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بررسی تطبيقی فضيلت از نظر ابن مسکویه و زاگزبسکی
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چکيده
فضایل و رذایل اساس نظریههای فضیلت هستند اما اینکه فضیلت چیستت و چوننته مت تتنا آ را بته سستت آورس سارای سشتناریهتا و
تننعهای خاص است .ابن مسکنیه و زاگزبسک هر سو از نظریه فضیلت سفاع م کنند با این تفاوت که ابتن مستکنیه تحتت تتثییر ستنت
عقلگرای و آمنزههای سین اسالم ،فضیلت را ف نفسه ارزشمند نم ساند بلکه آ را مقدمهای برای سست یتافتن بته ستتاست مت سانتد و از
رویکرس ستاست گرای فضیلت سفاع م کند .ویژگ اصل این رویکرس عبارت است از اینکه فضایل بر اساس ارتباط آ ها با ستتاست تتریت
م شنند .سر مقابل زاگزبسک تحت تثییر سنت تجربهگرای از رویکرس فاعل مبنا سفاع م کند و متتقد است که فضتایل فت نفسته ارزشتمند
هستند .بر اساس این رویکرس آنچه اساس است ویژگ یا انویزه خنب یا بد ف نفسه است ،نه خنب یا بد بنسن که از برخ مفاهیم پیشین
سرباره خیر گرفته م شنند؛ بنابراین عمل صحیح است که شخص فضیلت مندی آ را انجام ساسه است و حاالت از امنر خیر هستتند؛ زیترا
آ ها چیزهای هستند که اشخاص فضیلت مند انویزه سارند آ ها را سنبال و یا انجام سهنتد .سر ایتن مقاهته ساسههتا بته صتنرت کتابخانتهای
گرساوری شده سپس با استفاسه از روش تنصیف و تحلیل محتنا به ارزیاب تطبیق سیدگاه ابن مسکنیه و زاگزبسک پرساختیم .بدین منظتنر
بحث را از نظریه فضیلت ابن مسکنیه و زاگزبسک آغاز کرسیم سپس با رویکرس تطبیق به ارزیاب سیدگاه آنا پرساختیم.
کليد واژگان :ابن مسکنیه ،زاگزبسک  ،فضیلت ،خیر ،ستاست.
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مقدمه
چیست فضیلت و چوننو کسب آ از مباحث مهم سر نظر فیلسنفا است .سو گروه به بحث سرباره فضیلت پرساختتهانتد ،گتروه
نخست پیروا اخالق فضیلت هستند .ابن مسکنیه سر ذیل ایتن گتروه اترار سارس.گتروه سوم مترفتت شناستا فضتیلت هستتند.
زاگزبسک از پیشواما این نظریه است .مترفتشناس فضیلت ،برخالف اخالق فضیلت که به اندازه تاریخ فلستفه غترب اتدمت
سارس ،یک از رویکرسهای جدید سر مترفتشناس متاصر است که بیش از سه سهه از ادمت آ نم گذرس.
سر نواه نخست به نظر م رسد که اختالف مبان ابن مسکنیه و زاگزبسک  ،امکا یوانو این سو متفکر را سر اعتقاس بته نظریته
اخالا یکسا به حداال برساند .عقلگرای ابن مسکنیه و تجربهگرای زاگزبسک این نظر را تثیید مت کنتد .جایوتاه و تتریت
فضیلت و ستاست سر اندیشه ابن مسکنیه و تثکید زاگزبسک بر نقش فضیلت سر مترفتشناس و همچنین تتلق آ ها بته سو سوره
زمان و سو فرهنگ متفاوت ،این تفاوت را بارز و چشمویر م سازس .عل رغم این تفاوتها ،تنجیه مناسب برای همانندی آراء ایتن
سو به چشم م خنرس .مهمترین جنبه مشترک بین ابن مسکنیه و زاگزبسک تثکید بر نظریه فضیلت است .هر سو بهجای تکیه بتر
عمل ،بر فضیلت و ویژگ های نفسان تثکید م کند و فضیلت را ویژگ های نفس م سانند .هر سو فضتیلت را متمتایز از استتتداس
طبیت و خیر م سانند و نقش مهم برای عاست سر اکتساب فضایل اائل م شنند .با تنجه به نکات باال و بته هحتاگ گستترسگ
مباحث ابن مسکنیه و زاگزبسک سرباره فضیلت ،م تنا آ سو را از پیروا نظریه فضیلت سانست .آ عامل که باعتث نزسیکت
این سو م شنس تکیه و تثکید این سو بر نظریه فضیلت است .هرچند تحلیل آنا از نظریه فضیلت تفاوتهای اساس نیز با یکدیور
سارس.
روش پژوهش سر این مقاهه کیف است .اطالعات به صنرت کتابخانهای گرساوری شده و به روش تنصیف و تحلیل محتنا تبیتین
شده و با استفاسه از روش تطبیق منرس ارزیاب ارارگرفته است .ازآنجاکه هدف ما بررس تطبیق نظریه فضیلت ابتن مستکنیه و
زاگزبسک است ،اصل ترین پرسش این مقاهه که چه شباهتها و تفاوتهای بتین سیتدگاه ابتن مستکنیه و زاگزبستک سربتاره
فضیلت وجنس سارس؟ من سر اسامه با مطرح نمنس سه منضنع ،امیدوارم به این مسئله پاسخ سهم :نخست به بیا چیست فضیلت و
مؤهفههای آ از نظر ابن مسکنیه پرساخته و سوم چیست مفهنم فضیلت و مترفتشناس فضتیلت و ستاختار و مؤهفتههتای آ از
سیدگاه زاگزبسک را تنضیح م سهم .سرنهایت به بررس تطبیق سیدگاه ابن مسکنیه و زاگزبسک م پرسازم.
بررس مقاالت و کتب و رساهههای ساخل و خارج نشا م سهد که گرچه پژوهشهای مهم سرزمینهی نظریه فضیلت صنرت
گرفته است؛ اما سرزمینهی بررس تطبیق فضیلت از نظر ابن مسکنیه و زاگزبسک هیچگننه تحقیتق و بررست صتنرت نورفتته
است .بنابراین پژوهش سر رابطه با این منضنع م تناند ضمن آشکار نمنس زاویههای این مبحث ،سرآغازی برای طترح مباحتث
جدی سرزمینهی فضیلت بهویژه مترفتشناس فضیلت باشد .همچنتین بتا تنجته بته اهمیتت مطاهتتات بتینرشتتهای و اهمیتت
مترفتشناس و اخالق بهعننا سو حنزهای که سر ذیل علنم انسان ارار م گیرند ،منضنع منرس بحث سر این مقاهه مت تنانتد سر
نزسیک کرس این سو حنزه به یکدیور مؤیر باشد .نتایج این تحقیق سر اخالق فضیلت و مترفتشناس فضیلت و مباحث تطبیقت
کاربرس مفیدی م تناند ساشته باشد.
