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چکیده
نظریۀ اخالقی خواجهنصیرالدین طوسی ،یکی ازنظریـات هنجـاری بسـیار مهـم در اخـالق فلسـفی
اسالمی است .بهروزرسانی این نظریه و مشخ کردن نسـبت آن بـا نظریـات هنجـاری در فلسـفۀ
اخالق معاصر ،اهمیت ویژهای دارد .هدف ما از این پـژوهش ،ایـن اسـت کـه بـا معرفـی نظریـات
هنجاری اصلی در فلسفۀ اخالق معاصر ،نسبت نظریـۀ اخالقـی خواجهنصـیر را بـا هریـک از آنهـا
مشخ کنیم تا معیار سنجش ارزدهای اخالقی در نظریۀ اخالقـی خواجهنصـیر مشـخ شـود.
چنین کاری ضمن بهروزرسانی نظریۀ اخالقـی وی ،اسـتفاده از ایـن نظریـه را در اخـالق کـاربردی
امکانپایر میکند .یافتههای این پژوهش نمایانگر این است که نظریۀ اخالقی خواجهنصیر با هرسـه
نظریۀ نتیجهگرایی ،تکلیفگرایی و اخالق فضیلتمحور نسبت دارد؛ اما عناصر اخالق فضیلتمحور
در نظریــۀ وی غلبــه دارد؛ پــس مـیتــوان گفــت نظریــۀ هنجــاری خواجهنصـیر قرائتـی از اخــالق
فضیلتمحور است .تالد کردیم با رود تحلیلی ،نظریـۀ اخالقـی خواجهنصـیر را ازحیـ معیـار
سنجش ارزدهای اخالقی بررسی و نسبت عمیق آن را با اخالق فضیلتمحور مشخ کنیم.
کلیدواژهها :خواجهنصیر ،نتیجهگرایی ،تکلیفگرایی ،اخالق فضیلتمحور ،سعادت.
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مقدمه

فلسفۀ اخالق معاصر ،دو شاخۀ اصـلی اخـالق هنجـاری و فـرااخالق را دربرمـیگیـرد.
اخالق هنجاری ،نظریات اخالقی و اخالق کاربردی را شامل میشود .زیرساختها و مبـانی
هر نظریۀ اخالقی در فرااخالق مشخ

میشـود؛ ازایـنرو ایـن شـاخه از فلسـفۀ اخـالق،

فلسفیترین شاخۀ آن است؛ اما ثمرۀ فلسفۀ اخالق و نتیجۀ عملی آن ،تحلیل دقیق معضـالت
اخالقی و دادن راهکار مناسب برای حل آنهاست .چنین کاری در اخـالق هنجـاری میسـر
است .این مسئله نمایانگر ارزد و اهمیت بسیار این شاخه از فلسفۀ اخالق است.
خواجهنصیرالدین طوسی یکی از بزرگترین حکمای اسالمی است که اثر ارزشـمند وی
در اخالق فلسفی اسالمی ،اخالق ناصری است .ایـن اثـر جایگـاه مهمـی در کتـب اخـالق
فلسفی ـ اسالمی دارد و همواره در مرکز توجه عالمان اخـالق اسـالمی بـوده اسـت .نظریـۀ
اخالقی وی این قابلیت را دارد که هم از منظر فرااخالق و هـم از منظـر هنجـاری تحلیـل و
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صورتبندی مناسبی از شاخههای اخالق هنجاری عرضه کردهاند ،الزم است نظریۀ اخالقی

۷۹

خواجهنصیر بهروزرسانی و باتوجهبه این صورتبندی تحلیل و بررسی شود.

بررسی شود .اما باتوجهبه اهمیت عملی بسیار اخالق هنجاری ،در ایـن نوشـتار بـه بررسـی
ِ
هنجـاری
معیار سنجش ارزدهای اخالقی در نظریۀ اخالقی خواجهنصیر باتوجهبـهنظریات
فلسفۀ اخالق معاصر میپردازیم .این بررسی از چند نظر مهم است .باید توجه کنیم که فقـط
چند قرن است که متفکران غربی ،فلسفۀ اخالق را فنی و مـدون کردهانـد ،اگرچـه متفکـران
قرون گاشته نیز به این شاخه از فلسفه توجه ضمنی کردهاند؛ ازسویدیگـر ،مباحـ فلسـفۀ
اخالق درمیان حکمای اسالمی ،مسـتقیم مطـرح نشـده اسـت و ازآنجاکـه متفکـران غربـی

در راستای بررسی نسبت نظریۀ اخالقی خواجهنصیر بـا نظریـات هنجـاری معاصـر ،بـا
پرسشهای مهمی مواجه میشویم :براساس نظریات فلسفۀ اخالق معاصـر ،نظریـۀ اخالقـی
خواجهنصیر زیرمجموعۀ کدامیک قـرار مـیگیـرد؟ آیـا نظریـۀ اخالقـی خواجهنصـیر فقـط
زیرمجموعۀ یکی ازنظریات اخالقی معاصر است یا با همه نسبت دارد؟ فرضیۀ ما این اسـت

که براساس محوریت سه نظریۀ اخالقـی نتیجـهگرایی ،تکلیـفگرایی و فضـیلتمحوری در
اخالق هنجاری معاصر ،در نظریۀ اخالقی خواجهنصیر در کتاب اخالق ناصری ،رگههایی از
هرسه نظریۀ اخالقی معاصر وجود دارد؛ اما بیش از همه به فضیلتمحوری نزدیـک اسـت و
برهمیناساس ،فضیلتمحور است .نسبت داشتن نظریۀ اخالقـی خواجـه بـا هرسـه نظریـه،
یعنی عناصری از هرسه در نظریۀ اخالقی وی وجـود دارد؛ امـا فضـیلتمحور بـودن نظریـۀ
اخالقی او نشان میدهد در این نظریه ،عناصر اخالق فضیلتمحور غالباند؛ بنابراین نبایـد
وجود عناصری از هرسه نظریۀ اخالقی را نبود انسجام در نظریۀ وی بدانیم .این مقالـه اولـین
اثری است که به بررسی تحلیلی معیار ارزدهای اخالقـی در نظریـۀ اخالقـی خواجهنصـیر
میپردازد و ارتباط نظریۀ وی را با نظریات فلسفۀ اخالق معاصر مشخ

میکند.

اخالق مبتنی بر کردار ،بیشتر بر فعل اخالقی و درستی یا نادرستی آن تمرکز میشود .اخـالق
مبتنی بر کردار به دو شاخۀ فرعی تقسیم میشود :اخالق تکلیـفگرا 1و اخـالق نتیجـهگرا1
(هولمز)7۱ :۱۹80 ،؛ اما در اخالق فضیلتمحور 3بهجای تأکید بـر عمـل اخالقـی و درسـتی یـا
نادرستی آن ،بر منش ،شخصیت و انگیزههای فاعل اخالقی 4تمرکـز مـیشـود (فرانکن ا:۱۹8۹ ،

 .)۱1۱در این قسمت تالد میکنیم هریک از این نظریات را معرفی و تشریح و نسبت نظریـۀ
اخالقی خواجهنصیر را با هریک مشخ

کنیم.

 .1نظریۀ اخالقی خواجهنصیر و نتیجهگرایی

در این بخـش ،نتیجـهگرایی را در اخـالق هنجـاری معرفـی اجمـالی خـواهیم کـرد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Deontological ethics
2. Consequentialism
3. Moral agent
4. Moral agent

نسبت نظریۀ اخالقی خواجهنصیر و نظریات هنجاری فلسفۀ اخالق معاصر

نظریات اخالقی به نظریات مبتنی بر کردار و نظریات فضیلتمحور تقسیم میشـوند .در

۷۷

مشخ

میکنیم نظریۀ اخالقی خواجهنصیر چقدر با این نظریه قرابت دارد.

