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 .گیرندها را به بازی میحیثیت ویروس ،بازیکه با جان درمان نظامکارکنان پرستاران و بهیاران و تقدیم به همۀ پزشکان و 

 1انسان جانارزش  ،گیری عقالنی، مطلوبیت منتظرهتصمیم

 کاوه بهبهانی

 چکیده

و چندوچون  مییگویسعععمن م م،یندار یآن دانش کاف بهراجعکه  ثباتیب تیوضععع  ۀمقاله ابتدا دربار نیدر ا

  حیمنتظره توضع  تیو مفهوم مطلوب یریگمیتصعم یۀنظر یۀرا برپا یتیوضع  نیخردمندانه در چن یِریگمیتصعم

ها، بر انتماب ۀمنتظر تیطلوبکه در برآورد م میپردازیم یگوناگون یهایری. سعس  به خطاها و سعوگمیدهیم

 یتصعور خطا را که اارز  جان آدم  نیو ا میپردازیم «یگاه به موضعو  اارز  جان آدمسعر راه ماسعت. آن

منتظره در  تیکه مفهوم مطلوب  میدهینشعععان م نی. همچنمیکنیرد م ییهااسعععت«، با اسعععتد   تینهایب

  صیدارد. سعراناام به بث  تمصع  یکردشعود، چه کاریها مربوط مکه به جان انسعان یمهم یهایریگمیتصعم

 یۀبا درنظرداشتن بق زیمنتظره و ن تیمطلوب اریبه م و باتوجه میرسیکرونا م یماریب یبرا ابیکم یمنابع درمان

 .میکشیم شیپ ییهاهیها و توصنکته بابنیدرا ،یمالحظات اخالق

 گیری و مطلوبیت منتظرهنظریۀ تصمیم

گریبانیم که اطالعات  بههایی دستهمیشه با موق یت ،روازاین. اسعت ثباتی و فقدان قط یتبیجهان ما جهان 

هعا یعاری تاربعه، دربعارۀ پعدیعدهم مو ً بعا آزمون و خطعا و بعه حعا ،بعااین کعافی نیسعععت. هعاآن بعارۀدر نو دانشعععمعا

 کنیم.ثباتی غلبه کوشیم اندکی بر این بیآوریم و میاطالعاتی به دست می

خواهیم با قط یت بدانیم در آینده چه اسععت. می بسععا نشععدنیو چه براما گاه کسععا اطالعات بسععیار هزینه

گیریم اساس، تصمیم میزنیم و براینبینی میاینااست که ناگزیر دست به پیش شود دانست.اما نمی  شود؛می

 هم همۀ اطالعات  زم را با  بینعدازیم. خواهیممی و ای داریمسعععکعه خریم.های آن را به جان میو ممعاطره

سعکه ب د از   جهش سعرعت باد، میزان ،کنیمن نیرویی که به سعکه وارد میمیزا وزن سعکه، دانیم:می ا هدربار

یا  آیدمی شععیر ،اندازیممی با  سععکه رابگوییم وقتی  یمتوانباز با قط یت نمی ... . ولیسععطح و هر برخورد با

علت  .مبینی خطا کنیباز احتما  دارد در پیش م،ها را جمع کنیو داده مبیندازی خط. حتی اگر هزاران بار سععکه

 امری احتما تی است. اساساً بینیپیش این است که

 
شیرازی که ویرایش ( منتشر شده است. با سساس از دوست عزیز، مثمد یوسفی1۳۹۹، اردیبهشت 1۲۰)شمارۀ  مدیریت ارتباطاتِ مدیریتای از این مقاله در مالۀ . چکیده1

 متن را بر عهده گرفت.
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شععود. در تثلیل علیل می مانذهنگاه  ،نوعی مماطره در د  خود دارد. در این وضعععهمه ما  یهاتصععمیم

ید تصععمیم عاقالنه  چطور باو دهیم  دانیم کدام را باید ترجیح ری پیشِ روی ماسععت که نمیهای بسععیاگزینه

مهم  ،تصعمیمی که قرار اسعت بگیریم وقتی گذشعته،ازاینمانیم که تصعمیم بهینه چیسعت. می . مبهوتبگیریم

ممکن، به  هایانتماباز میان  دانیمنمی در این حالت،  شعود.کار دشعوارتر می ،بسعیار مانباشعد و جهل و نادانی

 شود یا بدتر.اوضا  بهتر می یک رو بیاوریم و با هر انتماب،کدام

انسعان از   . امازاسعتاضعطراب ،که به پیامدها مطمئن نیسعتیموضع یتی  در نبود قط یت، ی نیگیری در تصعمیم

گیرد؟ عاقل چطور تصعمیم می انسعان قط یت،نبود در  گیری ناگزیر اسعت. بنابراین، بااسعت که بسرسعیم:تصعمیم

 است؟ ممکن ثبات چگونهناپایدار و غیرقط ی و بیوض یت گیری عاقالنه در تصمیم

احتما ت را   ریتأث ای از منطق است کهشاخه هنظری این د.نپردازمی موضو   به همین 1گیرینظریۀ تصمیمدر 

های  رشته و بین فلسفه و اقتصاد در آن، ای از دانش کهحوزه ۲؛کندینام لوم روشن م یهاتیبر عمل در وض 

،  که اطالعات کافی نداریم و قط یتی در کار نیسعتوضع یتی در د که نپرسع این میدربارۀ د و نزنپل می دیگر

های  بین گزینهانتماب از دهد که برای به ما یاد می چیسععت. این شععاخه از دانش همچنین تصععمیم عقالنی

 .و عاقالنه تصمیم بگیریم کنیم تثلیل ،هزینهو  براساس فایده چطور ،ممتلف

چقعدر هزینعه روی دسعععتمعان انتمعاب بعایعد حسعععاب کنیم هر  ،گونعاگونی پیش روی معاسعععتهعای گزینعهوقتی 

در  باید مثاسععبه شععود.انتماب های بالقوۀ هر ی نی منافع بالقوه و هزینه ؛فایده داردبرایمان گذارد و چقدر می

اسعععت. نظریعۀ   پسعععنعدعقعل ،داردهزینعه را برمی کعه بیشعععترین فعایعده را دارد و کمترینای گزینعه این حعالعت،

 پردازد.به همین می ،از احتما تگیری بهرهگیری با تصمیم

گردد به اینکه  چیز برمیهر سععت. مطلوبیت ا ۳مطلوبیت منتظره ،گیرینظریۀ تصععمیم ایهیکی از مفاهیم پای

بیشعتر از   نبرایما «الفای نی مطلوبیت   ،دهیمترجیح می «بارا به االف« . وقتی مچقدر آن را دوسعت داری

در  کند.دیگر متمایز میهای تصععمیمکه آن را از  هر تصععمیمی طب اً پیامدهایی دارد اسععت. «بامطلوبیت 

طور  این گذشعته اسعت. اما مفهوم مطلوبیت منتظره ،توان وقایع را به عقا برگرداند. آنچه گذشعتهزندگی نمی

های خود را بارها و بارها و بارها تکرار  توانسعتیم تصعمیمشعد اگر میگیرد که از خود بسرسعیم چه میشعکل می

برای   ها چه بود؟میانگین خروجی دیدیم،میگرفتیم و پیامد آن را مکرر کنیم. اگر مکرر فالن تصعععمیم را می

را بدانیم و نیز باید بدانیم هر پیعامد چقدر  آناحتمعا  وقو   درصعععد باید ۀ هر پیعامدمثعاسعععبعۀ مطلوبیعت منتظر

 
1. decision theory 

 باره:خوان دراین. یکی از منابع بسیار عالی و خو  ۲
An Introduction to Decision Theory, Martin Peterson, Cambridge University Press, 2009. 

3. expected utility 
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  ییهاضربحاصل  ،آخرب د باید این دو مقدار را در هم ضرب کنیم و دست 1ارز  دارد و مطلوب است.  نبرایما

 با هم جمع کنیم. ،یماهدست آورده تک پیامدها برا که برای تک

احتما ِ وقو  هر رخداد عبارت اسععت از حاصععل   سععادۀصععوریِ احتما  چیسععت؟ ت ریف  و اما ت ریف کارآمد

وقتی آدم عاقل  ،گیریطبق نظریۀ تصعمیمهای ممکن. خاص بر ت داد همۀ خروجی آن رخداد تقسعیم خروجی

ممکن میزان ظره را به بیشعععترین تمطلوبیعت مناکنعد که می کاری ،گیردثبعات تصعععمیم میبیوضععع یعت در 

 .کنیممیموضو  را قدری روشن  ،با بررسی چند نمونۀ ساده. «برساند

 نمونۀ یک

  که کندآزمایی به شعما هدیه دهد. او شعما را ممیر مییک بلیت بمت گیرد برای روز تولدتانکسعی تصعمیم می

 ۲ ،کنیعدرا انتمعاب  1. اگر بلیعت ۲و بلیعت  1یکی را انتمعاب کنیعد: بلیعت  ،آورده تعاناز بین دو بلیعت کعه برای

  1۵۰که  دشعان  داریدرصعد  1 د،را انتماب کنی ۲. اگر بلیت برنده شعوید تومان 1۰۰شعان  دارید که درصعد 

 . کدام انتماب م قو  است؟دبرنده شوی تومان

 درصععد ۲،  را انتماب کنید 1تر اسععت. چرا؟ اگر بلیت عاقالنه 1 گوید انتماب بلیتگیری مینظریۀ تصععمیم

 برنده شوید. این دو عدد را در هم ضرب کنید: تومان 1۰۰شان  دارید 

۰/۰۲ × 1۰۰ = ۲ 
 .است 1مطلوبیت منتظرۀ انتماب بلیت  همان ۲این 

 را حساب کنیم: آنو مطلوبیت منظرۀ  ۲سراغ بلیت بهحا  برویم 

۰/۰1 × 1۵۰ = 1/۵ 
 .۵/1 شودمی ۲مطلوبیت منتظرۀ بلیت 

گیری در و چون آدم عاقل در تصعمیماسعت  ۲ بلیت بیشعتر از مطلوبیت منتظرۀ 1 چون مطلوبیت منتظرۀ بلیت

 تر است.م قو  1بلیت انتماب  ،پی بیشترکردن مطلوبیت منتظره است

 نمونۀ دو

به من  تومان 1۰۰شعما باید  ،م. اگر شعیر آمداندازمی ایفرض کنید من سعکه .فرضعی راه بیندازیم یک بازی

نیمی از  در  ،کنیمتکرار  کار را بارها و بارها و بارها به من بدهیعد. اگر این تومان ۵۰باید  ،بدهیعد و اگر خط آمد

توان  . حعا  مطلوبیعت منتظره را میتومعان ۵۰نیمی از آن در برم و می تومعان 1۰۰هعا من انعداختنکعل سعععکعه

 
دست،  ( تمایز گذاشت؛ ولی این تمایز و تمایزهای ظریف دیگری ازاینexpected value( و ارز  منتظره )expected utilityتوان میان مطلوبیت منتظره ). البته می1

 شود.مربوط نمیبه بث  ما 
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 )شععیر یا خط(  حسععاب کرد: احتما  هر گزینه
1

۲
  ۵۰ خط گزینۀ و ارز  تومان 1۰۰اسععت. ارز  گزینۀ شععیر  

 است: تومان

(1۰۰ ×
1

۲
) + (۵۰ ×

1

۲
) = ۷۵ 

. بدیهی اسعت که این بازی برای شعما تومان ۷۵شعود انداختن میدر هر سعکه شعمامیانگین برد من و باخت 

 البته این از همان ابتدا پیدا بود و نیاز به مثاسبه نداشت. حاصلی جز باخت ندارد.

قواعد همان قواعد   بقیۀ دهم تا سکه بیندازید ومی تومان ۸۰من به شعما . بیایید قواعد بازی را عوض کنیم اما

  بدهید. اینبه من  تومان ۵۰باید  ،به من بدهید و اگر خط آمد تومان 1۰۰باید  ،ی نی اگر شعیر آمد اسعت؛ قبلی

 ضرر شماست یا نه؟بار بازی به

 :کنیممثاسبه  را باز باید مطلوبیت منتظره

(1۰۰ ×
1

۲
) + (۵۰ ×

1

۲
) = ۷۵ 

 ۵طور میانگین انداختن بهبار سعععکه با هر دف ه این ،گیریدتومان می ۸۰انداختن بار سعععکه اما چون برای هر

۸۰) شود:می تاننصیب تومان − ۷۵ =  . پ  بازی م قو  است.(۵

 نمونۀ سه

م یا نه؟ یآزمایی بمربلیت بمتعاقالنه اسعت؟   آزمایی در دنیا همیشعه مشعتری دارد. اما آیا خریدبلیت بمت

نمریدن بلیت. باید احتما    و دیگری خریدن بلیتیکی مقایسعععه شعععود:  با هم ایناا دو گزینه داریم که باید

. فرض کنید قیمت بلیت میدسععت آور یم را بهتصععم رتا مطلوبیت منتظرۀ ه  میخروجی هر گزینه را برآورد کن

 شود:های پیش رو به این قرار میدر این حالت، گزینه باشد. د ر 1 تاری 

 (:آزمایینمریدن بلیت بمت) گزینۀ یک

درصعد(   1۰۰به  نزدیک)یا  درصعد 1۰۰شعود. ماند و خرج نمیمی  انجیبم در ،میپولی که دار ،میاگر بلیت نمر

1 :شوداین گزینه می مطلوبیت منتظرۀبماند.  انجیبم دراین هست که پو   بمتِ × 1 = 1 

 (:آزماییخریدن بلیت بمت)گزینۀ دو 

هعای ب عدی پو  چشعععمگیری  برنعده و بردجعایزه می میلیون د ر11 آزمعاییبمعت او ِ برنعدۀکنیم فرض می

  آزماییبمتقاعدۀ بازی . کنیمنظر میها صرفاز آن . برای همین،بث  کنیم شعانهکنند که درباردریافت نمی

میلیون اسعت.  ۴۵به  1ی نی احتما  برندۀ او  شعدن  ؛عدد انتماب کنیم ۵۹از بین  عدد را ۶این اسعت که باید 
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کعه دو نفر یعک ماموععه ععدد را بردارنعد و مابور شعععونعد جعایزه را بعا هم ا  احتمع  این درنظرگرفتنِ)البتعه بعدون 

 شود:صورت مثاسبه می نصف کنند(. این احتما  به این

(
۶

۵۹
) × (

۵

۵۸
) × (

۴

۵۷
) × (

۳

۵۶
) × (

۲

۵۵
) × (

1

۵۴
) =

۷۲۰

۳۲,۴۴1,۳۸1,۲۸۰
≈

1

۴۵,۰۰۰,۰۰۰
 

اینکعه نفر او    احتمعا  م. در این حعالعت،تعایی ععدد انتمعاب کنیشدو ماموععۀ شععع  مانیتومی م،یهکعه بعد د ر 1

 شود مطلوبیت منتظرۀ گزینۀ دو را حساب کرد:میلیون. حا  می۴۵به  ۲شود می شویم،

(
۲

۴۵,۰۰۰,۰۰۰
) × 11,۰۰۰,۰۰۰ = ۰/۴۸ 

نعت ۴۸ آزمعاییبمعتدهعد کعه مطلوبیعت منتظرۀ خریعد بلیعت فعایعده نشعععان میو  تثلیعل هزینعه و مطلوبیعت   سعععِ

به بیشعترین  اسعت. کار اقتصعادی م قو  این اسعت که مطلوبیت منتظره را  د ر 1 آزماییبمتنمریدن بلیت 

همه آدم بلیت اما چرا این .ای نیسعععتکار عاقالنه آزماییبمت بلیت خریدن ی نیحد ممکن برسعععانیم و این 

 دربارۀی نی  1؛اسعت تاویزیدانش  نوعی گیریم گفت که نظریۀ تصعمیمیخرند؟ جلوتر خواهمی آزماییبمت

روز   ها در جهان هرکند. انسععانگیری چه باید بکند، نه اینکه چه میگوید که آدم عاقل برای تصععمیماین می

 گیری همموان نیست.گیرند که با نظریۀ تصمیمهای نام قو  بسیاری میتصمیم

به  هاقمارخانهچیسعت.  ثباتهای بیموق یت کند بدانیم تصعمیم م قو  درمی دانسعتن مطلوبیت منتظره کمک

همیشععه با پو   منتظرهمطلوبیت ولی اند. تاد مثاسععبۀ مطلوبیت منتظرهشععوند که اسعع دار میپو   دلیل این

اگر پای امر مطلوبی  باوجوداین، ها مطلوب اسعت.ون پو  تنها چیزی نیسعت که برای آدمچ ؛شعودسعنایده نمی

در این   .فترتصعمیم گ منتظره مطلوبیت شعود با مثاسعبۀباز می ،نیسعت ید که با پو  سعنایدنشع در میان با

چقدر  هر گزینهحسعععاب کنیم  تممین بزنیم و ها راباید مطلوبیعت همعۀ گزینه های قبعل،نمونهمثعل  صعععورت،

کنیم و میاحتما  هر گزینه را در ارز  آن ضععرب  گاهآنبرسععاند.  ،خواهیمما را به آنچه می ممکن اسععت

 دویکی گیری نیزبرای این نو  تصععمیم .داردرا  کنیم که بیشععترین مطلوبیت منتظرهمیماب ای را انتگزینه

 .آوریمنمونه می

 نمونۀ چهار

و میزبان پاسعع   «؟م یا نهچیزی برای شععام بگیرا :پرسععیدشععوید و از میزبان میبرای شععام جایی دعوت می

 ؛خواهید سعرِ راه نوشعیدنی بگیریدو می طرف خانۀ میزبانافتید بها راه میشع  «شعما. با انوشعیدنیِ شعام :دهدمی

 هم را میزبان تلفنشعماره بمتانهدانید نوشعابه بگیرید یا دوغ. بدخبر ندارید که غذا چیسعت و درنتیاه، نمی ولی

 
1. An Introduction to Decision Theory, Martin Peterson, Cambridge University Press, 2009, P.3. 
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بنابراین،    .توانید زنگ بزنید و از میزبان بسرسعیدنمی و اید، در خانه جا گذاشعتهایدروی کاغذی نوشعته بوده که

دهید: اینکه شععام یا پیش خودتان دو احتما  می ،به شععناختی که از دوسععتان خود داریدباتوجهمانید. مردد می

آبگوشعت اسعت یا پیتزا. اگر آبگوشعت باشعد، نوشعابه چندان مناسعا نیسعت و اگر پیتزا باشعد، دوغ انتماب خوبی 

 کنید؟چه می توانید بمرید.دو نوشععیدنی را می یکی از این فقط هم کم اسععت و پولتان ،از بمت بدنیسععت. 

