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چكيده
یکی از مفاهیم موردبحث در فرا اخلاق که در سیاقهای اخلاقی بسیار به کار میرود و نقش مهمی
در صدور داوری اخلاقی دارد ،مفهوم الزام یا وظیفه است که از مفاهیم هنجاری محسوب میشود.
از فیلسوفانی که به این مفهوم پرداخت و آن را غیرقابلتقلیل و متمایز از مفاهیم ارزشی میدانست،
ویلیام دیوید راس است .او بسیاری از مباحث اخلاقی خود را تحت تأثیر اندیشههای پریچارد بیان
داشت؛ ازاینجهت تبیین دقیق دیدگاه پریچارد در فهم نظریه اخلاقی راس دارای اهمیت بسیار
است .لذا ،نوشتار حاضر درصدد است تا دیدگاه فرا اخلاقی و شهودگرایی راس را در پرتو اندیشه
پریچارد به روش تطبیقی -توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای مورد مدّاقه قرار
دهد که در چه مواردی از او تأثیر پذیرفته و آیا میتوان بهرغم این تأثیرها نظر او را دیدگاهی
بدیع محسوب نمود .درنهایت تحقیق حاضر نتیجه میگیرد راس علیرغم تأثیر زیادی که از
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پریچارد پذیرفته ،سعی کرده مشکلات آن دیدگاه را برطرف کند و بر اساس مبانی فلسفی خود
نظریه وظیفه در نگاه نخست را بهجای مفهوم حق یا مطالبه پریچارد ارائه دهد و تمایز میان الزام و
خوب اخلاقی را هم بر اساس عینیگرایی و هم با توجه به ذهنیگرایی اخلاقی توجیه کند.
واژگان کلیدی :راس ،شهودگرایی اخلاقی ،الزام اخلاقی ،پریچارد ،وظیفه در نگاه نخست.
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مقدمه

احکام ارزشیی مربو به ارزشگذاری اعمال انسیان بهوسیله واژههای خوب ،بد ،باارزش
و بیارزش اسیییت؛ لیکن احکیام تجویزی بیا هدف راهنمایی و هدایت افراد در مسیییائل
زندگی به وجود میآیند و درباره چیزهایی اسییت که درسییت یا نادرسییت هسییتند؛ الزام
اخلیاقی بیا احکام تجویزی مرتبا اسیییت و به بایدها ،نبایدها و دسیییتورات اخلاقی اطلاق
میشیود .هرک

در زندگی خود نیروی الزامات را احسیاس و بار به دوش کشیدن آنها

را بهوضییو لم

میکند و اگر کمی تأمل کند ،از خود میپرسیید آیا واقعاً دلیلی وجود

دارد که چنین عملی را انجام دهد یا ترک نماید؟ آیا ممکن نیسیییت تمام این مدت توهم
چنین الزامی را داشیته است؟ حتی اگر هم نیروی الزام را احساس کند ،بازهم میبیند این
اصییول یا قواعد در همه سیییاقهای اخلاقی رهگشییا نیسییتند و درنتیجه درسییت یا الزامآور
لحاظ نمیشییوند .اینکه منشییأ الزام اخلاقی و اصییول آن چیسییت و چه ارتباطی با خوب
اخلاقی دارد و چگونه میتوان راهی به درک آنها داشییت ،از مباحث مهم فلسییفه اخلاق
به شییمار میآید .هنگامیکه صییحبت از فلسییفه اخلاق میشییود ،نخسییتین امری که ممکن
اسیییت به ذهن خطور کند ،آن اسیییت که چه اعمال و کارهایی الزامآور ،وظیفه و خوب
محسیوب میشیوند؛ یعنی چه قواعد و اصولی وجود دارند که به فرد بگویند کدام کارها
خوب اسییت و یا باید آنها را انجام دهد .ازاینجهت فلسییفه اخلاق در سییاحت فرا اخلاق
سیعی میکند تا به پرسیشهای درجه دو درباره مفاهیم هنجاری و ارزشی بپردازد و آنها
را از منظر هسییتی شییناختی (عینیگرایی و ذهنیگرایی اخلاقی) و معرفتشییناختی (روش
توجییه گزارههیای اخلیاقی) مورد بررسیییی قرار دهد (ادواردز ،1212 ،ص  .)۵74مفهوم
عمیل درسیییت و نحوه پیونید آن با خوبی اخلاقی دارای چنان اهمیتی اسیییت که کمتر
فیلسیوف اخلاقی را میتوان یافت که دغدغه تبیین آن را نداشیته باشد؛ بااینحال هر یک
از فیلسییوفان تقریرات متفاوتی از آن ارائه دادهاند .ویلیام دیوید راس )1171-1877( 1از
فیلسیوفان شیهودگرایی قرن بیستم تحلیل مفصلی در این موضوع انجام داد و در پی یافتن
1. William David Ross
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آن بود که الزام و یا وظیفه چیسیت و چه ویژگیهایی باید داشته باشد .او باوجودآنکه از
وظیفهگرایان محسوب میشود ،اما تحلیل متفاوتی در این موضوع انجام داده ،بهطوریکه
فیلسییوفان پیش از وی به شیییوه او به این موضییوع نپرداختهاند .این تحلیل ازآنجهت مهم
اسیت که ماهیت الزام و وظیفه چیسیت و چه ویژگیهایی باید داشیته باشد و اصول آن تا
چیه انیدازه به کار میآیند و مطلق هسیییتند .سیییدال بعدی این اسیییت که آیا وقتی از امر
الزامآور صحبت میشود ،آیا منظور همان خوب اخلاقی است یا خیر.
از طرفی هنگامیکه به اندیشییههای راس پرداخته میشییود ،میتوان به رابطه دیدگاه
او و دیدگاه پریچارد اشیاره کرد؛ در بسییاری از جهات راس پیرو پریچارد است .هارولد
آرتور پریچارد )1137-1871( 1از فیلسیییوفان شیییهودگرایی معاصیییر با راس بود که تأثیر
زییادی بر وی داشیییت ،بیهطوریکیه راس در هر دو کتیاب مهم اخلیاق خود تحت تأثیر
اندیشییههای پریچارد بوده اسییت ( .)Dancy, 2011, pp. 88-89با مطالعه آثار این دو
فیلسیییوف میتوان درییافیت که نظریه راس علاوه بر اینکه از بسییییاری جهات به دیدگاه
پریچارد شیباهت دارد ،لکن درعینحال بدیع هم است .این تحقیق با محوریت نظرات فرا
اخلاقی پریچارد و راس در خصییوص مفهوم وظیفه یا الزام و خوب درصییدد آن اسییت تا
علیاوه بر بیان شیییباهت دیدگاه راس با پریچارد ،درعینحال نوآوری اندیشیییه او را مورد
تحلیل قرار دهد .جهت تبیین دقیق این موضیوع بررسی آثار پریچارد و راس در خصوص
ماهیت دقیق الزام و ارتباطش با خوب بسیییار حائز اهمیت اسییت .لذا این تحقیق درصییدد
اسییت تا بررسییی نماید که راس در باب مفهوم الزام و اصییول آن تا چه اندازه از پریچارد
تیأثیر پذیرفته و ارتبا آن با خوب را بر این اسیییاس چگونه توجیه کرده اسیییت .در این
راسیتا مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت عمل درست و الزام (بند اول) ،شهودگرایی در پریچارد
و راس (بند دوم) ،درسیییت ،خوب و امر الزامآور (بند سیییوم) ،مفهوم «حق» و «وظیفه در
نگاه نخسیت» (بند چهارم) ،اصیول وظای

در نگاه نخست و نقش آنها در صدور حکم

(بنید پنجم) ،ذهنیت گرایی در پریچارد و راس (بند شیییشیییم) ،تعری

دیگر پریچارد از

1. Harold Arthur Prichard
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میاهییت عمیل و تأثیر آن بر راس (بند هفتم) و درنهایت پیوند میان امر درسیییت و خوب
اخلاقی از دیدگاه راس (بند هشتم) میپردازد.
 .9ماهيت عمل درست و الزام

در فلسییفه اخلاق جهت تبیین مفهوم درسییت و الزام ،ضییروری اسییت ماهیت فعل و عمل
بررسیی گردد؛ لذا ،پریچارد از جایی شیروع میکند که بسیاری از فیلسوفان اخلاق هرگز

پای نگذاشییتند :یعنی توضییین اینکه فعل 1یا عمل 2چیسییت .او در مقاله معروفش به نام آیا
فلسفه اخلاق مبتنی بر اشتباه است؟ )1112( 2از یک نوع شهودگرایی اخلاقی دفاع میکند
و معتقد است فلسفه اخلاق اساساً تمایل دارد تا استدلالهایی را فراهم کند که از مقدمات
غیرهنجاری آغاز میکنند تا به اصیییول الزامآوری مانند این اصیییل که «باید به قول خود
وعده کنید» یا «نباید دزدی کنید» ،برسند؛ لیکن به نظر او این اشتباه است ،هم به این دلیل
که غیرممکن اسیییت جملهای در مورد آنچه فرد باید انجام دهد ،از جملاتی که مربو به
الزام نیسیتند( ،حتی جملاتی در مورد اینکه خوب چیسیت) ،استنتاک کرد و هم بهاینعلت
کیه اصیییول فهم عرفی 3از الزامات اخلاقی بدیهی هسیییتند ( 4)Dancy, 2014؛ بنابراین
هدف اصیلی او در این مقاله اظهار این نکته بود که در مقام حلوفصییل این مسئله که چه
الزاماتی بر عهده فرد اسیت ،بحثوجدل بیمورد است و بنابراین فلسفه اخلاق به صورتی
که تاکنون تصور میشده ،موضوعی بلا مصداق است( .وارنوک ،128۱ ،صص .)82-82

