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  چکیده

 و شوندگرایانه بهتر فهمیده مینتیجه نظریاتگرایانه در تقابل با  وظیفهنظریات

 به کار گرایانهنتیجه اخالقی غیر هايانگارهاشاره به  اخالق، عموماً در ۀدر فلسف

ص  که رفتـار شـخ  گرایی این استهاي وظیفهیکی از مهمترین داللت  . روندمی

. تواند نادرسـت باشـد، حتـی اگـر نتـایج آن بهتـرین نتـایج ممکـن باشـد                   می

شود که بنابر آنها، نتایج     ق می  اخالقی اطال  نظریات دسته از     به آن  گرایی  نتیجه

پـس، بـر اسـاس      .  آنهاسـت  ةاعمال مبنـاي هـر حکـم اخالقـی معتبـر دربـار            

اسـت کـه بـه بهتـرین نتـایج منتهـی             اخالقاً درست عملی     ، عملِ گرایی  نتیجه

اینکه مـردم چگونـه مقاصـد       بر  گرایی  وظیفه،  گرایی  نتیجهدر تقابل با    . شود می

مهمتـر   یـی انجـام عمـل       چرا و آن را از      ورزد  مـی تأکیـد   خود را عملی کنند،     

گرایانه، ما وظیفه داریم که بعضی از اعمال را          وظیفه نظریاتبر اساس   . داند  می

وظیفـه، از  بعضی از اعمال خـودداري کنـیم؛ ایـن    دادن انجام دهیم و از انجام    

عمـل حاصـل   گرفتن  نتایجی که با انجام  شود و نه از   ماهیت خود عمل ناشی می    

گرایانه و همچنـین    نتیجه نظریاتعالوه بر شرح و تحلیل      ،  مقالهدر این   . دنشومی

اخالقـی   نظریـات ایـن دو دسـته از        رابطـۀ  بررسـی بـه   ،  گرایانـه وظیفـه  نظریات

 چگونـه    بیـشتري بـه ایـن مـسئله کـه          ۀ اخالق جدیـد، عالقـ     ۀفلسف. پردازیم می

.دهدمی شوند، نشان ترکیب گرایی نتیجهتوانند با گرایانه می  وظیفههاي مؤلّفه

  .، وظیفه، الزام، درست، خوبگرایی نتیجهگرایی، وظیفه : کلیديهاي هواژ

  

                                                          
  11/2/89:   تأیید نهایی16/6/88: تاریخ وصول-*

اصفهان فلسفه در دانشگاه دانشجوي دکتري  -**
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  مقدمه

ــگرایــی دو  و وظیفــهگرایــی نتیجــه هــستنديت در اخــالق هنجــاریــ حــائز اهمۀنظری  .

، رسـت گـردد کـه مطـابق آنهـا اعمـال د          ی اطالق مـ   ینظریات به آن دسته از      گرایی  نتیجه

 ی، درسـت  یـی گرافـه یدر وظ . شـوند یج خـوب مـ    یش نتـا  یجر به افزا   هستند که من   یاعمال

 اگـر  بـراي مثـال،  . شـود  سنجیده مـی ی آنها  احتمال يامدهایج و پ  یاعمال، قطع نظر از نتا    

گرا چنـین   قربانی کند، وظیفهج خوب یجاد نتا یل ا ی به دل  ی را صرفاً  گناهفرد بی گرا،  نتیجه

کنـد و یـا حتّـی    شخاص قلمـداد مـی  قوق اکند و آن را رعایت نکردن ح   عملی را منع می   

 معایب و مزایـایی     نظریههر کدام از این دو      . اخالقی هايفهی از بسیاري از دیگر مؤلّ     تخط

  .ب آنها کم کرد به شکل مناسب از معاینظریهدارند که شاید بتوان با ترکیب این دو 

ذشت، چندان طور که گ ، هماننظریاتسخن گفتن از تعارض مابین این دو دسته از 

، نظریاتتوان قائل به آن شد که این دو دسته از   میمشکل نیست؛ اما بررسی اینکه آیا

پذیرند، کاري سخت و دشوار است که در این مقاله حتی به طور ضمنی، یکدیگر را می

 اخالق هنجاري از ۀ تعارض این دو شاخۀمسئل.  آن در حد توان برآییمعهدةامیدواریم از 

 جذب این دو دسته بسیاريپردازان  نظریه اخالق تا کنون مطرح بوده است و ۀآغاز فلسف

دانان معاصر   شد تا اخالقاند؛ اما خود این تعارض از سوي دیگر سبب شدهنظریاتاز 

. ند باشنظریاتدر فکر تلفیق و ترکیب این دو دسته از ... و هر، اسکنالن، نازیک نظیر 

یشتر است و بر آن  اخالق بۀدر فلسفگرایی  ت به وظیفه نسبگرایی نتیجه ۀاگرچه سابق

عی حل تعارض این دو دسته از پردازان معاصر که مد نظریه ة به دیدتقدم دارد، اما

 واحد نظریۀکوشد تا آنها را در یک  می که فرانکنان هستند و حتی کسی همچونظریات

اند  اخالق گام برداشتهۀریخ فلسف پا به پاي هم در طول تانظریهبا هم جمع کند، این دو 

 پس ضروري خواهد بود .توان صرفاً ظاهري و صوري دانست را میو تعارض مابین آنها 

 جدیدي که در نظریات با توجه به نظریاتتا نخست به بررسی و تحلیل این دو دسته از 

 کلیدي نشان  بپردازیم و اختالف و تعارض آنها را در نقاطاین دو حوزه ارائه شده است،

معاصر، به دانان  اخالقهاي دهیم و سپس به صورت استداللی و با ذکر شواهدي از گفته

ي خود را  و ذکر نقاط همپوشان آنها، گفتهنظریاتبررسی حل تعارض این دو دسته از 

  .ختم کنیم
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  گرایی نتیجهشرح 

 ،1منـسک اَر  نخستین با،» اخالق جدیدۀففلس«اي تحت عنوان   مقاله در   1958در سال   

ی نظریـات  را در اشاره بـه   است »گرایی  نتیجه« که به معنی  را   "Consequentialism"ة  واژ

 بـه شـکلی کـه       نظریهاین   . نظر دارند، به کار برد     که به نتایج و پیامدهاي اعمال اشخاص      

، دلیـل  به همین    ؛ اخالقی سودگرایی پیوند خورد    نظریۀن را معرفی کرد، کامالً با        آ منسکاَ

اما نبایـد از    . روند  شوند و به جاي هم به کار می          با هم تلفیق می    نظریهاکثر اوقات این دو     

ۀ  است و زیر مجموع    گرایی  نتیجه نظریاتاي خاص از      نظر دور داشت که سودگرایی، گونه     

  .گیرد آن قرار می

ق دارند که مقدم بر اخال هایی وجود  ارزششود که  آغاز میعقیده با این گرایی نتیجه

 حتی اگر هیچ درستی و نادرستی اخالقی وجود نداشته باشد، همواره بعضی ؛هستند

 نظریات در بنابراین. (Darwall, 2003B, 1) چیزها خوب و بعضی چیزها بد خواهند بود

ها، وابسته به ارزش   ارزش اخالقی اعمال، اشخاص و منشگرایانه، کیفیت یانتیجه

 آورند و یا به دنبال ایجادش هستند  به وجود میاخالقی نسبی آن چیزي است کهغیر

  ).45، 1376فرانکنا، (

 که درستی و نادرستی اخالقی ایانه بر سر این اصل توافق دارندگرنتیجه نظریاتۀ هم

گرا، چیز نتیجه. گردد  آنهاست که تعیین مینتایجاخالقی  ارزش غیروسیلۀاعمال ب

اخالقی خوب است؛ نهد که از نظر غیر  میبنادرست، الزامی و اخالقاً خوب را بر چیزي 

اي در پی دارد  باید بدانیم چه نتیجه) ارزش اخالقی آن(پس براي تعیین خوبی یک عمل

  .است) اخالقیارزش غیر( آن نیز خیرۀو آیا نتیج

 آن چیز بنا نتایجی غیراخالقگرا به این دلیل ارزش اخالقی چیزي را بر ارزش نتیجه

 ابتناي کیفیت یا ارزش اخالقی چیزي بر ارزش  زیرا.گریزد  می»دور«نهد که از  می

انگارانه، ارزش اخالقی چیزي، نتیجه نظریاتاش دور است؛ در نتیجه در  اخالقی نتیجه

فرانکنا، (  خوب است(Non-Ethical) یغیراخالقمبتنی بر چیزي است که از لحاظ 

 نظریۀارزش اخالقی را مبتنی بر  الزام اخالقی و نظریۀبه عبارت دیگر، ).  45 ،1376

  .کنند ی میغیراخالقارزش 

گرایانه، که بنابر آنها، درستی       وظیفه نظریاتگرایانه، معموالً در تقابل با      نتیجه نظریات

گیرد، و اخالق فضیلت، که بنـابر         و نادرستی یک عمل از ماهیت خود عمل سرچشمه می         



