یا رفتار وی نامشخص

قطعیت ،شۀۀۀخص را از محدود یت تعیّن و

اسۀۀۀۀت .وی در ا مکۀۀان و عۀۀدم ا مکۀۀان

جبر به آزادی میرسۀۀاند ،اما از موض ۀ این

تأثیرگذاری مردد اسۀۀۀت .این ترسۀۀۀیم از

نو شتار ،سرانجام عدم قطعیت سرگ شتگی

تردید در حقیقت به تردید توصۀۀیفی بیشۀۀتر

اسۀۀت؛ زیرا انسۀۀان با اقسۀۀام متنوعی از عدم

شۀۀبیه اسۀۀت تا تردید هنجاری .مگر آنکه

قطعیتها مواجه اسۀۀت و وجود احتماخ در

ثابت شود عدم قطعیت توصیفی و هنجاری

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

بۀۀه هم وابسۀۀۀتۀۀهانۀۀد و بۀۀدون رف تردیۀۀد

اطمینان ،بینهایت مسیر را برای فاعل نشان

توصۀۀۀۀ ی فی ،تردیۀۀد ه نجۀۀاری بر طرف

مید هد .او در هر لح ظه ممکن اسۀۀۀۀت با

نمیشود ). (Hicks, 2018: 161-165

شرایط جدیدی روبرو شود که باید تصمیم

 .4برر سی و ن قد کلی بر عدم قطع یت
اخالقی

بگیرد؛ یعنی تصمیم بگیرد یک گزینه را بر
گزینۀ دیگر ترجیح دهد .با تردید تو صیفی
«نمیتواند آثار و عوارض تصۀۀۀمیم خود را

بررسی آنچه گذشت نشان میدهد مسائل

پ یش ب ی نی کنۀۀد» و بۀۀا تردیۀۀد ه نجۀۀاری

اخالقی در بسۀۀۀتر عدم قطع یت پیچ یدهتر

نمیتواند «رفتار درست و نادرست»« ،مجاز

میشۀۀۀو ند؛ برای کاهش این پیچیدگی به

و غۀۀیۀۀرمۀۀجۀۀاز» را تشۀۀۀۀۀخۀۀیۀۀص دهۀۀد

نظر میرسۀۀۀد آگاهی مضۀۀۀاعف به عدم

(Podgorski, 2020: 43; Barry,
) .2016: 899بهطور خا تر او «نمیداند

قطعیت هایی که فاعل با آن مواجه اسۀۀۀت،
نقد عمل بر اساس گزینۀ حداکثری ،امکان
و عۀۀدم امکۀۀان ارزیۀۀابی و داوری فۀۀاعۀۀل
اخالقی  ...به تصۀۀۀمیم آ گا ها نه ک مک
میک ند .ر عا یت چارچوب های تصۀۀۀمیم
اخالقی ،آسۀۀۀ یب تصۀۀۀمیم در بسۀۀۀتر عدم
قطعیت و سرگشتگی را کاهش میدهد:

دیگران در واکنش بۀۀه تصۀۀۀمیم وی چۀۀه
موضۀۀۀعی برمیگزینند و آیا موضۀۀۀ آنان
ثابت است» و درنهایت «نمیداند حاالت و
قدرت وی در ادامۀ تصۀۀمیم ثابت اسۀۀت یا
متلیر» .شۀۀۀرح بیشۀۀۀتر عۀۀدم قطعیۀۀتهۀۀای
غیراخالقی و عدم قطعیت (درون) اخالقی،
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پیچیدگی تصمیم و انتخاب در مرحلۀ مورد
نظر را بیشۀۀتر نشۀۀان میدهد .هرچند ممکن
اسۀۀۀت عدم قطعیت اخالقی به هنگام عمل
اهمیت بیشتری بیابد:
الف) عدم قطعیتهای غیراخالقی

عدم قطعیت در حیطههای هسۀۀتیشۀۀناس ۀی،
اجتماعی ،روان شنا سی و معرفت شنا سی،
خارم از حی طۀ اخالق و غیراخالقیا ند،0
هر یۀۀک از عۀۀدم قطعیۀۀتهۀۀا از جهتی بر
تصمیم مؤثرند:
 )0در حیطۀ ه ستی شنا سی ،پیامد و آثار یک
تصۀۀۀمیم و رخداد ممکن اسۀۀۀت مثبت یا منفی
باشد؛
 )2در بستر عدم قطعیتِ اجتماعی ممکن است
واکنش به تصمیم مثبت یا منفی باشد؛
 )9در حاالت روانی شۀۀۀخص تصۀۀۀمیمگیر،
متلیرهۀۀایی وجود دارد و بۀۀهطورکلی ثبۀۀات و
عدم ثبات در حاالت انسان ،در دانایی و نادانی،
توانۀۀایی و نۀۀاتوانی ،بۀۀاارادگی و بیارادگی ...
بروز مییابد؛
 )4از ج هت نوع معر فت شۀۀۀخص به آ ثار و
پیامد تصۀۀمیم ،معرفت ممکن اسۀۀت به شۀۀکل
احتماخ یا عدم اطمینان باشد.

