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چکیده

یکی از نگرانیهای مشترک در ماان مدافعان اخالق فضالت ارسطویی ،پرداختن به مسئله منش انسانهاسیت .ایین
مسئله که در دو ررن گذشته ،به طور خاص مورد مداره پژوهشیگران ییوزه تعلیام و تربایت بیوده ،پیس از ایایای
اخالق فضالت ـ در دهه  7۵70ـ بهسوی کاربست عملی رویکردهای فضالتمحور در تربایت اخالریی ،پیاش
رفته است .از ن زمان تا کنون ،چالشهای جدیدی در برابر اخالق متکی به مینش ییا اخیالق فضیالتمحیور بیه
خیود وجیود
وجود مده که عمده نها از سوی طرفداران اخالق مراربت و مورعاتگرایان مطرح شدهاند و عمومیا ِ
منش و بهطور ضمنی فضالت ،زیر سؤال میرود .در این مقاله ،به روشی تحلالی و انتقادی میکوشام تا نخسیت،
ّ
مازان جدی بودن این چالشها را بررسی کنام و سپس به این مسئله میپردازیم که یا بر مبنای فهیم ارسیطویی کیه
فضالت را ناازمند یکمت عملی میداند ،ارائیه الگیویی از ییک انسیان یکیام ،میتوانید هیدفی دسیتیافتنی و
معقول برای تربات اخالری افراد جامعه و بهویژه کودکان و نوجوانان ،باشد؟ و اگر چنیان نباشید ،هیدف از تربایت
اخالری فضالتمحیور چیه خواهید بیود؟ واکیاوی ماهایت ایین هیدف و جایگیاه ن در سیامای کلیی زنیدگی
ِ
انسان امروز ،همراه با تباانی از شاوههایی مؤثر در رشد عامل فضیالتمند ،از دیگیر مبایی مطیرح شیده در ایین
مقاله هستند.
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اخالق سنتی است که به تعبار ردما ،میتوانید راهنمیای
فضالتمحوری ،یکی از عناصر کلادی
ِ
خوبی برای نال به یااتی واال و رشدیافتیه باشید؛ یایاتی کیه بیه ارتقیای تواناییهیای روییی و
فعلات یافتن استعدادهای بالقوه دمی میانجامد ،اما به نظر میرسد نظریههای اخالریی میدرن،
از اهمات ارتقای معنوی زندگی غفلت کردهاند و باشتر تمرکزشان بر ایین بیوده اسیت کیه جهیان
اخالری ما را کوچکتر و بهنوعی رابلکنترلتر کنند .اشکالی که در پایروی از ایین نظرییهها پیاش
می ید ،این است که افراد میتوانند در عان غفلت از خود ،به رمانهای خود نایز جامیه وارعایت
بپوشانند .در مقابل ،دیدگاه فضالتمحور ،موزههای اخالری را به سمت مادهسازی نسیل امیروز
برای فضالتمند شدن و رسادن به واالترین مدار انسانی پاش میبرد .این مهم کمک میکند تا
دمییی از کییودکی نییهتنها عادتهییای درسییت ،بلکییه گرایشهییای عییاطفی مناسییب و توانییایی
تصمامگاری در مورعاتهای اخالری یااتی را ناز بر مبنای «یکمت عملی» بااموزد؛ چازی که
خأل ن در برنامهریزیهای موزشی و ترباتی روزگار ما بهخوبی ایساس میشود.
به نظر میرسد ،برنامههای تربات اخالری در دوران معاصر ،چندان به مسئله رشد شخصیات
در سایه فضالتمندی بها ندادهاند و در درجه اول به تغاایر رفتیار توجیه داشیتهاند .در ییالی کیه
برنامه مبتنی بر رشد اخالری فضالتمحور ،ضمن اهمایت بیه خواسیتهها و ییاالت عیاطفی ــ
ِ
بجای افراد ـ توانایی نها برای داوری نقادانه در مورعاتهای پاچاده اخالری را ارتقیا بخشیاده و
ناز الگوهای عملی خوبی به دست میدهد .البته ،نمیتیوان انتظیار داشیت کیه افیراد جامعیه ــ
بر اساس سنت ارسطویی ـ کامال با فضالت شوند ،اما میتوان نها را در مسار کسیب فضیالت
ررار داد و برای رسادن به کمال اخالری خود یاری کرد.
با توجه به نقش تربات اخالری در کسب فضالت فردی ،در این مقاله سیعی خیواهام کیرد بیا
برخی چالشهای موجود در مسار تربات اخالری فضالتمحور مواجه شویم .همچنان بیر ایین
وارعات تکاه میکنام که نچه میتوانام از یک نظام موزشی اثربخش و مفاد انتظار داشته باشام،
ترباییت اف یر ِاد بییهغایت فضییالتمند ناسییت ،بلکییه باییید چاییزی را هییدف ر یرار دهییام کییه ن را
«یکمت عملی پرورده» مینامام .از همانرو ،در پی راهکارهایی برمی یام تا یکامانه زیستن را
بهعنوان یک هدف معقول و رابل وصول ،از طرییق میوزش اخالریی بیه دسیت ورییم .میا بایید
کودکان را اشخاصی تعلامپذیر و پیاک بیدانام کیه در مسیار کسیب فضیالت گیام برمیدارنید و
در عان یال ،دارای روه عقل و توانیایی محیدودی هسیتند .در نهاییت ،ضیمن اشیاره بیه برخیی
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تالشها در زمانه موزش اخالری که در محاقهای وارعی انجیام میشیود ،چگیونگی کاربسیت
مؤلفههای فضالت را بررسی میکنام و پاشنهاداتی را در راستای کمک به رشد اخالری کودکیان و
نوجوانان ارائه میدهام.
ٔ
 .3اخالق فضیلت و مسئله مراقبت

 .5. 3تبیین دیدگاه نادینگز

ّ
ِنل نادینگز ،مدافع جدی اخالق مراربیت و از پاشیگامان فلسیفه میوزش ،از کسیانی اسیت کیه
موضعی زنانهنگر نسبت به تربات اخالری دارد .او معتقد اسیت کیه اصیل مراربیت بایید شیالوده
تصمامگاریهای اخالری ررار گارد و اگر هدف تربایت اخالریی ،پیرورش انسیانهای خیوب و
فضالتمند باشد ،الزمست نگرش مردانه کنونی به اخالق اصالح شیود .بیه بیاور او ،شیاوههای
جاری برای تربات افرادی طرایی شدهاند که « تمایل به خشونت دارند و یتی نسبت به ریوانان و
منشورهای اخالری که بالمآل از این تمایالت خشونتبار یمایت میکنند نایز بییمالیظهانید»
( )Noddings, 2002, p. 102و این مشکل را میتوان با افیزودن رویکردهیای زنانیهنگیر بیه شیاوههای
ترباتی اصالح کرد.
پرورش منش را کهنترین و شناختهشدهترین شاوه تربات اخالریی معرفیی میکنید و
نادینگز،
ِ
ریشه ن را در اخالق ارسطو مییابد .از نظیر او ،روشهیای ترباتیی در دوران معاصیر ،نیاموفق و
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در دهههای اخار« ،اخالق مراربت» در کنار اخالق فضالت ،بیهعنوان جیایگزین مناسیبی بیرای
رویکردهای مدرن ـ در مواجهه با مسئلۀ تربات اخالری ـ مطیرح شیده اسیت .ایین رویکیرد کیه
چندی پس از ایاای اخالق فضالت در یوزه فلسفۀ اخالق پدید مد ،توانست در مدت کوتاهی
توجه بسااری را به خود جلب کند .البته ،همچنیان ابهامیات و پرسیشهایی در میورد ماهایت ن
وجود دارد که به طرق مختلف و از سوی منتقدان باان شدهاند؛ مثل این که ییا اخیالق مراربیت و
اخالق فضالت دو روحاند در یک بدن و هر دو یک هدف را دنبال میکنند؟ ییا اخیالق مراربیت
صورتی است از اخالق فضالت؟ اخالق مراربت چه کمکی به یل معضالت اخالری کیرده کیه
اخالق فضالت از یل ن ناکام و ناتوان مانده و یا این دیدگاه ،تنها ضمامهای نهچنیدان ضیروری
به اخالق مدرن است؟ در ادامه ،به نقد و بررسی پاسخهای مطرح در این زمانه میپردازیم.
