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  چکیده

د کـه عبارتنـد از   رۀ اخـالق وجـود دا  میزان مطالبـ  ةاخالق، سه نگرش کلی دربار ۀدر فلسف

گـرا، کـه    اخـالق اعتـدال   در این میـان،  .گرا قلاحدگرا و اخالق  گرا، اخالق اعتدالحداکثراخالق 

اخـالق و مقتضـیات آن اسـت، از دو سـو      ۀمیزان مطالب ةبسیار نزدیک به تصور کنونی بشر دربار

 ،گـرا  ه اخالق اعتـدال گرایان بر این باورند که  آنچحداکثرسو  از یک :مورد هجوم قرار گرفته است

کنـد، بسـیار    یـاد مـی   و مقتضـیات آن  اخـالق  ۀعنـوان میـزان مطالبـ    از آن بـه  ،و نیز بشر امروز

 یگرایان حتـ  حدأقلدیگر،   سوي و از تر از مطالبات واقعی اخالق، در این روزگار است گیرانه آسان

 .هسـتند  يتـر   آسانام اخالقی برپایی نظدنبال   بهتابند و  را نیز برنمی اخالق ۀهمین میزان مطالب

اصول اساسـی اخـالق    از ،اي از قراردادگرایی سودمحور به گونه  توسل با بر آن است کهاین مقاله 

  .دفاع کنداخالق در آن  و میزان مطالبۀگرا  اعتدال

  .قراردادگرایی سودمحور محدودیت، انتخاب، گرا، اخالق اعتدال : کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه

گـرا متـولی دفـاع از آن     ، که اخـالق اعتـدال  اخالق و شمول رایج از میزان مطالبه تصور در 

 ،کردن در بیشتر موارد لطـف   خوب نکردن است و کار بد اخالقی ما کار ۀترین وظیف است، اصلی

 دیگر، عبارت به .ماست ۀبردار نباشد وظیف که چندان براي ما هزینه ئیو تنها در موارد اندك و جز

گرا مطالبات اخالق از ما داراي حدومرزي اسـت و مـا پـس از انجـام وظـایف و       خالق اعتدالدر ا

عالیـق   ةگسـترد  نسـبتاً  ةتـوانیم در گسـتر   ، میها اي از محدودیت و مراعات پاره الزامات اخالقی

  :گرا عبارت است از ویژگی نخست اخالق اعتدال بنابراین. شخصی خود به انتخاب بپردازیم

براي فاعل ـ هم بر سر راه ارتقاي خیر کلی بیشتر و هم بر سـر راه ارتقـاي     »محدودیت«. 1

براي انجام عملی که منجر به خیر کلی بیشـتر   »انتخاب«خیر شخصی ـ و برخورداري او از حق  

  .شود نمی

هـایی بـر    سو، محدودیت ازیک: گرایان، اخـالق با دو نوع محدودیت عجین است ازنظر اعتدال

گـر خـود نیـز داراي    دی سوي دارد و از می کند و ما را از ارتکاب برخی افعال باز ال میاَعمال ما اعم

هاي نوع نخسـت،   محدودیت. گیرد نمی شؤون و مراتب زندگی آدمی را دربر حدودي است و همۀ

ــدودیت ــایی مح ــی    ه ــرح م ــالق مط ــیله اخ ــه بوس ــد ک ــدودیت  ان ــوند و مح ــوع دوم   ش ــاي ن ه

مجـاز اسـت،    گـرا فـرد   اعتـدال در اخالق بعالوه، . شوند حمل میاند که بر اخالق  هایی محدودیت

مشروط به پایبندي به محدودیت ـ هم بر سر راه ارتقاي خیر کلی بیشتر و هم بر سر راه ارتقاي  

به بهتـرین نتـایج منجـر     ال کند؛ حتا اگر انجام آنها، کالًاش را دنب خیر شخصی ـ عالیق شخصی 

شـود کـه ممکـن اسـت از یـک       انتخاب انجام اعمالی داده میدر این اخالق به فاعل حق . نشود

  .طرف بهترین نتایج کلی را دربرنداشته باشند منظر بی

وسخت، در برخی از مـوارد، ماننـد    هاي سفت وجود دفاع از محدودیت گرایان، با اعتدالالبته 

ویژگی  بنابراین. کنند ثناهایی اعمال میها است دفاع از خود و مجازات خاطیان، بر این محدودیت

  :گرا عبارت است از دوم اخالق اعتدال

  .هایی که فاعل با آنها روبروست الغاپذیريِ محدودیت. 2

بـردار نیسـتند و    اي از موارد، کـه چنـدان بـراي فاعـل هزینـه      در پاره، گرایان عالوه، اعتدالب

. داننـد  مـی  ملـزم بـه کمـک   شوند، فاعـل را   تري می وقوع شر بسیار بزرگ  درعوض منجر به عدم

هـاي فاعـل بـراي انجـام فعـل بایـد افـزایش         گرایان، همواره یکی از مالك بنابراین ازنظر اعتدال

اما این مالك هرگـز تنهـا مـالك فاعـل بـراي انجـام فعـل نیسـت و فاعـل بایـد            .خیرکلی باشد

ع الشـعا  ها، مالك افزایش خیر را تحـت  بسا آن مالك هاي دیگري را هم درنظر بگیرد و چه مالك
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اسـاس   و از کلـی را کـامالً   گرایان، اصل افـزایش خیـر   قلحداگرایان، برخالف  اعتدال. قرار دهند

بـودن بـراي    هزینـه  ، مشروط به کـم دانند که در موارد خاصی دانند و آن را اصلی می نامعتبر نمی

  :گرا عبارت است از بنابراین سومین ویژگی اخالق اعتدال. تواند معتبر باشد می فاعل،

  . دفاعِ غیرهمیشگی از افزایش خیرکلی؛ درعرض دفاع از اصولی دیگر .3 

هـاي اساسـی    خـود، دچـار چـالش    ۀگرایان، در دفاع از این سه ویژگی بنیادین نظری اعتدال 

مـن در ایـن مقالـه،     1.انـد  گویی به انتقادات برنیامده اند و در بسیاري از موارد از عهده پاسخ شده

از قراردادگرایـی   و مـدعایم ایـن اسـت کـه بااسـتفاده      گـرا هسـتم   عتدالدفاع از اخالق ا دنبال به

این طرح تا حد زیادي بـدیع   .گرا دفاع نمود توان از سه ویژگی اصلی اخالق اعتدال سودمحور می

انـد،   شده اخالق مطرح  ۀگرا در فلسف دالیلی که در دفاع از اخالق اعتدال برشمردنزیرا  با  .است

آغـازین ایـن    شاید بتوان نقطۀ. شویم می مواجه  هاي قراردادگرایانه از تالشبا حجم بسیار اندکی 

امـا او  . دانسـت ) Scanlon, 1998(اسکنلن  ما چه چیزهایی به یکدیگر مدیونیمحرکت را همان 

مسـتقیمی بـه ایـن نکتـه      ةگرا را نـدارد و هـیچ اشـار    دفاع مستقیم از اخالق اعتدال نیز دغدغۀ

، هم در کتاب مذکور و هـم  هاي اخالقی پیامدگرایانه را الت وي به مدلکند؛ هرچند که حم نمی

اي بـراي دفـاعی    دمهتوان مق ، می)Scanlon, 2007( گرایی قراردادگرایی و فایدهمعروف  در مقالۀ

اخالقـی واقـع    ۀتازگی مورد اقبال فالسف این مقدمه به. گرا دانست از اخالق اعتدال قراردادگرایانۀ

:این وجود با 2.ه نمایندئگرا ارا د دفاع قراردادگرایانه منسجمی از اخالق اعتدالکوشن شده که می

گــرا قــرار  هــاي قراردادگرایانــه در دفــاع از اخــالق اعتــدال ه مــدلهنــوز در آغــاز راه ارائــ. 1

هـاي   رو سرشـار از مـدل    پـیش  بـه اقبـال عمـومی کنـونی، دهـۀ      باتوجـه مـن،   گمـان  داریم و به

هـایی کـه هریـک بـا      گـرا خواهـد بـود؛ مـدل     و در دفـاع از اخـالق اعتـدال   پیشـر  ۀقراردادگرایان

  .  هاي بهتري را فراهم خواهند نمود مدل ۀ ارائۀشدن به زیور نقد زمین آراسته

اگــر بپــذیریم کــه از انســجام کــافی  انــد ـ حتــی   هــایی کــه تــاکنون ارائــه شــده مــدل. 2

