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چکیده
فضیلت ،در نگاه فیلسوفان اخالق ،منشی است که میتواند به عنوان الگوی رفتار فاعهل اخالقهی مالحظهه شهود.
مایکل اسلوت  -فیلسوف اخالق معاصر  -از منظری متفاوت به فضهیلت نگریسهته و تقریهری جدیهد از فضهیلت
گرایی ارایه کرده است .او رویکردی جامع در تبیین فضیلت دارد و ضمن نقد و تعدیل رویکردهای فضهیلتگرایانهه
فیلسوفانی چون ارسطو ،از منظرهای گوناگون اخالقی و عقالنی به تحلیل ماهیت فضیلت و ترابط فضایل بها ههم
 در موقعیتهای مختلف زندگی یک فاعل اخالقی  -پرداخته است .در این مقاله ،پس از اشاره به تفکهر اخالقهیو تقریر فاعل مبنای اسلوت از فضیلتگرایی ،به بیان و بررسی مبانی و مؤلفههای نگهاه و تقریهر فضهیلتگرایانهه او
پرداخته شده است .او در تحلیل ،مصداقشناسی و رفع تعارض بین فضایل ،نگهاهی وجودشناسهانه دارد و گسهتره
کارکرد فضایل را در بعد گرایشی و بینشی نفس قابل تفسهیر میدانهد .در نظرگهاه او فضهیلت «قابلیهت انعطهاف» و
«عقل عملی» دو منشی هستند که هم میتوانند وحدت فضایل را به ثمر برسهاند و ههم تعهارض بهین آنهها را رفهع
کند.
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اخالق فضیلت ،مایکل اسلوت ،عقل عملی ،تعارض فضایل ،وحدت فضایل ،اخالق فضیلت فاعلمبنا.

 استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه میبد ،یزد ،ایران.
تاریخ پذیرش1400/0۶/31 :

🞕

تاریخ تأیید1400/10/0۵ :

|

mnabavimeybodi@gmail.com

مقدمه
مایکل اسلوت ،فیلسوف اخالق فضیلتگرای معاصر ،تقریری جدید و  -به تعبیر خودش « -فاعهل
مبنا» 2از اخالق فضیلت ارائه داده و همواره در تالش بوده تا ژرفنگرانه از فضهیلت سهخن بگویهد و
از همین نظر ،نگاه و نظریه او با دیگر تقریرها متفاوت است ( .)Slote, 2001, p. 3اسهلوت در بررسهی
درستی و اصالت فعل فاعل فضیلتمند به کارآیی اصول و قواعد معتقد نیست ،بلکه این ارزیهابی
را با هر ارتباط فرضی یا واقعی با فاعلهای فضیلتمند لحاظ میکند هماننهد ارسهطو کهه نقهش
اصول و قوانین را در فضیلت ،ثانویه و فرعی میداند (خزاعی ،1384 ،ص  .)۶3او حتی سعادت را ههم
بر حسب فضیلت و افعال فضیلتمندانه و اصیل تبیین میکند و کهارایی قهانون در ارزیهابی فعهل
ً
اخالقی را تا آنجا میداند که اعمال را با درست و غلط یا اخالقها جهایز یها اجبهار محاسهبه کنهد.
ً
ارزیابیهای مورد نظر او «اخالقا خیر»« ،قابل ستایش» و «فضیلتمند» هسهتند نهه «اجبهار» و
«الزام» زیرا درخور فضیلتمندی نیست و از همینرو ،او فضیلت را که منشأ فعهل اسهت ،یهک
ویژگی درونی میداند که نمیتواند با قانونمندی سازگار باشد (.)Slote, 1997, p. 4
در مواجهه با فضیلت دیدگاههای مختلفی وجود دارد .در یونان ،فضیلت را «ویژگی و ملکهه
فعالی میدانستند که به نحو معقول و ثابتی در آدمی پدید میآید ،اما به سادگی نمیتوان حدود
مفهومی فضیلت را تبیین کرد زیرا دامنه بحث گسهترده اسهت» .ادمونهد پینکهافس ،تعهاریف
1
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متعدد فضیلت را در مقالهای با عنوان «فضایل» در دای ة المعمرف اخالق آورده و در هر یک از
این تعاریف به مؤلفه ویژهای توجه شده است .برای مثال ،در برخهی بهه ویژگهی ملکهه بهودن و
حالت ثابت داشتن و در برخی ،به خصایصی مثل عهادت و مههارت و اسهتعداد و ذاتهی بهودن
فضیلت اشاره شده و در برخی دیگر به بعهد ملکهه عقالنهی بهودن فضهایل اشهاره شهده اسهت
(پینکافس ،138۲ ،ص  .)8برای مثال ،جولیا آناس ،فضیلت را یک خصوصیت ماندگار در شهخص
میداند که حاکی از روش خاص او در زندگی است و با وجود آن ،فاعل میتواند به روشههای
مختلف فعالیت کند ( .)Annas, 2011. p. 8فضیلت ،در واقع ،شیوه عمل او را مشخص میکنهد
به صورت یک ملکه قابل اعتماد که فعلی که از روی آن صادر میشود ،تصادفی نیسهت ،بلکهه
حاکی از یک خصوصیت عمی در فرد است ( .)Annas, 2011, p. 9ارسطو هم به عنوان کسی که
در فضیلت صاحب نظر است ،فضیلت را حالتی از منش میداند و در پاسخ بهه ایهن کهه چهه

1. Michael A. Slote
2. Agent Based

 .1این عناوین اخالقی بنا به نظر اسلوت « »Deonticنامیده میشود.

2. rule
3. law
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حالتی در انسان منجر به فضیلت میشود ،معتقد است حالتی است که او را مهیهای کهار خهوب
میکند .او ماهیت فضیلت را از طریه حهد وسهط رذیلهت و افهراط در فضهیلت مشهخص مهی
کند (.)Hoffman, 1971, p. 192
ً
به اعتقاد اسلوت ،پیامدگرایی و نظریههای هنجاریای از این دست ،افعال را با عنهوان اخالقها
ً
درست یا اشتباه ،اخالقا جایز یا اجباری ،ارزیابی میکنند و این سؤال را مطرح میکنند که «افعال
آیا با قوانین مطاب است یا نه»؟ 1اما اسلوت این عناوین را برای ارزیابی اخالقی افعال نمیپسهندد
و عناوینی را ترجیح میدهد که از ضرورت و فوریت کمتری برخوردار باشند و چنهدان بها قهوانین
درگیر نباشند« .قاعده»« 2،قانون» 3که بعضی از اشکال فلسفۀ اخهالق مبتنهی بهر آن اسهت ،تنهها
میتواند به عنوان مؤلفه ثانویه در اخالق به کار برده شود .این نشانگر جایگاه فضهیلت در اندیشهه
اوست که ذاتی بودن ارزش فضایل و تقهدم فضهیلت بهر قهوانین و قواعهد اخهالق از مؤلفههههای
اخالق فضیلت مد نظر اوست.
وقتی در مورد فضیلت در اخالق سخن میگوییم ،در واقع ،بر چه چیزی تمرکز میکنیم؟ بعد
بینشی ،گرایشی یا عملی؟ فرد چه خصوصیتی دارد یا چگونه عمل میکنهد کهه او را فضهیلتمند
میخوانیم؟ مصادی فضایل کداماند؟ و چه ارتباطی با یکدیگر دارنهد؟ افهرادی را مهیبینهیم کهه
منصف ،اما بخیل هستند یا مهربان ،اما بزدل هستند در به کارگیری فضایل مختلف آیا تصهادمی
با فضایل دیگر پیش نمیآید؟ در صورت امکان ،فضیلت یا حالتی در انسان وجود دارد که بتوانهد
این تعارض را رفع کند؟
در این نوشتار ،مایکل اسلوت در مواجهه با این مسائل قرار میگیرد و با تحلیل دیهدگاهههای او
او و با بهرهگیری از صاحبنظران همعصر او در حیطه فلسفۀ اخالق ،در تالشیم به یهک رویکهرد
جامع از دو بعد اخالقی و عقالنی در خصوص مصادی و ترابط فضایل با یکدیگر دست یابیم.
بنابر آنچه گفته شد ،با توصیف و تحلیل دیدگاه مایکل اسهلوت ،تعریهف فضهیلت ،مصهادی
فضایل و رابطه آنها بررسی میشود .رویکرد اصلی او در سهاختار مفههومی و مصهداقی فضهایل،
اخالقی و عقالنی است و همه فضایل تحهت لهوای ایهن دو ،هویهت واقعهی خهود را مهییابنهد.
از اینرو ،در نگاه نخست ،فضایل اخالقی و عقالنی با یکدیگر نمیسازند و تعارضاتی دارند.

