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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 موقعیتهایی طرفداری میکنند ،معتقدندد فاعدل در ایدن موقعیتهدا نداگزیر
است مرتکب خطای اخالقی 2شود و اگر هرکدام از گزینهها را برگزیند ،با احساسات منفدی ازقبیدلِ احسداس گنداه،3
افسوس 4و پشیمانی 5مواجه خواهد شد .مخالفان تنگناها علیه وجود چنین موقعیتهایی استدالل کردهاند و معتقدندد
این موقعیتها ،انسجام نظریۀ اخالقی را زیر سؤال میبرند .آنها ادعدا میکنندد نظریدۀ اخالقدیِ خدوی بایدد در هدر
موقعیتی برای فاعل ،راهنمای عمل 6باشد و نباید دستورات متعارض صادرکند؛ در حالی که تنگناهای اخالقدی ،مادال
نقضی برای راهنمایعمل بودن نظریههای اخالقیاند .مدافعان تنگناها کده عمددتاد در چهدارچوی اخالقدی فضدیلتیی
استدالل میکنند ،مدعیاند نظریۀ اخالق فضیلت ،در عین حال میتواند منسجم و راهنمای عمل باشد ،تبیین مناسدبی
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 بزرگتدرین طرفدداران اخدالق فضدیلت

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

اسددت ،بددرخال ِ بسددیاری از آنهددا ،وجددود تنگناهددای

اخالقی» 1با هم به تعارض میرسند و فاعل نمیتواند

اخالقی را انکار میکند .مهمتدرین برهدان موافقدان در

براساسِ هر دو عمل کند و درواقد نمیتواندد بددون

اثبات امکان تنگناهای اخالقی ،برهانْ ازطریدق تجربدۀ

بهجاگذاشتن اثری منفی 2از موقعیت خدار شدود .در

عاطفی است .در این مقاله به تحلیل دیددگاه مددافعان

تعارضها ،این محال اسدت کده فاعدل بتواندد هدر دو

برپایۀ این برهدان پرداختده مدیشدود و انتقداداتی کده

گزینددده را انجدددام دهدددد و ایدددن امکانناپدددذیربودن،

مخالفان تنگناها ،بهویژه فدوت ،بدر دعداوی آنهدا وارد

امکانناپددذیری تجربددی اسددت .تنگناهددای اخالقددی،

میکنند ،بیان میشود و بده آنهدا پاسد داده میشدود؛

مدافعان و مخالفانی دارد؛ در حالی که برخی معتقدندد

سددپس برهددانی در اثبددات امکددان تنگناهددای اخالقددی

موقعیتهددای تنگنددای اخالقددی واقع داد وجددود دارنددد،

براساسِ دالیل عمل در رویکرد اخالق فضیلت مطرح

بسیاری علیده وجدود چندین موقعیدتهدایی اسدتدالل

میشود و برپایۀ فضدایل ،معقولیدت رندج اخالقدی در

میکننددد و برهانهددای مدددافعان آن را بدده چددال

تنگناهای اخالقی پذیرفته میشود.

میکشند .برهانهدایی کده فیلسدوفانِ مخدال ِ امکدانِ
تنگناها در ردِ این موقعیتها میآورند ،معموالد ازمنظرِ

 .2تعریف تنگناهای اخالقی

انسجامنداشتنِ نظریۀ اخالقی ،غیرعقالنیبدودنِ عملدی

تنگناهای اخالقی موقعیتهایی هستند که در آنها

و سددنج ناپذیری ارزشهاسددت .مدددافعانِ امکددان

فاعل با گزارههای متعارض مواجده اسدت .فیلسدوفان

تنگناهای اخالقی ،عالوه بدر پاسد دادن بده انتقدادات

این تعارض را بهشدکلهای مختلد

نشدان میدهندد:

مخالفان ،برای اثبات امکدان چندین موقعیتهدایی ،بده

برخی معتقدند در این موقعیتها فاعدل بدا دو گدزار

تجربۀ عاطفی ،نقض مسئولیت اخالقی و ازبدینرفدتن

بایدیِ 13متعارض روبهرو است که نمیتواند براسداسِ

غایددت فضددیلت در تنگناهددا اشدداره دارنددد .فیلسددوفانِ

هدر دو عمدل کندد ( .)McConnell, 1978: 7عددهای

موافق امکان تنگناهای اخالقدی عبارتاندد از :برندارد

میگویند :در این موقعیتها فاعل دالیلی بدرای عمدل

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

دارد کدده هددی کدددام بددر دیگددری برتددری ندارنددد

کریستوفر گدوانز 7و لدین کندت 8و از میدان مخالفدان،

(آرمسدددتران 1988 ،؛ فدددوت2002 ،؛ هرسدددتهاوس،

11

)2002؛ برخی تعارض را میان مسئولیتهای اخالقدیِ

اشاره کرد .فیلیپا فوت 12در این باره استاناسدت؛ زیدرا

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

میتوان به ریچارد برنت ،9آلن دوناگان 10و آر.ام هِر
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2

تعارض میان غایات فضدایل معتقدندد ( Kent, 2008:

 .)2فیلسددوفان ،تنگناهددا را در سددطوح مختلفددی بیددان
میکننددد؛ بددرای ماددال هرسددتهاوس ( )2002میددان
تنگناهای حلشدنی 14و تنگناهای حلنشدنی 15تمدایز
13

Ought Judgment
Resorvable Moral Dilemmas
15 Irresolvable Moral Dilemmas
14
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قائل میشود و معتقد است در تنگناهدای حلشددنی،

همیشه میدانستیم که جهدان جدای بددی اسدت .ایدن

فاعل برای هدر دو عمدل دلیدل دارد و بدا مالحظدات

ماالها به ما نشان میدهند که جهان عالوه بر بدبودن،

اخالقی میتواند تعارض را حل کند؛ در حالی کده در

مکانی پدر از شدر اسدت» (.)Nagel, 1972: 143,144

تنگناهدای حلنشددنی ،هی کددام از دالیدل فاعدل بددر

برنت و هِر معتقدند که اعمالی مال شکنجه ،حتی اگر

دیگددری برتددری ندددارد .برنددارد ویلیددامز از تنگناهددای

ازنظدرِ اخالقددی غلد باشددند ،در ایدن شددرای  ،عمددل

تراژیك سخن میگویدد ( )Williams, 1981: 61کده

غیراخالقی به حسای نمیآیند .در موقعیت تعدارض،

در آنها فاعل هر کاری که انجدام دهدد ،عمدل خطدای

ما بهجایِ تکیه بر قواعد کلی ،مال ممنوعیت شدکنجه،

اخالقی به حسای میآید.

بایددد بدده ارزیابیهددای سددودگرایانه روی بیدداوریم و

اگر بخواهیم تعریفی جام بدرای تنگناهدا ازمنظدرِ

براساسِ پیامدها تصمیم بگیریم ( Greenspan, 1995:

فیلسوفانی بیاوریم که مدداف امکدان تنگناهدا هسدتند،

 .)9همانطور که میبینید نیگل فاعدل را در مدوقعیتی

میتددوان گفددت همددۀ آنهددا توافددق دارنددد «تنگناهددا

میبیند که هر گزینهای را انتخای کند ،مرتکب خطای

موقعیتهایی هسدتند کده در آن فاعدل ،بددون اینکده

اخالقدی شدده اسدت؛ پددس وجدود موقعیدت تنگنددای

خودش مقصر باشد ،مرتکب خطای اخالقی میشدود»

اخالقی را تأیید میکند؛ ولی هِر و برنت انتخای فاعل

(.)Greenspan, 1995: 9

را انتخددای غیراخالقددی نمیداننددد و وجددود موقعیددت

مایکل والزر ،1در نشسدتی کده در سدال  1973بدا

تنگنا را هم قبول ندارند .درواق وقتی موقعیت تنگندا

داشت ،با یك ماال بده

بهگونهای است که در آن فاعدل بدا دو گزینده مواجده

خوبی معندای تنگندا را توضدی داد .فدرض کنیدد مدا

است که ملزومات اخالقیِ هی کدام بر دیگری برتری

تروریستی را دستگیر کردهایم و برای آنکه مجبدورش

ندارند ،هِر ،برنت و افدرادی چدون دوناگدان اسدتدالل

کنیم محل تقریبی بمبهای کارگذاشتهشده در شهر را

میکند که در این شرای فاعل براساسِ مبانی اخالقدی

نشان دهد ،باید او را شکنجه کنیم .از سوی دیگدر بده

دست به انتخای نمیزند و حتی اگدر بدا روشهدایی

نظر میرسد حتی در ایدن شدرای هدم شدکنجه کدار

چون شیر یا خ کردن یکی از گزیندهها را برگزیندد،

غلطی است .در این صورت تنها گزینۀ دیگر مدا ایدن

کار اشتباهی انجام نداده است.