 ؟دوغخرید یا می نوشابه

را ت یین  هاگزینهاو  باید مطلوبیت  هر گزینه را حسعاب کنید. گوید مطلوبیت منتظرۀگیری مینظریۀ تصعمیم

 یک ماتری  مطلوبیت کشید که چهار گزینه دارد:شود . میدکنی

 درست است. )مطلوب(  تانانتماب ید،بمر دوغ باشد وآبگوشت  اگر شام .1

 است. )نامطلوب(  نادرست تانانتماب آبگوشت باشد و نوشابه بمرید، اگر شام .۲

 درست است. )مطلوب(  تانانتماب نوشابه بمرید، باشد و پیتزا اگر شام .۳

 مطلوب( نادرست است. )نا تانانتماب دوغ بمرید، باشد و پیتزااگر شام  .۴

عدد  صعورتی نی ارز  هرکدام را به ید؛مثاسعبۀ مطلوبیت منتظره باید این چهار گزینه را کمیی کنحا  برای 

 :یدکنی میصورت زیر کمیبهها را گزینهو  -1۰+ تا 1۰از  یدگیرعددی در نظر می ایه. بازدرآورید

 +1۰ :1گزینۀ 

 -1۰ :۲گزینۀ 

 +1۰ :۳گزینۀ 

 -1۰ :۴گزینۀ 

چقدر اسعت و احتما     ،باشعد آبگوشعت احتما  هر گزینه. احتما  اینکه شعاممثاسعبۀ سعراغ به دحا  باید بروی

اختیار خرید  فقط ه، دسععت شععما نیسععت.دراینکه میزبان چه شععامی درسععت کچقدر؟  ،باشععد پیتزااینکه شععام 

ا  ها قبل گفته بوده یک شعا شعما رمدت دوسعتتان همسعرِ که یادتان هسعت حا ،بااین .نوشعیدنی با شعماسعت

زنید باشعد. حدس می آبگوشعتاحتما  بیشعتری دارد که شعام   ،به همین دلیلکند. صعرف آبگوشعت دعوت میبه

 هر گزینه را تممین زد: شود مطلوبیت منتظرۀباشد. حا  می آبگوشتاحتما  دارد که شام  درصد ۷۰مثالً 
۰/۷     :1مطلوبیت منتظرۀ گزینۀ  × 1۰ = ۷ 

۰/۷     :۲مطلوبیت منتظرۀ گزینۀ  × (−1۰) = −۷ 

۰/۳     :۳مطلوبیت منتظرۀ گزینۀ  × 1۰ = ۳ 

۰/۳     :۴مطلوبیت منتظرۀ گزینۀ  × (−1۰) = − ۳ 
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بیت منتظرۀ مامو  مطلو باید ،چند پیامد دارد تصعععمیموقتی  تصعععمیممطلوبیت منتظرۀ هر برای مثاسعععبۀ 

  ید،بمر دوغ. اگر یدبا هم جمع کن اها رحتمالی گزینهباید سعود و زیان ا سعس  .کنیدتک پیامدها را حسعاب تک

است که ماموعشان    ۷بیارانه مطلوبیت منتظره  است و در حالت خو  -۳در حالت بدبیارانه مطلوبیت منتظره  

بیعارانعه  اسعععت و در حالت خو  -۷، در حالت بدبیعارانه مطلوبیعت منتظره یدبمر نوشعععابه. اما اگر ۴شعععود می

پ  نظریۀ   کنید.باید مطلوبیت منتظره را بیشعتر همیشعه . -۴شعود اسعت که جم شعان می ۳مطلوبیت منتظره 

 .یدبمر دوغگوید گیری میمیمتص

 ۵نمونۀ 

  موضعو ی نی  ؛نداردربطی که اسعاسعاً به پو   گرددبرمیموضعوعی  به نمونه از مثاسعبۀ مطلوبیت منتظرهاین 

. البته کنیممیبندی بلز پاسعکا  را در قالا مطلوبیت منتظره صعورت «برهان قماربازا برای این منظور، ایمان.

پاسعکا    1.بندی کردشعود صعورتطور هم میرا این شولی برهان ؛کردخود پاسعکا  از این مفهوم اسعتفاده نمی

. او م تقد کردگیری و هر دو را وارد این برهان و هم به نظریۀ تصععمیم شععتنهایت عالقه دابی مفهوم هم به

باور به  ،چه وجود نداشعته باشعد و چه خداوند وجود داشعته باشعد باور او،به .بود باور به خدا باوری اسعت عاقالنه

 .سازگار استوجود او با عقل 

  او  :پیش رویمان اسعتدو گزینه  اسعاس،براین در قالا ماتری  عرضعه کرد. توانمی برهان پاسعکا  را نیز

اینکعه خعدا وجود نعدارد. دربرابر هر گزینعه هم دو حعالعت داریم: من بعه وجود خعدا  دوماینکعه خعدا وجود دارد و 

 یم:حالت طرف ۴با  در مامو  به وجود خدا م تقد نیستم. پ یا من م تقدم 

 حالت او : خدا وجود ندارد و من اعتقاد دارم خدا وجود ندارد.

امتیاز   1۰۰ ش به آنکردنیبرای کمی پ  ی اسعت.حالت مطلوب ،حالتاین باور من درسعت اسعت.  ،در این حالت

 دهیم.می

 وجود دارد. خدا ولی من اعتقاد دارم ؛حالت دوم: خدا وجود ندارد

اما شععاید باید از این   دهیم.امتیاز می ۰به آن ش کردنیبرای کمی . پ باور من نادرسععت اسععت ،در این حالت

 را به آن بدهیم. -1۰ امتیازبگذارید  .مشومید هم میاانچون در این حالت قدری  ؛امتیاز کم کنیم

 
 ام:. این مثا  و مثا  قبل را از منبع زیر آورده1

The Philosopher’s Toolkit: How to Be the Most Rational Person in Any Room, Patrick Grim, Published by the Great 

Courses, 2013, 358-377. 

 توان در منبع زیر دید:بندی مشابهی از برهان قمارباز پاسکا  را میصورت
 .1۵۰تا1۴۲گراهام پریست، ترجمۀ بهرام اسدیان، تهران: ماهی، صمنطق، 
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 خدا وجود دارد. اعتقاد دارمحالت سوم: خدا وجود دارد و من 

به بهشعععت جاودان  در این حالت، چون ؛( اسعععت∞نهایت )بی  امتیازتر اسعععت و این حالت از همه مطلوب

 .کردو آناا زندگی ابدی خواهم  مرومی

 دارد.نوجود  خدا ولی من اعتقاد دارم ؛حالت چهارم: خدا وجود دارد

کیفر جاودان  در این حالت، چون ؛( ∞-نهایت منفی )شعود بیمی  امتیاز و تر اسعتهمه نامطلوباین حالت از 

 .و دوزخ ابدی شودمی منصیب

را   مقدارها ،دنداشعتنمطلوبیت منتظره را برای هر حالت حسعاب کنیم و ب د برای اعتقادداشعتن و اعتقاباید حا  

نهعایعت  چیزی بر بی ،نهعایعت بعا هر ععددیجمع بیدانیم کعه حعاصعععلاین را می ،. قبعل از آنزنیمبجعداگعانعه جمع 

 :افزایدنمی

∞− :شودمطلوبیت منتظرۀ کفر می ،اگر به وجود خدا اعتقاد نداشته باشم + 1۰۰ = −∞ 

∞ :شودمطلوبیت منتظرۀ ایمان می ،اگر به وجود خدا اعتقاد داشته باشم + (−1۰) =  ∞ 

هر گزینه را حسععاب نکردیم تا آن را در ارز  گزینه ضععرب   مطلوبیت منتظره احتما ِاما چرا برای مثاسععبۀ 

خعدا اهمیتی نعدارد.   نعداشعععتنیعا وجود داشعععتندیگر احتمعا  وجودو بنعابراین،  نهعایعت طرفیمبعا بیکنیم؟ چون 

بعاز مطلوبیعت منتظره  ،نهعایعت ضعععرب شعععوددر بی ، وقتیانعد  و نعاچیز بعاشعععد هم قعدر احتمعا  وجود خعدا هر

 شود.نهایت میبی

  ،رسعاند. مطلوبیت منتظرۀ ایمانآدم عاقل مطلوبیت منتظره را به بیشعترین حد ممکن میطور که گفتیم، همان

 دهد.نهایت است. پ  عقل به ایمان حکم میمنفیِ بی کفر،نهایت و مطلوبیت منتظرۀ بی

رهان قمارباز پاسعکا  برای اثبات وجود خدا برهان مثکمی  که بث  ما بر سعر این نیسعت که آیا ب کنیدتوجه 

کاربردن  های بود برای بدادن نمونهاننشع  قصعدمانهسعت یا نه. به این برهان نقدهای بسعیار وارد شعده اسعت. 

 نکه پای ارز  پولی در میان باشد.ایمفهوم مطلوبیت منتظره بی

 راه برآورد مطلوبیت منتظرهدر های فکری تله

 مطلوبیت منتظره دو بمش دارد: ایهفرمو  پای گفتیم،که چنان

 ؛مثاسبۀ احتما  وقو  هر پیامد. 1

 برآورد مطلوبیت و ارزشی که هر تصمیم برای ما دارد. .۲



9 
 

خطاها  دسعتمو  دو بمش یم و در هرنابلدزدن هر دو بمش ممینها در تانسعاناسعت که ما  شعکل ایناما م

ای  اشعاره بمشها و خطاها در هر دو بد نیسعت در ادامه به ب یعی سعوگیری .شعویممیهای بسعیار و سعوگیری

 کنیم.

 سوگیری در محاسبۀ احتماالت

شعععهودهای   ،که داریم بسعععیاری یهاقابلیت با وجوددر مثاسعععبۀ احتما ت بسعععیار ضععع یفیم و ها ما آدم

 ، این پرسش را در نظر بگیرید:مثا  برای .است دهشن پروردهخوب  در فرگشت ماناحتما تی

ای  سععفید )مثلهدر خا را بزند یا اینکه  آدم بیشععتر اسععت: اینکه در تهران کسععی جیا احتما  کدام گزینه

 د؟نرا بزن آدم خیز در تهران( جیاجرم

ی نی همۀ  ؛تهران اسعت داخلسعفید  ولی خا «سعفید.خا ا :دگوینمی در پاسع  به این پرسعش عدۀ زیادی

بیشعتر  ،سعفید بزنندرا در خا  آدم احتما  اینکه جیا  شعوداند. پ  نمیبُر تهرانییاسعفید جبُرهای خا جیا

تصعویری   دلیلهسعفید؟ بگویند خا می کسعانیچرا  ولیرا در تهران بزنند.  آدماز احتما  این باشعد که جیا 

کارها و ای فقیرنشعین اسعت که جای خالفمثله ،سعفیدها از خا آدمسعفید در ذهن دارند. تصعور که از خا 

  «تهرانلفظ ابُرهای بیشعتری وجود داشعته باشعد. اما آناا جیا  دهندمی احتما  . درنتیاه،هاسعتموادفرو 

در نظر  چندان بُرهاکه جیا آورد؛ ی نی جاییمیهای طبقۀ متوسعط و طبقۀ با  را به ذهن فیعای شعهرنشعین

ولی تصعویر ذهنی بیشعتر   دهند؛شعکل می ،که در ذهن دارند یها احتما ت را برپایۀ تصعاویر روشعنآدم د.نیسعتن

معا را در مثعاسعععبعۀ احتمعا ت بعه خطعا  ،برای همین .نیسعععت احتمعا ت برآوردهعا راهنمعای خوبی برای وقعت

 اندازد.می

زند و خیلی باهو  اسعت.  سعاله اسعت، رُ  و صعریح حرف میویکسعی فرزانه ی را در نظر بگیرید.مثا  دیگر

  فرزانه ،نظر شعمامشعوو  عدالت اجتماعی بوده اسعت. بهفلسعفه دارد. در دوران دانشعاویی عمیقاً د  کارشعناسعی

 احتما  کدام از همه بیشتر و احتما  کدام از همه کمتر است؟ ،کند؟ از بین سه گزینۀ زیرامروز چه می

 کند.فروشی کار میدر کتاب فرزانه :1گزینۀ 

 فروشندۀ شرکت بیمه است. فرزانه :۲ گزینۀ

 .رودمییوگا  کالس کند وفروشی کار میدر کتاب فرزانه :۳گزینۀ 

از   ۳زینۀ گتر اسععت. اما احتما  از همه مثتمل ۳گویند گزینۀ ها میاز آدم بسععیاری ،ا ؤدر پاسعع  به این سعع 

در  ناگزیر ،گیردکند و یوگا یاد میفروشعععی کار میکمتر اسعععت. چرا؟ چون هرک  در کتاب 1احتما  گزینۀ 

احتما    و تنهاییبه 1دادن از احتما  رخ  با هم ۲و  1 دادناحتما  رخ  ،بیان دیگرکند. بهفروشععی کار میکتاب
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  ،کمک تصاویرکنند؟ چون بهاین احتما  خطا می میزان مینمها در تکمتر اسعت. چرا آدم تنهاییبه ۲ دادنرخ 

با تصعویری که از او   ،فروشعی کار کند و یوگا یاد بگیرددر کتاب فرزانهزنند. اینکه احتما  را تممین می میزان

ترشعدن برای روشعن دهد.میهم رخ  ۲یا  1احتما   میزان همین خطا در تممینخواند. بیشعتر می  ،شعد داده

 .زیر توجه کنید مثا به  موضو ،

  او بارۀبینی اسعععت. کدام گزینعه درگیری و طالعهای انگیزشعععی و موفقیعت باور دارد و اهل فا به بثع  مریم

 تر است؟مثتمل

 .گیردفا  تاروت می مریم :1گزینۀ 

 گیرد یا حسابدار است.فا  تاروت می مریم :۲گزینۀ 

که احتمعا ت پایه به ما  درحالی ؛تر اسعععتگزینعۀ یک مثتمعل گوینعدعدۀ زیادی می قویاحتمعا مریم به بارۀدر

تنهعایی بعه «بادادن احتمعا  رخ  تنهعایی وبعه «الفا دادنرخ  از احتمعا  «الف یعا با دادنرخ  گویعد احتمعا می

