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Abstract
Moral dilemmas are situations in which agents are provided by two conflicting moral
judgments but it's not possible for them to act upon both judgments at the same time.
Proponents of moral dilemmas say that agents in conflicting situations, have to act in a way
that it is morally wrong. Agents will experience negative feelings such as guilt, regret and
remorse, no matter which alternative is chosen by them. Opponents, on the other hand, argue
for the contrary and say that these situations do not escape from incoherence in a moral
theory. They claim that although a good moral theory should be action guiding in any
situation, it shouldn’t provide the agent with two conflicting moral judgments. Moral
dilemmas violate the principle of being action guiding in a moral theory. Proponents often
argue in the virtue ethics framework and believe that the virtue ethic theory is coherent and
action guiding and it provides an appropriate explanation for moral dilemmas.
Key words: Moral Dilemmas, Inescapable Moral Wrongdoing, Moral Distress, Virtue Ethics,
Reasons for Action
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چکیده
تنگناهای اخالقی 1موقعیتهایی هستند که در آنها فاعل با دو گزینۀ متعارض روبهرو است که نمیتواند براساسِ هر
دو عمل کند .کسانی که از وجود چنین موقعیت هایی طرفداری می کنند ،معتقدند فاعلل در ایلن موقعیلت هلا نلاگزیر
است مرتکب خطای اخالقی 2شود و اگر هرکدام از گزینه ها را برگزیند ،با احساسات منفلی ازقبیللِ احسلاس گنلاه،3
افسوس 4و پشیمانی 5مواجه خواهد شد .مخالفان تنگناها علیه وجود چنین موقعیت هایی استدالل کرده اند و معتقدنلد
این موقعیتها ،انسجام نظریۀ اخالقی را زیر سؤال میبرند .آنها ادعا ملیکننلد نظریلۀ اخالقلیِ خلوی بایلد در هلر
موقعیتی برای فاعل ،راهنمای عمل 6باشد و نباید دستورات متعارض صادرکند؛ در حالی که تنگناهای اخالقلی ،مالال
نقضی برای راهنمایِعمل بودن نظریههای اخالقیاند .مدافعان تنگناها کله عملدتاد در چهلارچوی اخالقلی فضلیلتیی
استدالل میکنند ،مدعیاند نظریۀ اخالق فضیلت ،در عین حال میتواند منسجم و راهنمای عمل باشد ،تبیین مناسلبی
هم برای تنگناهای اخالقی فراهم میآورد.
واژگان کلیدی :تنگناهای اخالقی ،خطای اخالقی ناگزیر ،رنج اخالقی ،اخالق فضیلت ،دالیل عمل
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او با اینکه از بزرگتلرین طرفلداران اخلالق فضلیلت

 .1مقدمه
تنگنای اخالقی ،موقعیتی است که در آن ،دو «بایدِ

اسللت ،بللرخال ِ بسللیاری از آنهللا ،وجللود تنگناهللای

اخالقی» 1با هم به تعارض می رسند و فاعل نمی تواند

اخالقی را انکار میکند .مهمتلرین برهلان موافقلان در

براساسِ هر دو عمل کند و درواقع نملی توانلد بلدون

اثبات امکان تنگناهای اخالقی ،برهانْ ازطریلق تجربلۀ

به جاگذاشتن اثری منفی 2از موقعیت خلار شلود .در

عاطفی است .در این مقاله به تحلیل دیلدگاه ملدافعان

تعارضها ،این محال اسلت کله فاعلل بتوانلد هلر دو

برپایۀ این برهلان پرداختله ملیشلود و انتقلاداتی کله

گزینلله را انجللام دهللد و ایللن امکللانناپللذیربودن،

مخالفان تنگناها ،به ویژه فلوت ،بلر دعلاوی آنهلا وارد

امکللانناپللذیری تجربللی اسللت .تنگناهللای اخالقللی،

می کنند ،بیان می شود و به آنهلا پاسل داده ملی شلود؛

مدافعان و مخالفانی دارد؛ در حالی که برخی معتقدنلد

سللپس برهللانی در اثبللات امکللان تنگناهللای اخالقللی

موقعیت هلای تنگنلای اخالقلی واقعلاد وجلود دارنلد،

براساسِ دالیل عمل در رویکرد اخالق فضیلت مطرح

بسیاری علیله وجلود چنلین موقعیلتهلایی اسلتدالل

می شود و برپایۀ فضلایل ،معقولیلت رنلج اخالقلی در

مللیکننللد و برهللانهللای مللدافعان آن را بلله چللال

تنگناهای اخالقی پذیرفته میشود.

می کشند .برهان هلایی کله فیلسلوفانِ مخلال ِ امکلانِ
تنگناها در ردِ این موقعیت ها می آورند ،معموالد ازمنظرِ

 .2تعریف تنگناهای اخالقی

انسجامنداشتنِ نظریۀ اخالقی ،غیرعقالنیبلودنِ عمللی

تنگناهای اخالقی موقعیت هایی هستند که در آنها

و سللنج ناپللذیری ارزشهاسللت .مللدافعانِ امکللان

فاعل با گزاره های متعارض مواجله اسلت .فیلسلوفان

تنگناهای اخالقی ،عالوه بلر پاسل دادن بله انتقلادات

این تعارض را بهشکلهای مختلل

نشلان ملیدهنلد:

مخالفان ،برای اثبات امکان چنلین موقعیلت هلایی ،بله

برخی معتقدند در این موقعیت ها فاعلل بلا دو گلزار

تجربۀ عاطفی ،نقض مسئولیت اخالقی و ازبلینرفلتن

بایدیِ 13متعارض روبه رو است که نمی تواند براسلاسِ

غایللت فضللیلت در تنگناهللا اشللاره دارنللد .فیلسللوفانِ

هلر دو عملل کنلد ( .)McConnell, 1978: 7علدهای

موافق امکان تنگناهای اخالقی عبلارت انلد از :برنلارد

می گویند :در این موقعیت ها فاعل دالیلی بلرای عملل

ویلیامز ،3روث مارکوس ،4تامس نیگل ،5گرین اسپن،6

دارد کلله هللی کللدام بللر دیگللری برتللری ندارنللد

کریستوفر گلوانز 2و للین کنلت 1و از میلان مخالفلان،

(آرمسلللتران 1311 ،؛ فلللوت2002 ،؛ هرسلللتهاوس،

11

)2002؛ برخی تعارض را میان مسئولیت های اخالقلیِ

اشاره کرد .فیلیپا فوت 12در این باره استاناسلت؛ زیلرا

فاعل میبینند ( )Gowans, 1995: 9و برخی به وجود

می توان به ریچارد برنت ،3آلن دوناگان 10و آر.ام هِر
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تعارض میان غایات فضلایل معتقدنلد ( Kent, 2008:

 .)2فیلسللوفان ،تنگناهللا را در سللطوح مختلفللی بیللان
مللیکننللد؛ بللرای ماللال هرسللتهاوس ( )2002میللان
تنگناهای حل شدنی 14و تنگناهای حل نشدنی 15تملایز
13

Ought Judgment
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قائل می شود و معتقد است در تنگناهای حلل شلدنی،

همیشه میدانستیم که جهلان جلای بلدی اسلت .ایلن

فاعل برای هلر دو عملل دلیلل دارد و بلا مالحظلات

ماال ها به ما نشان می دهند که جهان عالوه بر بدبودن،

اخالقی می تواند تعارض را حل کند؛ در حالی کله در

مکانی پلر از شلر اسلت» (.)Nagel, 1972: 143,144

تنگناهای حلنشلدنی ،هلی کلدام از دالیلل فاعلل بلر

برنت و هِر معتقدند که اعمالی مال شکنجه ،حتی اگر

دیگللری برتللری نللدارد .برنللارد ویلیللامز از تنگناهللای

ازنظلرِ اخالقللی غلل باشللند ،در ایلن شللرای  ،عمللل

تراژیك سخن میگویلد ( )Williams, 1981: 61کله

غیراخالقی به حسای نمی آیند .در موقعیت تعلارض،

در آنها فاعل هر کاری که انجلام دهلد ،عملل خطلای

ما بهجایِ تکیه بر قواعد کلی ،مال ممنوعیت شلکنجه،

اخالقی به حسای میآید.