 .1.1نتیجهگرایی

ال جامع و مشـخ
اگرچه دربارۀ تعریفی کام ا

از نتیجـهگرایی اتفـاقنظری وجـود نـدارد،

میتوان تعریفی عرضه کرد که جامعیت بسیاری داشته باشـد .براسـاس نتیجـهگرایی اخالقـی،
جایگاه اخالقی عمل ،یعنی درستی یا نادرستی این عمل بهلحاظ اخالقی با نتـایج آن مشـخ
میشود ( .)Carlson, 1995: 5در اینجا منظور از نتیجۀ عمل ،نتایج بیـرون از اخـالق اسـت .اگـر مـا
(عامل اخالقی) معتقد باشیم تکالیف اخالقی همچون وفاداری ،راسـتگویی  ،پـاکدامنی و ...
نتایجی هستند که در اخالق باید به آنها دست بیابیم؛ یعنی باید راستگو ،وفـادار و پـاکدامن
باشیم ،نتیجهگرا نیستیم ،بلکه تکلیفگرا هستیم .هم نتیجهگرایی و هم تکلیـفگرایی معتقدنـد
در اخالق باید به نتایجی دست یابیم؛ اما تکلیـفگرایی ایـن نتـایج را درون اخـالق مـیدانـد؛
درحالیکه نتیجهگرایی به نتایج بیرون اخالق معتقد است (فرانکنا.)1۹-10 :۱۹8۹ ،
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یکی از مهمترین صورتهای نتیجهگرایی ،سودگرایی 1اسـت .برمبنـای ایـن نظریـه،

ارزدگااری اخالقی توجه کنیم که بـا رفـاه و سـعادت شخصـی مـا ارتبـاط دارنـد؛ امـا

۱۳۳

سودگراییان معتقدند باید تأثیر پیامدهای عمل را بر همۀ انسانها درنظر بگیـریم؛ بنـابراین

ارزد اخالقی عمل با پیامدهای آن مشـخ

خواهـد شـد ( .)Hinman, 2003: 136البتـه الزم

است به تمایز سودگرایی و خودگرایی اخالقی 1توجه کنیم .خودگرایی نیز یکی از اقسـام
نتیجهگرایی است .ازنظر خودگرایان ،تنها وظیفۀ اخالقی هر انسان پیگیـری کـردن منـافع
شخصی خودد است؛ درواقع برمبنای این نظریه ،ما هیچ تعهد اخالقی به سـایر انسـانها
نداریم ()Mulgan, 2001: 9؛ پس برمبنـای خـودگرایی ،فقـط بایـد بـه نتـایجی از عملمـان در

نتیجهگرایان معتقدند عمل درست اخالقی ،عملی است کـه بیشـترین پیامـدهای مثبـت را
برای بیشتر انسانها بهوجود آورد .جرمی بنتام و جان استوارت میل از مهمتـرین مـدافعان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Utilitarianism
2. Moral egoism

این نظریه هستند .سودگرایی بنتام صورتی از لاتگرایی 1است .بنتام معتقـد اسـت عمـل
اخالقی ،عملی است که در راستای به حداکثر رسـاندن لـات و بـه حـداقل رسـاندن درد
باشد؛ درواقع بنتام سود را براساس لات و خوشی تعریـف میکنـد؛ امـا ازنظـر میـل الزم
است سود را برمبنای سعادت و خوشبختی تعریف کنیم؛ بنابراین الزم اسـت بـه تفکیـک
خوشی 1و سعادت 3توجه کنیم .مقولۀ خوشی بیشتر با لاتهای حسی و جسـمی مـرتبط
است؛ درحالیکه سعادت کمتر به جسم مربـوط میشـود و بیشـتر بـه چیزهـای ذهنـی و
روحانی بـازمیگردد ( .)Hinman, 2003: 137-138اکنـون میتـوان تفـاوت سـودگرایی میـل و
سودگرایی بنتام را فهمید .بنتام بیشتر بر لاتهای لحظهای تأکید ،امـا میـل بـه سـعادت و
لات بلندمدت توجه میکند.
پــس از تعریــف نتیجــهگرایی ،تــالد مــیکنیم نظریــۀ اخالقــی خواجهنصــیر را
پدیدارشناسانه 4بررسی و مشخ

کنیم چه نسبتی با نتیجهگرایی دارد .یکی از مقوالت مهم

در نظریۀ اخالقی خواجهنصیر ،سعادت و ارتباط آن بـا لـات عقلـی اسـت .بـهنظر مـیآیـد
باتوجهبه این مقوله بتوان میان نتیجهگرایی و این نظریه نسبتی برقرار کـرد .بـرای تبیـین ایـن
نسبت ،ابتدا از مقولۀ سعادت در نظریۀ اخالقی خواجه گزارشی میدهیم.
خواجهنصیر پیوند عمیقی میان سعادت و فضیلت برقرار میکند و رسیدن به سـعادت را
درگرو فضایل اخالقی میداند .وی در کتاب اخالق ناصری دربارۀ سعادت اینگونـه سـخن
میگوید:
«اول مراتب فضایل که آن را سعادت نام کردهاند ،آنست که مـردم ارادت و طلـب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hedonism
2. Pleasure
3. Happiness

نسبت نظریۀ اخالقی خواجهنصیر و نظریات هنجاری فلسفۀ اخالق معاصر

 .2.1تحلیل نظریۀ خواجهنصیر بر مبنای نتیجهگرایی

۱۳۱

در مصالح خویش اندر این عالم محسوس و امور حسی که تعلق به نفس و بـدن
دارد ،و آنچه بدان متصل و باز آن مشارک بود ،صرف کند ،و تصرف او در احـوال
محسوس از اعتدالی که مالیم آن احوال بود خارج نشـود ،و در ایـن حـال مـردم
هنوز مالبس اهوا و شهوات بود؛ اال آنکه اعتدال نگهدارد و از افراط تجاوز نماید،
و او در این مقام با آنچه بران اقدام باید نمود نزدیکتر بـود از آنچـه احتـراز از آن
واجب بود ،چه امور او متوجه بود به صـواب تـدبیری متوسـط در فضـیلت ،و از
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تقدیر فکر خارج نیفتد هرچه مشوب بود به تصرف در محسوسـات؛ پـس مرتبـۀ
دوم ،و آن چنان بود که اراده و همت در امر فضل از اصـالح حـال نفـس و بـدن
صرف کند بیآنکه مالبس اهوا و شهوت بود ،و به مقتنیات حسی التفـاتی نمایـد؛
مگر آنچه ضروری و ناگزیر بود؛ پس فضیلت مـردم در ایـن نـوع رتبـت متزایـد
میشود ،چه مراتب و منازل این نوع بسیار است ،بعضی از بعضی بلندتر و سـبب
آن تکثر؛ اما اوالا ازجهت اختالف طبایع بود ،و ثانیاا ازجهـت اخـتالف عـادات ،و
ثالثاا ازجهت تفاوت مدارج در علم و معرفت و فهـم ،و رابعـاا ازجهـت اخـتالف
همتها ،و خامساا بهحسب تفاوتی که در شـوق و تحمـل مشـقت طلـب افتـد».

در مرتبۀ اول سعادت سخن میگوید ،درواقـع از نقـش مهـم فضـیلت عقالنـی در سـعادت

۱۳۱

پردهبرداری میکند.

