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چکیده
بنا بر مبنها و ّمهدل اسهتقرا گرایی  -در روششناسهی اخهالق کهاربردی و در فراینهد مواجههه بها چالشهها و حهل
مسئلههای اخالقی  -به جای مراجعه به نظریهها یا اصول ،بر تصمیمگیری به اقتضای شرایط خاص حاکم بهر ههر
چالش یا ٔ
مسئله جزئی تأکید میشود .این ّمدل که «مدل از پایین به باال» نیز نامیده میشود ،انهواع گونهاگونی دارد.
فضیلتگرایی اخالقی را مطاب برخی رویکردهای آن ،از انواع ّمدل استقرا گرایانه شمردهاند .جدای از درسهتی یها
ٔ
مسهئله ایهن مقالهه آن اسهت کهه فضهیلتگرایی اخالقهی چهه کهاربردی در روششناسهی
نادرستی ایهن نسهبت،
اخالق کاربردی دارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش مهم ،با بهرهگیری از روش توصیفی۔تحلیلی ،ضهمن بهازخوانی
معیار و مالک فضیلتگرایی اخالقی و تحلیل انهواع رویکردههایی کهه در ایهن مهالک بها مباحهث روششناسهی
اخالق کاربردی تناسب دارند ،این نتیجه حاصل شده است که تنهها رویکهرد غیرغایتانگارانهه در فضهیلتگرایی
اخالقی با ّمدل استقرا گرایی انطباق دارد که نقد این رویکرد ،نهاقص و ناتمهام بهودن آن را نشهان میدههد .کهاربرد
فضیلتگرایی اخالقی در روششناسی اخالق کاربردی درخور توجهه و دارای آوردههها و مزیهتههایی اسهت کهه
البته ،نیازمند تکمیل و غنیسازی با منظر و دیدگاهی اسالمیاند.
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بسیاری از نویسندگان در اخالق کاربردی به جای تمرکز بر نظریهها یا اصهول ،بهر تصمیمسهازی
عملی و کاربردی تمرکز میکنند .آنان بر این باورنهد کهه رونهد توجیهه اخالقهی از پهایین بهه بهاال
(به صورت استقرائی) ،و نه از باال به پایین (به نحو قیاسهی) حرکهت میکنهد .دلیهل ایهن عهده آن
است که ما در مقام استدالل اخالقی ،از نمونههای عینی عملی به سمت وضعیتهای کلی پیش
میرویم .از این نگاه که «استقرا گرایی» نامیده شده است ،عملکردهای اجتماعی ،موردهای تازۀ
بینشساز و تحلیل مقایسهای موردها ،نقطههای آغازی هستند که ما را به تصمیم در موارد جزئهی
میرسانند .استقرا گرایان بر زندگی اخالقهی شهکوفایی تأکیهد میکننهد کهه از تجربهۀ موردههای
دشوار ،تحلیل رفتارهای پیشهین و داسهتانهای حهاکی از زنهدگیهای سهتودنی حاصهل میآیهد.
«استقرا گرایی» و « ّمدل از پایین به بهاال» انهواع گونهاگونی دارد و روششناسهیهای متعهددی را
دربرمیگیرد :عملگرایی 1،جزئیگرایی( 2موردپژوهی ،)3رویکردهای حکهایتی و داسهتانی و نیهز
برخی انواع فمینیسم و نظریۀ فضیلت از انواع این روششناسیها به شمار میآیند ههر چنهد ههر
یک از این روششناسیها در درون خود رویکردهای بدیل معتدلتری را جای دادهانهد کهه سهعی
دارند جایگاهی درست به اصول و حتی به برخی از انواع نظریه اختصهاص دهنهد ،ولهی در میهان
آنها شکلهای شدیدتر ضد نظریهای یافت میشود که هر گونه نقش توجیهی  -چهه بهرای نظریهۀ
کالن اخالقی و چه برای اصول اخالقی میانی  -را به یکسان رد میکند.
بر مبنای فضیلتگرایی اخالقی و یا به تعبیری «اخالق فضیلت» ،بهدون مراجعهه بهه شخصهیت
فاعل نمیتوان دربارۀ درستی یا نادرستی فعهل داوری کهرد .ایهن نظریهه کهه از آرای فیلسهوفان یونهان
باستان مایه میگیرد ،تا مدتها بر سنت فلسفی غرب تأثیرگذار بود تا اینکه در اواخر قرن هجهدهم
و اوایل قرن نوزدهم  -به دالیلی و از جمله رشد نفوذ نظریههای ومیفهمحور و سهودگرا در اخهالق -
از نظرها افتاد ،اما نارضایتی از نظریههای ومیفهمحور و سودگرا  -در دههههای پایهانی قهرن بیسهتم -
سبب شد که دیگربار رویکردها و دیدگاههای فضیلتگرایانه با اقبالی تازه روبهرو شوند.
دالیههل نارضههایتی از نظریههههای ومیفهههمحور و سههودگرا و در نتیجههه ،اقبههال بههه دیههدگاههای
فضیلتگرایانه را به طور کلی میتوان در دو دلیل خالصه کرد :یکهی ناکهامی ایهن نظریههها در حهل
1. pragmatism
2. particularism
3. casuistry

تعاردها و دوراهههای اخالقی و دوم نادیدهگرفتن فمنش ،گرایش و انگیزۀ فاعل در تحلیل و ارزیهابی
افعال اخالقی .این دالیل ،پیوند نزدیکی با دغدغههای اخالق کاربردی دارنهد و از ایهنرو ،بههخوبی
میتوانیم رد پای چالشهای مربوط به روششناسی اخالق کاربردی را در این دالیل ببینیم.
تقریرها و منظرهای گوناگونی در اخالق فضیلت وجهود دارد 1.همهۀ ایهن تقریرهها و منظرهها
استقرا گرایانه نیستند و تا آنجا که به بحث ما مربوط میشود ،این تقریرها در یک دستهبندی کلهی
به غایتگرایانه و غیر غایتگرایانه تقسیم میشوند .بیشتر تقریرهای غایتگرایانه نظریههایی بدیل
ومیفهگرایی و سودگرایی اخالقی هستند که بهه جهای ومیفهمنهد بهودن یها سهودمند بهودن فعهل،
فضیلتمند بهودن فاعهل را معیهار ارزیهابی اخالقهی قلمهداد میکننهد و بهه ایهن ترتیهب ،نهوعی
نظریهپردازی به حساب میآیند که در قالب «قیهاسگرایی اخالقهی» میگنجنهد ،ولهی نقهد و بهه
چههالش کشههیده شههدن معیههار فضههیلتگرایی اخالقههی ،رفتههه رفتههه سههبب پیههدایش تقریرهههای
غیرغایتگرایانه در اخالق فضیلت شده است که ایهن تقریرهها بهه اسهتقرا گرایی و جزئیگرایهی
نزدیکتر هستند .از همینرو و برای آگاهی از روند پیدایش دیدگاههای فضیلتگرایان اسهتقرا گرا
و جزئینگر ،مناسب است سخن را از بیان معیار فضیلتگرایی اخالقی آغاز کنیم.

