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 چکيده
 از جمله مباحث بسيار در خور و كاربردي در عرصة اجتماع، سَرَيان دادنِ اصول و قواعد اخالقي در بطن

چنانچه در جامعه، اخالقيات به نحوي مناسب در افراد، دروني و نهادينه شود، در آن صورت . جامعه است

اي كه به اين مزيت دست شاهد خواهيم بود كه كلِ جامعه داراي انتظامي درخور و شايسته است و جامعه

نيز بسط رفاه و آسايش يابد، شانس خواهد داشت كه استعدادهاي ساكنين را شكوفا نمايد كه نتيجة آن 

نظرية قرارداد يكي از نظرياتي كه كوشيده تا اين طرز نگاه را در جوامع ترويج نمايد، . براي همگان است

لوئيس پويمن در .است "لوياتان"است كه مبرزترين نماينده اش، هابز و كتاب معروفش  اجتماعي

و زباني بسيار ساده و روان، اين نوع از ديدگاه را هايي زيبا كوشد تا از طريق بيانِ تمثيلنوشتارپيش رو، مي

بعنوان )ها لذا در بادي امر، بحث را از نمايندگي فروش ماشين آالت و مكانيكي. توصيف و تبيين نمايد

نمايد و سپس سواالت اصلي خود را به اين شكل هايشان، آغاز ميو بي اخالقي( نمونه اي از مشاغل جامعه

من چرا بايد ملتزم به اخالقيات "و  "يد در جامعه اخالقيات وجود داشته باشد؟چرا با": كندطرح مي

و  "ماجراي انگشتر گيگس"و  "هاارباب مگس"و در ادامه با معطوف كردن توجه خواننده به كتاب "باشم؟

دِ ، در صدد برمي آيد از حاكم نمودن اصول اخالقي در جامعه و فرداً فر"تئوري بازيها"در نهايت تبيين 

، «اكتشاف درست و نادرست»از كتاب  5نوشتار حاضر برگردان فارسي بخش . ساكنين دفاع نمايد

از طريق  9882كه لوئيس پويمن و جيمز فيسر آن را در سال ( ويراست ششم)باشد مي 08-46صص

  .انتشارات وادس ورث منتشر و روانه بازار كرده اند

 نظريه قرارداد اجتماعي ،نظم اجتماعي، هابز ،اخالق :يديکل واژگان

                                                           
*
 جيمز فيسر -لوئيس پويمن  

 .و انتخاب عنوان مندرج در ابتداي مقاله از سوي مترجم صورت گرفته است "اجتماعي و اخالقمداري در جامعهنظرية قرارداد ": عنوان اين نوشتار در حقيقت عبارت است از

 :مشخصات كتابشناختي اثر حاضر، بشرح زيراست

Ethics: (Discovering of Right and Wrong). 2009. Louis Pojman and James Fieser, sixth edition, Wadsworth press. 
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 مقدمه

 :كنمبحث را با يك تمثيل آغاز مي          

اين سود را مديون اِعمال ساعاتِ كاري زياد،  شود كهكارل، صاحب نمايندگي و بنگاه فروش ماشين آالت بوده و سود كالني عايدش مي

-ها چنگي به دل نميخودِ ماشين. برندها بكار ميزيردستان و كارگرانِ خبره و مهمتر از همه مديون ترفندهايي است كه براي جذب مشتري

هايي وقتي كه مشتري. كنندتبليغ مي ها، عكس اين موارد راشان نيز باالست ولي آنها در هنگام فروش ماشينزنند و ميانگين مصرف سوخت

هاي خاص، مشتريها را كنند و با حيلتها را زير و زبر ميكنند و مشتريشوند، كارگرانِ كارل، كارشان را شروع ميوارد محوطة نمايشگاه مي

كنند تا آنجا كه ن خاطر تقال مياز آنجا كه در خالل فروش ماشينها، پورسانتي نيز به جيب اين كارگران مي رود، به همي. جذب مي كنند

امكان دارد ماشين ها را به قيمتي باالتر بفروشند و از دادن تخفيف خودداري كنند و ماشينهاي به درد نخورشان را به قيمتي باالتر به 

تيجه به طور متوسط اين برند كه در ناين كارگران وقتي با زنان و افراد مسن برخورد ميكنند، قيمتها را باالتر مي. مشتريان بفروشند

هاي آنها با چرب زباني مشتريانشان را حتي مشترياني كه پول كافي ندارند، بسوي ماشين. خرنددالر باالتر مي 1888ها وسايل را مشتري

رو كنند، از اين اند ولي پول كافي ندارند، درخواست وامها شدهكنند تا مشترياني كه مجذوب ماشينگرانقيمت اما پر زرق و برق هدايت مي

شان در چه حد از توانايي مالي براي آنها اصال مهم نيست كه مشتري. كند و آن اعطاي وام به اين مشتريان استبنگاه آنها سود ديگري مي

شود، مي در مورد ماشينهايي كه براي تعمير به اين نمايشگاه آورده. است و آيا در آينده خواهد توانست اقساط را پرداخت نمايد يا نه

كنند و با آنها گرانتر از حد معمول حساب العمل مشغول كارند، با حقه از مشتري هايشان پول اضافي دريافت ميكارگراني كه بصورت حق

اده آنكه به اخالقي بودن يا نبودن كارهايشان در طول روز بيانديشند، پيش خانورسد كارل و كارگرانش بيوقتي كه روز به پايان مي. كنندمي

 .هايشان مي روند

هاي فروش ماشين آالت، درست است كه در تمثيل باال، كارل شخصيتي فرضي و خيالي است، اما از اكثريت قريب به اتفاق نمايندگي

ان را هايشها با زير پا گذاشتن اصول اخالقي، جيبدالالن ماشين و مكانيك. رسدهايي بگوش ميهايي دال بر بروز چنين سوء استفادهگزارش

ها محدود به حوزة تجارت نيست و حتي بيش از پر واضح است كه اين قبيل سوء استفاده. كنندگيرند، پر مياز پولهايي كه از مشتريان مي

-يك پنجم افرادي كه بايد ماليات بدهند، در فكر اين هستند كه چطور مي. كنندشان تقلب ميها در امتحانات و تكاليفنصف محصالنِ كالج

، در انسانها بسيار قوي است، بايد پاسخي به اين "حسِّ در پيِ منافعِ خويش بودن"حال با وجود اينكه . توانند از پرداخت ماليات طفره بروند

 توان به مواردتوان به اين پرسش ارائه داد كه از جملة انها ميجوابهاي متعارف زيادي مي "چرا بايد اخالقمدار باشيم؟"پرسش بيابيم كه 

 :زير اشاره نمود

 .رعايت اخالقيات، در واقع، احترام به خويشتن است .1

 .اگر اخالقيات را زير پا بگذاريم، ديگران از ما بيزار خواهند شد .9

 .اعمال غير اخالقي مورد مجازات قرار مي گيرند .3

 .چون خدا ما را به اخالقمدار بودن امر كرده، به همين دليل بايد اخالقمدار بود .6

مثالً ممكن است معتقدان . توانند جهت نيل به اخالقيات ايجاد نمايندهاي خوبي ميهاي درستي هستند و انگيزهوارد فوق، پاسخهركدام از م

توان شاهد در باب والدين نيز مي. اي پيدا كنند تا به سوي انجام اعمال نيك تمايل پيدا كنندبه خدا با ايمان به خدا و روز جزا، انگيزة قوي
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كنند كه اگر صاحب هايي بود مثال والدين كه اينك صاحب فرزنداني هستند، خود را مقيد و ملتزم به قواعد خاصي از اخالق ميچنين چيز

 .فرزند نمي بودند، ملتزم به انها نمي شدند

-اين است كه مردم توافق اساس اين نظريه مبتني بر . هاي عامي كه در اخالقمداري، طرح شده، نظرية قرار داد اجتماعي استيكي از انگيزه

