
  ت فضایل
  ا زگزبسكى

  ين جوادپور

ه پژوهشـگران 

 دهـه اخيـر بـا 

شناسـى،  عرفت

ل ايـن مفهـوم 

ــا   و اخــالق، ب

جنبه سـلبى را  

هـای  و توانايى

، فضـايل را از 
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بازشن
با تأكي

ايج در اخالق فلسفى 

ين مقوالت بسيار سـخ

طرحى بر فضيلت و نيز 

ن يافته و برخى معرفت

ــه ــ ى، نظري پرداز معاص

و عقالنى، در تحليل س

ا با مفـاهيمى ماننـد مه

سپ. كند طف تبيين مى

انگيزش از د لفه كالنِ 

 فضايل در مسائل و س

تأكيد بـر نظـر زگزبسـ

  .يمپرداز 

عادات، انگها،  مهارت

وزه علميه قم

فصلن
نوسال 

& Theology 
4 

های را ت از كليدواژه

رباره چيستى و سنخ اي

های اخالقى مبتنى ظريه

مفهوم اهميت دوچندا

ــد ــدا. ن زگزبســكى لين

سنخ فضايل اخالقى و

فضايل را تفاوترد و 

 ملكات عقالنى و عوا

فتاری و دارای دو مؤل

با توجه به اهميت. اند

مقاله حاضر با ت در ،ى

ا با مقوالت مشابه مى

 

ل، ملكات، عواطف، م

                      
طلبه خارج فقه و اصول حو

  چكيده

فضيلت و رذيلت

ها در اين حوزه

شدن نظ برجسته

بازشناسى اين م

ــم پرداخته ان مه

پنداشتن س يگانه

گير در پيش مى

ذاتى، عادات، 

سنخ ملكات رف

دا نظر مى مورد

شناسى و معرفت

آنها تفاوت بين

  ها كليدواژه

فضايل و رذايل

                          
قم و طدانشگاه  لسفه دين
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  طرح مسئله

های كالن فلسـفى اسـت كـه دربـاره ماهيـت، اقسـام و  ای از نظريه نظريه فضيلت شامل دسته

ــا رذايــل بحــث مى ــه ايــن نظريــه. كننــد كاركردهــای فضــايل ي جای تأكيــد بــر فعــل و  ها، ب

نقـش فعـل جای تمركز بـر  های وی متمركزند، به و ويژگى) عامل(های آن، بر فاعل  ويژگى

كننــد و مباحــث آنهــا بــه جــای پــرداختن بــه  درســت، بــر نقــش شخصــيت افــراد تأكيــد مى

و ) acting well(» كردن خـوب عمـل«، در پـى تحليـل )rightly acting(» كردن درست عمل«

هرچنـد برخـى معتقدنـد بـرای اطـالق عنـوان . )Dworkin, 2006: 636(يافتن انسان خوب اسـت 

ای كـه بـه  ت كه آن نظريه بر فضايل متمركز باشد، بلكه هر نظريـهنيازی نيس» نظريه فضيلت«

ايـن . )Jost, 2006, v. 9: 679(گيـرد  ای به فضايل پرداخته باشد، در ايـن دسـته جـای مى هر گونه

) pure(و محـض ) هـای وی تمركـز بـر عامـل و ويژگى) (weak(ها به دو دسـته رقيـق  نظريه

  زگزبســكى . )Slote, 1993: 8(شــوند  تقســيم مــى) پيونــد عميــق دو مفهــوم خــوب و فضــيلت(

» خـوب ـ بنيـاد«های فضـيلت محـض بـه  ـ فيلسوف دين و اخالق معاصـر ـ بـا تقسـيم نظريـه

)good-based) ((» فاعل ـ بنياد«و ) مانند نظر ارسطوagent-based(دهد و  ، دومى را ترجيح مى

  .نهد عامل بنيان مى نظريه خود دربارۀ فضيلت را بر همين اصل و عنصر انگيزش در

آرای سـقراط، ارسـطو و (هـا  در برخـى از قرائت. ای طـوالنى دارد تحليل فضيلت پيشينه

نياز فضيلت يا برابر با آن شمرده شـده اسـت كـه برخـى بـا  ، معرفت پيش)برخى از معاصران

 خـويشهای  آن فرد برخى از ارزش در كه فروتنى مانند ـ خبری بى و جهل بر مبتنى فضايل طرح

پوشـى از  انگارد و مانند گذشت و اغماض كريمانه از ديگران كه مسـتلزم چشم را ناديده مى

و برخـى نيـز بـا خدشـه در  )Driver, 2001: 16(اند  آن را به چالش كشيده ـخطاهای آنان است 

ه اخـالق، فلسـفافزون بـر فلسـفه . )Winter, 2012: 23-25(اند  آن، به دفاع از نظريه سنتى پرداخته

يـا ) virtuous action(» مندانه عمـل فضـيلت«ای بـرای تحليـل فلسـفى در بـاب  عمل نيز زمينه

مندانه  به اعتقاد فيلسوفان عمل، فعـل فضـيلت. است) come from virtue(» برآمده از فضيلت«

برآمـده از يـك انتخـاب عقالنـى باشـد ) ارادی و اختياری باشد؛ ب) الف: چهار شرط دارد

برآمـده از ) فاعل آن دارای غايت نهايى باشـد؛ د) ؛ ج)كودكان و حيوانات برخالف اعمال(

  .)Hursthouse, 2010: 318-320() برخالف فعل فرد شرور(حكمت عملى باشد 



ست كـه آيـا 

ق فضـايل از 

 اند، خن گفته

 را در چهـار 

دهد  جای مى

Hume, (.  بـه

قام قضاوت، 

نش اسـت و 

اينتـاير  مك 

 تفاوت آنها 

ت را ممكن 

ها،   فهرسـت

 رفتاری آنها 

شـدن   شامل

درخشـند  مى

خاوت از اين 

انـد و نـه  قى

ائـد دانسـتن 

 آن مصـاديق يـان

تر آن اس مسئله مهم

مفـاهيم و مصـاديق

 درباره فضايل سخ

ثال، هيوم فضـايل 

ج) ن و مقبول خود

144-119 :1983(نـد 

ت كه آن امر در مق

شود، سزاوار سـرزن

Lock, 1996, ll: 28(.

كند و  را ترسيم مى

مركزی برای فضيلت

تفاوت فاحش بين 

ميق بين الگوهای 

اره فضـيلت را بـه

ل در طول تـاريخ م

داری، كمال و سخ

ماری نيـز نـه اخال

ل، الزامـى بـرای زا

  ه توضيحى؛

بيـو تنهـا بـه  انـد ـت نداده

زشناسى فضايل،
1

م 

يـا م وجـود دارنـد 

ريباً همه كسانى كه

برای مث. اند ه كرده

خود، مقبول ديگران

دا وم را مشـكل مى

شود، بدان معناست

ش ذيلت شمرده مى

(مه شـرايط اسـت 

ن تا عصر حاضر ر

رسيم يك مفهوِم مر

سكى با اعتقاد به ت

های عم دليل تفاوت

 مفهوم جـامع دربـا

  د است؛

فضايل های هرست

ت، صداقت، وفاد

اند و شم گر اخالقى

ظری درباره فضايل

د احترازی است، نه

ای شناخت فضايل به دسـ

بازدر ارائه معيار م 

فضـايل مشـتركى 

تقر. كند فاوت مى

ظر خويش را ارائه

گران، مفيد برای خ

 واحد از اين مفهو

ی فضيلت شمرده ش

 دارد و نيز آنچه رذ

همه مصاديق در هم

يلت از يونان باستان

كشد، اما تر وير مى

زگزبس. )14ـ  10های  ل

ها را به د رهنگن ف

او ارائه يك . مرد

 

  ی است؛

ى عميق درونى فرد

ترين فه  صدر عالى

  اند؛

 خيرخواهى، عدالت

  باشند؛ ى

قالنى و برخى ديگ

نظا و نه در كاوش 

در نتيجه اين قيد. ت

                      
ول تاريخ هيچ معياری برا

Ansco(.  

موضوع لزومشته از 

های مختلـف، ف گ

 به فرهنگ ديگر تف

از مصاديق مورد نظ

مفيد برای ديگ(الن 

يت، توافق بر تلقى

ن الك هر جا امری

حسين و تشويق را 

 معيار كلى برای ه

ضياريخِى مفهوم ف

ان و مكان به تصو

فصل: 1392اينتاير،  مك

ضايل مشترك ميان

شم ت اشتراك نمى

  :داند ر وابسته مى

ضيلت يك برتری

ضيلت يك ويژگى

هايى كه بر  ويژگى

ا ر حقيقت فضيلت

حكمت، شجاعت،

ها مى ست ويژگى

رخى از فضايل، عق

  عقالنى؛

ها ه در اين فهرست

نيست» اخالقى«يد 

                          
فيلسوفان در طومعتقد بود 

omb, 2004: 41(اند  رده
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نيز سير تا

را در زما
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ــى .7 ــاربرد عمل ــز ك ــت نظــری و ني ــااليى از اهمي فضــيلت دارای حــد ب
1
ــد اســت     مفي

)Zagzebski, 1996: 89(.  

  ماهيت فضايل

  رابطه فضيلت و خوب. 1

حـال . است» خوب«رود و  ی صاحب آن به شمار مىفضيلت يك برتری و ويژگى ممتاز برا

اين خوبى برای صاحب فضيلت چگونه اسـت؟ امـور خـوب بـه دو دسـته درونـى و بيرونـى 

  انـد،  هـای درونـى آنهـا مربوط هـای درونـى بـه خـود افـراد و ويژگى خوبى: شـود تقسيم مى

پـس . اع اسـتهای بيرونـى، امـور پسـنديده در ميـان ديگـر افـراد اجتمـ اما مقصود از خوبى

انجامـد يـا منشـأ پيـدايش  سرشت فضيلت تنها به بازآفرينى امور نيك و پسنديده در فـرد مى

های بيرونى و اجتماعى نيز هست؟ زگزبسكى از جمله كسـانى اسـت كـه بـه ايـن امـر  خوبى

  .پرداخته است

  فضيلت و خوبى درونى. 1ـ  1

  :باشدتواند به يكى از دو شيوه زير  اين نحوه از اتصاف مى

در اين تلقـى، بـروز فضـيلت از مالـك . بخشد فضيلت به فرد نيكى و شايستگى مى) الف

برانگيز اسـت و جلـوه بيرونـى و اجتمـاعى دارد و  و تحسـين) admirable(آن، امری ستودنى 

  ديگران شاهد اين برتری هستند؛

در اين تلقـى، فضـيلت مطلـوب و . فضيلت برای صاحب آن پسنديده و خوب است) ب

  .و او از اتصاف بدان خرسند است صاحب آن است) desirable(دلخواه 

برای نمونه، ثروتمنـدی در تلقـى دوم خـوب اسـت، ولـى در . اين دو معنا يكسان نيستند

كم قابـل  تلقى اول نه؛ يا اينكه سخاوت در تلقى اول خوب است، ولـى در تلقـى دوم دسـت

  .)Zagzebski, 1996: 89-90(بحث است كه خوب و خير هست يا نه 

                                                              
ده نظـری آن نيـز در يـفا. گرفتن و نيـز ارزيـابى ديگـران بهـره بگيـريم از فضيلت برای تصميم بدان معناست كهاهميت عملى . ١

را مفيد » درست«و » خوب«فيلسوفان اخالق، تبيين ماهيت فضايل و رابطه آن با ديگر مفاهيم مانند  يشترباخالق نظری است و 