نظریه فضيلت ابن مسکویه
ابن مسکنیه هدف خنس از نواشتن کتاب تهذیب االخالق را سستیاب به خنب ها برای نفس م ساند که بهوسیله آ انسا بهآسان
بتناند کارهای زیبا را انجام سهد .از نظر وی این کار اابل آمنختن است (ابن مسکنیه .)38 ،1831 ،وی بر این باور است کته بایتد
نفس و انا و ملکات آ و همچنین منانت که بر سر راه نفس است را بشناسیم تا آ ها را به نحن شایسته به کاربریم .زیرا خداوند
یکتا م فرماید :وَنَفْسٍ وَمَا سَنَّاهَا ﴿ ﴾0فَثَهْهَمَهَا فُجُنرَهَا وَتَقْنَاهَا ﴿ ﴾3اَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا ﴿ ﴾0وَاَدْ خَابَ مَنْ سَسَّاهَا ﴿﴾17
سنگند به نفس و آ کس که آ را سرست کرس« »0سپس پلیدکارى و پرهیزگارىاش را به آ اههام کرس« »3که هر کس آ را
پاک گرسانید اطتا رستوار شد«»0
ابن مسکنیه با ایبات تجرس نفس ،بر این باور است که نفس انسا به سنی هذتهای عقالن میل سارس و سارای این اابلیت هست
که از هذات جسمان چشم بپنشد .نفس نه جسم است و نه جزئ از جسم .همچنین نفس سر هست یافتن ختنس بته هتیچ اتنهای
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جسمان نیازمند نیست بلکه جنهر بسیط است که هیچیک از حناس تنانای حس کرس آ را ندارند(ابن مستکنیه.)33 ،1831 ،
شنق و اشتیاق نفس به علنم و متارف که از افتال نفس است از فضیلت نفس است و امتنری بتدن کته متانت اکتستاب فضتایل
م شنند از رذایل نفس هستند .انسا سر صنرت به فضایل سست پیدا م کند که نفنس خنس را از رذایل ،که هما شهنات پستت
جسمان نفس و انویزههای زشت حینان آ است ،پاک کند (ابن مسکنیه .)07 ،1831 ،هر منجنسی مانند گیاه و جماس و  ...اتنا
و ملکات سارند که باعث تمایز آ ها از سیور منجنسات م شنس .انسا نیز از این امر مستثن نیست .افتال ،انا و ملکتات کته بته
انسا اختصاص سارند و انسانیت انسا به آ ها است عبارتند از :امنر اراسی که انه فکر و تمییز به آ ها تتلق م گیرس و نظتر سر
آ ها حکمت عمل خنانده م شنس .امنر اراسی خنس به سوسسته خیرها و شرور تقسیم م شنند .ویژگ خاص انستا کته وی را از
سایر منجنسات متمایز م کند انه تمییز و تفکر است؛ بنابراین هر کس تمییز او سرستتر و اندیشه کرس او راستتر و گتزینش او
بهتر باشد ،سر انسانیت خنسش صاسقتر است (ابن مسکنیه،1831 ،صص .)08-00
عقلگرای سر اندیشه ابن مسکنیه ب سیار بارز است .زیرا وی بر این باور است که کمال هر منجنسی عبارت استت از اینکته اتنای
خاص آ به فتلیت برسد ،از سنی سیور تتقل اصل ترین و بزرگترین عامل کمال انسان استت و مستیر اخالات شتد نیتز از
طریق عقل است .وی براین باور است که ما باید برای اکتساب خیرهای که کمال ما به آ ها است و ما به ختاطر آ هتا آفریتده
شدهایم حریص باشیم و برای رسید به نهایت آ تالش کنیم و از کارهای بدی که ما را از آ خیرها بتاز مت سارس سوری کنتیم.
ستاست هر منجنسی وابسته به صاسر شد افتاه است که تحقق یافتن آ از وی به صنرت تام و کامل ضترورت سارس .ازآنجاکته
ستاست انسا به صدور افتال انسان بر حسب تمییز و روئیت وی است برای این ستاست مراتب گنناگنن استت (ابتن مستکنیه،
،1831ص  .)08که سر بخش ستاست به تبیین آ ها م پرسازیم.
ابن مسکنیه با یک تقسیمبندی عقل از انای نفس بر این باور است که نفس سارای سه انه متباین است که هر یک از ایتن اتنا
بر حسبِ مزاج یا عاست یا تثسیب انی و ضتی م شنس:
اه ) انه ناطقه که آ را ملکیه نامند ،و آهت که از بد به کار م برس سماغ است.
ب) انه شهنیه که آ را بهیمیه م نامند ،و آهت که از بد به کار م برس کبد است.
ج) انه غضبیه که آ را سبتیه م نامند و آهت که از بد به کار م برس الب است (ابن مسکنیه.)00 ،1831 ،
از نظر وی تتداس فضایل و رذایل نیز بر حسب تتداس انای نفس است .وی تتری خاص از فضیلت و رذیلت ارائه نداسه است بلکه
بحث خنس را با تقسیم فضایل به سو اسم اخالا و عقالن آغاز م کند .فضایل اخالا عبارت است از :حکمت ،عفت ،شتجاعت
و عداهت .اضداس فضایل نیز چهار است و عبارت است از :جهل ،شَرَه ،جُبن ،جُنر .هر یک از این اجناس خنس انناع گنناگنن سارنتد.