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معاوب بودهاند و اخالق مراربت میتواند جایگزین مناسبی برای جبران این کاستی باشد .نادینگز
پیرورش مینش در ییوزه
در اثر مهمش ،با عنوان سعادت و تعلیم و ت بیات ،بیه محیدودیتهای
ِ
مفهومشناسی فضالت اشاره میکند و مدعی میشود که فضایل مورد توصاه برای پرورش مینش،
«هماشه» هم فضالت به شمار نمی یند .او به فضایلی که عموما مورد اجماعانید ،میپیردازد و از
این ماان سه فضیال ِت صیدارت ،شیجاعت و پشیتکار را برمیگزینید .بیرای مثیال ،ورتیی کسیی
به طرزی گستاخانه یا از سر خودنمایی ،رک و صریح باشد ،شیاید کیالم صیادرانهای را بیر زبیان
جاری کند ،اما رفتارش فضالتمندانه ناست؛ زیرا میتواند موجب رنجش خاطر اطرافاانش شود
یا با صدارت بیجا ،فتنهای برانگازد .نادینگز در مورد «شجاعت» ناز بر این باور اسیت کیه نبایید
بیباکی یک بمبگذار انتحاری را فضالت دانست« .پشتکار» ناز همواره یک فضیالت ناسیت و
در جایی که توانایی فرد در ید و انیدازه تکیالافی کیه بیر عهیده دارد نباشید ،تأکاید بیر پشیتکار،
نابجاست .در این مورد اصرار بر سختکوشی ییا تکیرار ایین راعیده کیه «هماشیه در همیهچاز،
پرتالش باش» تنها میتواند از فرد عادی یک ربات متحرک یا از دانشجوی نامستعد ،یک ماشیان
علمی ناراضی بسازد (.)Noddings, 2003, pp. 159-167
افزون بر این ،نادینگز معتقد است که فضایل ارسیطویی ایتمیاال باشیتر مناسیب ییک شیخص
اصال و متمدن یونانی باشند تا انسان مدرن امروز؛ زیرا در دناای جدید ،انسانها در شرایق متفیاوتی
زندگی میکنند و دیگر اهمایت چنیدانی بیه ارزشهیای اشیرافی باسیتانی نمیدهنید .او همچنیان
طرحهای فعلی پرورش منش را «تالشی عامدانه بیرای فروکیردن فضیایل در ذهین افیراد» توصیاف
میکند که گاه با به کارگاری روشهای سختگارانه تأدیبی و یا تلقان فکری همراهاند .ریشههای ایین
نقد را میتوان در باان فرانک فالناگان ،نویسنده و سخنران مشهور یوزه تعلام و تربات ،رصد کرد:
امروزه پرورش منش از یکسو بهواسطه پاوند با یک سنت رهرمیانپرور کهین ،ریدر و
منزلت کمتری یافته و از سوی دیگر ،به تندبادهایی سرد ،بییریم و خشین همچیون
رفتار غارانسانی با کودکان ،رمانهای «مردانه» یا یک نگرش مسیاحی پرریدرت کیه
اغلب به معنای سکوت در برابر بدرفتاری ،سوءاستفاده ،رلدری و بیتیوجهی دیگیران
بوده ،گرفتار مده است« .شکلدهی منش» به این صورت ،در باشتر موارد ،موجبات
درشتی ،جسارت و بدرفتاری باشتر را فراهم میکند تا بهبود ردرت تماایز اخالریی را
(.)Flanagan, 1996

نادینگز ،با درک این نکته که برخی اخالق مراربت را صورتی از اخالق فضیالت میانگارنید ،تیالش
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میکنیید اییین دو دیییدگاه را از یکییدیگر تفکاییک کنیید .ب یه بییاور او ،اخییالق مراربییت ،اساسییا بییر
«دیگرمحیوری» ،رابطیه نزدییک و وابسیتگی بنیا شیده ،در ییالی کیه اخیالق فضیالت« ،فیرد ییا
عامل محور» است .او زندگی اخالری را کامال تعاملی میدانید و از ایینرو ،همیواره دغدغیه یفیظ
«مناسبات مراربتی» را دارد .از منظر او ،اخالق مراربت در پی این ناست تا مدلی ترباتیی ایجیاد کنید
کییه خروجییی ن اف یرادی باشییند کییه بیاعتنییا بییه اوضییاع نامسییاعد جهییان پارامونشییان ،همچنییان
فضالتمندانه رفتار کنند؛ چنان که ردیسان اینگونهاند .درست است کیه میا مشیتاق چنیان چایزی
هستام ،اما فهم این که رمان ردیسانه زیستن ،دور از تصور و دسترس انسیان عیادی اسیت و اصیرار
یاات فرد را دشوارتر میسازد ،از وجوه تراژیک زندگی است .پس ـ به جای ریدیسپروری ــ
بر نِ ،
باید بر ایجاد شرایطی کیه ایتمیال اخالریی زیسیتن را افیزایش دهید ،تمرکیز کیرد و میدارس را بیه
مکانهایی تبدیل کرد که در نها ،خوب بودن هم ممکن و هم جذاب باشد (.)Noddings, 2002, p. 9
 .3. 3نقد و بررسی
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یکی از اشکاالتی که میتوان به نادینگز گرفت ن اسیت کیه فضیایل میورد تأیاید عمیوم بیا فضیایل
ِ
مورد تأیاد ارسطویی یکسان ناستند و از همانرو ،فهمی که او از سه فضالت یادشده ارائیه میدهید،
با نگرش ارسطو همخوانی ندارد .به باان دراقتر ،این فضایل تنها اشتراک لفظیی دارنید .ارسیطو ،در
بخش سوم ،چهارم و پنجم اخالق نیکوماخوس ،فهرستی بلند بیاال از فضیایل اخالریی را معرفیی و
تحلال میکند ،اما این فهرست را نباید بهمنزله مجموعهای از ویژگیهایی که در نظر عموم ،فضیالت
به شمار میروند ،تلقی کیرد؛ زییرا داوری در خصیوص فضیالت شیمردن ایین ویژگیهیا ،توسیق
«اصحاب فضالت» انجام شده است ،نه «عامه مردم» .به تعبار مکاینتایر ،اینها «فضیایل اصیال»
َ
هستند که به فضایل کامل و غایی ناز مشهورند .در وارع ،ارسطو بان داوری افراد شیرور و ییا کسیانی
که هنوز در ابتدای مسار تربات اخالری هستند ،با یکم صیادره از سیوی انسیانهای فضیالتمند،
تفاوت رائل است و از هر دو دسته انتظار یکسانی ندارد (.)MacIntyre, 1988, p. 6
نکته دوم در خصوص دیدگاه نادینگز ن است کیه هیر چنید سینخ رفتارهیای مربیوط بیه هیر
ِ
فضالت ،ممکن است تنها مختص شرایق اجتماعی و تاریخی زمانه ارسطو باشد ،امیا ایین بیدان
معنا ناست که یاالت و نگرشهای مطابق با فضایل متفاوت ،در طول تیاریخ دچیار محیدودیت
ِ
خیود
تنهیا
،
ایان
ر
گ
فضیالت
نظر
در
،
دانام
می
یکسانی شدهاند ( .)Irwin, 1985, p. xviiهمانطور که
ِ
اعمال و رفتارها مهم ناستند ،بلکه یاالت و نگرشهایی کیه بیا رفتارهیای شیخص فضیالتمند
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همراهند ناز به همان اندازه ،اهمات دارند .از اینرو ،رفتار یک فیرد اصیال فضیالتمند در یونیان
ِ
مند مدرن باشد .در وارع ،به صرف دانستن اعمال متفاوت،
باستان میتواند متفاوت با فرد فضالت ِ
نمیتوان یکم کرد که یک نفر شجاع است و دیگری نه و به همان ترتاب در مورد دیگیر فضیایل،
بلکه مهم ن است که بپرسام یا این اعمال و رفتارهیا بر میده از نگرشهیا و یالتهیای درسیت
هستند یا نه .از اینرو ،هر یک از این دو میتوانستند فضالتمند باشند؛ هرچند در زمانهای دیگیر
و به روشهای متفاوت عمل کنند .اگر هر دو فضالتمند بودند ،یاالت و نگرشهیای مشیابهی
داشتند که به داوری درست نها در مورد نحوه رفتار در شرایق گوناگون پاش مده میانجاماد.
سوم ،ن که اگر انتقادات نادینگز نسبت به شیاوه پیرورش مینش در دوران معاصیر وارد باشید،
پرورش منش باید با اخالق فضالت زاویه پادا کند و ن را ناکار مد جلوه دهد ،در یالی که چنان
هجمهای متوجه اخالق فضالت ارسطویی ناست .فضایلی کیه دییدگاه کالسیاک از نهیا دفیاع
میکند ،ویژگیهای منشی مستقلی ناستند که تنها در شرایطی خیاص فضیالت بهیسیاب ینید،
بلکه فضایلی کامل و هماشگی هستند .بدیهی است که کاهش ارزش و اعتبار پیرورش مینش ییا
لوده شدن ن به برخی مسائل که فالناگان اشاره میکند را نمیتیوان بهیسیاب خطیای ارسیطو و
مدافعانش گذاشت.
نکته خر این که توجه اصلی نادینگز تنهیا بیه ایجیاد شیرایق مناسیب بیرای زنیدگی اخالریی
معطوف است ،نه پرورش فضایل به شکلی خاص و به نظر میرسید ،ایجیاد شیرایق بهتیر بیرای
اخالری زیستن ،صرفا تالشی باشد برای افزایش شانس خوب بودن و نه کسب فضیایل اخالریی،
امییا در اندیشییه ارسییطو ،زنییدگی سییعادتمند دارای دو مؤلفییه اسییت )7 :فضییایل؛  )۵موهبییت
خوشاربالی .البته ،با این که فضالتمندی و خوشاربالی برای یک زندگی شکوفا الزم است ،امیا
َ
نقش و ارزش این دو برابر ناست .ارسطو ،انسان شرور را در هر یال ،بدبخت میداند ،یتی اگیر
خارات بارونی کامال برایش ّ
مهاا شوند و از سوی دیگر ،معتقد است که دمی یتی ورتی خایرات
بارونی را ناز از دست دهد ،مادام که فضالتمند باری بمانید ،خوشیبخت اسیت و بیه تایرهروزی
گرفتار نمیشود (ارسطو 7017 ،ب ،ص ِ .)70۵۵ت ِرنس ایروین 1ـ استاد برجسته فلسفه یونان ــ در بیاب
نقش فضالت و رذیلت در یک زندگی ارزنده و سعادتمند ،میگوید« :ما به بنیایی کیه شیالوده ن
فروریخته باشد ،ویرانه میگویام ،اما مادام که زیربنای اصلی پا برجا باشد ،ن بنا تنها مستهلک یا
1. Terence Irwin
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با سابهای روبنایی بهیساب می ید» ( .)Irwin, 1994, p. 177در نظیر ارسیطو ،فضیالت« ،جیزء
سهم فضالت در سعادت دمی باشیتر
یاکم و یااتی سعادت» یا همان زیربنای اصلی ن استِ .
از هر خار دیگری است و دیگر خارات در مقایسه با ن ،ارزش کمتری دارند.
چنان که مشاهده شد ،انتقادات نادینگز در باب پرورش منش ،مفهوم مدرن و معاصر فضالت
را نشانه گرفته است و به فضیایل سینتی ارسیطویی مربیوط نمیشیود .یتیی اشیارات مهیم او در
ّ
ید وسق ارسطویی باان میشود .از سیویی،
مورد فضایل فردی ،همان نکاتی است که در بح
ِ
به نظر میرسد تأ کاد او بر جایگزینی مناسبات مبتنی بر مراربت و غمخواری ناز ،نیهتنها معرفیت
تازهای به ما عرضه نمیکند ،بلکه از اهمات و ارزش نامحیدود فضیایل بیرای نایل بیه ییک زنیدگی
سعادتمند ناز میکاهد .هرچند شاید برای رشد فضالت تا اندازهای به صوری از همدلی و همیدردی
نااز باشد ،اما این نگرش که کسب فضالت تنها بهواسیطه وجیود ایین امیور ّ
ماسیر میشیود ،بسیاار
خوشبانانه است .در وارع ،سخن از مراربت بدون رشد فضایل ،ارزش چندانی نخواهند داشت.

 .2.3واکاوی دیگر دیدگاهها

3۳

بررسیها نشان میدهد که فهم نادرست ماهات فضایل ارسطویی ،تنها محدود به نیادینگز و امثیال
او ناست ،بلکه شماری از محققان ناز فضایل را ــ بیه غلیق ــ گرایشهیایی تلقیی میکننید کیه
به رایتی میتوان در رفتار فرد مشاهده کرد و به نها عنوان ویژگی خیوب ییا اجتمیاعی دادهانید و
یتی برخی گفتهاند که فضایل ،صرفا گرایشهای فعالی هستند کیه مسیتقال رفتیاری کلاشیهای را
ّ
بروز میدهند و با نحوه استدالل افیراد کیاری ندارنید ( ،)Kamtekar, 2004, pp. 485-486امیا مسیلم
است که این صفات ،با وجود همه جاذبهها و ظرفاتهای مثبت ،بدون همراهی یکمت عملیی،
نمیتوانند معادل معنای سنتی فضایل باشند .به همان ترتاب ،بدون یکمت عملی ،ویژگیهیای
َم ِنشی نادینگز ناز نمیتوانند فضالت به شمار یند.
چنان که اشاره شد ،یاماان اخالق فضالت در سودای استنباط فضایل از دل اعمیال ییا یتیی
الگوهای عمل ـ هر اندازه هم که رابلتحسان باشند ـ ناستند .نان در کنار تحلال نیوع رفتیار ،بیه
چگونگی انجام ن رفتار ناز میپردازند و در وارع ،به عناصر عاطفی و عقالنی گرایشهیا ،توأمیان
توجه دارند.
