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  یاخالق يها مکاشفه یشناخت مفهوم روان بر يا مقدمه
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  19/9/1394: پذیرشـ  15/4/1394: دریافت

  چكيده

. گیرنـد  گوهاي اخالقی روزمـره مـورد اسـتفاده قـرار مـی     و اند که در گفت هاي اخالقی قواعد سردستی و شهودي مکاشفه

مـل و اسـتدالل از   أبـدون ت  ةداسـتفا ، دهند غلب درست به معماهاي اخالقی انسان میااین قواعد پاسخی سریع و هرچند 

این است کـه خطاپـذیري ایـن مکاشـفات     پرسش هاي اخالقی شود. حال  گیري تواند موجب خطاهایی در تصمیم آنها می

هـاي   معرفـی مکاشـفه   ،کند؟ هـدف ایـن پـژوهش    هایی را براي تفکر اخالقی انسان فراهم می چه تلویحات و محدودیت

اخـالق دارد. از   ۀها، بـراي رویکردهـاي مختلـف فلسـف     اتی است که این مکاشفهو بررسی تلویح شناسی رواناخالقی در 

منطقـی پیامـدهاي    - و سپس به روش تحلیلی ،روشنی توضیح داده هاي اخالقی به اي ابتدا مکاشفه طریق روش کتابخانه

ري تصـمیمات  توانـد خطاپـذی   مـی  ،اخالق بررسی شد. مکاشفات اخالقی ۀاین مکاشفات براي رویکردهاي مختلف فلسف

اخـالق   ۀفالسـف  ۀبـرخالف توصـی    افزون بـر ایـن،  گرایی نشان دهد.  اخالقی را در صورت پذیرش صرف رویکرد عاطفه

  اندازند. در مسائل روزمره به کار می، صرف در مسائل بنیادي اخالقی ةشهودگرا، مردم شهودهاي خود را به جاي استفاد

  .گرایی گرایی، شهودگرایی، عاطفه یی، تکلیفهاي اخالقی، پیامدگرا مکاشفه ها: کلیدواژه
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  مقدمه

پـردازد. در کنـار    مـی  یاخالقـ  يها نهیعملکرد انسان در زم یاست که به بررس  میاخالق عل شناسی روان

 يهـا  طیاخـالق در محـ   و کودکـان  یپرورش اخالقانند مه ياخالق به مسائل کاربرد شناسی روانتوجه 

و  هـا  هیر نظریپذ قابل آزمون و ابطال هاي از جنبه یبرخ ،یعلم يها یسکوشد تا با برر مین شاخه یا يکار

  .)2006چ، یس و استیدور( دکناخالق را آزمون  ۀمکاتب فلسف

ـ نقـش عقالن  رد بیکأزان تیم ةاخالق دربار ۀدر فلسف و  هـا  ا احساسـات در قضـاوت  یـ ت، شـهود و  ی

 هـاي  اسـتدالل  کانتۀ انیگرا فیکرد تکلیودر ر انسان، اختالف نظر وجود دارد. یاخالق هاي يریگ میتصم

 هـا  ن از انسـان یـ زر ةاست. قاعـد  یقضاوت و رفتار اخالق ين است که راهنمایزر ةقاعد ةدربار یاخالق

 شـود  هـا  انسان ۀرفتار هم يبرا يا رفتار کنند که بتوانند بخواهند که رفتارشان قاعده يخواهد که طور می

ـ  کانت يکرد خردگرایثر از روأز متیاخالق ن یشناس رواندر  .)193، ص 1387(گنسلر،  ـ دله و ب ل نفـوذ  ی

سـنجش بلـوغ    يبـرا  یشاخصـ  یاخالقـ  هاي نگاه به رشد استدالل ها تا سال کلبرگ یرشد اخالق یۀنظر

  .)2008(هابنر و همکاران،  بود ها انسان یاخالق

ـ با ومیـ هثر از نگاه أاخالق مت ۀاز فالسف يگرید ۀدست ـ یغ یتیمـاه  يرا دارا یاخالقـ  هـاي  دی  یرعقالن

اخـذ   هـا  از هست یاظ منطقحبه ل ییربنایز هاي و ارزش ها دین است که بایناظر بر ا ومیهدانند. اصل  می

 راسو  مـور چـون   یانیـ گرا سـتم شـهود  ین مبنا در قـرن ب یبر هم .)238، ص 1379(سروش،  شوند مین

ـ   ییربنایز هاي دیت بایماه در  .)103، ص 1387(گنسـلر،   در نظـر گرفتنـد   يطـور شـهود   ه اخـالق را ب

 منـد شـکل گرفـت.    نظـام  هاي بر استدالل یمبتن هاي کردیبه رو یج انتقاداتیتدر هز بیاخالق ن شناسی روان

خود معتقد شد که در اغلب مـوارد مـردم ابتـدا بـا شـهود خـود در        یاجتماع ییشهودگرا یۀدر نظر هاید 

زننـد.   مـی ه نظرات خود دست به استدالل یتوج يکنند و سپس برا می يریگ میتصم یاخالق مسائلمورد 

غلـب  اکـه   ،یاخالقـ  يریـ گ میب تصـم موجان، استدالل نه یه برخالف نگاه خردگراین نظریدر واقع در ا

  .)2001د، ی(هااست  یه اخالقیتوج يبرا يابزار

ـ    أهاي اخالقی در رویکردي دیگر نیز مورد ت غیرعقالنی بودن استدالل . ه اسـت کیـد فالسـفه قـرار گرفت

دانستند. بر همـین   نمیپذیر  هایی واقعی و اثبات هاي اخالقی را گزاره گزاره کارنپچون  گرایی فالسفۀ اثبات

در فلسفۀ اخالق این ادعا مطرح شد که احکام اخالقی نه معرف درسـت یـا    گرایی اساس در رویکرد عاطفه

 یـک موضـوع اسـت   بـارة  درافـراد   احساسـات  عواطف و که در واقع معرف ،غلط بودن واقعی یک گزاره

هاي پژوهشی و نظري فراوانـی بـراي بررسـی     شناسی اخالق نیز تالش رواندر . )13، ص 1362(وارنوك، 

  .)2008(لفل و همکاران،  ثیرات هیجانات خاص بر اخالق صورت پذیرفته استأت
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ن بـه  اداسـت. معتقـ   ییامـدگرا یکـرد پ یرو ،اتیاخالق ةخ تفکر بشر درباریگر در تاریکرد مطرح دیرو

ـ فا هاي کردیانواع و اقسام رو ـ  باورانـه  دهی ـ اسـتوارت م   جـان  ثر از نگـاه  أمت ـ بـه   ،لی رفتـار   ۀجـ یو نت ریثأت

ـ    .)267، ص 1385(هـولمز،   گران و جامعـه تمرکـز دارنـد   یشان بر د یاخالق  یمفهـوم مکاشـفات اخالق

ـ بـه اخالق  انسـان  يشـهود  کـرد یروز هرچند معـرف  ین شناسی رواندر  نیسانستشده توسط  یمعرف ات ی

 یسـ رربمورد نقد و  فیخف ییامدگرایانه موسوم به پیامدگرایپ ینگاهبا  نیسانستت توسط یدر نها، است

 هرچنـد  کـرد ین رویدر ا. ستین باورانه دهیفاکامل به طور ف یخف ییامدگرایپ ).2005(آدلر،  شود میواقع 

از  یتخطـ  و را بـه حـد اکثـر برسـانند     يد بکوشند سودمندیاست بایقانون و س کهن اعتقاد وجود دارد یا

ـ انه در ارزیگرا فیاما مالحظات تکل است،آن مجاز  هاي امدیل توجه به پیدله از حقوق ب یبرخ  یکلـ  یابی

  .)2005ن، ی(سانست شود میدر نظر گرفته د انجام شود یآنچه با

بـر   یمبتنـ  هـاي  لاسـتدال  یشـود. برخـ   میده یدي دیگر نیز ها کردیدر رواي  گونهبه  ییامدگرایالبته پ

ـ ز؛ نندیب میانه یامدگرایپ يا به گونه ییگرا فیکرد تکلین را در رویزر ةقاعد ت یـ ند کـه کل هسـت را بـر آن  ی

 .)268، ص 1385(هـولمز،   ستها امدیپ یبررس یخود نوع ،ما یدن و تصور قاعده شدن عمل فعلیبخش

 ن اصـول یتـر  ییربنـا یز در مـورد ط که فقـ  یمسائل اخالق ۀهمبارة نه در يز نگاه شهودین ییدر شهودگرا

