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چکیده
در برابر دیدگاه فالسوفان اخیالق فضیالتگرا کیه بیر وجیود خصیلتهای اسیتوار مینش در افیراد تأکاید دارنید،
مورعاتگراها با ابتنا بر یافتههای روانشناسان اجتماعی دییدگاه فالسیوفان اخیالق فضیالتگرا را مبنیی بیر وجیود
خصلتهای منش ،نادرست شمرده و مدعیاند چنان خصلتهایی تنها یاصیل تصیورات نادرسیت و سیادهای
هستند که وارعا وجود ندارند .ابتنای میدعاات مورعاتگراییانی چیون هیارمن ،دورییس و فالناگیان بیر شیواهد و
ّ
وارعاتهای تجربی روانشناسان اجتماعی ،مسئلهای جدی برای فضالتگراها بیه شیمار مییرود .در واکینش بیه
مورعاتگراها افراد مختلفی از جمله کریستان مالر تیالش کردهانید تیا از خصیلتهای مینش دفیاع کننید .مقالیه
یاضر ضمن تالش برای باان دراقی از مسئله مورعاتگرایان ،ابتدا به مرور پاسخهای مالر و سپس نقید و ارزییابی
مواضع مورعاتگرایان و مالر پرداختهاست و یاصل ایین تیالش از تحلایل و نقید مواضیع دو طیرف دعیوا ،ارائیه
دیدگاهی دو وجهی درباره خصلتهای منش اسیت .وارعایت اندیشیه و عمیل اخالریی افیراد نیهتنها بیر اسیاس
مورعاتها و نهتنها مبتنی بر خصلتهای منش است ،بلکه یک واید دو وجهی خصیلت۔مورعات متعیان کننیده
اندیشه و عمل اخالری افراد است.
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در یک تقسامبندی کلی  -از منظر روانشناسی  -مبنای رفتار اخالری را یا باید در درون فرد جست یا
در محاق و مورعاتی که در ن ررار دارد ( .)Blasi, 2013, p. 229بر این اساس ،اخالق فضالت کیه بنایاد
رفتار اخالری را در خصلتهای منش و فضایل اخالری و عقالنی 1افراد میجوید ،در گروه اول ایین
تقسامبندی ررار دارد .از دیدگاه ارسطو فضایل و رذایل نه ایساس هستند و نه استعداد ،بلکه ملکههای
پایدار2یا یاالت مستمر یک شخص هستند که یاصل پرورش استعداد از طریق بهکار گرفتن راستان
ن است ( )Aristotle, 2000, p. 29و الزمه فضالتمندی این است که شخص فضالتمند دارای یکمت
عملی باشد ( .)Aristotle, 2000, p. 114همه فالسوفان فضالتگرای جدیید ــ اعیم از فضیالتگراهای
افالطونی3چون دامز ،)Adams, 1999(4سعادتگرا5هایی چیون هرسیتهیاوس )Hursthouse, 1999(6و
جولاا ناس ،)Annas, 1993(7فاعلبنااد و اسوهگرا8هیایی چیون زگزبسیکی )Zagzebski, 2004(9و هیدف
محورهایی 10چون سوانتون )Swanton, 2003(11ـ توافق دارند که فضایل ،خصلتهای مینش پاییدار و
مستمری در فرد فضالتمندند که بنااد رفتار اخالری او هستند .در طرف مقابل ،مورعاتگرایان ـ بیر
اساس زمایشهای تجربی روانشناسان اجتماعی _ مدعیاند ،مورعاتی که افراد در ن ررار دارنید در
رفتار نها نقش بسیزایی دارد و خصیلتهای شخصیات میورد ادعیای نظرییهپردازان خصیلتهای
شخصات ،تباانگر تفاوت رفتار افیراد در مورعاتهیای مختلیف ناسیت .در نظرییه خصیلتهای
شخص یات 12،چن یان فییرض میشییود کییه یییاالت پایییها ِی اشییخاص مسییتقل و ب ییارتبییاط بییا
 .1در تقسام بندیهای رایج ،فضایل اخالری و عقالنی را از یکدیگر جدا میکنند و هرچند نها را با یکدیگر میرتبق میداننید،
والدسولو فضایل عقالنی را بنااد اخیالق خود۔محیور( )self-orientedو
کارکرد و یوزه عملکرد نها را تفکاک میکنند .اما ِ
(والدسولو  ،۵07۰ص .)۵۵
است
دانسته
)
other-oriented
فضایل اخالری را بنااد اخالق دیگر۔ محور (
ِ
فالسوف تحلالی

فالسوف

2. stable dispositions
3. platonic virtue ethics
ّ
مریکایی فعال در یوزه فلسفه دین و فلسفه اخالق …) .۔ 4. Robert M. Adams (1937

5. eudaimonist virtue ethics
ّ
فالسوف ناوزلندی متولد انگلستان و فعال در یوزه فلسفه اخالق …) .۔ 6. Mary R. Hursthouse (1943
ّ
فالسوف انگلاسی فعال در یوزه اخالق فضالت …) .۔ 7. Julia E. Annas (born 1946
8. agent-based and exemplarist virtue ethics
مریکایی فعال در یوزه فلسفه دین و اخالق و معرفتشناسی )… ۔ 9. Linda T. Zagzebski (born 1946
10. target-centered virtue ethics
فالسوف ناوزلندی فعال در یوزه فلسفه اخالق )… ۔ 11. Christine Swanton (1947

 .12در کتابهای نظریههای شخصات ،مترجمان اغلیب  trait theory of personalityرا نظرییه صیفات شخصیات
ترجمه کردهاند .در مقاله یاضر معادل خصلت را برای  traitررار دادهام و به جهت یکنواختی در کاربرد اصیطالیات،
بهجای نظریه صفات شخصات ،معادل نظریه خصلتهای شخصات را به کار بردهام.

✺

َ
ارو ِدر و مارک لفانو در کتاب موقعیتی ایی مع فتش اختی که در سال  ۵07۵از سوی انتشارات کسفورد منتشیر
 .1ابرول ِف ِ
شده است ،به طرح و بررسی دیدگاه مورعاتگرایی در معرفتشناسی پرداختهاند.
ّ
فالسوف مریکایی فعال در یوزه روانشناسی اخالق و اخالق فضالت …) .۔ 2. Upton, Candace L. (1968
فالسوف

3. content
4. degree of development
مریکایی فعال در یوزه روانشناسی ،فلسفه اخالق و تعلام و تربات …) .۔ 5. Joel J. Kupperman (1936