 .1رویکرد فکری اسلوت در خصوص فضیلت

تبیین فضایل در اندیشه اسلوت در بستر فاعل مبنهایی صهورت مهیگیهرد و او معتقهد اسهت ایهن
رویکرد از رویکردهای دیگر در توضیح فضایل ،ریشهایتر و خالصتهر اسهت .توجهه بهه برخهی
نکات برای آشنایی بیشتر با نگاه و تفکر اسلوت ضروری است:
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 .1اسلوت ،در تفکر اخالقیاش خود را ملزم نمیدانهد بهه روش معمهول در اخهالق فضهیلت
ً
عمل کند و کامال از ارسطو پیروی کند ،بلکه او خود را وامدار هیهوم و هاچسهون میدانهد .البتهه،
اسلوت در کتاب از اخالق تم رضیلت سعی میکند از شیوه نو ارسطویی تبعیت کند و خط مشهی
خود را منعطفانه و بدون جانبداری پیش برد ،اما در بعضی موارد که نیهاز اسهت ،بهه ارسهطو ههم
استناد میکند .برای مثال ،یکی از ایراداتی که او بر ارسهطو وارد میدانهد ،ایهن اسهت کهه ارسهطو
تمایل به ستایش کسانی دارد که نوعدوست هستند ولی دغدغهای نسبت به کهل بشهریت ندارنهد
( )Slote, 2001, Prefaceچیزی که شاید حتی در نگاه کانهت و پیامهدگرایی ههم یافهت شهود ،ولهی
دغدغه اصلی خودش این است« :به خاطر نگرانی عمومی و کلهی بهرای انسهانها کهار اخالقهی
انجام دادن» .او نام این نگرانی عمومی را «خیرخواهی» 1میگهذارد و آن را یکهی از فضهایل مههم
ً
ً
فاعل اخالقی عنوان میکند که ذاتا و کامال مستقل از پیامدهایش ،ستودنی است.
 .۲اخالق ،آنقدر متنوع و مبهم است که نمیتواند تحت لوای قانونی انعطافناپذیر درآید بنها
براین ،رویکردمهان بهه اخالقیهات بایهد بهواسهطه نظریههای باشهد کهه بهه انهدازه خهود موضهوع،
انعطافپذیر و در موقعیتهای مختلف پاسخگو باشد .در نتیجهه ،بسهیاری از طرفهداران اخهالق
فضیلتمحور ،مخالف نظریهپردازی بودند و نظریههایی را که بهطور نظاممند ،در پی ضبط کردن
همه اعتبارهای اخالقی و عملی بودند ،رد میکردند.
ً
بنا به نظر اسلوت ،نظریه فضیلتگرایانهای که اخیرا توسط فیلسوفان ارائه شده اسهت ،متمایهل
به تمایالت غیر نظریهای 2است در صورتی که شیوه خودش را در توضیح فضایل (فاعل مبنهایی)
نظریهای میداند ،یعنی میخواهد از فاعل مبنایی خود در قالب یک نظریه دفاع کنهد 3.از ایهنرو،
او توانسته این معما را حل کند و رویکرد خود در فلسفه اخالق را از این نقد برهاند .گاه دیده شده
1. benovelence
2. antitheori
 .3آنت بایر ( )Annette Baierو برنارد ویلیامز ( )Bernard Wiliamsاز افرادی هستند کهه بهه تبیهین غیهر نظریههای در
اخالق گرایش دارند.

 .2ماهیت فضیلت از دیدگاه اسلوت
 .1 .2فضیلت به مثابه قدرت درون

فضیلت ،حاکی از یک توانمندی و قدرت در نفس است .نفس ،با فضیلت از حالهت بیتفهاوتی
درمیآید و این توانایی را مییابد که منفعالنه عمل نکنهد ،بلکهه حتهی در تقابهل بها وسوسهههها و
هر چه انسان را به بیراهه میبرد ،عمل کند .فضهایل  -در نظهر اسهلوت  -بهه ایهن دلیهل سهتودنی
هستند که متضمن یک قدرت درونی قابل تحسین هستند .کانت هم  -در تبیین فضیلت  -بهه ایهن
قدرت درون اذعان کرده است ،اما آن را به صورت تشکیکی لحهاظ کهرده و در تقابهل بها رذیلهت
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است که او یک «نظریه فضیلت» را از اخالق فضیلت متمایز ساخته است زیرا معتقد است کهه
نظریه فضیلت ،حیطهای از پژوهش است که با فضایل به طور کلی مهرتبط اسهت ولهی اخهالق
فضیلت محدودتر است و به طور خاص به فضایل مهیپهردازد ( )Slote, 1997, introductionدر ایهن
محدوده از فکر اخالقی میتوان او را با کانت همراه دانست زیرا بنا به نظر او ،فضهیلت اخالقهی
چنان قدرت و قابلیتی دارد که در مقابل قانون میایستد و قانونی کردن اخالق ،صدمهای جدی بهه
آن وارد میکند (کانت ،1393 ،ص .)37
انتقادی که از سوی غیر نظریهایها متوجه اسلوت شهده ایهن اسهت کهه پهرداختن بهه اخهالق
به صورت نظریهای ،منجر به اصول واحدی برای کل تفکر اخالقی میشود و توان این را ندارد که
مشاجرات و اختالفات اخالقی را حل کند ،اما او این انتقاد را بر فاعل مبنایی خود وارد نمیداند و
معتقد است که بسیاری ارسطو را به عنوان یک نظریهپرداز برتر اخالقی میشناسند در حهالیکهه
او امکان استثنای این اصول کلی را انکار میکند .از اینرو ،در فلسهفهاش جهایی بهرای یهک نهوع
واحد از فهم اخالقی برحسب این کهه همهه موضهوعات اخالقهی میتواننهد حهل شهوند ،بهاقی
نمیگذارد .به نظر اسلوت ،به نظریه در فلسفۀ اخالق نیازمندیم (.)Slote, 2001 , p. 11
اسلوت با نظریهای که کلیشهای و قالببندی شده باشد و با قانون غیر قابل انعطهاف ،ههدایت
شود ،مخالف است و با نظریهای مواف است که در عین نظم و چارچوب منعطهف باشهد .طبه
نظر اسلوت ،یک اخالق خوب که بتواند بر زندگی انسان حاکم باشد ،باید به صورت یک نظریهه
ارائه شود ،اما در قالبی خاص .این قالب ،قالبی است کهه بتوانهد فضهایل را در خهود بهه صهورت
هماهنگ جای دهد و قادر باشد تعارضهات بهین فضهایل را بهرای فاعهل اخالقهی برطهرف کنهد
از اینرو ،او در یک کش و قوس در مخالفت و موافقت با نظریه واحد قرار دارد.
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توضیح میدهد .از اینرو ،نقطه مقابل قدرت نفس در حالت فضیلتمندی ،ضعف نفس اسهت
که به آن «رذیلت اخالقی» گفته میشود (کانت ،1393 ،ص  .)38آنچه مانع بر سر راه این قهدرت مهی
شود ،در واقع ،موانعی است که تمایالت طبیعی و امیال نفسهانی انسهان اسهت و او را بهه سهمت
ضعف اخالقی و رذیلت سوق میدهد.
برای نمونه ،وجود فضیلتهایی مثل «خودکفایی» 1شاهدی بر قدرت درونی نفس اسهت کهه
میتواند هم برای خود فرد و هم در عرصه روابط با دیگران مفید باشد.
نتیجه دیگر فضیلت خودکفایی ،تعدیل کردن آرزوها و تمایالت است .شکل دیگهری از توانهایی
درونی که فی نفسه قابل تحسین است و میتواند به ما در توجیه انواع رفتارههای نهوعدوسهتانه کمهک
کند .دیگر خود شخص مطرح نیست که از کمک به دیگران یا بخشش به آنها مضایقه کند زیرا اگهر
چنین کند ،گویای آن است که وابسته به مادیات است و دارای نفس آزاده و سالم نیست.
افرادی که در امیال خود تعادل را رعایت میکنند ،موف و خودکفا هم هستند و عوامل بیرونی کهه
منافات با کارکرد درست فضایل دارد ،نمیتواند روی آنها تأثیر گذارد .این افراد نسبت به دیگران کمتر
حریص هستند و وابستگی آنها نسبت به چیزهایی که افراد معمولی بهه آنهها دلبسهتگی دارنهد ،کمتهر
۱۰۰
است .تنها به خاطر فضیلت به دیگران کمک میکنند نه به خاطر برگرداندن کمکی که پیش از این به
آنها شده است .این شخص ،دیگرگراست و دارای فضیلت خیرخواهی مبتنی بر خهودکفهایی اسهت.
از اینرو ،اسلوت با «دلسوزی» و «خیرخواهی» محدوده توانایی درونی و قدرت نفس را توضیح می
دهد به گونهای که هم به نیازهای خود فاعل توجه میشهود و ههم دیگهران .بهرای مثهال ،شهجاعت
به عنوان یک فضیلت ،وقتی از شخص بروز میکند که او با حوادث ناخوشایند همراه با خطر مواجهه
شود .یک حادثه خارجی ،سبب بروز فضیلت شجاعت میشود و از یک قدرت درونی خبر میدهد
و متضمن یک قدرت درونی قابل ستایش است ،اما آنچه به نظر اسلوت مهم است ،ایهن اسهت کهه
قدرت درونی ،اخالقی باشد و در صدد نباشد تا برای مثال ،در رابطه با دیگران آنها را فریب دههد در
غیر این صورت ،نمیتواند مبنای فاعل مبنایی او قرار گیرد ( .)Slote, 2001, p. 21
با توجه به این توضیح در بیان ریشه فضایل ،در یک تحلیل معناشناختی از دیدگاه اسلوت میتوان
گفت که فضیلت ،یک «ویژگی منشی قابل ستایش» 2است کهه حهاکی از نهوعی قهدرت در نفهس
ً
انسان بوده و قطعا خاصیت سودمندی و خیر رسانی در آن لحاظ شده است (.)Slote, 1992, p. 9
1. self-sufficient
2. admirable character trait