 .)Anscomb, 2004: 85-86(بينند  گشا مى و راه



ظ مفهـومى و 

ش، نخسـت 

  ـاحب خـود 

ر بســياری از 

اين پرسش  

» فضـيلت«ی، 

انجامـد   نمى

د رفتارهـای 

حـاالت (ت 

خـوب اسـت 

ـاحبان آنهـا 

 بـروز يـك 

ســربازان در 

هرچند بـه  ،

حـال آيـا . د

ين چـالش، 

ج موضوعى 

  ؛)ج محمولى

و شايسـتگى 

كـه اثرگـذار 

خــود نيكــى 

رينى رذايـل 

ی ای را بـرا ه

ـت كـه بـه لحـاظ

 پاسخ به اين پرسش

يا اينكـه چـون صـ

در ؟)ريقيــت دارد

.شتر و بهتری دارد

بـه اعتقـاد وی. يـد

ه به رفتار نادرست 

ه جهـان نيـز براينـد

 صاحب خود اسـت

خ) ها ن ميـان انسـا

ينش خوبى در صـ

واردی اسـت كـه

صــفت شــجاعت د

دانيم  ناپسندی مى

ری ما چنين نباشـد

 دهند؟ برای حل ا

خروج(مدلى نيستند 

خروج(لت نيستند 

مه مـوارد، نيكـى و

ـته باشـند، نـه اينك

ند و بــه صــاحب خ

هـای بـدآفر ويژگى

محض و يكپارچـه

 و فضـيلت آن اسـ

ب يا فضيلت؟ برای

ي) موضوعيت دارد

طر(دانيم  وب مــى

آيد و ارزش بيش مى

كـرد دوم را برگزي

گاه و هيچ ود است

گويـد از آنجـا كـه

 مايه خير و خوبى 

 پسـنديده و نيكـو

ذاتى فضايل و آفر

اين نظريه وجود مو

ماننــد ص. انجامــد مى

های دو را خصلت

ت به اشخاص، داور

كى و خوبى هديه 

ب شجاعت و رحمد

ند، اما هميشه فضيل

 ولى فضايل در هم

داشـ) بـالقوه(جـود 

شــون ت شــمرده مى

آفرينى فضـايل و و

شوند كه خوبى م ى

مينـه رابطـه خـوب

خوب: اند هيم مقدم

م(فسه خوب است 

ــ د، مــا آن را خــون

تر به شمار م بنيادی

طرح كـرد و رويك

يده در صاحب خو

گ زگزبسـكى مى. )

 گفت فضيلت هم 

رفتارهـای(جهـان 

ری به اين ارزش ذ

های ا ترين چالش م

يــدايش رذيلــت م

ما هر د. ى در قاضى

 اتصاف اين صفات

 صاحبان خود، نيك

  

ترتيب ز و قاضى، به

ت و رحمدلى هستن

شه فضيلت هستند، 

تنها وجمكن است 

د دارنــد و فضــيلت

آ هـای خـوب ژگى

 يكديگر جمع نمى

رسـش مهـم در زم

يك از مفاه ، كدام

نف م آيا فضيلت فى

گردا ب و نيكــو مى

ی اخالقى، خوب ب

ن بار آكوئيناس مط

های پسندي  ويژگى

Aquinas, 1984: l-ll (

توان گ ست، پس مى

و هم بـرای ج) ونى

Zagzebski, (.  

ا انديشمندان بسيار

يكى از مهم. اند ده

 بــه ناهنجــاری و پي

 يا خوی رحمدلى

محض و مجرد از 

اند به ها توانسته لت

:شده است خ ارائه

ين دو صفت سرباز

  ؛)و تخصصى

ين رفتارها شجاعت

ين دو صفت هميش

كنند و مم يجاد نمى

 .شند

يــن صــفات وجــود

بخشند، ولى ويژ ى

ای با  گونه هميشه به

 

  

اما پر

وجودی،

بايد بدانيم

را خــوب

های نظريه

را نخستين

آفريننده 

)55, a. 3

هاس انسان

ممتاز درو

)1996: 91

بعدها

معتقد شد

فضــيلت 

جنايتكار

صورت م

اين فضيلت

چند پاسخ

اي .1

و

اي .2

اي .3

اي

با

اي .4

مى

ه
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وی در مقايسه ميان . )Zagzebski, 1996: 92: نظريه برگزيده زگزبسـكى(فاعل به ارمغان بياورند 

شـمارند، ديـدگاه دوم را  دو ديدگاه كه فضـايل را بـه صـورت بـالقوه يـا بالفعـل مى

  :پسندد مى

هم رفتـه بـدتر  يك فضيلت هميشه ارزشمند است، حتى در مواردی كه فرد را روی

ن دو فردی كه يكى فضـيلت الـف را دارد و ديگـری نـدارد، اولـى كند، زيرا از ميا

ای از تعـالى اخالقـى، زحمـت كمتـری را از دومـى متحمـل  برای رسيدن به درجـه

تر اسـت، هرچنـد آن فضـيلت خـاص،  شود و به مراتب واالی اخالقـى نزديـك مى

  .)Zagzebsk, 1996: 93-94(تر كرده باشد  ارزش اكنون او را كم

آميـزش  برد؛ هرچند در عمـل، ايند ارزش اخالقى صاحب خود را باال مىپس فضيلت بر

فضايل و رذايل به توليد خطا و گنـاه بينجامـد و حتـى بيشـتر از هنگـامى كـه رذايـل محـض 

گاه نبايـد از وجـود فضـايل در  پس هيچ. وجود داشته باشند، افعال نادرست از انسان سر بزند

البتـه در تعريـف فضـيلت در نگـاه  .را داشـته باشـيمفرد، انتظار بروز رفتار خـوب و درسـت 

زگزبسكى، فضيلت در كسب غايت مورد نظر از آن قابل اعتماد است، ولى گذشته از برخى 

هـای فضـايل و  ها بر اين ادعا بايد گفت بر مبنای خـود وی، در چنـين مـواردی غايت اشكال

خواهـد و  نى هرچند فضيلت مـىكنند؛ يع رذايل در تقابل با يكديگر اثر همديگر را خنثى مى

  ).مانع(دارند  ، ولى رذايل از آن باز مى)مقتضى(تواند غايت مقصود را فراهم سازد  مى

نكته ديگر درباره رابطه فضيلت و خير درونى آن است كه از فردی به فرد ديگر تفـاوت 

افـراط و (گويد هرچند به لحاظ نظری يك فضـيلت را ميـان دو رذيلـت  ارسطو مى. كند مى

كنـد  كنيم، در عمل اين امر از فردی به فـرد ديگـر تفـاوت مى محصور و تعريف مى) تفريط

)Aristotle, 2009: ll, 1106 b, 5-7( .پروايى و بزدلى از يك انسان به  برای نمونه، حد وسط ميان بى

بـه اعتقـاد . كند؛ همانند اينكه ميزان غذای الزم برای افراد متفاوت است مىانسان ديگر فرق 

زگزبسكى در موارد معرفتى و عقالنـى، برخـى بـا تـالش دقيـق و بـا حساسـيت بـه موفقيـت 

دهنــد كــه بــدون  ای بهتــرين كارهــای خــود را وقتــى انجــام مى كــه عــده رســند، درحالى مى

نتيجـه آنكـه ! دادن كـار خـود دارنـد ر انجـاممبادالتى زيـادی د گيری و حساسيت، بى سخت

آورد، بـه نسـبت افـراد  هرچند داشتن فضيلت همواره ارزشمند است و نيكى بـه ارمغـان مـى

درجات متفاوتى وجود دارد كه يك فضيلت بتوانـد بـه صـاحب خـود ارزش و خـوبى عطـا 

يكسان  اد، بهكند؛ يعنى نوع و درجه مشخصى از فعل وجود ندارد كه اگر فرد از خود بروز د



» مت عملـى

گزبسـكى بـه 

در افــراد ) ن

دادهـای  رون

  طرح نظريه

دليل  ت و بـه

ـايل درونـى 

Aristo(. 

ت، اما امروزه 

 اشـخاص از 

ل اسـلوت بـا 

other-rega( ،

چنـد برخـى 

ايجاد حيات 

خـانواده، ك 

پس خيـر و  

ن از ما و اين 

individuali (

مند كسـى  ت

جـاد محيطـى 

نـين جهـانى 

  :مفيد باشد 

ك خود و بـه 

و قـرار دادن 

حكم« وی فضيلت 

 در تحليل نگاه زگ

صــاديق خــارجى آن

فـردی، نتـايج و بر

بار ارسطو با اولين. 

سعادت انسـان اسـت

س از نگاه وی، فضـ

 )otle, 2009: A1099b

داشته است سياری

 شكوفايى درونى 

ای نمونـه، مايكـل

arding(» ه ديگران

Slote, 1992: x(؛ هرچ

ساز ا سياسى و زمينه

ك از ما جزئى از يك

. ين وضعيتى دارند

بريم و ديگران  مى

ism(ه فردگرايانـه 

ه وی، فـرد فضـيلت

بلكه او در پى ايجـ

ـمند، دوسـتدار چن

) هردو( و ديگران 

 خير معيّنى به مالك

اليى از ستايش وح با

Zagzebski,(.  

البته . و حكم كرد

 يك نكته كليدی 

مص(ه حمــل شــايع 

هد كه اين مؤلفه ف

.اند آنها را برشمرده

س ساز ردی و زمينه

پس. اند وند خورده

 ط مستقيمى دارند

 كهن، طرفداران بس

خى درباره ارتباط 

برا. ع ترديد دارند

self- ( مربوط به«و

xvi- xvii & 9-17(نـد 

خانواده و جوامع س

ك اجتماع، هر يك

ن هر يك از ما چنين

مر از پيشينيان ارث

 است؛ هرچند نگاه

  .)370 ـ 369: 1392

در نگاه. ر برشمرد

صيت وااليى دارد، ب

های ارزشـ خصيت

رای صاحب خود 

 نه از طريق افزايش

احب خود به سطح

101 :1996 ,(طلوبيت 

 ارزشمندساختن او

Zagzebski, 19( . اين

ف او، فضــيلت بــه

  يرونى
د  فضيلت نشان مى

ست كه فيلسوفان آ

 نوعى شكوفايى فر

ت آن دو با هم پيو

دت اجتماعى ارتباط

 فيلسوفان سنتى و 

انديشند و برخ  نمى

 و شكوفايى اجتماع

regarding( » خود

كن ل هم فرض مى

شرط بقای خ  پيش

گويد در يك ی مى

م و اقوام و آشنايان

ست و ما در اين ام

شت ما با يكديگر 

2اينتاير،  مك(تابد  مى

در قلمرو دسته اخير

يسته است و شخص

ها و شخ هايى با قلب

يست، مگر آنكه بر

 مرتبط هستند، اما 

تر كردن صا زديك

ه سطح بااليى از مط

بودن آن و فضيلت

97-96 :996(داند  مى

 اســت و بــه اعتــراف

  .متفاوت استن 

ضيلت و خوبى بي
اريخ طرح مفهوم 

 خوبى نيز داشته اس

مدعى شد فضيلت 

رد با جامعه، سعادت

رونى يا همان سعاد

اين اعتقاد در ميان

سوفان اخالق چنين

ضايل با بروز نشاط 

مربوط به «ضايل به 

ول آنها را در مقابل

اينتاير، فضايل را ك

وی. دانند تماعى مى

بيله و مليت هستيم

ى ما درهم تنيده اس

يوندخوردن سرنوش

ه جديد آن را برنم

بسكى را نيز بايد د

ه تنها از درون شايس

ه د است كه انسان

چيزی فضيلت ني يچ

فضايل با خوبى

جهان، بلكه با نز

جهان در آستانه

  

  

بتوان به ف

را استثنا م

فضــيلت 

گوناگون

فض. 2ـ  1
بررسى تا

اجتماعى

سعادت م

ارتباط فر

با خير بير

البته ا

همۀ فيلس

طريق فض

تقسيم فض

در نگاه ا

مانند مك

نيك اجتم

صنف، قب

بختى نيك

نشانگر پي

در انديشه

زگزب

نيست كه

برای خو

هيچ. باشند

10 
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  )natural capacities) (ذاتى(های طبيعى  فضيلت و توانايى. 2

