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چکیذه
فلسفِ اخالق ،پژٍّطی دربارُ درستیً ،ادرستی ،رٍایی یا ًارٍایی اعوال یا تحمیك دربارُ استذاللّای
ٍرای باٍرّای اخاللی هاست .یکی اس عزصِّای هْن فزاخَاًی باٍرّای اخاللی یا درن عول درست یا
ًادرست ،حَسُ رفتارّای تعاهلی ٍ هتمابل اًساىّاست؛ اسایيرٍ هٌطمی بِ ًظز هیآیذ کِ ًظزیِ باسیّا،
بِعٌَاى هطالعِ فزایٌذ ٍ بزایٌذ تعاهل ّای افزاد ،ظزفیت بزخی کاٍشّای فلسفی ٍ اخاللی را داضتِ باضذ.
همالِ پیص رٍ در پی آى است کِ ًخست اثزگذاری بزخی ایذُّا ٍ هذلّای ًظزیِ باسیّا بز بزخی ایذُّا
اثزّایی را تحلیل اًتمادی کٌذ .ضیَُ پژٍّص در لسوت ًخست هبتٌی بز هطالعِّای تاریخی اس 0491م
تاکٌَى است .ارسیابی اًتمادی ارائِضذُ ًیش بِ ضکل تحلیل ًظزی است .یافتِّای پژٍّص بیاىگز آى است
کِ بزخی ًَآٍریّای صَرتگزفتِ در ًظزیِ باسیّا بز بزخی ایذُّا ٍ ًظزیِّا در حَسُ فلسفِ اخالق ٍ
عذالتپژٍّی اثزگذار بَدُ است .ارسیابی اًتمادی چارچَب تحلیلی ایذُّا ٍ ًظزیِّای هبتٌی بز رّیافت
ًظزیِ باسیّاً ،طاىدٌّذُ کاستیّا ٍ دضَاریّایی در راُ بْزُگیزی اس ًظزیِ باسیّا بِعٌَاى ابشاری بزای
فلسفِ اخالق است.
واصگاى کلیذی :فلسفِ اخالق ،فلسفِ التصاد ،عمالًیت ،عذالتً ،ظزیِ باسیّاً ،ظزیِ باسیّای تطَری.
طبقهبنذی .D74 ،D63 ،C73 ،A12 :JEL
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هقذهه
تبسیخ پظٞٚؾٞبی فّؼفی ػشؿبس اص ا٘ٛاع اثشپزیشیٞب ،اثشٌزاسیٞب اص /ثش حٛصٜٞبی دیٍش
ػّٔ ٚ ْٛؼبسف اػت؛ ا٘ٛاع سٚاثي ٔیبٖ «فّؼف ٝاخالق  ٚػّ ْٛػیبػی»ٔ« ،ؼشفتؿٙبػی  ٚػّٓ
التلبد» یب «فّؼف ٚ ٝػلتؿٙبػی» ثیبٍ٘ش ٌؼتش ٜلبثُ تٛخ ٝچٙیٗ ٌٔبِؼٞٝبیی اػتٔ .مبِٝ
پیؾ س ٚللذ دلت وشدٖ دس یىی اص ایٗ ٔٙبػجتٞب سا داسد« .فّؼف ٝاخالق» ٘« ٚظشی ٝثبصیٞب»
د ٚحٛص ٜث ٝتشتیت ثبػبثمٛ٘ ٚ ٝظٟٛس دس حٛص ٜفؼبِیتٞبی ٌٔبِؼبتی  ٚپظٞٚـی دس ػّْٛ
ا٘ؼب٘ی  ٚػّ ْٛاختٕبػی ٞؼتٙذ و ٝث٘ ٝظش ٔیسػذ ثٙب ثٛٔ ٝهٛع ٔ ٚجبدیؿبٖ ػشكٞٝبیی
ثشای ٚخٛد استجبى ٔیبٖ آٟ٘ب لبثُ تلٛس اػتٔ .مبِ ٝپیؾ س ٚث ٝآثبس ثشخی پظٞٚـٍشاٖ و ٝدس
ایٗ ػشكٌ ٝبْ ثشداؿتٝا٘ذ تٛخ ٝداؿت ٚ ٝللذ ثشسػی دٌّٔ ٚت ریُ سا داسد:
اِف) تأثیشپزیشی ثشخی ٌٔبِؼٞٝب دس فّؼف ٝاخالق اص ٌٔبِؼٞٝبی ٘ظشی ٝثبصیٞب؛
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ة) اسصیبثی ا٘تمبدی اص پشٚط٘« ٜظشی ٝثبصیٞب ثٔ ٝثبث ٝاثضاسی ثشای فیّؼٛف اخالق».

ٌفتٙی اػت وبٚؽ دسثبس ٜثحثٞبی ٔیبٖسؿتٝای ٘ظشی ٝثبصیٞب  ٚفّؼف ٝاخالق ثًٛ ٝس
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كشیح یب هٕٙی ،ثُؼذٞبی ٕٟٔی اص ػّٓ التلبد سا دس ٘ظش داسد  ٚاصایٗس ٚاػت وٝ
ثحثٞبی ٔٛسد ٘ظش دس ٔمبِ ٝدس استجبى وبُٔ ثب ادثیبت فّؼف ٝالتلبد تّمی ٔیؿٛد
*

(.)Hausman & McPherson, 2006

اصایٗس ٚدس ادأ ٝاؿبسٜای ثٔ ٝبٞیت فّؼف ٝاخالق ٘ ٚظشی ٝثبصیٞب داؿت ٝتب ػشك ٝثحث دسثبسٜ
ٔٙبػجتٞبی ٔیبٖ ایٗ د ٚحٛص ٜآؿىبس ؿٛد .دس ثخؾ دٔ ْٚلذاقٞبیی اص اثشٌزاسی ثشخی ایذٜٞب
ٔ ٚذَٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ثش ثشخی ایذٜٞب ٘ ٚظشیٞٝب دس حٛص ٜفّؼف ٝاخالق  ٚػذاِت تشػیٓ
خٛاٞذ ؿذ .دس ثخؾ ٟ٘بیی ٔمبِ٘ ٝیض اسصیبثی اص پشٚطٔ ٜذ ٘ظش كٛست خٛاٞذ ٌشفت.

فلسفه اخالق و نظزیه باسیها
دا٘ؾ اخالق یب ٔدٕٛػٌٔ ٝبِؼٞٝب  ٚپظٞٚؾٞب دسثبس ٜاخالق سا ٔیتٛاٖ دس ػ ٝدػت ٝوّی
تمؼیٓ وشد (ٔلجبح یضدی ،1384 ،ف23ـ /24پبِٕش ،1388 ،ف :)15
* .ایٗ وتبة ٞبػٕٗ ٔ ٚىفشػ ٖٛدس چٟبس ثخؾ تٙظیٓ ؿذ ٜاػت و ٝثخؾ چٟبسْ آٖ ثب ػٛٙاٖ سیبهیبت
اخالق ( )Moral Mathematicsدسثشٌیش٘ذ ٜفلُٞبی ػیضد ٚ ٜچٟبسد ٓٞث ٝتشتیت ثب ػٛٙاٖٞبی
«٘ظشی ٝا٘تخبة اختٕبػی» ٘« ٚظشی ٝثبصیٞب» اػت.

 .1ثشخی ٌٔبِؼٞٝب ث ٝپظٞٚؾٞبی تٛكیفی اص ا٘ٛاع اخاللیبت دس خٛأغ یب افـشاد ٌ٘ٛـبٌٖٛ
ٔیپشداصد .دس ایٗ دػتٞ ،ٝذف سٚایت ثحثٞبی اخاللی ثذٞ ٖٚش ٌ ٝ٘ٛاسصؽداٚسی اػت.
 .2ثشخی پظٞٚؾٞب ریُ اخالق ٙٞدبسی یب ٕٞبٖ ٘ظشیٞٝبی اخاللی دػتٝثٙذی ٔـیؿـ٘ٛذ.
دس ایٌٗ ٝ٘ٛاص ٌٔبِؼٞٝب ٞذف آٖ اػت ؤ ٝالنٞبی اتلبف اػٕبَ٘ ،تیدٞٝبٚ ،یظٌـیٞـبی
ؿخلی یب ٔحشنٞبی ا٘تخبة ث ٝخٛة  ٚثذ یب دسػت ٘ ٚبدسػت ثحث ؿٛد.
 .3فشااخالق ث ٝتحّیُ فّؼفی دسثبسٔ ٜؼٙب ٚ ٚیظٌی صثبٖ اخالق ٔیپشداصد .دس ایـٗ دػـت ٝاص
پظٞٚؾٞب ثُؼذٞبی ٔؼٙبؿٙبختیٚ ،خٛدؿٙبختی ٔ ٚؼشفتؿٙبختی ٔفْٟٞٛبی اخاللی ـ ٔب٘ٙذ
خٛة  ٚثذ ،سٚا ٘ ٚبسٚا ـ ثشسػی ٔیؿٛد.

ث ٝثیبٖ ػبد ،ٜفّؼف ٝاخالق ؿبُٔ ٔدٕٛػٌٔ ٝبِؼٞٝبی ایٗ د ٚدػتٚ ٝاپؼیٗ اػت؛
ٔدٕٛػٌٔ ٝبِؼٞٝبیی دسثبس ٜسٚایی یب ٘بسٚایی اػٕبَ ،خٛثی یب ثذی ٘تیدٞٝب ،فویّتٔٙذی
یب سریّتٔٙذی ٚیظٌیٞبی ؿخلی یب خیش  ٚؿشّثٛدٖ ٔحشنٞب  ٚاساد ٜػُٕٚ .اهح اػت
و ٝاخالق تٛكیفی ث ٝوّی اص ٔدٕٛػٌٔ ٝبِؼٞٝبی د ٚدػتٚ ٝاپؼیٗ ٔتفبٚت اػتٌ .فتٙی
خؼتبسٞبی آٖ لبثُ ًشح اػت؛ ٔمِٞٝٛبی اسصؿی یب اخاللیِ ٔٛسد ثحث دس فّؼف ٝاخالق
ؿبُٔ ٔفْٟٞٛب یب فویّتٞبی ٕٟٔی ٔب٘ٙذ آصادی ،ػذاِت ،حك ،اساد ،ٜفبیذ،)Utility( ٜ
تىّیف٘ ،یت  ... ٚاػت؛ اصایٗسٞ ٚش ثشسػی  ٚپظٞٚـی دسثبس ٜیىی اص ٔمِٞٝٛبی پیؾٌفت،ٝ
ریُ پظٞٚؾٞبی فّؼف ٝاخالق ٔیٌٙدذ؛ ٔب٘ٙذ دا٘ؾ اخالق و ٝدسثبس ٜاػٕبَ ،ا٘تخبةٞب،
ٚیظٌیٞب یب ٔحشنٞب پظٞٚؾ ٔیوٙذ ،حٛص ٜؿبخلی دس ٔدٕٛػ ٝػّ ْٛاختٕبػی ٚخٛد
داسد وٛٔ ٝهٛع خٛد سا ٌٔبِؼ ٝدسثبس ٜثشخی ا٘تخبةٞبی ا٘ؼبٖ وشد ٜاػت .ػّٓ التلبد ثٝ
ثشسػی «ا٘تخبة (« ،»)Choiceسفتبسٞبی ٘بظش ثٔ ٝجبدِ )Exchange( ٝا٘ؼبٖٞب» یب
«تخلیق ٔٙبثغ ٔحذٚد ث ٝخٛاػتٞٝبی ٘بٔحذٚد» ٔیپشداصد .ث٘ ٝظش ٔیآیذ ثب اتلبف ایٗ
ٔدٕٛػٌٔ ٝبِؼبتی ث ٝػّٓ ( )Scienceدس ظبٞش خبیٍبٞی ثشای ثحثٞبی ٙٞدبسی دس آٖ
ٚخٛد ٘ذاسد .اص ایٗ دیذ  ٚدس ٔمبْ تـجی ،ٝػّٓ التلبد سا ٔیتٛاٖ فؼالً  ٚاص سٚی تؼبٔح ثب
اخالق تٛكیفی ٔتٙبظش دا٘ؼت؛ ایٙى ٝا٘ؼبٖٞب دس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜخٛد چٍ ٝ٘ٛتلٕیٓ ٌشفتٝ
یب دػت ث ٝا٘تخبةٞبی التلبدی ٔیص٘ٙذ  ٝ٘ ٚایٙى ٝثبیذ چٍ ٝ٘ٛدػت ث ٝا٘تخبة ثض٘ٙذ.
ٍٙٞبٔیو ٝثحث ا٘تخبة پیؾ ٔیآیذٔ ،یتٛاٖ ثؼتشٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثشای ثشٚص ایٗ
ا٘تخبة ٔتلٛس ثٛدٌ .بٞی اٚلبت ٔؼئّ ٝػّٓ التلبد تٛخ ٝث ٝتلٕیٓ یب ا٘تخبة ا٘ؼبٖ دس
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اػت ٕٞبًٖٛس و ٝاص تؼشیف فّؼف ٝاخالق ثش ٔیآیذ ،ػذاِت ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٟٔٓتشیٗ
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ٚهؼیتی ٔب٘ٙذ ٚهؼیت سلبثتی ثبصاس آصاد اػت؛ دس ایٗ ٚهؼیت ٔؤِفٞٝبی ٔ ٟٓدس ا٘تخبة
فشدٔ ،دٕٛػٞ ٝضیٞٝٙب  ٚفبیذٜٞبی ث ٝدػت آٔذ ٜاص ٌضیٞٝٙبی پیؾِ س ٚاػت .دس ایٗ
چبسچٛة تحّیّی ،اثش تهته افشاد دس فشایٙذ ٔجبدِ ٝآصاد دس ثبصاس آٖلذس ٘بچیض اػت و ٝدس
ػُٕ ٞیچ تهفشدی دس ٘تیدٞٝبی تخلیلی ثبصاس اثشٌزاس ٘یؼت.
یىی اص ا٘تمبدٞبی ٚاسد ثش چٙبٖ ؿی ٜٛتحّیّی دس ػّٓ التلبد ،دس ٘ظش ٍ٘شفتٗ فؼبِیتٞبیی
اػت و ٝاتفبلبً ا٘تخبة افشاد ثش ٘تیدٞٝبی تؼبُٔ ثب یىذیٍش اثشٌزاس ثٛد ٚ ٜث ٝثیبٖ دلیكتش
٘تیدِٞٝبی ا٘تخبة یه فشد ،تبثؼی اص ا٘تخبة فشد یب افشاد ٔمبثُ اػت؛ ٕ٘ ٝ٘ٛػبد ٜآٖٛٔ ،لؼیتی
اػت و ٝثب ػٛٙاٖ ٔؼٕبی ص٘ذا٘ی ( )The prisoner's dilemmaؿٙبختٔ ٝیؿٛد .دس ایٗ
ٚهؼیت٘ ،تیدٟ٘ ٝبیی ثشای یىی اص ثبصیىٙبٖ ،تبثؼی اص ا٘تخبة ص٘ذا٘ی د ْٚاػت .تٛخ ٝثٝ
چٙیٗ ٔٛلؼیتٞبی تؼبّٔی  ٚتفبٚت آٖ ثب تحّیُٞبی ٔجتٙی ثش ثٟیٝٙػبصیٞبی ٔتذا َٚدس ػّٓ
94