کارول گالاگان ،روانشناس مشهور مریکایی و صایب اثر تأثارگذار «با صادایی متفااوت» کیه
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بسییااری او را بناانگییذار اخییالق مراربییت میخواننیید ،تحقاقییات مبسییوطی در رابطییه بییا نحییوه
تصمامگاریهای اخالری زنان و مردان انجام داده است .او گرایش اخالری مردان را «عدالتنگیر»،
با تأکاد بر یقوق افراد و ایترام به ن و گرایش اخالری زنان را «مسئولاتنگر» ،با تکاه بر مراربیت از
دیگران میپندارد و رشد اخالری انسان را متضمن یکپارچگی این دو گرایش مییدانید .بیا توجیه بیه
کار گالاگان ،برخی از صایبنظران تالش کردهاند تا شیباهتهای دییدگاه او
اهمات و مبنایی بودن ِ
را با تفکر ارسطو بررسی کرده و از این رهگذر ،رابطه اخالق فضالت و اخالق مراربیت را بهتیر درک
کومتر ـ جامعهشناس هلندی و متخصیص علیوم اجتمیاعی ــ
کنند .یکی از این افراد برجسته خانم ِ
است که این دو رویکرد را از چند جهت به هم نزدیک میداند :نخست ن که هر دو «بهجای اصیول
منیدی
انتزاعی و فراگار ـ بهعنوان جوهره معرفت اخالری ــ بیر جزئایات،
چگیونگی وریوع و زمانه ِ
ِ
پاچاده عمل انسان» تمرکز میکنند؛ دوم نکه در هر دو رویکرد ،رصد روابق متقابیل انسیانی ــ
برای داوری بهتر ـ بساار مهم است؛ سوم ن که بر نقش عواطیف و هاجانیات در اخیالق تأکاید
دارند و چهارم ن کههر دو ،نوعدوستی ،مراربت و مسئولاتپذیری بیغرضانه نسبت به دیگیران را
به یاطه زنان مربوط میدانند (.)Komter, 1995, pp. 157-159
از نظر کومتر ،اما این شباهتها تنها ظاهری هستند و ارسطو ـ برخالف گالاگیان ـ عیامگرایی
را در برابر خاصگرایی ،عدالت را در برابر مراربت و اسیتدالل را مقابیل فضیالتمندی ،بیهعنوان
اضداد اجتنابناپذیر ،نمیبانید ( .)Komter, 1995, p. 166از همیانرو ،کیومتر سیامای ارسیطویی
اخالق را یکپارچهتیر میدانید .بیه نظیر میرسید ،اگیر ــ بیه پایروی از ارسیطو ــ ن اضیداد را
«اضداد ذاتی» ندانام ،میتوان ارزیابی کومتر را پذیرفت.
 .2فضیلت و پرورش منش

بیتردید ،کاربست اخالق فضالت در تربات اخالری با مشکالت و موانعی روبهرو است .باشیتر
این موانع یاصل مبایثی در فلسفۀ اخالق است که پارامون ویژگیهای منشی مطیرح میشیود و
خیود «مفهیوم مینش» را نایز بیه چیالش
گاه تا جایی پاش رفته که یتی برخی فالسوفان متیأخرِ ،
کشادهاند .به عنوان مثال ،گالبرت هارمن ـ فالسوف مریکایی و از مدافعان نسبیگرایی اخالری ـ
در مقالهای با عنوان بح برانگاز «اخالق فضالت ،بدون ویژگیهیای منشیی» ادعیا میکنید کیه
منشی پایدار با یکدیگر متفیاوت باشیند و
هاچ شاهدی وجود ندارد که افراد ،به لحاظ ویژگیهای ِ
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از اینرو ،تفاوتها در معرفت ،اهداف ،تواناییها و دیگر ابعاد وجودی افراد را لزوما نمیتیوان بیر
منشی پاییدار،
منشی پایدار نها تحلال کرد .مراد او از ویژگیهای ِ
مبنای تفاوتها در ویژگیهای ِ
ماندگاری نسیبی و بیروز نهیا در شیرایق مختلیف اسیت .هیارمن ،تربایت اخالریی از طرییق
«رشد منش» را برای بروز رفتارهای معمول اخالریی الزم نمیدانید ( .)Harman, 2001, p. 122او در
مقاله دیگری ،با عنوان «فلسفۀ اخالق و زبانشناسی» یتی منکر وجیود چایزی بیه نیام « َمینش»
شده است ( )Harman, 2000و به تبع ن میتوان گفت که در باور وی ،چازی تحت عنیوان سیاختن
منش و یا اخالق فضالت منشمحور ناز به جا نمیماند.
ّ
مبنای این اتهامات جدی علاه اخالق فضالت ،به مطالعاتی در باب ماهات منش برمییگیردد
که توسق «مرکز تحقاقات علوم انسیانی دانشیگاه کلمبایا» و بیا همکیاری «بنایاد پیژوهشهیای
اجتماعی و دینی» در سالهای  7۵۵1و  7۵00انجام گرفت .نتاا رابل تأمل ایین مطالعیه نشیان
داد که همبستگی زیادی ماان رفتارهای فضالتمندانه در مورعاتهای گونیاگون یافیت نمیشیود
( .)Kupperman, 1991, p. 112در وارییع ،سییازگاری رفتارهییای افییراد از لحییاظ مییورعاتی اثبییات
نگردید،بلکه محققان دریافتند که در طاف وساعی از مورعاتها« ،رفتار فرد تمایل به همگرایی با
هنجارهای رفتاری مربوط به ن مورعاتها دارد» .بهعبارت دیگر ،رفتار متفیاوت افیراد بیه واسیطه
مورعاتی که در ن ررار دارند ،بهتر تباان میشود تا منش نها (.)Kamtekar, 2004, p. 458
هرچنیید گزارشهییای بعییدی نشییان داد کییه اییین مارهییا چنییدان وارعییی ناسییتند و در وارییع،
همبستگیهای رفتاری بهوفور یافت میشوند ،اما مطالعات پرشمار دیگری که در دهیههای اخایر
انجام شدهاند ،باز هم یافتههای اولاه را تأیاد میکنند .بر اساس مطالعات جدید« ،پایایی رفتیاری
خاصی که مطابق بیا مبیانی نظیری و اسیتانداردهای منشیی از افیراد انتظیار مییرفیت ،مشیاهده
نشد» ( .)Doris, 1998, p. 504این موضوع نشان میدهد که روانشناسیی اخیالق ارسیطویی شیاید
پاچادهتر از تصور فالسوفان باشد .البته ،برخی گفتهاند که شواهد رفتیاری در مطالعیات محیدود
هستند و نمیتوان از دل نها ،فرضاههایی شتابزده در مورد وجود ویژگیهای منشی خاص بارون
منشی پایداری
کشاد .برای مثال ،در زمایشهای مشهور مالگرام ،این فرضاه که افراد ویژگیهای ِ
دارند و یتی فراتر از ن ،تصور این که اکثر مردم ،تحت فشار دلسوزانه و مشفقانه عمیل میکننید،
به چالش کشاده شده است ( ،)Athanassoulis, 2000, p. 217اما از همه اینها گذشته ،نکتیه مهیم ن
است که رفتاری که در این مطالعات بهمثابه رفتار فضالتمندانه به یساب مده ،با معنیای سینتی
شخص بهتمامی فضالتمند ،یکی ناست.
ن ،یعنی همان رفتار
ِ
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بر مبنای استدالل هارمن ،تصور این که تربات اخالری تنها باید از راه پرورش َمینش صیورت
پذیرد ،مثل این تصور نادرست است که کودکیان بیه طیرزی خیاص بایید زبیان میادری خیود را
بااموزند ( .)Harman, 2001, p. 122او معتقد است همانطور که مهارت زبیانی بیدون دسیتورالعمل
صریح و از طریق تجربه مقتضی بشری به دسیت میی یید و کودکیان بیا ریرار گیرفتن در محیاق،
به رایتی گویش محلی خود را یاد میگارند ،اخالق هم به همان شاوه کسیب میشیود .کیودک،
خودش خوب و بد اخالری را درک خواهد کرد ،مگر اینکه دچار ساب مغزی خاصی باشد ییا از
تربات و موزش معمول به نحوی غارعادی محروم شده باشد .بنابراین ،موزش مسیتقام اخیالق
نه ضرورت دارد و نه اثربخش خواهد بود (.)Harman, 2000, pp. 217-220
در بررسی این مدعا ،نخست باید دید که یا اساسا مقایسه یادگاری مهارتهای زبانی با شیاوه
کسب فضایل ،درست است؟ ارسیطو ،فضیایل طباعیی را تماییل فطیری نسیبت بیه ماانیهروی،
ِ
عدالت ،شجاعت و غاره میداند .اینهیا ظرفاتهیایی هسیتند کیه بیدون خیوگاری و راهنمیایی
درست و مناسب ،ممکن است به ساب رابلتوجهی منجر شیوند ( .)Sherman, 1989, p. 191شیاید
در نظر نخست ،نچه هارمن در برابرش موضع میگارد ،صرفا موزش صریح و مستقام باشد کیه
ازنظر او اثربخش نخواهد بود ،اما با اندک درتی میتوان دریافت که او در تربات اخالری اساسا به
داشتن یک طرح مشخص و برنامهای از پاش تعاانشده اعتقادی ندارد که البته ،این باور نادرست
میتواند خطراتی به همراه داشته باشد .درست است که شاید فر یند ارناع و گفتوگیوی عقالنیی
در مورد افرادی با شخصات نامتعادل و غرق در یااتی لذتجویانه کارساز نباشد ،امیا دسیتکم
ّ
میتوان سرشت پاک کودکان و نوجوانان را از سابهای جدی مصون داشیت .فالناگیان ،فر ینید
درست منش را اینطور ترسام میکند:
کسب فضالت به شاوه خوگاری و هدایت
ِ
یک نوجوان به دنبال کاری میرود که به نظرش ،لذتبخش است یا نفعی برای او در پیی دارد.
اگر او بهخوبی تربات شده باشد ،والدین و معلمانش اطمانان خواهند داشت که ن کار مطبوع ییا
سودمند برای او ،منطبق با فضالت است .نها انگازههایی بارونی برای نوجوان فراهم می ورند تیا
به انجام چنان اعمالی ـ یتی زمانی که خالف مال او هستند ـ جذب شود .به مرور زمان ،اعمال
مربوطه به خاطر سااست پاداشدهی و تأیاد ،در نظرش جذابتر جلوه میکنند .همزمیان ،رفتیار
بزرگساالن ،یکایات عبرت موز ،نصایح و دیگر ابزارهای تشویقی ،به او کمیک میکننید تیا بیه
ارزش وارعییی چنییان اعمییالی فراتییر از پاداشهییای بارونییی پییی ببییرد .او میفهمیید کییه اعمییال
فضالتمندانه ،معنا و هدف بیاالتری دارنید و نیهتنها بیهخودیخود ،بلکیه بیرای جامعیهاش نایز
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مفادند .تبدیلشدن به یک عضو بالغ در جامعه ،مستلزم ارزش دادن به چنان اعمالی ،انجام دادن
نها و رسادن به جایگاهی است که نها را به دلال ارزش ذاتیشان انجام دهد … بیهمرور کیه او
با چنان اعمالی خو گرفت ،دیگر در نظرش سخت و رنج ور جلوه نمیکنند و طولی نمیکشد که
او به این درک و ایساس دست مییابد که ارزش فعالاتهیای مربوطیه در ذات نهاسیت نیه در
پاداش بارونی که بهطور رراردادی با نها همراه میشود (.)Flanagan, 2009
به نظر میرسد این دیدگاه ارسطو که اعمال شخص فضالتمند از یک گیرایش تغاارناپیذیر و
شخص بافضیالت
ثابت برمیخازند ،اغلب دچار بدفهمی شده است .مراد ارسطو این ناست که
ِ
در مسار یرکت رو به جلو مورعاتها و چالشهای جدید را در نظر نمیگارد .فضالتمند کسیی
عادت لجوجانه
ناست که کامال مطابق با اجتماعی که در ن زیست میکند ،عمل کند .فضالت « ِ
به عمل کردن بدون اهمات دادن به شرایق» هم ناست .اتفارا فضالت ،پاسخ دادن به مورعاتها و
شرایق ـ به روشی هوشمندانه و انعطافپذیر ـ است .انسان فضیالتمند ،ییک تماشیاگر منفعیل
ناست ،بلکه بکار برنده فعال و نقاد استدالل عملی است (.)Annas, 2003, pp. 27-29
دن از روی اکیراه
برای فضالتمند بودن ،پرهاز از اعمال بد و زیانبار و شیاید بیه انجیام رسیان ِ
نچه میدانام باید انجام دهام ،بهتنهایی کافی ناست .چنانکه گفته شید ،در اندیشیه ارسیطویی،
هاچ عملی فینفسه یا به خاطر عوارب ن ،خوب به شمار نمی ید ،بلکه خوبی ن مشروط به ایین
است که عامل دارای منش خوب ،در برخی شرایق خاص ،ن را انجام دهد یا نه .عاملی بیا مینش
ِ
خوب ،از ردرت استدالل عملی باال و اماال بجا و مناسب برخوردار است.