آيا فضيلت امری طبيعى و فطری است يـا حـالتى اكتسـابى و غيـر ذاتـى؟ هـر انسـانى دارای 

هايى برای او و هم ويژگى درونى و نفسانى او هسـتند،  مزيّتهاست كه هم  برخى از توانايى

اما او برای فراهم آوردن آنها زحمتـى نكشـيده اسـت؛ ماننـد قـدرت ديـد خـوب يـا هـوش 

ــوی فوق ــه ق ــا حافظ ــاده ي ــى . الع ــتعداد ذات ــوالً اس ــوارد را معم ــن م ــا ) innate faculty(اي   ي

ــوا  ــد مى) powers(ق ــل، برخــى از ويژگى. نامن ــ در مقاب ــز اكتســابىه ــردی ني ــد  ای ف   اند؛ مانن

هـا و اسـتعدادهايى داريـم، ولـى ذاتـاً  مـا ذاتـاً توانايى«ارسطو معتقد بود . تقويت روحيه ايثار

آنچه ذاتى و طبيعـى مـا باشـد، . )Aristotle, 1996: ll. 5. 1106 a, 8-9(» ايم خوب يا بد آفريده نشده

خود  خودی مانند اينكـه يـك سـنگ بـه با هيچ عادت و تمرينى از بين نخواهد رفت؛ درست

  توانـد خـوب يـا بـد  پـس در نگـاه وی، اينكـه انسـان مى. كنـد هرگز رو به باال حركت نمـى

  باشـد، نشـانه آن اسـت كـه ايـن امـر ذاتـى او نيسـت و بنـابراين، فضـيلت را امـری اكتسـابى 

ربيـت كسـب داند؛ حال فضيلت اخالقى با تمرين و عادت و فضيلت عقالنى بـا تعلـيم و ت مى

گرايى  وثاقـــت(در تلقـــى سوســـا و گريكـــو . )Aristotle, 1996: ll.1 1103a,19-25(شـــود  مى

فضـايل ، )faculty reliabilism(گرايى مبتنى بر استعداد  يا وثاقت) virtue reliabilism(محور  فضيلت

آنها ر بهتر، شوند و به تعبي عقالنى غير از فضايل اخالقى و از جمله قوا و استعدادها شمرده مى

. )Greco, 2008: 4-5; Sosa, 1991: 235(پندارنـد  فضايل عقالنى را همان قوا و استعدادهاِی شناختى مى

  در تاريخ فلسفه، كمتر كسى بر قوا و استعدادهای ذاتى، فضيلت عقالنى اطالق كـرده اسـت 

  .و اين يك رهيافت جديد است

پـذيرد و ايـن دو را از يـك سـنخ  زگزبسكى تفكيك فضايل اخالقى و عقالنـى را نمـى

گويـد فضـليت  وی مى. اند داند كه به لحاظ تفاوت در كاركرد و غايـت، دو دسـته شـده مى

هـای انسـانى را در اصـطالحى عـام  هـا و برتری ما گاهى همه خوبى: دارای دو كاربرد است

وب ماننـد شود؛ از جمله قوای خ ناميم كه گستره آن موارد فراوانى را شامل مى مى» فضيلت«

بينايى خوب و قوی، كاركرد درست فرايندهای شناختى طبيعى مانند پـرداختن بـه اسـتدالل 

وخوهای پسـنديده ماننـد  های ذاتى مانند هوش سرشار، خلق استقرايى معتبر و موجه، توانايى

وی . برخوردی كه اين يك تلقى عمومى و حداكثری از فضـيلت اسـت گرمى و خوش خون

تر، تنهـا  دامنـه پذيرد، اما آن را در اصطالحى كم را مى... ينايى و شنوايى واطالق فضيلت بر ب

ــامل برتری ــابى مى ش ــای اكتس ــد ه ــى از . دان ــيلت، يك ــرای فض ــى ب ــن ويژگ ــمردن اي برش



ضيلت معموالً 

ل ايـن واژه، 

افـراد » صـيت

بسـا مـا  چه. 

كنـيم، ولـى 

شـته اسـت؛ 

اتصاف بـه ( 

ت كـه امـری 

ی بازشناسى 

ی نمونـه آيـا 

ك ويژگـى 

ش و فراينـد 

ك ويژگـى 

ى كـه بـدون 

داشـته  ولیت

يقين شـرط  ه

برانگيز  سـين

عيار سوم نيز 

) رذيلت(شد 

) رذيلت(آن 

دليـل اينكـه 

هراسـى  يك

گونه كه فضي  همان

ه و به جـای تحليـل

شخص«يـدار بـرای 

رود  بـه شـمار مـى

حسين يـا تشـويق ك

ين محروميـت ندا

تحسين و غيابشان 

خصيصـه آن اسـت

 و ارائه مالكى برای

د؛ بـرای رشد يابنـ

بودن يك رط فضيلت

ـدان نيازمنـد تـالش

نخست اينكه يك: هد

هـای ذاتـى  توانايى

مسـئود در قبال آن 
فى نيست، ولى بـه

وشايند آنهـا و تحس

مع. كند واست نمى

و متناظر ـ داشته باش

آفرين آ ير سرزنش

ت نيسـت؛ نـه بـه د

ا فرد مبـتال بـه تاري

م فضيلت است و 

ز محل بحث نبوده

Zagzebski, 19(.  

ه فضايل حالتى پاي

آنهـا » شـخص«ی 

را تح ـ ى يا قدرت

 اراده و نقشى در ا

ضورشان درخور ت

بودن يـك خ ضـيلت

Zagzebski, 19(.  

ن ذاتى و اكتسابى 

د با تمرين تا حدی

توان شر ت؟ يا مى

مرد كـه اتصـاف بـ

ده ن زمينه ارائه مى

در نتيجـه . ق كـرد

ند؛ ديگر اينكه فرد

دن در برابر آن كا

رند كه هرچند خو

كسى از آنها بازخو

ر نظريه ارسطو، دو

يا نظي) فضيلت(يز 

تاريكى يك رذيلت

 آن وجود ندارد تا

Zagzebs(.  

Foot, 1987: 10-15 

 سير تاريخى مفهو

نيزبودن آن  كتسابى

102 :996(شد  ته مى

ين امر آن است كه

ای بـرای نهـا مؤلفـه

مانند زيبايى ـيگران 

كنيم، زيرا وی  مى

هايى هستند كه حض

پس شرط فض. ست

104 :996(عداد ذاتى 

، تبيين تفاوت ميان

توانند  ذاتى هم مى

ن آن ويژگى دانست

آن در انسان برشـم

ى چند معيار در اين

 آن فضيلت اطـالق

آيند، فضيلت نيستن

بود ری برای مسئول

هايى دا ت فعاليت

شود؛ چون ك ت نمى

ك متناظر ـ و بنابر

برانگي ژگى تحسين

ی نمونه، ترس از ت

ن فضيلتى متناظر با 

 )ski, 1996: 103-105

                      
5 :نك. دهد ى را ارائه مى

ترين مباحث در  ش

شده، اك كه تلقى مى

كاركرد آن پرداخت

 از داليل وی بر اي

های ذاتى تن وانايى

ا و استعدادهای ديگ

 آنها را سرزنش نم

ه كه فضايل ويژگى

ش اسمستحق سرزن

 باشد، نه يك استعد

 مهم در اين زمينه،

های  ، زيرا توانايى

بودن معيار را ارادی

 گرايش مخالف آ

 باشد؟
1

زگزبسكى 

باشد تا بتوان بر آ ی

آ اراده به دست مى

بودِن امر ه اكتسابى

ت؛ مثًال حيوانا هس

 آنها اطالق فضيلت

 كه آن ويژگى، يك

بتواند ويژ همزمان 

برای. ود نهادينه كند

ی است، بلكه چون

 خود تقويت كند 

                          
نه، فيليپا فوت چنين مالكى

  

  

چالش كم

يك ملكه

بيشتر به ك

يكى

است و تو

ها انايىتو

فرد فاقد 

ك درحالى

مس) رذايل

اكتسابى 

نكته 

آنهاست،

توان م مى

را وجود 

اكتساب 

ارادیبايد 
تالش و ا

البته. باشد

الزم آن 

باشد، بر 

آن است 

و هر فرد

را در خو

غيرارادی

آن را در

            
برای نمون. ١
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  )skill(فضيلت و مهارت . 3

هـا و اسـتعدادهای ذاتـى و فراينـدهای طبيعـى جـای  حال كه فضايل در گسـتره قـوا، توانايى

ها چيست؟ آيا رابطه ميـان  آيد كه تفاوت ميان فضايل و مهارت نگرفتند، اين تصور پيش مى

هـا نيـز امـوری  يـا مطلـق؟ مهارتوجـه و  آنها تساوی است يا تباين يا عموم و خصـوص من

شـوند و فـرد  اند و وقتى در اثر تالش و مداومت حاصل شـوند، مزيـت شـمرده مـى اكتسابى

گـردد، ماننـد فراگيـری زبـان خـارجى، توانـايى در ورزشـى خـاص و فراگيـری  تحسين مى

ــه تمــايز ميــان ايــن دو معتقدنــد و بــرای ايــن ادعــا ادلــه. نجــاری ای  بســياری از فيلســوفان ب

های ايـن دو  هـا و مؤلفـه بهترين راه برای تبيين ايـن دوگـانگى، بررسـى ويژگى. اند برشمرده

» art«را بـه كـار بـرده اسـت كـه آن را بـه » techne«ارسطو در اين مقـام، واژه يونـانى . است

. برداشت رايج بر اين است كه مقصود وی از اين واژه همان مهـارت اسـت. اند ترجمه كرده

 :و تمايز نهاد و دو تفاوت برای اين دو بيان كرداو ميان اين د

توانــد يــك فضــيلت را بــه  توانــد يــك مهــارت را فرامــوش كنــد، امــا نمى انســان مى .1

اگر هم فردی فضـيلتى ماننـد شـجاعت را نداشـته باشـد يـا آن را از . فراموشى بسپرد

لكـه بودن را فراموش كـرده باشـد، ب دست بدهد، اين دليل بر آن نيست كه راه شجاع

  .)Aristotle, 2009: I.10,1100 b, 11-17(در عمل فاقد آن است 

  مندانه  فردی كه به يـك فضـيلت آراسـته نيسـت، ممكـن اسـت يـك رفتـار فضـيلت .2

ها چنين نيست و  های آن فضيلت را از خود بروز دهد، اما در مهارت همراه با ويژگى

آيــد  ن پديــد مىدهــد و تنهـا در اثــر شــناخت و تمـري يـك مهــارت اتفـاقى رخ نمــى

)Aristotle, 2009: ll. 4, 1105 a, 17-35(.  