1389158ستان بهار و تاب/ 53سال  / 216شمارة /  دانشکدة ادبیات و علوم انسانیۀنشری/ فلسفیهاي  پژوهش

عل است، تا ماهیت یا نتـایج خـود عمـل،           آن، تکیه و تمرکز بر شخصیت و کردار خود فا         

  .شوند  فهمیده میبهتر

، نتایج هر عمل بنابر آنها اخالقی است که نظریات وصف آن دسته از گرایی نتیجه

با این حساب، عملی .  آن عمل استةباردرستی و اعتبار هر حکم اخالقی در ةکنند تعیین

، توجه به نتیجه و گرایی نتیجهنرو در اخالقاً درست است که نتایج خوب به بار آورد؛ از ای

 یک ویژگی مصحح اساسی و نهایی ،پیامد عمل بر خود عمل رحجان دارد و در هر عمل

  ).46همان، ( ی نسبی پیامد آنغیراخالقارزش : در کار است

، از تفاسیر خود گرایی نتیجه نظریۀدر اینجا، بهتر است که در توصیف و بررسی 

  .بهره ببریمگرایان معاصر نتیجه

ی هستند نظریات اخالقی، نظریات او معتقد است که به طور کلی :2تیت فیلیپ پِ- الف

 و چه به طور جمعی باید انجام بدهندچه به طور فردي و ) فاعالن(راجع به آنچه افراد

 بارةجزء نخست، نگرشی است در: باشند یهر کدام حداقل شامل دو جزء متفاوت م

مطابق آنها باشد  شان که اعمالند باید خواهان آن باشفرادند که اچیزهاي خوب یا ارزشم

 اخالقی، اکثر اوقات به نظریۀاین جزء در یک .  یا در جهان به طور کلی تحقق یابندو

تعبیر  (Theory of the Good)  خوبینظریه یا (Theory of Value)  ارزشنظریۀ

 آنچه دربارةست، بلکه نگرشی است هاي ارزشمند نی  ویژگیةبار؛ جزء دوم، درشود می

گویی یا واکنش به  فاعالن، چه به طور فردي و چه به طور جمعی، باید از طریق پاسخ

 صواب نظریۀ اخالقی به نظریاتجزء دوم را در . هاي ارزشمند، انجام دهند ویژگی

  .(See: Darwall, 2003B, 95) کنندیمتعبیر  (Theory of the Right) )درست(

 درست هم سیاق هستند و با هیچ نظریۀگرایانه بیشتر با نتیجه نظریاتظر پتیت، به ن

  . راجع به ارزش یا خیر ارتباط ندارندخاصی نظریۀ

هایی   ارزشۀ هم فاعل موظف است، نگرشی است که بنابر آنگرایی نتیجهبه نظر او، 

 از .خشدب بارتقابی  به نحو مناسپذیرد، که چه به طور فردي و چه به طور جمعی میرا 

 که  هستندها  معتقدند که حداقل بعضی از ارزشگرایی نتیجه سوي دیگر، مخالفان

 یعنی احترام به .(Ibid, 97) ه یابند یا ن که ارتقاو مهم نیستشوند  گرامی داشته می

  .آنها نیست) افزایش دادن( مستلزم ارتقا دادنها  بعضی از ارزش
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 (Instrumental)  ابـزاري  رابطـۀ هـا و فـاعالن را، یـک           زش بین ار  رابطۀگرایان،  نتیجه

دهنــدگی ارزش  جــام اعمـالی هــستند کــه ویژگــی ارتقــا فــاعالن ملــزم بــه ان: داننــد مـی 

  کـه  کننـد مالی را که به طور شهودي تـصور مـی         یافته را داشته باشند، حتی اع      اختصاص

  .(Ibid) باشد  میها انجام آنها باعث احترام به ارزش

-Non) ابزارياي غیر ها و فاعالن را، رابطه زش بین اررابطۀ، گرایی نتیجهن اما مخالفا

Instrumental)یا حداقل، مجاز است که آن اعمالی را ، الزامیها فاعلبراي : دانند می 

 آنها انجام دادند؛ حتی اگر نیافته باش انجام دهند که صرفاً حاکی از ارزش اختصاص

  .(Ibid) سبب تحقق ناچیزي از ارزش باشد

 صرفاً با رجوع به ، یعنیگرایی نتیجه و غیرگرایی نتیجهاینگونه تمایز قائل شدن میان 

گرایانه نتیجه غیرنظریاتآنچه سبب تمایز  زیرا .معمول استها، کامالً غیر  و ارزشها فاعل

 هاي به نتایج و پیامداً صرفگرایی نتیجهشود، این است که  میگرایی نتیجه ۀنظریاز 

  . داردنظر ل اعما

 است و معتقد است که ادعاهایش، گرایی نتیجه او از مدافعان :3 درك پارفیت- ب

  .گیرند می را دربرگرایی نتیجهانواع متفاوت و مختلف 

 بدین معنی که هر کدام از .نامد  می"C.C's Central Claim"او ادعاهاي خود را 

"C"توان آن چیزها را   می به هر چیزي،دهند که با اطالق آنها  میاي را تشکیل ها، گزاره

  .آورد  درگرایی نتیجه نظریۀتحت 

  :کند  می اول خود را اینگونه بیانگزارةاو 

C1 :خوب است ممکن جا کهنآنتایج باید تا :  اخالقی وجود داردتنها یک هدف ،

مال  به اعکه ا زمانیتواند به هر چیزي اطالق شود، ام  میC1" " گزارة. (Ibid, 132) باشند

  :شوند  می دیگر ایجادگزارةاطالق شود، دو 

C2 : عملی که هر کدام از ما، موظف به انجام آن هستیم، عملی است که بهترین

  .نتایج را به بار خواهد آورد

C3 : که نتایج بدي به دنبال دارد، انجام داند میاگر کسی عملی را که معتقد است یا 

  .(Ibid)  استدهد، در حقیقت، مرتکب عملی نادرست شده

دن  دوم و سوم، پارفیت، بین آنچه انجام دادنش، دلیل دارد و آنچه انجام داگزارةدر 

 بدان اعتقاد داریم یا باید معتقد باشیم، تمایز قائل آن براي ما، عقالنی است، یعنی

 اما نکته اینجاست که در حقیقت، تمایز او بین آن چیزي است که به طور عینی. شود می
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(Objectively)درست و یا نادرست است و آنچه به طور ذهنی (Subjectively) درست و 

براي مثال، اگر پزشکی، بهترین رفتار را با مریض خود داشته باشد، به . یا نادرست است

نحوي که باعث رضایت و خرسندي مریض شود، رفتار او به طور عینی درست است، و 

ش کمک  در فرایند بهبوداو تا به ویز کندراي مریض، دارو تجاگر طبق شواهد پزشکی ب

 اما. ار او به طور ذهنی درست استکند، در واقع، عملی عقالنی را انجام داده و رفت

 ،لامثبراي  به طور ذهنی نادرست؛ عملی به طور عینی درست باشد، ولیممکن است 

ازد، پزشک باید به خاطر انجام عملی که احتمال داشت جان مریض را به مخاطره اند

  .د شجان مریض باعث نجات سرزنش شود، اگر چه عمل او در حقیقت 

د را نیز تحت پوشش رموااینگونه افزاید که   چهارمی را میة پارفیت، گزاربنابراین

  .دهد خود قرار می

C4 :بیشترین خیر اش آنچه ما باید به طور ذهنی انجام دهیم، عملی است که نتایج 

,Ibid) دارد را دربررمنتظَ  خیر منتظَر باشد و 40 عملی رِبراي مثال، اگر خیر منتظَ. (133

، طبق این گزاره ما باید عملی را انجام دهیم که خیر بیشتري به دنبال 30عمل دیگر 

  .دارد

، نه تنها اعمال و نتایج، بلکه همچنین گرایی نتیجهدر نهایت، پارفیت، معتقد است که 

را نیز هوا و هر چیز دیگري  و مان، آب چشمان امیال، عقاید، عواطف، رنگ ها، خواست

هوایی است که  و هواي ممکن، آب و  بهترین آبC گزارة، طبق براي مثال. گیرد میدربر

  .نتایج بهتري به دنبال دارد

 و امیال را ها ، خواستگرایی نتیجهچگونه که براي این که نشان دهد پارفیت اما 

  :گیرد اي دیگر شکل می کند و بدین ترتیب گزاره استفاده می» انگیزه«گیرد، از  میدربر

C5 :هایی هستند که در صورت دارا بودن آنها، نتایج  هاي ممکن، انگیزه بهترین انگیزه

(Ibid).  آنهاستخوبیِ بهتري عایدمان خواهد شد و این دلیلِ

است، به قضایاي ) گرایی نتیجه( Consequentialismف  که در واقع، مخفّ"C"حرف 

باشند که  شود که همگی حاکی از یک قضیه یا گزاره می  و گوناگونی اطالق میمختلف

 کثرت نظریۀ را یک گرایی نتیجه کاربرد دارند و از سوي دیگر، گرایی نتیجه نظریۀدر 

 چه چیزي نتایج  کهخواهیم بدانیممی  ما"C"در اطالق هر . کنند گرایانه، معرفی می

  .کند بهتر یا بدتر را ایجاد می
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 ترکیب شود، "C" ةیابیم که اگر با گزار  سودگرایی مینظریۀترین پاسخ را در  ساده