نیگل و هِر دربار قواعد جن

اسددت کدده اجددازه دهددیم بمبهددا منفجددر شددوند و
شهروندان بیگناه زیدادی کشدته شدوند .از ایدن مادال

 .3برهان برپایۀ عواطف

3

چنین برمیآید که دستورات اخالقی عادی نمیتوانندد

همانطور که گفته شد ،مهمتدرین برهدان مددافعان

در این موارد توصیۀ اخالقی منسجمی به فاعدل ارائده

در تأییددد امکددان تنگناهددای اخالقددی ،برهددان برپایددۀ

کنند .نیگل میگویدد« :ایدن ماالهدا فاعدل را در یدك

عواط

است (ویلیامز1973 ،؛ نوسبام1986 ،4؛ گدرین

«کوچۀ اخالقی کور» 2قرار میدهد ...ایدن سدادهلوحی

اسدپن )1995 ،و منظددور آنهدا عواطد

است که فکر کنیم برای همدۀ مسدائل اخالقدیای کده

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

جهان پی

منفدی ازقبیدلِ

روی ما میگذارد ،راهِحل وجدود دارد .مدا
Micheal Walzer
Moral Blind Alley

1
2

Argument from Emotional Experience
Martha Nussbaum

3
4
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برهان ،فیلسوفان معتقدند وقتی دعاوی اخالقی با هدم

فوت بین احساس گناه و مقصدربودن ارتبدا برقدرار

تعارض دارند ،ما هر گزینهای که انتخای کنیم د حتی

میکند .استدالل فوت آن است کده اگدر در مدوقعیتی

اگر بهترین گزینۀ ممکدن باشدد د بداز هدم احسداس

انجامدادن غیرِ«ال » ،بدتر از انجامدادن «الد » باشدد،

افسوس (ویلیامز) یا احساس گناه (گدرین اسدپن) یدا

نوعی تقصیر وجود دارد که نمیتوان آن را بده فداعلی

رنج اخالقی (گوانز) با مدا همدراه خواهندد بدود .ایدن

نسددبت داد کدده «الد » را انجددام میدهددد و همچنددین

منفی در تفکر اخالقی ما پدیددار میشدوند و

معقول نیست کده ایدن تقصدیر را ندوعی گنداه بددانیم

اثری منفدی از آنهدا میماندد کده عالمدت خسدارت و

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

ازدسترفتن ارزش است .فیلسوفان میگویندد فاعدل،

ندارد؛ زیرا او کارِ واقعاد درسدت را انجدام داده اسدت؛

این احساسات را تجربه میکند؛ چون براسداسِ یکدی

ماننددد اسددتدالل هِددر و برنددت در ماددال دسددتگیری و

عواط

از مسئولیتهای

عمل نکرد ()Gowans, 1994: 131

و یا غایت یکدی از فضدایل

شکنجۀ تروریست.

بدرآورده نشدد ( Kent,

مدافعانِ امکان تنگناهای اخالقی به پدید «خطای

 )2008: 2و یا مجبور شد یکی از دالیدل خدود بدرای

اخالقی ناگزیر» اشاره دارند و معتقدند تنگنای اخالقی

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

در بسیاری موارد مدوقعیتی اسدت کده فاعدل ،نداگزیر

کسانی که این برهدان را قبدول ندارندد ،اسدتدالل

است مرتکب خطای اخالقی شود .در مقابل ،مخالفانْ

منفددی ممکددن اسددت در جددای

استدالل میکنند که «پدید خطای نداگزیر را میتدوان

درستی قرار نداشته باشدند یدا باقیماندده از موقعیدت

تبیین کرد؛ بدون آنکه مجبور باشیم بپدذیریم الزامدات

تنگنددا نباشددند .در حالددت نخسددت احسدداس فاعددل،

اخالقی با هم تصادم دارند؛ برای ماال ،اگدر فاعدل بده

غیرعقالنی است؛ زیدرا او دلیلدی ندارندد تدا بدهخاطرِ

خاطرِ نقض وظای

در وهلۀ نخست ،1یعنی وظدایفی

کاری که انجام داده است ،افسوس بخورد؛ ماالد فدوت

که اعتبار آنها تا زمانی است که توس وظای

معتقد است همیشه اینطور نیست که افسوسداشدتن

کنار گذاشته نشده باشند و نه نقض الزامات ،2احساس

بهمعنای آن باشد که واقعاد اتفداق بددی افتداده اسدت.

گناه داشته باشد ،در این حالت احساس گناه او توجیه

نمیتوان از وجود یك حس به صدق گزارهای پی برد

عقالنی دارد؛ ولی هی اثر منفیای از این موقعیت بدر

که از نظر مفهومی با آن حدس ارتبدا دارد؛ یدا حتدی

جای نمیماند؛ زیرا فاعل ،کدار اشدتباهی انجدام ندداده

نمیتوان از وجود یك حس به این پی برد که فاعدل،

اسدت ( .)Bagnoli, 2013: 746بدا توجده بده چندین

آن گزاره را پذیرفته اسدت .ازنظدرِ او ایدن احساسدات

مددواردی ،بسددیاری معتقدنددد کدده شدداید نتددوان وجددود

بدون آنکه غیرمعتبر باشند ،غیرعقالندی هسدتند؛ مادل

تنگناهای اخالقی را با توسل به تجربۀ عداطفی تأییدد

حس گناه دربار اینکه وسایل شخصی را کده از دنیدا

کددرد .امددا طرفددداران ایددن برهددان ،ازجملدده ویلیددامز،

رفته است ،دور بریزیم .در اینجدا کدار خطدایی انجدام

معتقدند که تنها درصدورتی میتدوانیم پدیدد تنگندای

نشده است؛ پس نباید فکر کنیم وجود احساساتی مال

اخالقی را درک کنیم که احساسات افسوس و گناه را

میکننددد کدده عواطد

دیگدر

افسوس میتواند نشاندهند وجود اثدر منفدی بعدد از
تعدارض اخالقدی باشدد ( .)Foot, 2002: 41درواقد

1

Prima Facie Duties
2 Obligations
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واکن های عملی واقعی بدانیم و آنهدا را احساسداتی

عین حال معتقد است آموز گناه نخستین به ما نشدان

مناسب 1و صحی  2قلمداد کنیم.

میدهد زمانی که فرد نداگزیر اسدت مرتکدب خطدای

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

اخالقی شود ،احساس گناه بهشدکلِ عیندی ،احساسدی
منسجم و صحی است (.)Greenspan, 1995: 14

حلشدنی نیستند؛ زیرا در موقعیتهای تعارض ،حتی

روث مارکوس معتقد است قواعدد اولویتبنددی

وقتی قان شدهایم که بهترین عمل ممکن را انجام

به ما کمك میکنند تا گزینههای بهتر را انتخای کنیم؛

دادهایم ،احساساتی نظیر افسوس ،پشیمانی و حس

اما بهگفتۀ وی ،حتی وقتی بهتدرین گزینده را انتخدای

گناه را تجربه میکنیم .ما در این موقعیتها دو گزار

کنیم هم نمیتوان گفت یکی از الزامهای متعدارض از

متعارض داریم و گزارهای که کنار گذاشته میشود،

معادله حذ

شده است و ما نباید بدهخداطرِ آنکده آن

بهراحتی مال باوری که بگوییم صادق یا کاذی است،

الزام را انجدام نددادهایم ،احسداس گنداه یدا پشدیمانی

نمیشود .آن ادعایی که ازنظرِ ما اهمیت

داشته باشیم .احساس گنداه در فاعدل ،اشدتباه نیسدت.