رفتـار   هـاي  امـد یپ ةن مشاهدیشود. بنابرا میه یم، توصیاوریل بیش دلیم برایتوان میگر نیکه د یاصول یعنی

انه در بدو مواجه شدن بـا  یگرا شهود يکردیدر صورت اخذ رو یباشد که حت یهای لیتواند از جمله دل می

شـود و   مـی مام ه تدلارسد که  می ییفرد در ادامه، به جا یوقت رد.یگ میمورد توجه قرار  یاخالق يا هئلمس

 شـوند  مـی مطـرح   یاخالقـ  هـاي  شـهود ، شود میآغاز ) ییو ابتدا یهی(اصول بد ییربنایز یق اخالقیحقا

ـ ن یـی گرا را به عاطفه ییامدگرایپ يد بتوان به نحویگر شاید یاز طرف .)108، ص 1387(گنسلر،  ز ربـط  ی

، احساسـات  یاخالقـ  هـاي  يریـ گ میتصـم  هـاي  امدیدر صورت توجه افراد به پ د بشود گفت کهیداد. شا

  ابد.ی میر ییتغ يمات به نحویمات حاصل شده و تصمیدر باب آن تصم یمتفاوت

 ۀمختلـف در فلسـف   هـاي  کـرد یاخـذ رو  هـاي  امدید بتوان از فهم پیست که شاها ن قرابتیبر اساس ا

 یاخالقـ  هـاي  قضـاوت  صـحت  نیسانسـت  رد نقد قرار داد.مختلف را مو هاي کردیرواي  گونهبه  ،اخالق

ـ ی ،ن روالیبـر همـ   یشهود اخالقـ  ینوع هبه مثابرا  یاخالق هاي مکاشفه بر یمبتن  یبـر اسـاس نـوع    یعن

ـ  .)2005ن، ی(سانستکند  میف نقد یخف ییامدگرایپ ـ     مـی  حاضـر  ۀمقال مفهـوم   یکوشـد تـا پـس از معرف

ر بـودن اسـتفاده   ینشان دادن خطاپـذ  و شناسی رواندر  نواع آنو ا یاخالق هاي مکاشفه ی، معرفها مکاشفه

ن یـ وع اسـتفاده از ا یو ش یاخالق هاي مکاشفه يریخطاپذ حاتیتلو ،یدر تفکرات اخالق ها ن مکاشفهیاز ا

  د.کن یاخالق بررس ۀفلسفمزبور در  هاي هیرا در نقد نظر ها مکاشفه
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  و انواع آن ياخالق هاي مکاشفه يمعرف. ۱

  ياجتماع شناسي رواندر  ها فهمکاش. ۱- ۱

اسـتدالل انسـان    ةویا شی یشناخت اجتماع یبررس ،یاجتماع شناسی رواندر  یمطالعات هاي از حوزه یکی

 لریتـا و  سـک یف .)114، 1384(ارونسـون،   اسـت  یاجتمـاع  هاي تیدر موقع یرمنطقیو غ یاعم از منطق

اشـاره بـه    يبـرا  یشـناخت   سیسـ ا خیـ شـناختی   ممسـک  ةاز واژ یشـناخت اجتمـاع   ةپژوهشگران حوز

ـ  هـا  شود انسان میکه موجب  یتیمحدود ؛انسان استفاده کردند یت پردازش اطالعات اجتماعیمحدود ا ی

مختلـف و متفـاوت    هـاي  تیـ در موقع يریـ گ میتصمبراي ساده  يو قواعد ها انبریاز م ین شناختیممسک

 ۀهمـ بـارة  اسـتدالل و تـدبر در   يبـرا  یافکـ  يفکر يرویوقت و ن ها گر انسانید ی. به عبارتاستفاده کنند

ـ ا گردنـد.  مـی  يریـ گ میتصـم  يتـر بـرا   سـاده  يشهود هاي دنبال راهبرده رو ب نیا مسائل را ندارند و از ن ی

 يبـرا  را یع و سردسـت یسـر  هـایی  حل است و راه دنیشیا مکاشفات اندیو  موسوم به مکاشفات ها انبریم

  .)88، ص 2000الد، نگتن و دونی(پن کند میمطرح  یمسائل اجتماع

ـ فردرو  کاهنمن یۀتوان در چارچوب نظر میمکاشفات را  ـ   یـۀ نظر موسـوم بـه   کی  ۀپـردازش دوگان

 :شـود  مـی ل یـ ز قایادر ذهـن انسـان تمـ    یات شناختیعمل ۀن دو سامانیه بین نظریا. کرد یشناخت بررس

 اسـتدالل  ،زمنـد تـالش  این که 2 ۀزحمت است؛ در مقابل سامان یخودکار و ب ،عیسر ،يکه شهود 1 ۀسامان

 یعیسـر  هـاي  پاسـخ  1 ۀ، سامانها قضاوت ةتر و حسابگرتر است. دربار خودآگاه ،تر آهسته، بوده شهیاند و

(بـارون و   پـردازد  مـی  هـا نآد در یا تردیها  پاسخ  ایند یأیبه ت ینظارت یدر نقش 2 ۀدهد و سامان میرا ارائه 

ـ  2 ۀافراد سامان يا مکاشفه هاي در راهبرد .)61، ص 1388همکاران،  منـد را کنـار    نظـام  هـاي  ا اسـتدالل ی

ع بـه  یو سـر  يشـهود اي  گونـه کوشـند بـه    مـی کنند و در عـوض   میکمتر از آن استفاده رند و یا گذا می

  .)2001د، ی(ها بپردازند يریگ میتصم

حـل و   يبـرا  یشـناخت  هاي ییدر استفاده از توانا ییجو صرفه يبرا يشهود هاي مکاشفات و راهبرد

 ۀجـ یبـه نت  ين مکاشـفات شـهود  یـ طور معمـول ا ه روند. در عمل و ب میبه کار  یع اجتماعیضاوت سرق

 همـواره وجـود دارد   هـا مند احتمـال اشـتباه در آن   و نظام یاما برخالف تفکر منطق، شوند میح ختم یصح

 یقـ یدر تحق ،مکاشـفات  ةشگامان مطالعات در حوزیپ ،کاهنمنو  یتورسک. )117ص ، 1384(ارونسون، 

ن چهـار صـفحه   ین دشوار که چه تعداد واژه در این تخمیا يبراپرسش به  نشان دادند که افراد در پاسخ 

درحـرف  » n«ن چهار صـفحه بـا حـرف    یکه چه تعداد واژه در همپرسش ن یشود و ا میتمام » ing«با 

حال آنکـه   ؛کنند میاول مطرح پرسش را در پاسخ به  يشتریتعداد ب اًغالب ،شود میمانده به آخر تمام  یکی
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ـ . در واقـع افـراد بـه دل   شـود  مـی آشکار ن پاسخ ی) نادرست بودن ا2 ۀمل (و استفاده از سامانأت یاندک ل ی

دچـار   ،احتمـاالت  ةدشوار دربـار  هاي پاسخ به پرسش يبرا يریپذ یموسوم به دسترس ۀاستفاده از مکاشف

 يگـر ی، انواع ديریپذ یدسترس ۀر مکاشفعالوه ب .)88، ص 2000، و دونالد نگتونی(پن شدند مین خطا یا

و  يلنگرانـداز  ۀمکاشـف  )،118، ص 1384(ارونسـون،   نگرش ۀمکاشف، معرف ۀمکاشفمثل  ها از مکاشفه

 شود. میمطرح  یز در مبحث شناخت اجتماعین )89، ص 2000، و دونالد نگتونی(پن سازش

  یاخالق هاي يبند قالب. 1- 1- 1

ـ فراوانـی  زان یـ شهود مردم بـه م  ،است و حقوقیس، ناآشنا در اخالق هاي در پرسش  يبنـد  ثر از قالـب أمت

ـ از طر یاسـ یفعـاالن س  ،یرات اجتمـاع ییاز تغ ياریرو در بس نیا است. از جمالت  مـی کال يق دسـتکار ی

در  یتورسـک و  کـاهنمن  .)2005ن، ی(سانسـت کننـد   را کنتـرل مـی  مـردم   هـاي  پاسـخ  ،عبارات يبند قالب 

ر آن یثأو تـ  یاخالق هاي متفاوت معما یاخالق هاي يبند قالب »ییایآس يماریب ۀلئمس« موسوم به یشیآزما

مبـارزه بـا    يشد که برا میخواسته  ها یاز آزمودن هاآنش یمردم را نشان دادند. در آزما یبر قضاوت اخالق

