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 کالسیک فضیلت در فلسفه سیاسی تبیین اخالق
  *مهدي امیدي

  چکيده
گرا و هنجاري است و بـا  اخالق فضيلت در فلسفة سياسي کالسيک، از سنخ اخالق غايت

بايستي اخالقي، فعل ارادي، فاعـل  مفاهيم اخالقي چون فضيلت و رذيلت، خير و خوبي، 
محـور، از ويژگـي   هـاي اخالقـي فضـيلت   ارادي، سعادت و کمال در ارتباط است. نظريه

هاي ها بر ارزشارزش يگرا بودن، تأکيد بر عامل درستکار به جاي صرف عمل، ابتناغايت
قواعـد   هاي فاعل در آن، برتري حکمـت بـر  ذاتي عقلي، ممتاز بودن جايگاه نيت و انگيزه

توان هاي اخالقي برخوردارند. همچنين اخالق فضيلت را ميالزامي و تقدم الگوها و اسوه
گروي، ديني يا سکوالر مورد بررسي گروي، وحدت يا کثرتاز چهار منظر تاريخي، غايت

 قرار داد.
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  مقدمه
طـور  هکاوشی فلسفی و عقالنی در باب مسائل و احکام اخالقی است که ب 1»لسفۀ اخالقف«

. اخـالق هنجـاري، بـر دو    گیـرد را در بر می 3»اخالق فرا«و 2سنتی، دو قسم اخالق هنجاري
گرا، بـه نوبـه خـود،    هاي غایتشود. نظریهتقسیم می» گراوظیفه«و » گراغایت«دسته اخالق 

است. بر ایـن اسـاس، اخـالق     4»سودگروي اخالقی«و » مدارفضیلت«شامل دو نوع اخالق 
بـر آن   فضیلت، که نظریۀ اخالقی فیلسوفان اسالمی از جمله نظریه اخالقی امـام خمینـی  

هـاي  گرا و زیرمجموعه اخالق هنجـاري اسـت. در نظریـه   مبتنی است، نوعی اخالق غایت
وب و بد، صواب یـا خطـا محسـوب    نفسه، بدون لحاظ غایات خگرا برخی افعال فیوظیفه

شوند و اخالقی بودن فعل، به ماهیت ذاتی آن فعل یا تطابق آن با یک قاعده یا اصـل، و  می
گـرا، اخالقـی بـودن فعـل یعنـی      هاي غایـت انگیزه اطاعت از قانون وابسته است. در نظریه

بـه دلیـل    خورد.افعال بر حسب غایات افعال رقم می» خوب و بد بودن«یا » صواب و خطا«
، »خـوبی «یـا  » خیـر «اختالف در تعیین ماهیـت غایـت و نتـایج مربـوط بـه فعـل و تفسـیر        

گرایـی،  گرایـی، معرفـت  گرایـی، لـذت  هاي متعـددي از جملـه قـدرت   گرایان به گروهغایت
» گراییغایت«شوند. با این حال، درج همه این انواع تحت عنوان گروي و... تقسیم میکمال

بـه یکسـان در بـاب اخـالق     » گرایـی غایت«براي مثال، بدیهی است که صحیح نیست؛ زیرا 
شود. اگرچه برخی، سـودگروي را، کـه نـاظر    فضیلت و سودگروي اخالقی به کار برده نمی

اند، اما سـودگروي اخالقـی،   گرا برشمردهبه پیامد و نتیجه فعل است، در زمرة اخالق غایت
نگـر و عـام)، غایـت فعـل را حصـول      قاعـده نگـر،  در همه اشکال به ظاهر متفاوتش (عمل

داند. در حالی که، در اخالق فضیلت، غایت یـا  بیشترین سود براي بیشترین افراد جامعه می
شود و سعادت فاعل، به معناي کمال نفسانی، و سعادت به عنوان خیر نهایی بشر شمرده می

اشد. ذاتی بودن فضـیلت  بیا فعالیت مطابق با فضایل بر حسب دیدگاه ارسطو، مورد نظر می
و یا ابزاري بودن آن، در دو نظریۀ اخالق فضیلت و سودگروي، شاهد دیگري بر تمایز میان 

و از » پیامدگرا«آنها است. بر پایه این تمایز، فالسفه قرن بیستم از نظریه سودگروي با عنوان 
ا پیامـدگرایی،  آنهـ  ،کننـد. در نتیجـه  یـاد مـی  » گـرا غایت«اخالق فضیلت ارسطویی با عنوان 
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توان گفت: از آنجا که فضیلت یک خصلت شخصیتی قابل تحسین یا مطلوب است، می
اخالق فضیلت شکلی از تأمل و تفکر است که براي این قبیل خصـایل شخصـیتی مرتبـه و    

نفسه در مقابل آن رویکرد بـه فلسـفه   خالق فضیلت، فیموقعیتی اساسی قایل است. اغلب ا
چند که رابطـه  ورزد. هرکلی نیکوکاري تأکید می قرار دارد که بر قواعد، تکالیف یا یک الزام

 هاي گوناگون، خود یک موضوع قابل بحث است.واقعی میان برداشت

 مفاهيم مرتبط با اخالق فضيلت  
  خير اهيت. م۱
اللفـظ  مفهـومی بـدیهی اسـت و تعریـف آن چیـزي جـز شـرح        چند، هر»خوبی«یا  5»خیر«

اسـت. بسـیاري از    6ترین معنا، مسـاوي بـا مطلوبیـت یـا ارزش مثبـت     باشد، اما در عامنمی
 7انـد. خیـر ذاتـی،   فالسفه، به تبع ارسطو، خیر را بر دو قسم ذاتی و غیرذاتـی تقسـیم کـرده   

خیـري ذاتـی   » سـالمت «مثـال،   ارزش است. براي با نفسه و در حد خود،چیزي است که به
چیزي است که به اعتبار ارتباطش با یک خیر ذاتـی بـاارزش    8است. در مقابل، خیر غیرذاتی

خیري غیرذاتی است. برخی از خیرهـاي غیرذاتـی،   » سالمت«در قبال » ورزش«است. مثالً، 
خیـر   رونـد، اغلـب  کـار مـی  اي باارزش براي دستیابی به یک خیر ذاتی بـه که همانند وسیله

خیري ابزاري خواهد بـود. خیـر   » جراحی«و » طب«اند. در این صورت، نامیده شده 9ابزاري
از یک منظر، خیرهـایی هسـتند کـه حـاکی از تجـارب       10»خیر اصیل«ذاتی متعدد است، اما 

باشند. ممکن است در مقیاس ارزشی، برخی از خیرهاي ذاتی، موجودات حساس و آگاه می
شـود. در  گفتـه مـی  » ممتـاز «یـا   11»خیر عـالی «شته باشند که به آنها بر برخی دیگر برتري دا