ولی  ؛بیشتر است  ،گیر باشدفا  فقط کهاز احتما  این ،گیر باشدبیشتر است. احتما  اینکه کسی حسابدار یا فا 

گمان کنیم او   شعودموجا می سعازد کهکند و تصعویری میراهزنی می آمده، مریمکه دربارۀ زندگی  اطالعاتی

 گیرد.قوی فا  تاروت میاحتما به

 ،1خطاپذیر اسععت. جان آلِن پالولُ  ،نمایدها در آمار و احتما  بسععیار بیش از آنچه میشععهودهای ما انسععان

 وکتاب و ریاضعی وی نی در حسعاب سعوادِ ریاضعی نداریم؛ها گفت ما آدممی ،مریکایی قرن بیسعتمآدان ریاضعی

دهد چطور پیامدهای ناگواری دارد. نمونۀ زیر نشعان می مانسعوادی برایسعوادیم و این بیمنطق بی مثاسعبات

 .اساس باشدتممین شهودی ما از احتما  ممکن است یکسره بی

  درصعد احتما  داشعته باشعد که 1بیماری باشعد. فرض کنید  نو  خاصعی از برای تشعمیص یفرض کنید آزمایشع 

  یانمبتال از آماری ایهی نی در جام   داده شود؛اشتباه مثبت یا منفی نشان و نتیاه به  رخ دهدآزمایش خطا    در

بیماری مبتال  این  که به یو در جام ۀ آماری دیگر  شودمیاز افراد مثبت  درصد ۹۹ آزمایشِ نتیاۀ به بیماری،

 آزمایش بگیرند واسعم رضعا . حا  فرض کنید از فردی بهشعودمیاز افراد منفی  درصعد ۹۹آزمایش  ،نیسعتند

 بیماری باشد؟ این دچار واق اً مثبت باشد. چقدر احتما  دارد که رضا شآزمایش جواب

اصعاًل   چون ؟چرا خطاسعت. کامالً اندازۀ دقت آزمایش. اما این پاسع ی نی به درصعد؛ ۹۹دهند پاسع  می اکثراً

  میزاناسع  درسعت باید بدانیم برای رسعیدن به پ له برای رسعیدن به پاسع  درسعت کافی نیسعت ئهای مسع داده

 بیماری چقدر است. ابتال به پایۀ

 
1. John Allen Paulos 
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نفر   1اند و نفر سعععالم ۹۹۹نفر  1۰۰۰ی نی از هر  ؛بیمعاری را دارد این نفر 1نفر  1۰۰۰مثالً فرض کنیعد از هر 

 را در نظر بگیریم: حالتباید چهار  با این وصف،بیمار است. 

کسعانی که  ت داد  نفر، ۹۹۹از بین   ،دهداوقات نتیاه را درسعت نشعان می درصعد ۹۹آزمایش ازآنااکه  :1 حالت

(، خطا نکرده  شعانیآزمایش در تشعمیص سعالمت ی نی) انددهد و واق اً سعالمها را سعالم نشعان میآن آزمایشْ

 .۹۹/۰×۹۹۹=۹۸۹ کنیم:این عدد را به این طریق مثاسبه مینفر.  ۹۸۹ شودمی

ها را بیمار نشعان کسعانی که آزمایشْ آن نفر، ت داد ۹۹۹از بین  ،دارددرصعد خطا  1آزمایش  ازآنااکه :۲ حالت

 . ۰1/۰×۹۹۹~1۰ کنیم:مینفر. این عدد را به این صورت مثاسبه  1۰حدوداً  شودمی ،اندسالم ولی واق اً دهدمی

احتما    درصعد ۹۹میزان خطای آزمایش،  به، باتوجهسعتمبتال یک نفری که به بیماری خصعوصدر :۳ حالت

 دارد که نتیاه درست باشد و بیمار واق اً بیمار باشد.

  درصععد احتما  1 میزان خطای آزمایش، بهباتوجه ،ی که به بیماری مبتالسععتیک نفر خصععوصدر :۴ حالت

 سالم باشد. ،نشان دادهرا بیمار  او کسی که آزمایشْ دارددرصد احتما   1ی نی  ؛نادرست باشد نتیاه که دارد

  :از دو حا  خارج نیسعت بنابراین، وضععآزمایش رضعا مثبت شعده اسعت. نتیاۀ  ،اطالعاتی که داده شعدهطبق 

اند ولی آزمایش  ( یا در بین کسعانی اسعت که سعالم۳در میان بیمارانی اسعت که واق اً بیمارند )حالت  یا رضعا

(. پ  احتما  اینکه رضعا واق اً بیمار باشعد و آزمایش خطا ۲)حالت  داده اسعتها را بیمار نشعان آن اشعتباهبه

) :شودمی ،کرده باشد
1

1+1۰
) =

1

11
 

. مبتال باشعد احتما  دارد که واق اً درصعد ۰۹/۹ حدود ی نی ؛اسعت 11به  1 ،باشعدواق اً بیمار  رضعا اینکه احتما 

 .بیمار نباشد او که احتما  دارد درصد ۹۰ بیش از ،بااینکه آزمایش رضا مثبت شده ،در این حالت

نفر بعه   1۰۰نفر  1۰۰۰بعار فرض کنیعد از هر  بیمعاری را توییر دهیم. این ابتال بعه پعایعۀ میزانحعا  فرض کنیعد 

آزمایش رضعا مثبت  جواب اگر ،بیماری دچار باشعند و میزان خطای آزمایش هم مانند قبل باشعد. در این حالت

 بیمار باشد؟ واق اًاو چقدر احتما  دارد که  ،باشد

نفر از این ت داد   ۹ ،درصععدی آزمایش1به خطای باتوجهاند. اما نفر سععالم ۹۰۰نفر  1۰۰۰از هر  ،در این حالت

نفر   ۹۹ ،نفر بیمار 1۰۰از بین ، خطای آزمایش میزان بهباتوجهباز اسعت.  دادهخطا  شعان جواببیمارند و آزمایشع 

 است، مثبت شآزمایش که جواب ها خطا نکرده است. حا  احتما  اینکه رضاواق اً بیمارند و آزمایش دربارۀ آن

) شود:می ،واق اً بیمار باشد
1

۹+۹۹
 درصد احتما  دارد رضا واق اً بیمار باشد. ۹۲ی نی تقریباً  ؛(
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پاسععع  به  ؟ بنابراین،کنداحتما  بیماربودن رضعععا را عوض میمیزان پایه چطور  میزان ابتالیبینید توییر می

به  ،پرورده نشده مانازآنااکه شهودهای احتما تی هاما انسان . اماندارد یکسانیجواب   ،پرسشی که طرح شد

 ۲مشهور است. 1«پایه میزان موالطۀا به توجهیم. این خطاپایه بی میزان

ها باید احتما  هر پیامد را حسععاب کنیم و مثاسععبۀ  خالصععه اینکه برای مثاسععبۀ مطلوبیت منتظرۀ انتماب

 کننده باشد.گمراه بسیاراحتما ت ممکن است 

 سوگیری در برآورد مطلوبات

برای   اگر قرار باشععد همین حا  ،نمونهبرای  .اسععت و مت صععبانه نامنسععام گاه نیز آدمی هایگذاریارز 

ولی اگر قرار باشعد چیزی را   ؛هایمان متنو  اسعتانتماب ، احتما ًرا انتماب کنیم چیزهایی مانمصعرف آینده

فروشگاهی  اگر به   کنیم. مثالًانتماب نمی پرتنو  م مو ً  ،انتماب کنیم که همین حا  قرار است مصرف کنیم

: انوا   مخریوپرت میعالمه خرت ، یکمتنقالت بمری انمهو قرار باشععد برای مصععرف هفتۀ آیند مبروی بزرگ

برای همان  هر روز فقط قرار باشعد در هفتۀ آینده اگرولی  ؛دسعتچیزهایی ازاینو بیسعکویت و  پفک و چیس 

 .مخریمی ار یکسانی کا یاحتما ً هر روز  ،مروز تنقالت بمری

به بسععتری که قیععاوت در آن اناام   ،مطلوب اسععت مانکه قیععاوت دربارۀ آنچه برای اسععت نکتۀ دیگر این

. ما با راهزن باشعد ممکن اسعت بسعیارگیری تصعمیم بیان بهتر، مثیط پیرامونی در. بهربط بسعیار دارد ،شعودمی

گیرد. می صعورت بمصعوصعی بسعتر مثیط و در مقایسعه این یم وکنمی گذاریارز  را هاآن امور،کردن مقایسعه

 ،برای مثا  کنند.و برای رسععیدن به هدفشععان از آن فراوان اسععتفاده می دانندها این را خوب میفروشععنده

های ب دی  ا خانهشعود خانه یدهند و همین باع  مینشعان می بد را به مشعتری ایهخان ابتداامال   هایبنگاه

 .بیشتر به چشم مشتری جلوه کند

را کمتر یا  امورشعود مطلوبیت گذارد و موجا میاثر می ،انگاریمهم بر آنچه مطلوب می هاعنوانها و برچسعا

زمینه آزمایش  دراین سعسعۀ فناوری کالیفرنیاؤپژوهشعگران دانشعگاه اسعتنفورد و م ،ترپیش بیشعتر تممین بزنیم.

 هعایی را کعه درمیوهخواهنعد آبمی از ت عدادی داوطلعاانعد. آزمعایش بعه این صعععورت بوده کعه جعالبی اناعام داده

ند و فقط  اهنداشعت میوهآبط م  زمینۀها تمصعص خاصعی درکنندهبچشعند. شعرکت ممتلفی بوده، هایبطری

 د ر، ۴۵،  د ر ۳۵،  د ر 1۰،  د ر ۵: اندزده بوده قیمت یوهمآبهای بطری روی  ند.اهنوشیدمی میوهآبگاه گاه

 
1. base rate fallacy 

 است:. این نمونه از منبع زیر گرفته شده  ۲
Your Deceptive Mind: A Scientific Guide to Critical Thinking Skills, Steven Novella, Full transcript Published by 

The Great Courses Company, 2012, P. 210. 
 بندی استیو نووِ  به دستم داد.پذیرتر از صورتفهمای بندیدان و فکور، آر  کمالی عزیز، سساسگزارم که دربارۀ این مسئله صورتاز دوست ریاضی
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 د ری۵بطری  میوۀو آب بوده د ری۹۰بطری  میوۀآب همعان د ری دقیقعا1۰ً بطری میوۀآب د ر؛ ولی ۹۰

بودن  میزان مطلوب ها،کنندهدر نظر شعرکت باوجوداین،. ه اسعتبود یکی د ری۴۵بطری  میوۀبا آبدقیقاً  هم

 میوۀآبها کنندهشعرکت عبارت دیگر،به .کندمیکه برچسعا قیمت آن ت یین بل میوه،آبرا نه خود  هامیوهآب

که وقتی  بینندمیو  کنندمی تصعویربرداری هاکنندهشعرکت موز از در حین آزمایش، .دهندمیتر را ترجیح گران

به وقتی دهند نسعبتنشعان میشعدیدتری  مراکز لذت در موز  واکنش  ،بیندد ری را می۹۰ میوۀآبشعمص 

 باشد. یکسانها بطری درون میوۀآبهرچند  ؛بیندد ری را می1۰ میوۀآب که

د که  نباید کاری کنها آن برند.ها میهای آدمی بهرهبزرگ از این سعوگیری هایشعرکتکاسعبان و سعوداگران و 

برای کسعا سعود  هاآند. نکا های جدید خود را بفروشع  ،دالم عوض شعود تا از این رهگذر مشعتریمطلوب 

و به  دراضعی باشع  ه،خواهند مشعتری از کا یی که خریدمی ،ای قرار دارند: ازسعوییبیشعتر در وضع یت دوگانه

ناراضعی   ایجنبهز ا ه،خواهند مشعتری از کا یی که قبالً خریدمی و ازسعوی دیگر، وفادار بماند شعانمثصعو ت

 ؛شعده خوب اسعتهطور القا کنند که کا ی خریداین ناچارند بنابراین، آن را بمرد. جدیدباشعد و بمواهد مد  

 دارد که از قبلی بهتر است. جدیدیولی مد  

قبلی مثصعو   بیان دیگر، بااینکهبه .کنندمی نیاز کاذب ما را دچار احسعاس هاها و تولیدکنندهشعرکت ،درواقع

سعععت، بعا ترفنعدهعایی معا را بعه این گمعان نیعازهعای معا گوییی  زم را دارد و بعه بهترین شعععکعل جواباهنوز کعار

گویند ندان م اصعععر به این امر میمهاز اندیشععع ب یعععی  یی ندارد.ادیگر کار قدیمی که مثصعععو  اندازندمی

تری  نیعاز ما نیسعععت و باید با مد  تازه برآورندۀاین پنعدار که کا  دیگر  ؛ ی نی القعای1«افتعادگی پنعداریناازکار

د که آیفون نکنمی القا با همین ترفند مثالً هاسعت.ترفندکردن کا ها یکی از همین گذاریشعماره عوض شعود.

همواره معا   ییترفنعدهعا چنینهعا بعا آن عوض کنیم. ۶بعایعد آن را بعا آیفون  و خوردنمی نیعازهعای معا بعه درد دیگر ۴

 .دارندوامیبه خریدن جدیدترین مثصو   را

ها را خطا تممین  کاری کند که ارز  گزینه ممکن اسعت هاآدم شعناختی ماروان سعازِکارهایخالصعه اینکه 

کنند. اینکه  چطور فکر می اموربودن گردد به اینکه دیگران دربارۀ مطلوببرمی نیز بمشععی از این خطا بزنیم.

. امعا آیعا گعذاردمیه معا تعأثیر بر دیعدگعا ،کننعدرا برآورد می امورهعای مردم چطور ارز  جمعاععت و توده

 است؟ خردمندانهکاری  ،ستهامطلوب توده دانستنِ آنچهمطلوب

 هاحماقت توده ،هاحکمت توده

 
1. perceived obsolescence 
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ها ها از ت داد اندکی از آدمچرا ت داد زیادی از آدم :هاتودهت محکاسعم به نوشعته اسعت کتابی 1جیمز سعوروویکی

موضععو    ۲.دهدها شععکل میجوامع و ملت و اقتصععادها و وکارهاترند و حکمت جم ی چطور به کسععاباهو 

  .توان از دانش جم ی در زندگی فردی اسعتفاده کرداین کتاب این اسعت که در عصعر اطالعات چطور می اصعلی

ظرفی حاوی لوبیا را   هاشعناساینکه روان ؛ مثالًزندمی از دانش جم ی های جالبیمثا  اثردر این  سعوروویکی

 ظرف را حعدس بزننعد. درونت عداد لوبیعاهعای  هریعک جعداگعانعهخواهنعد می هعاآن از دهنعد وبعه افراد زیعادی می

 خیلی کمتر لوبیاها از ت داد واق ی هاحدس. ب یعی زنندمیهای گوناگونی حدسهای این آزمون کنندهشعرکت

ها به ت داد واق ی لوبیاها خیلی میانگین حدس  بینندها میشعناسحا ، روانبااین و ب یعی خیلی بیشعتر. اسعت

نفر   دوبار یکی هر ،بار تکرار کنید گوید اگر این آزمایش را با ده ظرف لوبیا دهنزدیک اسععت. سععوروویکی می

 شود.عملکرد گروه بهتر می ،بار ولی ب د از هر ؛زنندرا تممین می بهتر از بقیه ت داد

دانشعمند بریتانیایی قرن نوزده و اوایل قرن   اسعت؛ نوماجرای سِعر فرانسعی  گالت زمینه،ایندر م روف ایهنمون

ترند و ها ذاتاً باهو بود و م تقد بود ب یعی سعازی نژادیهوادار پا ن و. گالتبیسعتم و پسعرعمۀ چارلز داروین

های مردم هو   که توده باور نداشعت ای. او ذرهاسعت دادها را بگیردو کم هاکندذهندولت باید جلوی زادوولد 

 باشند. تی داشتهمو حک

غرب  در شعرکت کرد: نمایشعگاه ذخیرۀ چربی و طیور یسعاله در نمایشعگاههشعتادوپن گالتون  1۹۰۶در پاییز 

خواسعتند و از مردم میگذاشعتند را به نمایش می یشعد. گاوبرگزار می ایمسعابقه در آن نمایشعگاه 3.انگلسعتان

 یبلیت  هاکنندهشعرکت. حدس بزنند ،را بیرون کشعیدند ا د  و رودهب د از اینکه سعالخی شعد و  وزن گاو را