التلبد ثٛد و ٝثؼتش سا ثشای ظٟٛس ٘ظشی ٝثبصیٞب فشا ٓٞآٚسد.
تب ایٙدبی ثحث ث ٝدسیبفتی اخٕبِی اص خؼتبسٔبیٞٝبی دا٘ؾ اخالق ،فّؼف ٝاخالق ،ػّٓ

فصلٌاهِ ػلوٖ پژٍّطٖ التصاد اسالهٖ /ػزتٖ ،ساّذٍٕفا ،رضائٖ ٍ هَحذٕ تکٌظز

التلبد ٘ ٚظشی ٝثبصیٞب دػت یبفتیٓ .اوٛ٘ ٖٛٙثت ث ٝدسن استجبى ٔیبٖ فّؼف ٝاخالق ٚ
٘ظشی ٝثبصیٞب ٔیسػذ .ث٘ ٝظش ٔیسػذ ٟٔٓتشیٗ حّمٚ ٝاػي ٔیبٖ فّؼف ٝاخالق ٘ ٚظشیٝ
ثبصیٞب ٔم ِٝٛػمال٘یت ( )Rationalityاػت .دس ادأ ٝث ٝخبیٍب ٜایٗ ٔف ْٟٛدس فّؼفٝ
اخالق ٘ ٚیض ٘ظشی ٝثبصیٞب ٔیپشداصیٓ.
ػمال٘یت یىی اص ٔفْٟٞٛب یب ٚاطٜٞبی ٔ ٟٓدس ثؼیبسی اص ٘ظشیٞٝبی اخاللی ٚ
پظٞٚؾ ٞبی فّؼف ٝاخالق اػت تب حذی و ٝث ٝثیبٖ ثشخی دس اخالق ٙٞدبسی ٔیوٛؿیٓ
ثشای ایٙى ٝثتٛا٘یٓ ثب اثضاس ػمال٘ی ثٔ ٝدٕٛػٝای اص ٔؼیبسٞبی لبثُ لج َٛدػت یبثیٓ تب ٔب سا
دس تؼییٗ ایٙى ٝچشا فؼُ خبكی «كٛاة» یب ؿخق خبكی «خٛة» خٛا٘ذٔ ٜیؿٛد لبدس
ػبصد (پبِٕش ،1388 ،ف .)19اصایٗس ٚاػت و ٝاص دیذ ثشخی فیّؼٛفبٖ اخالق ،دسن اكَٛ
اخالق ثٚ ٝاػٌ ٝػمُ یب ٔجتٙی ثش ٌٔٙك اوتـبف ػمالیی كٛست ٔیٌیشد .ؿبیذ ثتٛاٖ اص

اختالف ٔیبٖ ٞی ٚ ْٛوب٘ت دس ایٗ ٔٛهٛع ث ٝػٛٙاٖ ؿبخقتشیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛیبد وشدٞ .یْٛ
اخالق سا أشی ثشاٍ٘یخت ٝاص احؼبعٞب ٔیدا٘ذ  ٚدس ثشاثش ،حٛص٘ ٜفٛر  ٚوبسوشد دیٍشی
ثشای ػمُ لبئُ اػت .وب٘ت اخاللیثٛدٖ ػّٕی سا اٌ٘جبق آٖ ثب اكِٛی ػمالیی  ٚلبثُ
اػتذالَ ٔیدا٘ذ .ث ٝثیبٖ ساِض و ٝخٛد سا اص لشاسدادٌشایبٖ  ٚوب٘ت ٔتأثش ٔیدا٘ذٝ٘ ،تٟٙب ػٙت

لشاسدادٌشایی ثّى ٝفّؼف ٝاخالق ثخـی اص ٘ظشی ٝا٘تخبة ػمالیی اػت ( Rawls, 2005,

.)pp.16, 47, 172
ٕٞبًٖٛس و ٝاؿبس ٜؿذ ،ػّٓ التلبد ٘ ٚیض ٘ظشی ٝثبصیٞب ثٌٔ ٝبِؼ ٝا٘تخبة ا٘ؼبٖ
ٔی پشداصد .اثضاس التلبددا٘بٖ ٘ ٚیض ٔتخللبٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب دس ایٗ سأ ،ٜذَػبصی سفتبس
ا٘ؼبٖ اػت .آ٘بٖ ٔذػی ٞؼتٙذ یىی اص ٚیظٌیٞبی ٞش ٘ٛع ٔذَػبصی ،ػبدٜػبصی ٚالؼیت
ٔٛسد ٌٔبِؼ ٝاػت؛ اصایٗس ٚا٘ؼبٖ ٔذَػبصیؿذ ٜدس ػّٓ التلبدٛ٘ ،ػی ا٘ؼبٖ آسٔب٘ی ثب
ٚیظٌی ػمالییثٛدٖ اػت .دس ػّٓ التلبد ٘ ٚیض ٘ظشی ٝثبصیٞب ،ایٗ ا٘ؼبٖ التلبدی یب ا٘ؼبٖ
ػمالیی اػت و ٝثبس تجییٗٞبی التلبددا٘بٖ ٘ ٚیض پیؾثیٙیٞبیـبٖ سا ث ٝدٚؽ ٔیوـذ.
اِجت ٝثبیذ تٛخ ٝداؿت تّمیای و ٝاص ٔف ْٟٛػمال٘یت دس ٌٔبِؼٞٝبی التلبدی ٚخٛد
داؿت ٚ ٝداسد ،تٌٛس ٕٟٔی یبفت ٝاػت .اص تّمی اِٚی ٝاص ٔف ْٟٛػمال٘یت دس ػّٓ التلبد ثش
ٔیآٔذ و ٝایٗ ٔف ْٟٛدسثشٌیش٘ذ ٜثشخٛسداسیِ «ٔؼیبسی ثشای ا٘تخبة» ثٛد ٜو ٝث ٝپیشٚی اص
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آٖ ث ٝػٛٙاٖ كفتی ثشای ػُٕ یب وٙؾ اػتفبدٔ ٜیؿٛد؛ تشویتٞبی ا٘تخبة ػمالییٌ ،ضیٙؾ
تشویتٞب  ،آ٘چ ٟٓٔ ٝاػت ٚخٛد ٔالن ٔ ٚؼیبسی ثشای اتلبف یه ا٘تخبةٌ ،ضیٙؾ یب
تلٕیٓ ث ٝكفت ػمالیی اػت .یٍب٘ٔ ٝؼیبس ػمال٘یت دس ایٗ تّمی ٘یض ٕٞبٖ پیٍیشی ٔٙبفغ
ؿخلی یب پیٍیشی ثیـتشیٗ فبیذٌّٛٔ( ٜثیت) ثشای فشد یب افشاد اػت.
ثب تٛخ ٝثٌ ٝشایؾ التلبددا٘بٖ ث ٝػّٕی دا٘ؼتٝؿذٖ سؿت ٝآٔٛصؿی خٛیؾ ٘ ٚیض ٚخٛد
دؿٛاسیٞبیی دس تّمی ٙٞدبسی اص ػمال٘یت ،ثٔ ٝشٚس صٔبٖ ثشخی التلبددا٘بٖ اص
اكشاسٚسصیذٖ ثش تؼشیفٞبی ٔحتٛایی اص ػمال٘یت دػت وـیذ ٚ ٜتّمی دیٍشی اص ػمال٘یت
سا و ٝلبثّیت فشٔ ِٝٛؿذٖ داؿت ٝثبؿذ سا ث ٝوبس ثشد٘ذ .تّمی كٛسی اص ػمال٘یت دیٍش دس
ٔمبْ اسائ ٝسإٙٞبی ػُٕ دس تٕبْ ٔٛلؼیت ا٘تخبة ٘جٛد ٚ ٜفمي اص ػبصٌبسی ا٘تخبةٞبی
فشدی ث ٝػٛٙاٖ ٔؼیبس ػمالییثٛدٖ ا٘تخبةٞبی ٚی یبد ٔیوٙذ؛ ثًٛ ٝس ٔثبَ ،دس ایٗ حبِت
ٔ٘ ٟٓیؼت و ٝفشد اص ٔیبٖ ػیتٛٔ ،ص  ٚپشتمبَ وذاْ سا ا٘تخبة ٔیوٙذ؛ آ٘چ ٟٓٔ ٝاػت آٖ
اػت و ٝفشد دس ا٘تخبةٞبی خٛیؾ اص ٔیبٖ ػیتٛٔ ،ص  ٚپشتمبَ ٕٛٞاس ٜپبیجٙذ ث ٝؿشىٞبی
وبُٔثٛدٖ ( ٚ )Completenessا٘تمبَپزیشی ( )Transitivityثبؿذ؛ یؼٙی اٌش دس یه
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ػمالیی یب تلٕیٓ ػمالی ی ٍٕٞی ثش ایٗ اػبع ٔؼٙبداس ث٘ ٝظش ٔیآیٙذ .ثشای ٔؼٙبداسی ایٗ

ٔٛلؼیت ا٘تخبثی اص ٔیبٖ ایٗ ػ ٝثذیُ ،ػیت سا ث ٝدٔ ٚی ٜٛدیٍش تشخیح دادٕٛٞ ،اس ٜایٗ
تشخیح دس سفتبس ٚی ٔـبٞذ ٜؿٛد ٘ ٚیض اٌش ػیت سا ثٛٔ ٝص ٛٔ ٚص سا ث ٝپشتمبَ تشخیح داد،
ٕٛٞاس ٜػیت سا ث ٝپشتمبَ ٘یض تشخیح دٞذٚ .اهح اػت ؤ ٝجتٙی ثش ایٗ تّمی ،دس اػبع
٘ظشی ٝا٘تخبة ػمالیی ث ٝتٕؼه ثٞ ٝیچ ٘ٛػی اص ػبُٔٞبی سٚاٖؿٙبختی ٘یض ٘یبصٔٙذ ٘یؼت؛
چشا و ٝثش یه تّمی كٛسی اص سفتبس ا٘تخبثی ػبصٌبس ٔجتٙی اػت ( & Lehtinen

.)Kuorikoski, 2007, p.119

نظزیه باسیها به هثابه ابشاری بزای فیلسوف اخالق
اص دیذ ثشخی فیّؼٛفبٖ یب ٔىتتٞبی اخاللی ،ػذاِت یب دسن اك َٛاخاللی اص سٍٞزس
٘ظشی ٝا٘تخبة ػمالیی ٔیٌزسد .اص ًشف دیٍش٘ ،ظشی ٝثبصیٞب ث ٝثشسػی ا٘ٛاع تؼبُٔٞبیی
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پشداخت ٝو ٝاِجت ٝدس ثؼیبسی اص ٔٛاسد فشم ػمال٘یت ٘یض دس ثبصیىٙبٖ ٔٛسد ٌٔبِؼِ ٝحبٍ
ٔیؿٛد .حبَ و ٝػذاِت ریُ ٘ظشی ٝا٘تخبة ػمالیی ثٛد٘ ٚ ٜظشی ٝثبصیٞب  ٓٞثٛ٘ ٝػی ثٝ
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ٌٔبِؼ ٝتؼبُٔٞبی ثبصیىٙبٖ ػمالیی ٔیپشداصد ،دٚس اص ا٘تظبس ٘خٛاٞذ ثٛد و ٝظٟٛس ،تغییش یب
تٛػؼٔ ٝفْٟٞٛب  ٚؿیٜٞٛبی تحّیُ دس ٘ظشی ٝثبصیٞب ثش ثشخی ٘ظشیٝپشداصاٖ دس حٛص ٜدا٘ؾ
*

اخالق  ٚثًٛ ٝس خبف فّؼف ٝاخالق اثشٌزاس ثٛد ٜثبؿذ .دس ایٗ ثخؾ ثب خضئیبت ثیـتشی
ث ٝتجییٗ ایٗ فشهیٔ ٝجٙی ثش ساثٌٔ ٝیبٖ ثشخی ٘ٛآٚسیٞبی كٛستٌشفت ٝدس ٘ظشی ٝثبصیٞب ٚ
ثشخی ٘ظشیٞٝب دسثبس ٜاخالق  ٚػذاِت ،ثٝػٛٙاٖ فشهی٘ ٝخؼت ٔمبِٔ ٝیپشداصیٓ.
 .1ثیؿه ٌبْ ٘خؼت دس ثشسػی ایٗ فشهی ٝثب ِحبٍوشدٖ ًشح اِٚی ٝایذ٘ ٜظشی ٝثبصیٞب

ثب چبح ٘خؼت ًظزِٗ تاسّٕا ٍ رفتار التصادٕ دس ػبَ  ْ1944آغبص ٔیؿٛد .خبٖ فٛ٘ ٖٛیٕٗ
* .ثب ٌزس صٔبٖ ،غّج ٝسٚیىشدٞبیی ٔب٘ٙذ ٘ظشی ٝثبصیٞب دس پظٞٚؾٞبی اخاللی ،اػٓ اص اخالق تٛكیفی ٚ
فّؼف ٝاخالق دس حبَ افضایؾ اػت .وٛؿؾ ثشای ٚكف سفتبسٞبی اخاللی ا٘ؼبٖٞب ثش اػبع ٔذَٞبی
٘ظشی ٝثبصیٞب أشی اػت وٕ٘ ٝیتٛا٘ذ خذا اص ثحثٞبی فّؼف ٝاخالق دا٘ؼت ٝؿٛدٕٞ ،بًٖٛس و ٝدس ٔمبِٝ
پیؾ س٘ ٚیض پبفـبسی ثیـتش ثش استجبى ٔیبٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب  ٚثحثٞبی اخالق ٙٞدبسی اػت؛ أب اٌش
ٔذَٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ثٔ ٝثبث ٝاثضاسٞبیی ثشای ٚكف اخاللیبت ا٘ؼب٘ی ٘یض دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد،
ٌٔبِؼٞٝبی ثؼیبسی دسایٗثبس ٜلبثُ سكذوشدٖ اػت (.)Hoffman, Yoeli & Navarrete, 2016

( ٚ )John von Neumannاػىبس ٔٛسٌٙـتشٖ ( )Oskar Morgensternثب وٛؿؾ ثشای
ًشح تحّیُ سفتبسٞبی تؼبّٔی اص ثبصیٞبی ثؼیبس ػبد ٜثب خٕغ كفش ()Zero-sum Game
آغبص وشد٘ذ .آٟ٘ب سٚؽ حذاوثشػبصی حذالُٞب ( )Maximinسا ثٝػٛٙاٖ ؿی ٜٛدػتیبثی ثٝ
ٔٛلؼیتٞبی تؼبدِی ٔؼشفی وشد٘ذ؛ سٚؿی و ٝتب صٔبٖ ًشح ٘مٌ ٝتؼبدِی ٘ؾ دس  ،ْ1951یٍب٘ٝ
اثضاس تحّیّی دس دػت پظٞٚـٍشاٖ حٛص٘ ٜظشی ٝثبصیٞب ثٛد.

