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مسئلة نسبی بودن يا مطلق بودن گزارههای اخالقی از مهمترين مسائل مطرح در
فلسفة اخالق است که پذيرش هر کدام از اين دو مبنا پيامدهايی تأثيرگذار بر
نظامسازی اخالقی دارد .يکی از موارد زمينهساز نسبیگرايی اخالقی ،مسئلة تزاحم
تکاليف است .با توجه به اينکه تکاليف اخالقی ناظر به عمل و رفتار انسان است ،به
دليل پيچيدگی شرايط اجتماعی وقوع تعارض يا تزاحم بين تکاليف در ظرف عمل
ممکن است .در پژوهش حاضر ،با پذيرش مطلق بودن گزارههای اخالقی ،برخی از
راههای رايج حل تزاحم از ديدگاه انديشمندان اسالمی بررسی شد .راهحل
پيشنهادی اين است که بايد بين فلسفة اخالق به عنوان يک علم دارای مسائل و
روش و قلمرو مشخص و جامعهشناسی اخالق به عنوان علم ديگر با روشی مختص
به خود ،تفکيک قائل شويم .مسئلة مطلق يا نسبی بودن گزارههای اخالقی به فلسفة
اخالق و مسئلة تعارض تکاليف به حوزة جامعهشناسی اخالق مرتبط است .پس نبايد
با اتکا به تزاحم تکاليف در ظرف عمل ،نسبی بودن گزارههای اخالقی را نتيجه
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گرفت ،اما برای حل تزاحم تکاليف در مقام جامعهشناسی اخالق میتوان با تکيه بر
بررسی نتايج و پيامدهای عمل اخالقی ،با ترجيح اهم بر مهم و روشهای ديگر اقدام
کرد .نکتة مهم اين است که مکتبی در فلسفة اخالق میتواند در حل تعارضات
اخالقی توفيق يابد که به الزام و نتيجه يا وظيفه و غايت ،توأمان بها دهد و فلسفة
اخالق با رويکرد اسالمی از چنين ظرفيتی برخوردار است.
اخالق ،نسبيت ،مطلقگرايی ،تزاحم تکاليف
بفان سئل

انسان ،محور تمام علوم انسانی است و اخالق يکی از علوم مهم انسانی بهشمار میآيد.
اهميت اخالق چنان است که میتوان گفت« :دغدغههای اخالقی به اتم معنا ،از
محوریترين جنبههای حيات دينی بوده است»(رونالد.م.گرين ،ص .)74-74برخی از
فالسفة اخالق معتقدندکه اخالق تنها يکی از شيوههای ارزيابی رفتار نيست ،بلکه به
اقتضای ماهيت عملی خود ،دعوی مرجعيت و اطالق دارد .به نوعی که میتوان گفت،
هر چه با مسئلة «چه بايد کرد؟» ارتباط داشته باشد ،در قلمرو اخالق جای دارد(اتکينسون،
ص .)46-44به همين دليل ،اگر تعارضی بين معيار اخالق و معيار ساير زمينهها پيش آيد،
مالک اخالقی ،نقش غالب را ايفا میکند(همو ،ص ،)061-041اما برخی فالسفة اخالق
بر حسب ديدگاهها و زمينههای معرفت شناختی ،به نسبيت گزارههای اخالقی گرايش
دارند و درست همين نکته است که مطلق يا نسبی دانستن گزارههای اخالقی را به عنوان
يکی از مسائل مهم فلسفة اخالق معرفی میکند .يکی از عواملی که زمينهساز نسبیگرايی
اخالقی شده ،مسئلة تعارض بين تکاليف است .در هر نظام اخالقی ،با بايد و نبايدهای
اخالقی مواجه میباشيم و از آنجايی که اخالق از شعب حکمت عملی به شمار میآيد
و حوزة عمل اخالق ،افعال اختياری انسان است ،به دليل پيچيدگی شرايط عملی و
اجتماعی وقوع تزاحم بين تکاليف اخالقی در ظرف عمل ،ممکن است .نسبیگرايان
اخالقی وقوع اين تزاحمات را مؤيد نسبیگرايی میدانند .اين نوشتار درصدد تبيين اين
نکتههاست که آيا در همة گزارههای اخالقی ،تزاحم واقع میشود؟ آيا وقوع برخی
تزاحم جزئی ،باعث استثنا در معيار حسن و قبح فعل اخالقی خواهد شد؟ برای رفع اين
تزاحمات در ظرف عمل ،چه راهحلهايی میتوان ارائه داد؟
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پس مسئلة اصلی اين پژوهش ،ارزيابی راهحلهايی است که برای تعارض يا تزاحم
احکام اخالقی ازسوی برخی انديشمندان مسلمان ارائه شده است.
برای روشن شدن اين مسئلة ،بررسی پرسشهای ذيل ضروری است:
تعريف اخالق ،فلسفة اخالق و تزاحم تکاليف (معضالت اخالقی)چيست؟ تعارض يا
تزاحم تکاليف برای کدام ديدگاههای اخالقی ،يک مسئله و معضل شمرده میشود؟ از
سوی انديشمندان مسلمان چه راهحلهايی در مواجهه با تزاحم تکاليف ارائه شده است؟
اين راهحلها تا چه حد معتبرند؟ راهحل مختار اين پژوهش چيست؟
فهومشناسی

برای ورود به مسئلة اصلی پژوهش ،نخست بايد به تعريف برخی مفاهيم مرتبط ،از جمله:
اخالق ،فلسفة اخالق وتزاحم تکاليف(معضالت اخالقی) ،بپردازيم.
اخمق

اخالق در لغت از ريشة «خُلق» يا خُلُق» به معنای سجيه يا خوی يا هيئت نفسانی آمده
است .مؤلف «مفردات» معتقد است که اخالق ،به ريشة «خُلق» بر میگردد که مدلول آن،
قوا و سجايای باطنی و درونی انسان است(راغب اصفهانی ،ص .)064-061برخی با
برگرداندن ريشة اخالق به «خُلق» و «خُلُق» ،در تعريف خُلق آوردهاند« :الخُلق :کيفيه
نفسانيه تصدر عنها األفعال بسهوله ( » ...الطريحی ،ص .)061بنابراين از نظر لغوی ،اخالق
معادل سجايا و طبايع و قوای درونی انسان است ،يعنی همان کيفيتی نفسانی ،که افعال به
آسانی از آن صادر میشوند؛ اما در تعريف اصطالحی اخالق ،نظر برخی انديشمندان بر
اين است که از تعريف اخالق به عنوان صفات نفسانی( که تعريف لغوی آن است) ،به
تعريف اخالق به عنوان صفات افعال انسانی رهنمون شوند .شايد سرش اين باشد که
بتوان تعريفی از اخالق ارائه داد که بتواند قابل صدق بر تمام افعال اخالقی نوع انسان
باشد ،اعم از آنکه به صورت ملکه و هيئت راسخه درآمده باشد يا نه ،بنابراين در تعريف
اصطالحی علم اخالق آوردهاند« :علمی است که بحث میکند از انواع صفات خوب و
بد ،صفاتی که ارتباط با افعال اختياری انسان دارد و کيفيت اکتساب اين صفات يا دور
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کردن صفات رذيله ،پس موضوعش صفات فاضله و رذيله است از آن جهت که برای
انسان قابل اکتساب است يا قابل اجتناب» (مصباح يزدی ،دروس فلسفة اخالق ،ص.)01
فلسفة اخمق

