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 فضیلت مبتنی بر زیستن اخالقی
  

اخـالق   ، دوم 1اول فـرااخالق  .شـود بـه سـه شـاخه تقـسیم مـی      بنـدي کـالن  بنا بر یک تقـسیم  فلسفه اخالق
کـه چـه    این مبحث.است فرااخالق متعلق به صرف انتزاعی هايبحث  .3سوم اخالق کاربردي و 2هنجاري

 هابحث این حوزه ق هنجاري مطرح می شود و درکاري از منظر اخالقی رواست و چه کاري ناروا در اخال
 بکنـیم و تنظـیم مناسـبات و روابـط اخالقـی      من و شـما چـه بایـد    کهاین .کنندمی پیدا تريانضمامی صبغه

اخـالق   و در حـوزه  است هایی مربوط به اخالق هنجاريبحث باشد ايچه مبانی و مبادي اساس بر روزمره
اخـالق هنجـاري    .شـوند برده مـی  اند به کار هنجاري تلقی به قبول شدهدر اخالق که نظریاتی کاربردي هم

کـودکی از   در آنچه که یا باور داریم اخالقیاتی که به آن به .متعارف ماست برگرفته از شهودهاي اخالقی
 جامعـه فـرا   نهادهـاي  سـایر  و محـل کـار    دانـشگاه،  مدرسـه،  در مرتبه بـاالتر در  و ایمآموخته مادر و پدر

 یـا از  من و شـما از دیگـران   مبتنی بر آنچه که است اخالقی عامه اخالق .گویندمی عامه اخالق ایم،گرفته

توضیح روایی یا ناروایی افعال، کاري کـه در اخـالق هنجـاري     براي .ایمگرفته موثق  و معتبر اخالقی منابع
 مـی  سامان اخالقی  اصلذیل یک یا چند  متعارف و پراکنده ما که شهودهاي است این گیرد،صورت می

  .از آنها استفاده شود هاي مختلفدر سیاق داوري اخالقی موجه براي رسیدن به تا یابند

تـا بـه    .دهمشرح می در مغرب زمین، به اختصار را سیر تاریخی فلسفه اخالق ابتدا من براي ورود به بحث ،
به دوران پـیش از سـقراط و فیلـسوفانی     ااگر شم .اندمهم ظهور کرده حال در حوزه فلسفه اخالق سه مکتب

در میان فالسفه و مردم عـادي اهمیـت    مفهوم فضیلت یابید کهنظر کنید، درمی اندزیستهمی زمان که در آن
انـسان   فـضیلت و  گفـت، مفهـوم  مناسبات اخالقی سـخن مـی   تنظیم از وقتی هم ارسطو .است داشته زیادي
 نشده بنا دینی هايآموزه  بر صبغه غیردینی داشت و مشخصاً ن فضیلتالبته ای .بردرا به کار می مندفضیلت

مـسیحیت تنظـیم مناسـبات و     بـا ظهـور   آن، بعـد از  .بـرد مـی  به سر  میالد از پیش دورة در وي چون نبود،
در نظر بیاوریـد، بـه    هاي اخالق مسیحی راآموزه اگر .یابداهمیت زیادي می روابط بر اساس اصول اخالقی

کـار  هـاي اخالقـی خـود بـه    مـسیحیان آن را بـراي داوري   و مقدس آمده که در کتاب فرمان ثال دهعنوان م
یعنـی شـخص بـراي رسـیدن بـه داوري       .انـد ها احکامی مبتنـی بـر اصـول اخالقـی    این بینید کهمی بردند،می

و مـشروعیت   تمبتنـی اسـ   هاي دینـی بر آموزه این اخالق که .برد موجه باید اصولی چند را به کار اخالقی
زمین بـا ظهـور دیـن مـسیحیت بـر       که در مغرب است مبتنی بر اصول اخالق نوعی گیردمی خود را از دین

 روشـنگري  عـصر  دوران رنـسانس و  پس از آن رسیم ومی قرون وسطی سپس به .نشیندمی تصویب مسند

ایـن اصـول    که تفاوت ینبا ا  است، اصول اخالقی مد نظر فالسفه و مردم هم در آن دوران .کندظهور می
 ماننـد  ايفالسـفه  کـه  زمـانی  از ،18 و 17 ،16 قـرون  در مثال به عنوان .نیستند مبتنی بر مشروعیت دیگر

 و نداشـتند  اساس دینـی  و اس که بنا شد در حوزه اخالق بر اصولی رفته بحثرفته کردند، ظهور دکارت
اسـت و در   مشخصاً کانـت قهرمـان ایـن عرصـه     نیفلسفه آلما در حوزه .نبودند هاي دینیآموزه برگرفته از
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 اخالق بحث درباره وقتی هاآن .ولتر و دیگران روسو، مانند ايفالسفه حوزه فلسفه فرانسوي روشنفکران و

کـه   گونه نیستلزوماً این البته .دینی نداشتند اما اصولی که مبناي دانستند،می مبتنی بر اصول را آن ،کردند
 .گیـرد دیـن نمـی   را از خود مشروعیت ضد دینی باشد، بلکه  و فالسفه اخالق ردازاننظریه پ دستاوردهاي

کـامالً   او مـدنظر  اخالق ،خوانیدمی را کانت عقل عملی نقد  یا مابعداالطبیعه اخالق بنیاد کتاب وقتی مثالً
دیگـر، اگـر    سـوي  کند یـا از می تقریر مسیحی در تعامل با سنت را هایشآموزه یعنی دارد، مسیحی طنینی