پریچارد در آغاز کار خود مینویسد ،ما آگاهانه در عمل یا فعل تغییری ۵را به وجود
میآوریم؛ لیکن چه چیزی باعث میشود تا یک عمل درست یا نادرست باشد؟ به نظر او
«عمل درسیییت» دو ویژگی مشیییخص دارد .1 :ماهیت اموری که به وجود میآیند؛ برای
1. action
2. act
?3. Does Moral Philosophy Rest on a Mistake
4. common sense
5 . Dancy, J (2014). Plato.stanford.edu. Retrieved 21 September 2018, from
https://plato.stanford.edu/entries/prichard/
6. originating a certain change consciously
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مثال عمل درسییت عبارت اسییت از ایجاد تغییر مشییخص و  .2رابطه مشییخصییی که در آن
فاعل با خودش و با دیگران دارد .این رابطه بخشیییی از موقعیت واقعی را که او باید عمل
کند ،تشییکیل میدهد؛ برای مثال تعلیم یک فرد جوان که ایجاد تغییر مشییخصییی اسییت،
بیهعلیاوه رابطیه مشیییخصیییی کیه مییان فیاعیل بیهعنوان پدر یا مادر و آن فرد وجود دارد
( .)Prichard, 1911, p. 11از طرفی باید این رابطه که فرد در موقعیت مشیخصییی قرار
گرفته تبیین شیییود؛ برای مثال او الزام دادن هدیه به فرد ال

را درک نمیکند تا وقتیکه

به یاد بیاورد آن فرد خدمتی را در گذشییته برایش انجام داده اسییت ( Prichard, 1912,

 .)p. 12باوجوداین پریچارد در مورد مفهوم «رابطه» بسیییار تحت تأثیر مذهک کاتولیک
اسییت؛ زیرا او انسییانیت را بهعنوان اصییل و اسییاس این رابطه میپذیرد :الزام برای آسیییک
نرسییاندن به احسییاس دیگری مسییتلزم این نیسییت که رابطه خاصییی میان فاعل و آن فرد
وجود داشیته باشید؛ یعنی رابطهای وجود ندارد ،جزء اینکه هر دو انسیان هستند و در یک
جهان زندگی میکنند؛ بنابراین منظور از رابطه مشیخص این نیسیت که باید رابطه خاصی
میان آنها وجود داشته باشد (.1)Dancy, 2014
به نظر پریچارد درسییت و الزام 2را نمیتوان با اشییاره به نتایج فعل توجیه کرد ،زیرا
نتایج تنها نشییان میدهند که عملی مطلوب یا مصییلحت اسییت ،نه اینکه الزامآور 2باشیید و
اسییتدلالش این اسییت که آیا با «پرداخت قرض» یا «گفتن حقیقت» ،میتوان چیز خوبی
ایجاد کرد یا خیر؛ برای مثال ممکن اسیت بیان شود چون نتیجه پرداخت قرض و یا گفتن
حقیقت ،خوب است ،بنابراین باید آن را انجام داد .لیکن در نظر پریچارد این بیان به یک
اصیل نادرسیت تمسیک میکند که «آنچه خوب است باید وجود داشته باشد»؛ یعنی اگر
بگوییم اصیل «من باید آن را انجام دهم» را از این اصل که «آنچه خوب است باید وجود
داشیییته باشییید» ،اسیییتنتاک میکنیم ،درواقع «خوب» را همچون یک امر الزامآور لحاظ
1 . Dancy, J (2014). Plato.stanford.edu. Retrieved 21 September 2018, from
https://plato.stanford.edu/entries/prichard/
2. right and obligation
3. obligatory
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کردهایم و در این صییورت هیچ تبیینی وجود نخواهد داشییت تا «باید» 1را از «خوب»

2

اسییتنتاک کنیم ()Prichard, 1912, p. 13؛ بعلاوه نتیجه نمیشییود که اگر یکسییری امور
«خوب» هستند ،پ

«باید» به آن نحو عمل کرد؛ برای مثال میتوان تصور کرد اگر فردی

پولی به بیمارسیتان برای کمک بدهد ،خوب اسیت؛ لیکن او این کار را در صورتی انجام
میدهد که شیخص دیگری به او نامه بنویسید و درخواست کمک نماید .آیا از این نتیجه
میشیود که این شیخص باید نامهای بنویسید؟ خیر .آنچه نتیجه میشود این نیست که نامه
نوشییتن به آن فرد خوب اسییت( ،پریچارد مفهوم خوب ابزاری 2را رد میکند) بلکه نامه
نوشتن به او نتیجه خوبی دارد (.4)Dancy, 2014
راس در مقیالیه خود بیا عنوان آییا چیزی بیه نام غایت اخلاقی وجود دارد؟ 4و بهتبع
پریچارد معتقد اسیت وقتی ماهیت اعمال درسیت جزئی را بررسی میکنیم ،اولین نکتهای
که توجه را جلک میکند ،این اسییت که آنچه الزامآور اسییت ،به معنای ایجاد تغییر در
امور اسیت و نه ارزش نتایجی که ایجاد میشود و برای اینکه عملی را وظیفه خود بدانیم،
باید آن را در ماهیت خودش الزامآور لحاظ کنیم؛ برای مثال اگر سیدال شیود آیا درستی
عمل فرد مربو به بستهبندی و پست کتاب است یا حفظ امانتی که قول داده تا برگرداند،
روشین اسیت که دومی درسیت اسیت و تنها در این موقعیت دوم است که عمل بهواسطه
ماهیتش درست است نه بهواسطه نتایجش ()Ross, 1928, pp. 4-8؛ باوجوداین مشاهده
میشیود که راس در بعیی موارد ارزش نتایج را نادیده نمیگیرد و برخی اصول در نگاه
نخست او به خاطر ارزش نتایجشان اهمیت دارند.
پریچارد در ابتدای کارش بیان کرد هر فعلی که درست است از نوعی است که همه
افعال آن نوع درسییت هسییتند :اصییول ،۵الزامات متمایزی را تعیین میکنند؛ یعنی ممکن
1. ought
2. good
3. instrumental good
4 . Dancy, J (2014). Plato.stanford.edu. Retrieved 21 September 2018, from
https://plato.stanford.edu/entries/prichard/
?5. Is There a Moral End
6. principles
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اسیت فعلی وجود داشیته باشید که چون از نوع مشیخصیی اسیت ،درست محسوب شود؛
برای مثال گفتن حقیقت ،آموزش فرزندان ،نیکوکاری ،خدمت به کشییور؛ لکن در جایی
میتواند فعل دیگری از آن نوع وجود داشیته باشید که درست نباشد ،زیرا از نوع دیگری
اسییت که مهمتر محسییوب میشییود؛ بنابراین متوجه شیید جمع این اصییول منجر بهنوعی
تناقض و ناسییازگاری میشییود و به سییمتی حرکت کرد که راس آن را «وظای

در نگاه

نخسییت» 1نامید .بر این اسییاس اصییول آن چیزی را تعیین میکنند که پریچارد «حق» 2یا
«مطالبه» مینامد؛ مانند خدمت به کشور -لیکن چنین «حقی» میتواند بهواسطه یک «حق»
دیگر که سینگینتر است ،مانند مراقبت از مادر پیر سرکوب شود؛ باوجوداین تفسیر راس
به نظر میرسد که با تفسیر پریچارد متفاوت باشد ( )Hurka, 2014, pp. 69-78که در
ادامه این تفاوت بررسی میشود.
دنسییی ( )113۵معتقد اسییت این دیدگاه پریچارد بهنوعی بیانکننده مکتک خاص
گرایی 2اسییت؛ یعنی برای صییدور حکم اخلاقی نیازی به تمسییک به اصییول اخلاقی کلی
نیست ،بلکه تنها باید خود را در موقعیت خاص قرارداد تا الزام برای انجام عمل برانگیخته
شود .از طرفی اگرچه راس یک فیلسوف اخلاق هنجارگرا محسوب میشود ،لیکن معتقد
اسییت در مواقعی که وظای