*

ًشح ایٗ ؿی ٜٛحُ ٔٛلؼیتٞبی تؼبّٔی  ٚدػتیبفتٗ ثٛٔ ٝلؼیت تؼبدِیً ،جؼبً ٔیتٛا٘ذ ٔٛسد
تٛخ ٝثشخی اص فّیؼٛفبٖ لشاس ٌیشد .ایٙدبػت ؤ ٝیتٛاٖ اص ساِض ثٝػٛٙاٖ ٘خؼتیٗ فیّؼٛف ٔتأثش اص
ثشخی ٔؤِفٞٝبی ٘ظشی ٝثبصیٞب یبد وشدٚ .ی دس ٘ظشی ٝػذاِت دس پی تٛخیٝوشدٖ اك َٛػذاِت
خٛیؾ ٔیسٚد .آ٘چ ٝؿبٞذ ٔثبَ ٔبػت ،اكُ تفبٚت (ٚ )The Difference Principleی ٚ
اثشپزیشی ٚی اص لبػذ ٜحذاوثشػبصی حذالُٞبػت .ثب ًشح ایذ ٜساِض دس لبِت اكُ تفبٚت ٚ
پـتیجب٘ی آٖ اص ػٛی لبػذ ٜحذاوثشػبصی حذالُٞب دس ٔٛلؼیت ٘خؼتیٗ ( Rawls, 2005,

ٔٛلؼیت فشهی خٛیؾ  ٚدس پغِ پشد ٜخ ،ُٟا٘تخبثی ػمالیی ثشای ٞش ٌضیٙؾٌشی ٔیدا٘ذ.
تٛهیح آ٘ى ٝسٚؽ حذاوثشػبصی حذالُ ٞب اص ٘ظش التلبددا٘بٖ ٔ ٚتخللبٖ ٘ظشیٝ
ثبصیٞب فمي اثضاسی خبف ٔ ٚحذٚد ثشای تحّیُ ٘ٛع خبكی اص ثبصیٞبػت .ثب خبسجؿذٖ
ثبصی اص ٘ٛع ثب ٔدٕٛع كفش ،تحّیُٞب ٔؼٌٛف ث ٝیبفتٗ تؼبدَ ٘ؾ ؿذ ٚ ٜدیٍش سٚؽ
حذاوثشػبصی حذالُٞب وبسثشدی ٘ذاسد .ث ٝثیبٖ دیٍش لبػذ ٜحذاوثشػبصی حذالُٞب حبِت
خبكی اص یبفتٗ اػتشاتظیٞبی تؼبدِی ٘ؾ اػت.

**

ٚخٛد ٕٞیٗ وبػتی دس لبػذ ٜحذاوثشػبصی حذالُٞبػت و ٝثشخی التلبددا٘بٖ ٔؼبكش ثب
ساِض ثش ػش ایٗ ؿی ٜٛتحّیُ  ٚدس ٘تید ٝػمالیی دا٘ؼتٝؿذٖ ا٘تخبة اكُ تفبٚت دس پغ پشدٜ
* .ث ٝثیبٖ أشٚصی ،سٚؽ حذاوثشػبصی حذالُٞب ثشای یبفتٗ یه تؼبدَ ٘ؾ دس یه ثبصی ثب ٔدٕٛع كفش
اػتفبدٔ ٜیؿٛد؛ ثب یبفتٗ ٔ ٚ minimax ٚ maximinـبٞذ ٜیىؼبٖثٛدٖ ایٗ ٔمبدیش ٔیتٛاٖ آٖ ٘مٌ ٝسا
ثشخٛسداس اص تؼبدَ ٘ؾ دا٘ؼت (.)Dixit & Skeath, 2004, p.638
** .ث ٝثیبٖ وتبةٞبی آٔٛصؿی ٘ظشی ٝثبصیٞب ،ثبصیٞبیی و ٝدس ٚالؼیت ثب آٟ٘ب سٚثشٞ ٚؼتیٓ ،وٓٚثیؾ ٞیچٌب ٜثبصیٞبی
ٔدٕٛع كفش ٘جٛد ٚ ٜاصایٗس ٚلوی ٝحذاوثشػبصی حذالُٞب وبسثؼتپزیشی ٔحذٚدی داؿت ٚ ٝتٛكی ٝػٕٔٛی ث ٝػُٕ
ثش اػبع آٖ غیشػمالئی اػت (.)Binmore, 2007b, p.233/ Rasmusen, 2005, p.145
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ٌ )p.155بْ ٕٟٔی دس ؿىٌُیشی ٘ظشی ٝػذاِت ٚی ثشداؿت ٝؿذ .ساِض تٕؼه ث ٝایٗ لبػذ ٜسا دس
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خٔ ُٟخبِفت وشد٘ذ .ثٙبْتشیٗ آ٘بٖ ،خبٖ ٞبسصا٘ی ( )John Harsanyiثٛد و ٝایٗ ٔخبِفت
ث ٝخذاَ ٔفلّی ثیٗ ٚی  ٚساِض ا٘دبٔیذ .اص ٘ظش ٚیٚ ،خٛد ثشخی ٔتٙبلنٕ٘بٞب  ٚتغبیش اكُ
تفبٚت ثب تلٕیٌٓیشی ػمالیی ،دِیُ ٔٛخّٟی ثشای ٘پزیشفتٗ اكُ تفبٚت دس ٔٛلؼیت ٘خؼتیٗ
اػت؛ چشا و ٝا٘تظبس ثش آٖ اػت و ٝآٟ٘ب ـ افشاد حبهش دس ٔٛلؼیت ٘خؼتیٗ ـ ،ثش اػبع
ؿیٜٛای ػمالیی ( )Rational Mannerػُٕ خٛاٙٞذ وشد؛ یؼٙی ٔجتٙی ثش لبػذٜٞبی
تلٕیٌٓیشی و ٝث ٝتلٕیٓٞبی ٔؼم َٛدس ٚهؼیت ٘بدا٘ی ٘ ٚبإًیٙب٘ی ثیٙدبٔذ ( Harsanyi,

ٔ .)1975, p.596جتٙی ثش تّمی ٞبسصا٘ی اص ا٘تخبة ػمالیی ،اػٌبی اِٛٚیت ٌّٔك ث٘ ٝفغ
ثذتشیٗ فشد[ ،آٖ  ]ٓٞثٞ ٝش ؿىّی و ٝثبؿذ لبثُ پزیشؽ ٘یؼت (.)Ibid, p.596
خالك ٝآ٘ى ٝاثشپزیشی هٕٙی یب كشیح ساِض اص ایذ ٜحذاوثشػبصی حذالُٞب ثٛد و ٝػشك ٝسا
*

ثشای ثشخی التلبددا٘بٖ چٞ ٖٛبسصا٘ی فشا ٓٞوشد و ٝث ٝاػتشام ػّیً ٝشح ػذاِت ساِض ثشخیض٘ذ.
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*ٕٔ .ىٗ اػت ایٗ پشػؾ پیؾ آیذ ؤٍ ٝش ٘ ٝآ٘ى ٝساِض خٛد سا اص وب٘ت ٔتأثش ٔیدا٘ذ  ٚثٛ٘ ٝػی دس ثشاثش
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تحّیُٞبی فبیذٌٜشایب٘ ٝاص ػذاِت ،لذ ػّٓ وشد ٜاػت؟ پغ چٍ ٝ٘ٛاص یه ایذ ٜدس ٘ظشی ٝثبصیٞب ٔتأثش
ؿذ ٜاػت؟ پبػخ ث ٝایٗ پشػؾ ٘یبصٔٙذ دلتٚسصی ثیـتشی دس ؿی ٜٛتحّیُ  ٚتٛخی ٝساِض اػت .ث٘ ٝظش
ٔیسػذ آ٘دب و ٝساِض ساخغ ث ٝاكُ تفبٚت  ٚؿیٌ ٜٛضیٙؾ اك َٛػذاِت دس پغِ پشد٘ ٜبدا٘ی اػتذالَ
ٔیوٙذ ،اكالً ؿجبٞتی ثب تىّیفٌشایی وب٘تی ٚخٛد ٘ذاؿتٚ ٚ ٝی ثًٛ ٝس وبُٔ دس چبسچٛة ػٙت
فبیذٌٜشایی ثً ٝشح ثحث ٔیپشداصد .اػبػبً ٕٞیٗ اػتٙب  ٚاتىبی ٚی ث ٝفبیذٌٜشایی اػت و ٝثبػث ٔیؿٛد
ٞبسصا٘ی ث ٝػٛٙاٖ یه فبیذٌٜشاٚ ،اسد ٔدبدِ ٝثب ٚی ؿٛد .خبِت آ٘ى ٝساِض دس خبیی ٘یض ث ٝكشاحت ٔجٙبی
ٌضیٙؾ افشاد دس پغِ پشد٘ ٜبدا٘ی سا چیضی ؿجی ٝلبػذٞ« ٜشچ ٝثیـتش ثٟتش ( »)The more is betterثیبٖ
ٔیوٙذ .ث ٝثیبٖ ساِض ،ساخغ ث ٝافشاد حبهش دس پغِ پشد٘ ٜبدا٘ی « ...ثش ایٗ فشم ٞؼتٙذ و ٝخیشٞبی اػبػی
اختٕبػیِ ثیـتش سا ث ٝوٕتش تشخیح ٔیدٙٞذ ( .)Rawls, 2005, p.142ث ٝثیبٖ دیٍشٌٔ ،بِج ٝػ ٟٓثیـتشی اص
خیش ثشای ًشفٞب ػمالیی اػت چشا و ٝػشا٘دبْ  ٚپغ اص افتبدٖ پشد٘ ٜبدا٘ی ،حتی  ٓٞاٌش یىی اص
ًشفٞب ػٕٟی و ٝثیؾ اص تٕبیُ خٛدؽ ثٛد ٜسا ث ٝدػت آٚسد ٜثبؿذ ث ٝاػتفبد ٜاص ٔدجٛس آٖ ٘یؼت؛ دس
٘تیدٔ ٝیتٛاٖ اػالْ وشد و ٝدػتوٓ دس ثخـی اص تٛخیٞٝبی اسائٝؿذ ٜدس ٘ظشی ٝػذاِتٔ ،جٙبی
ا٘ؼبٖؿٙبػی ساِض تفبٚتی ثب ٔجٙبی ا٘ؼبٖؿٙبختی ٘ظشیٞٝبی فبیذٌٜشا یب ٘تیدٌٝشا ٘ذاسدٕٞ .چٙیٗ وبفی
اػت ثب دلت ثیـتشی ث ٝایذ ٜساِض ساخغ ثٌ ٝضیٙؾ اك َٛػذاِت دس پغِ پشد٘ ٜبدا٘ی تٛخ ٝوٙیٓ« :ایٟٙب ـ
یؼٙی اك َٛػذاِت ـ اكِٛی ٞؼتٙذ و ٝافشاد ػبلُ ثٙٔ ٝظٛس پیٌیشی ٔٙبفغ خٛد آٟ٘ب سا دس ایٗ ٔٛلؼیت ـ
٘خؼتیِٗ ـ ثشاثشی ثٙٔٝظٛس ثٙب ٟ٘بدٖ ٔفْٟٞٛبی ثٙیبدیٗ ٔدٕغ خٛد ٔیپزیش٘ذ» (.)Ibid, pp.118-119

 .2یىی دیٍش اص ٘ٛآٚسیٞب دس ٌٔبِؼٞٝبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ،دس حٛصٛٔ ٜلؼیتٞبی
چب٘ٝص٘ی ( )Bargainingثٛدٔ .ذَٞبی چب٘ٝص٘ی دس پی آٖ ثٛد٘ذ و ٝثش اػبع ثشخی
اٌضیْٞٛب ،ساٜحّی ثشای ٔٛلؼیتٞبی چب٘ٝص٘ی فشا ٓٞآٚس٘ذ؛ ثًٛ ٝس ٔثبَٛٔ ،لؼیتٞبی
تؼٟیٓ یه ٔٙجغ ثبدآٚسدٔ ٜیبٖ د٘ ٚفش٘ .خؼتیٗ ساٜحُ پیـٟٙبدی دس ایٗ حٛص٘ ٜیض ثٚٝػیّٝ
خبٖ ٘ؾ ( )John Forbes Nash, 1950اسائ ٝؿذ .ایٗ حٛص ٜاص ٌٔبِؼٞٝبی ٔتخللبٖ
٘ظشی ٝثبصیٞب ثٔ ٝشٚس صٔبٖ ساٜحُٞبی پیـٟٙبدی دیٍشی سا ٘یض ث ٝخٛد دیذ.
*

دیٛیذ ٌٛتیِش ( )David Gauthierثب «اخاللیبت ثش اػبع تٛافك» ( )ْ1986ثٝػٛٙاٖ
ًشاح ایذٜای دسثبس ٜاخالق  ٚػذاِت دس چبسچٛة تحّیُٞبی ٔجتٙی ثش ثبصیٞبی ػبد ٜدس
٘ظشی ٝثبصیٞب  ٚاِجت ٝدس چبسچٛة سٞیبفتٞبی لشاسدادٌشایب٘ ٝؿٙبختٔ ٝیؿٛدٌٛ .تیِش ثب
تؼشیف ٔٛلؼیت اِٚی ٝثشای چب٘ٝص٘ی ،دس پی اسائ ٝساٜحّی ثش اػبع ٔذَٞبی ٔتؼبسف
چب٘ٝص٘ی ثٛد؛ ؿیٜٛای و ٝثًٛٝسی ػمالیی ٘ٝتٟٙب اسائٝوٙٙذٔ ٜالوی ثشای دػتیبثی ثٝ
**

یىی اص اخضای ًشح ٌٛتیِش ،پیـٟٙبد ساٜحّی ثشای ٔٛلؼیتٞبی چب٘ٝص٘ی دس ٘ظشیٝ
ثبصیٞب ثٛد؛ ساٜحّی و ٝاص ٘ظش خٛدؽ پبػخی ػمالیی ٙٔ ٚحلشثٝفشد ثشای چٙیٗ
ٔٛلؼیتٞبیی اػت ( .)Gauthier, 1986, p.139خبِت آ٘ى ٝساٜحُ پیـٟٙبدی ٌٛتیِش،
ٌٝ٘ٛای اص ساٜحُ چب٘ٝص٘ی وبالی ـ اػٕٛسدیٙؼىی ( )ْ1975ثٛد ٜؤ ٝذتٞب پیؾ پیـٟٙبد
ؿذ ٜثٛد و ٝاِجت ٝخٛد ٌٛتیِش  ٓٞث ٝایٗ اثشپزیشی اؿبس ٜوشد ٜاػت (ٌ .)Ibid. p.130فتٙی
اػت وٚ ٝی ثٚٝاػٌ ٝثشخی ا٘تمبدٞب ،ثؼذٞب ساٜحُ پیـٟٙبدی خٛیؾ سا ث ٝوٙبسی ٟ٘بدٚ ٜ

* .فیّؼٛف وب٘بدایی ـ أشیىبیی و ٝثٝػٛٙاٖ فیّؼٛف اخالق ٘ئٞٛبثضی ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػتٟٓٔ .تشیٗ وتبة
ٚی اخالل٘ات تزاساس تَافك ( )ْ1986اػت و ٝتٛخ ٝثؼیبسی دس ٔدبٔغ فّؼفی ،فّؼف ٝاخالق  ٚفّؼفٝ
ػیبػی سا ث ٝخٛد خّت وشد.
**ٌ .فتٙی اػت و ٝاص دیذ ثؼیبسی اص ٔتخللبٖ ٔیبٖسؿتٝای دس حٛص ٜفّؼف ٚ ٝالتلبد ،سفتبس اخاللی
ٔؼبدَ ثشٚص ٓٞآٍٙٞی ٕٞ ٚىبسی ٔیبٖ ثبصیىٙبٖ اػت (ثًٛٝس ٔثبَ دس  .)Curry, 2016اص ایٗ دیذ اخالق
اػبػبً دس ٔٛلؼیتٞبی تؼبّٔی ٔؼٙبداس ثٛد ٚ ٜلشاس ثش آٖ اػت و ٝث٘ ٝحٛی اص ا٘حبء ث ٝحُ تؼبسم ٔٙبفغ
ٔیبٖ ثبصیىٙبٖ پشداخت ٝؿٛد.