فالسوف یوزه روانشناسی ،فلسفه اخالق و فلسفه سااسی
فالسوف و عصب۔ زیستشناس مریکایی
فالسوف تحلالی مریکایی فعال در یوزه معرفتشناسی ،فلسفه ذهن و اخالق …) .۔ 8. Gilbert Harman (1938
فالسوف فعال در یوزه فلسفه و روانشناسی اخالق و از پایه گذاران مورعاتگرایی فلسفی 9. John M. Doris
6. Neera K. Badhwar Oklahoma
)… ۔ 7. Owen Flanagan (1949
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مورعاتهاست ( )Mischel, 2004و «به نظر میرسد مفهوم ملکه اغلب «گرایش به عمل» بیدون در
نظر گرفتن مورعات ،مورد توجه وارع شده است» ( .)Tellegen, 1991در یالیکه یافتههای تجربیی،
برخالف ادعای نظریهپردازان خصلتهای شخصیات اسیت .یافتیههای روانشناسیان اجتمیاعی و
ظهور نظریههای مورعاتگرا در تباان رفتار بر اساس مورعات ،برخی از فالسوفان تحلالیی را تحیت
تأثار ررار داد و به طرح نگرشهای نو ینی در فلسفه اخالق و اخارا در معرفیتشناسیی 1منجیر شید؛
ّ
بهگونهای که دستمایه برخی از تردییدهای جیدی دربیاره مینش اخالریی میورد نظیر نظرییهپیردازان
ّ
اخالق فضالت ،ررار گرفت و به طرح این سؤال جدی انجاماد که یا خصلتهای منش مورد ادعای
فضالتگرایان بنااد اعمال اخالری کنشگران است یا مورعاتهایی که در نها ررار دارند؟
پتون 2،درگار شیدن فالسیوفان تحلالیی مورعایتگرا بیا خصیلتهای مینش و در نتاجیه ،بیا
اخالق فضالت و واکنش مدافعان اخالق فضالت را از سه منظر ّ
تحول تیاریخی،محتوا 3و درجیه
توسییعه 4تقسییام کییرده اسییت .دور اول نقییدهای مورعاتگرایییان از سییوی کوپرمییان 5،بییاجوار 6و
فالناگان 7راه افتاد .کوپرمان با تأکاد بر برتیری مشیاهدات غاریرفیهای بیر مشیاهدات یرفیهای،
یافتههای مشاهدات غار یرفهای را بیرای دسیتیابی بیه گرایشهیای فکیری و رفتیاری افیراد در
مورعات اخالریی ،وارعیتیر از یافتیههای مشیاهدات یرفیهای رلمیداد کیرد (.)Kupperman, 1991
باجوار ،ادعا کرد که یافتههای روانشناسان اجتماعی شکار کیرد کیه یکپیارچگی فضیایل مینش
مورد نظر ارسطو ،محدودتر از نی است که ارسیطو ادعیا میکیرد ( .)Badhwar, 1996فالناگیان بیا
تأکاد بر یافتههای روانشناسان مورعاتگرا استدالل کرد که با توجه به نقش و اهماتی که مورعاتهیا
بر اندیشه و رفتار اخالری کنشگران دارند ،باید با پرورش گاهی نها نسبت بیه مؤلفیههای تأثارگیذار
مورعاتها کنشگران را برای بروز رفتار اخالری توانمنیدتر کیرد ( .)Flanagan, 1991دور دوم نقیدهای
مورعاتگرایان توسق هارمن 8و دوریس 9به وجود مد .هیارمن از یافتیههای تجربیی ،سیه نتاجیه
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گرفت .نخست این که استدالل کرد یافتههای تجربی روانشناسان اجتمیاعی نشیان میدهید کیه
خصییلتهای میینش کییه بناییاد اخییالق فضییالت اسییت ،غایییب هسییتند و از اییین اسییتدالل ،دو
نتاجه (روی و ضعاف) گرفت؛ نتاجه روی این کیه چنیان خصیلتهایی وجیود ندارنید و نتاجیه
ضعاف ایین کیه ادعیای وجیود خصیلتهای مینش ،فارید اسیاس تجربیی اسیت .اگیر چنیان
خصلتهایی وجود داشتند یا اساس تجربی داشتند ،رفتارهای افراد نباید با تغاارات و یژگییهیای
مورعاتی تغاار نشان دهد ( .)Harman, 1999هارمن با استناد به این نتایج چنان استدالل کرد که پس
هاچ راهی وجود ندارد که بتوان در ن مسار گیام برداشیت و تیالش کیرد تیا خصیلتهای مینش
فضالتمندانه را توسعه داد و در نهایت ،نتاجه گرفت که برای بهبود زندگی اخالری باید از فضایل
دست شست و با توسل به رویههای رانونی و عمومی در زمانه ایفای نقش اخالری در مورعاتهیا
و تغاارات نها از جنبه فردی و اجتماعی مبادرت کرد (.)Harman, 1999, 2000
ّ
فضالت سینتی بیرای
دوریس با استناد به یافتههای تجربی ،ابتدا چنان استدالل کرد که اخالق
ِ
تباان رفتارهای اخالری افراد در جمع کافی ناست .افراد ،ورتی تنها هستند در مقایسه با زمانی کیه
در جمییع یضییور دارنیید ،رفتارهییای اخالرییی متفییاوتی را نشییان میدهنیید و در نتاجییه ،تباییان
اخالق فضالت ّ
سنتی از رفتار اخالری بر اساس خصلتهای منش کافی ناسیت .دیگیر ایین کیه
ِ
یافتههای تجربی از وجود خصلتهای منش محلی 1پشتابانی میکنید و نیه خصیلتهای مینش
جهانشمول و چنان استدالل کرد که به لحاظ تجربی وجود خصیلتهای موضیعی بیرای تبایان
رفتار اخالری افراد در مورعاتهای مختلف کافی است و وجود این خصلتهای محلیی را بیرای
بروز رفتار اخالری از سوی کنشگران اخالری ضروری دانست (.)Doris, 1998, p. 2002
با واکنش کوپرمان ،اسریناواسان و مالر به نقدهای هارمن و دوریس و تالش هارمن و دوریس
برای تدراق باشتر مواضع خود ،دور سوم نقدهای مورعاتگرایان غاز شد .کوپرمان اظهار کرد که
استداللهای هارمن دیدگاه باش از ید سادهانگارانهای از خصلتهای مینش را هیدف ریرار داده
است که بر دو پاش فرض نادرست درباره خصلتهای منش بنا شده است:
 .7هارمن ،دیدگاهی افراطی درباره خصلتهای منش فرض کرده که ناازمند وجود ررییب بیه
کمال نها در افراد است و مانع از این میشود که بتوان برای افراد فضالتمند ،امکان خطیا کیردن
در مورعاتهای اخالری تصور کرد.
 .۵هییارمن پنداشییته کییه تنهییا یییک عمییل درسییت و مناسییب بیرای هییر فییرد فضییالتمند در
1. local traits

✺

مورعاتهای مشابه وجود دارد .کوپرمان ،در نهاییت ،چنیان نتاجیه گرفیت کیه وجیود مینش ــ
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به لحاظ مفهومی و عملی ـ گریزناپذیر است؛ زیرا این منش اسیت کیه در مورعاتهیای رنیج ور
اخالری ما را به تصیمام و رفتیار وا مییدارد ( .)Kupperman, 2001, p. 240اسریناواسیان ــ بیه طیور
مستقام ـ بر زمایش درستکاری هارتشورن و مای تمرکز کرد و بیه نقید ایین تجربیه پرداخیت .از
جمله نقدهای او به این زمایش این بود که شرایق زمایش به زمودنیها این امکان را مییداد کیه
دالیل متنوعی برای رفتار خود داشته باشند و از اینرو ،با چنان زمایشی نمیتوان به نتایج درسیتی
درباره درستکاری یا عدم درستکاری زمودنیها در مورعات زمایشی دسیت یافیت ( Sreenivasan,
 .)2002مالر ناز اشکاالتی را بر هارمن و دوریس وارد کرد؛ از جمله این که نهیا بیه ابهیام معنیایی
خصلتهای منش در زمایشهای روانشناسان و ذومراتیب بیودن خصیلتهای مینش در افیراد
توجه نکردهاند .مو سوم نقدهای مورعاتگرایان با واکنش هیارمن ،دورییس و مارییا مرییت بیه
اشکاالت کوپرمان ،اسریناواسان و مالر بیه مورعاتگراییان غیاز شید کیه بیه گسیترش مواضیع
مورعاتگرایی در برابر دیدگاه فضالتگرایان ّ
سینتی پرداختنید ( .)Upton, 2009در ایین دوره ،توجیه
ِ
هارمن ،دوریس و ماریا مریت از خصلتهای منش به عقل عملیی و بیه تعبایر نهیا «عقالنایت
عملی» معطوف شد و ِاشکال اساسی اخالق فضالت را در این دانستند که بنااد فضایل مینش بیر
ّ
تحقق یکمت عملی در فرد است و فضایل منش را بدون ن نمیتیوان پشیتوانه اعمیال اخالریی
رلمداد کرد (.)Doris, Harman & Merritt, 2010, p. 360
اما به نظیر میرسید درگایر شیدن فالسیوفان تحلالیی مورعایتگرا بیا خصیلتهای مینش و
اخالق فضالت و واکنش مدافعان اخالق فضالت را میتیوان بیه دو دوره تقسیامبندی کیرد :دوره
افراطیگری مورعاتگرایان در رد و انکار کلی خصلتهای منش و دوره ماانهروی مورعاتگراییان
و چرخش از خصلتها به عقالنات عملی .دوره افراطیگری به لحیاظ تیاریخی دهیه خیر ریرن
باستم و دهه اول ررن باست و یکم است و دوره ماانیهروی از دهیه دوم ریرن باسیت و یکیم غیاز
میشود .با طرح یک نظریه هاومی از فضایل مینش توسیق مارییا مرییت و سیپس طیرح نظرییه
خصلتهای منش محلی توسق دوریس در اواخر دهه اول ررن باسیت و یکیم ،دییدگاه افراطیی
هارمن از رد کلی خصلتهای منش به دیدگاه متعدل ِتر پذیرش خصلتهای منش محلی و سپس
چرخش از موضوع خصلتهای منش به عقالنات عملی تغاار کرد.
ّ
مدافعان اخالق فضالت ،در دور دوم منازعات مورعاتگرایان به جرح و تعدیل دییدگاه سینتی
مبادرت کردند؛ بهگونهای که بتیوان تعیارض بیان نسیخههای جدیید فضیالتگرایی و یافتیههای
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زمایشی را رفع کرد .در این جنبه کریستان مالر باش از دیگران همت خود را صرف کرد و تیالش
تفسار یافتههای تجربی خطا کردهانید و مطالعیات تجربیی
کرد تا نشان دهد که مورعاتگرایان در
ِ
مییورد اسییتناد نهییا خییالی از اشییکاالت روششییناختی و مفهییومی ناسییت و در عییان یییال بییا
بصارتهایی 1که از یافتههای تجربی مورعاتگرایان پادا کرده بود ،نظریه خصلتهای مخیتلق را
درباره خصلتهای منش ارائه کرد.
مؤ یدات تجربی اصلی مورد استناد مورعاتگرایان شامل مطالعه هارتشورن و مای ( Hartshorne
 ،)& May, 1928ناوکامییب ( ،)Newcomb, 1929یییزن و لییوین ( ،)Isen & Levin, 1972دارلییی و
باتسون ( ،)Darley & Botson, 1973زیمباردو ( ،)Zimbardo, 1973, 2007تیأثار گیروههیا بیر رفتارهیای
یاورانه ( )7۵۵۵و مالگرام (َ ،)Milgeram, 1963, 1974ه ِنی و همکاران ( )Haney et al., 1973و َمتایوس و
َ
کنون ( )Mathews & Cannon, 1975و به ویژه ،کتاب اثرگذار شخصیت و سا ش ماشیل ( Mischel,
 )1968است که مؤیدات تجربی مورعاتگرایی را گرد وری و عرضیه کیرده اسیت و میورد اسیتناد
مورعاتگرایان روانشناختی و فلسفی در تباان تفاوت رفتارها ـ بر اساس مورعات ـ ررار گرفتهانید
و مبنای نقد و رد خصلتها و فضایل منش در اخالق فضالت شدهاند .کوندا ،در نتاجیهگایری از
بخشی از مجموعه مطالعات روانشناسان اجتماعی ،مینو یسد:
شگفت ور است که از یک مورعات به مورعات دیگر ،سازگاری کمی بیان رفتارهیای
دوستانه ،درستکاری و دیگر خصلتهای شخصاتی مردم وجیود دارد .میا اغلیب در
ّ
تحقق این سازگاری کامااب ناستام و تمایل داریم تا فرض کنام که رفتار بساار باشیتر
از نچه وارعا هست ،سازگار و رابل پاشبانی اسیت .در نتاجیه ،ورتیی رفتیار میردم را
مشاهده میکنام ،عجوالنه درباره شخصات زیرین نها نتایج سادهانگارانه و معتبری را
میگاییریم کییه باشییتر از ییید توانییاییمییان بییرای پییاشبانییی رفتییار در دیگییر
مورعاتهاست ( … )Kunda, 1999, p. 395تصور ما از خصلتهیا بیه عنیوان ملکیات
راسخ و گستردهای که خودشان را در گسترهای از مورعاتهای متنیوع ابیراز میکننید،
نمیتواند معتبر باشد ( … .)Kunda, 1999, p. 443یتی تغاارات نیاچاز در مورعاتهیا
میتواند رهنمون ابراز متفاوتی در رفتار مردم باشد (.)Kunda, 1999, p. 449