در مجموع ،میتوان گفت ریشه بسااری از ایین برداشیتهای نادرسیت در توجیه صیرف بیه
چگونگی عملکرد افراد در شرایق خاص است .نتاجیه ایین رویکیرد نسیت کیه عمیوم انسیانها
منطبق با ویژگیهای َمنشی خود رفتار نمیکنند ،بلکه بیه میورعاتی کیه در ن ریرار دارنید ،پاسیخ
میدهند ،اما باید دانست که به صرف توجه به شاوه عمل فرد ،نمیتوان فضالت بودن یا نبیودن ن
را تعاان کرد .رشد یکمت عملی ،بخش مهم و کلادی در تبدیل شیدن بیه انسیانی فضیالتمند
است که دیدگاههای یادشده نمیتوانند ما را بهسوی ن هدایت کنند.
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ورد ،محبوبات است .محبوبات ،پدیدهای فرمانپیذیر ناسیت و دوسیت داشیتن بیا ِاعمیال زور
یاصل نخواهد شد .به نظر میرسد امر به فضالتمند شدن ناز به همان مایزان نیاممکن اسیت.
به تعبار ریچارد وایت« ،همانردر که امر به فضالتمندی مضحک است ،امر به عشقورزی نایز
مایه خنده و تمسخر است» ( .)White, 1991, p. 217فضالت را ناز مانند عشیق ،نمیتیوان رانونمنید
کرد و شاید از همان روست که فضالتگرایان ،در خصوص نقش گزارههیای دسیتوری در پاسیخ
به پرسش «چه باید کرد» ،بر توجه به منش اخالری تأکاد دارند .نها ترجاح میدهند بهجای باان
یک راعده ،یک کافات منشی یا یک فضالت را فریاد زنند و برای مثال ،بگویند «شیجاع و صیبور
باشاد» یا «اهل گذشت و مدارا باشاد» .یتی ممکن است بگویند «مرد باشاد»؛ یک مرد بهتمامی
اخالق مدار .اما «شجاع بودن» به چه معناست و چگونه میتوان فهماد که کسی بهراستی شیجاع
است؟ یا برای مثال ،اعمال رهرمانانه و ردیسانه نشانگر شجاعت وارعی عامل هستند؟ یا میتوان
دست به اردامات شجاعانهای زد ،اما در عانیال گرایشات متناسب با ن را در خود نداشت؟
دیدگاه فضالتمحور ارسطو به ما یاد ور میشد که این گرایشها نمیتوانند از بایرون از عامیل
کنترل شیوند .ارنیاع و ترغایب بیه انجیام عمیل بایید درونیی باشید و عامیل خیود بایید مشیتاق
فضالتمندی باشد .از اینرو ،اخالق ارسطویی را اخالریی مبتنیی بیر اشیتااق عامیل و بیهنوعی
رمانگرایانه نامادهاند که در مقابل وظافهگرایی در اخالق مدرن ررار میگارد .در زندگی اخالری،
عوامل و دالیل گوناگونی ،عمل و داوری افیراد را تحیت تیأثار ریرار میدهنید .همیانطور کیه در
مورد عشق صادق است ،در خصوص شجاعت و دیگر فضایل اخالری ناز ،بروز یا نمیود اعمیال
بارونی کافی ناست .هر عمل یا یتی بیعملی ،معنای خاص خود را دارد و واکنشهای ذهنیی و
ایساسی خاصی ن را همراهی میکننید .بنیابیراین ،افکیارّ ،نایات و عواطیف درونیی نایز بایید
مورد توجه ررار گارند .یال ،اگر بپذیریم که فضالت اخالری را نمیتوان رانونمنید سیاخت ییا بیه
برخی اصول فروکاست ،چگونه میتوان به افراد در سنان مختلف کمک کرد تا فضالتمند شوند؟
مدافعان اخالق فضالت ،هدف از تربایت اخالریی را خیوب زیسیتن در همیه ابعیاد زنیدگی
میدانند .نال به چنان یااتی ناز ناازمند فضالتمندی همراه با موهبت خوشاربیالی اسیت ،امیا
چطور میتوان فضالت اخالری را در خود ایجاد کرد و بهتدریج پرورش داد؟ پاسیخ ارسیطو ایین
است که فضالت اخالری ،باشتر از ن که ذاتی باشد ،از طریق عیادت ،یاصیل میشیود (ارسیطو،
 ،7017ص  .)7700تربات اخالری کودک با عادت ،تمرین و تکیر ِار نچیه درسیت اسیت ،صیورت
میگاییرد .محاقهییای موزشییی ناییز میتواننیید فضییا و بسییتر تمییرین و تک یرار را ف یراهم کننیید و
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فرصتهایی برای رشد فضایل اخالری به وجیود ورنید .در کنیار اینهیا ،ادبایات هیم میتوانید
بهعنوان ابزاری ترباتیی میورد اسیتفاده ریرار گایرد .ادبایات بیا چهرهنگیاری اخالریی انسیانهای
فضالتمند ،شرایطی رابلمقایسه با زندگی وارعی را برای افراد پدید می ورد .شاید به همان دلایل
است که یکی از موضوعات پرتکرار در نوشتههای فضالتگرایان برجستهای نظار ییریس میرداک
و بهویژه مارتا نوسبام ،ادباات است .از نظر مرداک ،نقیش هنیر و ادبایاتّ ،
تیوهمزدایی و گشیودن
راهی است به سوی نال به «خوبی»؛ زیرا این دو ،مقتضی ترک انانات هستند و همچون اخیالق،
عشق ورزیدن و وارستگی را به بشر می موزند .او «توهم» را دشمن استکمال اخالریی میدانید و
جاذبه «خوبی» را که در سامای ادباات ظاهر میشود ،رهاییبخش خودبانی و ّ
تیوهم میانگیارد.
مرداک ،تراژدی را ارزشمند میدانید؛ زییرا بیا میرگ سیر و کیار دارد .مرگیی کیه سیبب شکسیتن
خودخواهی است .به باور او ،خودخواهی ،یاصل تصیور بیینقص بیودن فیرد و درک نادرسیت
جهان پارامون است و برای غلبه بر ن باید به مدد اخالق ،هنر و ادبایات ،بیه کشیف دنایای درون
پرداخت (مرداک ،701۵ ،ص ۵0۔ .)701نوسبام ناز معتقد است که تراژدیهای یونانی میتواننید نقیش
مهمی در شکلدهی زندگی ما ایفا کنند و از همانرو ،اخالق فضیالت در مقیام راهنمیایی بیرای
زنیدگی ،نباییید تمامییا بییا مجموعییهای از اصییول کلییی ایاطییه شییود ،بلکییه باییید بییر داسییتانها و
شخصییاتهای ادبییی ناییز تمرکییز کنیید .در ادباییات و یکایییات میتییوان «نمونییههای فراوانییی از
چالشهای اخالری دییرین را کیه منشهیای نایک بیا ن دسیت وپنجیه نیرم میکردنید» یافیت
(.)Nussbaum, 2001, p. 200
وایت ناز نظر مشابهی دارد و میکوشد باشترین ویژگی مورد تحسان در یک الگوی اخالری یا
یک انسان فضالتمند را بجوید .از نظر او ،پرداختن محض به «کمال وجیود خیاص و پیرورش
فضالت از طرق منحصر به فرد و تکرارنشدنی» که در ایین شخصیاتها دییده میشیود ،چنیدان
راهگشا ناست؛ از اینرو ،پاشنهاد میدهد همانطور که بیه ییک اثیر هنیری بهیا داده میشیود ،از
زندگینامهها ،تمثالهای اخالری ،نمونههای ادبی و مهاج ناز برای ار نهادن به فضالت اسیتفاده
شود ( .)White, 1991, pp. 225-230از نظر او ،برخی از داستانهای ادبی میتوانند ما را بیا پاچایدگی
شخصاتی افراد شاخص یا الگوهای اخالری کیه در رو ییارویی بیا شیرایق دشیوار تیالش وافیری
داشتهاند ،شنا کنند .مطالعه اینها ،تجاربی غارمستقام به ما میدهید و میتوانید میا را در مسیار
یکامانهزیستن یاری رساند .البته ،بدیهی است که تجارب غارمستقام ،غار از تجربایات وارعیی
هستند و از همان رو ،باید پرساد که این تجارب چقدر با تجرباات زندگی وارعی ررابیت دارنید و
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یا میتوان با مطالعه و توجه صرف به این تجرباات در رالب متون ادبی ،انسانی فضالتمند شد؟
در دناای هنر ،اربال به یک اثر هنری ،میتواند برای برخی مشیتاران هنیر ،الهیامبخش باشید و
یتی به خلق ثار هنری مشابه بانجامد ،اما برای بسااری از ما همه نچیه ایین تجربیه بیه ارمغیان
می ورد ،صرفا نوعی ایساس لذت و خوشی است ،هرچند ممکن است در کنار ن ،باینش و ییا
درک هنری باشتری ناز پادا کنام .در وارع ،انتظیار نمییرود کیه دمیی بهواسیطه دریافیت چنیان
تجربهای ،خود یک اثر هنری خلق کنید ،امیا ظیاهرا ایین توریع منطقیی اسیت کیه بیا تعمیق در
یکایات ،زندگینامهها و شخصاتهای ادبی ،رفتارهای فضالتمندانه داشته باشام.
در دیدگاه فضالتمحور ،تربات اخالری یعنی فر یند فراگاری رفتار فضالتمندانه کیه یکیی از
سویههای مهم ن انطباق یافتن با رفتار فضالتمندان است .فضالت ـ از نظر ارسطو ـ با تقلاید از
نچه یک شخص دارای یکمت عملی انجیام میدهید و تمیرین میداوم رشید مییابید .تربایت
اخالری ارسطویی ،خوگاری از طریق تمرین رفتارهای درست و یادگاری لذت بردن از نهاست.