ام بواسطة اين توافق و قرارداد، من مخاصمت شخصي. هاي اجتماعي تقليل يافته و آرامش برقرار شودنظميكنند اخالقيات رعايت گردد تا بي

امعه ملتزم به قواعد هر زمان كه همة ما در ج. كنندرا در قبال ديگران، به سويي نهاده و ديگران نيز همين رويه را در قبال من اتخاذ مي

 .اصيلِ اخالقي بوده و از آنها پيروي نماييم، زندگي بهتري خواهيم داشت

 :آورنددر كنار پرسش اصلي مذكور مبني براينكه چرا بايد اخالقمدار باشيم؟ دو پرسش ديگر سر بر مي

 چرا جامعه به قواعد اخالقي نيازمند است؟.1

 باشم؟ بند اخالقياتچرا خودِ من بايد پاي. 9

در نوشتار حاضر درخواهيم يافت . كوشد نهاد اخالق را در جامعه بررسي كند و سوال دوم داليل اخالقمداريِ يك فرد را وابكاودسوال اول مي

كنند و شهروندان ها از چه طريقي مشروعيت كسب ميكند كه دولتنظرية فلسفيِ قرارداد اجتماعي، نظرية سياسيِ مهمي است و تبيين مي

-كنند كه دولت را مسئول و ابزارِ ايجاد و حفظ آرامش در جامعه تلقي كنند و به همين جهت، قدرت را به دولت واميك جامعه توافق ميي

الزم بذكر است توجه اصلي نوشتار حاضر، معطوف به همان سوال اصلي است يعني  . نهند تا دولت بتواند به اين موارد جامة عمل بپوشاند

 "قمدار باشم؟چرا بايد اخال"

 چرا جامعه به قواعد اخالقي نيازمند است؟

اخالق، توانايي انجام چه كاري را دارد كه ديگر قوانين عاجز از انجام آنند؟ نظرية قرارداد اجتماعي  "جامعه به اخالق نيازمند است؟"چرا 

 .توسط انديشمند انگليسي توماس هابز طرح شد 1451به سال  لوياتان بصورت خاص در كتاب بسيار مهم

 هابز و وضع طبيعي

وي . ها را دفع نمايدكوشد تا خوبي را جلب و بدياند و آدمي ميهابز معتقد بود انسانها همواره در رفتارهايشان به دنبال منافع شخصي

تر تر يا منظمتواند قويي و ذهنيِ برابري برخورداريم، هرچند فردي ميهاي جسممعتقد است طبيعت ما را مساوي آفريده و همگي از توانايي

افزون براين، همة انسانها درصددند به . از فرد ديگر باشد، با اين حال اين توانايي را نيز دارد كه به فرد ديگر آسيب زده و يا حتي او را بكشد

و نيز  "داشتن نيرويي برابر جهت آسيب زدن"اين دو مورد، يعني . دشان مثل خوراك، پوشاك مسكن و منافع تجاري ديگر برسناهداف

 :ثباتي در جامعه شودتواند منجر به بروز بيمي "ميل و گرايش جهت به دست آوردن غايات و اهداف"

اگر دو نفر . ور يابدشود كه در كنار آنها در انسان، ميل به رسيدن و تحصيل اهداف و منافع شخصي نيز ظهها موجب ميبرابري در توانايي

ها شروع مي شود كه چيز واحدي را بخواهند كه در اين بين فقط امكان رسيدن يكي به آن مورد را داشته باشند، اينجاست كه خصومت

 [1.]انجامدگاهي به از ميان برداشته شدن يكي از طرفين نيز مي

و هر كسي را كه بر سر راهشان باشد، از ميان بردارند، همه از  اگر شرايطي بر جهان حاكم شود كه همه به دنبال منافع خويش باشند

وضع طبيعي مشتمل است بر وضعيتي كه در آن، . نامدهابز، حاكم شدنِ چنين حالتي بر جهان را وضع طبيعي مي. همديگر خواهد ترسيد

توان انتظار داشت كه مه جا حاكم است و اصالً نميعدالتي در هطُرُقِ عادي زندگي، جاري و ساري نيست، قواعد اخالقي كارايي ندارند و بي

كند اين است كه همه فقط بدنبال نِيل به منافع مردم رفتارهايي عاقالنه از خود بروز دهند و تنها چيزي كه در اين وضعيت خودنمايي مي

 ."جنگ همه با همه": توان در خصوص چنين وضعيتي بكار بُرد اين استشخصي خودشان هستند و بهترين عبارتي كه مي
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هنگامي كه نيروي قاهري بر سر مردم وجود نداشته باشد كه مردم از آن بترسند و در برابرش انقياد داشته باشند، تنها يك چيز را شاهد 

 زيرا اين جنگ، فقط محدود به گالويز شدن انسانها در يك برهة خاص نيست بلكه در. "جنگِ همه با همه"يعني . "جنگ": خواهيم بود

 .خط زمان اين جنگ تداوم خواهد داشت

 :هابز اين وضعيت را چنين توصيف مي كند

توان انتظار به ثمر رسيدن و توليد محصوالت صنعتي را اگر وضع، اينگونه باشد، جايي براي ايجاد صنعت وجود نخواهد داشت زيرا اصالً نمي

ادبيات مجال ظهور و بروز ندارد و بدتر از همه كل جهان مملو از ترس و در چنين وضعيتي زمان هيچ اهميتي نخواهد داشت، هنر و . داشت

 .اضطراب خواهد بود و آدمي مثل ديگر حيوانات در توحش خواهد زيست

اي از آزادي خود را اين وضع مشوش، به سود كسي نخواهد بود، براي آنكه شاهد آرامشي نسبي باشيم، بايد همگي توافق كنيم كه گوشه

هايي خواسته–ها برخوردار باشند از اين طريق مجالي فراهم آيد كه همگان از فرصت بهتر و بيشتري جهت نيل به خواسته وابنهيم تا

گويد بايد ملتزم به قراردادي پس گرچه آدمي، خودخواه است ولي عقل سليم به او مي. همچون امنيت، شادي، قدرت، موفقيت و آرامش

بموجب همين قرارداد است كه مركزيت مقتدري بايد ايجاد شود تا در پرتو آن، . برايش ميسر شود اجتماعي بشود تا ايصال به مطلوب

دقيقاً در همين . كند كه حتما قوانين را در كل جامعه دنبال و اِعمال نمايدقوانيني وضع گردد و صلح حكمفرما شود و دولت ضمانت مي

ها از شود دولتذكر اين نكته نيز الزم است كه گاهي موقعيتي اين چنيني موجب مي البته. آورندشرايط است كه اخالق و عدالت سر برمي

اما به هر حال روي سخن ما معطوف به اين است كه . اختياراتي كه به انها محول شده، سوء استفاده كنند و شروع به ظلم و ستم نمايند

 .ود و نه ناحقي و عدالت و بي عدالتي معنايي نخواهد داشتاي، هيچ قانوني نباشد، نه حقي خواهد ببگوييم چنانچه در جامعه

پذيرد تا شوند را ميآدمي در غالب موارد، مجموعه قوانيني كه وضع مي. دهداخالق چارچوب خاصي از كنترل اجتماعي را تعريف و ارائه مي

ولي در جوامعي كه دولت و ملت همكاري متقابل كنند گرچه گروه كوچكي از مردم در رفاه كامل زندگي مي. تر باشداز اين طريق موفق

شوند كه قوانين در اين ميان همواره گروهي پيدا مي. كنندتر و در آرامش خاطر بهتري زندگي ميدارند، اكثريت مردم در شرايطي قابل قبول

 .را زير پا مي گذارند، ليكن وقتي به اكثريتِ مردم توجه كنيم، مردم غالباً وضعيت بهتري دارند

توان ديد كه در برخي برهه هابز قبول دارد كه تا كنون هيچگاه وضعيتي پيش نيامده كه وضعيت اجتماعي، آرماني و اكمل باشد، ولي مي

-حد و حصري بر همگان فشار ميهاي بيهاي زماني، وضعيتي برقرار بوده كه در جامعه وضعيت متشنجي حاكم بوده و تشويش و دلنگراني

