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Abstract 

Participation in charity is one of the moral mechanisms for eradicating 

economic poverty, and the philosophical debate about it has risen 

since the 1970s. In this paper, two important philosophical arguments 

have been formulated and researched by Singer and Spoerl about duty 

or beyond duty and why and how to participate in charitable affairs. 

Singer believes that people who are morally obligated are obliged to 

give their possessions to those in need unless this assistance requires 

the deprivation of things that are morally comparable to the needs and 

problems of those in need. Spoerl, along with all the critics, clearly 

sees this as a rigid condition, and instead believes that people with 

morals are obliged to give their possessions to the needy, but only 

after they have met the necessities of life. There is also a serious 

disagreement between Singer and Spoerl about the definition of the 

necessities of life, and Spoerl derives a broad definition of it that 

includes artistic, intellectual, and social values. Singer also does not 

specify the source of charity, but Spoerl, by separating surplus income 

from surplus wealth, believes that we simply have a duty to give our 

surplus income to the needy. Based on the findings of the paper, the 

lack of prioritization of the needy and its non-separation from the 

prioritization of needs is evident to some extent in both perspectives, 

especially Singer's perspective. 
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 تا اسپورل نگری: از سهیریفلسفه اعمال خ

 .ایران، کرمانشاه، کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک، یدانشکده پزشک اریاستاد   یمسعود صادق
  

 چکیده
 از آن باب در لسوفانهیف بحث و است یرفع فقر اقتصاد یبرا یاخلاق یهازمیاز مكان هیریدر امور خ مشارکت

فراتر  ای فهیوظ رامونیپ اسپوِرلو  نگریسمهم از  یمقاله، دو استدلال فلسف نی. در ااست گرفته بالام  ۰۷۹۱ دهه

 یروش با و شده یو واکاو یبندصورت هیریدر امور خ مشارکت یچگونگو  ییچرا وبودن  فهیاز وظ

دارا  افرادِ است معتقد نگریس. استشده  انیها بآن لیو تكم نقد در ینكات سندهینو منظر از تاًینها ،یلیتحل

 ییزهایچ از تیمحرومکمک مستلزم  نیبدهند مگر آنكه ا ازمندانیخود را به ن یهاداشته هستند ملزماخلاقاً 

 نیاکنار همه نقدها مشخصاً  در. اسپوِرل باشد ازمندانیو مشكل ن ازین همانبا  سهیمقاباشد که اخلاقاً قابل

خود را به  یهاهستند داشته ملزمآن معتقد است افراد دارا اخلاقاً  یو بجا داندیم رانهیشرط را شاق و سختگ

 اتیضرور فیباب تعر درکرده باشند.  نیرا تأم شیخو یزندگ اتیازآنكه ضرور بدهند اما پس ازمندانین

 دست بهموسع از آن  یفیتعردارد و اسپوِرل  وجود یجدنظر و اسپوِرل اختلاف نگریس انیم زین یزندگ

 هیریصدقه و خ نیمنبع تأم نگریس نیهمچن. ردیدر بربگ زیرا ن یو اجتماع یفكر ،یهنر یهاارزشکه  دهدیم

 فهیباور است که ما صرفاً وظ نیبر ا مازاد ثروتاز  مازاد درآمد کیاما اسپوِرل با تفك کندیرا مشخص نم

 ازمندانین یبندتیاولو فقدانمقاله،  یهاافتهی یمبنا بر. میبده ازمندانیرا به ن شیکه درآمد مازاد خو میدار

 .است مشهود نگریس دگاهید خصأبال دگاهیدر هر دو د یحد تا ازهاین یبندتیآن از اولو کیعدم تفك و

 .یزندگ یهااسپورل؛ ضرورت نگر؛یه؛سیریخ :هاواژهکلید
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 مقدمه  -0

و  مباحث از یكی یتطوّع یرفتارها و داوطلبانه یهاکمک ه،یریخ اعمال ییچرا و فلسفه

و  لسوفانیف روانشناسان، شتریب هرچهروز موردتوجه است که روزبه ییهاپرسش

 کمک گانگانیبازجمله  گرانید به ما چرا. ردیگیم قرار شیبرآ این تكامل  پردازانهینظر

 توانیم یراه چه از را کمک نیا منبع و زانیم و یچگونگ م؟یکن کمک دیبا ای میکنیم

 کنندهکمک افراد فیتضع به آنكهیب کرد مکک فانیبه ضع توانیچگونه م نمود؟ نییتع

(. Gopnik,2016,68) شود؟ منجر یزندگ مسابقه و یتكامل رقابت سخت گردونه در

 ینوعبه ،یشمول و علممسئله جهان کی، علاوه بر انعكاس دستنیازا ییهاپرسش

ازجمله  گرانید به کمک به ملزم ما ایآهست.  زیجامعه ما ن یعمل دغدغهدهنده بازتاب

منوط به رفع  گرانیکمک کردن به د ایتا چه حد؟ آ م؟یکشورها هست گرید ازمندانین

و  هیریخدر امور  مشارکتبحث در باب  یماجرا میبخواه اگر ر؟یخ ایما است  یازهاین

به  یاصل سرنخبسا چه میریبگ یپ یفلسفآن را در مباحث معاصر و متأخر  یالزام اخلاق

دهه  یابتدا در این فیلسوف اخلاق. بازگردد ۰نگریس تریپ از زیبرانگبحث و هورمش یامقاله

 یمدّعا(. Singer,1972) 2اخلاق و یفراوان ،یقحطساخت با عنوان  منتشر یامقاله ۰۷۹۱

 اشهیاول یازهاین نیکه از عهده تأم یهر فرد برکه  استمقاله آن  نیدر ا یو یاصل

تازه  ای دهیچیظاهراً نه پ ادعا نیااست.  یالزام یامر هیریخ در مشارکت و صدقه دیآیبرم

 کند.می استفاده 4الزامو  3هیریخ یدیدو واژه کل زا نگریس. مناقشه و نزاع محل نهاست و 

 از پس که را یکه او هر انسان سازدیواژه الزام روشن م یصدقه و بار فلسف یدر معنا دقت

 مازادتا  کندیملزم م ددار اریدر اخت یفرصت ایامكانات  ای پول همچنان ه،یاول یازهاین نیتأم

چه خوب. مگر از انسان  دییبگو دیشابدهد.  ازمندانیرا در قالب صدقه به ن شیهاداشته

 نیرازایغ یزیچ تواندیاخلاق م لسوفیف کیمگر  ای رودیم نیرازایغ یانتظار یاخلاق
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2. Famine, Affluence And Morality 
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4. Obligation 

 



 3100زمستان  | 86شماره | دهمزناش سال |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 301

 شما دیکن فرض. میابیدر بهتر را نگریس یرأ یعمل توابع مثال، کی با دیبگذاربخواهد؟ 

 آذوقه دیخر ساختمان، شارژ ها،قبض خانه، اجاره پرداخت عهده از و دیدار یثابت درآمد

 نیو با لحاظ همه ا دیماه هست یانتها در حالا. دییآیبرمزحمت به و شیوب... کمو ماهانه

آن  دیتوانیم د؟یچه کن دیخواهیپول م نی. با ااست مانده یباق شما یبرا پول یکم هانهیهز