جـاري و   هـاي او بحث در را مقدس متن هايآموزه آورید، در نظر گفته اخالق درباره هگل نکاتی را که
 اما  است، مبتنی بر کتاب مقدس ستیز استخدایی انسان خداي یهودیت که از تلقی هگل .بینیدمی ساري

 به یک معنا اقتدار که است شنگريعصر رو ها دراین همه .نیست برگرفته از دین او نزد مشروعیت اخالق

 بـه  پرسـش واقـع شـده و    مـورد  نظـر اهـل  عمـوم  شناسـان و جامعـه  روشـنفکران و  وسـیله  بـه  متون مقـدس 

گرایـی و  نتیجـه  در ادامه ایـن سـنت    . اعتنا و اقبال شده است نقاد و عقل مستقل از وحی دستاوردهاي عقل
  اسـتوارت میـل، جرمـی    توان به جـان در همین راستا می .غیر دینی هستند مبتنی بر اخالق نیز گراییوظیفه

 هـا را بـراي  آن اخالق و اصول اخالقی که شخص بایـد  نظراتی درباره که اشاره کرد بتنام و مشخصاً کانت

 از عقل مستقل از وحی و عقل غیر مبتنی بـر  آنها .کنندبرد، ارائه می موجه به کار رسیدن به داوري اخالقی

 آنچـه  عملی و اقتضائات عقل عملی که در کتاب کانت آمده یـا  مفهوم عقل .کنندمی استفاده متن مقدس

نـشأت   ایـده  کـامالً از ایـن   شـود، مـی  مطرح بتنام میل یا مانند انگلیسی، فیلسوفان وسیلهبه 4فایده درباره که
 گـذرانیم و مـی  سرقرن بیستم دو جنگ جهانی را از  در .کندادامه پیدا می قرن بیستم تا این نحله .گیردمی

 پیودنـد و مـی  کشتارهاي مهیبی به وقوع .گیردوجدان بشریت بسیار تحت تأثیر قرار می افتد کهاتفاقاتی می

 هنـوز هـم   .شـود مـی  داشتند مطرح و انسانی نظري هايدلبستگی همه کسانی که براي بنیادین هايپرسش

بـسیاري از   بـراي  .خوانیممی ها و خاطراتشان راشتهنو بعضاً اند و مادر قید حیات برخی از شاهدان آن وقایع
 ایـن پرسـش   دوم دلبستگی به امور معنوي یا به امور انسانی داشتند بعد از اتمام جنـگ جهـانی   اهل نظر که

 پـشت  عظیمـی در پـس   پـشتوانه  کـه  درآوردیـم؟ مـا   نقطـه  این که ما سر از اتفاقی افتاد مطرح شد که چه

 کـشتار   چـرا  داد؟ بـروز  خـود  هـایی را از قـساوت  چنـین  چـرا بـشر   ا رسیدیم؟جاین به که شد داشتیم چه

انسانیت انسان در دستور کار ما قـرار گرفـت؟ درسـت اسـت      تخفیف و گرفتن دیگران به کار جمعی،دسته
امـا   اول و خـصوصاً دوم یـک پدیـدة اروپـایی بـود،      جهـانی  هـاي جنـگ  نویسندگان، به تعبیر یکی از که،

بیش از هـر کـسی تأمـل کردنـد و      مسائل این درباره هاالبته خود اروپایی .ت را تکان دادبشری همه وجدان
شـناختی،  علل و عوامل جامعه و اضالعی است مسأله، مسألۀ ذو اگرچه .نواقص کار را بسنجند سعی کردند

در  شـود مـی  ما مربـوط  که به بحث چه اما آن ،دارد ايگسترده تاریخی و شناختی، اقتصادي، سیاسیروان
 نیمۀ دوم قرن بیـستم  از اتفاقات است و معطوف به وقوع همان  که است 5محوراخالق فضیلت واقع احیاي

بر اصـول بعـد از رنـسانس در دسـتور کـار فالسـفه و        غیردینی مبتنی اخالق .گرفت قرار مطمح نظر فالسفه
سـقراطی   پیـشا  فالسـفۀ  نچـه کـه  بـه آ  بازگـشتی  دیگر بار بیستم در نیمۀ دوم قرن و روشنفکران قرار گرفت

 الیزابـت  خـانم .گماردنـد  همـت  فـضیلت  احیـاي مفهـوم   بـه  و فالسـفه  صورت گرفت بودند، کرده مطرح
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جـا  آن و در نویـسد مـی  فلسفه اخـالق مـدرن،   یا 6نوین عنوان فلسفه اخالق با  اي،مقاله 1958 در آنسکوم
 تأکیـد بـیش از حـد بـر     داشـتیم،  اروپاییان اکه م اياساسی مشکل نکته را مطرح کند که کند اینمی سعی

هـاي اخالقـی از او   کـه افعـال یـا داوري    کنشگر اخالقـی را،  در حالی که ،روي اخالق مبتنی بر اصول بوده
کـه  ایـن  دربـاره  هـاي نظـري  فحـص  بحـث و  بـه  آن قـدر  در واقـع  .بـودیم  کـرده  فرامـوش  شود،می صادر