در نگاه نخست ،فلسفة اخالق را میتوان نوعی مطالعة فلسفی در بارة اخالق دانست ،اما
برای روشن شدن مفهوم فلسفة اخالق و قلمرو مسائل آن ،بايد گفت که معموالً مطالعات
اخالقی با سه رويکرد توصيفی ،هنجاری و تحليلی (فرا اخالق) انجام میشود« .اخالق
توصيفی ،اصول اخالقی پيشنهاد نمیکند ،بلکه با توصيف اصول اخالقی موجود کار
دارد .يعنی به اين پرسش پاسخ میگويد که « مردم چه چيزی را درست میانگارند يا
درست مینامند؟» پاسخ اين پرسش میتواند حکمی در بارة امور واقع باشد ،نه بيان رأی
اخالقی»(هالينگ ديل ،ص .)61اما « موضوع اخالق هنجاری ،فعل اختياری انسان و
مسائل آن عبارت است از تعيين و تبيين حسن و قبح و بايد و نبايد اعمال آدمی. ...
میتوان گفت که دو محور اصلی اخالق هنجاری عبارتاند از :دفاع فلسفی از نظريهای
اخالقی همچون حسن و بايستگی عدالت و عرضة نظريهای ارزشی برای تبيين حسن و
بايستگی آن»(جوادی ،ص)06؛ ولی« اخالق تحليلی ،مشتمل بر تحقيقات و نظريات
تجربی يا تاريخی نيست ،همچنين پرداختن يا دفاع از هيچ حکم هنجاری يا ارزشی
نيست .اين اخالق در پی اين نيست که به پرسشهای خاص يا عام در بارة آنچه خوب،
درست ،يا الزامی است پاسخ دهد ،بلکه با طرح پرسشهای منطقی ،معرفتشناختی ،يا
معنا شناختی تالش میکند به آنها پاسخ دهد»(فرانکنا ،ص .)64گرچه بيشتر فالسفة
اخالق ،رويکردی تحليلی به اخالق دارند و به پژوهشهای زبانشناختی و معرفتشناسی
در حيطة اخالق میپردازند ،اما بايد گفت که دو حيطة اخالق هنجاری و فرااخالق،
ارتباط تنگاتنگی با يکديگر

دارند(p27

 )Scorzo,و همانطور که عمده دلمشغولی

فيلسوفان اخالق حل مشکالتی است که در عمل با آن مواجهاند ،اخالقگرايان نيز ،برای
گردآوری اخالق مدون و معقول و نظاممند ،نياز به بررسی مسائلی دارند که به حوزة
فرااخالق مربوط میشوند(اتکينسون ،ص .)07-06فرانکنا ،نيز نگرش هنجاری و تحليلی
به اخالق را دو شعبه از تفکر فلسفی راجع به اخالق میداند و دليل اين ادعا را ابتنای
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اخالق هنجاری به فرااخالق و ناظر بودن فرااخالق به اخالق هنجاری میداند(فرانکنا،
ص.)64
پس مراد از فلسفة اخالق در پژوهش حاضر ،نوعی تحقيق فلسفی ناظر به حوزة اخالق
است که حوزة اخالق هنجاری و حوزة اخالق تحليلی (فرا اخالق) را دربرمیگيرد.
تااح تکايف

اخمقی ( عضمت اخمقی)

گاهی در عمل موقعيتهايی پيش میآيد که فاعل اخالقی بر سر دو راهی انتخاب بين دو
حکم يا الزام اخالقی متردد میشود ،به نوعی که عمل به يک حکم اخالقی ،لزوماً نقض
حکم اخالقی ديگر را در پی دارد ،در صورتی که او اخالقاَ ملزم به پایبندی به هر دو
حکم اخالقی است .ولی در چنين وضعيتی ،عمل به هر دو حکم اخالقی يا جمع بين دو
الزام اخالقی ،امکانپذير نيست .در چنين مواردی تعارض(تزاحم) تکاليف اخالقی پيش
میآيد و از آنجايی که فاعل اخالقی دچار مشکل جدی در عمل به تکليف اخالقیاش
میشود ،از اين وضعيت به معضل اخالقی تعبير میشود« .تعريف رايج معضل اخالقی اين
است که معضل اخالقی وضعيتی است که در آن فاعل به لحاظ اخالقی بايد يکی از دو
(يا چند) بديل و گزينه را جداگانه اختيار کند ولی نمیتواند هر دو يا همة آنها را با هم
برگزيند(.)Armstrong, p130
اينک با شناخت مفاهيم ضروری مربوط به پژوهش حاضر ،به پاسخ پرسش طرح شده
در مقدمة پژوهش میپردازيم.
تااح تکايف

اخمقی برای کدام ديدگاههای اخمقی ،سئل يا عضل شمرده یشود؟

روشن است که تزاحم احکام اخالقی برای ديدگاه نسبیگرايی اخالقی ،معضل اخالقی
نيست ،بلکه نسبیگرايان اخالقی سعی میکنند از تزاحمات اخالقی به عنوان مؤيد
ديــدگاه خــود استـفاده کنند .همچــنين مکـاتب غير واقــعگرای اخـالقی -مانند
احساسگرايان ،توصيهگرايان ،جامعهگرايان و قراردادگرايان اخالقی – نيز تعارضات
احکام اخالقی را معضل نمیدانند ،زيرا ديدگاههای مذکور ،به نوعی به نسبيت اخالقی
میرسند .ديدگاه وحدتگرايی نيز تزاحم بين احکام اخالقی را معضل نمیداند ،نظرية
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وحدتگرايی نظريهای است که اصل واحدی مثالً عدالت را به عنوان اصل واحد و کلی
اخالقی طرح میکند و ساير احکام اخالقی را زيرمجموعة آن اصل مطلق اخالقی
میداند« .دقيقاً به همين دليل ،نظرية وحدتگرايی برجسته وجود تعارضات را رد
نمیکند ،زيرا وجود تکثرگرايی در اصول اخالقی فرعی را که در بين آنها ممکن است
تعارض رخ دهد ،میپذيرد .يکی از نقاط قوت نظرية وحدتگرايی اين است که روش
روشنی برای حل چنين مباحثاتی ارائه میکند .از آنجا که تنها يک اصل اساسی وجود
دارد که ديگر اصول از آن ناشی میشود بايد در چنين مواردی نيز به آن اصل توسل
جست»(مک ناوتن ،ص .)417پس روشن شد که «اين قبيل مثالها (يعنی تمسک به
تعارض احکام اخالقی) ،اغلب در استداللهايی که به سود نسبيتگرايی اخالقی و عليه
مطلقگرايی اخالقی ،عينيتگرايی واقعگرايی يا عقلگرايی میآورند ،استفاده میشود»
(p130