هابز بر اهميت . توان به دوران جنگ سرد اشاره نمودندگي عادي در جامعه از هم پاشيده بود مثال در دورة معاصر ميآورده طوري كه ز

، اين است كه اگر در جامعه اخالق "چرا بايد اخالقمدار باشم؟"نهد و پاسخش به اين پرسش اخالق در زندگي اجتماعي انگشت تاكيد مي

جهنمي تحمل ناپذير مي شود كه در پرتو آن، زندگانيِ همگان تبديل به زندگيِ پست، منزجر كننده، بي نباشد، زندگي اجتماعي تبديل به 

 .رحم و خشن مي شود

 اخالق مبتني بر نظرگاه هابز و ارباب مگس ها

9هاارباب مگس"داستان كالسيك ويليم گلدينگ تحت عنوان 
در اين . وير بكشدبخوبي توانسته نظرية اخالقيِ هابز را به تص[ 9(]1256) "

يا سرگردان شده و راند، در دسالة يكي از مدارس خصوصي انگلستان كه به اردويي رفته 19تا  4هاي داستان شاهديم كه گروهي از پسربچه

تا . زندساآورند و در آنجا نظام خاصي از زندگي اجتماعي برقرار ميبعد از گذشت مدت زماني سر از جزيرة متروك و خالي از سكنه در مي

ها كنار زده اي حاكم است اما خيلي زود اين آرامشزماني كه همچون جامعة متمدن داراي نظام و قانون خاصي هستند، نظم و آرامش نسبي

ها، در اصل از عبارت يونانيِ عنواني كه بر اين داستان نهاده شده يعني ارباب مگس. گرددها شروع ميشود و اغتشاشات و درگيريمي

                                                           
 .از سوي انتشارات بهجت منتشر شده است 1343توسط حميد رفيعي ترجمه و در سال  "ساالر مگسها"كتاب تحت عنوان  اين  
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Beelzebub اي كه گلدينگ توانسته به تصوير كشد، اين است كه براي برهم ريخته شدنِ نكته. كه اسم يك هيوالست، برگرفته شده است

ها شروع شود، بلكه اگر نيك بنگريم، علت راستين و امنيت و بروز اغشاشات، لزومي ندارد هيوال و شيطاني از بيرون سراغ ما بيايد و بدبختي

. توانيم شرايطي مهيا كنيم كه هيوال و شيطان سربرآوردها خود ما هستيم و اين خود ما هستيم كه ميها و بدبختيز شورشحقيقيِ برو

هر لحظه كه كاهلي نماييم يا . اش را وارد آوردشيطان در اندرون ما مأوا گزيده و منتظر است تا خودِ ما مجالي براي او فراهم آوريم كه ضربه

اجازه دهيد به مضامين خاصي از داستان گلدينگ . جهدهمديگر تصادم يابد، در همان لحظه شيطان از درون آدمي بيرون مي منافع افراد با

اشاره كنيم تا آشكار شود كه چگونه خودِ ما انسانها موجب مي شويم درگيريها، تشنج ها و شيطان آشكار شود و موقعيت براي كشت و 

 .كشتار فراهم گردد

اند كه براي برقراري نظم و انتظام در يك محيط، نياز به وضعِ تان مي بينيم كه پسرهاي داراي سن بيشتر، به اين حقيقت واقفدر خالل داس

دهند و به او يك نشان خاص مي دهند و يك نفر را در رأس امور قرار ميقوانين خاص دارند به همين خاطر شوراي قانونگذاري تشكيل مي

كسي كه صاحب اين نشان است، رئيس شورا بوده و فصل  -كنند كه آرمِ صدفِ حلزوني بر آن نقش بستهن او ميلباس خاصي بر ت–دهند 

در اين ماجرا حتي . كنندپسرها با انجام يك رأي گيري فردي را به عنوان رهبر برميگزينند و قدرت را به او واگذار مي. الخطاب، از آنِ اوست

 .د زير نظر كسي باشند، نيز انقياد مي كنندپسرهاي شرور كه اصال دوست ندارن

آنها در ابتدا . در ابتداي امر، پسرها از اين بابت خرسندند كه از دستِ دنيا و قوانينِ بزرگساالن رها شده و اينك دنياي خاص به خود را دارند

شان برآورده شود كوشند منافع شخصين همه ميشوند زيرا در دنياي بزرگساالهاي اجتماعي كه قبالً شاهدش بودند متنفر مياز همة زندگي

اما صد . انداند بسيار هيجان زدههمين دليل در جامعة كوچكي كه خود شكل داده رسند بهرو در بسياري مواقع به نزاع و تعارض ميو از اين

-خيزند و كدورتها شروع ميبه نزاع برميرالف و جك بر سر قدرت . آيندشود و به بالها گرفتار ميافسوس كه خيلي زود دردسرها شروع مي

كنند و از ياري گيرد ولي بزودي گروهي از آنها كه زير نظر جك مسئول شكاراند، سرپيچي ميدر ميان پسرها تقسيم كار صورت مي. شود

خورند و مشغول مي اند، خودداري كرده و افزون براين سهم خوراك ديگران را نيزرساندن به گروه ديگري كه مسئول ساختن پناهگاه

اين عدم . كشند و شروع به تفريح در كنار ساحل ميكنندشوند و از همين رهگذر همة پسرها دست از كار ميزورگويي و زورگيري مي

اميد شود تا نتوانند به هواپيمايي كه براي جستجو و نجات آنها به آن حوالي گسيل شده، عالمتي بدهند و به همين خاطر همكاري، باعث مي

 .تر مي شودبه نجات در ميانشان كمرنگ

گيرد، ها صورت ميهاي شديدي كه ميان بچهدر يكي از درگيري. شور و هيجاناتِ ذاتيِ انسانها، بزرگترين تهديد عليه يك تمدن است

اجرا دچار عذاب وجدان و رالف و پيگي شاهد اين قتل بوده و با ديدن اين م. شودكه نماد خردِ ديني است، كشته مي "سايمونِ حساس"

ها، پيگي كه در اين داستان نماد فلسفه و فرهنگ است و عينكش نيز تَرَك برداشته و با تشديدِ ناآرامي. شوندناراحتيِ زايدالوصفي مي

كه ياران جك  شودبارتر مي وضعيت پيگي زماني رقت. آيدهمچنين مبتال به بيماري تنگي نفس است، بسيار محزون و اندوهگين به نظر مي

رالف كه در اين داستان نماد رهبرِ نه چندان . بين استفاده كرده و آتش مهيا كننددزدند تا از آن بعنوان ذره، عينك پيگي را مي(هاشورشي)

را پس شود جك را متقاعد كند تا عينك پيگي خصال مي باشد، موفق نمي واالمقامِ تمدن و جامعه است و بلحاظ اخالقي نيز فردي نيكو

 :كوشد تا حق و حقوقِ خاصي از اخالق را به جك و افراد او گوشزد كندبدهد و اينجاست كه پيگي در قالب چند جمله مي

خواهم لطف كرده و عينكم را پس من از شما به اين خاطر كه از من قويتريد، نمي. . . تر هستيد، تنگي نفس نيز نداريد شما از من قوي

تر هستيد، پسران خوبي باشيد، بلكه من به اين دليل از شما مي خواهم عينكم را پس داده و خواهم كه چون قويميبدهيد و نيز از شما ن

 .به همين دليل خوب باشيد و عينكم را پس بدهيد. "عملِ خوب، خوب است"خوب باشيد، كه 

يد زيرا شورشيان در وضعيتي نبودند كه بيانِ علمي پيگي توانست به گونة ديگري نيز كه البته روش نيكوتري بود، با آنها سخن بگوپيگي مي

اي بلند را هضم كنند و به همين دليل يكي از پسران ياغي در خالل سخنان پيگي، سنگي به سويش پرتاب كرد و پيگي كه باالي صخره

