
 
 
 

 

 اخالق يدر فلسفه یفهل فراوظاعمو توجیه ا تحلیل
 

 ∗∗محسن جوادي                                ∗سیدعلی اصغرهاشم زاده
 

 چکیده
و  هاپرسـشرفته و گ مورد توجه قرار یارکه امروزه بس یاز مباحث اخالق یکی

اسـت.  یفهظوجود آورده، بحث اعمال فراواخالق به يدر فلسفه یجذاب يهاچالش
ــال ــه  یاعم ــطهبهک ــايویژگی يواس ــود،  ه ــاص خ ــهخ ــکیچهدر  ظاهرب از  ی

. گنجنـدینم وعو ممنـ جـایز ي،ضرور یعنی یاخالق فعل یسنت هاييبندیمتقس
 یکردهـايو رو یو اخالقـ ینـید يهاسـنت ریشـه در ،در اصل یفهفراوظ مفهوم

 یاخالقـي هایري قلهگهدف ازطریق معنوي یکه فرد را به تعال داردمحور یلتفض
ایـن  پرسـش مهـم در بـابسه  درصدد پاسخگویی بهمقاله  ینا د.نکنیمدعوت 
اعمـال  ظهـور مفهـوم هايینـهزمضمن اشاره به پیشینه و  ،. در ابتدااستاعمال 

. سـپس کـرد یمخـواه یرا بررس این اعمال یفتعر یچگونگ ماهیت و، فراوظیفه
 ،یـرخ یاوجود دارند  اعمالی چنین اساساً یاآ ینکها يدرباره را هادیدگاه ینترمهم
یم وشـکمی سـرانجام .کنیمیمموافقان و مخالفان فراوظیفه را نقد  يو ادله مرور

آن  توجیـهراهکارهایی براي ، یفهمشهور به پارادوکس فراوظ لیمعض ضمن تبیین
 .  ارائه دهیم

   يفداکار .4 ی،اخالق یساندق .3الزام اخالقی،  .2 یفه،وظاعمال فرا .1 هاي کلیدي:واژه
 

 مقدمه. 1
 ،لفـمخت هايتـیموقعکه در  آن استها عموم ما انسان یاندر م یجرا ياز باورها یکی
تا  یمزحمت اندازو خود را به کار گیریمبهخود را  یاخالق ظرفیت يهمه یستالزم نهمواره 

را با انجام  یستنزیاخالقحالت،  یندر بهتر روینا. ازنشان دهیم ايویژه واکنش اخالقی
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وجود دارند که  یما اعمال يهمه ی. اما در زندگدانیمیم یکی ،آن هم در حد توان ،یفهوظ
از  یاريبس که آن استگواه بشر  يتجربه. شوندیم یفو تعهدات تعر یفوظا یدها،فراتر از با

 ملزم به انجام لذا و بودهن او یفدر چارچوب وظا ،یارزش اخالقداشتن  جودِو با امور زندگی
فرض براي نمونه،  ؛گذاردینم یسرزنش باق يبرا ییهم جاها آن ترك یحت و یستنها آن
که شناختی هم  اهدا کند یازمندن بیمار یکخود را به  يیهکل گیردیم یمتصم ید کسیکن

فرد که  رسدمینظر نبهاما ، دارد بسیاري یارزش اخالق هرچند این عمل .از او ندارد
 يجابهرا در نظر آورید که  فردي یاباشد.  یعمل ینبه انجام چن ملزم اً اخالق داکنندهاه

کمک به ساخت  یرنظ يیردهد در کار خ یحترج ،کفش نو کیف وید خر يصرف پولش برا
بر آن داشته را  یلسوفاناز ف یاريبس ین،ا به یهشب ییهامثالمدرسه مشارکت کند. یک 
قائل  »یفهفراوظ« اصطالحبهاعمال  يبراهم را  سهمی، خود یاخالق هايیهنظردر  تا است
انجام  ،کندالقی او حکم میاخ يل نیکی که فاعل بیش از آنچه صرفاً وظیفهاعما. شوند

یاد  گونه، قهرمانانه یا قدیسخداپسندانه ،ریخکارهاي با عنوان ها آن گاه از دهد ومی
 شود.می

انجام عمل  یریممواجه است. اگر بپذ یستدالل اخالقدر ا ییهاچالشبا  مسأله ینا البته
با عدم  یاسدر ق یعمل ینانجام چن يبرا یفاعل اخالق پساز ترك آن است،  هترب یفهفراوظ

 یا دهدیجان او را نجات م ،یازمندن یماربه ب یهکل يدارد. مثالً اهدا یشتريب یلدال ،انجام آن
آورد. اما در یفراهم م یاقدامچنین  يبرا یبخو یلدل همین امرو  کاهدیاز درد و رنجش م

کیف  ،ذکر شد کهیا چنان ساعت مچی لوکس یکخرید  يفرض برا بر یاخالق یلدال ،ابلمق
 یکاف ،یا نداشتن نیاز جدي به این اجناس ویژه در شرایط بد اقتصادي مردمبه ،و کفش نو

به  یاخالق یلانجام آنچه دل که چرا شویمیپارادوکس م یکدچار  روینا. ازرسدینظر نمبه
انجامش  يبرا یمحکم یلنسبت به آنچه دل ،است یفکم و ضع یلماندال یا، یمسودش ندار

 یست؟ن سرزنشو محل  آیدینم حساببه یقصور اخالق یم،دار
که بیشتر مورد توجه فیلسوفان را  یفهاعمال فراوظ بابدر مهم يمسألهمقاله سه  ینا

آیا چیست و  یفهاعمال فراوظمنظور از  نکهآ نخست :دکنیم یبررس، اخالق بوده است
اصوالً چنین اعمالی وجود خارجی آیا دوم آنکه  ؛ن ارائه دادآ يبرا یف مشخصیتعرتوان می

 است که به آن اشاره شد. دوکسیو سوم پاسخ به پارا یرخ دارند یا
 

 . ماهیت اعمال فراوظیفه2
البته در اینجا . آییمیبرم یفهفراوظف عمل تعری گیچگون درصدد پاسخ بهبخش،  ینادر 

 نکات کلیدياز  یبرخ یحبه توضپرسش دهیم و لذا  ینبه ا یقطع یپاسخقصد نداریم 
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شناسی و ریشهدر ابتدا نگاه کوتاهی داریم به  .کنیمیمبسنده  چیستی این اعمال بابدر
 ظهور این مفهوم. يپیشینه

 پیشینه تاریخی. 1. 2
» supererogare«برگرفته از فعل التین  supererogation«1«ا فراوظیفه ی يواژه

، هاي ظهور این واژهشده است. اولین نشانهبیش از مقدار مطالبه يمعناي پرداخت هزینه به
خورد. آنجا که یک سامري هاي کهن انجیل و ماجراي سامري نیکوکار به چشم میدر نسخه

رساند و به صاحب آنجا مبلغی یمسرایی روانرود و او را به کایمبه کمک فرد مجروحی 
در بازگشت  ،از این مرد مراقبت کن؛ آنچه بیش از این خرج کنی«گوید: یمدهد و یمپول 

 2».به تو خواهم داد
بود، اشاره  یحیمبلغان مس هايیهکه برگرفته از توص یفهاعمال فراوظ ی،در قرون وسط

 یآدم توانستیم یاز دستورات اله یشب یاکنار  داشت که در ياو داوطلبانه یرخ يبه کارها
بنابه رسمی دیرینه در کلیساي کاتولیک روم، گناهکاران در ازاي  .دبرسان يمعنو یرا به تعال

و بخشش  مشمول آمرزش ،فروختند و درعوضپرداخت پول، گناهانشان را به کشیشان می
بر مبناي مفهومی به نام  ،شد ي فراوانیهااستفادهشدند. این رسم که منشأ سوء یمالهی 

در ، قدیسان ،در اصطالح مسیحیت، پارسایاناستوار بود. گویی خیرات  3»هاخوبی يخزانه«
اساس، عفو خطاکاران برداري باشد. براینبهرهشود تا براي دیگران هم قابلیمجایی ذخیره 

حساب اران بهفداکاري و شایستگی قدیسان، و اعمال خیر آنان جبران بدي بدک يثمره
با این سنت کهن شدت  هامخالفتمیالدي،  16آمد. با ظهور جنبش اصالحگري در قرن یم

دانستند ینممعامله کسانی نظیر مارتین لوتر و کالوین رستگاري را قابل ،گرفت. در این میان
 شود و نجات فقطیمو بر این باور بودند که رحمت الهی ازطریق ایمان و نه اعمال توجیه 

فیض الهی در قیامت میسر خواهد بود. آنان این پرسش را مطرح کردند که  يواسطهبه
 تواند امیدوار باشد به بیش از آنچه خدا از او خواسته عمل کند؟یماساساً چگونه آدمی 