اجـرا   »الـف « ۀاگر برنامـ  یفرض ۀن برنامیدست به انتخاب بزنند. در ا، مهلک یفرض ییایآس يماریک بی

ک سـوم هـر   یشد به احتمال  میانتخاب  »ب« ۀند و اگر برنامفتاینفر نجات  200فرد مبتال  600شد از  می

ـ یگز ها یدرصد از آزمودن 72افت. ی میکس نجات ن چید و به احتمال دو سوم هفتنای مینفر نجات  600  ۀن

متفـاوت   هـا  یاب آزمودنشد انتخ مین شکل عنوان یبه ا یوقت ها نهین گزیاما هم؛ را انتخاب کردند »الف«

ـ انتخاب شود با احتمـال   »ب« ۀشوند؛ اگر برنام مینفر کشته  400انتخاب شود  »الف« ۀبود: اگر برنام ک ی

 »ب« ۀبـا برنامـ   هـا  یصـد آزمـودن  در 78رنـد.  یم مینفر  600رد و با احتمال دو سوم یم میکس ن چیسوم ه

کسـان  ی کامالً يرغم محتوا یرا عل یمتفاوت هاي انتخابها  پرسشر در شکل یینجا تغیموافقت کردند. در ا

  .)115، ص 1384(ارونسون،  جاد کردیا ها گزاره

ـ انگ بحـث  يا لهئمس که ندهیآ هاي تعهد به نسل ۀنیدر زم یاخالق يبند قالب اسـت و  یس ،ز در اخـالق ی

ـ یزم مطالعـات  از يدهد. بر اسـاس تعـداد   میخود را نشان  زیاست ن حقوق ـ  )ی(نظرسـنج  اي هن و  رکروپ

امـروز و  بـازة زمـانی   در  یک زنـدگ ین نجات ی، بيبند ر قالبیثأکه مردم تحت ت نشان دادندهمکارانش 

ـ   ها یستند. البته ممکن است پاسخ آزمودنیل نیقا یسال تفاوت 100در طول  یزندگ 45نجات  ر یثأتحـت ت

 ؛)را نجـات دهـد   هـا نده آنیآ در يوراچه بسا بهبود فن مثالً(نده باشد یآ از مرگ افراد در هانان آنیعدم اطم

افـراد مـرگ بـر اثـر      منجـر شـود. مـثالً    یمتفـاوت  اساساً هاي تواند به پاسخ می يبند گر اشکال قالبید اما

 ؛داننـد  مـی مسـاوي   ،طول صد سـال  در یبر اثر آلودگیک نفر با مرگ ، ندهیک نفر را در سال آی یآلودگ
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در نظـر   ینسـل فعلـ   يرا بـرا  یحـ یچ ترجیهـ  جـا نیقبـل در ا  يبنـد  افراد در قالـب پاسخ برخالف  یعنی

ـ آ که له مطرح شودئن مسیا یوقت ،يبند از قالب يرین اثرپذیرند. همیگ مین ـ ا حکومـت با ی د عـالوه بـر   ی

ـ ابـارة  دردهد.  میرد خود را نشان یدر نظر بگنیز افراد را  یزندگ هاي شمار سال ها توجه به شمار زنده ن ی

ـ   يکه بر نگهدار يا مها تمرکز حکومت بر برنایکه آپرسش  افـراد بزرگسـال    يش از نگهـدار یکودکـان ب

امـا اگـر از    ؛کنند میترند رد  ارزش که کهنساالن از جوانان کممسئله را  نیافراد ا ،است ید دارد اخالقیکأت

را  یکـ ی دهـد  مـی جوان را نجات  100 يگریو د ،کهنسال 105 یکه ین دو برنامه کیخواسته شود ب هاآن

  .)2005ن، ی(سانست دهند میح یرا ترج  میدو ياریبس انتخاب کنند،

  ياخالق هاي مکاشفه. ۱- ۲

دمان کلمـات و  یـ و چ نـوع ر یثأتحت ت یراحت انسان به یاخالق هاي يریگ میو تصم ها از قضاوت ياریبس

 توانـد  مـی مـل  أبـدون مداقـه و ت   يمکاشفات شـهود  ۀجینت یرد. به عبارتیگ میقرار  ها پرسش يبند قالب

ات در قـ یشـتر تحق یب شناسی روان. در دهدقرار  شا یالقخا يدر تعارض با ادعاهاآسانی به  را دفر موضع

حـال آنکـه   ؛ و برآورد خطر صـورت گرفتـه اسـت    ها تین کمیتخم ،احتماالتبارة در ،مکاشفاتحوزة 

، یدز و تـوب ی(کاسـما  اسـت  یو اخالقـ  یمسائل اجتماعبارة در انسان يا مکاشفه هاي از قضاوت ياریبس

 هـاي  راهبـرد  ۀرابطـ  یبـه بررسـ   شناسـی  رواندر  يا مکاشـفه  هاي شگامان مطالعات در راهبردیپ. )2006

سـهولت نشـان    را به ها ن راهبردیا یاحتمال هاي توانند خطا میرو  نیاو ازاند  پرداخته امر واقعو  يا مکاشفه

 يا لهئمسـ  یحکـم اخالقـ  ک یچرا که صحت و سقم ؛ ن کار دشوارتر استیات ایاخالقبارة اما در ؛دهند

 ،یاخالقـ  هاي مفهوم مکاشفه ةکنند مطرح نیسانستاخالق است.  ۀفلسف هاي هیدشوار و گاه مربوط به نظر

ج بـا  یت داشـتن نتـا  یو سـنخ  یاخالق هاي ج گزارهیل نتایتحل يبرا يرا به عنوان ابزار فیفخ ییگراامدیپ

ـ نظر ی(حتـ  يا هیـ هـر نظر  شـتن داکـه بـا   معتقـد اسـت    نیسانسـت رد. یـ گ میخود گزاره در نظر   هـاي  هی

صحت و سـقم   ،هیمنبعث از آن نظر یحکم اخالق هاي امدیلحاظ کردن پ قیتوان از طر می انه)یامدگرایناپ

 ،متفـاوت  يبا شکل ظـاهر  ها ان گزارهیو ب يبند ق قالبیگر از طریدسوي را نشان داد. از  یاحکام اخالق

  ).2005ن، ی(سانست را نشان داد یاخالق هاي گزارهاز  ياریبس يریبودن و خطاپذ يا توان مکاشفه می

شــود.  مــیاز مــوارد دچــار لغــزش  ياریانســان در بسـ  یو شــهود اخالقــ يریــگ میتصــم ،قضـاوت 

روزمـره مـورد    یاخالقـ  هـاي  گـو و اند که در گفـت  يشهود اًیو قو یقواعد سردست ،یاخالق هاي مکاشفه

اسـت کـه کـاربرد     یاصل نیسانست ک مکاشفه به نظری .)2006، یدز و توبی(کاسما رندیگ میاستفاده قرار 

دگاه یـ در د یمکاشـفات اخالقـ   ح شـود. یممکن است نامعتبر و منجر به قضـاوت ناصـح   يآن در موارد
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چ، یـ (ور اسـت  متفـاوت  گر مـوارد یم آن به دیو تعم یک اصل اخالقیاز  نابجا ةاز استفاد یناش نیسانست

  کنیم. را بررسی می در ادامه انواع مکاشفات اخالقی .)2005

  ل خطریمکاشفات مربوط به تعد. 1- 2- 1

ـ  :سود - نهیبر هز یل مبتنیتحل. 1 ش هـای  نیماشـ  يد کـه بـرا  یـ را تصـور کن  يک شـرکت خودروسـاز  ی

جـه  ین نتیـ شـرکت بـه ا   کنـد. آن  مـی نه اتخـاذ  یهز - بر سود یل مبتنیرا بر اساس تحل یمنیا هاي اطیاحت

تـن از   4اضـافه   ۀنـ یون دالر هزیلیم 100 يچراکه به ازا ؛ستیزم نشتر الیب یمنیا هاي اطیرسد که احت یم

 نجـات افـراد در نظـر گرفتـه     يون دالر برایلیم 10کنند. حال آنکه آن شرکت سقف  میدا یمرگ نجات پ

افـراد   یزنـدگ  يکشور بـرا  یحفاظت هاي است که نهاد يا ش از مبلغ سرانهیب يکه به طور معنادار یمبلغ(

  اند). گرفتهآن جامعه در نظر 

 هـاي  گر خطـر خـودرو  ید یحال آنکه اگر شرکت؛ دهند مینشان  یم واکنش منفین تصمیبه ا مردم معموالً