ب) عدم قطعیتهای اخالقی (هنجاری)

2

فاعل اخالقی ممکن اسۀۀۀت در حیطۀ عمل
دچار اقسام متفاوتی از تردیدها شود:
 )0عدم قطعیت در درستی یا نادرستی؛
 )2عدم قطعیت در باید و نباید؛
 )9عدم قطعیت در مجاز و غیرمجاز؛
 )4عدم قطعیت در استدالخ اخالقی؛
 )5عدم قطع یت در حاالت اخالقی ،یعنی در
فضیلت و رذیلت؛
 )2عۀۀدم قطعیۀۀت در مسۀۀۀئولیۀۀتپۀۀذیری و
مسئولیتناپذیری؛
 )7تردید در نظریۀ انتخابی.
در این صۀۀۀورت فۀۀاعۀۀل اخالقی در
هنگام تصمیم با مسائل پیچیدهای در حالت
عدم قطعیت روبروسۀۀۀت و بررسۀۀۀی موارد
پیشگفته ،مالحظات خاصۀۀۀی را اقتضۀۀۀا
میکند:
اوخ :در عدم قطعیت غیراخالقی و از
نگرۀ توصۀۀۀیفی ،این پرسۀۀۀش قابل بحث
اسۀۀۀت:آیا انسۀۀۀان در شۀۀۀرایطی که پیامد/
واکنش  ...مثبت ا ست با شرایطی که پیامد
 /واکنش منفی ا ست ،از منظر تو صیفی ،به
یک شۀۀۀ کل تصۀۀۀمیم میگیرد و از منظر
هنجاری ،باید به یک شکل ت صمیم بگیرد
یا تصمیم در هرکدام متفاوت است؟

 .0مربوط به اخالق نیست نه اینکه ضد اخالق است.

2. normative uncertainty.
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دوم :بۀۀدیهی اسۀۀۀۀت ترکیۀۀب عۀۀدم

در ن ها یت ،کدام عدم قطع یت در

قطعیت های گروه «الف» با «ب» بر تردید

تصۀۀمیم اهمیت دارد و شۀۀرایط تصۀۀمیم در

شۀۀخص میافزاید؛ اما پرسۀۀش اخالقی این

حا لت عدم اطمی نان و احت ماخ چیسۀۀۀت؟

اسۀۀۀت که از منظر فلسۀۀۀفۀ اخالق ،کدام

تصۀۀۀمیم در احت ماخ و عدم اطمی نان چه

ترکیبها مجاز و درست و کدام ترکیبها

مسۀۀۀائل اخالقی را طرح میکند و به چه

به هم مرتبط اسۀۀۀۀت؟ آ یا عدم قطع یت

مسۀۀۀائل اخالقی باید توجه کرد و پایبند

توصۀۀۀیفی به عدم قطعیت هنجاری مرتبط

بود0؟ در این شۀۀۀرایط آیا انسۀۀۀان میتواند

اسۀۀت؟ یعنی آیا تردید در پیامدها به تردید

فارغ از تردیدها به ت صمیم در ست بر سد؟

در تصۀۀۀمیم بر درسۀۀۀتی و نادرسۀۀۀتی رفتار

آیا ممکن اسۀۀت انسۀۀانِ مزیّن به خاصۀۀیت

تأثیری می گذارد؟ به ب یاندیگر «آیا تردید

اختیار و آزادی ،از سرگشتگی نجات یابد؟

فاعل به آن چه ان جام میدهد» ربط دارد؟

یک نمو نه از این سۀۀۀرگشۀۀۀتگی را

آ یا نظر یۀ اخالقی شۀۀۀرایط معرفتی را در

مکاسۀۀۀکیل ،در مقالۀ 2خود شۀۀۀرح داده

تصۀۀۀمیم مؤثر میداند؟ و بهطور دقیقتر آیا

ا ست .از نظر وی اگر شخص بین گزینۀ x

نظریۀ اخالقی موظّف اسۀۀۀت که شۀۀۀرایط

و  yمردد اسۀۀۀت و به اعتقاد این شۀۀۀخص

معرفتی را در نظریۀ خود لحاظ کند .کدام

گزینۀ  xهشۀۀتاد درصۀۀد درسۀۀت اسۀۀت و

نظریۀۀههۀۀای اخالقی بۀۀا این تۀۀأثیرگۀۀذاری

گزینۀ  yبیست درصد درست است ،مبتنی

سازگارند ).)Fleischhu, 2013: 68

بر این درصۀۀۀدها میتوان گفت گزینههای

سۀۀۀوم :با این فرض که عدم قطعیت

انۀۀتۀۀخۀۀابۀۀی چۀۀهۀۀار حۀۀالۀۀت مۀۀییۀۀابۀۀد

توصیفی بر تصمیم هنجاری تأثیر دارد ،آیا

(MacAskill William, 2016:

فاعل باید سۀۀازگار رفتار کرده و در هر دو

).967-970

شرایط یک تصمیم بگیرد ،یا اینکه شخص

 x .0را انجام دهد و باید  xرا انجام میداد؛

باید به هنگام رفتار شرایط را در نظر بگیرد

 y .2را انجام دهد و باید  yرا انجام میداد؛

و به صورت متفاوت تصمیم بگیرد؟
 .0پاسا به هرکدام از پرسشهای یادشده به تحلیل

اسۀۀۀت .هدف این نوشۀۀۀتار ،تحلیل عدم قطعیت

بی شتری نیاز دارد که خارم از مو ضوع این نو شتار

هنجاری و مسائل و لوازم آن است.
2. normative uncertainty as a voting
Problem.
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 x .9را ان جام د هد در حالی که  yدرسۀۀۀۀت

بر اسۀۀاس بیشۀۀترین باور خود رفتار کند؛ از

است؛

اینرو چون باور فا عل بر هیچ یک از دو

 y .4را انجام دهد؛ در حالی که  xدرسۀۀۀت

طرف متمرکز نیست ،تصمیم بر اساس باور

است.

حداکثری (برای مثاخ  21درصۀۀۀد) و ترک
پس مبتنی بر سۀۀۀخن وی ،فا عل در

حالت عدم قطعیت و تردید بین گزینۀ  xو
 ،yبا چهار گزینه روبرو بوده اسۀۀۀت ،نه دو
گزینه؛ زیرا در شرایط عدم قطعیت ا ست،
چهبسۀۀا دو تصۀۀمیم درسۀۀت و دو تصۀۀمیم
نادرسۀۀۀت در پیش روی تصۀۀۀمیمگیر نده
باشد .در واقعممکن است درست ،نادرست
باشۀۀد و نادرسۀۀت ،درسۀۀت باشۀۀد .شۀۀرح
گزینههای درسۀۀۀت و نادرسۀۀۀت و لوازم و
م شکالت آن ب سیار فراتر از این مثاخ ا ست
و در هر تفسۀۀۀیری از درسۀۀۀتی و نادرسۀۀۀتی
تقریری متفاوت خواهیم دا شت که م سائل
و لوازم دیگری را میطلبد.

گزینۀ حداقلی ( 01درصۀۀد) معقوخ اسۀۀت؛
زیرا گزینۀ  21درصۀۀد به دلیل پیامد مثبت،
بر گزینۀ  01درصۀۀۀد به دلیل پیامد منفی
ترجیح دارد؛ ا ما این نظر معقوخ اب تدایی با
فرض دیگری موا جه اسۀۀۀۀت .فرض کنیم
گزینۀ  01درصۀۀۀد مشۀۀۀتمل بر مخاطرهای
شۀۀدید اسۀۀت که در نسۀۀبت با پیامد مثبت
گزینۀ دیگر قابل قیاس نیسۀۀۀت و مخاطرۀ
شدید این پیامد مثبت را تخریب میکند.
در نمونۀ ( )b3شۀۀۀخص الف قصۀۀۀد
دارد یۀۀک دسۀۀۀتگۀۀاه اطفۀۀای حریق برای
کارخانهاش بخرد ،اما هزینۀ تهیۀ دسۀۀۀتگاه
بسۀۀۀ یار زیاد اسۀۀۀت؛ بهویژه که او از این
کارخانه سۀۀۀود چندانی نمیبرد ،اما وی 01

 .0-4مخاطرۀ عمل بر اساس گزینه حداکثری

درصۀۀۀۀد احت ماخ مید هد که حاد ثهای

پیشتر عدم قطعیت اخالقی با دو خوانش

نامطلوب رخ دهد و کارخانه را به مخاطره

ذهنگرایی و عینگرایی شۀۀرح داده شۀۀد؛

بیندازد .اگر او بر اسۀۀاس  21درصۀۀد عمل

خوانش ذهنگرا به ل حاظ نوع معر فت با

کند و  01درصۀۀۀد را ترک کند و سۀۀۀپس

عدم اطمینان سۀۀۀازگارتر اسۀۀۀت و خوانش

اتفاق ناگواری که احتماخ کمی برای آن

عینگرا با احتماخ معرفتی سازگارتر است.

میداد ،رخ دهد ،چه میشۀۀۀود؟ پس باید

در نگاه اوخ به نظر میر سد بر ا ساس

بین مواردی که بیشترین باور همراه با گمان

خوانش ذهنگرا ،بهتر است فاعل سرگشته

خطر ه ست ولی گمان خطا نی ست ،تفاوت
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گذارده و در مواردی که تصۀۀمیم مسۀۀتلزم

است ،اما تردید دارد که خیریه این سرمایه

خطر امکانی ا ست ،به  01در صد باور خود

را به شۀۀۀکل درسۀۀۀتی صۀۀۀرف سۀۀۀالمندان

نیز توجه کرد.