کمتری دارد و ما آن را کنار میگذاریم ،درواق گاهی

حتی وقتی اولویتها مشخص هستند و بر گزیندههای

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 .ازنظ ِر او ،تعارضات اخالقی شبیه تعارض

فوت ،هم با مارکوس و هدم بدا ویلیدامز مخدال

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

است .ازنظرِ او در تنگنای اخالقی میدان دالیدل عمدل

میگذاریم ،دوباره بهشکل افسوس برای آنچه از

تعارض رخ میدهد .فرد برای انجدام «الد » و انجدام

دست رفته است ،پدیدار میشود؛ ولی فوت این را

«ی» دلیل دارد .وقتی فرد نمیتواندد براسداسِ وظیفدۀ

برنمیتابد؛ بدین دلیل که ما نباید تصور کنیم موقعیت

«ی» عمل کند ،باز هم وظیفه دارد تدا هندوز فرصدت

تعارض ،موقعیتی است که در آن یك گزار بایدی

برای انجام «ی» هست آن را انجام دهدد؛ امدا دربدار

کامالد کنار گذاشته میشود؛ یعنی فاعل متقاعد شده

دالیل عمل اینطور نیست .وقتی میگوییم فدرد دلیدل

شود .حس افسوس

دارد تا هرکدام از اعمال را انجام دهدد ،نده هدر دو را،

ناشی از آن است که فاعل فکر میکند کاری را انجام

نتیجه آن نمیشود 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 نمیتواندد دلیدل داشدته

باور بودند که احساسات رنج اخالقی بعد از تعارض،

باشد که کاری را انجام دهد کده نمیتواندد .همچندین

عقالنی و مناسب هسدتند .فدن فراسدن ،معتقدد اسدت

انجامدادن یك عمل ،مطلوبیت عمدل دیگدر را از بدین

احساس گناه در صورتی احساسی مناسدب اسدت کده

میبدرد ( .)Foot, 2002: 180بده ایدن ترتیدب ،فاعدل

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

نمیتواند براساسِ هر دو دلیدل عمدل کندد و مجبدور

پی

است یکی از دالیل را کنار بگذارد.
1

Appropriate
Right
3 Bass Van Frassen
2
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انتقاد فوت از ویلیدامز آن اسدت کده ویلیدامز بدر

کردیم که بایدد آن را انجدام دهدیم و بدا وجدود ایدن،

ضرورت جبدرانکدردن و معدذرتخواهی در تنگناهدا

میدانیم بهخاطرِ انجدام آن مجبدوریم هزیندۀ اخالقدی

تأکید دارد؛ ولی همیشه پای شخص دیگدری در میدان

بپردازیم ،ناراحت میشدویم؛ امدا پشدیمان نمیشدویم؛

نیست که جبران یدا معدذرتخواهی ضدروری باشدد.

بنابراین در تنگنای اخالقی وقتی شخص بهترین عمل

حتی وقتی پای دیگران هدم در میدان اسدت ،همیشده

ممکن را انجام میدهد ،تأسد

بده همدراه دارد و در

ضرورت ندارد معذرتخواهی کنیم؛ بلکه کافی اسدت

موارد جدی همراه ترس است؛ ولدی پشدیمانی در آن

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

جایی ندارد (.)Foot, 2002: 182

دوست خود مالقات کنیم ،اما در عوض یك مصددوم

در اینجا ویلیامز بده موقعیدت تنگناهدای تراژیدك

را به بیمارستان میبریم ،میتوان گفدت زیرِپاگذاشدتن

اشدداره میکنددد و میگویددد در ایددن تنگناهددا ،خطددای

قول ،توجیه داشته است .حتی شاید بهخاطرِ اینکده بده

اخالقددی اجتنایناپددذیر اسددت .فددوت قبددول دارد کدده

وعده عمل نشده ،اتفداق بهتدری بدرای طدرفین افتداده

احتمال خطای نداگزیر در مدوارد خیلدی وحشدتناک و

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

تنگناهدددای حلنشددددنی وجدددود دارد؛ امدددا تنگندددای

همیشه نیاز به معذرتخواهی نیست (.)ibid: 181

حلنشدنی ازنظرِ او همان چیزی است که برنت و هِر

ویلیامز در تأکید بر ضرورت جبران ،به این نکتده

میگفتند؛ یعنی در این موقعیدت فاعدل بدا گزارههدای

اشاره دارد کده تنگندای اخالقدی بدرای فاعدل ،هزیندۀ

متعارضی مواجه است که هر دو غل هستند و مجبور

اخالقی یا خسارت به همراه دارد؛ زیرا شداید مجبدور

است یکی از آنها را انتخای کند .درواق ارائۀ راهحدل

باشیم چیز ارزشمندی را قربدانی چیدز دیگدری کندیم

در این موقعیتها امکانپذیر نیست و فاعدل میتواندد

( .)Williams, 1981: 76وی معتقددد اسددت در ایددن

بر مبنایی غیر از مبنای اخالق یا بهصورت دلبخواهی

موقعیت فاعل دچار احساسات منفی ازقبیلِ پشدیمانی

دست به انتخای بزند و مخالفدان تنگناهدا هدم چندین

ویلیامز را قبول نددارد؛ بده

انتخابی را غیراخالقدی نمیدانندد؛ چدون هدی گزیندۀ

گفتۀ فوت :پشیمانی در مدوردی بده کدار مدیرود کده

اخالقددیای پددی

روی فاعددل نبددود تددا بتوانددد آن را

انتخای دیگری هم وجود داشته باشد و فاعل مجبدور

برگزیند .نکتهای که فوت به آن اشاره میکند آن است

نباشد از میان دو گزینده یکدی را انتخدای کندد؛ مداالد

که برخی اعمال مال شکنجه ،در هدر شدرایطی ازنظدرِ

کسی بعد از طالق به این دلیدل پشدیمان میشدود کده

اخالقی غل هستند و شاید بدر همدین اسداس بتدوان

میتوانست طالق نگیرد؛ اما هی کس بهخاطرِ آنکده از

گفددت در تنگنددای تراژیددك ،فاعددل مرتکددب خطددای

خانهاش دزدی شده ،پشیمان نمیشود؛ بلکه ایدن دزد

اخالقی میشود .سخن فوت ناظر بده ایدن اسدت کده

است که بعداد پشیمان میشدود کده چدرا دزدی کدرده

گزارههای اخالقی را مطلق بددانیم .اگدر بخدواهیم در

است .صاحبخانه افسوس میخدورد کده چدرا در را

این تقسیمبندی با فوت همراه شویم ،دربار گزارههدا

خوی قفل نکرده بود .با این توضدیحات ،فدوت ادعدا

یا باید مطلقگرایی را بپذیریم و ادعدا کندیم هدر ندو

میکند ما بدهخداطرِ عملدی کده بعدد از بررسدی همدۀ

شکنجهای در هر شرایطی خطاست یا مطلدقگرایی را

جوانب ،آن را بهترین عمل تشدخیص دادیدم و حکدم

درست ندانیم؛ در این صدورت حدداقل موقعیتهدای

میشود؛ ولی فوت ،حر
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فرضیای وجود خواهد داشت که در آنها شکنجه کار

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

غلطددی نیسددت .البتدده کسددانی کدده مطلددقگرایی را رد

انجددام دهددد و بدده همددین علددت حددس ویرانددی دارد.