 يکمتـر  یمـردم واکـنش منفـ   ، سود) را ارائه نکنـد  - نهیجان (هز - ل دالرین تحلیخود را نشان دهد اما ا

 یم اصـل یبـه تعمـ  ، نگرنـد  مـی اکراه  پول با جان را با ۀکه مبادل  میمردهست که ن امکان یکنند. ا میابراز 

مـوارد بـه    یدر برخ امادرست عمل کرده،  و ده شدهیاز موارد شن ياریبسا در بس پردازند که چهب یاخالق

  .»ک انسان نشویآگاهانه موجب مرگ « ن اصل کهیا مثالً؛ شده است یخطا منته

 هـا  یآزمـودن  يد از سـو یجد یمتفاوت به پاسخ يبند توان در دو قالب میسهولت  به نیسانستنظر ه ب

کشـد.   مـی انسـان را   10محصوالتش در سال  ۀداند که هم میشرکت الف «اول:  يبند قالب فت:ایدست 

ـ یهز فروشد و می يون مشتریلین شرکت محصول خود را در سال به ده میا ـ  ۀن  100ن بـردن خطـر   یاز ب

  ؛»ون دالر استیلیم

یک در یک میلیون خطر مـرگ دارد. محصـوالت   داند که محصوالتش  شرکت ب می«بندي دوم:  قالب

  .»میلیون دالر است 100هزینۀ از بین بردن خطر  گیرد. میلیون تن مورد استفاده قرار می 10او توسط 

حـال آنکـه در    ؛داننـد  مستوجب مجازات مـی  ب مردم شرکت الف را بیشتر از شرکت سانستیننظر ه ب

 خطـر و احتمـاالً  مشـاغل پر ین مکاشـفه بـراي افـرادي کـه     ن این دو شرکت تفاوتی وجود ندارد. اایمواقع 

اما وقتی با احتمال اندك مـرگ در برابـر سـودمندي    ؛ سودمندي دارد و اکثراًفراوان کاربرد فرین دارند آ مرگ

  )؛2005(سانستین،  دهد شویم خطاي این مکاشفه خود را نشان می رو می هیک فراورده روبفراوان 

ست اسـت کـه بـر اسـاس آن بـه      یز  طین محیدر قوان يا عشع سامانهتجارت تش :تجارت تشعشع. 2

کـه   يشـود؛ مجـوز   مـی خاص داده  يریآلوده کردن در مقاد يبرا يست مجوزیز  طیمح هاي کننده آلوده
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ن ین است که اگر درست اجرا شـود بـا کمتـر   ین سامانه ایاز اید و فروش شود. امتیتواند در بازار خر می

از مردم معتقدند که تجارت تشعشـع   يارین حال بسیکند. با ا مین یرا تضم یکاهش آلودگ، ممکن ۀنیهز

 يک کـاال یـ در حـد   آن ست را با تنـزل یز طیمح يساز بودن و قباحت آلوده یراخالقیاست که غ یعمل

مکاشـفه حاصـل شـده     ین موضع بر اساس نوعیا نیسانستاما به اعتقاد ؛ شکند می ،د و فروشیقابل خر

ـ ینه به انجـام اعمـال غ  یپرداخت هز يند که در ازاباید اجازه یمردم نبا، آن يکه بر مبنا مبـادرت   یراخالق

 ا تجـاوز یـ  يدزد ،نه به ضرب و جـرح یپرداخت هز يازا ابند دره یبسا مردم اجاز اساس چه نیورزند. برا

آنکـه   حـال  ،صفر استمزبور م ین است که سطح مورد قبول جراین مکاشفه در ایاما اشتباه ا ؛اقدام کنند

ن تجـارت  االزم است. در واقع استدالل مخالفـ  یاجتماع هاي تید و فعالیجهت تول ،یسطح اندك آلودگ

ـ یو تجـاوز بـه زم   يچـون دزد   مـی یجرابـارة  در یشهود اخالق یم افراطیاز تعم یتشعشع ناش  تـاً یماه ۀن

ـ یبهتـر  است. در واقع مخالفت بـا تجـارت تشعشـع کـه بعضـاً      یمانند آلودگ یمتفاوت زار مقابلـه بـا   ن اب

  ؛ن)هما( است يا ک راهبرد مکاشفهه یاز کاربرد اشتبا یناش ،ستها یآلودگ

ـ قابل اعتمـاد انجـام گ   يانت از طرف فردیاما اگر خ، انت اکراه دارندیمردم از خ :انتیخ. 3 رد اکـراه  ی

از  یناشـ  انیـ چراکه عالوه بـر ز  ؛گر انجام شودید يفرد ين عمل از سویا یشود تا وقت میابراز  يشتریب

مـورد   يکاالهـا بـارة  له درئن مسـ یـ شود. ا میاز سلب اعتماد بر فرد عارض  یناش یان مضاعفیز، انتیخ

مـرگ  خطـر  نشان دادند که مردم به طور خـاص از   یقیدر تحق گرشافو  کهلراعتماد هم مصداق دارد. 

 احتـراز ا واکسـن)  یـ خـودرو   يهوا ۀسیاند (مثل ک ساخته شده یمنیبهبود ا يکه برا یاز محصوالت یناش

که حاضر بودند احتمال باالتر مرگ بر اثر تصادف را بر احتمال کـم مـرگ بـر اثـر     اي  گونهبه  ؛کردند می

 يزاریـ بسـطح  ن است که یاز ا یحاک یج پژوهشیح دهند. نتایهوا ترج ۀسیاز عملکرد بد ک یناش یخفگ

انـت  یکه احتمـال خطـر کمتـر بـا خ     میهنگا ها یش از دوسوم آزمودنیست که بباالانت چنان یمردم از خ

  شتر را به جان بخرند.یهمراه باشد، حاضرند احتمال خطر ب

 يا مکاشـفه  يم نـاروا یتعم، کند مین ییرانگر را تبیب و خودویل عجین تمایآنچه ا نیسانستبه اعتقاد 

نکـرده و  ق ینان را تشویانت در امانت و اطمینکه خیا«کند:  یاز موارد درست عمل م ياریاست که در بس

شـتر در برابـر احتمـال    یان بیـ ح احتمـال ز یب ترجموجتواند  مین اصل یا دائم از ةاما استفاد ؛»دیه کنیتنب

بـاالیی  زان یـ ب بـه م یتا احتمال آسـ  ندکن میافراد قابل اعتماد استفاده  از مردمانت شود. در واقع یاندك خ

ـ نـد، ا یفزایانـت ب یب را در قالب خیآس ) احتمالی(و فقط اندک ین افراد، اندکیحال اگر هم. کمتر شود ن ی

ـ  یش خطر آسـ اهکباالي ندتر از احتمال یاحتمال اندك ناخوشا ـ منـوال،  ن یهمـ ه ب اسـت. ب مـردم   یوقت
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به منظور کاستن احتمال خطـر مـرگ اسـتفاده     را ا واکسن)یخودرو  يهوا ۀسید (مثل کیمحصوالت جد

ر کراهت از احتمال باالتر مـرگ در صـورت   ن محصوالت بیکراهت از احتمال اندك مرگ در ا، کنند می

  ان).هم( چربد می هاعدم استفاده از آن

رد تـا  یـ گ مـی ک اصـل صـورت   یـ  يم ناروایل تعمیدله ل خطر بینکه مکاشفات مربوط به تعدیالبته ا

 هـا  بـودن خطـا   يا صـرف اشـاره بـه مکاشـفه     چیریـ وبه اعتقاد  است. منتقدان از یکی دیتردمورد  يحد

خطـر در   لیتعـد ن ییـ در تب نیسانسـت ، چیریـ ورا نشان دهد. به نظر  یقضاوت اخالق یدگیچیتواند پ مین

ـ یابـارة  در کـرده اسـت. مـثالً    یجاد تعادل در دو اصل متعارض کوتـاه یا يتوجه به تالش افراد برا  یمن

حفظ جان افـراد تعـادل    ياستفاده از منابع و تالش برا ییکارا یعنی ،ن دو اصلیکوشند ب میمردم  خودرو

جهـت  کـه بـه   بل ،ک اصلی يم نارواینه به علت صرف استفاده و تعم ها بسا خطا جاد کنند. در واقع چهیا

ـ  یدر ا  میاز دو اصل مورد تعارض و ناکا یکیش لحاظ کردن یا بی یتوجه یب ن آن اصـل و  یجاد تعـادل ب

  ).2005چ، یری(و اصل دوم باشد

  هیمکاشفات مربوط به تنب. 1- 2- 2

 یتناسـب  یقانون يا نهادهایتوسط مردم  شده ارائه هاي هیامد تنبیپ ،از موارد ياریدر بس :مورد یمجازات ب .1