بالمفيلد با دفاع از اين نظر كه تقريباً همه فيلسوفان يونان باستان فضايل را نوعى مهـارت 

ای از  يكـى اينكـه معرفـت اخالقـى شـاخه: شـمرد انگاشتند، دو نتيجه مهم برای آن برمـى مى

شناختى محل ترديد نخواهد بود، زيرا اين نـوع  تمعرفت عام تلقى شده، ديگر به لحاظ معرف

هــا باشــند،  از معرفــت برآمــده از فضــايل و دربــاره آنهاســت و اگــر فضــايل از ســنخ مهارت

انجامند و معرفت يك شخص اخالقـى همچـون  ها به توليد معرفت مى همچون ديگر مهارت

ل خواهـد شـد، زيـرا گرا ح گرا و برون ديگر اينكه، اختالف ميان درون. هاست ديگر معرفت

در اين صورت، معرفت برآمده از فضيلت است و فضيلت نيز نوعى مهارت خواهد بود و در 

وجو كرد، نـه در دسترسـى  نتيجه، بايد توجيه باور را در ماهيت مهارت و كاركرد آن جست



د ـوت معتقـ

اتـر از يـك 

 ايـن باورنـد 

تنهـا تمـرين 

ه هـر دليلـى 

ـيچ تمرينـى 

اقتضـای آن 

 نفـى كنـيم 

   هسـتند، امـا 

  ه ايـن دليـل 

هـا  و مهارت

ـارت باشـد، 

 ديگـر سـو، 

گونـه  يل اين

  چيرگـى بـر 

ن از چيرگى 

  مـراه اسـت، 

  و بـه برخـى 

  خــاص خــود 

ين تفكيـك 

ت حكايـت 

البتـه . طرفـى

صداقت كـه 

ها بـه  مهارت

Bloom( .در مقابل، فـ

ها، فرا الف مهارت

ز برخى ديگـر بـر 

سب يك فضيلت ت

تواند به انسان مى. د

سـنگين را بـدون هـ

ا در موقعيتى كـه ا

 عـدالت را از وی

هـا فاقـد ارزش  ت

البتـه. خـورده اسـت

ه گسـتره فضـايل و

ر فضيلتى يك مهـا

از . يگـر نيـاز دارد

كـه فضـايل  درحالى

معنای چ رت نيـز بـه

ل، در فضايل سخن

يل بـا مشـقت همـا

سـان اسـت، زيـرا او

ضــيلت، مشــقت خ

 از مشكالت در اي

 هم از يك فضـيلت

ط نترلى، دقت و بى

ى مانند مهربانى و ص

د، تمايز فضايل با م

mfield, 2000: 23-43

ستند و فضايل برخال

 )Foot, 1987: 9( .نيز

دارد، اما شرط كس

 مناسب انجام دهد

 يا حمل اجسـام سـ

ای ر نه يا شجاعانه

ضـايل شـجاعت و

كـه برخـى از مهارت

ا بـا ارزش گـره خ

كند كه ى ثابت مى

بسا هر بنابراين، چه 

های دي و بـه مؤلفـه

كى بـا آن دارنـد، 

ود را دارنـد و مهـار

خود است؛ درمقابل

تسـاب برخـى فضـ

خالف در درون انس

ن و جــايگزينى فض

ت و فضيلت، يكى

تواند يك واژه مى

ند احتياط، خودكن

ص و هم بر فضيلتى

د كه در اين موارد

(فتى به عوامل آن 

هايى در افراد هست ى

بوق به اراده باشند

 و پرورش نيازی ند

های  را در موقعيت

دويدن  انايى سريع

 فردی عمل عادالن

كـافى اسـت تـا فض

ـن دو آن اسـت ك

ـد و سرشـت آنهـا

مهارت نيستند، ولى

. د يكسانى ندارند

لت نخواهـد بـود و

ا رابطۀ نزديكد و ي

سختى خـاص خـو

ن آن ويژگى در خ

سـت و هرچنـد اكت

 از غلبه بر ميل مخ

كردن آن  ســركوب

تفاوت ميان مهارت

داند، زيرا گاهى ي ى

ز مهارت باشد؛ مانن

ای خاص م بر عاطفه

شود كند، اطالق مى

سترسى عامل معرف

ها تنها توانايى رت

يا توانايى، بايد مسب

ت لزوماً به تمرين 

فرد بايد آن رفتار ر

بودن يا نبوغ، توا ى

در مقابل، اگر . شد

نجام ندهـد، ايـن ك

Meilaender, (.  

 از داليل تمايز ايـ

انـ يل دارای ارزش

كه فضايل مكند  ى

ت و اين دو حدود

مهارتى لزوماً فضيلت

ا يا نوعى فّن هستند

راگيری فنون نيز س

آوردن ها و فراهم ى

های خود فعل نيس ى

ى عارضى و ناشى

ل گــرايش دارد و 

 

بسكى با اعتقاد به ت

ردازی مشترك مى

ای از م نشانه درجه

ز يك اصطالح هم

ك مىه را مديريت 

  

  

يا عدم دس

است مها

استعداد ي

كه مهارت

ت و فراس

مانند ارثى

داشته باش

ان را دارد

)2000: 22

يكى

همه فضاي

اثبات نمى

يكى نيست

ولى هر م

ها مهارت

فر. نيستند

آن سختى

بر سختى

اين سختى

از رذايــل

 .را دارد

زگزب

پر واژهرا 

كند و هم

گاهى نيز

آن عاطفه
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او برای بيان تمايز فضـيلت و مهـارت، دو . شود روشن است و خلط نمى» عاطفه«دليل وجود 

  :دهد وجه ابتكاری ارائه مى

در مقابــل هــر . هــای فضــيلت و مهــارت در مفــاهيِم مقابــل آنهاســت يكــى از تفاوت. 1

رو، آنهـا دو مفهـوم  قرار دارد و از ايـن) مخالف آن، نه متناقض با آن(ت فضيلتى، يك رذيل

كـه در مقابـل مهـارت چيـزی وجـود نـدارد و تنهـا  و هميشه تـوأم هسـتند؛ درحالى» ضدان«

را در مقابل آن نهاد كه يك مفهوم مستقل نيست، بلكه امری انتزاعى » عدم مهارت«توان  مى

رذيلت قرار دارد كـه عـدم آن نيسـت، امـا در مقابـل پس در مقابل فضيلت، . و اضافى است

انـد و  فضايل و رذايل هر دو اكتسابى و وجودی. توان به عدم آن اشاره كرد مهارت، تنها مى

منـد  مند يـا رذيلت اند، فضـيلت ای كسب نكرده گاه كودكان يا بالغاِن ناتوان را كه تجربه هيچ

بر مبنای ارسطو نيز ـ كه هـر . يچ تالشى نيستكه نبود مهارت نيازمند ه شماريم؛ درحالى نمى

  .شود، زيرا هيچ مهارتى دو مقابل ندارد فضيلتى دو مقابل دارد ـ اين تفاوت تقويت مى

گيــرد، فاقــد  رفتارهــا و كردارهــايى كــه در جهــت كســب يــك مهــارت صــورت مى. 2

بـه خـود  دليل ويژگى موقعيـت آن اسـت و اند و اگرهم مهارتى ارزش داشته باشد، به ارزش

كه فضايل ذاتاً ارزش دارند و هـر تالشـى بـرای اكتسـاب آنهـا  مهارت ربطى ندارد؛ درحالى

بـه اعتقـاد او مـا هـم فضـايل . )Zagzebski, 1996: 112-113(دارای ارزش عارضى و تبعـى اسـت 

هـا معمـوالً در خـدمت  مهارت. های عقالنى و اخالقى عقالنى و اخالقى داريم و هم مهارت

اند، در اجـرای كـار  گيرند و افرادی را كه برپايه يك فضيلتى برانگيخته شده ر مىفضايل قرا

رسانند تا در اين فرايند موفق و اثربخش باشند، اما برخى از فضـايل اخالقـى بـا  خود مدد مى

تواضع، صميميت و برخـى ديگـر از فضـايل دينـى ماننـد . هيچ مهارت خاصى مرتبط نيستند

البته . توان بدانها متصف شد سرشتى دارند و بدون داشتن مهارت مىايمان و اميدواری چنين 

ها هم ويـژۀ نـوع خاصـى از  های خاصى نيستند و برخى مهارت برخى فضايل مستلزم مهارت

وی بـرای نمونـه، . )Zagzebski, 1996: 113(فضايل نيستند و در تحقق شماری از فضايل مؤثرنـد 

پس با وجود . )Zagzebski, 1996: 114(كند  آورد و با هم مقايسه مى برخى از مصاديق آنها را مى

شـمارد كـه  های مهم آن دو را برمى های فراوان ميان فضيلت و مهارت، او تفاوت پوشانى هم

  :ارتند ازها عب سازد؛ برخى از اين تفاوت آنها را به لحاظ ماهيتى و هويتى متمايز مى

فضايل به لحاظ روانى و درونى، دارای جزو انگيزشى و فراتر از يك تـأثير خـارجى  .1

اند كه در اثر پرورش و تمـرين  ها تنها يك عمل جوارحى صرف هستند، ولى مهارت



نهـا اسـتفاده 

هـا بـا  مهارت

تر  نهــا ســاده

صاحب . ست

ا اســتفاده از 

 عقالنى تنها 

هـا  ى مهارت

Z( . البتــه ايــن

دانـد،  شى مى

ش و در يـك 

ای از   گونـه

جـا كـه ايـن 

ل را از سـنخ 

ـا خـوگيری 

ولـى دومـى 

 اتصـاف بـه 

  كــه   درحالى

   بـا تفكيـك 

  ــى را از راه 

ری خـارجى از آن

هاسـت و در م رت

   هستيم؛

 آمــوزش را در آن

زش در فضايل نيس

ت كــرده اســت، بــا

های  كه مهارت لى

  م؛

رتبط هسـتند، ولـى

Zagzebski, 1996: 1

دارای جزو انگيزش

 تمـرين و پـرورش

در نتيجـه.  داشـت

حـال از آنج. سـتند

 پنداشـته و فضـايل

كردن يـ  و عـادت

باشـد، و  فراينـد مى

اسـت از آن در ن 

ــد؛  رجمــه كرده ان

او . )406: 1378افس، 

ــرورش و دومـ  و پ

ب برای تأثيرگـذا

عى ـ بيشـتر از مهار

نقشى ثابت مواجه 

ــد  مهارت هــا، فراين

نبودن امكان آموز 

رون خــود تقويــت

  كند؛

وجود دارد؛ درحال

ت به آنها نيازمنديم

مر) جوارحى( رونى

116(در ارتباطنــد ) 

 ايشان فضيلت را د

 .كند

هايى هستند كه بـا 

جاد دوام خواهنـد 

ر آنها پاسـخگو هس

ى اين دو را يكـى 

م كـه بـين عـادت

 كه حاصل يـك 

انجامد و ممكـن مى

ــه عــادت تر ســطو ب

پينكـا(ت برشـمارد 

ــ ــق تم رين  از طري

آيند و اغلب ديد مى

لحاظ نوع بهكم  ست

ص، زمينه معين و ن

ــودن مه ــى ب و بيرون

ن به معنای ممكن

نــد آنچــه را در در

 به ديگران منتقل ك

نيز جزو انگيزشى و

ی اكتساب معرفت

ختار انگيزشى و در

)جــوارحى( افعــال 

و چون هستند يى 

ك ها معرفى مى ارت

ه  و رذايل ويژگى

شوند و پس از ايج 

وند و افراد در برابر

ارند، برخىعادات د

شـويم  يـادآور مى

لى يك اسم است

ماً به يك عادت نم

  .تفاده شود

he «ــار ارس را در آث

ل را از سـنخ عـادا

ــى را  ــى، اول خالق

ك عضو خاص پد

  شود؛ ى

كاربرد فضايل ـ دس

ك موضوع مشخص

ويژگــى خــارجى و

سازد؛ هرچند اين ى

وانت ضــايل نيــز مى

های مرتبط  هارت

ر فضايل عقالنى ن

نونى هستند كه برا

ضايل بيشتر با ساخ

غلــب بــا تــأثير در 

ها اغلب مبنا فاوت

نها را متمايز از مها

  ت و عادت

ت كه فضايل گذش

دريجى حاصل مى

شو افراد مى» ثانوی

هايى به ع ا شباهت

در آغـاز. اند انسته

hab (اول. فرق است

 فرايند است و لزو

های رفتاری است ونه

exis«ـى اصــطالح 

خواسـته فضـايل مى

ــى و اخ ضــايل عقالن

  

  

يك

مى

ك .2

يك

و .3

مى

فض

مه

د .4

فن

فض .5

اغ

تف

آ

فضيلت. 4

تر گ پيش

فرايند تد

طبيعت ث«

ها ويژگى

عادات د

)bitation

خود آن 

ديگر گو

برخــى

ارسطو نم

ــان فض مي
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شـمرد  كردن برمى دانست و بنابراين، فضيلت را نتيجـه فراينـد عـادت عادت قابل تحصيل مى

)Aristotle, 2009: II, 1103a, 15-19(.  