اخلاقی در تزاحم با یکدیگر باشییند ،میتوان با قرار گرفتن

در یک موقعیت اخلاقی و با تمسک به شهود حکم اخلاقی صادر کرد ( Dancy,1993,

 .)p.18باوجوداین به نظر دنسیییی پریچارد یک خاصنگر 3نیسیییت؛ یعنی اگر در جایی
عملی درسیت باشید ،یک اصیل در کار خواهد بود؛ لیکن این گفته به آن معنا نیسیت که
برای درک درسییتی عمل باید به یک اصییل تمسییک کرد ()Dancy, 2002, p. 235
دیدگاه پریچارد کاملاً مغایر این امر اسییت .نکته اصییلی مقاله «اشییتباه» این اسییت که الزام
برای انجام کاری یا درسییتی یک عمل از نوع خاص ،غیر اسییتنتاجی و بیواسییطه اس یت،
همانطور که درک حقایق ریاضی بیواسطه هستند؛ یعنی اگر فردی در مورد اصول کلی
1. prima facie duties
2. claim
3.particularism
4. particularist
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شییک کند که آیا باید برای مثال قرض خود را پرداخت کند ،تنها راهحل این اسییت که
خود را در آن موقعیت قرار دهد و اجازه دهد تا قوای تفکر اخلاقی کار خودشان را انجام
دهند ،نه اینکه به یک اصیل اخلاقی تمسیک کند؛ پریچارد این فعالیت فکری را «شهود»

1

نام مینهد (.)Prichard, 1912, p. 19
 .3شهودگرایی در پریچارد و راس

مطابق با شیییهودگرایی 2پریچارد میتوان بهواسیییطه شیییهودهای اخلاقی خود درسیییت و
نادرسییت را از هم تمییز داد؛ بعلاوه او معتقد اسییت دلایل در اصییول مندرک هسییتند و
همانطور که میگوید ابتدا باید الزام (وظیفه) جزئی را تشییخیص داد و سییپ
آن اصییل را کش ی

با تأمل بر

کرد ( .)Hawkins, 1951, pp. 3-5راس نیز معتقد اسییت اصییول

کلی وظیفه از ابتدای زندگی برای ما بدیهی نیسییتند ،بلکه متعاقباً برای ما بدیهی میشییوند
و این را با اصول موضوعه ریاضی مقایسه میکند:
’میا به تجربه درمییابیم این دو چوبکبریت با آن دو چوبکبریت جمع ًا چهار
چوبکبریت میشوند و با تأمل بر اینها و یافتههای مشابه درمییابیم که ماهیت دو و دو
اسیت که چهار را میسازد؛ به همین طریق میتوان به اصول کلی وظای
p. 32

رسید‘ ( Ross,

.)2007,

فرد در یک فرآیند اسیتقرایی ،ابتدا درستی در نگاه نخست فعل ال

را که وعده به

قول خاصیی اسیت و همچنین درستی در نگاه نخست فعل ب را که وعده به قول دیگری
اسییت مشییاهده میکند و هنگامیکه به بلوغ کافی میرسیید تا کلیات را درک کند ،با
شییهود درمییابد درسییتی در نگاه نخسییت متعلق به ماهیت هر وعده به قولی اسییت؛ یعنی
ابتدا با شییهود میتوان به بداهت درسییتی در نگاه نخسییت یک عمل جزئی از نوع خاص
رسییید و سییپ

بهواسییطه تأمل بداهت اصییل کلی وظیفه در نگاه نخسییت را شییهود کرد

(بلوکی و مصلن نژاد ،1211 ،صص .)4-3
1. intuition
2. intuitionism
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بیاوجوداین مییان شیییهودگرایی پریچارد و راس تفاوتی وجود دارد؛ پریچارد یک
شیهودگرایی افراطی 1اسیت و معتقد است هر فعلی که درست است نه به خاطر نتایجش،
بلکیه بیه خیاطر میاهییت و طبیعیت خود فعل درسیییت لحاظ میشیییود .از طرف دیگر
شییهودگرایی راس معتدل 2و بهنوعی مسییالمتآمیز اسییت؛ یعنی برخی افعال که درسییت
هسییتند ،به دلیل نتایجشییان و برخی دیگر به سییبک ماهیت و طبیعتشییان درسییت محسییوب
میشیوند ( .)Hurka, 2011, p. 89-91در میان هفت وظای
از آنهیا نیام میبرد ،حداقل وظای

نیکوکاری ،عدم بدکاری و عدالت به خاطر ارزش

نتایجشان و نه بهواسطه ماهیتشان از وظای
این وظای
وظای

در نگاه نخستی که راس

محسوب میشوند؛ بهطوریکه به نظر میرسد

در بسیاری از سیاقهای اخلاقی از همه جهت غالک باشند و دیگر جایی برای

غیرنتیجهگرایی مانند وفاداری و قدردانی که به ارزش نتایج توجهی ندارند و تنها

به ماهیت عمل نگاه میکنند ،باقی نماند.
باوجوداین شییهودگرایان ،چه آنهایی که مانند پریچارد دیدگاه افراطی دارند و چه
آنهایی که مانند راس دیدگاه میانهای را برگزیدهاند ،معتقدند انجام کار درسییت ،همانند
انجام بهترین چیز نیسییت؛ یعنی اگرچه ارزش نتایج ضییرورتاً با انجام بهترین چیز مرتبا
اسیت ،لیکن با عمل درسیت ارتباطی ندارد؛ بنابراین مبنای درستی متمایز از مبنای بهترین
اسیت .در مقابل ،نتیجهگرایان معتقدند هر فعلی که درسیت است بهواسطه ارزش نتایجش
درسییت اسییت و شییاید شییهودگرایان میپذیرند که آنچه درسییت اسییت (به یک معنا)
بهواسطه ماهیت اعمال است ،نه بهواسطه ارزش آنها و ازاینجهت ارائه استدلال پریچارد
با راس فرق میکند؛ زیرا اصییل فایدهگرایی راس برخی وظای

را مبتنی بر ارزش نتایج

افعال میداند و نه مبتنی بر ماهیتشان (دباغ ،1212 ،صص .)188-18۵
 .2درست ،خوب و امر الزامآور

از مشیخصههای شهودگرایان این است که معتقدند «درست» نمیتواند از «خوب» استنتاک
1. extreme intuitionist
2. moderate

تأثير اندیشه های پریچارد بر دیدگاه راس در باب الزام  /...حسين کلباسی اشتری ،بيتا نخعی

42

شود ()Huemer, 2008, p. 90؛ پریچارد نیز مستثنا نبود و «خوب» را کاملاً از «درست»
متمایز میدانسیت :در نظر او یک عمل ( )actوجود دارد که منشیأ تغییر است و همچنین
انگیزهای که برای آن عمل موجود اسییت .اعمال خودشییان بهتنهایی خوب یا بد نیسییتند؛
لیکن میتوان به عملی همراه با انگیزهاش بهعنوان خوب یا بد فکر کرد؛ بنابراین او از
واژه  actionبرای ترکیک عمل و انگیزه اسیییتفاده میکند ،زیرا عمل یا  actبهتنهایی
نمیتواند خوب یا بد باشیید ،اما فعل یا  actionچنین اسییت و یک فعل را زمانی میتوان
بهعنوان امر خوب تصور کرد که از سر انگیزه خوب انجام شود .از طرفی «الزام» یک امر
کاملاً متفاوتی اسییت؛ به نظر میرسیید که الزام -آنچه فرد باید انجام دهد -یک ویژگی
واحد دیگری متمایز از خوبی اسیییت .اگر چنین باشییید تنها چیزهایی که میتوانند این
ویژگی را داشییته باشییند acts ،یا اعمال هسییتند .عملی که از روی انگیزه خاصییی انجام
میشود ،ارتباطی با الزام ندارد .در اصطلا شناسی پریچارد اگر  actionیا فعل را بهعنوان
امر الزامآور لحاظ کنیم ،باعث اغتشییاش میشییود .انگیزهها خودشییان نمیتوانند به لحاظ
اخلاقی درسیت یا نادرسیت باشیند؛ همچنین فرد نمیتواند از روی انگیزه مشیخصی الزام
برای انجام عملی داشیته باشد و این به دو دلیل است :اول آنکه فرد نمیتواند برای داشتن
انگیزه دسییت به انتخاب بزند ،بلکه فقا ملزم اسییت که انتخاب کند تا آن کار را انجام
بدهد یا انجام ندهد .در کل ،این فرد یا انگیزههای مشییخصییی دارد یا ندارد و نه چیزی
بیشییتر (البته او میتواند خود را ورزیده کند تا دفعات بعدی در موقعیت و جایگاه بهتری
قرار بگیرد)؛ دوم ،وقتی فعلی را انتخاب میکند ،انگیزهای که بهخاطر آن عملی را انجام
میدهد از قبل وجود دارد ( .)Aune, 1974, pp. 3-7پریچارد در ابتدای کارش میان
انگیزه اخلاقی الزام و انگیزههای معمولی که از امیال 1هسییتند ،تمایز قائل شیید و گفت
ح