 .)Armstrong,ديدگاههای عينيتگرا واقعگرا و عقلگرا ،به نوعی زيرمجموعة

مطلقگرايی اخالقی به شمار میآيند و نوعی قرابت خانوادگی با همديگر دارند ،بنابراين
تزاحم تکاليف اخالقی ديدگاه مطلقگرايی اخالقی و ديدگاههای همبسته با آنها را مورد
تعرض قرار میدهد .دليل قرابت و پيوستگی خانوادگی اين ديدگاهها اين است که
ديدگاههايی که مفاهيم ارزشی را اموری عينی يا انتزاعی میدانند واقعگرا محسوب
میشوند ،شرط الزم ديدگاه عقلگرايی اخالقی نيز پذيرش واقعگرايی اخالقی است،
زيرا عقل ،شأن شناختی دارد و شناخت ،متعلق میخواهد و واقعگرايی اخالقی ،پای عقل
را به حوزة اخالق باز میکند ،از سوی ديگر احکام عقلی هم بايد ضروری و کلی باشند،
پس در زمينة واقعگرايی و عقلگرايی ،ديدگاه مطلقگرايی اخالقی تقويت میشود.
درست همينجاست که نسبیگرايی اخالقی و نظريات همبستة آنها سعی دارند با نشان
دادن تزاحمات احکام اخالقی در ظرف عمل ،ضرورت و کليت و اطالق احکام اخالقی
را هدف بگيرند .همچنين نظرية تکثرگرايی اخالقی که برخالف وحدتگرايی ،سعی
میکند اصول متعدد و متکثری را به عنوان اصول الزامی اخالقی معرفی کند وجود
تزاحمات اخالقی را به عنوان معضل میبيند و « مشکل نظرية تکثرگرايانه در اخالق ،پيدا
کردن روشی برای حل اين تعارض است .مسئلة حل تعارضات اخالقی يقيناً مشکلی برای
نظرية تکثرگراست ،اما به خودی خود ،اشکالی بر تکثرگرايی نيست ،در واقع از آنجا که
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تعارضات اخالقی را تجربه میکنيم ،اين قوت نظرية تکثرگرايی است که جايی برای اين
تعارضات باز میکند( .)ibidمراد «آرمسترانگ» از تمسک به تعارضات به عنوان نقطة
قوت نظرية تکثرگرايی آن است که ،اگرچه تعارض احکام اخالقی ،معضلی برای
ديدگاه تکثرگراست ،ولی نفس تعارض احکام ،نشاندهندة حقانيت ديدگاه تکثرگرا در
قائل شدن به الزامهای همپايه و متکثر اخالقی است .در حالیکه ديدگاه وحدتگرا از
تبيين تشويش و نگرانی حاصل از تعارضات احکام اخالقی ناتوان میباشد .همچنين برای
ديدگاههای مبتنی بر اصالت تکليف محض مثل ديدگاه کانت که به غايت و نتايج اعمال
اخالقی ،اعتنايی ندارند ،تعارض تکاليف به عنوان يک معضل در مقام عمل جلوه
میکند .از ديدگاه او «هيچ چيز را در جهان و حتی بيرون از جهان نمیتوان در انديشه
آورد که بی قيد و شرط ،خوب دانسته شود مگر (نيت يا) خواست خوب» (کانت،
ص « )06اگر از کانت پرسيده شود که «ارادة نيک» چيست ،او میگويد ارادة نيک،
ارادهای است که معطوف به هيچ غايت و غرضی نباشد و از تصور نتيجهای که در پی
عمل اخالقی برای خود انسان يا برای ديگران حاصل میشود ،بر نخواسته باشد و معلل به
هيچ علتی جز همان ارادة نيک نباشد .کانت برای مشخص کردن ارادة نيک ،به سراغ
مفهوم «تکليف» میرود و میگويد ارادة نيک ،ارادهای است که صرفاً برای انجام
تکليف عمل میکند .عملی دارای ارزش اخالقی است که صرفاً به قصد انجام تکليف
صورت گيرد . ...عملی که برای ادای تکليف باشد ،عملی است که قاعدة حاکم بر آن،
بتواند به صورت يک قانون کلی در آيد ،يعنی چنان شود که اگر همگان بر وفق آن
قاعده عمل کنند ،آن عمل باز هم معنای اخالقی خود را حفظ کند(حداد عادل ،ص.)17
اگرچه توجه به مسئلة نيت ،يکی از نقاط قوت ديدگاهاخالقی کانت به شمار میآيد ولی
افراطی بودن و غير قابل انعطاف بودن معيار اخالقی کانت ،در عمل به نتايج غير اخالقی
منتهی میشود .کانت معتقد است که حتی اگر راست گفتن ما سبب قتل هزاران بیگناه
شود ،باز هم وظيفة ما ،راستگويی است و گناه قتل بیگناهان بر عهدة قاتالن است.
بنابراين توجه نکردن به اقتضائات عملی رفتار اخالقی و نتايج آن سبب شده است که او

نتواند راهحلی برای موارد تزاحم بين وظايف اخالقی ارائه دهد(مصباح يزدی ،نقد و
بررسی مکاتب اخالقی ،ص .)616-611بنابراين ،تعارض تکاليف اخالقی برای آندسته

فصلنا ة علمی – پژوهشی آينة عرفت ،سال چهارده  ،شمارة سی و نه  ،تابستان39
___________________________________________________________________________________

از قائلين به اصالت وظيفه ،که به غايت و نتيجه توجهی ندارند ،نيز به عنوان معضل
اخالقی مطرح است.
راهحلهای انديشمنداناسم ی در واجه با تااح تکايف

اخمقی

شايان ذکر است که برخی از راهحلها بسيار به هم نزديک هستندو در مواردی ،دو تعبير
از يک راهحل هستند ،بنابراين تفکيک آن نظريات ،تنها برای روشن شدن بيشتر مسئله
است .اينک برخی از مهمترين راهحلهای تعارض تکاليف اخالقی را بر میشماريم.
ذکر اين نکته نيز ضروری است که اکثر انديشمندان اسالمی ،به بيشتر اين راهحلها در
کنار هم برای حل تعارض ،نظر دارند.
اي  .تفکفک بفن حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح اقتضايی

برخی از انديشمندان اسالمی در پاسخ به استدالل اشاعره – که به تعارض تکاليف به
عنوان مؤيد حسن و قبح شرعی مینگرند – افعال انسان را از نظر متعلق حسن و قبح بودن
به سه دسته تقسيم میکنند .0 :افعالی که «علت تامة» حسن و قبح هستند .به ديگر سخن،
عناوينی که ذاتاً سبب تام حسن يا قبح میباشند ،مانند عدل و ظلم ،هر جا که عدالت و
قسط و انصاف و احسان صادق بود ،حسن است و هر جا که ظلم و تعدی و عدوان و
طغيان صادق بود ،قبيح است؛  .6افعالی که اقتضای حسن يا قبح دارند و عقل به اقتضای
آن به حسن و قبح پی میبرد ،مانند صدق و کذب؛ يعنی راستگويی کار خوبی است،
اما نه در هر شرايطی ؛ مثالً اگر جان مؤمنی در خطر است ،نبايد راست گفت و تعبير
«دروغ مصلحتآميز به از راست فتنهانگيز» ،مقصودش همين است .در حقيقت ،اين مسئلة
از موارد تقديم اصالح بر افساد است .پس ،راستگويی ،هميشهدر حد اقتضا (نه سبب
تام)خوب است و دروغ هميشه در حد اقتضا (نه علت تام) بد است؛  .4افعال و عناوينی
که نه اقتضای قبح دارند و نه اقتضای حسن ،بلکه از مباحات هستند مانند قيام و قعودی
که کار مباحی است و عنوان خاصی ندارد ،مگر آنکه معروض عناوين ديگری قرارگيرد.
عقل ،هر سه قسم فعل را مستقل از شرع درک میکند(جوادیآملی ،ص .)074-077پس
در اين ديدگاه میتوان گفت حسن و قبح ،تنها در مورد عناوين کلی اخالقی مثل حسن
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عدل و قبح ظلم ،ذاتی است و در موارد حسن و قبح اقتضايی که اتفاقاً ،تعارض تکاليف
در اين حوزه اتفاق میافتد میتوان با واسطه قرار دادن عناوين کلی اخالقی و اندراج
عناوين حسن و قبح اقتضايی تحت عناوين حسن و قبح ذاتی ،به حل تعارض تکاليف
پرداخت.
ديدگاه فوق از آن جهت که در عناوين کلی اخالقی به حسن و قبح ذاتی قائل
میباشد و پای عقل را نيز به فلسفة اخالق میکشد ،زمينة ثبات و دوام و اطالق
احکام اخالقی و حل تعارض را فراهم میکند .اين راهحل ،شبيه راهحلی است که
وحدتگرايان اخالقی برای حل تعارض تکاليف اخالقی ارائه کردهاند« .يکی از نقاط
قوت نظرية وحدتگرايی اين است که روش روشنی برای حل چنين مباحثاتی ارائه
میکند .از آنجاکه تنها يک اصل اساسی وجود دارد که ديگر اصول از آن ناشی میشود
بايد در چنين مواردی نيز به آن اصل توسل جست ،نقطة ضعف نظرية وحدتگرايی اين
است که از تبيين آن نوع گرفتاری که اغلب چنين تعارضاتی پديد میآورند ناتوان است.
اگر اصول متعارض ،صرفاً اصولی درجة دوم و فرعیاند ،در آنصورت روشن نيست که
چرا فاعل را دچار تشويش میکنند»(مک ناوتن ،ص .)417گرچه ارتباط وجودی شخص
با تکاليف اخالقی ،اظهارنظر جدی انسان را کمی دشوار میسازد ولی به نظر میرسد که
اگر عنوان راستگويی را فینفسه نگاه بکنيم ،به حسن ذاتی آن پی میبريم و تعارض
عملی که مقتضای شرايط برخی احکام اخالقی در ظرف عمل است را نبايد به عنوان
اخالقی سرايت داده از حسن ذاتی به حسن اقتضايی رضايت دهيم.
« بين قوانين فلسفی در مقام تحقق ،تزاحم پيش نمیآيد و همة آنها به حالت اطالق
باقی میمانند ،اما قوانين علمی و عملی چون مربوط به رفتار موجودات مادی اعم از رفتار
ارادی و غير ارادی است و به جهت محدوديت عالم ماده در بين اين رفتارها تزاحم پيش
میآيد ،تخصيص بر میدارند و گاهی قانونی بر قانون ديگر حاکم میشود و راه را بر
انفاذ آن میبندد»(فنائی اشکوری ،ص.)11
ب .تفکفک اوصاف و عناوين انتااعی اخمقی از وضوعات خارجی