در برابر اصرار فرزند دلبندتان  دیتوانی. مدیبرو نمایبا آن به س دیتوانیم. دیانداز کنرا پس

 حق دیهمدل هست نگری؛ اما اگر با نظر سدیبخر دیجد یبازاسباب کیاو  یو برا شدهمیتسل

پول را  نیا نكهیو آن ا دیانتخاب دار کیشما فقط  د؛یندار را کارها نیا از کیچیانجام ه

 ایصدقه نداده و  ایو  میاقرار گرفته یتیموقع نیاز ما بارها در چن یاری. بسدیکن هیریخ صرف

طور که همان میاپا گذاشته ریرا ز یالزام اخلاق کیهمه ما  ای؛ اما آمیابسنده کرده یبه اندک

 زده باشد؟ یدست به دزد ایکرده باشد  انتیدروغ گفته باشد، خ یممكن است کس

 نظر و استدلال اصلمقاله آن است که اولًا  نیا در من بحث یاصل هیدستما و پرسش

آن کدام  یو توابع عمل ستیچ هیریو مشارکت در خ صدقه بودن یالزام باب در نگریس

 انیپا در دیشا اند؟دهیکش شیرا پ ینیبراه و لیدلا چه بارهنیدرا نگریس مخالفان اًیاست و ثان

عنوان به نگریس همانندآن را  و میبرس یدیجد یرأ و نظر به میبتوان رهگذر نیا از و بحث

دقت برهان به ابتداکار آن است که  نیا لازمه اما؛ میینما یبندصورت یاخلاق برهان کی

بحث  نیا نهیشیپ یاجمال یبررس. میکن یمخالفان آن را واکاو نظر سپسو  لیرا تحل نگریس

 رازیغ. بهسازدیم انینما دوچندان یبه شكل را کار نیالزوم  و تیاهم یدر زبان فارس

.ک. ر) یاسلام اتیروا و فقه در صدقه گاهیجا باب در محدود اریبس یمقالات و قاتیتحق

 یحقوقمنحصر در مطالعه  گرید یعلم یها( معدود تلاش۰331،یموسو و ۰33۹،یروانیا

تاکنون آراء  رانیا یفكر یدر فضا شوربختانه(. ۰3۷3فرزاد، واست )ابوعطا  صدقه

 زین یمعرف ایمرور  یخوببه یحت یتطوع یِاقتصاد یهادهش و هیریخدر باب  لسوفانیف

 .دیجد یارائه نظر ایها آن ینشده است تا چه رسد به نقد و بررس

 هیریخ به کمک یفرد یِاخلاق الزام باب در نگریس برهان .1

مقاله . او شودیآغاز م یو کاملاً انضمام یدغدغه اخلاق کیباب با  نیدر ا نگریس بحث
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( و پاکستان ی)پاکستان فعل یپاکستان غرب انیم یداخلکه جنگ  نوشتیم یخود را در حال

شدن  خانمانیفقر و ب ،ی( سبب کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی)بنگلادش فعل یشرق

 یمردم قطعاً اتفاق نیا یچارگیکه ب میدانیم همه دیگویم نگریسانسان شده بود.  هاونیلیم

عملاً  افراد شتریبحادثه چه کرده است؟  نیاز ا یریجلوگ یاست؛ اما بشر برا ندیبد و ناخوشا

 رغمیعل زینها آن اما؛ کنند یکار دیبا هادولت که دییبگو است ممكن. مانندیم تفاوتیب

 مند،دغدغه لسوفیف نیا. داد نخواهند انجام یریچشمگ کار تاً ینها اقدامات، یبرخ

که کشورش  یانهیهز دیگویرا مثال زده و م ایاسترال یعنی خود کشور یدولت یهاکمک

است که  یانهیدوازدهم هز کیپرداخت کرده تنها  پناهیب ونیلیم نیبابت نجات جان چند

 نگریس(. Singer,1972,230کرده است ) یدنیس دیجد یصرف ساخت خانه اپرا

خود  فهیاز وظ توانندینم یاخلاق فاعل و فردعنوان ها بهکه انسان ردیبگ جهینت خواهدیم

 دیبا امكانحد درفرد  هر نیبنابراها حساب باز کنند؛ اقدام دولت یکرده و رو یشانه خال

 الزام بخواهد آنكهیب نگریس گر،یدانیب. بهشود جهانحوادث تلخ و بد در  مانعشخصاً 

اشخاص و  یاخلاق الزام بر اما کند انكار را هیریخ یهاتیفعال به کمک در هادولت یاخلاق

خود  یاخلاق تیبار مسئول تواندینم یفرد چیه یعنی؛ دارد دیآن تأک تیاولو وشهروندان 

 ینهادها تیو مسئول بگذارد هادولت عهده بر را ادشدهی فاجعه چون یحوادثدر برابر 

 .دیخود قلمداد نما تیمسئول یرا ناف یعموم ای یدولت

( ۰سندبرگ یبندصورت)ازجمله  نگریس استدلال از ییهایبندصورت تاکنون اگرچه

است که برداشت خود از  نی( اما تلاش من اBruce & Barbone,2011,244شده )انجام

 :کرد یبندصورت نیچن توانیم را او نظرمبنا،  نیهم بر م؛ینما انیرا ب نگریس یرأ

 .است بد یبهداشت مراقبت و امكانات غذا، کمبود اثر در مردن و دنیکشرنج .۰

 .شدجهان  دراتفاقات بد  نیمانع رخداد ا دیبا .2

 .میباش داشته را آن انجام قدرت ما که است نیا بد اتفاقات از یریجلوگ لازمه .3

 یاخلاق فهیآنگاه وظ میاتفاقات بد را دار نیاز ا یریما قدرت جلوگ کهیدرصورت .4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sandberg 
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کردن  یکار مستلزم قربان نیشرط آنكه انجام ابه میانجام ده یکارما خواهد بود که حتماً 

 با آن کار باشد. سهیمقاارز و قابلنباشد که اخلاقاً هم یگرید زیچچیه

ارز و نباشد که اخلاقاً هم یگرید زیچچیکردن ه یمستلزم قربان "از مقصود .5

ما  یاخلاق فهیوظ یوقت بد اتفاقات از ما یریجلوگاست که  نیا"با آن کار باشد سهیمقاقابل

 ایبد است  نفسهیکه خود آن ف میانجام ده یما کار نشود باعثکه انجام آن  دخواهد بو

باشد  بد میکه قرار است مانع آن شو یاتفاقاندازه به که شود یگریاتفاق بد د مسبب

(Singer,1972,231.) 