فصلٌاهِ ػلوٖ پژٍّطٖ التصاد اسالهًٖ /ظزِٗ تاسّٕا تِ هثاتِ اتشارٕ تزإ ...

تٛافمی اخاللی ثبؿذ ثّى ٝدس ٔؼبئّی ٔب٘ٙذ ػذاِت تٛصیؼی ٘یض اػتفبد ٜؿٛد.
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ث ٝساٜحُ چب٘ٝص٘ی ٘ؾ؛ یؼٙی ساٜحّی و ٝثیؾ اص چ ُٟػبَ پیؾ دس ادثیبت ٘ظشی ٝثبصیٞب
پیـٟٙبد ؿذ ٜثٛدٔ ،شاخؼت وشد (.)Gauthier, 1993, p.180

*

 .3تأییذوٙٙذ ٜدیٍش ثً ٝشح لوی ٝػبٔ )Folk Theorem( ٝدس ثبصیٞبی تىشاسی ٚ
اثشپزیشی ثخـی اص ػٙبكش اػتذالِی وٙث ثیٕٛٙس ()Kenneth Binmore

**

دس ٘ظشیٝ

ػذاِتؾ ثش ٔیٌشدد .دس د ٝٞؿلت ٔیالدی (ثبص ْ1950 ٜـ  )ْ1960لوی ٝػبٔ ٝدس
ثبصیٞبی تىشاسی ٔیبٖ ٔتخللبٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب ٔؼشٚف  ٚآؿٙب ثٛدGibbons, 1992, ( ٜ

 ٚ )p.89اثذاع یب اثجبت آٖ ٔتؼّك ث ٝفشد خبكی ٘جٛد٘ .خؼتیٗ تجییٗٞبی ثیٕٛٙس اص ٘ظشیٝ
خٛیؾ ٘یض ثب فبكّٝای لشیت ث ٝػی ػبَ اص ًشح لوی ٝػبٔ ٝث ٝایٗ لوی ٟٓٔ ٝدس ثبصیٞبی
تىشاسی ثش ٔیٌشدد .ثیٕٛٙس دس وتبة د ٚخّذی خٛیؾ ثب ػٛٙاٖ اكّی ًظزِٗ تاسّٕا ٍ
لزارداد اجتواػٖ (٘ ٚ )ْ1998 ٚ ْ1994یض وتبة ٔتأخش خٛیؾ ثب ػٛٙاٖ ػذالت طث٘ؼٖ
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( )ْ2005ثً ٝشح ایذ ٜخٛیؾ دسثبس ٜػذاِت پشداخت ٝاػت.

فصلٌاهِ ػلوٖ پژٍّطٖ التصاد اسالهٖ /ػزتٖ ،ساّذٍٕفا ،رضائٖ ٍ هَحذٕ تکٌظز

ٔؼئّ ٝاكّی ثیٕٛٙس ٔب٘ٙذ ٞبثض ٘ ٚیض ساِض ،ؿی ٜٛدػتیبثی ث ٝلشاسدادی اختٕبػی ػبدال٘ٝ
اػتٚ .ی ػ ٝؿشى ثشای چٙیٗ لشاسدادی ثشٔیؿٕبسد :اِف) پبیذاسی ،ة) وبسایی ،ج)
ٔٙلفب٘ ٝثٛدٖٔ .حُ تٕشوض ٔب ٕٞبٖ ؿشى ٘خؼت ٚی اػت .ثٙب ث ٝتحّیُ ٚیٙٔ ،بػتتشیٗ
اثضاس ثشای تحّیُ ٔٛلؼیت پبیذاس یب ٕٞبٖ تؼبدِی ،تحّیُ اص دیذ ثبصیٞبی تىشاسی اػت.
لوی ٝػبٔ٘ ٝیض و ٝثشای ثبصیٞبی تىشاسی كبدق ثٛد ٚ ٜتؼییٗوٙٙذ ٜاػتشاتظیٞبی تؼبدِی
ثبصیىٙبٖ دس ایٗ ٚهؼیت ٔیثبؿذ ،تؼییٗوٙٙذ ٜلشاسدادٞبی اختٕبػی پبیذاس ثشای ٚی اػت.
 .4دس ٌبْ ٟ٘بیی ٘یض ثبیذ ثً ٝشح ٘ظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی ()Evolutionary Game Theory
اؿبس ٜوٙیٓ .خبػتٍب٘ ٜظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی سا ٔیتٛاٖ ثٟشٌٜیشی اص ٘ظشی ٝثبصیٞب دس فوبی ػّْٛ
* .دس ٔتٗٞبی فّؼفی  ٚفّؼف ٝاخالق ث ٝصثبٖ فبسػی اؿبسٜٞبی ا٘ذوی ث ٝػیش اػتذالَٞبی ٌٛتیش  ٚپشٚطٜ
ٚی ؿذ ٜاػتٙٔ .جغ صیش ٔمبِ ٝحبكُ اص خؼتبس ٘ٛیؼٙذٌبٖ ثٛد و ٝث٘ ٝظش دسآٔذ خٛثی ثشای ٚسٚد ثٝ
صٔیٞٝٙبی فىشی ٌٛتیش اػت (پیه حشف ،1390 ،ٝف 69ـ .)88
** .التلبدداٖ ٔ ٚتخلق ٘ظشی ٝثبصیٞبی ثشیتب٘یبیی اػتٚ .ی یىی اص ٘ٛآٚساٖ دس حٛص٘ ٜظشی ٝچب٘ٝص٘ی
دس ٘ظشی ٝثبصیٞبػت .ثٚٝاػٌٔ ٝدٕٛػ ٝوبسٞبیی و ٝدس حٛصٜٞبی ٔیبٖسؿتٝای التلبد ،ػّ ْٛػیبػی ٚ
اخالق ا٘دبْ ؿذ ٜاػتٚ ،ی سا اص فیّؼٛفبٖ تحّیّی ٔیؿٕبس٘ذ.

صیؼتی ٌٔ ٚبِؼ ٝتحَٞٛبی خٕؼیتی دس ٔحیيٞبی ثب ٚیظٌی تمبثّی  ٚاِجت ٝغیشاسادی دا٘ؼت.

ؿىٌُیشی چٙیٗ سٚیىشدی ٔتأثش اص اسائ٘ ٝظشی ٝثبصیٞب ثٚٝػیّ ٝفٛ٘ ٖٛیٕٗ ٛٔ ٚسٌٙـتشٖ  ٚا٘دبْ
ثشخی ٌٔبِؼٞٝب ثٚٝػیّ ٝصیؼتؿٙبػبٖ  ٚسیبهیدا٘بٖ ثٛد ٜاػت .ؿىٌُیشی ٘ظشی ٝثبصیٞبی
تٌٛسی ثیؾ اص ٔ ،ٕٝٞذی ٖٛخبٖ ٔیٙبسد اػٕیت اػتٟٓٔ .تشیٗ ٔف ْٟٛدس ٘ظشی ٝثبصیٞبی
تٌٛسی یؼٙی اػتشاتظی پبیذاس تٌٛسی٘ ،خؼتیٗ ثبس ثٚ ٝػیّٔ ٝیٙبسد اػٕیت دس ْ1972
كٛستثٙذی ؿذٜ؛ ػپغ ث ٝؿىُ سػٕیتش ثٕٞ ٝشا ٜیىی اص ٕٞىبسا٘ؾ تجییٗ ؿذ ( & Smith

 .)Price, 1973ثًٛٝس ػبد٘ ٜیض ٔٙظٛس اص اػتشاتظی پبیذاس تٌٛسی ،حبِتی اػت و ٝتشویت
خٕؼیتی ثبصیىٙبٖ ثب ا٘تخبة آٖ اػتشاتظی ثٚٝاػٌ ٝپیذایؾ خٟؾٞبی احتٕبِی تغییش ٘ىٙذ.
ایٗ ٘ظشی ٝو ٝثٛ٘ ٝػی ًشحی ٘ ٛدس ٔدٕٛػٌٔ ٝبِؼٞٝبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ثٛد ثب فبكّٝای
*

٘ضدیه ث ٝپب٘ضد ٜػبَ٘ ،ظش ساثشت ػبٌذٖ ( )Roert Sugden, 1989سا ث ٝخٛد خّت وشد
 ٚثًٛٝس آؿىبسی دس آثبس ثشایبٖ اػىشٔض ()Brian Skyrms, 1996

**

ث ٝاٚج ثٟشٌٜیشی

ٔٙبثغ ثبدآٚسد ،ٜثش اػبع تحّیُٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی ثٙٔ ٝلفب٘ ٝدا٘ؼتٝؿذٖ تمؼیٓ
* .پظٞٚـٍش ثشیتب٘یبیی و ٝدس د ٚحٛص ٜالتلبد سفتبسی  ٚفّؼف ٝػیبػی آثبس لبثُ تٛخٟی داسدٞ .ش چٙذ ٚی
ثٝػٛٙاٖ فیّؼٛف اخالق ؿٙبختٕ٘ ٝیؿٛد  ٚثیـتش ثٝػٛٙاٖ التلبدداٖ یب فیّؼٛف التلبدی ٌٔشح اػت أب
ا٘تـبس ثشخی آثبسؽ دس ٔدّٞٝبی فّؼف ٝاخالق ٘ ٚیض تٛخٔ ٝدبٔغ ٔ ٚدّٞٝبی اكیُ فّؼف ٝاخالق ثٝ
ٟٔٓتشیٗ وتبة ٚی دس حٛصٛٔ ٜسد ثحث؛ یؼٙی التصاد حكّ ،وکارٕ ٍ رفاُ ( ،)]1986[ ْ2005ثبػث
ؿذ ایذٚ ٜی دس حٛص ٜفّؼف ٝاخالق سا ثشخٛسداس اص كالحیت الصْ ثشای ثشسػی ثذا٘یٓٙٔ .بثغ صیش ثٝػٛٙاٖ
د ٕٝ٘ٛ٘ ٚاص تٛخ ٝث ٝآثبس ٚی ،لبثُ اؿبسٞ ٜؼتٙذ

(Pettit, 1990, pp.725-755/ Verbeek, 2010, pp.541-

.)559,
**ٚ .ی اػتبد ٌٔٙك ،فّؼف ٚ ٝالتلبد دا٘ـٍب ٜوبِیفش٘یب دس اسٚیٗ ٘ ٚیض اػتبد فّؼف ٝدا٘ـٍب ٜاػتٙفٛسد اػت.
ٟٔٓتشیٗ حٛصٜٞبی پظٞٚـی ٚی ٘ظشی ٝتلٕیٌٓیشیٔ ،جب٘ی احتٕبَٞب ٘ ٚظشی ٝثبصیٞبػت .وبسٞبی
پظٞٚـی ٔتأخش ٚی اص خّٕ ٝد ٚوتبة تطَر لزارداد اجتواػٖ (٘ ٚ ْ1996یض تدذیذ چبح دس ٚ )ْ2014
ضکار گَسى ٍ تطَر ساختار اجتواػٖ ( ،)ْ2004دسثبسٔ ٜبٞیت لشاسداد اختٕبػی ثب اػتفبد ٜاص ٘ظشیٝ
ثبصیٞبی تٌٛسی اػت .ث ٝثیبٖ ٞبػٕٗ ٔ ٚىفشػ ،ٖٛاػىشٔض وبسثشدٞبیی ؿٍشف اص ٘ظشی ٝثبصیٞبی
تٌٛسی دس حٛصٙٞ ٜدبسٞبی اختٕبػی سا اظٟبس داؿت ٝاػت (ٞبػٕٗ ٔ ٚىفشػ .ْ2006 ،ٖٛف.)255
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دس ٔٛهٛع ػذاِت یب ا٘لبف دػت یبفت .ایٗ افشاد دس ٔٛهٛعٞبیی چٔ ٖٛبِىیت یب تؼٟیٓ
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50ـ 50دس ٘ظش افشاد ٘ ٚیض پبیذاسٔب٘ذٖ ایٗ ؿی ٜٛػُٕ ٘ظش داؿت ٚ ٝاػبع تحّیُ خٛیؾ اص
ٙٞدبسٞب ،اك َٛیب ٔیثبقٞبی اختٕبػی ػبدال٘ ٝسا ٚخٛد چٙیٗ ٔـخلٝای لشاس داد٘ذ.
ػبٌذٖ ثب ٔ ٟٓدا٘ؼتٗ أىبٖ ثشٚص ٓٞآٍٙٞی ٔیبٖ افشاد آٖ  ٓٞثذٚ ٖٚخٛد ٞشٌ ٝ٘ٛلٜٛ
لبٞشٜای ثش اػتؼبس٘ ٜظٓ خٛداٍ٘یخت ٝدػت ٔیٌزاسد .ػبٌذٖ ثب اػتفبد ٜاص ٔف ْٟٛتؼبدَ ث ٝتحّیُ
ػٔ ٝیثبق ٔٓٞ ٟٓآٍٙٞیٔ ،بِىیت ٔ ٚؼبّٔ ٝثٔ ٝثُ ٔیپشداصد .اص ٘ظش ٚی ٔیثبقٞبی ٓٞآٍٙٞیِ لبثُِ
ٔـبٞذ ٜدس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜو ٝثذٚ ٖٚخٛد ٞشٌ ٝ٘ٛل ٜٛلبٞشٜای ثشٚص ٔیوٙذ ،اثضاسی ثشای
ٓٞآٍٙٞی  ٚثشٚص ٔٛلؼیت تؼبدِی اػتٚ .ی ثشای تجییٗ ٔیثبق ٔبِىیت اص اثضاس ٘ظشی ٝثبصیٞبی
تٌٛسی اػتفبدٔ ٜیوٙذ  ٚپیذایؾ ٔیثبقٞبیی ٔب٘ٙذ «اٌش ٔبِه چیضی ٞؼتی تب ػشحذ ٔشي ثشای
حفظؾ ثد( ًٙاػتشاتظی ثبص)  ٚاٌش ٔبِه چیضی ٘یؼتی دسٌیش ٘ـ( ٛاػتشاتظی وجٛتش)» سا
اػتشاتظیٞبی پبیذاس تٌٛسی دا٘ؼت ٚ ٝاِجت ٝثب اثضاسٞبی ٔشث٘ ًٝٛیض دس اثجبت پبیذاسی آٖ ٔیوٛؿذ.
102