  :گیردمی  زیر شکلگزارة

اي است که بیشترین مقدار منفعت و سود را،  بهترین نتیجه، نتیجه

 ۀروانگ منهاي سختی و مشقت، نصیب مردم کند؛ یا بر اساس تفسیر لذت

 را خوشبختیاست که بیشترین مقدار اي، بهترین نتیجه  این ادعا، نتیجه

  .(Ibid, 134) منهاي بدبختی و رذیلت نصیب مردم کند

، گرایی نتیجهشاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که همانطور که گفتیم، در 

شود، نتایجی که  درستی و نادرستی یک عمل بر اساس نتایج آن عمل سنجیده می

م یک عمل، بر اساس خوبی یا بدي نتایج آن عمل اند؛ یعنی پس از انجا مؤخر از عمل

  کهآنجا قبل از انجام عمل، فاعل تا اما. دهیم درستی و نادرستی آن میاست که رأي به 

زند و در صورتی که نتایج به نفع او یا اکثریت باشند   است نتایج آن را حدس میممکن

اي   متفاوت با نتایج واقعییگاهزده شده،   نتایج حدساما. ورزد  مبادرت میبه انجام عمل

 زیرا.  که کامالً اینهمان باشندمعلوم نیستخواهد داشت و در پی است که انجام عمل 

 آن، کامالً ةزده شد هنوز عمل انجام نشده و نتایج حدساوالً در حدس زدن نتایج، 

 ممکن است ما در حدس زدن نتایج خود را بفریبیم و  و ثانیاً؛درست و یقینی نیستند

 صرفاً نتایج بنابراین. رك عمل است، حدس بزنیماي که به نفع انجام یا ت تیجه را به گونهن

  .دن درستی آن باشةکنند د تعییننتوان است که میعمل، پس از انجام عملواقعی خود 

باشند،   می اوگرایی نتیجه نظریۀ  را که هر کدام، اصلی از "C"هاي  پارفیت، گزاره

 به عبارت دیگر، هر کدام از این .داند می (Actual)با نتایج واقعیفردگرایانه و مرتبط 

اي  هباشندکه هر فرد باید بر اساس آنها به گونک اعمال افراد مرتبط میت  با تکها هگزار

عمل کند که بهترین نتایج را ایجاد نماید و آن چیزي را انجام دهد که دیگران واقعاً 

تک اعمال افراد مربوط   که به تکها  مقابل این گزاره در اواما. خواهان انجام آن هستند

کند که این خصوصیات فردگرایی را ندارد و مرتبط مطرح میرا  دیگري نظریۀ هستند، 

 »)گروهی(  جمعیگرایی نتیجه« و از آن تحت عنوان باشد  می(Ideal) با نتایج آرمانی

(Collective Consequentialism)برد  می نام(Ibid, 138-9).  

اي  ، هر کدام از ما باید تالش کنیم تا مجموعه) جمعیگرایی نتیجه( نظریهمطابق این 

اي را داشته باشد،  ها و امیالی را داشته باشیم، که اگر هر کس چنین مجموعه از خواست
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  راها و امیال اي دیگري از خواست مجموعهخواهد آمد و نه همواره نتایج بهتري به بار 

باید به نحوي باشد که بهترین ) گروه( اعمال افرادۀ جمعی، مجموعاییگر نتیجه در پس

  .نتایج را ایجاد نمایند

اینکه ما چه کاري را باید ة بار در فرديگرایی نتیجهبا ) گروهی( جمعیگرایی نتیجه

 مثال، اگر من مردي براي .، توافق ندارد)انجام چه عملی درست است(انجام دهیم

، در صورتی که تمام درآمدم را به  فرديگرایی نتیجه ةاید، بر اساس ثروتمند باشم

گرا به من توصیه نتیجه  نتایج بهتري ایجاد خواهد شد؛ پسفقیران ببخشم، مطمئناً

 گرایی نتیجه بر اساس اما. م را به فقیران اختصاص بدهمکند که تمام درآمد می

ران اختصاص بدهم، آمدم را به فقیر از ثروت و دفقط بخشی، من باید )گروهی(جمعی

، نتایج بهتري دیگران نیز همین بخش از مال خویش را پرداخت نمایند که اگر خشیب

,Ibid) خواهد داشت  فردي، عمل واحد فرد مورد گرایی نتیجه به عبارت دیگر، در .(139

  .شوند  می جمعی، مجموعه اعمال افراد سنجیدهگرایی نتیجهگیرد، اما در   میارزیابی قرار

ضرر و زیان کمتري به ما ) گروهی( جمعیگرایی نتیجهشود که   مشاهده میاینبنابر

  .گرا بودن ما حفظ گردیده استنتیجهزند و این در حالی است که  می

کوشد تا   است و میگرایی نتیجه او نیز مانند پارفیت از مدافعان :4 پیترریلتون- ج

  . نماید را به نحوي در مقابل انتقاد جدید، توجیهگرایی نتیجه

  : به دو شاخه تقسیم کردتوان   را میگرایی نتیجهبه نظر او، 

، نظریه بر اساس این .(Subjective Consequentialism)  ذهنیگرایی نتیجه -1

هرگاه فرد در انتخاب عمل خود با چندین شق متفاوت مواجه باشد، باید بکوشد که 

شود و  باعث ارتقاي خیر و خوبی مییک از این اعمال، انجام دادنش  کدامکه تعیین کند 

,Ibid) سپس بر اساس آن عمل نماید به ( به عبارت دیگر، فرد باید در ذهن خود. (174

با در نظر گرفتن شقوق مختلف عمل، آنها را سبک و سنگین نماید و هر ) طور ذهنی

شود،  کدام را که در آن موقعیت سبب ایجاد خیر بیشتري نسبت به اعمال دیگر می

  .جام دهدان

، معیار نظریه بر اساس این .(Objective Consequentialism) عینیگرایی نتیجه -2

درستی یک عمل یا انجام یک عمل، این است که آیا آن عمل در حقیقت، باعث ارتقاي 

  .(Ibid) یا نه استگردیده خیر
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، همواره (Subjective Hedonism) ذهنیگرایی   ذهنی، همانند لذتگرایی نتیجه

 توصیه )آگاهانه عمل کردن(  در حین عمل عمل را از نوع خاصی از سنجشِپیروي

، از (Objective Hedonism) عینیگرایی   عینی، همانند لذتگرایی نتیجهکند؛ و  می

 بر حسب  آنها سنجشۀکند و سپس با مسئل اند، بحث می نتایجی که عمالً ایجاد شده

کار دارد که باعث ارتقاي نتایج یري سروگ هاي تصمیم هاي برخی از نحوه گیري جهت

  .(Ibid) شوند متناسب می

گیري  چگونه فرد در هنگام تصمیمکه کند تا توضیح دهد  در واقع، ریلتون تالش می

کند که  اندیشد و عمل می اي می  به گونهعملدادن  و نیز در هنگام انجام ،عملبراي 

  .همواره ایجاد بهترین نتایج را مد نظر دارد

تـوان    کسانی هستند که مـی     ۀ این دو اندیشمند از جمل     :6 و آمارتیا سن   5جان راولز  -د

  دربارة ي  انظریهدر کتاب    راولز.  در آثارشان یافت   گرایی  نتیجههاي مهمی را در مورد        بحث

 Classical)»ســودگرایی کالســیک « فــصلی را بــه،(A Theory of Justice) عــدالت

Utilitarianism)   ۀ به تفسیر     در آن فصل   اختصاص داده وۀ و نقد    گرایی  نتیجه نظرینظری 

سـودگرایی و   «اي تحـت عنـوان         نیـز در مقالـه     آمارتیـا سـن   . پرداختـه اسـت   سودگرایی  

به نحوي مـورد    کند و سودگرایی را        بحث می  گرایی  نتیجهبه تفصیل در مورد     » گرایی رفاه

  .اي وارد نشود  هیچ صدمهگرایی نتیجه که به مقبولیت دهد انتقاد قرار می

. هستند» خوب« و » درست«به نظر راولز، دو مفهوم اصلی در اخالق، مفاهیم 

اینکه چگونه این دو مفهوم را تعریف و به هم مرتبط به موجب  اخالقی نظریۀساختار هر 

ترین شیوه براي برقراري ارتباط   ساده کهرسد اما به نظر می. گردد کنند، تعیین می می

  .گرایانه هستندنتیجه نظریاتهوم، بین این دو مف

شود و سپس  گرایانه، خوب کامالً مستقل از درست تعریف مینتیجه نظریاتدر 

گردد؛ در حقیقت، نهادها و اعمالی  درست به آنچه باعث افزایش خوب است، تعریف می

، )يیعنی اعمال و نهادهاي دیگر( مهیاي دیگريدرست هستند که بیشتر از هر شقّ

  .(Ibid, 254) آورند ن خیر را فراهم میبیشتری

 عقالنیـت   ةگرایانه، گیرایی شهودي عمیقی دارند؛ زیرا اید      نتیجه نظریاتبه نظر راولز،    