الزام گاهی اوقات بهتنهایی شیییخص را وادار به انجام عملی میکند؛ لیکن بعداً این

دوگیانیهانگاری در مورد انگیزهها را رد کرد و اعلام نمود فعل خوب اخلاقی تنها از روی
انگیزه الزام انجام نمیشییود ،بلکه امیال نیز در این مورد نقش دارند ( Prichard, 1911,
1. desires
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 .)pp. 12-13این دیدگاه افراطی را بعدها راس پذیرفت؛ به نظر او الزام ضییرورتاً با میل
در تزاحم نیسیت ،بلکه صیرفاً مسیتقل از آن است؛ یعنی تصور اینکه تزاحمهای درونی با
«شیخصییت کامل» در تییاد هسیتند ،اشیتباه اسیت .شخصیت کامل هیچ میل بدی ندارد؛
برای مثال میل به لذت بردن از رنج دیگری ندارد .تکامل او مانع میل به لذات حسیییی
نیسیییت و امکان چنین تزاحمی از طبیعت آدمی جداناپذیر خواهد بود .در نظر راس هر
یک از این انگیزهها مقدار تأثیر مشییخصییی در تحریک فاعل نسییبت به انجام یک عمل
دارنید؛ بنابراین او درحالیکه میپذیرد ح

وظیفه بهترین انگیزه اسیییت ،لیکن برتری

انگیزه دلسییوزانه از روی غریزه در مورد افعال را توجیه میکند و معتقد اسییت تجربه نیز
نشیان میدهد حیور و تأثیر عواط
ح

دلسوزانه از روی غریزه بههیچوجه مغایر با کارکرد

وظیفه نیسیتند و این باعث میشود تا به حیور و عملکرد احساس صمیمی شخصی

ارک نهیم ،بدون اینکه ارزش والای اخلاقی ح

وظیفه را تنزل دهیم Ross, 2007,

).)pp. 169-171
 .4مفهوم «حق» (مطالبه) و «وظيفه در نگاه نخست»

راس اولین فردی بود که متوجه شیید درسییتی یک فعل بر اسییاس ویژگیهای مشییخص یی
ساخته میشود که باعث میشوند آن فعل درست باشد و آن را «وظای

در نگاه نخست»

مینامد .واژه «وظیفه در نگاه نخست» یا «وظیفه شرطی» 1به طریق موجزی به ویژگی یک
عمل اشییاره میکند (و کاملاً از ویژگی «وظیفه واقعی» 2متمایز اسییت) به لحاظ اینکه نوع
مشییخصییی اسییت (مانند وعده به قول) و زمانی تبدیل به وظیفه واقعی خواهد شیید که
درعینحال نوع دیگری که به لحاظ اخلاقی مهم اسییت نباشیید؛ او از یک واقعیت عینی
صییحبت میکند که مربو به ماهیت موقعیت و یا عنصییری از ماهیت آن اسییت ،اگرچه
مانند وظیفه واقعی از کل ماهیت آن ناشییی نمیشییود؛ بنابراین با توجه به توضیییحاتی که
میدهد اصیطلا دیگری که این مطلک را برساند به ذهنش نمیرسد و لذا از واژه «وظیفه
1. prima facie or conditional duties
2. duty proper or actual duty
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در نگاه نخسییت» اسییتفاده میکند ()Hurka, 2014, pp. 185-6؛ در مقابل پریچارد
بهجای آن از واژه «حق» 1یا «مطالبه» اسیییتفاده مینماید .راس معتقد اسیییت این واژه در
مقایسییه با واژه «در نگاه نخسییت» مأنوستر به نظر میآید ،یعنی کاملاً طبیعی اسییت که
بگویم «به شییخصییی که قول دادهام حقی بر گردن من دارد» و یا «بر گردن من حقی دارد
تا ناراحتی او را کاهش دهم (حتی اگر مجبور شییوم قول خود را نقض کنم)»؛ باوجوداین
او این واژه را نمیپسییندد ،زیرا ( )1اگرچه واژه «حق» از منظر آن افراد مناسییک به نظر
میرسد ،لیکن این واقعیت را از منظر فاعل بیان نمیکند و ( )2همچنین واژه «حق» بهطور
اجتنابناپذیری به دو فرد اشاره میکند که یکی بر دیگری حق دارد؛ و اگرچه که مبنای
وظیفه اجتماعی اسیت ،اما با بخش مهم وظیفه رشد و تربیت شخصیت خود تناسبی ندارد.
به نظر راس حتی به شیکل اسیتعاری بیمعنا خواهد بود اگر بگوییم شیخصیت هرکسی بر
خودش حقی دار ).(Ross, 2007, pp. 19-20
 .5اصول وظایف در نگاه نخست و نقش آنها در صدور حكم

اِی .سیی .یوئین

 )1172-1811( 2در کتاب اندیشیههای ثانویه در فلسفه اخلاق)1141( 2

اعلام کرد که اصطلا «وظیفه در نگاه نخست» از مهمترین کشفیات قرن در فلسفه اخلاق
اسییت ( .)Ewing, 1959, p. 126آنچه غیرمعمول و باور کردنش سییخت اسییت ،این
است که قبل از راس هیچک

به این ایده اشاره نکرده بود .همه فیلسوفان به اصول وظیفه

مطلق فکر میکردند؛ یعنی اگر اصییلی بکار رود ،پاسی به سییدال «وظیفه فرد چیسییت» را
مشیخص میکند .راس در کتاب درسیت و خوب )112۱( 3روشیی را برای فرار از نیاز به
انتخاب کانتی و فایدهگرایی ارائه داد :اصییول وجود ندارند ،لیکن آنها اصییول وظیفه در
نگاه نخسیت هستند؛ اصول تعیین نمیکنند وظیفه یک فرد در مورد خاص چیست ،آنها
در این موضیع سیاکت هستند و آن را به حکم واگذار میکنند و فقا نقششان را در یک

2. Alfred Cyril Ewing
3. Second Thoughts in Moral Philosophy
4. the Right and the Good
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مرحله ابتدایی بازی میکنند .در نظر راس این دو دیدگاه به نحوی بسیییار سییاده سییعی
میکنند برای این موارد راهحلی ارائه دهند؛ کانت معتقد اسیییت وظایفی از الزام کامل
وجود دارند ،مانند «وعده به قول»« ،پرداخت قرض»« ،گفتن حقیقت» که در مقایسییه با
وظای

ناقص مانند «کاهش ناراحتی» اسیتثناء بردار نیستند ( .)Ross, 2007, pp. 5-6به

نظر راس وظیفه گرایی کانت با تمام شیهرت و قدرتش یک اشیکال اساسی داشت و آن
عدم توانایی در پاسی به مشییکل تعارض وظای  1بود؛ کانت چون منشییأ احکام و قوانین
اخلاقی را «عقل» میدانسیییت و معتقد بود قانون اخلاقی اگر قانون به معنای دقیق کلمه
اسییت ،پ

مانند قوانین طبیعی باید دارای سییه ویژگی ضییرورت ،اطلاق و کلیت باشیید

(اترک ،1287 ،ص )4-2؛ به همین دلیل حکم عقل قطعی خواهد بود و نمیتوان از قانون
اخلاقی سرپیچی کرد.
از طرف دیگر دیدگاه فایدهگرایی 2معتقد اسیییت فقا «وظیفه ایجاد خوبی» وجود
دارد و تزاحم وظای

را با این پرسیش که انجام کدام فعل متیمن بیشترین خوبی است،

میتوان حل کرد .این نظریه آنطور که راس بیان میکند ،بیجهت روابا ما را با دیگر
افراد سیییاده میکنید .مطابق با این دیدگاه تنها رابطه مهم به لحاظ اخلاقی که در آن
همسییایگانم با من برقرار میکنند ،به سییبک منفعتی اسییت که بهواسییطه فعل من به آنها
میرسییید؛ لکن او بهتبع پریچارد میگوید روابطی که در این الزامات وجود دارند ،انواع
مختل

هسییتند ( )Prichard, 1912, p. 14و فقا یک رابطه وجود ندارد ،بلکه برخی

وظای

مربو به اعمال گذشییته من هسییتند که به دو دسییته تقسیییم میشییوند :یا مبتنی بر

یک قول هسییتند ،مانند وظیفه وفاداری 2و یا آنهایی که مبتنی بر یک عمل نادرسییت در
گذشیته هستند ،مانند وظیفه جبران3؛ برخی وظای

مبتنی بر اعمالی هستند که دیگران در

1. conflict of duties
2. utilitarianism
3. fidelity
4. reparation
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گیذشیییته انجام دادهاند که اینها را میتوان وظای

47

قدردانی 1نامید؛ وظیفه عدالت 2از

توزیع لذت یا سعادت به نسبت شایستگی و استحقاق افراد برمیخیزد؛ وظیفه نیکوکاری

2

مبتنی بر این واقعیت اسییت که موجودات دیگری در جهان وجود دارند که میتوان به
رشیید فییییلت و افزایش معرفتشییان کمک کرد و عدالت را در مورد آنها اجرا نمود و
وظیفه بهبود نف  3مبتنی بر این واقعیت اسییت که فاعل اخلاقی بتواند فیییایل را در خود
تقویت کند و معرفت خویش را نسیییبت به امور افزایش دهد و سیییرانجام وظایفی وجود
دارند که میتوان آنها را تحت عدم بدکاری 4قرارداد ()Ross, 2007, pp. 20-21
که در نظر راس حتی از وظیفه نیکوکاری نیز مهمتر اسیییت .این وظای
مبنای وظای