اػىشٔض ثب اػتفبد ٜاص ثبصی تمؼیٓ ػبیذی اِٚی ٝو ٝاص چٙذیٗ تؼبدَ ثشخٛسداس ٞؼتٙذ،
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ٔٛلؼیت ٞبی داسای ٚهؼیت تؼبدَ پبیذاس تٌٛسی سا ٚهؼیت ػبدال٘ ٝتّمی ٔیوٙذٚ .ی دس
ًشح ایذ ٜخٛیؾ پبفـبسی ثؼیبسی ثش ا٘تخبة ثبصی ٔتٙبػت ثب ٔٛهٛع لشاسداد اختٕبػی
*

داؿت ٚ ٝاصایٗس ٚثبصی ؿىبس ٌٛصٖ ( )Stag Huntسا ثشای ایٗ ٔٙظٛس ثش ٔیٌضیٙذٚ .ی ثب
ؿشٚع اص ٚهغ ًجیؼی ٞبثضی دس تؼبدَ غبِت سیؼىی ،فشایٙذ تغییش ٔٛلؼیت خبٔؼ ٝثٝ
ٚهؼیت غبِت پیبٔذی سا سكذ ٔیوٙذ.

**

ػشا٘دبْ آ٘ى ٝثب تٛخ ٝث ٝؿٛاٞذ پیؾٌفت ٚ ٝأىبٖ سكذ چٙیٗ ساثٌٝای ٔیتٛاٖ فشهیٝ
ٚخٛد ساثٌٝای اص ًشف ثشخی پیـشفتٞب دس ٔدٕٛػٌٔ ٝبِؼٞٝبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ث ٝثشخی
ایذٜٞبی ٔؼبكش دسثبس ٜػذاِت سا تأییذ وشد .دالِت ایٗ فشهی ٝآٖ اػت و ٝثیبٖ ٔیداسد
* .ایٗ ثبصی ػبدٔ ٜب٘ٙذ ٔؼٕبی ص٘ذا٘ی اص ثبصیٞبی اثضاسی ( )Toy Gamesتّمی ٔیؿٛد و ٝثشای تحّیُ

ٔبٞیت لشاسداد اختٕبػی ثٚٝػیّ ٝاػىشٔض پبفـبسی ؿذ ٜاػتٌ .فتٙی اػت ایٗ ثبصی ثشٌشفت ٝاص ایذ ٜطاٖ
طان سٚػ ٛساخغ ث ٝلشاسداد اختٕبػی اػت.
**ٙٔ .ظٛس اص تؼبدَ غبِت سیؼىی ٚهؼیتی اػت و ٕٝٞ ٝافشاد خبٔؼ ٝدس پی ؿىبس خشٌٛؽ ـ وبس فشدی
و ٝثًٛٝس لٌغ ػبیذی دس ثشخٛاٞذ داؿت ـ ٔیس٘ٚذٙٔ .ظٛس اص تؼبدَ غبِت پیبٔذی  ٓٞآٖ اػت و ٝافشاد
دػت ثٕٞ ٝىبسی صد ٚ ٜث ٝؿىبس ٌٛصٖ و ٝاِجت ٝپیبٔذ ثبالتشی ثشای آ٘بٖ فشأ ٓٞیآٚسد ،دػت ٔیص٘ٙذ.

ثشخی ٘ظشیٞٝبی ٔؼبكش ًشح ؿذ ٜدسثبس ٜػذاِت  ٚاخالق ثب تأخیشی صٔب٘ی ٔتأثش اص
٘ٛآٚسیٞبی كٛست ٌشفت ٝدس ٘ظشی ٝثبصیٞب ٞؼتٙذ (سػٓ تٛهیحی یه).

•طزح تاسّٕإ تا جوغ صفز ٍ پ٘طٌْاد راُحل  maximinتِ ٍس٘لِ تَسط فَى ًَٗوي ٍ هَرگٌطتزى
([1953]1944م)
1

•استفادُ اس لاػذٓ  maximinتِ ػٌَاى لاػذٓ اًتخاب ػمالئٖ تزإ گشٌٗص اصَل ػذالت تَسط رالش([2005]1971م)
•طزح هذلّإ چاًِسًٖ تا پ٘طگاهٖ ًص (1950م) ٍ ًَآٍرّٕاٖٗ تَسط کاالٕ ٍ اسوَردٌٗسکٖ (1975م)

2

•طزح اٗذٓ اخالق هثتٌٖ تز تَافك تا استفادُ اس هذلّإ چاًِسًٖ تَسط گَت٘ز (1986م) ٍ ً٘ش تأث٘زپذٗزٕ اس راُحل چاًِسًٖ
در تاستٌٖ٘ اٗذٓ خَٗص در تاب اخالق ٍ ػذالت (1993م)
•لض٘ٔ ػاهِ در تاسّٕإ تکزارٕ (ضزٍع طزح ٍ تْزُگ٘زٕ اس آى هطخص ً٘ست ،تِ لثل اس 1960م تزهٖگزدد)

•طزح ًظزٗٔ تاسّٕإ تطَرٕ ٍ اتذاع هفَْم  ESSتا پ٘طگاهٖ هٌ٘ارد اسو٘ت ٍ پزاٗس (1973م)
4

•طزح اٗذُ ساگذى (1989م)  ،اسکزهش (1994م) ٍ تٌ٘وَر (1994م) راجغ تِ ٌّجارّإ اًصاف ،ػذالت ،لزارداد
اجتواػٖ ٍ ه٘ثاقّا تزپاِٗ ًظزِٗ تاسّٕإ تطَرٕ

رسن توضیحی یک :اثزپذیزی طزح بزخی نظزیههای هزبوط به اخالق ،عذالت یا قزارداد اجتواعی اس ظهور هفهومها
و راهحلهای جذیذ در هجووعه هطالعههای نظزیه باسیها

نجات فلسفه اخالق اس نظزیه باسیها
حبَ ٘ٛثت ث ٝاسصیبثی ا٘تمبدی اص اثشٌزاسی چبسچٛة تحّیّی ٔ ٚذَٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ثش
ٌٔبِؼٞٝبی فّؼف ٝاخالق ٔیسػذ .دغذغ ٝاكّی دس ایٗ ثخؾ فشآٞآٚسدٖ پبػخٞبیی ثشای
پشػؾٞبی صیش اػت« :آیب ٘ظشی ٝثبصیٞب اثضاس ٔٙبػجی ثشای فیّؼٛفبٖ اخالق اػت؟» یب «آیب
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3

•طزح اٗذٓ ػذالت طث٘ؼٖ تا استفادُ اس لضِ٘ ػاهِ در تاسّٕإ تکزارٕ تَسط تٌ٘وَر (1994م)
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ٔیتٛاٖ ث٘ ٝظشی ٝثبصیٞب ث ٝػٛٙاٖ اثضاسی خبِی اص ٔحتٛا ٍ٘شیؼت و ٝلبثّیت ثٝوبسٌیشی
ثٚٝػیّ٘ ٝظشیٞٝبی اخاللی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسا داسد؟»
پیؾ اص پیٌیشی ثحثٞب  ،الصْ اػت تفىیىی ٔیبٖ دٛ٘ ٚع چبسچٛة تحّیّی دس ٘ظشیٝ
ثبصیٞب لبئُ ؿذ ٚ ٜپبػخ ث ٝپشػؾٞبی پیؾٌفت ٝسا دس ٞش دٚی ایٗ حٛصٜٞب ،ثًٛٝس ٔدضا
ٔذ ٘ظش لشاس دٞیٓ .ػ ٝدػتٛ٘ ٝآٚسی ٘خؼت دس حٛص٘ ٜظشی ٝثبصیٞب و ٝثحث ؿذ ـ لبػذٜ
حذاوثشػبصی حذالُٞبٔ ،ذَٞبی چب٘ٝص٘ی  ٚلوی ٝػبٔ ٝدس ثبصیٞبی تىشاسی سا ٔیتٛاٖ دس
حٛصٌٔ ٜبِؼٞٝبی ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه تّمی وشد ٚ ٜاص ٘ظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی ـ حٛصٜ
چٟبسْ اؿبسٜؿذ ٜدس ثخؾ پیؾ ـ تفىیه وشد .ػّت ِض ْٚایٗ تٕبیض ث ٝتفبٚت ٔفشٚمٞب ٚ
ؿیٜٞٛبی تحّیّی ایٗ د ٚدػت ٝثش ٔیٌشدد.
چٙذ تفبٚت ػٕذ ٜثیٗ ایٗ د ٚسٚیىشد دیذٔ ٜیؿٛد٘ :خؼت ایٙى ٝادػب ٔیؿٛد ٘ظشی ٝثبصیٞبی
تٌٛسی ثش خالف ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ث ٝتحّیُ وبسٞبی تٛدٜای  ٚخٕؼیتی ٔیپشداصد .تفبٚت
104

دیٍش ایٙى ٝدس ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیهٔ ،ؼئّ ٝا٘تخبة ٔجتٙی ثش ثیـیٝٙػبصی فبیذ ٜفشدی كٛست
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ٔیٌیشد؛ دس حبِی و ٝدس ٘ظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی ،ا٘تخبة ٛٞؿٕٙذا٘ٝای دخیُ ٘جٛد ٜثّى ٝا٘ؼبٖٞب
ثٔ ٝثبثٛٔ ٝخٛدٞبیی خٛاٙٞذ ثٛد و ٝدس ٔمبْ تحّیٌُٛ ،یی ٌضیٙؾ ًجیؼی ( )Natural Selectionـ
داسٚیٙی ـ ٔجتٙی ثش تٙبػت ( )Fitnessـ تٛا٘بیی صیؼتی ـ ثبالتش ثش سفتبس آٟ٘ب حبوٓ اػت .تفبٚت
اخٕبِی ایٗ د ٚسٞیبفت ثًٛ ٝس اخٕبِی دس لبِت خذ َٚیه اؿبس ٜؿذ ٜاػت؛ دس ٘تید ٝدس دٚ
لؼٕت ثؼذ ث ٝتفىیه  ٚتشتیت ث ٝد ٚحٛص ٜپیؾٌفت ٝخٛاٞیٓ پشداخت.
خذ َٚیه :تفبٚتٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ٘ ٚظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی

هؤلفِّإ تاسٕ

ًظزِٗ تاسّٕإ کالس٘ک

ًظزِٗ تاسّٕإ تطَرٕ

ثبصیىٙبٖ

ا٘ؼبٖ ػمالیی

ٔٛخٛدات ص٘ذٜ

تؼذاد ثبصیىٙبٖ ٔٛسد تحّیُ

ثًٛ ٝس ٔؼٕ َٛا٘ذن

خٕؼیتی اص ثبصیىٙبٖ

اػتشاتظیٞب

ا٘تخبةٞبی ٕٔىٗ

ٌ( ٝ٘ٛػٙخ) ٞبی ٕٔىٗ

پیبٔذ

فبیذٜ

تٙبػت صیؼتی

ٚهؼیت ٔٛسد تحّیُ

اػتشاتظی تؼبدِی ٘ؾ یب ٔـتمبت آٖ

اػتشاتظی پبیذاس تٌٛسی

ٔٙجغ :ثشٌشفت ٝاص( :صاٞذیٚفب  ٚسهبئی ،1394 ،ف)73

نظزیه باسیهای کالسیک و فلسفه اخالق

غبِت ٘ظشیٝپشداصاٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب ٍ٘بٞی خٙثب ث ٝچبسچٛة تحّیّی ٘ظشی ٝثبصیٞب داس٘ذ .ث ٝثیبٖ
دلیكتش ،سٚیىشد آ٘بٖ ساخغ ث ٝػمال٘یت ثش تّمی ٙٞدبسی اص ػمال٘یت ٔتىی ٘یؼت؛ ثًٛٝس ٔثبَ،
ساثشت آ )Robert Aumann( ٗٔٚدس تأییذ اسصؽ خٙثبیی ٘ظشی ٝثبصیٞب ثبٚس داسد:
ٞش چٙذ ٔیتٛاٖ ثیٗ ٘ظشی ٝثبصیٞب  ٚاخالق ،استجبًبتی ٔفٟٔٛی ـ ثشای ٔثبَ اص ٘ٛع چٍٍ٘ٛی
اثشٌزاسی ٘ظشی ٝثبصیٞب ثش اخالق یب اػتفبد ٜاص ٘ظشی ٝثبصیٞب ثشای تحّیُ سفتبسٞبی اخاللی
ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی ـ پیذا وشد  ٚاص ػٛیی دیٍش ؿٙبخت ایٗ استجبى ث ٝخٛدی خٛد إٞیت داسد أب
ثبیذ خبًش٘ـبٖ وشد ثب تٕبْ ایٗ اٚكبف٘ ،ظشی ٝثبصیٞب اص ٞش ٌٔ ٝ٘ٛحتٛا ٔ ٚوٕ ٖٛاخاللی
تٟی اػت؛ ث ٝػجبست دیٍش٘ ،ظشی ٝثبصیٞب ٞیچٌ ٝ٘ٛتٛكی ٝاخاللی دس ثش ٘ذاسد  ٚاص ِحبٍ
اخاللی ثًٛ ٝس وبُٔ خٙثبػت؛ ثشای ٔثبَ ،تؼبدَ ٘ؾ ٞیچٌبٕ٘ ٜیٌٛیذ فبیذ ٜسا حذاوثش وٗ
ثّى ٝفمي ٘تیدٞٝبی آ٘چ ٝا٘دبْ ٔیدٞیٓ سا وـف ٔیوٙذ (.)Aumann, 2008, p.553