 یخوب ای یشاد سطح شیافزا یپ در او که است نیا نگریس استدلال در مهم نكته

 میتوانیم اکنوناست.  یو بد هایکامتلخ ها،رنج از یریجلوگ یو یاصل دغدغه ست؛ین

 یخودرو شما دی. فرض کنمیمثال ساده محک بزن کیبا  رااستدلال  نیا یعمل کاربست

مراسم جشن  کیدر  دیخواهیم و اتوکرده یخوبنو خود را به لباس د،یاشسته تازه را خود

شده و غرق  نیموتورسوار نقش بر زم کیکه  دیشویمتوجه م ریمس انهی. در مدیشرکت کن

که  دینیبیاما م دیشویاز کنار او رد م یو نگران دیاست. شما با ترد نیدر خون، روغن و بنز

 و دیگردیبازمبه داد او نرسد.  یکس دیو شا نهدیم یكیجاده خلوت است و هوا رو به تار

مرگ  یحت ایرنج  نیاز ا یریکار و جلوگ نیلازمه ا؛ اما دیریگیم مصدوم نجات به میتصم

 دیشا و کرده فیکث را خود زیتم یخودرو هم و لباس هماست که  نیا یجیتدر

 که است نیا نگریس پاسخکرد؟  دی. اکنون چه بادیکن استفاده رقابلیغآن را  از ییهابخش

 درنگ یبرا ییجا نیبنابرا میدار را بدتر رخداد کی از یریجلوگ ییتوانا نجایا در ما

از دست  باً یرا تقر جشن در شرکت شانس م،یکنیم ضرر ما که است درست. ستین

 از کمتر اتفاقات نیا یبد.؛ اما و میکنیم یو تازه خود خداحافظ کیش لباس با م،یدهیم

 یگرفتار از موتورسوار نجات بابت ما یعنی؛ بود خواهد موتورسوار یجیتدر مرگ یبد

 سهیمقاقابل هانیا یو ناگوار یاما سطح بد میشویم هایدشوار یبرخ گرفتار خود اگرچه

مسائل و مصائب موتورسوار  نیاست که با همه ا نیمن ا یاخلاق فهیوظ جهی. درنتستین

 گرفتار را نجات دهم.
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 نگریس استدلال تبعات و لوازم .2

ما  یاخلاق فهیوظ نیا دیاست که بگو نیا شیرأ نییدر تب نگریس یو گام بعد یدیکل نكته

 ایکلاس، همكار هم ه،یما فقط در مواجهه با همسا یعنیاست؛  یجهان فهیوظ کی

ها در انسان یچارگیاز ب یبلكه صرف آگاه میندار یافهیوظ نیخود چن یهاوطنهم

و  یاو معتقد است دور گرید ری. به تعبدینما کمک به ملزمرا  ما تواندیماز جهان  ییهرجا

 :نكهیا جز ندارد ما یاخلاق الزامدر اصل  یریتأث ییایجغرافو  یكیزیف یكینزد

از  شتریب کنندیم یما زندگ یكیکه در نزد یاحتمال کمک ما به افراد عتاًی( طبالف

 .اندشده گرفتار هادوردست در کهاست  یافراد

 افراد از بهتر را شیخو به کینزد ای مجاور افراد یهایو کاست ازهای( احتمالاً ما نب

 .داد میخواه صیتشخ دور

 تا میشویممتأثر  شتریب کینزد و دسترس در افراد رنج از یشناختبه لحاظ روان ما( ج

 (.Singer,1972,233دسترس ) از دور افراد

 ایآاست؟  اثریما ب یاخلاق الزامدر  زیدهندگان نکنندگان و صدقهتعداد کمک ایآ اما

اگر  رایشد ز خواهد منجر ناخواسته البته و پوچ امدیپ کی به نگریس استدلال گفت توانینم

اند و هم کمک کرده ازین ازحدشیمندرج در آن عمل کنند آنگاه هم ب هیهمه به توص

اگر هر کس به  دیکن فرضاند؟ افكنده مشقتبه  راخود و وابستگان خود  لیدلیو ب هودهیب

 یبرا کند کمک( تومانهزار )مثلاً پنجاه ینسبتاً کم مبلغ ایدر شرق آس یآوارگان سونام

 من ایآ یحالت نیچن در. شد خواهد فراهم یکاف یمراقبت امكانات و غذا سرپناه،ها آن همه

 ی( به آوارگان سونامتومان ونیلیم نیچندمبلغ )مثلاً  نیا از شیب که دارم فهیوظاخلاقاً 

قبول است اما معتبر و قابل یاستدلال، به لحاظ صور نیمعتقد است ا نگریکمک کنم؟ س

و دور از ذهن  باوررقابلیفرض غ کیبر  یمبتن نكهیدارد و آن ا یو جد ییمحتوا رادیا کی

 میتقد یامداد یو نهادها هاهیریمبلغ را به خ نیواحد، همگان اواقعاً درآن ایاست. آ

 ازحدشیب ادیازد فقر، چون یمسائل در دارد باور یو که است لیدل نیهم بهخواهند کرد؟ 

 چراکه هستند مقصر یحت و میسه یحد تا هاانسان همه ستیزطیمح یآلودگ و تیجمع
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 بار و هستند تفاوتیب آن حل قبال در ای و کنندیم جادیا مشكل ای یتوجهقابل تعدادعملاً 

کنندگان بر تعداد کمک نی؛ بنابرااست هاانسان از یمحدودنسبتاً  تعداد دوش بر یاصل

 نانیاطمکه ما واقعاً  یطیدر شرا ؟یطیشرا هچ در اما باشدمؤثر  تواندیم ما یاقاخل فیتكل

 بهمشابه ما دارند سهم خود را ادا کرده و مبلغ لازم را  یطیکه شرا یکسانهمه میابیب

 نگریاستدلال س یصورتتنها در  درواقع(. Singer,1972,234داد ) خواهند لیتحو ازمندانین

 در که شد خواهند هودهیب زحمت گرفتار کنندگانکمک و انجامدیم یعمل تناقض کی به

 یکم اریبس افراد که فرض نیا با من اگر. مثلاً باشند شده خطا دچار موجود طیشرا لیتحل

 یگرید ادیز افراد شوم متوجهبعداً  یول کنم کمک و محاسبه را یمبلغ کرد خواهند کمک

از موارد  یاریبس در اما؛ امکرده کمک فهیوظ ازحدشیب معنا کی به اندکرده کمک زین

 عمل فهیوظ ازحدشیب گرانیعدم مشارکت د الی. ضمن آنكه اگر همه به خستین نیچننیا

 کمک فهیکمتر از حد وظ گرانید مشارکت فرض با همه که است یوقت از بهتر اریبس کنند

آنگاه  میبشمار معتبر را نگریس یاخلاق هیتوص وکلام آنكه اگر اصل استدلال  خلاصه. کنند

 زانیم بر دهندگانصدقه گرید تعداد و ازمندانین با یمكان فاصله یعنی بالا موارد از کیچیه

 فیتكال و اخلاق یجهان سرشت یناف تواندینم و ستینمؤثر  ما فهیوظ حجم و تیمسئول

 یاخلاق یکلمه بلكه به معنا یارسانه یفقط به معناجهان نه گریدانیبباشد. به یانانس ریگهمه