در نظر راس هم

اجتماعی هسیتند و هم مربو به وظیفه رشید و تربیت شخصی و در نظر او

واژه «حق» در نزد پریچارد به وظایفی چون رشد و بهبود شخصیتی اشاره ندارد.
نقش حکم این اسییت که میان آنها انتخاب کند و تمام آنچه اصییول وظیفه در نگاه
نخسییت انجام میدهند ،این اسییت که به فاعل اخلاقی بگویند از میان آنها چه چیزی را
انتخاب کند .این نظام فهرستی از ویژگیهای مرتبا را بهطور مستقیم ارائه میدهد ،لیکن
هیچچیز به او نمیگویند که ویژگیهای متنوع در یک مورد خاص چقدر مهم هسییتند و
همچنین نشییان نمیدهند در پاسیی به وظای

در نگاه نخسییت متنوعی که دارد ،چگونه

عمل کند و این بدون شییک ناامیدکننده اسیت .به نظر راس این وظای
اصییلاً وظای

در نگاه نخس یت

نیسییتند ،بلکه چیزی هسییتند که به طریق خاصییی با وظیفه در ارتبا هسییتند

( .)Hurka, 2014, pp. 70-73راس در مقاله خود به نام اسییاس احکام عینی ۵یک معنا
از وظیفه در نگاه نخست را پیشنهاد میدهد و آن را با توجه به «تمایلات» 7بیان میکند .او
مینویسید باید میان ویژگیهایی که وظای

هستند و ویژگیهایی که تمایل دارند وظیفه
1. gratitude
2. justice
3. beneficence
4. Self-improvement
5. non-maleficence
6. The Basis of Objective Judgements
7. tendencies
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باشیند ،تمایز قائل شید؛ هر فعلی که فرد انجام میدهد ،دربردارنده عناصیر مختلفی است
که با توجه به آن تحت مقولات مختل

قرار میگیرد؛ یعنی با توجه به اینکه قولی را

میشییکند ،تمایل دارد نادرسییت باشیید و با توجه به اینکه مثالی از کاهش ناراحتی اسییت،
تمایل دارد درسییت باشیید .تمایل به داشییتن وظیفه مربو به یک ویژگی از فعل اسییت؛
لیکن وظیفیه واقعی مربو

بیه کل ماهیت فعل خواهد بود (Ross, 1927, p. 126-

.)127
بروس هاپتیل 1میگوید در نظر راس اصیول اخلاقی به ما وظای
نشان میدهند و اگرچه ارزش این وظای

در نگاه نخسیت را

بستگی به شرایا ندارد ،اما قابلیت اجرائیشان

مبتنی بر شییرایا اسییت .شییرایا و موقعیتها در تعیین وظیفه کلی بسیییار مهم هسییتند و
بنابراین درک از موقعیت بینهایت مهم اسیت .راس هشیدار میدهد نظریه او را بد تفسیر
نکنیم؛ ممکن اسیت کسیی وظای

در نگاه نخست را همچون چیزهایی تفسیر کند که به

نظر وظیفه بیایند ،لیکن درواقع چنین نباشیند .او معتقد است این یک بدفهمی از نظریهاش
اسییت و اصییرار میورزد وقتی عملی وظیفه در نگاه نخسییت اسییت ،درواقع یک واقعیت
عینی در مورد آن وجود دارد -یعنی یک وظیفه اسیت؛ ویژگی در نگاه نخست بودنش با
ملاحظه یک جنبه از عمل ناشی میشود؛ یعنی وظیفه در نگاه نخست بودن عمل را تنها از
یک جنبه میبیند که مربو به جزئی از ماهیت عمل اسییت -و این یک واقعیت عینی
درباره عمل تنها از یک جنبه آن اسییت ( .)Hauptil, 2013, lectures on Rossاز
طرفی وظیفه واقعی یک ویژگی اسییت که عمل را با توجه به کل موقعیت و ویژگیهای
فعل میسنجد -و پ

از سبک و سنگین کردن آنها درنهایت حکم بهدرستی و نادرستی

آن میکند (اترک ،1287 ،ص .)۵
همانطور که فرد فلدمن )1131( 2اشییاره میکند ،نظریه اخلاقی راس کثرتگرایانه

2

اسیت در نظر راس ویژگیهای متعددی وجود دارد که باعث میشود عملی درست باشد
1. Bruce W. Hauptil
2. Fred Feldman
3. pluralistic

41
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و آنها قابلتحلیل تنها به یک ویژگی نیسییتند .دیدگاه راس نکات مثبتی در بردارد -این
نظریه هم به نتایج و هم به وظیفه ما توجه دارد؛ لیکن کاسییتیهایی هم دارد :زیرا بهطور
واضیین به ما نمیگوید چه چیزی درسییت و چه چیزی نادرسییت اسییت (Feldman,

).1978, p. 149
در کل ،دستگاه اخلاقی راس را نیز میتوان جمع میان دو دیدگاه عامگرایی و خاص
گرایی در اخلاق دانسیت .عامگرایان کسیانی هستند که قائل به وجود الگوهای عام زبانی
هسییتند ،الگوهایی که رفتار دلیلآفرین الگوهای اخلاقی را در سیییاقهای مختل

تنظیم

میکند؛ لیکن خاصگرایان برآنند که چنین الگوهای زبانی موجود نیسیییتند و یا اگر
موجودنید ،کارایی چندانی ندارند و تنها باید شیییرایا خاص هر سییییاق را ملاحظه کرد
(دباغ ،1288 ،ص .)14
همانطور که ملاحظه شید راس هم در کتاب اول و هم در مقالات خود ،در بسیییاری
از موارد تحت تأثیر اندیشیییههای پریچارد بود و بهتبع او منشیییأ الزام اخلاقی را با توجه به
میاهییت موقعییت فرض میکرد و بیه عینیگرایی اخلاقی معتقد بود؛ اما یکی از عللی که
باعث شییید کتاب دومش را بنویسییید و نگرش خود را در این موضیییوع تغییر دهد ،مقاله
تأثیرگذار پریچارد در سال  1122بود که در ادامه این تغییر رویکرد بررسی میشود.
 .6ذهنيت گرایی در پریچارد و راس

پریچارد در سیال  1122مقالهای با عنوان وظیفه و نادیده گرفتن واقعیت 1به چاپ رسانید.
این مقاله تأثیر شییگرفی در راس داشییت ،بهطوریکه در کتاب بنیادهای اخلاق چرخش
پریچیارد از عینییتگرایی 2به ذهنیت گرایی 2را پذیرفت .پریچارد میپرسییید اگر فردی
الزام به انجام کاری دارد ،یعنی وظیفهای دارد تا فلان کار را انجام دهد ،آیا این الزام
مبتنی بر ویژگیهای مشیخص موقعیتی است که او در آن قرار گرفته است ،یا اینکه مبتنی
بر اندیشه او راجع به آن موقعیت است؟ (.)Prichard, 1932, p. 76
1. Duty and Ignorance f Facts
2. objectivism
3. subjectivism
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راس بهتبع پریچارد در کتاب بنیادهای اخلاق ( )1121ابتدا بهطور دقیق ماهیت کلی
آنچه را که قوانین اخلاقی به انجام آن فرمان میدهند ،بررسیییی میکند و معتقد اسیییت
هنگامیکه عملی را درسیت مینامیم ،گاهی اوقات منظورمان این است که با ویژگیهای
عینی موقعیت تناسیییک دارد و گاهی اوقات با ویژگیهای ذهنی موقعیت و هنگامیکه
افراد عقاید متفاوتشییان را راجع بهدرسییتی یا نادرسییتی عملی بیان میکنند ،این تفاوت
مربو به این واقعیت اسییت که یکی از آنها بهدرسییتی عینی و دیگری بهدرسییتی ذهنی
فکر میکند؛ بنابراین شناخت تفاوت میان این دو مهم است؛ لیکن این سدال باقی میماند
که کدامیک از این ویژگیها-درسییتی عینی یا ذهنی -به لحاظ اخلاقی مهمتر اسییت و
کدامیک از این دو عمل را باید انجام داد.)Ross, 1959, pp.146-147( .
او ابتدا به تفاوت میان این دو اشاره میکند :عنصر عینی عبارت است از واقعیتهایی
درباره افراد و اشیییاء مختلفی که در یک موقعیت وجود دارند که با توجه به آنها عمل
مشخصی درواقع از میان الزامات در نگاه نخست بهترین عمل ممکن برای فاعل محسوب
میشیود .عنصر ذهنی عبارت است از افکاری که فاعل در مورد یک موقعیت دارد؛ یعنی
عملی که فاعل با توجه به عقیدهاش درباره موقعیت تصور میکند بیشترین الزام را دارد و
به این لحاظ درست خواهد بود.
در نظر پریچارد الزام اصییلاً ویژگی اعمال نیسییت؛ عملی که باید انجام شییود درواقع
عملی اسییت که برای فاعل الزامآور اسییت و عملی که فاعل باید انجام دهد ،وظیفهاش
اسییت .مفاهیم وظیفه ،الزام و باید واقعاً ویژگیهای فاعل 1را نشییان میدهند؛ الزامی که
متعلق به یک عمل باشیید ،وجود ندارد و الزام یک ویژگی مختص به عمل نیسییت؛ فقا
میتوان گفت که فرد ملزم اسییت و یا باید به آن طریق عمل کند (وارنوک ،12۵8 ،ص
 .)17-12او دو اسیتدلال برای این میآورد :اول ،اگر فرض کنیم اعمال با توجه به ماهیت
و دیگر شرایطشان الزامآور هستند ،مشکلات معرفتشناختی پیش خواهد آمد؛ زیرا بیشتر
این چیزها را حقیقتاً نمیتوانیم بشیییناسییییم ،ازجمله اینکه فعل ما چه نتایجی را به دنبال
1. agent
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۵1