ها را ملزم به انجام کارهاي نیک کرده است و این امر نیز انسان يخداوند همهها آن ازنظر
حتی اگر از  ،منظر، رفتار قهرمانانه یا قدیسانه این ناممکن است. از ،ب وظیفهخارج از چارچو

 را ايیفهوظ فقط که هرکس آن استاهمیت چندانی ندارد؛ بلکه مهم  ،جان گذشتن باشد
 ).1432و  1434: صص، 35( انجام دهد که خدا بر گردنش نهاده

هاي الهی یهتوصین و مافرگرفته میان مصلحان پروتستان همچنین با تفکیک صورت
خدا  فرمانیناس و پیروانش، آکوئتوسط فیلسوفان َمدرسی مخالف بودند. بر طبق تعالیم 

اختیاري است. هر ها آن د و لذا عمل بهنارشادي دار يهاي او جنبهیهتوصاما  االجراستالزم
اندوزي یا هاي الهی، نظیر پرهیز از ثروتیهتوصمسیحیان ملزم به تبعیت از  يچند عامه
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ها براي کسانی که حیات واالتري را یهتوصترك لذایذ جسمانی نیستند، اما پیروي از این 
اما  ،کردیمکردن را فراهم  یفه عملفراوظاین تمایز، امکان  4ناپذیر است.اجتناب ،جویندیم

آنان تفاوتی میان توصیه و فرمان قطعی از جانب خدا ازنظر  اصالحگران منکر آن بودند.
جویی نیکو شمرده شده، از باب ارشاد و موعظه نبوده، اندوزي یا لذتنیست. اینکه ترك مال

 بلکه دقیقاً همان چیزي است که خداوند از ما خواسته و باید انجامش دهیم.
 عصرشکل آن در  ینترمهماین منازعات پس از رنسانس نیز همچنان ادامه یافت که 

بنابه تفسیر  جو کرد.ونگر جستو نیز سودگرایی عمل کانت يتوان در فلسفهمدرن را می
تنها به این باشد که از سر وظیفه انجام  ،کانت، اگر ارزش اخالقی یک عمل يغالب از نظریه

شمول  يدر دایره ،چه فراتر و چه فروتر ،شود، پس عملی که خارج از چارچوب وظیفه است
 ،بهترین عمل ی شدند کهمدعنگر عمل دیگر نیز سودگرایانسويگیرد. دراخالق قرار نمی

به د. یآمیفراهم در زمان مشخص  ،افراد یشترینب هسود ب یشترینب رساندن يدر نتیجه
ي از خود بپرسیم که این نوع عمل من در این امسألهباید در مواجهه با هر  ترسادهبیان 

در کند که اقتضا می یفهوظ روکلی خیر بر شر دارد. ازاین يیري بر غلبهتأثموقعیت چه 
به  یقاًکند، دق چنین ي. اگر فردبینجامد سود یشافزا ها عملی را برگزینیم که بهیدوراه

که همان افزایش سود اش وظیفه به ،یندرا برگز یگريد مسیرعمل کرده و اگر  اشیفهوظ
 یفهبدون عمل به وظاخالقی،  يفعل پسندیدهانجام  در هر دو مورد،. بوده، پشت کرده است

 دانست تقدیر يشایستهعمل را  توانینم ،محقق نشود یفهاگر وظپس . یستن ممکن
 ).1436 -1435: صص، همان(

 یستمقرن ب يیمهدر ن ي بسیار،فراز و فرودهاپس از  یفهاعمال فراوظ چیستی يمسأله
ه ه راب یو اخالق یرا در محافل فلسف یمباحث داغ و جذاب وها افتاد دوباره بر سر زبان

 پردازیم.انداخت که در ادامه به آن می
 دو مفهوم مورداجماع در تعریف فراوظیفه. 2. 2

از  جامع یفتعر یک يارائه يبرا بسیاري هايقرن اخیر، فیلسوفان اخالق تالشدر نیم
است  یمیمفاهدسته مفهوم از آن  ینا، )5، ص: 24( یدهِبه قول  اما اند؛انجام داده یفهفراوظ

 بررسی مباحث ،حالاینبا ».دست داداز آن به یفی رسمی و قطعیتعرتوان که نمی«
نظر وجود اتفاق مسألهدو درخصوص  کمدسته دهد کیمنشان  بابگرفته دراینصورت

 :دارد
که انجام  یمعن ینبه ا ند.سته یارياخت ،یلحاظ اخالقبه یفهکه اعمال فراوظآننخست  

 ).37 ، ص:26و  19ل: ثاعنوان ماست (به یزجا اًخالقاها آن و ترك
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است که  هاییبا حداقلآن  قیاس یفه،فراوظ یفتعرمورد اجماع در  يمسألهدومین 
 »بهتر از حداقل عمل مجاز«یعنی چیزي  یفهعمل فراوظ ،بر این مبنا. کندیم یجابا یفهوظ

 ياختیاراعمال  يهمه ینب ،این قیاس البته .)426، ص: 29 و 574، ص: 19: مثال عنوانبه(
 یفهاعمال فراوظ يکه همه هم نشده است ییو ادعا صورت نگرفته ضروري اعمال يهمهو 

 يوظیفه یزندگ یک نجات چراکه در جایی وظایف اخالقی هستند؛ يارزشمندتر از همه
تواند می، دیگري در حق کوچک ظاهربه لطف یکانجام  ،یگرد در جايو  است یاخالق
 يیفهعمل فراوظ یک یارزش اخالق ینب گرفتهقیاس صورتبلکه  آید. حساببه یفهفراوظ

 توسطها آن امکان انتخاب ،زمان هماندر که  ی استاعمالسایر  یخاص و ارزش اخالق
 .  عامل وجود دارد

 ،وقتی در اصطالح رایجاست که  ینااعتنا کرد  توان به این قیاسکه می یلیدال یکی از
همان اعمال قدیسانه و  غالبًا منظورمان نامیم،می 5»یفهوظ يندا فراتر از«عملی را 

توان طبیعی می طوربه پساي است، مفهوم مقایسه یک ،فراترکه  آنجا از. طاقت استفوق
 در نتیجه،. کمک کندمفهوم این  قادر است به تعریف ايمقایسه یینتب تنها یککه  گفت
 یفتعرمثل وظایف اخالقی ، ملعا يموجود برا یگزینهاي جاگزینه باید نسبت به یفهفراوظ
بهتر از  یاخالقازنظر  که تعریف کرد یعمل يمثابهبهرا  یفهفراوظتوان می بنابراینشود. 
  اقتضايدرك حداقلِ یچگونگ یف،تعر یندر ا اما. کندیماقتضا اخالق که  ی استحداقل

. مثًال اندداده دیشنهاپهاي مختلفی را ینهگزرو فیلسوفان ازاین. یستمشخص ن یقاً اخالق دق
) 435، ص: 30و 8، ص: 29(نارما و مک زمانوابسته به  یینی) تب236، ص: 39(زیمِرمن 

شاید دانند. یمرا براي تشخیص اقتضائات اخالقی مفید  هاموقعیتاز  يامجموعه بنديرتبه
فارغ از نقاط دانست. را مالك » خاص يیک وظیفه تحقق يبراکمترین کار «هم بتوان 

است که بر سر دو  ياگسترده اجماع، ها، آنچه اهمیت داردشنهادیپقوت هریک از این 
چشم اخالق به يمجاز بودن اعمال فراوظیفه در حوزه بهتر از حداقلِ بودن ویارياخت ویژگی

 خورد.یم
 بسندگی این دو مفهوم در تعریف فراوظیفه. 3. 2

 براي اینکه یک طردو ش ینا تحقق یااست که آ آن ،این اعمال یفعرتدر  يبعد يمسأله
در  را نیـز شرط دیگري یدمعتقدند که با یبرخ یا نه؟ است یکاف، شود یتلق یفهعمل فراوظ

 اغـراض یـدکـه عامـل با بر این بـاور اسـت) 115، ص: 23(هِید عنوان مثال، نظر گرفت. به
 نوسنامأاما چنین شرطی کمی . آید حساببه یفهفراوظ اعمالشداشته باشد تا  6دوستانهنوع
 يیـزهانگفرضـاً بـا  ی کـهکسعمل اخالقی  به چه دلیل یستمشخص ن یراز ؛رسدنظر میبه

. برخـی آیـدشـمار نمیهب یفـهفراوظگرفته است، انجام دوستی ی و نه از سر نوعخواهعدالت
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 یشسـتاکـه قابل تلقی شـود یفهتواند فراوظمی طیشر به فقطاند که عمل شده یدعم دیگر
یهات متفـاوتی ارائـه وجتشرط  ینابراي  ).205، ص: 31 و103، ص: 34؛ 1، ص: 30( باشد