 دادند.ترین حدس جایزه میبه نزدیک ب دنوشتند. خریدند و حدس خود را زیر آن میقیمت شش پنی میبه

ها و دامدارها احتما ً قصعاببودند.  های ممتلفها از گروهکنندهنفر در مسعابقه شعرکت کردند. شعرکت ۸۰۰

ن که  وکرد. گالتجور آدمی شعرکت میهمه ولی در مسعابقه .چون کارشعان این بود ؛زدندتری میتممین درسعت

 ،کنند که در مسعابقه شعرکت می کسعانی حدس میانگیناگفت: در تثقیر تودۀ مردم  ،بود ایپرافاده زادۀاشعراف

 «شایسته. کاندیدایدهندگان انتمابات در ت یین  رأیکه میانگین رأیِ درست استقدر احتما ً همان

ها را از متصعدیان  همۀ بلیت ،زد. مسعابقه که تمام شعد یدسعت به آزمایشع  ،ن که به آمار عالقه داشعتوگالت

 هاآن مقدارشععان مرتا کرد و میانۀ ترتیاِبه مانده رابلیت باقی ۷۸۷ او تا باطله بود. 1۳ ،بلیت ۸۰۰ از .گرفت

و  اسعت ها از آن کمترکه نیمی از داده اسعت عددی میانه در علم آمار با میانگین تفاوت دارد. میانه) را پیدا کرد

 
1. James Surowieki 
2. The Wisdom of Crowds, Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, 

Economies, Societies and Nations 

3. West of England Fat Stock and Poultry Exhibition 
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 بود. کیلوگرم ۵۴۳شععده  خیبود. وزن واق ی گاو سععال کیلوگرم ۴۶۵. این عدد  ( ها از آن بیشععترنیمی از داده

  زادۀاشععراف نِواق ی نزدیک بود. نتیاه برای گالتبه عدد و ،با کمتر از یک درصععد خطا هامیانۀ داده عبارتی،به

را پیدا  هامیانۀ داده نوالبته گالتنبود.  خوشایندچندان  کرد،ی میدارطرف سازی نژادیبه که از ستیزدمکراسی

ها  دادهمیانگینِ جالا اسعت که حسعاب کردند وها را هم دهپژوهشعگران میانگین آن دا ب دها ولی ؛بود کرده

کمتر از وزن   کیلوگرمی نی فقط یعک  ؛بود کیلوگرم ۵۴۲هعا . میعانگین دادهبودآور شعععگفعت ،لثعا  دقعتبعه نیز

 واق ی گاو 

شعمالی  اقیانوس اطل مریکایی در آکه یک زیردریایی  1۹۶۸گردد به سعا  انگیز دیگر برمیماجرای شعگفت

جوان کار عایبی کرد. او ت دادی   یافسععر سععراناام، تا اینکه ناپدید شععد و ارتش نتوانسععت آن را پیدا کند

  ییجورافیا دربارۀ اقیانوس اطل  شعمالی، اطالعات آوردند ودرمی متمصعص را جمع کرد که از زیردریایی سعر

علت  جداگانهها خواسععت هرکدام و از آنها داد . همۀ اطالعات  زم را به آنخوبی داشععتند  یختشععناو زمین

هعا حق از هم جعدا کرد. آن را هعالی آن را تممین بزننعد. او متمصعععصزیردریعایی و مکعان احتمعا شعععدنغرق

تممین   1تثلیل بِیزیاز با اسععتفاده  نداشععتند نظراتشععان را با هم در میان بگذارند یا یکدیگر را نقد کنند. ب د

طور نبود که تممین  اینها را مثاسعععبه کرد. نتیاه جالا بود. آن میانگینها را جمع کرد و همۀ متمصعععص

ها تقریباً جای درسععتِ میانگین تممین ولی را نشععان بدهد؛زیردریایی شععدن غرق دقیقِ جای ،یکی از افراد

 به آن رسععیده بودند، هامیانگین تممین آنچه در با متر ۴۰۰فقط  جای زیردریایی داد.زیردریایی را نشععان می

 داشت. فاصله

 ها اطمینان کرد؟توان به حکمت تودهآیا همیشه می

اما تیعمینی در کار نیسعت   ؛دهدمی دسعت خرد جم ی گاهی نوعی سعرن  برای رسعیدن به حقیقت به رتکیه ب

های  نشعانهها و از فیلسعوفان به سعرن  ب یعیشعناسعان اجتماعی و ه ما را همیشعه به حقیقت برسعاند. روانک

  هاینشعانهگویند می ،نشعان دهد  درسعتیای را بهلهئکه ممکن اسعت راهی به حقیقت باشعد و مسع  ایتقریبی

خرد آیند و گاه از درِ دشعمنی. گاه راهبرند و گاه راهزن. تکیه بر گاه از درِ دوسعتی می هااین نشعانه ۲.اکتشعافی

ممکن اسعت ما را به خطا بیندازد. اگر در  زند و گاهکه گاه به هدف می ؛ روشعیبرای برآورد اسعت روشعی جم ی

ی با نوعی جهل ک  پاسع  درسعت را نداند و همه فقط حرف هم را تکرار کنند، ی نباشعیم که هی  وضع یتی

 حتماً ما را گمراه خواهد کرد. خرد جم یتکیه بر  ،سروکار داشته باشیم فراگیر

 
1. bayesian analysis 
2. heuristic 
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را برای خود تممین بزنیم. امعا حمعاقعت   آن بعایعد ارز  ۀ هر چیزبرآورد مطلوبیعت منتظر کعه گفتیم، برایچنعان

 رتکیه ب هایی که از نظر گذراندیم،نمونهمطلوبیت چیزی خطا کنیم. در شعععود در برآورد گاه موجا می جم ی

تک افراد  تک شعده( ن و زیردریایی گموها )نمونۀ گالت. در آن نمونهنتیاۀ درسعت رسعاند به را خرد جم ی، افراد

 تثریعک یعا وادار نکرده بود. بعه پعذیر  برآورد  جعداگعانعه موضعععو  را برآورد کرده بودنعد و کسعععی دیگران را

درسعت برسعاند.  نتیاۀاحتما  دارد ما را به   ،برآوردهای فردی روی هم جمع شعود اگرتوان گفت بنابراین، می

جعای خود را بعه  اخرد جم ی«احتمعا ً  ،هم اثر روانی بگعذارنعد برگیرنعده هعا و افراد تصعععمیمولی وقتی گروه

 .دهدمی جم ی« حماقتا

 ؛نادانی مردم نباید یکنواخت توزیع شعده باشعد  ،ما را به برآورد درسعت برسعاند خرد جم یبرای اینکه تکیه بر 

کننعد.  ت عدیلیکعدیگر را  ی متنو ،هانادانیفردی در میعان باشعععد تا  نادانیِهای گوناگونی از بلکعه باید شعععکعل

  1«اطالعات اسعریانها به آن اقتصعاددانکه شعود منار میای به پدیده هاتوزیع یکنواخت جهل میان انسعان

سععرایت   جمعاطالعات نادرسععتی را به کل  ،های ذهنی و نادقیق بسععیاری از افرادتممین درواقع، .گویندمی

  طبی تاً  که ، دیگران نیزکنندوقتی بسیاری از مردم اطال  نادرستی را تکرار و دیدگاه هم را تقویت می .دهدمی

 .ال  حتماً درست استآن اط کنندگمان می میل دارند، با تودۀ مردم و همسوشدن از جمع به پیروی

ای  ماموعه، شعناسعیِ اجتماعیدر روان. اندپرداختهنیز  های علمی دیگر« در رشعتهجمع روی ازدنبالهاپدیدۀ  به 

به همسعوشعدن با   را هاگرایش انسعان صعورت گرفته که 2«رویِ اَ های دنبالهزمایشآا اسعمها بهاز آزمایش

  را پذیرفتن یا قبو ندن باوری نیز در منطق غیرصعوری دهد.نشعان میخوبی به یینماو گریز از انگشعت جمع

موالطۀ  اگویند به آن می شععناسععند وموالطه می نوعی ،های مردم به آن م تقدنداین دلیل که توده اً بهصععرف

  ممکن اسعت جم یاطالعات و حماقت  سعریان ،در برآورد مطلوبیت منتظره هرصعورت،به ۳.توسعل به اکثریت«

 دست آوریم.ه ب مطلوبمان باع  شود تصویر م یوبی از امور

گیری عقالنی باید مطلوبیت منتظره را حسععاب  گوید برای تصععمیمگیری به ما میکه نظریۀ تصععمیمگفتیم 

 ،هم در تممین احتما ت و هم در تممین مطلوبیتها مطلوبیت. اما ما انسان  احتما  در میزان کنیم: با ضرب

. نمونۀ زیر  شعودکارمان دشعوارتر می ،قرار اسعت این دو را کنار هم بگذاریم هم که کنیم. وقتیضع یف عمل می

 .کندشدن بث  کمک میبه روشن

 
1. information cascade 

2. Asch conformity experiments 

3. Ad populum fallacy 
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 ،آنفو نزای مهلک شععیو  پیدا کند که اگر مهار نشععود نوعی آمریکافهمیم که قرار اسععت در فرض کنید می

 ،اگر برنامۀ الف اجرا شععود  .شععودمی مطرح  دو برنامه مقابله با این آنفو نزانفر جان خواهند باخت. برای  ۶۰۰

نفر ناات پیدا کنند و  ۶۰۰رود سععوم احتما  مییک  ،کنند و اگر برنامۀ ب اجرا شععودنفر ناات پیدا می ۲۰۰

از کسانی   صددر ۷۲کدام برنامه باید اجرا شود؟  حساب،بااین که کسی ناات پیدا نکند. رودمیدوسوم احتما  

 گوید؟گیری چه میاند. اما نظریۀ تصمیمۀ الف رأی دادهبه برنام اند،پرسیدهها از آن این سؤا  را که

روشعن هر دو یکی اسعت.  مطلوبیت منتظرۀ ؛ زیرافاوتی نداردت با هم این دو گزینه ،گیریطبق نظریۀ تصعمیم

 :است نیز به این قرار ۀ بمطلوبیت منتظرۀ برنام .استنفر  ۲۰۰الف ۀ برنام مطلوبیت منتظرۀاست که 

[(
1

۳
) × ۶۰۰] + [(

۲

۳
) × ۰] = ۲۰۰ 

میرند مینفر  ۴۰۰ ،اجرا شععود پحا  همان مثا  قبل را در نظر بگیرید با دو برنامۀ متفاوت دیگر: اگر برنامۀ 

که همه بمیرند.  داردک  نمیرد و دوسعوم احتما  که هی  رودمیسعوم احتما  یک  ،اجرا شعود تاگر برنامۀ  و

نظریۀ   ولی .تاند برنامۀ درصععد گفته ۷۸ ،اند کدام برنامه را پیش ببریمها پرسععیدهاز بین کسععانی که از آن

 گوید؟گیری به ما چه میصمیمت

نفر زنده  ۲۰۰ی نی  ؛میرندنفر می ۴۰۰ ،اجرا شععود پمنتظرۀ هر دو برنامه یکی اسععت. اگر برنامۀ  مطلوبیت

 :شودطور حساب میاین ت نیزۀ برناماست. مطلوبیت منتظرۀ  ۲۰۰ پپ  مطلوبیت منتظرۀ برنامۀ  .مانندمی

[(
1

۳
) × ۶۰۰] + [(

۲

۳
) × ۰] = ۲۰۰ 

 :به این قرار است ومیرت داد مرگ تو در برنامۀ  میرندمینفر  ۴۰۰ پدر برنامۀ  ،عبارت دیگربه

[(
1

۳
) × ۰] + [(

۲

۳
) × ۶۰۰] = ۴۰۰ 

 تو  پگوید که برنامۀ الف و ب و گیری به ما مینظریۀ تصعمیمبنابراین،  دو عدد یکی اسعت. که هربینید  می

 همه مطلوبیت منتظرۀ یکسانی دارد.

و برنعامعۀ ب در قعالعا   کننعد؟ برنعامعۀ الفمیهعای خود خطعا گیریدر تصعععمیم مواق یهعا در چنین چرا آدمامعا 

 جاناگر بین دو گزینه ممیر باشعیم که در یکی  بیان بهتر،به .اسعت بندی شعدهها صعورتپیداکردن آدمناات

کنیم. گزینعۀ او  را انتمعاب می ،ناعات پیعدا کنعد احتمعا ً هعاآدم جعان ناعات پیعدا کنعد و در دیگری حتمعاًهعا آدم

ومیر حتمی ای در قالا مرگ. اگر گزینهاست  بندی شدهها صورتومیر آدمدر قالا مرگ تو برنامۀ  پبرنامۀ 

 هاکه احتما  زیان در آن پیش رو باشعد هاییگزینه درواقع، وقتی .کنیمنمیآن را انتماب  ،بندی شعودصعورت

ها آدم رود،می هاکه احتما  سععود در آن پیش رو باشععد هاییگزینه وقتیخطرگریزند و  م مو ً هاآدم رود،می
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وسعو و به ذهن ما سعمت در انتماب ما تأثیر دارد اسعت که لهئبندی مسع شعیوۀ صعورت پ . پذیرندم مو ً خطر

کننده اب ما ت یین. آنچه در ایناا در انتمها یکی اسعتو زیان در همۀ گزینه  سعود منطقاً کهیصعورتدر ؛دهدمی

 .است است، خطرگریزی و خطرپذیری

که   هم . توضعیثیاسعت ۲اموس تِوِرسعکیعو  1ل کانِمَناز دنیِ  آمد،تر که پیش یهایمثا  با  و ب یعی از مثا 

ن و تِوِرسععکی آن را  مَکه کانِ «اندازنظریۀ چشععما گردد بهبرمی ذکر شععد،ری ذهن آدمی یگسععو علت دربارۀ

نوبل اقتصعاد را برد  جایزۀ ،اندازنظریۀ چشعم برایها و دادن همین سعوگیرینشعان براین مَاند. کانِکرده عرضعه

اقتصعاددان   یکهی  رسعکیوِن و تِمَکه کانِاسعت جالا  حا ،بااین از دنیا رفته بود(. موقع)البته تِوِرسعکی آن 

 بودند.شناس دو روان هر ؛ بلکهنبودند

را در  آنن ب دها مَکانِ و کردند مطرح ای به همین نام را در مقاله آنن و تِوِرسعکی مَکانِ )که اندازنظریۀ چشعم

مردم چطور  که دربارۀ این اسعععت( بسعععط داد، تفکر روی دور تند و تفکر روی دور کند  ،کتاب مشعععهور خود

 هابث  آندر  ۳گیرند.)و نه صعععرفاً براسعععاس پیامد نهایی( تصعععمیم می سعععود و زیانانداز چشعععم بهباتوجه

توان  گیری میاحتما  وقو  هریک را قبل از تصعمیممیزان تصعمیم که  های مثتملِنتیاه ی نی «اندازچشعما

 تممین زد.