خیـر  «یا  12»خیر غایی«ها قرار دارد، نهایت، آن قسم از خیر ذاتی که در باالترین مرتبه ارزش
شود. اغلب سعادت و کمال، که خود داراي ارزش ذاتی است، خیـر غـایی   نامیده می 13»اعال

 شود. اطالق می 15»خیر کامل«یا  14»برترین خیر«رو، به آن شود. از اینمعرفی می

» خیـر «رسد که واژه است، اما به نظر می» اختیار«خیر اخالقی، اگر چه در ارتباط با واژه 
کنـد،  شود که بپرسیم آنچه انسـان اختیـار مـی   مقدم بر اختیار است؛ زیرا خیر وقتی بیان می

رو ابتـدا بایـد حقیقـت خیـر     نشـود. ازایـ  چیست؟ در پاسخ، مسئله خیر و خوب مطرح می
  روشن گردد.
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  در برخورد با اصناف خیر، دو رویکرد عمده وجود دارد:
تـوان بـر برخـی    واقعیتـی اسـت کـه مـی     ،طبق این رویکرد، خیر یا خـوبی  16گرایی:. عین1

هاي عینی مسـتقل از هـر گرایشـی حمـل کـرد. بـر ایـن        هاي انسانی یا وضعیتفعالیت
ا بـه جهـت اعتقـاد بـه وجـود خیـر در عـالم مثـال، و نیـز          ر افالطـون تـوان  اساس، می

گرایان را به دلیل اعتقاد به امکـان اثبـات خـوبی انـواع معینـی از رفتـار اخالقـی        وظیفه
  نامید.» گراعین«نظر از پیامدهاي آن، صرف

تـوان خـوب   در این رویکرد، هیچ فعالیت انسانی یا وضعیت عینـی را نمـی   17گرایی:. ذهن2
مگر آنکه تمایلی به انگیختن یک حالت ذهنی مطلـوب در موجـودات آگـاه    تلقی کرد، 

توان کسی تعریف کرد که معتقـد اسـت کـه    گرا را میداشته باشد. به عبارت دیگر، ذهن
اوالً و بالذات، قابل حمل بر حاالت ذهنـی اسـت و ثانیـاً و بـالعرض،     » خوبی«یا » خیر«

  18قابل حمل بر دیگر چیزها است.
بـه  » موجود بما هو موجود«، که در حوزه معرفت هستی افالطون» مثال خیر«، وارسطبه نظر 

شود، ربطی به خیر در حوزه معرفت عملی نـدارد و خیـر مثـالی فاقـد فایـده      کار گرفته می
بـه   19شود.عملی است؛ زیرا خیر در حوزه عمل، به اوضاع و احوال عمل انسانی محدود می

متحرك، چیزي است کـامالً متفـاوت از خیـر در آنچـه     هاي ناخیر در هستی«عبارت دیگر، 
براي خیر عملی، باید امر 20است و عقالنیت عملی انسان معطوف به آن است.» انجام دادنی«

مان آغاز کنـیم و بـا   ما باید با خود عمل«واقع را دریافت و بحث را از خیر مورد توافق آغاز کرد: 
 21».اختیـار داریـم   اسـت، در » خیر مورد توافـق «نوان اي که در آن عمل، از آنچه به عآگاهی زنده

اعتدال یا حد وسط، همان خیر عملی مورد توافق است که شناخت دو طرف آن، تـا حـدي   
  هاي واقعی است.روشن است. اما نیازمند درك پویا از شرایط و موقعیت

سـت،  از منظر فیلسوفان اسالمی، خیر اخالقی، که در مباحث فلسفه اخالق مورد توجه ا
و  22سو، خیري است برآمده از عواطف اخالقی و منطبق با انسانیت و وجدان انسـانی از یک

  از سوي دیگر، معطوف به خیر مطلق؛ یعنی ذات اقدس خداوند است.

 . ماهيت سعادت۲
توان از خیر اصیل و بالذاتی نام برد که همه خیرهاي ذاتی یا اصیل به اعتبـار آن خیـر   آیا می

و ایـن مسـئله    23ر اغلب موارد، به این پرسش پاسخ مثبت داده شده اسـت، باشند؟ هرچند د
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یک از مورد توافق قرار گرفته است که خیرهاي اصیل، باید مؤدي به سعادت باشند، اما هیچ
شـوند، مـورد   ها در باب چیستی سعادت و سنخ خیرهایی که مؤدي بـه سـعادت مـی   پاسخ

  موافقت همگانی قرار نگرفته است. 
عبارت از: رضایت تام نفس در حین وصول به خیر یا غـایتی اسـت کـه هـر      »سعادت«

ــراي تحصــیل آن اســت.   ــالش ب ــروان او ســعادت  ارســطو 24انســانی مشــتاق و در ت و پی
کردند. اما دو پدیـده در  تلقی می» فعالیت مطابق با طبیعت بشري«(ائودایمونیا) را عبارت از 

 ؛یا شکست آموزه انواع ثابـت  25ور داروینیسمتغییر این نگرش تأثیر بسزایی داشت: یکی ظه
گیـري  و دیگر، مشخص شدن تـأثیر خلـق و خـو و فرهنـگ و شـرایط تـاریخی در شـکل       

   26شخصیت فرد.
گرایان باستان)، سعادت را همچون زندگی توأم با (لذت اپیکوریانگرایان، همچون فایده

مشـترك همـۀ خیرهـاي ذاتـی     اند. به نظر آنـان، وجـه   لذت فراوان و آالم اندك تفسیر کرده
گرایان یا باید معناي لذت را وسعت بخشـند تـا حـس    اصیل، لذت است. با این حال، لذت

در این صـورت،   که موفقیت و عزّت نفس و انجام فعل بر حسب تکلیف را هم شامل شود
فرق میان لذت و خیـر، تفـاوت در لفـظ خواهـد بـود، یـا آنکـه بایـد لـذت را در معنـاي           

گر در این صورت، تبیین آنان ناقص خواهد بود؛ زیرا توجیه که استعمال کننداصطالحی آن 
  تواند باشد.موارد فوق نمی

تـوان بـر وفـق    را نمـی » خوب«فالسفۀ تحلیلی بر اساس کاربرد عرف زبان معتقدند که 
رو، تالش براي یـافتن خیـر غـایی    ازاین .هیچ خصیصه طبیعی واحد یا متکثري تعریف کرد

هـا و  در سـاحت » خـوب «ان همۀ تجارب خوب، محکوم به شکست است؛ زیرا مشترك می
رسـد،  شوند. به نظر مـی هاي گوناگون، با موضوعات و خصائص متفاوت استعمال میبافت

رك لفظی باشد. در حالی که، چنین نیست؛ یعنی ما تباید مش» خوب«در فرض مزبور مفهوم 
یـک معنـا بیشـتر نـدارد و آن     » خوب«، بلکه کنیممعانی متعدد دریافت نمی» خوب«از واژه 