شایسـته بودن و یفـهفراوظ یانم يضرورپیوندي  وجود ،ما هايشهود نظیر اینکه ؛شده است
دیگر، عمـل قهرمانانـه یـا قدیسـانه بیانبـه). 102 ، ص:34( کنندیید میتأبودن را  یشستا
و  بیشـترافـزودن قیـود  رسـدنظر نمیبـه همـه،این بـابرانگیز اسـت. طور طبیعی تحسینبه

مطلـوب برسـاند و بتـوان از ایـن راه، بـه  يما را به نتیجـه یفه،فراوظکردن تعریف محدودتر
 .در این باب، پاسخی درخور داد یفلسفجذاب  يهاپرسش
را  یفهمفهوم فراوظ اساسی در یشی) بازاند382-380، صص: 17( يدورز یلدِ یت،نهادر

 یکه ازلحاظ اخالق یاعمال يمثابهبه یدبا یفهاعمال فراوظ وي،. طبق نظر دهدیم یشنهادپ
 یمانز ،و عاملفهم شود  ،خواسته شدهعامل  از یک منطقی طوربهاست که  یزيبهتر از چ

ي ده باشد. دورزشلحاظ  جوانب آن ياست که همه ملزم به انجام یک عمل منطقی طوربه
منطقاً ملزم که ، هرچند ما اخالقاً ملزم به انجام بهترین عمل اخالقی هستیمکه  معتقد است

دوستی و دیگر، حس نوعبیانبه. یمرا انجام دهموجود  یعمل اخالق ینبهترهمواره  نباشیم
 عقلیدهد که اغلب با محاسبات آدمی را به سمت بهترین واکنش سوق می ،خیرخواهی

هاي نسبت به دیدگاه ،یفهاز عمل فراوظ یینتب ینا وي،استدالل  سازگار نیست. بنابه
 یمن خواهآبه  پایانیرا که در بخش  یفهتواند پارادوکس فراوظمی یراز ؛تر مرجح استنتیس

نه با یادشده،  یینتب رسدیمنظر به فارغ از مقبولیت این مدعا، بهتر حل کند. پرداخت،
 بهیلی که فیلسوفان تناسب دارد و نه با دال »یفهوظ يفراتر از ندا«اصطالح کاربرد معمول 

دانند. در اخالقی می يناپذیري از یک نظریهرا جزء جدایی یفهعمل فراوظها آن استناد
 بخش بعد به این دالیل اشاره خواهیم کرد.

 

 وجود دارند؟ یفهاعمال فراوظ یاآ .3
عدم  یابر وجود یمبن یلسوفانف يداشت بر اهم آرا یمخواه یکل يبخش، مرور ینا در

 یفهبه سود وجود اعمال فراوظ رایج يهادل برخی از ی. بحث را با بررسیفهوجود اعمال فراوظ
 .پردازیمیم انمخالف دالیلاجمالی و سپس به نقد و بررسی  کنیمآغاز می

 مدافعان فراوظیفه در عصر مدرن  .1. 3
در هـا آن از اعمـال فراوظیفـه و نقـش بسـزاي منـدنظامشاید بتوان گفت اولین تبیین 

قدیسـان و «مشـهور  ياُ. اِرمسـون بـا مقالـه توسط جی. 1958هاي اخالقی، در سال نظریه
پدید آمد. از منظر وي اعمال فراوظیفـه و قدیسـانه متـرادف یکدیگرنـد و اصـوالً  »قهرمانان

تـوان رفتـار ینم؛ پـس دهـدمیشود کـه عمـل فراوظیفـه انجـام می اطالققدیس به کسی 



 137 ي اخالقیفه در فلسفهل فراوظاعمتحلیل و توجیه ا

 
 

 یاخالقـ يیهنظریک که  ی شدقدیسانه و قهرمانانه را با تحقق وظیفه یکی دانست. وي مدع
، 7یعنی ضـروري، مجـاز و ممنـوع ،سنتی فعل اخالقی بنديید در کنار دستهبا حتماً مقبول

اعمالی که حکم وظیفه ندارنـد تـا همچـون یـک  ؛باز کند یفهاعمال فراوظ يبرانیز را  ییجا
 ).209، ص: 36هسـتند ( اخـالقاي از پرواز بر بلنـداي بلکه جلوه ،یمکنبدهی از افراد طلب 

ناگهـان پرتـاب نارنجـک هسـتند.  ینسرباز در حال تمر تعداديکه در آن  زندیم یمثال يو
نارنجک  يرو دیگريسرباز  .افتدیگروه م یانو م شودیرها مها آن از یکینارنجک از دست 

لحاظ سـرباز بـهایـن محافظت کند. اقـدام  بقیهتا از  اندازدیمخطر بهرا  خود جان پرد ویم
تلقـی  یفـهوظ لحاظ منطقیبهاست که  یزيرمسون، فراتر از چاِازنظر  است اما یکون یخالقا

 ).63 ص: ،همان(شود می
 آن را در حکم وظیفهشود باعث میکه  کنداشاره میچنین عملی  یژگیبه دو و اِرمسون

به از او بخواهد که دست  دتواننمی مافوق سرباز يکس حتی ردهیچنکه هآ نخست: ندانیم
که در اینجا نیز هیچ تحمیل، اجبار یا الزامی به انجام این ؛ چنانبزند اقدام پرخطري ینچن

 حقعمل کند، به خاص ينحوبه موظف باشد یکس یوقتتنها  یراز وجود نداشت؛عمل 
را سربازان  يتوان بقیه. از طرفی، نمی)49، ص: 32( کند ینچن ست کهاز او خوا توانمی

این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است؛ سرزنش کرد. ، انجام ندادند که اقدام مشابهی
سرزنش بودن  يیستهو شا یالزامات اخالقترك  ینب یارتباط تنگاتنگعموم، تصور زیرا در 

خاطر سرپیچی از وظایف، امري ، طوري که انتظار تنبیه و سرزنش داشتن بهوجود دارد
را سرباز  يعمل فداکارانه که ی هستندخوب یلدالها ین). اهمان( آیدشمار میطبیعی به

که عمل  بپذیریماگر  ی،تجربلحاظ به. خاصی قلمداد کنیم یاخالق داوطلبانه و بی هیچ الزام
براي انجام این  آورو نه الزام خوب یل یا دالیلیدل توان گفتمی وده،خوب ب اًسرباز اخالق

 .دانیممی یفهفراوظاي از اعمال نمونهرو چنین عملی را ینااز. عمل وجود داشته است
 دیگري نیز به سود يادله ی،استدالل تجرباین بر  افزون) 213-211، ص: 36(اِرمسون 

که به اعمال  یاخالق یک نظام که کندوي تصریح می .دهدیم ارائه یفهفراوظاعمال 
یت زپنج ممشخصاً از  ،اعمال ندارد ینبه ا یکه توجه نظامینسبت به  ،دهدیم بها یفهفراوظ

را  یخاص الزامات اخالق ی و جدیتسختهمچنان . 1: تواندمی ین نظامیچن برخوردار است.
 ؛ي جلوگیري کندمردم عاد طاقت ازفوقمطالبات  يواسطهاخالق بهاز زوال . 2 ؛کند حفظ

توان را می یزيچه چاز هرکس مشخص کند  یقاً دق. 4؛ ي یابدمندقاعدهي بندصورت. 3
که نظامی  یل،دال ینبه ا د.بده یانتخاب آزاد در عمل اخالق به یزش خاصار .5؛ مطالبه کرد
 .رددا یحترج گنجاند،نیز در خود میرا  یفهاعمال فراوظ
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 این مفهوموجود  به سودرا  یاستدالل متفاوتاز دیگر مدافعان فراوظیفه است که ن بِ کِلِر
 دارد کهیمر آن ما را ب ی،اخالق يهایدهپد یروجود سا پذیرفتن ويازنظر  .دهدیم ارائه

 کند،یم به آن اشارهن که بِ یهاي اخالقویژگی یکی از. را نیز بپذیریم یفهوجود اعمال فراوظ
عمل خاص  یک ندادنانجام نیز که شامل داشتن حق انجام و یحقوقاست.  دوجانبهحقوق 

انجام  حقعامل  دها، هرچنیتموقع معتقد است در بسیاري از) 279، ص: 15ن (. بِباشد
کند و از این حق  یگر عملدي اگونهبهاست بهتر  یاخالقازنظر  اما، را دارد یک عمل خاص

 ،در هواي گرم تابستان نوشیدن یک شربت خنکعنوان مثال، . بهبه دالیل اخالقی بگذرد
ن گذشت دیگر،بیانبه. است تریستهشا اًاخالق دیگري،، اما دادن آن به حق طبیعی من است
الزام و بایدي هم در  است که یاخالقخوب عمل  دیگري، یک کردناز حق خود و سیراب