خوگاری همراه با تمرین ،به تعبار ایروین ،تنها «مادۀ خامی امادبخش» فیراهم میی ورد
البته ،این
ِ
که برای تبدیل ن به فضالت ،ناازمند یکمت عملی هستام.
در وارع ،تربات اخالری در خدمت این تحول دشوار ررار میگارد که «لیذت سیطحی و گیذرا از
عمل فضالتمندانه» را به «درکی عماق از فضایل و نقیش میؤثر نهیا در سیعادت» تبیدیل گردانید
( .)Irwin, 1975, pp. 576-577با این اوصاف ،باید اذعان کرد که هرچند ار نهادن به ادباات ،بیا تمیرین
فضالت همسنگ ناست ،اما میتواند در دستاابی به یکمت عملی نقش مهمی داشته باشد.
 .3.2حکمت و فضیلت

همانطور که برخی از فالسوفان گفتهاند ،عادتها ،بهخودیخود ،تنها مشتی تمیایالت هسیتند و
نچه این تمایالت را شکل داده و به سوی فضیایل اخالریی هیدایت میکنید ،عمیل برخاسیته از
یکمت عملی است ( .)Keenan, 1992, p. 100در خصوص یکمت عملیی (فرونسیاس) ،مسیئله
کمال و مراتب ن ،بر اساس رابطه یکمت با فضایل اخالری مطرح میشیود .ارسیطو ،زیرکیی را
برای رسادن به ف ونسیس ناکافی میداند .کوئاناس ناز نوع کاذب و شکل نارص یکمت عملیی
را مورد بح ررار میدهد .او بیه ترتایب نهیا را «دوراندیشیی کیاذب» و «دوراندیشیی نیارص»
مینامد که هر دو بهنوعی «نرسادن به دوراندیشی کامل هسیتند» .از دیید کوئانیاس ،دورانیدیش
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کسی است که بهخوبی ترتاب همه کارهایی را که باید برای نال به یک غاییت نیاک انجیام شیود،
میدهد .فردی که برای ارتکاب به سررت تیدابار مناسیبی میاندیشید ،تنهیا بیهظاهر دوراندیشیی
کرده ،اما این دوراندیشی کاذب است .همچنان ،تدبار روشهای مناسیب بیرای رسیادن بیه هیر
هدف خوبی ،لزوما رفتاری یکامانه و از سر دوراندیشیی ناسیت .بیرای یکامانیه بیودن رفتیار،
هدف خوب نباید اموری خاص و مدتدار مانند بازرگانی یا کشتارانی باشد ،بلکه باید هدفی عام
برای تمام زندگی انسان باشد ،چازهایی که مربوط به کل زندگی انسان اسیت .بیه عبیارت دیگیر،
بازرگان یا ملوانی ّ
مدبر بودن ،لزوما فرد را ـ به معنای دراق کلمه ـ دوراندیش نمیسازد .از سیویی،
یتی اگر کسی غایتی ناک برای کل زنیدگیاش معیان کنید ،ممکین اسیت میدیریت درسیت و
اثربخشی نداشته باشد .در این مورد ،دوراندیشیی همچنیان نیارص اسیت و بیرای تکمایل ن بیه
«رایزنی ،داوری و صدور فرامان درست در رابطه مستقام با غایت ناک کیل زنیدگی انسیان» نایاز
است (.)Nelson, 2005, p. 1398
برخی متفکران بر این باورند که برخورداری از همه فضایل به ید اعال ،بیرای دمیی نیاممکن
است و از این ماان ،گروهی ادعا کردهاند که «رشد یک فضالت ،فراتیر از ییک نقطیه مشیخص،
رشد برخی دیگر از فضایل را تحیت الشیعاع ریرار میدهید» ( .)Kupperman, 1991, p. 113اگیر بیا
ارسطو همعقاده باشام که دستاابی به یکمت عملی ،تکلافی است که باید همه عمیر در پیی ن
بود و البته ،مراتب کامل ن بهندرت برای کسی یاصل میشیود ،میتیوان انتظیار داشیت کیه در
فر یند تربات اخالری نو موزان و بلکه عامه مردم ،رسادن به او و کمال یکمیت عملیی هیدف
نباشد .یکمت عملی که ما در اینجا با ن سر و کار داریم ،محدود است .عقل بشر نسبی است و
بسااری از انسانها در وصیول بیه درجیات واالی یکمیی و عقلیی ناکیام میماننید .البتیه ،ایین
به هاچ وجه دلالی برای بیعملی ایتمالی و بیتوجهی بیه وسیع وجیودی و اسیتعدادهای بیالقوه
انسان ناست ،بلکه نگاهی وارعبانانه به ظرفاتهای عامه مردم ،بر مبنای شهود و تجربه است ،اما
یکمت تا کجا و به چه مازان رابل یصول است؟ یا رشید ن تیا مرتبیهای رابلاعتنیا و ارزشیمند
کفایت میکند؟ اگر چنان است ،یدومرزش کجاست و چگونه رابلتشخاص خواهد بود؟
ارسطو به ما میفهماند که مسائل عملی ،رطعی و مشخص ناستند و یاد ور میشود که به کیار
بستن معااری مشخص برای چازی نامشخص ،بیفایده است و مقررات باید منعطف باشند و بیا
اموری که پاش می یند ،باگانه نباشند .در وارع ،مرد دارای یکمت عملی ،کسی است که توانیایی
کردن پاوسته ،همیراه
وفق دادن خود با مورعاتهای پاچاده را دارد .یکمت عملی ،استعداد عمل ِ
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با تفکر درست ،در یوزه ارزشهای دسیتیافتنی بیرای دمیی اسیت (ارسیطو 7017 ،ب ،ص .)770۵
در دیدگاه ارسطو ،توانایی داوریهای اخالری صحاح و عانی ،یا همیان تمیرین ف ونسایس ،ییک
توانایی فکیری مسیتقل ناسیت ،بلکیه بیه گیرایش ایساسیی مناسیب وابسیته اسیت کیه ن هیم
به نوبه خود به تربات مناسب فرد برمیگردد .در وارع ،میتوان ارتباطی را بان دانستن و شیدن ،ییا
یصول و وصول مشاهده کرد.
فالسوفان معاصر هر یک به نوعی تالش کردهاند تیا محیدوده دسیتاابی بیه یکمیت عملیی را
مشخص کنند .نانسی ِشرمن ـ فالسوف اخالق برجسته معاصر ـ با عنایت به این نکته که در ییک
خوبی عقالنات بیروز مییابنید ،سیعی دارد تیا
زندگی دارای جهتگاری درست ،عواطف هم به
ِ
ِ
شاوهای اتخاذ کند که در ن ایساسات و عقل عملی در کنار هم منش انسیان را شیکل دهنید .او
ِ
ناز همانند ارسطو ،به این باور میرسد که منش ،از عملکرد عقل عملی غار رابلتفکاک است
و خوگاری اخالری ،به هاچ وجه تمرینی غار شناختی ناسیت ( .)Sherman, 1989, p. viiبیه بیاور
انسان فضالتمند ،کسی است که فضیالت اخالریی را بیهخو بی کسیب کیرده و در ن
برخیِ ،
ماهر شده است؛ تا یدی که دیگر شاهد نزاعی بان رأی صیائب خیود و تمیایالت طباعییاش
ناست ( .)Carr, 2005, p. 144او نمایانگر «یکپارچگی نزدیک تفکر مفهومی و تماییل روامیافتیه»
است .بها دادن او به ضرورت فضالت ،همان تحقق انگازشی کامل ن است .جاذبههای رراب
او را برانگاخته نمیکنند .این جاذبهها برای کسی که به فضالتمندی کامیل نرسید ،جیایگزین
بهترین عمل از دید او میشوند و عامل را به اینسو و نسو میکشانند .این رویه کیه بیه تعبایر
مک داول ـ فالسوف تحلالی معاصر ـ میتوان ن را «نزدیکی نارص به یکمت عملی» ناماد،
مشخصه افرادی است که در مرایل اولاه رشد اخالریی و بیه عبیارتی ،در مسیار دسیتاابی بیه
فضالت هستند (.)McDowell, 1998, p. 128
 .2 .2فضیلتمندی و رشدیافتگی

ارسطو در غاز بخش هفتم اخالق نیکوماخوس ،ما را بیا شیش ویژگیی ییا مینش اخالریی شینا
میکند؛ سه ویژگی خوب و سه ویژگی بد :درندهخویی (خشونت یایوانی) ،رذیلیت اسیتاندارد و
ناخودداری (ناپرهازگاری) خصیائص بید هسیتند کیه بایید از نهیا پرهایز کیرد و فرشیتهخویی
(فضالت رهرمانی و خدایی) ،فضالت استاندارد و خودداری (پرهازگاری) ناز سه خصیلت ناکیو
به شمار میروند .درندهخویی و فضالت رهرمانی به ترتاب ،بدترین و بهترین صفت هسیتند ،امیا
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ناخودداری و خودداری نسبت به یاالت استاندارد مربوطه ،بیه ترتایب ،بیدی و خیوبی کمتیری
دارند .ارسطو ،درندهخویی را باشتر ناشی از باماریها و نقص خلقت میداند که موارد نیادری از
ن ،در ماان اروام دمخوار یافت میشود .فضالت رهرمانانه یا به تعبار او خدایگونه ناز نادر اسیت
و اساسا رسادن به عالیترین مرتبه فضالت ،یعنی شباه خدا شدن برای دمی ماسیر ناسیت؛ زییرا
کمال خدا ،چازی واالتر از فضالت است (ارسطو ،7017 ،ص  .)77۰7بنابراین ،تمرکز ارسطو باشتر بر
چهار صفت دیگر است .اگر کسی مجموع این صفات به همراه گونههای نیادر نهیا را بیه مثابیه
دستهبندی جامعی از یاالت اخالری فرض کند ،نگاه به نظر می ید که خیودداری و نیاخودداری
ویژگی کسانی باشید کیه در مسیار تکمایل فضیالت هسیتند .ارسیطو ،مسیتقاما بیه ایین مسیئله
نمیپردازد و تنها میتوان از طریق نشانههایی موضع او را یدس زد .او معتقد است که اکثر میردم
در یالت ید وسق بان خودداری و ناخودداری ررار دارند ،هر چند کشش بیه یالیت بید باشیتر
به چشم می ید (ارسطو ،7770 ،7017 ،ص  .)۵۹۹در وارع ،این شش ویژگی ،جیامع ییاالت اخالریی
ناستند و گویا یاالت بدون ِنام دیگری ناز وجود دارند ،اما اگر هر یک از این ییاالت ،بخشیی از
یک زنجاره رشد یا یک مسار واید به سوی فضالت کامل باشند ،خودداری و نیاخودداری هنیوز
یاالت کمتر تکاملیافته در مسار فضالتمندی هسیتند و بهدرسیتی میتیوان گفیت کیه ایین دو
عملی نارصی کیه
یالت ،نزدیک شدن نارص به یکمت عملی هستند .در این صورت ،یکمت ِ
در مورد ن سخن میگو یام و انتظار دارییم کیه بیا تربایت اخالریی بیه دسیت یید ،خیودداری،
ناخودداری یا یکی از یاالت هممرز نهاست.