بایللد بلله ارزیللابیهللای سللودگرایانه روی بیللاوریم و

اگر بخواهیم تعریفی جامع بلرای تنگناهلا ازمنظلرِ

براساسِ پیامدها تصمیم بگیریم ( Greenspan, 1995:

فیلسوفانی بیاوریم که ملدافع امکلان تنگناهلا هسلتند،

 .)9همان طور که می بینید نیگل فاعلل را در ملوقعیتی

مللیتللوان گفللت همللۀ آنهللا توافللق دارنللد «تنگناهللا

می بیند که هر گزینه ای را انتخای کند ،مرتکب خطای

موقعیت هایی هسلتند کله در آن فاعلل ،بلدون اینکله

اخالقلی شلده اسلت؛ پللس وجلود موقعیلت تنگنللای

خودش مقصر باشد ،مرتکب خطای اخالقی می شلود»

اخالقی را تأیید می کند؛ ولی هِر و برنت انتخای فاعل

(.)Greenspan, 1995: 9

را انتخای غیراخالقلی نملی داننلد و وجلود موقعیلت

مایکل والزر ،1در نشسلتی کله در سلال  1323بلا
نیگل و هِر دربار قواعد جن

تنگنا را هم قبول ندارند .درواقع وقتی موقعیت تنگنلا

داشت ،با یك ماال بله

به گونه ای است که در آن فاعلل بلا دو گزینله مواجله

خوبی معنلای تنگنلا را توضلی داد .فلرض کنیلد ملا

است که ملزومات اخالقیِ هی کدام بر دیگری برتری

تروریستی را دستگیر کرده ایم و برای آنکه مجبلورش

ندارند ،هِر ،برنت و افلرادی چلون دوناگلان اسلتدالل

کنیم محل تقریبی بمب های کارگذاشتهشده در شهر را

میکند که در این شرای فاعل براساسِ مبانی اخالقلی

نشان دهد ،باید او را شکنجه کنیم .از سوی دیگلر بله

دست به انتخای نمی زند و حتی اگلر بلا روش هلایی

نظر می رسد حتی در ایلن شلرای هلم شلکنجه کلار

چون شیر یا خ کردن یکی از گزینه هلا را برگزینلد،

غلطی است .در این صورت تنها گزینۀ دیگر ملا ایلن

کار اشتباهی انجام نداده است.

اسللت کلله اجللازه دهللیم بمللبهللا منفجللر شللوند و
شهروندان بی گناه زیلادی کشلته شلوند .از ایلن مالال

 .3برهان برپایۀ عواطف

3

چنین برمی آید که دستورات اخالقی عادی نمی تواننلد

همانطور که گفته شد ،مهمتلرین برهلان ملدافعان

در این موارد توصیۀ اخالقی منسجمی به فاعلل ارائله

در تأییللد امکللان تنگناهللای اخالقللی ،برهللان برپایللۀ

کنند .نیگل می گوید« :ایلن مالال هلا فاعلل را در یلك

عواط

است (ویلیامز1323 ،؛ نوسبام1316 ،4؛ گلرین

«کوچۀ اخالقی کور» 2قرار می دهد ...این سلاده للوحی

اسلپن )1335 ،و منظللور آنهلا عواطل

است که فکر کنیم برای هملۀ مسلائل اخالقلی ای کله

احساس گناه ،پشیمانی ،افسوس و رنج است .در ایلن

جهان پی

منفلی ازقبیللِ

روی ما می گذارد ،راهِ حل وجلود دارد .ملا
Micheal Walzer
Moral Blind Alley

1
2

Argument from Emotional Experience
Martha Nussbaum

3
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برهان ،فیلسوفان معتقدند وقتی دعاوی اخالقی با هلم

فوت بین احساس گناه و مقصلربودن ارتبلا برقلرار

تعارض دارند ،ما هر گزینه ای که انتخای کنیم ل حتی

می کند .استدالل فوت آن است کله اگلر در ملوقعیتی

اگر بهترین گزینلۀ ممکلن باشلد ل بلاز هلم احسلاس

انجامدادن غیرِ«ال » ،بدتر از انجام دادن «الل » باشلد،

افسوس (ویلیامز) یا احساس گناه (گلرین اسلپن) یلا

نوعی تقصیر وجود دارد که نمی توان آن را بله فلاعلی

رنج اخالقی (گوانز) با ملا هملراه خواهنلد بلود .ایلن

نسبت داد کله «الل » را انجلام ملی دهلد و همچنلین

منفی در تفکر اخالقی ما پدیدار ملی شلوند و

معقول نیست کله ایلن تقصلیر را نلوعی گنلاه بلدانیم

اثری منفی از آنهلا ملی مانلد کله عالملت خسلارت و

( .)ibid: 49در حالت دوم ،افسوس او ارزش اخالقی

ازدسترفتن ارزش است .فیلسوفان می گوینلد فاعلل،

ندارد؛ زیرا او کارِ واقعاد درسلت را انجلام داده اسلت؛

این احساسات را تجربه می کند؛ چون براسلاسِ یکلی

ماننللد اسللتدالل هِللر و برنللت در ماللال دسللتگیری و

عواط

از مسئولیتهای

عمل نکرد ()Gowans, 1994: 131

و یا غایت یکلی از فضلایل

شکنجۀ تروریست.

بلرآورده نشلد ( Kent,

مدافعانِ امکان تنگناهای اخالقی به پدید «خطای

 )2008: 2و یا مجبور شد یکی از دالیلل خلود بلرای

اخالقی ناگزیر» اشاره دارند و معتقدند تنگنای اخالقی

عمل را کنار بگذارد (.)Greenspan, 1995: 31

در بسیاری موارد ملوقعیتی اسلت کله فاعلل ،نلاگزیر

کسانی که این برهلان را قبلول ندارنلد ،اسلتدالل

است مرتکب خطای اخالقی شود .در مقابل ،مخالفانْ

منفلی ممکلن اسلت در جلای

استدالل می کنند که «پدید خطای ناگزیر را ملی تلوان

درستی قرار نداشته باشند یلا بلاقی مانلده از موقعیلت

تبیین کرد؛ بدون آنکه مجبور باشیم بپلذیریم الزاملات

تنگنللا نباشللند .در حالللت نخسللت احسللاس فاعللل،

اخالقی با هم تصادم دارند؛ برای ماال ،اگلر فاعلل بله

غیرعقالنی است؛ زیرا او دلیللی ندارنلد تلا بله خلاطرِ

خاطرِ نقض وظای

در وهلۀ نخست ،1یعنی وظلایفی

کاری که انجام داده است ،افسوس بخورد؛ ماالد فلوت

که اعتبار آنها تا زمانی است که توس وظای

معتقد است همیشه این طور نیست که افسوس داشلتن

کنار گذاشته نشده باشند و نه نقض الزامات ،2احساس

بهمعنای آن باشد که واقعاد اتفلاق بلدی افتلاده اسلت.

گناه داشته باشد ،در این حالت احساس گناه او توجیه

نمی توان از وجود یك حس به صدق گزاره ای پی برد

عقالنی دارد؛ ولی هی اثر منفی ای از این موقعیت بلر

که از نظر مفهومی با آن حلس ارتبلا دارد؛ یلا حتلی

جای نمیماند؛ زیرا فاعل ،کلار اشلتباهی انجلام نلداده

نمی توان از وجود یك حس به این پی برد که فاعلل،

اسلت ( .)Bagnoli, 2013: 746بلا توجله بله چنلین

آن گزاره را پذیرفته اسلت .ازنظلرِ او ایلن احساسلات

مللواردی ،بسللیاری معتقدنللد کلله شللاید نتللوان وجللود

بدون آنکه غیرمعتبر باشند ،غیرعقالنلی هسلتند؛ مالل

تنگناهای اخالقی را با توسل به تجربۀ علاطفی تأییلد

حس گناه دربار اینکه وسایل شخصی را کله از دنیلا

کللرد .امللا طرفللداران ایللن برهللان ،ازجمللله ویلیللامز،

رفته است ،دور بریزیم .در اینجلا کلار خطلایی انجلام

معتقدند که تنها درصورتی ملی تلوانیم پدیلد تنگنلای

نشده است؛ پس نباید فکر کنیم وجود احساساتی مال

اخالقی را درک کنیم که احساسات افسوس و گناه را

می کننلد کله عواطل

دیگلر

افسوس می تواند نشان دهند وجود اثلر منفلی بعلد از
تعلارض اخالقلی باشلد ( .)Foot, 2002: 41درواقلع

1

Prima Facie Duties
2
Obligations
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واکن

های عملی واقعی بدانیم و آنهلا را احساسلاتی

مناسب 1و صحی  2قلمداد کنیم.