له به عنـوان  ئن مسیتوان به ا می »فیخف ییامدگرایپ«ندارد. در صورت اخذ موضع  ا جرمی خطا با کاهش

کـه   اي یطـ و تخ یعـدالت  یزان بی، به مها امدیتوجه به پ يغلب به جاا. مردم ریستساده نگ ۀمکاشف ینوع

ـ  ۀتوان بـه عنـوان مکاشـف    میرا  يا ن راهبرد مکاشفهیکنند. ا میتوجه  سر زده،ا خطا ه یاز آن بز  بـر  یمبتن

ـ تنب ةقضاوت افراد دربار یبه بررس یقیدر تحق بارونشناخت.  یتخط پرداخـت کـه در    هـایی  ه شـرکت ی

. بـه  اسـت  داشـته  هایی نقص هاو گاه محصوالت آن اند فعال یضدحاملگ هاي ا قرصید واکسن یتول ۀنیزم

ـ یبهبـود ا  يد شرکت موجـب تـالش شـرکت بـرا    یگفته شد که مجازات شد ها یاز آزمودن یگروه  یمن

شـرکت و   يد از سـو یـ موجب توقـف تول  ،دیگر گفته شد که اعمال مجازات شدید یشود. به گروه می

دو  يکسـان را بـرا  ی یاتمجـاز  هـا  یشـتر آزمـودن  یشود. ب می تر نییپا یمنیبا ا یپرشدن بازار از محصوالت

ـ یدو شرکت که ا يالزم برا ن شدت مجازاتیب مردم گرید یقیدر تحقشرکت در نظر گرفتند.   یکـ ی یمن

ـ یبه علت ب يگرید یمنیا شد و میر مجازات بهتر یثأتحت ت  يزیتمـا  ،ر بـود یثأتـ  یمه نسبت به مجازات ب

  ؛)2005ن، ی(سانست ل نبودندیقا

ع ارتکاب جرم یا به افزایش شدت مجازات یا به افزایش قانون با هدف من :احتمال کشف. 2

ی محـدود ممکـن اسـت موفـق بـه      یـ ورزد. حکومتی با منـابع اجرا  احتمال مجازات مبادرت می

۱۱۰      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

ولی براي مرتکبین گرفتارشده مجازات سنگینی را در نظر بگیـرد.   ،مرتکبین نشودبیشتر مجازات 

د بسیاري از مرتکبین را مجازات کند و در عـین  توان در مقابل حکومتی با منابع اجرایی بیشتر می

اگر  ،تري را براي آنها در نظر بگیرد. در نتیجه با هدف کاستن از ارتکاب بزه حال مجازات مالیم

پنجـاه درصـد    ولی اگر ؛درصد افراد مرتکب مجازات شوند نیازي به مجازات اضافه نیست 100

دهد کـه مـردم بـا     ا نشان میه ر شود. اما آزمایشباید میزان مجازات دو براب، افراد مجازات شوند

برخـی  داننـد و   ثر بر شدت مجازات مـی ؤشدت بزه را از عوامل م ند و صرفاًا مخالففسیر این ت

 ،کنند. هر چند کـه پیامـدگرایی خفیـف    ارائه می گري دالیل اصولی را براي حمایت از این تالفی

بـر آن اسـت کـه ایـن      سانستین، کند طرد مییین مجازات را ععدم توجه کامل به شدت بزه در ت

ناسازگار است. در اینجـا هـر    با پیامدگرایی خفیف ،به احتمال کشف بزه توجه مخالفت مردم با

کـارگیري   ناشـی از بـه   له احتمـاالً ئایـن مسـ  گویـد   می ،تواند این نکته را اثبات کند چند وي نمی

  .(همان) تخطی است مبتنی بر مکاشفۀ

  دخالت انسان در کار خداعت و یطب يربوط به دستکارمکاشفات م. 1- 2- 3

ـ اهاي عمل مکاشفات اخالقی اسـت. بسـیاري از    یکی از آشکارترین زمینهه عرصاین    انمریکایی

دو بر غیرجنسی باردار شدن کنند.  کید میأرا رد و بر لزوم ممنوعیت آن ت غیرجنسیباردار شدن 

زاینـدگی و تولیـد نسـل یعنـی جهـت تولیـد        از در یک نوع به منظـور اهـدافی غیـر    :نوع است

اما در نوع زاینده هدف همان تولید نسل است. مردم ؛ شود هایی با اهداف درمانی انجام می سلول

کنند. احتمال تولیـد انبـوه    کید میأغیرجنسی زاینده تباردار شدن از جهات مختلف بر ممنوعیت 

 ،طبیعـی پـدر و پسـر یـا مـادر و دختـر       هـاي  بین رفتن زوج از، انسان بدون توجه به فردیت او

اش  همسـرش یـا پـدر و مـادر از دسـت رفتـه       د،انداز غریب زنی که از نسخۀ ژنتیکی خـو  چشم

منظور از انجمـاد خـارج کـردن او در وقـت      هاي ژنتیکی جنینی به انجماد نسخه، کند مراقبت می

عـت را در کنتـرل   کوشـد نقـش خـدا یـا طبی     کـه مـی   یدلخواه و دیگر تمایالت متکبرانه و زشت

شـهود و احسـاس و   بـر اسـاس   اینها مواردي اسـت کـه    ؛ها قلب کند سرنوشت و زندگی انسان

  پسندیده نیست. ،مکاشفات اخالقی افراد

از کـاربرد   یگونه بحـث و جـدل ناشـ    بدون هر ،ن اعتماد به شهود و احساسیا نیسانستبه نظر اما 

نجا جهـت بـه خـاطر آوردن    یمعرف در ا و يریپذ یساست. مکاشفه دستر يا مکاشفه هاي راهبرد يناروا

 يا مکاشـفه  از نجـا اختصاصـاً  یدر ا نیسانسـت اما ، رود میبه کار  یمشکوك اخالق يرفتارها از هایی نمونه



   ۱۱۱ . . . و  ياخالق يها مکاشفه يشناخت مفهوم روان بر يا مقدمه

ـ ا بـه تعب یـ خواهـد در کـار خـدا     مین مکاشفه از ما یکند. ا میاد ی »دخالت انسان در کار خدا«عنوان  اب ر ی

احتمـال   یابیـ ن اساس مطالعات نشـان داده کـه مـردم در ارز   یبر هم م.ینکنعت دخالت یگر در کار طبید

کننـد.   مـی اهمال  یعیمواد طب ییزا احتمال سرطان یابیدر ارز نیهمچن کش اغراق و مواد آفت ییزا سرطان

آب ، در کـار باشـد   یکسـان ی ییایمیاگر مواد شـ  یکند و حت میعت بر سالمت داللت یمعتقدند که طب هاآن

حـال آنکـه    نـد، ا ک مخـالف یژنت یبا مهندس نی. مردم همچندهند میح یه شده ترجیصفبر آب ترا  یعیطب

  .ان)هم( ز استیشواهد خطرزا بودن محصوالت آن ناچ

بسا مخالفـت مـردم    چه است. وارد شده نیسانستبه  یانتقادات، ۀ موسوم به کار خدالئالبته در مورد مس

احتمال خطر با توجـه   میعل هاي یابیمردم به ارز ياعتماد یب از یناش ییک مواد غذایژنت هاي يبا دستکار

ـ ژنت هاي يگذار در دستکار هیسرما هاي شرکت يقات از سوین تحقیا ۀنین هزیمأبه ت ک باشـد. در واقـع   ی

 هـا بـاز هـم در مـورد آن   ، مطمئن نباشـند  ها ين دستکاریاحتمال خطر ابارة اگر در یند که حتا مردم محق

ز یـ مـوارد مخالفـت مـردم بـا هـر چ     برخی ن در یهمچن .)2005چ، ی(ور رندیگیش را در پ اطیجانب احت

ـ آ مـی درست از آب در ، خالف عرف و عادت ـ زنـا بـا محـارم بـدون احتمـال تول      د. مـثالً ی د مثـل، در  ی

ـ ) دلیمـذهب  هـاي  ن حال مردم (بدون داشتن بـاور یمختلف مورد نکوهش مردم است. با ا هاي فرهنگ ل ی

 يبـرا  یکیمشکالت ژنت ياحتمال باالامروز  ،ن همهیبا ا .)2001د، ی(ها آن ندارنددر مخالفت با   میمحک

ن تـابو از لحـاظ   یـ شده اسـت. در واقـع ا   اثبات يامر، اند ا آمدهیدنه ب ارتباط محارم قیکه از طر یفرزندان