ــدل   ــد ـ م ــرین  برخوردارن ــاي جــامعی نیســتند و در بهت ــه  ه ــی وج ــط م ــوزةت فق ــد از ح  وانن

شــد، هرگونــه دفــاع   تــر گفتــه گونــه کــه پــیش حــال آنکــه، همــان. محــدودیت دفــاع نماینــد

ــرا ب درخــوري از اخــالق اعتــدال ــاع از حــوزة گ ــر دف ــد عــالوه ب ــد بتوان محــدودیت، نظــامی  ای

ــر محــدودیت  متناســب و منســجم از اســتثناهاي وضــع  ــل   شــده ب هــا و دلیلــی درعــرض دالی

  .ه نمایدخیرکلی ارائاز افزایش دیگر در دفاع 

محورنـد و گـویی    شـده فقـط مبتنـی بـر قراردادگرایـی حـق       ارائـه هاي  مدل ۀهم تقریباً. 3

ــی ســودمحور از عهــدة  رود گمــان مــی ــه قراردادگرای ــد چنــین دفــاعی برنمــی ک ــن. آی  امــا م
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گــرا  تــوان براســاس قراردادگرایــی ســودمحور نیــز از اخــالق اعتــدال کــنم کــه مــی مــی  گمــان

اي نیسـت و ایـن هـم بـر دشـواري       سـابقه  هـیچ مـدل مسـبوق و محظـوظ بـه      این. فاع نمودد

  .افزاید و هم بر هیجان آن کار می

اخـالق نیسـتم و    ۀمیـزان مطالبـ   من مـدعی حـل همیشـگی و پایـدار مسـألۀ     باوجوداین،  

کــنم  مــی  اســت و تنهـا ســعی  خبرانــه  کــنم چنـان ادعــایی بســیار گســتاخانه و بـی   مــی گمـان  

معمـول و مـألوف رفتـار     گـرا، کـه شـیوة    اعی از اخـالق اعتـدال  حلی براي ایـن مسـأله و دفـ    راه

زمینـه    یـابی بـه یـک توافـق و همـدلی محـدود در ایـن        دهـم و دسـت    ارائـه در روزگار ماست، 

ــوش  ــرایم خ ــود   ب ــد ب ــد خواه ــه      .آین ــراس چال ــه از ه ــندیدم ک ــود نپس ــر خ ــاوجوداین، ب ب

افـتم؛ هرچنـد    پـردازي فـرو   نقـد محـض و فـرار از نظریـه     گریزناپذیري ارتکاب اشتباه، بـه چـاه  

  .غیژد دانم که هنوز می خود را همانند کودکی خردسال می ۀکه نظری

  

  قرادادگرایی

مشروعیت نظام سیاسی است و هـم عنـوان    ةاي سیاسی دربار قراردادگرایی هم عنوان نظریه

غـرب،   ۀبـار در تـاریخ فلسـف    نریشه و محمل عقالنی دستورات اخالق و نخستی دربارةاي  نظریه

تمـاعی در قـرن شـانزدهم    قـرارداد اج  ةآمـوز  .گالوکن، در جمهوري افالطون مطرح شد ۀبوسیل

 مولیــنا  و  (de Vittoria)دو ویتوریـا  (Suarez) متـأخر مدرسـی ماننـد سـوئارز،     ۀففالس ۀبوسیل

(Molina) بسـط   کـامالً  مـوزة فدهم و دوران هابـز دیگر یک آتوجهی یافت و تا قرن ه بسط قابل

اي  عنـوان نظریـه   و بالـذات، بـه   قراردادگرایی، در ایـن قـرن، اوالً  ). Rawls, 2007, 23(یافته بود 

هاي مربوط به مشروعیت دولت و بنیادهـاي الـزام سیاسـی مطـرح      به دغدغه  پاسخ  سیاسی و در

د وجـود دولـت را   توانـ  چیزي می  دنبال آن بود که پاسخی براي این پرسش بیابد که چه شد و به 

دوم قـرن بیسـتم، دوبـاره رونـق      قراردادگرایی، از نیمـۀ  .توجیه و التزام ما به آن را تبیین نماید

تـوان ابطـال و انکـار     علت این امـر را مـی  . یافت و در سطح وسیعی مورد اقبال عمومی واقع شد

ر براهین سـنتی در  نهایی پوزیتیـویسم، بسـط و گسترش نظریه بازي، نارضایتی افزاینده در براب

هاي رقیب آن و گسترش این مفهوم دانست کـه افـراد، در هـر     گرایی و دیگر نظریه دفاع از فایده

اند  بیان مطلوبی از الزام اخالقی و سیاسی، شایستـه و سزاوار جایگاهی شاخص، ممتاز و برجسته

)Sayre-McCord, 2000, 247 .(ن هفــده و قــر ۀایــن قراردادگرایــی احیاشــده، بــرخالف گونــ

حتـی  اسـت و   دنبـال دفـاع و توجیـه اخـالق      هاي اخالقی دارد و به هجدهمی آن، بیشتر دغدغه

نظـر   از. کنـد  مبنـا تفسـیر مـی     بر ایـن  قرون هفده و هجده را نیز غالباً هاي قراردادگرایانۀ نظریه
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ه آنچنـان کـ   هـاي اخـالق، نـه    مطالبـات و محـدودیت  دسـتورات،   قراردادگرایی اخالقی پشتوانۀ

گویند، حصول بیشـترین خیـر بـراي بیشـترین افـراد اسـت و نـه آنچنـان کـه           پیامدگرایان می

گویند، عمل برطبق وظیفه؛ بلکه تـوافقی اسـت کـه بـین افـراد عاقـل صـورت         گرایان می وظیفه

  . گیرد می

براي درك بهتر علـت سـر بـرآوردن مجـدد قراردادگرایـی در اواخـر قـرن بیسـتم، نـاگزیر          

از ظهـور   در ابتـداي قـرن بیسـتم، یعنـی انـدکی پـیش       فلسـفۀ اخـالق  کم بر از درك فضاي حا

فلســفۀ بــیش در  و هــاي مختلــف قراردادگرایــی، هســتیم؛ فضــایی کــه هنــوز کــم مجــدد گونــه

ــی  اخــالق ــه چشــم م ــد ب ــی . آی ــاهیم اخالق ــاظ و مف ــد،   معناشناســی الف ــد خــوب و ب اي مانن

هـاي اخالقـی    ولیت، تحلیـل گـزاره  ئبایـد و نبایـد، وظیفـه، تکلیـف و مسـ     و نـامطلوب،    مطلوب

ــري و توصــیفی ــت  و تقری ــا، معرف ــزاره  دانســتن آنه ــت گ ــار عینی ــی و انک ــاي  شناســی اخالق ه

ــد«اخالقــی، مناقشــه در اســتنتاج  اخــالق  ةو حمــالت دیگــري کــه در حــوز  »اســت«از  »بای

همـراه حمــالت   تحلیلـی یـا فــرااخالق علیـه اخــالق دسـتوري یــا هنجـاري مطــرح شـدند، بــه      

ــاره ةز حــوزدیگــر ا ــر اخــالق دســتوري، ســبب شــد کــه اخــالق   فلســفه ق ــا دســتوري اي ب ب

ــان     ــرو شــود و بنی ــد      چالشــی بنیــادین روب ــزل قــرار گیرن ــخت درمعــرض تزل ــاي آن س . ه

ــالش ــث       چ ــالت آن باع ــکالت و معض ــتوري و مش ــالق دس ــیش روي اخ ــاي پ ــه   ه ــدند ک ش

عملـی خـود از اخـالق     درك نظـري و «باشـد کـه مـا     اینتیـر بـر آن    فیلسوف اخالقی ماننـد مـک  

منــابع بخــش عظیمــی از «، برنــرد ویلیمــز بگویــد )MacIntyre, 1981, 2(» ایــم دســت داده را از

. ال. جــی ،)Williams, 1985, 197(» مــدرن بــا جهــان مــدرن ناســازگار اســت  فلســفۀ اخــالق

ــی باشــد    ــه ارزش عینــی اخالق ــرت ) Mackie, 1977, 15(مکــی منکــر وجــود هرگون و گیلب

ــا ر  ــارمن م ــد    ه ــویق نمای ــالق تش ــا اخ ــه وداع ب ــل).  Harman, 1977, ii(ا ب ــترك  فص مش

ــۀ ــالق، در همـ ــات و    اخـ ــتورات، مطالبـ ــود دسـ ــت از وجـ ــارت اسـ ــذکور، عبـ ــالت مـ جمـ