عین حال معتقد است آموز گناه نخستین به ما نشلان
می دهد زمانی که فرد نلاگزیر اسلت مرتکلب خطلای

برنارد ویلیامز میگوید هی کدام از تنگناهای
اخالقی بدون اینکه اثری منفی از خود باقی بگذارند،

اخالقی شود ،احساس گناه بهشلکلِ عینلی ،احساسلی
منسجم و صحی است (.)Greenspan, 1995: 14

حلشدنی نیستند؛ زیرا در موقعیتهای تعارض ،حتی

روث مارکوس معتقد است قواعد اولویلت بنلدی

وقتی قانع شدهایم که بهترین عمل ممکن را انجام

به ما کمك می کنند تا گزینه های بهتر را انتخای کنیم؛

دادهایم ،احساساتی نظیر افسوس ،پشیمانی و حس

اما بهگفتۀ وی ،حتی وقتی بهتلرین گزینله را انتخلای

گناه را تجربه میکنیم .ما در این موقعیتها دو گزار

کنیم هم نمی توان گفت یکی از الزام های متعلارض از

متعارض داریم و گزارهای که کنار گذاشته میشود،

معادله حذ

شده است و ما نباید بلهخلاطرِ آنکله آن

بهراحتی مال باوری که بگوییم صادق یا کاذی است،

الزام را انجام نلداده ایلم ،احسلاس گنلاه یلا پشلیمانی

نمیشود .آن ادعایی که ازنظرِ ما اهمیت

داشته باشیم .احساس گنلاه در فاعلل ،اشلتباه نیسلت.

کمتری دارد و ما آن را کنار میگذاریم ،درواقع گاهی

حتی وقتی اولویت ها مشخص هستند و بر گزینه هلای

بهشکلِ افسوس پدیدار میشود و گاهی بدین صورت

دیگر برتری دارند ،باز میزان کمی احساس گناه وجود

که میخواهیم برای شخص آسیبدیده از این ماجرا،

دارد (.)Marcus, 1980: 131,132

حذ

جبران کنیم .ازنظرِ او ،تعارضات اخالقی شبیه تعارض

فوت ،هم با مارکوس و هلم بلا ویلیلامز مخلال

امیال هستند؛ نه تعارض باورها .وقتی یك میل را کنار

است .ازنظرِ او در تنگنای اخالقی میلان دالیلل عملل

میگذاریم ،دوباره بهشکل افسوس برای آنچه از

تعارض رخ می دهد .فرد برای انجلام «الل » و انجلام

دست رفته است ،پدیدار میشود؛ ولی فوت این را

«ی» دلیل دارد .وقتی فرد نمی توانلد براسلاسِ وظیفلۀ

برنمیتابد؛ بدین دلیل که ما نباید تصور کنیم موقعیت

«ی» عمل کند ،باز هم وظیفه دارد تلا هنلوز فرصلت

تعارض ،موقعیتی است که در آن یك گزار بایدی

برای انجام «ی» هست آن را انجام دهلد؛ املا دربلار

کامالد کنار گذاشته میشود؛ یعنی فاعل متقاعد شده

دالیل عمل این طور نیست .وقتی می گوییم فلرد دلیلل

شود .حس افسوس

دارد تا هرکدام از اعمال را انجام دهلد ،نله هلر دو را،

ناشی از آن است که فاعل فکر میکند کاری را انجام

نتیجه آن نمی شود که وقتی «ی» را انجام داد ،همچنان

داده است که نباید انجام میداد (.)Foot, 2002: 39

دلیل دارد «ال » را انجام دهد؛ زیرا انجام عمل «ال »

است که این گزاره باید حذ

از ویلیامز ،مارکوس و فن فراسن 3هم بر این

دیگر امکان ندارد و فاعل هم نمی توانلد دلیلل داشلته

باور بودند که احساسات رنج اخالقی بعد از تعارض،

باشد که کاری را انجام دهد که نملی توانلد .همچنلین

عقالنی و مناسب هسلتند .فلن فراسلن ،معتقلد اسلت

انجامدادن یك عمل ،مطلوبیت عملل دیگلر را از بلین

احساس گناه در صورتی احساسی مناسلب اسلت کله

میبلرد ( .)Foot, 2002: 180بله ایلن ترتیلب ،فاعلل

مبتنی باشد بر اینکه گناه ،واقعی یا عینی باشد؛ املا در

نمی تواند براساسِ هر دو دلیلل عملل کنلد و مجبلور

پی

است یکی از دالیل را کنار بگذارد.
1

Appropriate
Right
3
Bass Van Frassen
2
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انتقاد فوت از ویلیلامز آن اسلت کله ویلیلامز بلر

کردیم که بایلد آن را انجلام دهلیم و بلا وجلود ایلن،

ضرورت جبرانکلردن و معلذرت خلواهی در تنگناهلا

می دانیم بهخاطرِ انجلام آن مجبلوریم هزینلۀ اخالقلی

تأکید دارد؛ ولی همیشه پای شخص دیگلری در میلان

بپردازیم ،ناراحت میشویم؛ املا پشلیمان نملیشلویم؛

نیست که جبران یا معلذرت خلواهی ضلروری باشلد.