 ،خودم شربت یدننوش مثل ،یممجاز به انجام آن هست که يکارنسبت به و پس آن نیست 
 بپذیریماگر  درنتیجه؛ آیدیم حساببه یفهفراوظ ،این عملرو ازاین .تر استبهتر و شایسته

براساس که  داریم يبهتر و بدتر اعمال، قعموا ید و در بعضنوجود دار ياکه حقوق دوجانبه
وجود نیز  یفهکه اعمال فراوظ یمقبول کن اید، پس بهستیمها آن به انجام حقماین حقوق، 

 د.ندار
 هاپاسخبررسی و  فراوظیفهوجود تشکیک در . 2. 3

ي هاپاسـخاند و هو گـاه ناموجـه دانسـت یتجربـبرخی از فیلسوفان اخالق این دالیـل را 
فراوظیفـه  يشـهودبـا رد مبـانی )، 17، ص: 16( یسپراجر کرمثالً  ؛ندادادهآن  به مختلفی

مـا  چنانچـهو  یحیت هسـتندمسـ یـراثم برآمده از شهودها ینا يعمدهکه  شودیم یادآور
یریم، جـایی بـراي اعمـال را بپـذی یاخـالق ارسـطو نظیـر، یگزینجـا قیاخال يهاچارچوب
مان هایبـه شـهود یسـپ ناچـاریم کمتـرکر يادعـابا پـذیرش ایـن . ماندیباقی نم فراوظیفه

ویژه که اتکا به چنین شهودهایی براي توجیـه به ،یفه اعتنا کنیمفراوظوجود اعمال  يدرباره
البتـه  بـه یـک شـکل مطـرح نبـوده اسـت. در ادوار مختلف تاریخی، یفهاعمال فراوظوجود 
اعمـال  بـراي کـه نیسـت یسنت اخالق تنها ،تیحیمسدهد که یمنشان  ي بیشترهایبررس
نظیـر  ،دینـی اخـالقِ يهاسـنت یردر سا چنین رویکردي. مشابه ارزش قائل است یفهفراوظ

 نظامدر  یی از وجود چنین اعمالیها، نشانهمچنینه .8خوردیمچشم نیز به یهودیتاسالم و 
رد. بـه ایـن وجـود داه است، رایج بود یکاآمر یانبومکه در میان  »ناواهو« ی موسوم بهاخالق

، دیگر، در مواقع خطـر يصورت که افراد یک قبیله با وجود نداشتن نسبت خویشی با قبیله
تـوان از مجموع این قرائن می). 209، ص: 27( شتافتندمیها آن بدون چشمداشت به کمک

 یسـپکه کرهم طور آناما نباشند،  شمولجهانها هرچند شاید شهود ینانتیجه گرفت که 
 .یستندنخاصی نبوده و  يیا جامعه یسالمحدود به ک کندیم یانب
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 درنیز را  یت مورد ادعاي اِرمسونپنج مز در ادامه، هر )28-24، صص: 16( یسپکر
 یفهدو دسته وظ یجادبا ارا  یفوظا یخاص برخ ضرورت یمتوانما می .1کند. به باور وي یم

 یمتوانیم مندان،لتیمختص فض یفاي از وظاویژهبندي دستهبا ایجاد  .2 ؛یمکن حفظ
. 3 ؛یمنداشته باشطاقت ات فوقانتظارنیز  يکه از افراد عاداین ضمن ،یمرا رد کن اوظیفهفر
و  یفوظا پیوند میان رد يبرا. 4 ؛بندي کردصورت یآسانتوان بهمیدشوار را  یفوظا ینا

، هاي وظیفهخارج از قید و بند اعمال ندارد که تصور کنیم یلیدل .5 ؛یمدار مطالبات دلیل
 اي دارند.ارزش ویژه
با  یفهفراوظ ياساساً فهم مقولهکه  آن است استدالل تجربیِ اِرمسون،به  دیگر پاسخ

که  هاییشهودگیري از جاي بهرهرو بهازاین .فایده استبی ،اخالقی يشهودهارجوع به 
ن به آن متوسل رمسواسرباز  اقداممانند برانگیزي بحث در موارد یفهفراوظاعمال  مدافعان

، صص: 14و  275، ص: 22( 9دانستناقص  یفوظا را جزئی ازاعمال  ینا باید شوند،یم
 یاسناقص را در ق یفبه وظا یفهاعمال فراوظ یرتفس یازاتخصوص، بارون امتینادر ).24-28

: گویدیاعمال م ینشمردن ایفهبر وظ یدبا تأک يکرده است. و یدقت بررسبه یرتفاس یربا سا
خطر  ،دارند یلتما یفهداران اعمال فراوظچنانچه طرف، از اخالق ییهاکردن بخشیارياخت«

 (همان). »دارد ینوظهورِ خودمحورانه را درپ اخالق یک يسقوط به ورطه
کند، سوزان هِیل یمیکی دیگر از فیلسوفانی که در وجود اعمال فراوظیفه تشکیک 

ها یافت انسان یاخالق تحیا توان دو ویژگی درکم میدست بر مبناي استدالل وي، است.
 هانخست آنکه ما انسان). 273، ص: 22(کشند یمچالش چنین اعمالی را بهوجود که 

 یخواهشود، عذریشناخته م یفهفراوظ عرفاً که  عملیدر انجام  کوتاهی بابت ،معمول رسمبه
با  اهدبخو شمااز که  نابینایی داشته باشید يیههمسا یدعنوان مثال تصور کنبه ؛کنیمیم

توان می. یدضبط کنید و خوانبرایش ببلند  يصداصرف مدت زمانی، یک کتاب درسی را با 
، در یلهبنابه مدعاي است.  یفهفراوظیک عمل از  روشنی يادعا کرد چنین عملی نمونه

 یم،کنن کمکخود نابیناي  يیههمسا گر بهکنیم که ااحساس میاغلب ما ، يمواردچنین 
مشخص،  یحیتوض يبدون ارائه ،کردن کمک امتناع از. عذرخواهی کنیماز او  یدباحتماً 
را فرد توان می یدرستبهحتی است و  شرمساري يو گستاخی و بلکه مایه ادبییب ينشانه

 یفهفراوظ يادعاتوان ینممثال  رو در اینازاین. ردسرزنش کخاطر این رفتار غیرمسئوالنه به
و بایدي براي انجامش  که الزام یعملترك  بابت لیلی نداردد زیرا، بودن عمل را پذیرفت

   یم، مجبور به عذرخواهی باشیم.انداشته
 خواهیکه عذر یستن معلوم اوالً : دارائه دا ییهاتوان پاسخمیاستدالل  ینا در نقد
موضوعیت ، آیندمی حساببه یفهفراوظ که عرفاً یاعمال يهمهتوجهی به یب درخصوص
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 مسألهشاید بتوان این کم است،  یفههاي انجام عمل فراوظهزینهدر مواقعی که  .داشته باشد
چنین  بابت ترك افراد عذرخواهی داشتن از، انتظار ترینهموارد پرهز را پذیرفت؛ اما در

راي نمونه، در همین مثال اِرمسون و ماجراي فداکاري ب؛ چندان پذیرفتنی نیست ،اعمالی
 يرواقدام به پریدن که  یسربازانسایر از کسی  استبعید  ،انشرزمهمسرباز در نجات جان 

ثانیاً ما باید  ؛دداشته باش یعذرخواه انتظار خطر نینداختند،دند و جانشان را بهرکنارنجک ن
با . فاوت قائل شویمت ،دار در فردریشه رذیلت اخالقی یک نقدو  یاخالقیک خطاي  نقد ینب

یچیده، پامري  یگرد ،یفهعمل فراوظ یک مدر انجا کامینابابت  یعذرخواه پذیرش این مدعا،
هرگونه  رفع يبرا یتواند تالشمی این رفتار نادرست و دور از انتظار نخواهد بود؛ بلکه

یح یا توض باشد، نه فرد خصائص شخصیتینسبت به  یمنفداوري سوءبرداشت و پیش
مند هم یلتفضحتی یک انسان دیگر، بیانبه .خاص عملآن  انجام در ناکامی يبرا توجیهی

اش یکوتاهرود عمل کند و بابت یمکه از او انتظار  چنانآنممکن است در شرایطی نتواند 
همچون  ،کاريمسئولیتی و اهمالیبشود که بگوییم ینمعذر هم بخواهد. اما این دلیل 

رفع  يو مایهادب  يرذیلتی اخالقی در او ریشه دوانده است. از طرفی عذرخواهی او نشانه
   مطرح شود.  برخی ناظراناز جانب شاید شمردن اوست که اتهاماتی نظیر خودخواه