میکند ،او همچنین احتماخ میدهد تصمیم

ممکن ا ست شخص در حالت تردید

وی پیامدهای منفی داشته باشد که از آنها

با شۀۀۀیوۀ عینگرایی بر اسۀۀۀۀاس احت ماخ،

آگاه نیست؛ در این صورت نمیتوان گفت

تصۀۀمیم بگیرد ،یعنی گزینۀ هشۀۀتاد درصۀۀد

توجۀۀه بۀۀه بۀۀاور یۀۀا احتمۀۀاخ بیشۀۀۀتر ،نقش

احتماخ را ترجیح دهد و بیسۀۀت درصۀۀد را

افزونتری در تعیین گزینۀ انتخابی دارد.

رها کند .این شۀۀیوه از تصۀۀمیم در مواردی

در نمونۀۀ ) (kهرچنۀد راننۀدگی در

کۀۀه پیۀۀامۀۀد تصۀۀۀمیم خطرآفرین اسۀۀۀۀت

حالت نگرانی خطا نیست و تنها امکان خطا

مشکلزاست.

یا با احتماخ ده درصۀۀۀد خطا وجود داشۀۀۀته

نمو نۀ ( )a3در تلییر ژنتیکی ،فرض

باشۀۀد ،ولی این امکان یا احتماخ ده درصۀۀد

بیولوژیسۀۀۀت این اسۀۀۀت که پیامد تلییرات

ممکن ا ست به خطر مرو منتهی شود .در

ژنی منفی نیسۀۀت و با پژوهش ،آزمایشگر

این صۀۀۀورت ،ترجیح باور محکمتر معقوخ

با احتماخ  11درصۀۀد به این نتیجه میرسۀۀد

نیست.

که آن تصۀۀۀمیم خطرآفرین نبوده و پیامد

افزون بر این ممکن اسۀۀۀۀت واقع یت

نیسۀۀۀت ،اما اگر در این حالت واقعاً پیامد

همان باور مورد تردید و یا احتماخ حداقلی

منفی داشۀۀۀتۀۀه و خطرآفر ین بۀۀاشۀۀۀۀد و

باشۀۀۀد نه باور و احتماخِ حداکثری؛ در این

بیولوژیسۀۀۀت بر اسۀۀۀاس احتماخ حداکثری

صورت با رفتار بر اساس گزینۀ حداکثری،

ع مل ک ند ،رف تاری م خاطرهآمیزه داشۀۀۀ ته

وی ناخواسۀۀۀته دچار خطای اخالقی شۀۀۀده

است.)Roeser, 2009: 16( 0

است.

در نمونۀ ) ،(c3الف تصۀۀۀمیم گرفته
اسۀۀۀت پوخ خویش را به خیریۀ سۀۀۀالمندان
ببخ شد .وی قطعاً میداند این رفتار در ست
 .0محققان به آن خطای درجۀ اوخ -A type I -
 errorیا مثبت کاذب میگوی ند (در مقابل خطای
درجۀ دو  -A type II error-یا منفی کاذب).

 .5مشکل ارزیابی و عدم قطعیت
عدم قطعیت فاعل اخالقی (در خوانشهای
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مختلف آن) داوری رف تار خود یا دیگران

قطعیت ،از حیرانی و سۀۀرگشۀۀتگی در باره

را مشۀۀۀکل میکند .زیرا رفتار  xدر زمان

گزی نه های انت خابی ناشۀۀۀی میشۀۀۀود .در

نخسۀۀۀت بر اسۀۀۀاس نتایجش در زمان دوم

حقی قت فا عل سۀۀۀرگشۀۀۀ ته و حیران به

ارزیابی می شود؛ اوالً ممکن است در زمان

هیچ کدام از گزینه ها اطمینان کامل ندارد،

دوم پیامدهای دیگری ایجاد شۀۀۀود که بر

از این رو به لحاظ نظری چندگزینه انتخابی

داوری وی اثر بگذارد؛ ثانیاً ممکن اسۀۀۀت

داشۀۀۀته و هیچ کدام از گزینه ها و در نتیجه

شۀۀرایط و حاالت فاعل اخالقی تلییر کرده

رفتار هایش کامالً بر خطا نیسۀۀۀت؛ زیرا با

و از ادامۀ آن رفتار پشیمان شود.

گزینههایی روبهروست که نه کامالً درست

ن مون ۀۀ ) ،(M1ا لف در زمۀۀان t1

و نه کامالً غلط و نادرست است؛ درنهایت

تصۀۀۀمیم میگیرد که در زمان t2به مدت

و در عمۀۀل یۀۀک گزینۀۀه انتخۀۀابی دارد.