بنابراین در تنگنای اخالقی وقتی شخص بهترین عمل

حتی وقتی پای دیگران هلم در میلان اسلت ،همیشله

ممکن را انجام می دهد ،تأسل

بله هملراه دارد و در

ضرورت ندارد معذرت خواهی کنیم؛ بلکه کافی اسلت

موارد جدی همراه ترس است؛ وللی پشلیمانی در آن

عمل خود را توجیه کنیم؛ ماالد اگر قول داده باشیم بلا

جایی ندارد (.)Foot, 2002: 182

دوست خود مالقات کنیم ،اما در عوض یك مصلدوم

در اینجا ویلیامز بله موقعیلت تنگناهلای تراژیلك

را به بیمارستان میبریم ،می توان گفلت زیرِپاگذاشلتن

اشاره ملیکنلد و ملیگویلد در ایلن تنگناهلا ،خطلای

قول ،توجیه داشته است .حتی شاید بهخاطرِ اینکله بله

اخالقی اجتنلای ناپلذیر اسلت .فلوت قبلول دارد کله

وعده عمل نشده ،اتفلاق بهتلری بلرای طلرفین افتلاده

احتمال خطای نلاگزیر در ملوارد خیللی وحشلتناک و

باشد؛ ماالد بمبی در محلِ قرار ،خنای شده باشد؛ پلس

تنگناهللای حلللنشللدنی وجللود دارد؛ امللا تنگنللای

همیشه نیاز به معذرتخواهی نیست (.)ibid: 181

حل نشدنی ازنظرِ او همان چیزی است که برنت و هِر

ویلیامز در تأکید بر ضرورت جبران ،به این نکتله

می گفتند؛ یعنی در این موقعیت فاعلل بلا گلزاره هلای

اشاره دارد کله تنگنلای اخالقلی بلرای فاعلل ،هزینلۀ

متعارضی مواجه است که هر دو غل هستند و مجبور

اخالقی یا خسارت به همراه دارد؛ زیرا شلاید مجبلور

است یکی از آنها را انتخای کند .درواقع ارائۀ راه حلل

باشیم چیز ارزشمندی را قربلانی چیلز دیگلری کنلیم

در این موقعیت ها امکانپذیر نیست و فاعل ملیتوانلد

( .)Williams, 1981: 76وی معتقللد اسللت در ایللن

بر مبنایی غیر از مبنای اخالق یا به صورت دلبخواهی

موقعیت فاعل دچار احساسات منفی ازقبیلِ پشلیمانی

دست به انتخای بزند و مخالفلان تنگناهلا هلم چنلین

ویلیامز را قبول نلدارد؛ بله

انتخابی را غیراخالقی نملی داننلد؛ چلون هلی گزینلۀ

گفتۀ فوت :پشیمانی در ملوردی بله کلار ملی رود کله

اخالقللیای پللی

روی فاعللل نبللود تللا بتوانللد آن را

انتخای دیگری هم وجود داشته باشد و فاعل مجبلور

برگزیند .نکته ای که فوت به آن اشاره می کند آن است

نباشد از میان دو گزینله یکلی را انتخلای کنلد؛ ملاالد

که برخی اعمال مال شکنجه ،در هلر شلرایطی ازنظلرِ

کسی بعد از طالق به این دلیل پشلیمان ملیشلود کله

اخالقی غل هستند و شاید بلر هملین اسلاس بتلوان

می توانست طالق نگیرد؛ اما هی کس به خاطرِ آنکله از

گفللت در تنگنللای تراژیللك ،فاعللل مرتکللب خطللای

خانه اش دزدی شده ،پشیمان نمی شود؛ بلکه ایلن دزد

اخالقی می شود .سخن فوت ناظر بله ایلن اسلت کله

است که بعداد پشیمان می شلود کله چلرا دزدی کلرده

گزاره های اخالقی را مطلق بلدانیم .اگلر بخلواهیم در

است .صاحب خانه افسوس می خلورد کله چلرا در را

این تقسیم بندی با فوت همراه شویم ،دربار گزاره هلا

خوی قفل نکرده بود .با این توضلیحات ،فلوت ادعلا

یا باید مطلق گرایی را بپذیریم و ادعلا کنلیم هلر نلو

می کند ما بلهخلاطرِ عمللی کله بعلد از بررسلی هملۀ

شکنجه ای در هر شرایطی خطاست یا مطلق گرایلی را

جوانب ،آن را بهترین عمل تشلخیص دادیلم و حکلم

درست ندانیم؛ در این صورت حلداقل موقعیلت هلای

می شود؛ ولی فوت ،حر
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فرضی ای وجود خواهد داشت که در آنها شکنجه کار

کند که بعد از مالحظۀ همۀ شرای  ،کدام عمل را باید

غلطللی نیسللت .البتلله کسللانی کلله مطلللقگرایللی را رد

انجللام دهللد و بلله همللین علللت حللس ویرانللی دارد.

می کنند ،در این شرای باید تصمیم سختی بگیرند .در

براساسِ تبیلین ارسلطویی ،جهلان اخلالق از چنلدین

حالت اول ،فوت به این نکتۀ مهم اشاره ملی کنلد کله

قلمروِ ارزشی تشلکیل شلده اسلت کله هملۀ آنهلا از

تعارض ،بین دو گزار مطلق ممنوعه ای کله نلاظر بله

دغدغه های انسانی هستند .فضیلت ،خصلتی است کله

یك عمل قصدی باشد ،وجود ندارد؛ به این معنلا کله

براسللاسِ آن فللرد مللیتوانللد واکللن

مناسللبی بللرای

این طور نیست که به طور قصدی بلین شلکنجۀ  xو y

دغدغه های خود داشلته باشلد .ایلن یعنلی فلرد بایلد

یکی را انتخای کنیم؛ بلکه انتخای ما بین شکنجۀ  xو

براسللاسِ غایللاتی کلله فضللایل او دارنللد ،عمللل کنللد؛

جلوگیرینکردن از شکنجۀ  yیلا وقلو یلك رویلداد

بنابراین اگر او بخشنده است ،تعهد دارد که غایت این

وحشتناک دیگر است.

فضیلت بخشندگی را محقق سلازد و کارهلایی انجلام

عالوه بر این ،پذیرفتن مطلق گرایی معقول نیست؛

دهد که دیگران از آن نفع ببرند .در تنگناهای تراژیك،

زیرا در این صورت باید بگلوییم در موقعیلت تنگنلا،

فرد دچار سرگردانی میشود؛ هملۀ گزینلههلای پلی

فاعل چه این اعمال ممنوعه را انجام دهد ،چله انجلام

روی او ،گزینه هایی هستند که اجازه نمی دهند غایلت

ندهد ،مرتکب خطای اخالقلی شلده اسلت .ازطرفلی

فضیلت فرد محقق شود .او باید برخی از ارزش هلا را

خیر فرد باشد؛

تخریب کند؛ اما این بدان معنا نیست که از این پس او

پس اگر اعمالی وجود داشته باشند کله انجلامدادن یلا

هرگز نمی تواند واکن

مناسبی داشته باشلد؛ بلکله او

ندادنشان توس فاعل خطای اخالقی به حسای آیلد،

همواره متوجه غایت فضیلت درونلی و فلردی خلود

در این صورت باید دربار رابطلۀ میلان خیلر فلرد بلا

هست؛ حتی وقتی که محققساختن این غایت ،املری

عقالنیلت اعملال او تجدیللدنظر کلرد و گفلت« :خیللر

محال است؛ بنابراین بعد از تأمل عملی و انجام عمل،

انسان در مواجهه با موقعیت های ترسناک ،تراژیلك و

احساس می کند ویران شلده اسلت .او از تأملل خلود

تحقیرکننده ،یا دربرابرِ تنفر خدایان آسیب پذیر است و

نتیجه گرفته بود که بعد از مالحظۀ همۀ شرای  ،انجام

آنگاه باید بگوییم انتخلابی کله چنلین شلروری را در

عمل  xبهتر از انجام عمل  yاست؛ ولی ایلن حقیقلت

خود دارد ،اشتباه است» (.)ibid: 188

که عمل  yهلم از ارزشلی برخلوردار بلود کله فاعلل

خطای اخالقی ،عملی است که خال

 .4نقض غایت فضیلت در تنگناها
تعری

لین کنت از تنگناهای تراژیك ،ملی توانلد بله

بسیاری از اشکاالت واردشده از جانب فلوت ،پاسل
دهد .کنت کله در چهلارچوی اخلالق فضلیلت کلار
می کند ،معتقد است در تنگناهای تراژیك ،فاعل فشلار
دو ارزش را بر خود حس می کند که هرکدام او را بله
جهتی می کشانند و او با تأمل عملی نمی توانلد تعیلین

همچنان به آن ارزش متعهد است ،باعث می شلود کله
عمل  yهمچنان بر او فشار وارد کند .براساسِ اخلالق
فضیلت ،بهتعری ِ هرستهاوس« ،عمل درست ،عمللی
است که فاعل فضیلتمنلد براسلاسِ شخصلیت خلود
انجللام دهللد و عمللل غلل  ،عملللی اسللت کلله فاعللل
رذیلللتمنللد براسللاسِ شخصللیت خللود انجللام دهللد»
( .)Hursthouse, 2002: 22فاعل در موقعیت تنگنلای
تراژیك احساس گناه دارد .بهگفتۀ کنت احساس گنلاه
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زمانی ایجاد می شود که فرد مرتکب خطا شلده باشلد.