ها چطور باید آدمگوید که این می دربارۀی نی  ؛اسعت تاویزی ایهگیری نظرینظریۀ تصعمیمم که یتر گفتپیش

در ها گوید که آدماین می دربارۀ ؛ ی نیتوصعیفی اسعت ایهانداز نظریاما نظریۀ چشعم پسعند بگیرند.تصعمیم عقل

ولی  ؛تصععمیم چه وقت عاقالنه اسععتهر گوید گیری به ما میگیرند. نظریۀ تصععمیمچطور تصععمیم می عمل

احتما ت را   یا و این برخاسعته از دو عامل اسعت: گیریمنابمردانه می هایتصعمیم هاآدم ما گاه ،که گفتیمچنان

 در ؛ یا مثیط پیرامونیکنیمصعویر ذهنی خود اتکا میبه ت ،جای توسعل به آمارهکنیم و بدرسعت مثاسعبه نمی

 .سازدش گمراه میمطلوبذهنمان را در شناخت کند و راهزنی می گیریتصمیم

کعه گوینعد کننعد و نمیاحتیعاط می ن و تِوِرسعععکیمَ. کعانِمشعععکالت دیگری نیز داردگیری امعا نظریعۀ تصعععمیم

نظریۀ  اما طبق  ؛خطرگریزی و خطرپذیری کاری اسععت یکسععره نابمردانه بهباتوجه سععود و زیان کردنبرآورد

اسعت از مفهومی کمک  برای فهم بهتر موضعو ، خوب .مثاسعبه اصعالً عقالنی نیسعت این نثوۀ ،گیریتصعمیم

  .«ای کاهندهمطلوبیت حاشعیه»گویند به آن میرواج دارد و  هااقتصعاددان بگیریم که دیرزمانی اسعت در زبان

به یک واحد  شععدنهیک چیز لزوماً افزود یک واحد به شععدنافزودهاسععت که  اصععطالح این این از منظور

 
1. Daniel Kahneman 
2. Amos Tversky 
3. “Prospect Theory: An Analysis of Decision Making Under Risk” 
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 ،برای مثا  کم شعود. چیز آن واحد ازتک هرارز  بسعا چه ،بیشعتر شعوداگر چیزی  درواقع، نیسعت. آن مطلوبیت

 خواب ارز  ندارد.برای کارتن تومان هزاراندازۀ به ،ثروت دارد تومانلیاردها یکسی که مبرای  تومان هزار

ن و مَکانِ اما؛ و با آن همموان اسعت کندنمی نقضگیری را نظریۀ تصعمیم «ای کاهندهمطلوبیت حاشعیهاالبته 

شاید م قو    مواقعدر ب یی  عبارت گویاتر،به سود و زیان هم باید کار مشابهی کرد. بارۀدر  گویندمیتِوِرسکی 

آوردن همان دسعتتا به ا  باشعدآمدهدسعت بهمقداری از مطلوبِمشعوو ِ حفظ بیشعتر د  آدمیاین باشعد که 

کنید. و با این پو  راحت زندگی می درآمد دارید تومان میلیون۵۰۰نه  سا   فرض کنید  ،برای مثا .  از آن مقدار

، دیگر تومانِ میلیون۵۰۰آوردن دسعتبه فکر ؛ ولیوحشعتنا  اسعت تومان میلیون۵۰۰دادن این ازدسعت فکر

  یتنامطلوب بادیگر در سعا   تومانِ میلیون۵۰۰آوردن دسعتآیا مطلوبیت به توان پرسعید:خوشعایند اسعت. حا  می

دادن ازدسععت یتنامطلوب گاهیپ   .احتما ً نه؟ کندبرابری میخودتان  تومانِ میلیون۵۰۰دادن آن ازدسععت

گیری به ما ریۀ تصعمیمنظ باوجوداین،. یکسعان نیسعتمقدار از آن چیز آوردن همان دسعتچیزی با مطلوبیت به

گیری  نظریۀ تصععمیم . پ  ظاهراًهمیشععه نام قو  اسععت به این شععیوه سععود و زیان کردنگوید برآوردمی

 شعاید .غفلت کرده اسعتگیری های روان آدمی در تصعمیمخصعلت ب یعیین نظریه از اهایی دارد و مثدودیت

 دست داد.ه باید تفسیر دیگری از این نظریه ب هم

 مطلوبیت منتظره و ارزش جان آدمی

. در مسعیر  دور دنیا را بگردد ،رانیدر مسعابقۀ قایقگیرد تصعمیم می 1۹۹۷در ژانویۀ  بولیموراسعم تونی تاجری به

و امواج   یوفانطبادهای  میان و در آناا قایقش در رسعدی میجنوب منامد های سعرد اقیانوسبه آب مسعابقه،

گمان  همه . مردمرسعدو خبری از او نمی افتدروز زیر بدنۀ قایق گیر می چهارشعود. تونی سعهمگین واژگون می

ترین  ترین و پرهزینهنیروهای دفا  اسععترالیا در یکی از گسععترده ؛ اما سععراناامند او جان داده اسععتنکمی

 1د.ندهرا ناات می شد و جاننکناو را پیدا می ،های نااتعملیات

ناات بسعیار ناچیز باشعد  اگر بمتِاما آیا این عملیات پُرهزینه برای ناات جان یک انسعان ارزشعش را داشعت؟ 

ناات را بسردازند؟ سعقف این هزینه چقدر اسعت؟   هزینۀو دولت باید  و هزینۀ ناات گزاف، آیا باز جام ۀ مدنی

ماجرای یکی از  ترشعدن بث ، خوب اسعت برای روشعنانسعان قیمت گذاشعت؟  جانتوان روی می آیا اسعاسعاً

بوده انگیز کاربردی بسععیار بث  که در بین فیلسععوفان اخالقِ را در ایناا نقل کنیم فورد خودروهای کارخانۀ

 ۲.است

 
1. Medical ethics (A Very Short Introduction), Tony hope, Oxford University Press, 2004. P. 26 

2. The Ford Pinto Case: A Study in Applied Ethics, Business, and Technology, SUNY series, 1994 
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. پینتو قرار بود رقیعا  شعععدفورد سعععاختعه می کعارخعانعۀ در 1۹۸۰تعا  1۹۷1اسعععت کعه از  خودروییپینتو اسعععم 

ماه طو    ۲۳م مو ً  زمان در آن. شودمریکا کم آژاپنی به  خودروهایواگن باشد و باع  شود واردات فولک 

 رلی  بمش تولید، ،1الی آیاکوکماه پینتو را کامل کرد.  ۲۵ ظرف. فورد برسد خودرو به تولید انبوهکشید تا می

یک پنی  سعاخت خودرو نباید شعود و کیلوگرم ۹۰۷سعروزنی بیشعتر از  سعرِ نباید نتویبود که وزن پ دسعتور داده

 د ر خرج بردارد. هزار۲بیشتر از  هم

نفر   ۵۰۰کم ساز شد. دستفاج ه های کارخانه،دلیل کوتاهیبه در قسمت عقبش داشت که یپینتو ممزن گاز

علیه فورد طرح شعد و در خال    فراوانی دعواهای حقوقی ب د از آن، باختند.ایراد ممزن گاز پینتو جان  علتبه

  برای این ممزن گاز یجای دیگر ،قبل از تولید ریزیِجزلیات کار رو شععد. در برنامه ،همین دعواهای حقوقی

  ،فورد کارخانۀ ی ازدیگر خودرویشعععنهاد این بود که ممزن گاز پینتو مثل ممزن گاز ی. پدر نظر گرفته بودند

در دیفرانسعیل قرار   خودرول پشعت کسعِ ممزن گاز زیر اَ  برخالف پینتو، ،باشعد. در کاپری ،کاپری خودرویِ ی نی

موفق بوده اسعععت. در این خودرو این مکعان برای ممزن گعاز ت بیعۀ گیرد و بلکعه بعا ی آن قرار می ؛گیردنمی

ای ببیند، خوبی آزمایش کرده و تأیید کرده بود که اگر با سععرعتِ زیاد هم خودرو ضععربهاین شععیوه را به فورد

 .ممزن در امان است

 خودروعقا دلیلش فیععای صععندوق ظاهراً؟ به کار نگرفت پینتو سععاخت در رو  راچرا فورد این  همه،بااین

  عقامهم فیعای صعندوق .امنیت نبود اصعالًله ئمسع ا فورد این را توضعیح داد: اندسع بود. ب دها یکی از مهن

که اگر ممزن   کنیدعقا چقدر شعدید اسعت. توجه فیعای صعندوق بر سعررقابت  بود. شعاید باور نکنید خودرو

 ۲«شد.عقا جا میصندوق درفقط یک دست چوب گلف  ،ساختیمکاپری می ممزن مثل پینتو را

دانسعت که با نصعا یک قط ۀ دفع حریق  د. میرا حل کناین مشعکل   ،نتوتوییراتی در پیتوانسعت با فورد می

د ر برای   11کار  د جلوی این م یعل را گرفت و جان صعدها آدم را ناات داد. اما اینوشع روی ممزن گاز می

  کعارخعانعههزینعۀ زیعادی روی دسعععت  ،این خودرو انبوهبعه تولیعد  بعهبعاتوجعهداشعععت کعه هزینعه برمی خودروهر 

 خودروهزار د ر برای هر ۲که قرار بود یک سععنت هم بیشععتر از  ابا برآورد لی آیاکوک عالوه،. بهگذاشععتمی

 موایر بود. ،هزینه نکند

چون  کنعد و این قط عه را در خودرو بعه کعار ببرد؛هزینعه  د ر 11 خودروزیر بعار این نرفعت کعه برای هر  فورد

چقدر هزینه روی   کار این حسعععاب کرد که درواقع، .کار توجیه نداشعععت این ،فایده و هزینهاز  شتثلیل طبق

 
1. Lee Iacocca 
2. Management Business Ethics, Straight Talk About How to Do It Right, Linda K. Trevino, Katherine A. Nelson, 

John Wiley & Sons, INC., P. 66 
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تا  دهای بالقوۀ هر اقدام را مثاسعبه کرو هزینهی نی منافع بالقوه  ؛دارد شگذارد و چقدر فایده برایمی شدسعت

جزلیات مثاسعبات فورد در جریان دادگاه م لوم   .تصعمیم عقالنی بگیرد ،با سعنایدن مطلوبیت منتظرۀ هر گام

اما هزینۀ نصعا این قط ه   اسعت؛میلیون د ر ۵/۴۹داد فایدۀ بالقوۀ نصعا این قط ه شعد. برآورد فورد نشعان می

بنابراین،   .دشع می میلیون د ر1۳۷ ،( خودرومیلیون ۵/1۲انبوه تولید ) ت دادِپینتو با آن  خودروهایتک روی تک

 .استبیشتر  بسیارهای بالقوۀ نصا این قط ه از منافع بالقوۀ نصا آن هزینه مشمص بود که

  بینی کرد کهمیلیون د ر رسعید؟ فورد پیش۵/۴۹اما فورد چطور فایدۀ بالقوۀ نصعا قط ه را حسعاب کرد و به 

  1۸۰ سعا نه، هاسعوزیر اثر این آتشبو   دشعویم سعوزیآتشدچار  خودرو ۲1۰۰کردن این قط ه اضعافه بدون

دارد. امعا کسعععانی کعه جعان هزار د ر خرج برمی۶۷برآورد کردنعد کعه هر ماروح  همچنین .بعازنعدمینفر جعان 

. در تثلیل کنندرا کمیی  خسععارت جز اینکه نبود ای؟ چارهکردندمیچه؟ این را چطور باید حسععاب   باختند،می

؟ فورد در آن قالل شعدند چه ارزشعی هاجان آدم ای؟ برندچطور این را مثاسعبه کرد ۀ این پرونده،فاید و هزینه

های ملی راهسعازمان ایمنی ترافیک بزرگ 1۹۷۲هزار د ر تممین زد. در سعا  ۲۰۰زمان مرگ هر انسعان را 

اسععت. تممین فورد کمی کمتر از  د ر  ۲۰۰,۷۲۵گزار  داده بود که ارز  جان هر انسععان  1مریکا )نیتزا( آ

 مریکا بود.آتممین دولت 

رسعد این کار  نظر می به ولی .کردو بر سعرِ آن م امله  گذاشعتقیمت  انسعان جانفورد ناچار روی ترتیا، اینبه

که قیمت جانِ بث  بر سعر این نیسعت نیسعت؟  رآورعاگذاشعتن بر جان انسعان آیا قیمتمنزجرکننده اسعت. 

  انسععان جانگذاری روی نیسععت. انگار نف  قیمت رقمعددواصععالً مسععئله . اندتممین زده کمرا  انسععان

 شود روی جان آدمی قیمت گذاشت؟است. چطور می انگیزوحشت

 نهایت جانِ آدمیاسطورۀ ارزش بی

ناپسعند و غیراخالقی   کسعان بسعیاری ها از فورد سعر زده،گذاری بر جان انسعانکه در قیمت را رفتاری ظاهراً

پذیر  ارز  جان آدمی مثاسعبه م تقدنداری از مردم بسعیمنشعأ این برداشعت نیز احتما ً این اسعت که  .دانندمی

توان برای جان انسعان ارزشعی برابر با آیا می نهایت ارز  دارد. اماجان انسعان بی چون ؛بردار نیسعتو قیمت

 توان آورد.نهایت قالل شد؟ این سمن دقیق و درست نیست و در رد آن، چند استد   میبی

 نهایت ارزش داردعلیه اینکه جان هر انسانی بی استدالل اول

 
1. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 
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. نهایت باشدهر انسان بی جانارز   امکان ندارد که داد نشان شودنهایت میده دربارۀ بیسا یکتابوبا حسعاب

هر ععدد  اگر . همچنینشعععودمی نهعایعتبی جمع کنیم، نتیاعه همعان نهعایعتبی هر ععددی را بعا اگر دانیم کعهمی

اگر ارز  جان هر  حسعاب،بااین .اسعت نهایتبی همانضعرب حاصعل ،نهایت ضعرب کنیممثدودی را در بی

چون  ؛با ارز  جان هر ت داد انسععان شععودمینهایت باشععد، ارز  جان یک نفر انسععان برابر انسععانی بی

، نهایت باشععد ارز  جان هر آدمی بی اگر بنابراین، نهایت.شععود بینهایت میضععرب هر عددی در بیحاصععل

 ولی آیا این خردپسند است؟ .یک نفرشود با مردن برابر می میلیارد نفریا یکمیلیون نفر یک مردن

. اگر گزینۀ  دو گزینه ممیر شعویم انتماب فرض کنید بین .کندمی تراین موضعو  را روشعن 1فکری یآزمایشع 

بیشعععتر سعععاکنعان کرۀ زمین  کنیم، انتمعاب اگر گزینعۀ دوم را میرد وفقط یعک نفر میاو  را انتمعاب کنیم، 

؛ گزینۀ او  را انتماب کنیم که کندعقل سعلیم حکم می ظاهراً تفاوتی ندارد؟ با هم . آیا این دو گزینهمیرندمی

 .کندفرقی نمی با هم گزینه این دو ،نهایت باشداگر ارز  جان هر انسان بی آنکهحا 

 نهایت ارزش دارداستدالل دوم علیه اینکه جان هر انسانی بی

عاطفی   یبیشعتر واکنشع  ،نهایت اسعتبی انسعانکنند ارز  جان هر گمان می ایعدهرسعد اینکه به نظر می

  همه،بااینترین چیزی است که آدمی دارد.  باارز   حتی  ارز  نیست وانسان بی  جانکه    حاوی این پیاماست  

 کنیم.مطابق چنین باوری عمل نمی عالم واقع م مو ً در

بار که   هر اندازیم. مثالًبه خطر می ،که برایمان ارز  دارد اموریرا برای  مانجان عمالً خودمان هاما انسععان

کنیم ارزشعععش را دارد که آن خطر را به خریم و گمان میرا به جان می قدری خطر  ،شعععویماز خیابان رد می

حتی )کنیم ارزشععش را دارد چون فکر می ؛کنیمرمماطره مییم و تفریثات پُوربازی میبه شععهرِ جان بمریم.