ت و بر اساس احسـاس خـود قضـاو   اند  نداشته يا آن ادله يهرچند مردم برااست؛ سودمند بوده  یتکامل

  .)2006، یدز و توبی(کاسما کردند می

  عدم اقدام و مکاشفات مربوط به اقدام. 1- 2- 4

بیماري را تصور کنید که از پزشکش بخواهد تا لوازم زنده ماندن او را فراهم نکند و بیمار دیگـري را  

دهـد.  ان پایـ اش  به زنـدگی  اي را به او تزریق کرده تا سریعاً تصور کنید که از پزشکش بخواهد تا ماده

تـر   غیراخالقـی   تـر و دومـی   اولی پـذیرفتنی  ،هم در نظر بسیاري از مردم و هم در قانون ایاالت متحده

 ،دهد. در بیشـتر مواقـع   اي تمایز بین اقدام و عدم اقدام خود را نشان می است. در اینجا راهبرد مکاشفه

تر  جهت به نظر غیراخالقیاقدام به عمل خالفی چون تالش براي غرق کردن یک انسان درآب از دو 

یکـی از جهـت ذهنیـت و     :آید عدم اقدام به عمل صحیحی چون نجات دادن فرد در حال غرق می از

بـیش   کننده به عمل ناصحیح و دیگري از جهت نتیجۀ عمل و اینکه اقدام به عمل خطا غالباً نیت اقدام

  شود. از عدم اقدام به مقابله با آن عمل موجب بروز نتیجۀ ناگوار می

۱۱۲      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

خطـاي ایـن   ، شـود  اقـدام مـی   اي بـدتر از  با این همه در مواردي که عدم اقدام موجب نتیجه

به مردم گفته شود  شواهد پژوهشی حاکی از این است که اگر دهد. مثالً مکاشفه خود را نشان می

ي اما عدم اقدام به آن احتمال باالتر رد،ک واکسیناسیون احتمال درصدي مرگ و میر داه یاقدام ب

عدم اقدام را تـرجیح  پیش گفته، اي  مردم بر اساس راهبرد مکاشفه زند، رقم میاز مرگ و میر را 

از روي تـرحم   دربارة قتلتواند در بحث اخالقی  ن اقدام و عدم اقدام میایمدهند. عدم تمایز  می

ي از ب جلـوگیر موجاگر اعمال مجازات اعدام  سانستینکاربرد داشته باشد. همچنین به پیشنهاد 

در آن صورت مخالفت با اعدام نیـز بـه منزلـۀ خطـاي مکاشـفۀ      ، گناه شود انسان بیشماري قتل 

توان مخالفـت   ن اقدام و عدم اقدام است. به همین صورت و در همین شرایط میایمتمایزبخشی 

 .)2005(سانستین،  با شکنجه را نیز تحلیل کرد

ک اصـل  ی غلط مین آن بر اساس تعمییک مکاشفه و تبی عدم اقدام به عنوان - ز اقدامیالبته نگاه به تما

عـدم اقـدام    - ز اقـدام  ید توجه داشت که در تمـا یبا اندرسونداشته است. به اعتقاد  یز منتقدانین یاخالق

 هـاي  یدگیچیپ ز وین تماید تا اید کوشیبسنده کرد. با نیسانست يمطرح شده از سو هاي توان به مثال مین

حـات  یه و تلویـ ز منـابع توج ین تمـا یـ روزمـره ا  یرد توجه واقع شود. در زندگروزمره مو یآن در زندگ

ز ین تمـا یا یلو ،ستیمشخص ن قاًیدق زین تمایل به ایهر چند هنوز علت تما .کند میدا یپ یخاص یعاطف

 ۀضـرب  یعـاطف  کننـده از نظـر   ن کرد. در اقـدام چـه بسـا فـرد اقـدام     ییمختلف تبهاي  گونهبه توان  میرا 

ـ توانـد دخ  مـی  يرین سوگیکه در ا يگریر مرتبط دیمتغ عدم اقدام. حمل کند تا درت يدتریشد  ،ل باشـد ی

کـه   ینـ ییصورت عدم اقدام است. تب ه درین سرزنش و تنبیگران بر اثر اقدام و عدم ایترس از سرزنش د

سـت.  و پردازش اطالعات در اقدام و عدم اقـدام ا  يورآ جمع یناهمسان بر یکند مبتن میمطرح  اندرسون

بلکـه   ؛ن بزنـد ینان تخمیج عملش را با اطمیتواند نتا میغلب نافرد  ،روزمره هاي يریگ میدر واقع در تصم

چراکـه  ؛ کنـد  مـی اقـدام خـود توجـه     خطـر نـاگوار و   هاي امدیخود به پ ۀناچار بر اساس تجارب گذشت

شـتر مـد نظـر قـرار     یب د و طبعـاً وشـ  میده یتر سنج فرد راحت ۀاز اقدام در تجارب گذشت یناش هاي امدیپ

  .)2005(اندرسون،  از عدم اقدام یناش هاي امدیرد تا پیگ می

  اخالق ةفلسف يبرا ياخالق هاي حات مکاشفهيتلو. ۲

ـ نظرپذیر  ابطال يادعاها یبرخ یاخالق بررس شناسی رواناز اهداف  یکیکه گفته شد گونه  همان  هـاي  هی

توانند بـا اخـذ هـر     می ها مکاشفهبر آن است که  نیسانست .)2006چ، یس و استی(دور اخالق است ۀفلسف

ممکـن اسـت بـه دام     یبزرگـ  یـۀ ات خود را نشـان دهنـد و طرفـداران هـر نظر    یدر اخالق يانداز چشم



   ۱۱۳ . . . و  ياخالق يها مکاشفه يشناخت مفهوم روان بر يا مقدمه

دسـت بـه    يبه حداکثر رسـاندن سـودمند   يان ممکن است برایامدگرایان و پیفتند. سودگرایمکاشفات ب

گرفتـار   یف اخالقـ یتعهدات و تکـال  ين ممکن است در اداایگرا فیتکلو  بزنند ها مکاشفه يم ناروایتعم

 یشـناخت  روان حـات مفهـوم  یتلو ین بخـش برخـ  یـ در ا .)2005ن، ی(سانسـت  شـوند  یمکاشفات اخالقـ 

 یـی گرا فی، تکلییگرا عاطفه یفلسف موجود در مکاتب هاي مباحث و ادعا یبرخ يبرا یمکاشفات اخالق

  .کنیم می یبررسرا  ییو شهودگرا

  ييگرا عاطفه. ۲- ۱

 ،انـه یگرا اثبـات  یزبـان  هـاي  لیتحل يمبناو بر  است شه گرفتهیر یمنطق ییگرا از اثبات ییگرا هفعاط یۀنظر

ـ ااند.  میرعلیو غ یلیرتحلی، غياربراخیغ هایی در واقع گزاره یاخالق هاي معتقد است که گزاره  هیـ ن نظری

ن یـ رد. اکـ  یتـوان بررسـ   میشان بر افراد ثراتأر و تیثأث تیرا فقط از ح یاخالق هاي بر آن است که گزاره

ـ  .)130، ص 1387(گنسـلر،  آیـد   بـه شـمار مـی    یت اخالقیطرد عقالناي  گونهله به ئمس ک یـ ر تحریثأت

ـ لی(پ د شـده اسـت  ییأت شناسی رواناز مطالعات  ياریدر بس یاخالق هاي جاد رفتاریاحساسات بر ا ن و یاوی

ن یـ علم اخـالق در واقـع ا   يبرا یواقع ۀلئد بود که مسمعتق گرا عاطفه ۀاز فالسف کیشل ).1990چارنگ، 

ـ  مـی مردم انتخاب را ن یقوان یاست که چرا برخ یشناخت روان ۀلئمس از  .)13، ص 1362(وارنـوك،   دکنن

 ،یاخالقـ  هـاي  يریـ گ میتصـم  يبنـد  و قالـب  یاخالق هاي ث مطالعات انجام گرفته در باب شهودین حیا

ـ در بـا   نیسانسـت چـون   شناسی روانن حال یهد. با اپاسخ دپرسش ن یبه ا يتوانسته تا حد ش گـرفتن  یپ

ن اعتقـاد بـه درسـت و غلـط     یو بنابرا خطاها یجهت بازشناس يا هیعنوان روه ب فیخف ییامدگرایپ یۀرو

  .ستفاصله گرفته ا ییگرا کرد عاطفهیاز رو ی،مات اخالقیبودن اعمال و تصم

با تغییـر   راحتی و صرفاً توان به که چگونه میدهد  خوبی نشان می اما مفهوم مکاشفات اخالقی به