ل اعماوجود  ما که بنابه مدعاي هِیل، یاخالق شناسایی در حیاتقابل یژگیو دومین
ی که اعمال فراوظیفه قهرمانان قدیسان واست که  ینا کند،یمرا با تردید مواجه  یفهفراوظ
اگر  ).273، ص: 22( کردندیمگونه عمل ینا کنند که بایدیماغلب اظهار  ند،دهیمانجام 

ملزم خود را ها آن یست؛ چراکهن یفهفراوظ قدیسان عمل را جدي بگیریم، یعنیسخن این 
بدانیم، ناچاریم در اظهارات  یفهرا واقعاً فراوظ عمالاهم این اگر  و دانندمیانجامش  به
 کنیم و چنین اظهاراتی را نادرست پنداریم. تشکیکو قهرمانان  یسانقد

شناسی در و نیز حس وظیفه هانگرشتوان از منظر تفاوت در پاسخ به این مدعا می
قدیسان در توسط باید یادشده به نکات مهمی اشاره کرد. نخست آنکه لزومی ندارد  ،افراد

بر این باور ) 98 ، ص:21(ه وفر یلا. کدانست یاخالق الزام به معناي را یشانهاتجربهتوصیف 
بیان  مثابهرا بهها آن ارائه دهیم، باید از این تجربیات يترموجهتفسیر  اگر بخواهیمکه  است

در ) 111، ص: 12( یا بنابه مدعاي آرچر در نظر بگیریم. 10یضرورت عملیک  ي ازاتجربه
 رو،ازاین یم.قلمداد کندر ترك عمل  11یاخالق یناتوان ي ازموارد يمثابهبه ،تريیقدقشکل 
. یستنداشتن براي انجام آن عمل  یاخالق الزامبودن از ترك عمل فراوظیفه، در حکم عاجز

 یم،کن یفتوص یضرورت اخالق یک يمثابهو قهرمانان را به قدیسان اظهارات یمتوانپس می
ز وظیفه و برخاسته ا را عینها آن عمالکه ا نداریم یلیدل یچه چون ؛یاخالق ورذمح یکنه 

 .بدانیم یک باید اخالقی



 141 ي اخالقیفه در فلسفهل فراوظاعمتحلیل و توجیه ا

 
 

 باشد، یفهفراوظوجود اعمال منتقدان تواند پاسخگوي یم یخوببه استدالل چند اینهر
از  رخیبچرا که  ؛تلقی کرد عملیضرورت  از یک یانیباظهارات را هم  این يهمه نباید اما

درمورد کسانی  یژهوبه ،هستند یاخالق یفهوظ حقیقتاً بیانگر یک ،برانگیزاین اظهارات چالش
 ).1578، ص: 13( رودیمها آن که انتظارات اخالقی بیشتري از

رجوع به اصل اخالقی تغافل در مشاجرات  یاعنوان مثال، انتظار رفتار سنجیده به
که چنین انتظاري از از یک فرد عاقل و فرهیخته انتظار بجایی است، درحالی ،خانوادگی

به برخی  اردنشدنلذا ور در عمل بیهوده است. تي با سطح عقلی و درك پایینافراد
 ،یا به اصطالح دهدالشعاع قرار میکه روابط خویشی را تحتسرانجام مجادالت بی

تر تر و پختهکه از شخص عاقلاي است اخالقی وظیفه ،چندان مهمآمدن در امور نهکوتاه
از سر حب  بلکه ،و آشتیتنها به سبب برقراري صلح نه ،از منظر یک قدیس رود.انتظار می

 .ه کردنبایست دامن خود را به چنین امور لغوي آلود نیز فرديذات و تعالی معنوي 
، توجه به تفاوت نگاه عامل و ناظر است که قدیسان اظهارات توجیه يبرایگر د یراه

خود  اعمالو قهرمانان  یسانقداغلب با یکدیگر همخوانی ندارند. در این مورد، هر چقدر هم 
 ینا یابیارز در رو،ایناز؛ دارندناظران معموالً نظر دیگري کنند،  یفتوص اخالقی يوظیفها ر

 بودنیفهو قهرمانان درمورد وظ یسانقدنظر  یاکه آ یماز خودمان بپرس یدبا موضوع
و و قهرمانان  قدیسان سخن استناد به يبرا یلدو دلتوان ینه. م یا حجت استاعمالشان 

 تأمالت یردرگطور مداوم و بلکه به یگراناز د یشبها آن نخست آنکه. آوردلزوم پذیرش آن 
، کنندیمشانه خالی اعمال  ینااز انجام که  یکسان آنکه دوم ؛هستند یاخالق درباب مسائل

به  عذاب وجدانبدون  دهدیاجازه مها آن به خودفریبی یراز هستند؛ یبیودفردچار خ
 ،قیاس با مردم عاديدر  یسانقدتوان نتیجه گرفت که میرو ازاین خود ادامه دهند. یزندگ

 هستند.  یممتاز معرفت یگاهدر جا ،فراوظیفهاعمال  دانستنیفهوظ از جهت
و قهرمانان  یسانکه قدممکن است برخی با این ادله هم قانع نشوند. اینحال،  ینا با

مدعایی تجربی است که نیاز به  د،دارن یمسائل اخالق بابدري بیشتري هادغدغهو  تأمالت
، باید ماوظایف و الزامات  طاقت بودنبر این، مدعاي دشواري و فوقافزون. اثبات دارد

که  یکسان اما. ی سنجیده شودو منافع شخص منافع دیگري ینمناسب ب براساس توازن
 و خود را وقف دیگران هستند یاخالق يهاارزش پایبندو با تمام وجود از همه  یشب
مرز ، موضوع مهم ینا ممتازي نباشند تا یشناختمعرفت یتدر موقعلزوماً  شاید، کنندیم

حتی گاه ممکن است برخی اختالالت  تشخیص دهند.دقت را به، میان وظیفه و منفعت
باعث شود فرد  گفتنبودن یا ناتوانی در نههاي بدِ شخصیتی مثل خجالتییژگیوروانی یا 

 ).همان( خاطر دیگران فدا کندمنفعت شخصی خود را به
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در و قهرمانان  یسانقد يبرا حقیقتاً مربوطه ممکن است اعمال ین است کهسوم ا پاسخ
 حساببهفراوظیفه  یگراندشاید مشابه این اعمال براي د، اما نباش حکم وظیفه و باید

 یقیحقا به ايتا اندازهکند،  مطالبهاز ما  تواندیمتا کجا اخالق  درواقع، اینکه .12یندآ
الزامات و از  یکه برخاگر بپذیریم دارد.  یبستگ باشیم،ما خود که  اصیعامل خ يدرباره

 ،دارد یشتريبمعرفت  هرکس توان مدعی شد کهمی، است معرفتبر یما مبتن بایدهاي
مشابهی )، استدالل 148، ص: 20( ِفلِشر .کشدیمدوش نیز به تري راینسنگات تعهدناگزیر 

 یشتر و دشوارتريب یفوظا ،ما يیهبه بقنسبت هرمانانو ق یسانکه قدبر اینیدارد مبن
تر است. وسیع شانيوجودو ظرف  ترپررنگها آن شناسی درزیرا حس وظیفه عهده دارند؛به

 (براي خودشان) فراوظیفهو قهرمانانه را  انهسیقد اعمالحق دارند  يافراد عادهمچنان که 
ضروري ) خودشان يحق دارند که اعمالشان را (برانیز و قهرمانان  یسان، قدآورند حساببه

افراد عادي  ياز سو نگرشی نینچاما این نگرانی وجود دارد که . و در حکم وظیفه بدانند
مندي از عملکرد فرضی رضایتیشپکه آنان با چنین مورد سوءاستفاده قرار گیرد، طوري

 ینچنِفلِشر (همان) با عنایت به  اعت کنند؛ اماخود را توجیه و به آنچه هستند قن یاخالق
خود لحاظ اخالقی ملزمیم زندگی بهاز ما  یکهرکند که یماین نکته اشاره  هایی، بهینگران

 به .تقویت کنیمخود شناسی را در یفهحس وظیم و از این رهگذر باید بخشبرا بهبود 
  توانیم بشویم، باید بشویم.تعبیري، آنچه می

. یفهفراوظ عمالمربوط به وجود ا مباحث ینترمهماز بود  ياخالصه ر شدآنچه ذک
ایفا  مناقشات یندر ا ینقش مهماست که و قهرمانان  یسانقد اظهارات ،توجهقابل ينکته

که معیار  است تواند موردمداقه قرار گیرد، آنکه در آینده میمسائلی یکی از کند و لذا یم
جامعه در تعارض باشد،  يعادوقتی با تجربه اخالقی افراد  خصوصبه ،سنجش این اظهارات