1. personality trait
2. self -regarding
3. other-regarding
4. mixed
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به بیهان دیگهر ،آن دسهته از ویژگهیهها در انسهان بهه عنهوان جهنس در تعریهف فضهیلت مهی
گنجههد (ویژگههی منشههی) کههه در نخسههتین مرحلههه بههه صههورت بههالقوه متضههمن خیههر رسههانی و
سود رسانی (به شخص یا دیگران در سطح گستردهتر) باشد .از اینرو ،ویژگیههایی کهه شهخص
داراست و این خصوصیت را ندارد ،دیگر ویژگی منشی فضیلتمندانه نخواهد بود ،بلکه در گهروه
«ویژگیهای شخصیتی» 1فاعل قرار میگیرد .برای مثال ،ویژگیهایی مثل فریبها و ملهیح بهودن از
جمله ویژگیهای شخصیتی است که نمیتواند از جمله فضایل باشد.
ویژگیهای منشی قابل ستایش هم یا «معطوف به خود» 2فرد است یا «معطوف به دیگران» 3و یها
ً
ترکیبی از این دو است ،یعنی خاصیت نفعرسانی آنها یا مستقیما به خود فرد میرسد و یا بهه دیگهران.
ویژگیهایی مثل عدالت ،مهربانی ،پاکدامنی و بخشندگی معطوف به دیگران هستند و بالقوه خاصیت
نفعرسانی به دیگران را دارند و ویژگیهایی مثل احتیاط ،متانت و صبر دارای جنبههایی است که خود
دارنده فضیلت ،فایده اصلی را میبرد .گروه سوم از فضایل« ،فضایل ترکیبی» 4هستند کهه ههم بهرای
دارندگان این فضایل مفید هستند و هم برای افراد دیگر ،مثل پرستش و شجاعت ()Slote, 1992, p. 9
با کمی دقت ،روشن میشود آن دسته از فضایلی که متضمن خیر رسانی به خود فاعل هستند ،به
دیگران هم خیر میرسانند ،یعنی شعاع فایده آنها تا آن حد است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بهه
افراد دیگر هم خیر میرسانند .از اینرو ،میتوان گفت به صورت کلی آن دسته از ویژگیهای منشی،
قابل ستایش هستند و در گروه فضایل قرار دارند که متضمن خیر رسانی باشند ،اما محدوده و دامنه آن
به صورت تشکیکی به خود صاحب فضیلت و دیگران خواهد رسید .همین معیهار اصهلی در تلقهی
یک ویژگی به عنوان فضیلت در نظر اسلوت است .فضایل معطوف به دیگران ههیچ اولویهت و حه
تقدمی بر فضایل معطوف به خود شخص ندارند .بنابراین و به اعتقاد اسلوت ،اگر بهه برتهری در ایهن
زمینه قائل شویم ،به یک عدم تقارن در حیطه فضایل خواهیم رسید که هیچ توجیه اخالقی نخواههد
داشت .این ادعا در مورد فضایل ترکیبی هم صادق است .شجاعت و خهودکنترلهی بهه همهان انهدازه
ستودنی هستند که فضایل دیگر ( .)Slote, 1992, p. 10از اینرو ،یک ویژگی وقتی فضیلت اسهت کهه
هم برای دیگران مفید باشد و هم در خیر رسانی به دو طرف تعارضی پهیش نیایهد .توضهیح ایهن کهه
برخی ویژگیها مثل صبر و احتیاط میتوانند برای اهداف خبیث و زشهت ههم بههکهار رونهد ،یعنهی

فردی که این ویژگی را دارد ،آن را برای افعال غیر اخالقی مثل صبوری بهرای انتقهام یها کمهین کهردن
برای دزدی استفاده کند .در اینجا این ویژگی منشی نمیتواند بهه عنهوان فصهل در تعریهف فضهیلت
قرار گیرد چون قابل ستودن و تحسین نیست و خصوصیت اصلی خیر رسانی و نفعرسانی را ندارد.
 .2 .2تمایز خیر و فضیلت در نظرگاه اسلوت
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مهم است که «خیر» 1از «فضیلت» به درستی تفکیک شود .فضیلت ،بهه نظهر جولیها آنهاس ،ابهراز
تعهد به یک خیر است .ارتکاب موفقیتآمیز خیر ،یک فضیلت اسهت و رذیلهت ،شکسهت در ایهن
عمل است« .خیر» توانایی جذب دارد و فرد را به فضهیلتمندی سهوق مهیدههد (Annas. 2011, p.
) .102اسلوت را تا اندازهای میتوان هم نظر با اعتقاد پیشگفته دانست .او مفهاهیمی مثهل «آزادی» و
«برابری» را خیر و مفاهیمی مثل «عدالت» را که حاصهل ایهن دو خیهر اسهت ،فضهیلت مهیدانهد.
میتوان در اندیشه او به وجود رابطه بین فضایل ،وابستگی خیرها بهه فضهایل و وابسهتگی فضهایل بهه
ً
خیرها اذعان کرد .برای مثال ،یک فضیلت قطعا متضمن خیر است یا چند خیر در ترکیب یهکدیگر،
 ۱۰2در قالب یک فضیلت از خود رونمایی میکنند.
در نظر اسلوت ،چیزی که ارزش دارد و منجر به «خوشبختی» 2انسان میشود ،یک خیهر اسهت.
ً
در مقابل ،فضیلت به «سعادت» 3فرد خواهد انجامید ( 4)Slote, 1992, p. 17خیر خهود یها ذاتها قابهل
ستایش است و یا ارزشی است که پیامدهای ارزشمندی دارد .از اینرو ،بعضی چیزهها ارزش ذاتهی
دارند و برخی به عنوان مقدمهای برای خوب زیستن یهک خیهر ابهزاری هسهتند ()Slote, 1992, p. 184
در رویکرد دیگر جهت تبیین خیر و فضیلت میتوان گفت که خیر وقتی در مقابل درست و غلهط
 به عنوان الزامات اخالقی  -قرار میگیرد یا وقتی که در مواجهه با فضهیلت قهرار داده مهیشهود،فرق دارد .خوب بودن ،ناظر به فضیلتمندی و ستایشمندی افعهال اسهت ،امها درسهت و غلهط
1. good
2. happiness
3. eudaimonia
 .4اکثر سعادتگرایان ،معتقدند که انسان برای خوب زیستن به فضهیلت نیهاز دارد و مخهالف ارتبهاط خوشهبختی و فضهیلت
هستند برای مثال ،ارسطو فکر میکند فضیلت برای خوشبختی ضروری است امها سهعادتگرایهان بها او مخهالفانهد.
نویسندگان معروفی مثل الیزابت آنسکوم ،فیلیپا فوت ،جان مکداول و مارتا نوسهبام ،سهعادتگرایهانی هسهتند کهه دربهاره
رابطه خوشبختی و سعادت با فضیلت بحهث کهردهانهد .اینکهه سهالمت ،ثهروت و شهغل خهوب و  ...ابزارههایی بهرای
خوشبختیاند و این موارد همان مقدمات رسیدن به سعادت نیست ،محل بحث و نظر فیلسوفان بوده است.