هارمن ،بر پایه چنان شواهدی و در مقاله «اخالق فضالت منهای خصلتهای منش» و بیهوییژه در
مقاله «فقدان منش ییا شخصیات» و همچنیان در «تردیید دربیاره خصیلتهای مینش»« ،فقیدان
 .1مالر در کتاب م و روانش اسی اخالق ،تصریح کرده است که یافتههای تجربی یاوی بصارتهایی برای او بوده است.

✺

تحلیل میلر از موقعیتگرایی

به نظر مالر ،نمیتوان دلال تفاوت اعمال اخالری افرادی چیون اسیتالان 1و میادر ِتیرزا 2را تنهیا در
1. Joseph Stalin
2. Mother Teresa
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خصلتهای منش»« ،مواجهه فلسفه اخالق با روانشناسی اجتماعی» و «سرشت اخالق» به طور
خصلت منش شده است و رفتار اخالری را بیه طیور کلیی تیابع میورعاتی
کلی منکر وجود هر گونه
ِ
دانسته که افراد در ن ررار دارند و جان دوریس در فصل یازده از کتاب راه ما روانش اسای اخاالق
با عنوان «منش ،اشخاص ،مورعاتها و اخیالق فضیالت»« ،فقیدان مینش :شخصیات و رفتیار
اخالری» در موضعی معتدلتر وجود خصلتهای منش را به طور جزئی میپذیرد ،ولی در عیان
ییال نهیا را تییابعی از مورعایت افیراد میدانیید و ِفالناگیان در فصیل سیازدهم کتیاب یونااایونی
شخص ایتهااا اخالق ای بییا عنییوان «منشه یا و خصییلتهای نهییا» در برابییر نظریییهپردازان
اخالق فضالت میایستد .در سوی دیگر ،افرادی چون کریستان مالر با طرح نظریه خصلتهای
مختلق ( ،)Miller, 2014نانسی اسنو با طرح نظریه فضایل به مثابه هوش اجتمیاعی ( )Snow, 2009و
ماریا مریت با طرح یک مدل هاومیاز فضایل ( ،)Merritt, 2000گوپال اسریناواسیان ( Sreenivasan,
 )2002با تمایز نهادن بان ادعای هنجاری فضالتگرایان و یافتههای توصافی مورعاتگرایانَ ،
لورین
ِب ِسر جونز با طرح دیدگاه کیلگرایی مینش ( )Besser & Slote, 2015تیالش کردهانید تیا بیه نقیدهای
مورعاتگرایان پاسخ بدهند و از اخالق فضالت دفاع کنند .ویژگی دیدگاه مالر درباره خصلتهای
منش این است که این دیدگاه با یافتههای تجربی منافات ندارد و یافتههای تجربیی در شیکل دادن
چارچوب مفهومی نظریه مالر سهم ویژهای دارند.
مالر ،در کتاب م اخالقی :یک نظ ٔیه تش بی تیالش کیرده اسیت تیا بیر اسیاس یافتیههای
تجربی ،چارچوب مفهومیجدیدی درباره خصلتهای منش ارائه کند و سپس در کتاب ما و
روانش اسی اخالق ـ به طور مبسوط ـ به ارائه نظریه خود درباره ابعاد تجربیی و فلسیفی مبیادرت
کرده است .از ایینرو ،مالیر در مایان افیرادی کیه در برابیر نقیدهای مورعاتگراییان ،بیه دفیاع از
اخالق فضالت و تقریر جدیدی از ن پرداختهاند ،جایگاه ویژهای دارد .در ایین مقالیه ،بیه شیرح
نظریه خصلتهای مختلق پرداخته نشده است و تنها بیه نقید مالیر از مورعاتگراییان و ارزییابی
دیدگاه او در برابر مورعاتگرایی بسنده شده است.
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تفیاوت مورعاتهیای نهیا دانسیت ( .)Miller, 2018, p. 4از ایینرو ،شیواهدی بیرخالف شیواهد
مورعاتگرایان هم وجود دارد که مورعات را نمیتوان مبنیای تحلایل افکیار ،تصیمامها و اعمیال
اخالری برخی از افراد دانست .بنابراین ،باید مورعاتگرایی را دراقتر و عماقتر تحلال کرد .مالر،
استدالل مورعاتگرایان را ّمتکی بر دیدگاهی جهانشمول درباره مفهوم خصلت میداند که مبتنی
اوسیتگی
بر پاش فرض سازگاری ،1ثبات )Miller, 2014, pp. 418-419(2و از نظر َسیبانی مبتنیی بیر پ
ِ
سنجشی )Sabini, 2005(3است .یک خصلت مینش جهانشیمول ،خصیلتی اسیت کیه خیود را در
مورعاتهای مختلف گسترده متناسب به طور سازگاری و به شکل باثباتی شکار میکنید ( Miller,
 )2014, p. 419و در یک شخصات یا مینش مفیروض وریوع ییک خصیلت بیا ظرفایت سنجشیی
خاصی ،به طور ایتمیالی بیا وریوع خصیلتهای دیگیری بیا ظرفایت سنجشیی مشیابه میرتبق
است ( .)Sabini, 2005از نظر مالر ،راهبرد استداللی مورعاتگراها شامل دو مریله است :گام اول
توسل به مطالعاتی در روانشناسیی کیه نشیان میدهید میردم عمومیا فارید خصیلتهای مینش
جهانشمول هستند .بر این اساس ،مالر ،استدالل دوریس را مبنای تحلال خود ررار داده است:
الف) اگر چازی به عنوان داشتن فضایل و رذایل ّ
سنتی به طیور گسیترده بیه عنیوان خصیلتهای
جهانشمول فهماده شود ،مشاهدات مینظم تجربیی میورد اسیتفاده در تجربیههیای مناسیب
روانشناسی شکار خواهد کرد که اغلب مردم به روشهای مشخصی رفتار میکنند.
ب) اما مشاهدات منظم تجربی مورد استفاده در تجربههای مناسیب روانشناسیی در نشیان دادن
این که اغلب مردم به روشهای مشخصی رفتار میکنند ،کامااب نبوده است.
) بنابراین ،چازی به عنوان داشتن فضایل و رذایل ّ
سنتی که بهطور گسترده به عنوان خصیلتهای
جهانشمول فهماده شود ،وجود ندارد (.)Miller, 2014, p. 419
ّ
گام دوم نشان دادن اینکه این مطالعات مسئلهای جیدی بیرای اخیالق فضیالت ارسیطو یی و بیه
ّ
همان منوال مسئلهای جدی برای هر دیدگاه دیگری در اخالق هنجیاری اسیت کیه بیه نحیوی از
انحییاء متعهیید بییه خصییلتهای میینش جهانشییمول باشیید ( .)Miller, 2016, p. 90مالییر ادعییای
مورعاتگراها را یاوی یک وجه منفی و یک وجه مثبیت مییدانید و در ارزییابی خیود از دییدگاه
مورعاتگراها ،به هر دو وجه میپردازد .او ابتدا ییک صیورتبنیدی اولایه از وجیه منفیی ادعیای
1. consistency
2. stability
3. evaluative integration