میکنند ،در این شرای باید تصمیم سختی بگیرند .در

براساسِ تبیدین ارسدطویی ،جهدان اخدالق از چنددین

حالت اول ،فوت به این نکتۀ مهم اشداره میکندد کده

قلمروِ ارزشی تشدکیل شدده اسدت کده همدۀ آنهدا از

تعارض ،بین دو گزار مطلق ممنوعهای کده نداظر بده

دغدغههای انسانی هستند .فضیلت ،خصلتی است کده

یك عمل قصدی باشد ،وجود ندارد؛ به این معندا کده

براسدداسِ آن فددرد میتوانددد واکددن

مناسددبی بددرای

اینطور نیست که بهطور قصدی بدین شدکنجۀ  xو y

دغدغههای خود داشدته باشدد .ایدن یعندی فدرد بایدد

یکی را انتخای کنیم؛ بلکه انتخای ما بین شکنجۀ  xو

براسدداسِ غایدداتی کدده فضددایل او دارنددد ،عمددل کنددد؛

جلوگیرینکردن از شکنجۀ  yیدا وقدو یدك رویدداد

بنابراین اگر او بخشنده است ،تعهد دارد که غایت این

وحشتناک دیگر است.

فضیلت بخشندگی را محقق سدازد و کارهدایی انجدام

عالوه بر این ،پذیرفتن مطلقگرایی معقول نیست؛

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

زیرا در این صورت باید بگدوییم در موقعیدت تنگندا،

فرد دچار سرگردانی میشدود؛ همدۀ گزیندههای پدی

فاعل چه این اعمال ممنوعه را انجام دهد ،چده انجدام

روی او ،گزینههایی هستند که اجازه نمیدهند غایدت

ندهد ،مرتکب خطای اخالقدی شدده اسدت .ازطرفدی

فضیلت فرد محقق شود .او باید برخی از ارزشهدا را

خیر فرد باشد؛

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

پس اگر اعمالی وجود داشته باشند کده انجدامدادن یدا

هرگز نمیتواند واکن

مناسبی داشته باشدد؛ بلکده او

ندادنشان توس فاعل خطای اخالقی به حسای آیدد،

همواره متوجه غایت فضیلت دروندی و فدردی خدود

در این صورت باید دربار رابطدۀ میدان خیدر فدرد بدا

هست؛ حتی وقتی که محققساختن این غایت ،امدری

عقالنیدت اعمدال او تجدیدددنظر کدرد و گفدت« :خیددر

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

انسان در مواجهه با موقعیتهای ترسناک ،تراژیدك و

احساس میکند ویران شدده اسدت .او از تأمدل خدود

تحقیرکننده ،یا دربرابرِ تنفر خدایان آسیبپذیر است و

نتیجه گرفته بود که بعد از مالحظۀ همۀ شرای  ،انجام

آنگاه باید بگوییم انتخدابی کده چندین شدروری را در

عمل  xبهتر از انجام عمل  yاست؛ ولی ایدن حقیقدت

خود دارد ،اشتباه است» (.)ibid: 188

که عمل  yهدم از ارزشدی برخدوردار بدود کده فاعدل

خطای اخالقی ،عملی است که خال

 .4نقض غایت فضیلت در تنگناها
تعری

لین کنت از تنگناهای تراژیدك ،میتواندد بده

بسیاری از اشکاالت واردشده از جانب فدوت ،پاسد
دهد .کنت کده در چهدارچوی اخدالق فضدیلت کدار
میکند ،معتقد است در تنگناهای تراژیك ،فاعل فشدار
دو ارزش را بر خود حس میکند که هرکدام او را بده
جهتی میکشانند و او با تأمل عملی نمیتواندد تعیدین

همچنان به آن ارزش متعهد است ،باعث میشدود کده
عمل  yهمچنان بر او فشار وارد کند .براساسِ اخدالق
فضیلت ،بهتعری ِ هرستهاوس« ،عمل درست ،عملدی
است که فاعل فضیلتمندد براسداسِ شخصدیت خدود
انجددام دهددد و عمددل غلد  ،عملددی اسددت کدده فاعددل
رذیلددتمنددد براسدداسِ شخصددیت خددود انجددام دهددد»
( .)Hursthouse, 2002: 22فاعل در موقعیت تنگندای
تراژیك احساس گناه دارد .بهگفتۀ کنت احساس گنداه
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زمانی ایجاد میشود که فرد مرتکب خطا شدده باشدد.

وجود داشته باشد ،این امکان وجدود دارد تدا فاعلهدا

عملی که در تنگنای تراژیدك انجدام میشدود ،عملدی

خود را در موقعیتی پیدا کنند کده در آن نمیتوانندد از

است که شخص رذیلتمند از روی شخصدیت انجدام

خطا اجتنای کنندد .اگدر چندین موقعیتهدایی وجدود

میدهد و عمل شخص رذیلدتمندد عمدل خطاسدت؛

داشددته باشددند ،پددس میتددوان گفددت حکمددت عملددی

پس فاعل در این موقعیت مرتکب خطا شده است .بدا

محدودیتهایی دارد؛ یعنی موقعیتهایی وجود دارند

این فرض که فاعل مرتکب خطا شدده اسدت ،داشدتن

که در آنها حکمت عملی نمیتواند واکدن

مناسدب

احساس گناه بعد از این موقعیت ،حس مناسبی اسدت

را تضمین کند :حکمت عملی نمیتواند تضدمین کندد

(.)Kent, 2008: 118-126

که فرد مرتکب خطا نمیشود؛ حتی اگر مجبور باشدد

با توجه به تعری

کنت ،میتوان فهمید که وقتی هدر

بین شکنجه کردن  xو جلوگیری نکدردن از شدکنجۀy

دو گزینه در تنگنا غل هسدتند و انتخدای میدان آنهدا

انتخای کند).(ibid: 166

برمبنای اخالقی صدورت نمیگیدرد ،فاعدل بدهخداطرِ

آنچه از دیدگاه کنت برمیآید ،آن اسدت کده او فاعدل

ازدسترفتن غایت فضیلت ،باز هم با احساسات منفی

فضیلتمند را فردی دارای فضایل کامل میداند که در

مواجه میشود .کنت سعی دارد به اشکال فوت دربار

موقعیددت تنگنددا ،میددان دو فضددیلت و دو ارزش بایددد

مطلقبودن یا نبودن برخی ممنوعیتهای اخالقی مادل

دست به انتخای بزند و یکی را قربانی دیگدری کندد؛

شددکنجهکددردن پاسد دهددد .در اخددالق فضددیلتمدار

ایددن در حددالی اسددت کدده اغلددب مددردم ،بدده آن معنددا

میبینیم کده هدم ارسدطو و هدم نواَرسدطوییها تأییدد

فضیلتمند نیستند که از همۀ فضایل برخوردار باشدند

میکنند که اعمدالی مادل قتدل و شدکنجه ،تحدت هدر

و ممکن است از برخی فضایل بهرهای نداشته باشدند؛

شرایطی بهطورِ مطلق ،اعمال اشتباه به حسای میآیند؛

پس این احتمال وجود دارد که بسدیاری از مدا هرگدز

زیرا غایت فضایل دیگر را از بدین میبرندد .حکمدت

موقعیت تنگنای تراژیك را تجربه نکنیم .نکتدۀ بعددی

عملی در تعیین عمل درست ،بده ویژگیهدای خدا

اینکه او معتقد است در موقعیت تنگنا ،غایت یکدی از

شرای توجه دارد؛ ولی حتدی ایدن توجده هدم دلیدل

فضایل محقق نمیشود .برای بررسی ادعای او ما باید

نمیدهد تا اعمالی که بهطورِ مطلدق خطدا هسدتند ،در

بدانیم فضیلت چیست و چه کارکردی دارد.