برخی از پژوهشگران با تفکيک موجودات خارجی از اوصاف و عناوين انتزاعی ،اوصاف
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و عناوين انتزاعی را موضوعات واقعی اخالق دانسته و موضوعات خارجی را در صورت
اتصاف به آن عناوين انتزاعی ،مشمول حکم اخالقی میدانند .بنابراين ،اگر ما محمول
اخالقی را بر موضوع اصلی و ذاتی آن ،که عناوين انتزاعی مانند عدل و ظلم باشند ،حمل
کنيم ،احکام اخالقی ما هميشه مطلق و استثناناپذير خواهند بود و تزاحم در تکاليف پيش
نمیآيد ،اما اگر موضوعات خارجی و عرضی را موضوع حکم اخالقی قرار دهيم ،در
صورت وقوع تعارض ،با وساطت مفاهيم انتزاعی و بالذات ،به حل تعارض اقدام خواهيم
کرد.
اينراهحل هم تقريباً تعبيری از راهحل اولی بوده و بسيار به آن نزديک است .در
اينمورد هم ،با اکتفا به همان توضيحات قبلی ،تأکيد میشود که انحصار موضوعات
ذاتی اخالق در دو عنوان کلی عدل و ظلم ،شايد با شناختی که از دايرة مصاديق ارزشها
و الزامات اخالقی داريم ،مقرون به صواب نباشد .در ادامه خواهد آمد که دستور شارع
مقدس به « توريه» ،گرچه دارای اشارات ظريف تربيتی است ولی میتوان از آن الهام
گرفت که حتی در شرايط تعارض تکاليف ،با اينکه تکليف ما راستگويی صريح و
آشکار نيست ،اجازة دروغ گفتن صريح را حتیاالمکان نداريم و اين خود میتواند به
نوعی مؤيد ذاتی بودن حسن راستگويی باشد و در انحصار عناوين ذاتی اخالقی در
عدل و ظلم ،ترديدی جدی ايجاد کند.
ج .ابهامزاديی از وضوعات اخمقی و تفکفک وضوعات ذاتی از وضوعات عرفی