(طوسی)۳۱-8۳ :۱۹۳۱ ،

در اینجا خواجهنصیر تالد میکند نقش مهم عقالنیت را در زندگی سعادتمندانه معرفی
کند .اشارۀ وی به رعایت اعتدال برای دستیابی به سعادت و تأکید بر نسبت مستقیم سـعادت
با جلوگیری از خروج امور و افعال از تقـدیر فکـر ،نمایـانگر ارتبـاط مهـم تعقـل و زنـدگی
سعادتمندانه در نظریۀ اخالقی خواجهنصیر است .بنیاد همۀ فضایل اخالقی در نظام اخالقـی
خواجه ،عقالنیت و حاکمیت قوۀ تعقل است؛ بنابراین وقتی خواجه از نقـش محـوری عقـل

مسئلۀ مهم دیگری که ذیل بح سعادت مطرح میشود ،نسبت سعادت بـا مقولـۀ لـات
است .خواجهنصیر معتقد است فرد سعید درعینحـال کـه براسـاس فضـایل اخالقـی عمـل
میکند ،از نحوۀ زیست خود لات میبرد (همان.)۳7 :
خواجهنصیر برای تشریح لات ناشی از سـعادت ،دو نـوع لـات را از یکـدیگر تفکیـک
میکند .نوع اول لات ،لات انفعالی است .لات انفعالی ،لاتی است کـه از چیزهـای حسـی

مثل خوردن ،آشامیدن و ارتباط جنسی بهدست میآید .وی این لات را انفعالی مینامد؛ زیـرا
ازیکسو پایدار نیست و ازطرفدیگر ،در بسیاری از موارد به رنج تبدیل میشـود .درمقابـل
این نوع لات ،لات فعلی قرار دارد .لاتی که نتیجۀ سعادت است ،لات فعلـی اسـت .لـات
فعلی برخالف لات انفعالی ،ذاتی است؛ زیرا به ضد خودد تبدیل نمیشود .لات ناشـی از
تأمل نظری و اندیشیدن دربارۀ چیزهای مجرد و الهی ،لاتی فعلی و ذاتی است کـه هیچگـاه
به رنج تبدیل نمیشود و پایدار است (همان.)۳8 :
باتوجهبه جایگاه مقولۀ سعادت و لات عقلی در نظریـۀ اخالقـی خواجهنصـیر مـیتـوان
گفت نظریۀ وی با نتیجهگرایی مرتبط است .چنانچه گاشت ،براساس نتیجهگرایی اخالقـی،
درستی یا نادرستی عمل براساس نتایج آن مشخ

خواهد شد؛ پس میتوان گفت رگههایی

عالی فضیلت در این است که آدمی فعل را فقط برای خود فعل انجام دهـد ،سـعادت نیـز در
نظام اخالقی او جایگاه ویژهای دارد .سعادت همان خیر ذاتـی اسـت کـه اگـر فـردی بـه آن
برسد ،محتاج چیزی باالتر از آن نیست .همچنـین خواجهنصـیر سـعادت را از جـنس لـات
فعلی میداند .این مسئله نیز حاکی از آن است که او به نتـایج بیـرون از اخـالق توجـه دارد.
اساساا توجه خواجه به فضایل اخالقی و عقالنیت انسان ازاینحی است که اینهـا آدمـی را
به سعادت نزدیک میکنند .در مراتب عالی فضیلت نیـز باوجوداینکـه نـوعی تکلیـفگرایی
بهچشم میخورد (در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت)؛ اما درنهایت مرتبـهای از فضـیلت اسـت و
باید به سعادت منجر شود؛ ازسویدیگر ،تمایزی که خواجهنصیر میان لـات عقلـی و لـات
حسی قائل است و تأکیدد بر لات عقلی ،نظریۀ وی را بـه سـودگرایی از نـوع سـودگرایی
میل نزدیک میکند.
 .2نظریۀ اخالقی خواجهنصیر و تکلیفگرایی

در ایـن بخـش ،نظریـۀ تکلیـفگرایی اخالقـی را معرفـی و پـسازآن تـالد مـیکنــیم
بخشهایی را از نظریۀ اخالقی خواجهنصیر مشخ

کنیم که با تکلیفگرایی قرابت دارد.
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از نتیجهگرایی در نظریۀ اخالقی خواجهنصیر وجود دارد .اگرچـه وی معتقـد اسـت مراتـب

۱۳۰

 .1.2تکلیفگرایی

یکی از مهمترین نظریات هنجاری در فلسفۀ اخـالق معاصـر ،تکلیـفگرایی اسـت کـه
رقیب اصلی نتیجهگرایی است .تکلیفگرایان اخالقی معتقدند تکالیف اخالقی ما فـینفسـه
ارزشمند هستند؛ حتی اگر هیچ نتیجۀ مثبتی در زندگی ما نداشته باشند .براساس صورتهای
معتدلتر تکلیفگرایی ،درسـتی اخالقـی عمـل فقـط برخاسـته از نتـایج آن نیسـت و بایـد
مالحظات تکلیفگرایانه را نیز درنظر گرفت ( .)Kagan, 1998: 71صورتبندیهای مختلفـی از
تکلیفگرایی وجود دارد؛ اما مهمترین و معروفترین صورتبندی ،نظریـۀ اخالقـی کانـت
است .کانت از تکلیفگرایی قاعدهمحور دفاع و براساس آن قـوانین کلـی را بـه مـا معرفـی
میکند که با آنها میتوانیم در شرایط جزئی عمل ،تکلیف اخالقی خود را تشـخی

دهـیم

(پ المر .)۱8۳-۱88 :۱۹8۳ ،در نظریۀ اخالقی کانت نیز ماننـد سـایر نظریـات تکلیـفگرا ،تکـالیف
اخالقی محور و هدف اعمال اخالقی هستند .ازنظر کانت عملی اخالقی است که  )۱مطـابق
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تکلیف اخالقی باشد؛  )۱ازروی تکلیف اخالقی انجام شود (.)Driver, 2007: 80-84
 .2.2تحلیل نظریۀ اخالقی خواجهنصیر براساس تکلیفگرایی

بهنظر میآیـد در نظریـۀ اخالقـی خواجهنصـیر نیـز عناصـری وجـود دارد کـه آن را بـه
تکلیفگرایی اخالقی نزدیک میکند .برای اثبات این مطلب الزم اسـت دوبـاره بـه بررسـی
مقولۀ سعادت و مراتب آن در نظریۀ اخالقی خواجهنصیر توجه کنیم.
خواجهنصیر معتقد است باالترین مرتبۀ سعادت در این است که افعال انسان شـبیه افعـال
خداوند شود:
«و آخر مراتب فضیلت آن بود که افعال مردم همه الهی محض شود ،و افعال الهـی
خیر محض بود ،و فعل که خیر محض بود فاعلش نه از برای غرضی دیگـر کنـد
جز نفس فعل ،چه خیر محض غایتی بود فاعلش نه از برای غرضی دیگر کند جز
نفس فعل ،چه خیر محض غایتی بود مطلـوب لااتـه و مقصـود لنفسـه ،و آنچـه
غایت بود ،و خاصه در غایت نفاست بود ،نه از برای چیـز دیگـر بـود( ».طوس ی،
)۳2-۳۱ :۱۹۳۱

باتوجهبه سخنان خواجهنصیر زمانی میتوانیم بگوییم عمل فردی که به فقیر کمک کـرده

الهی است که هدف او از این عمل ،نفس درستی و خیریت عمل باشد؛ اما چنانچه ایـن فـرد
انگیزه و هدف دیگری داشته باشد؛ برای نمونه ،دنبال تأیید دیگران و بهدسـت آوردن عـزت
اجتماعی باشد یا در انتظار سساسگزاری فقیر باشد ،عمل او عملی الهی و خداگونـه نخواهـد
بود .در اینجا ممکن است بگویند سخن خواجهنصیر بیشتر بـا غایـتگرایی یـا نتیجـهگرایی
مرتبط است تا تکلیفگرایی؛ زیرا براساس این مطلب ،غایت رفتار انسان ،الهی شدن و تشـبه
به پروردگار در عمـل اسـت؛ بنـابراین در اینجـا نتیجـۀ عمـل اخالقـی محوریـت دارد؛ امـا
همانگونهکه در قسمت نتیجهگرایی گفتیم ،تکلیفگرایان اخالقی نیز بـهیکمعنـا نتیجـهگرا
هستند؛ زیرا غایتی را برای فعل اخالقی درنظر میگیرند و این غایت همان تحقق ارزدهای
اخالقی و عمل کردن به انگیزۀ ادای تکلیف است؛ اما تفاوت نتیجهگرایی بهمعنای مصطلح با
ارزد غیراخالقی (نه ضداخالقی) عمل ،ارزد اخالقی آن را تعیین مـیکنـد .در اینجـا نیـز
وقتی میگوییم ازنظر خواجه مرتبۀ عالی فضیلت ایـن اسـت کـه افعـال انسـان الهـی شـود،
بیشک نـوعی غایـتگرایی وجـود دارد؛ امـا ایـن غایـتگرایی ،غایـتگرایی عـام اسـت؛
بهگونهایکه تکلیـفگرایی هـم زیرمجموعـۀ آن قـرار میگیـرد؛ امـا غایـتگرایی بـهمعنای
مصطلح که سـودگرایان نیـز طـرفدار آن هسـتند ،غایـتگرایی از ایـن نـوع نیسـت؛ زیـرا
همانگونهکه گفتیم ،در غایتگرایی بهمعنای خاص ،نتایج بیرون از اخالق ،مشـخ