 ،اعمال درست ازنظر اخالقی به حسای

فضیلت ،یدك ویژگدی شخصدیتی اسدت کده هدم بدا

شرای خا

بیایند .برخی اعتراض کردهاند که اگر ما اعمال مطلقداد

باورهددای فاعددل و هددم بددا احساسددات ،واکن هددای

ممنو داشته باشیم و ازطرفی معتقدد باشدیم حکمدت

احساسددی ،انتخایهددا ،ارزشهددا ،امیددال ،ادراکددات،

عملی در هر شرایطی میتواند عمل درست اخالقی را

نگرشهددا ،عالیددق و انتظددارات او در ارتبددا اسددت.

شرای بدرای مدا تعیدین

فضیلت اخالقی ،یك وض روانی پیچیده است بدرای

کند ،پس موقعیت تنگنا وجود نخواهد داشدت؛ چدون

خویاحساسکردن ،خویرفتدارکردن و خدویعمدل

ادعا آن بود کده حکمدت عملدی در همدۀ موقعیتهدا

کردن .پرس

بعدی آن است که :آیا داشدتن فضدیلت

عملِ درست را به ما نشدان میدهدد .پاسد کندت آن

برای انسان مفید است؟ نظریات مختلفدی وجدود دارد

است که تا زمانی که حداقل یك عمل مطلقداد ممندو

در زمینۀ اینکه چه اموری برای انسان مفیدد هسدتند و

با توجه به ویژگیهای خا
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یك نظریۀ معرو

آن است که میگوید معرفتداشتن

میان نجات جان یك سد

و عمدل بده وعدد خدود،

نسبت به چیزهای خوی و بد برای انسان مفید اسدت.

مجبور است انتخای کند و هر دو برای او از اهمیتدی

وقتی کسی نسبت به خوبیها معرفت دارد ،بده انجدام

یکسان داشته باشند؛ پس نتیجده اینکده در بسدیاری از

آنها برانگیخته میشدود و ایدن یعندی چندین شخصدی

موارد ،ما صرفاد تصور میکنیم که در حال نقض غایت

دارای فضیلت است و فضیلت هم در فهرست اموری

فضیلت هستیم .مال هداکلبری فدین کده بدردهداری را

قرار میگیرد که برای انسان مفید هستند .این استدالل

عملددی اخالقددی میدانسددت و در عددین حددال حددس

مناقشهپذیر است؛ ولی بدرد هدوکر 1معتقدد اسدت کده

همدردی به او اجازه نمیداد نسدبت بده آزادی جدیم،

اخالقیزندگیکردن نوعی پیشرفت اسدت .فدردی کده

دوست سیاهپوست  ،بیتفاوت باشد؛ به همدین علدت

در زندگی خود موفق است و زندگی اخالقی داشدته،

به او کمك کدرد تدا فدرار کندد .او در آن زمدان فکدر

نسبت به شخص دیگری با همان میزان موفقیدت ،کده

میکرد که در حال خیاندتکدردن بده خدانم واتسدون

زندگی اخالقدی را پیگیدری نکدرده اسدت ،پیشدرفت

(مالك جیم) است و عمل

نوعی دزدی بده حسدای

بهتددری داشددته و از زندددگی ارزشددمندتری برخددوردار

میآید و غایت فضیلت وفاداری را نقض میکندد؛ در

است؛ پس فضیلت اخالقی برای انسدان مفیدد اسدت.

حالی که مسلّم است که عمل او فضیلتمندانه بود.

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

پس به راحتدی در همدۀ موقعیتهدا نمیتدوان گفدت

جولیا درایور «فضیلت

فضیلت چیست تا بتدوان مشدخص کدرد در موقعیدت

اخالقی ،یك ویژگی شخصیتی است که برای دیگدران

فضیلت عمل میکند یدا نده .حتدی

خیر اجتماعی .براساسِ تعری

تنگنا ،فاعل خال

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

اگر تعری

کارکرد فضدایل ،شدکوفایی انسدان اسدت و در سدط

هم با ماالهای نقضی مواجده میشدویم؛ بدرای مادال،

اجتماعی ،فضایل باعث میشدوند کده مشدکالتی کده

ممکن است عملی را بهخاطرِ آنکه پیامددهای خدوبی

شدوند.

ندارد ،عمل فضیلتمندانه ندانیم؛ ولی همچنان ازنظدرِ

آگاهی ما در طول زمان میتواندد در برداشدت

شهودی حس کندیم الزم اسدت بدرای حفد شدرافت

مددا نسددبت بدده فضددایل و رذایددل اثرگددذار باشددد.

خود ،آن عمل را انجام دهیم .پدس برخدی ویژگیهدا

ویژگیهایی در گذشته فضیلت بده حسدای میآمدندد

بهخاطرِ پیامدهای خوبی که تولید میکنند ،بهصدورت

که امروزه فضدیلت نیسدتند و بدرعکس؛ بدرای مادال،

عینی ارزشمندند و میتوانند جزء فضدایل طبقهبنددی

مهربانی به انسانها همواره فضیلت تلقی میشد؛ زیدرا

شوند؛ ولی ما دالیل برانگیزانند دیگری داریم که آنها

در جهت شکوفایی جوام انسانی بود؛ در حدالی کده

را بهشکلِ دیگری ارزشیابی کنیم.

مهربانبودن با س ْ فضیلت نبود؛ اما امروز با توجه به

تبیین کنت از موقعیتهای تنگنای تراژیك ،بدهاندداز

انسدان نسدبت بده عواطد  ،هدوش و

کافی دقیق نیست و بدون آنکده بحدث کدافی دربدار

آگاهی حیوانات ،مهربانبودن بدا آنهدا هدم مهدم شدده

خودِ فضایل و غایات آنها داشته باشد ،نتیجه میگیدرد

است و میتوان موقعیتهایی را تصور کدرد کده فدرد

در همۀ موقعیتهدای تنگندای تراژیدك ،غایدت یدك

افراد در تعامالت خود با هم دارندد ،برطدر
افزای

افزای

داند

جولیا درایور را از فضدیلت بپدذیریم ،بداز

فضیلت نقض میشود .اگر بخواهیم تعری
Brad Hooker

1

کاملتری
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از فرد فضیلتمند ارائده دهدیم ،میتدوان گفدت بدرای

مسئولیتها بر دیگدری برتدری دارد ،ایدن بددان معندا

فضیلتداشدتن الزم اسدت عدالوه بدر باورداشدتن بده

نیست که مسئولیت دیگر حذ

شده یا اهمیت خدود

درستی یك عمل و میلداشتن بده انجدام آن ،فدردْ بده

را از دسددت داده اسددت .او بددا ویلیددامز و دیگددران

نحوی برانگیخته شدود تدا آن عمدل را انجدام دهدد و

همعقیده است که مسئولیتی که انجام نشده اسدت ،بده

بدین منظور در خود نیتی شکل دهد مبنی بر انجام آن

شکلِ احساسات منفی دو بهتعبیرِ گوانز ،رنج اخالقید

عمدل .شدر اجرایدی الزم بدرای آنکده فاعدل بتواندد

پدیدار میشوند .نتیجه آنکده گدوانز اسدتدالل میکندد

براسدداسِ نیتهددای خددود عمددل کنددد ،آن اسددت کدده

موقعیتهایی وجود دارند که خطای اخالقدی در آنهدا

نیتهای او سازگار باشند .براساسِ تعرید

هولتدون

1

اجتنایناپددذیر اسددت و رنددج اخالقددی ،هددم واکددن

«اگر فاعلْ نیتی داشته باشدد ،تحقدق آن نیدت بایدد بدا

عقالندی فاعدل نسدبت بده موقعیدت و هدم احساسدی

باورهددا و تحقددق سددایر نیتهددای او سددازگار باشددد»