هـا، در   گونـه دسـتورات، مطالبـات و محـدودیت     هـاي اخالقـی و مبنـا و مـأواي ایـن      محدودیت

گویـد   درسـتی، مـی   یـل گاثیــر، بـه   دل همـین  انـد و بـه   روزگار ما، سخت مورد تهدید قرار گرفتـه 

ــراي    کــه پرســش اساســی بــراي دفــاع از اخـــالق، در روزگــــار مــا، ایــن اســت کــه آدمــی ب

هــایی کــه مســتقل از امیــال و عالیــق او هســتند  شــناختن محــدودیت  رســمیت پذیـــرش و بــه

ــی   ــی م ــه دلیل ــته   چ ــد داش ــد  توان ــی،   ,Gauthier, 2007b).  621(باش ــی اخالق قراردادگرای

کوشـد   وان یک مـدل متفـاوت اخالقـی، از درون ایـن فضـاي پـرتنش سـر بـرآورده و مـی         عن به
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هـاي رایـج علیـه اخـالق دسـتوري و دسـتورات، مطالبـات و         از دیدگاه خود پاسخی بـه هجـوم  

  . نماید ارائههاي آن  محدودیت

ــه    نظــر  مزیــت و قــدرت ایــن مــدل، تــا حــد زیــادي، ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه ب

سـازد کـه    ري فـراهم مـی  هـاي دشـوا   قبـولی بـراي پرسـش    ي سـاده و قابـل  هـا  رسـد پاسـخ   می

از چـه  «: هـا عبارتنـد از   برخـی از ایـن پرسـش   . انـد  کـرده  اخـالق را سـردرگم    همیشه فالسـفۀ 

شـوند؟ و چـرا پیـروي از     کنـیم و آن قواعـد چگونـه توجیـه مـی      اي بایـد پیـروي   قواعد اخالقـی 

ــه اســت؟ اخالقــی، مجــاز هســتیم کــه    لحــاظ ی، ازدر چــه شــرایط«، »قواعــد اخالقــی عاقالن

آیـا چیـزي بـه نـام امـور واقعـی اخالقـی وجـود دارد؟ آیـا اخـالق یـک            « .»را بشـکنیم؟ قواعد 

انـد کـه    هـایی  اینهـا پرسـش  . »عینـی صـادقند؟   طـور   مبناي عینی دارد؟ آیا احکام اخالقـی بـه  

هـاي   جاذبـه هـاي رقیـب قراردادگرایـی سـخت درگیـر پاسـخ بـه آنهـا هسـتند و یکـی از            مدل

در . زنــد ســادگی کنــار مــی هــا را بــه ایــن دغدغــه گرایــی آن اســت کــه ظــاهراً اصــلی قــرارداد

ــه آداب قراردادگرایــی، اخــالق صــرفاً ــوط ب ــا احساســات نیســت و   و   موضــوعی مرب رســوم و ی

حــال، قراردادگرایــی   عــین در امــا. هــاي عــاطفی نیســتند ، گــزارههــاي اخالقــی، صــرفاً گــزاره

اي اخـالق نیـازي نـدارد کـه هـیچ نـوع امـر واقـع خاصـی را اصـل موضـوع            براي توضـیح مبنـ  

هـا بـا    قرار دهد، زیرا اخالق را متشـکل از مجموعـه قـوانین حـاکم بـر چگـونگی رفتـار انسـان        

خاصـی، مشـروط بـه پـذیرش و پیـروي       قـوانینی کـه افـراد عاقـل بـه انگیـزة       داند؛ یکدیگر می

باورنـد   قراردادگرایـان بـر ایـن    . انـد  کـرده  افـق  از آنها ازجانـب دیگـران، بـر سـر پـذیرش آن تو     

تـوان بـا    نمـود کـه آن قواعـد کدامنـد و سـپس مـی        تـوان مشـخص   که با تحقیق عقالنـی مـی  

نمـود کـه آیـا آن      تعیین اینکه یک عمـل خـاص بـا آن قواعـد مطابقـت دارد یـا خیـر، تعیـین        

ي نـاظر بـر عینیـت    هـا  ترتیـب دغدغـه   ایـن  اخالقـی، مجـاز اسـت یـا خیـر و بـه        لحاظ عمل، از

  ). 222-226، 1387ریچلز، (شوند  سادگی محو می اخالق به

  

قراردادگرایی سودمحور

ــه ــ نظریـ ــاي قراردادگرایانـ ــل ۀهـ ــودمحور، تحویـ ــه سـ ــد گرایانـ ــا  (reductionist) انـ و بـ

اسـاس امیـال و اصـول انتخـاب عقالنـی، ماننـد اسـتفاده از         دادن درسـتی و معقولیـت بـر    نشان

هـاي رسـیدن بـه هـدف، انسـجام اهـداف        رسیدن بـه هـدف، کـاهش هزینـه     وسایل مؤثر براي

قراردادگرایـان سـودمحور، بـا     مـثالً . کننـد  مـی   و غیره، اخـالق را بـه مفـاهیم دیگـري تحویـل     

ــی   ــه ب ــرض ک ــن ف ــی     ای ــان از ویژگ ــرایط یکس ــان در ش ــار یکس ــی و رفت ــار   طرف ــاي رفت ه
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یـادي باعـث ارتقـاي سـود شـخص      ز حـد  کوشند نشان دهنـد کـه ایـن امـور تـا      اند، می عادالنه

ــن در جامعــه مــی ــور   طریــق مــی شــوند و ازای ــن ام ــراي ای ــی ب ــوجیهی عقالن ــهخواهنــد ت  ارائ

ــد ــاس       . نماین ــراد براس ــداف اف ــالیق و اه ــق، س ــافع، عالی ــی ســودمحور، من در قراردادگرای

مهــم، در  ۀنکتــ. شــوند مــی  تعریــف (non-moral) نــااخالقیحــاالت طبیعــی جهــان و مفــاهیم 

تـوان قواعـد اخالقـی را ابـزاري      دادن ایـن امـر اسـت کـه مـی       ه از قراردادگرایی، نشـان این گون

ــ    بـراي دســت  اصــول  ۀیــابی بـه اهــداف و ارضــاي تمـایالت نــااخالقی دانســت و اخـالق را برپای

ــاد   ــا نه ــی بن ــاب عقالن ــد از    . انتخ ــودمحور عبارتن ــی س ــلی قراردادگرای ــداف اص ــابراین اه بن

  :دادن اینکه  نشان

ــف ــهمطال. ال ــی، ب ــات اخالق ــوعی ب ــافع شخصــی و ارضــاي   ن ــاي من ــث ارتق ي حــداکثرباع

  .تمایالت افراد خواهند شد

هــاي ناشــی از اخــالق و الزامــات اخالقــی از دلیــل  هــر فــرد بــراي پــذیرش محــدودیت. ب

ــه    اســت  کننــده عبــارت اي برخــوردار اســت؛ ایــن دلیــل قــانع  کننــده قــانع از اینـــکه التــزام ب

ي تمــایالت حـداکثر وط بـه التـزام دیگــران، بهتـرین راه بـراي ارضــاي     الزامـات اخالقـی، مشــر  

  ).,Freeman 58 ,2006(شخصی است 

ــراي تصــویب و   بنــابراین، انگیــزة  اصــلی طــرفین قــرارداد، در قراردادگرایــی ســودمحور، ب

ــالیف و محــدودیت  ــه تک ــزام ب ــی، ارضــاي   الت ــاي اخالق ــان اســت و  حــداکثره ــایالت آن ي تم

ــه قــرارداد نســبت بــه شــرایط پــیش از   خو طــرفین قــرارداد مــی اهنــد بــا تصــویب و التــزام ب

ــرارداد  ــی(ق ــت طبیع ــوب) حال ــري داشــته باشــند   وضــعیت مطل و آن را ) Freeman, REP(ت

ــون داد ــی  و همچ ــتدي م ــیش   س ــراي پ ــذیرش آن ب ــه پ ــد ک ــر دانن ــان و  ب ــاي تمایالتش د ارض

ــول و منطقــی اســت   گســترش گســترة درنتیجــه، ). Gauthier, 2007a, xii(منافعشــان معق

ــا آنجــا   ۀدر قراردادگرایــی ســودمحور، اخــالق نهــادي اســت ســاخت  دســت بشــر کــه فقــط ت

طورمـؤثري باعـث افـزایش ارضـاي تمـایالتش شـود و آنچـه در ایـن گونـه           موجه است کـه بـه  