هاي اخالقـی متفـاوت (و بـه احتمـال      گیري ها افراد را به سمت تصمیم بندي متفاوت گزاره و قالب

هـاي   هـا و گـزاره   زیاد احساسات متفاوت) سوق داد. به عبارتی کنار گذاشتن بررسی عقالنی معمـا 

تواند به راحتی فرد را اسـیر   دست احساسات می ه بهاي اخالقی  گیري اخالقی، و دادن عنان تصمیم

 ،هـا  بنـدي متفـاوت گـزاره    که فرد بـا قالـب  اي  گونه  هب؛ هاي اخالقی کند اشتباهات ناشی از مکاشفه

گرایـی ایـن    یکی از انتقادات بـه عاطفـه  در واقع  کند. میتصمیمات و احساسات متفاوتی را تجربه 

ـ  اي به راحتی می هاي رسانه اريذگ تبلیغات و سیاست هاي عقالنی، استدالل است که با تعطیل  دتوان

سـهولت   . مکاشفات اخالقی بـه )132، ص 1387(گنسلر،  انسان را به سمت هر رفتاري سوق دهد

  دهد. هاي سریع و مبتنی بر احساسات ما را نشان می پذیري قضاوت آسیب

۱۱۴      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  ييگرا فيتکل. ۲- ۲

ـ از طرو  انـد  افتهیرشد  یافراد به لحاظ عقالن کانت ییگرا فیدر تکل  ةبـر قاعـد   یمبتنـ  هـاي  اسـتدالل  قی

ـ بازتاب ا ).232ص ، 1385(هولمز،  کنند میر خود را درك یناپذ و تخلف یهیف بدیوظا ،نیزر ن نگـاه  ی

مالت و أبــود کــه تــ رســتو  کلبــرگ، اژهیــپچــون  یشناســان کــرد روانیرو ،اخــالق شناســی رواندر 

 هـا  ن استداللیکردند و مراحل رشد ا می آورند به شمار می یرا شاخص رشد اخالق یاخالق هاي استدالل

کـرد غالـب   ین نگاه هرچنـد رو یا .)2008(هابنر و همکاران،  دندکر می یبررس یو بزرگسال یرا در کودک

 ،اخـالق  شناسی روانخر أمت هاي هینظر یمورد اعتراض و انتقاد برخ، اخالق بود شناسی روان ۀخچیدر تار

از  ياریدهـد کـه بسـ    مـی نشـان   تیجاناتان هواقع شد.  تیجاناتان ه یر اجتماعشهودنگ یۀهمچون نظر

 یمبتنـ  هاي مالت و استداللأت يبرا یرند که فرصتیگ میتر از آن صورت  عیسر یاخالق هاي يریگ میتصم

ه یـ توج يبـرا هسـتند   يا لهیغلـب وسـ  ا یاخالقـ  هـاي  بمانـد. در واقـع قضـاوت    ین بـاق یـ زر ةبر قاعد

انـدك   يرفت که در مواردیپذ تیهرند. البته یگ میصورت  يریگ میو پس از تصم ،یقاخال يریگ میتصم

؛ داشـته باشـند   یاخالق هاي يریگ میبر تصم یراتیثأت یاخالق هاي نزد فالسفه) ممکن است استدالل (مثالً

ـ  مـی  يرند و سپس بـه اسـتدالل رو  یگ میم یتصم يطور شهوده موارد، مردم ابتدا و ببیشتر اما در   دآورن

  ).2008ل، یو ه ی(لپسل

ـ بـر ا  يدییـ أز تین مردم یدر تفکر اخالق نیسانستمورد نظر  یاخالق هاي مکاشفهو رواج  يریفراگ ن ی

بـر دسـت بـه     زمـان  هـاي  بـا شـهود و قبـل از پـرداختن بـه اسـتدالل       است که مردم غالبـاً  تیه يادعا

ـ   .)همـان ( زننـد  مـی  یاخالقـ  هاي يریگ میتصم رفتـه شـود کـه    یپذ انـت کاگـر همچـون    یدر واقـع حت

ن یـ زر ةبـر قاعـد   یمبتن هاي استدالل يد بر مبنایاست و با یعقالن يا مقوله یح اخالقیصح يریگ میتصم

 مـردم،  یاخالقـ  هـاي  در قضاوت تامکاشف و نفوذ یگستردگ، )247، ص 1385(هولمز،  ردیصورت پذ

ـ بـه ا ن است که غالب مـردم  یاز ا یحاک . زننـد  مـی ن یقـ اسـتدالل اخال  ح دسـت بـه  ین صـورت صـح  ی

غلـب  اکـه هرچنـد    هـایی  مکاشـفه  ؛است يو شهود يا به شکل مکاشفه اکثر مردم یاخالق هاي قضاوت

معتقد است کـه   نیسانست. اند پذیريخطا ةآماد ها يبند قالب یل برخادر قب، شوند میح یج صحیب نتاموج

ـ  بـا مکاشـفات   ییبـه آشـنا   یاخالقـ  هـاي  تیح مسئولیصح يادا يان برایگرا فیتکل  ازمندنـد ین یاخالق

  .)2005ن، ی(سانست

رش یتـوان بـا پـذ    مـی تنهـا  را  یاکتشاف داز قواع نیسانست هاي اکثر مثالچون د که هستنبر آن  یبرخ

توان نقض غـرض و نقطـه    میچ رو نیانه به هیگرا فیکرد تکلیبا اخذ رو ،ح دادیف توضیخف ییامدگرایپ
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بـر   اًیـ قو نیسانست ن حالیبا ا .)2005(آدلر،  لحاظ کرد ها مکاشفهبر  یمبتن هاي يریگ میتصم يبرا یضعف

ممکـن اسـت بـه دام    ، کننـد  مـی اعمـال توجـه ن   هـاي  امـد یج و پیبه نتا یان وقتیگرا فیتکل آن است که

  .)2005ن، ی(سانست فتندیاز مکاشفات ب یناشهاي  يریسوگاشتباهات و 

  ييگرا شهود. ۲- ۳

شـهودگرایی اسـت.    ،سـفۀ اخـالق در عصـر حاضـر    هـاي فل  یکی از رویکـرد  ،طور که گفته شد همان

تـا حـدي بـا     ج ادوارد مـور جـور در فلسفۀ اخالق و مورد اشارة فیلسـوفی چـون   طرح شهودگرایی م

متفاوت اسـت. شـهودگرایی در    تیجاناتان هشناسی اخالق و مورد اشارة  در روانطرح شهودگرایی م

ق دسـت  ید و وقتی افراد بـه ایـن حقـا   نرفلسفۀ اخالق ناظر بر این است که حقایقی اخالقی وجود دا

ـ ؛ کنند اي شبیه ادراك با این حقایق برخورد می یابند نه با استدالل بلکه به گونه می کـه افـراد    طـوري  هب

. در )2001(هایـد،   پذیرنـد  نـد و واقعیـت و حقیقـی بـودن آنهـا را مـی      گرن آنهـا مـی   بـه  بدون بحث

یعنـی در  ؛ شوند میمتوسل ها  اصول اساسی به شهود بارةافراد در ،در فلسفۀ اخالقمطرح شهودگرایی 

گرایانـه بـاقی    جایی که دیگر امکان بررسی چرایی عمل اخالقی خواه با نگاه پیامدگرایانه و یا تکلیـف 

، 1387(گنسـلر،   کننـد  شهودپردازي در هر موقعیتی را تجویز نمـی  ،نمانده باشد. بنابراین شهودگرایان

هـاي اخالقـی بـدیهی و بـه لحـاظ       دستۀ خاص و کـوچکی از گـزاره  . به عبارت دیگر تنها )108ص 

بـه گونـه   بایـد  ، اند هاي معدود متفرع شده که از این گزارهدیگر  يها اما گزاره؛ اند شهودي قابل بررسی

  .)27، ص 1362(وارنوك،  دکراعتباریابی عقالنی 

ـ نـوان  به ع ،اخالق شناسی رواندر طرح م یاجتماع ییشهودگرا یۀنظر ،در مقابل ـ  ی ، یک دانـش تجرب

 یروزمـره و واقعـ   هـاي  تیانسان در موقع يریگ میند تصمیف فرایکند بلکه به توص میز نیرا تجو يزیچ

ـ ا، طور که گفته شد پردازد. همان می) ی(و نه به شکل آرمان یزندگ ـ  یه و تحقیـ ن نظری بـر آن   یقـات مبتن