 در حقیقـت،  .باشـد  مـی بخشند؛ عقالنیت در اخـالق مـساوق افـزایش خیـر            را تجسم می  
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اي نظـم     نه به گو  امورامري بدیهی است که     براي ما     که انگیز است که فرض کنیم     وسوسه

  .(Ibid) اند که به ایجاد بیشترین خیر سوق دارند یافته

کنند،  را تعریف می) خوب(گرایانه بسته به اینکه چگونه مفهوم خیرنتیجه نظریات

 گرایی حقق تعالی انسان بدانیم، به کمالاگر خیر را به معنی ت. انواع مختلفی دارند

(Perfectionism)به و اگر گرایی   به لذت،ت تعریف کنیملذبه  اگر خیر را .رسیم  می

  خیرهومفم ،اما راولز .رسیم  می(Eudaimonism) گرایی  به سعادت،سعادت تعریف کنیم

و نیازهاي ها   ارضاي خواست بایمیها و نیازها، یا بهتر است بگو ست ارضاي خوارا با

,Ibid) کند  می یکسان قلمدادعقالنی ه او را از  و تأکید بر همین جنبه است ک(255

  .کند  میسودگرایان کالسیک جدا

 (Outcome Utilitarianism)نگر و سودگرایی نتیجهگرایی  آمارتیاسن، نیز به توضیح رفاه

ی، مشتمل بر این عنصر دهد که ساختار اخالقی سودگرای  نشان میپردازد و سپس می

که احکام نتایج د ان  شده ترکیب دو با هم به نحوياست و اینگرایی   نتیجهاصلی، یعنی

 که در مورد نتایج  راهایی به عبارت دیگر، حکم. ندنک را به احکام اعمال مبدل می

، ...ها، قواعد، امیال و ا در نظر گرفتن عوامل دیگر، نظیر انگیزهب، و )اییگر نتیجه( شود می

توان در مورد درستی و نادرستی  میاست که د و آنگاه نده حکام اعمال سرایت میابه 

ودي نگر، به خ اهمیت این است که سودگرایی نتیجه حائز ۀنکت. اعمال قضاوت نمود

کند، بلکه   در مورد درستی یا نادرستی اعمال ادعایی نمیخود، اصلی اخالقی نیست؛ زیرا

افتاده  اهمیت اصلی آن از اینرو است که ما را در ارزیابی دقیق نتایج اعمال و وقایع اتفاق

گرایانه، پایه و مبناي نتیجه رویکردکند که در اصل براي هر نوع  اي یاري می به گونه

  .(Ibid, 261) شود  ارزیابی قلمداد میاصلی

زیرا این . گرایانه در ارتباط استنتیجه ساختارهاي ۀنگر با هم سودگرایی نتیجه

یا که آیا نتایج آنها درست بوده ( شوند نگر ارزیابی می سودگرایی نتیجهبراساس ساختارها 

ه  خواه ب یعنی؛کنیم و این مستقل است از اینکه ما چگونه اعمال را ارزیابی می) نادرست

 به .(Ibid, 279) دیگرة یک قاعده با قاعدۀ  یک عمل با عمل دیگر، خواه مقایسۀ مقایسۀوسیل

 عمل به ارزیابی نتایج آنگرفتن  انجام گرایانه، قبل ازنتیجه نظریاتعبارت دیگر، 

سنجد و   میعمل، نتایج آن راگرفتن نگر، بعد از انجام  نتیجهگرایی  ، ولی سودپردازند می

  .کند  میدرستی یا نادرستی آن را مشخص
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 »بنـدي مجمـوع  رتبـه « و (Welfarism) »گرایـی رفـاه «نگر، نیز بـه    ودگرایی نتیجه س

(Sum-Ranking)  تیجـه، نهایتـاً بـه      گـرا مـدعی اسـت کـه خـوبی ن          رفاه. شود تقسیم می

ة بنـدي مجمـوع، شـیو     اسـت و در رتبـه     آمده از آن نتیجـه، وابـسته        هاي شخصی بر  سود

ـ             جمـع نمـودن و      وسـیلۀ ه  مناسب ترکیب سودهاي شخصی، در ارزیابی خـوبی نتـایج، ب

  .(Ibid)  میسر استسودهاي شخصیافزایش 

ۀ گرایانه، ساختاري است که با ترکیب همنتیجهترین ساختار  با این حساب، جامع

گزیند که بر اساس اي را بر  نظر گرفتن آنها، نتیجهدربا اگون و مختلف و تأثیرات گون

  .ممکن باشدۀ نگر، بهترین نتیج سودگرایی نتیجه

 به گرایی نتیجه نظریۀهایی از  آنچه تا به حال بحث و بررسی شد، تفاسیر و تحلیل

نگر قاعده گرایی نتیجهنگر و عملگرایی نتیجهۀ  دو شاخ، بهگرایی نتیجه اما. طور کلی بود

، در اینکه اعمال را باید نگر قاعده گرایی نتیجهنگر و   عملگرایی نتیجه. شودنیز تقسیم می

 در اینکه معیار اصلی ارزیابی ا ارزیابی کرد، توافق دارند؛ اما آنههاي اساس نتایج و پیامدبر

ي و ارزیابی شخصِ نگر، داور  عملگرایی نتیجهبر اساس . تواند باشد، اختالف دارند  میچه

اما بر . درستی یا نادرستی عمل استة کنند عل یا قضاوت خود فرد، مالك تعیینفا

که کنند   مینگر، این اصول و قواعد کلی هستند که تعیین ه قاعدگرایی نتیجهاساس 

 جرمی توان بهنگر میگرایان عملنتیجه ۀ از جمل.کدام عمل، درست استدادن انجام 

. توان به ریچارد بینگر میگرایان قاعدهنتیجه ۀاسمارت و از جمل. سی. جی. بنتام و جی

  . اشاره کردبرنت

  گراییشرح وظیفه

گرایی یا علم  وظیفه جرمی بنتام در کتاب خود، ،گرایی را نخستین بار وظیفهة واژ

 به ”Deonto“، ترکیبی است از ”Deontologism“انگلیسی ة  واژ.  مطرح کرد،7اخالق

  .(Alexander, 2007, 1 )    »شناخت« به معناي ”Logos“ و »وظیفه« یا »تکلیف«معناي 

گرایانه قرار نتیجه نظریات در مقابل انهگرای وظیفه نظریاتدر اخالق هنجاري، 

ن ص و معی خیر مشخّنتایج، اعمال درست را براساس گرایی نتیجه کهدر حالی . گیرند می

- پیامدهاي اعمال صرف و ایجتنتوان از نمیه اگر چه عی است کگرایی مد  وظیفه،کند می

درستی و نادرستی ة کنند د که تعیینن دیگري نیز وجود دارهاي مهم ویژگی اما .نظر کرد

ت انی حقّ.گرایی، مالك سنجش افعال اخالقی، وظیفه است در وظیفه. باشندمیاعمال 
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 عمل نهفته است؛ در نتیجه،  الزامی که در خود؛افعال اخالقی ناشی از یک الزام است

  خوب ذاتاً مستحقّدرستی و نادرستی افعال، برآمده از ذات خود فعل است، یعنی فعلِ

   .ست و نه به موجب ایجاد نتایج خوبتحسین ا

 یک تفاوت گرایانهنتیجهگرایانه و میان اخالق وظیفه«و معتقد است که تانسج

ة کنندت عمل به خودي خود تعییننه، ماهیگرایا مطابق اخالق وظیفه: دي وجود داردبنیا

نتایج ۀ  ما را به مالحظگرایی نتیجهعمل است؛ اگر ) درستی و نادرستی( وضعیت اخالقی

کند،  خود عمل توصیه میة گرایانه ما را به مشاهد کند، اخالق وظیفه عمل توصیه می

نتایج آنبهه بدون توج « (TannsjÖ, 2002, 56) .ن گفت که توا از سوي دیگر می

ید به منظور فراهم آوردن مرتبط است با کشف اعمال درستی که شخص باگرایی  وظیفه

اول به تحلیل ۀ  در درجگرایی نتیجه که یدرحال .انجام دهد» خیر و خوبی «و ایجاد

رست، عملی است  دکند که یک عملِ  بیان میپردازد و سپس می» خیر و خوبی«اي معن

دیگر، ایجاد خیر به عبارت . رد و منتهی به نتایج خوب شود به بار آو»خیر و خوبی«که 

 و  استخود عمل به خاطر عملگرفتن  نفس انجام ازر گرایی، مؤخّ و خوبی در وظیفه

اهمی است که عمل به هدف، ایجاد خیر و خوبی گرایی نتیجه در ت چندانی ندارد؛ ولیی

  .م بر انجام عمل استشود و مقد خاطر آن انجام می

  :باشند  در کل، حائز چند ویژگی می،گرایانه  وظیفهیاتنظر

وظایف و ة کنند تعیینمهمی  اخالقی، به نحو کامالً واضح و نظریاتدر میان  -1

باشند، نظیر وظایف در خانواده می نسبت به دیگران الزاماتی خاص.  