خواهد داشییت .اگر چنین باشیید ،بهندرت میتوانیم بدانیم که وظیفه ما چه خواهد بود و
این تصییور که بیشییتر وظای

ما چیزهایی هسییتند که نمیتوانیم بشییناسیییم ،غیرقابلتحمل

خواهد بود .این مشیکل زمانی برطرف میشود که تصور کنیم مبنای وظیفه ،ماهیت عینی
موقعیت نیسیت ،بلکه نحوهای اسیت که فاعل تصور میکند چیزها وجود دارند و اگر در
این مسییر حرکت کنیم ،تصور میکنیم که مبنای وظیفه در فاعل قرار دارد و این آسانتر
خواهد بود که وظیفه را مربو به فاعل بدانیم تا اینکه آن را به عمل نسبت دهیم .استدلال
دوم پریچارد این اسیت که میتوانیم الزام برای انجام فعلی داشیته باشیم ،قبل از اینکه آن
فعل انجام شییود .اگر چنین باشیید ،الزام نمیتواند ویژگی فعل باشیید ،زیرا قبل از اینکه
عملی به وجود بیاید ،الزام وجود داشییته اسییت و این مسییتلزم ویژگی دیگر یعنی فاعل
خواهد بود (.)Prichard, 1932, pp. 79-84
بنابراین وقتی فردی احسییاس الزام میکند ،درواقع ویژگی خودش را ح

میکند،

یعنی حقی که بر خودش دارد تا به طریق مشیخصی عمل کند و برای اینکه احساس الزام
کند ،همه آنچه لازم اسییت ،این اسییت که هم خود را در موقعیت مرتبا قرار دهد و طرق
برای عمل کردن را که در دسترس هستند ،لحاظ کند و هم روابا مختلفی را که

مختل

در آن با دیگران و با خودش دارد ،موردتوجه قرار دهد .اگر این منجر به الزام نشود ،جزء
این چیز دیگری وجود نخواهید داشیییت ()Aune, 1974, pp. 8-13؛ درنتیجیه تنها
میتوان یک نظریه را جایگزین کرد ،یعنی الزام مبتنی بر رویکرد و نگرش ذهن ما با
توجه به معرفت یا عقیده نسییبت به موقعیت اسییت .این نحوه تصییور را میتوان بهعنوان
اساس دیدگاه ذهنی در مورد الزام ،نه به این معنا که فعلی ویژگی مشخصی دارد و بر این
اسیاس درسیت یا نادرست لحاظ میشود ،بلکه مبتنی بر اندیشه و حالت ذهنی خود نسبت
به موقعیت دانسییت و میتوان این را در مقابل دیدگاه عینی قرارداد ( Prichard, 1932,

.)p. 85
راس نیز معتقد اسییت فعلی که به لحاظ ذهنی درسییت اسییت ،الزامآور محسییوب

میشییود؛ او تغییر دیدگاهش را مدیون سییخنرانی پریچارد با عنوان وظیفه و نادیده گرفتن
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واقعیت اسیت و معتقد اسیت اسیتدلال پریچارد آنقدر قاطع است که نمیتوان بهتر از آن
اسیتدلال دیگری مطر کرد .راس میگوید بیشتر اتفاقاتی که در زندگی روزمره برای ما
پیش میآید ،در تیییاد با دیدگاه عینی اسییت و یک مثال برای آن میآورد :فرض کنید
یک نفر از جاده فرعی به سیمت جاده اصلی حرکت میکند؛ سدالی که پیش میآید این
اسییت آیا او باید قبل از ورود به جاده اصییلی سییرعتش را کم کند؟ اگر دیدگاه عینی
درست باشد )1( ،او در صورتی وظیفه دارد سرعت ماشین را کم کند که ترافیکی وجود
داشییته باشیید؛ ( )2اگر متوجه شییود ترافیکی وجود ندارد ،پ

باید نتیجه بگیرد که این

عقیده که ملزم بود تا آهسییته رانندگی کند ،اشییتباه بوده اسییت؛ درواقع دیدگاه عینی در
تزاحم با موارد متعددی اسییت که بدون شییک تصییور میکنیم باید کاری را که به خاطر
حفظ منفعت فرد دیگر است ،انجام دهیم (.)Ross, 1959, pp. 151-152
از طرفی راس معتقید اسیییت در بسییییاری از مواردی که در زندگی روزمره برای ما
پیش میآید ،به خطا تصییور میکنیم اصییطلا «احتمال یا محتمل» به واقعیات در طبیعت
اشییاره دارند؛ برای مثال اندیشییه خود را در مورد اینکه فردی احتمالاً غش کرده و اینکه
داد زدن احتمالاً او را نجات میدهد ،با این جملات بیان کنیم« :او احتمالاً غش کرده
اسیییت» و «داد زدن احتمالاً او را نجات میدهد» و تمایل داریم تا تصیییور کنیم که این
جملیات وجود واقعیات مشیییخص در طبیعت را که «احتمالات» نامیده میشیییوند ،بیان
میکننید؛ لیکن چیزی بیه نام ویژگی «احتمالات» در طبیعت وجود ندارد .هرقدر تلاش
شییود تا ماهیت دقیق واقعیتی که بهواسییطه جمله « xاحتمالاً غش کرده اسییت» ،نشییان داده
شیود ،همچنان وضیعیت و حالت مشخص ذهن ما است که ماهیت واقعیت را بیان میکند
و روشن است که این مورد با دیدگاه ذهنی سازگاری بیشتری دارد (.)Ibid, p. 152
حتی هنگامیکه سییعی میکنیم تا عقیده فردی را نسییبت به وظیفهای که دارد ،تغییر
دهیم ،منظورمان دیدگاه عینی نیسیییت و میتوان آن را به این صیییورت نشیییان داد که
هنگامیکه تلاش میکنیم تا عقیده او را تغییر دهیم ،خواه در این امر موفق شیییویم یا نه.
این پرسیش که آیا او ملزم به انجام این فعل اسیت ،بستگی به ماهیت عقیده او درباره این
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واقعیات دارد و سیییعی میکنیم تا وضیییعیت عقیده او را در مورد واقعیات تغییر دهیم؛
بنیابراین در کیل دیدگاه ذهنی در مقایسیییه با دیدگاه عینی با تفکرات ما درباره وقایع
زندگی روزمره هماهنگی بیشتری دارد (.1)skelton, 2010
 .7تعریف دیگر پریچارد از ماهيت عمل و تأثير آن بر راس