فضایل عقالن نیز عبارتند از :فن ،علم ،فهم ،حکمت نظری و حکمت عمل  .حکمت :فضتیلت نفتس ناطقته ممیتزه استت ،و آ
چنین است که همه منجنسات را از آ حیث که منجنسند بدان .عفت :فضیلت حس شهنان است و به وجنس آمد این فضیلت بته
این است شهنات تابت اندیشه باشند .شجاعت :فضیلت نفس غضبیه است و سر انسا به حستبِ فرمتانبرساریِ آ از نفتسِ ناطقته
ممیزه به وجنس م آید .اما عداهت ،فضیلت است که از اجتماع فضایل سهگانهای که برشمرسیم برای نفس به وجنس مت آیتد (ابتن
مسکنیه ،1831 ،صص.)00-00
بنابراین ابن مسکنیه اجماع علما را بر چهار عدس بنس اجناس فضایل م ساند؛ یتن حکمت ،عفت ،شجاعت و عداهت .این ستخن
وی یاسآور تقسیمبندی چهارگانه فضیلت سر رساهه جمهنری افالطن است .افالطن سر رستاهه جمهتنری پتس از تنصتی سوات
شهر آرمان خنس ،شهروندا اصل آ را سر سهطبقه جای م سهد .طبقه پاسدارا  ،که کار تدبیر و اساره سوهتشهر بر عهتده آنتا
هست و طبقه سربازا  ،که وظیفه سفاع از سوهتشهر را بر عهده سارند .طبقه سنم پیشتهورا و صتنتتورا هستتند کته نیازهتای
ااتصاسی سوهتشهر را فراهم م آورند .افالطن به هر یک از این طبقات سهگانه فضیلت را نسبت مت سهتد .فضتیلت پاستدارا
سانای  ،فضیلت سربازا شجاعت و فضیلت پیشهورا و صنتتورا اعتدال است .عداهت سر سوهتشهر این استت کته هتر یتک از
افراس این طبقات وظیفه و کار خاص خنس را انجام سهند و سر کار سیوری سخاهت ننمایند .نفس نیز سه انه سارس .1 .عقل  .0خشتم
 .8تمنا  .هرکدام از این انا نیز همراه با فضیلت است .فضیلت متناظر با انه عقل ،سانای (حکمت) ،فضیلت متناظر بتا اتنه خشتم،
شجاعت و فضیلت متناظر با انه تمنا ،اعتدال(خنیشتنداری) است .عداهت سر نفس نیز عبارت است از اینکه هر یک از این انا کتار
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خاص خنس را انجام سهد و سر کار سیوری سخاهت نکند ( جمهنری .) 008-000:سر این ننع چیتنش کته بتتدها تنستس ارستطن و
فاراب و ابن مسکنیه و  ...منرس تائید ارار گرفت به وجنس آمد همه فضایل مشروط به پیروی از نفس ناطقه است که نشا سهنده
نقش بدو جایوزین عقل سر اکتساب فضایل است.
ابن مسکنیه پس از تبیین فضایل چهارگانه به سنبال شناخت رذایل که اضداس فضایل هستند ،م پرسازس؛ زیرا از طریق علم به ضتد
یک چیز ،م تنا خنس آ چیز را نیز شناخت .وی همچن ارسطن فضایل را به سو اسم اخالا و عقالن تقسیم م کند و بر این
باور است که فضایل حد وسسهای میا اطراف هستند و این اطراف ،رذایل هستند .وات فضیلت اندک از جایوتاه ختاص ختنس
انحراف پیدا کند به رذیلت نزسیک م شنس .اهبته وجنس حد وسس ناسر و سیریاب است و نواهساشتن آ پس از سستیاب نیز سشتنارتر
است .به همین خاطر است که حکما م گنیند رسید به نقطه هدف سشنارتر از بازگشت از آ است (ابن مسکنیه ،1831 ،صتص
.)00-00
یک از مشخصههای اصل نظریه فضیلت ابن مسکنیه پرساختن به خلقوخنهای انسان یا آ امری که سر اخالق فضیلت متاصر
به آ منش م گنیند ،است .ابن مسکنیه بر این باور است که خلق ،حاه برای نفس است که وی را بته ستنی کارهتای ختاص
خنسش بدو اندیشید فرا م خناند .این حال به سو اسم طبیت و اخالا تقستیم مت شتنس .حتال طبیتت ماننتد انستان کته
کنچکترین چیزی ،همچن خشم گرفتن ،وی را برم انویزاند و از کنچکترین سبب به هیجا سرم آید .حال اخالات  ،خلقت
است که از طریق عاست و آمنختن به سست م آید و مبدأ آ اندیشید است که وی را بر انجام ساس آ حال یا خُلتق پافشتاری
م کند تا بهتدریج – یا یک پس از سیوری -ملکه و خُلق گرسس (ابن مسکنیه .)30 ،1831 ،سر اینجا باید سر نظر ساشته باشیم کته
منظنر از خلق آ حاهت راسخ و استنار نفسان است که با وجنس آ کارها بدو فکر و به سهنهت از انسا صاسر م شنس نه خلتق
به متنای خلقوخنی خنب و مهربا که سر بین عامه مرسم رواج سارس.
ابن مسکنیه استدالل م کند که علم اخالق از همه علنم سیور برتر است زیرا هدف آ بهتر ساختن افتال انسا بهعننا انستا
است .هست جنهر انسان وابسته به ادرت آفریدگار اوست ،اما نیکن ساختن جنهر او به خنسش واگذاشته شده است و آ وابستته
به اراسه خنس وی است .چن انسا منجنسی مرکب است و سارای سو انه عاهمه (سانای ) و عامله(کُنای ) است ،پس کمتال ختاص
وی سو کمال است .انه عاهمه به متارف و علنم اشتیاق سارس و انه عامله به نظم کارها و آرایش آ ها .به همین سهیتل استت کته
فیلسنفا فلسفه را به سو اسم عمل و نظ ری تقسیم کرسند و هر گاه انسا جزء نظری و جزء عمل را به کمتال فترا گرفتت ،بته
ستاست تامه ستاستمند م شنس(ابن مسکنیه ،1831 ،صص .)00-30
کمال انسا به انه عاهمه بدین صنرت است که بهوسیله آ به علنم اشتیاق یابد و سر علم به پایهای برسد کته نظترش صتاسق و
بصیرتش صحیح و اندیشهاش مستقیم گرسس تا سر اعتقاسی غلس و سر حقیقت شک نکند و سر علم به امنرِ منجنسات به ترتیب بته
علم اهه برسد که واپسین علنم است و به آ سهورم گرسس و آرام گیرس و سهش اطمینا یابد و حیرتش از بین بروس و مطلنب آختر
بر وی آشکار گرسس به آ حد که به او اتحاس یابد.