وٙث ثیٕٛٙس دسایٗثبسٔ ٜیٌٛیذ٘« :ظشی ٝثبصیٞب ،سؿتٝای فبلذ ٔبٞیت حمیمی ٔ ٚحتٛای
دٙٞذ ٚ .)Binmore, 2007a, p.56( »...ی دس خبی دیٍشی ٔیافضایذ:
لویٞٝبی سیبهی اػبػبً ایٕٗٞب٘یٌٛیی (ٞ )Tautologyؼتٙذ .ایٗ لویٞٝبی ایٕٗٞب٘یٌٛیب٘ٝ
ٕ٘یتٛا٘ٙذ اؿتجب ٜثبؿٙذ چشا وٞ ٝیچ أش لبئٓ ث ٝراتی سا ادػب ٕ٘یوٙٙذ و ٝثخٛاٞذ دسػت یب
غّي ثبؿذٌ ... .ضاسٜٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ٕ٘یتٛا٘ٙذ ثذ یب خٛة ثبؿٙذ .ایٗ ٌضاسٜٞب اػبػبً ٘ؼجت
ثٛٔ ٝهٛعٞبی اخاللی خٙثب ٞؼتٙذ (.)Binmore, 1994, pp.95-96

آسیُ ساثیٙـتیٗ (٘ )Ariel Rubinsteinیض دس ٔؤخشٜای و ٝدس ؿلتٕیٗ ػبٍِشد ٘ـش
وتبة ًظزِٗ تاسّٕا ٍ رفتار التصادٕ ثش ایٗ وتبة ٔی٘ٛیؼذٔ ،ذػی ٞیچٌ ٝ٘ٛدالِت
ٙٞدبسی ثشای ٘ظشی ٝثبصیٞب ٕ٘یؿٛدٚ .ی ٔیٌٛیذ:
٘ظشی ٝثبصیٞب ث ٝؿٙبػبیی اٍِٞٛبی اػتذالَ پشداخت ٚ ٝدالِتٞبی آٖ سا ثشای تلٕیٌٓیشی دس
ایٗ ٚهؼیت تؼبّٔی اسصیبثی ٔیوٙذ؛ ثٙبثشایٗ ٘ظشی ٝثبصیٞب ٞیچ دالِت ٙٞدبسی دس خٛد
٘ذاسد ٘ ...ظشی ٝثبصیٞب لشاثت ثؼیبسی ثب ٌٔٙك داسدٌٙٔ .ك ،اخبص ٜا٘تخبة خّٕٞٝبی كبدق اص
وبرة سا ٕ٘یدٞذٌٙٔ ،ك ثٔ ٝب دس ا٘تخبة دسػت اص غّي وٕه ٕ٘یوٙذ٘ .ظشی ٝثبصیٞب ٘یض ثٝ
ٔب ٕ٘یٌٛیذ وذاْ ػُٕ ٔشخح اػت (.)Neumann & Morgenstern, 2007, pp.634-635
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لبئٓ ث ٝرات اػت٘ .ظشی ٝثبصیٞب ثٔ ٝشدْ ٕ٘یٌٛیذ چ ٝثبٚسی داؿت ٝیب چ ٝػّٕی ثبیذ ا٘دبْ
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دس ثشاثش ،ثشخی ٘ٛآٚساٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب ثش ٚخٛد تّمی ٔحتٛایی اص ػمال٘یتٔ ،جتٙی ثش
پیٌیشی ٔٙبفغ ؿخلی ث ٝػٛٙاٖ اكُ سإٙٞب دس ٔٛلؼیتٞبی ا٘تخبة پبفـبسی داس٘ذ .ؿبیذ
ٟٔٓتشیٗ تلشیح ثش خٙجٙٞ ٝدبسیثٛدٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب سا ثتٛاٖ دس ٞبسصا٘ی ٔـبٞذ ٜوشد؛ ٚی
ثش ایٗ ثبٚس اػت و ٝدس ٘ظشی ٝثبصیٞب ٔب٘ٙذ غبِت ٘ظشیٞٝبی التلبدی٘ ،ظشیٔ ٝب یه ٘ظشیٝ
ٙٞدبسی (تدٛیضی ( ))Prescriptiveاػت تب ایٙى ٝیه ٘ظشی ٝاثجبتی (تٛكیفی) ثبؿذ.
دػتوٓ آ٘ى ... ٝآٖ ـ ٘ظشی ٝـ ثب پشػؾ اص ایٙىٞ ٝش ثبصیىٗ ثبیذ ثٙٔ ٝظٛس استمبی ٔؤثشتش
ٔٙبفغ ؿخلی دس ثبصی چٍ ٝ٘ٛػُٕ وٙذ ،ػشٚوبس داسد  ٝ٘ ٚثب پشػؾ اص ایٙىٚ ٝی ـ یب
افشادی ٔـبثٝاؽ ـ چٍ ٝ٘ٛثٚ ٝالغ دس یه ثبصی ػُٕ ٔیوٙٙذ ( Harsanyi, 2008

 .)[1977], p.16ث ٝثیبٖ ػبد ،ٜػشا٘دبْ تحّیُٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب سا ٔیتٛاٖ تٛكی ٝساخغ
ث ٝؿی ٜٛا٘تخبة تّمی وشدٞ ،ش چٙذ ؤ ٝذػی ؿٛیٓ اِضاْ ث ٝا٘تخبة اػتشاتظی پیـٟٙبدی اص
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ًشف خٛد ٘ظشی ٝثبصیٞب ٘یؼت.
ث٘ ٝظش ٔیسػذ اٌش ثخٛاٞیٓ ث ٝآ٘چٔ ٝتخللبٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب ا٘دبْ ٔیدٙٞذ  ٝ٘ ٚآ٘چٝ
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ٔتخللبٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب ادػب ٔیوٙٙذ تٛخ ٝوٙیٓٔ ،یثیٙیٓ وٟ٘ ٝبیت وٛؿؾ آ٘بٖ ثشای
دسن ٔٛلؼیت تؼبدِی ـ ٔٛلؼیتی و ٝا٘حشاف اص آٖ ثشای ثبصیىٙبٖ ٌّٔٛة ٘یؼت ـ كشف
*

ٔیؿٛد .یبفتٗ ایٗ تؼبدَ ٘یض چ ٝثًٛٝس كشیح  ٚچ ٝهٕٙی دالِت ثش ٘ٛػی تٛكی ٝیب
تدٛیض داسد؛ ٚهؼیت ٌّٔٛثی و ٝثش پبیٔ ٝفشٚمٞبی ٔٛسد ٘ظش دسثبس ٜػمالییثٛدٖ
ثبصیىٙبٖ ث ٝآٖ خٛاٞیٓ سػیذ یب ایٙى ٝتٛكی ٝآٖ اػت و ٝث ٝآٖ ٌ ٝ٘ٛػُٕ ؿٛد.

**

ث ٝایٗ

* .ث ٝل َٛایٗ ثیبٖ ٔٙتؼت ث ٝایٙـتبیٗ و ٝاٌش ٔیخٛاٞیذ چیضی اص فیضیهدا٘بٖ دسثبس ٜسٚؽٞبیی و ٝث ٝوبس
ٌشفتٝا٘ذ ثذا٘یذ «ث ٝحشفٞبی آٟ٘ب ٌٛؽ ٘ذٞیذ  ٚتٛخ ٝخٛد سا ٔؼٌٛف ث ٝاػٕبَ آٟ٘ب وٙیذ».
**ٕٞ .بًٖٛس و ٝلبثُ پیؾثیٙی اػت چٙیٗ خٕغثٙذی ٔٛافمبٖ ٘ ٚیض ٔخبِفبٖ خٛد سا داسد أب ٘ىتٝای و ٝث٘ ٝظش
ٔیسػذ تب حذ فشاٚا٘ی ثش ٙٞدبسی یب تٛكیٝایثٛدٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب دالِت داسد ،اثشٌزاسیٞبی غیشٔؼتمیٓ یب
غیشكشیح ٘ظشی ٝثبصیٞب ثش سفتبس افشاد اػت .دس خیُ ػظیٓ ا٘ٛاع ثبصیٞب ٛٔ ٚلؼیتٞبی تؼبّٔی ٔیتٛاٖ ٔٛاسدی
سا یبفت و ٝپغ اص اسائ ٝتحّیُ ٔجتٙی ثش ٘ظشی ٝثبصیٞب ،آصٔبیؾؿ٘ٛذ ٜثٌٝ٘ٛ ٝای ٔتفبٚت اص آ٘چ ٝپیؾ اص اسائٝ
ایٗ تحّیُٞب سفتبس ٔیوشد ،دػت ث ٝا٘تخبة ٔیص٘ذ؛ ؿبیذ ثتٛاٖ اص ایٗ پذیذ ٜثٝػٛٙاٖ وبسثشد اػتؼبس٘ ٌٜٝ٘ٛظشیٝ
ثبصیٞب یبد وشد :فشد ثب اًالع اص ػبختبس ثبصیٞب یب ٔٛلؼیتٞبی خبف خٛاٞذ وٛؿیذ ٔجتٙی ثش حؼبثٍشی دلیك
 ٚػمالیی ٔذ ٘ظش تحّیُٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ػُٕ وٙذ تب دچبس ٘بػبصٌبسی دس سفتبس خٛیؾ ٘ـٛد.

تشتیت ،اػبػبً ٔف ْٟٛتؼبدَ دس ػیٗ ثشخٛسداسی اص ظبٞشی تٛكیفیٔ ،مِٝٛای ٙٞدبسی ثٛدٜ
 ٚثب ثحثٞبی اخالق ٙٞدبسی لشاثت ٔییبثذ.

*

ٌفتٙی اػت و ٝپیـٟٙبد ثٟشٌٜیشی اص ٘ظشی ٝثبصیٞب دس فّؼف ٝاخالق ٘یض و٘ ٝخؼتیٗثبس
ثٚٝػیّ ٝفیّؼٛفی اسائ ٝؿذ ،ٜفمي دس كٛست ٙٞدبسیثٛدٖ یب ثٟشٌٜیشیٞبی ٙٞدبسی اص
٘ظشی ٝثبصیٞب ٔؼٙبداس خٛاٞذ ثٛد.
ایٗ ؿىبیتی ٔذا ْٚدس ثشاثش فیّؼٛفبٖ اخالق دا٘ــٍبٞی اػـت وـ ٝدس ثـشج ػـبخی ػـبوٗ
ٞؼتٙذ و ٝدس آٖ  ٚثٙٔ ٝظٛس تحّیُ ٔفْٟٞٛبی اخاللی یب وبٚؽ ٔؼٙـبیی ٌٔٙمـی (

Logical

 )Semanticsصثبٖ اخاللیبت ث ٝا٘ذیـ ٝفش ٚسفتٝا٘ذ؛ آٖ  ٓٞثذٞ ٖٚجٛى ث ٝصٔـیٗ ثـٙٔ ٝظـٛس
وبسثشدیوشدٖ ٌٔبِؼٞٝبی ا٘تضاػیؿبٖ ثشای اػٌبی تٛكی ٝوبسثشدی ساخغ ث ٝچٍٍ٘ٛی حـُ
ٔؼبئُ ٚالؼی ( )Actualاخاللی (.)Braithwaite, 1955, p.3
ایٗ ثٙذ ،ػجبست ٘خؼت ػخٙشا٘ی افتتبحی سیچبسد ثِشِیثِٚیت ( Richard B.

ٍٙٞ )Braithwaiteبْ تلبحت وشػی اػتبدی فّؼف٘ ٝبیتضثشیح دس دا٘ـٍب ٜوٕجشیح دس ػبَ
ثٛد؛ ػٛٙاٖ ایٗ ػخٙشا٘ی ث ٝخٛثی ٌٛیبی ایٗ تٛكی ٝاػت٘« :ظشی ٝثبصیٞب ثٔ ٝثبث ٝاثضاسی
ثشای فیّؼٛف اخالق».
حبَ وٙٞ ٝدبسیثٛدٖ ٘تید ٝتحّیُٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه یب دػتوٓ ٚخٛد چٙیٗ
سٚیىشدی دس ٔیبٖ ثشخی التلبددا٘بٖ  ٚفیّؼٛفبٖ سا ٔفشٚم پٙذاؿتیٓٛ٘ ،ثت ثٔ ٝبٞیت ایٗ تدٛیضی

*ٕٞ .یٗ ٌّٔت ساخغ ث ٝخٛد ػّٓ التلبد ٘یض كبدق اػت .اٌش تٕبْ وٛؿؾٞبی ٌٔبِؼٞٝبی التلبدی سا
فمي تٛكیف تّمی وٙیٓ ،ثب ایٗ پشػؾ سٚثٝسٔ ٚیؿٛیٓ و« ٝػیبػتٌزاسی  ٚوٙتشَ پذیذٜٞبی التلبدی
ثش چ ٝاػبع ٔ ٚؼیبسی اػتٛاس ٔیؿٛد؟ اٌش لشاس ثبؿذ دٚ ٚهؼیت التلبدی ثب ٔ ٓٞمبیؼ ٚ ٝیىی ا٘تخبة
ؿٛد ،چٍ ٝ٘ٛثبیذ ایٗ ا٘تخبة كٛست ٌیشد؟» دس حمیمت ـ دس كٛست ٘فی تدٛیضیثٛدٖ ػّٓ التلبد ـ
ثشای ٚفبداس ٔب٘ذٖ ث ٝاثجبتیثٛدٖ ٌضاسٜٞب ،ایٗ حٛص ٜاص دا٘ؾ سا ثیثٕش وشدٜایٓ (ػشثی ،1387 ،فٞ .)43ش
چٙذ خبی تٛهیح دلیكتش ٔدٕٛػ ٝوبسثشدٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ٘یؼت أب دػتبٚسدٞبی حٛصٜٞبیی ٔب٘ٙذ
ًشاحی ػبصٚوبس یب ًشاحی ثبصاس ث ٝػٛٙاٖ دالِتٞبی ٟٔٙذػیٌ٘ ٝ٘ٛظشی ٝثبصیٞب ،تٕبْ وٛؿؾ خٛیؾ سا
ثشای تغییش خٟبٖ  ٚدػتیبفتٗ ثٚ ٝهؼیت ٌّٔٛة ،آٖ  ٓٞاص دیذ ٔؼیبسٞبی ٔذ ٘ظش ًشاح ػبصٚوبس،
ٔلشٚف داؿت ٚ ٝاػبػبً ٘ـب٘ٝای آؿىبس اص تدٛیضی یب ٙٞدبسیثٛدٖ ٞؼتٙذ.

فصلٌاهِ ػلوٖ پژٍّطٖ التصاد اسالهًٖ /ظزِٗ تاسّٕا تِ هثاتِ اتشارٕ تزإ ...