و شود  ن می، رفتار اخالقی درست براساس وظیفه معینظریاتگونه   در این-2

  .شود اري اخالقاً درست قلمداد نمیرفتلزوماً رساند،  د اعلی می را به حرفتاري که خیر

، قابل گرایان معتقدندنتیجهگونه که   آنهاي اخالقی بنیادي، نظیر خیر  ارزش-3

 ، باید و نباید و وظیفهرّ دیگر، درستی و نادرستی، خیر و شَ به عبارت.افزایش نیستند

توان آنها را افزایش یا  ن اخالقی بودن اعمال هستند و نمیییمالکی مطلق براي تع

  .کاهش داد

 است» خوب« راولز، مقدم بر تعبیر به ،»درست«گرایان معتقدند که  وظیفه -4

(Darwall, 2003A, 3).  

,Ibid): پردازد ین وظایف میعمده تربندي بعضی از  داروال به طبقه 4-5)
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 Duties of Beneficence and) نرسـانیدن ضـرر   نیکوکـاري و   ناظر بهوظایف -1

Non-Maleficence):  میـان  معتقدنـد کـه      گرایـان نتیجـه گرایان مانند      وظیفه بسیاري از

آن دادن چگونگی تأثیر اعمال ما بر خیر دیگران و آنچه به لحاظ اخالقی ملزم بـه انجـام                  

سـاندن  از سـوي دیگـر، صـدمه زدن بـه دیگـران از سـود نر               . هستیم، ربطی وجـود دارد    

  . بدتر است از ضرر غیر عمديبدتراست و عمداً ضرر زدن نیز

 والدین ملزمند :(Duties of Special Care)  خاصهاي ناظر به مراقبتوظایف -2

م است بر ه، مقداول به فکر رفاه خانواده و فرزندان خود باشند و این توجۀ که در درج

 پزشکان یا آموزگاران به همین منوال،. م نسبت به دیگران به نحو عانیکوکار بودنۀ وظیف

  . متعهد هستند خودآموزان ان و دانشبیمار رفاه پزشکی و آموزشی میزاندر قبال 

اعمالی  :(Duties of Honesty and Fidelity)  صداقت و وفاداري ناظر بهوظایف -3

 هیچ یعنی ما(  نخواهند بودآور گاه الزام  هیچغگویی یا نقض عهد و پیمانودرنظیر 

ي آور الزاماعمال  ۀدرستکاري و وفاداري از جمل ا؛ ام)اي نسبت به انجام آنها نداریم وظیفه

 عملۀ باید سر لوح... اق و همسران وهستند که در روابط شخصی میان دوستان، عشّ

  .قرار بگیرند

 Duties Deriving from)فـاعالن و مخاطبـان  ۀ  از رفتار گذشـت یناشوظایف  -4

“Agents and Patients” Past Conduct) : فاعل که به دیگران صدمه  کسی است رمقص

مخاطب قدرشناس  . باشد و باید خطاي خود را جبران کند            مدیون آنها می   زده است و لذا   

مخاطـب شایـسته نیـز     . کسی است که از سود و نفعی که از ما برده است، قدردانی کنـد              

رد ستایش قـرار گیـرد و ارج و مقـام او       اش مو   کسی است که باید به خاطر اعمال گذشته       

  .حفظ شود

 Duties of Reciprocity and) متقابل و بازي منصفانه ناظر به همکاريوظایف -5

Fair Play):پذیرد، در روابط   کسی که به میل خود یک همکاري سودمندانه را می

. عایت کنندنسبت به یکدیگر رمتقابل بین او و همکارش، همواره هر دو باید وظایفی را 

وظایف ۀ بنیادي و منشاء همۀ  یک وظیف این وظیفه را(Contractualists) گرایانقرارداد

 در  و مهماي مستقلّ  صرفاً وظیفهاي  شهودگرایان، چنین وظیفهاز نظرا دانند؛ ام دیگر می

  .میان سایر وظایف است
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یفی کـه   وظـا :(Further Duties of Justice)عـدالت   نـاظر بـه  وظـایف  سـایر  -6

ـ      ، عدالت هستند  بخشِ قتحقّ ۀ آینـد، نظیـر برابـري همـ         دسـت مـی   ه   از روابط سیاسـی ب

 و بـه حفـظ      نـیم که از نظم سیاسـی کنـونی حمایـت ک         ما وظیفه داریم    ۀ  هم. شهروندان

  .حقوق بنیادي و نائل شدن به عدالت توزیعی یاري رسانیم

 ما نه تنها :(Duties to Other Species) زندهيها  گونهریساوظایف ما نسبت به  -7

 نیز نسبت به  خاصیفیتکالدي داریم، بلکه هاي دیگر وظایف متعد نسبت به انسان

 .شترك هستیمزیرا آنها با ما و ما با آنها در یک دنیا و در یک حیات م. حیوانات داریم

 غرایز طبیعی آنها به ه ما به عنوان انسان ندارند، ولی نسبت بیفیتکالاگر چه آنها 

کند که ممکن است  شان هدایت می  از اعمال روزانهلسلهنها را در انجام یک ساي آ ونهگ

  .به نفع یا ضرر انسان باشد

 کند اصلی تقسیم میرویکرد   گرایانه را به چهار دسته  وظیفهنظریاتر، زجیمز فی

(Fieser, 2006, 6-7):  

. ده استکرطرح  م8فور، ساموئل پوفند17 فیلسوف آلمانی قرن  رانخستۀ  دست-1

  :کند بندي می گرایانه را تحت سه عنوان طبقه وظیفهنظریاتاو 

عی  در خصوص وظایف ما نسبت به خداوند، او مد.وظایف ما نسبت به خداوند: الف

  نظريۀ وظیف-2 پرستش خداوند؛  عملیِۀ وظیف- 1: دو نوع وظیفه وجود دارداست که 

  .آگاه بودن از وجود و ذات خداوند

 نیز دو نوع مان در خصوص وظایف نسبت به خود.ایف ما نسبت به خودمانوظ: ب

ها و استعدادهاي ذاتی   وظایف نفسانی، یعنی پرورش مهارت- 1: وظیفه وجود دارد

مانند پرهیز از مان،   وظایف جسمانی، یعنی ضرر نزدن به جسم و بدن- 2خودمان؛ 

 و همچنین ان برسانیمبه خودمپرستی و مستی   از طریق شکم ممکن استضرري که

  .خودکشی نکردن

ۀ  پوفندورف وظایف ما نسبت به دیگران را به دو دست.وظایف ما نسبت به دیگران: ج

ها  ر داد بین انسانقراۀ اند و وظایف مشروط که نتیج وظایف مطلق که براي همه الزامی

ی ر تلقّاحترامی نکردن به دیگران، براب بی:  وظایف مطلق-1: کند  میهستند، تقسیم

شامل انواع مختلف :  وظایف مشروط- 2ها و به دیگران خیر رساندن؛  انسانۀ کردن هم

  .ترین آنها وفاي به عهد و میثاق با دیگران است  که اصلی،عهد و پیمان



گراییگرایی با نتیجه بررسی رابطۀ وظیفه 169

.  است(Rights Theory) حقوق ۀگرایانه به اخالق، نظری وظیفهرویکرد  دومین -2

 بر وظایف اشخاص  دالّید که حقوق هر شخصان  هم مرتبطاحقوق و وظایف آنچنان ب

ی براي من براي مثال، اگر من از کسی پول طلبکار باشم، در واقع، این حقّ. دیگر است

توان، همبستگی حقوق و  این را می. اش را به من بپردازد است و او وظیفه دارد که بدهی

 9ق را نزد جان الك حقونظریۀرترین شرح و بیان از لین و مؤثّاو.  نامید نیزوظایف

المت، کنند که به زندگی، س عی است که قوانین طبیعت ما را ملزم میاو مد. یابیم می

 اي  یالك، اینها حقوق طبیعة به عقید.  آسیب نرسانیمهاي دیگران آزادي و دارایی

، قائل به 10س جفرسونمابعد از الك، ت. ندا عطا شده به ماوند خدااز جانبهستند که 

او معتقد است که . زندگی، آزادي و تعقیب سعادت:  بنیادي براي افراد بشر  شدسه حقّ

  .شوند دیگر حقوق ما از این سه حق استنباط می

، ایمانوئل 18گرایی را فیلسوف آلمانی قرن  وظیفهة  اصلی در حوزنظریۀ سومین -3

به خودمان پذیرد که ما نسبت   میتحت تأثیر پوفندورف، کانت.  کرده استمطرح ،کانت

به هر حال، کانت . و دیگران وظایفی اخالقی داریم، نظیر بسط استعدادها و وفاي به عهد

 و جزئی ما کند که تنها یک اصل اساسی وجود دارد که تمام وظایف خاص استدالل می

» امر مطلق« آن را  عقل است که اوآن اصل، اصل بسیط و بدیهی. گیرد را در بر می

اوامر مشروط وابسته به . شود  اوامر مطلق و مشروط تمایز قائل می بینکانت. نامد می

یال شخصی، اعمال را ه به امامیال شخصی هستند و در مقابل آنها، امر مطلق بدون توج

  .کند  میآور  الزام

راس استدالل . ه استمطرح کردراس .دي. دبلیو راگرایانه وظیفهرویکرد  چهارمین -4

و از سوي دیگر، بر » ی از سرشت بنیادي جهان هستندبخش «کند که وظایف ما می

دهد که   میبه دستوظایف را تی از فهرسراس، . ورزدمی  تأکیددر نگاه نخستوظایف 

ا هایی ر تعالوه بر این، او موقعی. کنند معتقد است عقاید اخالقی واقعی ما را منعکس می