وجود داشته باشد ،این امکان وجود دارد تلا فاعلل هلا

عملی که در تنگنای تراژیك انجلام ملی شلود ،عمللی

خود را در موقعیتی پیدا کنند که در آن نملی تواننلد از

است که شخص رذیلتمند از روی شخصلیت انجلام

خطا اجتنای کنند .اگلر چنلین موقعیلت هلایی وجلود

می دهد و عمل شخص رذیللتمنلد عملل خطاسلت؛

داشته باشلند ،پلس ملی تلوان گفلت حکملت عمللی

پس فاعل در این موقعیت مرتکب خطا شده است .بلا

محدودیت هایی دارد؛ یعنی موقعیت هایی وجود دارند

این فرض که فاعل مرتکب خطا شلده اسلت ،داشلتن

که در آن ها حکمت عملی نمیتواند واکلن

مناسلب

احساس گناه بعد از این موقعیت ،حس مناسبی اسلت

را تضمین کند :حکمت عملی نمیتواند تضلمین کنلد

(.)Kent, 2008: 118-126

که فرد مرتکب خطا نمی شود؛ حتی اگر مجبور باشلد

با توجه به تعری

کنت ،می توان فهمید که وقتی هلر

بین شکنجه کردن  xو جلوگیری نکلردن از شلکنجۀy

دو گزینه در تنگنا غل هسلتند و انتخلای میلان آنهلا

انتخای کند).(ibid: 166

برمبنای اخالقی صورت نملی گیلرد ،فاعلل بلهخلاطرِ

آنچه از دیدگاه کنت برمی آید ،آن اسلت کله او فاعلل

ازدسترفتن غایت فضیلت ،باز هم با احساسات منفی

فضیلتمند را فردی دارای فضایل کامل می داند که در

مواجه می شود .کنت سعی دارد به اشکال فوت دربار

موقعیللت تنگنللا ،میللان دو فضللیلت و دو ارزش بایللد

مطلقبودن یا نبودن برخی ممنوعیت های اخالقی مالل

دست به انتخای بزند و یکی را قربانی دیگلری کنلد؛

شکنجهکلردن پاسل دهلد .در اخلالق فضلیلت ملدار

ایللن در حللالی اسللت کلله اغلللب مللردم ،بلله آن معنللا

میبینیم که هلم ارسلطو و هلم نواَرسلطوییهلا تأییلد

فضیلت مند نیستند که از همۀ فضایل برخوردار باشلند

می کنند که اعملالی مالل قتلل و شلکنجه ،تحلت هلر

و ممکن است از برخی فضایل بهره ای نداشته باشلند؛

شرایطی به طورِ مطلق ،اعمال اشتباه به حسای می آیند؛

پس این احتمال وجود دارد که بسلیاری از ملا هرگلز

زیرا غایت فضایل دیگر را از بین ملی برنلد .حکملت

موقعیت تنگنای تراژیك را تجربه نکنیم .نکتلۀ بعلدی

عملی در تعیین عمل درست ،به ویژگلی هلای خلا

اینکه او معتقد است در موقعیت تنگنا ،غایت یکلی از

شرای توجه دارد؛ ولی حتلی ایلن توجله هلم دلیلل

فضایل محقق نمی شود .برای بررسی ادعای او ما باید

نمی دهد تا اعمالی که به طورِ مطللق خطلا هسلتند ،در

بدانیم فضیلت چیست و چه کارکردی دارد.

شرای خا

 ،اعمال درست ازنظر اخالقی به حسای

فضیلت ،یلك ویژگلی شخصلیتی اسلت کله هلم بلا

بیایند .برخی اعتراض کرده اند که اگر ما اعمال مطلقلاد

باورهللای فاعللل و هللم بللا احساسللات ،واکللن هللای

ممنو داشته باشیم و ازطرفی معتقلد باشلیم حکملت

احساسللی ،انتخللایهللا ،ارزشهللا ،امیللال ،ادراکللات،

عملی در هر شرایطی می تواند عمل درست اخالقی را

نگللرشهللا ،عالیللق و انتظللارات او در ارتبللا اسللت.

شرای بلرای ملا تعیلین

فضیلت اخالقی ،یك وضع روانی پیچیده است بلرای

کند ،پس موقعیت تنگنا وجود نخواهد داشلت؛ چلون

خویاحساسکردن ،خویرفتلارکردن و خلویعملل

ادعا آن بود که حکملت عمللی در هملۀ موقعیلت هلا

کردن .پرس

بعدی آن است که :آیا داشلتن فضلیلت

عملِ درست را به ما نشان ملی دهلد .پاسل کنلت آن

برای انسان مفید است؟ نظریات مختلفلی وجلود دارد

است که تا زمانی که حداقل یك عمل مطلقلاد ممنلو

در زمینۀ اینکه چه اموری برای انسان مفیلد هسلتند و

با توجه به ویژگیهای خا
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یك نظریۀ معرو

آن است که می گوید معرفتداشتن

میان نجات جان یك سل

و عملل بله وعلد خلود،

نسبت به چیزهای خوی و بد برای انسان مفید اسلت.

مجبور است انتخای کند و هر دو برای او از اهمیتلی

وقتی کسی نسبت به خوبی ها معرفت دارد ،بله انجلام

یکسان داشته باشند؛ پس نتیجله اینکله در بسلیاری از

آنها برانگیخته می شلود و ایلن یعنلی چنلین شخصلی

موارد ،ما صرفاد تصور می کنیم که در حال نقض غایت

دارای فضیلت است و فضیلت هم در فهرست اموری

فضیلت هستیم .مال هلاکلبری فلین کله بلرده داری را

قرار می گیرد که برای انسان مفید هستند .این استدالل

عملللی اخالقللی مللیدانسللت و در عللین حللال حللس

مناقشه پذیر است؛ ولی بلرد هلوکر 1معتقلد اسلت کله

همدردی به او اجازه نمی داد نسلبت بله آزادی جلیم،

اخالقیزندگیکردن نوعی پیشرفت اسلت .فلردی کله

دوست سیاه پوست  ،بی تفاوت باشد؛ به هملین عللت

در زندگی خود موفق است و زندگی اخالقی داشلته،

به او کمك کلرد تلا فلرار کنلد .او در آن زملان فکلر

نسبت به شخص دیگری با همان میزان موفقیلت ،کله

می کرد که در حال خیانلتکلردن بله خلانم واتسلون

زندگی اخالقلی را پیگیلری نکلرده اسلت ،پیشلرفت

(مالك جیم) است و عمل

نوعی دزدی بله حسلای

بهتللری داشللته و از زنللدگی ارزشللمندتری برخللوردار

می آید و غایت فضیلت وفاداری را نقض می کنلد؛ در

است؛ پس فضیلت اخالقی برای انسلان مفیلد اسلت.

حالی که مسلّم است که عمل او فضیلتمندانه بود.

فضایل ،هم در جهت خیر فردی هستند ،هم در جهت

پس به راحتی در همۀ موقعیلتهلا نملیتلوان گفلت

جولیا درایور «فضیلت

فضیلت چیست تا بتلوان مشلخص کلرد در موقعیلت

اخالقی ،یك ویژگی شخصیتی است که برای دیگلران

فضیلت عمل می کند یلا نله .حتلی

خیر اجتماعی .براساسِ تعری

تنگنا ،فاعل خال

پیامدهای خوی تولید میکنلد» (.)Crisp, 1998: 122

اگر تعری

کارکرد فضلایل ،شلکوفایی انسلان اسلت و در سلط

هم با ماال های نقضی مواجه ملی شلویم؛ بلرای مالال،

اجتماعی ،فضایل باعث می شلوند کله مشلکالتی کله

ممکن است عملی را بهخاطرِ آنکه پیاملدهای خلوبی

شلوند.

ندارد ،عمل فضیلتمندانه ندانیم؛ ولی همچنان ازنظلرِ

آگاهی ما در طول زمان می توانلد در برداشلت

شهودی حس کنلیم الزم اسلت بلرای حفل شلرافت

مللا نسللبت بلله فضللایل و رذایللل اثرگللذار باشللد.

خود ،آن عمل را انجام دهیم .پس برخلی ویژگلیهلا

ویژگیهایی در گذشته فضیلت به حسلای ملیآمدنلد

بهخاطرِ پیامدهای خوبی که تولید می کنند ،بهصلورت

که امروزه فضلیلت نیسلتند و بلرعکس؛ بلرای مالال،

عینی ارزشمندند و میتوانند جزء فضایل طبقلهبنلدی

مهربانی به انسان ها همواره فضیلت تلقی می شد؛ زیلرا

شوند؛ ولی ما دالیل برانگیزانند دیگری داریم که آنها

در جهت شکوفایی جوامع انسانی بود؛ در حلالی کله

را بهشکلِ دیگری ارزشیابی کنیم.