 .3مصادیق فضایل
 .1 .3مراقبت و تعادل

مراقبت ،بستری است که در اندیشه اسلوت محل شکوفایی خیرها و فضایل خواههد بهود و خهود
به عنوان یک فضیلت اساسی مطرح است .بیان شهد کهه نکتهه مههم در تبیهین فضهیلت در نگهاه
1. reciprocal
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جهت ارزیابی افعال به کار میرود.
اسلوت به خیرهای متقابل قائل است ،اما به وجود چنین رابطهای میان فضایل استناد نمیکند.
برای مثال« ،دوستی» به عنوان یک خیر میان دو نفر و بیش از یک نفر شکل مهیگیهرد .از ایهنرو،
خیری است که برای هر دو طرف وجود دارد .نمیتوان گفت که برای یکهی ارزش اسهت و بهرای
دیگری ضد ارزش« .دوستی» یک رابطه دوسویه 1است .اگهر در یهک رابطهه عاشهقانه و دوسهتانه
ً
خیری باشد ،قطعا برای هر دو طرف خواهد بود .اگر مشکلی برای یکی از دو دوست پهیش آیهد،
این مسئله برای طرف دیگر هم مطرح خواهد بود و رابطه را تحتالشعاع قرار خواهد داد ،اما ایهن
ترابط برای فضایل مرتسم نیست ،یعنی فضیلت در یک شخص ،به طور مسهتقل کهارکرد خهود را
دارد و به وجود یا عهدم فضهیلت در فهرد دیگهری بسهتگی نهدارد .اگهر کسهی شهجاع اسهت ،در
مقابل حوادث سخت و ترسناک ،مطاب با این فضهیلت عمهل خواههد کهرد و ربطهی نهدارد کهه
شخصی که دوست اوست یا کنار او ایستاده شجاع است یا نه« .از اینرو ،هیچ فضیلت شخصی
یا فراشخصی به فضیلت شخص دیگری متکی نیست» ( .)Slote, 2011, p. 111اسهلوت ،همچنهین
خیرها را مستلزم نوعی فضیلت میانگارد (  .)Slote, 2011, p. 106توضیح اینکه برای مثال ،دوسهتی
در سطح وسیعی به مراقبت نیاز دارد .مراقبت خود یک فضیلت است که حاکی از یهک احسهاس
همدلی و همدردی است که انسانها را به برقراری رابطه به یکدیگر جهت خیهر رسهانی بهه آنهها
سوق میدهد .در ادامه ،به توضیح این نکته خواهم پرداخت.
با توجه به آنچه در مورد رابطه خیرها و فضایل گفته شد ،دانسته میشود کهه فضهایل خیرهها را
دربردارند و در مواردی خیرها نیز فضایل را شامل میشوند .خیر و فضیلت هردو میتوانند در یک
فرایند تجلی یابند و برای مثال« ،ازدواج» به عنهوان یهک خیهر اگهر محقه شهود ،فضهایلی مثهل
وفاداری و اعتماد متقابل در آن متجلی خواهد بود یا فضهیلت عهدالت در یهک جامعهه خیرههای
برابری و آزادی را در پی خواهد داشت.
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اخالقی اسلوت ،دغدغه داشتن و محبت ورزیدن نسبت به دیگران است .عش و نگرانهی فهرد یها
برای افراد نزدیک و عزیز است که در یک محدوده جزئی و غیر جمعی میگنجد و دامنهه گسهترده
ای ندارد یا شامل نگرانیهای دیگری که دامنه جمعیتری دارد ،میشود .بهرای مثهال ،فهرد وقتهی
خبر وجود قحطی در کشور بنگالدش را میشنود ،نگران مردم آنجا میشود و میخواههد در یهک
حرکت خیرخواهانه برای آنها کاری کند و به همان میزان که به مردم کشورش عشه مهیورزد ،بهه
آنها هم عش بورزد .در اینجا نوعی مراقبت شکل میگیرد و همان مراقبت است که نیت و انگیزه
برای عمل قرار میگیرد .بنا بر این ،نوعی احساس که در قالب اخهالق و فضهیلت جهای گرفتهه و
دامنه وسیعی دارد و میتواند برای افراد دیگر در نقاط مختلف جهان تعمیم یابهد و کهارکرد داشهته
باشد .توضیح این که اگر فاجعهای در دو کشور بوسهنی و بهنگالدش رد دههد ،ایهن بشردوسهتی
انسان است که او را به ارسال کمکهای خیرخواهانه وامیدارد .برخی مواقع نیز عاملی سبب مهی
شود تا شخص تالشهای خیرخواهانهاش را به گروه خاصی معطوف کند و در مهورد آن مراقبهت
بیشتری داشته باشد .دلیلی در این میان وجود دارد که شخص کمکهایش را بهه کشهور بوسهنی
 ۱۰۴بدهد ،نه بنگالدش .این دلیل میتواند شدت بیشتر قحطی و مشکالت آنها نسبت بهه دیگهران یها
شناخت بیشتر او از مردم کشور بوسنی باشد .با این وصهف ،در فضهیلت مراقبهت ،تفکیهک بهین
مراقبت بشردوستانه (در سطح گسترده) و مراقبت صمیمانه (در سطح جزئی و در ارتبهاط بها افهراد
آشنا) وجود دارد .از اینرو ،این فضیلت میتواند هردو فضها را پوشهش دههد :ههم مراقبهت بشهر
دوستانه و هم مراقبت صمیمانه.
مهم است که این دو شکل و قرائت از مراقبت چگونه به یکدیگهر مربهوط مهیشهوند .تعهادل
راهکاری است که این دو مراقبت را کنترل میکند ،اما سؤال این است که عمل در این قالب ،چهه
زمانی اخالقی حساب میشود و تعادل چگونه برقرار میشود؟
ً
تأکید خاص اسلوت بر تعادل بین دو نگرانی این است که حتما ترکیبی لحاظ شود ،نه جداگانهه و
تحلیلی .از اینرو ،این تعادل بین نگرانی فرد اخالقی برای «فرد» دیگهر کهه بها او صهمیمی اسهت و
نگرانی برای «فرد» ناشناس نیست ،بلکه بین نگرانی است که او برای افراد صمیمیاش به عنوان یهک
طبقه و گروه دارد و نگرانیای که برای عموم مردم به عنوان یک طبقه و گروه دارد (.)Slote, 2001, p. 70
بنابراین ،اگر تعادل بین دو قرائت از مراقبت در معرفتشناسی اخالقی برای فاعل برقرار نشود،
تعارض و آسیب در پی خواهد داشت .برای مثال ،پدری که بچهاش را بسیار دوست دارد ،اگهر از
این تعادل بهرهای نداشهته باشهد ،انهرژی و تهوجهش را بهه صهورت نامتقهارن و نامتعهادل صهرف

فرزندش خواهد کرد .یا کسی که بشرگرایی او در حد متعادل نیست ،در کاهش درد و رنهج مهردم
دیگر اعمالش متعادل نخواهد بود ،ممکن است پول و انرژی زیهادی صهرف کنهد در حهالیکهه
همان را میتوانست در راهی دیگر با کارآیی بیشتر خرج کند (.)Slote, 2001, p. 71
 .2 .3همدلی و همدردی

در اشاره به دو مورد مهم که نقش عمدهای در کمال فضیلت مراقبت دارد ،میتهوان از «همهدلی»
و «همدردی» 2نام برد .احساس درد یک فهرد حهاکی از حهس همهدردی اسهت و درک احسهاس
شخصی که دردمند است و آرزو برای خوب یا بهتر شدن او ،از حس همدلی حکایت دارد .نقش
همدردی در هویتبخشی فعل اخالقی ،بسیار مهم اسهت ( .)Slote, 2013. pp. 9-12همهدلی ههم،
پایه کمک به دیگران و مراقبت در اخالق است .فرق است بین حس کردن درد دیگران و احسهاس
تأسف برای کسی که دردمند است .در واقع ،همدلی به یک عنوان قبلی و همدردی به یک عنهوان
بعدی اشاره میکند .وقتی ما احسهاس تأسهف مهیکنهیم ،بهرای شخصهی کهه درد دارد و آرزوی
سالمتی برایش میکنیم ،در واقع ،با او همدردی میکنیم .این امر میتواند رد دهد ،حتی اگهر مها
درد آنها را احساس نکنیم ( .)Slote, 2013, p. 34به عبارت دیگر ،همدلی ،بر انسان تأثیرگهذار اسهت
و سبب میشود از چیزی منفعل و متأثر شویم ،اما همدردی در نقطهه مقابهل بیشهتر انسهان را بهه
واکنش نشان دادن میکشاند .اگر کسی دردی از فرد دیگر حس کند و یا دردی را از شخصهی کهه
ً
به شکلی کامال واقعی چیهزی را وانمهود میکنهد ،حهس کنهد ،دارای مهدل عاطفههای انفعهالی و
پذیرشی است ،اما اگر با کسی همدلی کند ،به درد او واکنش نشان داده است.
فاعل مبنایی ،مایل است فضیلت در افعال را به گونهای ارزیهابی کنهد کهه منعکسکننهده یهک
نگرانی عمومی از جانب فاعل باشد ( )Slote, 2001. VIIو از همینرو ،فرد پیش از این که یک فاعهل
فضیلتمندانه باشد ،یک انسان همدل است انسانی که از روی عش رفتار مهیکنهد و عشه بهه
همنوع دارد .عش به همنوع ،یک مقوله بیطرفانه است نه جانبدارانه ،یعنی در فضیلت مراقبهت،
دغدغه این است که همه بشریت ،خوشبخت باشند و این میسر نمهیشهود مگهر از سهوی یهک
انسان که نهتنها نگران افراد آشنا و صمیمی است ،بلکه نگران افراد نها آشهنا و غریبهه ههم هسهت،
یعنی یک نگرانی عمومی و بیطرفانه.
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1. empathy
2. sympathy