فعـل و  «باشـند، خـواه   » ذات و صـفات «عبارت است از: تالئم میان دو شئ، خواه ایـن دو  
  .»فاعل و فعل«، خواه »غایت

  »هــاي متمــایزمطلوبیــت«غــایی مشــترك در فلســفۀ تحلیلــی، گــاه بــا واژه  نفــی خیــر
پـذیرش نسـبیت فرهنگـی، بـر ایـن       با دیوییشود. برخی فالسفه تحلیلی، همچون بیان می
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است؛ چیـزي کـه   » متمایز«هاي گوناگون فرهنگی و تاریخی در بافت» مطلوبیت«باورند که 
در یک تاریخ و فرهنگ مطلوب است، ممکن است در فرهنگ یـا تـاریخ دیگـر نـامطلوب     

ي توانـد بـراي غنـا   اي است که میرو، مفهوم خیر غایی یعنی سعادت، برساختهباشد. از این
طـور ضـمنی   شخصیتی انسان در حوزة فردي و پیشرفت اجتماعی، مانع راه باشد؛ زیـرا بـه  

ذاتـی و خیـر    حتـی تمـایز میـان خیـر     دیـویی کنـد.  پذیري طبیعت بشري را انکار میشکل
   27کند.غیرذاتی را انکار می

رسد، فهم معناي مطلوبیت و عدم مطلوبیت، غیر از تشخیص مصـادیق آن دو  به نظر می
باشد. مطلوبیت ارزش و خیر، نسبی نیست، بلکه از تالئم یا رابطه واقعی میـان دو شـیء   می

حکایت دارد. اما اینکه این دو شیء، چه چیزي باید باشند، ممکن است توافق جمعی بر آن 
اي واقعی است. امـا  تردید هر شیء با غایت خود، داراي رابطهحاصل نشود. با این حال، بی

اي امکانی است؛ یعنی فرض تطابق یا عـدم تطـابق دارد.   ات، داراي رابطهنسبت به سایر غای
رو، مطلوب دانستن چیزي، بـا نظـر بـه غایـت مخصـوص خـویش، هـیچ تنـافی بـا          از این

  نامطلوب خواندن آن چیز، در قیاس با غایتی دیگر ندارد.
یـابی  سعادت یا خیر اعال از نظر فیلسوفان سیاسی کالسیک، اهمیـت بسـزایی بـراي ارز   

بندي آن داشت؛ زیرا آنـان بـراي انسـان، طبیعتـی واحـد، مشـترك و       انواع خیرها و اولویت
معطوف به غایتی خاص قائل بودند. این در حالی است که، انکـار طبیعـت واحـد انسـانی،     
نفی وجود غایت مشترك و نیز تبیین سعادت به عنوان انتخاب شخصی، از سوي فیلسوفان 

بندي انواع خیرها را از آنـان سـلب نمـوده    درت ارزیابی و اولویتدوران مدرن و معاصر، ق
است؛ زیرا با چنین مفروضاتی، انتخاب میان انواع خیرهاي ناسازگار کامالً خودسرانه بـوده  

گرایانـه  و هیچ معیاري براي ترجیحات و انتخابات وجود نخواهد داشـت. معیارهـاي فایـده   
سـو، و  نیز به جهت کمی بودن از یک» بیشترین افرادلذات بیشینه براي «؛ یعنی بنتهام جرمی
جـان اسـتوارت   ناپذیري بسیاري از لذات از سوي دیگر، فاقد اعتبارند. شـاید تعبیـر   مقایسه

، یک بنتهامتنها به موجب معیارهاي «گوید: که باره، تعبیري جالب باشد. وي میدر این میل
   28»ناخرسند است. قراطسانسان پست فطرت خرسند، احتماالً بهتر از یک 

از منظر اخالق، فضیلت دینی اعم از سعادت دنیوي و اخروي است. در ایـن  » سعادت«
نوع اخالق، فاعل از طریق عمل به فضایل اخالقی، عالوه بر سـعادت دنیـوي، بـه سـعادت     
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ت و انگیـزه الهـی عامـل از     اخروي نیز دست می یابد. هرچند در تأمین سعادت اخروي، نیـ
  .اي برخوردار استیژهاهمیت و

 .ماهيت فضيلت۳
باشد که بر نوعی برازندگی و زیبایی در کـردار  می )Virtueیونانی و معادل (اي واژه 29»آرته«

هاي اخالقـی و فکـري فضـیلت، تفـاوت وجـود دارد.      داللت دارد. در این تلقی، میان جنبه
حوزه سـلوك فـردي    فضیلت اخالقی، به معناي برخورداري از حسن و نیکویی رفتاري در

است. این فضیلت، حاصل عملکرد مناسب درونی سـاختمان روانـی و عصـبی هـر فـرد و      
تالش مثبت، خالق و سازنده او است. هرچند این نوع تربیت، نهایتاً آثار اجتماعی خاصـی  
برجاي خواهد گذاشت. این در حالی است که، فضیلت فکري با دنبـال کـردن حقیقـت بـه     

تواند مورد توافق عمومی قرار گیرد و فضیلت اخالقی را وع فضیلت، میآید. این ندست می
سـاز  هاي فکري پذیرفته شـده توسـط مـردم، زمینـه    پشتیبانی کند. در چنین حالتی، فضیلت

  هاي اخالقی منطبق با آن خواهد بود.اجراي فضیلت
عرفـت  ی کـه م ییافت. از آنجـا معنا می» عمل درست«با  سقراطدر نظر » فضیلت«مفهوم 

معنی باور راسخ واقعی، نزد او، علت تامه عمل درسـت اسـت، وي معرفت(بـه خیـر) و      به
دانست؛ زیرا به باور وي، کسی که بداند حق چیست و کدام اسـت؟ بـه   فضیلت را یکی می

شود. همچنـین  آن عمل خواهد کرد. هیچ انسانی آگاهانه و از روي قصد، مرتکب بدي نمی
، در هر چیـز  افالطوناز نظر » فضیلت« 30کند.ن بدي انتخاب نمیرا به عنوا» بدي«هیچ کس 

سازد وظیفۀ خاص خـود را بـه خـوبی    عبارت از وجود خصوصیتی است که آن را قادر می
ترین فضیلت انسـان، شـناخت حقـایق اشـیا از طریـق آمـوزش حکمـت و        انجام دهد. مهم

 31سنخ شدن با مثال خیر است.هم
داند و آن ملکۀ اعتدال یا حد وسط است که معیار ت میفضیلت را از سنخ ملکا ارسطو

به این مسئله توجه داشت که این معیـار در   ارسطوشود. البته خود فضایل اخالقی تلقی می
دهـد  رو، تذکر میهمه جا کارایی ندارد و ممکن است مورد سوء برداشت قرار گیرد. از این