مهربان بودن با س ْ فضیلت نبود؛ اما امروز با توجه به

تبیین کنت از موقعیت های تنگنای تراژیك ،بلهانلداز

انسلان نسلبت بله عواطل  ،هلوش و

کافی دقیق نیست و بدون آنکله بحلث کلافی دربلار

افراد در تعامالت خود با هم دارنلد ،برطلر
افزای

افزای

دانل

جولیا درایور را از فضلیلت بپلذیریم ،بلاز

آگاهی حیوانات ،مهربانبودن بلا آنهلا هلم مهلم شلده

خودِ فضایل و غایات آنها داشته باشد ،نتیجه می گیلرد

است و می توان موقعیت هایی را تصور کلرد کله فلرد

در همۀ موقعیت هلای تنگنلای تراژیلك ،غایلت یلك
فضیلت نقض می شود .اگر بخواهیم تعری

Brad Hooker
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از فرد فضیلتمند ارائه دهلیم ،ملی تلوان گفلت بلرای

مسئولیت ها بر دیگلری برتلری دارد ،ایلن بلدان معنلا

فضیلتداشلتن الزم اسلت علالوه بلر باورداشلتن بله

نیست که مسئولیت دیگر حذ

شده یا اهمیت خلود

درستی یك عمل و میلداشتن بله انجلام آن ،فلردْ بله

را از دسللت داده اسللت .او بللا ویلیللامز و دیگللران

نحوی برانگیخته شلود تلا آن عملل را انجلام دهلد و

هم عقیده است که مسئولیتی که انجام نشده اسلت ،بله

بدین منظور در خود نیتی شکل دهد مبنی بر انجام آن

شکلِ احساسات منفی لو بهتعبیرِ گوانز ،رنج اخالقی ل

عملل .شلر اجرایلی الزم بلرای آنکله فاعلل بتوانلد

پدیدار می شوند .نتیجه آنکه گلوانز اسلتدالل ملی کنلد

براسللاسِ نیللتهللای خللود عمللل کنللد ،آن اسللت کلله

موقعیت هایی وجود دارند که خطای اخالقلی در آنهلا

نیت های او سازگار باشند .براساسِ تعریل

هولتلون

1

اجتنللایناپللذیر اسللت و رنللج اخالقللی ،هللم واکللن

«اگر فاعلْ نیتی داشته باشلد ،تحقلق آن نیلت بایلد بلا

عقالنلی فاعلل نسلبت بله موقعیلت و هلم احساسلی

باورهلا و تحقللق سللایر نیللتهللای او سللازگار باشللد»

مناسب است (.)Gowans, 1994: 58

( .)Holton, 2009: 41موقعیللت تنگنللای تراژیللك،

اید اصلی گوانز آن است که در موقعیلت تنگنلا،

موقعیتی است که در آن فاعل نیت های سازگار ندارد؛

یکی از مسئولیت های ما نقض می شود؛ اما ایلن ایلده،

برای ماال ،زن بارداری را در نظر بگیریلد کله متوجله

یللك ایللد اخالقللی کامللل نیسللت؛ زیللرا ارزشهللا و

مبتال به بیماری العالجی است و بعد

فضایلی وجود دارند که نمی توان براسلاسِ ایلن ایلده

از بهدنیاآمدن زندگی بی کیفیت و دردنلاکی را خواهلد

آنها را فهمید؛ ماالد گاهی فضیلت بخشندگی ،مسلتلزم

داشت .او همزمان نمی تواند هم نیت داشته باشلد کله

آن است که نسبت به دیگران مسئولیت داشته باشلیم؛

زندگی این جنین را حف کنند و در عین حلال نیلت

ولللی نمللیتللوان ایللن فضللیلت را بلله یللك مسللئولیت

کند که زندگی باکیفیتی برای او رقم بزند .حف جلان

فروکاسللت .بللا اینکلله گللاهی فللرد در مللوقعیتی قللرار

و فراهمکردن زندگی باکیفیت برای این جنین ،هلر دو

می گیرد که باید نسلبت بله دو نفلر بخشلنده باشلد و

نیت های فضیلتمندانله ای هسلتند کله در ایلن مالال،

هم زمان نمی تواند نسبت به هر دو بخشنده باشد ،بلاز

فاعل نمی تواند همزمان هر دو را اجرا کند و یکلی را

هم در ایلن موقعیلت بلروز خطلای اخالقلی نلاگزیر

فدای دیگری می کند؛ به همین علت ،هر تصمیمی کله

ضروری نیسلت .بلرای آنکله فضلیلت بخشلندگی را

بگیرد ،احساسات منفی را بعد از عمل تجربه خواهلد

داشته باشیم ،الزم نیست که نسبت به شخص خاصلی

کرد.

و در موقعیت خاصی بخشنده باشیم؛ به هملین عللت

می شود جنین

کسی که نسبت به فرد «ال » بخشنده است و نسلبت
به فرد «ی» بخشنده نیست ،مرتکب خطلای اخالقلی

 .5نقض مسئولیت اخالقی در تنگناها
کریسللللتوفر گللللوانز ،تنگناهللللای اخالقللللی را

نشده است .ادعلای گلوانز آن اسلت کله وقتلی میلان

موقعیت هایی می داند که در آنها فرد بلا دو مسلئولیت

مسئولیت ها تعارض رخ می دهد ،حتماد خطای اخالقی

اخالقی متعلارض مواجله اسلت و بلا اینکله تلأمالت

خواهیم داشت .مسئولیت ما نسبت به دیگران درجات

اخالقی او را بله ایلن نتیجله ملی رسلاند کله یکلی از

مختلفی دارد .ما نسبت به نزدیکان و افرادی که با آنها
رواب ل صللمیمی داریللم ،مسللئولیت بیشللتری داریللم.

Holton
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مسئولیت ما نسبت به افراد ،ریشه در دو نو مالحظله

شخصیت خودمان؛ نلو شخصلیت فلردی کله بلا او

دارد :اول آنکه ما می دانیم هرکدام از این افلراد ارزش

رابطه داریم؛ دربار ارزش های شخصی که با او رابطه

منحصربه فرد دارند و دوم آنکه می فهملیم میلان ملا و

داریم و همچنلین دربلار پیونلد میلان خودملان و آن

آنها ارتبا وجود دارد .گوانز نتیجه می گیرد که در هر

شخص .احساسلات هلم درواقلع نملود ایلن باورهلا

موقعیت ،ما باید توجه کنیم که با توجه به ارزش هلای

هستند .بهخاطرِ ارتبلا تنگلاتنگی مسلئولیت بلا ایلن

مقابل ،چه مسئولیت اخالقی ای در

باورها و احساسات است که اگر اولی تغییر کند ،بقیله

اخالقی ما چه بایلد باشلد .ملا

هم تغییر خواهند کرد .بهبیانِ گلوانز بله هملین عللت

حتی در تصمیم گیری هلم فاکتورهلای مختلفلی را در

است که وقتی مسئولیت ها با هم تعارض دارند ،ما در

مقابلل داریلم ،تفلاوت

حد امکان دربرابرِ ترک مسئولیت یا تغییر آنها مقاومت

زیادی در تصمیم ما ایجاد می کند .زنی که همسر خود

می کنیم و وقتی نلاگزیر از ایلن عملل هسلتیم ،بلرای

و یك غریبه را در حال غرقشدن می بیند ،نسلبت بله

طر

مقابل توضی می دهیم که راه دیگری نداشتیم و

نجات همسر خود مسئولیت اخالقی دارد؛ اما این طور

او همچنان برای ما ارزشمند است و سلعی ملی کنلیم

نیست که فکر کند شوهر او از فرد دیگلر ارزشلمندتر

جبران کنیم .این نشان می دهد که هر عملی که ملا در

است .بهباورِ گوانز بله طلورِ کللی نملی تلوان از بلروز

این موقعیت انجام داده باشیم ،نوعی خطلای اخالقلی

تعارض میان مسئولیتها اجتنای کرد .دلیلل آنکله ملا

در معنای عام به حسای ملی آیلد و رنلج اخالقلی بله

مسئولیت های متعارض داریم ،آن است که منشلأ ایلن

همراه دارد (.)Gowans, 1994: 126,128

منحصربه فرد طر
قبال او داریم و واکن

نظر داریم :نسبتی که با طلر

مسئولیت ها واکن

ما نسلبت بله ارزشهلای ذاتلی و

انحصاری افرادی است که با آنها رابطه داریلم .وقتلی

 .6دالیل متعارض و نظریۀ اخالق فضیلت

مشخص می شود مسئولیت من نسبت بله فلرد «الل »

فاعل فضلیت مند کسی است که در هلر ملوقعیتی

با مسئولیت من نسبت به فرد «ی» تعارض دارد ،الزم

می تواند دالیل عملل براسلاسِ فضلیلت را پیلدا کنلد.