شاید گفته شود که اینها تصویر درستی از رشد اخالری ارائه نمیدهند ،یا اینکیه خیودداری،
ناخودداری و دیگر یاالت ،مربوط به افیراد بیالغ هسیتند و ییاالت نوجوانیان در فر ینید کسیب
فضالت میتواند کامال متفاوت باشد .در این دییدگاه ،خیودداری و نیاخودداری ،شیکل نیارس و
فضالت پخته و کامل ناستند ،بلکه شکسیت در دسیتاابی بیه فضیالت پختیه و کامیل
نارص یک
ِ
هستند .برای کاستن از ابهامات و تشخاص این که کدام دیدگاه درست است ،باید نگاه درایقتری
به فر یند رشد اخالری باندازیم تا دریابام که استعدادهای بیالقوه چگونیه پیرورش مییابنید و بیه
پختگی میرسند.
شرمن از جمله کسانی است کیه نمیپیذیرد اسیتعدادها بیهطور کیامال مسیتمر و در مسیاری
هموار ،رشد پادا میکنند؛ چازی که او بیاور دارد «نیر رشید نیامنظم همیراه بیا ظهیور و محیو
استعدادهای خاص است» که با فراز و فرودهای ناگهانی مشخص میشیود .از دیید او ،سیامای
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رشد ارسطویی ناز درست به همان صورت است .در مرایل اولایه رشید ،ظرفاتهیای عیاطفی
پا میگارند ،در ادامه ،با رشد فعالتر ظرفاتهیای عقالنیی و ژرفسینجی میواجهام و سیرانجام
عقالنات بهطور کامل ،ظهور مییابد (.)Sherman, 1989, p. 159
ارسطو ،فضالت را یک کافات منشی میانگارد که با انتخیاب و رفتارسینجاده میرتبق اسیت.
در وارییع ،او فضییایل را گرایشهییایی میدانیید بییه سییوی اعمییال و ناییز عواطییف .از اییینرو ،بییه
فعلات رسادن روای عقالنی انسان فضالتمند را ّ
مقاد به تربات شایسیته ایساسیات و عواطیف
غار عقالنی و ناخود گاه او میکند .نظریه ارسطو ،به چگیونگی خیوب عمیل کیردن و ایسیاس
خوب داشتن میپردازد .هنر شایسته زیستن ،هم ایساس خیوب و هیم اعمیال و رفتیار خیوب را
در برمیگارد .از این منظر ،ایساسات «یاالتی ناستند که صرفا تحملشان کنیام ییا از داشتنشیان
رنج بکشام ،بلکه ما نها را انتخاب میکنام» ( ،)Sherman, 1999, p. xivاما انتخاب ایساسات بیه
چه معناست و چگونه ّ
ماسر میشود؟ شهودهای ما مؤید این وارعاتاند که ایساسات در کنتیرل
ما ناستند و یا دستکم تسلق بر نها کار هر کسی ناست .ما ایساسیات فیردی را غایر مسیتقام
انتخاب میکنام و از این لحاظ ،رادر به گزینش نها ناستام .در یالی که اعمال و رفتیار فیردی را
بهطور مستقام ،پایش و انتخاب مییکنام .گرایشهیای هیر کیس بیا انتخابهیای او معیان و در
درونش مستقر میشوند و ایساسات ناز از این گرایشها نشأت میگارند .به عبارت دیگر ،میا بیا
کنترل رفتارهایمان ،ایساساتمان را پرورش میدهام.
در وارع ،فر یند فضالتمند شدن با رجوع به ایساسات را میتوان اینطور ترسام کرد :انسیان
از طریق تربات اخالری راههای درست و مناسب بروز ایساسات در شرایق خیاص را تشیخاص
میدهد .او به شاوههایی که بهطور طباعی به ن ایساسات مربوط میشیوند و سیبب بیروز نهیا
میگردند ،عمل میکند و در نهایت ،به تعبار ارسطو ،ایساسات او طباعت ثانوی پایدا میکننید؛
یعنی فیرد دسیتهای از ویژگیهیای منشیی را در خیود پیرورش میدهید کیه او را مسیتعد داشیتن
ایساسات درست در زمان درست میسازند.
امروزه اکثر روانشناسان بر این باورند که ورتی ما به سنان نوجوانی میرسام ،بخش اعظمی از
شخصاتمان شکل گرفته است و از همان روست که سالهای اولاه رشید و تربایت انسیان بیرای
مرباان و فالسوفان تعلام و تربات اهمات بساار دارند؛ هرچند دیگیر مراییل رشید اخالریی نایز
به سیهم خیود مهیم و اثیر گیذار هسیتند .در ایین مسیار عیادات و خلقایات معمیوال در تعایان
فتار اخالری ما نقشی یااتی و ردرتمند دارند ،تا جایی که میتوان گفت شخصات هیر کیس تیا
ر ِ
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ید بساار زیادی بر مده از عادات و خلقاات اوست .البته ،برخی روانشناسیان اخیالق معتقدنید
که شخصات خوب و اصال یا َمنشی بالغ تنها به داشیتن ییک الگیوی بهنجیار انتخیاب صیحاح
اخالری ناست .در اصل ،داشتن منشی ناکو ،بساار فراتر از «برخورداری صرف از عادات نایک و
خلقاات دلپذیر» است (.)Kupperman, 1991, p. 181
شرمن ،بر این باور است که یادگاری فضالت ،صرفا موختن نحوه انتخاب رفتارهیایی خیاص
در مسار صعود به سمت برخی غایات کلی ناست ،بلکه شامل یادگاری ارزش دادن به رفتارهیای
منتخب ،به منظور تحقق ن غایات و ار نهادن به انسانی که صادرانه نها را انجیام میدهید نایز
ّ
هست .این یادگاری محقق نمیشود مگر با «تمرین وارعی رفتار فضالتمندانه» ( Sherman, 1989,
 .)p. 176مک داول ناز ضمن تأیاد این نکته ،اضافه میکنید کیه در صیورتی میتیوان بیه ییک فیرد
مهربان اعتماد کرد که اوال در شیرایق مقتضیی مهربانانیه رفتیار کنید و ثانایا ،رفتیار رابلاعتمیاد و
مهربانانه او ،نتاجه یک عادت یا غریزه کور و غارعقالنی (مانند رفتار شجاعانه یک مادهشار کیه از
تولیههایش دفیاع میکنید) ،نباشید ( .)McDowell, 1999, p. 122بیه اعتقیاد ارسیطو ،اگیر بخیواهام
نفیس شیاگرد از
استدالل و سخنپذیری در مرایل بعدی رشد در دمی مؤثر بافتد ،در ابتدا بایید ِ
طریق عادت به شرافت دوستی و پستیگریزی (عشق و نفرت وارعی و بجا) ،ماده شیود؛ درسیت
مثل زمان شخم زده که ماده تغذیه و پرورش بیذر اسیت .غرییزه عیاری از عقیل ،تسیلام سیخن
نمیشود و خوگاری به فضالت ،ناازمند رانونمداری از همان سنان اولاه رشد است (ارسیطو77۵۵ ،
ب ،ص  .)0۵۵این امر بهویژه با درک این نکته که خوگاری و تمرین ،فرایندهایی مکاناکی و عاری از
تفکر ناستند ،باشتر ایساس میشود.
ّ
ریچارد سارابجی ـ فالسیوف و میور انگلاسیی ــ اسیتدالل میکنید کیه خیوگاری در فهیم
ارسطویی با ارزیابی شرایق و بانش نسبت به نچه رسالت ماست ،سروکار دارد .برای مثال ،بیرای
این که فرد خوشرو و مالیمی شویم ،نباید به فروخوردن خشم عادت کنام و اجازه دهام هیر چیه
میخواهد پاش بااید که اگر چنان شد ،خوگاری میتواند یک فرایند بدون فکر و بیثبات باشد .در
عوض ،باید «در زمانها و مورعاتهای درست ،جلوی خشم خود را بگاریم و ن را در جای خود
بروز دهام» .باید «عادت به پرهاز از خشم ،یا بروز ن را مطابق با درک شهودی خیود از ارتضیای
مورعات» در خود پرورش داد و این فر یند ،بدون تفکر ّ
ماسر ناست (.)Sorabji, 1980, p. 216
یال ،ببانام مراد برخی از فالسوفان ردیم از امکان موزش فضالت چاست؟ میایلز ِبرنایات ــ
پژوهشگر و استاد برجسته فلسفه یونان ـ معتقد است که ارسطو این موضوع را بهخیوبی بیرای میا
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ترسام میکند؛ هرچند تباان او نظاممند ناست و اندیشههای بلندش در ماان مکتوبات او پراکنیده
شدهاند .برنایات میکوشید تیا بیا ترکایب و تنسیاق ایین اندیشیهها ،سیامایی روشین و درایق از
فضالتمندی ارائه کند .یاصل تأمالت او در ثار ارسطو ،دو نکته مهم را به دست میدهد :یکیی
ن که رشد اخالری هم دارای ابعاد ایساسیی اسیت و هیم دارای ابعیاد شیناختی و دیگیر ن کیه
رشد اخالری یک طرحواره پاوسته برای همه عمر اسیت .برنایات ،رشید اخالریی را پاشیرفت از
یالتی به یالت دیگر میداند .در ابتدا ،فرد فعل درست را چشمبسته و بدون تأمل انجام میدهد،
اما پس از دورهای به یقاقت نچه پاشتر با اطمانان انجیام مییداد ،پیی میبیرد .بیاور بیه نچیه
درست است ،نقطه غاز رشد اخالریی و درک دلایل و چراییی درسیتی ن چایز ،خیرین مریلیه
رشد اخالری است .برناات معتقد است که در مسار فراگاری اخالق ،باید کوشاد تا از مریله اول بیه
مریله دوم رساد .بخشی از این تحول ،در انجام توأم بیا لیذت اعمیال فضیالتمندانه نهفتیه اسیت.
کودک ،می موزد و یتی به جایی میرسد که درستی یک فعل را با همه وجود درک میکند ،ن هیم «
نه با القاءپذیری یا تجربه کردن یک رشته از یوادث و نه با شهود عقلیی ییا ادراکیی ،بلکیه بیا انجیام
کارهای شریف و درست و خوگاری به رفتار شرافتمندانه و درسیتکارانه» (.)Burnyeat, 2012, p. 263
دمی میتواند لذتبخش بودن اسکی را درک کنید ،امیا نیه بیا کسیب اطالعیات ،بلکیه بیا تمیرین
اسکی کردن و لذت بردن از ن .تمرین ،چازی اسیت کیه سیبب شیناخت طباعیت ثیانوی نو میوز
میشود .انس ِان بهتمامی فضالتمند «معرفت یا یکمت عملی بیید ویصیری» دارد ،امیا کسیی
که لذت بردن از اعمال فضالتمندانه را به خاطر خیود ن اعمیال نااموختیه باشید ،هنیوز بیه چنیان
معرفت یا یکمت پرباری واصل نشده ،هرچند که طعم فضالت را چشاده و بهرهای از ن به دسیت
ورده است .او رشد یافته تا به رول برناات «ترباتپذیر» گردد و با گیرایش مثبتیی کیه دارد ،میتوانید
معرفت یا یکمت خود را در مورد نچه خیوب اسیت ،گسیترش دهید (.)Burnyeat, 2012, pp. 76-78
رسادن به سطحی از ترباتپذیری که فرد طعم شارین فضالت را به خاطر خود فضالت بچشید،
همان چازی است که ارسطو از رشد اخالری انتظار دارد.