یۀک هفتۀه سۀۀۀیگۀار را ترک کنۀد .برای

درصۀۀۀورتی که گزی نهی ترجیحی فا عل

ت صمیم بر انجام دادن چنین کاری شخص

درواقع یت خ طا باشۀۀۀۀد ،نمیتوان وی را

باید نخ ست خود را ارزیابی کند تا شرایط

سرزنش نمود ؛ زیرابه گمان خود بر اساس

را فراهم کند؛ اما نمیداند که آیا در زمان

گزی نه درسۀۀۀۀتتر رف تار کرده اسۀۀۀۀت و

دوم می توانۀۀد خود را کنترخ کن ۀد .آیۀۀا

درعینحاخ کامالً بخشۀۀوده نیسۀۀت؛ زیرابه

شۀۀۀرایط بیرونی و خارم از ارادۀ وی اتفاق

خطا رفتار کرده اسۀۀت؛ ولی پوزشخواهی

نمیافتۀۀد کۀۀه وی در تصۀۀۀمیم خود مردد

وی نیز موجه نیست؛ زیرا ممکن است واقعا

شۀۀۀود؟ پس عدم قطعیت ،او را در ارزیابی

رف تار وی درسۀۀۀت باشۀۀۀد .ازاینرو عدم

خود برای انجام این تصۀۀۀمیم مردد میکند

قطع یت اخالقی ،مو جب عدم قطع یت در

(.)Hansson, 2013: 18-20

سۀۀۀرزنش و پوزشخواهی فا عل اخالقی

 .6پوزشخواهی و بخ شودگی 1فاعل
سرگشته

میگردد.
با تحلیل مقالهی کریسۀۀۀتین باری 2با
عنوان « عدم قطعیت اخالقی و مجاز بودن:

م شکل دیگر فاعل اخالقی در شرایط عدم

ارزیۀۀابی مجموعۀۀۀ گزینۀۀههۀۀا» 9می توان

 .مقصود قبوخ عذر است1. exculpatory.

3. moral uncertainty and permissibility:
evaluating option sets.

2. Barry. Christian .
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قاعدهای که آن را « شای سته سرزنش کمتر

حالت دوم :اگر  xدرواق خطا نباشد،

و شای سته بی شتر سرزنش» میخوانیم ،بین

الف به دل یل آن که برخالف باور به خ طا

رفتار خطا و سۀۀۀرزنش فاعل اخالقی -در

بودن این رفتار را انجام داده است سرزنش

شرایط قطعیت و عدم قطعیت تمایز نهاد.

میشۀۀۀود ،امۀۀا ب سۀۀۀرزنش نمیشۀۀۀود

شۀۀۀرح بیشۀۀۀتر اینکه کریسۀۀۀتین باری

( (Barry, 2016, pp. 900-902از

معتقد است شخصی که دانسته خطا کرده،

این رو شۀۀۀخصۀۀۀی که با عدم قطعیت رفتار

بدین معناسۀۀۀت که به باورهای خود متعهد

خطایی را انجام داد نسۀۀۀبت به کسۀۀۀی که

نبوده اسۀۀت و شۀۀایسۀۀته سۀۀرزنش بیشۀۀتری

دانسۀۀۀته خطا میدهد شۀۀۀایسۀۀۀته سۀۀۀرزنش

نسبت به کسی است که از روی نادانی آن

کمتری اسۀۀۀۀت و به همین ترت یب پوزش

رفتار را انجام داده اسۀۀت .در تبیین دیدگاه

خواهی فاعل موجه است.

وی با ید گ فت :اگر رف تار  Xاز جا نب

در حالیکه جولیا اسۀۀتافل 0در مقالۀ

شۀۀۀخص «الف» و شۀۀۀخص «ب» انجامیافته

«بیارت باطی عدم قطع یت اخالقی» بر این

باشد با دو حالت فرضی روبهرویم:

باور اسۀۀۀت که باید بین باور خطا و رفتار

شخص الف بر این اندی شه ا ست که

خطا تمایز نهاد؛ او معتقد است شخص «ب»

این رفتار ازنظر اخالقی خطاسۀۀۀت و آن را

در حا لت نخسۀۀۀۀت نیز دو بار سۀۀۀرزنش

انجام داده است؛

میشود؛ زیرا به این دلیل که رفتار نادرستی

شخص ب بر این اندیشه است که آن
رفتار خطا نبوده و انجام داده است.
در این صورت مسئله سرزنش شخصِ
«الف» و «ب» دو حالت دارد:
حالت اوخ :اگر  xدرواق خطا باشۀۀد،
الف دو بار سرزنش می شود؛ به دلیل اینکه

را درسۀۀت پنداشۀۀته و بر اسۀۀاس پنداشۀۀت
خویش رفتار کرده ا ست؛ هرچند از جهت
رفتار معذور بوده و سرزنش نمی شود اما به
دلیل دا شتن این باور و نق صان تالش برای
بهبود باورها سرزنش میشود ( Staffel1,
.)2019: 55-62

دانسته خطا کرده و به دلیل آنکه رفتار خطا

هارمن در سطح باالتری معتقد ا ست

داشته است و ب تنها به دلیل رفتار خطایش

تالش برای رف ترد ید مهم اسۀۀۀۀت و فرد

سرزنش میشود.