برخی انديشمندان معتقدند قضايای اخالقی ،مطلق است به شرطی که موضوعات ذاتی
آنها شناخته شود ،اما اگر آنها را به صورت آراءمحموده تلقی کنيم بين چنين موضوعی
و محمولی ،رابطة دقيق وجود ندارد .گاهی موضوع اعم است و گاهی اخص ،لذا قضيه
ذاتی نمیشود و مقدمة برهان قرار نمیگيرد ...قضايای اخالقی را بايد از شکل قضايای
مشهور ،درآورد و به شکل برهانی آن برگرداند(مصباح يزدی ،آموزش فلسفه،ج،0
ص .)014اين ديدگاه ،با بيان اينکه بايد بين موضوع قضايای اخالقی از آن جهت که در
آراء محموده و مشهورات مطرحند ،با موضوع احکام اخالقی از آن جهت که در فلسفة
اخالق مطرح میشود ،تمايز نهاد وجود تعارضات تکاليف را در ابهامی میداند که در
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موضوع قضيه وجود دارد و سبب اين ابهام را بيان نکردن دقيق موضوع ذاتی و واقعی
قضايای اخالقی میشمارد « .منشأ توهم نسبيت در اخالق و حقوق ،يکی همين قيود
واقعی قضايای ارزشی است که منشأ استثنائاتی میشود چنانکه حسن راست گفتن هم
کليت ندارد و ديگری اجتماع دو عنوان مختلف در موضوع واحد است که گاهی
موجب دو حکم متضادبرای آن میشود ،همچنين محدوديتهای زمانی بعضی از احکام
جزئی حقوق میباشد .صرفنظر از احکام و مقررات جزئی که از محل بحث خارج
است ،قيود و استثنائات و نيز تعارض و تزاحم در قوانين علوم تجربی هم وجود دارد و
بازگشت آنها از ديدگاه فلسفی به مرکب بودن علت حکم از مقتضی و شروط وجودی و
عدمی است ....بنابراين اگر علل احکام اخالقی و حقوقی ،دقيقاً تعيين شود و قيود و
شروط موضوعات آنها کامالً در نظر گرفته شود خواهيم ديد که اصول اخالقی و حقوقی
هم در دايرة مالکات و علتهای تامه ،دارای عموميت و اطالق میباشند و از اين جهت
نيز تفاوتی با ساير قوانين علوم ندارند»(همان ،ص.)647-644
غرض استاد مصباح در مباحث فوق ،دفاع از دوام و ثبات و اطالق اخالق و رد نسبيت
اخالقی است .ايشان به مقتضای حال و غرض ،از نگاه فلسفة اخالق و معرفتشناسی،
قضايای اخالقی را مورد بررسی قرار دادند .طبيعی است که برای رفع تعارض عملی بايد
دنبال راهکارهای عملی بود که فاعل اخالقی را از تحير در آورد،که ما در بيان راهحل
مختار به آن میپردازيم .به هر حال ايشان معتقدند اگر قيودقضايایاخالقی ،با دقت
مالحظه شود ،به کليت قضايای اخالقی آسيبی وارد نمیشود .از طرف ديگر چون ايشان
بايد و نبايد فلسفی را مفاهيم انتزاعی دانسته که حکايت از ضرورت بالقياس بين فعل
اختياری و غايت اخالق میکند ،پای عقل و برهان را به حوزة اخالق کشانده ،با دخالت
عقل ،زمينة کليت و نيزبا مالحظة موقعيت زمينه رفع تعارض فراهم میشود.
برخی پژوهشگران در بيان «روش حل تزاحم های اخالقی با تأکيد بر ديدگاه آيت اهلل
مصباح» معتقدندکه ايشان موضوع حسن اخالقی را «صدق بما أنه صدق » نمیدانند ،بلکه
موضوع آن را «صدق بماأنه مفيد» تلقی میکنند تا از اين طريق اطالق و کليت قضايای
اخالقی را توجيه کنند و البته يکی از نقدهای وارد بر اين نظر را قرار گرفتن «در مظان
فايدهگرايی » دانستند .گرچه تصريح کردند که « هر چند برای ما روشن است که ايشان
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فايدهگرا نيست و معيار ارزش را تقرب الیاهلل میداند ،به نظر میرسد قرار دادن اين قيد
در درون گزارههای اخالقی ،اين تصور را درپیداشته باشد»( آذربايجانی و ديگران،
ص )64و معتقدند که «با مقيد کردن موضوع احکام اخالقی نمیتوان از در افتادن در
ورطة نسبیگرايی در امان بود» (همان ،ص .)64اين پژوهشگران تأکيد داشتند که تمام
موضوعات اخالقی ،مقيد نيستند و در بيان نقد مذکور نوشتند «اين نقد را میتوان با اين
سؤال آغاز کرد « :آيا تمام موضوعات اخالقی ،مقيد به قيودی مانند مفيد و غيرمفيد
است؟ برای مثال آيا مسائلی چون قتل ،سرقت ،زنا ،حسد ،ترور و رد امانت نيز مفيد و
غيرمفيد دارند؟ اگر فقط برخی از موضوعات اخالقی ،مقيد به چنين قيودی است ،معيار
تشخيص و تميز آنها چيست؟(همان ،ص .)64-67با نظر به موارد فوق بايد گفت :غرض
استاد مصباح ،تدوين اخالق نظری است و الزمة آن دخالت عقل در اخالق است تا
استداللپذيری قضايای اخالقی ،ميسر و قضايای اخالقی به عنوان قضايايی برهانی طرح
شوند .چنانکه مینويسند« :حق اين است که اصول اخالقی و حقوقی ،مبين رابطـ ُة سبب و
مسببی ،بين افعال اختياری انسان و هدفهای مطلوب در اخالق و حقوق است که مانند
ديگر رابطه های علی ،امری واقعی و نفساالمری است و بايد کشف شود نه اينکه به
وسيلة انشاء ،اعتبار گردد و مالک صدق و کذب چنين قضايايی موافقت و مخالفت آنها
با آن روابط واقعی و مصالح نفساالمری است»(مصباح يزدی ،آموزش فلسفه ،ج،0
ص .) 641در رابطه با «در مظان فايدهگرايی قرار گرفتن» نيز بايد گفت :در ديدگاه استاد
مصباح ،چنانکه پژوهشگران محترم بدان اشاره داشتند ،فايده امری متغير يا نسبی نيست،
بلکه به نظر میرسد ايشان برای کشف مصلحت داشتن يک فعل ،غايتی برای اخالق در
نظر میگيرند و در کشف غايت افعال اخالقی نيز استعدادهای درونی و الزامات فطری را
در نظر دارند تا آن هدف متعالی اخالقی در راستای کششهای فطری انسان باشد .آنگاه
اگر عمل اخالقی در سمت و سوی آن کششهای فطری بوده و انسان را به هدف متعالی
اخالقی نزديک سازد ،مصلحت دارد .پس تکيه بر زمينههای فطری و تناسب هدف
متعالی اخالقی با اين زمينهها ،ديدگاه استاد مصباح را از ديدگاههای پراگماتيستی و
فايدهگرايی صرف متمايز میسازد .چنانکه ايشان تصريح دارند« منظور از خودگرايی و
دروننگری و خودکاوی در اينجا اين است که انسان با تأمل در وجود خويش و
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استعدادهای درونی و کششهای باطنی خود ،هدف اصلی و کمال نهايی و نيز مسير
سعادت و ترقی حقيقی را بشناسد ،نه اينکه پيوندهای وجودی خود را با ديگران نديده
انگارد و امکاناتی که برای پيشرفت و تکامل در پرتو اجتماع و همکاری وجود دارد،
انکار نمايد»(مصباح يزدی ،خودشناسی برای خودسازی ،ص  .) 4-1در پاسخ به پرسش
ديگر که معيار تشخيص و تميز موضوعات اخالقی مقيد و غير مقيد چيست؟» میتوان
گفت :قضايای اخالقی ،برخی فردی و برخی اجتماعیاند و بنابراين ،اخالق به اخالق
فردی و اجتماعی تقسيم میشود .در اخالق فردی ،تزاحم طرح نمیشود ،بلکه تزاحم و
رفع آن از طريق تحديد موضوعات اخالقی ،در اخالق اجتماعی طرح میگردد .ديدگاه
اين نوشتار اين است که ،گرچه فینفسه ،ديدگاه استاد مصباح ،با تقييد موضوع اخالقی،
دچار نسبیگرايی اخالقی نمیشود و حتی در رفع برخی شبهات نسبیگرايان در مقام نظر
کمک میکند ولی چنانکه در «بيان راه حل مختار» میآيد ،مسئلة نسبيت يا اطالق
قضايای اخالقی مربوطه به فلسفة اخالق و تطابق فعل با معيار اخالقی است و اگر معيار
ثابتی برای اخالق در نظر بگيريم ،اخالق ،مطلق است و تزاحم و تعارض قضايای اخالقی
مربوط به اخالق اجتماعی و شرايط اجتماعی و مقتضيات افعال در ظرف عمل است که
متأخر از نفس عمل اخالقی بود ،لذا در جامعهشناسی اخالق طرح میشود .شايد تأکيد
استاد مصباح بر حل اين تزاحمات در مقام نظر و در جايگاه فلسفه اخالق ،باعث برخی
توجيهات غيرضروری شده است و به حق بايد گفت چنانکه پژوهشگران مزبور تأکيد
داشتند ،موضوع گزارههای اخالقی اگر به صورت مطلق ذکر شوند ،مسامحی نيست.
بنابراين به نظر میرسد ،شايستهتر اين باشد که نقطةُ قوت ديدگاه استاد مصباح که
دخالت دادن عقل در اخالق و برهانی دانستن قضايای اخالقی است را حفظ کرده ،در
مقام حل تزاحم قضايای اخالقی در ظرف عمل ،با نظر پژوهشگران مزبور موافقت کنيم
که معتقدند با تکيه بر نصوص دينی و قواعد و قواعد اصولی بايد قواعد اخالقی را بدون
نياز به قيود ،مطلق دانست و در مواقع تزاحم ،آن طرف را که دارای مصلحت بيشتر است
مقدم داشت و برای تشخيص مصالح از قوای عقل و شرع و فطرت بهره جست
( آذربايجانی و ديگران ،ص.)61
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د.تفکفک اه و ه و ترجفح اه بر ه