منــد اســت تمــایالت و ترجیحــات آدمــی اســت؛ نــه اینکــه او بایــد چــه  از قراردادگرایــی ارزش

  ). Hampton, 2007, 10(تمایالتی داشته باشد 

ــ ــی، نخستیــــن  ۀگون ــوع از قراردادگرای ــن ن ,Hobbes(بــار، بوســیله هــابز  ســنتی ای [1649] 1986 (

ــد و در دور  ــرح ش ــ ةمط ــوکینن جدی ــارمن )Buchanan, 1975(د، ب ، )Harman, 1978(، ه

ــاثی ــیر) Gauthier, 1986(ر گ ــک -و س ــورد  م ــول  )Sayre-McCord, 1989(ک ــظ اص ــا حف ، ب

میــان،  ازایــن. دهنــد ارائــههــاي جدیــدي از آن  هــا و توجیــه عی کردنــد تبیــیناصــلی آن، ســ
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 قراردادگرایــی هــابزياز  یاحیاشــده و مــدرن ۀشایســت ۀتــوان نمونــ قراردادگرایــی گــاثیر را مــی

ـاب  . دانست ـاي بسـیار زیـادي     گاثیر مقـاالت و کت ـارة ه تـرین   قراردادگرایـی نوشـت کـه از مهـم     درب

ــی  آن ــا م ــه   ه ــوان ب ــ ت ـــل عمل ـان  ، )Gauthier, 1963(ی تعق ــق لویاتـ  و) Gauthier, 1969(منط

ــرارداد   ــق ق ــالق از طری ــاره  )Gauthier, 1986(اخ ــود اش ــروژه   . نم ــه پ ــارش س ــاثیر در آث گ

ــین ــایز و درع ــال    متم ــرتبط را دنب ــیار م ــال بس ــی ح ــارت   م ــه عب ــود ک ــاع از   نم ــد از دف بودن

ــه ان نظریــه ــه از اخـــالق، دفــاع از نظری تخـــاب عقـــالنی و دفــاع از ایــن ادعــا  اي قراردادگرایان

ــت        ــی اس ــد اخالق ــا از قواع ــروي م ــتلزم پی ــت مس ــه عقالنی و ) Vallentyre, 1991, 1(ک

برداشــتن از رابطــه بــین   راردادگرایــی گــاثیر را تالشــی بــراي پــردهتــوان ق اســاس مــی بــراین

ــت   ــت دانس ــرارداد  ). Kraus, 1993, 258(اخــالق و عقالنی ــق ق ــی را اخــالق از طری ــو م ان ت

. دو دهــه تــالش وي بــراي بســط اخــالق براســاس چــارچوب انتخــاب عقالنــی دانســت  ثمــرة

خواهـد بـا اسـتفاده از نگرشـی قراردادگرایانـه، سـقف اخـالق را بـر          گاثیر، در ایـن کتـاب، مـی   

. گرایـان اخالقـی را آشـکار سـازد     ستون عقالنیت بنا کند تا از ایـن طریـق نقـص حجـت شـک     

نیســتند و آدمیــان ازطریــق  طبیعــی، بــاهم هماهنــگ  طــور بــه ازنظــر گــاثیر، منــافع آدمیــان،

هــاي  وي بــراین بــاور اســت کــه اعمــال محــدودیت . تواننــد برخــوردارتر شــوند همکــاري مــی

اي  هـاي همکارانـه شـامل گونـه     زیـرا فعالیـت   .اخالق براي پیگیري منـافع شخصـی الزم اسـت   

ــدانی  ــاي زن ــد از معم ــانی از بهتــرین  و در چنــین شــرا  (prisoner's dilemma) ان یطی کس

کـه دیگـران پایبنـد بـه قـرارداد هسـتند، از         درحـالی  تایج شخصی برخوردار خواهند شـد کـه  ن

اجتمـاعی غیربهینـه خواهـد شـد و در چنـین       ایـن کـار منجـر بـه نتیجـۀ     . طی نماینـد آن تخ

امـا اگـر هـرکس، مشـروط بـه       .شرایطی هرکسی درظن خیانـت ازسـوي دیگـري خواهـد بـود     

تواننــد از  هــا پایبنــد باشــد، همگــی مــی هــاي اخــالق، بــدان ن بــه محــدودیتپایبنــدي دیگــرا

باشــند  آمیــزي داشــته  منــد شــوند و تعامــل موفقیــت پایبنــدي و اعتمــاد یکــدیگر بهــره ةثمــر

)Cudd, 2000.(  

 وجـود  امـا بـا   ،انـد  هـاي مختلـف و متفـاوتی از معمـاي زنـدانی مطـرح شـده        تاکنون مثال 

اي کــه در آن  اي از بــازي چنــدانگیزه از گونــه  اســت  عبــارتآنهــا  ۀاصــلی در همــ ۀایــن، نکتــ

پوشــی از بخشــی از ســود شخصــی، بــه  طــرفین بــازي، درصــورت تعامــل و همکــاري و چشــم

خـاطر اتهـام بـه     فـرض کنیـد شـما و دوسـتتان بـه     . یابنـد  مطلـوب دسـت مـی    ۀبهترین نتیجـ 

ــک جــرم بوســیل  ــرا  ۀارتکــاب ی ــک از شــما در ســلولی انف ــیس دســتگیر و هری ــدانی پل دي زن

شـود کـه اگـر دوسـت خـود را لـو دهیـد و دوسـتتان شـما           در آنجا به شما گفته می. شوید می
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کـدام از شـما    اگـر هـیچ   .سـال زنـدانی خواهیـد شـد     ل و شـما یـک  سـا  را لو ندهد، دوستتان ده

دیگري را لو ندهید، هریک بـه دوسـال زنـدان محکـوم خواهیـد شـد و اگـر هـر دو دیگـري را          

دوسـتتان نیـز    دربـارة ایـن شـرایط   . سال زنـدان محکـوم خواهیـد شـد     ه پنجلو دهید، هریک ب

ــه ده       ــما ب ــد، ش ــو ندهی ــما او را ل ــد و ش ــو ده ــما را ل ــتتان ش ــر دوس ــادقند و اگ ــال و  ص س

دیگـر، مشـکل اینجاسـت کـه      ازطـرف . شـود  سـال زنـدان محکـوم مـی     دوستتان فقـط بـه یـک   

راهـی نداریـد کـه بفهمیـد او چـه      توانیـد بـا دوسـتتان ارتبـاط برقـرار کنیـد و هـیچ         شما نمی

ي تمـایالت و ارتقـاي   حـداکثر ارضـاي   ۀحـال اگـر شـما فقـط و فقـط دغدغـ      . کار خواهد کـرد 

منافع شخصـی خـود را داشـته باشـید، در چنـین مـوقعیتی، چـه تصـمیمی خواهیـد گرفـت؟           

ــه ــد   و چ ــد ش ــث خواه ــز باع ــه چی ــوید؟   ک ــل ش ــت را متحم ــدت محکومی ــرین م ــما کمت ش

  :شکل زیر خواهد بود و دوستتان بهالگوریتم رفتار شما 

  .دهد دهد یا شما را لو نمی دوستتان یا شما را لو می. 1

صـورت، اگـر شـما نیـز او را لـو دهیـد        درایـن . فرض کنـیم دوسـتتان شـما را لـو دهـد     . 2

اگـر او شـما را لـو دهـد،      بنـابراین . شـود  سـال نصـیبتان مـی    دهسال و اگر او را لـو ندهیـد    پنج

  .بهتري خواهید داشت که شما نیز او را لو دهید شرطی وضع شما به

صـورت وضـع شـما بـه ایـن صـورت        درایـن . اما فرض کنید دوستتان شـما را لـو ندهـد   . 3

پـس  . لـو ندهیـد دوسـال نصـیبتان مـی شـود      اگـر  سـال و   اگر شـما او را لـو دهیـد یـک    : است

ـ         یواضح است که حت و دهیـد وضـع   اگر دوستتان شـما را لـو ندهـد، بـاز هـم اگـر شـما او را ل

  .بهتري خواهید

نظـر از اینکـه دوسـتتان چـه      زیـرا ایـن کـار، صـرف     .بنابراین شـما بایـد او را لـو دهیـد    . 4

  .کند محکومیت را نصیـب شما می ةترین دور خواهد کرد، کوتاه

خاطر داشـته باشـید  کـه بـه دوسـتتان نیـز همـین معاملـه پیشـنهاد شـده            اما شما باید به

