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  چكيده

در اين .  از كانت استپس گرا   اخالق وظيفهة چهرترين برجستهسر ويليام ديويد راس 
از » وظايف اخالقي در نگاه نخست« ابتكاري او مبني بر تفكيك ة به تبيين نظري،مقاله

 كه اخالق كانت با آن مواجه ، حل مشكل تعارض وظايفبراي» ام عملوظايف در مق«
كه در ديدگاه هنجاري مؤثر را همچنين برخي از آراء مهم فرا اخالقي او . پردازيم  مي،بود

گراي اخالقي است كه حقايق اخالقي را اوصاف  راس يك عينيت.  بيان خواهيم كرد،است
ن يك شهودگراي اخالقي است كه مفاهيم او همچني. داند واقعي مربوط به جهان مي

 ولي عقل انسان قادر به ،داند اخالقي بنيادي يعني خوبي و درستي را غيرقابل تعريف مي
ها و وظايف،  او در باب ارزش. شهود درستي و نادرستي برخي قضاياي اخالقي بنيادي است

رد نه در  راس، تعارض در وظايف در نگاه نخست امكان داةبه عقيد. گراست كثرت
وظايف در نگاه نخست اعمالي هستند كه به علت داشتن اوصاف . وظايف در مقام عمل
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 ١٢٢

ساز، در نگاه اول الزامي هستند ولي آنها در صورتي وظيفه در مقام عمل ما خواهند  درست
در اين صورت . تر ديگري متوجه ما نباشد بود كه در عين حال وظيفه در نگاه نخست مهم

، الزامي نخواهد نخست وظيفه در مقام عمل خواهد بود و وظيفه در نگاه ،تر  مهمةآن وظيف
  . شود بدين ترتيب مشكل تعارض وظايف حل مي. بود

   . تعارض، در نگاه نخست، در مقام عمل  وظيفه، گرايي، وظيفه اخالق، راس،  :ديـان كليـاژگو
  مقدمه

.  از كانت استپـسالقي ـخگرايي ا فهـ وظيةرـترين چهمهم 1ويد راسـيام ديـويل رـس
 و آن عدم توانايي در داشتگرايي كانت با تمام شهرت و قدرتش يك اشكال اساسي  وظيفه

دانست   احكام و قوانين اخالقي را عقل ميأكانت چون منش. پاسخ به مشكل تعارض وظايف بود
 طبيعي بايد داراي و معتقد بود قانون اخالقي، اگر قانون به معناي دقيق كلمه است، مانند قوانين

 بنابراين قوانين ارد، نديي زمين هيچ استثناةقانون جاذب.  اطالق و كليت باشد سه ويژگي ضرورت،
آيد كه در يك موقعيت  اما گاه پيش مي. اخالقي نيز بايد مانند آن، مطلق و استثناناپذير باشند

ناچار بايد . امكان پذير نيستهستيم ولي عمل به هر دو وظيفة اخالقي اخالقي، ملزم به انجام دو 
يم ما ملزم به انجام هر يدر اين صورت اگر بگو. يك وظيفه را انجام داد و ديگري را ترك كرد
 احكام أشود كه چطور ممكن است عقل كه منش دو وظيفه هستيم، كانت با اين مشكل مواجه مي

يم تنها يكند؟ اگر بگوملزم ) انجام دو وظيفه متعارض(اخالقي است ما را به عمل غير ممكن 
 غير مهم الزامي نيست، ةتر هستيم و انجام وظيف  مهمةملزم به انجام يكي از وظايف يعني وظيف

  .سازد  غير مهم در اينجاست كه با اطالق وظايف نميةدن وظيفشمعنايش استثنا 
  :گويد  در پاسخ به اين مشكل مي كانت    

در هر حال ممكن است . ر قابل تصور نيستبرخورد و تضاد تكاليف و الزامات با يكديگ
 الزام وجود داشته باشد ةدو زمين] كه بر خود الزام كرده است[اي  در قاعده براي يك فاعل، 

يكي از آن دو  شدن او كافي نباشد؛ در اين صورت كه يكي از آنها به تنهايي براي ملزم
   ).59كانت، ص(زمينه، تكليف نيست

احكام منشأ دليلش اين است كه . داند  بين وظايف را اصالً ممكن نميبنابراين كانت، تعارض    
يا مبناي وظايف » زمينه« اما ممكن است در ،كند اخالقي، عقل است و عقل حكم به محال نمي

» اقتضاء«يا به تعبير ما دو » مبنا«و » زمينه«تعارضي پيش آيد يعني در يك موقعيت اخالقي دو 
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 ١٢٣

 اما اين به معناي تعارض وظايف ،شد كه با يكديگر متعارض باشندبراي وظيفه وجود داشته با
  . تر است  ماست و آن زمينه و مبناي قوية وظيفة چون تنها يكي از اين مبناها تعيين كنند،نيست

كند و  له را عوض ميئتوان گفت كانت براي حل مشكل تعارض وظايف، صورت مس مي    
ديويد راس منتقد . كندها و مباني وظايف تبديل مي تعارض در وظايف را به تعارض در زمينه

 وظايف در نگاه نخست و وظايف در ةكند با طرح نظري گرايي كانت است و سعي مي اطالق
 ةاز آنجا كه در منابع فارسي، در مورد نظري. مقام عمل، مشكل تعارض وظايف را حل كند

 اول، ةقاله ما درصدديم در وهلاخالقي ديويد راس كار زيادي صورت نگرفته است، در اين م
 دوم، پاسخ او به مشكل ةگرايي اخالقي راس ارائه دهيم و در وهل تبيين و توصيفي از وظيفه

  .تعارض را بيان كنيم
  

  مباني فرا اخالقي راس. 1

   رئاليسم اخالقي 
ذا ــ ل،هاي اخالق هنجاري او داردهاي فرا اخالقي يك فيلسوف تأثير زيادي در ديدگاهديدگاه

   آشنايي بيشتر با براينجاري و ـالق هـرايي راس در اخـگ هـ وظيفةريـين نظـراي تبيـب
هاي فرا اخالقي او ، ناچاريم ولو به نحو اجمال، به توصيف ديدگاهاوهاي اخالقي ديدگاه

به باور او درستي و خوبي، اوصاف عيني جهان . راس يك رئاليست اخالقي است. بپردازيم
  : نويسد او مي. هستند...  اندازه، جرم و  ر كه شكل،هستند همانطو

 Ross, The  .Right)نظامي از حقايق اخالقي به عينيت تمام حقايق بايد وجود داشته باشد

and the Good, p.15)    
  : كند سپس ادعا مي    

درست به اندازة ساختار فضايي يا عددي بيان شده در اصول موضوعة ... نظم اخالقي 
   .(ibid, p.29-30)يا رياضيات، بخشي از ذات بنيادين اصيل جهان استهندسه 

 فرهنگ، يا هر چيز ديگر، خوب يا  هاي خودمان، مكالمات، نگرشةواسطهما اعمال را ب    
  .است» درك شده«هايي به خوبي و درستي هاي اخالقي ما پاسخ بلكه نگرش،سازيم درست نمي

وقتي (سازد   خوب است درست ميxدر مورد اينكه را قي ما  آنچه باور اخال،طبق نظر راس    
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 ١٢٤

  از اين لحاظ،.  دارد يعني خوب بودنx ، وصف يا خاصيت عيني است كه)كه درست است
، باشداگر اين حكم من كه ديوار قرمز است، درست . ها هستند احكام ارزشي شبيه احكام رنگ

طور مشابه اگر هب.  نام قرمز بودن را داردخاطر اين واقعيت است كه ديوار يك وصف رنگي بههب
  خاطر اين واقعيت است كه آن چيز،هحكم من در مورد اينكه چيزي خوب است، درست باشد، ب

  .(Stratton, p.x)يك وصف ارزشي به نام خوب بودن دارد
 -هاي عيني هيچ ارزش-رئاليسم راس اين نتيجه را در پي دارد كه اگر هيچ اوصاف ارزشي    

 زيرا اگر اين وجود ،ر جهان وجود نداشته باشد، تمام احكام ارزشي ما نادرست خواهد بودد
سازد، پس اگر چنين اوصافي وجود  اوصاف اخالقي است كه احكام اخالقي ما را درست مي

اين انديشه كه تمام احكام اخالقي ما . نداشته باشند، هيچكدام از احكام ما درست نخواهد بود
 خطا، ةمطابق نظري.  خطا در باب ارزش استةدر واقع پذيرش يك نظرينادرست است، 

 ,ibid)رنگ است اختالفات اخالقي شبيه اختالفات در مورد چه رنگي بودن اشيا در جهان بي

pp.x-xi).  
 اما هر ،اي است  قهوهفكر كنمكه من شما ممكن است فكر كنيد توپ قرمز است در حالي    

  رنگ، كنيم توپ داراي رنگ است ولي در جهان بي زيرا هر دو فكر مي ،كنيم دوي ما اشتباه مي
من . در جهاني كه به لحاظ عيني، فاقد ارزش است، قضيه به همين شكل است. رنگي نيست

كنيم چون هر  اما هر دوي ما اشتباه مي. انديشيد بد است انديشم چيزي خوب است و شما مي مي
  . است ولي در جهان فاقد ارزش، ارزشي نيستكنيم آن چيز داراي ارزشي دو فكر مي

 كه به لحاظ عيني فاقد يكند كه در جهان  او را به اين نظريه متقاعد مي،هرچند رئاليسم راس    
گويد دليلي براي اين انديشه كه  ارزش است، تمام احكام ارزشي، نادرست هستند، ولي او مي

 او اين است ة عقيد(Ross, The Right and the Good, p.82).جهان فاقد ارزش است وجود ندارد
وجود يك ارزش دهد نشان ميكه برخي احكام اخالقي ما درست هستند و آنچه آنها را درست 

  (ibid).عيني مرتبط است
  

  گرايي اخالقي ناطبيعت
 معتقد است  وگراست راس نه تنها يك رئاليست اخالقي بلكه يك رئاليست ناطبيعت