کننـدۀ

ارزد اخالقی عمل است .اگرچه خواجهنصیر میگوید عالیترین مرتبۀ فضیلت ،تشبه افعال
انسان به افعال الهی است و بههرحال نوعی غایت است ،محتوای افعال الهی کـه قـرار اسـت
افعال انسان با آن سازگار شود ،به تکلیفگرایی نزدیک است؛ درواقع رفتار انسـان نیـز بایـد
بهگونهای باشد که فعل را فقط برای خود آن انجام دهد ،نه برای نتایج بیرون از آن.
خواجهنصیر در کتاب اوصاف االشراف ،مبح

اخالص را مطرح میکند که با نکتۀ اخیر

مرتبط است .مقصود خواجهنصیر از اخالص این است که آدمی هر عملی را انجام میدهـد،
فقط با انگیزۀ تقرب بـه پروردگـار باشـد و هـیچ غـرض و انگیـزۀ دیگـری نداشـته باشـد.
انگیزههایی که اخالص را ازبین میبرند ،چیزهایی مانند جاه ،مقام و آرزوی نیکنامی اسـت
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تکلیفگرایی این است که نتیجهگرایی به نتایج بیرون اخالق توجـه میکنـد و معتقـد اسـت
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(طوس ی)۱2۱ :۱۹7۹ ،؛ بنابراین ازنظر خواجهنصیر خال

کردن فعل از انگیزههای بیرون از خـود

فعل الزمۀ سعادت است .اگرچه غایت نهایی همـۀ افعـال انسـان قـرب الهـی اسـت ،افعـال
اخالقی به انسان کمک میکنند به این غایت دست یابد .گفتنی است که بحـ

خواجهنصـیر

در این بخش از کتاب اوصاف االشراف ،تفاوت مهمی بـا تکلیـفگرایی بـهمعنای مصـطلح
دارد .در تکلیفگرایی نباید هیچ انگیزهای غیر از تکلیف اخالقی در عمل به تکلیـف وجـود
داشته باشد؛ اما خواجهنصیر در این قسمت ،انگیزۀ تقرب بـه پروردگـار را بـاالترین انگیـزۀ
عمل میداند؛ ازاینرو از تکلیـفگرایی دور میشـود؛ امـا ممکـن اسـت بگـوییم در نظریـۀ
اخالقی خواجهنصیر ،تقرب به پروردگار فینفسه تکلیفی اخالقی و البتـه مهمتـرین تکلیـف
اخالقی است .باتوجهبه این تفسیر ،نظریۀ اخالقی او به تکلیفگرایی نزدیک میشود.
خواجهنصیر نیز معتقد است فرد زمانی به مراتب باالی فضـیلت مـیرسـد کـه افعـال او
همگی غایت فینفسه باشند و هدف و انگیـزهای زائـد بـر انجـام دادن فعـل نداشـته باشـد.
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همانطورکه گفتیم ،خواجه با طرح این مسـئله ،معیـاری عینـی بـرای تعیـین درسـتی عمـل
اخالقـی وضــع میکنــد؛ امــا ازســویدیگــر ،ایـن مطلــب موضــع اخالقـی وی را بهنظریـه
تکلیفگرایی اخالقی نزدیک میکند؛ ازاینرو میتوان گفـت عناصـر تکلیفگرایانـه نیـز در
نظام اخالقی خواجهنصیر یافت میشود.
 .3نظریۀ اخالقی خواجهنصیر و اخالق فضیلتمحور

در این قسمت ،اخالق فضیلتمحور را معرفی و تبیین و پـسازآن باتوجهبـه معیارهـای
موجود در این نظریه ،نظریۀ اخالقی خواجهنصیر را تحلیل و بررسی میکنیم.
 .1.3اخالق فضیلتمحور

اخالق فضیلتمحور پیشینۀ قوی دارد و بهلحاظ تاریخی بر تکلیفگرایی و نتیجـهگرایی
اخالقی مقدم است .این مکتب ریشه در اندیشههای اخالقی فیلسوفان یونان و چـین باسـتان
دارد .این فیلسوفان بر فضایل شخصیت همچون عدالت و شجاعت تأکید و چگـونگی تـأثیر

این مقوالت را بر زندگی خـوب و شـکوفایی انسـان بیـان کردنـد ( .)Russell, 2013: 1اخـالق
فضیلتمحور ازحی تأکید بر فضایل و شخصـیت 1عامـل اخالقـی در تقابـل بـا نظریـات
تکلیفگرا و نتیجهگرا قرار میگیرد؛ زیرا تکلیفگرایی اخالقی بر تکالیف و قوانین اخالقـی
تأکیــد و نتیجــهگرایی بــه نتــایج عمــل اخالقــی توجــه منحصــربهفردی میکنــد .اخــالق
فضیلتمحور ریشه در اندیشههای اخالقی افالطون و ارسطو دارد ( .)Hursthouse, 1999: 4بهنظر
میرسـد گسـترد بسـیاری از نظامهـای اخالقـی فضـیلتمحور در دوران مـدرن بـهدلیل
کاستیهای بنیادینی است که در نتیجهگرایی و تکلیـفگرایی اخالقـی وجـود دارد .افـرادی
چون الیزابت آنسکوم و السدیر مکاینتـایر منتقـدان جـدی سـودگرایی و تکلیـفگرایی در
دوران مدرن هستند .ازنظر آنها ایندو نظـام اخالقـی بـا درنظـر نگـرفتن شخصـیت فاعـل
بیش از هرچیز انسان را به رباتی محاسبهگر تبدیل میکنند و نشاط واقعـی زنـدگی را ازبـین
میبرند ( .) Gardiner, 2005: 1-2این مسئله ناظر به بعد قانونگرا و درعینحـال ،عمـل محـور دو
نظریۀ تکلیفگرایی و نتیجهگرایی اخالقی است؛ درواقع اخالق فضیلتمحور بهجای تمرکز
بر درستی یا نادرستی اعمال ،که معموالا برگرفته از قوانین اخالقی عام است ،بر خـود عامـل
اخالقی و منش او تأکیـد میکنـد ( .)Chappell, 2014: 76یکـی از دالیـل مطـرح شـدن اخـالق
فضیلتمحور در دوران معاصر ،این بود که بیشتر فیلسـوفان اخـالق معاصـر متوجـه شـدند
نظریات اخالقی سودگرا دربارۀ انگیزهها ،عواطف و ارتباطات شخصی انسانها کاسـتیهای
مهمی دارند؛ اما اخالق فضیلتمحور به چنین مسائلی بهشـدت توجـه میکنـد .ایـن مسـئله
تاجایی پیشرفت که افرادی چون برنـارد ویلیـامز مـدعی شـدند سـودگرایی اخالقـی اگـر
بخواهد مبانی اصلی خود را حفظ کند ،به ما اجـازه نمیدهـد ارتباطـات عشـقی و دوسـتانه
داشته باشیم (.)Oakley, 2014: 64
دو نوع رویکرد بنیادی به اخالق فضیلتمحور وجود دارد :رویکـرد افراطـی و رویکـرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Character
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اخالقی ،عواطف و احساسات انسانی و در یک کالم ،انسانیت انسان را نادیـده مـیگیرنـد و