 .7تربیت اخالقی در برنامهریزی آموزشی

تا کنون تالشهای بسااری برای کمک به پرورش کودکانی شایسته و متخلق به صفات ناکو در
مقااس کالسهای وارعی صورت پذیرفته که در عمده نها عناصیر ییک یایات فضیالتمند
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تا اندازهای مورد استفاده ررار گرفته است .یکی از مشهورترین این تالشها در سیالهای اخایر،
رویکردی نظاممند به نام «برنامه پرورش منش» بوده است که در این بخش به نقد و بررسی ن
میپردازیم.
 .5 .7تحلیل دیدگاه لیکونا
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در بخش پاشان ،با نقدهای ِنل نادینگز در مورد شاوه پرورش منش شنا شدیم .یکی از کسانی که
هدف اصلی انتقادات نادینگز بود ،توماس لاکونا ـ نظریهپرداز مشیهور ییوزه تعلیام و تربایت ــ
است .ثار او در باب پرورش منش بساار مورد اربال ررار گرفته است و برنامههای ترباتیاش ــ در
محافل غربی ـ محبوبات فراوانی دارند .با این وجود ،از دید نادینگز ،رویکرد لاکونا باشیتر جنبیه
تلقانی دارد و فضایل مورد توصاه او ناز هماشگی ناستند .بنا به گزارش لاکونا ،نخسیتان تالشهیا
برای پرورش منش در نامه اول ریرن باسیتم ،تیدو ین کتبیی بیود کیه مجموعیهای از داسیتانها و
افسانههای الهیامبخش را بیا موضیوعات «درسیتکاری ،سختکوشیی ،تیدبار منیزل ،مهربیانی،
ماهنپرستی و شجاعت» همانند یک رژیم غذایی روزانه برای شاگردان تجویز میکردند .رسالت
عمده مرباان در مدارس ،موزش فضالتمندی از طریق تأدیب ،بایان داسیتانهای عبرت میوز و
ترسام نمونههای انسانی شایسته بود ( .)Lickona, 2012, p. 59لاکونا که این شاوه را تا یدی منسیو
میدانست ،کوشاد تا بهترین شاوههای ردیم را با تکناکها و روشهیای میدرن ترکایب کنید .در
ابتدا او «رویکرد رشد اخالری» خود را به پاروی از ک ِلبرگ و دیگران ،گسیترش داد و در نخسیتان
کتابش با عنوان پ ورش کودکان خو  ،دربارۀ ارزشها سخن گفت .بهتدریج ،مفهیوم «مینش» و
«فضالت» در مکتوبات او ظهور باشتری پادا کردند و تلقی بهتری ناز از این مفاهام پادا کرد ،اما
درت در محتوای برنامه او نشان میدهد که این مفاهام تنها جایگزین واژه «ارزش» شدهاند.
از دید لاکونا ،پرورش منش فرزندان و یندهسازان ما بساار مهم است؛ زیرا «انحطاط تمیدنها
زمانی است که شالوده اخالری نها سست شود .از اینرو ،یکی از اساسیتیرین مسیئولاتهای
ما بزرگساالن ،یفظ تمدن خود با پاشبرد ارزشهایی است که پایه و اساس جامعه ما را تشیکال
میدهند» .به باور او ،ارزشهای مهم شامل «تمام صفاتی هستند که ما بیرای رسیادن بیه یایاتی
مسرتبخش و توانمند شدن در مسار زیست مسالمت ماز ،هماهنگ و پرثمر در کنیار یکیدیگر،
به نها نااز داریم» .او استدالل میکند که ما نمیتوانام جامعهای خوب بسازیم« ،مگیر ایین کیه
فضالت در رلب ،ذهن و روان تکتک افراد ن جامعه ،ریشه دواند» (.)Lickona, 2012, p. 74
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لاکونا معتقد است که ورتی معلمان ،کودکان را بهسوی کسب فضالتهای اخالری هیدایت و
تغاارات رفتاری نها را پایش کنند ،خروجی بهتری خواهند داشت .از اینرو ،هدفگاری برنامیه
او رهنمودهایی دربارۀ اصالح عادات کودکان است که شامل موزش دوری از رفتارهای پرخطر و
ناز یفظ پاکی و عفت نها میشود .اینها اهداف خوبی هستند و اگر با موفقات همیراه باشیند،
دانش موزان به این امور روی نمی ورند یا از نهیا دسیت برمیدارنید و زنیدگی بهتیری را تجربیه
میکنند .بسااری از والدینی که فرزندانشان به چنان مشکالتی دچارند ،درست همان انتظیار را از
مدرسه دارند و به همان خاطر از برنامه پرورش منش اسیتقبال میکننید ،امیا ییا فرزنیدان از ایین
طریق ،موفق به کسب برخی از انواع فضایل میشوند و یا منش نان تغاایر خواهید کیرد؟ لاکونیا
میگوید که فقدان منش خوب ،علت اصلی رفتارهای ویرانگر است ( ،)Lickona, 2001, p. 315امیا
ِ
به نظر میرسد که این ادعا چندان صحاح نباشد .عملکرد مطلیوب و غایر ّ
مخیرب داشیتن ،فاصیله
بسااری با برخورداری از منشی فضالتمند دارد .تغاارات رفتاری مطلوب میتواند از طرییق برخیی
موزههای یا روشهای نظارتی که ناازی به رشد منشی یا کسب فضیالت ندارنید نایز انجیام پیذیرد.
وانگهی اگر موضوع تربات اخالری تنها دربارۀ تغاار رفتارها و اصالح اعمال ظاهری و بارونی باشید،
دیگر ناازی ناست به دیدگاه ارسطویی توسل جویام .محال است کیه از انسیان فضیالتمند و دارای
منش واال ،رفتارهای ویرانگر سر بزند و البته ،عکس ن صادق ناست و ّ
مخرب عمل نکیردن ،لزومیا
نشانگر این ناست که عامل ،فضالتمند است یا شخصاتی متعالی دارد .بنابراین ،بیه نظیر میرسید
پرهاز از برخی رفتارهای سوء و پرخطر تنها بخش کوچکی از فر یند فضالتمند شیدن باشید؛ زییرا
اخالق فضالت ،اصالح رفتارها را همراه با پاالیش ایساسات در نظر دارد.
لاکونا در ثار اخارش ،میکوشد تا مخاطبانش را متقاعد کند که برنامهاش مبتنیی بیر رویکیرد
ارسطویی به تربات اخالری است .او اذعان میکند که محور اصلی تفکر ارسطو ،راهنمایی بیرای
پرورش منش است« :فضایل ،تنها افکار صرف ناستند ،بلکه عادتهیایی نایز هسیتند کیه میا بیا
انجام اعمال ناک نها را توسعه میدهام» .مرباان ،باید بر اساس این اصل عمل کنند و کودکیان
را یاری رسانند تا با تکرار و تمرین اعمال فضالتمندانه ،بهمرور نها را برای خود سیان و تبیدیل
به ملکاتی اخالری کنند ( .)Lickona, 2006, p. 60البته ،این توصاف با وجود جذابات و سیودمندی،
هنوز با پارهای مشکالت مواجه است و برای کامل شدن باید چازهای باشتری به ن افیزود .ورتیی
ارسطو فهرستی از فضایل را ارائه میدهد ،به فضایل فردی اشیاره دارد کیه در بافتهیای مختلیف
میگنجند ،اما مواردی نظار رعایت روانان موزشی که لاکونا از نها سخن میگوید ،ارزشهایی
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اخالری ناستند و به نظر میرسد تنها نام فضایل را یدک میکشند؛ نه لزوما محتوایی را که با نهیا
همراه است .درنتاجه ،فهرست او از فضایل و توصاف برخی از نها بیا مشیکل روبیهرو اسیت.
لاکونا ادعا میکند که پرورش منش را نباید بیه «مشیتی شیعار ،گهیی و اصیرار بزرگسیاالن بیه
کودکان برای خوب بودن» فروکاست ( .)Lickona, 2004, p. xxvبا اینوجود ،برنامیه ترباتیی او ،اگیر
اساسا بتوان ن را پرورش منش اخالری ییا تربایت فضیالتمحور ناماید ،خیود برنامیهای بسیاار
تقلال یافته است .برای مثال ،این سه مورعات را در نظر بگارید:
 .7پزشکی با تشخاص بهمورع یک تومور مغزی بدخام در سر یک بامار ،طیی ییک جراییی
موفقات ماز ،زندگی او را نجات میدهد .ما این پزشک را یاذق و دارای مهارت کیافی در درمیان
بامارانش میدانام ،اما اگر این پزشک با همسرش درگاری داشته و پاش از این عمل جرایی ،او را
مورد ضرب و شتم ررار داده باشد ،چه؟

 .0جوان معتادی به یک باره مصرف مواد مخدر را رطع کرده و با ایین کیارش والیدین خیود را
بساار خوشحال میکند ،اما اگر او این رفتار را مورتیا و تنهیا بیرای خالصیی از شیر بیدگمانیها و
غر و لندهای خانواده پاشه کند تا به طرز ماهرانهای اوضاع را به نفع خود تغاار دهد ،چه؟
بهبیود ییال
در مورعات اول ،پزشک مهارت دارد و ما مهارت او را با بررسی کافایت عمیل و
ِ
کت باکافاتی را دوخته است .شیرایق
بامار ،میسنجام .در مورعات دوم ،کارگر مهارت دارد؛ زیرا ِ
کاری نامناسب و غاررانونی او ناز تغااری در داوری ما ایجاد نمیکند .در این دو مورد ،ما تنهیا بیه
خروجی یا فر ورده مینگریم ،اما در مورعات سوم ،اخالری عمل کردن ،یک فر ینید بیه یسیاب
می ید و شباهتی به تولاد یک محصول ندارد .از اینرو ،رسادن به یک نتاجه مطلوب ،تنها نگرانی
ما ناست ،بلکه مهمتر ن است که « یا خود عامل از منظر یک زندگی کامل و موفیق ،نچیه را کیه
انجام میدهد ،معقول و معنادار میدانید ییا نیه» ( .)Hughes, 2001, p. 88-90جیوانی کیه رفتارهیای
پرخطرش را کنار میگذارد ،بهنوعی خویشتنداری نشیان میدهید ،امیا در ایین مورعایت ،رفتیار
یاصله به روشهای پاچادهتری ارزیابی میشود؛ یعنی داوری از طریق چگونه دیدن نچه انجیام
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 .۵شما در یک فروشگاه لباس ،کیت زیبیا و خیوشدوختی را انتخیاب مییکناید .از کافایت
دوخت کت به این نتاجه میرساد که دوزنده ن فرد ماهری بوده است؛ امیا اگیر او جیزء کودکیان
استثمارشدهای باشد که تحت بدترین شرایق ،بهطور غاررانونی و با یقوق بساار ناچازی مشیغول
به کار هستند ،چه؟
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میدهد.