 چه خواهد بود؟
  

 یفهپارادوکس فراوظ .4
 یرا بررس یفهموافقان و مخالفان وجود اعمال فراوظ ياز ادله ياخالصه یشیندر بخش پ

پـارادوکس موضوعی مهم که بـه  خواهیم داشت بر یکل يمرور پایانی،بخش  در این. یمکرد
 يمســأله«تــوان در ایــن پــارادوکس را می يریشــه .)29، ص: 26( شــهرت دارد یفــهفراوظ

اگـر  بایـد،-خوب تافتگیهمبر مبناي  ).4، ص: 32( جو کردوستج 13»یدبا-خوبتافتگی هم
قـی اخال یـلدالکه به سود انجام یک عمل وجود دارنـد،  مختلفی دالیلها و انگیزهدر میان 

 ست.االجراالزم اًاخالقمل آن ع ،ي را ایفا کنندو بیشتر بهترنقش 
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 آنچهبا  یدبا یم،انجام ده یدبا یاخالقازنظر  که آنچه ما گیردت میئنشاز آنجا ادعا  ینا
، ص: 18( باشدداشته  ییکنزدکامًال  ارتباطما خوب است،  يانجامش برا یاخالقازنظر 

. کنند یینتعل عمآن ارزشی  هايویژگی یدبارا عمل یک  بودنوظیفه، ترفنی یانبه ب .)148
 یرز مدعايدر کنار دو آن را  اگر، اما باشد پذیرفتنی ییتنهابه مدعا ینا رسدیمنظر به

 :دآیمی پیش یشکالتم ،بنشانیم
   ؛محتمل است)ها آن حداقل وجود یاوجود دارند ( یفهاعمال فراوظ. 1
اخالقًا  ، پسباشد یفهعمل فراوظ یک: اگر بایسته است نه شایسته یفهفراوظ عمل. 2

 .باشد یاخالق یلدال متکی به یگرد یلهر نوع دلبیش و بهتر از  ندچهر ؛یستن ضروري
عمل  یچکه هبپذیریم  یدبایا ، یمقبول کن را یدبا-خوبتافتگی هماگر درنتیجه، 

 و باالتر بهتر است، اخالقاقتضاي آنچه از  یفهاعمال فراوظ ینکها یاوجود ندارد  يایفهفراوظ
را رد ها آن از یکی یدبا مشکلحل  يبرا، ندناسازگاربا هم  سه مدعا ینانجاکه ازآ. یستندن

 همچنین. کرد ردرا  یفهفراوظ اعمالوجود  توانمی چگونهکه  اشاره کردیم تریشپ. یمکن
 هايضرورتکه بهتر از  یاعمال يبه معنا، یفهفراوظ اعمال یفرد تعر دررا  يدورز یشنهادپ

یم باشهایی راه باید درپیدر اینجا  پس. یمکرد یبررس اجمالبه ،هستند جایگزین یاخالق
 .به چالش بکشدرا  یدبا-خوبتافتگی هم که
 باید-خوب یتافتگهمرد . 1. 4

 بایـدهاي یجـادقـادر بـه ا یاخالق یلدال يهمه که آن استشده، ارائه يهاپاسخ ی ازیک
 دهنـد.مل را بر شق دیگـر نشـان میی از عصرفاً برتري شقّها آن و برخی از یستندن یاخالق

)، 149، ص: 18( ریِـادرازنظـر  .دیـنام »بخشبرتـري یلدال« برتوان مبتنیمیرا  یدگاهد ینا
کـرد.  یماحسـان تقسـ نـاظر بـرعـدالت و  ربـ نـاظر يبه دو دسته توانمیرا  یاخالق یلدال

بـراي  دالیـلند، منجـر شـو یقـاخال بایـدهاي توانند بهمی خواهانهعدالت دالیلکه یدرحال
کسی را به رعایت حق دیگران  توانمیدیگر، تعبیربه چنین قدرتی ندارند.به دیگري احسان 

انتظـار داشـت کـه همـه از حـق خـود  تـوانینمدانست، اما ملزم داشتن رفتاري عادالنه و 
 و رگـانهو یب،ترتینهمبـهد. گیـر پـیشرفتـاري محسـنانه را مجبور کرد  کسییا  ،بگذرند

و  يآورالـزام نقشِتوانند میهم  ،یاخالق يادله بر این باورند کهنیز ) 47، ص: 26( تیمونس
بـه نفـع انجـام  یکه ازلحاظ اخالق یلی، تمام دالروایناز ؛کنندرا ایفا  بخشیبرتري هم نقشِ

هـا آن برخـی از بلکه ؛ایجاد کنند یاخالق بایدهاي توانندینمحتماً ، شوندمیتمام عمل  یک
 ینبا رد ا هادیدگاه ین. ادهندیمانجام عمل را نسبت به ترك آن نشان  برتري و مزیت صرفاً
 ايپشـتوانه بـا یگـريعمل دهیچ  است که ضروري یازلحاظ اخالقوقتی عمل یک که  مدعا

پـارادوکس سـعی در حـل  ،باشـدنداشـته وجـود در قیاس با آن  ،یاخالق یلدال از ترمحکم
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با مواردي از فراوظیفه که  يدر مواجههتنها ها این دیدگاه رسدیمنظر اما به، ددارن فراوظیفه
 تـوانیممثـال  عنوانبـه ؛باشـندقبول قابـلشـود دلیل محکمی براي ترك عمل دیـده نمی

را  ایـن عمـل برتـري ،بـه دوسـتتان دادنیههد شما براي یمصمدالیل اخالقی تپذیرفت که 
 رکـه بـ لحـاظ کنـیمرا  یفـهفراوظاز  يموارد رو وقتیازاین .را ضرورت آن نهند نکمی ییدتأ

رمسـون را ا مثـال. شـودیمدچـار مشـکل ها آن شپذیر ،تکیه دارندآور اخالقی الزام يادله
هـا آن خاطربهکه  ییلدالفکر کنیم که این. در نظر بگیریدنارنجک  يسرباز رو یدندرمورد پر
را  ایـن عمـل و درستی برتريتنها را نجات دهد،  راندیگجان  تا پردیمنارنجک  يسرباز رو

 تر نباشـند وقـوي یـلدالاین تا وقتی  چرا که ؛رسدینمنظر منطقی به، دهندیمنشان به او 
حفـظ جـان و  محکـم يادلـهدر برابـر  توانندینم ،کنندن یجادا ي در اواویژه الزام و ضرورت

، ص: 26( تیمونس و هورگان. انانه وادارندرا به عمل قهرمسرباز  مقاومت کنند و خوددوستی
را با تبیـین موردنظرشـان  آنناسازگاري  ،حالو درعین فراوظیفه اعمالوجود درنهایت ) 60

و  یسـتن یفـهفراوظیک عمـل از  یواقع يانمونه ،مثال ارمسون کنندیمما ادعا ؛ اپذیرندیم
 این مثـال یتبه محورتوجهبا مدعاالبته این  که را لحاظ کرد مشابهیموارد  ،آن يجابه یدبا

   .رسدینمنظر به اعتناقابلچندان  یفه،فراوظ پیرامون حثمبادر 
آنچه  یدگاه،د ینا طبق .مینامیمانه فداکار دیدگاه آن رااست که  یزيچ يبعد حلراه

 يفداکار یزان، مشودمی یاخالق یک ضرورتبه  یاخالقمطلوب عمل  یک یلمانع از تبد
ما همواره ملزم به انجام است که  یبدان معن ین. اکندیمخود  یرمل را درگاست که عا

 ترینیاخالقانجام  براي الزم يفداکار میزانبرآورد  گاه یراز نیستیم؛ یاخالقعمل  واالترین
ما مکلف که  را این واقعیت. سازدیم را جایز کمتر یبا ارزش اخالق یانجام عمل ،عمل

 ییدتأنیز  اخالق فیلسوفاناز  یاريبس، القی عمل کنیمن خود اخنیستیم بیش از وسع و توا
در . باشد پارادوکس نیا حلِراه ینترمقبول رسدمینظر ) و به701، ص: 28( کنندیم

به عامل وارد  یاديز یاربس يهینارمسون، هزهمچون مثال  یفه،از موارد فراوظ یاريبس
ن بوديوجود نداشت، ضرورعامل  براي ايینههز یچاگر ه شاید ي،مواردچنین . در دشویم

 و عمل بودنضروريمستقیمی میان  يرابطه توان گفتمیرو ازاین .پذیرش بودقابلعمل 
تر و فداکارانهطوري که هرچه عمل  ؛استبرقرار عمل براي انجام آن الزم  يفداکارمیزان 