۱۳۵

ال نادرسـت و
معتدل .طرفداران رویکرد افراطی معتقدند نظریات تکلیفگرا و نتیجهگرا کام ا
در تعارض با اخالق فضیلتمحورند؛ امـا مـدافعان اخـالق فضـیلتمحور معتـدل ،اخـالق
فضیلتمحور را مکمل نظریات تکلیفگرا و نتیجهگرا میدانند و بر این باورنـد کـه بـهدلیل
بیتوجهی به منش و شخصیت عامل اخالقی در این نظریات ،وجـود نظریـۀ فضـیلتمحور
ضروری است (الودن.)2۳۹-2۳2 :۱۹۳2 ،
معیار ارزدگااری در اخالق فضـیلتمحور ،فضـایل هسـتند؛ امـا بسـیاری از عالمـان
اخالق فضیلتمحور معتقدند ایـن مسـئله بـهمعنای نادیـده گـرفتن درسـتی عمـل و عـدم
ارزدگااری آن در این نظریه نیست .ازنظر آنها بایـد ارزدگـااری اعمـال افـراد برمبنـای
ارزدگااری شخصیت آنها باشد .آنها معتقدنـد معیـار اصـلی ارزدگـااری در اخـالق،
فضایل هستند و عمل درست عملی است که منطبـق بـا فضـایل اسـت ( .)Driver, 2007: 137در
اخالق فضیلتمحور ،فضایل و شخصـیت شـخ
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فضـیلتمند پیونـدی ناگسسـتنی دارنـد.

فضایلی چون صداقت ،شجاعت و مهربانی ،ویژگیهای شخصـیت در ایـن نظریـۀ اخالقـی
هستند .این ویژگیها یا فضایل ،پایدارند و موجب میشوند شـخ

فضـیلتمند در شـرایط

مختلف ،اعمال اخالقی واحدی انجام دهد؛ برای نمونه ،وقتی از شخصیتی سخن مـیگـوییم
که از فضیلت شجاعت بهرهمند است ،در موقعیتهای گوناگون شجاعانه عمل میکند و این
نوع عملکرد در یکی از ویژگیهای پایدار شخصیت او ریشـه دارد () Miller, 2014: 4118-4119؛
درواقع فضایل اخالقی ویژگیهای متکثری هستند که در کـل منسـجمی بـه نـام شخصـیت
وحدت مییابند؛ ازسویدیگر ،دراثر کنار هم قرار گرفتن این فضـایل اسـت کـه شخصـیت
اخالقی ساخته میشود؛ بنـابراین ارتبـاط ایـندو مقولـه در اخـالق فضـیلتمحور عمیـق و
ناگسستنی است.
وقتی وارد حوزه اخالق فضیلتمحور میشویم ،پرسشهایی مطرح میشوند کـه پاسـخ
دادن به آنها برای فهم بهتر این نظریه ضروری است .ازآنجاکه بنیـان اخـالق فضـیلتمحور
بر فضایل اخالقی است ،اولین پرسش ،پرسش از چیستی فضیلت است .ارسطو معتقد اسـت
فضیلت اکتسابی است ،دراثر تکرار اعمال منطبق با فضیلت در طبیعت و نفـس انسـان پدیـد

میآید و به ویژگی پایدار نفس تبدیل میشـود (ارس وو)8۱ :۱۹8۹ ،؛ درواقـع ازنظـر او فضـیلت
ویژگی منش و شخصیت فرد است که در اعمال متداول و روزمرۀ وی بروز میکنـد .بـهزعم
او فردی که گاهی راست و گاهی دروغ میگوید ،از فضیلت صداقت بهرهمند نیسـت (ریچل ز،

)21۹ :۱۹87؛ درواقع چنین انسانی فقط در شرایطی راست میگوید که صـداقت بـرای او مفیـد
است؛ بنابراین کسی که فضیلت صـداقت دارد ،شخصـیتی دارد کـه جـز راسـتگویی از آن
انتظار نمیرود.
ارسطو معتقد است مهمترین ویژگی فضیلت ،رعایت اعتدال و حد وسط در انجـام دادن
عمل است؛ برای نمونه ،زمانی فضیلت شـجاعت در نفـس بـهوجود مـیآیـد کـه آدمـی در
مواجهه با شرایط خطرناک از افراط و تفریط بسرهیزد که اولـی بـه تهـور و دومـی بـه تـرس
نمایانگر این است که عمل در فضیلت ریشه دارد.
اگرچه درستی عمل برای ارسطو مهم است ،شرط کافی برای فضـیلتمندانه بـودن عمـل
نیست .براساس نظریۀ اخالقی او ،فضیلتمند کسی نیست کـه فقـط عمـل درسـت را انجـام
میدهد ،بلکه کسی است که عمل درست را در شـرایط روحـی ،روانـی و عـاطفی مناسـب
انجام میدهد ()Driver, 2007: 140-141؛ بنابراین در نظریۀ اخالقی ارسطو این مسـئله نیـز بسـیار
مهم است که عمل درست از چه شخصیتی صادر میشود که یکی از مهمترین وجـوه تمـایز
نظریۀ او از تکلیفگرایی و نتیجهگرایی است.
ازنظر پین کافس 1تعریف دقیقتری از فضیلت وجود دارد .وی معتقـد اسـت فضـایل و
رذایل اخالقی کیفیاتی هستند که ما را بهسوی افراد جاب میکنند یا موجـب بیـزاری مـا از
آنها میشوند (ریچلز .)211 :۱۹87 ،بهنظر میآید پـین کـافس تـالد مـیکنـد مقولـۀ تمایـل یـا
بیتمایلی انسان را به فضایل و رذایل در تعریف ارسطویی از فضیلت وارد کند؛ گویا مقصود
وی این است که وجود فضایل اخالقی در هر فرد عاملی اسـت کـه فـینفسـه و مسـتقل از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متنهی میشود (ارسوو .)82-8۱ :۱۹8۹ ،ازنظر ارسطو این احساس لات هنگـام انجـام دادن عمـل
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چیزهای بیرونی همچون ثروت ،ظاهر یا موقعیت اجتماعی موجب میشود جـاب دیگـران
شویم و به آنها تمایل پیدا کنیم؛ درمقابل ،رذایل اخالقی نیز چیزهایی هستند کـه صـرفنظر
از مقوالت ماکور باع

دلزدگی از دیگران و بیتمایلی به آنها میشوند.