این در حعالی  ای را فتح کنیم.خریم تعا قلعهنوردی را بعه جعان میخطرات کوهنیز  .( ر در آن راه جعان ببعازیماگ

کم کمتر یا دسعت انداختیمنمیهرگز آن را به مماطره  نهایت قالل بودیم،اگر برای جانمان ارز  بی اسعت که

 .کردیممیخطر 

  ارز   جانشهرک  خود  روی  انگار ولی ؛نهایت استآدمی بی  جانمردم م تقدند ارز  تر، ت بیر روشنبه

داشتن زنیم و وقتی هزینۀ امنیترا تممین می جانماندهد خودمان ارز  رفتار ما نشان میدرواقع،  گذارد.می

  که خودرویمان دانیممی ،شعویمخارج می خانهوقتی با پراید از  .بسردازیمرا  آنحاضعر نیسعتیم  شعود،سعنگین می

اگر با  رویم.شععویم و میحا ، سععوار پراید میبااین پذیریم.قدری مماطره را می داریم و ندارد  چندانیایمنی 

 
فلسفۀ های فکری مهم در تاری  اندیشه، نک: ای از آزمایشهای استد   نزد دانشمدان و فیلسوفان بوده است. برای دیدن ماموعهیکی از رو  . آزمایش فکری از دیرباز1

 .۵۷۰تا۵۲۹، ص1۳۸۲، 1، علی پایا، تهران: طرح نو، چاندازهامسالل و چشم  :تثلیلی
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ا   ولی کاهش خطر به هزینه ؛شععدبسععا این مماطره بسععیار کمتر میچه ،کردیموآمد میپو  رفتتانک زره

نیسعت به آن پایبند باشعد.  ولی کسعی حاضعر ؛آورداز خانه امنیت بیشعتری می نرفتنبیرونهمچنین  ارزد.نمی

 قالل نیستیم.نهایت ارز ِ بیخود  جانبرای  رسدبه نظر می اوصاف،بااین

 نهایت ارزش داردجان هر انسانی بی علیه اینکه سوم استدالل

چون  ؛ارزدجان هر دو انسععانی دقیقاً به یک اندازه می ،نهایت ارز  داشععته باشععداگر جان هر انسععانی بی

  ترموضعو  را روشعن فکری یآزمایشع باز اسعت؟  پذیرفتنیاما آیا این حرف  نهایت.نهایت برابر اسعت با بیبی

وانیم  تمی توانیم یکی را انتمعاب کنیم و بعا انتمعابمعانفقط می داریم و گزینعه پیش روفرض کنیعد دو  .کنعدمی

ساله.  هشتاد فرتوتِ مردسالۀ سالم و باهو  و یک پیررا ناات دهیم: یک نوجوان هاده فقط جان یک انسان

و  اخالقی  رسععد شععهود؟ به نظر میانتماب کنیمکدام را باید  ،اگر فقط بتوانیم یکی از این دو را ناات دهیم

 پ  سععاله باشععد.هشععتاد ا  مرگ پیرمردحتی اگر هزینه دهیم؛گوید نوجوان را باید ناات به ما می عقالنی

ها ارز  برابر ندارند. اما شعاید بشعود در این اسعتد   چون همۀ جان ؛نهایت ارز  نداردجان هرک  بی انگار

 .چندوچون کرد

  «؟زنددامن نمی پیرستیزینوعی  آیا این انتماب بها :این است ،توان گرفتایراد اولی که به این استد   می

دسععت به  «ناچاریماکه در این آزمایش فکری  کنیمباید توجه  طور نیسععت. او ًدر پاسعع  باید گفت که این

منعد علیعه نظعام دار تب یضِلزومعاً طرف ،کنعدطور نیسعععت کعه کسعععی کعه چنین انتمعابی میانتمعاب بزنیم و این

عقعل حکم کنعد فرد   ،کعه در آن دهیمشعععود آزمعایش فکری را طوری توییر می ثعانیعاًهعا بعاشعععد. خوردهسعععا 

  کود فرض کنید مابور باشعیم بین این دو گزینه دسعت به انتماب بزنیم:  .تر را قربانی کنیموسعا سعنکم

خواهد رفت و پیرمرد گویند سععا  آینده از دنیا نیسععت و پزشععکان می ماندنشزندهای که امیدی به سععالهده

  ،. در این وضععماندزنده میکم بیسعت سعا  دیگر رود دسعتای که سعالم اسعت و ورزشعکار و امید میهفتادسعاله

 پ  این انتماب لزوماً برپایۀ سن نیست. تر است.ساله م قو کردن کود  دهانگار قربانی

 ،نهایت ارز  داردگوییم جان آدمی بیوقتی میا :این است ،توان گرفتایراد دیگری که به این اسعتد   می

از آن دو  چیزگوییم. اگر بگوینعد بین فرد الف و فرد ب انتمعاب کنیعد و معا هی طور کلی میاین سعععمن را بعه

بمشعی از زندگی  فقط ما ،در آزمایش فکری با  این در حالی اسعت که ریم.انتماب ندا برای ایسعناه ،ندانیم

سعاله ممکن اسعت به هشعتادسعالگی هادهنوجوان  درواقع، ها را.نه همۀ زندگی آن ،دهیمدو نفر را ناات می

را انتماب   هشععتادسععاله مردپیر وقتی ولی ؛ایمهسععا  زندگی را ناات داد ۶۲ اگر او را انتماب کنیم، برسععد و

در  طور نیسعت کهایم. پ  اینسعا  زندگی را ناات داده 1۰ فقط ،زنده بماندسعالگی نودحتی اگر تا  کنیم،می
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توانند هایی که دو نفر میبلکه بین ت داد سا   ؛یمشاب  زدهبین جانِ دو نفر دست به انتماب  این آزمایش فکری

رسععد این ممالفت درسععت باشععد. اما این ممالفت باع   به نظر می «ایم.دسععت به انتماب زده ،زندگی کنند

طور نیسعت که  ها به یک اندازه ارز  دارند. باید گفت اینکنیم که همۀ جان روشعنشعود قدری این ادعا را می

های  سعا  بین دو نفر که یکی ناگزیر از انتماب باشعیم اگر .ارز  برابر داشعته باشعد «از هر حی اها جان آدم

قربانی   دومی را عاقالنه این اسععت که های کمتری،یکی سععا  و دارد پیش رو کردنبیشععتری برای زندگی

 کنیم.

 باید دادن این مشعکلبرای نشعانمشعکل دیگری هم دارد.  ،ارزدمقدار می یک هاهمۀ آدم این تفکر که جان

یعد دسعععت بعه انتمعاب  این دو گزینعه نعاچعار بعاکنیعد میعان فرض  .میوت عدیعل کنقعدری جرح  را قبعل فکری آزمعایش

کسععی که طرح و  جانناات  وکسععی که تقدیر  در زندگی بدبمتی و بیچارگی اسععت  جانبزنیم: ناات 

 تر کنیم.را دقیق نمونهبگذارید این دو  .اسععت پربار و مفید بسععیار ا ا  دارد و زندگیتدبیری برای زندگی

 :کنیمانتماب  رااین دو فرض کنیم ناچاریم یکی از 

 است؛ مفلو  و دزد ی کهم تاد فرد جانناات  .1

هایش به ثمر پژوهش که گذردنمی کند و احتما ً دیریکه دربارۀ سعرطان تثقیق می یپزشعک جانناات  .۲

 .بنشیند

قیمت  کند جان دومی را ناات دهیم بهآیا عقل حکم نمی ،مابور باشعیم ،دلیل کمبود منابع درمانیمثالً به اگر

از  . زندگی یکی سعرشعار مبدانی متوانیهر دو میزندگی  بارۀچیز را درهمه مرفتن جان اولی؟ فرض کنیازدسعت

توانیم جان یکی فقط می .است  ی لبریز از لذت و فییلت و دستاوردو زندگی دیگراست درد و خفت و خواری 

 کند؟عقل چه حکم می را ناات دهیم.

این دو نفر نیسعت که   جانارز    ،کنیمکرد که وقتی زندگی این دو نفر را مقایسعه می وارد شعود اشعکا باز می

گوید می گیرندهاشعکا  کنیم.گذاری میبلکه چیزهای دیگری را داریم مقایسعه و ارز  ؛شعودبا هم مقایسعه می

دهد شعادی بهتر بلکه نشعان می ؛دیگری اسعت جانتر از یکی باارز  جاندهد این آزمایش فکری نشعان نمی

مثتوای   .با هم یکی اسعت جانبودن اسعت. ارز  این دو دسعتاوردداشعتن بهتر از مفلو  از درد و رن  اسعت یا

زندگی این دو نفر از آن حیع  که زندگی  عبعارت دیگر،به هم فرق دارد. با اسعععت که هریک از این دو زندگی

صعورت  اارز  یکسعانی ندارد. این ایراد  ،ها گذشعتهاما آنچه در زندگی بر آن ؛فرقی ندارد هی  با هم ،اسعت

 کند.)شادی یا فالکت( جدا می «مثتوای زندگیارا از ( نفسهزندگی فی) «زندگی
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چه م نایی دارد؟ زندگی من زندگی من  ،زندگی، مازا از مثتوای زندگی و صععوریِ مفهوم انتزاعی همه،بااین

رسععد باید مثتوا را لثا   به نظر می مثتوایی که دارد. ارز  زندگی من به مثتوایِ آن اسععت. دلیلهاسععت ب

 ندارد. یکسان ارز انگار زندگی همه  ،اگر مثتوا را لثا  کنیم کرد و

نهایت ارز   جان آدمی بی که عبارت بگوییمو غیراسعت اری م نای حقیقی م ناسعت که بهسعد بیربه نظر می

 ،ها ارز  یکسععانی داردهمۀ آدم جاناین اعتقاد که  ها ارز  برابر دارد وهمۀ آدم جاناین حرف ی نی  دارد.

به این م نا که بگوییم صععرف   ؛ق و بسععته و حداقلی بفهمیمپذیر اسععت که آن را میععیَّصععورتی دفا  فقط در

شعود ارز  یکی نمیباع   ،زندگی شعمص ب ،دیگری زندگی شعمص الف اسعت و زندگیِ ،اینکه یک زندگی

 از آن دو زندگی بیشتر یا کمتر باشد.

گفعت  گناعد کعه کعانعت بعه آن میععام در اخالق می یمفهوم زیررسعععد و میدرسعععت بعه نظر  سعععمناین 

 ،بعاشعععد  برای یعک نفر نعاروا ی خعاصکعاری در بسعععتر دادناگر اناعام ،طبق این مفهوم 1.پعذیریشعععمو همعه

صعرف اینکه بدانیم با زندگی شعمص الف و به بنابراین، ن بسعتر برای همه نارواسعت.کار در هما دادن آناناام

میان ارز    توانیمآنکه هی  دانسعتۀ دیگری دربارۀ این دو تن داشعته باشعیم، نمی، بیطرفیم زندگی شعمص ب

که   انگار فقط به این م نای حداقلی اسععت ی جان کسععی اسععت.چون هر جان ؛این دو زندگی تفاوت بگذاریم

اص خود را  ای مثتوای خهر زندگی بنابراین، .اسعت ها برابرشعود از این ادعا دفا  کرد که ارز  همۀ جانمی

بهتر  اسعت از ناکامی، خوشعبمتی شعکوفایی بهتر)مثالً ها تفاوت کند شعود ارز  زندگیدارد و مثتوا باع  می

 جانباید با این واق یت کنار بیاییم که  ،میان بیاید به. پای مثتوا که ، رفاه بهتر اسعت از فقر( بدبمتیاسعت از 

 ها ارز  یکسانی ندارد.آدم

هرک    جعانتوان از این دفعا  کرد کعه ارز  نمی طبق آنچعه گفتیم، پینتو. معاجرایبرگردیم بعه  اکنون

هعا ارز   همعۀ آدم جعانتوان از این دفعا  کرد کعه نمی ،نهعایعت اسعععت و نیز اگر پعای مثتوا در میعان بعاشعععدبی

  کارخانۀخوشمان نیامد؟ چرا کار  ،ها قیمت گذاشتروی جان آدم فورد کارخانۀچرا از اینکه  ولید. یکسعانی دار

فورد بر ما عارض  کارخانۀتصعععمیم  آیا این عاطفۀ انزجار که در برخورد با ؟و منزجرکننده بود انگیزفورد رعا

قدری این عاطفه را کاوید. عاطفه همیشعه از   باید و یکسعره از شعناخت تهی اسعت؟احسعاسعی نابااسعت  ،شعد

 دهد.های مهمی به آدمی میسرن  ،باا و مناسا عاطفۀناختی تهی نیست و گاه مثتوای ش

 جانهرک  ارزشعی دارد و ارز   جاناین حرف نیسعت که  کند،رنایده میآنچه آدم را  در این ماجرا احتما ً

و ما  خوشعایند نیسعت ،آدم را با پو  بسعناند و روی آن قیمت بگذارند جانبلکه اینکه ارز   ؛همه برابر نیسعت

 
1. universalizability 
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  .نهایت اسععتقیمتش بی  ،آدمی اگر با پو  سععنایده شععود جان. البته منظور این نیسععت که کندرا منزجر می

  1ناپذیرپو  و جان قیاسی نی  ؛نیسعت سعنایدنیبا پو   ،افتدبه خطر می حرف این اسعت که جان کسعانی که

  را ممعاطعادیگری از ارز . آنچعه  نو  حعاویجعان و  اسعععت ارز  حعاوی نوعیپو   بیعان دیگر،بعه .اسعععت

 .زده استها را با هم تاخت و آن است این دو ارز  از یک نو کرده این است که فورد خیا   رنااند،می

تصععمیمی که  . شععاید بشععود گفت کردفورد نگاه  کارخانۀقدری همد نه به تصععمیم  شععودمی ها،با همۀ این

  ،اهررغم ظوبعه درواقع، .کرد تفسعععیر دیگریهعا شعععود از کعار آنبعد ت بیر شعععده و می ،هفورد گرفتع  کعارخعانعۀ

توان  میها قیمت بگذارند. آدم جانخواهند روی طور ت بیر نکرد که میاین شعععودمیها را وکتاب آنحسعععاب

او   از هایی کهشعکایتاین را حسعاب کند که چقدر احتما  دارد  خواسعته اسعتفورد  کارخانۀ طور گفت کهاین

 .بیندزیان میچقدر  کارخانه ،ومیر شودموفق شود و اگر طراحی پینتو باع  مرگ شود،می

ها کاری اخالقی و گذاری او بر جان انسعانآیا قیمت مریکا چه؟آهای ملی راهاما سعازمان ایمنی ترافیک بزرگ

باید روی جان  م تقدندها اقتصعاددان ،های عمومیگذاریدر سعیاسعت درسعت بوده اسعت؟ واق یت این اسعت که

اگر   برای مثا ،. لثا  کاربردی حالزاهمیت اسعتو این به ی بگذارند که بشعود آن را اندازه گرفتآدمی ارزشع 

 باید . پ انی در این مسععیر جان بدهنداحتما  این هسععت که ک  یا کسعع  ،بمواهیم در د  کوه تونل بزنیم

عمدتاً  ،دنگذارها میآدم جانروی  هادر این بررسععی قیمتی کهارزد یا نه. ا  میبه نتیاه کار این ردت یین ک

های  در پرونده آشععکارا  این عدد عمر  احتما ً چقدر عایدی دارد. ماندۀدر باقی فردبراسععاس این اسععت که 

همد نه  این تفسعیر . اگراسعتهمین  بهاخونیا دیه  کارکرد نیز در فقه و قوانین کشعور ماحقوقی کاربرد دارد. 

 زده، درآمعد و د برپعایعۀ تثلیعل هزینعهتممینی کعه فور شعععود گفعتمی ،فورد را بسعذیریم کعارخعانعۀ برای تصعععمیم

های  فکه اگر تصعاد اسعتمبلوی میانگین  تممین بلکه نیسعت؛انسعان  جانارز  تممین  ،م نی دقیق واژهبه

 گیرند.می کارخانهدر دادگاه از  ،مهلک رخ دهد

چیزی  مانو از احسعاس انزجار را نسذیریم رد فورداین تفسعیر از عملک با همۀ این توضعیثات، شعاید همچنان

دمی ارز  نادرسععتی آ جانکه به  نبودهاین  فقط فورد کارخانۀکار نادرسععت  کاسععته نشععود؛ به این علت که

 فقط به پو  فکر کرده و انسعان فکر نکرده جانه ارز  که اسعاسعاً ب بوده بلکه ایراد کار  این ،دادهاختصعاص 

  فقط و دار در خطر بوده و فورد برای پو  چرتکه انداختهوپوسعتهای گوشعتآدم جان تر،ت بیر دقیقاسعت. به

 پو  بگیرند. او چقدر ممکن است از اگر از او شکایت کنند، این فکر کرده که به

 
1. incommensurable 
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 ؛ زیرا پو  و جان بااینکه هر دو ارزشعععمندسعععنایدتوان ارز  جان آدمی را با پو  نمیطور که گفتیم، همان

که   چنین نیسعت . بنابراین،پذیر نیسعتبه هم ترجمهاین دو نو  ارز   اسعت، هریک واجد نوعی ارز  اسعت و

شعاید بشعود یکی را با  یاضعطرار وضع یتدر  حا ،بااین آن را بگیرد. دیگری جای ،اگر یکی به مماطره افتاد

 اخالقاً درست نیست. را به خطر بیندازند، هاجان آدم ،پو ِ بیشتر برایصرفاً  اینکهاما  ؛کرد «جبرانادیگری 

های فکری ما دربارۀ این بود که جان آزمایشتا ایناا توان سععناید؟ را با چه چیز دیگری نمی اما جان آدمی

آدمی  جانبا  آدمی را جانی نی ؛ دیگر قربانی کنیم کسعان دیگر یا بسعیاری کسعیناات جان  برایرا  کسعی

  ارز  اما اگر کسعی بگوید .گذاری درسعت اسعتاین ارز  رسعدبه نظر می گذاری کردیم و مثک زدیم.ارز 

، این سمن تا چه توان آن را سنایدبا هی  ارز  دیگری نمیو است   سنایدنیجان آدمی فقط با جان آدمی 

کار عاقالنه این باشعد که   ،سعاخت که در آن یشعود آزمایش فکری مقبولباید دید آیا می اندازه صعثیح اسعت؟

آیا چیزی هسعت که ارزشعش را داشعته  ،عبارت دیگربه .یا نه  جان انسعان را برای ارز  دیگری قربانی کنیم