 کـه  پـرداخیتم  تعداد اصل اخالقی داریم چه بط اخالقیروا در مناسبات و و اخالق از کجاست مشروعیت

فـضاي   در مقـاالت بـسیاري   هـا و کتـاب  بعد از نوشته شـدن ایـن مقالـه،    .از خود فاعل اخالقی غافل ماندیم
بـیش از حـد    به جاي تأکید که بحث اصلی این بود .ظهور رسید روشنفکري مغرب زمین و فلسفه به عرصه

به راحتـی ایـن    مند نباشدفضیلت که اياخالقی فاعل .گرفت را در نظر القیفاعل اخ باید اخالقی بر اصول
 مایکل اسـالت  و فوت کسانی نظیر فیلیپا عالوه بر آنسکوم، .دهداصول را در دستور کار خویش قرار نمی

 توضـیح   و سـعی کردنـد   در ایـن بـاب سـخن گفتنـد     مک داول معاصر مانند آمریکایی  فیلسوفان برخی و
 .گیرنـد جـا نـشأت مـی   خصوصیاتی دارد و چرا مشکالت از این ساساً اخالق مبتنی بر فضیلت چها دهند که

 شـاید مفهـوم   بـر ایـن عقیـده اسـت کـه      شـناس فرانـسوي معاصـر،   مـدرن و پدیـده  فیلسوف پـست  لویناس،

 سـخن  اخالق مبتنی بر عقـل  از قدرو ما آن از نظر افتاده است که «دیگري» و توجه کردن به «دیگري»

 .است کنیم مغفول واقع شده که باید به آن توجه اياصلی موضوع ایم کهفتهگ

وفـاداري بـه    سـال  2000 چطور بشر پس از باید پرداخت که با توضیحی که اقامه شد، به این نکته ،اکنون
مفهـوم   اخـالق سـه   حـوزه  در رسـید؟  دینی مبتنی بر اصول، به اخالق سکوالرمدار و اخالقاخالق فضیلت

 وظیفـه  اولـی  .داد توضـیح  هـا مبتنی بر آن و روابط اخالقی را سازوکار و مناسبات توانمی که اریمد مهم

مفـاهیمی هـستند کـه در اخـالق      تـرین مهـم  از مفهـوم  ایـن سـه   .فـضیلت   سـومی   و نتیجه  دومی  ، است
، انـد گونـه این  همنگرزنانه اخالق یا اخالق فمینیستی یا و مفهوم حق مطرح می شوند، البته هنجاري معاصر

محـور  اخـالق فـضیلت   دریابیم دهم تانتیجه را توضیح می دو مفهوم وظیفه و ابتدا .بحث ما نیستند محل اما
گـویم  می من به شما کنید فرض .است ايچه معانی گیرد متضمنمی قرار مفاهیم این که در واقع در مقابل

اصـل   یـک  و بـرم مـی  را به کـار  «نباید» و «باید» ةواژ در واقع .بگویید نباید دروغ در فالن موقعیت که
 نبایـد   چـرا » :پرسـید مـی  شـما  اما وقتی .برید به کار را آن در مقام عمل کنم که شماتأسیس می اخالقی

مفهـوم   جاسـت کـه  این .«نگفتن یک وظیفه اخالقی است دروغ» :شنوید که و پاسخ می «بگویم؟ دروغ
کنـد  مـی  گرایـی در اخـالق اسـت و سـعی    قهرمان سنت وظیفه کانت .دکنپیدا می مدخلیت 8و الزام 7وظیفه
برگرفتـه از مناسـبات و روابـط     اخالقـی کـه   عالم پیرامون نداشته باشـد؛  که نسبتی با دهد را توضیح اخالقی

اسـت کـه مبتنـی بـر وظـایف       انـسانی اخالقـی   کانـت  از دیـد  .دهـد  اساس انسان را تشکیل و تجربی نباشد
 گرفتـه  کار به هاي دینیآموزه در هم و این مفهوم هم طنین فلسفی دارد .کند عمل میاشاخالقی عقالنی

را، حتـی در مقـام تـوهین و     لفـظ وظیفـه   هم خیلی مواقع ممکن است افراد در محاورات یومیه  .است شده
ش داري با تـو  چنان رفتار کن که خو با دیگران  :ایدشنیده را 9طالیی تعبیر اصل حتماً .برند به کار توبیخ،

گرایـی در حـوزة اخـالق مبتنـی بـر همـین       هاي وظیفهکه یکی از تنسیق اندبسیاري بر این عقیده .رفتار کنند
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ایـن   .اخالقی متعددي را نتیجـه بگیریـد   اصول  آن مدنظر قرار دادن توانید بامی اصلی که شما .است اصل
اصـل   چنـد نـوع   بـه ایـن معناکـه    . اصـل اسـت  در عین حال مبتنی بر یک رویکرد اخالقی مبتنی بر وظیفه و

 ایـن نحلـه،   .اخالقی موجـه بـه کـار بریـد     استنتاج کنید و براي رسیدن به داوري توانید از آنمی را اخالقی

پـس   مطـرح کـرد و   با این تنسیق را گراییوظیفه کانت در فضاي مغرب زمین، ابتدا .است قهرمانانی داشته
 کمک «فضیلت» دیگري که به درك بهتر مفهوم .آن را ادامه دادند اسافرادي مثل ر در قرن بیستم از او