۱۰۵

 .3 .3فضایل مبتنی بر جنسیت

یک امر بنیادین در تبیین فضایل  -از دیهدگاه اسهلوت  -در نظهر گهرفتن جنسهیت اسهت ،یعنهی او
جنسیت را در اتصاف به ویژگیهای منشی قابل ستایش ،مؤثر میداند .برخی ویژگیها برای زنهان
فضیلت تلقی میشود ،در صورتی که همان ویژگی برای مردان فضیلت نیست .یک فضیلت مهی
تواند در زنان وجود داشته باشد و مبنای بسیاری از کارهای اخالقی آنها قرار گیرد ،در صهورتی کهه
در مردان کمتر دیده میشود.
ً
برای مثال ،دنبال حرفه و شغل رفتن و کار بیرون از منزل برای مردان خیهر اسهت امها اخالقها گهاهی
اشتباه است که زنان خانه و فرزند را رها کرده و بیرون از منزل کار کنند در صورتی کهه مهیتواننهد در
ً
منزل مثمر ثمر باشند .یا ماجراجویی و تمایل به ریسک کردن ظاهرا مخصوص مردان اسهت و بهرای
زنان مناسب نیست .این فضیلت ،متناسب با نوع خلقت مردان است و فضیلتی مبتنهی بهر جنسهیت
آنها .در مقابل ،احتیاط برای زنان ،فضیلت به حساب میآید نهه بهرای مهردان ()Slote, 2011, p. 24
ً
از اینرو ،بعضی از فضایل کامال با جنسیت مرتبط هستند.
۱۰۶
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.4نسبیت در فضایل

وقتی اندیشه اسلوت را میکاویم ،درمییابیم که او در عین این کهه قائهل اسهت میتهوان تعریهف
واحدی از محتوای فضایل ارائه داد ،نوعی نسبیت در آنها را نیز مطرح میکند .نسهبیت در اندیشهه
او بدان معنا نیست که هیچ معیار ثابتی برای خوب و بد اخالقی وجود ندارد ،بلکهه ایهده خهود را
مترتب بر اشهخاص و شهرایط میدانهد .ایهده نسهبیت در فضهایل اسهلوت ،آنهها را بهه حقهای و
احتماالتی از شخص و شرایط زندگی او از بعد زمانی و مکانی وابسته میکند.
برخی ویژگیهای منشی انسانها تنها در دورهای خاص از زندگی «فضیلت» تلقی میشوند و
همان در دورهای دیگر ممکن است یک رذیلت یا نقص باشد .از اینرو ،مهیتهوان بهه نسهبیت در
فضایل اذعان کرد .اسلوت یکی از طرفداران این نظریه است و این نسبیت را بها توجهه بهه شهرایط
زندگی و دورههای زمانی زندگی فرد تبیین میکند .برای مثال« ،برنامهریزی زنهدگی یها هدفمنهدی
زندگی» یک فضیلت نسبی است که در دورههای گوناگون زندگی ،متضمن تصمیمگیری درسهت
ً
در مورد شغل یا حرفه و ازدواج است که معموال در افراد بالغ وجود دارد .این منش ،عقل عملی را
ً
میطلبد که معموال در دوران بلوا شکوفا میشود ،ولی همین فضیلت در دوران کودکی شاید یک

ضد فضیلت باشد چون اگر عقل عملی و تدبیر در یک کهودک باشهد ،مسهتلزم آن اسهت کهه در
بازی احتیاط کرده و از خیلی از فعالیتهایی که الزمه دوران کودکی است و سبب رشهد ذهنهی و
جسمی اوست ،پرهیز کند .از اینرو ،این فضیلت ،یهک نقهص در کهودک خواههد بهود و چنهین
کودکی مورد سرزنش قرار خواهد گرفت و یها بهرای مثهال ،احتیهاط در دوران پهیش از بلهوا یهک
ضد فضیلت است ،اما در دوران بلوا یک فضیلت خواهد بود .در مقابل فضهایل نسهبی ،فضهایل
مطل و اصلی قرار دارند  -اعم از خرد ،شجاعت ،اعتدال ،عهدالت ،صهبر و  - ...کهه در ههر دوره
زمانی از زندگی ستودنی هستند (.)Slote, 1983, p. 51
 .1 .4فضایل وابسته 1و مستقل

2

1. dependent
2. nondependent
3. conscientious
4. decency
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این مبحث در ذیل نسبیت فضایل مطرح میشود .به عبارت دیگر ،نسبیت منشهها ،بسهتر مهنش
های وابسته و مستقل است .اگر فضیلتی بر فضایل و خیرهای دیگر مبتنی باشهد ،بهه گونههای کهه
تبیین یا وجودش منوط به آنها باشد« ،فضیلت وابسته» نامیده میشود« .فروتنهی» یهک فضهیلت
وابسته است .اگر فردی دارای خیرها و فضایل خاصی است که قابلیت ستایش و تمجید دارد ،امها
در کنار این امر ،اهل خودنمایی و غرور باشد ،دیگر فضهایل او بهه چشهم نمیآیهد و حتهی مهورد
سرزنش و نکوهش هم قرار میگیرد .به عبارت دیگر ،فضایل او به ضد فضیلت تبدیل میشهوند
زیرا فروتنی خود عامل بهروز فضهایل دیگهر اسهت و آنهها را برجسهته میکنهد .از ایهنرو ،تبیهین
فضایل وابسته ،نشان میدهد که یک ویژگی میتواند در یک شخص فضیلت باشد و در شهخص
دیگر نباشد (.)Slote, 1983. pp. 61- 62
به اعتقاد اسلوت« ،فروتنی» تنها فضیلت وابسته در میان فضایل نیست ،بلکه هستند فضهایلی
که این خصوصیت را دارند .برای مثال« ،وظیفهشناسی» 3که اگر همراه با فضیلت نجابت نباشهد،
نهتنها فضیلت به حساب نمی آید ،بلکه یک رذیلت خواهد بود .اگر نجابهت و انسهانیت 4نباشهد،
وظیفهشناسی یک صفت مخرب خواهد بود و دیگر حتی نام وظیفهشناسی ههم بهه ذههن متبهادر
نخواهد شد .از اینرو ،وظیفهشناسی در متن نجابهت ،هویهت فضهیلتمندانه خهود را مهییابهد.

از اینرو ،اسلوت وظیفهشناسی را مانند فروتنی یک فضیلت وابسته عنوان میکند.
شخصی که سخاوتمند است ،در درون خودکفا هم به نظر میرسهد ( )Slote, 2001. p. 22زیهرا
توانسته است بر مالدوستی و دنیاگرایی خود پیروز شود و یک رفتهار نهوعدوسهتانه از خهود نشهان
دهد درست همان چیزی که پیش از این در تعریف فضیلت خودکفایی بیان شد.
 .2 .4فضایل جانبدارانه

1
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اگر فضیلتی نتواند همراه فضیلتی دیگر لحاظ شود ،به گونهای که اگر فاعل جانب یکهی را بگیهرد،
از دیگری باید چشم بپوشد ،آن فضیلت ،جانبدارانه خواهد بود .به عبارت دیگر ،فاعهل در هنگهام
به کارگیری دو فضیلت یا عمل مطاب آنها دچار نوعی تقابل و سرگردانی میشود و به یک دوراهی
میرسد که کدام را انتخاب کند و مطاب کدام رفتار کند و به ناچهار ،در مهوقعیتی اسهت کهه بایهد
یکی را انتخاب کرده و دیگری را واگذارد زیرا دو فضیلت در مقابل هم قهرار گرفتههانهد و جانهب
یکی را گرفتن مستلزم رها کردن دیگری است و مطاب آن عمل کردن از لحاظ اخالقهی ایهدهآل و
۱۰8
مورد قبول نخواهد بود.
ً
برای مثال ،دو فضیلت «صداقت» 2و «تدبیر» 3معموال در مقابهل یهکدیگهر قهرار مهیگیرنهد.
ممکن است فرد در موقعیتهایی قرار گیرد که نتواند بین آن دو جمع کند .در موردی کهه دوسهت
من اشتباهات واضحی دارد و این اشتباهات منجر بهه شکسهت و بهدبختی او میشهود ،او از مهن
میخواهد ،با او صادق باشم و انتقادات و دالیل عدم موفقیتش در زندگی را به او بگهویم .در ایهن
وضعیت ،اگر من صادق باشم ،باید از او انتقاد کنم و عیوب او را به طور شفاف بیان کنم .این امهر
مستلزم آن است که دوستی که در زندگی اشتباه کرده ،سرزنش شود و در نتیجه ،از صهداقت زیهاد
من برنجد .در مقابل ،اگر من صادق نباشم و بخواهم مدبرانه عمل کهنم ،الزمههاش آن اسهت کهه
همه چیز را نگویم و از گفتن برخی انتقادها و عیوب صرف نظر کنم که در این صورت هم صادق
نبودهام .از اینرو ،یا باید در مقابل دوستی که اصرار میکند عیوبش را بگهویم ،صهادق باشهم کهه
البته ،در این صورت اگر راستش را بگویم ،نشان میدهد که فاقد کاردانی و تدبیر هستم یا بایهد بها
تدبیر عمل کنم و صادقانه زندگی دوست را به نقهد نگهذارم (Slote, 2011. pp 28۔ .)31در ایهن میهان،
1. partial
2. frankness
3. tact