تازهترین بحثها به چگونگی اسهتفاده از اخهالق فضهیلت در ارزیهابی و توجیهه اخالقهی افعهال
مربوط میشود که به عبارتی ،پرسش از جایگاه اخالق فضیلت در روششناسی اخالق کهاربردی
اسههت زی هرا محققههان ،پرسههش از روش را کههامال در پیونههد بهها پرسههش از چگههونگی «توجیههه»
دانستهاند ( .)Beauchamp & Childress, 2009, p. 368معیاری که این نظریهه بهرای توجیهه اخالقهی یها
تشخیص فعل درست اخالقی به دست میدهد ،چنین است:
فعل «الف» درست است ،اگر و تنها اگر «الف» همان فعلی باشد کهه فاعهل فضهیلتمند
آن را در موقعیتهای خاص انجام میدهد (.)Oakley, 2007, p. 37

مطاب این معیار ،نجات فرد مجروح ناشناسی که در کنهار جهاده افتهاده  -چهه اسهتحقاق کمهک
داشته باشد و چه نداشته باشد  -کار درستی است زیرا فاعلی که متصف به فضیلت نیهکخواهی
 .1برای دیدن گزارشی از این تقریرها ،نک :خزاعی ،1389 ،ص 3۲۔.۴۲
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است ،این کار را انجام میدهد .همچنین وفاداری به پیمانی که با شخص ّمحتضر بسهته میشهود
و عمل به وصیت او کار درستی است چون شخص عادل چنین میکند ،حتهی اگهر شکسهتن آن
پیمان به سود زندگان باشد.
طرفداران اخالق فضیلت ،میپذیرند که این معیار برای کاربست در راهنمایی و داوری افعهال
بسیار کلی است و الزم است با بیان ماهیت فضایل تکمیل شود ولی تأکید میکننهد کهه همهین
معیار خام و کلهی ،دو تفهاوت مههم و کلیهدی را میهان فضهیلتگرایی و صهورتهای اسهتاندارد
نظریههای ومیفهگرا و سودگرایانه روشهن میکنهد :نخسهتین تفهاوت ایهن اسهت کهه مراجعهه بهه
شخصیت یا ویژگیهای فمنش  -برای توجیه فعل درسهت  -در هیچکهدام از آن نظریههها اساسهی
نیست .اخالق فضیلت ،پیوند نزدیکی میان درستی عمل و انگیزه و نیهت فاعهل برقهرار میسهازد.
از همینرو ،هیچیک از مثالهای پیشگفته معنای معیار «اخالق فضیلت» را با دقت نمیرساند
برای مثال ،فهرد مجهروح ناشناسهی کهه در کنهار جهاده افتهاده ،حتمها بایسهتی بهه انگیهزه و نیهت
نیکخواهانه و برآمده از ملکۀ نیکخواهی باشد تا بتوان آن را فعلی درست ارزیهابی کهرد .صهرف
مطابقت فعل با کاری که فضیلتمندان انجام میدهند ،کافی نیست (.)Oakley, 2007, p. 88
گفتنی است که برخی تقریرهای معاصر از رویکردهای ومیفهگرا و سهودگرا اذعهان کردهانهد کهه
تأمل در شخصیت و فمنش فاعل اخالقی ،میتواند نقشهی اساسهی در توجیهه افعهال داشهته باشهد و
از همینرو ،کوشیدهاند تا با گنجاندن این نقش در نظریههای خود جای خالی «اخالق فضهیلت» را
ّپر کنند برای مثال ،باربارا هرمان19۴۵( 1۔ …) استاد فلسفه و حقهوق در دانشهگاه کالیفرنیها  -ادعها
کرده است که صحت یک فعل را میتوان با پاسخ به این پرسش تعیین کرد که آیا از فاعل کانتگرای
خوبی که شخصیت او با تعهد به پرهیز از رفتار ناموجه شکل گرفته ،سر زده است یا خیهر ( Herman,
 )1993, p. 21-22و برخی سودگرایان ادعا کردهاند که صحت عمل به معنای انجام عمل به وسیلۀ فاعل
سودگرای خوب است «فاعل سودگرای خوب» کسی است که پیروی از قواعدی در او ملکه شده که
اگر عموم مردم از آنهها پیهروی کننهد ،سهود مهورد انتظهار بیشهینه میشهود یها  -بنها بهر سهودگرایی
غیر قاعدهنگر  -بیهزاری از یها تمایهل بهه رفتارههایی در او ملکهه شهده کهه عمومیهت یهافتن آنهها بهه
بیشینه شدن سود مورد انتظار میانجامد (.)Brandt, 1989, p. 89; Oakley, 2007, p. 88
برای تمییز اخالق فضیلت از این تقریرهای نوپدید کانتی /ومیفهگرا و و سودگرایانه الزم است
دربارۀ اینکه چه ویژگیهای فمنشیای «فضهیلت» شهمرده میشهوند ،بهه تفصهیل سهخن گفهت.
1. Barbara Herman