 .ايستاده بود، به پايين دره افتاد و مُرد
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برند از اين رو خود را لجن لذت مي "كشتن"د اما بعد از اندك مدتي دريافتند كه از گروهي از پسران مسئول شكار شدند تا گوشت تهيه كنن

با مرگ سايمون و . كشتندگرفت، بي هيچ احساس و درنگي ميشان قرار ميآلود كرده و از همة قيد و بندها رهيدند و هرانكس را كه مقابل

و نيز با تداوم اعمال شريرانة جك و افرادش،  -رفتنددر آن جمع به شمار مي ترين موانع بروز خشونتپيگي نمادهاي دين و فلسفه كه اصلي

 .ديد كه شر و بدي مي تواند از اندرونِ خودِ آدمها سر برآوردرالف بالعيان مي

آميز، مي دهد، بصورت غيرمستقيم و كنايهرا نجات مي( نماد تمدن)رسد و گمشدگان و رالف در پايان داستان كه نيروي دريايي سر مي

-تواند دو كاركرد داشته باشد، از يك سو ابزاري باشد كه تمدن را از بند و تهديد وحشيخواهد اين نكته را گوشزد كند كه نيروي نظامي مي

 تر از تمدنِدنياي كودكان، سطحي. ها برهاند و از سوي ديگر نمادي است از وجود نيروي خونخواهي كه در دل تمدن جديد نهفته استگري

در اين . نماياندبزرگساالن است اما اگر همين تمدن بزرگساالن را نيز بخراشيد، خواهيد ديد كه آن تمدن نيز چنگ و دندان خود را مي

 تواند بزرگساالن را نجات دهد؟داستان ديديم كه بزرگساالن، پسرها را نجات دادند، اما اينك سوال اصلي اين است كه  چه كسي مي

اوري جديد مثال عينك پيگي كه نمادي از فن. ف اين داستان، شاهد به تصوير كشيده شدن زواياي مبهم زندگيِ هستيمهاي مختلدر بخش

افروزند كه كل جزيره به آتش كشيده شود براي جان اهالي جزيره چون جك و يارانش توسط آن، آتشي ميدر آن جزيره هست، باليي مي

هاي جديد آدمي بسيار مستعد است كه از فن آوري( اول: در اين ماجرا شاهد دو اخطار هستيم. ندروشود و حيوانات زيادي از بين ميمي

تواند منجر به توانايي انسان براي ساخت تسليحات وحشتناك كه حتي مي( سوء استفاده كند و باليي براي كل محيط زيست باشد؛ دوم

 .نابوديِ خودِ صاحبان آن تسليحات بشود

 رانه زيستن و وجود نظم اجتماعيمزاياي اخالقمدا

شوند و همة ما را تحت سيطره آموزيم كه اصول و قواعد پس از گذشت ساليان متمادي شكل گرفته و دروني ميها مياز رمان ارباب مگس

ولو بقيمت –مداري بزعم هابز، اخالق. رانندگيرند و شيطان را در هر جايي از جامعه كه امكان رخنه برايش فراهم باشد، به عقب ميمي

مزيت حاصل مي  5خالصه از برقراري قوانين اخالقي . گرددموجب شكوفايي آدميان مي -محدود كردن آزادي و اختيار آدميان تمام شود

 :آيد

 .دهدجامعه را از فروپاشي نجات مي .1

 .يابدرنج افراد تقليل مي .9

 آيدمقدمات شكوفايي آدميان فراهم مي .3

 .شودحل و فصل ميتعارضات به طرق عادالنه  .6

 .كندهايي را اِعمال ميها و نيز مجازاتاِغراء ها و تحذيرها، مدح و ذم .5

اگر جزيره . اخالق رويكردي جمعي دارد و با فرد منزوي و تنها سروكاري ندارد. نقطة اشتراك موارد فوق، وجهة اجتماعي داشتنِ اخالق است

اشد، در آنجا اخالقي وجود ندارد اما همين كه سر و كلة يك نفر ديگر در آن جزيره پيدا اي را در نظر بگيريد كه فقط يك نفر ساكن آنجا ب

از اين رو اخالق را مي توان مجموعه اي از قوانين لحاظ كرد كه ما را قادر مي سازد تا به . شود، در آن مرحله اخالق نيز هويدا مي شود

عي در جامعه وجود مي داشت كه هر كس، هرآنچه را كه مي خواست، مي اهداف مشتركمان نايل شويموضعيتي را فرض كنيد كه اوضا

راد توانست انجام دهد و اخالقيات زير پا نهاده مي شد، فرض كنيد من به تو قولي مي دادم ولي زود آن را زير پا مي نهادم و اعتماد ميان اف

 .همه جا حاكم مي شد و همه مبادرت به قتل و دزدي مي كردندهمة افراد به عهدهايشان خيانت مي كردند و درغگويي بر . از بين مي رفت
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در اين شرايط جامعه از هم مي پاشد و والدين، فرزندانشان را ترك مي گويند و هيچ كس، انگيزه اي براي ياري رساندن به ديگران ندارد، 

اصال براي به شكوفايي رسيدن مهيا نيست و استعدادها در اين شرايط فضا . رنج همه جا را فرا مي گيرد و همه مظزب و نگران خواهند بود

 .شكوفا نمي شود

در آن شرايط، دولت قزاقستان هيچ قدرتي نداشت و جرم و . در زماني كه اتحاد جماهيرشوروي از هم پاشيده بود، از قزاقستان ديدار كردم

رفتم، راه پله در تاريكي مطلق فرو ساختمان محل اقامتم، باال مي در يكي از روزها كه از راه پلة. اعتمادي همه جا را گرفته بودجنايت و بي

كردند كه اگر ما آنها را اند و استدالل ميوقتي علت را از همسايه ها پرسيدم، گفتند خودِ ساكنين آن ساختمان المپها را دزديده. رفته بود

ور وجود نداشته باشد، قرادادهاي اجتماعي برچيده شده و تاريكي وقتي يك رهبر قدرتمند بر رأس ام. داشتندداشتيم، ديگران برميبرنمي

 .گيردهمه جا را فرامي

كنند تا اختالفات تقليل يابد و آدميان شوند تا راه روشن شده و االم بشري كاهش يابد و قوانين عادالنه كمك ميقواعد اخالقي موجب مي

اند، همگي در برابر تروريسم و نسل انسانها و جوامع بيش از پيش به همديگر نزديك شدهدر روزگار ما كه . خود را مسئول اعمالشان بدانند

 .كشي ها، به اخالقيات محتاج تريم

 چرا بايد اخالقمدار باشم؟

ام تا زماني كه در خصوص اصول اخالقي، توافقي ع. گفت اخالق پادزهر وضع طبيعي است، موافقت كنيماجازه دهيد با اين سخن هابز كه مي

من چرا : توان سوال باال را دوباره تكرار كرد و پشت بند آن، پرسيدحال مي. حده دچار خواهد شدوجود نداشته باشد، جامعه به تزلزلي علي

توانم به مقتضاي منافع خويش و بنا به اينكه دستگير نخواهم شناس باشم ميمداران بپيوندم؟ اگر بقدر كافي موقعيتبايد به جرگة اخالق

ماند تا نظرگاه هابز را بپذيرم؟ همين اي براي من باقي ميحال آيا اگر چنين باشم، انگيزه. د، قوانين اخالقي را دور بزنم و آنها زير پا بگذارمش

 .سوال را دو هزار سال قبل افالطون در كتاب جمهوري و ماجراي انگشتر گيگس طرح كرده بود

 ماجراي گيگس

يابد كه هر وقت ان را بر كند، گيگس، چوپاني است كه در يكي از روزها به صورت اتفاقي انگشتري ميميدر داستاني كه افالطون نقل 

گذارد و از اين رو او براحتي قوانين را زير پا مي. آنكه گرفتار شودتواند انجام دهد بيشود و هركاري بخواهد، ميكند، نامرئي ميانگشت مي

بوديم، همين كار را مي اگر ما نيز جاي او : حال پرسش ما اين است.شودكند و خودش شاه ميو ازدواج ميكشد و با زن احتي پادشاه را مي