ــه منظــور از  ــه  »حــد وســط«ک ــاره ، حــد وســط ریاضــی نیســت. ب ــب، پ ــن ترتی اي از ای
، فضـیلت بـر دو وجـه عقالنـی و     ارسطواز نظر  32کند.هاي احتمالی را دفع میبرداشتسوء

اخالقی قابل تقسیم است. وي حکمت نظري و حکمت عملی را جـزو فضـایل عقالنـی و    
  33شمارد.سخاوت و اعتدال را، از سنخ فضایل اخالقی می



۱۴      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

کتسـابی در انسـان اسـت کـه برخـورداري و      عبـارت از: کیفیتـی ا  » فضیلت«به هرحال، 
سازد تا به خیرهاي درونی اعمال دست یابیم و فقدان آنهـا بـه   کارگیري آن، ما را قادر میهب

فضـایل، امـوري اکتسـابی     34دارنـد. مـی ثري، ما را از دستیابی به چنین خیرهایی بـاز ؤنحو م
خالق نفسانیه قابل تغییر جمیع ملکات و ا«پذیر است. هستند و انسان نیز موجودي فضیلت

براینـد نهـایی    35»تواند جمیع اخالق خود را مبـدل بـه مقـابالت آنهـا کنـد.     است. انسان می
  اي متعادل است.گیري جامعهاتصاف به فضایل، تربیت یافتن انسانی عادل و عارف یا شکل

  شناسيرابطه فضيلت و وظيفه
ر منافع و مصالح است. یک انسـان عاقـل   اساساً دائرمدا» وظیفه«یا  36»تکلیف«از منظر عقل، 

هاي خود را در ارتباط بـا منـافع خـود و دیگـران ببینـد و بـا ارزیـابی        کوشد تا خواستهمی
ها، مسئولیت و وظیفۀ خود را دریابد. ایـن وظـایف، دو قسـم اسـت: اول، وظـایفی      خواسته

وم، وظایفی کـه  گویی. دشود. مثل راستاست که به عنوان انسان بر عهدة شخص نهاده می
هاي خاص باید آن را بر عهده گیرد. وظایف موقعیتی نیز خود بر دو گونـه  وي در موقعیت

است: یکی، وظایف ناشی از عضویت در جامعه سیاسی و شهروندي است. مانند رعایـت قـانون.   
هاي اجتماعی برعهـده  ها و مسئولیتدوم، وظایفی که به صورت روزانه در قبال هر یک از سمت

ارد. مثل احترام به ارباب رجوع. تکالیف و وظایف، تعیـین کننـده نـوع عمـل و مقتضـی انجـام       د
تواننـد  باشند؛ زیرا تکلیف یعنی هر آن چیزي که باید انجـام داد. ایـن تکـالیف، هـم مـی     عمل می

گـر آن باشـند. سـطح مالمـت و نکـوهش، یـا       محدود کننده انتخاب عقالنی و هم هـدایت 
  م تکالیف و وظایف، وابسته به اهمیت موضوع تکلیف است.بر عدم انجا مجازات

یک فضیلت است، اما تشـخیص یـک وظیفـه در موقعیـت     » شناس بودنوظیفه«اگرچه 
شناسـی، متمـایز از   خاص و ترجیح آن بر سایر وظایف فضـیلتی برتـر اسـت. ایـن وظیفـه     

ي احساس الـزام  ، فقط عملی ارزشمند است که از روکانتگرایی کانتی است. به نظر وظیفه
اراده خیر است. داشتن اراده خیر، همیشه بـه   ،تنها خیر نامشروط 37اخالقی انجام شده باشد.

منزله عمل کردن از روي احساس تکلیف یا وظیفه است. تکلیف، مستلزم تصدیق و تسـلیم  
توانند در برابر قانونی اخالقی است که اصل برتر اخالق است. تنها موجودات عاقلند که می

گـذاري  تـوان ارزش ، آن دسـته از کارهـا را مـی   کانتطبق قانون اخالقی عمل کنند. به نظر 
اخالقی نمود که به منظور احترام به قانون صورت گرفته باشـد. بنـابراین، انگیـزه انسـان از     



   ۱۵ فضيلت در فلسفه سياسي کالسيک تبيين اخالق

انجام عمل نیک، باید اطاعت از قانون عقل باشد. پس کارهاي نیکی که به داعـی تمـایالت   
امـر  «ود، فاقد ارزش اخالقی هستند. قانون عقل هم، آن چیـزي اسـت کـه    شدیگر انجام می

دهد. امر مطلق، چیزي است که ذاتاً خوب و شایسته بوده و یا امر ضروري فرمان می» مطلق
سازد که مـراد وي از  مشخص می کانتوسیله براي هیچ غایت دیگر نیست. در جاي دیگر، 

   38است.» ارادة عقالنی هر فرد«امر مطلق 
بندي از امر مطلق، مبتنی بر این قاعده است که اراده عقالنی، قوانینی را گونه صورتاین

نمایـد؛ یعنـی مبتنـی بـر اصـل خودمختـاري اراده       کند، خود وضع میکه از آنها اطاعت می
، یگانه اصل کلیه الزامـات و  »ینی ارادهیآخود«، اصل خودمختاري یا کانتدر نظریه  39است.

  نویسد: شود. او خود میشمرده می قوانین اخالقی
باشد، اراده باید به وسیله چیزي دیگر ملزم گردد تـا طبـق    هوقتی قانون از اراده بر نخاست

هایی که تاکنون براي یـافتن برتـرین   قانون رفتار کند. این بدان معنا است که همه کوشش
شـود تکلیـف   ف مـی اند؛ زیرا آنچه بدین سان کشاصل اخالق صورت گرفته، بیهوده بوده

اي است که ممکن است از آن خود شخص، یـا  نیست، بلکه الزام رفتار از روي یک فایده
هـاي  نامم تـا همـه اصـل   می» دهی ارادهقانونخود«دیگري باشد... من اصل خود را اصل 

  40آورم، متمایز گردد.دهی گرد میدیگري که زیر طبقه دیگر قانون
خودي خود، یک غایت است. در همـه شـرایط و حـاالت،     ، هر ذات عاقلی بهکانتبه نظر 

توانـد در دو  باید با خود به عنوان یک غایت رفتار کند، نه به مثابه یک ابـزار. ایـن امـر مـی    
شکل ظهور یابد: یکی، به عنوان عضوي از اعضاي مملکت غایات، و آن هنگامی است کـه  

دوم، به عنوان حـاکم و رئـیس    .ایدقانون بودن، خود نیز از آن پیروي نم واضعفرد در عین 
اي گیـرد و بـا اراده  مملکت غایات. این نیز زمانی است که در جایگاه واضع قانون قرار مـی 

   41کند.مستقل، به وضع قانون پرداخته و از هیچ اراده دیگري تبعیت نمی
ایسـتی  کنـد و ب دریافت مـی » عقل«الزام به انجام فعل را از ناحیه » اراده«رسد، به نظر می

گیـرد. توضـیح آنکـه، غایـات     الزام عقلی نیز از طریق درك عقل از فعل و غایت آن نشأت 
منحصر در غایت فاعل نیست، بلکه فعل و انفعال نفس نیز هر یک براي خود غایتی دارنـد.  