مهم است که آیا فضایل به این تعارض میرسند؟ اگر فضیلت ،فضیلت است که باید بتواند امثال
این موارد را مدیریت کند .جهت روشن شدن این مسئله از نظرگاه اسهلوت و ایهن کهه آیها بهه ایهن
نکته پرداخته است یا خیر ،توجه به مبحث زیر الزم به نظر میرسد.
 .5فضایل اخالقی و عقالنی

1. Linda Zagzebski
2. James Montmarquet
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فضایل ،به نظر ارسطو ،در یک تقسیمبندی کلهی و جهامع بهر دو دسهتهاند :فضهایل عقالنهی کهه
فعالیتهای خاص عقل را شکل میدهند و تنها از طریه تعلهیم و تربیهت بهه دسهت مهیآینهد و
فضایل منشی دیگری که فضایل بعد غیر عقالنی نفس هستند .بین ایهن دو دسهته فضهایل ،رابطهه
وجود دارد (پینکافس ،138۲ ،ص  ،)۲9یعنی در تحق  ،فضیلت اخالقهی ،محتهاج فضهیلت عقالنهی
است و فضیلت عقالنی ،محتاج فضیلت اخالقی است .عقل عملی در این میهان کلیهدی اسهت
که فضایل عقالنی و اخالقی را متحد میسازد .معرفتشناسهان معاصهر فضهیلت ،معتقدنهد کهه
فضایل عقالنی ،کیفیتهایی هستند که در ما تفکرات واال ایجاد میکنند و این عملکهرد فضهایل
عقالنی حاکی از کارکرد گسترده این نوع فضیلت و تعدد مصادی آن است .از ایهنرو ،نمهیتهوان
گفت تنها یک نوع فضیلت عقالنی داریم (.)Battaly & Slote, 2015, p. 254
زاگزبسکی 1و مونت مارکت 2معتقدند که فضیلت عقالنی ،منشی است که انگیزش عقالنهی و
فعل و احساس و فهم عقالنی ،برآیند آن است مثل آزاداندیشی و شجاعت فکری .از اینرو ،ایهن
نوع فضیلت ،ابزار کنترل برای انسان هستند که بتوانند منشهها و قهوای ذهنهی را مهدیریت کننهد.
( )Battaly & Slote, 2015, p. 255در واقع ،هر نوع عمل ،انگیزش و بهاوری ،در دایهره فضهیلتمندی
عقالنی نمیگنجد .برای مثال ،سوسا فضایل عقالنی را به منش خاص محهدود نمهیکنهد ،بلکهه
معتقد است که فضایل عقالنی ،هر کیفیت ثابت و پایدار از شخص است که او را قهادر مهیکنهد
عملکرد خوب داشته باشد و اثرات خوب ایجاد کند .در ایجاد فضهایل عقالنهی ،بیهنش خهوب و
مهارتهایی که بتوان حتی از میان فضایل اخالقی ،درست تشخیص داد ،مهم است.
فضیلت ،در کل ،یک ویژگی منشی تلقی میشود که هم زندگی اخالقمدار و ههم عقهلمهدار را
مدیریت میکند .میتوان از دو جنبه به بازشناساندن فضایل اخالقهی و عقالنهی پرداخهت .از جنبهه
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اول ،بعد معرفتی است و از جنبه دوم ،فهم متعارف .در رو یکهرد اسهلوت ،فضهایل عقالنهی ،قهوای
شناختی قابل اعتمادی تعریف میشوند که نقش معرفتشناسانه دارند و توانایی شناختی گستردهای به
فاعل میدهند تا از خطا در حوزه فضایل به طور کلی و فضایل اخالقی به طور خاص اجتناب ورزد.
از اینرو ،میان فضایل اخالقی و عقالنی ارتباط منطقهی و علهی وجهود دارد (خزاعهی ،1394 ،ص .)3۲
این ارتباط منطقی و علی را میتوان در رفع تعارض بین برخی فضایل توضیح داد.
به طور کلهی ،فضهایل عقالنهی یهک مههارت و ابهزار قابهل اعتمهادی بهرای رسهیدن بهه زنهدگی
فضیلتمندانه هستند و به عبارت دیگر ،ارزش ابزاری دارند .این فضایل در نظر بسیاری از فیلسهوفان
اخالق برای فاعل نقش معرفتشناسانه دارند و توانایی شناختی گستردهای بهه فاعهل مهیدهنهد کهه
سبب میشود ،فاعل اخالقی از خطا در زیست اخالقی مصون بماند (.)Greco, 2002, p. 287
از جنبه دوم که فهم عرفی است ،میتوان گفت فضایلی که دیگرگرا هستند ،بهه عنهوان فضهایل
اخالقی لحاظ میشوند و فضایلی که خودگرا و ناظر به خود شخص هستند ،فضهایل مصهلحتی
یا عقالنی در نظر گرفته میشوند .فضایلی مثل خودکنترلی ،صهبر ،آینهدهنگری ،تحهت فضهیلت
عقل عملی میگنجند .در واقع ،عقالنیت در عمل ،خود یک فضیلت است (.)Slote, 1992, p. 129
۱۱۰
بنابر آنچه گفته شد و از نظر اسلوت ،هفت فضیلت اصلی وجود دارد که چهارتای آن عقالنهی
و سه تا از آنها اخالقی هستند .چهار فضیلت اصلی عقالنی ،عبهارت اسهت از :اعتهدال ،قهدرت
هدف ،شجاعت مقابله با حوادث ناخوشایند و خودنگرانی (میهل بهه خوشهبختی خهود) .دو نهوع
مراقبتی که برای افراد نزدیک و آشنا ،و افراد غریبه وجهود دارد و مراقبهت و نگرانهی بهرای کشهور و
سیاستهای آن هم سه فضیلت اخالقی اصلی هستند.
پیش از این گفتیم که خیرها بر فضایل مربوط به خود منطب هستند .به بیان دیگهر ،خیرهها بهه
فضایل وابستهاند .خیرهای مشخصی تنها با فضایل اخالقی همراه هستند :خیرهایی مثهل عشه ،
دوستی ،بشردوستی و مشارکت سیاسی .این خیرها عناصر اساسی خوشهبختی 1انسهان هسهتند و
همه با نام خیرهای ارتباطی شناخته میشوند زیرا به نوعی مها را بهه یهک شهخص یها اشخاصهی
غیر خودمان مرتبط میکنند ) .(Slote, 2001, p. 200به بیان دیگر ،خیر عش یا دوسهتی ،بهه مراقبهت
صمیمانه وابسته است زیرا مراقبت صمیمانه ،قسمتی از مراقبت فضیلتمندانه است که بهه طهور
خاص با روشی مرتبط است که با دوستان و افراد مورد عالقهمان رفتار میکنیم .به طهور مشهابهی
خیر بشر دوستی با مراقبت انسانی مطابقت دارد و نگرانی فضیلتمندانه بهرای نهادههای سیاسهی
1. well-being

به خیر مشارکت سیاسی وابسته است)Slote, 2001, p. 201( .