. متناقض، یکی را برگزینیمۀ ف دو وظی بین از ما بایدها کند که در آن موقعیت ذکر می

ۀ ظیفیک از این وظایف، و طبق نظر او، ما به طور شهودي در خواهیم یافت که کدام

  .آن هستیمدادن به انجام ف وظّم، واقعواقعی ما هستند و در 

ر، نه به زي فی وظیفه گرایانه، بر خالف گفتهنظریاتۀ که ریشاست  پالمر معتقد اما

 به ونتیکراۀ  و رسالاتدفاعیسقراط در « ؛گردد میراط حکیم بازپوفندورف، بلکه به سق
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سقراط، ۀ به گفت. انستدگرا  لین وظیفهتوان او را او شود که می اي ظاهر می گونه

شود، باید از قوانین آن نیز  مند می همانگونه که یک شهروند از منافع حکومت بهره

 این کار نیز باید در چارچوب را دارند، حق تغییر قوانین پیروي کند؛ گر چه مردم کامالً

اید اجازه دهیم که قانون نقض  نب.شود گیرد و به هر حال، قانون نقض نمیقانون انجام 

 یک عمل به این پس. اطف و احساسات را کنار گذاشتی عو در این راه باید حتّ.شود

ق است و صواب اً معتبر، منطب مستقلّدلیل صواب خواهد بود که با برخی اصول یا قواعد

  .)47 و 191، 1385پالمر، ( »بودن هرگز به نتایج آن عمل بستگی ندارد

 کسانی ۀ از جملو ا.دهدیدست مه  بییگرافهی از وظی خاص تقریر11ن داروالیواست

  . منطقی و بنیادي مورد بحث قرار داده است طورگرایی را به که وظیفه است

ها و آثار   باید آنچه را که بهترین حالتفاعلگرا معتقد است که نتیجه«طبق نظر او، 

 از هر  ارزش مالزم اینگونه حاالت و آثار کامالً مستقلّ.آورد، انجام دهد را پدید می

به .  است(Agent-Neutral) نامحور  یا فاعلنانگر اي با فاعل است و در واقع، فاعل رابطه

 از  مستقلّ آن ارزششوند که   می ذاتاً شامل عملی حاالت و آثار ارزشمندعبارت دیگر،

ي به عهد  وفا،؛ براي مثال استارتباط با عمل فاعل باشد، یعنی بیمی عملِ خود فاعل

 از عملِ فاعلی است که به عهد  ارزشمندي آن کامالً مستقلّیولذاتاً ارزشمند است، 

                               .(Darwall, 2003A, 144) »کند خود وفا می

 نظریـات . از درسـتی اسـت   ) طـرف   بـی ( نـامحور  اي فاعـل    نظریـه ،  گرایـی   نتیجه« پس

تـر، فعـلِ   یا به عبارت صـحیح ( لفاعیت گرایانه، با محورنتیجه نظریاتبر خالف   گرایانه،    وظیفه

 (Agent-Centered) محـور  شوند که فاعـل     می آنها اغلب شامل اصولی   . ندگیر  می  شکل )فاعل

گرایانه ممکن است شامل وظایف در نگاه نخست وفـاي             وظیفه ۀنظریبراي مثال،   . هستند

مند ذاتـاً ارزشـ     اینکه وفاي به عهد را یک چیـز        با باشد و این کامالً متفاوت است        به عهد 

وفـاي بـه   ( بـه حفـظ وعـده   در نگاه نخستحکم یا دستور   ). گرایی  نتیجه بر اساس (بدانیم

هاي خـود وفـا کننـد و نـه اینکـه              عده، حکمی است که بر اساس آن افراد باید به و          )عهد

  .(Ibid)»حاالت و آثار ذاتاً خوب را با وفاي به عهدشان ایجاد نمایند

   ـۀ ه به محتواي در حقیقت، داروال بر آن است که با توجتمـایزي را  »درسـتی « نظری ،

-نتیجـه اي    نظریـه بر ایـن اسـاس،      . گرایانه مطرح کند    گرایانه و وظیفه    نتیجه نظریاتبین  

 باعث   اینکه آیا عملِ مورد نظر     براساسایانه خواهد بود، اگر و تنها اگر درستی عمل را           گر

اي   نظریـه صـورت،    افزایش نتایج خـوب شـده اسـت یـا نـه، تعیـین کنـد؛ در غیـر ایـن                    
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، تنها شامل   گرایی  نتیجه،  تمایزاین   روشن است که بر اساس       بنابراین. گرایانه است   وظیفه

مطلب دیگري که باید به آن اشاره شود این است          . شود  نگر می  ملعۀ  گرایاننتیجه نظریات

، از  محـور نیـستند   کـه فاعـل    گرایانه ممکن است شامل اصولی باشـند         وظیفه نظریاتکه  

تواننـد بـا      در حقیقـت، چنـین اصـولی مـی        .  جلوگیري از ضرر   در نگاه نخست   اصل   قبیل

  . باشندگرایی نتیجه نظریۀ خوبی، بخشی از دربارةاي مناسب  نظریهداشتن 

 شود، با نگاه بیرونی  ختم میگرایی نتیجهنوع نگاهی که به «داروال معتقد است که 

(Outside) ه به فاعل اخالقی، همراه باگردد؛   آغاز می، به ارزش ذاتی آثار و نتایجتوج

 عمل درست و بعد نظریۀکند و نخست با   آن اندیشه می(Inside) درونیۀ ر جنبدسپس 

اعمال درست . ورزد این کار مبادرت میدادن  به انجام  رفتار اخالقینظریۀ با آناز 

 یک منش اخالقی خوب است، اگر به طور . اگر باعث افزایش آثار و نتایج شوند،هستند

 اگر مورد ستایش قرار بگیرد، باعث یا شایدشود اي باعث افزایش آثار خوب  فزاینده

,Ibid)»افزایش آثار خوب شود    به نظرِ داروال.(127

میـانی قـرار    ۀ  در این روند از بیرون به درون، اعمـال طبیعتـاً در نقطـ             

ت  از انگیزه یا علّ     کامالً مستقلّ  یولر از علل درونی هستند،      آنها متأثّ . دارند

 اتص   ویژگی مشخّ  بنابراین.  خود هستند  درونی خاصگرایانـه  نتیجه نظری

ي  عینـی هـستند؛ آنهـا تـا حـد          این است که آنها بخشی از نظـم بیرونـی         

ۀ اعمـال هـم داراي جنبـ       .باشند  می آثار و نتایج  ة  کنند و ایجاد   دهنده شکل

تـوان گفـت کـه        مـی   در نتیجـه   .هـستند درونی  ۀ   جنب ي دارا بیرونی و هم  

ـ نوعی  گرایانه به اخالق،    نتیجه رویکرد اخالقـی از بیـرون بـه درون        ۀنظری  

(Outside-In)است  (Ibid, 128).   

ور مح هایی فاعل نظریهگرایانه،   وظیفهنظریات«گرایانه، نتیجه نظریاتف بر خال

 در ارزیابی یعنی( کنند  ارزیابی می(Inside-Out) از درون به بیرونرا هستند که اعمال 

، مسئول )فاعل( بنابراین هر شخص. )اعمال، نیت و قصد فاعل در انجام فعل اهمیت دارد

اگر ما رفتار اخالقی را از بیرون به درون کاوش کنیم، بنیاد و . رفتار اخالقی خویش است

ست؛ آنچه براي ما اهمیت ااساسی براي ارزیابی اعمال داریم که آثار و نتایج ارزشمند 

ا اگر رفتار اخالقی را از  ام.کند خواهد داشت، آثار و نتایجی هستند که عمل واقعاً ایجاد می

 که خواهد بودر بر اصول، مالحظات یا دالیلی  ما بیشتدرون به بیرون کاوش کنیم، تمرکز

  .(Ibid, 130-1) »نظر داشته باشند همواره مدیا انتخاب عملدادن خاص باید در انجام اش
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گرایـی  وظیفـه نگـر و      عملگرایی  وظیفهۀ  ، به دو شاخ   گرایی  نتیجهمانند   ،گراییوظیفه

 سـخنی  گرایی به طور عام  از وظیفه در اکثر متون و مباحث اگر     . شود  یم می نگر تقس   قاعده