بيشتر انديشمندان اخالقی معتقدند زمانی که ما با دو تکليف اخالقی متعارض ،مواجه
میشويم ،بايد با مالحظة عواقب و درجة اهميت آن تکاليف ،تکليف مهمتر را بر تکليف
مهم ديگر ترجيح دهيم .برخی انديشمندان در نقد و تکميل راهحل اول مینويسند:
« درست است که گاهی فعلی مانند «صدق» متصف به «قبح» و يا «کذب» متصف به
«حسن» میشود ،لکن معنای آن ،اين نيست که حسن صدق ،مبدل به قبح و قبح کذب،
مبدل به حسن گردد ،بلکه در مواقعی که عناوين ديگری چون تخلص و هالک نبی بر
فعل عارض میشود ( به جهت اينکه درجة حسن و قبح اين عناوين ،يکسان نيست و
حسن نجات پيامبر بر قبح دروغگويی رجحان دارد) ،عنوان سومی پديد میآيد و آن،
عنوان تقديم فعل ارجح و اهم بر راجح و مهم است .ناگفته پيداست که چنين تقديمی از
مصـاديق عـدل (يعـنی هـر چيـز را در جـای منـاسب خود نهادن) است و در نتيجه،
دروغگويی برای نجات پيامبر(ص) فعلی است حسن و فاعل آن مستحق مدح و پاداش
میشود و هرگز حسن و قبح هيچ فعلی دگرگون نمیگردد و مورد مثال از مقولة تقديم
ارجح است به نام « نجات نبی » بر « راجح » (ترک دروغ) و يا تقديم قبيحی است مانند
دروغ بر اقبحی؛ مانند « هالک نبی » ،بدون آنکه کوچکترين دگرگونی در حسن و قبح
اشيا پديد آيد»(سبحانی ،ص .) 11از مزايای اينراه حل ،اين استکه در عين واقعبينی و
پذيرش امکان وقوع تعارض عملی با ارائه راهکار برای رفع تعارض از طريق تفکيک اهم
بر مهم ،از مبنای ذاتی بودن حسن راستگويی و قبح دروغگويی دست نکشيده است .به
نظر میرسد فلسفة حکم « توريه » و نيز اضطراب و تشويشخاطر عارضه هنگام وقوع
تعارض احکام اخالقی ،چنانکه در ارزيابی راهحل اول تصريح شده است ،به نوعی مؤيد
حسن و قبح ذاتی راستگويی و دروغگويی میباشد .در پرداختن به راهحل مختار ،از
اين راهحل هم  -به اقتضای ادله و مبانی – استفادهخواهد شد.
برخی فالسفة اخالق غربی نيز به تکثرگرايی اخالقی معتقدند و به الزامها و اصول
ارزشی همپاية متعددی قائلند و در واقع ،نظام اخالقی آنها ،چند ارزشی است ،آنها نيز
برای حل تعارض تکاليف اخالقی ،تقريباً بر اساس راهحل مذکور اقدام میکنند .چنانکه
آمده است « :يک راهحل اين است که تالش کنيم و اصول اخالقی خود را با توجه به
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اهميت آنها نظام دهيم .بر اساس اين فهرست در هر تعارضی اصل مهمتر بر اصل فروتر
مقدم میشود و اين روية تصميمگيری ،روشی برای حل تعارضات فراهم میکند .آن
اصلی که بهکار گرفته میشود ،هميشه در سلسلهمراتب بر ديگر اصول برتری دارد» (مک
ناوتن ،ص  .)416در کتاب وزين تجريداالعتقاد در نقد ديدگاه اشاعره – در تمسک به

تعارض تکاليف برای انکار حسن و قبح ذاتی و عقلی – در بيانی مختصر و محکم آمده
است « :و ارتکاب أقل القبيحين مع امکان المخلص»(محقق طوسی ،ص .) 417خواجة
طوسی با آوردن « ارتکاب أقل القبيحين » ،در واقع به تفکيک و تقديم و ترجيح اهم بر
مهم اشاره کرده است .عالمه حلی در رمزگشايی و تفسير عبارت خواجهطوسی آورده
است « .و ذلک ألن تخليص النبی ارجح من الصدق فيکون ترکه أقبح من الکذب ،فيجب
ارتکاب أدنی القبيحين و هو الکذب ال شتماله علی المصلحه العظيمه الراجحه علی
الصدق » (عالمه حلی ،ص .) 417
در بند دوم عبارت محقق طوسی (ره) ،در قالب « مع امکان المخلص » ،به اصل « توريه
» اشاره شده است و اينک « توريه » به عنوان راهحل ديگری برای تزاحم طرح میشود.
ه .تکف بر اصل « توري »

بر اساس اين اصل ،در هر موضعی که فايدة مهمة شرعيه بر آن مترتب شود و تحصيل آن
موقوف به کذب باشد ،دروغ گفتن جايز است و اگر بر ترک دروغ ،مفسدة شرعيه
مترتب شود واجب میشود .ولی بايد از حد ضرورت و احتياج تجاوز نکرد و دروغ
گفتن در تحصيل زيادتی مال و منصب و امثال اينها از چيزهايی که آدمی مضطر به آنها
نيست حرام و مرتکب آن آثم و گناهکار است .مؤلف معراج السعاده مینويسد « :بدان
که در هر مقامی که دروغ گفتن حسب شرع رواست ،تا توانی در آن ،دروغ صريح
مگوی ،بلکه « توريه » کن يعنی سخنی بگوی که ظاهر معنی آن راست باشد اگرچه
آنچه را شنونده از آن میفهمد دروغ بوده باشد تا نفس عادت به دروغ نکند »( مال احمد
نراقی ،ص  .) 741-740پس به هر حال « توريه » يکی از راههای حل تعارض تکاليف
اخالقی است که فاعل اخالقی را از تحير و سرگردانی بيرون میآورد« .عالمه حلی» در
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شرح عبارت «خواجة طوسی» تحت عنوان «مع امکان المخلص» و پاسخ به شبهة اشاعره
مینويسد:
و أيضاً قد يمکن التخلص عن الکذب فی الصوره األولی بأن يفعل التوريه أويأتی
بصوره االخبار الکذب من غير قصد له  .و ألن جهه الحسن هی التخلص و هی غير
منفکه عنه و جهه القبح هی الکذب و هی غير منفکه عنه فما هو حسن لم ينقلب
قبيحا و کذاما هو قبيح لم ينقلب حسنا(عالمه حلی ،ص .) 417-416

حاصل کالم اين است که در عبارت « خواجه طوسی » که پيشتر نقل شد ،پاسخ دو
شبهه از شبهات اشاعره آمده است .شبهة اول ،اين بود که اگر راستگويی ،خوب و
حسن است ،حال اگر راستگويی منجر به قتل پيامبری شود ،شما که قائل به حسن و قبح
ذاتی و عقلی هستيد ،چه کار میکنيد؟ خواجه در پاسخ اول با عبارت « ارتکاب اقل
القبيحين » به قاعدة اهم و مهم اشاره میکند تا به حل تزاحم دو تکليف عقلی بپردازد،
اما در پاسخ دوم به همين شبهه ،در عبارت « مع امکان المخلص » به راهحل « توريه »
اشاره کرده است زيرا « توريه » بر دروغ گفتن برای نجات نبی ،ارجحيت دارد ،زيرا هم
دروغ نمیگويد و هم جان پيامبر را حفظ میکند ،لذا قبحدروغگويی و حسن نجات
جان نبی به جای خود باقی میماند.
اما شبهة دوم اشاعره ،از راه « توريه » قابل پاسخ دادن نيست و بايد با مالحظات عقلی و
از طريق قاعدة اهم و مهم روشن شود .شبهة دوم اشاعره آن است که اگر انسانی به کسی
بگويد ،فردا قطعاً دروغی میگويم ،حال اگر راستگويی و وفای به عهد خوب است ،او
فردا به ناچار بايد دروغ بگويد ،بنابراين ،دروغگويی در فرض مذکور ،خوب و حسن
میشود .عالمه در پاسخ شبهه میفرمايد:
و أيضاً يجب عليه ترک الکذب فی غد ال نه إذا کذب فی الغد فعل شيئاً فيه جهتا
قبح و هو العزم علی الکذب و فعله و وجها واحداً من وجوه الحسن و هو الصدق و
إذا ترک الکذب يکون قد ترک تتمه العزم و الکذب و هما وجها حسن و فعل وجها
واحداً من وجوه القبح و هو الکذب( همان ،ص.)417