ـ   یاخالقـ  ةروزمـر  هـاي  چالشبارة در عمل درها  انساناند که  نشان داده م یتصـم  يطـور شـهود  ه ابتـدا ب

ـ آور مـی  يرو هـا  م خـود بـه اسـتدالل   یه تصـم یـ توج يو سپس براگیرند  می ـ (ها دن مفهـوم   .)2001د، ی

بـه  امـا   ؛اسـت  تیـ ه یاجتمـاع  ییشـهودگرا  یۀنظر ين مدعایبر ا يدییأتاي  گونهبه  یمکاشفات اخالق

  دهد. میز نشان یرا ن ها شهود يریو خطاپذ یعالوه نابسندگ

در مـورد   هـا  ن بـود کـه فقـط شـهود    یاخالق ناظر بر ا ۀدر فلسف ییشهودگرا ،طور که گفته شد مانه

 یــۀو نظر یاخالقــ هــاي امــا مفهــوم مکاشــفه؛ )27، ص1362(وارنــوك، نــد ا حیصــح ییربنــایمســائل ز

متوسـل   يدگاه شـهود یـ مسـائل بـه د   ۀبه هم در عمل غالباً ها نشان دادند که انسان یاجتماع ییشهودگرا

۱۱۶      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

اخـالق و اسـتدالل    ۀان در فلسـف یشـهودگرا  ةمـورد اشـار   يریگ میز و تصمین تجوایمن یشوند. بنابرا یم

ل و ضـ ، معیفلسـف  ییشـهودگرا  یـۀ نظر ين بـرا یوجود دارد. البته ا هایی و فاصله ها مردم تفاوت ةروزمر

ر از آنچـه  یـ غ يا وهیبـه شـ   مردم غالبـاً  یواقع هاي دهد که شهود میاما نشان ؛ شود میمحسوب ن یتناقض

  شود. میند انجام یگو میان یشهودگرا

در رویکردي پیامدگرایانـه را   ،هاي اصلی هاي اخالقی متفرع از گزاره براي بررسی گزاره مور

زا  فیلسـوف شـهودگراي دیگـر معتقـد بـود کـه در شـرایط تعـارض         راسولی ؛ پیش گرفته بود

اسـی اخـالق (وظـایف فـی بـادي      هاي یک عمل، بر اساس تعارض اصول اس نظر از پیامد صرف

روشی  سانستین. البته )288، ص 1387استثنا قائل شد (گنسلر، توان براي برخی اصول  النظر) می

در کنار توجه ؛ اما پیش گرفته بوددر هاي مکاشفات اخالقی  پیامدگرایانه را براي نشان دادن خطا

مکاشـفات اخالقـی سـخن بـه میـان      از تعمیم ناروا و افراطی برخی اصول در تبیـین  ، ها به پیامد

و  سانسـتین چیزي که شاید بتواند بـین مفهـوم مکاشـفات اخالقـی     )؛ 2005(سانستین،  آورد می

  تطابق ایجاد کند. راسنظریۀ وظایف فی بادي النظر 

  يريگ جهينت

هاي اخالقـی بـر    دهی به دوراهی به پاسخ  هاي اخالقی و تمایل عمومی ها و شهود مکاشفه ،برخی

). 2006؛ کاسمایدز و توبی، 2001هاید، دانند ( نها را ریشه گرفته از تکامل نوع انسان میاساس آ

توانسـت در گذشـتۀ تکـاملی انسـان و      بـر عقالنـی نمـی    هاي دقیق و زمان گیري در واقع تصمیم

اما زندگی امروز بشر بـا هـزاران    ؛کار افتد هاند ب گیري سریع بوده هایی که نیازمند تصمیم موقعیت

هـا بـا خویشـاوندان و     اش تفاوت بسیار کرده است. در گذشته انسان ل زندگی تکاملی گذشتهسا

انـد. زنـدگی پیچیـدة     کرده هاي کوچک زندگی می دوستان معدود خود در تعامل بوده و در گروه

اي  هاي فراوان، بـه گونـه   هاي آمیخته و مشغله هاي شلوغ، قومیت امروز اما با زندگی در جمعیت

رسـد کـه    طلبد. در جامعۀ مدرن امـروزي بـه نظـر مـی     قالنیت و مداقۀ بیشتري را میاست که ع

توانـد   هاي اجتماعی مـی  گذاري هاي حقوقی و مدنی و سیاست گیري ها در تصمیم خطاي مکاشفه

  ).2006(کاسمایدز و توبی،  نتایج ناگواري را به همراه داشته باشد

هاي  گیري پذیر بودن تصمیم تواند تحریف قی میهاي اخال مفهوم مکاشفه ،از منظر فلسفۀ اخالق

روشـنی نشـان دهـد. در حقیقـت ایـن مفهـوم        را بـه  عـاطفی  اخالقی در بافتی غیرعقالنی و صـرفاً 
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روشـن   در فلسـفۀ اخـالق   را انـه گرای عاطفه صرفاً يتواند نتایج منفی اخذ رویکرد شناختی می روان

عقالنیـت خـود را بـراي تصـمیمات      مردم غالبـاً  دهد که این مفهوم نشان می ،. از سویی دیگرسازد

زننـد. ایـن در حـالی     هاي در دسترس خود دست به استدالل می گذارند و با شهود اخالقی کنار می

خواهند تا با اسـتدالل مبتنـی بـر قاعـدة زریـن تکـالیف        ها می گرا از انسان ه فالسفۀ تکلیفکاست 

خواهند تا بـه سـودمندي و    ها می ۀ پیامدگرا از انسانناپذیر اخالقی خود را پیدا کنند و فالسف تخلف

  .بیندیشندهاي تصمیمات اخالقی براي خود و دیگران  پیامد

کننـد و از   مـی ز یرا ارائه و تجو یم اخالقیک تصمی یط آرمانیشرا امدگرایگرا و پ فیتکل ۀالبته فالسف

دهـد کـه    مـی ن حال نشان یبا ا ؛ندرداجاد نیا ها هین نظریبا ا یمشکل و تناقض، ت موجودیث واقعین حیا

ـ تکل هاي هیز و توصیمتفاوت از تجو يزیچ یانسان یمات اخالقیاق تصمیدر عمل سبک و س ان یـ گرا فی

اخـالق   ۀدر فلسف ییشود. شهودگرا میده یز دین یفلسف ییله در شهودگرائن مسیان است. همیامدگرایو پ

ـ انـه و  یگرا امـد یپ هـاي  مداقـه دیگـر   يایر قضـا و د ،زین اخالق تجـو یادیرا در مورد اصول بن ها شهود ا ی

مسائل قابـل  بارة دهد که مردم در مینشان  یاخالق هاي اما مفهوم مکاشفه ؛کند میه یانه را توصیگرا فیتکل

 هـا  ز مفهـوم مکاشـفه  یـ نجـا ن یکننـد. در ا  میخود اعتماد  هاي به شهود ،تفکر يجاه ز بیبحث و روزمره ن

و  یواقعـ  هـاي  تیـ کـه مـردم در موقع  ، دهد میدهد اما نشان  مینشان ن یسففل ییرا با شهودگرا یتعارض

  کنند. میت نیان را رعایگرا شهود هاي هیتوص یرآرمانیغ

قـات  ی. تحقهسـتند  امـدگرا یگرا و نـه پ  فیکلمه نه شهودگرا، نه تکل یواقع يپس غالب مردم به معنا

ـ  هـاي  فته تا استداللاخالق صورت گر شناسی روانو  یتیترب شناسی رواندر بسیاري   یو اخالقـ  یعقالن

کـه  پرسشـی  اما ؛ )160، ص 1385، یمی(کر ع شودیتسر ها ن استداللیا یعیابد و رشد طبیافراد پرورش 

ـ ا، نده به آن پرداخته شـود یقات آید الزم است در تحقیشا ـ ین اسـت کـه بـا توجـه بـه ذات غ     ی  یرعقالن

ـ ا تربی، آها انسان یمات اخالقیتصم ـ  هـا  اسـتدالل  یقـ ت و پـرورش اخال ی ـ أو ت توانـد   مـی  یمالت عقالن

توانـد موضـوع    مـی اسـت کـه   مطلبـی  ن یا را کاهش دهد. ها هفبر مکاش یمبتن يشهود هاي يریگ میتصم

  بر کودکان و بزرگساالن باشد. یتیترب شناسی رواناخالق و  شناسی روان یقات تجربیتحق

۱۱۸      ۱۳۹۴، سال ششم، شماره دوم، پاييز و زمستان  
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