1. Michael A. Slote
2. common sense
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از اینرو ،همانطور که سودگرایان و کانتگرایان ،در توضیح معیاری کلی که برای صهحت عمهل
پیشنهاد میکنند الزم است چیستی سود مورد انتظار یا چیستی قواعدی که بایستی بهه آنهها عمهل
کنیم را به دقت مشخص کنند ،فضیلتگرایان اخالقی نیز الزم است چیستی «فضایل» را به دقت
توضیح دهند .این توضیح ،تکملهای است بر معیار کلی فضیلتگرایی که اخالق فضیلت بهدون
آن توان هدایتگری عملی خود را از دست میدهد.
به بیان کلی ،فضیلتگرایان اخالقهی در اثبهات و توضهیح اینکهه یهک فاعهل فضهیلتمند ،چهه
ویژگیهایی باید داشته باشد ،یکی از دو رویکهرد ذیهل را میپذیرنهد :اکثریهت فضهیلتگرایان  -بهه
پیهروی از ارسهطو  -معتقدنهد کهه «فضهایل» ویژگیههها و صهفات فمنشهی هسهتند کهه آدمهی بهرای
برخورداری از یک زندگی شکوفای انسانی به آنهها نیازمنهد اسهت ( Foot, 2002, pp. 2-3; Hursthouse,
 .)1999, p. 108مطاب این رویکرد ،صفاتی مانند نیکخواهی ،شهجاعت و عهدالت بهه ایهن دلیهل
فضیلت شمرده میشوند که فرد بدون داشتن آنها نمیتواند به عنوان یک انسان به شکوفایی برسد.
به اعتقاد ارسطو ،چیستی زندگی خوب و شکوفای انسانی را نوع خلقت انسان و همهان حقیقتهی
تعیین میکند که وجود و انجام آن در طبیعت انسان است .بها بهه کهار بسهتن «قهوۀ عاقلهه» فعالیهت
صفات و شخصیت آدمی آغاز میشود و تنها در پرتو زندگی فضیلتمندانه است کهه توانهایی عقلهی
ما در هدایت زندگی خود به سمت تعالی توضیح مییابد و آنگاه به این معنا ،کسی که فاقهد فضهایل
است ،زندگی انسانی نخواهد داشت .در این نگاه ،صفات فضیلتمندانه بخشی از یک شبکۀ به ههم
قفل شده از خیرهای ذاتی را تشکیل میدهند که این خیرهای ذاتهی هنگهامی کهه تحهت حاکمیهت
فضیلت محهوریای بها نهام حکمهت عملهی (فرونسهیس) قهرار میگیرنهد ،بها یهکدیگر سهعادت
(یودایمونیا) را میسازند (.)Aristotle, 1980, p. XI
این رویکرد ،همردیف نظریههای غایتگرایانه در اخالق هنجاری است با این تفاوت که غایهت
در اینجا نه لذت شخصی یا سود جمعی ،بلکه «سعادت» است و «سعادت» به معنهای آن نحهوه از
شکوفایی در زنهدگی انسهانی اسهت کهه مقتضهای خلقهت و طبیعهت انسهان باشهد .البتهه ،برخهی
فضیلتگرایان این ادعای ارسطویی را رد میکنند که فضیلتها در خلقت انسان وجود داشته باشند و
با آنچه بشر برای نیل به شکوفایی به آن نیاز دارد ،تعیین شوند .برای مثال ،مایکل اسلوت - 1فیلسهوف
2
اخالق فضیلتگرای معاصر  -بر این باور است که فضیلتها را بایهد از دیهدگاههای عهرف عهام
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دربارۀ صفاتی که نوعا آنها را ستودنی مییابیم  -آنگونه که در زندگی شخصیتهایی مانند آلبهرت
اینشتین و مادر ترزا تبلور یافته است  -اخذ کنیم خواه این صهفات موصهوف خهود را در نیهل بهه
شکوفایی مورد نظر ارسهطو کمهک کننهد یها نکننهد ( .)Slote, 1992, pp. 227-230از نظهر کریسهتین
سوانتون 1هنگامی که به ویژگیهای اخالقی مهم در یک سهیر متعهالی توجهه مهیکنیم ،فضهیلتها
به عنوان ملکاتی در پاسخ به این ویژگیها بروز میکنند خواه این ملکات به نفع دارنهد ٔه آن ملکهات
باشند یا نباشند .برای مثال ،سائ خالقیت میتواند برای یک هنرمند بزرگ یهک «فضهیلت» باشهد
حتی اگر این سائ به افسردگی یا روانپریشی آن هنرمند منجر شود چنین سائقی در ههر صهورت و
به هر حال ،شیوهای متعالی در پاسخ به ارزش است و حتی اگهر سهعادت و شهکوفایی در زنهدگی را
برای هنرمند به بار نیاورد ،میتواند به برخی معانی موفقیت در زندگی تلقهی شهود اگهر چهه تنهها در
زندگی پس از مرگ باشد (.)Swanton, 2003, p. 82-83; Oakley, 2007, p. 89
این رویکرد با نفی توجه به نتایجی که ممکن است در سایۀ عمل به فضایل بهبار آید ،خود را به
نظریههای ومیفهگرایانه در اخالق هنجاری نزدیک میکند ولی چون در پس عمل بهه مقتضهای
فضایل ،معنایی از موفقیهت در زنهدگی را در نظهر میگیهرد ،بهه دامهان غایهتگرایی بهازمیگردد.
هر چند  -چنانکه برخی محققان دریافتهانهد  -غهایتی کهه در فضهیلتگرایی غایتانگهار مطهرح
است ،به معنای نتیجۀ عمل که در نظریههای سودگرایانه معموال امری مانند لهذت ،رفهاه یها سهود
جمعی به حساب میآید ،نیست« .غایت» در اینجا کمال است و «کمال» امری وجهودی اسهت
که با شخصیت و منش فاعل پیوندی وثی دارد (آزاد ،1393 ،ص 87۔.)90
تفاوت کلیدی دوم «اخالق فضیلت» با انواع نظریههای سودگرایی و ومیفهگرا که سعی میکننهد
اصل یا قاعدۀ واحدی ارائه کنند تا به هنگام تعارد اصول و قواعد بتوان به آنها مراجعه کرد ،این است
که بسیاری از مدافعان معاصر اخالق فضیلت ،بر این باورنهد کهه چهون «فضهایل» خیرههای ذاتهی
متکثری هستند ،نمیتوان خوبی آنها را به یک ارزش برجسهتۀ واحهد تحویهل بهرد ( Oakley, 1996, p.
 .)128-152; Oakley, 2007, p. 89روشن است که چه بسها تعههد بهه فضهایل متکثهر  -در موقعیتههای
خاص  -فرایند تصمیمگیری عملی را با دشواری روبهرو کند .برای مثال ،اگر در مقهام تصهمیم بهرای
انجام کاری ،فضیلت «صداقت» با فضیلت «مهربانی» تعهارد کننهد ،چهه بایهد کهرد؟ در چنهین
موقعیتهایی ،بسته به شرایط خاص حاکم بر هر موقعیت« ،اخالق فضیلت» سهه راهکهار پیشهنهاد
میکند )1 :توازن  )۲تخییر  )3توجه به عملکرد الگوی اخالقی (.)Oakley, 2007, p. 88
1. Christine Swanton

فضیلتگرایی غیرغایتانگار

این گونه از فضیلتگرایی کهه در آثهار ادمونهد پینکهافس ( )Pincoffs, 1971, 1986, 2001انعکهاس یافتهه
1. specification
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گفتوگو دربارۀ ایهن راهکارهها پهای اخهالق فضهیلت را بهه گونهۀ روشهنتری بهه مباحثهات
روششناختی در اخالق کاربردی باز میکنهد .راهکهار تهوازن در روششناسهی اصهلگرایانه نیهز
مطرح میشود و راهکار توجه به عملکرد الگهوی اخالقهی تهداعی کننهدۀ مراجعهه بها موردههای
پارادایمی در روششناسی موردپژوهانه اسهت ،ولهی بایهد توجهه داشهته باشهیم کهه رویکردههای
غایتانگار در «اخالق فضیلت» از مبنایی نظریهگرایانه و قیاسگرایانه وارد میشوند و آنگهاه  -در
مقام حل مسائل و تعاردهای اخالقی  -این راهکارها را پیشنهاد میکنند.
یکی از شواهد مطلب این است که از راهکار «تشخیص و تعیهین» 1در ایهن اخهالق سهراغی
نیست و به جای آن ،راهکار «تخییر» پیشنهاد شده است« .تخییر» ،هنگامی قابل طرح است کهه
هر یک از اصول متعارد ،از ثبات و استقرار معنایی کامهل برخهوردار باشهند و هیچگونهه قیهد و
استثنایی را نسذیرند .این خود بهخوبی نشان میدهد که اصول اخالقهی  -بهه شهیوهای قیاسهی  -از
نظریۀ فضیلت به دست آمدهاند و قرار است به همین شیوه در مقهام عمهل بهه کهار گرفتهه شهوند.
بر خالف اصول اخالقی در روششناسی اصلگرایانه که بهه شهیوهای آزاد از نظریهههای گونهاگون
اخذ میشوند و تشخیص جزئیات و شرایط موقعیت کاربردی نیز ممکن است شهناخت مها از آن
اصول را دگرگون سازد .با این توجه درمییابیم که فضیلتگرایان غایتگرا ،اخهالق فضهیلت را از
سطح «نظریهگرایی» به سطوح «اصلمحوری» یا «موردپژوهی» فرو نمینشانند.
البته ،در کنار فضیلتگرایی غایتانگار ،دیدگاههای فضیلتگرایانۀ غیرغایتانگاری نیز وجود
دارند که برخی از آنها مبنایی ضد نظریهگرایانه دارند و همۀ نظریههای اخالق هنجاری و از جملهه
فضیلتگرایی اخالقی غایتگرایانه را به این دلیل رد میکنند که معتقدند این نظریهها اخالق را به
تکنیکی برای حل مسائل و معضالت اخالقی فروکاستهاند در حالی که اخالق  -از اساس  -نهه
برای حل معضالت اخالقی ،بلکه برای پرورش انسان کامل فضیلتمند به کار میآیهد (پینکهافس،
 ،138۲ص .)۶0مبنای ضد نظریۀ این دیدگاهها آنها را بهگونهای از «جزئیگرایهی» سهوق داده اسهت
که شناخت آن ،مروری گذرا بر محتوای این دیدگاهها را طلب میکند.