کریستین سوانتون یکی از نظریهپردازان اخـالق فضـیلتمحور معاصـر اسـت .وی معتقـد
است باید در تعریف فضیلت ،مقوالت متعدد را درنظر بگیریم .او برهمیناساس نظریۀ خـود را
اخالق فضیلتمحور کثرتگرایانه مینامد .ازنظر او زمانی میتوان گفت فضیلت در شخصـیت
فرد شکل گرفته است که در مواجهه با شرایط ،افراد و چیزهای مختلف ،بهترین پاسخ را بدهـد
() Swanton, 2003: 1-3؛ درهرصورت ،تعریف غالب از فضیلت در دوران مدرن ،تعریف ارسـطویی
است (البته فیلسوفان اخالق مدرن آن را بسـط دادهانـد)؛ بنـابراین مهمتـرین وجهـی را کـه در
تعریف فضیلت باید درنظر بگیریم ،این است که فضیلت در شخصـیت فـرد فضـیلتمند ریشـه
دارد و از فضیلتمند ،جز اعمال فضیلتمندانه انتظار نمیرود.)Fieser, 2010: 128-129( .
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حتی با پایرد این تعریف کلی از فضیلت باید به نکات مهمی توجه کنـیم .اول اینکـه در
بسیاری از موارد ،فضایل و رذایل اخالقی درهمتنیده و مـرتبط بـا یکدیگرنـد و تفکیـک آنهـا
مشکل است؛ یعنی چیزی که ابتدا فضیلت فینفسه خوب بهنظر میآید ،مـیتوانـد بـه انتخـاب
اخالقی بد منجر شود .همچنین ممکن است چیزی که ابتدا رذیلت اخالقی فینفسه بـد بـهنظر
میآید ،به انتخاب اخالقی خوب منجر شود؛ برای نمونه ،وقتشناسـی 1کـه فضـیلتی اخالقـی
است ،میتواند مانع کمک کردن ما به دیگران در شرایط ضـروری شـود ()Kupperman, 2009: 244؛
پس فضایل اخالقی باید در یک زمینه و چهارچوب فهم شوند و بایـد توجـه کنـیم در برخـی
موارد میان این فضایل تعارض بهوجود میآید که حل آن مستلزم انتخابی عقالنی است.
آخرین پرسشی که هر نظریۀ اخالقی فضیلتمحور باید پاسـخ دهـد ،پرسـش از نسـبت
زندگی مطلوب و عمل کردن براساس فضایل اخالقـی اسـت .بسـیاری از مـدافعان اخـالق
فضیلتمحور معتقدند پرسش از بهترین راه برای زندگی و چگونگی دستیابی به خوشـبختی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Punctuality

و شادمانی ،بنیادیترین پرسش اخالقی است .ازنظر آنها برای پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش
باید به این پرسش جواب دهیم که چگونه شخصی باشـیم و چـه شخصـیتی داشـته باشـیم
( .)Russell, 2013: 7آنها معتقدند چون پرسـش از ویژگیهـای مـنش و شخصـیت در اخـالق
فضیلتمحور مطرح میشود و ازطرفی پاسخ بـه ایـن پرسـش پیششـرط جـواب دادن بـه
پرسش از معنای زندگی خوب است ،این نظریـه بهتـر از سـایر نظریـهها ارتبـاط اخـالق و
زندگی مطلوب را تبیین میکند.
در نظریۀ اخالقی سقراط پیوند فضایل اخالقی و خوشبختی چنـان مسـتحکم اسـت کـه
وی عقیده دارد فضیلت نهتنها شرط الزم برای خوشبختی و زندگی شاد ،بلکـه شـرط کـافی
برای تحقق آن است (.)Zagzebski, 2006: 53
تعریفی دقیق از زندگی مطلوب نیاز داریم .برخی عالمان اخالق فضـیلت معتقدنـد زنـدگی
مطلوب ،روبهرشد و ترقی است و در آن توانمندیهای بالقوۀ انسـان بـه فعلیـت مـیرسـند.
برخی دیگر بر این باورند که زندگی مطلوب ،زنـدگی لـاتبخش و رضـایتبخش اسـت.
بسته به تعریف ،هریک از این فیلسوفان تالد میکننـد ارتبـاط زنـدگی مطلـوب و فضـایل
اخالقی را توضیح دهند ()Swanton, 2005: 57؛ برای نمونه ،ارسطو معتقـد اسـت سـعادتمندی و
زندگی مطلوب برای آدمی زمانی حاصل میشود که عقالنیت خود را در عمل بهکار بگیرد و
از اعمال غیرعقالنی خودداری کند .ارسطو بر این باور است که فقط با بهرهمنـدی از فضـایل
اخالقی است که انسان میتواند زندگی عقالنی و مطلوبی داشته باشد (ریچلز.)200-201 :۱۹87 ،
براساس ارتباطی که ارسطو میان زندگی فضیلتمندانه و زندگی مطلوب برقـرار مـیکنـد،
نظریۀ اخالقی او را سعادتگرایـی 1مـینامنـد ( .)Swanton, 2005: 77البتـه در کنـار ارسـطو ،بـه
افالطون و رواقیان نیز سعادتگرا میگویند؛ امـا ایـن متفکـران دربـارۀ چیسـتی سـعادت و
چگونگی دستیابی به آن نظر یکسانی ندارند ( .)Baril, 2014: 17ازنظر ارسطو سـعادت بـاالترین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برای تحلیل دقیق این رابطه عالوهبر تعریفی دقیق از فضیلت اخالقی و فرد فضیلتمند ،به

۱۱۱

خیر انسان است که ازطریق عمل مطابق فضایل بهدست میآید .البتـه او تأکیـد مـیکنـد کـه
صرف عمل مطابق با فضیلت ضامن رسیدن به سـعادت نیسـت؛ زیـرا چیزهـای خـارجی و
بیرون از انسان مثل ثروت ،دوست و فرزند نیز بر سعادتمندی او اثر میگاارنـد (ارس وو:۱۹8۹ ،

)8۱-7۳؛ درواقع ارسطو معتقد است همانطورکه زندگی سالم ضامنی برای سـالمتی جسـمی
انسان در کل حیاتش نیست ،زندگی مطابق با فضایل نیز خوشبختی مـا را تضـمین نمیکنـد
()Swanton, 2005: 78؛ گویا ازنظر او زندگی مطـابق بـا فضـایل ،احتمـال سـعادتمندی را بیشـتر
میکند؛ اما آن را قطعی نمیکند.
 .2.3تحلیل نظریۀ اخالقی خواجهنصیر براساس اخالق فضیلتمحور

بهنظر میآید نظریۀ اخالقی خواجهنصیر بیشترین قرابت را با اخالق فضـیلتمحور دارد.
نفسشناسی (بنیان شکلگیری فضایل اخالقی در نظریۀ او) و تعریف وی از اخالق ،این نکتـه را اثبـات
میکند .خواجهنصیر برای تعریف اخالق به تمایز ملکه و حال توجه مـیکنـد .حـال کیفیـت
سال پنجم ـ شماره دوم ـ پیاپی  21ـ بهار و تابستان 2316

نفسانی است که زود ازبین میرود .حال به سرشت و طبع هر انسان بازمیگردد؛ برای نمونه،

از ملکه در تعریف اخالق ،فضیلت باشد؛ یعنی وقتی خواجهنصیر از فضیلت شجاعت سخن

۱۱۱

میگوید ،منظورد ملکهای نفسانی است که انسان فضیلتمند بهسبب داشـتن آن همـواره در

برخی برحسب طبیعتشان زودجود و عصبی هستند؛ اما ملکه کیفیتی نفسانی اسـت کـه در
نفس انسان پایدار است .ملکه برخالف حال از طبع انسان تبعیت نمیکند و با عادت ،تمـرین
و تکرار بهدست میآید (طوسی.)۱۱۱ :۱۹۳۱ ،
پس از این تمایز ،خواجهنصیر در تعریـف اخـالق مـیگویـد« :خلـق ملکـهای نفـس را
مقتضی سهولت صدور فعلی ازو بی احتیاج به فکری و رویتی» (هم ان) .بهنظر میآید مقصـود

همۀ شرایط و بدون تکلف ،افعال شجاعانه انجام میدهـد .ازنظـر او ملکـه ویژگـی مـنش و
شخصیت عامل اخالقی است و سبب میشود عامل اخالقی هنگام مواجهه بـا شـرایطی کـه
مستلزم انجام عمل اخالقی است ،فعل اخالقی را بدون اندیشـه انجـام ندهـد .ایـن ویژگـی
نظریۀ اخالقی خواجهنصیر ،نظریه او را به اخالق فضیلتمحور نزدیک میکند.
ازنظر خواجه نفس در انسان ،جوهر واحدی است که قوای متکثری دارد .نفس سـه قـوۀ