✺

مورعاتگراها ،ارائه میدهد:
(ن  )7شواهد تجربی فراوانی وجیود دارد کیه بیا تملیک گسیترده خصیلتهیای معیان ناسیازگار
است (.)Miller, 2014, p. 86

1. behavioral dispositions
2. psychological realities
3. causes of behavior
4. broad
5. global
6. stable
7. cross-situationally consistent
8. situation or context free
9. invariant
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در تحلال گزاره (ن  )7به نظر مالر ،مورعاتگراییان فلسیفی تمیام ادعاهیای خیود را بیر پاییه مفهیوم
«خصلتها» در پژوهشهای تجربی روانشناسان اجتماعی بنا کردهاند و از همانرو ،نچیه در ایین
ادعا مهم است ،تصوری است که نها از مفهوم «خصلتهیا» در ذهین دارنید و البتیه ،تصیور نهیا
روشیین و خییالی از ابهییام ناسییت ( .)Miller, 2014, p. 87برخ یی از اییین تصییورات ،عبارتنیید از:
ملکات (یاالت باثبات) رفتاری ،1وارعاتهای روانشناختی ،2علل رفتیار ،3گسیترده (وسیاع)،4
جهانشمول ،5ثابت (پایدار) ،6همسانی بانمورعاتی ،7فارغ از زمانه ییا مورعایت 8.از نظیر مالیر،
در بان این مفاهام ،مفهوم «فارغ از زمانه یا مورعات» ناازمند توضاح است؛ زیرا این تصور از مفهیوم
«خصلتها»ست که شالوده انتقادات مورعاتگرایان از مفهوم «خصلتهیا» اسیت .از نظیر مالیر،
دستکم سه تفسار را میتوان از مفهوم خصلتها به مثابه فیارغ از مورعایت در ثیار مورعاتگراییان
ردیابی کرد .بنا بر یک تفسار از خصلتها بیه عنیوان «فیارغ از مورعایت» ،ایین ملکیات بیه عنیوان
یاالتی ّفعال و کارکردی ـ بدون در نظر گرفتن مورعات فرد ـ فهمایده میشیوند .بیه عبیارت دیگیر،
عملکرد روانشناختی نها بیتفاوت 9نسبت مورعات در نظر گرفته میشود ،اما این تصیور بیه عنیوان
مشخصه کلی خصلتهایی که به طور معمول میشناسام ،رطعا مبتنیی بیر ییک رو یکیرد نیامعمول
است .برای مثال ،انتظار نمیرود خصلتهایی چون دلسوزی و شجاعت ،بدون مالیظیه میورعاتی
که فرد در ن ررار دارد و تفسارش از مورعاتّ ،فعال شده و به رفتار متناسب با خود رهنمون کنند.
بیه بایان دیگیر ،چنیان تصیور میشیود کیه فعالاییت و عملکیرد روانشیناختی خصییلتهای
مورد بح به طور طباعی وابستگی باالیی به مورعات دارند .چنان تعبایری از «خصیلتهیا» در
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بخشهای متعددی از ثار مورعاتگرایان دیده میشود .مالر ،اظهار میدارد کیه اگیر نچیه بایان
کرده ،درست باشد ،به نظر میرسد که تلقی مورعاتگرایان از مفهوم خصلت و کاربردهیای فنیی
ن در ثار نها مورد پذیرش روانشناسان شخصات ناست .به همان دلال ،مالر اظهار میدارد کیه
بدون مالیظه این نکته تاریخی ،روشن است که هر تالشی برای فهم مفهیوم خصیلتها از ایین
روزمره به طور کلی یا تفکرات فلسفی ّ
ّ
سنتی درباره خصیلتهای مینش
طریق یا تفکرات متعارف
به طور خاص ،خطاست (.)Miller, 2014, pp. 88-89
2
1
یگر فارغ از مورعات یا بیتفاوت به مورعات ،دارا بودن یک خصلت بیه جیای عملکیرد
تفسار د ِ
ن است .به باان دیگر ،این که فردی دارای خصلت درستکاری است ،بی نکه بیه مورعایت خاصیی
که در ن ررار دارد ،ارتباطی داشته باشد؛ میتواند برای ن فرد درست باشد .به عبارت دیگیر ،فیارغ از
مورعات یا بیتفاوت به مورعات به معنی دارا بودن یک خصلت بدون لحاظ شرایق بیروز و عملکیرد
ن خصلت در نظر گرفته شود .تفسار سومیکه مالر برای فارغ از مورعات باان میدارد این است کیه
شاید مقصود مورعاتگرایان سیخنی نسیبی و مقایسیهای 3باشید ،یعنیی خصیلت مشیابهی را افیراد
متفاوتی به درجات متفاوتی داشته باشند .فردی که خصلتی را با درجیهای بیاالتر از دیگیران دارد ،در
مورعاتی مفروضی که مرتبق با ن خصلت است ،بدون در نظر گرفتن مورعات خاصی که در ن ررار
گرفته است ،به دفعات باشتر ن خصلت را بیروز میدهید .از نظیر مالیر ،تصیور مورعاتگراییان از
«خصلتها» در رالب فارغ از مورعات به تصورات عاماانه 4از این مفهوم نزدیکتر است تیا تعیاباری
که به شکل فنی برای ن در ثار خود به کار بردهاند .نتاجه این کیه از سیه تفسیار پیاشگفتیه ،تفسیار
نخست را به دلال این که بهطور کلی با فهم متداول مردم و یتی روانشناسیان و فالسیوفان ناسیازگار
است ،باید کنار نهاد و دو تفسار بعدی را برای فهم مقصود مورعاتگرایان مبنا ررار داد .به نظر مالر ییا
تفسار دوم ،یعنی «دارا بودن» یا تفسار سیوم یعنیی «بیهطیور نسیبی ییا مقایسیهای» تفسیار صیحاح
است ( .)Miller, 2014, p. 90نتاجه این که به نظر مالر« ،خصلت» در ادباات روانشناسیان اجتمیاعی
دارای ابهام معنایی است و از اینرو ،مشخص ناست که مؤیدات تجربی نان دراقا معطوف بیه چیه
چازی است و مورعاتگرایان فلسفی هم مبنای مدعاات خود را بر چنان بستر مبهمیی بنیا کردهانید.
بر اساس تفسار دوم یا سوم ،مالر به جای «خصیلتهای معیان» در (ن  )7مفهیوم «خصیلتهیای
1. possession
2. operation
3. comparatively speaking
4. folk conceptions
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مردم» را پاشنهاد میکند که شامل تمامی معانی ملکات (ییاالت باثبیات) رفتیاری ،وارعایتهیای
روانشناختی ،علل رفتار ،گسترده (وساع) ،جهانشمول ،ثابیت (پاییدار) ،همسیانی بیانمیورعاتی،
فارغ از زمانه یا مورعات باشد و صورتبندی دیگری از (ن  )7میدهد:
(ن  )۵شواهد تجربی فراوانی وجود دارد که با تملک گسترده خصلتهای مردم ناسازگار است.