اند؛ از جمله اينكـه گسـتره معنـايى  فيلسوفان معموالً بين فضيلت و عادت تمايز قايل بوده

ــه . نــد كــه بتــوان فضــيلت را در آن جــای داددان تر از آن مى عــادت را كوچــك بــرای نمون

تواننـد نشـانه و دليـل يـك  ديگر اينكـه عـادات مى. توان از عادِت سخاوت سخن گفت نمى

شـدن  فضيلت باشند، نه اينكه خود آنها يك فضيلت باشند؛ برای مثال، عادت به لبخند يا خم

هـا اغلـب  سـوم اينكـه عادت. افراد باشد تواند نشانه مهربانى يا احترام به در مقابل ديگران مى

معين و قابل شناسايى هستند، ولى فضايل بالفعل چنين نيستند، بلكه اين قابليـت را دارنـد كـه 

آنها را مشخص كنيم؛ برای نمونه، اينكه فردی آهسته راه برود يا سـر خـود را تكـان بدهـد، 

رفتار خاص معرفـى كـرد،  توان در قالب يك يا چند اين عادت اوست، ولى شجاعت را نمى

همـه . بلكه بايد يك نفر در چند موقعيت و زمينه گوناگون، رفتارهايى را از خود بـروز دهـد

 .)407: 1378پينكافس، (اند كه با يك رفتار خاص قابل تبيين نيستند  فضايل چنين

 انگاری آنها را نادرست زگزبسكى با برشمردن برخى از وجوه تشابه ميان اين دو، يكسان

تدريج كسب  به) الف: گويد فضايل و رذايل دارای دو ويژگى اصلى هستند وی مى. داند مى

داشتن افـراد در  اند و مناط مسئوليت اين دو به هم وابسته. نسبت پايدار هستند به) شوند؛ ب مى

گويـد ايـن دو ويژگـى در  وی مى. قبال فضـايل و رذايـل خـويش همـين دو ويژگـى اسـت

عادت و فضيلت هـر دو از . بودن آنها نيست ارند، ولى اين به معنای يكىها نيز وجود د عادت

آيند و حـال بايـد بررسـى كـرد كـه آيـا ايـن فراينـد  طريق تكرار در طول زمان به دست مى

آيد و آيا  اكتساب، ذاتى فضيلت است يا يك ويژگى اتفاقى و عارضى برای آن به شمار مى

سـاز  ايل در نظـر گرفـت؛ مـثًال دسـتگاهى دگرگونای ديگر برای اكتساب فض توان شيوه مى

باره فرد را دگرگون سازد و او را به گونه دلخواه  را در نظر گرفت كه يك) خمره رنگرزی(

داند  دهنده همه فضايل نمى او معيار ارسطو را بازتاب. )Zagzebski, 1996: 116-117(او قرار دهد؟ 

هرگـز از ) creativity(و خالقيـت ) originality( ای از فضايل مانند ابتكار و معتقد است دسته

توانند  رسد تنها در غياب اين امور مى آيند و حتى به نظر مى ورزی به دست نمى طريق عادت

های جديـد  توان تصور نمود كه يك فرد، توانايى در ابداع نظريه سختى مى شكوفا شوند و به

. در علوم و فنون را تنها با عادت و تكـرار در يـك فراينـد تـدريجى بـه دسـت آورده باشـد



ايل بايـد در 

 اينهـا بيشـتر 

رونـد،  ر مـى

 زگزبسـكى 

ى بـا هويـت 

ه بـه ادعـای 

  .ن باشد

چـون داشـتن 

ضايل جـای 

در  مـوارد را

ابى اخالقـى 

يابى اخالقى 

ده باشـد، در 

مـرو فضـايل 

تـه، هرچنـد 

ضـيلت جـای 

بـودن   ارادی

 مسـئوليت و 

ش فضـايل بـه 

توانـد  ى نمى

ليل صاحب 

 ميدان نبـرد 

مـا اگـر وی 

همـه فضـاست كه 

 خارج كرد، زيـرا 

صاحب آن به شمار

در مقابـل، . يسـت

ضرورِی آن ويژگـى

 به شمار آيد، بلكه

م وجودی وی بدان

كنار اوصافى همچ

رونى، در قلمرو فض

وی ايـن م. ـمردند

د در كـانون ارزيـا

ضيلت با شيوه ارزي

هى به دسـت آورد

ينكـه آن را از قلم

گفت سـتثناهای پيش

 گسـتره نظريـه فض

 كلـِى اكتسـابى و 

 اسـت كـه ميـزان 

 .وابسته است

ر مقابل فروكاهش

تنهـايى ك عادت بـه

 شود كه آن امر، د

های يك سرباز در

 نخواهد داشت، ام

درستى اين ايده اس

  .يند

 از چرخه فضايل 

شانسى برای ص وش

ِر فضـيلت در آن ني

باط تنگاتنگ و ض

ك مزيت برای فرد

مده فرد باشد و قوا

گفته در ك صف پيش

های د ى از بصيرت

شـ ها را فضيلت مى

داند؛ هرچند ری مى

اد او، راه كسب فض

ضيلت را از چه راه

دخيـل اسـت، نـه ا

 ابتكـار و ديگـر اس

يلت هسـتند و در گ

 وی بـرای قاعـده 

 اسـتثنای وی آن 

مدن اين ويژگى و

rationa(  

ها در يكى از تالش

سوفان معتقدند يك

يزی به آن افزوده 

ه ن زمينه، دالوری

شد، چندان ارزشى

ى خود دليلى بر نا

كردن پديد بياي دت

ها را بايد ه ويژگى

 و هرچند يك خو

يـاِرندارد و ايـن مع

ودن را بايد در ارتب

ت كه فضيلت، يك

دهند  اجزای تشكيل

 اين معيار، دو وص

Inv (و حتى برخى

ن اخالق سنتى آنه

گذار حليل و ارزش

Zagzebski( .به اعتقا

ارد و اينكه فرد فض

برابر آن ويژگـى د

 ماننـد خالقيـت و

شوند، فضي مل نمى

Zagz( . پس هرچند

مرد، معيـار بـدون

ش وی در پديد آ

al dispositions(ى 

 ملكات عقالنى، ي

فيلس. شوند مرده مى

شود، مگر اينكه چي

اينمثال رايج در . ت

عادت و تمرين باش

وجود چنين فضايلى

ه خو گرفتن و عاد

گونه رسد اين ظر مى

عداد طبيعى هستند

رابر آن مسئوليتى ن

بو ت معيار فضيلت

تنها كافى نيست. ت

ايد آن ويژگى از 

گويد با  ر ادامه مى

ventiveness(ختراع 

كه فيلسوفان د؛ چنان

يه فضيلت قابل تح

125 :1996 ,(گيرند  

رتباط تنگاتنگى د

ى مسئوليت او در ب

هايى  خصيصـه. ند

رزيابى اخالقى عام

zebski, 1996: 125(د 

شـم چند استثنا برمـى

عامل اخالقى به نقش

ت و ملكات عقالنى

چارچوب ضايل در 

ست كه عادت شم

يا رذيلت شمرده ش

ای كار خود است

 اگر تنها از روی ع

  

  

پذيرش و

يك رويه

به نظر

شبيه استع

فرد در بر

معتقد است

فرد دانست

خود او با

او در

قريحه اخ

گيرند مى

يك نظري

قرار نمى

آن فرد ار

ونگىچگ

خارج كن

مشمول ار

گيرند مى

فضايل چ

ارزيابى ع

فضيلت. 5

تبيين فضا

ملكاتى اس

فضيلت ي

عادت بر

است كه
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نوعان خـود  اش در برابر دوستان و هم برای اين كار دليل داشته باشد و در جهت انجام وظيفه

بنـابراين، ملكـه عقالنـى يعنـى . ودبه اين كار دست زده باشد، نشانه ملكه شجاعت خواهد بـ

های  ها يا تمايل بـه گونـه ها، احساسات و خردورزی گرايش به انواع خاصى از باورها، علقه«

دادن  در نتيجـه ملكـۀ انجـام. »كردن و آگاهى از اين فراينـد شدن يا عمل خاصى از برانگيخته

تقـاد دارد، فضـايل يك عمل به دليل استدالل خاص يا اصل عملى خاصى كه عامل بـدان اع

ملكـه «پـس فضـيلت عبـارت اسـت از . سـازد را از ديگر ملكات و نيز از يكديگر متمـايز مى

عنوان يك اصل عملى يا براساس استداللى خـاص  انجام يك عمل برطبق باوری كه فاعل به

گرايش به يك عمـل بـر طبـق اصـول نادرسـت، يـا «معنای  رذيلت نيز به. »به آن اعتقاد دارد

اسـت » پنـدارد و انحراف از عمل براساس اصلى كه فاعل آن را درست مى) قصور( كوتاهى

يـا اراده سسـت تعبيـر شـده » akrasia«در زبان يونانى از اين كوتـاهى بـه . )408: 1378پينكافس، (

داشـتن سـيگار آگـاه اسـت و آن را امـری نكوهيـده  است؛ مانند فـردی كـه هرچنـد از زيان

  .دن آن را ندارد؛ يعنى اراده وی برای اين كار ضعيف استكر داند، ولى توان ترك مى

ازآنجاكه در اين ديدگاه، فاعل در هر موقعيتى بايد براساس اصول عملى خـويش و نيـز 

شـوند و ثانيـاً،  استدالل عمل كند، اوالً فضـايل از اعمـال برآمـده از روی عـادت متمـايز مى

زيـرا در شـرايط گونـاگون، رفتارهـای  گـردد، پذيری فضايل بيشتر تبيين مى ويژگى انعطاف

گفتـه،  كند كه گاه برخالف عـادت فـرد اسـت؛ ماننـد اينكـه در مثـال پيش متفاوتى بروز مى

منظور رساندن پيغام مهمـى بـه فرمانـده از  سربازی كه به دالورهای خطرآميز عادت دارد، به

گاهى اسـت كـه پس قوام فضيلت، عمل بر طبق اصول، استدالل و آ. اين كارها دست بكشد

در ايـن . انگاشتن فضـيلت و معرفـت نزديـك اسـت اين بسيار به ديدگاه سقراط درباره يكى

شوند و اين به ديدگاه ارسـطو  ديدگاه، فضايل اخالقى نيز به دستگاه معرفتى انسان مرتبط مى

دانسـت كـه البتـه  شبيه است كه داشتن فضايل اخالقى را در گرو داشتن حكمت عملـى مـى

های اين نظريه آن است كه برخـى  يكى از كاستى. ين ديدگاه طرفدار چندانى نداردامروزه ا

پندارنـد ـ ماننـد حكمـت، خالقيـت و  هايى را كه همگـان آنهـا را جـزو فضـايل مـى خصلت

يـابيم كـه بـه  مند زيـادی را مى همچنين افـراد فضـيلت. )409: همان(داند  مهربانى ـ فضيلت نمى

ا اگرهم اصول اعتقادی داشته باشـند، ايـن رفتـار خـاص ايشـان اصولى خاص معتقد نيستند ي

  .كند باره اظهارنظری نمى زگزبسكى دراين. صورت خودآگاه بر آن اصول مبتنى نيست به



 برخـى. سـت

ای  ـل، عـده

يافتـه اسـت، 

 دارنـد و در 

رابـر نيـروی 

ر اخـالق بـه 

خـود دربـاره 

ك معرفت و 

و در مقابـل، 

  :دانند ى مى

» عقل عـاطفى

هـای  و كنش

هـای  بىرزيا

علـم، ظهـور 

شناســى  رفت

ور عواطـف 

ى عاطفـه را 

  :گويد

ناپذيرند و  يى

ى است ايـن 

يـك عنصـر 

ن شايسـتگى 

طفه گرفته شـده اس

انـد و در مقابـ ورده

ثيقى بـا فضـيلت ي

عواطـف اشـتراك 

ز ايسـتادگى در بر

طرح ايـن بحـث در

ست كه در جای خ

 و برخى بر تفكيك

ی اسير آنهـا شـود و

ی ضروری و واقعى

عق«. ِى حقيقت است

هـای شناسـا و عامل

ای بـه ار فـت قضـيه

عرفتـى در فلسـفه ع

ى اجتمــاعى و معر

شده از عوامل ظهو

Brun an( .زگزبسـكى

گ  ماهيت عاطفه مى

دارد و اين دو جداي

Zagzebsk(.  