است 1،مدعای خود را بر پایۀ نقد نظریههای اخالقی معاصر استوار میکند که خالصۀ ایهن نقهد،
برگرفته از کتاب از مسألهمحوری تم فضیلتگ ایی (پینکافس )138۲ ،از قرار ذیل است:
 .1پیشفرد نظریههای اخالقی این است که چون فمهنش اخالقهی مها دخهالتی در صهحت یها

بطالن داوریهای اخالقی ما ندارد ،میتوانیم با اطالع کامل از نظریهها ،اصول و قواعد اخالقهی بهه
مهارت و تخصص در اخالق دست یابیم .این پیشفرد ،ناتمهام اسهت و مها متخصهص اخهالق
نداریم زیرا داوری اخالقی در ارتباط و پیوند با منش اخالقی است به ایهن معنها کهه شخصهی کهه
منش اخالقی خوبی ندارد ،نمیتواند داوری اخالقی قابل اعتمادی داشته باشد .اطالع مکهانیکی از
قواعد اخالقی و نحوۀ به کارگیری آنها در موارد پیچیده ،ممکهن اسهت گونههای از توانهایی در داوری
اخالقی را پدید آورد که در برخی مهوارد کارسهاز باشهد ولهی ایهن کارسهاز بهودن ،اعتبهار داوری را
تضمین نمیکند .مهم نیست که شخص  -در مسائل پیچیده  -تا چهه انهدازه هوشهمند و تواناسهت،
بلکه مهم این است که اگر منش اخالقی درستی نداشته باشد ،نمیتوانیم به داوری او اعتماد کنیم.
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 .۲نظریههای اخالقی ،دانش اخالق را به تکنیکی برای حل مسئله فروکاستهاند و شأن اخهالق
را صرفا حل مسائل و معضالت اخالقی میدانند ،بدون اینکه هیچ نگاهی بهه فاعهل ،انگیزههها،
تمایالت ،فضایل ،و ویژگیها شخصی و منشی او داشته باشند .این نظریهها اخالق را بها حقهوق
اشتباه گرفتهاند و حال آنکه در اخالق  -بر خالف حقهوق  -فمهنش و ویژگیههای فاعهل ،نقشهی
اساسی در داوری و تصمیمگیری اخالقی دارند .نگاه «مسئلهمحورانه» در اخهالق موجهب شهده
است تا این نظریاهها برنامهۀ واحهدی را بهرای جملهۀ معضهالت اخالقهی همهۀ انسهانها بها ههر
خصوصیتی که دارند جستوجو کنند در حهالی کهه پدیهدههای انسهانی بسهیار پیچیهدهتر از آن
هستند که با یک برنامۀ ضابطهمند و واحد بتوان بر همۀ معضالت آنهها چیهره شهد .علهت اتخهاذ
چنین رویکردی در نظریههای اخالقی ،احساس ضرورت نوعی اخالق همگانی است ،غافهل از
اینکه اخالق همگانی ،اگر هم دستیافتنی باشد ،مختص انسهان کلهی و انتزاعهی خواههد بهود
انسانی که فاقد هر گونه هویت خاص اخالقی است.
البته ،عالقه به یافتن ادلهای به منظور حل مسائل اخالقی ،بهاب نادرسهتی بهرای ورود بهه اخهالق
نیست ،اما نبایهد تصهور شهود کهه ایهن بهاب ،تنهها بهاب ورود بهه دانهش اخهالق اسهت ورود بهه
 .1بهویژه ،کتاب  Quandaries and Virtues: Against Reductivism in Ethicsکه به همهت آقایهان حمیهد رضها
حسنی و مهدی علیپور ،با نام از مسألهمحوری تم فضیلتگ ایی به فارسی برگردانده شده است.

دانههش اخههالق ،بههیش از یههک بههاب میتوانههد داشههته باشههد و ایههن خانههه بزرگتههر از آن اسههت کههه
مسئلهمحوران ما را به باور به آن فرا میخوانند .همچنین اصراری نیست که ههر فاعهل اخالقهی یهک
قدیس باشد ،ولی نباید تصور شود که منش اخالقی فاعل را تنها با توجه به ومیفهشناسی او در یهافتن
قواعد مناسب برای حل مسائل اخالقی میتوان شناخت.

 .۴توان توجیهی ادعا شده در نظریههای اخالقی ،مخدوش است .مالکهایی که ایهن نظریههها
برای اخالقی بودن یک فعل بدیهی فرد میکنند ،بدیهی نیستند .تنها راه اثبهات ایهن مالکهها ایهن
است که آنها را به بدیهیات اخالقی ارجاع دهیم .مراد از بدیهیات اخالقی ،بدیهیات فضهیلتی ماننهد
ناپسند بهودن بیرحمهی ،بیصهداقتی ،خودخهواهی یها کینههتوزی ،در مقابهل مطلوبیهت شهفقت،
مهرورزی ،صداقت و شجاعت است .بر پایۀ این بدیهیات اخالقی ،مالحظاتی مربوط بهه فضهایل و
رذایل اخالق شکل میگیرد که  -به اختصار  -آنهها را «مالحظهات فضهیلتمندانه» مینهامیم .ایهن
مالحظات ،درستی و نادرستی اخالقی را تعیین و توجیهه میکننهد ،یعنهی شهرط الزم و کهافی بهرای
مقبولیت اخالقی یک عمل یا یک حکم اخالقی آن است که نبایهد مجموعهه مالحظهات فضهیلت
ٔ
مندانه مربوط به آن را که البته ،شامل انگیزهها و شرایط فاعل و حاالت خاص فعل هم میشهود ،زیهر
پا گذاشت .از اینرو ،دیگر نمیتوان صرفا با یک معیار کلی و ثابت ،همۀ افعال را به لحهاظ اخالقهی
توجیه کرد زیرا توجیه اخالقی هر فعلی به بررسی مالحظات فضیلتمندانۀ آن فعل نیازمنهد اسهت.
بر این مبنا ،گونهای ممتاز از «فضیلتگرایی» شکل میگیرد که کمهال را در خهود فضهیلتها نهفتهه
میداند و اخالقی بودن یا توجیه افعال و احکهام اخالقهی را بهه مالحظهات فضهیلتمندانهای پیونهد
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 .3نظریههای اخالقی تنها مسئلهای را به عنوان مسئلۀ اخالقی به رسمیت میشناسند که خهود
تعیین میکنند و به همین سبب ،ناسازگاری با قواعدی که به عنوان مهالک برگزیدهانهد را مسهئله و
مشکل اخالقی میانگارند .اگر به فرد ،هیچ مشکلی بر سر راه بیشهینه شهدن منفعهت عمهومی
وجود نداشته باشد ،از نگاه سودگرایان ،هیچ مشکل اخالقیای وجود ندارد در حالی که ممکهن
است  -در عین بیشینه شدن منفعت عمومی  -بسیاری از مردم در شهودات اخالقهی خهود یها در
مورد تعارد ومایف یا دیگر پیچیدگیهای اخالقی مشکل داشته باشند.
قلمرو مسائل اخالقی بسیار وسیعتر و متنوعتر از قلمروی است کهه بها نگهاه تنهگ و محهدود
نظریههای اخالقی در نظر گرفته میشود .اساسا شأن نظریههای اخالقی ،تعیین محدودۀ مسهائل
ٔ
مسئله اخالقی را نه با توجه به یک نظریۀ اخالقی بلکهه بها توجهه بهه مالکهها و
اخالقی نیست و
آرمانهایی که افراد دارند ،میتوان شناسایی کرد.