 ْ1954اػتٌ٘ .ك اثشٌزاسی و ٝحبٚی پیـٟٙبدی ثشای پظٞٚـٍشاٖ حٛص ٜفّؼف ٝاخالق
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یب ٙٞدبسیثٛدٖ ٔیسػذ .ثب ٍ٘بٞی اخٕبِی ث ٝؿی ٜٛتحّیُ دس ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ث٘ ٝظش
*

ٔیسػذ ٘ظشی ٝثبصیٞب چیضی خض ٕٞبٖ ایذٜٞبی ٘تیدٌٝشایب٘ ٝخٛدٌشٚا٘٘ )Egoistic( ٝیؼت.
ٕٞبًٖٛس و ٝاؿبس ٜؿذ٘ ،ظشی ٝثبصیٞبی والػیهٌٔ ،بِؼ ٝتؼبُٔٞبی ثبصیىٙبٖ ػمالیی
اػت .ثٔ ٝحن ثشخٛسدٖ ثب ٔف ْٟٛػمال٘یت ثبیذ تأّٔی ثش دخبِت ایٗ ٔف ْٟٛثش چبسچٛة
تحّیّی ٘ظشی ٝثبصیٞب وشد .اػبع یبفتٗ تؼبدَٞبی ٔختّي ٘ؾ ثش ٘ظشیٌّٛٔ ٝثیت ا٘تظبسی
ػبٔبٖ یبفت ٝاػت .الصٔ ٝاػتفبد ٜاص ٘ظشیٌّٛٔ ٝثیت ا٘تظبسی  ٚدػتصدٖ ث ٝغبِت
تحّیُٞبی ٘ظشی ٝثبصی ٞب ٘یض آٖ اػت و ٝفشد ثتٛا٘ذ ثشای تٕبْ ٌضیٞٝٙبی پیؾ سٚی
خٛیؾٔ ،مذاسی ػذدی ثٝػٛٙاٖ ؿبخق اسصؿٕٙذی آٖ ٌضی ٝٙثشٌضیٙذ؛ ثًٛٝس ٔثبَ ،دس یه
ثبصی ػبدٔ ٜب٘ٙذ ٔؼٕبی ص٘ذا٘ی ثبیذ ثب ِحبٍوشدٖ تٕبْ ٚیظٌیٞبی ؿخلیتی ،احؼبػبت،
ٔٙبفغ ٔ ٚوبس یب ثبٚس خٛیؾ ساخغ ث ٝاسصؽٔٙذی ا٘تخبةٞبی ٕٔىٗٔ ،مذاس ػذدی ثشای
108

اػتشاتظی ٕٞىبسی ٘ ٚیض ثشای اػتشاتظی ػذْ ٕٞىبسی ثشٌضیذ ٜؿٛد .هشٚست تؼییِٗ پیبٔذ
ا٘تخبةٞبی ٕٔىٗ ،ثیبٍ٘ش ٚیظٌی ٕٟٔی دس ثٟشٌٜیشیٞبی اخاللی اص ٘ظشی ٝثبصیٞبػت.
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ایٗ ٘ظشی ٝفمي ٔیتٛا٘ذ دس خذٔت ٘ظشیٞٝبی اخاللی ٘تیدٌٝشا ثبؿذ.
ٕ٘ ٝ٘ٛثبسص چٙیٗ ٔحذٚدیتی سا ٔیتٛاٖ دس تشخٕ٘ٝبپزیش ثٛدٖ سفتبسٞبی ٔجتٙی ثش ٘ظشیٞٝبی
سلیت اخاللی دس ٘ظشی ٝثبصیٞب دا٘ؼت .ث٘ ٝظش ٔیسػذ ثٟتشیٗ اؿبس ٜث ٝایٗ وبػتی ،پیؾ اص ایٗ
ثٚٝػیّ ٝتٔٛبع ؿّی )Thomas Schelling, 1968( ًٙكٛست ٌشفت ٝو ٝػیٙبً ث ٝآٖ اؿبسٜ
ٔیوٙیٓ .پشػؾ ٕٟٔی و ٝاص ٘ظش ٚی دس سثي ٔیبٖ ٘ظشی ٝثبصیٞب  ٚاخالق أىبٖ ثشٚص داسد آٖ
اػت و ٝآیب سٚؽ ٘ظشی ٝثبصیٞب دس ٔمبْ وبسثشد ثً ٝجم ٝخبكی اص اخالق ٔحذٚد اػت؟ ٚی اص
ٔثبِی ثٟشٔ ٜیثشد ؤ ٝیتٛا٘ذ لبثُ تٌجیك ثب اخالق تىّیفٔحٛس ثبؿذٚ .ی فشدی سا ٔثبَ ٔیص٘ذ
و ٝتٕبْ ػاللٞ ٚ ٝذفؾ ا٘دبْ ا٘تخبة حك اػتٚ :ی ػاللٝای ث٘ ٝتیدٞٝب ٘ذاسدٚ ،ی فمي
ٔیخٛاٞذ وبس دسػت سا ا٘دبْ دٞذ .ایٙدبػت و ٝتب حذ فشاٚا٘ی ٔیتٛاٖ ثب ؿّیٓٞ ًٙثبٚس ثٛد
و٘ ٝظشی ٝثبصیٞب ٕ٘یتٛا٘ذ چٙذاٖ وٕىی وٙذ؛ آٖ ـ یؼٙی ٘ظشی ٝثبصیٞب ،فمي ـ ثب ساثٌٝ
٘تیدٞٝبی ( )Consequencesا٘تخبةٞب ػشٚوبس داسد (.)Schelling, 1968, p.42
* .ایٙى ٝؿی ٜٛتحّیُ دس ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ٔجتٙی ثش ٘تید ٝاػت تب حذی ٚاهح ث٘ ٝظش ٔیسػذ أب
ایٙى ٝایٗ ؿی ٜٛتحّیُ ثب چٛ٘ ٝػی اص ٘تیدٌٝشایی (خٛدٌشٚی ،فبیذٌٜشایی ػُٕٔحٛس ،فبیذٌٜشایی
لبػذٜٔحٛس یب  )...ػبصٌبس اػت ٔیتٛا٘ذ ٔحُ تأُٔ ثیـتشی لشاس ٌیشد.

دس كٛست ثٟشٌٜیشی اص چبسچٛة تحّیّی ٘ظشی ٝثبصیٞب٘ ،بدیذٌ ٜشفتٝؿذٖ ٔؤِف ٝاخاللی
دیٍشی ٘ظیش «٘یت» ٘یض ثٝساحتی لبثُ ٔـبٞذ ٜاػت .اػبع تحّیُٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ثش اػبع
اًالػبت ٔٛخٛد اص ػبختبس ثبصی كٛست ٔیٌیشد؛ اًالػبتی ٔب٘ٙذ پیبٔذٞبی ٚهؼیتٞبی
ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛدٕٛػ ٝا٘تخبةٞبی ٕٔىٗ ثبصیىٗ سلیت .دس ٔدٕٛػ ٝاًالػبتی و ٝثش اػبع آٖ
ث ٝتحّیُ ٌٔ ٚبِؼ ٝا٘تخبة پشداختٔ ٝیؿٛد ،ػٙلش ٘یت ٚخٛد ٘ذاؿت ٚ ٝا٘تخبةٞبی افشاد
سلیت ٔجتٙی ثش فشم پیٌیشی ٔٙبفغ ؿخلی (ػمال٘یت) اٍ٘بؿتٔ ٝیؿٛد.
ثشای تجییٗ ٔٙبػتتش ٌّٔت پیـیٗ ،اسائٔ ٝثبِی اص ؿّیٔ )Ibid, p.43( ًٙفیذ ث٘ ٝظش
ٔیسػذ .فشم وٙیذ یه ثبصی ػبدٔ ٜب٘ٙذ ٔؼٕبی ص٘ذا٘ی یب ؿىبس ٌٛصٖٔ ،یبٖ د ٚثبصیىٗ
ثتٛا٘ذ تب ثیٟ٘بیت ثبس تىشاس ؿٛد (ثبصی تىشاسی) .یىی اص اػتشاتظیٞبی تؼبدِی دس ایٗ
ثبصی آٖ اػت و ٝثش اػبع لبػذ ٜصیش ػُٕ ؿٛد« :ثب سلیت ٕٞىبسی وٗ تب صٔب٘ی وٚ ٝی
اػتشاتظی ػذْ ٕٞىبسی سا ثشٌضیٙذ ،دس ایٗ كٛست تب اثذ اػتشاتظی ػذْ ٕٞىبسی سا
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ثشٌضیٗ» .دس ایٗ كٛست اٌش ثش فشم ؿٕب دس ٔشحّ n ٝاْ ثٞ ٝش ػّتی ثش خالف
لبػذ ٜسإٙٞبی اػتشاتظی تؼبدِی ،دس ٔشحّ n+1 ٝػذْ ٕٞىبسی سا ثشٔیٌضیٙذ .ثش ٕٞیٗ
اػبع ؿٕب ٘یض دس ٔشحّٔ ٚ n+2 ٝشحّٞٝبی ثؼذی اػتشاتظی ػذْ ٕٞىبسی سا ا٘تخبة
ٔیوٙیذ؛ أب ٘ىت ٝظشیفی دس ایٙدب ٟ٘فت ٝاػتٔ :یتٛاٖ دٞ ٚذف یب ٘یت ثشای ػذْ ٕٞىبسی
فشد سلیت دس ٔشحّٔ n+1 ٝتلٛس ثٛد :اِف) سلیت ث ٝآٖ ػّت ػذْ ٕٞىبسی سا ثشٌضیذ وٝ
ؿٕب ا٘تخبثی ثشخالف حذاوثشؿذٖ ٔٙبفغ ٚی دس ٔشحّ n ٝا٘دبْ دادٜایذ؛ ة) سلیت ث ٝػّت
تؼٟذ  ٚپبی ثٙذی ث ٝاكّی اخاللی  ٚثب ٘یت ٔدبصات فشدی وٛ٘ ٝػی تٛافك هٕٙی سا صیش پب
ٌزاؿت ،ٝػذْ ٕٞىبسی دس ٔشحّ n+1 ٝسا ا٘تخبة وشد ٜاػت.
اٌش ٘یت ثبصیىٗ سلیت٘ ،یت ٘خؼت ثبؿذ ،ػذْ ٕٞىبسی دس ٔشحّٔ n+2 ٝیتٛا٘ذ ٔؼٙبداس
ثبؿذ ،چٚ ٖٛی ثش پبی ٝوبٞؾ ٔٙبفؼؾ ؿٕب سا ٔدبصات وشد ٚ ٜؿٕب ٘یض ث ٝػذْ ٕٞىبسی الذاْ
ٔیوٙیذ؛ أب اٌش ٞذف سلیت اص ػذْ ٕٞىبسی دس ٔشحّ٘ n+1 ٝیت د ْٚثبؿذ ،آیب ٘جبیذ ثٝ
ٚاػٌ ٝایٗ ٘یت اخاللی  ٚتؼٟذ ٚی ث ٝآٖ ،دس ٔشحّ n+2 ٝاػتشاتظی ٕٞىبسی سا ثشٌضی ٓٙتب
ٚی سا ثٚٝاػٌ ٝایٗ ٘یت ٔٙتفغ ػبصیٓ؟ ٘ىت ٝاػبػی ایٙدبػت و ٝا٘ٛاع ایٗ ٘یتٞب دس ٘ظشیٝ
ثبصیٞب ٔٛسد ػٙدؾ یب ٘ظش لشاس ٕ٘یٌیش٘ذ .ث ٝثیبٖ دلیكتش  ٚثش اػبع ٔفشٚمٞبی ٘ظشیٝ
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ٔشحّٞٝبی پیـیٗ لجُ ،اػتشاتظی ػذْ ٕٞىبسی سا ا٘تخبة وشدی ،ثبصیىٗ سلیت ثش اػبع

ثبصیٞب٘ ،یت لبثُ ٚسٚد ث ٝتحّیُ ٘جٛد ٚ ٜاػبػبً ثش اػبع فشم ػمال٘یت ٚ ٚخٛد دا٘ؾ
ٔـتشن ساخغ ث ٝایٗ فشم دس ٔیبٖ ثبصیىٙبٖ ،تحّیُٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ؿىُ
ٔیٌیشد .حبَ و ٝفمي ثش اػبع پیبٔذٞب  ٚا٘تخبةٞبػت و ٝتحّیُٞب كٛست ٔیٌیشد  ٚثبلی
ٔؤِفٞٝب ٘بدیذٌ ٜشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ ،سٚؿٗ خٛاٞذ ثٛد ؤ ٝؤِفٝای و ٝاص ٘ظش ثشخی ٔىتتٞبی
اخاللی  ٚحتی دسن ػشفی اص اخالق ثبیذ ٔٛسد ٘ظش ثبؿذ ،حزف ٔیؿ٘ٛذ.
اِجتٕٔ ٝىٗ اػت دس ٔمبْ دفبع اص ٘ظشی ٝثبصیٞب ایٌٗ ٝ٘ٛثشآٔذ و ٝلشاس ٘یؼت ایٗ ٘ظشیٝ
تٛا٘بیی دس ٘ظشٌشفتٗ تٕبْ اسوبٖ یب ػٙبكش ٔشثٛى ث٘ ٝظشیٞٝبی اخاللی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسا داؿتٝ
ثبؿذ .دس ثشاثش  ٚاثتذا ثبیذ اػالْ داؿت و ٝثشخی ثش ایٗ ثبٚس ٞؼتٙذ و ٝایٗ ٘ظشی ،ٝتٛا٘بیی
تحّیُ ا٘ٛاع ٔتٛٙػی اص ٔؤِفٞٝبی سفتبسی ا٘ؼبٖ ٔب٘ٙذ ٘تید ٝػُٕ ،اٍ٘یض ٜفبػُ یب سفتبسٞبی
ٔجتٙی ثش تىّیفٌشایی سا داسد (.)Hoffman, Yoeli & Navarrete, 2016
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دؿٛاسی ٘خؼت اص آ٘دب آؿىبس ٔیؿٛد و ٝاػبع ؿی ٜٛتحّیُ دس ٘ظشی ٝثبصیٞب ؿٟٛد
(ٔ )Perceptionتخلق ٘ظشی ٝثبصیٞبػت .ث ٝثیبٖ ساثیٙـتیٗ٘ ،ظشی ٝثبصیٞب «ٔذَٞب سا ثش اػبع
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ؿٟٛد ـ فشد ثٝوبسٌیش٘ذ ٜآٖ ـ ٔیػبصد ( .»)Rubinstein, 1991, p.923اص ایٗ دیذ استجبى «٘ظشیٝ
ثبصیٞب» ثب «ٚالؼیت» ثٔ ٝؼٙبی تٙبظش تحّیُٞبیؾ ثب آ٘چ ٝدس د٘یبی خبسج سٚی ٔیدٞذ ٘یؼت
ثّى ٝثیـتش اص حیث «ؿٟٛد ٔب» اص «پذیذٜٞبی ٚالؼی» اػت ( .)Ibid, p.909ایٙدبػت و ٝدؿٛاسی
٘خؼت پیؾ سٚی اٍ٘بس« ٜتٛا٘بیی تحّیُ تٕبْ سفتبسٞبی تؼبّٔی» ظبٞش ٔیؿٛد.
ٌزؿت ٝاص ا٘تمبد پیـیٗ  ٚحتی ثب فشم اٌ٘جبق ؿٟٛد ثٝوبس ٌیش٘ذ٘ ٜظشی ٝثبصیٞب ثب
ٚالؼیت ،ثحث ٔ ٟٓدیٍشی دس ٔیٌیشد  ٚآٖ أىبٖپزیش ثٛدٖ تشخٕ ٝایٗ ؿٟٛد ٌٔٙجك ثب ٚالغ
دس لبِت چبسچٛةٞبی تحّیّی ٘ظشی ٝثبصیٞبػت؛ دؿٛاسی ػٕذ ٜدس ػبٔبٖدادٖ خذَٚ
پیبٔذٞب ثشای ثبصیىٙبٖ اػت .ث٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝتحّیُٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب ،ث٘ ٝحٛی اص ا٘حبء
ث ٝتحّیُٞبی ٘تیدٌٝشایب٘ٔ ٝمیذ اػتٚ .اهح خٛاٞذ ثٛد و ٝثٚٝاػٌ٘ ٝتیدٌٝشایب٘ ٝیب
فبیذٌٜشاثٛدٖ چبسچٛة تحّیّی دس ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ،دؿٛاسیٞبی پیؾ سٚی ایٗ
٘ظشی ٝاخاللی اص خّٕ ٝػٙدؾ٘بپزیشی فبیذ ٚ ٜػذْ أىبٖ ٔمبیؼ ٝثیٗ ؿخلی فبیذ ،ٜثشای
آٖ ٚ ٓٞخٛد داسد و ٝاِجت ٝدس ایٙدب ث ٝآٖ ٕ٘یپشداصیٓ٘ .تید ٝآ٘ى ٝثب پیثشدٖ ثٌ ٝؼتشٜ
وبسثشدپزیشی ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ٔیتٛاٖ اػالْ داؿت و ٝتٕبْ ٔؼبئُ یب دٚساٞیٞبی
اخاللی سا ٕ٘یتٛاٖ ث ٝػبدٌی دس لبِت ٔذَٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب تشخٕ ٝوشد؛ ثش خالف تّمیای
و ٝثشیث ٚیت اص ایٗ ٘ظشی ٝثشای حُ ٔؼبئُ ٚالؼی اخاللی داؿت.