اصطالحات .  غيراخالقي فهميده شوندانند براساس اصطالحات كامالًتو خصوصيات اخالقي نمي
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، »بايد«، »ارزشمند«، »خوب«:  وظيفه هستند مانندابط بتاخالقي، اصطالحات ارزشي يا مر
شناسي، شناختي، جامعهاصطالحات غيراخالقي، اصطالحات روان. »مناسب«و » شايسته « ،»وظيفه«

  .(Stratton, p.xi)»بقاء«، »جامعه « ،»تاييد«، »ميل«: تكاملي و علمي هستند مانند
را » خوب«اگر و گرايانه   طبيعتيتعريف كنيد، تعريف» ييد جامعهأت«را براساس » درست«اگر     
نظرات . ايد گرايانه ارائه داده  ناطبيعتيتعريف كنيد، تعريف» چيزي كه بايد خواسته شود«به 

را به معناي » درست«اگر . گرايانه باشند انه يا ناطبيعتگراي گرايانه نيز ممكن است طبيعت نتيجه
توليد بيشترين مقدار «گرايانه است و اگر به معناي   تعريف طبيعت بگيريد،» توليد بيشترين لذت«

اگر اوصاف اخالقي بتوانند براساس اوصاف طبيعي . گرايانه خواهد بود بگيريد، ناطبيعت» خوبي
اگر . گيري خواهند بود تجربي قابل تعيين و تصميمة مشاهداتعريف شوند، موضوعات اخالقي ب

طور تجربي قابل تعيين ه موضوعات اخالقي ب اوصاف اخالقي قابل تعريف به اين روش نباشند،
گيري اينكه بايد يا  راس منكر آن نيست كه برخي موضوعات تجربي در تصميم. نخواهند بود

كه تمام حقايق لي نظر او اين است كه حتي زماني و،ندانبايد به روش خاصي عمل كرد، مرتبط
 باز هنوز يك حكم اخالقي بايد ساخته شود يعني اين حقايق تجربي، عملي  تجربي دخيل باشند،

  را درست يا خوب 
  .(ibid, pp.xi-xii) نه اينكه خود آنها معناي خوب و درست باشندكنندمي
  

  تكثرگرايي در باب ارزش و الزام
. گـرا  ها و وظايف اخالقي، برخي پلوراليست يا تكثرگرا هستند و برخي وحدت         شدر دو باب ارز   

هـا بـه يـك ارزش ذاتـي واحـد        ارزشةها بدين معناست كه همـ    م اخالقي در باب ارزش    سپلورالي
. هــاي ذاتــي متعــددي وجــود دارد كــه در عــرض هــم هــستند  بلكــه ارزش،قابــل تحويــل نيــستند

م معتقد است تنهـا يـك ارزش بـا ذاتـي وجـود دارد و آن        گرايي چون جرمي بنتا     سودگراي لذت 
شـوند، خـوب و ارزش بـالعرض      است و امور ديگر از حيث اينكه موجب ايجاد لذت مـي           » لذت«

بلكـه  . كند كه هيچ ارزش اصيل يگانه نظيـر لـذت يـا سـعادت وجـود نـدارد           راس بيان مي  . هستند
. كنـد   كـه خـود راس فهرسـت مـي    هاي متعددي داريم مانند فضيلت، لذت، علم و صداقت    خوب

  .(ibid, pp.xii-xiii)بنابراين ارزش آنها الزم نيست از يك چيز مشتق شود
م در باب وظايف اخالقي و يا درستي و نادرستي اعمال بدين معناست كه مـا وظـايف       سپلورالي    
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 ١٢٦

. يـست و اعمال درست متعددي داريم كه درستي و وظيفه بودن آنها قابل ارجاع به جهت واحـد ن                 
 عملـي اسـت      گويد عمـل درسـت،      سودگرايان معتقدند تنها اصل اخالقي اصل سود است كه مي         

 ةسـودگرايي يـك نظريـ   . دشـو كه موجب بيشترين مقدار سود براي بيشترين تعـداد افـراد جامعـه           
راس هـم در بـاب ارزش و هـم در بـاب وظـايف منتقـد          . گرا در باب وظيفه و الزام اسـت         وحدت
  : گويد باره مي  وي در اين. م استسقد به پلوراليگرايي و معت وحدت

ما ميل طبيعي براي رسيدن به اصـل واحـدي داريـم تـا از طريـق آن تمـام اعمـال را اسـتنتاج                 
كنيم، ولي آنچه بيشتر مهم است درستي نظريه است نه آساني آن و تالش من اين است كـه                   

ــول كن     ــل را قبــ ــك اصــ ــا يــ ــد تنهــ ــعي دارنــ ــه ســ ــاتي كــ ــم نظريــ ــشان دهــ ــد، نــ   نــ
  .(٨٣.Ross, Foundations of Ethics, P)اندنادرست

 اعتقـادات مختلـف مـا در بـاب وظـايف      ةراس معتقد است يك اصل اصـيل اخالقـي كـه همـ                
گرايـي    او چيزي شبيه كمـال ةبه عقيد. اخالقي به او مربوط شود و آنها را توجيه كند وجود ندارد          

نگر به عنوان مبناي اخالق وجـود         گرايي قاعده    نتيجه ارسطو يا امر مطلق كانت يا قراردادگرايي يا       
  .(Hooker, p.534)ندارد

 راس در درستي و نادرستي يا وظيفه بودن يك فعل اخالقي، عوامـل متعـددي دخيـل            ةبه عقيد     
يك فعل ممكن است مركب از جهات و وجوه مختلفـي باشـد كـه برخـي از آنهـا فعـل را                 . است

توان گفت فعلـي درسـت و     يك جهت نمي  ة لذا تنها با مالحظ    ؛سازد  درست و برخي نادرست مي    
هاي فعل و اوضـاع و شـرايط     بلكه بايد تمام جهات و ويژگي،وظيفه است يا نادرست و غيروظيفه     

موجود را سنجيد و پس از سبك و سنگين كردن آنها در نهايت حكم به درسـتي و وظيفـه بـودن         
  .يا نادرستي و وظيفه نبودن آن كرد

  : كندچنين بيان ميرا س مبناي اخالقي خود را    
ــ  بــه نظــر مــن اصــوالً  ة ايــن اشــتباه اســت كــه فكــر كنــيم پــيش فرضــي بــه نفــع صــدق نظري

وقتي مـا بـا   .  اولي وجود داردةم در اخالق و يا حتي در فلسف  سگرايي و برضد پلورالي     وحدت
 بـه منظـور فهميـدن     كه آنهـا را بهتر استشويم،  دو يا چند وجه ظاهري از درستي مواجه مي        

 امـا اگـر نتوانـستيم چنـين         ؛يمكنـ اينكه آيا يك ويژگي مشترك واحد دارنـد يـا نـه بررسـي               
-ه ضعف تفكرمان و نه بـ ةيم شكست ما در نتيج    فكر كن اي پيدا كنيم دليلي ندارد كه         ويژگي

 .(٨٣.Ross, Foundations of Ethics, P)خاطر طبيعت حقايق خارجي بوده است

  :راس سه ادعاي اصلي داردم سپلورالي    
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  گرايــي كانــت  ايــن اصـل خــالف وحـدت  . اصـول اوليــه و اساسـي اخــالق متكثـر هــستند   . 1       
  .است           

  ايـن اصـل نيـز خـالف نظـر كانـت در عـدم        . اين اصول قابل تعـارض بـا يكـديگر هـستند       . 2       
  .عارض وظايف استتامكان            

   ,Hooker)اولويـت و تقـدم بـراي حـل تعارضـات ميـان آنهـا وجـود نـدارد         نظم دقيقي از . 3       
                p.534).  

  
  شهودگرايي

ند اين مفاهيم بسيط و در معتقددانند، بدين معنا كه  شهودگرايان مفاهيم اخالقي را بديهي مي
پذير و نا  شهودگرايان، خوب را بسيط، تجربهةمور به عنوان سركرد. نتيجه تعريف ناپذيرند

 خوب و درست مفاهيم بسيط هستند كه راه شناخت استپريچارد نيز معتقد . نددا غيرمركب مي
 مور و پريچارد قائل به بساطت مفاهيم خوب و درست پيروي ازراس به .  شهود استآنها صرفاً

راس . ييد شدن نيستندأ يعني آنها مركب از دو يا چند وصف يا رابطه نظير تناسب و ت،است
 معتقد است بساطت هنتيجدر  ،د است اگر وصفي بسيط باشد، غيرقابل تعريف خواهد بودمعتق

  .(Stratton, p.xii)ندادرستي و خوبي متضمن آن است كه اين اوصاف غيرقابل تعريف
موضوع اين تحقيـق، بررسـي ماهيـت،      : گويد  ، مي درست و خوب  راس در ابتداي كتاب خود،          

خـوبي  «طـور كلـي     هو ب » خوب«،  »درست«:  اصلي در اخالق است    روابط و كاربردهاي سه مفهوم    
گويـد    مـي ،گيـرد  مـي »  خوباخالقاً«را به معناي » درست«وي پس از رد نظر كانت كه    . »اخالقي

انجام وظيفه صورت گرفته باشد، همچنين پس از رد نظـر  خاطربهعمل تنها وقتي درست است كه   
 Ross, The Right) گيـرد  مـي »  مقدار ممكن از خـوبي ايجاد بيشترين«مور كه درست را به معناي 

and the Good, pp.3-11)  گرايانـه كـه درسـت را بـه لـذت،       و همچنين پس از رد تعاريف طبيعـت
 ،(٤٣.Ross, Foundations of Ethics, P)كننــد تكامــل، خوشــايند فاعــل يــا جامعــه تعريــف مــي

 تالشي براي تعريف درسـت، محكـوم   اين نيست كه هرگوياي ها    گويد عدم توفيق اين تالش      مي
فرضـي كـه مـا      . نهد كـه درسـت تعريـف ناپـذير اسـت            به شكست است اما اين فرض را پيش مي        