اصلی دارد :شهویه ،غضبیه و ناطقه( .همان .)08 :خواجهنصیر برای هریک از ایـن قـوا فضـیلتی
درنظر میگیرد .فضیلت قوۀ ناطقه ،حکمت ،فضیلت قوۀ غضـبیه ،شـجاعت و فضـیلت قـوۀ
شهویه ،خویشتنداری یا عفت است .عدالت چهارمین فضـیلت اخالقـی اصـلی اسـت کـه
دراثر هماهنگی عملکرد قوای نفس و حاکمیت قوۀ ناطقه بر دو قوۀ دیگر بـهوجود مـیآیـد
(همان .)۱۱8 :معیار خواجه برای تمیز فضیلت از رذیلت ،حد وسط است .ازنظر او تنهـا زمـانی
میتوانیم بگوییم عملی فضیلتمندانه است که در انجام دادن آن جانـب اعتـدال گرفتـه شـده
باشد و از افراط و تفریط در آن اجتناب شود؛ بنابراین دو طرف حـد اعتـدال یـا وسـط ،کـه
حالت افراط و تفریط هستند ،رذیلت است (همان.)۱۱8-۱۱7 :
باتوجهبه تأکید خواجهنصیر بر حد وسط به عنوان معیار عمل اخالقی و مبتنی بر فضیلت
نتیجه گرفت ازنظر او فضایل اخالقی مقوالتی اکتسابی هستند که دراثر تمرین و ممارسـت و
رعایت معیار حد وسط در انجام اعمال اخالقی بهدست میآیند .درواقع فضایل اخالقـی کـه
ویژگی پایدار نفس انسان هستند دراثر تکرار اعمال فضیلتمندانه حاصل میشـوند و امـوری
پیشینی و موروثی نیستند .بنابراین میتوان گفت از این نظر نیز ارتبـاط زیـادی میـان نظریـۀ
اخالقی خواجهنصیر و اخالق فضیلتمحور وجود دارد ٬زیرا همانطور که بیـان گردیـد در
اخالق فضیلتمحور بر اکتسابی بودن فضایل تأکید میشود.
مسئله مهمی دیگری که در نظام اخالقی خواجهنصیر وجود دارد و نسـبت نظریـۀ اخالقـی
وی را با اخالق فضیلتمحور معاصر مشخ

میکند ،ایـن اسـت کـه سـعادتمندی در نظـام

اخالقی وی درگرو فضیلمتند شدن است .وی از فضایل اخالقی چهارگانهای یاد مـیکنـد کـه
هرکدام در ارتباط با یکی از قوای نفس هستند (البته فضیلت عدالت از تعادل و هماهنگی قـوای
نفس بهدست میآید) و فرد سعید فردی است که هرچهار فضیلت را داشته باشد (همان.)۱22 :
مسئلۀ دیگر ذیل اخالق فضیلتمحور این بود که گـاهی در ایـن نـوع اخـالق ،تفکیـک
فضیلت اخالقی از رذیلت بسیار سخت است .در برخی شرایط ،چیزی کـه فضـیلت درنظـر
گرفته شده است ،میتواند نقش رذیلت را بازی کند؛ بههماننسـبت کـه مقولـهای کـه ابتـدا
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و باتوجهبه ساختار کلی نظریۀ اخالقی او و اینکه خلق را امری قابل تغییر میداند ٬مـیتـوان

۱۱۰

رذیلت اخالقی درنظر گرفته شده است میتواند نقش مهمی در دستیابی به فضیلت اخالقـی
داشته باشد .این مسئله نیز در نظام اخالقی خواجهنصیر مستقیم نیامده ،بلکه ضمنی است.
ازنظر خواجهنصیر رذایل اخالقـی همـان بیماریهـای نفسـانی هسـتند و همانطورکـه
میتوانیم بیماریهای جسمی را مداوا کنیم ،امکان درمان رذیلتهـای اخالقـی وجـود دارد.
ازنظر او چهار رود اصلی درمان در طب وجود دارد که میتـوانیم از آنهـا بـرای مـداوای
رذایل اخالقی استفاده کنیم (همان .)۱7۱ :از چهار روشـی کـه در درمـان رذیلتهـای اخالقـی
وجود دارد ،رود سوم مؤید این است کـه ازنظـر خواجـه نیـز در برخـی شـرایط رذیلتـی
اخالقی میتواند نقش مهمی در دستیابی به فضیلت داشته باشد .خواجهنصیر معتقد است در
رود سوم درمان رذیلت ناچاریم فرد را به رذیلتی متمایـل کنـیم کـه در طـرف مخـالف آن
است؛ برای مثال ،اگر فردی به رذیلت جبن مبتالست ،برای رهایی او از ایـن رذیلـت کـه در
طرف تفریط فضیلت اخالقی است ،از او میخواهیم انسان متهوری باشد .تهور نیـز رذیلتـی
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اخالقی است و در طرف افراط فضیلت شجاعت قرار دارد؛ امـا همانطورکـه گفتـیم ،وقتـی
فرد مبتال به جبن را بهسوی تهور متمایل میکنیم ،این امکان فراهم میشود تا به حالت تعادل
متمایل شود که همان شجاعت است؛ درواقع اینجا فرد مبتال را به مرگ میگیرند تـا بـه تـب
ال مشخ
راضی شود (همان .)۱7۱ :کام ا

است که خواجهنصیر در این قسمت بر نقش محـوری

رذیلتی اخالقی در درمان رذیلت اخالقی دیگر تأکید میکنـد ،اگرچـه او معتقـد اسـت ایـن
رود فقط در شرایط اضطراری بهکار میرود؛ بنابراین در اینجا رذیلت اخالقی نقش مهمـی
در دستیابی به فضیلت بازی میکند .البته در این مورد ،رذیلت تهور همچنان رذیلت اخالقی
است و به فضیلت مبدل نمیشود؛ اما باتوجهبه شرایطی که خواجهنصیر برای درمان رذیلـت
اخالقی دیگر بیان میکند ،وسیلهای برای دستیابی به فضیلت میشود .توجه به این مسـئله از
پیچیده بودن ماهیت فضایل و رذایل و وابسته بودن آنها به شرایط پردهبرداری میکند.
آخرین مطلبی که دربارۀ اخالق فضیلتمحور گفتیم ،نسبت مآراستگی به فضایل اخالقی
و زندگی مطلوب بود .بهنظر میآید در نظام اخالقی خواجهنصیر هـردو تعریـف از زنـدگی
مطلوب (در بخش گذش ته) درنظر گرفته شـده اسـت .پسازآنکـه خواجـه بـه عقالنیـت انسـان