 .است آن براي عامل کمتر، ضرورت باشد ترپرهزینهتبع به
 یفهعمل فراوظ یککه انجام  يدر موارد اوالً مواجه است. تیبا مشکالنیز  یدگاهد ینا اما

مانند  ايمثال ساده؛ دآییمبار به نامطلوبی یجنتا، کندینمتحمیل عامل  به ايینههز یچه
ما نیست  يدادن به یک دوست وظیفههدیه .را در نظر بگیریددوست  یک يبرا کتاب یدخر

فداکاري خاصی مالحظه تنها نهندادن بهتر است. در چنین عملی یهدر قیاس با هداما اخالقاً 
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اگر لذت هدیه دادن از قیمت هدیه بیشتر باشد، انجام این عمل براي عامل بلکه  ،شودنمی
و به دوست نیازمند)  کمک(مثل اما اگر دالیل اخالقی  .هم خواهد بودخوشایندتر 

طبق این  ،دادن باشنددو به سود هدیه از این کار) هرصرف بردن غیراخالقی (مثل لذت
 .)585، ص: 19(نه فراوظیفه  خواهد شد یاخالقاي وظیفه ،عملآن انجام ، دیدگاه

عمل  گونهیناکه اگر  اندیمدع، کنندمیعمل  یفهوظتر از ما فرا زعمبهکه  ياغلب افراد
ی بابت (مثًال ناراحتی و کلنجار درون یایندستند با خودشان کنار بتوانمین کردندینم

ارزشمندي و احساس  ،عمالا ینکه پس از انجام ا ندکنیم اظهار یزن یاريبس .ن)کردنکمک
 متفاوت ايیوهشدر صورت عمل به  این افراد. اگر اندکردهرا تجربه  یدرون یترضانوعی 

طور  کردهیماقتضا  شانیشخص نفعکه  تصور شود یدستند خودشان را ببخشند، شاتوانمین
 هاعامل ینا ياعمال برا ینکه ا بگوییم در این صورت ناچاریم پس ؛ندکننعمل  دیگري

 .است بودهو ضروري  یالزام
 روستهروب مشکالتی ابنیز  یضرورت اخالقموارد  با ثمواجههدر فداکارانه  دیدگاهثانیاً 

یر نسبت به ساقاعدتًا  یفهعمل فراوظ یک، این دیدگاه طبق ).111-110، صص: 12(
 یدبا معنا که ینا به ؛دکنمیتحمیل عامل به را  یشتريهاي بهزینه ،موجود هايگزینه

عمل دشوارتر را بر  ،و فرد فداکار عامل باشد پیش روياي کمتر با هزینهجایگزین  یروش
 ینچن یفه،از موارد فراوظ یبعض يکه حداقل برا ستاینجا مشکل اماخود روا دارد. 

اعمال که  یاز کسان یاريبساشاره شد، که چنان ؛ زیرایستدردسترس ن یهایگزینه
 گوییعمل کنند.  دیگري يگونهبهند توانمینکه  کنندمیادعا  دهندیم مانجا یفهفراوظ

پس . ندهاي آن بپردازبه ارزیابی هزینه نددیگري وجود ندارد که تازه بخواه ياساساً گزینه
 عجز« یلیامزاز آنچه برنارد و دانست ییفتوصتوان را میادعاها  یناشد،  گفتهکه  طورهمان
 اخالقی عاملپس د، نوجود دار یاتیضرور ینکه چن یم. اگر قبول کندینامیم »یاخالق

ل گفت که عم توانینم ینندارد و بنابرا یگرد یکردن به شکلعمل يبرا ايینهگز
 .ستشده ا انجام فداکارانه یدگاهمطابق با د او يیفهفراوظ

فداکارانه  یدگاهبخش و دبرتري یلدالبر مبتنی یدگاهد ما راگکه  آن استپرسش  ،حال
 یگزینجااز موارد  ییک ؟را توجیه کنیم یفهفراوظ اعمال یمتوانمیپس چگونه  یم،را رد کن

حسب بررا نه  یاست که الزامات اخالق ینا دهکر یشنهادپ )587-586، صص: 19(فِري  که
یلی دل یشترینببرحسب  ،وضع بلکه در ،را براي انجامش دارد یلدل یشترینب ،آنچه عامل

باید در روز تولد  نم فرض کنید که. یمبفهمدارند دانستن عامل مسئول يبرا ینیرسا که
حال اگر من تنها فرزند خانواده  .باشد م اخالقاً ناروانیافتنحضورم و در کنارش باش مادرم

سئولیت عهده داشته باشم، مم را هم بهپیر باشم و در فقدان پدرم سرپرستی از مادر
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پس انتظارات سازد. می ملزم حضور در کنار مادرمدوچندانی خواهم داشت که مرا به 
 یدگاهد ینامؤثر است. در انجام عمل  ،و ناگزیري فاعلآوري اخالقی عمل اطرافیان در الزام

 دالیلبه  متکی موارد در اما شاید. کندیمرفع را  شده واردفداکارانه  یدگاهد به کهایراداتی 
 یلیدلگاه  یاخالقي جامعه ياعضادر چنین مواردي،  .بماندهمچنان باقی مشکل  ،درستنا

 عمل آنانجام منطقی موافق یا مخالف  یلکه با دال دهندمیارائه دانستن عامل مسئول يبرا
در  مسئولیت سواي نداشتنکه  . مثل انتظار واهی داشتن از کسیردندا یارتباط یچه

توقع اقدام به کاري که پایانش یا  نداردهم را شرایط انجام عمل  اساساً  موردنظر،ي حیطه
 .عامل خواهد بودمرگ قطعاً 

 یدگاه،د ینا طبق .است يآزادبر دیدگاه مبتنی ،پردازیمیمکه به آن  یینها حلراه
 يبرا ،مشخص يهاچارچوبدر  ،عمل يدار، داشتن آزادامعن یزندگ یکاز  یبخش مهم

 يفضاکه د نباش وسیعچندان  یدنبا یالزامات اخالق يدامنهپس . ستهایتاولوانتخاب 
دفاع  الزاماتاین  یتمحدوداز پردازان یهنظر بسیاري از .آزاد را بر ما تنگ کنند انتخاب

 هايایراد یبرخاز حداقل  توانمی هرچند با پذیرش این دیدگاه .)173، ص: 23( کنندمی
 یراز ؛جاي اعتراض باقی باشد هنوز اما شاید، خالصی یافت هادیدگاهسایر  به شدهوارد

که  یالزاماتو  یلدال میان یوندپ يبرا محوريآزاد یدگاهد یگر،د يهاحلراهبرخالف 
 يارائه رسدیمنظر هرچند به. دهدینمارائه  یینیتبباشد،  یدبا -خوبتافتگی هم یگزینجا
 ینحل ا يبرا آنچه يهمهراکه چ ؛باشدالزم ن یفهحل پارادوکس فراوظ يبرا یینیتب ینچن

 یدگاهد واست  یهاول سه مدعاياز  یکی براي رد یلدل ياقامهاست،  یازپارادوکس موردن
 .دهدیمانجام  یدبا -خوبتافتگی هممدعاي اساس کار را با رد  ینمحور ايآزاد

 

 بنديجمع. 5
. ابتدا داشتیم فهیفراوظ اعمال يحوزهمهم در  يمسألهسه  بر یکل يروردر این مقاله م

مدرن تمرکز  عصردر  با اینکه که پرداختیم و اشاره کردیمتاریخی این مفهوم  يپیشینه به
بسترهاي اخالقی کشیده شده و در کنار  يسوبههاي الهیاتی مباحث فراوظیفه از زمینه

ختار لکن سا ،شودهایی از آن در اخالق سکوالر نیز یافت میرگه ،دینی این مفهوم يشالوده
 در ادامه. مسیحیت است یژهوبهدینی و سنت موافقان و مخالفان هنوز هم برگرفته از  يادله

در این راستا اشاره . پاسخ دهیم یفهفراوظ یفتعر یچگونگ بابدر به پرسشیتالش کردیم 
 ودن وبعد اختیاريبُ کم درخصوصنظرها، دستاختالف يهمه وجود باکردیم که امروزه 

به  همچنین .هستیمفیلسوفان  نظرشاهد اتفاق ،هاي اخالقی بودن این اعمالداقلاز ح باالتر
. در این داریم یا نه این اعمال وجود پذیرش يبرا یخوب یلدل یاآ پرداختیم که پرسشین ا



 147 ي اخالقیفه در فلسفهل فراوظاعمتحلیل و توجیه ا

 
 

اِرمسون و بِن استدالل تجربی و شهودي  ،موافقان فراوظیفه و در رأس آن يادلهقوت  ،رابطه
کریسپ، هیل، بارون و برخی مخالفانی نظیر  يادله ،اعمال و در مقابل جود اینرا به سود و