  .(ibid)كنيم انديشيم به صحت آن بيشتر اطمينان پيدا مي هرچه بيشتر مي
 و تقـسيم  3»خوب ابزاري« و 2»خوب ذاتي«در مورد مفهوم خوب نيز پس از تفكيك دو معناي       
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گويد سـه   مي (Ross, The Right and the Good, p.69)  خوب به خوب بسيط و مركب  ذاتاًييااش
. وجـود دارد  )توانـد بـه ارزش اجـزايش تحويـل رود        كـه نمـي   (خوب ذاتي بسيط و يك مركـب        

ــوب ــارت  خـ ــسيط عبـ ــاي بـ ــارت    اهـ ــب عبـ ــوب مركـ ــم و خـ ــذت و علـ ــضيلت، لـ ــد از فـ   نـ
  .(ibid, p.27)ست از توزيع سعادت به تناسب فضيلتا

تـوانيم   يعنـي معتقـد اسـت كـه مـا مـي      ،راس از نظر معرفت شناسي اخالقي، يك بنيادگراسـت        
درك  تر ديگري كـه داريـم    تر و بنيادي    خاطر علم به حقايق اصلي    هبرخي حقايق  اخالقي را تنها ب      

  .تر ديگر نيستكنيم ولي درك حقايق بنيادي خود مبتني بر درك حقايق بنيادي
طـور اشـتقاقي بـه آنهـا     هاگر چيزهايي وجود دارند كه مـا بـ  كه كند ه تبع ارسطو ادعا مي    راس ب     

 ،بـه عنـوان مثـال   .  آن غيراشتقاقي و مستقيم اسـت  كنيم، بايد چيزي باشد كه علم ما به علم پيدا مي  
 دروغگويي يـا مـشتق از نادرسـتي در نگـاه     ،علم ما به نادرستي در نگاه نخست     كه  گويد  راس مي 

مـا  .  است ضرر زدن به ديگران ، شكستن قول است و يا مشتق از نادرستي در نگاه نخست           ،نخست
رسـد علـم بـه      امـا بـه نظـر نمـي    ،دانيم كه شكستن قول و ضرر زدن به ديگران نادرسـت اسـت    مي

اينها قضاياي اخالقي بنيادي هـستند و علـم مـا بـه             . نادرستي آن دو را از چيز ديگري گرفته باشيم        
 چـه  -بنابراين اگر مـا معرفـت اخالقـي داريـم    . (Stratton, p.xill) و بدون واسطه استآنها مستقيم

طـور  ه و بـ  بايد برخـي قـضاياي اخالقـي بنيـادين را مـستقيماً        -ها  معرفت به وظايف و چه به ارزش      
 يعنـي بـا   ،معناي اين آن است كه برخي قضاياي بنيـادين اخالقـي، بـديهي هـستند       . شهودي بدانيم 
راس . توان به آنها علـم پيـشيني پيـدا كـرد     بنابراين مي. شود ا، علم به آنها حاصل مي     فهم اين قضاي  

. كند بلكه تنها قضاياي بنيـادين اخالقـي چنـين هـستند              قضاياي اخالقي را نمي    ةادعاي بداهت هم  
شوند، نه تنها بـديهي نيـستند بلكـه     احكام اخالقي جزئي كه در شرايط و موقعيت جزئي صادر مي      

  . (ibid, p.xiii)بل علم يافتن هستندگاه غيرقا
  :گويد راس در مورد معناي بديهي بودن وظايف مي    

نه به اين معناست كه از آغاز زندگي مـا بـديهي            ] اينكه وظيفه در نگاه نخست، بديهي است      [
ــديهي            ــيم، ب ــدا كن ــه پي ــضيه توج ــه آن ق ــار ب ــين ب ــراي اول ــه ب ــض اينك ــه مح ــا ب ــت ي   اس

ما به بلوغ ذهني كـافي رسـيده باشـيم و توجـه          اگر  ا بديهي است كه      بلكه به اين معن    ،دوشمي
 بدون نياز بـه هـيچ برهـاني، يـا نيـاز بـه شـاهدي وراي            كافي به آن قضيه مبذول داشته باشيم،      

  .(Ross, The Right and the Good, p.29)دوشميخودش بديهي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ١٢٩

كنـد كـه     امـا فكـر نمـي   ،تهر چند راس معتقد است علم به وظايف در نگاه نخست بديهي اس            
اي  مـا فقـط عقيـده   .  الزاميت و اهميت وظايف و شدت و ضـعف آنهـا بـديهي باشـد            ةعلم به درج  

. (ibid, p.31)تـوانيم داشـته باشـيم     الزامي بودن وظايف در نگاه نخست ميةاحتمالي در مورد درج
 بالفعـل ماسـت،     ةيفـ هـاي جزئـي وظ       علم به آنچه در موقعيـت      درتوانايي ما   به   راس   ،عالوه بر اين  

نكـه مـا هرگـز    نخـست آ : سـه چيـز اسـت   او  دليـل مـشكوك بـودن    .(ibid, p.30)مشكوك اسـت 
. جزئي داريـم علم  در آن موقعيت ،توانيم مطمئن شويم كه به تمام مالحظات در نگاه نخست       نمي

دوم اينكه هر عمـل  . ممكن است مالحظه در نگاه نخست وجود داشته باشد كه علم به آن نداريم        
ها نقش خواهـد   زمان، در ايجاد خوبي و شر براي بسياري از انسان        يجزئي، به احتمال زياد، در ط     

سوم اينكـه  . خبريم بنابراين در نگاه نخست درستي و نادرستي خواهيم داشت كه از آن بي     . داشت
وت توانيم علم به اهميـت و قـ   هم داشته باشيم، نميعلم به تمام مالحظات در نگاه نخست       اگر ما   

  .(Stratton, p.xliii)يكي از اين مالحظات بر ديگري داشته باشيم
رئاليسم . 1:  اخالقي راس وجود داردةبنابراين چهار ديدگاه كليدي و اصيل در باب نظري    

 تكثرگرايي در باب خوبي و .3  ؛گرايي آنها بساطت اوصاف اخالقي و ناطبيعت. 2 ؛اخالقي
  .(ibid)ضاياي بنيادين اخالقي شهودگرايي و بداهت ق.4 ؛درستي

  

  هاي هنجاري راسديدگاه

  گرايي كانت گرايي اخالقي و وظيفه نقد غايت

 درستي عمل را بر خوبي نتايج آن  كهشود گفته مي هايي گرايي اخالقي به مجموعه نظريه غايت
سازند و معتقدند دليل نهايي اينكه چرا عملي درست است، آن است كه نتايج آن  مبتني مي

. هستندگرا خودگرايي و سودگرايي اخالقي از نظرات غايت. عمل، به يك معنا خوب است
. كند درستي را بر خوبي نتايج براي شخص فاعل مبتني سازد تالش مي 4خودگرايي اخالقي

خودگرايي معتقد است يك عمل اگر و تنها اگر در راستاي منافع طوالني مدت فاعل آن باشد، 
بخش اعظمي از وظايف متشكل از «: گويد راس در نقد آن مي. )47فرانكنا، ص(درست است

هايي براي خودمان  احترام به حقوق ديگران و حفظ منافع آنهاست، قطع نظر از اينكه چه هزينه
صراحت تالش براي اشتقاق به  راس .(Ross, The Right and the Good, p.16)»خواهد داشت
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انديشيم كه عمل درست را انجام  و، وقتي ما ميابه نظر . كشد درستي از خوبي را به مناقشه مي
   به مالحظاتي نظير وفاداري، نادهيم، خود را ب

 اخالقي ةكنيم كه منفعت شخصي، يك مالحظولي فكر نميدانيم، پاسخگو مي... حق شناسي و 
  .(Stratton, p.xxx)باشد كه ممكن است ما را ملزم به كاري بكند

داند  را تنها شر ذاتي مي» درد«را تنها خير ذاتي و » لذت«اي است كه  نظريهگرا  سودگرايي لذت    
ثر از آن أشمارد كه بيشترين لذت را براي بيشترين تعداد از افراد مت و عمل درست را عملي مي

. شناسيم راس معتقد است لذت تنها چيزي نيست كه ما به عنوان خير ذاتي مي. عمل داشته باشد
هستند كه ما آنها را داراي » درك معقول از جهان«و » شخصيت خوب داشتن«: دامور ديگري مانن

  .(Ross, The Right and the Good, p.16)دانيم  ميخير و ارزش ذاتي
ايجاد بيشترين «جاي هب» ايجاد بيشترين خوبي«مور، با جايگزيني . اي. جي 5سودگرايي آرماني    

عمل درست و الزامي، كه  معتقد است مور. دهد  مي سودگراييةجذابيت بيشتري به نظري» لذت
عملي است كه بيشترين خوبي را بين اعمال ممكن ديگر براي بيشترين تعداد از افراد جامعه 

توليد بيشترين خوبي و خير چيزي نيست كه هميشه : گويد راس در نقد اين نظريه مي. داشته باشد
كند بايد   فكر ميچونكند  به قولي وفا ميوقتي يك انسان عادي، «. يك عمل را درست بسازد

چنين كند، روشن است كه اين كار را بدون انديشه در مورد نتايج كامل آن، و از اين هم كمتر، 
در واقع . دهد  بهترين نتايج ممكن باشند، انجام ميبدون انديشه در مورد اينكه اين نتايج احتماالً

شود او فكر كند كه انجام دادن قول،  نچه باعث ميآ. او بيشتر به گذشته توجه دارد تا آينده
اينكه عمل او . درست است اين واقعيت است كه او قول داده است كه چنان كند و نه چيز ديگر

(ibid,p.17)»بهترين نتايج ممكن را ايجاد خواهد كرد، دليل او براي درست خواندن عمل نيست
 .  