سرگشته باید بکوشد تردید خود را برطرف
1. Julia Staffel1.
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رشۀۀد کرده و پنداشۀۀتهای خویش

ک ند و اگر تالش نکرده و به ان جام دادن

خا

رفتار بر اسۀۀۀاس تردیدها تصۀۀۀمیم گرفته

را از جامعۀ خود اخذ کرده ،در باورها از

اسۀۀۀت ،از این جهت سۀۀۀرزنش میشۀۀۀود

آن فرهنگ متأثر میشود ،او خود را متعهد

).(Harman, 2015: 67

بۀۀه بۀۀاورهۀۀای اخالقی هرچنۀۀد کۀۀاذب و

به نظر میرسد دیدگاه استافل انسجام

نادرست آن جامعه میداند؛ در این صورت

بیشۀۀۀتری دارد؛ زیرا در حالت باورمحوری

شۀۀۀخص به هنگام تردید دربارۀ درسۀۀۀتی و

باید نسۀۀۀبت باور با عمل را مالک ارزیابی

نادرسۀۀۀتی ،به باور اخالقی کاذب متع هد

قرار داد ،نه واقعیت را .مشۀۀکل کریسۀۀتین

خوا هد بود و نهتن ها تصۀۀۀمیم و رف تار بر

باری این است که وی برای ارزیابی فرد از

اساس این باور کاذب و غلط ،قابل سرزنش

اسۀۀۀۀاس اخالقی وی ،یعنی باور ها عدوخ

نخواهد بود بلکه تالش وی برای حصۀۀۀوخ

کرده است.

باورِ درسۀۀۀت ،انتظاری بیهوده اسۀۀۀت و در

افزون بر این ،هر دو دیدگاه به هنگام

باور به باورهای کاذب قابل سرزنش نیست.

ب حث از عدم قطع یت با ید به میزان باور

اگر ب خوا ه یم سۀۀۀرز نش شۀۀۀخص

توجۀۀه کنن ۀد .اگر الف و ب هر دو  xرا

سۀۀرگشۀۀته در عدم قطعیتها را به گونهای

انجام دادهاند ،اما میزان باور آنان بهدر ستی

حل کنیم ،باید به منشۀۀۀأ اخالقیات توجه

آن متفاوت باشۀۀد ،نمیتوان به شۀۀیوۀ واحد

کنیم.

این دو شخص را سرزنش کرد .اگر «الف»

اگر باورهای شخص در هدایت رفتار

باور دارد  xه شتاد در صد خطا ست و «ب»

وی مؤثر اسۀۀۀت ،دیدگاه اسۀۀۀتافل راه حل

تنها به خطای بیسۀۀتدرصۀۀدی دسۀۀتیافته

مناسبی است اما کامل نیست .از نظر ایشان

است ،در صورتیکه بر خالف باورهایشان

شۀۀۀخص باید برای حصۀۀۀوخ باور درسۀۀۀت

رفتار کرده باشۀۀۀند ،شۀۀۀدّت سۀۀۀرزنش و

تالش کند و سستی فرد برای حصوخ رفتار

معذوریت متفاوت خواهد بود.

درست قابل سرزنش است؛ اما این پرسش

ا شکاخ اساسیتر این است که فهم و

مطرح میشۀۀود که مالک و سۀۀنجۀ تالش

تالش برای حصوخ باورِ درست ،برای همۀ

فرد چیست و آیا زمانی یا محتوایی است؟

افراد ممکن نیسۀۀت .فردی که در جامعهای

آلبرد پادگروسۀۀۀکی 0در مقالۀ « عدم

1. Abelard Podgorski.
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قطعیت هنجاری و مشکالت وابستگی» (در

در ست و نادر ست .به نظر میر سد با تمایز

ب خش بۀۀاورهۀۀای غ یر ق ط عی) را هکۀۀار

بین سۀۀۀطح نظر و عمل میتوان گفت این

عملیتری را مطرح کرده اسۀۀۀت .اگر عدم

مرز در عمل از بین نمیرود:

قطعیت مبتنی بر باور باشۀۀۀد ،معیار ترجیح

 )0عدم قطعیت امری ذهنی اسۀۀۀت و

یک باور بر باور دیگر وجود دلیل اسۀۀت و

در مرحلۀ رفتار ،منطق درسۀۀت یا نادرسۀۀت

شخص باید بر ا ساس باور ،همراه با دالیل

حاکم است .فاعل میتواند در اندیشۀ خود

معتبر عمل کند؛ در این صۀۀورت در حالت

بینهایت تردید کند ،اما وقتی عزم کند که

عدم قطعیت بین باور مبتنی بر دلیل و باور

فعلی را تحقق بخشۀۀد ،با ترجیح دادن یک

محض تفاوت وجود دارد.