 .1 .5عقالنیت در مواجهه با تعارض فضایل
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با توجه به آنچه در عناوین قبلی گفته شد ،در به کارگیری برخی فضایل در موقعیت خاص ،فاعهل
اخالقی با معضالتی مواجه میشود .در واقع ،این مسئله حهاکی از نهوعی تعهارض اسهت .بایهد
توجه داشت که فضایل عادت نیستند که در هر موقعیتی یکسان خودشان را نشان دهنهد .فضهایل،
یک قانون نیستند که وضعیت به کارگیری خاص آنها برای انسان دیکته شده باشد ،بلکه یک جنبهۀ
درونی دارند که در بسترهای متفاوت به اشکال گوناگون ظهور میکنند .از اینرو ،نمیتوان گفهت
با یک روش واحد میتوان فضایل را بهکار گرفت .فضایل در عرصههای گونهاگون زنهدگی انسهان
فرصت رد نمودن دارند به یکدیگر ربط دارند و در محدوده هم وارد میشوند و راهشهان از ههم
جدا نیست ( .)Annas, 2011, p. 84همانند همان تعارضی که پیش از این در رابطه بها برخهورد بها یهک
دوست صادق یا مدبر توضیح دادیم .در مثال دیگر اگر یک حکومت در جامعه بخواهد برابهری بهین
فقیر و غنی برقرار شود ،باید از انباشت ثروت در دست عدهای جلوگیری کند و یکی از راهکارها ایهن
است که از افراد پولدار مالیات بگیرد .این امر مانعی بر سر آزادی آنها میشود و اعتهراض عهدهای را
در پی دارد .از سوی دیگر ،اگر این کار انجام نشود ،فضیلت عدالت در جامعه نهادینه نمهیشهود.
این نمونهای است که در آن ،دو فضیلت (آزادی و عدالت) با یهکدیگهر متهزاحم هسهتند .مسهئله
حاضر در میان فیلسوفان اخالق به عدم وحدت فضایل مشهور است .اگر فرد در به کارگیری فضهایل
در سطح فردی و جمعی دچار تعارض شود و نتواند به گونهای فضیلتمندانه عمل کند کهه سهتودنی
و فضیلتمندانه لحاظ شود ،گویای عدم وحدت فضایل است .در این صورت تکامل در فضایل در
راستای سعادت ناممکن خواهد بود و نمیتوان همه فضایل را باهم داشت .وحدت در فضهایل مههم
است تا شخص در به کارگیری آنها دچار مشکل نشود و در واقع ،بهه بیفضهیلتی نرسهد از ایهنرو،
وحدت فضایل به پویایی آنها نیز منجر میشود)(Upton, 2008, p. 79 .
این مسئله ،مورد نظر ارسطو هم هست با این بیان که اگر یکی از فضایل را نداشهته باشهیم ،از
بقیه محروم خواهیم بود ،یعنی همان وحدت فضایل .ارسطو دکترین وحدت فضایل را مهیپهذیرد
و معتقد است که میتوان فضایل به ظاهر متصادم را در کنار هم داشت ،یعنی فرد مهیتوانهد همهه
فضایل را دارا باشد و در موقع لزوم هر کدام را بهکار گرفته ،مطاب آن عمل کنهد .از ایهنرو ،ههیچ
ً
فضیلتی عمال در تصادم با دیگری قرار نمیگیرد .به نظر او آنچه میتواند وحدت فضایل را حفهظ
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کند «عقل عملی» 1است .فضایل اخالقی را باید با یکدیگر در نظر گرفهت و ایهن عقهل عملهی
است که این قابلیت را دارد که همه فضایل را یکجا در شخص به صهورت مهنظم پوشهش دههد و
تعارضات احتمالی را مدیریت کند .عقل عملی ،منش را در کل به یک روش جهامعنگهر و کلهی
توسعه میدهد .فاعل اخالقی نمیتواند بخشنده باشد و آن را توسعه دهد ،اما فضهیلت انصهاف و
تدبیر را نداشته باشد زیرا در اعمال این بخشندگی ،نیاز به فضایل دیگر دارد تها تعهادل را رعایهت
کرده و به افراط و تفریط دچار نشود.
در این تحلیل ،راه حل اسلوت هم در رفع تعارضات اخالقهی مبتنهی بهر یهک عقالنیهت عملهی
است که بهترین انتخاب را ممکن میکند .با توجه به این که هر وضعیت منحصر به فرد اسهت و ههر
شخص دارای ویژگیهای خاص معرفتی و فضیلتی است ،امکان اتخاذ تصمیمها و ارائه شهیوهههای
گوناگون وجود دارد و این روشها کلی و تعمیمپذیر نیست .با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان گفهت
اسلوت ،عقالنیت را در تصمیمگیری اخالقی ایدهآل و فضیلتمندانه ،محوری میدانهد .بهه طهوری
که قائل است فضیلتمندی در گرو عقالنیت است .به عبارت دیگر ،فضهایل عقالنهی را بهه کمهک
فضایل اخالقی فرامیخواند تا مشکلی پهیش نیایهد و تصهادمههای احتمهالی حهل و فصهل شهود.
۱۱2
عقالنیت و دلیلگرایی در تفکر اسلوت ،یک ارزش است .درست نیست که فاعل غیرعاقالنهه عمهل
کند ،بلکه او باید یک تفسیر متعادل از عقالنیت را الگوی رفتار خهویش قهرار دههد .ایهن تعهادل در
نگرش فیلسوفان تحلیلی ،با ارزش و با قابلیت انعطافپذیری ،ایجهاد میشهود (.)Slote, 1992, p. 2
در تحلیل افکار او دو راهکار مبتنی بر عقل در خصوص این مسئله یافت میشود:
 .1یک جنبه از عقالنیت در رابطه بین فعل و غایت آن توجیه میشود ،بدان صورت که رابطه بهین
فعل و غایت به شکل ابزار و هدف ،نیاز به هماهنگی دارد .ایهن همهاهنگی همهان عقالنیهت
است .ترسیم این عقالنیت در فعل اخالقی در نظر اسلوت در رابطه بین نیت و فعهل مرتسهم
است .فاعل ،فعل را که ابزار هدف است ،قصد میکند که اگر به لزوم همراههی ایهن دو بهاور
داشههته باشههد ،ولههی قصههدش نکنههد ،کههارش غیههر عقالنههی مههیشههود ()Slote, 2009, p. 140
به عبارت دیگر ،ناسازگاری در باورهای فاعل ،نشانۀ ورود عدم عقالنیت در اوست.
 .۲جنبه دیگر فضیلت «عقالنیت» در تقابل یا سازگاری بین عقل و احسهاس اسهت .عقهل یهک
تفکر فعال است در حالیکهه احسهاس و عاطفهه غیهر فعهال و انفعهالیانهد .ههردوی اینهها
1. practical intelligence, practical wisdom, phronesis

1. receptivity
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به صورت مبنایی در فضایل انسان نقش عمده دارند ،یعنی فعل به عنوان یک عمهل مختارانهه
هم از عقل و هم از احساس متأثر است .برای مثال ،مراقبت به عنوان فضیلتی کهه در اخهالق
اسلوت بسیار اهمیت دارد ،از نوع احساس و عاطفه است .یا عش یکی از باالترین ارزشهها
است تا جایی که برای زندگی خوب گاه میتواند عقالنیت را کنار بگذارد و احساس را مقدم
کند .از اینرو ،اخالق مراقبت اسلوت بیشتر بر همدلی و عاطفه و احساس ،مترتب است تها
عقالنیهت ( .)Slote, 2013, p. 16ارزشهها بهیشتهر مها را بهه ایهن سهمت سهوق میدهنهد کهه
«احساسات» مبنای رفتاری ما باشد و نه عقل .اینجا هم در بهه کهارگیری فضهایل ،بهه هنگهام
تعارض ،مطرح میشود که فضیلت اخالقی که اکثریهت مؤلفهههای آن عهاطفی و احساسهی
است ،چگونه به کارگیری شود یا عقالنیت چگونه در کارکرد آن قابل توجیه است .اسهلوت از
فضیلتی به نام «قابلیت انعطاف» 1سخن میگوید و آن را راه حل این مسئله میداند .فضهیلت
«پذیرندگی» یا «قابلیت انعطهاف» مفههومی متفهاوت از مراقبهت و همهدردی اسهت و دایهره
گستردهتری دارد به گونهای که همه باورها و شناخت فرد ،همدلی و عاطفه را تحهت الشهعاع
خود قرار میدهد ( .)Slote, 2013, p. 30این فضیلت در یک بعد خاص ،مبنهای معرفتشناسهی
و فضایل عقالنی است.
به عبارت دیگر ،میتوان گفت انسانها در زنهدگی و در فراینهد تصهمیم گیهریههای گونهاگون بها
ساحتهای مختلف وجودی نفس احاطه شدهاند که هر یهک بهه نهوع خهود در برنامههریهزیههای
شخص دخیلاند .بنا بر رأی اسلوت ،فاعل اخالقی باید بداند چگونه دامنه ههر یهک از احساسهات،
عاطفهها و فشارهای روانی را کنترل کرده ،نحوه عملکرد خود را مدیریت کند .این امر تنهها بها مسهئلۀ
ای به نام قابلیت انعطاف و پذیرش امکانهات گونهاگون در زنهدگی میسهر اسهت .نبایهد اضهطراب و
استرس سبب شود که فرد از تصمیم بهتر صرف نظر کند و از میان امکانات گوناگون آنچه بهترین
نیست را برگزیند .انسان باید تلقی باز و منعطفی نسبت به امکانات و حوادث زندگی داشهته باشهد
و امیال خود را با یک برنامه زندگی درست مهدیریت کنهد  .)(Slote, 2013, p. 17از ایهنرو ،اسهلوت
فضیلت انعطاف را یک فضیلت شناختی۔عقالنی میداند .بدین صهورت کهه انعطهاف تنهها یهک
فضیلت عقالنی حساب نمیشود ،بلکه حتی میتوانهد گهرایشههای غیهر عقالنهی کهه ناشهی از
احساسات و عواطف در ارتباطات شخصی هست نیز مدیریت کنهد ،یعنهی تصهمیمگیهریههای
عاطفی نیز شکلی از قابلیت انعطاف است و قابلیت انعطاف ههر دو حهوزه عقالنیهت شهناختی و