، الففرض كنيد وفاي به عهد براي شخص : زند له دو مثال ميئراس براي توضيح بيشتر مس    
توانم هزار و يك واحد خير براي   اما با انجام كار ديگري مي،كند هزار واحد خير ايجاد مي

با فرض اينكه نتايج ديگر اين دو عمل . ام ايجاد كنم اي به او نداده  كه هيچ وعدهبشخص 
 من انجام عمل دوم است و نه اول؟ ةوظيفكنيد كه بديهي است كه  اند، آيا واقعا فكر مي مساوي

ظر از نتايجش، الزامي نام صرف  دادهالفكنم قولي كه به  گويد من گمان مي راس در پاسخ مي
.  بسيار بدب انسان بسيار خوبي است و الففرض كنيد ). (ibid, pp.34-35كندبراي من ايجاد مي

توان هزار و  انم و با انجام عملي ديگر مي برسالفتوانم هزار واحد خير به  با انجام يك عمل مي
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كه عمل دوم را كه خير بيشتري نسبت است آيا به نظر شما معقول .  برسانمبيك واحد خير به 
براي من ايجاد  هيچ الزامي ب و بد بودن الفبه عمل اول دارد انجام دهم؟ آيا خوب بودن 

الت يعني توزيع خيرها به تناسب  عدة ما وظيف،نظر از نتايج؟ راس معتقد است صرفكندنمي
  ).(ibid, p.35 كند داريم كه ما را ملزم به انجام عمل اول ميرا شايستگي افراد 

وظايف و الزامات را خالصه منشأ اشكال ديگر راس به جورج مور اين است كه بيش از حد     
عل مهم است، ايجاد اي كه براي فا طور كلي سودگرايان، تنها رابطههدر نظر مور و ب. كرده است

كند اين  هر واحد سود تنها يك واحد است و فرق نمي. بيشترين مقدار خير براي ديگران است
ها و افراد  يك واحد براي پدر، مادر، خانواده، خويشاوندان، همسايگان باشد و يا براي غريبه

قدار خير براي آنچه مهم است ايجاد بيشترين م.  ديگري با فاعل ندارندةناآشنا كه هيچ رابط
 خويشاوندي با فاعل نداشته ةبيشترين تعداد از افراد جامعه است گرچه اين تعداد هيچ رابط

 -اعلـف «طالح ـ به اصهاراـگ جهـنظرات نتي). براي مطالعة بيشتر به اترك مراجعه كنيد(باشند
و به روابط هستند  7»نگر رابطه -فاعل«گرايان،  ا در مقابل، وظيفهـ ام،تندـ هس6» طرف يـب

ند و آنها را موجب الزامات و دهميخويشاوندي و ديگر روابط مهم اجتماعي مابين افراد اهميت 
كند و  راس با نقد سودگرايي مور به اين روابط اشاره مي. دانند وظايفي خاص در قبال ايشان مي

  :شمارد بر مي» وظايف در نگاه نخست«آنها را مبناي 
گويد  او مي. كند  حد، روابط ما نسبت به دوستانمان را ساده ميرسد مور بيش از به نظر مي

 مهم اخالقي كه من نسبت به همنوعانم دارم، انتفاع آنان تا حد امكان، از عمل من ةتنها رابط
 اما ممكن است آنها ، اين رابطه مهم استآنها فقط اين رابطه را با من دارند و اخالقاً. است

 قول دهنده با قول گيرنده؛ بدهكار با ةرابط:  من داشته باشندبانيز روابطي از اين قبيل 
 هر يك از .بستانكار، همسر با شوهر، فرزند با والدين، دوست با دوست، هموطن با هموطن

 هستند كه مطابق شرايط مورد، الزام كمتر يا 8اين روابط، مبناي يك وظيفه در نگاه نخست
  .(Ross, The Right and the Good, p.19)بيشتري براي من دارند

  راس در نقد . رسد انت ميـرايي كـگ يفهـقد وظـوبت به نـرايي نـگ ايتـقد غـس از نـپ    
كانت معتقد است برخي وظايف ناشي از الزام كامل هستند نظير «: گويد گرايي كانت ميوظيفه

ف وظايف ناشي از برخال. پذيرند وفاي به قول، اداي دين، راستگويي كه هيچگونه استثنايي نمي
تنها » ام من قول داده«راس معتقد است اينكه . »الزام ناقص نظير كاهش درد و بدبختي ديگران
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 مواردي استثنايي وجود دارد كه در آنها نتايج وفاي به ،دليل براي درست پنداشتن عملي نيست
دن در آنها كنيم كه وفاي به قول نكر در نتيجه حكم مي.  بد استبسيارقول، براي ديگران 

  ام كه دوستم را در زمان معين،  اگر قول داده. درست است
 خطرناك ةبا شكستن اين قول بتوانم از يك سانحچنانچه  ،خاطر كار كم اهميتي مالقات كنمهب

 بايد خود را در اين شكستن قول موجه جلوگيري كنم و يا به قربانيان آن كمك كنم، يقيناً
  ).(ibid, pp.17-18 بپندارم

  
  وظيفه در مقام عمل و مشكل تعارضتمايز وظيفه در نگاه نخست و

 اول در برابر ةرا در وهل» وظيفه در نگاه نخست «ةشود راس نظري از آنچه گذشت روشن مي
 ةگيرد و تنها به رابط  روابط فاعلي را ناديده ميةدهد كه هم  سودگرايي اخالقي قرار ميةنظري

گروي كانت مطرح  وظيفهةدر مقابل نظريرا  دوم اين نظريه ةلمبتني بر سود توجه دارد و در وه
در برابر » وظايف كامل« اصول اخالقي عام و استثناناپذيري بود كه هكانت معتقد ب. كند مي

راستگويي و وفاي به قول وظايف كاملي هستند كه هميشه بايد انجام . ناميد مي» وظايف ناقص«
گناهي  حتي اگر راستگويي منجر به كشته شدن انسان بي ،ندشوو تحت هيچ شرايطي نبايد ترك 

  .گردد
 كامل و ةآيد كه دو وظيف مشكل اين نظريه آن بود كه گاهي اوقات مواردي پيش مي    

. كنند و فاعل ناگزير از انجام يكي و ترك ديگري است ميپيدا استثناناپذير با يكديگر تعارض 
انسان فقيري را . عام و مطلق اخالقي در نظر بگيريدرا به عنوان اصل » هرگز دزدي نكنيد«اصل 

 كه براي نجات جان فرزندش از گرسنگي، راهي جز دزدي از يك ثروتمند در نظر بگيريد
 ةدر اينجا دو وظيف. اي عام و مطلق است وظيفه» نجات جان فرزند«. تجمل پرست الاُبالي ندارد

 بايد يكي از آنها را استثنا بزنيم كه در اين تكليف چيست؟ ناچار. كنند ميپيدا عام مطلق تعارض 
توان هم به اصول عام و مطلق اخالقي  چگونه مي.  مطلق و عام نخواهد بودةصورت ديگر وظيف

  ؟(Dancy, p.222)معتقد بود و هم مشكل تعارض آنها را در موارد جزئي حل كرد
 حلي براي اين هبه عنوان رارا » وظيفه در مقام عمل«و » وظيفه در نگاه نخست«راس تفكيك     

توانيم قائل به اصول اخالقي عام، مطلق و استثناناپذيري در نگاه  ما مي. كند مشكل پيشنهاد مي
 در نگاه نخست، همواره ما را ملزم به انجامشان شانخاطر خصوصياتهنخست باشيم؛ اصولي كه ب

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ١٣٣

 عدالت،  جان انسان،وظايفي چون راستگويي، وفاي به قول، نيكوكاري، نجات . كنند مي
شان، در  خاطر خصوصيات ذاتيهوظايفي هستند كه ب... . شناسي از ديگران،  ري و حقزاسپاسگ

تعارض وظايف مربوط به اينجاست . نمايند  و عام و مطلق ميندنگاه نخست براي ما الزام آور
قي است كه در  فاعل در اينجا، مطالعه و بررسي كامل موقعيت اخالةوظيف. يعني در نگاه نخست

آن قرار گرفته، تا بدين وسيله دريابد كه در آن شرايط كداميك از وظايف در نگاه نخست 
 10»وظيفه در مقام عمل« يا 9» درستةوظيف«تر   مهمةآن وظيف. تر از بقيه است تر و الزامي واجب

 Ross, The Right and) متعارض ديگري نداريمةماست و ما تنها ملزم به انجام آن هستيم و وظيف

the Good, pp.17-18).شود وسيله مشكل تعارض وظايف حل مي  بدين .  
  : گويد راس مي    

است، آور   در نگاه نخست بر من الزامهكه بيش از يك وظيف... وقتي در موقعيتي قرار دارم 
نه توانم بررسي كنم، تا اينكه به نظري متأمال كه مييطور كامل تا جايهموقعيت را بآن بايد 

كه در اين شرايط يكي از اين وظايف نسبت به ) كه هرگز بيش از اين نيست(دست يابم 
چون  نخست، را وظيفة بيزم هستم انجام اين وظيفه در نگاه آورتر است؛ بنابراين ملبقيه الزام

  ).(ibid, p.19و چراي خود در اين موقعيت بدانم
 كند ل حفظ كليت اصول عام اخالقي بيان ميححل را تنها راه راس اين راه،از طرف ديگر    

ibid, p.29) .( يعني اصول اخالقي در نگاه نخست عام و كلي هستند و تعارض تنها در نگاه
تر است   مهمة اما در مقام عمل تنها يك وظيفه كه همانا وظيف،دهد نخست بين آنها رخ مي

نمودند   فاعل ميةاول وظيفو وظايف در نگاه نخست غير مهم كه در نگاه است متوجه فاعل 
در نتيجه عدم انجام آنها به معناي . اند  وظيفه فاعل نيستند و در واقع الزامي بر فاعل نداشتهاصالً

  .استثناپذيري اصول اخالقي نيست
  :گويد چنين مي» وظيفه در نگاه نخست«در توضيح مفهوم » مباني اخالق«راس در     

ممكن است . ه مرتبط با درستي و نادرستي آن استهر عمل ممكني، جهات بسياري دارد ك
آور باشد و براي برخي دردآور؛ يا وفاي به عهد نسبت به شخصي  آن عمل براي برخي لذت

 درستي و نادرستي عمل را  كه فوراًيمما عاجز. به بهاي نقض اعتماد ديگري باشد و الي آخر
يك اين جهات مختلف است تنها با شناخت يك به . براساس مجموع اين جهات بشناسيم