میزند که در درون آن افعال و احکام است نه به غایت یا نتیجهای خارجی آن گونه کهه سهودگرایان
یا فضیلتگرایان غایتگرا پنداشتهاند و نه به ومیفه یا الزامهی بیهرون از دایهرۀ اخهالق آن گونهه کهه
ومیفهگرایان گمان بردهاند.
نقد فضیلتگرایی غیرغایتانگار
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 .1فضیلتگرایی غیرغایتانگار  -بدون اینکه میهان «داوری خهود» و «داوری دیگهران» تفهاوتی
بنهد  -بر لزوم فضیلتمند بودن داور در ارزیابی فعل و حکم اخالقی تأکید میکند .در حالی کهه
تفکیک میان این دو گونه داوری به این جهت الزم است که وقتهی مها در ارزیهابی داوریهایمهان
اندیشه میکنیم ،تأکید بر فضیلتمند بودن ،هم قابل فهم و هم الزم و راهگشا است زیرا در ایهن
مقام ،فاعل به نفس خود آگاهی و بصیرت کافی دارد ،ولی هنگامی کهه بهه داوریههای اخالقهی
دیگران میاندیشیم ،تأکید بر فضیلتمند بهودن داور بها پرسهشهایی اساسهی روبههرو میشهود:
بر فرد ،بسذیریم که صحت داوریهای اخالقی دیگران وثاقت و اعتبار آنهها را تهأمین نمیکنهد،
چگونه میتوانیم به داوری داوران اخالقی اعتماد کنهیم؟ چگونهه میتهوان بهه فضهیلتمند بهودن
داور اخالقی پی برد؟ وثوق داوریهای اخالقی برای کسی که در آغاز راه اندیشه و عمل اخالقهی
است و هنوز هیچ تالشی برای کسب فضایل نکرده است ،چگونه ممکن است؟
به نظر میرسد هیچ راهی برای اثبات فضیلتمند بودن دیگران وجود ندارد ،بهه جهز توجهه بهه
دوام و استمرار افعال فضیلتمندانهای که از آنان سر میزند .آنگاه توجه به ایهن نکتهه کهه فعهل تها
تحت ضابطه یا قاعدهای اخالقی قرار نگیرد ،امکان ارزیابی اخالقی آن ممکهن نیسهت ،مها را بهه
لزوم توجه به قواعد اخالقی میرساند .درست است که متخصص اخالق به این معنا نهداریم کهه
بتواند همۀ جزئیات متن یک قضیۀ اخالقی را در نظهر بگیهرد تها آنگهاه دربهارۀ صهحت و خطهای
اخالقی فعل به داوری بنشیند ولی چرا نباید متخصص اخالقی به این معنا داشته باشیم که بتواند
خطوط کلی تفکر اخالقی را ترسیم کند و از طری بازشناسی تفکر اخالقی از تفکر غیر اخالقی،
نقشۀ راه رسیدن به تصمیم صحیح اخالقی را در اختیار بگذارد؟ قبول که داوری صحیح و موثه ،
بدون تخل واقعی به صفات فضیلتمندانه ممکن نیست ولی آیها راههی جهز توجهه بهه افعهال و
قرار گرفتن آنها تحت ضوابط صحیح اخالقی برای دریافتن این تخل وجود دارد؟
 .۲تأکید بر پرهیز از فروکاستن شأن دانش اخالق به تکنیکی برای حل مسهائل اخالقهی ،کهامال

درست و بجاسهت .همچنهین بایهد پهذیرفت کهه فمهنش اخالقهی فاعهل را تنهها بها در نظهر گهرفتن
ومیفهشناسی او در یافتن قواعدی مناسب برای حل مسائل اخالقهی نمیتهوان بازشهناخت ،ولهی از
کجا معلوم است که این فمنش اخالقی چنان جزئی و خاص باشد که نتوان هیچ مفههومی کلهی از آن
1
داشت که قابل انطباق بر مصادی بسیار باشد .همین مفهوم کلی میتواند سنگ بنای اخالق مشترک
را استوار سازد .الزم نیست اخالق مشترک و همگانی به معنهای نفهی ههر گونهه افتهراق و تفهاوت در
فمنش فاعلهای گوناگون اخالقی باشد ،بلکه همین اندازه کافی اسهت کهه در عهین وجهود افتهراق و
تفاوتهای بسیار ،مایههای مشترکی نیز وجود داشته باشند تا امکان مفاهمه و گفهتوگوی اخالقهی
را تضمین کنند .در غیر این صهورت ،تأکیهد بهیش از حهد بهر تفهاوتهها بهه جزئیگرایهی افراطهی
میانجامد که بر پایههای لرزان شکگرایی و نسبیتگرایی معرفتشناختی قرار دارد.