، غیر از غایت فاعل و منحاز از آن است. اخالق فضیلت، »انفعال«و » فعل«غایت هر یک از 
ـ   غایات نهایی  واسـطه انتـزاع   هفعل و انفعال و فاعل، یعنی سعادت را مـدنظر دارد. اساسـاً ب

عقل، از طریق مقایسۀ غایات متعـدد از جملـه غایـت فعـل، بـه درك خیرهـاي ابـزاري راه        



۱۶      ۱۳۹۰، سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

یابـد. در  یابد. سپس، عقل به درك ضرورت یا بایستی تحصیل این سنخ از خیرها راه میمی
گیرد. بنابراین، ادراك غایـات از جملـه غایـت    ر تعلق میمرحله بعد، اراده به تحصیل آن خی

سـزا در احسـاس   انجام فعل کمک نماید و تأثیري بتواند به ایجاد انگیزه و داعی بر فعل، می
توان از میان غایات مختلـف و افعـال   تکلیف داشته باشد. در چنین حالتی، از منظر عقل می

  اص نمود.متمایز، خود را صرفاً مکلف به انجام فعلی خ

  . نسبت سعادت و فضيلت۴
هاي اساسی در اخالق فضیلت، چگونگی نسـبت میـان فضـیلت و سـعادت     یکی از پرسش

توان به دو صورت ترسیم کرد: یا تحلیلی است؛ است. نسبت میان فضیلت و سعادت را می
یعنـی رابطـه    ؛اي که فضیلت خود متضمن معناي سعادت باشد، یا آنکه تألیفی اسـت گونهبه

علی و معلولی بین این دو وجود دارد. در فرض اول، به صرف اتصاف به فضیلت، سعادت 
حاصل خواهد شد. اما در فرض دوم، اتصاف به فضیلت، علّـت بـه وجـود آمـدن فضـیلت      

اعتقاد داشتند که فضیلت متضمن سـعادت اسـت و انسـان بافضـیلت کـامالً       رواقیاناست. 
، فضیلت است و آن همان برتـرین خیـر اسـت و    أبدسعادتمند است. از نظر آنان، اصل و م

  42سعادت تنها آگاهی از برخورداري از آن است.
و نیز برترین خیر، سعادت است و فضـیلت   أبر این باور بودند که اصل و مبد اپیکوریان

وجـو و تحصـیل سـعادت؛ یعنـی کـاربرد عقلـی       است براي جست 43فقط صورت ماکزیمی
بارت دیگر، فضیلت، نامی کلی است که تحت آن وسایل نیل به عوسایل براي نیل به آن. به

   44سعادت مندرج است، یا آگاهی به ماکزیمی است که منجر به سعادت شود.
، اگر رابطه بین فضیلت و سعادت، تحلیلی یا منطقی محض باشد، سعی در کانتبه نظر 

ن اخالقـی باشـد، بـا    احراز فضیلت، یعنی در این امر که اراده شخص کامالً مطابق بـا قـانو  
همانی است؛ چـون سـعادت را مبنـاي    شود. وي منکر، اینجوي سعادت یکی میو  جست

  داند.قانون اخالقی نمی

  هاي اخالق فضيلت. خصائص نظريه۵
  هاي زیر برخوردارند:  محور، در فلسفۀ سیاسی کالسیک از ویژگیهاي فضیلتنظریه

  ٤٥گراييالف. غايت
هاي گرا است، تمامی فعالیتهاي هنجاري و غایت، از سنخ نظریهاز آنجا که اخالق فضیلت
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» خیـر «از آن بـه   ارسـطو کند کـه در نظـر   ارادي انسان را معطوف به غایتی خاص تلقی می
یـابی بـه غایـت    ها استعداد و توان بالقوه الزم براي دسـت شد. بر این اساس، انسانتعبیر می

مندانـه ممکـن   امر تنهـا از طریـق افعـال فضـیلت    کمالی خویش یعنی سعادت را دارند. این 
هـاي سیاسـی فیلسـوفان    جویی خصلت مشترك اندیشـه خواهد بود. از سوي دیگر، حقیقت

هاي اندیشه، جایگاهی برتـر از طبیعـت و عقـل داشـته     کالسیک است. حقیقت در این نظام
فضایل انسانی و  زیرا هر یک داراي رموز یا مراتبی هستند که تنها با برخورداري از 46است؛

  47شد بدان راه یافت.اتصاف به صفات ربانی می
بـه بـراهین عقلـی دریافتنـد کـه سـعادت واقعـی را نبایـد و          يبرخی فیلسوفان، با اتکا

، بدین باور راه یافت کـه حقیقـت   پارمنیدسجو کرد. و  توان در عالم محسوس جستنمی
د. آنچه در ظاهر هستی متکثـر و  آیهستی، وراي چیزهایی است که به ادراك حسی ما درمی

، به عالم حقایق و مثال کلـی  سقراط 48باشد.متغیر است، در حقیقت هستی یگانه و ثابت می
اي فراتـر از  رو، خیـر را در مرتبـه  هـایی از آن هسـتند. از ایـن   اشاره نمود که همه اشیا سایه

توان بدان راه ن خرد، میطبیعت و عقل معرفی نمود. اما بر این نکته تأکید داشت که با نردبا
  49رو، بازسازي فرد و جامعه را بر اساس خیر اعال تعقیب کرد.یافت. از این
دید که در آن، نظامی ابدي حکمفرما است و آن را ثبات را در عالم ماورایی می افالطون

، به مثابه درك همۀ علـوم و معـارف   افالطوننامید. درك عالم ماوراء براي » هستی راستین«
فیلسوف که مدرِك حقایق این عالم است، در جایگاهی ممتاز به عنوان  و ات دانسته شدحی

طبیعت اشیا را در حرکتی مستمر به سوي غایـت   ارسطو 50معرفی گردید.» رئیس حکومت«
مخصوص خویش تلقی کرد و کمال هر چیز را در فعلیـت آن دانسـت و فعلیـت را غایـت     

   51ها و خیرها دانست.وي علّت غایی را برترین علتحرکتی همه امور بالقوه معرفی کرد. 
گرایی و نیز علت غایی در اندیشه فیلسوفان سیاسی کالسیک از اهمیـت  بنابراین، غایت

گرایـی در  گـروي، از دیگـر عنـاوین غایـت    گرایی و کمـال سزایی برخوردار است. سعادتب
  اندیشه فیلسوفان کالسیک است.