،بـراي   هاسـت دولـت   و حتـی  هـا اکثر انـسان  نظر اصولی که مورد یکی از .است 10«نتیجه» مفهوم کندمی
 و اخـالق مبتنـی بـر آن    اصل لذت یـا فایـده   یا با سایر ملل،  دیگران شان بامناسبات و روابط اخالقی تنظیم

کـه   منـافع ملـی،   .است اکثر کشورها مبتنی بر کسب سود و دفع ضرر الملل درروابط بین سبات ومنا .است
 قـرار  تحلیـل  مـورد  وقتـی  اسـت،  دولت حافظ آن و شودمی سخن گفته بسیار المللبین از آن در سیاست

 دسـت  که متضمن بـه  کندتأکید می اصل لذت برعملی .است فایده مبتنی بر همین اصل لذت یا گیرد،می

 بـه وجـود بیایـد،    تـضاد منـافع   جایی که رواین از .اکثریت مردم باشد فایده براي و منفعت آمدن بیشترین

 اصل لذت یا فایـده   شناسانفالسفه و جامعه از روشنفکران، موجه، بسیاري اخالقی داوري براي رسیدن به

 فالسـفه  از بـسیاري  عزیمت مبدا و اخالقی بزرگ نحله یک گرایی فایده .دهندقرارمی کار در دستور را

ایـن   البتـه  .گوینـد روابط اخالقی سـخن مـی   اخالق و مناسبات و درباره وقتی ،است زمین درمغرب اخالق
از ایـن مکتـب در    مختلـف  تلقی سه حداقل .پردازم به آنها نمی  انقسامات مختلفی دارد که مکتب اخالقی

 و مفهـوم فایـده   میـان  نـسبت  در مـورد  .دارند م دیگرياقسا  ها هم بازاین تلقی و هر کدام از است دست
مناسـبات و   تـوان معتقدنـد کـه مـی    بـسیار  در نظـر بگیریـد،   جمعی را فایده منفعت و اگر خصوصاً اخالق،

 در روابـط  مـا  از کارهایی کـه  بسیاري .بندي کردروابط اخالقی را برحسب نتیجه یا برحسب فایده صورت

 رسـد ایـن نگـاه    به نظر مـی  .بر فایده است مبتنی دهیممی انجام  با دیگراندر تنظیم مناسبات مالی کاري و

در عـین    و بیشترین فایده که نهایتاً با این شرط از اشکال باشد، خالی دیگري نباشد، متضمن اضرار به ،اگر
 بـه  الاجمـ  کـه بـه   ،مفهـوم  از این دو اگر .بیاورد به بار دیگران و جامعه براي رنج را و حال کمترین درد

بیـستم محـل کـالم     دوم قـرن  نیمـه  رسیم که درمی محور اخالق فضیلت به گذر کنیم، کردم، ها اشارهآن
 مشکل و آفت اساسـی  بنهیم، چرا که این بود که باید این اصول را به کناري بحث بر سر در واقع .واقع شد

اگر قـرار   شود کهمی ن پرسش مطرحاما ای .ایماین اصول توجه کرده باید به چه ما این است که بیش از آن
 مـان اخالقـی   اصول اخالقی را کنار بگذاریم، مناسبات و روابط مبتنی بر فضیلت با زیستن اخالقی ما است

 که اندپرورانده این ایده را کردم نامشان را ذکر که فالسفه اخالقی در مقام پاسخ، تنظیم کنیم؟ چگونه را

 فضایل اخالقی چه چیزهایی هستند؟ اما .مند صادر شوداخالقی فضیلتفاعل  امري است که از امر اخالقی

 صداقت، فضایلی و راستگویی مهربانی، حکمت، سخاوت، عدالت، داري،شجاعت، خویشتن مثل فضایلی

باید متـصف   اش را تنظیم کند،اخالق روابط اخالقی ،که قرار است در حوزه مندهستند که شخص فضیلت
 از تفکیکـی کـه فالسـفۀ قائـل بـه اخـالق       تـر شـود،  کـه مفهـوم فـضیلت روشـن    اي ایـن بـر  .باشـد  هـا آن به

 وقتی با انسان سروکار داریـم،  که ما اندرأي بر این فالسفه این .برممی بهره اندکرده استفاده محورفضیلت
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 و شـناختی زیـست  خـصوصیات  شـویم؛ تفکیـک بـین    او تفکیـک قائـل   از خصوصیات دو سنخ باید میان
پوست، گروه خـونی، قـد رنـگ چـشم،      رنگ مانند شناختیزیست خصوصیات .او یات شخصیتیخصوص

امـا   .عوض نمی شـوند  تحت هیچ شرایطی که هستند، انسان خصوصیات بیولوژیک همه هااین .رنگ ابرو
 امکان االصولعلی و شودشخصیتی یاد می عنوان خصوصیات با هاآن اي از خصوصیات هستند که ازپاره

شـجاعت، حکمـت و    داري،میـزان خویـشتن   توانـد مـی  کـه شـخص   به این معنا .دارد ها وجودآن در رتغیی
شـده اسـت و هـر     پـیش تعیـین   از بـشر  خصوصیات که قائل به این باشیم البته اگر .دهد تغییر را سخاوتش

نه دخـل  هیچ گو امکان شناسی تکاملی دارد وتبیین مبتنی بر زیست اوست مشخصاً یک وجود در که آنچه
 نظـر قـائالن بـه    مـورد  پرسـشی کـه   .وجهی اسـت این تفکیک تفکیک بی ،او وجود ندارد براي تصرفی و