طرف ،داوری کرده که درسۀۀت اسۀۀت؛ در

اگر عۀۀدم قطعیۀۀت مبتنی بر احتمۀۀاخ

این صورت اگر شخص در تردید یکی از

با شد و شخص بین دو گزینه مردد ا ست،

دوگزینهای که برگزیده ،در واق درسۀۀۀت

مع یار ترجیح یک گزی نه ،میزان احت ماخ

بوده ،مسۀۀتحق پاداش اسۀۀت و اگر در واق

در ستی آن ا ست و طبیعی ا ست که گزینه

درست نبوده ،به خطای اخالقی دچار شده

با احتماخ در ستی بی شتر بر گزینه با احتماخ

است.

در ستی کمتر ترجیح دارد .در این صورت

 )2بین تصۀۀۀمیم در حا لت اطمی نان،

عمل یا باید بر اسۀۀۀاس باورِ همراه با دلیل

عدم اطمینان و احتماخ در فرایندهایی که

معتبر باشد و یا عمل بر اساس سنجش عینی

برای عزم و تصۀۀۀمیم اسۀۀۀت ،تفاوت وجود

و احتمۀۀاخ(Podgorski, 2020: 59-

دارد؛ یعنی چگونگیِ تصۀۀمیم درزمانی که

.)60

پیامد را نمیداند یا کامل نمیداند ،متفاوت

 .7عدم قطعیت در نظر و محدودیت

از ز مانی اسۀۀۀۀت که پ یا مد ها را میدا ند.
همچنین تصمیم زمانی که سرانجام احتماالً

در عمل

مث بت و سۀۀۀران جام احت ماالً منفی اسۀۀۀۀت،

عدم قطعیت اخالقی مسۀۀتلزم این اسۀۀت که

متفاوت اسۀۀۀت .یعنی فرایندهای تصۀۀۀمیم

مرز دقیق میان درسۀۀۀتی و نادرسۀۀۀتی از بین

متفاوت است .در مواردی که احتماخ پیامد

برود و فا عل اخالقی در این حا لت م یان

منفی وجود دارد ،با ید بررسۀۀۀی و تأ مل

درسۀۀت و درسۀۀتتر سۀۀرگشۀۀته باشۀۀد ،نه

بیشۀۀۀتری کرد و به زبان عملی باید تحلیل
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ریسک کرد .یکی از فرایندهای تصمیم در

تصۀۀۀمیم در شۀۀۀرایط پیشبینینۀۀاپۀۀذیری

حا لت عدم قطع یت ،سۀۀۀنجش تجربی و

حواد معطوف اسۀت ،یعنی تصۀمیمهایی

برآورد آثۀۀار و عوارض تصۀۀۀمیم ،یعنی

که به حوزۀ اخالق مرتبط نیسۀۀۀت .به طور

تحلیل آسۀۀۀیب و خطر احتمالی 0تصۀۀۀمیم

مثاخ تصۀۀۀمیم در حیطۀ محیط زیسۀۀۀت و

اسۀۀۀت (الوانی )212 :0974 ،و محققان در

تلییرات ژنی گیاهان ذاتاً مربوط به اخالق

حیطۀ «اخالق عدم قطعیت» 2نیز این فرایند

نیسۀۀۀت ،اما در صۀۀۀورتی که این تلییرات

را ضۀۀۀروری میدانند (Barry, 2016:

موجب آسۀۀیب شۀۀود ،مسۀۀائل اخالقی آن

;902

اهم یت می یا بد« .اخالق عدم قطع یت» به

;Roeser, 2009: 16
).Fleischhu, 2013: 65

این دسۀۀۀت از مسۀۀۀائل توجه میکند .عدم

پس طی این مرحلۀۀه در مقۀۀام نظر،

قطعیت قسۀۀۀم نخسۀۀۀت از یکسۀۀۀو از نوعِ

فا عل گزی نهای را که درسۀۀۀۀت میدا ند

معرفت فاعل اخالقی به پیامد تصۀۀۀمیم و

ترجیح میدهد .از اینرو تفاوتِ فرایندهای

رف تار ،م تأثر اسۀۀۀت؛ در این حا لت فا عل

تصۀۀۀمیم ،یک فعل را نسۀۀۀبت به فعل دیگر

اخالقی ممکن است خالی از معرفت قطعی

در ستتر نمیکند .این ن سبت سنجیها در

بوده و در این صۀۀۀورت با امکان صۀۀۀرف

مرح لۀ نظر مطرح میشۀۀۀود ،نه در مرح لۀ

( عدم اطمی نان) یا احت ماخ صۀۀۀرف بدون

عمل .در مرحلۀ عمل ،تنها تحقق اسۀۀۀت و

برآورد عددیِ سۀۀۀرانجام و همراه با جهل

تحقق یافتن یک رفتار ،مسۀۀۀتلزم درسۀۀۀت

تصۀۀمیم بگیرد یا اینکه ممکن اسۀۀت تالش

دانستن آن است.