کمال اخالا  ،که کمال انه عامله است ،و آغاز و ریشه آ از آرایش انی و افتالِ خاص انه عامله است تا ایتن اتنا نتهتنهتا بتر
یکدیور غلبه نجنیند بلکه همو سر وجنس انسا با هم سازگار گرسند و افتال وی همه بر حسبِ انه ممیتز ،بته صتنرت متنظم و
مرتب صاسر گرسند ،همچنا که سزاوار است تا به تدبیر مدن بینجامد که سر آ افتال و انا میا مرسم مرتب شنس ،تتا بتهوستیله
این انتظام مرسم سروساما یابند و به ستاست مشترک نائل شنند (ابن مسکنیه،1831 ،ص  .)00سر این جا نیتز ارستطن گرایت سر
اندیشه وی غلبه سارس.
ابن مسکنیه برای نفس انسا سه انه برم شمارس .از نظر وی بین این انا به هحاگ ارزش سلسهمراتب وجتنس سارس .پستت تترین
آ ها نفسِ بهیمیه ،میان ترین آ ها نفسِ سبتیه و شری ترین آ ها ،نفس ناطقه است .انسانیت انسا به نفس ناطقته استت کته
بهوسیله آ با فرشتوا مشترک و از چهارپایا متمایز شده است (هما  .)03 ،شری ترین انسا کس است که بهره وی از نفس
ناطقه بیشتر باشد و پست ترین انسا ها کس است که کم خرس است و آ ها به چهارپایا نزسیکترند( .هما .)00 ،
ابن مسکنیه سر کتاب تهذیب االخالق تقسیمبندی مای گنناگنن از خیر ارائه م کند که برخ از آ ها را ذکر م کنیم.
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اه ) بر اساس نظر ارسطن و فرفنرینس خیرات برخ شری هستنند خیرات که شرف آ از ذات خنسش است و هر کس که بتا
سنبال آ ها باشد نیز شری است و آ حکمت و عقل است .برخ خیرها ممدوح و شایسته ستایش هستند؛ فضایل و افتال جمیل
اراسی از این سسته هستند .برخ خیرات باهقنه هستند ،خیرهای که آماسگ و استتداس برای رسید بته خیترات شتری و ممتدوح
است و سرنهایت خیرهای نافت هستند که عبارتند از آ چیزهای که مرسم آ ها را به خاطر خنسشا نم خناهند بلکه بترای آنکته
بهوسیله آ ها به خیرات اصل همچن یروت و مکنت برسند ،خیر هستند(ابن مسکنیه .)100 ،1831 ،ب) از جهت سیوتر برخت
خیرها غایت نیستند مثل عالج ،تتلم و ریاضیات و برخ سیور غایت هستند .غایات نیز یا تام هستند همچن ستاست زیرا زمتان
که به آ برسیم نیازمند به چیز سیوری نیستیم یا تام نیستند همچن تندرست و تنانوری چن زمای که به آ ها برسیم نیازمنتد
افزایش آ ها هستیم .ج) از جهت سیور برخ از آ ها مطلق و برخ نسب اند.س) به وجه سیور خیرات یا سر متقنالت هستتند و
یا سر محسنسات(ابن مسکنیه ،1831 ،صص  .)100-100ستاست خیر کامل است بهعبارتسیوتر ستتاست غایتت تمتام خیرهتا و
برترین خیر است .و پس از سستیاب به آ به چیز سیوری نیاز نداریم.
ویژگ مهم سیور نظریه فضیلت ابن مسکنیه ،ستاست گرای است وی سر مقاهه سنم کتاب تهذیب اختالق ،ستتاست را خیتری سر
اضافه به صاحب آ م ساند .یتن ستاست هر ننع و شخص متفاوت از ننع و شخص سیوری است؛ زیرا ستاست هر منجنسی را
سر تمامیت و کماه م ساند که مخصنص به او است .از نظر وی هدف از انجام اعمال فضیلت مندانه سستیاب به ستاست است.
اابن مسکنیه سر کتاب ترتیب ستاست سو تقسیمبندی از ستاست ارائه م کند .اهبته ابل از آنکه نظر خنس سرباره ستاست را بیا کنتد
به نقد و بررس نظریات رایج سرباره ستاست پرساخته است که مهمترین آ ها عبارتند از:
اه ) -فیثاغنرث ،سقراط و افالطن بر این باور هستند که فضیلتها و ستاست تنها سر نفس استت و ااستام ستتاست را سر اتنای
نفس ارار ساسهاند .آنا سر حقیقت بر این باور هستند اگر کس صاحب فضایل همچن حکمت ،شجاعت ،عفتت و عتداهت شتنس،
انسا ستاستمندی است .بر اساس این رویکرس فضایل شرط الزم و کاف برای ستاستمند شد هستند و با وجنس آ هتا نیتازی بته
فضایل سیورِ بدن و یا آنچه بیرو از بد است نیست (ابن مسکنیه .)100 ، 1831 ،بنابراین این سیدگاه ستتاست را امتری کتامالا
روحان م ساند .از نظر ابن مسکنیه این سیدگاه کامل نیست زیرا از بتد سیور انسا ؛ یتن جسم غفلت ورزیده است.