الـذکر، شـما را لـو خواهـد      بـا همـان اسـتدالل فـوق     زیاد او نیـز دقیقـاً   احتمال بسیار است و به

سـال   درنتیجه هردوي شما دیگـري را لـو خواهیـد داد و بنـابراین هـر دوي شـما بـه پـنج        . داد

امــا اگــر هــر دوي شــما عکــس ایــن کــار را انجــام داده بودیــد، . زنــدان محکــوم خواهیــد شــد

اصــلی در ایــن معمــا آن  ۀنکتــ. شــدید یســال زنــدان محکــوم مــ هریــک از شــما فقــط بــه دو

است کـه اگـر هریـک از شـما فقـط منـافع خودتـان را دنبـال کنیـد، درپایـان، دچـار شـرایط             

 بنـابراین . سـازد  ن دوراهـی معمـا مـی   بدتري خواهید شد و این همـان چیـزي اسـت کـه از ایـ     

زمـان آن کـاري را انجـام دهـد کـه درجهـت منـافع فـردي خـودش           اگر هرکـدام از شـما هـم   
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 ۀبهینـ  ۀیـک از شـما را بـه نتیجـ     همکـاري هـیچ  . نباشد، هر دو وضـع بهتـري خواهیـد داشـت    

اي کـه عایـد هـر دوي شـما خواهـد شـد بهتـر         امـا نتیجـه   .ساله نخواهد رسـاند  محکومیت یک

  .آمد کردید برایتان پیش می از وضعی است که اگر همکاري نمی

 .ضـمانت اجرایـی داشـته باشـد    دیگر، هرگونـه تـوافقی بـین شـما و دوسـتتان بایـد        ازطرف

کـه شـما بـه توافـق      زیرا اگر دوسـتتان طبـق توافـق عمـل نکنـد و شـما را لـو دهـد، درحـالی         

سـال و   محکومیـت یعنـی ده   حـداکثر شـده پایبنـد باشـید و او را لـو ندهیـد، بـراي شـما         انجام

رار قـ  و  بـودن بـه قـول    ترتیـب، بـراي آنکـه پایبنـد     بـدین . سال منظـور خواهـد شـد    براي او یک

ازطــرف شــما عملــی منطقــی باشــد، الزم اســت اطمینــان حاصــل کنیــد کــه دوســتتان نیــز   

شـده خواهـد بـود و البتـه او نیـز همـین نگرانـی را درمـورد پایبنـدنبودن           پایبند توافـق انجـام  

  . شما خواهد داشت

چنـین  . دهـد  در زنـدگی واقعـی هـم رخ مـی     کنـد غالبـاً   الگویی که این مثـال ترسـیم مـی   

  :دهند که دو شرط زیر موجود باشند هنگامی رخ می هایی موقعیت

  منافع افراد هم متأثر از اعمال شخصی آنها باشد و هم متأثر از اعمال دیگران؛. 1

زمــان آن کــاري را انجــام دهنــد کــه درجهــت منــافع شخصــی خودشــان اگــر همــه هم. 2

یالت و ي تمــاحــداکثردنبــال ارضــاي  بــه زمــانی کــه افــراد فقــط بــه مراتــب نســبت نیســت بــه

  .ارتقاي نامحدود سود شخصی خود باشند وضعیت بهتري خواهند داشت

: توانیـد یکـی از دو راهکـار زیـر را دنبـال کنیـد       کنیـد مـی   وقتی شما با مـردم زنـدگی مـی   

ــه نخســت اینکــه، مــی ي تمــایالت و ارتقــاي نامحــدود حــداکثردنبــال ارضــاي  توانیــد فقــط ب

نفعتـان   سود شخصی خـود باشـید و در هـر مـوقعیتی فقـط آن کـاري را انجـام دهیـد کـه بـه          

است و هیچ توجهی به آنچـه برسـر دیگـران خواهـد آمـد نکنیـد و دوم اینکـه هـم بـه منـافع           

 تــوازن نگـاه داشــته،  دو را بـا یکـدیگر در   خودتـان فکـر کنیــد، هـم بـه منــافع دیگـران؛ و ایــن     

امــا فقــط شــما نیســتید کــه . پوشــی کنیــد نفــع دیگــران چشــم گــاهی از منــافع خودتــان بــه

مجبورید یکـی از ایـن دو شـق را انتخـاب کنیـد و دیگـران نیـز مجبـور خواهنـد بـود یکـی از            

ــد داشــت    ــود خواهن ــل شــما وج ــت درمقاب ــار حال ــه چه ــد و درنتیج : آن دو را انتخــاب نماین

ــه  ي تمــایالت و ارتقــاي نامحــدود ســود حــداکثر دنبــال ارضــاي نخســت اینکــه شــما فقــط ب

دنبـال ارضـاي    شخصی خود باشـید و دیگـران دیگرخـواه باشـند؛ دوم اینکـه دیگـران فقـط بـه        

ي تمایالت و ارتقـاي نامحـدود سـود شخصـی خـود باشـند و شـما دیگرخـواه باشـید؛          حداکثر

ــه   ــط ب ــه فق ــه هم ــوم اینک ــاي  س ــال ارض ــداکثردنب ــو ح ــاي نامحــدود س ــایالت و ارتق د ي تم
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در چنــین مــوقعیتی بهتــرین . شخصــی خــود باشــند؛ و چهــارم اینکــه همــه دیگرخــواه باشــند

حالــت بــراي شــما نخســت حالــت اول و ســپس حالــت چهــارم خواهــد بــود و بــدترین حالــت 

مبتنـی   سـپس حالـت سـوم خواهـد بـود و ایـن آرایـش دقیقـاً         براي شما نخست حالـت دوم و 

 .بر آرایش مثال معماي زندانیان است

: کنـد  دنبـال ارتقـاي سـود خـود هسـتند بـه دو گـروه تقسـیم مـی          ر کسانی را کـه بـه  گاثی

ــد ــدود ةارتقادهنـــ ــد (straightforward maximizer) نامحـــ ــدود ةو ارتقادهنـــ  محـــ

(constrained maximizer). ــه ارتقادهنــدة دنبــال ارتقــاي ســود  نامحــدود کســی اســت کــه ب

ــرفتن  ــا درنظرگ ــود ب ــه    خ ــت ک ــري اس ــراد دیگ ــاي اف ــت و    راهکاره ــل اس ــا درتعام ــا آنه ب

ــه  ارتقادهنــدة ــا  دنبــال آن اســت کــه در موقعیــت محــدود کســی اســت کــه ب هــاي خاصــی ب

درنظرگـرفتن منـافع ـ و نـه راهکارهـاي ـ افـراد دیگـري کـه بـا آنهـا درتعامـل اسـت منـافع                

بــودن ارتقــاي محــدود دفــاع  گــاثیر از عقالنــی). Gauthier, 2003, 116(خــود را ارتقــا دهــد 

  لحــاظ اي متشــکل از ارتقادهنــدگان محــدود، از بــر ایــن بــاور اســت کــه مجموعــه کنــد و مــی

دنبـال   زیـرا اگـر همـه بـه     .د و سـود بیشـتري عایدشـان خواهـد شـد     عقالنی، باثبات خواهند بو

بـا آنهـا در تعاملنـد و     ارتقاي سود خود با درنظرگـرفتن راهکارهـاي افـراد دیگـري باشـند کـه      

ود شخصــی خــود باشــند و در ارتقــاي منــافع خــود منــافع  نامحــدود منــافع و ســ ارتقادهنــدة

ــدگان      ــک از ارتقادهن ــد، شــرایط هری ــد درنظــر نگیرن ــا درتعاملن ــا آنه ــه ب ــري را ک ــراد دیگ اف

محـدود باشــند بـدتر خواهــد    بـه شــرایطی کـه همــه ارتقادهنـدة    نسـبت مراتــب،  نامحـدود، بـه  

کوشـد بـر    طـرفین مـی   یـک از کنـد کـه در آن هر   اي تشـبیه مـی   زنی وي قرارداد را به چانه .بود

ـازه مـی     ـازد مـذاکره نمایـد      ۀبهینـ  دهنـد فایـدة   سر قواعدي کـه بـه او اج او . بیشـتري را متحقـق س

 ایــن شــیوه را واگــذاري مشــروط کمــین ـ بیشــین   
(free-riders) ــر . نامــد مــی ازنظــر گــاثیر، ه

نـد  آرمـانی خـود اسـت کـه در فرآی     از هرچیـزي متوجـه آن بخشـی از نتیجـۀ     بـیش   زنـی  چانه