فـضایل اخالقـی و صـدور داوري اخالقـی      گیرد این است که آیا نسبت وثیقی بـین قرار می محوريفضیلت
فـضیلت   نـی بـر مفهـوم   و مبت آوریـم میان مـی  مند بهفضیلت ما سخن از انسان برقرار است یا نه؟ وقتی موجه

نهادینـه   در فـرد  تمـرین  که بـر اثـر ممارسـت و    دانیممی فضایلی را فضایل اخالقی کنیم،بحث را تنسیق می
 نظـر  مطمـح  مـسئله  حـال  .صـادر شـود   از او صـرافت طبـع فعـل اخالقـی     بـه  کـه  ايگونـه  بـه  ،شده باشند

بـراي رسـیدن بـه کـنش اخالقـی موجـه بـه دسـت          این است که آیا فضایل اخالقی معیاري محورانفضیلت
اخالقـی بـراي رسـیدن بـه      مبتنـی بـر فـضایل    تنظیم مناسبات و روابـط اخالقـی   آیا دهد ؟ به تعبیر دیگر،می

اند ایـن اسـت   قائل به آن محورکه اخالقیون فضیلت یکی از نظریاتی کند؟کفایت می داوري اخالقی موجه
 جـا مطـرح  ایـن  در کـه  پرسـشی  .انجام دهـد  مند آن رافضیلت فاعلی که است درست وقتی که یک عمل

 چه نسبتی میان خوبی و فضیلت اخالقـی    است که آن تأمل کنیم این دربارة ما هم است و شایسته شودمی
مهم است ایـن اسـت کـه مـا مـالك و       آنچه شد، به آن اشاره ترپیش که در اخالق هنجاري، برقرار است؟

 محـوران، یا نه؟ فـضیلت  در دست داریم قی درست از فعل اخالقی نادرستفعل اخال براي تفکیک محکی

 انـسان  هرچـه  انـد کـه  عقیـده  بـر ایـن   کننـد، تقریر و تنسیق مـی  برخالف کسانی که مبتنی بر اصل بحث را

کـه   چـون درخـت تـین    کند شیرین هر چه آن خسرو کند در واقع .است درست دهدمی انجام مندفضیلت
داننـد  عمل درست را عملی می میان درستی و فضیلت را نشان دهند، که نسبتاین براي اآنه .جمله تین کند

انـد  گرفتـه  رأي ایـن  بـر  محورفضیلت اشکالی که برخی از منتقدان اخالق .سر بزند مندفاعل فضیلت که از
 کـه فعـل   شاین پرسـ  آنها در پاسخ به یعنی .است انحاء مبتنی بر دور این است که این تعریف به نحوي از

منـد را  فـضیلت  و فاعل شود انجام مندفضیلت فاعل به وسیله که دانندمی فعلی آن را خوب چه فعلی است،
روي فـضیلت تعریـف    از از یک سـو خـوبی   بنابراین .شودمی از او فعل خوب صادر دانند کهکسی می هم
مالك و محک مـستقلی   ی ماگوی .کنندمی تعریف خوبی هم برحسب را فضیلت شود و از سوي دیگرمی

 توضیحی براي رسیدن به داوري اخالقی محورفضیلت اخالق بود قرار که در حالی .نداریم خوبی از خود

 .در نظر گرفته انـد  فضیلت اخالقی تبیین تجربی براي یک براي شکستن این دور ايعده .دهد موجه ارائه

کـه   خـصوصیاتی  یعنی .است ر خصوصیات طبیعیمبتنی ب مندفضیلت فرد محتواي شخصیت به این معنا که
بـا ایـن تفکیـک     ایـن عقیـده انـد کـه     آنهـا بـر   .طبیعـی دارد  صبغۀ تجربی و وکامالً روان او وجود دارد در



 ۶

 .شـود مـی  دور را بشکنیم و توضیح دهیم که چگونه به صرافت طبع از فرد فعل اخالقی صادر توانیم آنمی

ایـن   داشـت  به آن توجـه  باید محوررست از فضاي اخالق فضیلتداشتن تصویري د که براي دیگري نکته
 ایـن دور   کنیم شود؟ فرضموجه از او صادر می که داوري اخالقی رسدمی است که چگونه فرد به جایی

فعـل خـوب از او    کـه  انـسانی بـدانیم   مند را همفضیلت انسان داشته باشد و خوبی نسبتی با فضیلت بشکند و
 در شـود؟ مـی  منـد فضیلت چگونه یک انسان شود کهمی در ادامه این پرسش هم مطرحاما  .شودصادر می

 .یابـد می محوریت دارند عملی بر حکمت محورانفضیلت که و تأکیدي تمرین مفهوم ممارست و جااین

نهادینه کردن فضایل اخالقـی در خـودش    ظهور رساندن و منصه براي به پیوسته شخص معنا که اگر به این
هـاي اخالقـی موجـه از او    که داوري رسدمی ايبه آستانه بکوشد، هاي مختلفدر سیاق کارگیري آنبه  و

گیـرد  محور مدنظر قـرار مـی  از این منظر مفهوم حکمت عملی که در اخالق فضیلت بنابراین .شودمی صادر
 خـارکن و  مطلـب از داسـتان   تر شـدن روشن براي من .ضروري است براي رسیدن به داوري اخالقی موجه