پریچارد در مقاله  1122تعری

دیگری را از فعل و عمل ارائه میدهد که با نگرش ذهنی

او مرتبا است .او قبلاً تصور میکرد الزام ،به معنای الزام به انجام کاری است ،یعنی ایجاد
تغییر در یکچیزی و این الزام درواقع ویژگی عملی اسیت که باید انجام شود؛ لیکن بعداً
متوجه شد که اگرچه در موقعیتهای مشخصی چیزهای مشخصی را به وجود میآوریم،
بااینحال آن نوع فعالیتی که عبارت از ایجاد چیزی باشد ،وجود ندارد .البته وقتی به عمل
گذشییته خود فکر میکنیم که بهطور غیرمسییتقیم 2چیز خاصییی را به وجود آوردیم ،مثلاً
بیماری یک نفر را درمان کردیم ،میتوانیم بپرسیییم چگونه این عمل را انجام دادیم؟ یا
وقتیکه مسییتقیماً 2چیزی را به وجود آوردیم ،مانند حرکت دسییت ،میتوانیم بپرسیییم
چگونه این را حرکت دادیم؟ لیکن به نظر او باید این سییدال را کمی تغییر داد و پرسییید:
چه فعالیتی بود که با انجام آن من باعث شیدم دسیتم حرکت کند؟ پاس میدهد «میل به
وجود حرکت» ( )Prichard, 1932, pp. 83-89و منظور این است که من «تصمیم» به
حرکت دادن آن گرفتهام و این مبتنی بر یک فعالیت خاص است که تغییر مکان دست را
بهعنوان نتیجه و اثر به همراه دارد؛ بنابراین منظور از عبارت «تصیییمیم برای انجام یک
کار» 3یا «تلاش برای انجام یک کار» آن نوع فعالیت خاصیی است که میتوان نتیجه یا اثر
خاصییی را بهطور مسییتقیم ایجاد کرد؛ برای مثال هنگامیکه میگویم میتوانم صییدای
بلندی تولید کنم ،منظور آن نوع فعالیت خاصییی نیسییت که عبارت باشیید از به وجود
1 . Skelton, A. (2010). William David Ross. Plato.stanford.edu. Retrieved 21
September 2018, from https://plato.stanford.edu/entries/william-david-ross/
2. indirectly
3. directly
4. setting oneself to
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آوردن صیدای بلند ،بلکه منظور آن نوع فعالیت خاصی است که عبارت است از «تصمیم
فرد» برای تولید صییدای بلند که اثر آن لحاظ میشییود؛ بنابراین با توجه به قانون اخلاقی،
الزام به معنای الزام به انجام کاری نیسییت ،بلکه انجام فعالیت از نوع متفاوتی اسییت ،یعنی
تصیییمیم و تلاش به انجام کار که در این صیییورت ویژگی فاعل لحاظ میشیییود نه عمل
(.1)Dancy,2014
به عقیده راس مهمترین نکته در بحث پریچارد این است که تنها چیزی که یک فرد
به لحاظ اخلاقی ملزم به آن اسیت« ،تلاش خود فرد» 2نام دارد ،یعنی «تصییمیم فرد به ایجاد
این یا آن تغییر یا تعدادی از تغییرات» .او نمیتواند ملزم باشییید که عملی را در معنای
متداولش انجام دهد ،زیرا واژه «عمل» بهعنوان یک اسییم همانطور که معمولاً اسییتفاده
میشیود ،امر پیچیدهای را نشان میدهد ،یعنی «تصمیم فرد به ایجاد یک تغییر مشخص» و
این در خودش عنصییر وقوع تغییر را دارد؛ بنابراین بیمعنا اسییت که بگوییم «من او را
کشییتم و درنتیجه او مرد»؛ وقتی میگویم «من او را کشییتم» جمله «او مرد» را در خودش
دارد .درواقع بیمعنا نیست که بگوییم «من او را زدم و درنتیجه او مرد» ،لکن بیمعنا است
که بگوییم «من او را زدم و درنتیجه او از این ضربت رنج برد» .وقوع تغییر فیزیکی مندرک
در اسییتفاده از واژگانی مانند کشییتن ،زدن و گفتن حقیقت حتی نمیتواند بخشیی ازآنچه
درسییت یا نادرسییت اسییت ،باشیید .میتوان این نتیجه را گرفت که اگر فردی بدون اینکه
بداند ،از آخرین باری که سییعی کرده تا تغییری ایجاد کند افلیج شییود ،اگرچه تغییری را
ایجاد نمیکند ،اما آشییکار اسییت که تلاش او همین ویژگی را میداشییت اگر که افلیج
نمیشیید تا چنین تغییری را به وجود بیاورد« .تلاش» همه آن چیزی اسییت که در او وجود
دارد و بنابراین همه آن چیزی اسیییت که او به لحاظ اخلاقی ملزم به آن اسیییت؛ خواه
نتیجهای که ناشی میشود به علت قوانین علّی مشخصی باشد که او شاید بداند ،لکن یقیناً
نمیتواند کنترل کند و یا مربو به شییرایا باشیید ،مانند افلیج شییدن یا افلیج نشییدنش که
1 . Dancy, J (2014). Plato.stanford.edu. Retrieved 21 September 2018, from
https://plato.stanford.edu/entries/prichard/
2. Self-exertion
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نمیتواند کنترل کند (.)Ross, 1951, pp. 160-161
راس مطابق با دیدگاه عینیگرایی و ذهنیگرایی در باب ماهیت الزام درصییدد است
تیا ارتبیاطش را بیا خوب اخلاقی توجیه کند و درنهایت نتیجه بگیرد که آیا این دو مفهوم
برهم مبتنی هستند یا خیر.
 .8ارتباط ميان امر درست و خوب اخلاقی از دیدگاه راس

راس در انتهای فصیییل  7کتاب بنیادهای اخلاق میپرسییید کدام عمل را فاعل باید انجام
دهد :عملی که با شرایا عینی مناسک است یا اینکه با عقیده او درباره موضوعات اخلاقی
مناسیبت دارد .به نظر وی استدلال پریچارد نشان میدهد که اولی مدنظر نیست؛ هیچک
نمیگوید راننده ماشینی که احتمال میدهد ماشین دیگری در جاده نیست تا با او برخورد
کند ،اگر بهسیییرعت براند ،عمل درسیییتی انجام میدهد؛ لکن میتوان یک مرحله فراتر
رفت و گفت با توجه به دومی اسیت که این عمل درسیت لحاظ میشود ،زیرا بهتنهایی با
عقیده کامل فاعل در مورد مسیئله مناسیبت دارد ()Ibid, p. 162؛ به عبارتی فاعل تصور
میکند این عمل اسیت که با عقیده او در مورد این سیدال که شرایا چه هستند ،مناسبت
یا هماهنگی دارد؛ بنابراین با مبتنی دانسیییتن وظیفه بر معنای دوم میتوان نشیییان داد که
نیهفقا فرد ملزم بیه انجام کاری اسیییت که میتواند انجام دهد ،بلکه میتواند عملی را با

معرفت یا حداقل با این عقیده که وظیفهاش است ،انجام دهد ) Dancy, 2002, pp.
)240-243؛ برای مثال میتوان دو فردی را در نظر گرفت که یکی از آنها عملی را
انجام میدهد که به خطا معتقد اسییت وظیفه عینی او اسییت و دیگری عملی را که وظیفه
عینیاش است ،انجام میدهد ،اما آن را وظیفه خود تصور نمیکند؛ ما باید اولی را نسبت
به دومی کمتر مسیتحق سیرزنش بدانیم و درواقع نباید اولی را مستقیماً به خاطر این عملی
که انجام داده سیرزنش کنیم ،بلکه تنها باید به خاطر افعال قبلی که احساس او را نسبت به
آنچه به لحاظ عینی درسییت اسییت ،تیییعی

کردهاند ،سییرزنش نماییم ( Ross, 1951,

.)pp. 162-163
سییپ

راس در پرتو این بحث مسییئله ارتبا فعل خوب اخلاقی را با عمل درسییت
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ملاحظه میکند .او میپرسید آیا فعل «خوب اخلاقی» ضییرورتاً «درسییت» اسییت؟ آیا عمل
درسیت ضرورتاً خوب اخلاقی است؟ آیا این دو ویژگی کاملاً مستقل هستند؟ به نظر وی
اگر منظور از عمل درسیت عملی باشد که به لحاظ عینی درست است ،یعنی فعلی که در
میان دیگر افعال برای فاعل در شرایا خاص بیشترین حق را بر گردن او دارد ،باید گفت
که خوبی اخلاقی و درسییتی مبتنی بر یکدیگر نیسییتند ،زیرا خوبی اخلاقی یک فعل مبتنی
بر انگیزهای است که انجام میشود و خوبی انگیزه نه تیمین میکند و نه بهواسطه ماهیت
نتایجی که یک فعل معمولاً ایجاد میکند ،تییمین میشود؛ برای مثال میتوان موردی را
در نظر گرفت که در آن انگیزه ح

وظیفه اسیت؛ یعنی میل به انجام وظیفه  +این تصور

که عمل مشییخصییی وظیفه فرد اسییت و نتیجه مشییخصییی را به وجود میآورد؛ لکن این
تصیور تییمین نمیکند که درواقع چنین نتیجهای را به وجود بیاورد .از سوی دیگر ،اگر
چنین نتیجیهای را ایجیاد کنید ،تییییمین نمیکند که ما آن را از روی وظیفه انجام داده
باشییم؛ بنابراین یک فعل خوب اخلاقی ممکن اسیت به لحاظ عینی نادرسیت باشد و یک
عمل درسیت عینی ممکن اسیت به لحاظ اخلاقی بد یا بیتفاوت باشد ( Hurka, 2014,

.)pp. 62-64
ارتبا میان درسییتی و خوبی اخلاقی در معنای دوم یعنی مطابقت با اندیشییه فاعل در
این موضیوع که چه چیزی در شیرایا درست است ،نمیتواند بهسادگی بیان شود .انگیزه
یک فعل خوب اخلاقی ممکن اسییت یا ح

وظیفه باشیید یا میل بوجودآوردن یکچیز

خوب آنطور که خوب اسییت .در مورد اول فعل خوب اخلاقی ضییرورتاً درسییت اسییت؛
یعنی فعلی اسیت که با اندیشه فاعل در مورد وظیفهاش هماهنگی و تناسک دارد .در مورد
دوم اینچنین نیسییت .این فعل ممکن اسییت بدون اندیشییه فاعل در مورد وظیفهاش انجام
شییود و در این صییورت نمیتوان گفت که هماهن

با اندیشییه فاعل در مورد وظیفهاش

اسیت ،زیرا او چنین تصوری ندارد .همچنین ممکن است تصور کند عمل ال

وظیفهاش

اسییت ،لکن عمل ب را از روی انگیزه خوب دیگری انجام دهد (مثلاً انگیزه مهربانی به
یک فرد) و در چنین موردی فعل او یک خوبی اخلاقی دارد ،اما هماهن