نمایـد و اگـر دریابـد کـه ایـن واگـذاري عاقالنـه اسـت بـا قـرارداد موافقـت             زنی واگذار می چانه

ــرد ــد ک ــه. خواه ــالك عاقالن ــ    م ــه نتیج ــز آن اســت ک ــذاري نی ــن واگ ــودن ای ــین ،آن ۀب  ۀبیش

  .زنی را کمینه نماید هاي مشروط هریک از طرفین چانه واگذاري

  

گرا  گانه اخالق اعتدال دفاع از اصول سه

سـودمحور داراي   هـاي قراردادگرایانـۀ   نظریـه گونه کـه در بخـش پـیش مطـرح شـد،       همان

:اند فرض اساسی دو پیش
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  .طرفین قرارداد از سالمت کامل عقالنی برخوردارند. 1

طرفین قرارداد بر ایـن باورنـد کـه وضـعیت آنهـا، پـس از تصـویب و الـزام بـه قـرارداد،           . 2

  .تصویب قرارداد خواهد بودمراتب، بهتر از وضعیتشان پیش از  به

ــر، انگیــزة    ــوي دیگ ــلی چانــه  از س ــذاکره   اص ــا م ــان ی ــی   زن ــدگان، در قراردادگرای کنن

دنبـال تصـویب    درنتیجـه، آنهـا بـه   . ي تمـایالت شخصـی آنهاسـت   حـداکثر سودمحور، ارضـاي  

اي از قوانین هسـتند کـه اگـر موردپـذیرش و التـزام همگـان واقـع شـوند بـه ارضـاي            مجموعه

  . ایالت و عالیق و سالیق شخصی آنها منجر خواهد شدي تمحداکثر

ــهویژگــی اصــلی نظر  ــۀ ی دي، ایــن ســودمحور، در طــول ســالیان متمــا هــاي قراردادگرایان

ــوده  ــه ب ــۀ  نکت ــه در هم ــاي    اســت ک ــراي ارض ــرارداد ب ــرفین ق ــا ط ــداکثرآنه ــایالت ح ي تم

ــه  ــود مجموع ــی خ ــی حــدودیتاي از م شخص ــا را م ــد ه ــۀ. پذیرن ــن جمل ــه ای ــاثیر ب ــوبی  گ خ

امــا پــذیرش  .دهــد الشــعاع قــرار مــی وظیفــه، ســود را تحــت«: ایــن نکتــه اســت ةکننــد بیــان

,Gauthier, 1986(» ســودمند اســت وظیفــه واقعــاً ایــن ویژگــی قراردادگرایــی ســودمحور ). 2

خـوبی ایـن نکتـه را تبیـین نمـود       قبول اسـت و مثـال معمـاي زنـدانی، بـه      واضح و قابل تقریباً

ي تمـایالت شخصـی نـاگزیر و ناچـار بـه تصـویب و التـزام بـه         حـداکثر  که چگونه براي ارضاي

و بالــذات فقــط  هــا اوالً در قراردادگرایــی ســودمحور، انســان. هــا هســتیم اي از محــدودیت پــاره

ي تمـایالت شخصـی خـود    حـداکثر دنبـال ارضـاي    انتخاب روبرویند و هرفـرد تنهـا بـه    با حوزة

د کـه حصـول ایـن امـر فقـط درصـورتی برایشـان        یابنـ  زنان بـا تیزهوشـی درمـی    اما چانه .است

هـا چـالش بـین تمـایالت      اي از محـدودیت  میسر خواهد بود کـه بـا تصـویب و التـزام بـه پـاره      

و بالــذات مطلــوب آنهــا  هــا اوالً بنــابراین، تصــویب محــدودیت. ممکــن برســانند حــدأقلرا بــه 

آنهــا، یعنــی همــان اصــلی  ةنیســت و تنهــا وســیله و ابــزاري گریزناپــذیر بــراي ارضــاي انگیــز 

ــه  ي تمــایالت شخصــیحــداکثرارضــاي  ــوب خــودي اســت و همــین امــر، یعنــی ب  خــود مطل

شـان خواهـد    بـودن  یحـدأقل وسـیله و ابـزاري داشـتن آنهـا، باعـث       ۀها و جنب نبودن محدودیت 

زنــان در قراردادگرایــی ســودمحور مجبــور خواهنــد بــود، بــراي نیــل بــه  درنتیجــه، چانــه. شــد

ــز ــ ةانگی هــا علیــه ایــذاي دیگــران،   ممکــن از محــدودیت حــدأقله بیشــترین اصــلی خــود، ب

علیـه    ممکـن از محـدودیت   حـدأقل دقیقـی از   تـوان درك نسـبتاً   امـا چگونـه مـی    .التزام یابند

     دست آورد؟  ایذاي دیگران به

:توان از چهار نوع ایذا سخن گفت می کالً ،من گمان به 

  .نیت ایذا و قصد انجام عامدانه و با. 1 
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    .آن جۀبینی احتمالی نتی نیت ایذا؛ باوجود پیش و قصد  انجام غیرعامدانه و بدون. 2 

  .نیت وقوع ایذا و قصد عامدانه و با ةاجاز. 3 

ــاوجود پــیش  و  قصــد  غیرعامدانــه و بــدون ةاجــاز. 4    بینــی احتمــالی نیــت وقــوع ایــذا؛ ب

  . آن نتیجۀ 

ــه اوالً    ــامی اســت ک ــت نخســت، هنگ ــور از حال ــود شــخص منظ ــده، خ ــاً آزاردهن ، شخص

عنــوان  انجــام اذیــت و آزار هــدف او باشــد و یــا او از آن بــه مرتکــب اذیــت و آزار شــود و ثانیــاً

ــیله ــد     وس ــتفاده نمای ــاص اس ــدف خ ــک ه ــه ی ــل ب ــراي نی ــره  . اي ب ــل، دروغ و غی دزدي، قت

  .گونه از ایذا هستند هاي بارز این نمونه

کــاري  شــخص آزاردهنــده، خــود شخصــاً منظــور از حالــت دوم، هنگــامی اســت کــه اوالً 

امــا  .اي وارد شــود افــرادي صــدمه انجــام آن کــار بــه فــرد یــا ۀنتیجــ در را انجــام دهــد و ثانیــاً

ي آن فــرد یــا عــالوه آن شــخص از ایــذایــا افــراد، هــدف آن شــخص نبــوده و بایــذاي آن فــرد 

ین بیشـتر  بـراي تبیـ  . نیـل بـه غایـت و هـدفی اسـتفاده نکـرده باشـد        افراد بـه عنـوان وسـیلۀ   

  :توان از مثال زیر استفاده نمود این حالت نیز می

بزرگــی هســتید کــه پســماندهاي صــنعتی آن بــه  ۀفــرض کنیــد شــما مــدیرعامل کارخانــ

ــه ــی  رودخان ــان دارد م ــی آن جری ــه در نزدیک ــزد اي ک ــ . ری ــان کارخان ــی از مهندس ــما  ۀیک ش

وري بیشـتر   د و بهـره دهـد کـه منجـر بـه افـزایش تولیـ       مـی  ارائـه طرح جدیدي را به کارخانـه  

امـا دراثـر انجـام فرآینـدهاي جدیـد، بـراي افـزایش تولیـد، پسـماندهاي شـیمیایی            .گـردد  می

هـاي   شـوند کـه سـالمت افـرادي را کـه در قسـمت       خطرناکی تولید و به رودخانـه گسـیل مـی   

شـما بـا دسـتور اجـراي ایـن طـرح،       . انـدازد  خطـر مـی   کننـد بـه   تر رودخانه زنـدگی مـی   پایین

نیـت سـالمت    و قصــد   طـور غیرعامدانـه و بـدون    بینـی خطـرات ناشـی از آن، بـه     یشباوجود پ

  .اندازید خطر می اي را به عده

ــه اوالً      ــت ک ــامی اس ــوم، هنگ ــت س ــور از حال ــا  منظ ــخص، ب ــورداري از   ش ــود برخ وج

نفسـه،   ایـذاي ناشـی از ایـن اسـتنکاف یـا خـود، فـی        زنـد و ثانیـاً   توانایی، از دخالت سـرباز مـی  

بـراي تبیـین   . اي اسـت بـراي نیـل بـه یـک هـدف خـاص        دف اوسـت و یـا وسـیله   مطلوب و ه

  :توان از مثال زیر استفاده نمود بیشتر این حالت نیز می

ــرد   ــد ف ــرض کنی ــف«ف ــرد   » ال ــل ف ــد قت ــه قص ــی » ب«ب ــه او م ــود و  وارد خان ش