شود. در چنین رویكردی، دوری و نزدیكی مطرح  لیتبد ۰"یجهان دهكده"کیبه  دیبا زین

. جهان از ییدر هرجا نیست و عامل مهم آگاهی است از رنج و نیاز برطرف نشده دیگران

 هیبه سود آن و عل لیتفصبه شیخو یهااز کتاب یكیبعدها در  نگریاست که س یانكته نیا

 (.۰1۰،۰333نگر،یمخالفان آن استدلال کرد )س

 یاخلاق الزاممثابه  به هیریخ به کمک .3

 فهیو فراتر از حد وظ یرفتار استحباب کیو پرداخت صدقه  هیریمعمولاً مشارکت در خ 

تا صرف  دیچک بده کی هیریسازمان خ کیاگر شما به  دیگویم نگریس. شودیقلمداد م
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از شما به  هیریشود مسئولان آن خ بنگلادش در خانمانیب مردم یاتیو ح یفور یازهاین

 دادن پول یفعل جامعه در چون ؟چرا کنند.اید قدردانی میداده به خرج که ۰یسخاوتخاطر 

 است یستودن اگرچه آن انجام که شودیم قلمداد یمستحب و یتطوع عمل کی هاهیریخ به

 کسچیه دیدیکشینم را چک آن شما اگر و ستین یاخلاق فهیوظ و الزام کی اما

 انسان اگرچه یجامعه کنون در یعنی؛ دیابد شده ایزشت  یمرتكب عمل دیبگو توانستینم

 نكهیابه خاطر  کسچیه. شودیم نكوهش ندرتهب ریّرخیاما انسان غ شودیم شیستا ریّخ

 اریبس ساعت ای یتجمل نیماش کی دیخر صرف را خود پول زدگانیقحط به کمک یبجا

است  یزیچ همان ت،یواقع نیا. کندیم یمانیپش احساس نه و شودیم ملامت نه کند گران

 نجات یبرا هاهیریخ به کمک و دادن صدقه. به باور او ردیآن را بپذ تواندینم نگریکه س

 کار نیا ستینسخاوتمندانه  ای فهیوظ از فراتر عمل کی پناهیب و گرسنه یهاانسان جان

 (.Singer,1972,235است ) ما یانسان فهیوظ و یاخلاق فیتكل قاً یدق

 را فهیوظ از فراتر اعمال وجود خواهدینم وجهچیهبه نگریس نكهیاتوجه قابل نكته

 و است فهیوظ کی است زیبرانگشیستا و خوب آن انجام که یزیچ هر دیبگو و کند انكار

اصطلاح به یرفتارها نیچن که کندیم دیتأک او. است زیآمنكوهش و بد آن ندادن انجام

صدقه و  دهیبا نگرش حاکم نسبت به پد یو یواقعاً وجود دارند؛ اما چالش اصل یتطوع

انسان پولدار و مرفّه  کیکه ما کمک کردن  ردیپذینم اواست.  هیریمشارکت در امور خ

رفتار  کیرا  افتهیساکن در جوامع کمتر توسعه زدگانیبه قحط افتهیدر جوامع توسعه

 یقطع الزام و فهیوظ کی را کمک نیا نگریس. میقلمداد کن فهیو فراتر از حد وظ یمستحب

 .داندیم

 هیریخ به کمک یدر باب الزام اخلاق اسپوِرل شدهلیتعد برهان .4

کرد به  تلاش 2اسپوِرل. اس جوزف نگر،یس استدلال طرح و مقاله انتشار از بعد سال ستیب

دهد  دست به استدلال نیا از شدهلیتعد یانسخه یحیمس مانیا و متون بر یمبتناذعان خود 
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(Spoerl,1992,113 .)،4 گزاره متوجه را نگریس استدلال بر خود هیاصلاح نینخست اسپوِرل 

 یقحط و فقر با مواجهه در گزاره نیا طبق. کندیم نگریس استدلال( از من یبندصورتاز )

 کار نیا انجام آنكهشرط به میده انجام یکارحتماً  که بود خواهد ما یاخلاق الزام "...و

. "باشد کار آن با سهیمقاقابل و ارزهماخلاقاً  که نباشد یگرید زیچچیه کردن یقربان مستلزم

 انجام یکارحتماً  که بود خواهد ما یاخلاق الزام" مییاست که بگو نیاسپِورل ا شنهادیپ

به  ای نباشد ییخطااخلاقاً  عمل چیهکار مستلزم ارتكاب  نیا انجامشرط آنكه  به میده
 (.Spoerl,1992,114)"نجامدین یزندگ اتیاز ضرور کیچیمحروم شدن از ه

شرط  نیا یبرا ینیگزیجا افتنی یپ درو چرا  ستیچ نگریشرط س اسپوِرل به رادیا اما

 که باشد یگرید زیچچیکردن ه یقربان مستلزمما  کمک دیاساس آن نبا بر که است نگریس

 متفاوت یهاارزش کندیم گمان نگریس چون ؟است کار آن با سهیمقاقابل و ارزهماخلاقاً 

مشترک و  اسیمق و اریمع چیهنظر اسپوِرل  به اما نمود یبنددرجه ای سهیمقا توانیم را

نمود.  یریگمثبت را اندازه ازاتیو امت هاارزشوجود ندارد که به کمک آن بتوان  یمتعارف

 ای نمود سهیمقا منصفانه را هاارزش نیا بتوان آن با که ستین یسنجشگر و کشخط چیه

کرده و  ینكته شانه خال نیا لیتحل از خود اسپوِرل البته(. Spoerl,1992,116کرد ) میتقس

. او ستینخود  یصحت ادعا و نگریس فرضشیدر مقام اثبات غلط بودن پ کندیاعتراف م

 دیتأک یول کندیارائه نم یزندگ ازاتیها و امتارزش یریناپذسنجش یبرا یقاطع لیدل زین

ها را آن ادیوزها را اندازه گرفت و کمارزش توانیگذاشته که نم نیاصل را بر ا کندیم

با  یآگاه و شناخت ای یدوست ،ییبایز ،یزندگ مقدارگفت  توانینم یعنینمود؛  سهیمقا

. است سهیمقا و یابیارزسنجش، همگان قابل انیقبول و مشترک مقابل یکشو خط اسیمق

 دردسر و مخاطره به را خود استدلال هودهیب نگریس اسپِورل، باور به نكهیا جالب نكته

از هدف  آنكهیرا کنار بگذارد ب "سهیمقاقابل و ارزهماخلاقاً "شرط او اگر. است انداخته

 کی از زیبرهان باز بماند استدلال خود را ن نیا یبندتدر صور اشیو دغدغه اخلاق یاصل

 در امان داشته است. کیدردسرساز تئور و زیبرانگمناقشه فرضشیپ

 دیخواهد انجام یجینتا بهعملاً  نگریشرط سبه عملاست که  نینقد دوم اسپوِرل ا اما
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 کیاستدلال  نی(. مثلاً با اSpoerl,1992,117است )درک عمومی ما  و ۰شهود برخلافکه 