است مشلخص کنلیم بعلد از بررسلی هملۀ جوانلب،

تنگناها می توانند یا در سط دالیل اخالقی باشلند یلا

بهترین کاری که می تلوان انجلام داد کلدام اسلت .در

در سط نتیجۀ تأمل اخالقی (گزاره هلای بایلدی) .دو

موقعیللت تعللارض میللان مسللئولیتهللا ،الزم اسللت

دیللدگاه دربللار دالیللل عمللل وجللود دارد :دیللدگاه

مسئولیتی را که نسبت به یکی از افلراد داشلتیم ،کنلار

درون گرا که می گوید دالیل فاعل باید با انگیزش هلای

بگذاریم و یا آن را تغییلر دهلیم .مسلئولیتداشلتن در

خا

او ارتبا داشته باشند و دیدگاه بلرون گلرا کله

نگاه او به این معنا نیست که ما قصلد انجلام عملل را

معتقد است دالیل را نمی توان با امیال و دغدغله هلای

داشته باشیم .البتله در هلر مسلئولیتی قصلد بلا عملل

فاعل توضی داد .بر این اساس ،فیلسوفان هم در ایلن

از

زمینه به دو گروه تقسیم می شوند و هر گروه یکلی از

ارتبللا دارد؛ ولللی مسللئولیتداشللتن چیللزی بللی
صر

انجام عمل است .سخن گوانز اشاره به باورهلا

و احساساتی دارد که در هلر مسلئولیتی جلای دارنلد؛
باورهللایی مربللو بلله مسللئولیت مللا نسللبت بلله نللو

این دیدگاهها را قبول دارند.
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آلللن گلللدمن 1در زمینللۀ دالیللل عمللل ،بلله ایللد

انگیزش مستقل هم توسل میلل بله وجلود ملی آیلد

درون گرایی باور دارد که می گوید میان دالیل عملل و
انگیزش هلای خلا

ملا رابطله وجلود دارد .نیلروی

(.)Greenspan, 1995: 37
ازطر ِ دیگر ،مك داول تلأثیر میلل در انگیلزش

انگیزشی ای که به ما دلیل عمل ملی دهلد ،برگرفتله از

اخالقی را انکار می کند و انگیزش را برگرفته از بلاور

امیال ماست نه باورهایملان؛ املا در دیلدگاه او ،هملۀ

می داند .ازنظرِ او باور یعنی چیزی که توجه فاعلل بله

امیال نمی توانند دلیل عمل تولید کنند؛ بلکله فقل آن

آن جلب شده است .فاعل فضیلتمند فاعلی است که

دسته از امیال دلیل عمل تولید می کنند کله ملی تواننلد

به واسطۀ فضایل خود ،مقتضیات اخالقلی موقعیلت را

یك فاعل عاقل را به انجام عمل برانگیزانند .ازنظلرِ او

درک میکند و حساسیت اخالقیاش ،نیروی دلیللآور

دالیل ،حاالت غیرهنجاری ای هستند که می توانند یك

او هستند و میل ،فاکتوری مستقل در انگیزش اخالقی

فاعل عاقل را برانگیزانند؛ به این ترتیب که به او نشان

نیست؛ بلکه میل ،براثرِ درک نیروی دلیل آور به وجود

می دهند یك عمل خا

بله چله صلورت ملی توانلد

می آید .او سعی ملی کنلد بلهجلایِ میلل ،از واژه هلای

امیال و دغدغه های خا

آن فاعلل را بلرآورده کنلد

شناختی بهره ببرد« .او عبارت توجهکردن را جایگزین

( .)Goldman, 2009: 34نقشللی کلله گلللدمن بلله

میل می داند که یك واژ عقلی و فکری اسلت .ملا در

عقالنیللت مللیدهللد ،شللبیه نقشللی اسللت کلله اخللالق

انگیزش اخالقی خود به انسان شلری

توجله داریلم.

فضیلتی ها بله حکملت عمللی ملی دهنلد؛ وللی او در

ایللن توجلله ممکللن اسللت کللامالد شللناختی نباشللد و

نمی زند .ازنظرِ گللدمن

تحتِتأثیر امور دیگلر ،ازجملله عواطل  ،هلم باشلد»

محتوای اخالق فضیلتی حر

چیزی که به فاعل دلیل ملیدهلد ،دغدغلههلای خلود

(.)ibid: 82
ریمللون داس 4بلله مشللکلی در تبیللین اخللالق

فاعل هستند که با امیال او در ارتبا اند؛ نه باورهلای
( .)ibid: 235در دیدگاه دنیل راسل 2هم نظری مشلابه

فضیلتی ها از دالیل عملل اشلاره دارد .برخلی اخلالق

3

فضیلتی ها ،مال مك داول ،معرفت به عمل درسلت را

دالیل ما را برای عملل تعیلین ملیکننلد و یلك نظلام

متمایز از انجام عمل درست می دانند و در عین حلال،

اخالقی در وهلۀ نخست وظیفه دارد به ما بگوید ایلن

ارتباطتنگللاتتنگی میللان ایللن دو امللر قائلللانللد .آنهللا

دغدغههای عملی جدی چه هستند ( Russell, 2009:

معتقدند فاعلی که دالیل عمل را درک کند ،نمی توانلد

.)39-44

براساسِ آن دالیل عمل نکند .مشکلی که این تبیین هلا

گلدمن دارد و می گوید دغدغه های عملی جلدی ملا

فوت هم میان نیروی انگیزشی و نیروی دلیلل آور

به وجود می آورند ،آن است که براساسِ تبیین اخلالق

تمایز قائل است و سعی دارد نیروی دلیلل آور را زیلر

فضیلت ،عمل درست عملی است که از سلر فضلیلت

سؤال ببرد .با توجه به نیروی انگیزشی ،او معتقد است

انجام شده باشد و کسی که می خواهد عمل درست را

اخالق به کسی که هی انگیزش مستقلی بلرای عملل

انجام دهد ،باید حتماد فضلیلت داشلته باشلد .ازطلر ِ

اخالقلی نللدارد ،دلیلل بللرای عملل نمللیدهلد و ایللن

دیگر ،فضیلت هم حاللت روان شناسلانه ای اسلت کله
ماهیت شناختی آن غالب است و کسی که به معرفلت

1

Alan H. Goldman
Daniel.C Russell
3
Our Serious Practical Concern
2

Ramon Das

4
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و شناخت دست پیدا کرده باشد ،نمی توانلد براسلاسِ

می کند که «دالیلی که فاعل برای عمل دارد ،با حاالت

آن عمل نکند .به ایلن ترتیلب ،انجلام عملل درسلت،

روان شناسانۀ او ارتبا دارند .ازنظلرِ او دالیلل عملل،

فراتر از کنترل و اراد فاعل اسلت و او چله بخواهلد،

ترکیبی از باور به آن عمل و یك حالت گرایشلی 3بله

چه نخواهد ،عمل درست را انجام می دهد و نمی تواند

انجام آن هسلتند .منظلور او از ایلن حاللت گرایشلی،

دالیل عمل را با اراد خلود تعیلین کنلد .فضلیلت در

حلاالت روانشناسلانۀ ممکلن اسلت؛ ازجملله امیلال،

نگاه آنها ویژگی شخصیتی ثابت و حالت روان شناسانه

خواسته ها ،نیازها ،برنامله هلا و دیلدگاه هلای اخالقلی

است که فاعل بر آن کنترل ندارد .در حالی که حقیقت

متنللو  ،اصللول زیبللاییشناسللانه ،پللی داوریهللای

آن است که حتی یك فاعل فضیلتمند هم ملیتوانلد

اقتصادی ،قراردادهلای اجتملاعی ،اهلدا

عملومی و

گاهی عمل خا انجام دهد با یك فاعل رذیللتمنلد،

شخصی و ارزش ها .این حالت روان شناسانه تا زملانی

می تواند عمل خوی انجام دهد؛ ولی مك داول این را

یك حالت گرایشی برای انجام عمل هستند که بتلوان

انکار می کنلد .ایلن تبیلین از اخلالق فضلیلت باعلث

آنها را گرای

می شود فکر کنیم که اگر فاعلی در زمان عمل ،فضایل

دانست» ( .)Wiland, 2012: 28,29دیویدسون دیدگاه

را نداشلته باشلد و نتوانللد بلا اراد خللود آنهلا را بلله

روانشناسللیگرایللی 4را قبللول دارد؛ دیللدگاهی کلله

دست آورد ،نمی تواند عملل درسلت را انجلام دهلد.