کرده و با علم احت مالی با برآورد عدد و
درصۀۀۀد پیامد ،به معرفت قطعی نزدیک

نتیجهگیری

شۀۀۀۀده و تصۀۀۀمیم بگیرد .همچنین در این

«عۀۀدم قطعیۀۀت اخالقی» و «اخالق عۀۀدم

پارادایم ،تصمیم به سه قسم مطمئناً درست،

قطعیت» دو اصۀۀطالح متفاوت اسۀۀت؛ اولی

درسۀۀتِ ممکن و احتماالً درسۀۀت تقسۀۀیم

به تردید در هنجارها یعنی تردید در درستی

میشود.

و نادرسۀۀتی ،الزام و مفاهیم دیگر در حوزۀ
عمل مرتبط است و دومی به مسائلِ اخالقی
1. risk analysis.

اگر تصۀۀمیم اخالقی مبتنی بر معرفت
احتمالی اتخاذ شود ،تردید هنجاری به عدم
2. ethics of risk and uncertainty.
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قطعیت توصۀۀۀیفی نزدیک میشۀۀۀود؛ با این

مقام نظر به سۀۀۀه قسۀۀۀم پیشگفته تقسۀۀۀیم

تفۀاوت کۀه عۀدم قطعیۀت توصۀۀۀیفی ،بۀه

میشۀۀۀود ،امۀۀا در واق و در مقۀۀام عمۀۀل

احت ماالت تجربی 1و عینیِ مربوط به آ ثار

تصمیم یا درست است و یا نادرست است؛

رفتار مربوط اسۀۀت و عدم قطعیت اخالقی

زیرا فرد یا آن را انجام میدهد یا نمیدهد

به احتماخ در ستی و نادر ستی رفتار اهمیت

و در خارم حالتی بین این دو امکان تحقق

میدهۀۀد؛ همچنین عۀۀدم قطعیۀۀت اخالقی

ندارد.

مبتنی بر معرفۀۀت احتمۀۀا لی بۀۀا خوانش
عینگرایی سۀۀازگارتر اسۀۀت .در این حالت
فۀاعۀل اخالقی تنهۀا بۀه دلیۀل رفتۀار خطۀا
سرزنش میشود .اگر تصمیم اخالقی مبتنی
بر عدم اطمینان اتخاذ شۀۀۀود ،عدم قطعیت
اخالقی بۀۀه خوانش ذهن گرایی نزدیۀۀک
میشۀۀۀۀود و در خوا نش ذ هن گرا یی و
باورمحوری ،عذرخواهی فا عل به دل یل
رفتار خطا موجه بوده و این فاعل سۀۀرزنش
نمیشۀۀۀود؛ ا ما عذرخواهی وی به دل یل
داشۀۀۀتن باور غلط پذیرفتنی نبوده و از این
جهت قابل سرزنش ا ست .در نهایت مبتنی
بر عدم قطع یت اخالقی  ،ه مۀ دروغ ها،
دروغ نیسۀۀۀتند و همۀ راسۀۀۀت ها ،راسۀۀۀت
نیسۀۀۀت ند؛ بل که دروغ با راسۀۀۀۀت ترک یب
میشۀۀود .این تفسۀۀیر از اخالقیات مسۀۀتلزم
ن سبیگرایی در سطح فرا اخالق ا ست که
منتقدان ،به نقد آن پرداختهاند .البته باید
گفت تصۀۀمیم در شۀۀرایط عدم قطعیت در
1. empirical uncertainty probabilities.

یک راه حل ،تصمیمگیری در شرایط
عدم قطعیت روش نظریههای تصمیم است،
یعنی محاسۀۀبۀ هزینه-سۀۀود تصۀۀمیم .-البته
متنقدان بر آنند که این روش ممکن اسۀۀت
در ت صمیمهای اجتماعی با عدالت سازگار
نبا شد؛ عالوه بر این ت صمیم همی شه ناظر به
آینده اسۀۀۀت و برآورد هزینه –سۀۀۀود -در
شرایط کنونی صورت میگیرد و برآورد
دقیق از سود و هزینه مشکل است؛ راه حل
دوم ،تصۀۀۀمیم بر اسۀۀۀاس باور حداکثری و
احتماخ حداکثری است ،اما در مواردی که
انت خاب گزی نۀ حداکثری منجر به سۀۀۀود
مورد انتظار تصۀۀۀمیمگیرنده شۀۀۀده و گزینۀ
حۀۀداقلی مۀۀان خطری جۀۀدی میشۀۀۀود،
انتخاب گزینۀ حداقلی معقوختر اسۀۀت .راه
حل سۀۀۀوم ،کاربسۀۀۀۀت روش نظر یه های
ت صمیم و بر ا ساس سنجش عینی و تجربی
برآورد می شود .در این صورت باید خطر
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و آسۀۀیب احتمالی پیشبینی شۀۀده و کنترخ
و یا جبران شود.
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