و متناسییک با
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تصییور او در مورد وظیفهاش نیسییت .از طرف دیگر ،درسییتی به این معنا هرگز خوبی
اخلاقی را تیییمین نمیکند ،زیرا یک عمل ممکن اسییت عملی باشیید که فاعل تصییور
میکند وظیفهاش اسیت و بااینوجود از روی انگیزه بد یا بیتفاوتی انجام شیود و بنابراین
به لحاظ اخلاقی بیتفاوت یا بد باشد (.)Ross, 1951, pp. 163-167
نتيجهگيری

مفهوم الزام یا وظیفه یکی از مفاهیم اسیییاسیییی در فرا اخلاق به شیییمار میآید که از دیگر
مفاهیم ارزشیی متمایز اسیت .فیلسیوفان اخلاق بر اساس مبانی فکری خود تحلیل متفاوتی
در این باب ارائه دادند و اصییولی را پیشیینهاد کردند تا بلکه گره از مشییکلاتی باز شییود؛
بااینوجود مشییاهده میشییود که در عمل و در بسیییاری از سیییاقهای اخلاقی این قواعد
رهگشیا نیسیتند و همیشیه مشیکلات تزاحم اخلاقی وجود داشته است .از طرفی بسیاری از
آنها تمایز دقیقی میان مفاهیم هنجاری و ارزشیییی قائل نمیشیییدند و همیشیییه یکی را به
دیگری تقلیل میدادند .راس از فیلسیوفان قرن بیسیتم تحلیل دقیقی در این موضیوع انجام
داد؛ وی در بسییاری از مسائل اخلاقی تحت تأثیر اندیشههای پریچارد بود و حتی میتوان
او را پیرو پریچارد دانسیییت .بااینوجود وی برخی از موضیییوعاتی را که پریچارد مطر
کرد ،نپذیرفت و سیییعی کرد اندیشیییه بدیعی ارائه دهد .این تحقیق با محوریت نظرات فرا
اخلاقی دو فیلسییوف در خصییوص ماهیت عمل درسییت و الزام و نحوه پیوند آن با خوب
درصیدد بود تا علاوه بر اینکه شییباهت دیدگاه این دو فیلسییوف را نشییان دهد ،به نوآوری
دییدگیاه راس نیز تیأکیید کند .درنهایت پ

از تحلیل نظرات این دو فیلسیییوف میتوان

شباهت راس به پریچارد و درعینحال بداعت دیدگاه وی را نشان داد.
پریچارد و راس تصیییور میکردند هنگامیکه خوب و درسیییت در مورد چیزهای
یکسان بکار میروند ،یعنی افعال اختیاری ،بر مبناهای متفاوتی عمل میکنند .آنچه باعث
میشود فعلی خوب باشد تنها بر اساس انگیزهای است که از آن ناشی میشود ،نه اینکه با
قوانین بیرونی مطابقت داشییته باشیید؛ لکن آنچه باعث میشییود فعلی درسییت باشیید ،تنها
مطابقتش با قوانین است و نه با انگیزههایش .آنها دو استدلال در مورد اینکه چرا درستی
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مسیییتقیل از انگیزهها اسیییت ،ارائه دادند :اول آنکه وقتی فردی فعلی را از روی انگیزه
مشییخصییی انجام میدهد ،این انگیزه از قبل وجود دارد؛ دوم ،اسییتدلال ایشییان به اصییل
’بایستن مستلزم توانستن است ‘،اشاره دارد؛ یعنی برای اینکه این فرد وظیفهای داشته باشد
تا عملی را از سیر انگیزه مشیخصی انجام دهد ،باید بتواند آن انگیزه را داشته باشد ،اما در
بسییاری از موارد نمیتواند ،زیرا امیال تحت کنترل او نیستند؛ درنتیجه نمیتواند انگیزهای
انتخاب کرد تا او را وادار به انجام کاری کند.
پریچارد در مقاله اشییتباه معتقد بود الزام درجه میپذیرد و در جایی که وظای

در

تزاحم باشیند ،این تصمیم که فرد چه باید انجام دهد ،مبتنی بر این سدال نیست چه افعالی
بیشییترین خوبی را ایجاد میکنند ،بلکه مبتنی بر این پرسییش اسیییت که الزام یا وظیفه
بزرگتر کدام است .میتوان چنین دیدگاه مشابهی را در راس پیدا کرد و همین موضوع
در مورد انتقاد پریچارد بهاصییطلا راس از «وظای

در نگاه نخسییت» نیز بکار میرود.

پریچارد معتقد اسییت که ما باید به چنین چیزها بهعنوان «حق» نگاه کنیم؛ اما راس این
ایده را نپذیرفت ،زیرا به نظر او اگر حقی باشیید ،پ
باشیید ،درحالیکه در مورد برخی وظای

باید یک مدعی نیز وجود داشییته

هیچ مدعی پیدا نمیشییود و به همین جهت او

اصیطلا وظیفه در نگاه نخست را پیشنهاد داد؛ ازاینجهت او اولین کسی بود که به تمایز
وظای

در نگاه نخسیییت و وظای

واقعی اشیییاره کرد و این درواقع پیروزی عقلانی وی

بود .در نظر پریچارد فعلی که وظیفه واقعی فرد است ،فعلی است که الزامآورترین وظیفه
در نگاه نخست است؛ اما این ویژگی برای راس به لحاظ کیفی متفاوت است؛ یعنی یکی
مربو به درجه اسیت و دیگری چنین نیست .برای پریچارد وظای

در نگاه نخست اصلاً

وجود ندارند ،آنچه ما وظیفه واقعی خود مینامیم ،درواقع الزامآورترین وظیفه واقعی ما
اسییت و جایی برای تمایز میان مبنا برای وظیفه واقعی و مبنا برای وظیفه در نگاه نخسییت
وجود ندارد .پریچارد میان ویژگیای که یک فعل دارد بهطوریکه از نوع مشیییخصیییی
اسیییت و ویژگیای کیه ییک فعیل در ارتبا با افعال دیگر دارد ،تمایز مینهاد .به نظر او
وظای

در نگاه نخست راس همه از نوع اول هستند و وظای

واقعی او از نوع دوم لحاظ
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میشییوند .او برخلاف راس معتقد بود آنچه باعث میشییود تا نیکوکاری ،عدم بدکاری و
عدالت وظیفه باشییند ،این نیسییت که خوبی بیشییتری را در مقایسییه با افعال دیگر به وجود
میآورند ،بلکه این ویژگی را چون از نوع مشیخصی هستند ،در خود دارند ،نه در ارتبا
با افعال دیگر .در نظر پریچارد خوبی بخشییی از دلیل نیسییت؛ پرداخت قرض ،نیکوکاری،
خدمت به کشیور ،فراهم کردن آسایش خانواده تغییرات خوبی هستند ،لکن خوبیشان به
این دلیل که ناشییی از ماهیتشییان اسییت ،چیزی اضییافه نمیکند .ازاینجهت پریچارد یک
شیهودگرایی افراطی است ،یعنی برای اینکه کش

کنیم چه افعالی درست هستند ،نیازی

نیست تا نتایج را لحاظ کنیم .از طرفی شهودگرایی راس معتدل بود و برخی وظای
توجه بهخوبی نتیجهای که ایجاد میکنند ،الزامآور میدانسیییت .وی تعاری

را با

پریچارد در

مورد ماهیت عمل ،یعنی منشییأ تغییر یکچیز و اراده به ایجاد تغییر را پذیرفت و شییاید به
این دلیل متوجه شییید که این تعاری

برای فعل اغلک ما را در امتداد مسییییر نتایج و آثار

میبرنید و بییه همین جهییت برخی اصیییول وظیای

خود را مبتنی بر اصیییل فیایییدهگرایی

میدانست.
راس در پرتو بحیثهای فوق و با توجه به تعاری

متفاوت پریچارد از ماهیت عمل،

به این نتیجه میرسد که خوبی اخلاقی و درستی ،هم مطابق با دیدگاه عینی و هم مطابق با
دییدگیاه ذهنی ،نمیتواننید بر هم مبتنی بیاشیییند؛ زیرا با توجه به اولی ،ماهیت نتایج یک
عمل ،خوبی انگیزه را تییییمین نمیکند و اگر هم نتیجه مشیییخصیییی ایجاد شیییود ،معلوم
نخواهد بود که از روی انگیزه مشییخصییی انجام شییده باشیید؛ و با توجه به دومی ،اگرچه
فاعل ممکن اسیت تصور کند عملی وظیفه او است ،اما ممکن است غیر از انگیزه اخلاقی
وظیفه ،انگیزههای غیراخلاقی دیگری هم دخیل باشیییند ،بنابراین عمل او به لحاظ اخلاقی
بد یا بیتفاوت خواهد بود؛ و یا ممکن اسیت عمل او خوب اخلاقی محسییوب شییود ،لکن
هماهن

و متناسک با تصور او در مورد وظیفهاش نباشد.
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