مللیگویللد« :دالیللل برانگیزاننللده و تبیینللی ،هویللت

برهان مك داول بسیار مناقشه پذیر است .روان شناسان

روان شناسانه دارند و به طلور خلا

 ،حلاالت روانلی

وجللود ویژگللیهللای شخصللیتی ثابللت را کلله در هللر

فاعل ها هستند .وی در تبیین عمل از مدل "میل ل باور"

را در فاعل برمی انگیزانلد ،انکلار

دفا میکند؛ مدلی که می گوید دلیل ،یعنی داشتن باور

مللیکننللد و معتقدنللد در انگیللزش اخالقللی ،نبایللد از

و میل برای عمل و می تواند عمل را تبیین کنلد؛ زیلرا

فاکتورهای موقعیتی غافل بود.

علتِ عمل ،همین دلیل است» (.)Alvarez, 2017: 12

شرایطی عمل خا

های فاعل برای انجام یك عمل خلا

رابرت آئودی 1در پاس به این ادعا معتقد است

اریلللك ویلنلللد 5سلللعی ملللیکنلللد دیلللدگاه

فاعل می تواند بر تمایالت انگیزشی خود کنترل منفلی

روان شناسی گرایی را اصالح کند و ملدعی اسلت کله

داشته باشد و با اینکه نمی تواند بلا اراد خلود آنهلا را

نباید دالیل را به حاالت روان شناسانه تقلیل داد .او بلا

حذ

کنلد ،ملی توانلد دربرابلرِ عملل براسلاسِ آنهلا

الهامگرفتن از مك داول ،دیدگاه "روان شناسلی گرایلی

شناختی" 6را معرفی می کند .مك داول می گفت دالیل

مقاومت کند (.)Das, 2017: 5
برخی از فیلسوفان برای حل ایلن مشلکل تلالش

عملی باید براساسِ باورهای فرد حکیم تنظیم شلوند.

کردند تا در انگیز اخالقی فرد فضیلتمند ،عنصر میل

باورهای فاعلِ فضیلتمند ذاتاد برانگیزاننده هستند .ملا

را هللم وارد کننللد .ریمللون داس فضللیلت را ویژگللی

تا زمانی معقول عمل می کنیم کله عملکردملان مطلابق

شخصیتی ثابت یا انگیزه ای (میلل) بلرای عملل ،مالل

عملکرد فاعل فضیلتمنلد در موقعیلت مشلابه باشلد

انگیزه برای نیکوکاری می داند کله بلا اراده بله دسلت

( .)Wiland, 2012: 57خود ویلند ایلن ملدل ایلدئال

نمیآید ( .)ibid: 13دانلد دیویدسلون 2صلریحاد ابلراز

3
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سازی را ازنظلرِ عمللی غیلرممکن ملی دانلد و سلعی

عمل را بفهمیم ،باید در ابتلدا ماهیلت عملل را درک

می کند به روش های دیگری برای تبیین دالیل ما برای

کنیم .ما در هلر عمللی ،هلدفی را دنبلال ملی کنلیم و

عمل متوسل شود .نکته ای کله در ایلن دیلدگاه از آن

دالیلی که برای عمل داریم ،به همراهِ هدفی کله از آن

غفلت شده است ،آن است که فاعل فضیلتمند صرفاد

عمل داریم ،با هم می توانند آن عمل را تعری

کنند و

باورهای ایدئال و برانگیزاننده ندارد؛ بلکه امیال ایدئال

معیاری در اختیار ما قرار دهند تلا براسلاسِ آن معیلار

هم دارد .او باور ایدئال دارد؛ چون امیال ایدئال دارد و

بتوانیم ،دربار خلوبی و بلدی عملل قضلاوت کنلیم»

برعکس .در نظریۀ ارسطو فاعلیت انسلان بله گونله ای

( .)Wiland, 2012: 116هد

که فرد فضیلتمنلد در

است که هم باور و هلم میلل بلرای او آگلاهی بخل

اعمال خود پیگیری می کنلد ،شلکوفایی اسلت .فاعللِ

هستند و نمی توان این دو را بلهشلکلِ مسلتقل از هلم

فضیلتمند هی گاه نمی خواهد عمل خود را وسیله ای

درک کرد .پس حتی اگر بخلواهیم تبیلین شلناختی از

برای رسیدن به یك هد

رذیالنه قرار دهد؛ بنلابراین

دالیل فاعل داشته باشیم ،باز هم نمی توانیم بله راحتلی

عملی که انجام می دهد ،فضیلتمندانله اسلت؛ هلدفی

کنیم .سایر اخالق فضلیلتی هلا هلم گلاه

که دنبال می کند ،در جهت رسیدن به شکوفایی است؛

چنین دیدگاهی دارند و ترکیب میل و باور را در ارائۀ

نیت او آسیبرساندن به دیگران و شلرورانه نیسلت و

میل را حذ

دالیل اخالقی تأثیرگلذار ملی داننلد .مارگلارت لیتلل

1

براساسِ دالیل فضیلتمندانه ،عمل را انجام ملی دهلد؛

مدعی است «باوری که در فضیلت داریم ،شامل امیال

اما در موقعیت تنگنا ،همۀ این شرای برقلرار نیسلت.

خاصی است .در دیدگاه او داشتن حالت باور ،مستلزمِ

فاعل برای انجام دو یا چند عمل فضیلتمندانله دلیلل

داشتن حالت میل است .میل و باور دو حالت متفاوت

دارد؛ ولی نمی تواند براساسِ همۀ دالیلل خلود عملل

هستند که یکی ،دیگلری را در بلر دارد( ".تیبریلوس،

کند و یا برای رسیدن به یلك غایلت فضلیلت مندانله،

 )113 :2015معرفتی که در فضیلت وجود دارد ،شلبیه

مجبللور اسللت عمللل رذیلللتمندانللهای انجللام دهللد.

معرفت نسلبت بله حقیقلت نیسلت؛ بلکله بلهمعنلای

درنهایت فاعلِ فضیلت مند با توجه به موقعیت ،عمللی

بصیرتداشتن نسبت به مالحظلات اخالقلی برجسلتۀ

را انتخای می کند کله بلرای اینکله شخصلیت خلوبی

موقعیللت اسللت .بللهطللورِ کلللی فضللایلْ حللاالت و

داشته باشد ،انجام چنین عملی الزم است؛ هرچند این

وضعهایی هستند که فرد براساسِ آنهلا ملیتوانلد در

تملایالت و باورهلای او باشلد و انجلام

گللزارههللا ،احسللاس و عمل ل

واکنشللی مناسللب بلله

عمل خال

برای او با رنج همراه باشد و حتی بعلد از عملل هلم

موقعیت داشته باشلد .وقتلی کله ملیخواهلد واکلن

احساسات منفی ازقبیلل احسلاس گنلاه یلا افسلوس،

مناسب به موقعیلت داشلته باشلد ،یعنلی آن فلرد بله

احساساتی مناسب برای خود او خواهند بود.

صورتِ فعال در حال استدالل است و قدرت استدالل
فرد در آن موقعیت فعاالنه بله کلار گرفتله ملی شلود.
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