درس خود  دیبا کندیم نهیهز ای دهدیم هیشهر لشیتحص یهنر که برا دانشگاه یدانشجو

در  لیبر تحص زدگانینجات قحط یپرداخت پول برا نگر،یطبق سخن س رایرا رها کند ز

 تیدارد و آشكار است که اهم تیاولوقطعاً  یسازرشته عروسک یهاشیاز گرا یكی

 نمایس و دنیخر یبستن لیقب از کارها از یاریبسفقط نه نیاست. همچن شتریب یاز دوم یاول

خواهد شد  معنایب گرید دنیمجله خر ایکتاب  یحتخواهد بود بلكه  یراخلاقیو غ لغورفتن 

 و گرفته اسیق گریكدی بارا  یزندگ یهاارزش نگر،یدر موافقت با س میاگر بخواه چراکه

صرف  یحت ای لیادامه تحص ایکتاب  دیخر یپرداخت پول برا عتاًیآنگاه طب میکن یبندرتبه

 نگریس رایز ستینقد، چندان هم وارد ن نیا البتهخواهد بود.  تیها فاقد اولوآن یوقت برا

در  تواندیمانند آن م یآوردن به هنر و امور یرو ل،یاستدلال کند که تحص تواندیم

 رشتهدر  لیتحص یآسانبه توانینم نیاز موانع جنگ و خشونت باشد؛ بنابرا یكیدرازمدت 

 زیمقابل، اسپورل ن دردانست.  تیکتاب را فاقد اولو یپرداخت پول برا ای یسازعروسک

 با یدنیس دیجد یاپراساخت  یبرا ایدولت استرال نهیهز سهیمقابا  نگریادعا کند س تواندیم

نقد بر  نیوارد آمدن ا نهی( عملاً زمSinger,1972,230بشردوستانه ) یهاکمک زانیم

 .است زده رقم ناخواسته ای خواسته را تقابل ینوع واستدلال خود را فراهم آورده 

 یزندگ اتیضرور از اسپوِرل مقصود .5

 هیتوص گوهر و استدلال روح که است نیا اسپِورل تلاشطبق برداشت من،  کمدست

 دغدغه که است نیرازایغ مگر. دینما حفظ استدلال نیا یبازساز در را نگریس یاخلاق

 دارند؟ یکار انجام ییتوانا که است یافراد یسو از گرفتار و ندار افراد به کمک نگریس

 نگریس شاق و رانهیگسخت شرط رییتغ آمد، بخش نیا یابتدا در کهچنان اسپوِرل، شنهادیپ

 :است لیذصورت به آن رییتغ و

 کار نیا انجامشرط آنكه به میانجام ده یما خواهد بود که حتماً کار یاخلاق الزام"
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 اتیضرور از کیچیه از شدن محروم به ای نباشد ییخطااخلاقًا  عمل چیه ارتكاب مستلزم
 (.Spoerl,1992,114)"نجامدین یزندگ

فهم و همه جیرا فیتعار کمک بهرا  یزندگ اتیضروراز  شیمقصود خو اسپوِرل

محسوب  یضرور یزیچروشن است.  اریمفهوم، بس نیا کندیم دیو تأک دهدیم حیتوض

 م؛یشو یبدن یهابیآس تاًینها و هایناخوش یبرخ دچارصورت نبود آن  در که شودیم

 یبرا یکاف هیتغذ ،یقابل استنشاق، پوشش حداقل یهوا ،یدنیچون آب آشام ییزهایچ

 یهاانتخاب و خود از تیحما ییتوانا کسب جهت یمقتضوپرورش رشد، آموزش

 یتجمل زهایچ از یبرخمقابل،  در... و یسلامت حفظ جهت یبهداشت یهامراقبت هوشمندانه،

 یخودرو کی داشتنمثل  یتجملات یامور. ندشو( محسوب می۰یلاکچر)اصطلاحاً 

خدمتكار جهت انجام امور  نیوجود چند ایدر منزل  یاستخر اختصاص کی ن،یموزیل

شود  هایناخوش یاها باعث پارههستند که اگرچه ممكن است نبود آن ییزهایچ ،یشخص

کرد  قلمداد بیآس ای تیاذ آزار، عاملها را منطقاً فقدان آن توانیاما نم

(Spoerl,1992,118.) 

 دوگانه لد در یآسانبه کالاها و خدمات امكانات، همه کهنیتأمل انكته قابل اما

 محسوب یمرز لبِاصطلاح به که یامور ستندین کم. رندیگینم یجا یتجمل/ یضرور

احتمالًا  زین شما. یتجملات امور ایهستند  یندگز اتیاز ضرور ستیمعلوم ن قاً یو دق گشته

قلمداد  یضرور را دهیپد ایکالا  ایسفر  کیکه  دیاشده دیترد نیچون من بارها دچار ا

 ؟یو تجمل یاضاف ای دیکن

 تواندیها مکه تأمل در آن زندیرا مثال م ینینابیب مقولات نیدسته از ا سه اسپوِرل

تر سازد. را روشن یآن با امور تجمل یو مرزبند یزندگ اتیاز مفهوم ضرور مقصودش

نبود آن در مواردی  طرفکیازای که ؛ مقولهاست 2یمال تیامن مقولهاول،  دسته

رسد تكاپو و جستجوی چنین امنیتی می به نظر، حالنیدرعاست اما زا آزاردهنده و آسیب

دوم،  دسته. شود لیتبد یآدم یزندگ درجانبه دغدغه نامعقول و همه ممكن است به یک
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است  ممكنمقولات  نی. ااست... و یباز ورزش، آموزش، هنر،مانند  یفرهنگ ییهاارزش

ها نبود آن ایثابت کرد که ترک  توانیلحاظ شوند اما م یتجملات یعنوان امورغلط بهبه

 یخاص روابطاست. دسته سوم،  یزندگ اتیمعنا از ضرور کیاست و به  زامشكلقطعاً 

آن را  توانیو م زندیم وندیپ گریكدی با راافراد  و گانیهمسا شان،یخو دوستان،است که 

که  ستین یزیچ زین تیمیصم و یدوست. دینام"تیمیصم و یدوست"کلمه موسع یمعنا به

 شمار به اتیح یهاضرورت زمره در زینآن را  توانیم و آورد دوام یآسانبه آن یب بتوان

 مقولات از دسته نیا باب در خود نظر حیدر مقام تشر اسپوِرل(. Spoerl,1992,119آورد )