ب) -روااین و گروه از عاهما طبیت بر این باور هستند که بد جزئ از حقیقت انسا است و ابزاری برای نفس نیستت .بته
همین سهیل بر این باور هستند ستاست نفسان بدو همراه با ستاست بد  ،ناتمام است و محقق نم شنس .اهبته همراه با ستاست
بد  ،آ چیزی که خارج از بد است یتن چیزهای که از طریق بخت ،اتفاق است نیز به سستت مت آیتد(ابن مستکنیه، 1831 ،
 .)187ابن مسکنیه سر نقد این سیدگاه متتقد است که فیلسنفا محقق بخت و اتفاق و هر چیزی که از این طریق به سست آید را
کم اهمیت م سانند و آ ها را شایسته عننا ستاست نم سانند زیرا ستاست گرام ترین امتنر و امتری یابتت و پایتدار و بت تغییتر
است(ابن مسکنیه.)187 ، 1831 ،
ج) -ارسطن بر این باور است که انسا مرکب از بد و نفس است و ستاست انسان سر همین سنیا برای انسا اگر سخت بکشد و
سر راه آ بکنشد ،به سست م آید( .ابن مسکنیه .)181 ،1831 ،اهبته مرسم سرباره حقیقت ستاست با یکدیور اختتالف سارنتد؛ فقیتر
ستاست عظم را سر یروت و تنانوری م ساند ،بیمار سر تندرست  ،فرومایته سر شتکنهمندی و فرمتانروای  ،انستا هتای خلیت(بتد
سرشت) آ را سر رسید به متشنق ،فضیلتمند سر رساند خیر به مستحقا و فیلسنف همه اینها را اگر بتر استاس عقتل مرتتب
گرس ستاست م ساند(ابن مسکنیه.)180 ، 1831 ،
س) -ابن مسکنیه بر این باور است که نظر صحیح سرباره ستاست جمت میا سو سیدگاه است؛ یتن ستتات امتری یابتت و نتامتغیر
است نه سر انحصار بتد نفسان انسا و نه سر انحصار بتد جسمان ؛ بلکه ستاست سر صتنرت کمتال و اکتستاب هتر سوی آ هتا
محقق م شنس (ابن مسکنیه .)188 ، 1831 ،وی ستاست را به سو اسم اخروی و سنینی تقسیم م کند و بترای ستتاست سو مرتبته
کامل و نااص اائل است .صاحب مرتبه نااص به امنر جسمان اشتغال سارس و صاحب مرتبه کامل که ستاستمند تام استت ،کست
است که آنچه را خداوند اراسه کرسه ،انجام م سهد (تنازیان و آااجری )00: 1833،مصداق حقیق ستاست رسید بته اترب اههت
است (ساجدی .)10 :1808 ،واضح است که وی سر اینجا متثیر از آمنزههای سین اسالم است و از اخالق ارسطنی فاصتله گرفتته
است .زیرا اوال ستاست بتد از عمل به فضایل انجام م شنس ،بهعبارتسیور فضایل ف نفسه مهم نیستند؛ بلکه اهمیت آ ها به این
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خاطر است که ابزارها و وسایل سر جهت سستیاب به ستاست هستند و یانیا فضایل را آمنزههای سین کته همتا اوامتر و نتناه
اهه هستند ،تتیین م کنند و اهونهای تام فضایل سر رفتار پیامبرا و ائمه و اسنه مای سین ترسیم م شنند نه آنچه که عقل آ
را بهعننا فضیلت سر م یابد؛ زیرا سر بسیاری از مباحث سرنهایت ،به ارآ سخنا پیامبر گرام استالم (ص) ،امتام علت (ع) و
همچنین سیره نبنی ارجاع م سهد (تنازیان و آااجری.)00: 1833،
فضيلت از نظر زاگزبسکی
زاگزبسک سر آیار خنس ست م کند که پینند بین مترفتشناس  ،اخالق و سین را نشا سهد .مهمترین ایر وی کتاب فضایل ذهن
است که سر سال  1000منتشر شد .کتاب که نخستین ایر جامت و نظاممند سرباره مترفتشناس فضیلت است( Baehr, 2011, p
 .)8از نظر زاگزبسک فضیلت عبارت است از« :یک ویژگ اکتساب عمیق و باسوام که مستلزم انویزهای ختاص بترای بته وجتنس
آورس غایت مطلنب و منفقیت اابلاعتماس سر به وجنس آورس آ غایت است» (.)Zagzebski, 1996, p 137
این تتری آنقدر گسترسه است که شامل فضایل اخالا و فضایل عقالن هر سو م شنس .از ویژگ های مهم این تتری تنجه به
سو عنصر انویزه و منفقیت بهعننا عناصر اصل نظریه فضیلت است .بر اساس این نظریه انسا فضتیلتمنتد کست استت کته
نهتنها اهداف و انویزههای خنب سارس بلکه سر ساختن جهان بهتر نیز منفق است .بنابراین مفهنم فضیلت بتا تلقت متا از انویتزه
خنب و منفقیت سر رسید به این انویزه ارتباط سارس.
زاگزبسک متتقد است نظریه فضیلت که او مطرح م کند سرصدس است آنقدر جامت و گسترسه باشد که مترفتشناست فضتیلت و
اخالق فضیلت را سرو یک نظریه واحد بونجاند ( .)Zagzebski, 2010, p 211تبیین زاگزبسک از فضیلت مبتن بر بیا انتناع
نظریههای فضیلت ،شرح مفاهیم گنناگن سرباره فضیلت ،تمایز فضیلت از استتداسهای طبیتت و مهتارتهتا و بیتا رابطته بتین
فضیلت و احساسات و عناط است .سر اسامه به تبیین نظریه فضیلت زاگزبسک م پرسازیم.
منظنر زاگزبسک از نظریه فضیلت محض« ،نظریه است که مفهنم عمل صحیح را از مفهنم فضیلت یا برخ ویژگ های سرونت
شخص که جزء فضیلت است ،استنتاج م کند» .سرواات بر اساس نظریه فضیلت محض ،مفهنم عمل صتحیح بتر استاس مفهتنم
فضیلت یا سیور مؤهفههای فضیلت همچن انویزه تتری م شنس .بهعالوه ویژگ های سرست بنس یک عمل امری است کته از
ویژگ های سرون اشخاص پدید م آید .اگر عمل با ویژگ های سرون اشخاص ارتباط نداشته باشد ،آ عمل سرست یا ناسرستت
نخناهد بنس .زاگزبسک سو ننع متفاوت از نظریه فضیلت محض را از یکدیور متمایز م کند:
 -1نظریه فضیلت خیر محنر (ستاست مبنا)؛ اگر مفهنم فضیلت بر اساس مفهنم خیر یا اوسایمننیا که هما ستاست استت ،تتریت
شنس آ را نظریه فضیلت خیر محنر م نامیم .نظریههای اخالا همچن نظریه ارسطن از این سسته هستند .بر اساس این نظریته
ازهحاگ مفهنم خیر به متنای ستاست اصل و اساس است .مفهنم فضیلت از مفهنم ستاست ناش م شنس و مفهنم عمل صتحیح
از مفهنم فضیلت ناش م شنس .فضایل ارزشمند هستند به سهیل اینکه آ ها اجزاء سازنده ستاست و یا ابزارهای برای رستید بته
ستاست هستند.