ارزیابی فضیلتگرایی
از میان انواع نظریههای فضیلتگرایی اخالقی ،تنها میتهوان فضهیلتگرایی غیرغایهتانگهار را -
1. ommon morality
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 .3میپذیریم که فضایل و رذایل اخالقی به این معنا بدیهی هستند که هر فاعلی به هنگهام انجهام
فعل یا داوری اخالقی وجود آنها را حضورا و شهودا در نفهس خهویش مییابهد .در ایهن معنها ،علهم
فاعل به وجود فضیلت یا رذیلت اخالق در نفس خویش از سنخ علهوم حضهوری اسهت .در رونهد
تربیت اخالقی ،انسانها باید به مرحلهای برسند که فضایل اخالقی را در وجود خویش بیابند ،ولهی
اینگونه نیست که نتوان هیچگونه علم حصولی بر پایۀ این علم حضوری بنا نهاد .ما انسهانها ههم بها
عنایت به تجربههایی که از علم حضوری خود به فضایل و رذایل داریم و هم با مراجعه بهه الگوههای
فضیلتمند در طول تاریخ زندگی بشری ،اینک و آشکارا درک میکنیم که هر فضیلت یها رذیلتهی بها
نوع خاصی از افعال خارجی تناسب و سنخیت دارد .بنابراین ،حتی اگهر غایهت اخهالق را نتیجههای
سودگرایانه یا کمالخواهانه یا ومیفهای عقالنهی ورای فضهیلت نهدانیم و در طلهب و جسهتوجوی
خود فضیلت باشیم ،اینگونه نیست که هیچ راهی بهرای بازشناسهی افعهال فضهیلتمندانه از افعهال
رذیلتمندانه در اختیار نداشته باشیم و در نتیجه  -در مقام قضاوت و داوری دربهارۀ افعهال دیگهران -
با بنبست روبهرو باشیم بنبستی که ما را به نسبیتگرایی و شکگرایی اخالقی وادار کند.
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بهگونهههای کههه ادمونههد پینکههافس 1آن را تقریههر کههرده اسههت  -بههه لحههاظ روششههناختی ،از انههواع
«استقرا گرایی» به شمار آورد .این تقریر از فضیلتگرایی با دیدگاه جزئینگرانهه و ضهد نظریهگرایانهۀ
جاناتان دنسی و استفان تولمین قرابت دارد و بر اساس آن تنها هنگامی یک مسهئله ،مسهئلۀ اخالقهی
خواهد بود که افراد فضیلتمند  -با توجه به مالکهها و آرمانههای شخصهی و جزئهی خهود  -آن را
مسئله بدانند .حل مسئله نیز هیچ معیاری به جز تصمیم شخصی فرد فضیلتمند ندارد.
سرنوشت چنین دیدگاهی با سرنوشت دیدگاههای عملگرایانه و پراگماتیسهتی وضهعیتگرایان
اخالقی یکی است که در آنها اخالق و مسئلۀ اخالقی و حل آن به نظر و خواسهت تکتهک افهراد
واگذار میشود .کمترین خطر این واگذاری ،فروکاستن مسئلۀ اخالقی و بلکه واقعیت اخهالق بهه
تابعی از انگیزهها و امیال نفسانی افراد است هرچند که آن افراد فضیلتمند باشهند زیهرا مهالک
فضیلتمندی آنان نیز برای دیگران قابل درک و شناخت نیست و کامال وابسته به خواست و تفسیر
خود فرد فضیلتمند خواهد بود.
از این تقریر مخدوش و تحریف شده که بگذریم ،نظریۀ «اخهالق فضهیلت» عمهدتا بهه شهکل
فضیلتگرایی غایتانگار مطرح شده است که در ردیف نظریهههای اخهالق هنجهاری اسهت .ایهن
نظریه امتیازاتی دارد که به همین دلیل ،بهر نظریهههای ومیفهگرایانهه و سهودگرایانه رجحهان مییابهد:
نخست آنکه به دلیل تأکیدی که «فضیلتگرایی غایتانگار» بر شناخت انسان و حهاالت روحهی و
ویژگیها فمنشی او دارد ،پیش از شناخت فعل و تعارد افعال و اصهول و قواعهد عمهل میکنهد ،بهه
مأموریت اصلی دانش اخالق نزدیکتر است .مأموریت اصلی و هدف دانش اخهالق در شناسهایی
و معرفی ویژگیها و قواعد رفتار خارجی صحیح خالصه نمیشهود ،بلکهه پهیش از آن بهه شناسهایی
ویژگیهای فمنشها و صفاتی اهمیت میدهد که موجبات پایداری رفتار اخالقی را فراهم میکنند.
عالوه بر این ،دانش اخالق به عنوان مقدمهای بر تربیهت اخالقهی  -بها معرفهی خصهلتها و
شخصیتهای تحسینبرانگیز  -زمینههای معرفتی پرورش انسهانهای فضهیلتمند و بصهیری را
فراهم میآورد که ادراکات شهودی آنها زنهدگی را شهکوفا میسهازد .در همهین راسهتا ،غهایتی کهه
نظریههای فضیلتگرا از آن سخن میگویند  -بر خالف غایتی کهه در نظریهههای لذتگرایانهه و
سودگرایانه مطرح است  -چیزی منفصل از فاعل و پیامد اعمال ماهری او نیسهت« .غایهت» ،در
نظریههای فضیلتگرایانه ،ارتباط وجودی با فاعل دارد و معطوف به فضایل و منشها و در جههت
1. Edmund Pincoffs

 .1درست است که دیدگاه کانت معموال به عنوان دیدگاهی معرفی میشود که اهمیهت اصهلی را بهه نیهت داده اسهت و گفتهه
میشود که محور اصلی ٔ
نظریه اخالقی کانت توجه به نیت خیر است و اساسها نیهت خیهر در دیهدگاه او تنهها خیهر مطله
است ،ولی باید دقت داشت که نیتی که در دیدگاه اخالقی کانت به آن توجه میشود ،ماهیتی مستقل از ذات فعل نهدارد .او
نیت را قصد انجام ذات فعل  -نه نتایج آن  -میداند که مطلوبیتی ذاتی دارد بر خهالف نیتهی کهه در فضهیلتگرایی غایهت
انگار مورد نظر است که هویتی مستقل از ذات فعل داشته و قرار است تأثیری در شخصیت فاعل ایجاد کند.
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ارتقای کماالت وجودی فاعل است نه به حداکثر رساندن خوشی و رفاه که بیشتر حهالتی روانهی
است تا کمالی وجودی.
همچنین نظریههای ومیفهگرایانه و پیامدگرایانه بهه نقهش عواطهف و احساسهات دیگرگرایانه ٔه
انسان در اخالق ،بیتوجه یا کمتوجه هستند .ومیفههگرایی کانهت کهه اساسها نقهش عاطفهه را در
ارزیابی اخالقی به رسمیت نمیشناسد و تنها به ویژگیها مندرج در ذات فعل نظر دارد و چه بسها
دخالت عواطف را م ٔ
ایه انحراف ارزش اخالقی میداند و در نتیجه ،تنها «عقل» در حهوزۀ اخهالق
کارایی دارد در حالی که «عاطفه» یکی از عناصر مهم در شخصهیت فاعهل اخالقهی اسهت کهه
پرورش و تعادل آن نقشی بیبدیل در ارزش فعل و پویایی ،گرمی و نشهاط زنهدگی اخالقهی ایفها
میکند .توجه به این مهم در اخالق فضیلت بسیار پررنگ است.
افزون بر این ،نیت فاعهل از انجهام فعهل  -در «اخهالق فضهیلت»  -نقهش کلیهدی در ارزش
اخالقی دارد و بلکه مقوم ارزش اخالقی است و ٔ
مایه تفکیک و تمایز اخالق از حقوق است ،ولی
در نظریههای فعلمحور« ،اخالق» به مثابه نظامی اجتماعی برای تنظهیم روابهط انسهانی در نظهر
گرفته میشود .بالتبع در این نظریهها ،نوع فعل اخالقی و نمود بیرونی آن کامال شبیه فعل حقهوقی
است و تنها از نظر ضمانت اجرا با فعل حقوقی متفاوت میشهود و بهه قهرارداد و آداب اجتمهاعی
1
شباهت مییابد (فرانکنا ،139۲ ،ص .)31
پیداست که انگیزه و نیت در راستای هدفی که برای اخالق در نظر گرفته میشهود ،قابهل تعریهف
است .هدف اخالق در نظریههای فعلمحور انجام صحیح فعل است ،ولی هدف اخالق در نظریهۀ
فاعلمحور اخالق فضیلت تعالی و رشد و کمالیابی فاعهل اسهت .در ایهن نظریهه ،فعهل خهارجی
هرچند صورتی صحیح داشته باشد ،اگر به نیتی جهز تعهالی شخصهیت فاعهل انجهام گرفتهه باشهد،
ارزش مثبت اخالقی ندارد چنانکه پیشتر بیان شد ،برخی تقریرهای معاصر از رویکردهای ومیفهه
گرا و سودگرا  -ضمن اذعان به نقش اساسی رجوع به شخصهیت فاعهل در توجیهه اخالقهی افعهال -
کوشیدهاند با گنجاندن این نقش در نظریههای خود جای خالی اخالق فضیلت را پهر کننهد .در ایهن
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کوششها ،روند شخصیتسازی از فعل به سوی فاعل است به این معنها کهه ابتهدا فعهل اخالقهی
شناسایی میشود و آنگاه تمرین و ممارست در انجام فعل ،شخصهیت اخالقهی فاعهل را میسهازد
در حالی که در اخالق فضهیلت ،شخصهیت فاعهل فضهیلتمند ،پهیش از فعهل اخالقهی معرفهی
میشود و نوع فعل و نیت انجام آن از طری مسانخت با فضیلت تعیین میشود.
دیگر آنکه اراده و انگیزش اخالقهی بهه دو دلیهل در «اخهالق فضهیلت» قهوت بیشهتری خواههد
داشت :نخست ،به این دلیل که مفاهیم اخالقی در «اخالق فضیلت» دارای مراتب شدت و ضهعف
هستند و فاعلی که در مراتب پایین قرار دارد با در نظر گهرفتن ارزش مراتهب بهاالتر ،انگیهز ٔه بیشهتری
برای انجام افعال متناسب با آن مراتب پیدا میکند .برخی فیلسوفان اخالق برای مفهاهیم اخالقهی در
نظریههای فعلمحور نیهز مراتبهی ذکهر میکننهد بهرای مثهال ،در بحهث از الزامهی بهودن یها نبهودن
«نیکوکاری» ،این مفهوم را به ترتیب به چهار مرتبه (الزام در نیکی کهردن ،الهزام در از میهان برداشهتن
شر ،الزام در جلوگیری از شر ،و الزام در پرهیز از شر یا آسیبرسانی) رتبهبنهدی میکننهد کهه درجهۀ
الزام فعل در هر مرحله شدت بیشتری پیدا میکند (فرانکنها ،139۲ ،ص 110۔ .)111پیداست کهه چهون در
این رتبهبندی صرفا مراتب الزام در انجام فعل در نظر است و هیچ ربطی میان هر مرتبه با شخصهیت
اخالقی فاعل مالحظه نمیشهود ،هیچگونهه تشهویقی در یهافتن انگیهزه بهرای انجهام مراتهب بهاالتر
وجود ندارد .دلیل دوم بر اینکه انگیزش اخالقی در اخالق فضیلت قوت بیشتری دارد آن است کهه -
بر خالف نظریههای فعلمحور  -به اخالق ،حالت قانونی نمیدهد تا جنبۀ قدسهی و احترامآمیهز آن
را سلب کند و به انگیزههای فرار از قانون ،دور زدن قانون ،یا خرید و فروش قانون دامن بزنهد .حالهت
قانونی داشتن اخالق ،در نظریههای فعلمحور ،سبب شده تها  -چنانکهه برخهی گفتهانهد  -اخهالق
نهتنها تشوی کننده نباشد که خستهکننده و منفی باشد (پویمان ،1378 ،ص.)190
دیگر آنکه تنها «اخالق فضیلت» است که بر نقش «الگو» در داوری اخالقی تأکید میکنهد و
چنانکه فرانکنها بهه درسهتی توصهیف کهرده اسهت« ،الگوههای اخالقهی» راهههای بودنانهد ،نهه
عمل کردن .داشتن اسوه و الگوی اخالقی بدین معناست که بخواهیم اشخاص خاصهی باشهیم و
ویژگیهههای خاصههی ماننههد شههجاعت اخالقههی و عههدالت و … را تهها حههد اعههالی کمههال دارا
باشیم (فرانکنا ،139۲ ،ص  .)1۴8توجه به نقش الگوها سهبب میشهود زمینهسهازی اخهالق فضهیلت
برای تربیت اخالقی  -در مقایسه با نظریههای فعلمحور  -بسیار کاملتر باشد .روشن اسهت کهه
نقش الگوها در تربیت اخالقی انکارناپذیر است زیرا انسان در مسیر خود به سوی تربیت و رشد
اخالقی با انواع دشواریها و افراط و تفریطها روبهرو میشود و چه بسا نیازمنهد کسهی باشهد کهه