 كرديم؟

دو برادر به اسم جك و جيم را در . براي آنكه كمي ملموستر سخن بگوييم اجازه دهيد تا آن داستان را در قالب مثالي امروزين بيان نماييم

كند و همواره به فقرا و نيازمندان كمك مي. حب شوكت، مهربان، دلسوز، معتقد به اخالقيات و ديندارجيم فردي است صا. نظر بگيريد

در . افتدخورد و مرتكب جرمي جدي شده و به زندان ميگي گولِ جك را ميتجربهاما از سر بي. بطرزي باورنكردني، دوست داشتني است

اش، شغلي به گردد ولي بخاطر سوء سابقهكنند و بعد از مدتي معين از زندان آزاد ميو اذيت مي زندان، زندانبانان و ديگر زندانيان او را آزار

او به وضعيت اسفباري دچار شده و در شهري بزرگ آواره گشته و . شودافتد و كارتون خواب ميوي نمي دهند، از اين رو به دريوزگي مي

دانند كه دل او كنند ولي نمير و و ضع نابهنجاري پيدا كرده، مردم از او دوري مياز آنجايي كه س. اش به خطر مي افتداوضاع جسماني

 .همچون دانة برفي كه از آسمان فرو مي افتد، پاك و معصوم است

   آاليش است، شرور و شيطان صفت مي باشد و زندگاني بسيار نيكو و مرفهيبه همان ميزاني كه جيم پاك و بي -يعني جك–برادر بزرگتر 

او مديري است موفق و كاردان كه . شوداز منزلت اجتماعي نيكويي برخوردار است و شهروندي مهم و داراي منزلت عزيز و واال تلقي مي. اردد

وي با زيباترين زن شهر ازدواج كرده و . كند كه اصال ندارداي درخشان و روشن پيشاروي اوست و همواره تظاهر به وجداني ميآينده
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همسر جك نيز گول رفتارهاي رياكارانة جك را خورده و فرزندانش نيز كه از چهرة . فرستدبه بهترين مدرسة خصوصي مي فرزندانش را

در مدارس نيز اگر . جك عضو هيأت امناي كليسا و چندين موسسة خيريه است. دارندنهايت دوست مياند، او را بيواقعي پدرشان بي اطالع

جك مورد تحسين همگان است ولي او . زندآموزان ذكر كند، جك را مثال ميسان نيكوخصال را براي دانشآموزگاري بخواهد الگوي يك ان

او فردي است بسيار شيطان صفت كه فقط . موفقيتش را مديون يك چيز است، تباه ساختنِ زندگيِ كساني كه به او اعتماد كرده بودند

 .ظواهر را حفظ مي كند

گزيديد؟ آيا اگر شما ناگزير بوديد ميان اين دو نوع زندگي دست به انتخاب بزنيد، كدام را برمي: كنمميحال سوال را جور ديگري طرح 

نموديد كه از لحاظ مادي در رفاه كامل است و در عين حال بسيار حيله گر و رياكار است يا آنكه زندگي جيم را زندگي جك را انتخاب مي

 غل و غش است و باصفا و در عين حال ناموفق و ناموزون؟ انتخاب مي نموديد كه از لحاظ باطني بي

نظر افالطون اين است كه يك فرد بايد زندگي جيم را ولو مبتال به گرفتاريهاست، : اجازه دهيد دو دليل بر لهِ انتخاب زندگيِ جيم ذكر كنيم

گويد كند و ميرا به بحث تعادل داشتن در روح جلب مي برگزيند زيرا اخالقمدار بودن و رعايت اصول اخالقي همواره به نفع ماست او نظر ما

پس شادي حقيقيِ . شوندها موجب جال و صفاي باطن آدمي ميكند در حالي كه فضيلتروي گرداندن از اخالقيات، درون آدمي را تباه مي

پرسيم ميان اخالقمدار ز يك فرد ميموقعي كه ا. يك فرد به اين است كه ببينيم شخصيت يك فرد به چه ميزان در تعادل و تناسب است

هر چند فرد . بودن و نبودن، دست به انتخاب بزن، اين پرسش دقيقاً مساوي است با اينكه بگوييم از ميان تندرستي و بيماري يكي را برگزين

آنها بهرة الزم را ببرد چون در حاقّ تواند از مند است و امور ظاهريِ خوبي در اختيار دارد ولي نمياخالق، از منافع و مزاياي مادي بهرهبي

 . اما فرد خوب و اخالقمدار گرچه مبتال به فقر مادي است وليكن صاحب زندگي اصيل است. واقع، وي اوضاع وخيمي دارد

مي دانيم  اثر سازد؟ ماكند بيتواند رنجهايي را كه تحمل ميآيا سخن افالطون حق است يا نيست؟ آيا قلب سرشار از مهر و عطوفت جيم مي

برد و از زندگي خود نيز راضي است ولي افراد فراواني مثل جيم وجود دارند كه كه جك خبيث است اما بلحاظ مادي در رفاه خوبي بسر مي

آنها آرزو دارند شغلي مناسب، دوستاني همراه و همگام، . اند و اندوهگين و ناشاداندعليرغم صفاي باطن، در حسرت يك زندگي معمولي

هايشان، هيچ شادي و مسرتي به ارمغان نياورده ولي صد افسوس كه ندارند و فضيلت. اي خوب و سرپناهي معمولي داشته باشندادهخانو

 !سقراطي چكار كنيم؟ –با جواب افالطوني . است

سازد و ادتي ابدي رهنمون ميبخشد و به سعخدا به انسانها در ازاي فضايل نيكويشان پاداش مي: جواب دوم افالطون رنگ و بويي ديني دارد

خدا ناظر همگان است و با عدالت خويش ميان مردم قضاوت خواهد . كنداند، به رنجي اُخروي دچار ميها بي بهرهكساني را كه از فضيلت

نايل خواهد شد كه پس با توجه به اين سخنان، بايد بگوييم برخالف روندي كه اين دو فرد بر روي زمين دارند، جيم به سعاتي ابدي . نمود

حال اگر چنين رويكرد ديني اتخاذ كنيم، . اين سعادتِ اخروي بسي واالتر از سعادتي است كه جك در همين زندگي دنيوي برخوردار است

ابق با يك فرد ديندار، دليل خوبي دارد كه زندگي فقيرانه اما مط. پس خوبي، خوب خواهد بود. اخالقمداري پيشه كردن، به نفع ما خواهد بود

بحث از اخالق و دين و ربط و نسبت ميان آنها، به . فضيلتها را برگزيند و زندگانيِ اين چنيني را بر زندگيِ پر زرق و برقِ خبيثانه ترجيح دهد

 .فلذا از اين بحث روي گردانده و به بحث مهمي گام مي نهيم. مجال ديگري نيازمند است كه آن را در اينجا رها مي كنيم

 3ري، پي گيريِ منافع خويشتن و نظرية بازي هااخالقمدا

توانند حاصل آيد كه همانطور كه ديديم شرايط بيشماري مي. تالش جهت اثبات لزوم التزام هميشگي به اخالقيات، وظيفة دشواري است

شدن نيز نباشد، آدمي آيد كه احتمال گرفتار وقتي موقعيت مناسبي پيش مي. آدمي را بسوي موارد گوناگون سوق دهد و وسوسه كند

اند با توسل به نظرية بازيها، ديلماي اخالقمداري و طلب طرفداران نظرية قرارداد اجتماعي بتازگي كوشيده. شودمتمايل به نقض قوانين مي

د تا كننآيد تا بموجب آن، بازيگران تصميماتي اتخاذ اصل سخن آنجاست كه شرايطي حاصل مي. منفعت شخصي را حل و فصل نمايند

                                                           
 
 .تهران 1321، ويليام پاندستون، ترجمة عباس علي كتيرايي، انتشارات مازيار، معماي زنداني: براي آشنايي مفصل با اين بحث به زبان فارسي، رك 
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اي كه در تعامالت اجتماعيِ دهند تا شرايط بسيار پيچيدهتري پيشاروي ما قرار ميبيشترين منفعت عايدشان شود اين بازيها مدل ساده