 -0نظریه فضیلت فاعل مبنا (انویزه مبنا)؛ سر مقابل ،اگر فضیلت را بر اساس انویزه و سیور حاهتهای سرون فاعل اخالا تتری
کنیم این رویکرس را فاعل مبنا م نامیم .بر اساس این رویکرس آنچه اساس است ویژگ یا انویزه خنب یا بد ف نفسته استت ،نته
خنب یا بد بنسن که از برخ مفاهیم پیشین سرباره خیر گرفته م شنند .بنابراین عمل صحیح است که شخص فضتیلت منتدی
آ را انجام ساسه است و حاالت از امنر خنب هستند زیرا آ ها چیزهای هستند که اشخاص فضیلت منتد انویتزه سارنتد آ هتا را
سنبال و یا انجام سهند .بر اساس این نظریه ارزش فضایل به وسیله ارتباط آ ها با چیز سیوری تنضیح ساسه نم شتنس بلکته آ هتا
خنسشا ذاتاا سارای ارزش هستند .زاگزبسک از این نظریه سفاع م کند.
زاگزبسک ابتدا سو متنا سرباره خیر را از یکدیور متمایز م کند :زمان که فضیلت را خیر م نامیم ،ممکن است منظتنر ایتن باشتد
که یک فرس را خیر (نیک) م کند یا ممکن است منظنر این باشد که برای سارنده آ نیک است .سر متنای نخست ،فضیلت بترای
صاحب آ امری مطلنب است؛ سر متنای سوم فضیلت امری ستایش برانویز استت .ایتن سو متنتا سربتاره خیتر ،یکستا نیستتند.
بهعننا مثال ،یروت ،سر متنای نخست ،خیر است اما سر متنای سوم خیر نیست .خیرخناه سر متنای نخست خیر است ،امتا خیتر
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بنس آ سر متنای سوم اابل ترسید است .هر امر ستایش برانویزی مطلنب نیز هست اما هر امر مطلتنب هزومتاا ستتایش برانویتز
نیست.
از نظر زاگزبسک یک فضیلت این ارزش را سارس که ما آ را سارا باشیم حت سر منارسی که سارا بنس آ شخص را بدتر م کنتد.
ممکن است یک ااض ب انصاف وه سهسنز بهطنرکل بدتر از آنچه م خناهد باشد ،اگر سهسنزی وی کمتر م بنس ،اما سهستنزی
وی ف نفسه چیز خنب است و ارزش سارس که ااض آ را ساشته باشد ،زیرا با سارا بنس سهسنزی ،ااض باید تنها بتر بت انصتاف
غلبه کند ،وه بدو آ  ،ااض باید هم بر ب انصاف و هم برنداشتن سهسنزی ،غلبه کند.
این سخن که فضیلت صاحب آ را نیک م کند اختصاص به فضیلت اخالا ندارس ب لکته سربتاره فضتیلت عقالنت نیتز بته کتار
م روس .نکتهای که سرباره فضیلت عقالن که منازی با آ سرباره فضیلت اخالا مطرح بنس را باید سر نظر بویریم این است کته
نمننههای مترفت وجنس سارس که سر آ ها سارا بنس یک فضیلت عقالن باعث م شنس شخص بهطنرکل عمل بدتری انجام سهد
نسبت به آنکه اگر شخص فااد آ فضیلت بنسه است .زاگزبسک بهعننا نمننه این سخن فرانسیس بتیکن را مت آورس« :واضتح
است که هرچه انسا سریتتر و فتالتر باشد ،اگر سر مسیر ناسرست حرکت کند بیشتر گمراه مت شتنس ( .)1994, 161یتنت اگتر
شخص سارای شجاعت عقالن باشد اما روشنفکر نباشد بیشتر ممکن است گمراه شنس نسبت به کس که سارای فضیلت شجاعت
عقالن نیست .بنابراین هما طنر که یک ااض ب انصاف اما سهسنز به علت ترکیب ب انصاف و سهسنزی اعمتال ناسرستتتتری
انجام م سهد نسبت به اینکه اگر سهسنز نبنس ،همینطنر انسان که سارای باور ناسرست است به علت ترکیب شتجاعت عقالنت و
ذهن بسته نسبت به آنچه وی ممکن است انجام سهد سرصنرت که فااد شجاعت عقالن باشد اعمال ناسرستتری انجام م سهد.
از نظر زاگزبسک گاه واتها ما هر کمال بشری را فضیلت م نامیم ،سر اینگننه منارس فضایل عالوه بتر اینکته اتنای ذهنت
همچن سید خنب را شامل م شنند ،کارکرس سرست فرایندهای شناخت طبیت مثل هنش طبیت  ،ویژگت هتای ختنب متزاج ،و
عالوه بر اینها شجاعت و سانای را نیز سربرم گیرس .بر اساس یک مفهنم محدوستر سرباره فضیلت ،فضیلت یک برتتری اکتستاب
بشر ی است .ارسطن بر این باور بنسه و سر طنل تاریخ این مفهنم کمتر محل بحث و اختالف بنسه است .زاگزبسک متتقد است که
تمایز بین طبیت و اکتساب تا حدوسی مبهم است ،زیرا اکثر ویژگ های طبیت نیز م تنانند از طریق آمنزش و تمرین بهبنس پیدا
کنند .یک انویزه فلسف مهم که سرباره تنجه کرس به مقنهه اکتساب بنس فضیلت وجنس سارس این است که متا مستئنل آ هتا
هستیم .بنابراین اکتساب بنس شرط ضروری برای فضایل است و فضیلت باید سر بین ویژگ های اکتساب یافت شنس.
ما انا و استتداسهای طبیت را ستایش یا سرزنش نم کنیم ،به سهیل اینکه این ویژگ ها کامالا غیراراسی هستند .و هر امتر کتامالا
غیراراسی خارج از المرو اخالا است .تمایز سیوری نیز برای حذف استتداسهای طبیت از فهرست فضایل وجنس سارس ،و آ تمتایز
متنرس
بین شخص و غیرشخص است .فضیلت یک ویژگ عمیق برای شخص است کته آشتکارا بته وستیله خوود شو
شناسای ارار م گیرس ،سرحاه که استتداسهای طبیت تنها مناس خام هستند که به صنرت باهقنه سر شخصیت فترس سخیتل هستتند.