هـاي اخـالق   توضـیح دهـم کـه مزیـت     کوشـم پس از آن می .کمک می گیرم مثنوي، ،از دفتر دوم خاربن
 غایـت قـصواي   .شوددر فرد نهادینه می ورزیدن حکمت عملی و ممارست چگونه محور چیست وفضیلت

خالقـی صـادر   ا نه بـا تکلـف فعـل    و طبع فاعل اخالقی به صرافت از این است که محوريفضیلت قائالن به
 بحث پیشبرد به تواندعرفانی ما از این حیث می سنت .شوند ملکه او براي امور برخی دیگر، به تعبیر .شود

امـا   است، نرفته ها به کاراین آموزه مبتنی بر تعابیري در سنت عرفانی ماچنین درست است که .کمک کند
بـا آمـوزه     مـتالئم  رودمی کاربه اخالقی هم شناسیروان در امروزه و گویندمی محورانکه فضیلت نکاتی

  .برساند ما را مدد اخالقی نهادینه کردن فضایل براي تواندمی هاي عرفانی ماست و

کـه   خاربنی گذاشته بود آنها راه مردم و محل عبور و مرور بر سر شود که شخصیآغاز می اینگونه داستان
خـون و زخـم    ها بر اثر مواجهه با این خاربن پر ازو پاهاي آننتوانند به راحتی گذر کنند  شد افرادباعث می

موجـب   تـو  کـار  که ایـن  شدند معترض به او کردندمی از این گذرگاه عبور از کسانی که بسیاري .شدمی
 دستور داد کـه خـار   خارکن به حاکم به گوش حاکم رسید و هاي مردمگالیه .است ما شده آزار و اذیت

 خـاربن همچنـان سـبزتر و    :کـرد پیوسته ایـن کـار را بـه روزهـاي دیگـر موکـول مـی        اما خارکن . را بکند

 :شدمی ترپیرتر و فروتوت تر و خارکنبزرگ

 برخاستن  در قوت و خاربن

  درکاشتن خارکن در پیري و                        

 هم ارتباط مبحث ما با د کهگیرمی اياین داستان نتیجه کند و ازمی هاي بد ما را به خار تعبیرمولوي خوي

 :یابدمی

  خاربن دان هر یکی خوي بدت

  آخر زدت بارها در پاي خار                        

 بزن یا تبر برگیر و مردانه

 را وصل کن این خار گلبن به یا                   خیبربکن وار این درعلی تو                         
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 یار را وصل کن با نار نور                       

 را تا که نور او کشد نار تو

 دوزخی، او مؤمن است را تو مثال خار تو وصل او گلشن کند                       

  است مؤمن ممکن کشتن آتش به                        

 بزدایـی،  از خـودت  را تآن خصل یا تبر را برگیري و مردانه :توانی انجام دهی کار می جا دوگوید اینمی

و همنـشین   صحبتیا یک هم را از خود زایل کنی آن و پدیدآوري خود  در عملی معطوف به اراده یعنی
 در آن .کنی وصل گلبنی را باید به وجودت نهادینه شده که در این خاري گوید می او .اتخاذ کنی نیکو

شـود و  به یک نور متصل مـی  ی توست،خصوصیات زشت و پلید اخالق ،که حاکی از نار وجود تو صورت
مؤمن از دوزخ  دینی که وقتی روایت او از این .کندمی تو را عوض و خوي طبع رفتهرفته هم صحبتی با او

 یک چنین نقشی را ایفاء هم نشان دهد مؤمن کند تااستفاده می شودمی کند آتش جهنم بر او سردعبور می

 صحبتی با او این گونهاز هم اند واخالقی در او نهادینه شده ضایلف است واقع کسی که مؤمن کند و درمی

بـراي    شناسـان روان هـایی کـه  توصـیه  از بسیاري شناسیروان حوزه در هم امروزه .شودمی برده هانصیب
مبتنی بـر   بیان می کنند رخت بر بستن و زدوده شدن رذایل اخالقی و اي از فضایل اخالقینهادینه شدن پاره

 کـسب  بـراي  محـور فـضیلت  قـائالن بـه اخـالق    کـه  هـم  دیگري نکته .راهکارهاي غیرمستقیم است همین

اسـت کـه    شـود ایـن  مـی  بحـث  آن درباره اخالق شناسیروان در امروزه گویند ومی به ما اخالقی فضایل
 دفـع تجربه انسانی هم حاکی از این اسـت کـه    .زدودن چند رذیله همت گمارد براي طور هم زمان به نباید

  .ناپسند کار دشواري است ویژگی هم زمان چند

 بایـد  مولـوي،  بـه تعبیـر   فـرد یـا،   فـضایل اخالقـی در   براي نهادینه شـدن  شد مطابق با آنچه تا به حال بحث

بـا فـرد    و مـصاحبت  نـشینی هـم  از طریـق   یا ایـن کـار را   زدود رذایل را از خود و کند خیبر را وار درعلی
 .است ممارست و رذایل و نهادینه کردن فضایل مبتنی بر تمرین هرحال زدودن رد .داد انجام نیکوخصالی

که مشکل مـا ندانـستن یـا آشـنا      این است کنندتأکید می آن محور براز اخالقیون فضیلت بسیاري که آنچه
 زنـد؟ مـی  از مـا کـم سـر    انـدازه  تا این اخالقی چرا عمل که این است بلکه اصول اخالقی نیست، نبودن به