نگاه اول ما .  مجموع ماهيت آن عمل نزديك شويمةبار توانيم به صدور حكمي در كه مي
آنها چيزهايي هستند . سازد اين وجوه مختلف را با تجزيه و تحليل يك به يك آشكار مي
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ت ممكن اس...  الزامات در نگاه نخست ما هستند شوند و ثانياً كه در نگاه نخست ظاهر مي
بنابراين آن عمل، من .  ولي از جهات مهم ديگر نادرست باشد،يك عمل، از جهتي درست

موظف به انجامش نيستيم و پس  ،ترين عمل پيش روي ما نباشد حيث المجموع، درست
ترين عمل پيش  عمل ديگر با اينكه ممكن است از جهتي نادرست باشد در مجموع، درست

الزام در نگاه نخست مبتني بر يك جهت از عمل .  ملزم به انجامش هستيمست وروي ما
 ,Ross)، بسته به مجموع جهات عمل است]در مقام عمل[است؛ ولي الزام يا عدم الزام 

Foundations of Ethics, P.٨٤).  
 در آن، تنها به يك نگاه عاجل و فوري است كه معموالً» نگاه نخست«بر اساس اين تفسير،     

 آنچه در نگاه نخست وظيفه پنداشته ، بنابراينشود نه تمام جهات  ميبرخي از جهات عمل توجه
شود ممكن است در نگاه دوم پس از بررسي تمام جهات عمل باز هم وظيفه پنداشته نشود  مي

 جهات مختلفي دارد كه ممكن است از يك جهت درست و وظيفه باشد چون يك عمل معموالً
 درست و نهايي، منوط به ةتشخيص وظيف. ه باشدولي از جهات ديگر نادرست و ترك آن وظيف

پس از بررسي . بررسي تمام جهات عمل و سنجش اهميت وظايف و شدت الزام آنهاست
تر از جهات  اش قوي شود و جهات درستي تر انگاشته مي اي كه در مجموع مهم وظيفه

نخست پس وظيفه در نگاه . اش است، وظيفه درست و در مقام عمل خواهد بود نادرستي
  . اي است كه تنها با توجه به يك جهت از عمل متوجه فاعل است وظيفه

 ولي در ،كند راس در اينجا اصطالحي براي اين معنا از وظيفه در نگاه نخست جعل نمي    
وظيفه در نگاه نخست بودن، . كند  را براي آن جعل مي11»نگر جزء« اصطالح »درست و خوب«

اي  وظيفه»  درستةوظيف« اما ،شود جزئي از عمل حاصل مياي است كه از توجه به  وظيفه
  .(Hauptli,p.1)شود  و از توجه به كل جهات عمل حاصل مي است12 »نگر كل«

 واقعي ةيد اين است كه وظيفه در نگاه نخست، وظيفآ دست ميه مهمي كه از اين تفسير بةنكت    
 پس ولي ،نمايد وظيفه مي  اه نخست،گ بالفعل فاعل نيست بلكه چيزي است كه در نةو ملزم كنند

شود كه وظيفه نيست و انجامش من حيث المجموع  از بررسي تمام وجوه مرتبط آن، روشن مي
  .درست نيست

  :كند ارائه مي» وظيفه در نگاه نخست«، تعريف ديگري از درست و خوبراس در كتاب    
كه [راي اشاره به خصوصيتي را راه كوتاهي ب»  شرطيةوظيف«يا » وظيفه در نگاه نخست«من 

كنم كه يك عمل   پيشنهاد مي]كامالً متمايز از خصوصيت وظيفة درست بودن است
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 آن را دارد و براساس آن،   است،]مثل وفاي به قول[براساس اينكه نوع خاصي از عمل 
وظيفة درست خواهد بود، اگر در همان زمان، نوع ديگري از عمل وجود نداشته باشد كه 

اينكه يك عمل، وظيفة درست يا وظيفه در مقام عمل باشد مبتني بر تمام .  مهم استاخالقاً
 Ross, The)انواع اعمالي است كه اخالقاً مهم هستند و آن عمل، مصداقي از آنهاست

Right and the Good, p.19).  
 فهميم اين است كه به نظر وي، وفاي به قول، كمك به ديگران، آنچه از كالم راس مي    

 الزام آورند و اعمال به عدالت عناويني هستند كه ذاتاً و نيكوكاري، سپاس از زحمات ديگران
 اما راس اسم اين وظايف را ،ندشوخاطر داشتن اين عناوين و اوصاف، وظيفه و الزامي مي

گرچه ممكن است اين اعمال به خاطر اوصاف و خصوصيات . نامد مي» وظيفه در نگاه نخست«
 ما باشند و ما بايد آنها را انجام دهيم ولي گاهي در برخي ةنگاه نخست وظيفشان در ذاتي

 ديگري نيز متوجه ما باشد كه از اهميت بيشتري نسبت به وظيفه در ةشرايط، ممكن است وظيف
نگاه نخست برخوردار باشد و انجام اين وظيفه در نگاه نخست كم اهميت، موجب ترك آن 

در بنابر اين . تر بوده است انجام آن عمل مهم»  درستةوظيف«كه  در حالي؛تر بشود  مهمةوظيف
وظيفه در مقام «و  » درستةوظيف«را در مقابل مفهوم » وظيفه در نگاه نخست«اينجا، راس مفهوم 

وظيفه در نگاه «پس معناي . گذارد مي»  شرطيةوظيف«دهد و نام ديگر آن را  قرار مي» عمل
آورند، در نگاه  الزام داشتن عناوين و اوصافي كه ذاتاًل دلياين شد كه يك عمل به » نخست

يابد و  ، قطعيت و تنجز نمييتر ديگر  مهمة ولي به خاطر قرين بودن با وظيف، ماستةاول، وظيف
  . يستو وظيفه در مقام عمل ما ن»  درستةوظيف«در واقع 

معنا كه الزامي مشروط  مشروط است به اين ة وظيفه در نگاه نخست يك وظيف،به تعبير ديگر    
 ة مشروط، به عدم وجودِ همزمانِ وظيفةقطعيت و تنجز اين وظيف. و نه قطعي بر گردن ما دارد

 ديگري وجود نداشته باشد اين ةاگرچنين وظيف. موكول است تر ديگري در آن شرايط مهم
  .  درست ما خواهد بود كه بايد آن را انجام دهيمةوظيفه در نگاه نخست، وظيف

 بالفعل ة وظيفيدهد كه عملي است كه اقتضا اين تعريف از وظيفه در نگاه نخست نشان مي    
در نتيجه در . شود  عروض مانعي، جلوي فعليت اين اقتضا گرفته ميدليل ولي به ،بودن ما را دارد

  . بالفعل ما نخواهد بودةمقام عمل، ديگر وظيف
  كن است دچار سوء فهم شود، راس در اينمم» وظيفه در نگاه نخست«از آنجا كه اصطالح     
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  :گويد كند و مي باره اعتذاري مي
اين عبارت چنين القا ) 1اعتذار نمود، زيرا » وظيفه در نگاه نخست«عبارت ] از ايهام[بايد 

كه در واقع كنيم نوعي وظيفه است، در حالي اش صحبت مي كند كه آنچه ما درباره مي
تر، ما  به تعبير دقيق. به نحوي خاص مرتبط با وظيفه استوظيفه نيست بلكه چيزي است كه 

 بلكه عبارتي  با يك صفت، توصيف شده باشد،» وظيفه«خواهيم كه در آن  عبارتي نمي
در نگاه نخست ) 2با يك اسم مجزا توصيف شده باشد؛ » وظيفه«خواهيم كه در آن  مي

در يك موقعيت اخالقي، تنها كند كه  كند كه انسان در بارة چيزي صحبت مي چنين القا مي
كه آنچه من در در حالي. شود و ممكن است در واقع چنين نباشد در نگاه اول ظاهر مي

كنم يك حقيقت عيني است كه در ذات آن موقعيت گنجانده شده  اش صحبت مي باره
ه مانند وظيفة درست، برخاست تر در جزئي از ذات آن قرار دارد گرچه  است، يا به تعبير دقيق
  ).(ibid, p.20 از تمام ذات آن نيست

آور فاعل در   واقعي و الزامةبنابر اين تصريح، پس از نظر راس، وظيفه در نگاه نخست، وظيف    
اما در جاي ديگر از كلمات راس چنين ، مقام عمل نيست و فاعل نسبت به آن هيچ الزامي ندارد

 اما در ،داند فه و تكليف فاعل اخالقي مي وظيآيد كه او وظيفه در نگاه نخست را واقعاً بر مي
مقام عمل، چون تزاحم وجود دارد و انجام هر دو تكليف ميسر نيست، بايد يكي از دو وظيفه در 

 مرجوح ديگر ةولي اين بدان معني نيست كه فاعل نسبت به وظيف. نگاه نخست را ترجيح داد
در صورت امكان درصدد انجام آن در  بلكه بايد در اسرع وقت، ،هيچ تكليفي و مسئوليتي ندارد

   جبران آن دوقت ديگر و در صورت عدم امكان، درصد
سف باشد كه جبر روزگار أ در واقع فاعل بايد مت).279-280ناتن، ص(صورت ديگر باشدهب

راس . موقعيتي را برايش پيش آورده كه كه مجبور به ترك يكي از تكاليف خويش شده است
  :گويد در اين باره مي

گـاهي  كـه  كننـد   هاي عـادي فكـر   د و انسان   باشن عالمان اخالق غير از كانت موافق     تمام  گر  ا
 در نگـاه  ه، الزم اسـت تفـاوت ميـان وظيفـ    اسـت اوقات دروغ گفتن يا شكستن عهد درسـت   

وقتـي خودمـان را در شكـستن عهـدي موجـه         .  بالفعـل يـا مطلـق بيـان شـود          ةنخست و وظيفـ   
 به شكستن عهـدي هـستيم كـه باعـث كـاهش درد و فالكـت        ملزميم و در واقع اخالقاً  ندا  مي