ــه ــد کــه  حــض ورود مــیم ب ــۀ» ب«بین ــی شــده اســت دچــار حمل ــت . قلب ــن حال در ای
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خاطــر مـرگ    دهـد و بـا طیـب    اتفـاق، هـیچ کـاري انجـام نمـی      ، خرسند از ایـن »الف«

  .نشیند  را به تمـاشا می» ب«

ــه اوالً      ــت ک ــامی اس ــارم، هنگ ــت چه ــور از حال ــاوجود بر  منظ ــخص، ب خــورداري از ش

ایـذاي ناشـی از ایـن اسـتنکاف نـه مطلـوب و هـدف         زنـد و ثانیـاً   سر باز مـی  توانایی، از دخالت

خــودداري مــا از کمــک بــه . یــل بــه یــک هــدف خــاصاي اســت بــراي ن اوســت و نــه وســیله

  .باشند می این ایذا هاي نمونهاز جلوگیري از تضییع حقوق مظلومان  و عدمنیازمندان 

ــا ــهدرنظرگــرفتن اکــراه ذاتــی  حــال ب ــان، چان ــه محــدودیتی، آنچــه   زن در پــذیرش هرگون

شــد  هــا مــورد پــذیرش آنهــا واقــع خواهــد ممکــن از محــدودیت حــدأقلعنــوان بیشــترین  بــه

 بـا درنظرگـرفتن انگیـزة    بـودن آن خواهـد بـود و تـا اینجـا، یعنـی صـرفاً        انجام ایـذا و عامدانـه  

ــذیرش محــدودیت حــداکثرارضــاي  ــوي ي تمــایالت شخصــی، پ ــري از هــاي ق ــا،  ت ــب آنه جان

تمثیـل  . زیـاد، ممتنـع خواهـد بـود     احتمـال  ایـذا، بـه   محـدودیت علیـه اجـازة غیرعامدانـۀ     مثالً

بـر قـرارداد بـه قواعـد      او بـا تشـبیه قواعـد قـانون مبتنـی     . ینجـا، مفیـد باشـد   توانـد، در ا  میپازنر 

ایـن  ... بـر قـرارداد بایـد هماننـد قواعـد راننـدگی باشـند        قواعـد قـانون مبتنـی   «: گوید رانندگی می

اي باشــند کــه  گیرانــه و کلــی هــاي ســهل قواعــد بایــد کــافی، مناســب و برخــوردار از محــدودیت

  ).  Posner, 2005, 146(» فرسا بتوان آنها را تشخیص داد تتحلیل طاق سادگی و بدون به

هــایی  طــور کــه گفتــه شــد، هــدف ایــن مــذاکره یــافتن محــدودیت دیگــر، همــان ازســوي 

هـا بتواننـد خـود را از شـرایط حالـت       است کـه طـرفین قـرارداد بـا تصـویب و پایبنـدي بـدان       

حالـت طبیعـی وضـع و     بـه شـرایط   هـا باتوجـه   درنتیجـه، ایـن محـدودیت   . طبیعی نجات دهند

واضـح اسـت کــه   . انـد و ممکـن اسـت بـا ورود بـه حالـت اجتمـاعی تغییـر یابنـد          اعمـال شـده  

تواننـد انتظـار رویـارویی بـا آن را داشـته باشـند        مـی  زنـان  چانـه یکی از شـرایط جدیـدي کـه    

ــزه   ــر در انگی ــت از تغیی ــارت اس ــراد  عب ــاي اف ــین،   . ه ــعیت پیش ــد وض ــر، همانن ــران دیگ دیگ

ي تمـایالت شخصـی خـود باشـند و     حـداکثر دنبـال ارضـاي    سـتند کـه فقـط بـه    هـایی نی  فاعل

ــاوجود  هــم ــد، ب ــون در شــرایط جدی ــه اکن ــق و ســالیق   اینکــه کماکــان ب ــال ارضــاي عالی دنب

ــدودیت    ــارچوب مح ــط در چ ــر فق ــتند، دیگ ــود هس ــی خ ــویب شخص ــاي تص ــد ه ــد،  ةش جدی

ســت کــه در شــرایط بــدیهی ا امــا تقریبــاً. دنبــال رفــاه و ارضــاي تمــایالت خــود هســتند  بــه

بــود کــه از  12گیرنــدگان مجــانی اي از ســواري آمــدن مجموعــه تــوان منتظــر پدیــد جدیــد، مــی

دنبـال   هـا بـه   سوءاسـتفاده را خواهنـد نمـود و بـا تخطـی از محـدودیت       حـداکثر شرایط جدید 

ــود   ــد ب ــود خواهن ــایالت شخصــی خ ــتفاده  . ارضــاي تم ــوگیري از سوءاس ــراي جل درنتیجــه، ب
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اي داشــته  هــا بایــد اســتثناهاي اصــولی هریــک از ایــن محــدودیت ،انیگیرنــدگان مجــ ســواري

باشند و در چنین شرایطی ایـن اسـتثناها بایـد براسـاس همـان اصـولی وضـع شـوند کـه ایـن           

ــد   محــدودیت ــا وضــع شــده بودن ــاس آنه ــا براس ــواري. ه ــد س ــا را   تهدی ــدگان مجــانی م گیرن

ات متخلفـین و دفـاع   دهـد کـه مجـاز    سمت تصـویب اسـتثناهاي اصـولی خاصـی سـوق مـی       به

ــی    از   ــا م ــارز آنه ــوارد ب ــود از م ــند خ ــتثناهایی    . باش ــه اس ــاز و چ ــتثناهایی مج ــه اس ــا چ ام

تــوان تشــخیص داد کــه چــه اســتثناهایی مبتنــی بــر اصــولند؟ آیــا   غیرمجازنــد؟ چگونــه مــی

  یک برشمرند؟ به ها را یک طرفین قرارداد باید محدودیت

گان بایـد انجـام دهنـد ایـن اسـت کـه اصـل        کننـد  مـن، تنهـا کـاري کـه مـذاکره      گمـان  به 

دیگــري را تصــویب کننــد کــه بتوانــد تمــام اســتثناهاي موردنیــاز را تحــت پوشــش خــود در  

 ۀ ضــروري هــر نظریــۀنامیــد مؤلفــ» اصــل الغاپــذیري«تــوان آن را  آورد و ایــن اصــل کــه مــی

خطــر خــود، باعــث ایجــاد  خــودي اجــراي قــرارداد اجتمــاعی، بــه. قراردادگرایانــه مــوفقی اســت

. وجـه، بـا آن روبـرو نبودنـد     هـیچ  کننـدگان در حالـت طبیعـی، بـه     شود که مـذاکره  جدیدي می

کننـدگان، در تـدوین قـرارداد، هـم بایـد اصـولی را تصـویب کننـد کـه باعـث            نتیجه، مذاکره در

کاهش شرور حالـت طبیعـی شـود و هـم بایـد اصـولی را تصـویب کننـد کـه خطـرات اجـراي            

زمـانی   هـا را دقیقـاً   تخطـی از محـدودیت  » اصـل الغـا پـذیري   «. نندبرسـا  حـدأقل  قرارداد را بـه 

قیمـت التـزام    کسـانی قـرار گیـرد کـه بـه      سوءاسـتفادة  دداند کـه التـزام بـه آنهـا مـور      مجاز می

نقـض یـک محـدودیت    . دنبـال سـود شخصـی خـود هسـتند      هـا بـه   دیگران بـه آن محـدودیت  

او  ۀگنــاه بوســیل فــرد بــیحقــوق یــک   گیرنــده مجــانی و نقــض میــزان نقــض یــک ســواري بــه

ــت  ــی  . واجــب و ضــروري اس ــن وجــوب و ضــرورت هنگــامی مطــرح م ــا راه   ای ــه تنه شــود ک

ــتن ســواري    حمایــت از شــخص بــی   ــاه و یــا بازداش ــانی از دنبالــه   گن روي  گیرنــدگان مج

ــالش ــه   ت ــه منفعــت شخصــی، ب ــل ب ــراي نی ــی موجــود، نقــض   هایشــان ب قیمــت نظــام اخالق

ــد  ــدودیت باش ــه . مح ــل قرادادگرایان ــواري   اص ــان س ــه قربانی ــذیري ب ــانی   الغاپ ــدگان مج گیرن

ــی ــدم  اجــازه م ــه ع ــه محــدودیت  دهــد در شــرایطی ک ــراي حفاظــت از شــر   پایبنــدي ب ــا ب ه