(ن  )0شواهد تجربی گستردهای وجود دارد که با تملک گسترده فضیایل و رذاییل اخالریی میردم
ناسازگار است.
صورتبندی جدید برای مالر کامال رابل ربول اسیت و بسیاار بیه نظرییه خصیلتهیای مخیتلق او
ِ
نزدیک و بلکه به نوعی باانگر همان است .از اینرو ،مالر با تحلال و نقید مفهیومی و روششیناختی
ادعای اصلی مورعاتگراها ،از گزاره سلبی نها در خصوص تملک خصلتهای مینش ،بیه تملیک
همزمان فضایل و رذایل اخالری در مردم رساد که صورتی از نظریه خصیلتهیای مخیتلق اسیت.
مالر در ارزیابی کلی خود از وجه منفی و سلبی ادعای مورعاتگراها چهیار میورد را بایان مییکنید.
1
نخست این که مورعاتگراها مطالعات تجربی روانشناسیان را در رالیب ادبایات گزینشیی ،میرور
1. selective review of the literature
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پس از ایضاح مفهومی «خصلت» در ادباات مورعاتگراها ،به تحلال شیواهد تجربیی فیراوان
مورد ادعای نان میپردازد .این شواهد شیکلهیای مختلفیی دارد ،امیا مشیهورترین نیوع ایین
شواهد همبستگی بان شیواهد میرتبق بیا پیاشبانییپیذیری رفتیار ییک فیرد در مورعاتهیای
مشخصی با رفتار او در مورعات زمایشی است .به عبارت دیگر ،در یالی که همبسیتگی بیان
عاملهای مشخص پرسشنامههای شخصات بسیاار باالسیت ،ورتیی امتایازات پرسیشنامیه
گروهی از شرکتکنندگان با رفتارهای وارعی نها مرتبق میشود ،یا رفتار مرتبق با یک خصلت
در مورعات خاصی با رفتار در مورعات دیگری مرتبق میشود ،این همبستگی به شکل عجابی
پایان است و بهندرت از مقدار  ٪ 0باشتر میشود .یعنی خصلت تنها  ٪ ۵از مقدار تغاارات در
رفتار را تباان میکند و  ٪ ۵7ایین تغاایرات تبایانناشیده بیاری میمانید ( )Miller, 2016, p. 91و
مورعاتگرایان ،ادعا میکنند که فرضاه خالف که به نفع مورعاتگرایی است باری میماند کیه
میتوانید تباانیی بیرای ن  ٪ ۵7تغاایرات تبااننشییده ارائیه کنیید ،امیا اییین نتاجیهگاری بسییاار
سادهانگارانه است و به لحاظ روششناسی رابل اتکا ناست .مالر در ارزییابی شیواهد تجربیی
فراوان مورد ادعای مورعاتگراها (ن  )۵را چنان صورتبندی میکند:
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کردهاند و در کنار نها مطالعاتی را بررسی نکردهاند که همبستگیهای باالتری را نشان دادهاند.
دوم ،این که مطالعات تجربی مورد استناد مورعاتگراها ،به دور از مسائل روششناسانه نبیوده
و اییین مطالعییات بییه ّ
متغارهییای شخصییاتی درون فییردی توجییه نکییردهانیید .نکتییه س یوم ،تأکایید
مورعاتگراها بر کوچک بودن مازان همبستگی  0درصد است که از ن نتاجه گرفتهاند کیه تنهیا ۵
درصد تغاارات را تباان کرده و بقاه تباان ناشده باری میمانید و در نهاییت ،بایید بیرای تبایان ۵7
درصد تغاارات باراماندهّ ،
متغار مورعات را لحاظ کرد .در وارع ،مالر ادعا دارد کیه مورعایتگراهیا
در مواجهه با مازان همبستگی  0درصد دچار خطای تفساری شدهاند و تفسار مورعاتگراها تنهیا
تفسار ممکن ناست ،بلکه در مطالعیات فراوانیی در یوزههیای پزشیکی ،بیا مقیادیر همبسیتگی
کمتری تفساری متفاوت از تفسارها مورعاتگراها از همبستگی متغارهیای میورد مطالعیه وجیود
دارد که مورد پذیرش است و نکته چهارم را تحت عنوان تجماع مناظر باان میکند .به این معنا که
ورتی انبوه رفتارها در مورعاتهای زیادی به جای رفتارهای منفرد لحاظ شیود ،همبسیتگی بسیاار
باشتری یافت میشود.
مالر ،وجه مثبت یا ایجابی ادعای مورعاتگراهای روانشناختی چون ماشیل را در تأکاید نهیا
بر وجود یاالت ذهنی و درونی و نقش واسطهای نها در بروز رفتار دانسته که البتیه ،میورد توجیه
مورعاتگراهای فلسفی چون هارمن و دوریس نبوده است.
عالوه بر تحلالهای پاشگفته ،مالر پاسخهای دیگری را در برابیر مورعایتگراهیا بایان کیرده
است که اجماال مرور میشود.
خطای تفسیری یافتههای تجربی

مورعاتگرایان در تفسار مطالعات تجربی ،به تفاوتهای فردی اشخاص در داشتن خصیلتهای
منش توجه نکردهاند .از اینرو ،از پیایان بیودن مایزان همبسیتگی بیان عوامیل پرسیشنامیهای و
مورعاتهای زمایشی ،نمیتوان نتاجه گرفت که خصلتهای منش در پاشبانیی و تبایان رفتیار
افراد در مورعاتهای مختلف کار مد ناستند .اگر در مطالعات تجربی اینگونه بود که برای مثیال،
یک گروه از افراد که بر اساس پرسشنامههیای شخصیات ،همبسیتگی بیاالیی بیان عامیلهیای
خصلتهای منش در نها محرز شده باشد ،به عنوان گروه زمایشی و گروه دیگری که همبسیتگی
پایانی بان عاملهیای خصیلتهای مینش در نهیا محیرز شیده باشید ،بیه عنیوان گیروه کنتیرل
در نظر گرفته میشدند و در مورعات زمایشی همبسیتگی رفتیار گیروه زمایشیی بیا عامیلهیای
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پرسشنامه ،تفاوت معناداری با همبستگی رفتیار گیروه کنتیرل بیا عامیلهیای پرسیشنامیه پایدا
نمیکرد ،مورعاتگرایان میتوانستند ادعا کنند که عاملهای خصلتهای منش تباانگیر تفیاوت
رفتیار افیراد در مورعاتهییای مختلییف ناسیت .در یالیکیه همبسییتگی پییایان بیان عامییلهییای
پرسییشنامییه و رفتییار افیراد در مورعاتهییای زمایشییی را میتییوان ناشیی از تفییاوتهییای فییردی
دانست (.)Miller, 2014, p. 420
امتیاز کمیابی پاسخ

درک نادرست از مفهوم منش

به اعتقاد کامتکار ،هارمن و دوریس با مفهومی سختگارانه و سطحی از منش به نقید و انکیار ن
پرداختهاند که همان مفهوم مورد نظر ارسیطو و فضیالتگراییان ناسیت (.)Kamtekar, 2004, p. 460
اکنون سؤال مهیم ایین اسیت کیه چیه و یژگییهیایی از مفهیوم خصیلتهای مینش ــ از سیوی
مورعاتگرایان ـ سطحیتر از چارچوب ارسطوئاان فهم شدهاند؟ کامتکیار ــ مطیابق بیا نظیر
ارسطو ـ باان میدارد که همه فضایل اخالری ناازمند یکمت عملیاند« ،ملکهای که بهخوبی
درباره نچه رهنمون میشود به یک زندگی خوب به نحو کلی ،تعمق میکند»( Kamtekar, 2004,
ِ
 .)p. 480کامتکار به هارمن و دوریس اعتراض میکند که نها به نچه موجب میشود که فضایل
مبنای عمل و رفتار فرد شود ،یعنی یکت عملی ،توجه نکردهاند .منش فضالتمند اسیت کیه
دارای ملکه یکمت عملی باشد .از نظر مالر ،پاسخ کامتکار به هارمن و دوریس و مفهومیکه
از فضایل منش ـ بر اساس یکمت عملی ـ ارائه داده اسیت ،در واریع ،همیان کمایابی پاسیخ
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کماابی پاسخهای مورد انتظیار از زمیودنیهیا در مورعاتهیای وارعیی خدشیهای بیه فضیایل وارد
ُّ
نمیکند؛ زیرا از نظر فضالتگرایان ،تملک فضایل یک فرایند ترباتی است که به تیدریج و رفتیهرفتیه
ُّ
بر موانع و نوارص منش افراد چاره میشود و به تملک خصلتهای منش و فضایل اخالریی و زدودن
رذایل اخالری میانجامد ( .)Miller, 2014, p. 421از اینرو ،نظریهپیردازان و پایروان اخیالق فضیالت
میتوانند بدون ن که دست از دیدگاه خود بردارند ،نتایج مورد نظر مورعاتگرایان را تصیدیق نماینید
ُّ
و دلال ن را فقدان تملک خصلتهای منش و فضایل اخالری به جهت نحوه تربات زمیودنیهیای
مطالعات تجربی بدانند ،یعنی پایان بودن همبستگی را ناشی از تفاوتهای فردی بدانام.