مهارتها و فضایل ،وجوه اشتراک بسااری دارند ،اما تفاوتهای مهمی ناز با هم دارند .ورتیی
ما درباره منش صحبت میکنام ،تنها دربارۀ فر ورده سیخن نمیگیویام .از دیید لاکونیا ،پیرورش
منش تنها به سخن گفتن ناست ،بلکه تفکر و بحی علمیی نایز در ن دخالیت دارد؛ هرچنید بیه
ادعای او« ،خق مبنا ،رفتار است» ( ،)Lickona, 2001, p. 317امیا اگیر بیه تفیاوت بیان مهارتهیا و
فضایل یا بان فر وردهها و فر یندها درت کنام ،الزم می ید باش از نتایج ،به سار کسیب فضیالت
بپردازیم؛ زیرا پرورش منش بر پرورش مهارت ارجح است .بنابراین ،به نظر نمییرسید کیه بتیوان
برنامه لاکونا را «پرورش منش» ناماد؛ بهو یژه اگر از منظر ارسطو یی بدان بنگریم.
همانطور که پاشتر اشاره شد ،اجرایی شدن یک رانون لزوما بدان معنا ناست کیه روح و رلیب
افراد ناز با ن رانون همراه است .کاهش رفتارهای ناشایستی مانند فحاشی ،پرخاشگری ،مصیرف
ساگار و ّ
تعرض جنسی ممکن است متأثر از شاوه پرورش منش در مدارس و ییا یتیی در سیطح
جامعه نباشد .در وارع ،به نظر نمیرسد که بان عدم بیروز ایین رفتارهیا و پیرورش مینش ،رابطیه
مستقامی وجود داشته باشد .این توفاق میتواند از طریق دیگری ،نظار نوعی کنتیرل سیختگارانه
بارونی ناز ناشی شود .بنابراین ،ما نباید بر اسیاس عیدم بیروز رفتارهیای غلیق ،داوری کنیام کیه
پرورش منش بهتنهایی جوابگو است؛ زیرا بدون در نظر گرفتن ایساسات و عواطف همیراه بیا ن
رفتارها ،هرگونه داوری در این خصوص نادرست خواهد بود .این ایساسات همان چازی هسیتند
که شرمن «هااهوی مخل درونی یا مال پایدار» میخواند .هنگامیکه فیرد سیعی میکنید از ّ
شیر
این رفتارهای ناشایست و پرخطر خالص شود ،باید این هااهو و کشش درونی خود را نایز از بیان
ببرد و این چازی است که برنامه لاکونا در تحقق ن ناکام میماند.
ارسطو میگفت که نمیتوان بدون یکمت عملی ،فضالتمند شید و بیدون فضیالت نایز در
عمل نمیتوان یکام بود .این یعنی فضالت ،پاشزمانه یکمت عملی است و بیالعکس .برخیی
فالسوفان ،این دیدگاه را بهنوعی دور دانستهاند ،دریالی که اینطور ناست؛ زیرا رشید فضیالت در
کودک به ید کمال ،متضمن دستاابی او به رالب کاملتری از یکمت عملیی اسیت و بیالعکس.
برخی فالسوفان ،این دیدگاه را بهنوعی دور دانسیتهاند ،درییالی کیه اینطیور ناسیت؛ زییرا رشید
فضالت در کودک به کاملترین شکل ن ،متضیمن دسیتاابی او بیه رالیب کامیلتری از یکمیت
عملی است و دستاابی کودک به یکمت عملی نایز متضیمن برخیورداری از فضیالت در رالیب
ناتمام ن است .در وارع ،کودک شکل نارصی از فضالت را داراسیت کیه متیأثر از یکمیت عملیی
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معلمش است .پس ،میتوان گفت که دو مریله برای فضیالتمندی وجیود دارد :مریلیه نیارص و
مریله کامل .به همان ترتاب ،برای یکمت عملی ناز درجاتی نارصتر و کاملتر رابل بایان اسیت.
به نظر میرسد ،تا زمانی که یکمت عملی و فضالت به کمال و تمامات خود نرسند ،ایین درجیات
عملی مربی میتواند نهتنها در مریله نخسیت ،بلکیه در
یا مرایل ،ادامه مییابند .همچنان یکمت ِ
َ
نشی کودک کمک کند .اگر بخت با کودک یار باشید و
مرایل بعدی ناز مفاد باشد و به رفع نقایص م ِ
مربی خوبی نصابش شود ،راهش به سوی کسب بهتر و کاملتر فضایل ،بساار هموارتر خواهد شد.
ِ
یکمت عملی ،تنها « گاهی هوشیمندانه کلیی» ناسیت .در اخاالق نیکومااخوس ،تأمیل و
خود فرد کمک میکنند .این تأمیل
ژرفسنجی در مورد چازهایی است که در مجموع به سعادت ِ
و ژرفسنجی به یک فرضاه خوب دربارۀ غایت منتج خواهد شد که خود غازی خواهید بیود بیر
تأمالت باشتر ( .)Irwin, 1985, p. xxiمربی خوب متوجه است که مهم سعادت کلی خود فرد اسیت
و اگر کودک به هر دلال ارزش خوبی و انصاف را یاد نگارد ،سعادتش محدود میشیود و زنیدگی
کامل و موفقی را تجربه نخواهد کرد.
تربات اخالری از طریق خوگاری ،به کودک می موزد که عادتهای درست را کسب کند .ایین
عادتها الگوهای عمل هستند ،یعنی نظام و رواعدی برای رفتار یا واکنش افراد به مورعاتهیا کیه
تمایل به بروز ایساس در راه درست را ناز شامل میشود .ورتی کسی بهراستی فضالتمند باشد،
افزون بر عمل درست در مسار درست ،ایساسات درست را ناز در مسار درسیت از خیود نشیان
میدهد .عامل فضالتمند در هر مورعات خاص و به سهولت ،دست به اریدام صیحاح میزنید.
البته ،تبدیلشدن به انسانی فضالتمند کار میبرد ،اما این کار به معنای سعی و تالش اسیت ،نیه
رنج و محنت« .انسان فضیالتمند ،در شیرایق اضیطراری کیه فرصیت دوبیارهای بیرای تأمیل و
بازنگری وجود ندارد ،تصمامی روشن و صحاح میگارد .تأمل در باب چگیونگی روییارویی بیا
این نوع مورعات ،باید پاشتیر صیورت پذیرفتیه باشید و نتاجیه ن بیدون سنجشیی زمیانبر ،در
ایق جدید بیرای کسیی کیه در
دسترس باشد» ( .)Irwin, 1985, p. 393میتوان تصور کرد که این شر ِ
مرایل اولاه زندگی ،بهخوبی تربات نشده است ،تا چیه انیدازه دشیوار خواهید بیود .عادتهیا و
ایساسات درستِ ،خ َردورزی عملی و تالشهای مستمر ،اجزای فضایل وارعی و اصال هسیتند
که هر جا سخن از فضالت در ماان باشد ،یتما باید مورد توجه ررار گارند.
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فالسوفان و روانشناسان بسااری ،دیدگاه خود را نسبت به زندگی خوب ارائه دادهاند .لفیرد دلیر،
میگو ید« :شما نمیتواناد از زندگی خود خرسند باشاد مگر اینکه خوب باشاد ،مگیر اینکیه از
خود برون یاد و به دیگران کمک کناد» ( .)Lickona, 2004, p. 132سودگرایان معتقدند ،خوشیبختی
یک فرد دراقا به همان مقداری است که او برای دیگری لحاظ میکنید« :یکیی بیرای همیه ،همیه
برای یکی» ،اما همانطور که فهمادیم ،مسئله اخالق فضالت ،تقیدم منیافع خیود بیر دیگیران و
اساسا توجه به منافع در معنای مدرن ن ناست .برای برخی از فالسیوفان اخیالق میدرن ،مسیئله
منافع بساار مهم است .نان با چنان نگرشی ،گرفتار اعمال فردی یا یل معضالت اخالری شیده
و به خطا رفتهاند .دریالیکه این ربال نگرانیها برای ارسطو اولو یت ندارند .دامنه اخالق او ،تمام
اعمالی را که به کل زندگی یک فرد شکل میدهند ،شیامل مییشیود .او معتقید اسیت کیه ورتیی
انسانها نقش و کارکرد و یژه ( )ergonخود را ایفا کنند ،کل زندگی و اعمیال نهیا معنیا مییابید.
بیزرگ درونیی میرتبق کناید ،کیار سیادهای
اینکه فضالت را با نفی ایساسات و یا غلبه بر موانیع ِ
است ،اما این ارتباط و پاوستگی چندان درست ناست .نگاه اخیالق فضیالت بیه مسیئله تربایت
اخالری ،عماقتر و بلندپروازانهتر از اینهاست .فضالت ،یک کافات نفسانی است نیه تماییل بیه
رفتار .شاید دو نفر رفتار مشابهی را در مورعاتهای یکسان بروز دهند ،اما این بیدان معنیا ناسیت
که یاالت و گرایشهای درونی یکسانی ناز دارند.
فضالتمحوری ،توجهی ویژه به سالمت رویی افراد دارد .هاچکس نمیپرسد که یا سالمتی
خوب است یا نه؛ زیرا پرسش پوچ و باهودهای است .ورتی بیدن میا از همیاهنگی و تیوازن خیود
خار میشود ،بامار میشویم .فضالت ناز یالت رویی یک فرد است و از همانرو ،ورتی هیم
روح ما از هماهنگی خار شود بیهنوعی بامیاریم .پیس ،اخالریی زیسیتن یعنیی سیالمت روح
داشتن .به تعبار سقراط ،فضالت ،سالمت ،زیبایی و روت روح است و رذیلت ،باماری ،زشیتی و
ضعف ن (افالطون ،7070 ،ص ۵۵0 ،7۰7۔.)۵۵۵
در این مقاله ،برخی از چالشهای استفاده از رو یکرد فضالتمحور در تربایت اخالریی بایان
شد .استدالل کردیم که ادله مخالفان ،باشتر ناشی از بدفهمی ماهات وارعی فضیالت در اخیالق
ردیم و بهطور مشخص نگرش ارسطو یی است .ارسطو ،نکات مهمی را به ما موخیت؛ نخسیت
ن که برای عامل ،هدایت یک زندگی خوب با نوعدوستی و نگرانیی نسیبت بیه دیگیران ناسیازگار
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ناست .دیگر ن که فضالتمند بودن ،یک برنامه دائمی تا پایان عمر است و ارزشمندی یاات بیا
بررسی خق سار کلی زندگی عامل اخالری مورد رضاوت ررار میگارد .در نتاجه ،تمرکیز تربایت
اخالری ،نخست باید بر سیاخت ییک شخصیات «ترباتپیذیر» باشید تیا سیاخت شخصیاتی
بهتمامی فضالتمند .در وارع ،هدف ن است که کودکان را به سمت فضالتمندی سیوق دهیام.
رشد عقالنات عملی در کودکان ،نها را رادر خواهد ساخت که رواعد را بیا مورعاتهیای مختلیف
تطباق دهند و به زمانه عمل ناز یساس شوند .درس دیگر ارسطو ایین اسیت کیه فضیایل از طرییق
روانان و ضوابق خشک و بیروح در یک جامعه به وجود نمی یند؛ همانطور که نمیتوان از دیگیران
خواست تا میا را دوسیت بدارنید ،نمییتیوان از نهیا خواسیت کیه فضیالتمند باشیند .مایل بیه
فضالتمندی باید از درون فرد بجوشد و نمیتوان یک شخص را بهرایتی و با امیر و نهیی بیه عمیل
فضالتمندانه واداشت .فضالت ،ناازمند یاالت و گرایشهای درونی و نیهفقق اعمیال و رفتارهیای
درست است و این مهم را همواره باید در تالش برای تربات انسانهای خوب و شریف به یاد ورد.
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