  حسن فعليب. تأکيد بر حسن فاعلي بيش از 
هدف اصلی اخالق فضیلت، پرورش فضایل و ملکات نفسانی و نیز رشـد و ارتقـاي ابعـاد    
روحی انسان یا فعلیت یافتن انسانیت فرد است. بر این اساس، فاعل اخالقی باید با کسـب  
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بخشـی بـه   فضایل و در پیش گرفتن زندگی مبتنی بر فضیلت، در جهت شکوفایی و فعلیت
سانی خویش حرکت نموده و سعادت خود را رقـم زنـد. صـواب و    استعدادهاي مطلوب نف

خطا، یا نیک و بد بودن افعال، فرع اوصاف و ملکات درونی فرد بوده و براساس شخصـیت  
  خورد. و منش خوب یا بد فاعل رقم می
گیرد، امـا توجـه   فعلی نیز توجه کافی صورت می» حسن«در اخالق فضیلت، اگرچه به 

رو، انسـان موجـودي   دهـی بهینـه آن، اهمیتـی بسـزا دارد. از ایـن     انبه نفس انسـانی و سـام  
هویت و مستقر در خأل نیست، هرچند به تنهایی و بدون تمسک به  ناشناخته، فاقد تاریخ و

   دین قادر نیست همه خألهاي مرتبط با حیات انسان را پر نماید.

  هاي ذاتيمداري مبتني بر ارزشج: ارزش
هاي ین در پی معرفی حقایق اشیا هستند، به حقایق اخالقی و ارزشبه رغم آنکه فلسفه و د

هاي اخالقی فردي گرا، بر ارزشرو، فیلسوفان و الهیون فضیلتانسانی نیز نظر دارند. از این
یـابی بـه   تنها فضایل را در راستاي دسـت و اجتماعی تأکید دارند. پیروان اخالق فضیلت، نه

ند که برخـی فضـایل، داراي ارزش ذاتـی    بلکه بر این باوردانند، غایت اخالقی ضروري می
نفسه است، حتی اگر در راستاي کمال انسانی باشند. براي مثال، عدالت داراي ارزشی فیمی

مورد مالحظه قرار نگیرد، یا اساساً ارتباط آن با فاعل فعل اخالقی منقطع شود. در حالی که، 
ت کاهش درد و رنج و افـزایش سـود و لـذت و    گرایان بر ابزاري بودن فضیلت در جهسود

  گرایان، بر ابزاري بودن آن جهت انجام وظیفه و احترام به قانون تأکید دارند.نیز وظیفه
مدارانـه، در تــاریخ مــذاهب و ادیـان نیــز پیشــینه دارد. در مــذهب   هــاي فضــیلتنگـره 

  ه از خـدایان یونان، فرض بر این بود که نجابـت و فضـیلت منتقـل شـد     هومرياي اسطوره
به اشراف، با خون آنان عجین شده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، فضـیلت موجـود در نیاکـان        
خدایی، تنها از طریق میراث به اشراف منتقل شده و آنها به مثابه مظهـر افتخـارات خـدایان    

اند. از این رو، اشراف را از نسل خـدایان دانسـته و نـوعی    معرفی و بر دیگران ترجیح یافته
ادیان الهی و توحیدي نیز نقش نظري و عملی خود  52نمود.خالقی بر آنان تحمیل میتعهد ا

را در حیات انسان، از همان آغاز با تشریح آفـرینش، تبیـین خیـر و شـر و تعیـین وظـایف       
  عملی نشان دادند. 

دانسـت کـه از طریـق دانـش قابـل درك اسـت.       ترین خیر را سعادت مـی ، عالیسقراط
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انایی نیست. از نظر وي، مردم دانا همواره کـار نیکـو و زیبـا انجـام     عدالت و فضیلت جز د
افالطون عمل بـه قـانون    53شود.دهند. در حالی که، از نادان جز زشتی و بدي صادر نمیمی

این قوانین، توسط  54دانست.مندي جامعه از فضیلت و سعادت میصحیح را تنها سبب بهره
 55گـردد. شناسـند، وضـع مـی   تر از دیگـران مـی  کسانی که علت سعادت واقعی جامعه را به

خیر و سعادت آدمی را در فعالیت نفسانی، در جهت انطباق با فضیلت دانست و آن  ارسطو
را به دو نوع فضیلت عقلی، مبتنی بر آموزش و فضیلت اخالقـی مبتنـی بـر عـادت تقسـیم      

فضیلت ، مردمان را باگذاران با پدید آوردن عادت پیروي از قانونکرد. به نظر وي، قانونمی
ها اسـت، پـرورش   غایت همه دانش ارسطوو از آنجا که دانش سیاست در نظر  56سازند.می

  57ها نیز بر عهده دولت خواهد بود.فضایل اخالقی انسان

  د: جايگاه ممتاز نيت و انگيزه در فعل اخالقي
است. آنچه بـدان   برخی بر این باورند که فعل خارجی، فاقد هرگونه حسن و امتیاز اخالقی

اي است که موجب آن فعل شده است. در نتیجه، همـه امتیـاز   بخشد، صرفاً انگیزهامتیاز می
، اخالقی زیسـتن  ارسطومند است. در نگاه هاي فضیلتمندانه، ناشی از انگیزهاعمال فضیلت

 هم غایت و هم انگیزه فاعل در انجام افعال اخالقی است. امـا ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه      
هـاي ذاتـی، فعـل را نیـز ارزشـمند      فاقد هرگونـه ارزش اخالقـی باشـد؛ زیـرا ارزش    » فعل«

سازند. پس رفتار عادالنه فارغ از انگیزه فاعل، ارزشمند است؛ زیرا این عمل در راسـتاي  می
گونـه مـرگ در میـدان جنـگ، بـه جهـت ارزش       هدفی ارزشمند تحقق یافته اسـت. همـان  

  مند است.شجاعت و عمل بر طبق آن، ارزش

  : برتري فضيلت حکمت نسبت به قواعد الزامي ه
هـاي ذاتـی و ابـزاري تأکیـد دارد، امـا بـه       اخالق فضیلت، در عین حال که بر وجود ارزش

شـرایط   هـاي موجـود و در  دهد که با نظر بـه واقعیـت  مند این امکان را میشخص فضیلت
ناسب با آن موقعیت خـاص  گیري نماید و فعل متگوناگون، بر اساس حکمت عملی تصمیم

را انجام دهد. به عبارت دیگر، این مجموعه فضایل و حکمت، نهفته در آنها است که تعیین 
کننده قواعد رفتاري است، نه آنکه قواعد انتزاعی معین و خاص، بیانگر بایسـتی و نبایسـتی   