است که در سطرهای پاشان باان شد .دلایل ناسیازگاری بیان خصیلتهای پرسیشنامیهای و
مورعات زمایشی زمودنیها این است که در بان زمودنیها فیردی کیه بیهواریع فضیالتمند
باشد ،یعنی دارای ملکه یکمت عملی باشد ،بساار کمااب بوده است و این همیان اسیت کیه
تحت عنوان کماابی پاسخ مطرح شد و در این صورت ،ناازمند طرح بح مفصلی از فضیایل
و منش ناست (.)Miller, 2014, pp. 422-423
تقریرهای بدیل از مفهوم منش
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مالر اظهار میدارد که یتی نابسندگی تقریر ارسیطوئاان از مینش بیه ایین معنیا ناسیت کیه همیه
تقریرهای دیگر از خصلتهای منش جهانشمول ،با همیان مسیائل مفهیوم ارسیطوئاان از مینش
مواجه شوند .برای مثال ،ماریا مریت ( )۵000اسیتدالل رضیایتبخشیی از بایان هایومی ،ارییک
و یلنبرگ ( )۵00۹از باان کانتی و ادوارد اسلانجرلند ( )۵077از باان کنفوساوسی خصلتهای مینش
داشتهاند که از هجمههای مورعاتگرایان به دور است .و یلنبرگ اظهار میدارد که باان کیانتی او از
فضایل و یتی تصور کهن از فضایل به این معنا که فضایل نادر ولی وارعیاند با یافتههای تجربیی
مورد نظر مورعاتگرایان همساز اسیت ( .)Wielenberg, 2006اسیلانجرلند مینو یسید :ایین سیؤال
همچنان گشوده است که یا فردی میتواند از طریق موزش در بافت دموکراسی سیکوالر میدرن،
هائت بسنده مؤثری از فضایل و مهار مورعاتی را کسب کنید ییا خایر؟ ()Slingerland, 2011, p. 418
از اینرو ،یتی اگر نقد مورعاتگرایان بیا تقرییر ارسیطوئاان از فضیایل کامایاب و موجیه باشید،
تقریرهای بدیلی وجود دارند که از نقدهای مورعاتگرایان در امان هستند.
اهمیت حاالت ذهنی

دوریس و مورفی ( )۵00۵اظهار میدارند که تأثار «اجبارهای مورعاتی» 1بر رفتار ییک فیرد مقیدم بیر
خصلتهای شخصی و یتی یاالت ذهنی معمول از ربال باورها و اماال استَ .سبانی و سیالور بیا
ّ
زمایش مجیدد برخیی از مطالعیات میورد اسیتناد مورعایتگراییان ،دریافتنید کیه ییاالت ذهنیی
مشارکتکنندگان در زمایشها بهراستی بر بروز رفتارهای نها نقش بساار مهمی ایفا میکند .افیرادی
1. situational forces

✺

که در این مورعاتها ررار داشتند ،گاج و مبهوت شده و از شرمسیاری و خجالیت در ن مورعاتهیا
منع شده بودند و از ردرت تیرس از خجالیت و شرمسیاری بیه عنیوان انگازشیی بیرای رفتیار گیاه
نبودند ( .)Sabini & Silver, 2005, p. 559مالر اظهار میدارد نچه در تباان سبانی و سالور اهمایت دارد،
تأکاد نها بر اهمات یاالت ذهنی در تولاد رفتارهای به لحاظ اخالری مناسب اسیت و تأکاید نهیا
بر این که غالبا این یاالت ذهنی ملکهای ،فضالتمند ناستند .از اینرو ،مالر نتاجه میگارد که ایین
پاسخ ناز ـ در وارع ـ چاز باشتری از استدالل «کماابی پاسخ» نمیگو ید (.)Miller, 2014, p. 424
نظام شناختی -عاطفی شخصیت

1. cognitive-affective units
2. if-then situation-behaviour
3. intraindividual behavioral signature
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این مدل با چازی غاز میکند که «وایدهای شیناختی۔عاطفی» 1نامایده مییشیوند و بیرای هیر
یالت ذهنی از ربال باورها ،اماال و مقاصد ضروریاند .با استفاده از این وایدها ،شخصات هیر
فرد را میتیوان بیا ایتمیاالت مختلیف «اگر۔ نگیاه مورعات۔رفتیار» 2نشیان داد .ایین «اگیر هیا»
مورعاتها و « نگاهها» خروجیهای رفتاری هستند .به عبارت دیگیر ،تصیور بیر ایین اسیت کیه
گزارههای شرطی صادری وجود دارند که مورعاتهای یک فرد را با نتایج رفتاری مرتبق میکننید و
این شرایق از فردی به فرد دیگرّ ،
متغار هستند :دو فرد میتوانند در مورعایت یکسیانی ریرار داشیته
باشند و با وجود ایین ،بیه روشهیای بسیاار متفیاوتی عمیل کننید .میدل نظامشیناختی عیاطفی
شخصات میتواند این تغاارپذیری را با تفاوتهای موجود در واییدهای شیناختی۔عاطفی نهیا
تباان کند .تفاوت در رفتار ییک فیرد بیا توجیه بیه ویژگیهیای بیه لحیاظ روانشیناختی برجسیته
مورعاتها را عالمیت رفتیاری درون فیردی 3مینامنید کیه ییاکی از تفیاوت رفتیار ییک فیرد در
مورعاتهای متعدد است .به باان دیگر ،چگونگی تفسار فرد بنا بر وایدهای شیناختی۔عاطفی او
از مورعاتهاست که مبنای رفتار اوست (.)Besser & Slote, 2015, p. 380
به تعبار نانسی اسنو ،این وایدهای شناختی۔عاطفی به مثابه نوعی هوش اجتمیاعی هسیتند
که مبنای تفسار فرد از مورعاتها و بروز رفتار هستند .تحلال درایقتر ییاکی از ایین وارعایت
است که نظام شناختی۔عاطفی شخصات هم در پی ایجاد بناادی نظری برای تباان تفاوتهای
فردی است.

نقد و بررسی ارزیابی میلر از دیدگاه موقعیتگرایان

پاسخهای مختلفی را که مالر تالش کرده است در برابر نقد مورعاتگراییان بیه خصیلتهای مینش
ارائه کند ،میتوان به دو گروه تقسام کرد :الف) منارشه معنیایی در مفهیوم خصیلت؛ ب) منارشیه در
تفسار یافتههای زمایشهای تجربی .مالر از یکسو تالش کرده تا با نشان دادن ابهام معنیایی مفهیوم
خصلت و از سوی دیگر ،منارشه در تفسار یافتههای تجربی در ثیار مورعاتگراییان روانشیناختی و
ابتنای استدالل مورعاتگرایان فلسفی بر این مفهوم مبهم ،بنااد استدالل نها را تضیعاف کنید .مالیر
اظهار میکند که مورعاتگرایی درباره خصلتهای منش و ماهایت نهیا ییاوی بصیارتهایی نایز
بوده است و سبب شده تا نگاه ّ
سنتی به خصلتها را تغاار داده و چارچوب ارسیطویی را رهیا کنیام؛
زیرا تباان ّ
سنتی فضالتگرایان از عاملات اخالری بسنده ناست (.)Miller, 2017, p. 143
ٔ
مناقشه معنایی در مفهوم خصلت
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عالوه بر معانی متعددی که مفهوم خصلت در ثیار مورعاتگراییان دارد و مالیر بیهطیور مبسیوط
بدانها پرداخته است ،مورعاتگرایان با یک نگاه تکبعدی یا صفر و صیدی بیه ارزییابی مفهیوم
خصلتهای منش در زمایشهای تجربی پرداختهاند ،یعنی یا افراد بر اساس وجود خصلتهای
منش رفتار اخالری دارند و یا مبنای رفتار اخالری در فقدان خصلتهای منش بیر مورعایت افیراد
بنیا میشیود .ایین در ییالی اسیت کیه همیان زمایشهیای تجربیی نشیان میدهید کیه وجیود
خصلتهای منش در افراد ،به صورت صفر و صدی ناست و هر فیردی مراتبیی از خصیلتهای
منش را دارد .این گزاره را میتیوان دسیتکیم بیه دو شیکل تفسیار کیرد :یکیی نگیاه تیکبعیدی
فضالتگرایان ّ
سنتی به خصلتها؛ یعنی خصلتهایی داریم که مرتبق با مینش خیوب هسیتند و
فضالت شمرده میشوند و در عان یال ،خصلتهایی داریم که مرتبق با منش بیدانید و رذیلیت
رلمداد میشود .تفسار دیگر این که به جای نگاه تکبعدی به خصلتها ،نگیاه دو بعیدی داشیته
باشام ،یعنی ما دو گونه خصلت نداریم که ییک دسیته از نهیا را فضیایل و دسیته دیگیر را رذاییل
بنامام ،بلکه خصلتهای منش دو وجهی هستند و هر خصلت مینش ،هیم مراتبیی از فضیایل را
دارد و هم مراتبی از رذایل راِّ .ردپای این نگاه مالر ار در دو جا میتوان دید.
نخست ،در تفسار سومی که از خصلتهای منش برای رفع ابهام از ن در باان مورعاتگرایان
کرده است و ن در رالب امری مقایسهای در نظر گرفته است که با درجات متفاوتی در افراد وجود
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داشته باشد .این تفسار مالر با نظریه خصلتهای مخیتلق او رابطیه دارد .از نظیر مالیر ،افیراد نیه
دارای فضایل اخالریاند و نه دارای رذایل اخالری ،همچنیان افیراد دارای فضیایل موضیعی 1نایز
ناستند ،بلکه دارای خصلتهای منش استواری 2هستند که نقش مرکزی در پاونید بیان اندیشیه و
اعمال اخالری ایفا میکند .این خصلتها ـ به لحاظ اخالریی ــ هیم از جنبیههای مثبیت دارای
اهماتی هستند که مانع از این میشود که نها را رذایل رلمداد کرد و هم از جنبههای منفیی واجید
اهماتی هستند که مانع از این میشود که نها را فضایل رلمداد کرد ( ،)Miller, 2016, p. xiبلکه ایین
خصلت منش به مثابه یک واید فضالت۔ رذیلت است .این که فردی در مورعاتهیای مختلیف
بتواند بر مبنای خصلتهای خوب منش رفتار کند ،بستگی به این دارد که در واید خصیلتهای
منش ،چقدر وزن خصلتهای خوب (فضیایل) باشیتر و وزن خصیلتهای بید (رذاییل) کمتیر
باشد .هر چه وزن خصلتهای منش خوب باشتر باشد ،در مورعاتهیای باشیتری مبنیای رفتیار
ِ
اخالری خصلتهای منش خوب است .وزن این خصیلتها را هیم از نظیر مالیر نحیوه تربایت
اخالری تعاان میکند که مورد توجه فضالتگرایان و بهویژه ارسطو هم بوده است.
3
بیه
مالر در فصل خر کتاب م و روانش اسی اخالق و همچنان در کتاب شاکا ما
پرورش اخالری و راهبردهای ایجاد و توسعه منش خوب 4پرداخته است و راهبردهیای ّ
متنیوعی را
مبتنی بر بافت سکوالر و در فصل خر ن یک رویکرد دینی برای این منظور بهطور کلی نشان داده
است .مالر ،میپذیرد که زمایشهای تجربیی نشیان میدهنید تنهیا خصیلتهای مینش خیوب
(فضایل) ـ در مورعاتهای مختلف ـ مبنای رفتیار اخالریی افیراد ناسیتند ،امیا ایین تفسیار را رد
میکند که پس ،این مورعاتها هستند که بهجای خصلتهای منش ،مبنیای رفتیار اخالریی فیرد
هستند؛ در عوض او همچنان خصلتهای منش را مبنای رفتیار اخالریی افیراد میدانید و نهیا را
ترکابی از فضایل و رذایل میانگارد .در واریع ،از نظیر مالیر ،یافتیههای مورعاتگراییان توصیافی
تجربی از منش وارعی افراد در وضعات کنونی افراد است .شکاف مذکور بان وارعایت موجیود و
وضعات مطلوب منش افراد است که با تربات اخالری و پرورش فضایل به طور کلی میتوان این
رخنه را پر کرد ( .)Miller, 2016, pp. 230-240 & 2018, pp. 169-247تفسار مالیر از ماهایت فضیایل و
رذایل و خصلتهای منش ،دربردارنده نکاتی درخور توجه است:

ّ

در دیدگاه سنتی و مرسوم فضالتگرایان ـ اعم از ارسطو و شاریان او و فضالتگرایان جدید ـ
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خصلتهای منش تک بعدیاند و ما در وارع ،دو گونه خصلت داریم کیه وجیود یکیی بیه منزلیه
عدم دیگری است ،یعنی یا فردی درستکار است یا ناست .اگر درستکار باشید ،فضیالتمند و در
غار اینصورت ،رذیلتمند است و فضالتمندی ید وسق ماان دو رذیلت اسیت ،امیا در نگیاه
مالر ،خصلتهای منش ،دو بعدیاند و یک خصلت منش ،همزمان هم واجد جنبههای مثبت و
خوبساز است که فضایل هستند و هم واجد جنبههای منفی و بدساز که رذاییل هسیتند .وجیود
این دو جنبه مانع از این میشود که بتوان یک خصلت مینش را تنهیا فضیالت ییا رذیلیت ناماید.
به نظر نگارندگان این مقاله ،دیدگاه مالر از یا تباان این که چرا افراد بیر اسیاس فضیایل عمیل
نمیکنند ،ترجاحی بر دیگر تقریرهای اخالق فضالت ندارد.
بییه ادعییای مالییر ،در یییک واییید خصییلتی کییه شییامل فضییایل و رذایییل اسییت ،وزن باشییتر
خصلتهای خوب و بد اسیت کیه تعایان کننیده رفتیار اخالریی فیرد اسیت و دیگیر تقریرهیای
اخالق فضالت مدعیاندکه اگر منش فرد فضالتمند باشد ،فضایل مبنای رفتار اخالری هستند و
اگر نباشد ،رذایل مبنای رفتار فرد در مورعاتهای اخالری هستند ،اما ن نکتیهای در نظرییه مالیر
وجود دارد و ن را نسبت به تقریر ارسطویی و دیگر تقریرهای اخالق فضالت که فضیالت را یید
وسق ماان دو رذیلت میدانند ،متمایز میکند این است که در تقریر ارسطو و راییج ،فضیالت بیه
جهت این که ید وسق ماان دو رذیلت است ،برای هر فردی جایی بان دو رذیلیت ریرار میگایرد و
در این صورت ،تصور این که فضایل بتوانند دارای مراتبی از نقص تا کمال باشند ،دشیوار و تبایان ن
با پاچادگی همراه است ،اما در تقریر مالر یک واید خصلت در یکسو رو به سوی فضیالت کامیل
رذیلت کامل دارد و بنابر این ،فضالتمندی و رذیلتمنیدی ،مییتواننید
و در سوی دیگر رو به سوی ِ
اموری ذومراتب باشند.
در نظریه خصلتهای مختلق ،هاچ فردی ناست که به طور مطلق فضالتمند ییا رذیلتمنید
تصور شود ،بلکه بر اساس مقدار وزن خصلتهای خوب و بد منش ،همواره مراتبی از فضیایل و
رذایل را دارد .زمایشهای تجربی هم همان را نشان میدهد .افیراد نیه یکسیره بیر اسیاس مینش
خوب و نه یکسره بر مبنای منش بد رفتار میکنند ،بلکه در برخی مورعاتها خصلتهای خیوب
منش و در برخی مورعاتها خصلتهای بد منش مبنای رفتار نهاست .این تباان هم با یافتههای
توصافی تجربی درباره خصلتهای منش سازگار است و هم به عنیوان ییک نظرییه هنجیاری در
ِ
اخالق ،راه را برای ابتنای رفتار اخالری بر اساس خصیلتهای مینش خیوب و فضیایل از مسیار
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تربات اخالری باز میگذارد ،اما در تقریر ارسطو و تلقی راییج از اخیالق فضیالت ،اگیر فضیایل
مبنای رفتار فرد نباشد ،فرد دیگر هاچ مرتبهای از فضالتمندی را ندارد؛ زیرا فضیالت یید وسیق
ّ
ماان دو رذیلت است که یا در فردی محقق شده است یا خار .از اینرو ،در پاسخ به این سؤال کیه
چرا افراد بر اساس ملکات منش رفتار نمیکنند ،یا باید ن را ـ همچون سقراط و افالطون ـ ناشیی
از نادانی فرد بدانند یا همانند ارسطو همراه با نادانی ،به موضوع ضعف اراده متوسل شوند ،امیا در
دیدگاه مالر هم رفتار اخالری و هم رفتار غاراخالری با توسل به خصلتهای منش تباان میشود.
از اینرو ،نظریه خصلتهای مختلق مالر درباره خصلتهای منش ،ردرت تباانی باشتری دارد و
تعداد مسائل باشتری را تباان میکند و بر دیگر تقریرها ارجح است.
با وجود نکات مثبتی که نظریه مالر دارد ،یکی از ضعفهای اساسی نظرییه مالیر کیه تلویحیا
پاشتر ناز بدان اشاره شد ،بیتوجهی او به نقش مهم عقیل عملیی در اخیالق فضیالت اسیت .در
بخش باان مسئله ،اشاره شد که دور سوم نقدهای مورعاتگراییان بیا چیرخش از خصیلتها بیه
عقالنات عملی ،به اساسیترین موضوع در اخالق فضالت توجه کرده اسیت .جیان دورییس در
فصل یازدهم کتاب راه ما روانش اسی اخالق 1با عنوان «منش» که در سال  ۵070منتشر شیده
است به موضوع عقالنات عملی و یکمت عملی پرداخته و پاسخ کامتکار را نقید کیرده اسیت و
مالر با اینکه کتابش در سال  ۵07۰منتشر شده است و در سالهای بعد هم به نقد مورعاتگرایی
پرداخته است ،به پاسخ جان دوریس به کامتکار التفات نکرده است .جان دوریس در ایین کتیاب
ضمن تأیاد نقش مهم یکمت عملی و عقالنات عملی ـ به عنوان مبنای رفتار فرد فضالتمند در
مورعاتهای مختلف ـ همنوا با یافتههای علیوم شیناختی ،برخیورداری از ن را بسیاار کمایاب و
دشوار دانسته است و به طرح موضوع عقالنات ناتمام 2پرداخته است .نچه دوریس در پاسیخ بیه
کامتکار و در نقد اخالق فضالت ،تحت عنوان «عقالنات ناتمام» بایان میکنید ،از چنید جهیت
بساار مهم است .نخست ،این که این بخش کتاب را ماریا مریت ،جان دوریس و گالبرت هارمن
با هم نوشتهاند و دربردارنده دیدگاههای منتقدان اساسی خصیلتهای مینش اسیت و ایین فصیل
کتاب مشخص میکند که بح فقدان خصلتهای منش و انکار کلی ن که در ثار ربلی نهیا ــ
و بهویژه هارمن ـ دیده میشد ،متعیادلتر شیده اسیت و نقید نهیا بیه مسیئله یکمیت عملیی و
عقالنات عملی معطوف گردیده است .جهت دیگر این است کیه یکمیت عملیی و کمایابی ن
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موضوعی است که مورد اذعان نظرییهپردازان اخیالق فضیالت نایز هسیت و یکمیت عملیی را
پشتوانه خصلتهای منش و فضایل دانستهاند و دستاابی به ن را امری ممکن ،اما دشوار ،کمااب
و طی یک فرایند تربات ِی تدریجی و مستمر دانستهاند .برخیورداری از یکمیت عملیی و بیه بایان
دوریس« ،عقالنات عملی» ناازمند فرایند موزش و تربات اسیت و اگیر نظیام ترباتیی در رلمیرو
اخیالق فاریید اهییدافی در زمانییه توسییعه عقالنایت عملیی باشیید ،کمایابی ن در زمییودنیهییای
زمایشهای تجربی مورد استناد مورعاتگرایان ،امری طباعی است و این نکتهای است که بهطور
ضمنی توسق اسلانجرلند ،بدان اشاره شده است .از اینرو ،به نظر مییرسید پاسیخ دورییس بیه
کامتکار ـ در وارع ـ به واکاوی ریشهای تفاوتهای فردی اشاره میکند و اشکالی کیه بیه دورییس
وارد است ،این است که به این نکته التفات نمیکند که نظیام موزشیی و ترباتیی غیرب و بیهو یژه
امریکا ،در رلمرو اخالق ،اساسا بر پرورش منش اخالری و توسعه عقالنات عملی بنا نشده است.
ضعف تقریر مالر نسبت به تقریر ارسطو و نظریهپردازان جدید اخالق فضالت ،نقش مهمیاست
که یکمت عملی در تربات اخالری و فضالتمندی دارد که مالر بدان التفات نداشته است.
مالر در فصل پاییانی کتیاب ما و روانش اسای اخاالق و همچنیان در فصیل پاییانی کتیاب
شکا م به موضوع تربات اخالری پرداخته ،اما اشارهای به پرورش عقل عملی و نقیش مهیم ن
در فضالتمندی نکرده است و تنها راهبردهایی را برای کسب و توسعه خصیلتهای مینش معرفیی
کرده است .راهبردهای مالر پاوندی با عقل عملیی و بیه تعبایر جیان دورییس« ،عقالنایت عملیی»
ندارد ،در یالیکه همانگونه که مورعاتگرایانی چون هارمن و دوریس بدان وریوف یافتهانید ،نقیش
عقالنات عملی در ابتنای رفتارهای اخالری بر خصلتهای منش خوب ،غاررابل انکار است.