ه زگزبسكى مدعى

ای دارای ي  عاطفـه

نـه رخ ندهـد، ايـن

emotions(  

ضادی در برابر عاط

عقالنيت به شمار آو

ين مفهوم پيوند و

ـرحم در نـام بـا ع

هايى ا روی، سـويه

Sousa, 2( .اهميت ط

، اراده و ادراك اس

S(.  

اند ين مفهوم داشته

انش و عقل بشری

اند و آن را امری فته

، در پِى)رورش يابد

1(.  

فتـى، تأكيـد بـر ع

ر رويكـرد از معرف

نـه از عقالنيـت مع

شناســى ــور معرفت

ش شناسى طبيعى رفت

nd Kuenzle, 2008: 6

داند و در تبيين  مى

ناختى و احساسى د

ki, 2004: 59(رفاً علّى 

دانند كه و جزء مى

هـر . ركيبى اسـت

ك احسـاس آگاهان

feelin ( و عواطف)

های متض گيری وضع

ك برای اخالق و عق

ا. اند قى جای داده

 عشق، شـفقت و تـ

ر شـكيبايى و ميانـه

v. 1: 454 ,2001(رد 

ر مؤلفه بدن، عقل،

Sousa, 2001, v. 1: 45

كردی دوگانه با اين

اند تا مبادا د  كرده

 بر باورها را پذيرفت

درستى پر اگر به( ما 

9: 1385 رايت، وين(ت 

رايى در توجيه معر

ی مفهـومى، تغييـر

نظران رداشـت تنگ

ــ ضــيلت محور، ظه

لوِم شناختى و معر

6(شناختى هستند  ت

 جزئى از فضايل م

ست كه دو جنبه شن

فاقى است و نه صر

ف را دارای اين د

د و كاركرد آنها تر

in (اسـت و تـا يـك

ngs(ت، احساسات 

خ فلسفه اخالق، مو

ك تهديد خطرناك

كانون زندگى اخالق

ى از فضايل مانند 

ى، شگر دورانديشـ

 عواطف وجود دا

ند عواطف با چهار

457-55( شده است 

شناسان نيز رويك ت

 از عواطف تأكيد 

ثرگذاری عواطف 

طبيعت عاطفى 

قابل اعتماد است

گر ر رويكرد برون

هـا در مقابل تحليل

ه طور كلى، نقد بر

شناســى فض  معرفت

 و طرح مبحث عل

های معرفت ن نظريه

يزش و انگيزش را 

عاطفه حالتى اس

اين ارتباط نه اتف

وفان معموالً عواطف

كنند گانه عمل نمى

ntentional object

  

  

فضيلت. 6

در تاريخ

آن را يك

آن در كا

زيرا برخى

برخى ديگ

انگيزشى

دليل پيوند

آن بحث

معرفت

عقالنيت 

ای اث عده

ظهور

معرفتى د

معرفتى به

رويكــرد

فمينيستى

در كانون

جزو انگي

فيلسو

دو جداگ

(قصدی 
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در نتيجه شور و هيجـان و نيـز روحيـات از ايـن تعريـف . عاطفه بر آن را ندارداطالق عنوان 

بهره گرفته كه به » pathe«وی از اصطالح . ارسطو به تمايز اين دو معتقد بود. شوند خارج مى

»feelings« ،»passions « و»affects «هـای نفـس  او اين حاالت را از ويژگى. ترجمه شده است

ش را مـواردی همچـون اشـتياق، خشـم، تـرس، اعتمـاد بـه نفـس، برشمرده و مقصـود خـوي

ارسـطو سـه . دانسـته اسـت... حسادت، لذت، حس دوستانه، نفرت، آرزوی شديد، تـرحم و

دليل برای تفاوت ماهوی ميان فضايل و احساسات ارائـه كـرده اسـت كـه آنهـا را همـراه بـا 

  :آوريم نقدهای زگزبسكى مى

شويم؛ برخالف فضـايل و  شخصى سرزنش يا تشويق نمىما تنها با داشتن احساسات م. 1

  .)Aristotle, 2009: ll.5,1105b, 32(شود  رذايل كه داشتن آنها موجب تحسين يا تقبيح مى

داند؛ هرچند تـا حـدی آن را از دليـل بعـدی بهتـر  كننده نمى زگزبسكى اين دليل را قانع

كنيم، امـا  احسـاس سـرزنش نمـىگويد ما البته فردی را بـرای داشـتن يـك  او مى. شمرد مى

مثًال در موقعيـت (هايى  های او يا موقعيت های احساس كند، درجه ای كه او احساس مى شيوه

دهد، همگى قابل ارزيـابى و سـرزنش يـا  كه در آنها احساس خود را بروز مى) ترس و خشم

ن قـرار البته موارد نيز وجود دارند كه خود احساس مورد سـرزنش يـا تحسـي. تحسين هستند

پـس نفـس وجـود برخـى . دردی نفـرت، تنـدی، حسـادت، عشـق و هـم: گيرد؛ از جملـه مى

دهنده سيرت صاحب آن احساس هستند و جنبه منفى يا مثبتـى را  تنهايى بازتاب احساسات به

  .توان همه فضايل را نوعى احساس تلقى كرد دهند و نمى انعكاس مى

گونـه  ى از انتخاب هستند، اما احساسـات اينهايى از انتخاب يا شامل نوع فضايل شيوه. 2

  .)Aristotle, 2009: ll.5, 1105b, 33(نيستند 

كـه  كننـد؛ درحالى آورند و در او شوق ايجـاد مى عواطف، آدمى را به حركت درمى. 3

های راسخى در انسان هستند و در آنها سخن از بـه حركـت درآوردن  فضايل و رذايل حالت

  .)Aristotle, 2009: II5, 1106a, 37(انسان نيست 

دانـد و  زگزبسكى بدون اشاره به دليل سـوم ارسـطو، دليـل دوم وی را نيـز مخـدوش مى

دانـد؛ بـرای نمونـه، دربـاره  التزام به انتخاب فضيلت يا عدم آن را در احساسات نادرست مى

. تـوان گفـت انتخـابى وجـود نـدارد خشم، صبر و خودداری، شفقت، مهربانى و شهامت مى

بسا من بتوانم انتخاب كنم كه فعًال بترسم، ولى ترس فعلى من  درباره خود ترس هم چه حتى



تواننـد  ها مى

ساسـات نيـز 

های  ـه رگـه

مكـن اسـت 

ای متفـاوت 

د تا تفـاوت 

 مشـخص و 

عـل بتوانـد از 

هنگام گريـۀ 

 عـادت هـم 

پس . ردرا دا

بـه . انـد رادی

سـت و ايـن 

كـه آزمـون 

پـس او بـا . )

ندازه زيادی 

در عمـل ) ه

. سـات اسـت

 فضـايل نيـز 

 را موضـوع 

نقـص تلقـى 

وی نيسـت و 

وت چنـدان 

ه ای از انتخاب وعه

ن نكتـه دربـاره احس

شـوند، بلكـ ار نمى

 است و هـر دو مم

هـا ـت در موقعيت

بودن بهره گير دی

ر يك بـازه زمـانى

هـد بـود، اگـر فاعـ

Zagzebsk(.  

 بيرون آيند؛ مثًال ه

صـورت  ى اگـر به

راندن اين آزمون ر

كم بيشتر آنها ار ت

بـودن افعـال ـ اس دی

عه افعالى هسـتند ك

Zagzebski, 1996: 1(

د و در اين امر تا ان

ل انتخـاب بـه اراد

يز فضايل و احساس

ـين خـود افعـال و 

گـاهى احساسـات

نهـا را مزيـت يـا ن

ته اين تفاوتى ماهو

كرد، اين تفـاو ه مى

به باور وی، مجمو 

ثر باشـند، امـا ايـن

نتخاب مستقيم قـر

يابى به آنها دخيل 

ا در انتخـاب درسـ

بودن، از ارا نتخابى

ت همچون افعال در

 اسـت، ارادی خوا

ki, 1996: 127(ی كند 

ن آزمايش سربلند 

كـه فعـل حتـى حالى

، باز هم توان گذر

عالى است كه دست

لبته نه به قوت اراد

هر دو براينِد مجمو

128-26(انـد   كرده

تابد رسطو را برنمى

تبديل(ييری اندك 

يكى از داليل تماي

دانـد، زيـرا در بـ ى

آن اسـت كـه مـا گ

ش از هـر چيـز، آ

البته. و برتری هستند

ذاتى آنها را مقايسه

.شين من بوده باشد

لت يا رذيلت مـؤث

سات و نه فضايل ان

يرمستقيم در دست

كه صاحب خود ر

ان دهد به جای  مى

احساسات. تر شود

  :د

انجـام شـده Tزمان 

جلوگيری Tر زمان 

توانند از اين ت نمى

ن را گرفـت، درح

روزانه به محل كار

زيرا خود برايند افع

هم امری ارادی ـ ال

ن عادت است و ه

را با موفقيت سپری

ساسات، دو دليل ار

دوم ارسطو را با تغي

بودن، ي يزان ارادی

ـاوت را عميـق نمى

  . است

تفكيـك ايـن دو آ

دهيم، امـا پـيش ر مى

يل هميشه مزيت و

 كه يك ويژگى ذ

 در اثر انتخاب پيش

 و بهبود يك فضيل

پس نه احساس. ست

فاعل به صورت غير

هايى باشند ك زينش

البته او ترجيح. نند

ت  احساسات روشن

افتند سايى اتفاق مى

كه در ز Aفعل 

در Aدادن  انجام

تقاد وی، احساسات

توان جلوی آن نمى

باشد، مانند رفتن ر

ری ارادی است، ز

گزبسكى فضيلت ه

بودن دن مانند ارادی

بودن ر معيار ارادی

تمايز فضايل و احس

ت؛ هرچند دليل د

تفاوت در مي. ست

د وی نيـز ايـن تفـا

دن دارای درجات 

 ديگر وی بـرای ت

شويق خود قرار و ت

كه فضاي ؛ درحالى

 دليل نخست وی 

  

  

تواند  مى

در ايجاد

درست اس

انتخاب ف

شامل گز

مدد رسان

فضايل و

قابل شناس

به اعت

ناگهانى ن

درآمده ب

عادت امر

اعتقاد زگ

بود ارادی

جش مسن

پذيرش ت

موجه است

ه اسپذيرفت

البته خـو

بود ارادی

دليل 

سرزنش 

كنيم نمى

برخالف
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. احساس در اثر گذر زمان به يك فضـيلت تبـديل شـود بسا يك دقيق نيست؛ برای نمونه چه

زده تنها يك احسـاس اسـت و فـارغ از  های زلزله آيا تحريك عواطف به هنگام ديدن انسان

گونـه عواطـف را در خـويش  شود؟ آيـا اگـر مردمـى اين هر چيز، يك برتری محسوب نمى

  شوند؟ متصف نمى) سنگدلى(سركوب كردند، به يك رذيلت 

پذيرند كه فضـيلت غيـر از احسـاس اسـت، اغلـب  ويد هرچند بسياری مىگ او سپس مى

گـاه در ايـن زمينـه بـه سـخنان ارسـطو،  آن. اند پژوهان، آنها را با احساسات پيوند زده فضيلت