 يهااز پاسخ شماريو  یفهپارادوکس فراوظ بهنیز مقاله  یپایان بخش بررسی کردیم. دیگر را
بر دیدگاه دالیل مبتنیمشخصاً تالش شد سه پاسخ که  اختصاص داشتبه آن  یاحتمال
 ارائه و نقد شود. باید-تافتگی خوبهم يمسألهدر رد محور بخش، فداکارانه و آزاديبرتري
 يدر فلسفهحائزاهمیت  بسیاراز موارد فراوظیفه  اعمال يمسألهپرداختن به  تردیدیب 

 یقعم يهاچالشتواند به فهم این مفهوم می يدامنهگستردگی که  یژهوبه ؛استاخالق 
در ها و ارزش، نقش آرمان یفهوظ یانم يآن، رابطه هايیتمحدودو  یفهوظ یتدرباب ماه

ک ییچهالبته  .کمک کند یلتعمل و فض یانم یوندو پ یاخالق یلدال یتماه ی،اخالق يداور
باز همچنان خصوص ایندر بحث و نظرورزيباب و  یستحل نقابل یآسانبهمسائل  یناز ا

 يمدهعمقاله  ینکه در ا کشدیمپیش را  یمهم یفلسف سؤاالت یفهفراوظ مبحث. است
خاص  هايیهنظرآشتی دادن  گیچگون مهمی نظیرئل امس هنوز هرچندم. ردین کیارا بها آن

 یگردر د یفهفراوظ یاکه آ مسأله ینا یزو ن یفهامکان اعمال فراوظ با ياخالق هنجار
 یباق ،خیر یارصد است قابلنیز  یشناختیباییز یا یشناختمانند معرفت يهنجار يهاحوزه
 .طلبدرا میمجالی دیگر ها آن تن بهپرداخکه  است
 

 هایادداشت
 یوشاز دار »یکوشفزون« یت،عنا یداز حم» تطوّع« یرنظ ییهامعادل یواژه در فارس ینا يبرا. 1

 يیفهآن با مفهوم وظ یاسبه قتوجهو با ینجاشده است. اما در ا یشنهادپ »يپردازبس« یا يآشور
 ).8و  2003، ص: 5( کنیمیاستفاده م ،ادل بهتري استکه مع »یفهفراوظ« يواژه از ی،اخالق

پرداخت  یا، یندهجبران آن در آ یدخدمت به ام يارائه یدهرچند شا. 35 -30 :10، لوقا یلانج. 2
 شود. دانسته یفهفراوظ یکمتر عمل ی،بده یزاناز م یشوجه ب

3. Treasury of merit. 
به  توانیپرسش که چگونه م ینبه ادر پاسخ  السالمیهعل یسیآمده است که ع یددر عهد جد. 4
احکام را پاس بدار... و اگر  ي،شو یاتوارد ح خواهییاگر م«فرمود:  یافت،دست  يابد یاتح
». داشت یخواه یبفروش و به فقرا بده که در آسمان گنج يهر آنچه دار ي،کامل شو خواهییم

 .21 -17: 19، تیم یلانج

5. Beyond the call of duty. 
6. Altruistic Intentions. 
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به  forbiddenو  obligatory ،permissibleاصطالحات  ی،افعال اخالق يبند یمدر تقس. 7

 یاو  یحو قب یزافعال از الفاظ حسن، جا ینا یفمجاز و ممنوع هستند. در توص ي،معادل ضرور یبترت
ود. شیاستفاده م یزن یاخالق يهاعنوان محمول گزارهروا و ناروا به ي،ضرور تر،يامروز یربه تعب
مراد از واجب اما مشابه دارند.  یکلمات واجب، مباح و حرام مفهوم ،یدر اصطالح فقه ینهمچن
 یهم به عمل یاالجراست و ترکش بد. حرام اخالقاست که انجامش خوب، بلکه الزم یعمل ،یاخالق

ترك  یاهم انجام  یالقاشاره دارد که انجامش بد، بلکه ممنوع است و ترکش خوب. در عمل مباح اخ
) supererogatory( یفهندارد. فراوظ يبرتر یگريبر د یشق یچاندازه مجاز است و ه یکبه  فعل

 یدر کاربرد فقه یمعادل عمل مستحب؛ یستاست که انجامش خوب است اما ترکش بد ن یعمل یزن
)2.( 

 ايفداکارانه يص قانون که شامل رفتارهااعمال فراتر از ن ،تلمود ینو براساس قوان یهود ییندر آ. 8
 یصالا یرنظ یمی. در اسالم، مفاهآیدیحساب مبه یفهفراوظ شود،یم یگراناحسان در حق د یرنظ

، یا قصد تقرّبجاآوردن طاعت بهبه ياز مادّه طوع به معنا ،»تطوّع«به روح اموات،  یرثوابِ کارِ خ
اعمال  ،)4( داوطلب شرکت در جنگ شدن، ربحَتَطوُّعُ لالشتراك فی ال شدن نظیرداوطلب

اشاره  یفهبه اعمال فراوظ ،نافله ينمازها یادادن از ماه رمضان، صدقه یرمانند روزه به غ» مستحب«
  ).241: ، ص7، ج9؛ 798، ص: 33دارد (

را  یفانواع مختلف وظا ،کانت يرأ هبتوجهبا یلبه نام توماس ه یگريد یلسوفدر مقابل، ف. 9
که فقط به عمل خوب  یستالزم ن یاخالق هايیدئالبه ا یدنرس يبرا«که  کندیم یرطور تفسینا

 ).55، ص: 25» (دوجود دار یز) نیفه(عمل فراوظ يبهتر يینه) بسنده کرد، بلکه گزیفه(وظ
 عکس یتازلحاظ وسعت و محدود ،و الزام یفهوظ یدو مفهوم اخالق ،دانیمیکه م طورهمان

تر باشد، الزامش محدودتر و ناقص تریعوس یفهوظ شمول يیرهمعنا که هرچه دا ینبه ا ؛یکدیگرند
مثال، ما موظف  يتر است. براو کامل تریعباشند، الزامشان وس محدودتر یفوظا است و هرچه

 يبلکه در موارد محدود یم،و کمک بـه همنوعان کن یدوسترا صرف نوع خود یتمام زندگ یمتیسن
 ايیفهوظ یدوست. پس نوعیمکن کمک خود به همنوعان یدبا ،آیدیم یشپ یمانبرا یدر زندگ که

 بامحدود  یفوظا ،و در مقابل» ناقص یفوظا«را  یفوظا نوع ینبا الزام محدود است. کانت ا ،گسترده
 یفوظا انجام يوازنظر  ).ینبه والد حسابیب یکی(مثل ن نامدیم» کامل یفوظا«را  یعالزام وس

چندان موجب نکوهش  آن ترك یول، است انسان یستگیشا يیهو ما یاخالق یلتناقص موجب فض
کامل،  یفاما وظا آید؛ینم حساببه یاخالق یلتاست و رذ یارزش اخالق یکبلکه تنها نبود  یست،ن

کامل  یفهوظ ،کانتازنظر  .آیدیحساب مبه یلترذها آن ترك شوند و ترك یدهستند که نبا یفیوظا
 يیفهوظ ی،خودکش از يانسان روا ندارد. خوددار یلتما سود به را یاستثنائ یچه است که ايیفهوظ

بـه  نسبت ملکا يیفهوظ ي،که قصد انجامش را ندار یاست. ندادن قول یشتننسبت به خو کامل
است و  یشتنبه خو ناقص نسبت يیفهوظ یک ي،فرد ياستعدادها ياست. رشد و توسعه یگراند

 ).51 -50: ص، ص1( آنانناقص نسبت به  ايیفهوظ یگران،د يدر سعادتمند مساعدت
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 )131 -124، صص: 38 عامل ( يهنجار

عامل اشاره  ینظرگاه اخالق يدهندهببازتا یعمل يهاکه به ضرورت یلیامزاز و یگرياصطالح د. 11
 ).37ر.ك. دارد (

 یعنـی »ینالمقـرّب یئاتحسـنات األبـرار سـ«ما وجود دارد که  ینید یاتدر ادب يجمله مشهور. 12
هـم اجتنـاب  رودیشـمار مـخوب به یکانن يکه برا ییاز کارها یحت ،ترندیککه به خدا نزد یکسان

اند. ممکـن از مشـتبهات دانسـته یزدر عمل و پره یاطجمله را لزوم احت ینز امراد ا ی. برخکنندیم
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خوبـان در حکـم فراتـر از  يگفت آنچـه بـرا توانیم ینهبه قررو ازاین نداشته باشد. یمناسب يجلوه
 .رودیشمار مبه یفهو مقربان وظ یساندر نزد قد ،تاس یفهو وظ یفتکل

13. Problem of the Good-ought Tie-up. 
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