مـورد توجـه    نگـر گرایی قاعدههاي سودگروي و وظیفهگونه که در نظریهافعال ما شوند. آن
وضـعیت   نگـر، صـرف  گرایی عملقرار گرفته است. از سوي دیگر، برخالف سودگروي و وظیفه
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و شرایط عمل، تعیین کننده فعل اخالقی نیست بلکه در اخـالق فضـیلت، وجـود فضـیلت     
ذاتـی و ابـزاري و    هـاي حکمت عملی در فاعل و شناخت او از خیر نهایی یا غایت، ارزش

  ی، تعیین کننده نوع عمل اخالقی فاعل ارادي است.ئواقعی جزهاي نیز شناخت وضعیت

  هاي اخالقيو: تقدم الگوها و اسوه
هاي اخالقی؛ یعنی کسانی کـه بـا پـرورش و تربیـت     پیروان اخالق فضیلت، الگوها و اسوه

ـ     صـورت ملکـه اخالقـی درآورده و توانـایی هـدایت عمـومی      هنفس، فضایل را در خـود ب
اند، به نوعی برتر از دیگر افراد جامعه دانسته و در تصـدي مقامـات   هدست آوردهجامعه را ب

دهند. در میان صاحبان فضیلت نیز قائـل بـه مراتـب    اجتماعی، آنها را بر دیگران ترجیح می
داننـد. تقـدم ایـن الگوهـا بـر      ل برتر را مقدم بر سایر صاحبان فضـیلت مـی  یبوده و صاحبان فضا

عمـوم مـردم    ا قدرت یافتن آنان، اتصاف به فضایل اخالقـی بـراي  دیگران، به این دلیل است که ب
افـراط و تفـریط در    سازند. همچنـین اعضـاي جامعـه از   تسهیل شده و مدینه فاضله را محقق می

  کنند.هاي غیرفاضله پرهیز میگیري مدینهساحت عمل و نظر دوري گزیده، از شکل
شـد کـه   صفت قدیسانی دانسته می ، فضیلت،آگوستیندر تفکر مذهبی آباء کلیسا، نظیر 

مشــمول رحمــت خداونــدي قــرار گرفتــه بودنــد و مــردم را بــه عضــویت در شــهر خــدا  
اشـاره   آکوینـاس کـه  ها نیز، چنانخواندند. نظم ایمانی و تالش براي رستگاري انسانفرامی

  کرده است، فضیلت کسانی بود که در قلمرو کلیسا قرار داشتند.
جهت میل واقعیات به سمت غایات و امکـان شـناخت عقلـی     در اندیشه فلسفی نیز به

هـا  هاي مطلق اخالق، تنها صاحبان معرفت و فضـیلت، کـه بـه ایـن غایـات و ارزش     ارزش
دانست. از ، فضیلت را مساوي دانایی میسقراطآگاهی دارند، از جایگاه رفیعی برخوردارند. 

  را از اریکۀ قدرت به زیر کشید.  رو، او دانایان را بر مسند قدرت نشاند و جاهالن این
بر آن بود که بدون فضیلت علم راستین، سیاست وجـود نخواهـد داشـت. وي     افالطون

 دانست. شـجاعت را از آنِ دانست و آن را مناسب فرمانروایان میدانایی را برترین امتیاز می
دالت را در ایـن  دانسـت و نهایتـاً، عـ   هاي مردم میداري را برازنده تودهپاسداران و خویشان

دید که هر کس در جایگاه واقعی خویش قرار گیرد و بر حسـب اسـتعداد طبیعـی خـویش     
مناصب را برگزیند. در غیر این صورت، جامعه به سمت تباهی سـوق خواهـد یافـت. تنهـا     

انـد، شایسـته   فیلسوفان؛ یعنی کسانی که عالم مثل را شناخته و بر حقایق هستی آگاهی یافته
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گمارنـد.  و رهبري هستند، یا آنکه زمامداران به آمـوختن فلسـفه همـت مـی     هدایت جامعه
  فیلسوف واقعی، فراتر از قانون بوده و در موضع برتري از آن قرار دارد.  

داند؛ زیرا فضایل مردم در یک ، با تأکید بر نابرابري طبیعی، آن را عین عدالت میارسطو
اسـی نیـز معیـار فضـیلت و اسـتعدادهاي      گاه همانند نیست. پس در مناصب سیجامعه هیچ

گونه افراد، باید سهمشان در حکومت بیش از افـرادي باشـد کـه در    طبیعی حاکم است. این
  58آزادگی و تبار برابر ایشان و حتی برتر از ایشان، ولی در فضیلت اجتماعی فروتر از آنانند.

  هاي اخالق فضيلت. اصناف نظريه۶
  تحلیل قرار داد: یکردهاي گوناگون مورد بررسی، تفسیر وتوان از رواخالق فضیلت را می

  الف. از منظر تاريخي 
اخالق فضیلت در تفکر تاریخی شرق و غرب، به چهار دورة عهد باستان، دورة ظهور ادیان 

تـوان بـه نحـوي    شوند. از منظر تاریخی، میابراهیمی، دوران میانه و دوره معاصر تقسیم می
می و مبنایی در برخورد بـا مفـاهیم و مسـایل اخالقـی را در هـر      هاي مفهوشایسته، تفاوت

شـاهد   59،مـک اینتـایر   تاریخچه فلسـفه اخـالق  دوره، مورد بررسی و تفسیر قرار داد. کتاب 
گونه رویکرد به اخالق فضیلت است. وي در این اثر، به تفـاوت مفهـومی   مناسبی براي این

  ند.کاشاره می سقراطدر یونان قبل و بعد از  آرته

  گروي ب. از منظر غايت
گرایانه، یا طـرد  توان با پذیرش غایت اخالقی و رویکرد غایتمباحث اخالق فضیلت را می

، رویکـردي  ارسطو نیکوماخوس اخالقناگروي، مورد بحث قرار داد. غایت و رویکرد غایت
هـر  بر پایه مبانی فلسـفی خـود، معتقـد بـود کـه بـراي        ارسطوگروي است. مبتنی بر غایت

هـا و  موجودي غـایتی خـاص قـرار دارد کـه در جهـت دسـتیابی بـه آن، از تمـام ظرفیـت         
گیرد. انسان نیز داراي غایتی خاص است که با معرفت نسبت بـه  استعدادهاي خود بهره می

هاي خود را به صورتی آگاهانه در جهت وصـول بـه آن تنظـیم نمایـد.     تواند فعالیتآن، می
یلسوفان مسـیحی دورة میانـه و نیـز برخـی فیلسـوفان اخـالق       فیلسوفان اسالمی و اغلب ف

گرا تأکید دارند. در مقابـل  ، بر اخالق فضیلت غایتمک اینتایرو  60آنسکوممعاصر، همچون 
چنین دیدگاهی، فیلسوفان اخالقی قرار دارند که ضمن بحث از اخالق فضـیلت و پـذیرش   