اي دنياي بيرحمي مثال اگر به بازي مونوپولي دقت كنيم، اين بازي الگوي ساده. دهند را درك و ارزيابي نماييممان روي ميدنياي پيرامون

-اي را به شما ميمونوپولي وضعيت بغرنج جامعه. شوي رقيبت را نابود كني قبل از انكه او تو را نابود نمايدت كه در اين بازي مجبور مياس

اي خاص از اين ماجرا را به زبان فلسفي و ادبي بيان كنيم، براي آنكه نمونه. اش دست يابدشود به منافع اصلينماياند كه يك فرد موفق مي

 .كنمتوجه شما را به معماي زنداني جلب مي

 معماي زنداني

ماجراي اين ديلما يا معما از اين قرار است كه پليس مخفي كشوري دو تن از جاسوسان كشوري ديگر را به نامهاي سام و سو دستگير مي 

اند و اينك هر دو نفر دستگير شده. ودن نكننداند كه هر وقت دستگير شوند، اعتراف به جاسوس باين دو نفر از قبل با خود عهد كرده. كند

ماه محبوس خواهند بود و سپس آزاد خواهند شد ولي اگر  6دانند كه اگر به عهد خود وفادار بمانند و اعتراف نكنند، در آن صورت هر دو مي

يكي به عهدش وفا كند و ديگري عهد خود شوند ولي اگر سال حبس محكوم مي 4هر دوي آنها عهدشان را زير پا بگذارند و اعتراف كنند، به 

سال حبس  2درنگ آزاد ميشود و فردي كه اعتراف نكرده و روي عهد خود باقي مانده است، به را بشكند، كسي كه عهدش را شكسته بي

 .گرددمحكوم مي

عهد را مي (9كند، ماند و اعتراف نميميوفادار (1: يكي از اين دو كار را انجام دهد "سو"كند كه احتمال دارد حال سام چنين استدالل مي

اگر سو اعتراف نكند، بهتر است كه من اعتراف كنم زيرا در اينصورت اصال الزم نخواهد بود كه حتي يك روز . كندشكند و اعتراف مي

سال  4ف كنم چون شوم و چنانچه سو اعتراف به جاسوس بودن بكند، باز هم بهتر است كه من اعترادرنگ آزاد ميمحبوس باشم و بي

پس فارغ از اينكه سو اعتراف بكند يا نكند، بهترين گزينه براي سام اين است كه . سال است 2محبوس بودن بسيار بهتر از حبس به مدت 

كوم سال زندان مح 4حال اگر استدالل هر دوي آنها به همين شكل باشد،  بدترين گزينه نيز همين اعتراف كردن است زيرا به . اعتراف كند

حال آيا راهي وجود دارد كه . شوندشوند و سپس آزاد ميماه محبوس مي 6خواهند شد ولي اگر هر دو بر سر عهد خود باقي بمانند، فقط 

، پس آنها واقعا اطمينان خاطر داشته باشند كه آن ديگري بر عهد خود باقي خواهد ماند؟ آنها توانِ خواندن ذهن همديگر از راه دور را ندارند

 .انديشند كه منجر به شكستن عهدشان خواهد شدجرم فقط به منفعت خويش ميال

آنكه كسي بداند، قوانين را زير پا بگذاريم، منافع خالصه اينكه در معماي زنداني، پيام مهمي نهفته است بدين معني كه اگر مخفيانه و بي

ه انسانها را به سوي وفاداري به عهدهايشان رهنمون سازد، خيلي شد كاگر معماي زنداني منجر به اين مي. بيشتري بدست خواهيم آورد

حال چكار بايد كرد؟ بايد توجه كنيم كه اين . سازدعالي مي بود ولي متاسفانه آدمي را بيشتر به سوي زير پا نهادن عهدهايشان رهنمون مي

وتوجه ما را به اين امر معطوف نمايد كه از -جتماعي مهيا نمايدمعما، در صدد است با ارائة الگويي ساده، زمينه را براي درك مسائل پيچيدة ا

تواند بصورت نادقيقي شايد معماي زنداني الگوي خوبي نباشد ولي مي. تواند عايد من شودوفاداري و رعايت قوانين اجتماعي چه فوايدي مي

د كه بايد تصميم بگيرند كه آيا به آن عهد آغازين شان پايبند انسام و سو در موقعيت خاصي قرار گرفته: فرصت انتخابهاي اخالقي را بنماياند

ولي اخالق امري است ذو وجوه است و همه روزه در خالل زندگي عادي مان بايد تصميم بگيريم كه آيا در موقعيت هاي . بمانند يا نمانند

شانه خالي كنيم؟ آيا خوب است كه وقتي  پرداخت مالياتمثال آيا خوب است از . مختلفي كه پيش مي آيند، بايد قوانين را دور بزنيم يا خير

مشتري ساده دلي وارد فروشگاه مان مي شود، در خريد اجناس او را گول بزنيم؟ همة ما بايد در عرصة اجتماع به اين موضوعات انديشناك 

 .باشيم

 "يا همکاري کن يا تقلب": بازي دوم

فردي . در اين بازي يك نفر بانك است و دو نفر هم بازيگر: توجه بفرماييد "ن و يا تقلبهمكاري ك"به اين نظرية بديل كه معروف است به 

هر كدام از بازيگران دو كارت در اختيار دارند كه روي يكي از انها . گيردز انها جريمه ميادهد و يا كه بانك هست به آن دو بازيگر يا پول مي
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يكي از بازيگران كارتي را برعكس كه نوشته اش معلوم نباشد روي زمين مي . "تقلب"ده و روي كارت ديگر نوشته ش "همكاري"نوشته شده 

افتد تا كارتي مناسب بر روي زمين بگذارد و اين در حالي است كه از طرز فكر رقيبش گذارد و باگذاشتن يك كارت، بازيگر دوم به تقال مي

 .نتيجه احتمالي قابل تصور است 6. يمفرض كنيد من و شما بازيگران اين بازي هست. بي اطالع است

دالر مي دهد و اين پول، پاداش  388در آن صورت بانك، به هر كدام از ما . هر دوي ما برگه همكاري را روي زمين بگذاريم .1

 .همكاري ماست

اين حاصل تخطي  دالر جريمه مي گيرد زيرا 18در اين صورت، بانك از هر دوي ما . هر دوي ما برگه تقلب را روي زمين بگذاريم .9

 .ماست

دالر  188دهد و شما دالر مي 588شما برگة همكاري را روي زمين بگذاري و من برگه تقلب را، در اين صورت بانك به من  .3

 .شويدجريمه مي

 .برعكس مورد سوم .6

ادامه يابد و در اين بازي اگر شما ساده دلي دور  98اگر اين بازي مثال . يابد كه بانك آن را پايان شده اعالم نمايداين بازي تا موقعي ادامه مي

دالر  18888مرتبه برگة تقلب را، در اين صورت من صاحب  98نماييد و در هر دفعه فقط برگة همكاري را زمين بگذاريد و من نيز در هر 

ر هر دوي ما تا آخر برگة تقلب را حال اگ. شويداگر عاقل باشيد، مرتكب اين اشتباه نمي. دالر از دست خواهيد داد 9888خواهم شد و شما 

اگر »فرض كنيد ما بر اين اساس رفتار كنيم كه . دالر بازنده خواهيم شد 9888بگذاريم، در اين صورت هر دوي ما جريمه شده و هركدام 

برنده خواهيم شد كه دالر  4888، در اين صورت هر كدام از ما «رقيبت همكاري كرد، تو نيز همكاري كن و اگر تقلب كرد تو نيز تقلب كن

 . پس رفتار عاقالنه منجر به باالتر رفتن شانس ما خواهد شد. پاداش خوبي است

گيريم و هر دو منتفع مي ترين راهكار است پس تصميم به همكاري ميممكن است من و شما به اين نتيجه برسيم كه همكاري، عاقالنه