مناسب است (.)Gowans, 1994: 58

( .)Holton, 2009: 41موقعیددت تنگنددای تراژیددك،

اید اصلی گوانز آن است که در موقعیدت تنگندا،

موقعیتی است که در آن فاعل نیتهای سازگار ندارد؛

یکی از مسئولیتهای ما نقض میشود؛ اما ایدن ایدده،

برای ماال ،زن بارداری را در نظر بگیریدد کده متوجده

یددك ایددد اخالقددی کامددل نیسددت؛ زیددرا ارزشهددا و

مبتال به بیماری العالجی است و بعد

فضایلی وجود دارند که نمیتوان براسداسِ ایدن ایدده

از بهدنیاآمدن زندگی بیکیفیت و دردنداکی را خواهدد

آنها را فهمید؛ ماالد گاهی فضیلت بخشندگی ،مسدتلزم

داشت .او همزمان نمیتواند هم نیت داشته باشدد کده

آن است که نسبت به دیگران مسئولیت داشته باشدیم؛

زندگی این جنین را حف کنند و در عین حدال نیدت

ولددی نمیتددوان ایددن فضددیلت را بدده یددك مسددئولیت

کند که زندگی باکیفیتی برای او رقم بزند .حف جدان

فروکاسددت .بددا اینکدده گدداهی فددرد در مددوقعیتی قددرار

و فراهمکردن زندگی باکیفیت برای این جنین ،هدر دو

میگیرد که باید نسدبت بده دو نفدر بخشدنده باشدد و

نیتهای فضیلتمنداندهای هسدتند کده در ایدن مادال،

همزمان نمیتواند نسبت به هر دو بخشنده باشد ،بداز

فاعل نمیتواند همزمان هر دو را اجرا کند و یکدی را

هم در ایدن موقعیدت بدروز خطدای اخالقدی نداگزیر

فدای دیگری میکند؛ به همین علت ،هر تصمیمی کده

ضروری نیسدت .بدرای آنکده فضدیلت بخشدندگی را

بگیرد ،احساسات منفی را بعد از عمل تجربه خواهدد

داشته باشیم ،الزم نیست که نسبت به شخص خاصدی

کرد.

و در موقعیت خاصی بخشنده باشیم؛ به همدین علدت

میشود جنین

کسی که نسبت به فرد «ال » بخشنده است و نسدبت
به فرد «ی» بخشنده نیست ،مرتکب خطدای اخالقدی

 .5نقض مسئولیت اخالقی در تنگناها
کریسددددتوفر گددددوانز ،تنگناهددددای اخالقددددی را

نشده است .ادعدای گدوانز آن اسدت کده وقتدی میدان

موقعیتهایی میداند که در آنها فرد بدا دو مسدئولیت

مسئولیتها تعارض رخ میدهد ،حتماد خطای اخالقی

اخالقی متعدارض مواجده اسدت و بدا اینکده تدأمالت

خواهیم داشت .مسئولیت ما نسبت به دیگران درجات

اخالقددی او را بدده ایددن نتیجدده میرسدداند کدده یکددی از

مختلفی دارد .ما نسبت به نزدیکان و افرادی که با آنها
رواب د صددمیمی داریددم ،مسددئولیت بیشددتری داریددم.

Holton

1

اثبات امکان تنگناهای اخالقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی /زهرا خزاعي و همکاران105/

مسئولیت ما نسبت به افراد ،ریشه در دو نو مالحظده

شخصیت خودمان؛ ندو شخصدیت فدردی کده بدا او

دارد :اول آنکه ما میدانیم هرکدام از این افدراد ارزش

رابطه داریم؛ دربار ارزشهای شخصی که با او رابطه

منحصربهفرد دارند و دوم آنکه مدیفهمیم میدان مدا و

داریم و همچندین دربدار پیوندد میدان خودمدان و آن

آنها ارتبا وجود دارد .گوانز نتیجه میگیرد که در هر

شخص .احساسدات هدم درواقد نمدود ایدن باورهدا

موقعیت ،ما باید توجه کنیم که با توجه به ارزشهدای

هستند .بهخاطرِ ارتبدا تنگداتنگی مسدئولیت بدا ایدن

مقابل ،چه مسئولیت اخالقیای در

باورها و احساسات است که اگر اولی تغییر کند ،بقیده

اخالقی ما چه بایدد باشدد .مدا

هم تغییر خواهند کرد .بهبیانِ گدوانز بده همدین علدت

حتی در تصمیمگیری هدم فاکتورهدای مختلفدی را در

است که وقتی مسئولیتها با هم تعارض دارند ،ما در

مقابدل داریدم ،تفداوت

حد امکان دربرابرِ ترک مسئولیت یا تغییر آنها مقاومت

زیادی در تصمیم ما ایجاد میکند .زنی که همسر خود

میکنیم و وقتی نداگزیر از ایدن عمدل هسدتیم ،بدرای

و یك غریبه را در حال غرقشدن میبیند ،نسدبت بده

طر

مقابل توضی میدهیم که راه دیگری نداشتیم و

نجات همسر خود مسئولیت اخالقی دارد؛ اما اینطور

او همچنان برای ما ارزشمند اسدت و سدعی مدیکنیم

نیست که فکر کند شوهر او از فرد دیگدر ارزشدمندتر

جبران کنیم .این نشان میدهد که هر عملی که مدا در

است .بهبداورِ گدوانز بدهطورِ کلدی نمیتدوان از بدروز

این موقعیت انجام داده باشیم ،نوعی خطدای اخالقدی

تعارض میان مسئولیتها اجتنای کرد .دلیدل آنکده مدا

در معنای عام به حسدای میآیدد و رندج اخالقدی بده

مسئولیتهای متعارض داریم ،آن است که منشدأ ایدن

همراه دارد (.)Gowans, 1994: 126,128

منحصربهفرد طر
قبال او داریم و واکن

نظر داریم :نسبتی که با طدر

مسئولیتها واکن

ما نسدبت بده ارزشهدای ذاتدی و

انحصاری افرادی است که با آنها رابطه داریدم .وقتدی

 .6دالیل متعارض و نظریۀ اخالق فضیلت

مشخص میشود مسئولیت من نسبت بده فدرد «الد »

فاعل فضلیتمند کسی است که در هدر مدوقعیتی

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

میتواند دالیل عمدل براسداسِ فضدیلت را پیددا کندد.

است مشدخص کندیم بعدد از بررسدی همدۀ جواندب،

تنگناها میتوانند یا در سط دالیل اخالقی باشدند یدا

بهترین کاری که میتدوان انجدام داد کددام اسدت .در

در سط نتیجۀ تأمل اخالقی (گزارههدای بایددی) .دو

موقعیددت تعددارض میددان مسددئولیتها ،الزم اسددت

دیدددگاه دربددار دالیددل عمددل وجددود دارد :دیدددگاه

مسئولیتی را که نسبت به یکی از افدراد داشدتیم ،کندار

درونگرا که میگوید دالیل فاعل باید با انگیزشهدای

بگذاریم و یا آن را تغییدر دهدیم .مسدئولیتداشدتن در

خا

او ارتبا داشته باشند و دیددگاه برونگدرا کده

نگاه او به این معنا نیست که ما قصدد انجدام عمدل را

معتقد است دالیل را نمیتوان با امیدال و دغدغدههای

داشته باشیم .البتده در هدر مسدئولیتی قصدد بدا عمدل

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

از

زمینه به دو گروه تقسیم میشوند و هر گروه یکدی از

ارتبددا دارد؛ ولددی مسئولیتداشددتن چیددزی بددی
صر

انجام عمل است .سخن گوانز اشاره به باورهدا

و احساساتی دارد که در هدر مسدئولیتی جدای دارندد؛
باورهددایی مربددو بدده مسددئولیت مددا نسددبت بدده نددو

این دیدگاهها را قبول دارند.