اگـر  باشـد کـه       می نگر مراد است و حاکی از این        گرایی قاعده   شود، عمدتاً وظیفه    گفته می 

 است از اینکـه افـراد بـدون هـیچ       و تعیین کند، ارجحصاي مشخّ   وظیفه را همواره قاعده   

ـ     راتی به وظایفی که تشخیص می      و مقرّ  قواعد ود آمـدن  وجـ ه دهند، عمل کنند و باعـث ب

و ریچـارد پـرایس   توان بـه  نگر میگرایان عمل وظیفه از جملۀ  .تعارض میان وظایف شوند   

 ، امـر الهـی    نظریۀتوان به   نگر می  قاعده ۀگرایانوظیفه نظریات ۀو از جمل  پریچارد  . اي. چیا

   .اشاره کردراس . دي.  اخالقی دبلیونظریۀ  و اخالقی کانتنظریۀ

  گرایی نتیجهبا یی گرا  وظیفهرابطۀبررسی 

  بیان مسئله: الف

ی، برآنیم تا نشان  قبلقسمتگرایانه در دو نتیجهگرایانه و  وظیفهنظریات پس از شرح

ه به نتیجه  که توج،گرایانهنتیجه نظریاتگرایانه با   وظیفهنظریات ظاهراً دهیم که اگرچه

هند، در تقابل استدحان میت فاعل رجو پیامد عمل را بر توجه به انگیزه و نیا  ام

در حقیقت، . دهد  مینظر قراره به وظیفه و تکلیف را مد هم همواره توجگرایی نتیجه

 تلفیق این چگونگیبحث و بررسی در مورد   اخالق جدید، عمدة فلسفۀمباحثیکی از 

  فلسفۀة، رویکرد نسبتاً جدیدي است که در حوزنظریهفیق این دو تل.  استنظریهدو 

 به خود مشغول  تا حدوديراو اندیشمندان و فیلسوفان این حوزه  پدیدار شده اخالق

 بسیاري از ایرادات و انتقادات وارد نظریهتوانیم با تلفیق دقیق این دو ما می. داشته است

  .بر آنها را پاسخ گوییم

 ارگرایانه در تقابل با هم قرنتیجهگرایانه و  وظیفهنظریاتکه عقیده بنابراین این 

 کامالً پس. و طرفدار چندانی نخواهد داشترسد نمی  درست به نظراي عقیدهدارند، 

هه نخواهد بود که ما این دو موجبراي مثال، . مقابل هم بدانیم را ضرورتاً نظری

گرایانه مطرح  ان مفهومی وظیفهن معتقد است که حقوق بشر، که عمدتاً به عنواسکنال

 توجیه شودتواند به درستی  میتایج  چنین حقوقی است کهشود، تنها با ارجاع به نمی

(See: Scheffler, 1988, 74-92) ه بر اینکه هر زیک دالّو یا دلیل نا ؛اساساً که اي نظری

 ،)گراییمانند وظیفه(  غیر قابل نقضی را متحد کندتواند الزامات یکسویۀ می باشد، گرایانهنتیجه

 به عبارت دیگر، .(Ibid, 134-141) نماید فاعالن را محدود میجاز و اخالقیبعضی از اعمال م
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کند و عمل به ین و مقرر می خود معي را برای همواره الزاماتگرافهیهمانگونه که وظ

سوي   و براي او مهم نیست که چنین الزاماتی ازداند می خود ۀفی را وظین الزاماتیچن

 غیرقابل نقضی را ۀتواند الزامات یکسویمیگرا نیز نتیجه دیگران رعایت شوند یا نشوند،

 نه تنها با توجه به نتایج از و اخالقی فاعالن اعمال مج کهمعین و مقرر کند که سبب شوند

  . آن اعمال، بلکه همچنین با توجه به چنین الزاماتی محدود شوندهايو پیامد

 تعـارض و    یعنـی رویکـرد قـائلین بـه       ،  نظریـه اگرچه بر اساس نگاه سنتی به ایـن دو          

توان گفت که آنهـا در بـسیاري از نقـاط           گرایی، می  با وظیفه  گرایی  نتیجهاختالف مبنایی   

 شـد تـا      خود ایـن تعـارض از سـوي دیگـر سـبب            ،کلیدي و اساسی با هم اختالف دارند      

در فکر تلفیق و ترکیب ایـن دو دسـته          ...  و   نازیک،  اسکنالنر،  معاصر نظیر ه  دانان    اخالق

 اخـالق   ۀدر فلـسف  گرایـی      نسبت بـه وظیفـه     گرایی  نتیجه سابقۀاگرچه  . دباشن نظریاتاز  

  ه ة به دیدابیشتر است و بر آن تقدم دارد، امپردازان معاصر که مـدعی حـل تعـارض     نظری

کوشد تا آنهـا را در یـک         و حتی کسی همچو فرانکنا می      ، هستند نظریاتاین دو دسته از     

 پا به پاي هم در طول تـاریخ فلـسفه اخـالق             ریهنظ این دو    . واحد با هم جمع کند     نظریۀ

،  نیز نقاط همپوشان فراوانـی دارنـد       نظریه با قائل شدن به اینکه این دو         اند و گام برداشته 

ـ  ظاهري و صـوري اسـت و   تاحدوديین آنها ب تعارض ن شد کهایتوان قائل به    می ر اثـر  ب

 نظریهن به تقابل ظاهري این دو     نگاه قائلی ها به وجود آمده است؛       و تفریط  ها  راطبعضی اف 

توان گفـت   بنابراین حداقل می   . ست دان نظریات جدید به این دو دسته از         نگاه توانرا می 

 بین ایـن    رابطۀي  دي جزمی است و باید تاحد      اعتقا نظریه اعتقاد به تقابل بین این دو        که

ر اي است که ه   مقاله عاشاهد این مد   .ررسی نمود ل بیشتري ب   را با احتیاط و تأم     نظریهدو  

  بـودن کانـت    بـه بحـث و بررسـی سـودگرا         12،اخـالق ۀ  بندي فلـسف   طبقهدر کتاب خود،    

-کنـد و بـه بررسـی آن مـی     سشی را مطرح مـی    ر در این مقاله پر    ه. اختصاص داده است  

 آیـا  «آن پرسـش ایـن اسـت کـه           .دهدبه هیچ وجه پاسخی قطعی به آن نمی       ا  پردازد؛ ام

کنـد کـه    بیان مـی او سپس. (Hare, 1997, 147) »ک سودگرا باشد؟توانست یکانت می

 در  نجزمـی اسـت کـه کانـت و سـودگرایا          ة  یک پاسخ واضح به این پرسش، این عقیـد        «

تـوان در    به عبارت دیگر، کانت را نمـی       .اند مقابل هم ایستاده   ۀي اخالق در دو نقط    فلسفه

ایانه او در تقابل با اخـالق سـودگر     ۀ  یانگرا چرا که دیدگاه وظیفه    .ن قرار داد  سودگرایاة  زمر

 کـه حـاکی از      افـت یهاي کانـت    ی را در آثار و نوشته     الیل شواهد و د   شاید بتوان  ا ام است؛
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ۀ گرایانه از فلـسف   نتیجهتفسیر  ۀ  ، در ارائ  با این حال  . (Ibid) » او باشند  ۀگرایاننتیجهنگرش  

تناقـضی از  معقـول و بـی  تـوان بـه نحـو    چـرا کـه نمـی     . یار محتـاط بـود    کانت بایـد بـس    

  .کانت در اخالق سخن به میان آورد» یایگر نتیجه«

پردازیم که بر اساس آنها، تقابل بین این دو   میبنابراین ما در ادامه به بررسی دالیلی

  .، صرفاً صوري و ظاهري خواهد بودنظریه

   دالیل:ب

ترین ودمند کاري است که بیشترین و ساز دید یک سودگرا، کاردرست :دلیل اول

پس .  نوعی اذعان به یک وظیفه است بشر به ارمغان بیاورد و این خودخیر را براي نوع

عملی دادن نهد و آن، انجام   میگرا همواره به طور ضمنی به یک وظیفه گردننتیجه

  فرانکنا نیز تأیید نموده راعقیدهاین . شترین افراد برسانداست که بیشترین سود را به بی