زيرا به عبارتی ،در ترک کذب هم حسن فاعلی نهفته است و هم حسن فعلی ،بنابراين
ترک کذب در فرض مذکور بر وفای به عهد و صدق ،ارجحيت دارد .اگرچه شبهة دوم
مرتبط با « توريه » نيست ولی به مقتضای مجاورت با شبهة اول به آن پرداختيم ،زيرا يکی
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از جنبههايی که در بيان « راهحل مختار » بر آن تأکيد خواهد شد ،تکية نظام اخالقی
اسالمی بر حسن فاعلی و فعلی است و تمسک به آن چنانکه خواهد آمد در حل
تعارضات يا معضالت اخالقی کارايی وافری دارد.
نکتة مهم ديگر در بارة راهحل « توريه » اين است که در برخی تزاحمات اخالقی که
يک طرف آن ،صدق يا کذب يعنی راستگويی يا دروغگويی است میشود بــدان
تمســک جست و شارع مقدس اين راهکار عملی را برای مصاديق خاصی از تعارض
ارائهکردهاست .اما در موارد ديگر تمسک به « قاعدة اهم و مهم » ،کارايی دارد « .افزون
بر آن ،توريه در هر موردی جايز نيست ،يکی از شرايط« توريه » اين است که عنوانی
راجح بر آن مترتب باشد ،مثالً جايی که امر دائر است ميان دروغگويی و نجات جان
انسانی بیگناه ،در اينصورت به جای دروغگويی اگر کسی بتواند « توريه » کند ،بهتر
است( مصباح يزدی ،نقد و بررسی مکاتب اخالقی ،ص.) 010
بنابراين در يک جمعبندی میتوان گفت « :توريه » ،اوالً يکی از راهحلهای تعارض
تکاليف اخالقی است و ثانياً برای حل برخی مصاديق تعارض اخالقی ،تأثيرگذار است و
ثالثاً برای کاربرد درست و به جای « توريه » ،توجه به قاعدة « اهم و مهم » نيز ضروری
است .نکتـة ديـگری که مـیتوان از اصل « توريه » ،الهام گرفت ،ذاتی بودن حسن
راستگويی و قبح دروغگويی است .همين که شارع مقدس– حتی در موارد کاربرد
قاعدة اهم و مهم – در برخی تعارضات اخالقی « ،توريه » را ترجيح میدهد ،گويای آن
است که فطرت انسان از دروغگويی بيزار است و انسان فطرتاً ،طالب راستگويی است.
البته فرض وقوع برخی تزاحمات در عمل ،به دليل نفس عمل ،ممکن است ولی نبايد بين
ويژگی ذاتی راستگويی و دروغگويی با برخی عوارض نادر که مقتضای زمينة عمل
است خلط شود .شکی نيست که راستگويی ،مصالح اجتماعی دارد و با دخالت عقل در
حوزة اخالق ،میتوان به آن مصالح پی برد ولی تعليق حسن راستگويی به صرف
مصلحت اجتماعی چنانکه در بيان برخی انديشمندان آمده است ،به نظر میرسد محل
ترديد باشد .ايشان مینويسند « :پس اين حکم که هر راست گفتنی خوب است ،حکمی
منطقی و عقلی نيست؛ بلکه حکمی عرفی است .عقل میگويد اين موضوع دارای قيودی
پنهانی است که اگر نيک بنگريم ،میتوانيم قيودش را به دست آورده و مثالً بگوييم
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« راست گفتنی که برای مصلحت واقعی و سعادت حقيقی فرد و جامعه مفيد باشد ،خوب
است »( همان ،ص .)017البته برای اين ديدگاه میتوان وجه قابل دفاعی ترسيم کرد ،که
به راهحل مختار در اين نوشتار نزديک است که در ذيل راه حل سوم تعارض اخالقی
بدان اشاره گرديد.
راهحل ختار

اينک با استفاده از مزايای راهحلهای مذکور و نيز مالحظة مبانی مد نظر ،تقريری خاص
در حل مسئلة تزاحم تکاليف اخالقی ارائه میشود که ثبات و اطالق قضايای اخالقی را
افاده میکند .اين تقرير در حل تزاحم تکاليف ،طی دو مرحله بيان میشود:
رحلة اول

در اين مرحله بايد بين فلسفة اخالق به عنوان يک علم دارای مسائل و روش خاص و
قلمرو مشخص و جامعهشناسی اخالق به عنوان علمی ديگر با روش و مسائل خاص،
تفکيک قائل شويم .فيلسوف اخالق ،با يافتن معيار و ضابطهای خاص برای اخالقی
دانستن فعل ،افعال را با آن معيار مدنظر میسنجد و در صورت تطابق ،آنها را به عنوان
وظايف و تکاليف اخالقی ارائه میکند و در صورت ثبات معيار و نيز ثبات مبنای اخالق،
در همين جايگاه فلسفی به مطلق بودن اخالق و رد نسبيت آن حکم خواهد کرد .در اين
مقام ،اصالً تزاحم تکاليف به عنوان يک مسئله ،طرح نمیشود .زيرا تعارض تکاليف
اخالقی به حيطة تحقيق جامعهشناختی اخالق مربوط است و اگر فيلسوف اخالق نيز به
آن بپردازد ،در واقع از کرسی فلسفه پايين میآيد و به عنوان جامعهشناس ،مقتضيات
عملی رفتار و روابط تکاليف گوناگون اخالقی را مورد ارزيابی قرار میدهد .در اين
جايگاه است که تعارض تکاليف به عنوان يک مسئله کشف و طرح میشود .اين امر
گويای عدم ارتباط ذاتی مسئلة تزاحم تکاليف با مطلق يا نسبی بودن اخالق نيز میباشد،
زيرا اطالق يا نسبيت اخالق به مقام پيشين يا تحقيق فلسفی در اخالق مربوط است ،در
صورتیکه تزاحم تکاليف ،مربوط به مقام پسين يا تحقيق جامعهشناختی در اخالق است
و تعدد مقام ،مصحح تفکيک مذکور است .البته اين امر ،گويای انکار ارتباطات مسائل
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مطروح شده در اين دو مقام از طروق گوناگون نيست .چرا که در صورت پذيرش مطلق
بودن اخالق در مقام نخست ،حل مسئله تزاحم تکاليف ،تنسيقی خاص میطلبد يا بنا بر
قول نسبی دانستن اخالق در مقام پيشين ،بحث تزاحم تکاليف ،به صورت يک مسئلة حاد
و معضل اخالقی طرح نمیشود به عبارت ديگر ،نگاه جامعهشناختی ،نگاهی توصيفی
است و به تبيين چگونگی فعل اخالقی بر اساس مقتضيات و شرايط عملی و واقعيتهای
اجتماعی مـیپردازد و بـر اين اساس شايد يک جامعهشناس از وجود سيستمها و
ديدگاههای اخالقی متعدد و متفاوتی در خارج خبر دهد و اين الزاماً ديدگاه نسبیگرايی
اخالقی را تأييد نمیکند ،زيرا واقعيت جامعهشناختی غير از واقعيت فلسفی است .البته
تزاحمات عملی نياز به راهحلهای عملی دارد که در مرحله دوم میآيد.
رحلة دوم