احساس را پوشش میدهد (.)Slote, 2013, p. 195

۱۱۴
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به طور کلی ،عقالنیت پایه مناسهبی بهرای انگیزهههای اخالقهی اسهت .حتهی در مهواقعی کهه
عقالنیت عملی در ظاهر موانعی برای اخهالق مهیتراشهد .بههویژه در اخهالق مراقبهت آنجها کهه
همدردی و همدلی مبنای عمل اخالقی قرار میگیرد .از اینرو ،انعطاف ،یک فضیلت اسهت کهه
نشان میدهد ما میتوانیم عقلگرا باشیم و در عین حال به عاطفه هم نقشی بهدهیم تها در اعمهال
ایفا کند .با این فضیلت همچنان تأکید اصلی بر کنترل و عقالنیهت خواههد بهود و مهدیریت بهین
احساس و عقل به نحو مطلوبی با این فضیلت صورت خواهد گرفت ()Slote, 2013, p. 201
اسلوت ،با توجه به آنچه گفته شد« ،عقالنیت» را مبنای اخالقی زیستن میدانهد ( Slote, 2013, p.
 .)167کسی میتواند به لحاظ اخالقی فضیلتمندانه عمل کند کهه حواسهش بهه عقهل و فضهایل
مرتبط با عقالنیت هم باشد .اسلوت ،معرفت اخالقی را نهوعی درک درونهی حاصهل از فضهیلت
میداند که استنتاج عقل است درست بهر عکهس هیهوم کهه ایهن معرفهت را ناشهی از احسهاس
ً
میداند .اینکه فاعل بررسی میکند آیا آنچه مد نظر دارد ،اخالقا مجاز است یا نهه ،یهک قضهاوت
عاقالنه است ،یعنی عقل را برخوردار از این قابلیت میداند که بهه نتهایج اخالقهی ههدایت کنهد.
البته ،میتوان در رفع تعارض مطرح شده ،راهکار دیگری به اسلوت ارائه کهرد و آن ،ارائهه اخهالق
مبتنی بر دین است (اکبری )138۶ ،زیرا اخالق دینمحور افزون بر اینکه فضیلتمحهور اسهت و بها
اخالقی که او ارائه میدهد ،همخوان است ،میتواند با دخیل کردن آموزشههای دینهی از طریه
ارائه الگوهای عملی یا فضایل دینی تأثیر بسیار چشمگیری در حل تعارضههای اخالقهی داشهته
باشد .او تنها به عقل و اخالق بسنده میکند و این دو را در رساندن انسان به زنهدگی سهعادتمندانه
کافی میداند که یک اخالق سکوالر را رقم خواهد زد.
تحلیل و نتیجهگیری

مایکل اسلوت ،به عنوان فیلسوف اخالق ،فضیلت را در فضایی منعطفانه و غیهر نظریههای بهدون
حضور قانون ثابت و مطل تبیین میکند .او رویکردی فاعلمبنا و ملهم از احساسات اخالقهی را
انتخاب کرده تا بتواند تمام احتماالت و موقعیتهای اخالقی را در خود جهای دههد .او بهه دنبهال
اصل یا قانون خاصی نیست ،بلکه نظام و نظریه اخالقی ایارائه میدهد که این قابلیهت را داشهته
باشد که بر کل زندگی انسان حاکم باشد و تابع نظام خاصی نباشد و شاید دلیل راه ندادن دیهن بهه
نظام اخالقیاش که با اصولی خاص همراه است ،همین باشد .اسهلوت ،بها توجهه بهه همهین طهرز
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تفکر ،فضیلت را حاکی از یک توانمندی و قدرت در نفس میداند که در مقابل ضعف نفس ،یعنهی
همان «رذیلت» قرار میگیرد .فضیلت ،صاحبش را از عملکرد منفعالنه و ضعیف بازمهیدارد و او را
از ضعف یا شکست در مقابل تمایالت نفسهانی و انگیهزهههای بهد حفهظ خواههد کهرد .از ایهنرو،
فضیلت یک ملکه و یک منش است که با ویژگیههای شخصهیتی یهک انسهان و عهادات او متمهایز
است .بررسی شد که معیار اصلی در تلقی یک ویژگی به عنوان فضیلت ،خصوصهیت خیهر رسهانی
آن است که دامنه آن به طور تشکیکی به خود صاحب فضیلت و دیگران میرسد.
تبیین مورد ارائه اسلوت از فضیلت مخالف آن است که خیر را همان فضهیلت بدانهد و بهه اعتبهار
وجود فضیلت ،فاعل را در رشد اجتماعی یاری میدهد و تنها یک نگاه فردمحور به آن ندارد.
اسلوت ،نسبیت در فضایل را هنگام تحق فضایل در ارتباط با اشخاص معنها میکنهد نهه در
محتوا و حقیقت آنها .فضایل در صورت و مصداق ،تابع موقعیهت و شهرایط و اشهخاص اسهت.
از اینرو ،این نسبیت با وحدتی که در نوشتار حاضر بحث شد ،قابل جمع اسهت .منشهی کهه در
دوران کودکی ستودنی است ،در دوران بلوا یا بزرگسالی میتواند نقص یها ضهعف تلقهی شهود و
حتی قابهل سهرزنش باشهد و بهالعکس منشهی کهه در دوران بزرگسهالی سهتودنی اسهت و فضهیلت
به حساب میآید در دوران کودکی نقص باشد .با توجه به اینکه اسلوت به فضایل نگهاهی مطله گهرا
ندارد و آنها را به گونهای ارائه میدهد که در محدوده کاری یهکدیگر دخیهل هسهتند ،تعارضهاتی در
این میان مطرح میشود .به عبارت دیگر ،جامعترین تقسهیمبندی فضهایل ،لحهاظ بعهد احسهاس و
ً
اخالق و عقل در آنهاست که اتفاقا فضایل از همهین منظهر در تقابهل بها یهکدیگر قهرار مهیگیرنهد
ً
در حالی که انسان کامال فضیلتمند ،همه فضایل را داراست و دارای چنان بینشی است که میتوانهد
همه آنها را به تناسب احتماالت و مواقع گوناگون به کار گیرد در عین اینکهه دچهار تعهارض نشهود و
عقل ،اخالق و احساس در هم بیامیزد با بهترین تصمیمگیری و غایتی که بهر یهک فضهیلت مترتهب
است .بنابراین ،او از دو جنبه به بازشناساندن فضایل عقالنی و اخالقی مهیپهردازد و سهپس بها ایهن
لحاظ که بین آنها ارتباط منطقی و علی وجود دارد ،به بررسی تعارضات احتمالی میپردازد.
مایکل اسلوت ،فضیلت عقل عملی و قابلیت انعطاف را به گونهای تبیهین مهیکنهد کهه اجهازه
حضور و نظارت در تمام فضایل را دارند و میتوانند یک ارتباط وثی بدون هیچ گونه چالشی بهین
آنها برقرار کند و این کارکرد ،حتی وحدت فضایل را حاصل خواهد کرد.
نگاه اسلوت در رفع تعارضات بین فضایل ،یک نگاه سکوالر است .او فاعل اخالقهی را بهیش
از حد توانمند فرض میکند و از تأثیر باورهای دینی و وجود الگوهای مذهبی و نصوص دینهی در
این راستا هیچ بهرهای نبرده است .مگر چه کسی یا چه کسانی و تا چه حد افرادی را مییهابیم کهه

اکثریت یا همه فضایل را دارا هستند و در پی آن مهیتواننهد در بهتهرین وجهه تعهارض حاصهل از
فضایل را مدیریت کنند؟ اسلوت اگر بخواهد خود را از این نقد برهاند ،راهکار درونی در اندیشهه
او یافت میشود که باز هم ناقص است ،یعنی خود فضایل بیایند و مشهکل خهود فضهایل را رفهع
کنند در حالیکه در خیلی از موارد ممکن است ایهن راهکهار ،پاسهخگو نباشهد و فاعهل نتوانهد،
خودش این جدال درونی را بینابین حل کند .ضمن اینکه این سؤال مطرح است که خود فضهیلت
«پذیرندگی» یا «انعطاف» حاصل چیست و چگونه فاعل میتواند به آن دست یابد؟
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