  ).99- 102، 1376فرانکنا، : به.ك.ن( است

بر اساس خودگرایی که  «، کندگونه که پالمر نیز اذعان می یگر، هماناز سوي د

اي عمل کند که خیر یا رفاه  وظیفه دارد به گونه است، هر کسگرایی نتیجهاي از شاخه

 در خدمت نفع ۀ خودگراهابرساند؛ تنها تکلیف و وظیفکثر ات خود را به حدمدبلند

  .)71، 1385پالمر، (»خصی بودن استش

، به طور داند میایانه آنچه را درست و اخالقی گرنتیجه نظریۀدر اصل، هر نوع 

آن از سوي فاعالن، نوعی عمل به وظیفه و گرفتن ن است که انجام ایضمنی، قائل به 

  .تکلیف است

. رو استبههمواره با مشکل تعارض قواعد رونگر،  قاعدهنظریۀ هرنوع :دلیل دوم

- اگر بتوان وظیفه. واعد مواجه است تعارض قۀگرایی نیز همواره با مسئل وظیفهنظریۀ

 تزاحم یا تعارض حل خواهد ۀمسئل ترکیب کرد، گرایی نتیجهگرایی را به نحو مناسبی با 

شد و بنابراین در موقع بروز تعارض یا تزاحم میان تکالیف، عملی که نتیجه یا پیامد 

گرایی باید  نیز این دیدگاه را که وظیفهدالرشسیجویک و . شود  می، انجامبهتري دارد

 بنابراین. )71- 2، 1376فرانکنا، : رك( اند تکمیل شود، تأیید نمودهگرایی نتیجه با

  .کنند میل یکدیگر را بازي نقش مکمگرایی نتیجهگرایی و وظیفه



گراییگرایی با نتیجه بررسی رابطۀ وظیفه 175

اي وجود دارد تحت عنوان ه مقال پل ادواردزالمعارف فلسفی دائرة در :دلیل سوم

که نویسندگان آن، کاي نیلسون و رازیل آبلسون، به معرفی » اخالقۀ تاریخ فلسف«

گرا همواره به طور ضمنی به نوعی نتیجه  سوم ما، دایر بر اینکهدلیل. اند اخالقی پرداختهنظریات

,See: Edwards) نهد، برگرفته از قسمتی از این مقاله است  میوظیفه گردن در . (81 ,1967

 سودگرایی اختصاص یافته است، نویسندگان از چگونگی پیوند نظریۀاین قسمت که به 

. ا. می بنتام و جرِی جِ اخالقنظریۀدر ت عام ت شخصی و تمایل به لذّمیان تمایل به لذّ

  .کنندمیل بحث می

ة ر محدودتوان آن را د مفقودي وجود دارد که نمیۀ حلقاستدالل بنتامة در زنجیر

اي است که باید هنگام طلبی بنتام جبران کرد و آن، حلقه روانشناسی مبتنی بر لذّت

ت  و شامل، یعنی لذّت عامت شخصی را با تمایل به لذّ تمایل به لذّم به فعلیاقدا

 حاکم مقتدري است که طبیعت، ما را زیر ت دیگرانآیا تمایل به لذّ. دیگران، پیوند دهد

 چندان عالی تواندت شخصی نمیاین صورت، تمایل به لذّاده است؟ در سلطۀ آن قرار د

 لذت عام( ت دیگرانصورت، بر چه اساس ما ملزم هستیم تا در پی لذّ باشد و در غیراین

  باشیم؟) و شامل

ا این سؤال را بدون پاسخ ام. میل نیز به قرابت میان نفع شخصی و جمعی قائل است

کند، انسان باید نفع   می که اختالف بین این دو نفع بروزچرا در مواردي: کندرها می

دهد؛  در پاسخ به این پرسش، جوابی نمیعمومی را بر نفع خصوصی ترجیح دهد؟ میل

  .»باید او را بستاییم«کند که   میتنها بیان

  نفع شخصی و همگانیدهندة مفقوده و پیوند بنتام و میل، این حلقۀنظریۀدر 

 همواره نه تنها  خوداعل وظیفه دارد که در هر عملِبارت دیگر، فبه ع. است» وظیفه«

نظر قرار دهد و به انجام عملی مبادرت ورزد که نفع شخصی، بلکه نفع همگانی را نیز مد

  . شودشخودخیر باعث افزایش خیر همگانی، از جمله 

 لی مواجه است که هر فاعلی را فرض کنید که در آن واحد با دو عم:دلیل چهارم

و وظیفه عمل کند و تواند مطابق هر دو هستند؛ اما او در آن واحد نمی اهدو عمل وظیف

از سوي دیگر، او . ن عمل کندو بر اساس آکند  یکی از آن دو را انتخاب مجبور است که

 او هستند،  یکی از آن دو، نتایج و ۀرغم اینکه هر دو عمل وظیف که علی داند می

» ب«و » الف«براي مثال، فاعل با دو عمل . یگري دارد بهتري نسبت به دهايپیامد
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 1001به » الف« او هستند؛ با این تفاوت که عمل ۀمواجه است که هر دو عمل وظیف

ابراین معقول خواهد بن.  واحد خوبی منتهی خواهد شد1000به » ب«واحد خوبی و عمل

ه دیگري دارد، عالوه  بهتري نسبت بهاي عملی را برگزیند که نتایج و پیامدبود که فاعل

 ۀ نه تنها بر وظیف»الف«خاب عمل گرا با انت  وظیفهپس،.  او نیز هستۀبر اینکه وظیف

  .رساند  می خود را نیز به اثباتنظریۀ بودن  معقولکند، بلکه  میخود تأکید

شود که نتایج و  در آن واحد با دو عملی مواجه می فاعلی دیگر را فرض کنید کهحال

آنها به یک ناشی از ؛ به عبارت دیگر، مقدار خیر و خوبی هستند دو یکسان  هرهايپیامد

براي مثال، فاعل با دو عمل . باشد او میۀ یکی از آن دو عمل نیز وظیفاام. اندازه است

-می    واحد خوبی   1000ة مواجه است که هر دو عمل، ایجاد کنند» ب«و » الف«

ظیفه و تکلیف  وکند، بلکهواحد خوبی ایجاد می 1000نه تنها » الف« عمل اباشند؛ ام

 که اهد بود که فاعل عملی را برگزیندبنابراین معقول خو. باشداخالقی فاعل نیز می

 او نیز ۀعمل دیگر است، وظیفی در مقایسه با ان یکسهاياگرچه داراي نتایج و پیامد

 نظریۀ معقول بودن تی، براي اثباتگرا با قرار گرفتن در چنین موقعینتیجه، پس. هست

  .را برگزیند» الف« باید عمل خود

ل بودن  نه تنها معقوگرایی نتیجهگرایی و  که وظیفهگفتتوان میترتیب، بدین 

عملی که نتایج گرا در انجام  که وظیفه آنچنان- نندکمی  مقابل خود را اثباتنظریۀ

 بلکه هر -ندیداناثبات رس اوست، به گرا در انجام عملی که وظیفۀنتیجهبهتري دارد و 

ک  مقابل تمسنظریۀ باید به  خودنظریۀ براي معقول نشان دادن نظریهکدام از این دو 

توانند   میتهاي پیچیده، نظیر تعارض قواعد، در موقعینظریهدر واقع، این دو . جوید می

باشنددیگر در تعیین عمل درست و اخالقیل یکمکم .  

   نتیجه

 یک ۀه به نتیجگرا سخت خواهد بود که توجیل، براي یک وظیفهر اساس این دالب

دادن که در انجام گرا نیز دشوار است نتیجه براي یک  و همچنینعمل را کامالً انکار کند

 خود را فراموش کند و تنها به انجام عملی مبادرت ورزد که نتایج و ۀ وظیفافعال اخالقی

گناه یا  گرایانه کشتن یک انسان بییارهاي وظیفهاگر بر اساس مع.  بهتري داردهايدپیام

 انکار کرد که نادرستی این اعمال نه تنها  اخالقاً نادرست است، نمی توان خلف وعده
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 یک فاعل نیست، بلکه نتایج چنین اعمالی نیزۀ کدام وظیف این است که هیچناشی از

یل آمد، اگر چه ر دالطور که د همان. ی در تعیین نادرستی آنها داردسهم بسیار مهم

دادن  واضح است که او نیز انجام  هاي اعمال است،گرا به نتایج و پیامدنتیجهظاهراً نگاه 

  .کنداخالقی خود قلمداد میۀ عملی را که بهترین نتایج را براي بیشترین افراد دارد، وظیف

 را نظریهو هر د.  احتیاط کرد باید کامالًنظریهحال، در تلفیق این دو با وصف این 

 واضح است که هر اهاي اخالقی متفاوت فیلسوفان مشاهده نمود؛ ام توان در دیدگاهمی

 خود را  قلمرو جداگانه و خاصهاي اخالقی فیلسوفان در دیدگاهنظریهکدام از این دو 

 و بیاموزند اخالقی را نظریاتگونه   اینۀ همکرده و عاقل، هاي تحصیل ن انسا اگر.دارند

، تا حدود زیادي از خطا به دور  بر اساس آن عمل کننداي مناسب و مطابق شرایطدر ج

 مانند نرم  اخالقی بهنظریۀهر اگر  گر، در ذهن چنین کسانیبه عبارت دی. خواهند بود

توانند ی که به آنها نیاز داشتند، ب موقعیت نصب گردد و هرگاه بر اساس شرایط ويافزار

. ، از خطاهاي احتمالی به دور خواهند بودمطابق آن عمل نمایندنرم افزار را اجرا کنند و 

- به طور کامل کنار گذاشت و نه میتوان را نه مینظریاتکدام از این  یچدر حقیقت، ه

ها هستند ن شرایط و موقعیتای. اي مطلق و کامالً درست پذیرفتنظریه توان به عنوان

  . عمل کند و کدام را برگزیندنظریهام  فاعل باید بر اساس کدکنند کهکه ایجاب می
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