 /106نشریه علمی متافیزیك ،سال یازدهم ،شماره  ،27بهار و تابستان 1398

آلددن گلدددمن 1در زمینددۀ دالیددل عمددل ،بدده ایددد

انگیزش مستقل هدم توسد میدل بده وجدود میآیدد

درونگرایی باور دارد که میگوید میان دالیل عمدل و
انگیزشهددای خددا

(.)Greenspan, 1995: 37

مددا رابطدده وجددود دارد .نیددروی

ازطر ِ دیگر ،مك داول تدأثیر میدل در انگیدزش

انگیزشیای که به ما دلیل عمدل میدهدد ،برگرفتده از

اخالقی را انکار میکند و انگیزش را برگرفته از بداور

امیال ماست نه باورهایمدان؛ امدا در دیددگاه او ،همدۀ

میداند .ازنظرِ او باور یعنی چیزی که توجه فاعدل بده

امیال نمیتوانند دلیل عمل تولید کنند؛ بلکده فقد آن

آن جلب شده است .فاعل فضیلتمند فاعلی است که

دسته از امیال دلیل عمل تولید میکنندد کده میتوانندد

بهواسطۀ فضایل خود ،مقتضیات اخالقدی موقعیدت را

یك فاعل عاقل را به انجام عمل برانگیزانند .ازنظدرِ او

درک میکند و حساسیت اخالقیاش ،نیروی دلیدلآور

دالیل ،حاالت غیرهنجاریای هستند که میتوانند 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 دلیلآور به وجود

میدهند یك عمل خدا

بده چده صدورت میتواندد

میآید .او سدعی میکندد بدهجدایِ میدل ،از واژههدای

امیال و دغدغههای خا

آن فاعدل را بدرآورده کندد

شناختی بهره ببرد« .او عبارت توجهکردن را جایگزین

( .)Goldman, 2009: 34نقشددی کدده گلدددمن بدده

میل میداند که یك واژ عقلی و فکری اسدت .مدا در

عقالنیددت میدهددد ،شددبیه نقشددی اسددت کدده اخددالق

انگیزش اخالقی خود به انسان شدری

توجده داریدم.

فضددیلتیها بدده حکمددت عملددی میدهنددد؛ ولددی او در

ایددن توجدده ممکددن اسددت کددامالد شددناختی نباشددد و

نمیزند .ازنظرِ گلددمن

تحتِتأثیر امور دیگدر ،ازجملده عواطد  ،هدم باشدد»

محتوای اخالق فضیلتی حر

چیزی که به فاعدل دلیدل میدهدد ،دغدغدههای خدود

(.)ibid: 82
ریمددون داس 4بدده مشددکلی در تبیددین اخددالق

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

فضیلتیها از دالیل عمدل اشداره دارد .برخدی اخدالق

3

فضیلتیها ،مال مك داول ،معرفت به عمل درسدت را

دالیل ما را بدرای عمدل تعیدین میکنندد و یدك نظدام

متمایز از انجام عمل درست میدانند و در عین حدال،

اخالقی در وهلۀ نخست وظیفه دارد به ما بگوید ایدن

ارتباطتنگدداتتنگی میددان ایددن دو امددر قائلانددد .آنهددا

دغدغههای عملی جدی چه هستند ( Russell, 2009:

معتقدند فاعلی که دالیل عمل را درک کند ،نمیتواندد

.)39-44

براساسِ آن دالیل عمل نکند .مشکلی که این تبیینهدا

گلدمن دارد و میگوید دغدغههای عملی جددی مدا

فوت هم میان نیروی انگیزشی و نیروی دلیدلآور

به وجود میآورند ،آن است که براساسِ تبیین اخدالق

تمایز قائل است و سعی دارد نیروی دلیدلآور را زیدر

فضیلت ،عمل درست عملی است که از سدر فضدیلت

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

انجام شده باشد و کسی که میخواهد عمل درست را

اخالق به کسی که هی انگیزش مستقلی بدرای عمدل

انجام دهد ،باید حتماد فضدیلت داشدته باشدد .ازطدر ِ

اخالقددی ندددارد ،دلیددل بددرای عمددل نمیدهددد و ایددن

دیگر ،فضیلت هم حالدت روانشناسدانهای اسدت کده
ماهیت شناختی آن غالب است و کسی که به معرفدت

1

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

Ramon Das

4

اثبات امکان تنگناهای اخالقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی /زهرا خزاعي و همکاران107/

و شناخت دست پیدا کرده باشد ،نمیتواندد براسداسِ

میکند که «دالیلی که فاعل برای عمل دارد ،با حاالت

آن عمل نکند .به ایدن ترتیدب ،انجدام عمدل درسدت،

روانشناسانۀ او ارتبا دارند .ازنظدرِ او دالیدل عمدل،

فراتر از کنترل و اراد فاعل اسدت و او چده بخواهدد،

ترکیبی از باور به آن عمل و یك حالت گرایشدی 3بده

چه نخواهد ،عمل درست را انجام میدهد و نمیتواند

انجام آن هسدتند .منظدور او از ایدن حالدت گرایشدی،

دالیل عمل را با اراد خدود تعیدین کندد .فضدیلت در

حداالت روانشناسدانۀ ممکدن اسدت؛ ازجملده امیدال،

نگاه آنها ویژگی شخصیتی ثابت و حالت روانشناسانه

خواسددتهها ،نیازهددا ،برنامددهها و دیدددگاههای اخالقددی

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

متنددو  ،اصددول زیبدداییشناسددانه ،پی داوریهددای

آن است که حتی یك فاعل فضیلتمند هدم میتواندد

اقتصادی ،قراردادهدای اجتمداعی ،اهددا

عمدومی و

گاهی عمل خا انجام دهد با یك فاعدل رذیلتمندد،

شخصی و ارزشها .این حالت روانشناسانه تا زمدانی

میتواند عمل خوی انجام دهد؛ ولی مك داول این را

یك حالت گرایشی برای انجام عمل هستند که بتدوان

انکار میکندد .ایدن تبیدین از اخدالق فضدیلت باعدث

آنها را گرای های فاعل برای انجام یك عمل خدا

میشود فکر کنیم که اگر فاعلی در زمان عمل ،فضایل

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

را نداشدته باشدد و نتوانددد بدا اراد خددود آنهدا را بدده

روانشناسددیگرایی 4را قبدددول دارد؛ دیددددگاهی کددده

دست آورد ،نمیتواند عمدل درسدت را انجدام دهدد.

میگویددد« :دالیددل برانگیزاننددده و تبیینددی ،هویددت

برهان مك داول بسیار مناقشهپذیر است .روانشناسان

روانشناسانه دارند و بدهطور خدا

 ،حداالت رواندی

وجددود ویژگیهددای شخصددیتی ثابددت را کدده در هددر

فاعلها هستند .وی در تبیین عمل از مدل "میلدباور"

را در فاعل برمیانگیزاندد ،انکدار

دفا میکند؛ مدلی که میگوید دلیل ،یعنی داشتن باور

میکننددد و معتقدنددد در انگیددزش اخالقددی ،نبایددد از

و میل برای عمل و میتواند عمل را تبیین کندد؛ زیدرا

فاکتورهای موقعیتی غافل بود.

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

شرایطی عمل خا

رابرت آئودی 1در پاس به این ادعا معتقد است

اریددددك ویلنددددد 5سددددعی میکنددددد دیدددددگاه

فاعل میتواند بر تمایالت انگیزشی خود کنترل منفدی

روانشناسیگرایی را اصالح کند و مددعی اسدت کده

داشته باشد و با اینکه نمیتواند بدا اراد خدود آنهدا را

نباید دالیل را به حاالت روانشناسانه تقلیل داد .او بدا

کنددد ،میتوانددد دربراب درِ عمددل براسدداسِ آنهددا

الهامگرفتن از مك داول ،دیددگاه "روانشناسدیگرایی

حددذ

شناختی" 6را معرفی میکند .مك داول میگفت دالیل

مقاومت کند (.)Das, 2017: 5
برخی از فیلسوفان برای حل ایدن مشدکل تدالش

عملی باید براساسِ باورهای فرد حکیم تنظیم شدوند.