چیزهایی  . اما اگر بسرسعیم چهچنین چیزی وجود داردکنیم احتما ً بیشعتر ما فکر می جان بدهیم؟ شباشعد برای

برای ناات  گوییم میمثالً  ؛بریمدیگر اسعم می شعمصعیاز عمدتاً  ارزشعش را دارد که جان شعیرین را فدا کنیم،

جان  ،وقتی بتوانیم با ایثار و گذشعتن از جان خود همچنین. ضعریم جان بدهیمحا جان فرزندمان یا م شعوقمان

 ،جنگهای جبهههایی که در مثل رزمنده به این کار تن بدهیم؛ ممکن اسععت  ،را ناات دهیم یدیگر کسععان

سنایم. میدمی را با جان آدمی  باز داریم جان آ  ها هممثا در این  باوجوداین،کنند.  می فشانیو جان فداکاری

جان بدهد؟  شبرای انسعاناشعد هسعت که ارزشعش را دشعته ب جان انسعانجز هآیا چیزی ب :پرسعش این اسعت

ارزد که  می ،فع کنداز مردم ر را از بسعیاری بتواند رن  و درد بسعیاری  خود گذشعتن از جانِ وقتی توان گفتمی

ولی  ؛گیردجلوی مرگ کسعععی را نمی آدمی دادنِجعان ،. در این حعالعتبرای این هعدف از جعان خود بگعذریم

  کند. اگر بهتر های دیگرانسعان از بسعیاریرا برای را بگیرد و زندگی  و عذاب تواند جلوی شعکناه و ارعابمی

طور نیسععت که با های دیگر جدا نیسععت و اینانسععان از ارز  جانارز   این تثلیل را بسذیریم، باید بگوییم

 نباشد. سنایدنیهی  ارز  دیگری 

  شعمصعاً  یم کهاهرا بررسعی کرد یفرد ،اینکه آیا چیزی هسعت که به جان آدمی بیرزد باببرای تأمل درایناا  تا

گیرد. اما اینکه جان ک  دیگری را  تصععمیم می و اینکه برای چیزی از جانش بگذرد یا نه، زندگی خود بارۀدر

فتح  در راه را که  بث  دیگری اسعت. شعاید کسعی ،قربانی کنیم ،پنداریممی وا تربرای رسعیدن به ارزشعی که 

اما اگر کسی جان همراه یا  بستاییم؛او را  هایخصلت یکی از  ستایش کنیم یا شاید ،بگذرداز جان قلۀ اورست 

 ً ااحتم ،هکار را داشعت ارز  این یهدف نگوید رسعیدن به چنافتح قلۀ اورسعت قربانی کند و ب برایرا  دوسعتش
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در ت یین  اوحق  جانِ فرد، حقی بنیادی لگدما  شعده اسعت: عالوه بردر چنین مواق ی، . از او بیزار خواهیم شعد

توان این حق را از کسعی  نمی .جان خود را ایثار کند ،د اگر بمواهدهرک  حق دار درواقع، ش.یسعرنوشعت خو

یعا  قعدر ارز  دارد کعه جعان ک  آن دیگری چیز ،جز جعان دیگرانهبع  آیعاولی جعای او انتمعاب کرد. و بعه گرفعت

 ؟دیگری را برایش نثار کنیمکسانِ 

 و معضل تخصیص منابع کمیاب کرونابیماری 

گیر شعده اسعت. وضع یت  عالم کرونا نامبه مهلکی شعود که بیماری ویروسعیمی وضع یتی نوشعته در مقالهاین 

  کوریکامو،  طاعونهایی مثل رمان ؛های آخرزمانی شععبیه اسععتها و فیلموبیش به وضعع یت رمانامروز کم

  جایی را در امانین را فراگرفته و سععراسععر کرۀ زم کروناگات. کورت ونه خانۀ شععمارۀ پن ِسععالخ  ،سععاراماگو

اند. به زانو درآمده  کرونا ویروس دربرابر نگذاشته است. از کشورهای فقیر تا کشورهای متمو  شما  اروپا همه

  این وزیر کانادا بهو قبل از آن همسعر نمسعت ،وزیر بریتانیانمسعت ،دو روز پیش بوری  جانسعونهمین یکی

 بیماری مبتال شدند.

زودی  که به کنندزنی میگمانه متمصعصعانشعده اسعت. پزشعکان و  گیرالمبیماری از وضعع فراگیری گذشعته و ع

شعود و برای  فراوان مواجه  کشعورهای پیشعرفته با کمبود سعبا افزایش شعمار مبتالیان، حتی امکانات درمانیِبه

الت اخالقی  به م یع  باید پیشعاپیش در این میان، فتند.دشعواری بی، تمام کشعورها سعمت به درمانِ انبوه بیماران

 .یاب اندیشیددرباب تمصیص منابع کم

  نظامکارکنان وظیفۀ انسعانی  ،مهیا باشعد ههم برای درمانی طوری باشعد که امکانات وضععواضعح اسعت که اگر 

جهانی که در آن زندگی  ،نابمتیارید. ولی از نرسععیدگی کن هبه هم ،با رعایت انصععافدرمان این اسععت که 

های خود و منابع مثدودی که برای  آدمی همواره ناگزیر اسعت میان خواسعته و هاسعتجهان کمیابی ،کنیممی

 نوعی ت اد  برقرار کند. ،ها در اختیار داردبرآوردن آن خواسته

بیان سعاده، هزینۀ  به .برندرا به کار می 1«هزینۀ فرصعتااصعطالح  مفهوم،این  اشعاره بهها برای اقتصعاددان

 آنرفتن فرصت استفاده از م نی ازدستهدفی به برآوردن هربرای  یمثدود هر منبع استفاده ازفرصعت ی نی 

تصعمیم گرفت که هزینۀ   ایگونهباید به باید موضعوعی هر بنابراین، در اهداف دیگر اسعت. برآوردن منبع برای

های اضعطراری  هایی در وضع یتفرصعت کمتر باشعد و مطلوبیت منتظره بیشعتر. حسعاسعیت چنین تصعمیم

بیشعتر و  و متقاضعی منابعْ اسعت ترکمیاب منابعْ ی،اضعطرار وضع یتدر تر، سعمن دقیقشعود. بهدوچندان می

 تر پیش رفت.آگاهانه تر تصمیم گرفت ورو، باید سنایدهازاین تر.گران هزینۀ فرصتْ

 
1. opportunity cost 
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دیر یعا زود  درمعانی بقیعۀ مراکزهعا و هعا و بیمعارسعععتعاندرمعانگعاه گیری کرونعا،در مواجهعه بعا همعه ،کعه گفتیمچنعان

و  هایدوراه ت،یوضعع  نیدر ا ها مداخله کنند و دسععت به انتماب بزنند.رسععانیناگزیرند در چگونگی خدمت

  نیترمهم ان،یم نی. از اردیگیدرمان را م نظاماندرکاران کارکنان و دست بانیگر یاریبس یاخالق یهاپرسش

 اریشعکل در اخت نیکنند و به مؤثرتر یبندهیرا چطور سعهم یدرمان ابِیاسعت که منابع و خدمات کم نیم یعل ا

  ناظر به یهامداخلعه: کردبررسعععی  توانمی زمینعهدر سعععه  ای ایشعععان در این امور رهامداخلعه همعه بگعذارند.

  دقعتبعه نعاظر بعه درمعان. در هر سعععه زمینعه بعایعد هعایمعداخلعه ،تشعععمیصنعاظر بعه  هعایمعداخلعه پیشعععگیری،

 .کرد بندیلویتوا

کرونعا، در هر سعععه زمینعۀ پیشعععگیری و تشعععمیص و درمعان، بعا کمبود منعابع طرفیم. درزمینعۀ   گیریبعا همعه

ی مانند ماسعک و دسعتکش و الکل( و واکسعن )در صعورتی  تاهیزات حفاظت فردی )اقالم پیشعگیری، با کمبود

و نیز بعا کمبود  هعای آزمعایشکیعتروییم. درزمینعۀ تشعععمیص، بعا کمبود روبعه کعه چنین واکسعععنی پیعدا شعععود( 

گریبانیم. درزمینۀ درمان نیز عالوه بر کمبود بیمارسععتان و ت داد  بهدرمان دسععت نظامبیمارسععتان و کارکنان 

دسعععتگعاه تنف   تاهیزاتی نظیر و 1دارو درمعان، بعا کمبود نظعامهعای ویژه و کعارکنعان هعای بمش مراقبعتتمعت

وبیعت  فعایعده و برآورد مطل و هزینعه و تثلیعل آیعدمیمیعان  بعه. ایناعاسعععت کعه پعای انتمعاب مواجهیم مصعععنوعی

 منتظره.

نهایت نیسععت و چنین نیسععت که جان همه به یک ارز  جان انسععان بی ،تفصععیل گفتیمتر بهکه پیشچنان

در  کردن مطلوبیت منتظرهنهیبیش عبارت است از در این راه کار عاقالنه ،برای همین .رز  داشته باشداندازه ا

 .هر دو افزایش یا زندگیی نی افزایش طو  عمر یا افزایش کیفیت ؛ حوزۀ سالمت

 :دو ایراد را از نظر بگذرانیمیکی ، خوب استاما پیش از ورود به بث 

بندی بیماران  لویتوآیا ا  دسعترسعی داشعته باشعند؟به خدمات درمانی یکسعان بهآیا همۀ بیماران نباید ایراد او : 

 زند؟نمیعدالتی دامن برپایۀ مطلوبیت منتظره به نوعی تب یض و بی

  همۀ بیماران دسعترسِ شعود خدمات درمانی درآرمانی که وفور منابع موجا می وضع یتدر پاسع  باید گفت در 

متقاضعیان   ت داد منابع درمانی ازمقدار که  یاضعطرار وضع یتاما در  ؛این حرف اخالقاً درسعت اسعت ،باشعد

در  .این انتماب باید عاقالنه باشعد همه،بااین. نیسعتی ریزگاز انتماب میان بیماران  ،تر اسعتدرمان بسعیار کم

 توسل به مطلوبیت منتظره است. گیری،برای تصمیم آمدکار رو  این وضع،

 
 دهد، کمیاب است.. البته هنوز داروی مشمصی برای درمان این بیماری در دست نیست؛ ولی داروهایی هم که بیماری را تسکین می1
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ها دارند؟ کسعی که  چرا نباید منابع را صعرفاً به کسعانی اختصعاص دهیم که بیشعترین نیاز را به آن دوم:ایراد 

یت دریافت  وباید در اول ،ای که برای جام ه داردنتظرهوسعا  و مطلوبیت متری دارد، فارغ از سعنبیماری سعمت

 1خدمات درمانی باشد.

  امکانات دادننیاز بیمار به درمان از عوامل مهم در اختصععاص و شععدت بیماریهرچند در پاسعع  باید گفت 

 کم به سه دلیل:دست ؛عامل دخیل در انتماب دانست یگانهاین عامل را نباید  ی است،درمان

 دلیل اول

 شکه امید چندانی به درمان مبتالسعتبیماری حاد و مهلکی  به الففرد  .فکری را در نظر بگیرید یباز آزمایشع 

بیمار  ای برابر با هزینۀ درمان دههزینهمثالً  ؛حفظ زندگی این بیمار هزینۀ هنگفتی دارد ،حا نیسععت و درعین

رسعد عقل سعلیم حکم کند به نظر نمی در این حالت، بیماری بیمار الف نیسعت. شعدتِها بهدیگر که بیماری آن

 به این شععکل، منابع اسععتفاده ازارزد و ا  نمینظر کنیم. این هزینه به فایدهبیمار صععرف دهکه از جان آن 

البتعه همعۀ بیمعاران   ،قعدر کعافی بود. اگر منعابع بعهدهعدافزایش نمی و مطلوبیعت منتظره را را نعدارد مطلوبیی اکعار

 باید دید مطلوبیت منتظرۀ هر تصعمیم وقتی منابع کمیاب اسعت، ولی گرفتند؛میخدمات درمانی  یکسعانبه باید

 است و آن را بیشینه کرد. چقدر برای جام ه

 دلیل دوم

گاه از   ،ها اختصععاص پیدا کندفاً باید به نیازمندترینمنابع درمانی صععر گویدمی که یرویکردرسععد به نظر می

؛ دنگیرکه خدمات درمانی میاند های مهلکبیماریمبتالیان به  فقط ،با این نگاه .دور استانصاف و عدالت به

 مبتال به بیمار برای مثا ،مانند. موفو  می اسعت، بارهای مزمنی که بالقوه مرگبیماری آنکه مبتالیان بهحا 

او هم بیماری   کهیصورتدر ؛کندخدمات درمانی دریافت نمی ،آنژین قلبی که خطر حملۀ قلبی در کمین اوست

نظر  به وصعف،ا  بالقوه مهلک اسعت و هنوز از قوه به ف ل درنیامده اسعت(. بااین)منتها بیماری مهلکی دارد

بلکه گاه  ،شعیوۀ کارآمدی نیسعتتنها نه ا اختصعاص دهند،اینکه صعرفاً برپایۀ نیازِ بیمار، منابع درمانی ر رسعدمی

 .است انصاف دور از

 دلیل سوم

 
 (. needs-based modelگویند الگوی نیازمثور ). در اخالق پزشکی به این الگو می1
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که وضعع یکسعانی دارند و نیازشعان به خدمات درمانی به یک اندازه اسعت، کسعانی   گاه ناچاریم از میان بیمارانی

  1«آگهیپیشاکه به آن  ایبینیپیش) دربارۀ آیندۀ بیمارانپزشعکان بینی پیش در این حالت، .کنیمانتماب  را

جز نیاز بیمار به درمان نیاز هگری بمال  دیبه  ،گیریبرای تصععمیم درنتیاه، ناداری ندارد.( فرق م گویندمی

 .داریم

*** 

ب یعی  جانارزد. ارز  ها به یک مقدار نمینهایت. نیز جان همۀ آدمالبته نه بی ؛جانِ آدمی ارز  بسعیار دارد

  را منابعاینکه  ای قیود،و با درنظرگرفتن پاره در نگاه نمسعت ظاهراًب یعی دیگر بیشعتر اسعت.  جاناز ارز  

ای اختصععاص دهند، گزینۀ م قو  و کارآمدی  به عده برای جام ه کردن مطلوبیت منتظرهبرپایۀ م یار بیشععینه

های  سعا کردن بیشعینه ،اجما  نسعبی وجود دارد ا درباره کار که م قو  برای این هایمال  ی ازیک اسعت و

  هایمال ای پاره گاهی م که ممکن اسععتایهرا به این سععبا افزود 2«در نگاه نمسععتاقید  زندگی اسععت.