 هـاي زیـادي  فحص بحث و که در حالی .بپردازیم خودمان هم جامعه شناسیآسیب به توانیممی مین جاه

 شـود؟  صـادر  اخالقی او فعل صرافت طبع از به تا کنشگر اخالقی اما کجاست دارد، وجود اخالق درباره

بازگـشت بـه    بـه  درقـا  اياثر سانحه کسانی که در به اهداء عضو کشورها بحث از بسیاري در مثال به عنوان
اگـر فـرد وصـیت و     کـه  انـد را بـراین گذاشـته   کـشورهاي اروپـایی اصـل    اکثر .نیستند مطرح است زندگی
کـه از اعـضا و    بیمارسـتان مجـاز اسـت    استفاده کنند، بدن او مبنی بر این که از اعضا اي نکرده باشد،توصیه

 قلمداد مرگ مغزي شود و شخص را بیمارکه تشخیص طبی داده  با این شرط البته جوارح او استفاده کند،

در قانون ما اصـل   .است اینگونه قانونی هم به لحاظ .دانندنمی را درست ها اینما خیلی در کشور اما .کنند
 یکـی از نزدیکـان   کـم دسـت  .انجام داد این کار را تواناین است که شخص تا خودش نگفته باشد نمی بر

یکی  دنیا ما در که درمی یابیم کنیم،آمار رجوع می وقتی به .دهد شهادت اي از اوگفته بیمار باید به چنین
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و ایـن در حـالی اسـت کـه از      گیـرد در آن صـورت مـی   از کشورهایی هستیم که کمترین میزان اهداء عضو
 بـه موضـوع   سـخنرانی  به همـین دلیـل در ایـن   دقیقاً من هم .شودانجام این عمل تأکید می ها بررسانه سوي

 اگر قرار بـود   بودند داشتند و معتقد ايدغدغه چنین یک محوران فضیلت .امپرداخته محورضیلتاخالق ف
 درپـی  پس باید .نبود گونهاین وضعیت ما برساند، صرف تأکید و تکیه بر اصول اخالقی کار ما را به سامان

 صرفاً بـا  که  فردي کنیم نه تمند تربیفضیلت که فرد انجام دهیم ما باید اقداماتی .برآییم یابی مشکلریشه

 پافـشاري بـر   بـه جـاي   کـه،  انـد آموختـه  به ما محورانفضیلت این را  .باشد آشنا اخالقی سري اصولیک

کـه  بـه جـاي ایـن    .فـضیلت و رذیلـت اخالقـی کنـیم     خود را معطوف بـه  باید هم تعابیر، درستی و نادرستی
کجـا یافـت    صـداقت در او هـست   فـضیلت  کـه منـدي  انسان فـضیلت  بگوییم ،است بگوییم دروغگویی بد

 در کـالس  آمـوزي دانـش  وقتی .شود ریزيبرنامه مسأله این براي هم باید و پرورش در آموزش .شودمی

 چـه انتظـاري   از او گویـد، مـی  دروغ کـه  بینـد خود را مـی  اما پدر  نباید دروغ گفت، که آموزدمی درس

  .داشت توانمی

 متأسـفانه  .حاکمیـت  در انـد، نـه   شده نهادینه مردم در که هستند مشکالتی از این مشکالت، بسیاري البته

 هـم  محـور اخـالق فـضیلت   عزیمـت  مبـدا  .اسـت  دار شـده و روابـط میـان مـا خدشـه     از مناسـبات  بسیاري

مفهـوم   .اسـت  آن قـصواي  نهادینـه شـدن حکمـت عملـی غایـت      آمـد،  ،بـه توضـیحی کـه    و جاستهمین
  .نهادینه شود باید در فرد همین معناست که حکمت عملی متضمن چیز، بیش از هر ،11اخالق متخصص

 هاي آن ذکر خواهمو محدودیت محورهاي اخالق فضیلتمزیت نکاتی را درباره به طور مختصر در ادامه،

 از خـوبی  تبیین تواندمی که است این اول مزیت .دارد دو مزیت محورفضیلت اخالق کلی، به طور .کرد

مفهـوم انگیـزه    گرایـی وظیفـه  در سـنت  .است مهمی بسیار نکته این، خود، و به دست دهد  اخالقی انگیزه
اهمیت چندانی  اساساً انگیزه هم گراییدر سنت نتیجه .شودتخفیف می دچار شود یاکامالً به کنار نهاده می

اخـالق  در  امـا  .اصـل فایـده و لـذت باشـد     آن است کـه فعلـی انجـام شـود کـه در تناسـب بـا        مهم و ندارد
 شـما از  اگـر  مثـال،  بـه عنـوان   .شودمی داده دستبه اخالقی انگیزه محور تبیین خوبی براي مفهومفضیلت

وظیفـه   انجـام ایـن کـار    از صرفاً غرضتان را اگر شما کند، از شما تشکر او و کنید تان عیادتبیمار دوست
در  اخالقـی  انگیـزه  امـا مفهـوم   .ایـد شـده  خـاطر بیمارتـان   موجب مالل صورت در این کنید، بیان اخالقی

 مزیت دوم .است محورحسن اخالق فضیلت این اولین .کند نقص را برطرف می این محوراخالق فضیلت