نظزیه باسیهای تطوری و فلسفه اخالق

ثب تٛخ ٝث ٝتفىیىی و ٝدس لبِت خذ َٚیه ٔیبٖ ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ٘ ٚظشیٝ
ثبصی ٞبی تٌٛسی اسائ ٝؿذٚ ،اهح خٛاٞذ ثٛد و ٝدس ایٙدب اػبػبً ٔؼئّ ٝا٘تخبة ا٘ؼبٖ ثٝ
وٙبسی ٌزاؿت ٝؿذ ٚ ٜث ٝخبی آٖ ًجیؼت ،ثشآٔذ تؼبُٔٞبی خٕؼیتی افشاد ،لذست تِٛیذ ٚ
اؿبػٛ٘ ٝع خٛیؾ یب تٙبػت صیؼتی اثشٌزاس خٛاٞذ ثٛد .دس ایٗ كٛست ٔیتٛاٖ اثتٙبء ایٗ
٘ظشی ٝسا ثش ایذٜٞبی داسٚیٙیؼتی دا٘ؼتٝ؛ دس ٘تید ،ٝوبسثشدٞبی آٖ دس حٛصٔ ٜمِٞٝٛبی
اخاللی ٔب٘ٙذ احؼبع اخاللی ،ػذاِت ،ا٘لبف  ٚحك سا ٘یض تشخٕبٖ اخالق ًجیؼتٌشایب٘ٝ

 ٚاخالق تٌٛسی ( )Evolutionary Ethicsثشؿٕشد و ٝثب پیـٍبٔی چبسِض داسٚیٗ
(ٞ ٚ )Charles Darwinشثشت اػپٙؼش (ٌٔ )Herbert Spencerشح ؿذ ٜاػت.
دس ایٗ حٛص ٜاص ٘ظشی ٝثبصیٞب ٘یض لیذٞبی ٔشثٛى ثٔ ٝفشٚمٞب  ٚچبسچٛة تحّیّی
ٔؼججبت ٔحذٚدؿذٖ دأ ٝٙثٟشٌٜیشی اص ٘ظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی دس ثحثٞبی فّؼف ٝاخالق
سا فشا ٓٞخٛاٞذ وشد.
ثُؼذ تٛكیفی آٖ ثش ٔیٌشدد .اٌش ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه سا ٘ٛػی تدٛیض یب تٛكی ٝثذا٘یٓ،
٘ظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی ثب تٛخ ٝثٔ ٝفشٚمٞبیؾٌٙٔ ،مبً دس حٛص ٜتٛكیف ثٛدٚ ٜ
ٕ٘یتٛا٘ذ اسائٝوٙٙذ ٜاكُ سإٙٞبی ػّٕی دس ٔٛلؼیتٞبی ٔشثٛى ث ٝدٚساٞیٞبی اخاللی
ثبؿذ .اػبػبً وبسثشدیػبصی ٘ظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی دس ٔٛهٛعٞبیی ٔب٘ٙذ ٔبِىیت ،ػذاِت،
ا٘لبف یب حك ٝ٘ ،ث ٝللذ دػتیبثی ث ٝؿی ٜٛسػیذٖ ثٛٔ ٝلؼیت ػبدال٘ ٝثّى ٝفمي ثشای
تحّیُ آ٘چ ٝسٚی داد ٜوبسثشد داسد؛ تٕبْ تحّیُٞبی ٔجتٙی ثش ایٗ ٘ظشیٔ ٝب٘ٙذ خٛد ٘ظشیٝ
داسٚیٗ ،فبلذ ٚیظٌی پیؾثیٙیپزیشی یب تٛكیٙٔٝذی اػت٘ .تیدٞٝب  ٚدالِتٞبی ٌٔبِؼٞٝبی
ػبٌذٖ  ٚاػىشٔض و ٝث ٝآٟ٘ب اؿبسٜای كٛست ٌشفت ،ثٝخٛثی ٘ـبٖدٙٞذ ٜایٗ أش اػت.

*

* .تأویذ ٔیؿٛد وٙٔ ٝظٛس اص ٙٞدبسیثٛدٖ دس ایٙدب آٖ اػت و ٝاكُ یب اك َٛسإٙٞبی ػُٕ ثشای افشاد
اسائ ٝؿٛد .اكُ ثمبی ا٘ؼت ساٞىبسی ثشای ٔب خٟت ا٘تخبة یب ٌضیٙؾ اسائٕ٘ ٝیوٙذ .دس ٔمبْ تـجی ،ٝایذٜ
داسٚیٗ ساٞىبسی ثٔ ٝب ا٘ؼبٖٞب ثشای ٔمٌٛعاِٙؼُ وشدٖ ثشخی ٌٞٝ٘ٛبی خب٘ٛسی یب تٛخ ٝثیؾ اص حذ ثٝ
ٌٞٝ٘ٛبی دیٍش اسائٕ٘ ٝیوٙذ .اص دس ٖٚایذ ٜداسٚیٗ یب اػپٙؼش یب ٔٛافمبٖ داسٚیٙیؼٓ اختٕبػی تٛكیٝای
ثشای حزف یه لب٘ ،ٖٛػٙت یب اؿبػ ٝیه ٟ٘بد اػتخشاج ٕ٘یؿٛد.
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یىی اص تفبٚتٞبی ٔجب٘ی اخاللی ایٗ دػت ٝاص ٘ظشیٞٝب ثب ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ثٝ
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ثًٛٝس خالك٘ ٝظشی ٝثبصی ٞبی تٌٛسی ث ٝا٘وٕبْ فشٚم  ٚچبسچٛة تحّیّی
ٔحذٚدوٙٙذٜاؽ ،اػبػبً فبلذ ؿشى اِٚی ٝثشای دػتیبثی ثٞ ٝذف ثشیث ٚیت یؼٙی اسائٝ
تٛكی ٝدس ٔؼبئُ اخاللی ٚالؼی ثٛد ٚ ٜدس حمیمت فمي اثضاسی ثشای ًشح ػّٕی ـ سیبهی
ایذ ٜداسٚیٗ  ٚاػپٙؼش اػت.
تٕؼه ث ٝچٙیٗ تّمی اص ٔفْٟٞٛبیی ٔب٘ٙذ اخالق ،ػذاِت یب ا٘لبف خبیی ثشای ثؼیبسی
اص ٔٛهٛعٞبی ٔٛسد ٘ظش دس فّؼف ٝاخالق ٕ٘یٌزاسد؛ سٚایی یب ٘بسٚایی اػٕبَ ،خٛثی یب
ثذی ٘تیدٞٝب ،فویّتٔٙذی یب سریّتٔٙذی ٚیظٌیٞبی ؿخلی یب خیش  ٚؿشثٛدٖ ٔحشنٞب
 ٚاساد ٜػُٕ اػبػبً دس ایٗ تحّیُٞب ٚخٛد ٘ذاؿتٌٔ ٚ ٝبِؼ ٝپظٞٚـٍش اخالق ث ٝتجییٗ
سٚیذادٞبی ٌزؿت ٝآٖ  ٓٞدس ٔمبْ تٛكیف ؿی ٜٛػبٔبٖیبفتٗ ٟ٘بدٞب ،ؿىٌُیشی ػبدتٞبی
فشدیٔ ،یثبقٞبی اختٕبػی  ٚاثش آٟ٘ب ثش ا٘تخبة افشاد یب اختٕبعٞب ٔٙحلش ٔیؿٛد.
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تٛخ ٝث ٝحٛصٌٔ ٜبِؼبتی فّؼف ٝاخالق  ٚإٞیت ٔم ِٝٛػمال٘یت ٘ ٚیض ثشٚص ا٘ٛاع
ٔٛلؼیتٞبی تؼبّٔی دس ثشخی ٔؼبئُ اخاللیٔ ،ب سا ث ٝأىبٖپزیش ثٛدٖ اثشپزیشی ٌٔبِؼٞٝبی
فّؼف ٝاخالق اص ٘ظشی ٝثبصیٞب ظٙیٗ ٔیوٙذٔ .مبِ ٝپیؾ س ٚدس ٘ ّٝٞٚخؼت ،اثشٌزاسی
ثشخی ایذٜٞب ٔ ٚذَٞبی ٘ظشی دس ٘ظشی ٝثبصیٞب ثش ثشخی ٘ظشیٞٝب دس حٛص ٜاخالق ٚ
ػذاِت سا ٘ـبٖ داد .دس یبفتیٓ و ٝثًٛ ٝس كشیح یب هٕٙی ،ثشخی ایذٜٞب دس حٛص ٜاخالق اص
ظٟٛس ٘ٛآٚسیٞب دس ٘ظشی ٝثبصیٞب ٔتأثش ؿذ ٚ ٜفشهی٘ ٝخؼت ٔمبِ ٝتأییذ ؿذ.
ثب اسصیبثی چٙیٗ استجبًی ،دس یبفتیٓ ؤ ٝدٕٛػٌٔ ٝبِؼٞٝبی ٘ظشی ٝثبصیٞبی والػیه ثب
٘ٛع خبكی اص ا٘ٛاع ٘ظشیٞٝبی اخاللی ػبصٌبس ثٛد ٚ ٜثشای ًشح ثحث اص ٔمِٞٝٛب  ٚایذٜٞبیی
ٔب٘ٙذ تىّیفٌشایی٘ ،یت فبػُ یب فویّتٔذاسی آٔبدٟٔ ٚ ٜیب ٘یؼتٕٞ .چٙیٗ دس اػتفبدٜٞبیی
و ٝاص ٘ظشی ٝثبصیٞبی تٌٛسی دس ٔٛهٛعٞبی اخاللی ؿذ ٜاػت ،دس یبفتیٓ و ٝثٚٝاػٌٝ
ٔحذٚدیتٞب دس ٔفشٚمٞب  ٚچبسچٛة تحّیّیاؽ ،اػبػبً اص حٛصٌٔ ٜبِؼٞٝبی فّؼف ٝاخالق
 ٚثحثٞبیی ٔب٘ٙذ سٚایی یب ٘بسٚایی اػٕبَ ،خٛثی یب ثذی ٘تیدٞٝب ،فویّتٔٙذی یب
سریّتٔٙذی ٚیظٌیٞبی ؿخلی یب خیش  ٚؿش ثٛدٖ ٔحشنٞب  ٚاساد ٜػُٕ خبسج ٔیؿٛیٓ.
دس ٘تید ٝفشهی ٝدٔ ْٚمبِ ٝث ٝایٗ پبػخ سٔ ٖٕٛٙٞیؿٛد و ٝچبسچٛة تحّیّی ٘ظشیٝ

ثبصیٞب ٕ٘یتٛا٘ذ ثٝػٛٙاٖ اثضاسی وبسا ثشای فّؼف ٝاخالق ثًٛ ٝسی و ٝأىبٖ ثٟشٜٙٔذی اص
آٖ دس تٕبْ یب غبِت ٘ظشیٞٝبی اخاللی ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ،اػتفبد ٜؿٛد؛ اٚالً ،اص آٖ خٟت
و ٝایذٜٞبی ٘ظشی ٝثبصیٞب تٙبػت ثیـتشی ثب ثشخی ٘ظشیٞٝبی اخاللی خبف داسد؛ ثب٘یبً ،ثٝ
ایٗ ػّت ؤ ٝتخلق ٘ظشی ٝثبصیٞب دس تحّیُ  ٚتفؼیش ٔٛلؼیتٞبی تؼبّٔی ٘مؾ ثؼیبس
ٕٟٔی ایفب ٔیوٙذ؛ ث ٝثیبٖ دیٍش ،ایٗ ؿٟٛد ٔتخلق ٘ظشی ٝثبصیٞب ثٝػٛٙاٖ ٔـبٞذٌٜش
اػت و ٝاص ثیٗ ػٛٙاٖٞب ٔ ٚفْٟٞٛبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔب٘ٙذ پیٌیشی ٔٙبفغ ؿخلی ،پیٌیشی
ثیـتشیٗ ٔٙفؼت ثشای ثیـتشیٗ افشاد ،ػُٕ ثش اػبع تىّیف یب تٛخ ٝث٘ ٝیت دػت ثٝ
ا٘تخبة صد ٚ ٜاػبع تحّیُ خٛد سا ثش آٖ اػتٛاس ٔیوٙذ.
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