ن، غایتی معین و مشخص قائـل  ضرورت فضیلت، در راستاي دستیابی به سعادت براي انسا
  را از جملۀ این فیلسوفان اخالق دانست. 62آیروس مورداكو  61پینکافسنیستند. شاید بتوان 
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  گراييانگاري و تکثرج. از منظر وحدت
بر این باورند که اخالق فضـیلت، بـه    مک اینتایرو  ارسطوبرخی فیلسوفان اخالقی همچون 

تواند دلیل انجام عمل باشد، بدین معنـا  تنهایی می هاي ذاتی، بهجهت برخورداري از ارزش
مندانه، قابل دسـتیابی اسـت. امـا اصـول و قواعـد      هاي فضیلتکه بهزیستی در سایه فعالیت

  اند، در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند.ل اشتقاق یافتهآنکه از فضای اخالقی، به جهت
جـان  و  63فرانکینـا همچـون   گـرا، برخالف این دیدگاه، برخی دیگر از فیلسوفان فضیلت

بر این باورند که فضایل صرفاً نوعی تمایل یا انگیزه براي اطاعت از قوانین اخالقـی   64راولز
رو، هر فضیلتی با اصلی از اصول اخالقی سازگاري دارد. فضـایل هـیچ ارزش   هستند. ازاین

هسـتند. اصـول    ذاتی ندارند، بلکه آنها خود، از اصول، اشتقاق یافته و داراي ارزش ابـزاري 
منـد نیسـت، بلکـه    گر افعال است، در تحقق خود، نیازمند افراد فضـیلت اخالقی، که هدایت

اخـالق  «توانند به این اصول عمل نمایند. ایـن دیـدگاه بـه نـام     غیرصاحبان فضیلت هم می
یا فرعی و درجه دوم نیز شناخته شـده اسـت؛ زیـرا فضـایل را در درجـه دوم      » غیرفضیلتی
  65دهند.می اهمیت قرار

  د. از منظر ديني و سکوالر
جهانی از سـعادت همـراه باشـد و یـا افـق      اخالق فضیلت، ممکن است با قرائتی صرفاً این

سعادت را فراتر از جهان موجود دانسته و سعادت جهان آخرت را نیـز مـورد توجـه قـرار     
دت از نـوع  عبارت است از: خوب زیستن. با نظر به اینکـه سـعا  » سعادت«دهد. مفهوم عام 

مندانه  خاصی از زندگى انسانى است؛ یعنى این زندگىِ انسان است که ممکن است سعادت
معنا  و تعیین حدود و ماهیت آن، تابعى از» سعادت«باشد، یا نباشد. در نتیجه، تعریف دقیق 

و مفهوم زندگى است. بسته به اینکه زندگى را چگونه تعریف کنـیم و از آن چـه تصـورى    
هـاى  کنـد. از ایـن منظـر، نظـام    یم، معنا و روش وصول به سعادت نیز تغییـر مـى  داشته باش

. اخـالق  2 ؛. اخـالق دنیوى(سـکوالر)  1تقسیم کرد:  توان به دو حوزه بزرگ اخالقى را می
کند و اخروى. اخالق دنیوى، معناى زندگى و سعادت را در همین جهان طبیعى تعریف مى

داند. در دیدگاه اى براى ورود به زندگى اخروى مىدمهاخالق اخروى، زندگى طبیعى را مق
» مقدمه حیـات اخـروى  «زندگى طبیعى به عنوان » مزرعۀ االخرةالدنیا «اخیر، به حکم قاعده 

شود. زندگى حقیقى، در جهان دیگر است، نه در ایـن جهـان.   و معبر و گذرگاه آن تلقى مى



   ۲۳ فضيلت در فلسفه سياسي کالسيک تبيين اخالق

یـوى. در عـین حـال، بایـد زنـدگی      در نتیجه، سعادت حقیقى، سعادت اخروى است نـه دن 
  اي از حیات و سعادت اخروي باشد.دنیوي و سعادت در آن نمونه

بنابراین، مباحثی که در باب اخالق فضیلت، خارج از چارچوب ادیان ابراهیمی صورت 
سـعادت دنیـوي را    ارسطوگرفته است، اغلب با قرائت سکوالر سازگاري دارند. براي مثال، 

یابـد. در  جهـانی مـی  ده و سعادت پس از مرگ را صرفاً در خوشنامی اینمورد توجه قرار دا
با طرح فضایلی چون ایمان، امید، محبت و نیز متوقف ساختن شناخت  آکویناسحالی که، 

القدس، از منظري دینی به بحث از اخـالق  فضیلت بر وحی الهی و افاضه فیض توسط روح
و... بـا   خواجه نصیر، ابن سینا، فارابیمچون فضیلت پرداخته است. فیلسوفان اسالمی نیز ه

هـاي اخالقـی، ذیـل    پیوند میان سعادت و ارتباط انسان با عقل فعال و نیز توجـه بـه ارزش  
مسئلۀ توحید و توسعه گسترة سعادت به جهان آخرت و مرادف دانستن اخالق فضیلت بـا  

 د.انشریعت، تفسیر دیگري از اخالق فضیلت مبتنی بر دین ارائه داده

  گيرينتيجه
هـایی  هاي مبتنـی بـر اخـالق فضـیلت، کـه نظریـه      فلسفۀ سیاسی کالسیک، بر مبناي نظریه

پـردازد. بـه   هاي عـام سیاسـت مـی   باشند، به تبیین ارزشگرا ذیل اخالق هنجاري میغایت
ویـژه  بـه عنوان نمونه، الزام سیاسی از این منظر باید بر مبناي اصول عـام اخـالق فضـیلت،    

ر توجیه شود؛ زیرا اوالَ، اعضاي جامعه سیاسی همواره در تـالش بـراي تحصـیل    ماهیت خی
» خیـري واقعـی  «را » خیـر مظنـون  «چند اغلـب  شوند. هرنامیده می» خیر«تند که اموري هس

نیست؛ چه بسا در برخـی مـوارد،   » مطلق«پندارند. ثانیاً، تعهد به الزامات سیاسی، تعهدي می
رحـم و  پـذیري از حکمـران بـی   رمعقول باشد. نظیر اطاعـت پذیرش تعهد سیاسی، اساساً غی

تردید تعهد در برابر کسانی که عارف به خیر اخالقی بوده و خود نیز در برابـر  ظالم. ثالثاً، بی
گیرنـد،  هاي خود از قوانین و نهادهـاي عادالنـه بهـره مـی    آن متعهدند و در اهداف و برنامه

امري مبتنی بر اصول اخـالق فضـیلت بـوده و از     باشد؛ زیرا چنینامري موجه و معقول می
منظر متدینان، افزون بر آن، در انطباق با فطرت توحیدي و نظام تشریع الهی است. بـا ایـن   
حال، طرح چگونگی تبیین هر یک از مقوالت فلسفی سیاسی بـر اسـاس اخـالق فضـیلت،     

  طلبد.فرصت و مجالی دیگر می
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