اخالقی یکی از نکـاتی کـه بـه آن توجـه      در مکاتب .است محورفضیلت در اخالق اخالقی طرفیبی نقض
کـه   در صـورتی  .اسـت  یک نـسبت مـساوي   عهجام با سایر افراد نسبت هر فرد شود این است که گویینمی

پـدر و   بـا فرزنـد، همـسر،    هر کس که نسبتی یابیمدرمی کنیم،می نگاه اخالقی متعارف شهودهاي وقتی به
 لحـاظ  روابـط اخالقـی   در مناسبات و باید امر ندارد و این دیگر افراد با دارد خود مادر و دوستان نزدیک

طرفـی اخالقـی   بتواند بی باید فرد اما.گونه عمل کنمسویه و یکیککه من با همگان  گونه نیستاین .شود
 .کنـد رفتار کند که با عزیزان و نزدیکان خود رفتار می با دیگران همانگونه یعنی کند، را به یک معنا نقض

 اما ایـن  کند، رفتار نیکی با او به باشد، است وقتی خواهر خودش روي تخت بیمارستان یک پرستار ممکن



 ٩

 کـه بـا   حـال  عین در اخالقی این است که، مند بودنفضیلت مالك .اخالقی نیست مند بودنفضیلت نشانه

 .بپنـدارد  یکـسان  ها راو آن هم به همان نحو رفتار کند با سایرین کند،می به نیکی رفتار بیمار خود خواهر

 او زمـانی  امـا  ،تنیـس  غریبـه  یـک فـرد   بـین او و  قطعـاً  خواهرش و آن پرستار نسبت بین درست است که

 طرفـی بـی  بـا او نـسبتی دارد   در مـورد کـسی کـه    که برساند ظهور منصه به را مندي خودفضیلت تواندمی

امـا اخـالق    .غلبـه کنـد   بتوانـد بـر غیـر خنثـی بـودنش نـسبت بـه عزیـزان و نزدیکـان          کنـد و  اخالقی اتخاذ
هـاي  محـدودیت  یکـی از  .کـنم ه مـی اشـار  ها نیـز آن دو محدودیت هم دارد که به اختصار به محورفضیلت
منـد  فرد فضیلت هایی کهکه قضاوت این است بیشتري شود، آن تأمل درباره ،که باید محورفضیلت اخالق
هـر   گـویی  .راحتی قابل نقد نیست از منظر دیگران به و است وابسته به خود شخص بسیار گذراندمی از سر

 اخالقـی  هـاي داوري ارزیـابی انتقـادي   تواننمی  است وشود فعل درستصادر می مندچه از انسان فضیلت

 کـه اگـر    اسـت  دیگر این نکته .داد قرار  در دستور کار را شودمی محور گفتهاخالق فضیلت آنچه که در
هـاي  تـوانیم انـسان   نمـی  آیـا  دهـد، مـی  منـد آن را انجـام  فاعـل فـضیلت   که بدانیم عملی را درست عمل ما

اخـالق   تئـوري  رسـد به نظر می ها سر زند؟کار خطایی از آن گاهی اوقات که مندي را تصور کنیمفضیلت
 منـد صـادر  فـضیلت  معتقد است هر آنچـه کـه از فاعـل    پیدا نکرده، زیرا ابهام جایی این براي محورفضیلت

فضیلت و درستی برقرار  و خوبی یا نسبتی میان فضیلت خواهدمی موجه است، چون از نظر اخالقی شودمی
 منـد فـضیلت  یـک انـسان   نـدارد  آیـا امکـان   اسـت کـه   رسد اینمی در مقام نقد به ذهن که اما آنچه .کند

 .پذیرندنمی محورفضیلت اطالقی را از اخالق هاي متعارف ما چنینعمل اشتباهی هم بشود؟ شهود مرتکب

کـم   کـه  هایینسانا از موارد برخی توضیح دهد که چگونه در تواندمی هم این را محورفضیلت آیا اخالق
 شود؟می فعل درست اخالقی صادر هستند آلودهاخالقی رذایل و بیش به

 اخـالق  تـوان گفـت  مـی  ایـن نظریـه پنداشـت در مجمـوع     هايمحدودیت به مثابه بتوان این سه نقد را اگر

 هگرفتـ  قـرار  اخـالق  فالسفه از بسیاري نظر مطمح دوران معاصر هم دارد و در هاییبصیرت محورفضیلت
یـک   دیگـر،  نظریـات  در قیـاس بـا   این رویکـرد،  رسیدن به سرمنزل مقصود رسد برايمی به نظر اما است،
 کنـد و اخالقی کفایت نمـی  بر فضایل تأکید صرف  هنجاري، نظریه حوزه در .کندمی ایفا تکمیلی نقش

هـاي  پرسـش  سـخ بـه  پا اخالقی و درستی و نادرستی براي تشخیص ما .سازدسعادتمند نمی ما را به اصطالح
تفطـن   ناشی از عـدم  را که ايسستی این ضعف و رویکردهاي دیگر مدنظر قرار دادن با توانیممی هنجاري

 هـاي اخـالق  آمـوزه  تـوانیم از مـی  کـار ایـن  بـراي  .اسـت برطـرف کنـیم    خـود کنـشگر اخالقـی    بـه نقـش  

 بـه صـرافت طبـع و    آن  دراي کـه یابیم؛ جامعه دست ترياخالقی جامعه به تا بگیریم محور کمکفضیلت
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