اي از تصديق وظيفـه در نگـاه نخـست نـسبت بـه وفـاي عهـد           ديگري است، نبايد براي لحظه    
 موجب افـسوس و نـاراحتي       شود، اما يقيناً    دست بكشيم و اين باعث شرم و ندامت در ما نمي          
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ــي  ــان مــ ــدان از رفتارمــ ــود؛ وجــ ــي   شــ ــصديق مــ ــن تــ ــر ايــ ــالوه بــ ــه   عــ ــيم كــ    كنــ
 Ross, The Right and)طرف مقابل را جبران كنيم] خسارت[خاطر نقض عهد، به نحوي هب

the Good, p.28).  
داللـت بـر ايـن دارد كـه فاعـل در آن موقعيـت       » شـود  اين باعث شرم و ندامت ما نمي «عبارت      

ستحق وظيفه در نگـاه نخـست ديگـر نبايـد خـود را مـ       دليل   درست را انجام داده است و به         ةوظيف
 موجب افسوس و ناراحتي وجـدان       اما يقيناً  « ولي عبارت    ، چون معذور بوده است    ،نكوهش بداند 

] خـسارت [كنيم كه به خاطر نقض عهد، به نحـوي           ن تصديق مي  آعالوه بر   و   شود از رفتارمان مي  
 بـه آن وظيفـه در نگـاه نخـست      تداللت بر اين دارد كـه فاعـل نـسب         » طرف مقابل را جبران كنيم    

عـاله بـر    .  تـركش بايـد آن را جبـران كنـد          دليـل شده وظيفه و الزام واقعي داشته است و به          ترك  
  .ايجاد وظيفه استمنشأ اي دانسته بود كه  اينكه راس در نقد كالم مور، قول دادن را رابطه

 بلكه تنها سرشت آن عـوض       ، مرجوح و مغلوب، لغو نشده     ةبنابراين طبق اين سخن راس، وظيف         
خاطر بيماري پـدرم مجبـور   ه ولي بعد ب،دهم او را به سينما ببرم وقتي به دوستم قول مي. ه استشد  

 عـذرخواهي و جبـران مافـات    ة وفاي به عهد من تبـديل بـه وظيفـ   ة نقض عهد كنم، وظيف شوم،  مي
بينم معذرت خواهي كـرده و او را بـه سـينما     شود، يعني بايد در اولين فرصت كه دوستم را مي    مي

و يا  ) در صورت امكان  (تكليف در نگاه نخست مغلوب، تبديل به تكليف جبران كامل           پس  . ببرم
  ).280ناتن، ص(شود مي) در صورت عدم امكان جبران كامل(جبران كافي 

 در ديدگاه راس نسبت به وظيفـه در نگـاه نخـست وجـود             يرسد تعارض آشكار    لذا به نظر مي       
آن را وظيفـه    كلمـاتش    دانـد و برخـي      عـل نمـي    واقعـي فا   ةدارد كه برخـي كلمـاتش آن را وظيفـ         

  . داند مي
كننـد كـه    گونـه بيـان مـي   در بـاب تعـارض ايـن   را استراتون ليك، از شارحان راس، ديدگاه او           

دهـد تعـارض اخالقـي را تعـارض در بـاب داليـل اخالقـي بـدانيم نـه             راس به ما اجازه مـي      ةنظري
يفه در نگاه نخست گذشـت، وظيفـه در نگـاه    طور كه در تفسير وظهمان. تعارض در باب وظايف  
خاطر داشتن خصوصيت و ويژگي درست ساز دليلي براي انجـام آن بـه              هنخست يعني عملي كه ب    

 يعنـي دو دليـل اخالقـي    ،بنابراين دو وظيفه در نگاه نخـست در يـك موقعيـت داشـتن       . دهد  ما مي 
 ةقط يكي اسـت و آن هـم وظيفـ         وظيفه ف .  متعارض داشتن  ةبراي دو فعل داشتن، نه اينكه دو وظيف       

  .(Stratton, p.xxxviii)درست و بالفعل 
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 از وظيفه در نگاه نخست است كه در آن، ،سخن ليك، در واقع بر اساس تفسير اول راس    
 تعارض را از تعارض در مقام ةلئاين توجيه، مس. داند در واقع وظيفه نميرا وظيفه در نگاه نخست 

حل راس براي مشكل تعارض، در نتيجه، راه. كند يل تبديل ميوظايف به تعارض در مقام دال
آنچه . كانت معتقد بود تعارض در وظايف امكان ندارد. تفاوتي با سخن كانت نخواهد داشت

راس نيز تعارض . ي وظايف است نه در خود وظايف و الزامات»مبنا«و » زمينه«هست تعارض در 
 بالفعل و در مقام عمل كه هميشه ةند نه در وظيفدا را در داليل اخالقي براي عمل كردن مي

بنابراين نظر ابتكاري راس در تفكيك وظيفه در نگاه نخست و در مقام عمل، چيزي . واحد است
  . اضافه بر نظر كانت، جز يك جعل اصطالح جديد نخواهد بود

 مطلب آخر اينكه راس معتقد است ما اغلب برخي از وظايف در نگاه نخست خود را    
عبارت ديگر ما هب.  درست و واقعي ما كدام استةتوانيم بفهميم وظيف  ولي هرگز نمي،شناسيم مي

در كل  ولي در مورد اينكه در هر موقعيت خاص عملي، ،در مورد اصول اخالقي، معرفتي داريم
 اين تركيب جالبي از قطعيت عام اخالق با نوعي. دانيم را بايد انجام دهيم، چيزي نميچه كاري 

  .(Dancy, p.223)از اختالف در موارد خاص است

  

  فهرست وظايف در نگاه نخست

ترين وظايف در نگاه  فهرستي از مهم،راس پس از تفكيك و تعريف وظايف در نگاه نخست
وظايف اين بدون ادعاي كامل يا نهايي بودن، فهرست زير را براي او . كند نخست را ارائه مي

  :كند پيشنهاد مي
  : استرسد مشتمل بر دو نوع به نظر ميكه ي كه مبتني بر اعمال پيشين من است  وظايف.الف

   مانند ،اند توان قول ضمني ناميد مبتني  وظايفي كه بر قول يا آنچه مي:وظايف وفاداري. 1    
  هاي تاريخي و تعهد ضمني به دروغ نگفتن كه در شروع به گفتگو يا در نوشتن كتاب        
  .تاني وجود داردنه داس        

   جبران ة وظايفي كه بر عمل نادرست پيشين مبتني است و شخص وظيف:وظايف جبراني. 2    
  .كه به ديگران وارد كرده استرا داردها و ضررهايي  آسيب        

  هاي آنان نسبت  ها و نيكي هاي ديگر، شايستگي  انسانة وظايفي كه مبتني بر اعمال گذشت.ب
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  :به من است    
  هاي ديگران در  نيكيدليل هشناس بودن بر و حقزا سپاسگة وظيف:اريزوظايف سپاسگ. 3    

  . استحق شخص و در صورت امكان پاسخ آن با نيكي متقابل        
  كه بدان يا هر چيزي( وظايفي كه مبتني بر واقعيت يا امكان توزيع لذت يا خوشي .ج

  اي نسبت به  در چنين مواردي وظيفه. افراد استهاي  بدون مطابقت با شايستگي) معناست    
  :شود هم زدن و محفاظت از چنين توزيعي ايجاد ميرب    
   ةوجلوگيري از توزيع ناعادالنه نفع و ضررها و توزيع منصفان  دفعة وظيف:وظايف عدالت. 4    

  .آنها        
  د كه نهان وجود دار وظايفي كه مبتني بر اين حقيقت هستند كه موجودات ديگري در ج.د

  :توانيم شرايط آنها را از جهت فضيلت، يا عقل يا لذت بهبود ببخشيم ما مي    
 عقل، خيراخالقي، سعادت و خوشبختي  پرورش سالمت، امنيت،ة وظيف:  وظايف نيكوكاري.5    

  .(Ross, The Right and the Good, p.21)ديگران
  توانيم شرايط خودمان را از جهت فضيلت يا  مي وظايفي مبتني بر اين واقعيت كه ما  .هـ
  :عقل بهبود ببخشيم    
   خير و خوبي شخص يطريقي كه موجب ارتقاهعمل كردن ب:  نفس- وظايف اصالح. 6    

  ، خيراخالقي و سعادت او را افزايش )عقل( سالمت، امنيت، حكمت شود و مثالً مي        
  .دهد مي        

  : نيكوكاري جدا كرد و آنةد كه برخي وظايف را بايد از وظيفكن  راس پيشنهاد مي.و
   آسيب نزدن به ة عدم زيانگري يا عدم شرارت، وظيفة وظيف:گري  زيان-وظايف عدم. 7    

  شناختي است، اجتناب از اضرار به سالمت، امنيت،ديگران از نظر فيزيكي و روان        
   صدمه نزدن و عدم ةشن است كه وظيفرو. عقل، سعادت و خوشبختي ديگران        

   در  برخي مواقع، ، زيراتواند در ضمن نيكوكاري قرار گيرد زيانگري به ديگران نمي        
  گيرد و بديهي است   عدم زيانگري قرار مية نيكوكاري به ديگران در برابر وظيفةوظيف        
  .(ibid) نيكوكاري استتر از كه عدم زيانگري به ديگران مقدم و الزامي        

 درست است عملي اخالقاً(» اصل سود«سودگرايان معتقد به يك اصل اصيل اخالقي به نام     
» امر مطلق«و كانت معتقد به ) كه بيشترين سود را براي بيشترين تعداد از افراد جامعه داشته باشد
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ملي تو قانون عام طبيعت  عةبتواني اراده كني كه قاعد هميشه چنان عمل كن كه در عين حال، (
شد و فاعل اخالقي وظايف خويش   اصول اخالقي استنتاج ميةآنها بقياز طريق بودند كه ) دشو

 ولي راس هيچ قاعده و قانوني براي استنتاج وظايف در نگاه نخست ارائه ،داد را تشخيص مي
گرايي  رايي و تكثرله در شهودگئدليل مس. كند مي  فهرستي از وظايف را بيان كند و صرفاً نمي

گرايي در باب اصول اخالقي است و معتقد است هر يك از  او مخالف هرگونه وحدت. اوست
 اصول اخالقي را به يك اصل ةتوان هم اين عناوين خود يك عنوان و اصل مستقل است و نمي