مناقشه در تفسیر یافتههای آزمایشهای تجربی

در مواجهه با یافتههای تجربی ،تمام توجه مالر بیر تفسیار نادرسیت مورعاتگراییان از یافتیههای
تجربی متمرکز بوده است .گو این که هاچ نقدی به لحاظ روششناختی بر فرضیاههای تجربیی و
زمایشی به زمایشهای مختلف وارد ناست ،امیا بیه نظیر میرسید بیا توجیه بیه مشیکالتی کیه
روشهای زمایشی و ّ
کمی برای زمیودن فرضیاهها دارنید ،مالیر میتوانسیت یافتیههای تجربیی
مورعاتگرایان را از دو منظر مورد ارزیابی و نقد ررار دهید؛ یکیی نقید چگیونگی فرضاهسیازی و
اجرای زمایشهای تجربی و تحلال و نقد روششناختی مورعاتگرایان که مورد توجه برخی بوده

✺
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است1و مالر بدان نقدها التفات نکرده است .نقد روششناختی مطالعیات تجربیی روانشناسیان
اجتماعی از این یا مهم است که نقاط ضعف و روت مطالعیات تجربیی را نماییان مییکنید؛
اهمات تحلال نقاط ضعف و روت مطالعات تجربی روانشناسان دربیاره خصیلتهیای مینش و
تأثار نها بر رفتار اخالری در این است که مازان واریعنمیایی یافتیههیای پیژوهشهیای میذکور و
مستند بودن نها را باشتر روشن میسازد.
موضوع دیگر چگونگی تفسار یافتههای تجربی که هم مورد توجه دیگران بیوده و هیم مالیر بیه
تفصال به نقد ن پرداخته است .از سوی دیگر ،مالر پاسخ رانعکنندهای به ایین پرسیش نمیدهید
که مورعاتها چگونه با رفتارهای اخالری افراد و خصلتهای منش نها مرتبق میشیوند .از نظیر
مالر ،نقش مورعاتها ـ در بروز اعمال اخالری ـ این است که هر خصلتی در زمانهای که میرتبق
با ن خصلت استّ ،فعال میشود و مبنای رفتار فرد ررار میگارد ،یعنی اگر فردی شجاع باشید بیا
اینکه دارای این خصلت است ،در مورعاتهیایی کیه ناازمنید بیه عمیل شیجاعانه اسیت ،ایین
خصلت منشأ عمل شجاعانه فرد خواهد شد .از اینرو ،از نظر مالر ،وزن خصیلتهای خیوب و
بد منش تنها تعاانکننده این است که فردی به لحاظ اخالری چگونه رفتار کند و مورعاتهایی که
افراد در نها ررار دارند ،تأثاری بر رفتارهای اخالری نها ندارد ،اما سوی دیگر مسئله این است کیه
محک مازان تأثار خصلتهای منش ،مورعاتها هستند .به باان درایقتر ،بیروز عمیل بیه لحیاظ
اخالری فضالتمند با مازان دشواری مورعاتی که فرد در ن ررار مییگایرد ،رابطیه معکیوس دارد؛
هرچه مورعاتها دشوارتر باشند ،امکان ابتنای عمل بر فضایل منش کمتر میشیود ،یعنیی ورتیی
مازان دشواری مورعات در مواجهه با روت فضایل منش غلبیه دارد ،فضیالت مینش مبنیای عمیل
اخالری ناست و در عوض ،مورعات و مازان پاچادگی و دشواری ن متعان کننده رفتیار اخالریی
است .زمایشهای متعدد روانشناسان اجتماعی ناز یاکی از همان نکته است که مورعاتها بیر
نحوه رفتار دمها تأثارگذارند.
از اینرو ،بهتر است مبنای تحلال و تباان رفتارهای اخالری را به صورت یک واید دو وجهیی
خصلت ۔مورعات 2در نظر بگاریم و چنان ناست که تنها خصلتها یا تنها مورعاتها بنااد رفتیار

اخالری باشند .بلکه با یک واید دو وجهی خصلت ۔ مورعات منش و رفتار اخالری رابیل تبایان
است ،اینگونه که با افزایش وزن خصیلتهای مینش ،وزن مورعاتهیا در رفتیار اخالریی کمتیر
میشود و بالعکس.
جمعبندی
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در جمعبندی نهایی میتوان گفت که نقید مورعاتگراییان بیه خصیلتهای مینش ،در توصیاف
وارعات موجود رفتار اخالری افراد و مازان اخالری بودن نها در مورعاتهای متفاوت ـ با ایین کیه
ّ
چالشهیای جیدی بیرای اخیالق فضیالت ایجیاد کیرده اسیت ــ یافتیههای ارزشیمندی را نایز
در بر داشته است .مالر ـ در مواجهه با یافتههای تجربی روانشناسان ـ با ارائیه نظرییه جدییدی از
ماهات خصلتهای منش و با فاصله گرفتن از دیدگاه ارسطویی و طیرح نظرییه «خصیلتهیای
مختلق» تباان جدیدی از منش اخالری به دست داده است که بیر اسیاس ن ،مینش افیراد را نیه
میتوان فضالتمند شمرد و نه رذیلتمند ،بلکه خصلتهای منش افیراد ،ییک وایید دو رطبیی
است که هم واجد جنبههای مثبت است و هم واجد جنبههای منفی.
مالر ،تالش کرده است تیا بیا طیرح نظرییه «خصیلتهای مخیتلق» ،رفتارهیای اخالریی را
همچنان بر خصلتهای منش ستوار نگاه دارد و نقش مورعاتها را به عنوان بسیتری متناسیب بیا
شیرایق فعالسییازی خصییلتها تباییان کییرده اسییت ،امییا یافتییههای تجربییی نشییان دادهانیید کییه
مورعاتهای مختلف میتوانند رفتار اخالری افراد را تحت تأثار ررار دهند.
همانگونه که پاشتر اشاره شد ،مبنای تحلال رفتار اخالری را نه تنها میتوان مورعات دانسیت
و نه تنها خصلتهای منش ،بلکه یک واید خصلت ۔ مورعات ،تبایان درایقتری از نحیوه رفتیار
اخالری افراد ارائه میکند و نکته خر این که در نظریه مالر ،رابطه عقالنات عملیی کیه از مفیاهام
مهم اخالق فضالت است با خصلتها ،فضایل و رذایل منش و مورعاتها تباان نشده است.
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