نکه مالحظات  ایمگر  ؛اصعل بر این مال  اسعت درواقع، .بچربدبر این مال   ،بیشعتری دارددیگر که ارز  

 در این میعان، ت عدیعل کنیم.وجرح کعه نعاچعار شعععویم این مال  را  پیش بیعایعدتری مهم و عقالنی اخالقی

اخالقی و  هعایی برای انتمعابسعععرن  ،در کنعار مطلوبیعت منتظره وجود دارد کعه ایهعای اخالقی پعایعهارز 

 .نکته  زم است سه ذکر ،ها. پیش از اشاره به این ارز دهدمی دست به عقالنی

هر  در کار درمان، نیسعت. پ  سعنایدنیها با پو  ارز  جان آدم ،که در مثا  خودروی پینتو دیدیمچناناو ً 

اسعت. هرچند اخالقاً ناپسعند  ،رسعیدن به منابع درمانی برای نو  اختصعاص منابع برپایۀ پو  و ایااد رقابت مالی

دولت و تال  . ن تن بدهدنباید به آ درمان اخالقاً نظام، در جهان امروز ما باشععد و م مو  این شععیوۀ جاری

شعان، ای و فارغ از توان مالیبرای درمان مردم از هر طبقه که  ای باشعدگونهبه گذارهای عمومی بایدسعیاسعت

ویژه  به این امر برای دریافت خدمات درمانی باشعد. ایکنندهثروت نباید عامل ت ییندرواقع،  .باشعد زمینه مهیا

 ازپیش اهمیت دارد.بیش ،یابدبروز می گیرهای عالمبیماریمواق ی که  در

همان  توانیمدر ایناا می یض در ارالۀ خدمات درمانی شععود. تب موجاقدرت سععیاسععی و شععهرت نباید ثانیاً 

، دربارۀ ارز  قدرت سیاسی و شهرت  گفتیم ا  با ارز  جان انسانو مقایسه که دربارۀ ارز  پو  را  د یلی

با ارز  قدرت و جان آدمی ارزشعی دارد که تر، ت بیر شعفافو نسعبت آن با ارز  جان آدمی پیش بکشعیم. به

اخالقی و  م یاربودن مشعهوربودن یا مدارتسعیاسع  ی،برای تمصعیص منابع درمان .نیسعتسعنایدنی  شعهرت 

 .شودمثسوب نمیعقالنی 

 
1. prognosis 
2. prima facie 
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مثالً اینکه بیمار با  ؛باشعععدناروشعععمندانه و  یدلبمواه نباید ،انتماب بیمار برای تمصعععیص منابع کمیاب ثالثاً

یا پزشعک از قیافه و سعروضعع و لهاۀ بیمار خوشعش  نزدیک اسعت خویشعاوند یا درمان دوسعت نظامکارکنان 

مذها و ملیت و نژاد  نباید نیز. مؤثر باشعد نباید در ارالۀ خدمات درمانی ،یا بیمار سعفار  شعده اسعت آیدنمی

 .ندارداخالقی مبنای عقالنی و  دست مطلقاًهایی ازاینانتماب .داشته باشددر این امر تأثیری  بیمار

 گیر در مواجهه با بیماری عالم اخالقی بنیادینچهار ارزش 

.  دانسععتراه  چراغ توانمی را ، چهار ارز  اخالقی بنیادینی بروز پیدا کردهگیربیماری عالم وضعع یتی کهدر 

برقرار   یت ادل شعانوآمد باشعیم و میاندر رفت هاآن بلکه باید بین ؛فایده ندارد تنهاییهریک به این چهار ارز 

  توانیم، میبه برآوردمان از مطلوبیت منتظرهباتوجه این چهار مال  وداشعتنِ  چشعمپیشِترتیا، با اینسعازیم. به

 1بگیریم. عاری از تناقضخردپسندانه و  و تصمیمی منصفانه

 حداکثررساندن منافع حاصل از منابع کمیاببه .1

عبارت  کردن مطلوبیت منتظره و اختصععاص کارآمد منابع اسععت. بهاین ارز  اخالقی درواقع همان بیشععینه

 ثانیاًهای زندگی بیشععتری و سععا  او ً کهبرداری کرد بهره نثویبه منابعدیگر، در چنین وضعع یتی باید از 

. در ، مهم اسعععتباقی مانده بیمار عمرچند سعععا  از احتما ً  رو، اینکهازاین ۲.یابدهای بیشعععتری ناات جان

آورد.  را برمی مطلوبیت منتظرۀ بیشعتری ،کنندمی عمرکسعانی که ب د از درمان بیشعتر درمان  ،یکسعان وضع یت

احتمعا    ،بیمعارانی کعه ب عد از درمعان همچنین انعد.لویعتوا در برای دریعافعت خعدمعات درمعانی درنتیاعه، این گروه

د به بیمارانی که احتما  بهبودشعان ب د از درمان کمتر اسعت و بیمارانی که  نلویت داروا ،بهبودشعان بیشعتر اسعت

شعدید اسعت و احتما  دارد  شعانجوان که بیماری انکنند. پیداسعت که بیمارمیبدون درمان بهبود پیدا  احتما ً

ۀ ماندهای باقیکسعی که سعا ارالۀ خدمات درمانی به یکسعان،  وضع یت. در اندلویتودر ا ،مرگ شعوندجوان

با بیماری و  ۀ عمر ماندهای باقیکسعی که سعا  ، به ارالۀ خدمات درمانی بهدر سعالمت کامل باشعد عمر 

ممکن  مواجهیم، گیرهای عالمبیماری وض یتی که با در همه،بااین ۳.دارد برتری  باشد، گریبانبهدست  ناخوشی

 
ای که مشعمصعاتش در زیر آمده، از اولین منابع دانم، مقالهدهد. تا آناا که میشعکل مسعتقیم یا غیرمسعتقیم افزایش میاین چهار ارز  اخالقی نهایتاً مطلوبیت منتظره را به .1

ویسعندگان نظری طرح نکنم و صرفاً پشتوانۀ نظری مواضع را  ام خالف اجما  نمهمی اسعت که این چهار ارز  را در پیوند با کرونا بررسعی کرده اسعت. در این بمش سع ی کرده
 هایی، به طرح بث  کمک کنم. با سساس از دوست عزیز، دکتر شهرام پایدار، که مقالۀ زیر را به دستم رساند:بسط دهم و با افزوده

“Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid-19”, The New England Journal of 

Medicine, March 23, 2020, Ezekiel J. Emanuel, Govind Persad, et al. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114?query=RP 

نظر وجود دارد. اینکه منابع طوری اختصاص داده شود که افراد بیشتری زنده بمانند با طو  عمر کمتر یا افراد  دو در اولویت است، اختالف یک از اینباره که کدام. البته دراین۲
 ( مشهور است.distribution problemکمتری زنده بمانند با طو  عمر بیشتر، به ام یل توزیع« )

 زندگی« اختالف نظر هست. این دو نمونه را در نظر بگیرید.. البته درخصوص انتماب برپایۀ اکیفیت ۳

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsb2005114?query=RP
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. زندگی بیمار در آینده را نداشععته باشععیم  کیفیت  بینیپیشکه ماا  به تنگنا بیفتیم   زمانی ازنظر اسععت چنان

 کار نا زم شود. این ،در این وضع بنابراین،

 با مردم مساواتبه رفتار .2

که    باشعد کسعانین این اسعت که حق تقدم با اعموماً  زمۀ رفتار منصعفانه با مراج  ،منابع کمبود وضع یتدر 

  کننده اسعت.کشعند و جایگاه افراد در صعف، ت یین؛ درسعت مثل وقتی که برای چیزی صعف میاندزودتر آمده

 ی هم هسععت و آنراه دیگر البته ن.اطلبانه با مراج صععف برای همه یکسععان اسععت و  زمۀ رفتار برابری

 کشی و پذیر  تصادفی بیماران است.قرعه

ارالۀ   بندیلویتوی نی ا ؛کشعیدن راهکار مناسعبی نیسعتصعف ،کرونا خصعوصدر رسعدبه نظر می باوجوداین،

که دیرتر مریض   کسععانیشععود کار باع  می یی  زم را ندارد. ایناکار ،خدمات درمانی براسععاس زودترآمدن

 درمان خارج شعوند. همچنین دایرۀاز  ،اند( تر گرفتهبهداشعت عمومی را جدی یهاچون توصعیه اند )احتما ًشعده

  گیریفاصله احتما ً مملکشیدن حفظ فاصله با دیگران مهم است و صف شدت واگیر دارد،ازآنااکه کرونا به

 .است

آگهی پزشعک دربارۀ بیمار، خدمات راهکار دیگر برای برخورد عاد نه با مراج ان این اسعت که براسعاس پیش

بینی کنعد و ا  را پیشینعدۀ بیمعاریبعه وضععع یعت بیمعار، آدرمعانی بعه او عرضعععه کننعد؛ ی نی پزشعععک بعاتوجعه

حعا ، اینکعه از میعان خیعل پیش ببرنعد. بعااین همسعععو بعا افزایش مطلوبیعت منتظرهترتیعا، فراینعد درمعان را اینبعه

یا  تصعادفی توان این کار راخود جای پرسعش دارد. می هایی برگزینند،بیماران کدام بیمار را برای چنین بررسعی

ۀ مناسعا برای همۀ آگهاناگر پزشعکان در تنگنای زمانی باشعند و فرصعت تممین پیش .کشعی اناام دادقرعهبا 

 کشی راهکار خوبی است.، قرعهباشدن بیماران

 ترویج ارزش ابزاری و پاداش به آن .3

 
وسعا  و میزان سعالمتی در گذشعته و...( یکسعان اسعت. در پذیری دارند و شعرایط هر دو )سعناو : فرض کنید شعمص الف و شعمص ب هر دو بیماری مهلک ولی عالج نمونۀ

توانند به یکی از این دو نفر خدمات درمانی برسانند. در این دلیل کمبود منابع، پزشکان فقط میبهسا .   ۲۵ماند و شعمص ب سعا  دیگر زنده می ۵صعورت درمان، شعمص الف 
 تر است.حالت، پیامدگرایان و ممالفان پیامدگرایی وفاق دارند که درمان شمص ب واجا

توانند به زندگی سعا  دیگر می 1۰سعت. اگر درمان شعوند، هرکدام پذیری دارند و وضعع هر دو یکسعان ا عالج لینمونۀ دوم: فرض کنید شعمص پ و شعمص ت بیماری مهلک و
های تثتانی اسعت و شعمص ت سعالم اسعت. منابع کم اسعت و از بین این دو نفر، ناچار یکی باید برای ادامه دهند؛ با این تفاوت که شعمص پ همۀ این ده سعا  دچار فل  اندام

تر اسعت،  ماندۀ زندگی باکیفیتا  در ده سعا  باقیدلیل اینکه زندگیگوید در شعرایط یکسعان، ناات شعمص ت بهظره میکردن مطلوبیت منتدرمان انتماب شعود. قاعدۀ بیشعینه
 ک:شناسانِ کانتی م تقدند کیفیت زندگی مال  خوبی برای این انتماب نیست. برای نمونه، نداستان نیستند. ب یی از اخالقپژوهان هماولویت دارد. ولی ایناا همۀ اخالق

“Dignity, Disability and Lifespan”, Journal of Applied Philosophy, SAMUEL J. KERSTEIN, 2017; 34: 635-50. 
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این افراد   دارند. ارز  ابزاری ن، در ناات جان دیگراارزشععمند اسععت جانشععان اینکه ب یععی افراد عالوه بر

 و پزشععک و مثقق، از دیگران ارزشععمندترند. له با بیماری ضععروری اسععتبوجودشععان برای مقاکه علت اینبه

و ناات   انداز این گروه همه بیمارسععتان، بهیار و نظافتچی بیمارسععتان و حتی دربانبهیار و کمک و پرسععتار

توانند در ناات  با کسعانی اسعت که می درمان لویتوا اسعاس،براین کند.مطلوبیت منتظره را بیشعتر می شعانجان

از میان  اند.و نیز کسعانی که در گذشعته در ناات جان دیگران نقش داشعته ایفا کنندثر ؤدیگران نقش م جان

 نیز قرار دارند و بیشعتریاسعت که در م رض خطر  کسعانیبا  درمان لویتوا ،یکسعان وضع یتدر این گروه نیز، 

دریافت   برایدرمان باید  نظامکارکنان همۀ  عالوه،به دشععوار اسععت. یافتن برایشععانجانشععین کسععانی که

 ،بیفتد  خطرجانشعان به  اگرکه  تیعمین داد هاباید به آن . همچنینلویت باشعندوتاهیزات حفاظت فردی در ا

 هاست.آنلویت درمان با وا

درمعان دوبعاره بعه کعارِ خعدمعات درمعانی  ازحتی اگر مطمئن نبعاشعععیم کعه ب عد دادن بعه این گروه در درمعان، اولویعت

اند و قدرشععناسععی از  ای را پذیرفتهکار پرمماطره او ً به این دلیل که اسععت: بایسععته به دو دلیل ،گردندمیرب

درمان، بر اثر  نظاماگر چنین نکنیم، ممکن اسعت دیگر کارکنانِ  به این دلیل که اخالقاً واجا اسعت؛ ثانیاً هاآن

 .توجهی و قدرناشناسی، از کار خود کناره بگیرنددیدن این بی

ارالۀ   نیز و هانگذاشعتن در قدردانی از آناین افراد و فرق ما دربرابرگردد به وظیفۀ ذکر دیگر برمینکتۀ شعایان

 جانکسععانی که برای ناات جان دیگران  . ما دربرابر تمامهاانه از آنهای پیشععگیرو مراقبت هاخدمات به آن

نباید ما را از نقش  ،شععوندمکلفیم. اینکه پزشععکان و پرسععتاران بیشععتر دیده می ،اندازندخود را به خطر می

 مرتبه غافل کند.فرو کارکنانِ

 تر بدحال بیمارانبه  دادنلویتوا .۴

  تر اسعت یا اگرسعمت شعانکسعانی که بیماری ،کردن مطلوبیت منتظرهبیشعینهبه باتوجهیکسعان و  وضع یتدر 

دهد اند. این ارز  نیز نشعان مییتودر اول زیاد اسعت، فرصعت چندانی ندارند، بر اثر بیماری احتما  مرگشعان

 چراکعه بیمعارِ ؛یی نعداردااین بیمعاری چنعدان کعار درمعان در، بنعدی براسعععاس زمعان مراج عهلویعتواراهکعار کعه 

 درمان برای مراج ه،زمان  بندی براسععاسلویتولویت با اوسععت. اوتر نیاز بیشععتری به درمان دارد و ابدحا 

 .روداگر منتظر درمان بماند، از بین نمی فرد مفید است که یهایبیماری

*** 

 و منابع پیشععگیری تمصععیصباید بین  نکتۀ بااهمیتی که در این بث  باید به آن اشععاره کرد، این اسععت که

 .نثوی متناسععا، سععامان دادها را بهبندیو در هریک، اولویت گذاشععت تمایز منابع درمان و یصممنابع تشعع 
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چون این   ؛لویت گذاشععتوترها را در اها و جواننباید بچه در حکم پیشععگیری اسععت، که کروناواکسععنِ  برای

  نظامکارکنان  رسععد حق تقدم واکسععن نیز او  بانظر می. به تر اسععتگان خطرنا خوردبیماری برای سععا 

به  باتوجهبندی را لویتوباید به شعواهد علمی حسعاس بود و ا حا ،درعین اسعت. خوردگانسعا  درمان و ب د با

  کارکنان نظامجزء ی نی اگر جوانِ بیماری ارز  ابزاری داشععت ) برای مثا ،توییر داد.  ،توییر شععواهد علمی

تزریق واکسععن به  ،بهترین راه برای کاسععتن از شععیو  ویروس که دادنشععان می هابررسععیدرمان بود( و اگر 

اگر   همچنین یعت قرار گیرد.و زمعۀ افزایش مطلوبیعت منتظرۀ جعام عه این اسعععت کعه او در اول، جوانعان اسعععت

 نیز کروناتشعمیص  آزمایش برای کشعی اسعت.قرعه ،انصعاف شعرط  ،ن شعرایط کافی نبوداجدواکسعن برای وا

یو و سعیتمت آی برای اختصعاص ،در عوض ترهاسعت.درمان و در وهلۀ ب د با مسعن کارکنان نظامیت با واول

. باشعد پزشعکآگهانۀ نظر پیش بهباتوجهبندی باید لویتوا ،ی اسعتدرمان جزء منابعدسعتگاه تنف  مصعنوعی که 

بودنشعان که احتما  زنده کسعانی و اندشعان شعدیدتر اسعت، در اولویتکه بیماری ییترهاجوان در این حالت،

 1لویت کمتری دارند.ویو اسیهای آیدر استفاده از تمت ،بسیار اند  است

و  سعرطان)مثالً  های مهلکبیماری دیگر بیماران مبتال به و کرونایی اندر اختصعاص منابع به بیمار سعراناام

مثاًل   ؛نیسععتبندی یتوخود عاملی برای اولخودیبه کرونا ابتال بهنباید تب یض قالل شععد.  های قلبی( بیماری

 ،)موسعوم به آنافیالکسعی( نشعان دهد مهلک پزشعکی که سعابقۀ آلرژی حاد دارد و احتما  دارد واکنش آلرژیک 

 .درمان نیست نظامجزء کارکنان  که ایبیمار کرونایی هب اولویت دارد مصنوعیاستفاده از دستگاه تنف   برای

 ای که ذکر شعد،داشعتن چهار اصعل اخالقیچشعمپیشِ با مفهوم مطلوبیت منتظره وگیری از با بهرهبنابراین، 

معدیریعت و  ،اخالقی و عقالنیای شعععیوهرا بعه پیشعععگیری و تشعععمیص و درمعان اسعععتفعاده از منعابعتوان می

 .بندی کرداولویت

 
 پژوهان م تقدند در این وضع اگر طو  عمر فرد ب د از درمان کمتر از یک سا  تممین زده شود، باید او را از دایرۀ درمان خارج کرد:از اخالق ایعده. اساساً 1

"Triage: Care of the Critically Ill and Injured During Pandemics and Disasters Consensus Statement". Christian MD, 

Sprung CL, King MA, et al. CHEST Chest 2014; 146: 4 