حـال پـس از تفـکيک مقـام تحقـيق فلـسفی از مقـام تحقيق جامعهشناختی و پس از
جایگيری در مقام جامعهشناس اخالقی ،بايد به حل تزاحم محتمل بين تکاليف اخالقی
در اين مرحله ،اقدام کرد .معتقديم ديدگاهی که مبتنی بر وظيفهگرايی و غايتگرايی
باشد و به هر دو جنبة الزام و نتيجه ،توأمان بها دهد ،در حل مشکل مذکور کارايی دارد.
از ديدگاه اين نوشتار ،میتوان با تکيه بر فطرت به عنوان مبنای انسانشناسی دينی و
مالحظة لوازم اين مبنا ،فلسفة اخالقی با رويکرد اسالمی تدوين کرد که مزايای
وظيفهگرايی و غايتگرايی را در خود جمع کند .تکيه بر الزام و وظيفه در کشف
وظايف ،نقش زيادی دارد و به ما در کشف و دريافت غايت نيز کمک شايانی میکند،
زيرا میتوان با جهتگيری الزامات فطری ،هدفی برای اخالق برگزيد ،از سوی ديگر،
مالحظة غايت و نتيجه ،به عنوان معياری عينی با به ميان کشاندن پای عقل به عرصة
اخالق ،به حل تعارض کمک زيادی میکند .بنابراين ،با مالحظة تعامل وظيفه و غايت،
يا الزام و نتيجه و نقش غايت در شناخت اخالقی بودن فعلی ،از طريق شناخت نتايج و
توابع دو تکليف متعارض ،میتوان به حل تعارض پرداخت .بدينطريق که توابع و نتايج
دو امر اخالقی متعارض در ظرف عمل را با غايتی که از طريق جهتگيری الزامات
وجدانی و فطری به دست آورديم ،میسنجيم و با مالحظة نتايج آن دو عمل و مقايسة آن
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با غايت مد نظر ،به تفکيک بين « اهم » و « مهم » میپردازيم و به بداهت حکم عقل و
شهود ،با گزينش « اهم » فاعل اخالقی را از اضطرار در مقام عمل ،میرهانيم .بايد يادآور
شد که ما در اين موارد ،به عنوان جامعهشناس اخالق ،ضمن تمسک به مبانی فلسفی
اخالق ،به حل تزاحم میپردازيم و نيز تأکيد میشود که ديدگاههای وظيفهگرای صرف،
مثل کانت ،قادر به حل تعارض مذکور نخواهندبود .شايان ذکر است که گرچه احکام
اخالقی از سنخ علم حصولی و نظری است ،ولی ازآنجا که عقل ،عنصر شناختی فطرت
است ،الزامات فطری و احکام و قضايای نظری عقل ،همپايه و همسو هستند .تعامل عقل
نظری و شهود فطری ،هم در مسئله مهم توجيه اخالق بسيار تأثيرگذار است زيرا
«بايد»های اخالقی را به بايدی تکوينی میرساند و هم درگيری وجودی و پويايی اخالق
و نيز تفاوت زبانی قضايای اخالقی را با ساير قضايای نظری تبيين میکند و در عين
حال ،شأن شناختی و عينی احکام اخالقی را تأمين میکند.
نکت

به عنوان ضميمة مراحل پيشين بايد گفت اگر شخصی ،مسئلة مطلق يا نسبی بودن اخالق
را همرتبه با مسئلة تعارض تکاليف بداند و هر دو را مسئلهای فلسفی قلمداد کند و تزاحم
تکاليف را نيز بيانگر نسبی بودن اخالق بداند ،در پاسخ بايدگفت :چنانکه در مرحلة اول
آمد ،دو مسئلة مذکور در يک رتبه نبوده ،مسئلة اطالق يا نسبيت اخالق ،مربوط به فلسفة
اخالق و مسئلة تعارض تکاليف ،مربوط به جامعهشناسی اخالق است .در عين حال ،اگر
کسی بنا به فرض ،آن دو مسئله را همرتبه تلقی کند ،در اينصورت نيز تزاحم تکاليف
اخالقی در ظرف عمل ،مؤيد نسبيت اخالق نيست ،زيرا ما در بحث معيار اخالقی بودن،
به دو امر حسن فاعلی و حسن فعلی توجه میکنيم و حسن فاعلی و نيت را رکن اخالقی
بودن فعل میدانيم .از سوی ديگر روشن است که تعارض در خود فعل از آن جهت که
فعل است و آن هم در ظرف عمل ،صورت میگيرد ،نه در انگيزه و نيت آن .بنابراين
حتی با فرض مواجه شدن با دو تکليف متزاحم ،ثبات حسن فاعلی در هر دو صورت
ممکن به عنوان رکن اخالقی بودن فعل ،مانع غير ارزشی دانستن آن دو فعل از ديدگاه
فلسفة اخالق خواهد بود .در نتيجه ،عدم تبديل دو قضية ارزشی در فرض مذکور ،مبطل
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نظرية نسبيت اخالق بوده ،تعارض آن دو تکليف متزاحم در ظرف عمل ،نفعی برای
نسبیگرای اخالقی دربرندارد ،زيرا فاعل اخالقی ،با بررسی نتايج عملی آن دو فعل
متعارض ،با تفکيک بين «اهم» و «مهم» وظيفة عملی خود را از بين آن دو امر برمیگزيند
و در نتيجه ،مشکل تزاحم تکاليف حل میشود؛ زيرا بديهی است که ترجيح ،غير از
ابطال است .شايان ذکر است که عدم وقوع تعارض در نيت فاعل ،فراگير نبودن معضل
تزاحم تکاليف را نشان میدهد.
نتفج

تزاحم تکاليف اخالقی در ظرف عمل ،ممکن است ولی اوالً نادر است و ثانياً ،تعارض
در صورت ظاهری و پيامدهای عملی افعال است ،نه در نيات فاعل اخالقی و ثالثاً،
راهکارهای متعددی برای حل تزاحمعملی تکاليف اخالقی از سوی انديشمندان اسالمی
در البهالی کتابهای اصولی و تفسيری و اخالقی و کالمی و فلسفی و ....ارائه شده
است .بايد توجه داشت که راهحلهای مطرح شده مانعـةالجمع نيستند و برای موارد
خاص تزاحم ،راهکارهای خاصی اعمال میشود و در برخی موارد ،راهکارهای متعدد به
عنوان مکمل هم به کار میروند .راهحل مختار نيز با تکيه بر مبانی فلسفی و دينی ارائه
شده است و بر آن بود تا بتواند مزيتهای راهکارهای متعدد ارائه شده از سوی
انديشمندان اسالمی را به شيوة نظاممندی ،تلفيق و ارائه کند .نهايت اينکه ،با تفسيری که
ارائه شد ،تزاحم تکاليف ،نمیتواند دستمايهای برای کوبيدن بر طبل نسبیگرايی
اخالقی باشد و نظام اخالقی اسالم با تکيه بر مبانی انسانشناسی فطری وعقلی و همسويی
فطرت و عقل و جمع بين وظيفه و غايت ،نظامی پوياست و اين غنا و پويايی و وسعتنظر
نظام اخالقی اسالم ،بستری مناسب برای توجيه دوام و اطالق و جاودانگی ارزشهای
اخالقی برای انديشمندان عرصههای گوناگون اخالق فراهم کرده است.
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