را تواند با شهود عقلي خود وظايف خود   طبق ديدگاه شهودگرايي انسان ميثانياً. تحويل برد
كند  عقل ما درك مي. اي براي استنباط آنها نيست تشخيص دهد و نيازي براي ارائه اصل يگانه

كه عدالت يا وفاي به عهد به خاطر وصف عدالت و وفاي به عهد بودن كاري الزامي و واجب 
  .  شود است و وظيفه محسوب مي

  وظايف اصلي و اشتقاقي

خواهد نشان دهد   مياو. هرست موقتي است يك ففقطفهرست راس از وظايف در نگاه نخست 
تر ديگري تحويل برد و تعداد وظايف اصلي را كمتر  توان اين وظايف را به وظايف كلي كه مي

لذا او وظايف را به وظايف اصيل . وظايف غيراصيل و اشتقاقي جايي در اين فهرست ندارد. كرد
مندي در ملي متاسفانه توضيح نظا و،كند و اشتقاقي يعني مشتق شده از اصول ديگر تقسيم مي

 به ذكر چند مثال اكتفا دهد و صرفاً مورد اين تفكيك و ارتباط اين دو دسته وظايف نمي
  .كند مي
رسد اينها  در واقع به نظر مي«: نويسد راس پس از ذكر فهرست وظايف در نگاه نخست مي    

، وظايف در نگاه نخست ايجاد هايي باشند كه در آنتمام راه] فهرست وظايف در نگاه نخست[
 مثال .(ibid,p.27)»شوند تري با هم تركيب مي هاي پيچيده عملي، آنها به روشةدر تجرب. شوند مي

شناسي،  حقةاين وظيفه، از سه وظيف. شهروندان استاز سوي  اطاعت از قوانين كشور ةاو، وظيف
هايي باشيم  ها و نيكي ار خوبيزسگشناس و سپاما بايد حق. »شود ناشي مي«وفاداري و نيكوكاري 

در ضمن ما يك قول و عهد ضمني به اطاعت از قانون و دولت . ايم كه از دولت دريافت كرده
در واقع خود را متعهد به رعايت قوانين آن كشور ، جواز اقامت در كشوريبا اخذ . ايم داده
 چون بدين وسيله كند،مينيكوكاري ما را ملزم به اطاعت از قانون ة همچنين وظيف. يمكن مي
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  .شود خيرعمومي در جامعه حاصل مي
و ) شـرارت ( اصـيل عـدم زيـان گـري          ة دروغ نگفـتن اسـت كـه از دو وظيفـ           ةمثال ديگر وظيف      

راس معتقد است در روابط اجتماعي يـك قـول ضـمني بـه بيـان حقيقـت       . شود وفاداري ناشي مي  
تعهـد بـه راسـتگويي و       ، م كنيد  ي را نقل مي   يد و كالم  بگشا  وقتي شما لب به سخن مي     . وجود دارد 

همچنـين گـاه دروغ     . دروغگويي، شكستن اين قول و پيمان ضـمني اسـت         . شويدميبيان حقيقت   
. كنـد  گـري ايـن كـار را ممنـوع مـي       عـدم زيـان  ةگفتن مستلزم ضرر زدن به ديگران است و وظيف 

 ،ي اسـت و دروغ نگفـتن    وفاداري و عدم زيان گري علت ممنوعيت دروغگـوي         ةبنابراين دو وظيف  
   .(ibid,pp.54-55)وظيفه در نگاه نخست غيراصيل و اشتقاقي است

 ، زيـرا رسد توجيه راس از اشتقاقي بودن نادرستي دروغگويي چنـدان صـحيح نباشـد      به نظر مي      
توان فرض كرد كه دروغگويي با وجود اينكه به كسي ضرري نزده است بـاز                 موارد زيادي را مي   

دليـل  ه بـ اش صـرفاً  دروغگويي يك عنوان اصيل است كه قـبح و نادرسـتي    . ح است نادرست و قبي  
شود يا قول ضمني به بيان حقيقـت در   دروغ و خالف واقع بودنش است نه اينكه موجب ضرر مي       

  . روابط اجتماعي وجود دارد
 و دهد فقط شامل وظـايف اصـيل   بنابراين فهرستي كه راس از وظايف در نگاه نخست ارائه مي        

 ولـي جـايي در   ، شـوند  وظايف غيراصيل و اشتقاقي گرچه وظيفه محسوب مـي  . غيراشتقاقي است 
بايد توجه داشـت كـه غيراشـتقاقي بـودن دليلـي بـراي انـدراج در فهرسـت                   . فهرست راس ندارند  
تـرين سـطح ممكـن از وظـايف را            ترين و عام    كند كلي    زيرا راس تالش مي    ،وظايف اصيل نيست  

بنابراين ممكن است وظايفي اشتقاقي نباشند ولـي داخـل در فهرسـت    .  كنددر فهرست خود جمع   
بنـابراين بـا تفكيـك    .  كافي عام و كلـي نيـستند  ةوظايف در نگاه نخست هم نباشند، چون به انداز  

  .توان فهرست راس را بهتر فهميد تر و كمتر عام مي و عام) اشتقاقي(وظايف به اصلي و غيراصلي 

  

  ه نخستاولويت وظايف در نگا

پرسـيد كـه ايـن    بست وظايف در نگاه نخست مشخص شـد، ممكـن اسـت     حال كه تعريف و فهر    
 كدام را بايد بر ديگـري تـرجيح داد؟       ،وظايف چه نسبتي با يكديگر دارند و در مقام تعارض آنها          

آيا ترتيبي براي أهم و مهم بودن آنها وجود دارد؟ راس معتقد است هيچ فهرست و ترتيبـي بـراي       
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نظريـه  . توان ارائه داد كه هميشه و همه جا ثابت باشد      و تقدم وظايف در نگاه نخست نمي       اولويت
توانيم پيشاپيش مشخص كنيم كه كـدام وظيفـه در نگـاه         ما نمي . پردازي در اين مقام بيهوده است     

حقيقـت ايـن اسـت كـه گـاه      . سـت  اتر از وظيفه در نگاه نخست ديگـر   تر و اولي    نخست با اهميت  
 گـاه ارزش وفـاي بـه قـول بـه            .بـه قيمـت تمـام وظـايف ديگـر         حتي  وفاي به قول كند     آدمي بايد   

 رديـف  ةتوانـد در زمينـ   پردازي نمـي  نظريه. اي است كه نقض آن در آن موقعيت بهتر است         اندازه
 بلكـه در هـر مـورد و موقعيـت     ،كردن وظايف در نگاه نخست، بـه ترتيـب اهميـت كمكـي كنـد              

حسب شرايط و با بررسي خصوصيات و اوصاف اعمال تـصميم   خاص، خود فاعل اخالقي بايد بر     
و سنگيني تـرازو بـه نفـع كـدام عمـل         دارد  بگيرد كه كدام وظيفه در نگاه نخست اهميت بيشتري          

  .(Dancy, p.221)كند ما ناگزير از حكم كردن هستيم و نظريه در اين مورد به ما كمك نمي. است

تـوانيم فهرسـتي از وظـايف در نگـاه      دانـد كـه نمـي    يراس اين را وضعيت ناگوار اخالقي ما مـ            
 جهان  شايد اگر خودِ  . يمكنرتب  منخست به ترتيب اهميت و اولويت، يكبار براي هميشه تنظيم و            

پردازي مطابقـت آن بـا واقـع اسـت نـه              مهم در نظريه  . شد چنين كاري كرد     منظم و مرتب بود مي    
ايف در م فهرستي بدون ترتيـب اولويـت از وظـ     تواني  ما فقط مي  . كارگيري آن هسادگي و راحتي ب   

  . (ibid)نگاه نخست ارائه دهيم 

اي وجـود نـدارد كـه بـا مـا بگويـد كـدام         راس معتقد است هنگام تعارض تكاليف هيچ قاعـده          
 ايـن بـاور اسـت       ةكوشش براي مدون ساختن چنين احكامي تنها نشان دهند        . تر است   تكليف مهم 

 امـا ايـن     ، سـنجيد  توان اهميت تكـاليف را دقيقـاً        ارد كه با آن مي    كه روشي براي محاسبه وجود د     
چنين احكـامي نيـاز بـه قـضاوت دارد و قـضاوت و تحكـيم        . چيزي است كه راس منكر آن است      

بعـالوه  . تنها براي كساني ممكن است كه نسبت به مسائل پيش آمده بصيرت واقعي داشـته باشـند          
 كـه كـدام يـك از دو تكليـف           پرسـش اص، ايـن    اين فرضي نابخردانه است كه در هـر مـورد خـ           

 مـواردي وجـود داشـته باشـد كـه قـضاوت كـردن               شـايد . ترند، پاسخي مشخص داشته باشـد       مهم
 اهميتـي  شـد كـه در چنـين مـواردي هـر دو تكليـف دقيقـاً          بااين نبايد به ايـن معنـا        و  ممكن نباشد   

 آن در عمـل دشـوار    پاسـخي وجـود دارد، امـا رسـيدن بـه          د يا فرض شـود كـه حتمـاً        نيكسان دار 
  ).281مك ناتن، ص(است

ي بـين برخـي از وظـايف در نگـاه     يهـا بندي  اين تفاصيل، راس گاهي اوقات، اولويت    ةاما با هم      
  :نخست كرده است
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        نيكوكـــاري ةتـــر از وظيفـــ  عـــدم زيـــانگري مقـــدم و اولـــيةدر شـــرايط مـــساوي، وظيفـــ.1    
  .(Ross, The Right and the Good, p.22)است

 امـا   ،بايد قبل از نيكوكاري و مقدم بـر آن اعمـال شـود            )  وفاي به قول   انندم( وفاداري   ةوظيف. 2    
در مقايـسه بـا خيـر     كـه خيـر و نيكـي        شـود  نيكوكاري فقط و فقط زماني بـر وفـاداري مقـدم مـي            

  .(ibid, p.19)وفاداري بسيار  زياد باشد

هيچ وظيفه در نگاه نخست استثناناپذيري وجـود        كه  كند همچنان   كيد مي أدر نهايت، راس باز ت        
 را هاتوانيـد ايـن اسـتثنا    شما فقط مـي . ي نيز وجود ندارديدار بدون استثنا  اولويت ةندارد، هيچ قاعد  