شود، چندين برابر ز سراغ ما بيايد كه اگر دست به تقلب بزنم، سودي كه عايدم ميشويم اين در حالي است كه ممكن است اين فكر پليد ني

اخالق، مشتمل بر اصول و : گويدديويد گتيه يكي از طرفداران جديد نظرية قرار داد اجتماعي چنين مي. خواهد شد ولي شايد ضرر نيز بكنم

بازيِ يا همكاري [ 5. ]از قواعدِ مورد توافق، پيروي نمايي، منتفع خواهي بود گويد اگرانديشِ هر فردي به او ميقواعدي است كه عقلِ منفعت

دهد حداقل مزايا و خيرهايي كه براي حفظ و بقاي جامعة متمدن الزم است، فقط با رعايت و التزام به اصول اخالقي كن يا تقلب، نشان مي

تا از اين طريق از وقوع هرج و مرج در  -مان را محدود كنيمال آزاديمث–ها را تحمل نماييم ما مجبوريم برخي ناخوشي. قابل حصول است

زندگي در جامعة منظم، سودي نيست كه از آن بشود چشم پوشيد حتي انسانهاي . جامعه جلوگيري كنيم و شاهد نظم و انتظام باشيم

پس جوابم به سوال . جامعه اي آشوب زده و نامنظمخودخواه و دغلكار نيز زندگي در جامعة داراي انتظام را ترجيح مي دهند به زندگي در 

اين است كه من اجازه مي دهم برخي محدوديت ها در قالب اصول اخالقي بر من اِعمال شود، تا در عوض از « چرا بايد اخالقمدار باشم؟»

 . مزايا و مزيت هاي باالتري برخوردار شوم

 تمايل به هميشه اخالقمدار بودن

اخالق باشد، بايد در كل قوانين اخالقي را مراعات رسيم كه يك فرد ولو بيي كن يا تقلب، توجه كنيم، به اين نتيجه مياگر به بازي يا همكار

اما اين ماجرا نيز همچنان سرجاي خودش است كه يك فرد زرنگ، زماني كه شرايط را بسنجد و دريابد كه اگر قوانين را زير پا بگذارد . نمايد

اين فرد نيز ولو بشخصه فردي قانون شكن است ولي مي داند كه .ردد و در ضمن شناسايي نيز نشود، تخطي خواهد كردو منافع نيز تامين گ

 . پيروي از قوانين در كل به نفع همه از جمله خودِ اوست
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 پادوکس اخالقمداري و ايصال به منفعت

 :ي و فايده مي پردازد و مي گويدگتيه از طريق توصيف فرد بي اخالق و زرنگ به بحث پارادوكس اخالقمدار 

صورت عقالني است آن فعل را انجام دهيم و اگر انجام آن عمل، عقالني باشد، آنگاه برايم مفيد اگر عملي بلحاظ اخالقي صحيح باشد، در آن

رو، بنظر مي رسد ايناز . آيد كه اخالقمدار بودن موجب ايصال فرد به مطلوب نمي شوداست كه انجامش دهم ولي گاهي شرايطي پيش مي

آيد كه هم بايد ملتزم به اخالق باشيم و هم بايد ملتزم يعني هر دو طرفِ ماجرا عقالني مي نمايد يعني بنظر مي: كه دچار تناقض شده باشيم

 [4.]به اخالقيات نباشيم

 :اگر بخواهيم صورتي منطقي به اين بحث بدهيم، آن را بايد به شكل زير بيان كنيم

 .درست باشد، آنگاه عقالني است كه آن را انجام بدهم/لحاظ اخالقي صواب اگر عملي ب .1

 .اگر عقالني است كه عمل را انجام دهم، آنگاه انجامش به نفع من است .9

 .اما گاهي اخالقمدار بودن، با ايصال به مطلوب در تعارض و كشمكش قرار مي گيرد .3

 .غيرعاقالنه و اين، يعني تناقضپس گاهي عملِ اخالقيِ خاص هم بايد عاقالنه باشد و هم  .6

به نظر ميرسد كه مقدمة دوم، موجب بروز اشكاالت خاص مي شود چون ادعايش اين است كه داليل ما براي انجام اعمال خاص بايد ناظر به 

 .بنامم« شخصياصل عقالنيِ منافع »اجازه دهيد كمي آن را آسان تر و راحت تر بيان كنم و آن را به اختصار، . منافع خودمان باشد

توان مبانيِ عقالني صحيحي در اختيار داشت كه به ما بگويد اعمال را انجام آيا خوب نيست كه به اين اصل، به ديدة ترديد بنگريم؟ آيا نمي

كند تا مي بيند كه عن قريب است به زير ماشين برود، اين فرد تمايل پيدااي را ميبده حتي اگر به ضررت باشد؟ فرض كنيد فردي، پسر بچه

داند اين كار خطرات احتماليِ جاني برايش دارد و هيچ كند در حالي كه ميپسر بچه را نجات دهد پس خود را به سوي آن بچه پرت مي

توان مواردي از اين دست را دليل نقضي براي آن اصل عقالني به حساب آورد؟ گاهي حال سوال اين است كه آيا نمي. منفعتي نيز ندارد

من باب مثال فقيري را در نظر بگيريد كه تصميم مي . كنند كه به نفع ما نيستخاص ما را به اين سوي انجام اعمالي هدايت مي داليلي

-داند اگر تقلب كند، كسي متوجه تقلب نمييا دانش آموزي را در نظر بگيريد با اينكه مي. گيرد  پول اندك خود را به فقيري ديگر ببخشد

ايمان داشتن، صداقت، سخاوت و عطوفت در خيلي مواقع منجر به اين مي شود كه عملي برخالف منافع و . كندتقلب نميشود، با اين وجود 

 .عاليق مان انجام دهيم

اما شايد اين اشكال را طرح كنيد كه هرچند في بادي النظر وفاداري، صداقت، عطوفت و سخاوت ضد منافعِ زودگذر ماهستند، ليكن اگر 

ها و لذايذ خاص خود زيرا زندگانيِ اخالقمدارانة توام با ازخودگذشتگي، خوشي. ش باشيم، درخواهيم يافت كه به نفع ما هستندكمي دوراندي

 . را دارد كه انسانهاي بي بهره از اخالق و خسيس، هيچگاه به آن لذايذ باطني راه نمي ياند و درك نمي كنند

بنيان اين جواب مبتني است بر نگاه . انديش در اين پاسخ وجود داردانديشانه و متعاليريفبنظر مي رسد اگر نيك بنگريم، نگاهي بسيار ظ

گيري شخصيت در انسان و تغيير آن، مثل شير آب نيست كه خيلي زود كند شكلخاصي كه در روانشناسي اخالق وجود دارد كه تصريح مي

اي نهاد تعليم تربيت موفق شود اكثر شوند و اگر در جامعهگيرند و دروني ميباز و بسته شود بلكه اخالقيات در طول زمان، بتدريج شكل مي

اي شكوفا خواهيم بود كه بستر مهيا مي شود تا انسانها صاحب شخصيتي عميق و انسانها را به نحوي شايسته تربيت نمايد، شاهد جامعه

اگر بخواهند عملِ غير اخالقي انجام دهند، احساس دلشوره و عذاب اند، كساني كه در متنِ زندگي اجتماعيِ نرمال باليده. اخالقي بشوند

 .كنندوجدان عظيمي مي
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 اصل عقالنيِ تعديل شدة ايصال به منافعِ شخصي

برخي . بزعم من انتخاب يك ديدگاه اخالقي، انتخابي نيست كه از روي جبر صورت پذيرفته باشد بلكه انتخابي است متعقالنه و اختياري

اند، زندگي ثمر بهره از خصايل نيكوي اخالقيكنند، زندگيِ كساني كه بيرتبة اخالقي باالتري نسبت به افراد ديگر زندگي ميانسانها در م