 .1موالنا در ابیات زیر نقش «خداگرایی» و در نظر داشتن مشیت الهی در اخالق فضیلت اسالمی را در حرفهۀ پزشهکی،
با دقت و زیبایی به تصویر کشیده است :طبیبانی که برای معالجۀ کنیزک به دربار شاه آمده بودند ،خطاب به شاه:
فههههم گهههردآریم و انبهههازی کنهههیم
جمله گفتندش که جانبازی کنهیم
ف
هههر ال هم را در کههف مهها مرهمیسههت
هر یکی از ما مسهیحا عالمیسهت
پههس خههدا بنمودشههان عجههز بشههر
گر خهدا خواههد نگفتنهد از بطهر
نه همین گفتن که عارد حالتیسهت
تههرک اسههتثنا مههرادم قسوتیسههت
جان او بها جهان استثناسهت جفهت
ای بسهها نههاورده اسههتثنا بگفههت
گشت رنهج افهزون و حاجهت نهاروا
هر چهه کردنهد از عهالج و از دوا
چشم شد از اشک خون چون جوی شد
آن کنیزک از مرد چون موی شد
روغهههن بهههادام خشهههکی مینمهههود
از قضهها سههرکنگبین ص هفرا فههزود
آب آتش را مهدد شهد همچهو نفهت
از هلیله قبض شهد اطهالق رفهت
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پیشتر این راه را پیموده باشد.
گذشته از این امتیازهای کلی ،اخالق فضیلت از میان نظریههای اخالقی به نظریۀ اخالق اسالمی
نزدیههکتر اسههت .برخههی پژوهشههگران ،وجههوه قرابههت اخههالق فضههیلت بهها اخههالق اسههالمی را
بر شمردهاند (آزاد1۲7 ،1393 ،۔.)13۵
به طور کلی ،میتوان دریافت که ندیدن جنبههای درونی و نفسانی فاعل اخالقهی در نظریهههای
فعلمحور ،حصار تنگی از مفاهیم ومیفه و نتیجه را ایجاد میکند که گنجهایش مفهاهیم و مضهامین
اخالق اسالمی را ندارد ،ولی «اخالق فضیلت» با اساسی قلمداد کهردن ایهن جنبههها بهه «اخهالق
اسالمی» بسیار نزدیک میشود هرچند اخالق فضیلت دینی و به ویژه اسهالمی ،ویژگیههایی دارد
که آن را از انواع فضیلتگراییهای اخالقی سکوالر جدا میکند ،از جمله اینکه در اخالق فضهیلت
اسالمی« ،ایمان» فضیلت کانونی است زیرا هدف این اخالق رضای خداوند است در حالی کهه
در اخالق فضیلت ارسطویی سخنی از خدا و رضهایت او نیسهت و ههدف اخهالق تنهها شهکوفایی
زندگی دنیوی انسان است و به همین دلیل« ،عدالت» فضیلت کانونی دانسته میشود .اخالق فضیلت
اسالمی با طرح فضایلی که از ناحیۀ بندگی خدا برای انسان حاصل میشود ،نسبت به اخالق فضیلت
ارسطویی که در آن خبری از فضایل اخالق بندگی نیست ،فهرست متفاوتی از فضایل ارائه میدههد.
در صدر این فهرست ،فضیلت «تقوا» قرار دارد کهه بها تحقه «ایمهان» نمایهان میشهود و موجهب
1
ارزشمندی دیگر فضایل فردی و اجتماعی است.
از دیگر امتیازات مهم اخالق فضیلت اسالمی  -در مقایسه با اخالق فضهیلت ارسهطویی کهه
نیای تاریخی انواع معاصر اخالق فضهیلت بهه شهمار مهیرود  -ابتنهای آن بهر گونههای خهاص و