انای ذهن  ،استتداسها و گرایشها ممکن است به هما صنرت که زیبای یتا اتدرت طبیتت را منرسستتایش اترار مت سهتیم،
منرسستایش ارار گیرند ،اما کس که فااد آ ها است را سرزنش نم کنیم .فضایل ویژگت هتای هستتند کته سر صتنرت حضتنر
ساشتن سر خنس یا سیوری شایسته تحسین هستند و سر صنرت حضنر نداشتن شایسته سرزنش هستند .هرچنتد متا کستان را کته
سارای ویژگ های متضاس با فضیلت ،یتن رذیلت هستند را سرزنش م کنیم اما انسا های را که ایافه خنب و یتا هتنش ختنب
ندارند ،سرزنش نم کنیم(.)Zagzebski, 1996, p 104
فضیلت برتری اکتساب و رذیلت نقص اکتساب است و انسا به خاطر ساشتن هر یک از ایتن ویژگت هتا مستئنل استت .واتت
فضیلت و یا رذیلت رشد پیدا م کنند ،منش و شخصیت انسا مستحکمتر شده و یک نتنع طبیتتت سومت سر انستا بته وجتنس
م آید .اینکه انسا سارای برخ ویژگ های باسوام است به این متن است که او کامالا سر برابر آ ها مسئنل استت نستبت بته
ویژگ های از شخص که بسیار گذرا هستند .بنابراین سرباره فضایل و رذایل ،انسا با این وااتیت سر ارتباط است که آ هتا را بته
تدریج بدست م آورس و آ ها نسبتاا باسوام هستند .زاگزبسک متتقد است که این سو ویژگ (سوام و اکتستاب تتدریج ) از یکتدیور
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مستقل نیستند .فضایل و رذایل بخش از شخصیت انسا را تشکیل م سهند .ویژگ های اکتستاب تتدریج و استتحکام باعتث
مطرح شد این منضنع م شنس که فضیلت یک ننع عاست است ،و این هما چیزی است که ارسطن بیا کرس.
زاگزبسک خاطر نشا م کند که فضایل از طریق اکتساب عاسات خاص از طریق احساس کرس و عمل کرس به سست م آیند.
این نظریه که فضیلت به وسیله عاست و به تدریج به سست م آید یک از بخشهای متقنل میراث ارسطنی است .با وجتنس ایتن
برخ از فضایل وجنس سارند که به نظر نم رسد از طریق عاست به سست بیایند و اینها فضایل ابتکار و ابداع هستند .این برتریها
نهتنها از طریق عاست به سست نم آیند بلکه به نظر م رسد تنها سر صنرت نبنس عاست است که شکنفا مت شتنند .زاگزبستک
نهایتاا متتقد است که فضیلت از طریق عاست به وجنس م آید و ویژگ های همچن ابتکار و خالایت نیتز مت تناننتد استتثناهای
جاهب باشند (.)Zagzebski,1996, pp 124-125
زاگزبسک متتقد است انویزهها سر پژوهش سرباره فضایل بسیار مهم هستند زیرا آ ها صنرتهای از عاطفه هستند که راهنمتای
عمل هستند .این سو ویژگ تنسس ننیسندگا سنت سرباره فضیلت بهعننا مؤهفههای مهم فضیلت شناختهشتدهانتد .از نظتر وی
مفهنم انویزه سارای جایواه و مناتیت است که از طریق آ ما م تنانیم ارتباط صحیح بین فضایل و عاطفتههتا یتا احساستات را
مشاهده کنیم.
عناط سارای نقش خاص سر نظریهای زاگزبسک هستند .او سر آیار گنناگن خنس به بررس عناط م پترسازس امتا کامتلتترین
نظریات وی سرباره این منضنع سر کتاب نظریه انویزش اهه مطرح شده است .از نظر او سر اتر بیستتم فیلستنفا آمریکتای -
انولیس از اهمیت عناط غفلت کرسند و بیشتر کارهای که سر این زمینه انجام شد ،تنسس فیلسنفا اارهای بنسه است .اگتر بته
تاریخچه نظریههای که سرباره عناط مطرح شد ،نواه کنیم به این نتیجه م رسیم که بیشتر مناات عناط باحاهتهای فیزیکت
محض ،باحاهتهای احساس محض و باحاهتهای شناخت محض منرس شناسای ارار م گرفتهاند .زاگزبسک از سیدگاه سرباره
عناط سفاع م کند که بر اساس آ یک عاطفه هم جنبه شناخت سارس و هم جنبه ایرگذاری و ایتن سو حاهتت از یکتدیور مجتزا
نیستند
از نظر زاگزبسک «سر هر متنای مرتبس با یک پژوهش سرباره فضیلت یک «انویزه» ،یک عاطفه یا احساس است که آغاز کننده
و جهت سهنده به اعمال سر جهت یک غایت است» .انویزهها به این صنرت با فضایل سر ارتباط هستند که انسا هتای فضتیلت
مند مایل هستند سارای عناط خاص باشند تا راهنمای آ ها باشد که بخناهند جها و یا خنسشا را سر یک روش خاص تغییر
سهند .انسا های فضیلتمند سارای انویزههای هستند که با فضیلت خاص ارتباط سارند .یک انسا شجاع سارای انویتزه مشخصت
ا ست خارج از عناطف که ویژگ فضیلت شجاعت هستند که وات یک چیز مهم سر مترض خطر است ،با خطر مناجه م شتنس.
بنابراین شجاعت هم شامل عنصر عاطفه و هم شامل این هدف که چیز با ارزش را به وجنس بیاورس ،م شنس .بنابراین یک عنصتر
اهتفات است.
ما به صنرت کل سرباره انویزهها بهعننا یک رخداسی که برای تنضیح عمل خاص به کار م روس ،ستخن مت گتنییم .سر ایتن
کاربرس ،یک انویزه به صنرت امری که سر یک هحظه یا مدت خاص از زما رخ م سهد فهمیده م شنس ،هرچند متمنالا انویزهها
تمایل سارند که سوام بیشتری ساشته باشند .بنابراین مفید است که یک مفهنم از انویزه به یک متنتای گرایشت ساشتته باشتیم.
بنابراین یک انگيزش،گرایش پایداری است که توسو یوک انگيوزه از نووص خاصوی برانگي توه مویشوود
(.)Zagzebski, 1996, p132
از نظر زاگزبسک فضیلت یک مؤهفه انویزش سارس .بنابراین فضیلت نیکخناه مستلزم تمایل بترای ساشتتن عناطت مشتخص
است که به یک عمل سر یک جهت خاص جهت م سهد ،گنی  ،مستلزم یک میل برای ساشتن عاطفههای خاص است که به یک
عمل سر یک جهت خاص  ،احتماالا ستاست سیورا  ،جهت م سهند.