. توانيم براي نيلِ به برخي فوايد واالتر، از برخي منافع شخصي درگذريم، و آنها را رها كنيمعُقال قبول دارند كه ما مي. بخش و آرماني نيست

ممكن است در راه پاسداشت اخالق و اخالقيات و التزام به آنها شكست بخوريم اما تقريباً قطعي است كه اگر اخالقيات را زير پا گاهي نيز 

 .ليك در واقعِ امر، بازنده محسوب مي شويم -ولو به برخي منافع زودگذر نيز نايل گرديم–بگذاريم 

 :پس بهتر است اصل منفعت شخصي از نو تقرير شود

است، را  Aكه مستلزم انجام عملِ ( يعني زندگي نيكو) Lاگر عاقالنه باشد كه زندگيِ مشتمل بر : اصل عقالني تعديل شدة منفعت شخصي

 .به نفع من نباشد  Aرا انجام دهم ولو خودِ عملِ  A، فعل Lبرگزينيم، آنگاه به نفع من است كه جهت ايصال به 

ولو برخي مواقع انجام –شود زيرا باشد، منجر به پارادوكس نميمال كه به نفع شخصي خودمان نيز نميبينيم كه انجام برخي اعدر اينجا مي

اي كه بر روي يك طرح مشخص بنا شده، به هر حال در كل، زندگاني -گيردعمل اخالقي شخص، با منافع يك فرد ديگر در تعارض قرار مي

گري آيد كه با تقلب و حيلهواقع در ادراه، شركت و يا هرجاي ديگر فرصت هايي پيش ميمثال گرچه گاهي م. رو به سوي منافع آن فرد دارد

 .تان در تعارض استزنيد، ولي انجام چنين اعمالي، با آن هدف اصيل و مهمِ زندگيگيري به جيب ميمنافعِ مادي چشم

بيني بروز شود از انسانها رفتارهايي قابل پيشرده، باعث ميمولفة بسيار مهمي است و عاداتي كه در انسانها رسوخ ك« شخصيت»براين، افزون

اند و تغيير اخالقيات در انسان بواقع كند كه براي زندگي اخالقي ضروريآدمي به هرحال خود را ملتزم به نوع خاصي از اوصاف مي. نمايد

مان حس توانيم در درونآيند، براحتي ميي سراغ ما ميهايهر وقت كه وسوسه. گيردامري است مُتَدَرِّج كه در طول زمان بتدريج شكل مي

آزارد و حس شيرينِ لذايذي كه از راه نماييم و اينجاست كه اين حس ما را ميايم و تغييراتي را حس ميكنيم كه دچار از خود بيگانگي شده

 .ناصواب كسب شده را به تلخي مي كشانند

مثال آيا اگر انگشتر گيگس به دستم افتد، من نيز بايد . دهدرشان رفت، پاسخهايي درخور مياصل تعديل شده به برخي اشكاالتي كه قبال ذك

ت اخالقمدارانه رفتار كنم؟ اگر دستگير نشوم، و موقعيت نيز مهيا باشد، آيا رواست كه قوانين را زير پا بگذارم؟ جواب هردو سوال منفي اس

ثانياً آن نوع از زندگي كه فاقد . ني است هرچند براي ما منافعِ آني و فوري نيز حاصل نياوردزيرا اوالً انجام اعمال مبتني بر اخالقيات، عقال

كند تا بتوانيم جواب اين سوال را اين پاسخ به ما كمك مي. عطوفتِ اخالقيِ برخواسته از درون و اختيار باشد، زندگانيِ ارزشمندي نيست

اشين، اخالقيات را رعايت كنند ولو پايبندي به اصول اخالقي ممكن است سودي كمتر بدهيم كه چرا بايد كارل و كارگران نمايشگاه م

آيد تا با كاله گذاشتن بر سر مشتريان سودهاي هايي كه سراغشان مياگر آنها طبق موازين اخالق، عمل نمايند و از وسوسه. عايدشان كند

كنند و چه پاداشي از اين باالتر كه آدميان صاحب لذتي دروني احساس ميبيشتري به جيب بزنند، روي برتابند، آنجاست كه رضايت خاطر و 

 .هاي اصيلِ باطني بشوند؟ اين، پاداش عظيمي براي آنهاستمسرت و خوشي

بد نيست بگوييم . البته الزم بذكر است كه گاهي پايبندي به اصول اخالق، مستلزم داشتنِ زندگي شاد نيست مثل ماجراي جيم كه ذكر شد

زندگي امري است تراژيك و در زندگي، . كند كه حتماً موفقيت و شادي حاصل آوَرَدالتزام به اخالق، قماري است عاقالنه كه تضمين نميكه 

با اين همه، فرد اخالق مدار . فرا دست قرار مي گيرند -اندشان كاميابافرادي مثل جك كه در زندگي-« بد»ماند و زير دست مي« خوب»

 :جان راولز در اين باره چنين مي گويد. قي آماده استبراي هر اتفا

 آدم عادل، دست به انجام هر كاري نميزند به همين دليل در مقابل موقعيتهاي نابهنجار و بد، حاضر است بميرد ولي عملي غيرعادالنه انجام

توان به ست متمايل نمي شود كه در اين باب ميدهد كه بهترين كار ممكن است و بسوي اعمال ناشايانسان عادل، عملي را انجام مي. ندهد
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شود زمينه را براي عشقِ انها به ديگران، موجب مي. كساني كه عاشق همديگرند، نقاط ضعف خاص به خود را دارند. بحث عشق اشاره نمود

رسانند و اعضاي خانواده نيز  دوستان و عشاق، اين فرصت را دارند كه به همديگر كمك. طلبان مهيا كنندسوء استفاده شدن توسط فرصت

 [7]به هر ميزان كه عشق بورزيم، به همان ميزان نيز آسيب پذير مي شويم . . . دهند همين كار را با كمال ميل انجام مي

بكوشيم تا بايد همگي . پذيري برداشته شود تا جامعة اخالقي ساخته گرددبه هر روي بايد با همكاري همه، گامهايي براي كاهش اين آسيب

اي تربيت نماييم كه از حساسيت اخالقي برخوردار شوند و بايد كوشش شود تا جايي كه ممكن است افرادي مثل جك فرزندانمان را به شيوه

را اگر جهان .اي ساخت كه تعداد افراد متقلب، تقليل يابد و تمايل به همكاري افزونتر شودتوان جامعهمي. كمتر به جامعه تحويل داده شود

تر خواهد بود و چه نيكوست اگر همة انسانها به هنگام انجام اعمال، افراد مقابل را در نظر بگيرند و به براي همگان شادتر كنيم، دلنشين

 .هر چه نظام سياسيِ حاكم عادل تر باشد، به نظر مي رسد ارادة نيك نيز بيشتر شكوفا مي شود. همديگر ياري برسانند

 نتيجه

چرا : هاي اخالقي واكاوي نماييم و دو سوال اصلي طرح كرديمكوشيديم قرارداد اجتماعي را در انجام اعمال نيك با انگيزه در نوشتار حاضر

جامعه به قوانين اخالقي نيازمند است؟ چرا بايد اخالقمدار بود؟ هابز معتقد است از آنجا كه بشر هميشه براساس منافع شخصي اقدام به 

شود، اين حلي كه ارائه ميراه. نامدمي وضع طبيعيكند كه آن را به همين دليل طبيعتاً به سوي نزاع گرايش پيدا مي نمايد،انجام اعمال مي

پاسخ به سوال اول دشوارتر . است كه بايد همة مردم بخشي از آزادي خود را رها كنند و قوانين اخالقي را بپذيرند تا صلح راستين ميسر شود

اما من بايد اخالقمدار باشم زيرا گرچه تقيّد به قانون اخالقي . ، نيز اشاره شد"يا همكاري كن يا تقلب"بازي  است كه در خصوص آن به

موجب مي شود تا به برخي آسيب ها و زيان ها مبتال شوم ولي در دراز مدت مرا به منافع مي رساند و اين سخن در باب فرد فرد افراد 

 ..جامعه صدق مي كند
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