  .(Garrett, p.6)دهد، ببينيد و مشاهده كنيد زماني كه رخ مي

  نقد و بررسي ديدگاه راس
در مورد تعريـف  را اگر تصريحات او . جود دارد ديويد راس و  ةرسد تناقضاتي در نظري     به نظر مي  

اش از ايـن اصـطالح     به عنوان مراد اصـلي ،وظيفه در نگاه نخست مبني بر اينكه واقعاً وظيفه نيست   
منـشأ   اشاره كرديم، تناقض ديگـري نيـز بـا كالمـش در مـورد                پيشتربدانيم، عالوه بر تناقضي كه      

 ةوظايف ما فقط رابطـ منشأ  كند كه     مور بيان مي   جورج   ةاو در رد نظري   . وظايف ايجاد خواهد شد   
 قول دهنده با قـول  ة بلكه ما روابط ديگري مانند رابط ،ايجاد بيشترين سود براي افراد جامعه نيست      

گيرنده، بدهكار با بستانكار، همسر با شـوهر، فرزنـد بـا والـدين، دوسـت بـا دوسـت، همـوطن بـا                   
يك وظيفه در نگاه نخـست بـراي مـا هـستند كـه              هموطن داريم كه هر يك از اين روابط، مبناي          

الزامـي واقعـي بـر مـا     منـشأ  بنابراين اين روابط . مطابق شرايط مورد، الزامي كم يا بيش بر ما دارند   
را منـشأ  او اينهـا  كـه  اگر در دفـاع از راس گفتـه شـود    . هستند وگرنه نقض كالم مور نخواهد بود     

تـر ديگـري پـيش      يعني وظيفه در نگاه نخست مهم      داند يعني اگر مانعي     وظيفه در نگاه نخست مي    
يم عـروض مـانع     يگو  الزم نخواهند بود، در جواب مي     منشأ  الزام و وظيفه هستند وگرنه      منشأ  نيايد،  

مر بيرون از ذات اين اعمـال و روابـط اسـت و اگـر در حالـت عـدم مـانع، ايـن                        ايا عدم آن، يك     
  . الزام واقعي باشندمنشأ ايد الزام هستند در حالت عروض مانع هم بمنشأ روابط 

در نگـاه نخـست و در مقـام عمـل،     وظيفـه  جـاي تفكيـك وظـايف و درسـتي        ه اگر ب  ،به نظر ما      
گـرا هـستيم كـه     اگر وظيفـه . تفكيك وظيفه و درستي ذاتي و عرضي را جايگزين كنيم بهتر است        

دانـد نـه نتـايج،      مي اصلي آن اين است كه درستي و نادرستي اعمال را ناشي از ذات آنها             ةشاخص
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پس ذات عمل يا اقتضاي درستي دارد يا اقتضاي نادرسـتي و ذاتـي شـيء هميـشه بـا آن هـست و                   
الـزام مـا بـوده    منشأ اين درستي و نادرستي ذاتي، كه قابل شهود توسط عقل است،      . كندتغيير نمي 

بـدين طريـق،    . رو بنابراين هميشه نسبت به آن وظيفه داريم حتي در موارد تعارض با وظايف ديگ              
طـور مطلـق يـا    هيعنـي اعمـال اخالقـي، بـر حـسب ذات، بـ      . شـود   اطالق احكام اخالقي اثبات مـي     

ممكن است در برخي شرايط و مواقع، عمل كـردن        . ند يا نادرست و اين استثناپذير نيست      ادرست
 موجـب     اگر انجام عملي كه بر حسب ذاتش درسـت اسـت،           مثالً. به مقتضاي ذات، درست نباشد    

د كه هيچ عقـل سـليمي تحمـل آن را بـه خـاطر انجـام يـك        شوتايج شوم و ناگوار بسيار بزرگي       ن
در چنـين مـواقعي     . كند، عمل به مقتضاي ذاتي عمل، صحيح نخواهد بـود           ييد نمي أعمل درست ت  

شـود و مـا را از عمـل بـه آن       درست، عارض ميبايد گفت يك نادرستي عرضي، برآن عمل ذاتاً   
 گرچـه ايـن   ،شـود  ارت ديگر مانع از به فعليت رسيدن اقتـضاي ذاتـي عمـل مـي            به عب . كند  منع مي 

انجـامش،  ه دليـل آنكـه    درسـت، بـ  گاه نيز ممكن است يك عمل ذاتاً. اقتضا همچنان وجود دارد   
 باالتري از اهميت و اولويت برخوردار       ةكه از درج  شود  مي درست ديگر    موجب ترك عمل ذاتاً   
يد گفتن اينكه اعمال از حيث درستي و نادرسـتي داراي مراتـب             شا. گردد  است، عارضاً نادرست    

درستي و نادرستي، اوصافي بسيط و غيرقابل       ، زيرا   و درجات مختلف هستند چندان صحيح نباشد      
 ولـي از  ،تـر نـداريم   تـر و نادرسـت     ند يا نادرسـت؛ درسـت     ااعمال يا درست  . نمايند  بندي مي   درجه

برخـي اعمـال درسـت، بهتـر و احـسن از         . بنـدي كـرد     هتوان اعمال را درجـ      حيث حسن و قبح مي    
 براي مثال   .تر از اعمال نادرست ديگر      اعمال درست ديگرند و برخي اعمال نادرست، بدتر و قبيح         

 گرسنه خيلي بهتر و احسن از غذا دادن به يك حيوان اسـت، يـا نجـات جـان     ةغذا دادن به همساي 
همچنـين قتـل    . ز غذا دادن به يك گرسنه است      يك انسان يا حفظ آبروي او خيلي بهتر و احسن ا          

  .تر از مجروح ساختن اوست گناه خيلي بدتر و قبيح يك بي
گـذاريم،   گنـاه كنـار مـي    نجات جـان يـك بـي   دليل هكه در مقام تعارض، راستگويي را ب    زماني    

 چون اقتضاي ذات راسـتگويي، درسـتي اسـت و           ،دهد  حسن و درستي ذاتي خود را از دست نمي        
امـا در ايـن     . گويي هميشه درست است و معناي اطالق احكام اخالقي چيزي جز اين نيـست             راست

گـذاريم، چـون    تـر ديگـر، راسـتگويي را كنـار مـي      يك عمل درست مهم دليل  همورد خاص كه ب   
تر به خـاطر     تر ديگر است و ترك عمل مهم        تر و ضروري    راستگويي مستلزم ترك يك عمل مهم     

راسـتگويي در   .  شـود  نادرست مـي    بنابراين راستگويي عارضاً   ،ت است عمل به مهم، قبيح و نادرس     
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تفـاوت نظـر مـا بـا     . بلكه نادرستي آن عرضي استشود، اين موقعيت خاص، حقيقتاً نادرست نمي  
شـمارد و جهـات     نادرست مينظر راس اين است كه او راستگويي در موقعيت متعارض را حقيقتاً    

دانـد و آن را اصـالً وظيفـه           نادرست ساختن راستگويي مي   نادرست ساز در اين شرايط را موجب        
.  فاعل اسـت ة ولي به نظر ما راستگويي در اينجا هم ذاتاً درست و الزامي و وظيف،شمارد  فاعل نمي 

تر بايد آن را ترك كنـيم و عمـل كـردن بـه آن در ايـن                     مهم ةولي از باب ضرورت عمل به وظيف      
 مـا بـوده اسـت بايـد     ةت چـون راسـتگويي وظيفـ    ولي در هر صور ؛موقعيت خاص، درست نيست   

اگر به سـبب دروغگـوئي مـا از كـسي حقـي ضـايع شـده                 . درصدد جبران اين ترك وظيفه باشيم     
بعداً درصدد جبران كامل يا ناقص آن باشـيم و اگـر جبـران آن ممكـن نيـست بايـد بـه           بايد  است  

ايـم   اخالقـي انجـام داده   چرا كه در هر صورت عمـل غيـر       ،خاطر دروغي كه گفتيم استغفار كنيم     
  .ايم گرچه معذور بوده

  
   نتيجه

او با تفكيك . گراست گراي وظيفه ديويد راس يك فيلسوف اخالق رئاليست شهودگراي تكثر
وظايف در نگاه نخست و وظايف در مقام عمل سعي داشت مشكل تعارض و اطالق وظايف 

وده و چيزي بر نظر كانت در باب رسد در اين راه موفق نب  اما به نظر مي،اخالقي را حل كند
كانت براي حفظ اطالق وظايف اخالقي، . تعارض وظايف جز جعل اصطالح نيفزوده است

گونه حل كند كه تعارض در زمينه و مباني وظايف است نه در سعي كرد مشكل تعارض را اين
 كه راس نيز با جعل اصطالح وظايف در نگاه نخست و در مقام عمل قائل شد. خود وظايف

ما در مقام عمل . تعارض در وظايف در نگاه نخست امكان دارد نه در وظيفه در مقام عمل
 متعارض غير مهم، در واقع ةتر هستيم و وظيف  مهمةهميشه موظف به يك وظيفه، آن هم وظيف

براي حل مشكل تعارض .  راس داراي تناقضاتي است كه بيان شدةنظري. اصالً وظيفه نبوده است
. ظايف اخالقي به نظر ما بايد اعمال را به درست و نادرست ذاتي و عرضي تقسيم كردو اطالق و

 ما بوده و واقعاً ما را ملزم به انجامشان ة وظايف اخالقي ما چون ذاتاً درست هستند، وظيفةهم
 ولي گاه در برخي شرايط، ممكن است انجام يك عمل ذاتاً درست، به خاطر تعارض ،كنند مي

 درست ديگر كه از ضرورت و اهميت بيشتري برخوردار است، عرضاً نادرست با عمل ذاتاً
 واقعي ما بوده، گرچه نسبت به تركش ة، چون عمل مرجوح وظيف اينولي با وجود. گردد
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  .  و مستحق نكوهش نيستيم ولي نسبت به جبرانش وظيفه داريميممعذور بود
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