 گرید شود لیتبد دیشد و حاد دغدغه کی به اگر یمال تیامن مقوله کندیم دیتأک ینینابیب

فقط از نه معتدلو  ینسب یمال تیامن کیکسب  ی؛ اما تلاش براستین یزندگ اتیضرور از

مصلحت خود، فرزندان  تیو رعا یشیدوراند ت،یاست بلكه شرط عقلان یزندگ اتیضرور

 (.Spoerl,1992,120است ) زیو خانواده ن

 یتجمل یو حت یرضروریغ توانیاز امور را در نگاه نخست م یآنكه برخ گرید نكته

 دیجهان، خر یحینقاط تفر نیباتریدر ز لایسفر به فضا، داشتن و ی. مثلاً سودادینام

پول و  ایعمر  ردیبگ میتصم یاست که اگر کس نجایها و... اما پرسش الباس نیترگران

 نهیدر حال هز ایپژوهش و... کند آ ل،یتحصهنر،  ورزش،خود را صرف کتاب،  هیسرما

 نیاز ا یبا بخش میدانیم نكهیبالأخص ا ؟یتجمل ایاست  یخواسته ضرور کی یاکردن بر

 نیا یحترا در جهان نجات داد.  یاریبس انیجوپناه ایآوارگان  توانیپول م ایصرف وقت 

ها حق دارند دولت ایآ. کرد مطرح زین کلان و یاجتماع سطح در توانیم را پرسش

و خطر مرگ هستند  قهیدر مض یزندگ یهاحداقل ایشام شب  هیته یبرا یاعده کهیدرحال

 ست،یزطیشده مححفاظت مناطق ،یمل یهاپارک ،یقهرمان ورزشرا صرف  ییهابودجه

و  یتجمل هانهیهز نیاست که ا نیاسپِورل ا پاسخکنند؟  رهیو غ یهنر امور کلان، قاتیتحق

 یو استدلالاست.  رفتهیپذ ها اخلاقاًآن صیصرف و تخص نیبنابرا ستندین یرضروریغ

صرفاً  یزندگ کی با یانسان ستیز فرق و وانیح با انسان فرق ،یو باور به. است جالب

و  ییاستعلا یهادغدغه اش،یعلائق شخص یبرا یاست که آدم نیدر ا یشناختستیز
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 کندیم نهیصرف کرده و هز وقت شانشیو دوستان و خو شیهایسرگرم اش،یذهن

 و ذهن ساختار اماامور باشد؛  نیا محتاج ماًیمستق یكیزیف ای یبه لحاظ جسم آنكهیب

مرور فقط بهنه دیبگو ترک یکلبه را امور نیا اگر که است یاگونهبه انسان یروانشناس

 زین یجسم یهایماریب و اختلالات گرفتار آخردست بلكه شودیم یروان مشكلات دچار

خود را درگرو توجه به  تیانسان، تحقق انسان یعنی(؛ Spoerl,1992,121شد ) خواهد

و در  ییتنهاها بهاز آن کیچیه دیشاکه  داندیم یلیتخ یو حت یمعنو ،یامور فكر یبرخ

 شتنیاز خو یآدم تیو رضا تیقلمداد نشوند اما مجموعاً لازمه انسان ینگاه نخست ضرور

 هستند.

 صوداست. مق 2عام و تكالیف ۰خاص فیتكالمفهوم  دو انیم کیتفك ،یبعد نكته

 بودن نوعهمصرف به گریكدیدر قبال  هاانسان کهاست  یفیعام، تكال فیتكل از اسپوِرل

 و گاهیجا لیدل به بلكه بودن انسانصرف به نه که است یفیتكال ،خاص فیتكالاما  دارند

 ،یفرزند ،یمادر ،یپدر فهیوظ مثل یفیوظا. گرددیم ما متوجه میدار که یخاص نقش

عنوان انسان به ما که ردیبگ جهینكته نت نیاز ا خواهدیم یو حال... و یشهروند ،یمعلم

گوناگون، هر  یهاو نقش گاهی. بسته به جامیستین عام فیتكالصرفاً موضوع و مشمول 

)به  یزندگ اتیضرور نی(. تأمSpoerl,1992,122بر عهده دارد ) زینخاص  یفیتكال یانسان

پدر(،  کی ی)مثلاً برا یخانوادگ وابستگان ی( براشد بحث ترشیپ که کلمه موسع یمعنا

 ندهینما کی ی)مثلاً برا یاجتماع وابستگان ایکارمند(  کی ی)مثلاً برا یکار وابستگان

 یوابستگ و رابطه مبنا نی. بر همکندیم فرد متوجهرا  یخاص و اختصاص یفیتكال( مجلس

و خاص است  ژهیو ارتباط کیدوستانش  گرید با دوست کی ایبا فرزندشان  نیوالد انیم

 همراه به زین ژهیو یفیتكل ژه،یو رابطه نیااست.  زیمتما گرید یهاانسانبا  یکه از رابطه کل

 دار،نید کی یبرارابطه است.  نیا حفظو لوازم  اتیضرور نیها تأمآن صدر در که دارد

 کیخانواده  یزندگ نیپدر، تأم کی یضرورت است؛ برا کی ینیمعرفت د قیتعم

پژوهشگر کنجكاو  ای یاورزشكار حرفه کی یبرا اس،یق نیضرورت است و بر هم
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شكل  به را عام فیتكال توانیضرورت است و نم کیجانبه به کار و همه یپرداختن جد

 شودیمرتكب م نگریاست که س ییخطا نیارجح دانست؛ ا خاص فیتكال نیابر  ضابطهیب

 ینكات یدر راستا ورفع آن است. اکنون  یبرا ریخردپذ یهیتدارک توج یو اسپوِرل در پ

 در را یمعنو و یماد امور از یعیوس فیط یزندگ اتیگفت ضرور توانیمکه گفته شد 

 یهابیآس به یبرخ ،یجسم یهابیآس بهها آن از یبرخ از تیمحروم که ردیگیبرم

 .شودیمنجر م هابیدو سنخ از آس هر به یبرخ و یروح

 هیریخعمل به وظائف  یمال منبع .6

تا  است یراه دنبال به یبلكه و ستین نگریس استدلال اصل با اسپوِرل مشكل که مینبر ادی از

 نیهم درکند.  یبندتر صورتبهتر و موجه یاو را به شكل رخواهانهیو خ یاخلاق دغدغه

 در اماتر مبدل کند؛ و آسان گرید یرا به شرط نگریراستا او ابتدا تلاش کرد شرط شاق س

 یکند. برا نییتبدقت را به هیریخ امور در افراد مشارکت یمال منبع کوشدیم یو یبعد گام

 مازاد آننهد. درآمد فرق می 2ثروت مازادو  ۰مازاد درآمددو مفهوم  انیم یمنظور و نیا

و  خودمقداری از درآمد است که پس از صرف همه هزینه لازم برای ضروریات زندگی 

 مازاد درآمد دیتول به خود که است یمازاد آن ثروت ثروت اما؛ ماندیم یباقوابستگان 

انداز، املاک و پس یهاها، حسابثروت شامل مشاغل، شرکت ف،یتعر نی. با اانجامدیم

 درآمد میهست موظف. اسپوِرل معتقد است ما اخلاقاً شودی. ممستغلات، اوراق بهادار و..