بنــابراین، پایــه و . هــا را زیرپــا بگذارنــد گیرنــدگان مجــانی ضــروري اســت، محــدودیت ســواري

ــر ةشــان همــان انگیــز هــا و اســتثناهاي اصــولی اســاس محــدودیت ارداد، نخســتین طــرفین ق

  .ي تمایالت خود استحداکثریعنی انگیزه آنها براي ارضاي 

ــاره  هــا را  اي از محــدودیت تــا اینجــا توانســتیم، براســاس قراردادگرایــی ســودمحور، هــم پ

 ارائــهشــده بــر آنهــا را  تصــویب کنــیم و هــم نظــامی متناســب و منســجم از اســتثناهاي وضــع
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بیشـترین  «در مـواردي، الـزام برطبـق اصـل      توانـد،  گرایـی سـودمحور مـی    اما آیا قرارداد. دهیم

اصـلی   کـه انگیـزة   آنجـا  هـا، گفتـیم از   تـر، هنگـام تصـویب محـدودیت     را بپذیرد؟ پـیش » خیر

هـا تـن    اي از محـدودیت  ناچـار بـه پـاره    ي تمایالتشـان اسـت، آنهـا بـه    حداکثرزنان ارضاي  چانه

بنـابراین  . دهنـد  مـی دلیـل تنهـا بـه کمتـرین حـد ممکـن از آنهـا رضـایت          همین دهند و به می

غیرعامدانـه ایـذا    لـوتر رونـد و علیـه اجـازة    توان از آنهـا انتظـار داشـت کـه یـک گـام ج       آیا می

» بیشـترین خیـر  «هم محدودیتی وضع نمایند و خـود را ملـزم بـه التـزام همیشـگی بـه اصـل        

شـرایطی زیـر بـار     هـیچ  زنـان، در قراردادگرایـی سـودمحور، تحـت     مـن، چانـه   گمـان  نمایند؟ بـه 

ــ ــاز تص ــه اج ــدودیت علی ــ ةویب مح ــین     ۀغیرعامدان ــویب چن ــرا تص ــت، زی ــد رف ــذا نخواهن ای

زنــان، درصــورت  چانــه. محــدودیتی آنهــا را بــا وظــایف بســیار ســترگی مواجــه خواهــد نمــود 

تصویب چنـین محـدودیتی، تنهـا بایـد بـه ارضـاي تمـایالت و نیازهـاي اساسـی خـود بسـنده            

ــایالت و نیا   ــاي تم ــه از ارض ــراي همیش ــد و ب ــه کنن ــروري و ب ــاي غیرض ــی  زه ــطالح تجمل اص

ــر ارضــاي   آنــان مبنــی  ةخــود دســت بشــویند و ایــن امــر بــا انگیــز  ي تمایالتشــان حــداکثرب

سـو التـزام بـه اصـل      زنـان، در مـوارد محـدودي کـه ازیـک      امـا آیـا چانـه   . درتضاد خواهـد بـود  

ــر « ــترین خی ــاز  » بیش ــه اج ــدودیت علی ــویب مح ــۀو تص ــان   ة غیرعامدان ــدان برایش ــذا چن ای

دســت بشــویند و  بــردار نباشــد و مجبــور نباشــند کــه از طیــف وســیعی از تمایالتشــان  هزینــه

هزینه منجر بـه دفـع ضـرر بسـیار بـزرگ و یـا نیـل بـه سـود بسـیار            دیگر این التزام کم ازسوي

  گردان خواهند بود؟ بزرگی براي فرد یا افراد دیگري شود نیز از آن روي

فــت کــه هرچنــد تصــویب لــزوم التــزام بــه اصــل تــوان دریا ســود و زیــان مــی ۀبـا محاســب 

مقـدار از سـود شخصـی      X، در مـوارد مـذکور، ممکـن اسـت باعـث کـاهش      »بیشترین خیـر «

ویـژه در مـواردي کـه آنـان سـخت نیازمنـد        آنان شود، همین التزام باعث خواهـد شـد کـه، بـه    

 nXکمــک هســتند، از
 Xکــه ارزش هــر  اســت  منــد شــود و ایــن درحــالی مقــدار ســود بهــره 3

مقدار از سـود، در شـرایطی کـه آنـان سـخت نیازمنـد کمـک هسـتند، بسـیار از ارزش همـان           

X      بنـابراین آنهـا بـراي نیـل بـه سـود بیشـتر و        . مقدار سـود، در شـرایط عـادي، بیشـتر اسـت

 ةاي از ضـمانت در شـرایط بسـیار دشـوار، رضـایت خواهنـد داد کـه گسـتر         یابی به گونـه  دست

  .سترده کنند و آنها را به موارد فوق نیز سرایت دهندها را اندکی بیشتر گ محدودیت

توانــد منجــر بــه تصــویب محــدودیت علیــه  درنتیجــه، قراردادگرایــی ســودمحور، هــم مــی

ــه شــود  ــ  ،انجــام ایــذا و ایــذاي عامدان ــردار  دان هزینــههــم در مــواردي کــه بــراي فاعــل چن ب

ـ       ۀیرعامداننیست، علیه اجازة غ دیگـر حکـم بـه     عبـارت  هایـذا نیـز محـدودیت اعمـال نمایـد و ب
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، در چنـین مـواردي را صـادر نمایـد و هـم بـر طبــق       »بیشـترین خیـر  «لـزوم التـزام بـه اصـل     

ــز ــاي    ةانگی ــی ارض ــود، یعن ــت خ ــداکثرنخس ــه ح ــی چان ــایالت شخص ــامی   ي تم ــان، نظ زن

هـا را وضـع نمایـد و ایـن      شـده بـر آن محـدودیت    متناسب و منسجم از اسـتثناهاي وضـع  

ــدان معناســت کــه براســاس ق گــرا  تــوان از اخــالق اعتــدال راردادگرایــی ســودمحور مــیب

  . دفاع نمود

  

  نتیجه

اخـالق و مقتضـیات آن دفـاع     ۀمیـزان مطالبـ   دربـارة رایج  ۀگرایان این مقاله از تصور اعتدال

مبنــی بــر  ـ  گرایانحــداکثردرمقابــل تصــور  از مــدلی قراردادگرایانــه  اســتفاده بــا کنــد و مــی

گرایان ـ مبنی   قلاحدـ و  رایج گرایانۀ تصور اعتدال بودن معصومیتو دچار توهم  بودن غیراخالقی

س از گمـان مـن، پـ    به. ایستد رایج ـ می  گرایانۀ در تصور اعتدالبودن مطالبات اخالقی  بر افراطی

بـر مـواردي ماننـد      تکیـه  تـوان بـا   در گـام بعـدي، مـی   ثابت ارشمیدسی،  ۀایستادن بر این نقط

شـمول اخـالق را افـزایش داد و بـه      مطالبـه و  اندك میـزان  اندك غیره، و وپرورش، هنر آموزش

 ر پیـدا کنـد و گسـترة نـاروایی اجـازة     جـایی فراگیرتـ   لزوم کمک به دیگرانجایگاهی رسید که 

  .تر شود ایذا گسترده ۀغیرعامدان
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  ها نوشت پی

ن و شـده علیـه آ   گـرا، انتقـادات مطـرح    هـاي مقابـل اخـالق اعتـدال     چـالش  ۀبراي مطالع. 1

پاسـخی   ، درواقـع ایـن مقالـه  ). 1388حرفـه،   پیک: (كگرایان به آن انتقادات ر اعتدال هاي پاسخ

کوشد، با وجود حمـالت شـدید    الذکر و می فوق شده در مقالۀ ادات و اشکاالت مطرحاست به انتق

  .ایددهد و از آن دفاع نم ارائهگرایانه از اخالق  گرا، مدلی اعتدال آن مقاله به اخالق اعتدال

ـلیم  : گرا توان به دفاع از اخـالق اعتدال از این میان می. 2 ) Kumar, 2000(قراردادگرایی و عقل س

  .اشاره نمود

   

11.  minimax relative concession

3 .n در اینجا مضـربX دیگر  عبارت به. باشد 1تر از  تواند هر عددي بزرگ است و میnX-X 

من، طرفین قـرارداد در صـرف پـذیرش ایـن پیشـنهاد       گمان به .خواهد بودXتر از  همواره بزرگ

.خواهد بود nنظر احتمالی آنها برسر تعیین مقدار   مشکلی نخواهند داشت و تنها اختالف
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