متفاوت از انسانشناسی است که تفاوتی در خور توجه و بنیادین با انسانشناسی حاکم بر جامعهۀ
یونانی همعصر دارد .جامعۀ یونان در روزگار ارسطو ،انسانها را به دو دستۀ آزاد و برده تقسهیم مهی
کرد که غایات اخالقی هر کدام از این دو دسته و نیز فضیلتهای مربوط به آنها متفهاوت بودنهد و
برای مثال« ،بزرگمنشی» برای فهرد آزاد «فضهیلت» و بهرای بهرده «رذیلهت» ،و تواضهع بهرای بهرده
«فضیلت» و برای آزاد «رذیلت» دانسته میشد (شهریاری ،138۵ ،ص 11۲ارسطو ،1378 ،ص .)1۴0در نگهاه
اخالق فضیلتگرایانۀ اسالمی ،به هیچوجه با چنین تبعیضی میان افراد انسانی روبهرو نیستیم.
نتیجهگیری
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با توجه به نکات پیشگفته و در بررسهی امکهان کهاربرد رو یکردههای فضهیلتگرایی اخالقهی در
روششناسی اخالق کاربردی ،میتوان نتیجه گرفت که فضهیلتگرایی اخالقهی نمیتوانهد ههیچ
نسبتی با اخالق کاربردی نداشته باشد .این برداشت که اخالق فضیلت یا فضیلتگرایی اخالقهی
 به لحاظ روششناختی  -کامال بیگانهه بها اخهالق کهاربری اسهت ،برداشهت درسهتی بهه نظهرنمیرسد .نخست ،به این دلیل که اخالق کاربردی موضوع و دغدغهای را دنبال میکند کهه ههیچ
یک از نظریههای اخالق هنجاری امکان بیتفاوتی و نداشتن موضهع در آن موضهوع و دغدغهه را
ندارند .در هر حال ،هر نظریهای که در اخالق هنجاری اتخاذ کنیم ،حتمها بایهد بهه ایهن پرسهش
پاسخ دهد که چالشها و تعارضات اخالقی را چگونه باید حل کهرد« .فضهیلتگرایی اخالقهی»
نیز از این قاعده مستثنا نیست.
ٔ
مطالعه انواع رویکردهای موجود در فضیلتگرایی اخالقی نشان میدههد
دوم ،به این دلیل که
که این رویکردها به پرسش مزبور پاسخ دادهاند و در مقام پاسخ ،به انواع روششناسیهای مطرح
در بحث روششناسی اخالق کاربردی متمایل شدهاند .ایهن تمایهل ،گهاه بهه سهوی نگرشههای
قیاسی (از باال به پایین) و گاه بهه سهوی نگرشههای اسهتقرائی (پهایین بهه بهاال) و گهاه بهه سهوی
نگرشهای اصلگرایانه (توازن میان باال و پایین) سوق یافته است.
درست است که فضیلتگرایان غیر غایتاندیش ،انتقادات تندی نسبت به فرایند حهل مسهئله
در اخالق کاربردی دارند و با این انتقادات ،تهالش نظریههپردازان اخالقهی را کوششهی در جههت
فروکاستن شأن دانش اخالق به دستگاهی برای حل مسائل اخالقهی میداننهد ،ولهی بایهد توجهه
داشت که انتقادات ،نه به وجود اخالق کاربردی به عنوان شاخهای مهم از پژوهشههای اخالقهی
معاصر ،بلکه به روششناسیهای قیاسی و نظریهگرایانه نظر دارند .به گواهی آنکه حتی خهود ایهن

دسته از فضیلتگرایان نیز با اتخاذ رویکهردی اسهتقرا گرایانه و جزئهینگهر در فراینهد مواجههه بها
مسائل و چالشهای مطرح در اخالق کهاربردی مشهارکت میکننهد .هرچنهد در ایهن مقالهه ایهن
رویکرد را نقد کردیم و نقاط ضعف آن را نشان دادیم.
بنابراین« ،اخالق فضیلت» یا «فضیلتگرایی اخالقی» هم در میان روششناسیهای موجهود
اخالق کاربردی ایفهای نقهش میکنهد و ههم میتوانهد امتیهازاتی بهر اقهران روششهناختی خهود
داشته باشد که الزم است از این امتیازات در روششناسی صحیح اخالق کاربردی بهره جست.

فهرست منابع

مولوی بلخی ،جالل الدین محمد .)1397( .مثنوی معنوی .تهران :گسترش فرهنگ و مطالعات.
Aristotle. (1980). The Nicomachean Ethics (L. Brown, Ed.; D. Ross, Trans.).
Oxford: Oxford University Press.
Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2009). Principles of Biomedical Ethics (6th
edition). New York: Oxford University Press.
Brandt, R. B. (1989). Morality and Its Critics. American Philosophical Quarterly,
26(2), 89–100.
Foot, P. (2002). Virtues and Vices: And Other Essays in Moral Philosophy (Reprint
edition). Clarendon Press.
Herman, B. (1993). The Practice of Moral Judgment.. Cambridge .MA: Harvard

۳۹
کاربرد فضیلتگرایی اخالقی در روششناسی اخالق کاربردی

آزاد ،حجت الله .)1393( .تأثی ایممن ب اخالق فضیلت .قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
ارسطو ( .)1378اخالق نیکوممخوس( .ترجمه :محمدحسن لطفی) .تهران :طرح نو.
پویمان .لویی ( .)1378درآمدی ب فلسفۀ اخالق (شنمسمیی درست و نمدرسات ( .ترجمهه :شههرام ارشهد
نژاد ،تهران :انتشارات گیل.
پینکافس .ادموند .)138۲( .از مسئلهمحاوری تام فضایلتگ ایای( .ترجمهه :حمیدرضها حسهنی و مههدی
علیپور .قم :دفتر نشر معارف.
خزاعی ،زهرا .)1389( .اخالق فضیلت .تهران :انتشارات حکمت.
شهریاری ،حمید .)138۵( .فلسفۀ اخالق در تفک غ از دیادگم السادی مای ایناامی  .تههران :سهازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
فرانکنا .ویلیام کی .)139۲( .فلسفۀ اخالق( .ترجمه :هادی صادقی .قم :مؤسسه فرهنگی طه.

University press.
Hursthouse, R. (1999). On Virtue Ethics. New York: Oxford University Press.
Oakley, J. (1996). Varieties of Virtue Ethics. Ratio, 9(2), 128–152.
https://doi.org/10.1111/j.1467-9329.1996.tb00101.x
Oakley, J. (2007) .Virtue Theory. In Ashcroft R. E. [et al.]. Principles of Health
Care Ethics, (2th edition). New York: John Wiley & Sons. Ltd.
Pincoffs, E. (1971). Quandary Ethics. Mind, 80(320), 552–571.
Pincoffs, E. L. (1987) .Quandaries and Virtues: Against Reductivism in Ethics,
Kansas:University Press of Kansas.
Pincoffs, E. L. (2001). Virtues. In L. C. Becker & C. B. Becker (Eds.),
Encyclopedia of Ethics 3 Volume Set (2nd ed.). Routledge.
Slote, M. (1992) .From Morality to virtue .New York: Oxford University Press.
Swanton, Ch. (2003). Virtue Ethics; A Pluralistic View .Oxford: Oxford University Press.

۱۴۰۰ فصلنامۀ علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی | سال چهارم | شماره چهارم | زمستان

۴۰