 شیخو مازاد ثروتاما در قبال  میکن هیریو امور خ ازمندانیخود را صرف کمک به ن مازاد

 کی دی. فرض کنسازدیتر ممثال، منظور خود را واضح کیبا  او. میندار یفیتكل نیچن

کارخانه بزرگ  کیمرور به و به سیرا تأس یکارگاه گریكدی یاریو  یخانواده با همكار

بلكه مالک  ازیدرآمد اضافه بر ن کیفقط صاحب ها نهاست که آن یعی. طبدهندیارتقا م

 دیبا میعمل کن نگریس یطبق رأ میاند؛ اما اگر بخواهشده زین ازین برثروت مازاد  کی

 وقف ینوعبه ای فروخته زینخانواده موظف هستند ثروت مازاد خود را  نیاکنون ا مییبگو
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شرکت، کارخانه  چیه یریگاساساً امكان شكل ایحساب آ نیا با. کنند ازمندانین به کمک

 وفق بخواهند یاقتصاد فعالان همه اگرخواهد ماند؟  یباق یبزرگ یمجموعه اقتصاد ایو 

 و رفت نخواهد فراتر ینیمع و محدود حد از اقتصاد در یتیفعال چیه کنند عمل نگریس یرأ

 و فقرا دست به آن داتیعا وشده خارج خود صاحبان کنترل از دیبا کوتاه یمدت از پس

 (.Spoerl,1992,125برسد ) ازمندانین

 دهیچند فا قتیدر حق هیریدر امور خ مشارکت فهیعمل به وظ یمنبع مال نییتع شنهادیپ

. طبق راهكار اسپوِرل کندیم تریرفتنیو پذ تریرا عمل یاخلاق فهیوظ نیا نكهیدارد: نخست ا

 گرید دهینه ثروت مازاد خود را. فا میکن میتقس ازمندانیدرآمد مازاد خود را با ن دیما با

 واز لوازم  یكی راینخواهد بود ز یمانع رشد اقتصاد یاخلاق فیتكل نیآنكه عمل به ا

 شتریب هرچه کسب و رقبا بر غلبه سود، کسب هاانسان یاقتصاد رفتار در یاصل یهازهیانگ

 و ناخودآگاه زشیانگعنوان به آن از توانیم که یامر ؛است یو ثروت شخص منفعت

را  ازمندانیمشكل ن شنهادیپ نی(. ضمناً اRanyard,2018,197کرد ) ادی یاقتصاد خودکار

ها بار کرده را بر انسان دیشاق و شد یفیتكل آنكهیاز محل درآمد مازاد حل خواهد کرد ب

که  یملكیو ما ییاز دارا یادیدل کندن از بخش ز ان،یاز آدم یاریکه بر بس میدانیباشد. م

خاص از  یاست جز افراد دیدشوار خواهد بود و بع اریاند بسآن سخت تلاش کرده یبرا

که  رندیبتوانند و بپذ یمردم عاد هیبق ،یاخلاق ثیبزرگان و افراد والا از ح سان،یقد لیقب

 یو الزامات اخلاق فیاکنون بحث بر سر تكال البتهاعطا کنند.  ازمندانیثروت خود را به ن

 .دینما یثروت مازاد را نف دنیبخش ایوقف کردن  خواهدینم شنهادیپ نیااست و الا 

 اسپوِرل و نگریس استدلال در ازمندانین یبندتیاولو. خلأ 7

 ازمندانین یبندتیاولودارد مسئله  قیوث یربط یکنون بحث به که موضوع ابعاد از یكی

 ازهایاست. درباره ن ازهاین یبندتیاز اولو ریغ ازمندانین یبندتیاز اولو من منظوراست. 

تاکنون  مبنا نیهم برارجح است.  ازهاین گریبر د ازیاست که کدام ن نیبحث بر سر ا

 ،یستیز یارهایمع یمبنا بر و گرفته صورت ازهاین از زین یگوناگون یهایبندمیتقس

( اما 2016,2Matcas,است ) شده داده دست بهها آن از یتبمرا...سلسلهو یفرهنگ ،یاقتصاد
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افراد  یازهایکدام فرد بر ن یازهایاست که ن نیبحث بر سر ا ازمندانین یبندتیاولودر 

 ایاست بلكه نقش  کنندهنییکه تع ستین ازیننفس و نوع  گرید نجایا درتقدم دارد؟  گرید

 گوناگون نیعناو تحت اخلاق فلسفه در. زندیاست که حرف اول را م ازمندین تیشخص

 مستلزماخلاق  ایآ که بوده انیجر در مناقشه نیاهمواره  ۰یطرفیب و تیطرف بحثازجمله 

مثال، اگر حسن در عنوان(. بهBrian & Cottingham,2010,2) ریخ ای است مطلق یطرفیب

 کیبه همراه  یفرد معمول کیعنوان در شهر خود متوجه شود پدرش به لیس انیجر

نجات پدرش تقلا  یبرا دیدارد؟ ابتدا با یفیپزشک حاذق در حال غرق شدن است چه تكل

و  یطرفیدهد )ب حاذق پزشکرا به از آب درآوردن  تیاولو ای( یو جانبدار تیکند )طرف

 اندنرفته سفر به که است هاسال شما فرزندان و همسر دیکن فرض ،مثالعنوان(؟ بهیجانبدار

 دیتوانیم و دیدار اریاخت در یپول شما اکنون. اندافسرده و ناراحت سخت بابت نیا از و

 آن نهادمردم سازمان کی قیطر از ای و دیببر سفر به را خانواده مبلغ نیا با که دیکن انتخاب

 ازیرا به مقوله ن تیاولو اگر. دیکن ییاوگاندا پناهیب و گرسنه آوارگان به کمک صرف را

از  ییاوگاندا آوارگان یازهایچراکه ن میمذکور کمک کن هیریبه خ دیبا عتاًیطب میبده

 هیاول یازهایاز جنس ن عتاً یخانواده به سفر طب ازیآنكه ناست حال یستیز هیاول یازهایجنس ن

معادله عوض  ازها،ینه ن میده ازمندانیرا به ن تیاولو میاگر بخواه اما؛ ستین یاتیح اریو بس

 زین ازمندانیعدم ارتباط خاص ما با ن ایو ارتباط  تینقش، شخص نجای. در اشودیم

 اما میندار گرید یهاانسان نرفتن ای رفتن سفر قبال در یتیمسئول ماخواهد بود.  کنندهنییتع

 فیوظا مورد در اسپوِرل بحث بتوان دیشا. میهست مسئولحتمًا  شیخو خانواده مورد در

تنها  ما بود معتقد اسپوِرل آمد، کهچنان. زد وندیپ بحث نیا به را یاخلاق عام و خاص

بلكه مشمول  میو... ندار یدوستنوع ازمندان،یکمک به همه ن لیاز قب یعام و کل یفیوظا

 رابطه لیقب از هاانسان گرید با ما خاصکه از روابط  یفیتكال م؛یخاص هم هست یفیتكال

آن هستم که از  ی؛ اما من اکنون در پردیگیم سرچشمه... و یمل ،یخانوادگ ،یدوست

در روابط خاص  شهیرنگاه اسپوِرل  ازخاص  فینكته نگاه کنم. تكال نیبه هم گرید یمنظر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Impartiality 
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 از یبرخ ازهاین بودن همسان صورت در که است نیاها آن یمبنا ای معناما دارند و 

 تیاولو گانهیب افراد بر( ما خانواده ای دوستاندارند )مثلاً  ما با خاص یروابط که یازمندانین

 فیظر یو تفاوت است یگرید زیچ اشتراک، نقاط یبرخباوجود  من یفعل بحث اما؛ دارند

 کیصورت از ابتدا و به یعنی مییگویسخن م ازمندانین یبندتیما از اولو یوقتبا آن دارد. 