های درونى  ها و محرك كند، اما خود، انگيزه رايت و فيليپافوت اشاره مى هابز، اسپينوزا، وين

هايى از عواطف هستند كه هـم  ها نيز گونه دهد، زيرا انگيزه ىرا بر ديگر احساسات ترجيح م

ها در آثـار كالسـيك در بـاب فضـايل  كنند و هم هر دوی ايـن جنبـه دهى مى به افعال جهت

به نظر او، بحـث از انگيـزه و انگيـزش، پايگـاهى بـرای . اند منزله اجزای فضيلت تلقى شده به

در نگاه وی، فضايل خود احساسات نيستند،  پس. پيوند فضايل با عواطف يا احساسات است

  .های از احساسات و عواطف در آنها وجود دارد اما سويه

  )motivation(فضيلت و انگيزش . 7

ــزه  ــه) motive(ســخن از انگيــزش و انگي ــاره اخــالق و  پردازی همــواره در همــه نظري ها درب

اری در بيمارستان مالقـات فردی كه از بيم. شناختى رايج بوده است های فلسفى و روان رشته

به سراغ وی رفته باشد و شايد كـس ديگـری » وظيفه«دادن يك  كند، اگر تنها برای انجام مى

،  ...تر از ديگران بوده است يـا شناخته است تا نزد او برود يا اينكه رفتن نزد وی آسان را نمى

زه درونـى و شـود، زيـرا ارزش ايـن عمـل اخالقـى بـه انگيـ آن مريض چنـدان شـادمان نمى

ای در كـار  كننده است و وقتى روشن شود چنان انگيزه درونـى محبوبيت مريض نزد مالقات

  .)78: 1389راچلز، (شود  نبوده است، بيمار هم دلخوش نمى

های درونى از جملـه  شده برای تحليل ماهيت فضيلت، آن را با مؤلفه بيشتر الگوهای ارائه

ين رفتــاری صــرف از فضــيلت دارای انعطــاف نيســت و تبيــ. انــد ها گــره نزده انگيـزش انســان

های ثابتى از اعمال و رفتارهـا وجـود دارد كـه داوری دربـاره آنهـا بـالطبع  براساس آن گونه

ای دارای  های درونى در اين امر دخيل شوند، چنين نظريـه يكسان خواهد بود، اما اگر انگيزه

در ايـن . برد تر و تأثيرگذارتری بهره مى یقدرت تبيينى بهتری خواهد شد، زيرا از مؤلفه بنياد

آيـد، رذيلـت تلقـى  ها فضـيلت بـه شـمار مى تبيين، گاهى رفتاری كه براسـاس ديگـر نظريـه



ـورت فعـل، 

يـزه درونـى 

بـر آن بنيـان 

تنها وظيفـه  ه

وی .  هسـت

دهد كـه   مى

ها، عطـش و 

ال، بـه ـب بـا

ـد كـه هـيچ 

ـر و فروتـر، 

رنـد و حتـى 

ستند كـه بـا 

 سـوی يـك 

د در پى آن 

ـا در جهـت 

طـر، در اثـر 

خطر را دفـع 

عادالنه ببينـد 

 بـا ديگـران 

 عواطــف و 

ای خـاص  زه

Zagzebski(.  

سـت و الشـه و صـ

است، انگيبى مهم 

ضيلت خويش را ب

شـود و نـه ع آن مى

ومتى نيز در آن مقا

يف منشوری قرار 

ماننـد اشـتهكاملى 

در جانـ. ف نيسـتند

moti (وجـود دارنـ

ن اين دو دسـتۀ برتـ

گير طف جـای مى

هايى هس همان انگيزه

  :ند

شود و آن را بـه  مى

مند ك فرد فضيلت

 ـ در خـود، از آنهـ

 در مواجهـه بـا خط

شود تا خ گيخته مى

رهای ديگران را ع

را در روابط خـود

يكــى :  نظــر دارد

  :كند  مى

شـدن بـر اثـر انگيـز

i, 2004: 72(داند  ت نمى

زشناسى درونى اس

 آنچه در اين ارزيا

رد و تمام نظريه فض

كه منشأ عمل يا مانع

د، بلكه كاركرد مق

 ماهوی در يك طي

ك وژيك و جسمانى

ـتند، ولـى عواطـف

 )pure ive of duty

در ميان. ايد هستند

های گوناگون عواط

اينها هم. اند شناسايى

كن چنين تعريف مى

ه منشأ انجام فعلى م

Zagzebski, 1(.  

گونه است كه يك ين

نـاميم  ها مى نگيزه

 يـك فـرد شـجاع

جاعت هستند، برانگ

شود تا همه رفتار ى

 همگان اين رويه ر

ــزء را در ــن دو ج

ش را چنين تعريف 

 بـرای برانگيختـه ش

ياری از افعال را دارای غايت

 زيرا مالك اين باز

تأثير كم ـ است و 

گير ه بسيار بهره مى

داند كه  درونى مى

عمل را برعهده دار

های  ری و تفاوت

فيزيولوتقريباً های 

هـا احساسـات هسـ

» ض بـرای وظيفـه

و از سنخ بايد و نبا

ه دارند كه در دسته

ته باشند، اما قابل ش

او انگيزه را چ. رند

ا احساسى است كه

كند  مى
1
 )1996: 131

ها بدين ل و انگيزش

ـ كه آنها را همان ا

بـرای نمونـه، . يرد

ويژگى فضيلت شج

واطف برانگيخته مى

 وضعيتى باشد كه 

ــر فضــيلت ــر ه ى اي

او سپس انگيزش. ت

ك گرايش پايدار 

Zagzeb(.  

                      
گردد و بسي ر برمىز اين نظ

عكس،  و گاهى به

 مؤلفه ـ آن هم با ت

  .هد بود

بسكى از اين مؤلفه

و انگيزه را نيرويى

داری عم ی و جهت

دليل تغييرپذير  را به

ه ب پايين آن، انگيزه

 قرار دارند كـه اينه

هـای محـض انگيزه« 

ها راه ندارد و  بدان

ی بسياری وجود د

خاصى هم نداشتم 

رتباط تنگاتنگى دا

انگيزه، عاطفه يا

هدف معطوف 

ط تنگاتنگ فضايل

ا داشتن عواطفى ـ

ون يا برون بهره گي

ه و و احساساتى ك

 منصف در اثر عو

جه او در پى ايجاد 

ــد و وی در.  ... كنن

ت، و ديگری غايت

انگيزش يعنى يك

)bski, 1996: 132

                          
، تاحدی ازاش در اثر بعدی

  

  

شود و مى

تنها يك 

فرد خواه

زگزب

او. نهد مى

سازی فعال

ها  انگيزه

در جانب

خستگى 

اصطالح 

احساسى

های انگيزه

شايد اسم

فضايل ار

تباطار

است تا با

تغيير درو

عواطف 

فرد. كند

و در نتيج

ــت  رعاي

احساسات

            
البته وی د. ١
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ها نيز مديريت  هانگيز. با اين تحليل، هر فضيلتى دربردارندۀ انگيزش ويژه به شخص است

گيرند كه يـا درونـى  به فعليت رسيدن عواطف را برعهده دارند و غايتى مخصوص را پى مى

ـ يـا بيرونـى ـ ماننـد خيرخـواهى و انصـاف ـ يـا ماننـد  است ـ مانند عزت نفس و آزادفكری

پـس يـك انگيـزِش . حكمت عملى غـايتى ندارنـد كـه مـوارد آن مشـخص و جزئـى اسـت

هــای مــؤثر و خوشــايندی داشــته باشــد  كنــد كــه فعاليت را تشــويق مىمحور، فاعــل  فضــيلت

)Zagzebski, 1996: 133(.  

زگزبسـكى . مؤلفه ديگر، موفقيـت و كاميـابى فضـيلت در كسـب غايـت مقصـود اسـت

نحو موجبه كليه ـ در جهـت كسـب معرفـت يـا  گويد تضمينى نيست كه هر انگيزشى ـ به مى

پذيری موفق باشد، بلكه تنها فاعل را بـه تـالش هرچـه دادن عمل خاصى به نحو اعتماد انجام

بيشتر برای صرف توان خود در راستای موفقيت متمايل خواهد كرد و ميزان تالزم انگيـزش 

ــرای فضــايلى ماننــد صــداقت،  و موفقيــت در فضــايل متفــاوت اســت و حتــى انگيزش هــا ب

  .دآزادفكری، شجاعت و سخاوت بيش از حد معمول از موفقيت فاصله دار

ای آن را  گونـه گويد بايـد موفقيـت را جزئـى از فضـيلت بـدانيم و به با اين همه، وی مى

نحو اعتمادپذيری مسـتلزم كسـب فرجـام آن باشـد و ايـن  تعريف كنيم كه داشتن فضيلت به

های شناختى مرتبط بـا  ها و فعاليت نحو معقولى در انجام مهارت يعنى صاحب فضيلت بايد به

های جهـان  های مناسب موفـق باشـد و حتـى برخـى از جنبـه در موقعيتكارگيری فضيلت  به

خوبى بشناسـد؛ مـثًال فـرد شـجاع، ميـزان خطـر را در موقعيـت خـاص  پيرامون خويش را بـه

. شـدن بـا آن را دارد و كـدام نـدارد داند كه كدام خطر ارزش مواجه دهد و مى تشخيص مى

تواند تأثيرات انواع ابـراز محبـت را  ند و مىدا يك فرد دلسوز ميزان نياز اطرافيان خود را مى

.  ...بينى و ارزيابى نمايـد تـا براسـاس آن اقـدام كنـد و های متفاوت پيش بر افراد با شخصيت

  :پس سير عملكرد يك انگيزش از منظر زگزبسكى چنين است

  .فضيلت مشتمل بر انگيزش استـ 

  .خاص استای  انگيزش، يك ميل يا گرايش درونى به داشتن انگيزهـ 

  .گر عاطفه است انگيزه نيز منشأ پيدايش فعل و هدايتـ 

  .شود در نتيجه انگيزه حالتى درونى است و برای كسب هدفى خاص برانگيخته مىـ 

) بـرای رسـيدن بـه هـدفى خـاص(نام كشش و عالقه  بنابراين، انگيزه دارای عنصری بهـ 

  .است



nonmoral  (

ضـايل اسـت 

 و وجـودی 

  

گيـرد، بلكـه 

ی رفتـاری و 

ــه و  ت انگاران

ـوب فـراهم 

تــى اســت و 

ی آن فـراهم 

ها و  مصـداق

شـناختى  بـان

عيـت كامـل 

دهنـد؛  ن مى

 )اری

 )بيعى

facts( بـه اخـالق 

ونـى، جزئـى از فض

خاسـتگاه تكـوينى

 :دار ذيل نشان داد

ت فضايل را در برگ

های  معمـوالً مؤلفـه

ــرد غايت ل، رويك

ستند كـه پايـانى خـ

ى بــا مطلوبيـت ذات

اين فرجـام بـراید 

ضـايل، بايـد همـه م

  .د

ـايل را كاسـتى زبـ

يين و رسـاندن واقع

د همدردی را نشـان

ملكه رفتا(عادات 

ها مهارت

طب(توانايى ذاتى 

غيروابسته های  ت

  .شود هنمون مى

ـت درونـى يـا بيرو

نخسـت اينكـه خ: د

  .شد

توان در نمود را مى

خه فوق، همه ماهيت

و در هـر تعريفـى 

ــايل ــاره فض ــر درب گ

هايى هس ل ويژگى

ــيلت يـك ويژگــى

خوش؛ يعنى هرچند

صـوير كلـى از فض

 نقضى به دور باشد

 فرايند تعريف فضـ

های كافى برای تبي

ساِت واكنشى مانند

ملكه انگيزشى

 ملكه عقالنى

 و رفتارهای فردی

سوی كشف واقعيت 

ط با آن فضيلت ر

ماد در كسـب غايـ

ای دارد ش دوگانـه

بخش  آنها ارزش مى

  فضيلت

ره ماهيت فضايل ر

ر كدام از سه شاخه

صلى فضايل اسـت و

ــد  ــه ديگ. ان دوگان

اولى، فضايل شامل

بـر نظريــه دوم فضــ

، نه به دليل پايان خ

تص. مطلـوب اسـت

ز هرگونه نقص و 

های عمده در  لش

ه يج، واژگان و نام

ها، احساس رخى نام

 )درونى( رفتاری 

افعال و): بيرونى(ری 

 عالقه، فاعل را به

های مرتبط ش مهارت

اعتم س موفقيت قابل

Zagzebski, 1(.  