همچون ویژگی متمایز او از سایر موجودات اشـاره میکنـد ،میگویـد عقالنیـت در انسـان
بالقوه است و باید به فعلیت برسد؛ ازسویدیگر خواجهنصیر معتقد است زندگی مطلـوب و
سعادتمندانه برای انسان نیز درگرو به فعلیت رسیدن قوۀ عقل است؛ اما زمانی میتوان گفـت
توانمندیهای بالقوه عقل به فعلیت رسیده است که نفس آدمی بـه فضـایل اخالقـی آراسـته
شده باشد؛ بنابراین زندگی مطلوب در نظر خواجهنصیر ارتباط مستقیم و تنگانگی با زنـدگی
فضیلتمندانه دارد؛ اما خواجهنصیر به لات نیز توجه ویـژهای میکنـد و در بخشـی از کتـاب
اخالق ناصری به آن میپردازد .او لات فعلی را از لات انفعالی تفکیک میکند و بر این باور
است که لات فعلی همان سعادت یا زندگی مطلوب اسـت؛ ازسـویدیگـر او معتقـد اسـت
لات فعلی که دربرابر لات انفعالی قرار دارد ،لات عقلی و مقابل لات حسـی اسـت .لـات
حسی در بسیاری از موارد با درد و رنج همراه خواهند بود یا پس از اتمـام لـات ،فـرد را بـا
درد مواجه میکنند .تحلیل مقولۀ لات در نظام اخالقـی خواجهنصـیر نیـز نمایـانگر ارتبـاط
عمیق زندگی مطلوب و سعادتمندانه بـا زنـدگی فضـیلتمندانه اسـت؛ زیـرا ازنظـر خواجـه
سعادت ،لات فعلی است؛ اما لـات فعلـی فقـط ازطریـق لـات عقالنـی بهدسـت میآیـد؛
ازطرفدیگر ،انسانی که لات عقلی را بر لات حسی مقدم میدانـد ،فضـیلتمند اسـت؛ زیـرا
عقالنیت را راهنمای زندگی خود کرده است.
خصوصیات پیشگفته در نظام اخالقی خواجهنصیر ما را به این نتیجه میرساند که ایـن نظـام
اخالقی بیشترین قرابت را با اخالق فضیلتمحور دارد .همانطورکه گفتیم ،اخالق فضـیلتمحور
نیز همانند نظام اخالقی خواجه ،بیشترین تأکید را بر فضایل اخالقـی دارد و معتقـد اسـت شـرط
سعادتمندی انسان آراستگی نفس به فضایل اخالقی اسـت .مهمتـرین انتقـاد فضـیلتگرایـی بـر
نظامهای اخالقی تکلیفنگر و نتیجهگرا غافل شدن از منش عامل اخالقی است .ازنظـر فضـیلت
گرایان تأکید بر مقولۀ فضیلت ،خأل ناشی از بیتوجهی به شخصیت عامل اخالقـی را پـر خواهـد
کرد .در نظام اخالقـی خواجهنصـیر نیـز فضـایل اخالقـی ویژگیهـای نفـس انسـانی هسـتند و
خصوصیات نفس در انسان مقولهای است که شخصیت انسان را مشخ

میکند.
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عقلی ،لاتی است پایدار و هیچگاه به ضدلات ،یعنی الم تبدیل نمیشود؛ درحـالیکـه لاایـا
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نتیجهگیری

این نوشتار تالشی بود برای پاسخ دادن به پرسشهایی که در مقدمه طرح کـردیم .اولـین
پرسش ،پرسش از چیستی نظریات اخالقی هنجاری محوری در فلسفۀ اخالق معاصـر بـود.
براساس یافتههای این تحقیق ،بنیادیترین نظریـات ،تکلیـفگرایی ،نتیجـهگرایی و اخـالق
فضیلتمحور هستند .پرسش دیگر این بود که آیا نظریۀ اخالقی خواجهنصیر با همۀ نظریات
اخالقی معاصر یا فقط با یکی نسـبت دارد .بررسـی نظریـۀ اخالقـی خواجهنصـیر و تحلیـل
کتاب اخالق ناصری ما را به این نتیجه رساند که نظریۀ وی بـا هریـک ازنظریـات هنجـاری
معاصر از برخی ابعاد نسـبت دارد؛ امـا آخـرین و مهمتـرین پرسـش ایـن اسـت کـه نظریـۀ
خواجهنصیر به کدامیک ازنظریات اخالقـی معاصـر نزدیـکتر اسـت .نظریـۀ وی بیشـترین
قرابت را با اخالق فضیلتمحور دارد؛ اما درنهایت باید مشـخ

شـود نظریـۀ اخالقـی وی

تکلیفگرا یا نتیجهگرا یا قرائتی از اخالق فضیلتمحور است .برای ایـن کـار بایـد بـه نکتـۀ
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مهمی اشاره کنیم.
باید مشخ

شود معیار ما برای اطالق واژۀ تکلیـفگرا ،نتیجـهگرا یـا فضـیلتگرا بـر

نظریهای اخالقی چیست .تعاریف نظریات اخالقی معاصر ،اعـم از نتیجـهگرا ،تکلیـفگرا و
فضیلت گرا ،بسیار کلی و انتزاعی است؛ زیرا کار ذهن تقطیع کردن و مرزبندی است؛ امـا در
عمل ،بسیاری از مرزبندیهای ذهنی نقـض میشـوند؛ بـرای مثـال ،وقتـی تکلیـفگرایی را
تعریف میکنیم؛ مقصودمان بیان خصوصیات کلی است که اگر در نظریهای اخالقـی وجـود
داشته باشد ،آن نظریه تکلیفگراست؛ بنابراین وقتی با نظریۀ اخالقی مواجه مـیشـویم ،الزم
نیست برای تکلیفگرا نامیدن آن همۀ خصوصیاتی که در تعریف تکلیفگرایی آمـده اسـت
در آن وجود داشته باشد و این نظریه هیچ ارتباطی با سایر نظریـات اخالقـی نداشـته باشـد؛
بنابراین معیار برای تکلیفگرا ،نتیجهگرا یـا فضـیلت گـرا نامیـدن نظریـهای اخالقـی ،غلبـۀ
خصوصیات مطرحشده در تعریف هریک ازنظریات اخالقی سهگانه در آن نظریه است؛ پس
ال محتمل است عناصر تکلیفگرایانه و نتیجهگرایانه در نظریهای اخالقـی وجـود داشـته
کام ا
باشند؛ اما چون عناصر فضیلتگرایانه در آن غالب است ،ذیل تکلیفگرایی یـا نتیجـهگرایی

قرار نگیرد .باتوجهبه این نکته میتوان گفت باوجوداینکه خصوصیات نظریـات نتیجـهگرا و
تکلیفگرا در نظریۀ اخالقی خواجهنصیر مشاهده مـیشـوند ،چـون در ایـن نظریـه عناصـر
فضیلت گرایانه غالب است ،نظریۀ اخالقـی خواجهنصـیر بیشـترین نزدیکـی را بـا فضـیلت
گرایی دارد و قرائتی از اخالق فضـیلتمحور اسـت؛ امـا چـون نظریـه خواجـه صـورتی از
فضیلتگرایی است ،الزم است به پرسشها و مسائل فضیلتگرایی پاسخ دهد.
اولین پرسش در اخالق فضیلتمحور ،پرسش از معنای فضـیلت اسـت؛ ازسـوی دیگـر
برای تحلیل معنای فضیلت بایـد سـراغ شخصـیت عامـل اخالقـی رفـت .فـرد فضـیلتمند،
شخصیتی فضیلتمندانه دارد؛ یعنی همواره اعمال فضیلتمندانه انجام مـیدهـد؛ درواقـع تمـام
اعمال وی در شخصیت اخالقی و فضیلتمندانهاد ریشه دارد .در نظام اخالقی خواجهنصـیر
منش عامل اخالقی برقرار میکند؛ زیرا ازنظر خواجه فضـیلت ملکـهای اسـت کـه در نفـس
انسان بهوجود میآید و ازاینرو ویژگی پایدار شخصیت آدمی است .سایر ویژگیهای مهـم
اخالق فضیلتمحور ،مثل ارتباط سعادت و فضیلت ٬لات و فضـیلت ،معیـار حـد وسـط و
عقالنی بودن فضایل در نظریۀ اخالقی خواجهنصیر نیز وجود دارد.
وقتی از فضیلتمحور بودن نظریۀ اخالقی خواجهنصـیر سـخن مـیگـوییم ،مقصـودمان
فضیلتمحوری معتدل اسـت؛ زیـرا فقـط بـا ایـن فـرض اسـت کـه مـیتـوان از رگـههای
نتیجهگرایانه و تکلیفگرایانه در نظریۀ اخالقی او سراغ گرفت؛ درواقع با فرض معتدل بـودن
فضیلتگرایی است که وجود عناصـر تکلیفگرایانـه و نتیجهگرایانـه در نظریـهای اخالقـی
توجیه میشود؛ زیرا براساس فضیلتمحوری معتدل ،اخالق فضیلتمحور مکمـل نظریـات
تکلیفگرا و نتیجهگراست و در تعارض با آنها نیست.
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نیز چنین تحلیلی از معنای فضیلت بهچشم میخورد .وی ارتبـاطی عمیـق میـان فضـیلت و
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