و  ژهیطبقه و کی درکه با ما دارند  یاژهیروابط و یخاص را بر مبنا یافراد فرض،شیپ

 گرانید یازهاینسبت به ن یکمتر تیها اهمآن ازین اصل ولو میدهیم یجا تیواجد اولو

آشكار  یجانبدار کیکار قطعاً  نیا یاخلاق ثیح از( داشته باشد. یی)مثلاً آوارگان اوگاندا

 هماننداست که  یکس یکه انسان اخلاق میفكر کن دیاست اما چرا با یطرفیب ترک نشانهو 

 به نسبتناخواسته  هاانسانکند. طرفانه فكر و عمل میبی کاملاً ۰یآرمان ناظر ای ربات کی

 Panzaدارند ) یجانبدار و علقه حس ینوعو...  یخون ،یفكر كانیو نزد شانیخو دوستان،

,2010,222Potthast &) یرفتارها ای گرانیحقوق د عییبه تض کهیحس تا وقت نیا. ازقضا 

 .است فرد یاخلاق و یروان سلامت یهانشانه از یكی بلكه ستین مذمومتنها نه نجامدیخطا ن

 ازمندانیانسان موظف به کمک به ن نكهیبر ا یمبن نگریس استدلال شرط رسدیمبه نظر 

 و ارزهماخلاقاً  که نباشد یگرید زیچچیه کردن یقربان مستلزماست مشروط به آنكه 

 انسان رایاست؛ ز یشناختروان حیناصح فرضشیپ کیبر  یمبتن باشد کار آن با سهیمقاقابل

 ازمندانیو ن هیاول یازهاین همواره دیو اخلاقًا با تواندیکه عملاً م ردیگیفرض م یرا موجود

 خواسته نیا امابدهد؛  حیترج آشناو  کینزد ازمندانیو ن ازیبر ن یآساندور و ناآشنا را به

 زین یاخلاقبه لحاظ  پس است ینشدن و ناممكن هاانسان از یاریبس مورد درعملاً  چون

را مصداق  نگریاستدلال س هایمبنا، برخ نیهم بر. شود قلمداد معقول هیتوص کی تواندینم

 یكینزد و یدوراست که  نیا مدانند و معتقدند عقیده غالب مردیم 2یاخلاق سمیكالیراد

که  می. ما اگرچه ملزم هستاست یاخلاق یداور برمؤثر  عنصر کی...( و یعاطف ،ییای)جغراف

 کمکچشم ما قرار دارد  شیو پ یكیدر نزد کهکودک در حال غرق شدن  کیحتماً به 

 یکشورها ازمندانیخود را به ن ییدارا ایکه حتماً بخش مازاد درآمد  میستیاما ملزم ن میکن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ideal Observer 

2. Moral Radicalism 

https://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Adam+Potthast%22
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 (Seipel,2019,5) میکن اهدا گرید

 یریگجهینت

 نیا ما که است نیا هیریخ امور در مشارکت به نسبت حاکم نگرش با نگریس یاصل مسئله

 میکنیم قلمداد فهیوظ حد از فراتر اما ستوده رفتار کی را یمال یهادهش از سنخ

 نیا تحقق یبرا نگریس شرط. داندیم یاخلاق الزام کی را هاکمک نیا نگریسآنكه حال

 است بد نفسهیف آن خود که میده انجام یکار ما نشود باعث آن انجام که است نیا الزام،

 اما؛ باشد بد میشو آن مانع است قرار که یاتفاقاندازه به که شود یگرید بد اتفاق مسبب ای

 میده انجام یکارحتماً  که بود خواهد ما یاخلاق الزام مییبگو که است نیا اسپوِرل شنهادیپ

 محروم به ای نباشد ییخطااخلاقاً  عمل چیه ارتكاب مستلزم کار نیا انجام آنكهشرط به
 یمال منبع کوشدیم یو یبعد گام . درنجامدین یزندگ اتیضرور از کیچیه از شدن

 درآمد مفهوم دو انیم منظور، نیا یبرا. کند نییتبدقت به را هیریخ امور در افراد مشارکت
 را خود مازاد درآمد میهست موظفاخلاقاً  ما دهدیم نشان و نهاده فرق مازاد ثروت و مازاد

 ما آنكه گرید. میندار یالزام نیچن شیخو مازاد ثروت برابر در اما میکن هیریخ امور صرف

 و میستین ازمندانین همه به کمک چون یعام فیتكال مشمول و موضوعصرفًا  انسانعنوان به

 یناش یهاتیمسئول چون یخاص فیتكال بر ضابطهیب شكل به را عام فیتكال نیا توانینم

 استدلال که میببر ادی از دینبا اسپورل ینقدها بر علاوه. دانست ارجح... ای و بودن پدر از

 سمیكالیراد از یمصداق یریتعب به و یشناختروان حیناصح فرضشیپ کی بر یمبتن نگریس

 از جهیدرنت و است ینشدن و ناممكن هاانسان از یاریبس مورد درعملًا  چون است یاخلاق

 .شود قلمداد خردپسند هیتوص کی تواندینم زین یاخلاق ثیح

و اسپوِرل  نگریس انیم ازمندان،یبا ن یو همدل یدغدغه اخلاق ثیح ازکه  میدانیم البته 

 از پس یایدن یعنی) ریاخ دوران یفكر یاشتراک هدف وجود دارد که در فضا ینوع

 درمغتنم است.  اری( بسیستیالیسوس یهاشهیاند شدن رمقکمتبع آن و به یشورو سقوط

 مدافع و برالیل اقتصاددانان و لسوفانیف متفكران، باعمدتاً  یو عمل یلمع یلایاست که یازمانه

هر  بهکه  یکسانبه سود  یفلسف استدلالنفس  است، دارهیو سرما هیسرما یحداکثر یآزاد



 3100زمستان  | 86شماره | دهمزناش سال |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 310

 یلیتكم نكات رسدی. به نظر ماستتوجه جالب و یستودنفقر مطلق هستند  گرفتار لیدل

 را تیخاص نیا یهمگ نگریس استدلال اجزاء از یبرخ به یو همدلانه ینقدها و اسپوِرل

 ای شعار کی به آن لیتبد از نگر،یس یوالا و بشردوستانه دغدغه حفظ ضمن که دارند

 به اسپوِرل یلیتكم نكات البته. کندیم یریجلوگ مآبانهسیقد و دسترس از دور آرمان

 یکل یبندتیاولو کی ارائه یخال یجا همچنان و نشده منجر نگریس استدلال مطلق کمال

 .شودیم احساس ازمندانین از

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.
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