يجه انگيـزش نقـش

ست؛ دوم اينكه به 

م كالن و جامع از ف

گفته دربار رای پيش

  ت فضايل

چنين نيست كه هر

ز آنها شاخصه اص

ــم دخيل ــا ه ری ب

در ا. محورانه است

در مقابــل، بنــا ب. د

ود ارزشمند است،

ز هـم فضـيلت و م

ا را در برگيرد و از

بسكى يكى از چالش

گويد زبان راي و مى

تى را ندارد؛ زيرا بر

غير

رفتار   

  

اينـ 

و پرورش

پسـ 

)996: 134

در نتي

فضايل اس

مفهوم. 8

برايند آر

  

  

  

ماهيت

  

  

  

البته چ

هر يك ا

ــار غيررفت

م انگيزش

آورنـد مى

خو خودبه

نشود، بـا

ها ويژگى

زگزب

داند و مى

هر فضيلتى
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هـا در جهـت  شناسـند؛ برخـى نيـز انگيزش برخى آرزوها و عالئق مانند كنجكاوی را باز مى

كـه برخـى ديگـر ماننـد انصـاف درصـدد  كنند؛ درحالى مانند خيرخواهى را معرفى مىعمل 

در . رسـند كردن هستند كه مستقل از احساس و انگيزه به نظر مـى شناساندِن الگوهای فعاليت

) ورزيدن انصـاف(يـا يـك مهـارت ) همدردی، شفقت(بسا فضيلت با يك احساس  نتيجه چه

ن عنوانى اطالق شود، ندانيم مقصـود آن فضـيلت اسـت يـا كه چنا اشتباه شود؛ يعنى هنگامى

توان يك تصـوير واحـد و  وار، نمى پس با اين زبان و واژگان فضيلت. آن احساس يا مهارت

  .جامع از فضايل ارائه داد

، ولـى )379: 1392 اينتـاير، مك(اينتاير اين نقص از فرهنگ رايج در غـرب اسـت  به باور مك

گويد فهرست ارسطو نيز چندان بهتر از ما نيست و حتى او  ابد و مىت زگزبسكى اين را برنمى

او همچنـين ديـدگاه كسـانى را كـه يـافتن . سختى توانسته برای برخى فضـايل نـامى بيابـد به

ــيم ــته و تقس ــروری ندانس ــايل را ض ــدی از فض ــوير واح ــافى  تص ــايل را ك ــالن فض بندی ك

به اعتقاد او، هر فضيلتى مستلزم معرفت يـا . اندد تابد و اين امر را شدنى مى اند، برنمى پنداشته

پـس در هـر فضـيلتى، . كم آگاهى از حقايق غيروابسته به اخالق دربـاره جهـان اسـت دست

رسـاند و ايـن فهـم  فهمى نهفته است كه آن را برای موفقيت در دستيابى به غايتش مـدد مـى

  :ر فضيلتى دو جزء داردپس ه. )Zagzebski, 1996: 135-137(برای هر فضيلتى ضروری است 

  ؛)عنصر درونى(عنصر انگيزشى . 1

  :پس). عنصر بيرونى(عنصر موفقيت تضمينى در رسيدن به غايت مورد نظر . 2

فضيلت يك مزيت اكتسابى عميق و پايدار در فرد اسـت كـه شـامل يـك انگيـزش 

برای ايجاد غايتى مشخص و مطلوب و نيز كاميابى تضمينى و موثق در دسـتيابى بـه 

  .باشد آن غايت مى

  :يا اينكه

فضيلت يك مزيت اكتسابى انسانى است كه شامل يك ميـل عـاطفى خـاص و نيـز 

گردد كه در اثر آن عاطفـه  آوردن غايت آن فعلى مى موفقيت قابل اعتماد در فراهم

  .)Zagzebski, 2009a: 81; 2009b: 81(برانگيخته شده است 

تنها فضـايل عقالنـى،  زگزبسكى مدعى است دامنه اين تعريف چنان گسترده است كه نه

شناختى، دينـى و حتـى مـادی و جسـمانى را نيـز در  بلكه ديگر انواع آن مانند فضايل زيبايى

پـذيرد كـه كمـال و حكمـت در دايـره ايـن تعريـف  با اين حال، وی مى. دهد خود جای مى



ـى دارد كـه 

 دهد و البتـه 

و هميشـه در 

يـن فضـيلت 

ـت ارزيـابى 

فـى دارنـد و 

م و ارزيـابى 

گيخته شـوند 

ا انجام دهند 

البته بـا . زند ى

دهد كـه   مى

ى اسـت كـه 

 اسـت و بـه 

. كند زی مى

ق فاعـل آن 

سـتحق باشـد 

فـرد بـا همـه 

زات شـانس 

خود بايـد بـر 

سـت آمـده 

ج از قلمـرو 

لت و ديگــر 

كنـد كـه  مى

در . ده اسـت

مـه، فعـل او 

دارد، يعنى گرايشـ

شابه از خود بروز 

معنـا نيسـت كـه او

هـد و در انجـام اي

ی او بايـد همـه مثبـ

 فاقـد ارزش و منفـ

.  

كنيم شمند تلقى مى

ای برانگ گونه ضيلت

يگر اينكه عملى را

چنان عملى سر مى

دی فعلى را انجام 

 ندارد و اين جايى

فضـيلت سـخاوت

ت و نقش گدا را باز

 امـا مـانع از تشـويق

واقع نيـز مس ـدا بـه

ى و عقالنـى نيـز ف

مواز  معناست كه به

رساندن رسالت خ م

مين ويژگـى بـه د

تواند خارج غايت مى

ــدالت  و براســاس ع

 حقيقت او اشتباه م

يك بدشانسى بـود

ايـن هم نيم، امـا بـا

ف فالن فضيلت را د

های مش  در موقعيت

اين بدان م. ق بخشد

د ز خـود بـروز مى

ه افعال و باورهـای

ز اعمـال و افكـار 

Zagzebski, 1999: 10(

 در دو حالت ارزش

صورت فض  آنها به

 خاص بكشاند؛ ديگ

ر موقعيتى مشابه چ

گاه فرد. ل ابتر بماند

و ارزش تحسين را

يـد فـردی دارای ف

واقع ثروتمند است

خـود نقـص دارد، 

ى را نـدارد كـه گـ

سـا در امـور معرفتـى

و اين بدان ) شانسى

خالقى در به فرجام

يت بايد به سبب هم

ی در كسب اين غا

ــا رو ش درســت ب

دهد، اما در  كم مى

سبب ي ه اين تنها به

كن حسـين هـم نمـى

گوييم الف مى قتى

يخته شود و آن را 

 انگيزشى را تحقق

ازش به اين رفتار را 

معنای آن نيست كه

فضـيلت نيـز ـراِد بى

06(ط ديگری است 

الً افعال ديگران را 

يكى اينكه خود: م

دادن عملى   انجام

ند و درستكاری د

ن است غايت فعل

داشته است، فعل او

فرض كني. آيد  مى

و كند؛ آن گدا به ى

های اخالقـى خ نبـه

زمـانىو ارزش آن 

بس حال چه). خالقى

بدشا(چنگ نياورد 

.قابل تصور است

ت يك فضيلت اخ

فعل باشد و آن غاي

همچنين ناكامى وی

ــد يــك قاضــى  ني

هكاری فردی حك

 در او نيست، بلكه

كنيم و البته تح نمى

به باور وی، وق. ند

ار مشخصى برانگيخ

مطمئنى اين هدف 

های مشابه، گرايش

ت و در نتيجه به مع

ر مقابل، برخـى افـ

آنها مستلزم شرايط

تقاد وی، ما معموال

مثبتى از آنها داريم

 درونى، آنها را به

من الً از فرد فضيلت

ن دو راه، باز ممكن

صد كار اخالقى د

اخالقى به ميان س 

ر خيابان كمك مى

 فعل در داشـتن جن

 و البته ايـن كـار ا

های اخ ودن ارزش

ود، واقعيت را فراچ

 بخت معرفتى نيز ق

كه موفقيت ديگر آن

يژگى ارزشى آن ف

ه. های ديگر  از راه

ــرض كن. ی باشــد ف

های الزم، به گناه ت

ه برآمده از نقصى

قاضى را سرزنش نم

  

  

گنجن نمى

برای رفتا

به شيوۀ م

ه موقعيت

موفق است

در. شوند

ارزيابى آ

به اعت

اخالقى م

و فضايل

كه معمو

وجود اين

هرچند قص

پای شانس

گدايى د

پس اين 

شود  نمى

بو مراتبى(

تالش خو

اخالقى، 

نكته 

اساس وي

باشد، نه 

اراده وی

صالحيت

اين اشتباه

اينجا ما ق
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را » برآمدن از يك انگيزش مبتنى بر فضيلت عـدالت«ورزی نيست و مؤلفه  برآمده از عدالت

نحو مرموزی با اين فرد متهم  گفته به واقعى در مثال پيشگناهكار  حال فرض كنيد آن. ندارد

ئله جا شده باشد كه در اين صورت قاضى بنا به اتفاق درست گفتـه اسـت و ايـن بـا مسـ جابه

  .)Zagzebski, 1996: 294; 1999: 107-108(شناسى كامًال منطبق است  گتيه در معرفت

  گيری نتيجه

شناسى است و بـرای تحليـل بهتـر  فضيلت از مفاهيِم محوری و كاربردی در اخالق و معرفت

های آن را با مفاهيم و مقـوالت مشـابه واكـاوی  توان نخست به صورت سلبى، تفاوت آن مى

رسـد فضـيلت، هـويتى  به نظـر مـى. های دخيل در سرشت آن را شناخت مؤلفه كرد و سپس

متشخص و متمايز از مفاهيم مشابه دارد و در نگـاه زگزبسـكى نيـز ايـن مـدعا بازتـاب يافتـه 

  :های زير است در نگاه وی، فضيلت دارای مؤلفه. است

ت نيـز برای نفس است و رذيلـ) ملكه(فضيلت يك برتری و مزيت اكتسابى ماندگار  .1

  .قرار دارد) نقص اكتسابى(در مقابل آن 

آيد، هرچند  وار پديد مى در يك فرايند زمانى و عادت ـ جز در چند استثنا ـفضيلت  .2

  .خوِد عادت نيست

هايى در شيوه اكتساب و گستره كـاربرد  فضيلت غير از مهارت است، هرچند شباهت .3

  .با آن دارد

داشتن يـك انگيـزه خـاص اسـت و  فضيلت شامل انگيزش است؛ انگيزش ميل برای .4

ای است كه افعـال را بـرای كسـب يـك هـدف مشـخص مـديريت  انگيزه نيز عاطفه

  .كند مى

  در پى هر فضيلتى، كاميابى و موفقيت است، زيرا هـر انگيزشـى يعنـى در پـى غـايتى  .5

مندی درگرو كسب ايـن فرجـام در يـك فراينـد  ـ است و فضيلت ـ درونى يا بيرونى

  .موثّق است
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