کردند تا در انگیز اخالقی فرد فضیلتمند ،عنصر میل

باورهای فاعلِ فضیلتمند ذاتاد برانگیزاننده هستند .مدا

را هددم وارد کننددد .ریمددون داس فضددیلت را ویژگددی

تا زمانی معقول عمل میکنیم کده عملکردمدان مطدابق

شخصیتی ثابت یا انگیزهای (میدل) بدرای عمدل ،مادل

عملکرد فاعل فضیلتمندد در موقعیدت مشدابه باشدد

انگیزه برای نیکوکاری میداند کده بدا اراده بده دسدت

( .)Wiland, 2012: 57خود ویلند ایدن مددل ایددئال

نمیآید ( .)ibid: 13دانلد دیویدسدون 2صدریحاد ابدراز

3

Pro-Attitude
Psychologism
5 Eric Wiland
6 Cognitive Psychologism
4

Robert Audi
Donald Davidson

1
2
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سددازی را ازنظ درِ عملددی غیددرممکن میدانددد و سددعی

عمل را بفهمیم ،باید در ابتددا ماهیدت عمدل را درک

میکند به روشهای دیگری برای تبیین دالیل ما برای

کنیم .مدا در هدر عملدی ،هددفی را دنبدال مدیکنیم و

عمل متوسل شود .نکتهای کده در ایدن دیددگاه از آن

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

غفلت شده است ،آن است که فاعل فضیلتمند صرفاد

عمل داریم ،با هم میتوانند آن عمل را تعری

کنند و

باورهای ایدئال و برانگیزاننده ندارد؛ بلکه امیال ایدئال

معیاری در اختیار ما قرار دهند تدا براسداسِ آن معیدار

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

بتوانیم ،دربار خدوبی و بددی عمدل قضداوت کندیم»

برعکس .در نظریۀ ارسطو فاعلیدت انسدان بهگوندهای

( .)Wiland, 2012: 116هد

که فرد فضدیلتمند در

است که هم بداور و هدم میدل بدرای او آگداهیبخ

اعمال خود پیگیری میکندد ،شدکوفایی اسدت .فاعدلِ

هستند و نمیتوان این دو را بدهشدکلِ مسدتقل از هدم

فضیلتمند هی گاه نمیخواهد عمل خود را وسیلهای

درک کرد .پس حتی اگر بخدواهیم تبیدین شدناختی از

برای رسیدن به یك هد

رذیالنه قرار دهد؛ بندابراین

دالیل فاعل داشته باشیم ،باز هم نمیتدوانیم بدهراحتی

عملی که انجام میدهد ،فضیلتمندانده اسدت؛ هددفی

کنیم .سایر اخدالق فضدیلتیها هدم گداه

که دنبال میکند ،در جهت رسیدن به شکوفایی است؛

چنین دیدگاهی دارند و ترکیب میل و باور را در ارائۀ

نیت او آسیبرساندن به دیگران و شدرورانه نیسدت و

1

براساسِ دالیل فضیلتمندانه ،عمل را انجدام میدهدد؛

مدعی است «باوری که در فضیلت داریم ،شامل امیال

اما در موقعیت تنگنا ،همۀ این شرای برقدرار نیسدت.

خاصی است .در دیدگاه او داشتن حالت باور ،مستلزمِ

فاعل برای انجام دو یا چند عمل فضیلتمندانده دلیدل

داشتن حالت میل است .میل و باور دو حالت متفاوت

دارد؛ ولی نمیتواند براساسِ همۀ دالیدل خدود عمدل

هستند که یکی ،دیگدری را در بدر دارد( ".تیبریدوس،

کند و یا برای رسیدن بده یدك غایدت فضدیلتمندانه،

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

مجبددور اسددت عمددل رذیلددتمندانددهای انجددام دهددد.

معرفت نسدبت بده حقیقدت نیسدت؛ بلکده بدهمعندای

درنهایت فاعلِ فضیلتمند با توجه به موقعیت ،عملدی

بصیرتداشتن نسبت به مالحظدات اخالقدی برجسدتۀ

را انتخای میکند کده بدرای اینکده شخصدیت خدوبی

موقعیددت اسددت .بددهطورِ کلددی فضددایلْ حدداالت و

داشته باشد ،انجام چنین عملی الزم است؛ هرچند این

وض هایی هستند که فرد براسداسِ آنهدا میتواندد در

تمدایالت و باورهدای او باشدد و انجدام

میل را حذ

دالیل اخالقدی تأثیرگدذار میدانندد .مارگدارت لیتدل

گزارههددا ،احسدداس و عمل د

واکنشددی مناسددب بدده

عمل خال

برای او با رنج همراه باشد و حتی بعدد از عمدل هدم

موقعیت داشدته باشدد .وقتدی کده میخواهدد واکدن

احساسات منفی ازقبیدل احسداس گنداه یدا افسدوس،

مناسب به موقعیدت داشدته باشدد ،یعندی آن فدرد بده

احساساتی مناسب برای خود او خواهند بود.

صورتِ فعال در حال استدالل است و قدرت استدالل
فرد در آن موقعیت فعاالنده بده کدار گرفتده میشدود.
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ویلند در تبیین دالیل عمل ،دیدگاه قاعدده گرایدی 2را

تنگناهای اخالقی موقعیتهدایی هسدتند کده در آنهدا

معرفی میکند؛ ایدهای که میگوید« :اگر بخواهم دلیل

فاعل با دو گزینۀ متعارض مواجده اسدت و نمیتواندد
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 مخالفددان معتقدنددد همیشدده شددرای.بدداقی میمانددد
بهگونهای نیست که فاعل مجبور باشد مرتکب خطای
ناگزیر اخالقی شود و احساسات منفی اخالقی ازقبیل
،احسدداس گندداه یددا پشددیمانی در ایددن موقعیتهددا
 مددافعان.احساساتی نامناسدب و غیرعقالندی هسدتند
 یدك ارزش،استدالل میکنند که در هر موقعیت تنگنا
اخالقی نقض میشود و یدا غایدت فضدیلت بدرآورده
نمیشود و یا یك مسئولیت اخالقی نقض میشود که
نشاندهنده وقو خطای اخالقی و ثابتکنند عقالنی
بودن احساسات منفیاز قبیل احساس گناه و پشیمانی
 تنگناهای اخالقی در دو سدط دالیدل عمدل و.است
 در.نتیجۀ تأمل اخالقی (گزارههای باید) رخ میدهندد
 فاعل،تنگناهایی که در سط دالیل عمل رخ میدهند
ِبا دالیل متعارض مواجه است که نمیتواندد براسداس
 یدك،هر دو عمل کند و هرکدام را کده کندار بگدذارد
 اگدر بده.عاطفۀ منفی از موقعیت در او بداقی میماندد
دیدگاه درونگرایی دربدار دالیدل عمدل بداور داشدته
 به وجود رابطه میان انگیدزش اخالقدی و دلیدل،باشیم
عمل قائدل خدواهیم بدود و وقتدی ایدن دیددگاه را در
 نتیجده آن،چهارچوی اخالق فضیلتی تطبیق میدهیم
میشود کده ویژگیهدای ثابدت شخصدیتی یدا همدان
فضایل به ما دلیل عمل میدهند و تنگناهدای اخالقدی
تبدیل میشوند به موقعیتهدایی کده در آنهدا فاعدل
شخصیت فضیلتمندانۀ خود انجام دهد

عملی خال

و یا نتواند براساسِ همۀ دالیلی کده فضدیلت بدرای او
 عمل کند و مجبور باشد یك یا چند دلیل،فراهم کرده
 احسداس رندج، بده ایدن ترتیدب.خود را کنار بگذارد
 احساسی مناسب و عقالندی،اخالقی در این موقعیت
.است
.
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