از نظر زاگزبسک ویژگ «منفقیت» فضیلت یک مؤهفهای است که متمایز از مؤهفه انویزه است .سارای فضیلت بنس نیازمنتد بته
یک منفقیت اابلاعتماس سر رسید به غایتهای جزء انویزش فضیلت است .مثالا سهسنز بنس یتک برتتری اکتستاب استت کته
تمایل عاطف ویژهای را سربرم گیرس تا سر بتض از مناات بهویژه سر زما های که با انسا هتای مناجته مت شتنیم کته رنتج و
مصیبت بر آ ها وارسشده است ،احساس سهسنزی کنیم .این فضیلت به صنرت اابلاعتماسی سر به وجنس آورس اهداف اعماه که
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(.)zagzebski,2009,81
این بدا متن است که یک فاعل باید به نحن متقنه سر مهارتها و فتاهیتهای شتناخت کته بتا کتاربرس فضتیلت سر اطتراف و
پیرامن وی ارتباط سارس منفق باشد .کس که سارای فضیلت است برخ از جنبههای جها را بسیار نیک م شناسد .یتک انستا
شجاع کس است که بهخنب سطح خطری که سر جای وجنس سارس و مسیرهای گنناگن یک عمل را ارزیاب م کند و مت سانتد
کدام یک از خطرها ارزش سارند که با روش خاص با آ ها مناجهه شنیم و کتدام یتک ارزش آ را ندارنتد .یتک انستا عتاسل
م فهمد که عداهت چه ااتضاهای سارس و سر سرک جزئیات مناتیت خاص که سر ارتباط با به کتاربرس وظیفتههتا و حقتنق استت
خنب عمل م کند .یک شخص سهسنز سطح نیازهای اشخاص که سر اطراف او هستتند را مت فهمتد و مت تنانتد تتثییر اشتکال
گنناگن بیا سهسنزی سر اشخاص با مسئنهیتهای متفاوت را پیشبین کند.
بررسی تطبيقی دیدگاه ابن مسکویه و زاگزبسکی درباره فضيلت
ابن مسکنیه و زاگزبسک هر سو از پیروا نظریه فضیلت هستند و نظریات آ ها سر مقابل رویکرسهای عمل محنر ارار سارند .ابن
مسکنیه از پیروا اخالق فضیلت و زاگزبسک از پیروا مترفتشناس فضیلت است .سیدگاه آ ها سرباره برخ از مؤهفهها و امتنر
مرتبس با فضیلت بسیار به یکدیور نزسیک و سر برخ سیور ،بسیار سور است .هرچند هر سوی آ ها متثیر از نظریه فضیلت ارستطن
هستند ابن مسکنیه بهعننا یک عاهم مسلما تقریر سین از این نظریه ارائه م کند و زاگزبسک که سر سنت فیلسنفا تحلیلت
ارار سارس ،رویکرس تجربهگرای سر اندیشه وی غلبه سارس و سر تقریر سیدگاه خنس ،نقش اابلتنجه بترای عناطت و احساستات سر
نظر م گیرس.
ابن مسکنیه همچن سایر فیلسنفا ارسطنی فضایل را ویژگ های روان و حاهتهای نفسان م ساند که انسا به وسیله آ هتا
م تناند نیک ها و کرسارهای زیبا را به وجنس آورس .انسا به کمک فضایل م تناند به ستاست سست پیتدا کنتد .بته سستت آورس
ستات مشروط بر تحقق فضیلت است ،یتن فضیلت علت رسید به ستاست است .بنابراین بیشتتر بتر جنبته ابتزاری و کتاربرسی
فضیلت تثکید م کند .بر اساس این رویکرس ،فضیلت باعث رسید به ستاست م شنس .سرواات هدف و غایت زندگ ستاست استت
و فضیلت به این سهیل ارزش سارس که باعث م شنس سارنده آ به ستاست سست پیدا کند .اهبته فضیلت چن از اجزاء سازنده ستاست
هست ،ارزشمند نیز است .بنابراین ستاست گرای از مؤهفههای اصل نظریه ابن مسکنیه است که بر استاس آ مت تتنا متتاس و
شریتت را نیز تنجیه کرس ،حال آنکه زاگزبسک از یک رویکرس فاعل مبنا سفاع م کند و بر این باور است که سیدگاه وی سر مقابتل
نظریههای ستاست مبنا ارار سارس.
زاگزبسک فضیلت را از ویژگ های نفس م ساند .از نظر او فضیلت عبارت است از «یک ویژگت اکتستاب عمیتق و بتاسوام کته
مستلزم انویزهای خاص برای به وجنس آورس غایت مطلنب و منفقیت اابلاعتماس سر به وجنس آورس آ غایت است» .این تتری
بیشتر جنبه تحلیل سارس .بر اساس این نظریه انسا فضیلت مند کس است که نهتنها اهداف و انویزههتای ختنب سارس بلکته سر
ساختن جهان بهتر نیز منفق است .زاگزبسک برخالف ابن مسکنیه از یک نظریه فضیلت انویزه مبنا سفاع م کند که بر استاس
آ ارزش فضایل به وسیله ارتباط آ ها با چیز سیوری(ستاست) تنضیح ساسه نم شنس بلکه آ ها خنسشا ذاتاا سارای ارزش هستند.
ابن مسکنیه و زاگزبسک هر سو به چیست خیر و ارتباط آ با فضیلت تنجه ساشتهاند و برای آ ااسام سر نظتر مت گیرنتد و از
خیر بنس فضیلت سخن م گنیند اما تلق آ سو از خیر و از خیر بنس فضیلت متفاوت است .ابتن مستکنیه بترای خیتر متنتای
گسترسهای سر نظر م گیرس و آ را هم به انسا و هم به طبیتت استناس م سهد .امنر زیاسی وجنس سارند کته خیتر هستتند ماننتد
یروت ،علم ،سالمت  ،و  . ....اما اینها ف نفسه خیر نیستند .بین خیرها سلسلهمراتب برارار است و سر باالترین مرتبه ،ستاست اترار
سارس که ف نفسه خیر است و خیر بنس آ برای چیز سیوری نیست .بر این اساس او متتقد است که فضیلت ،خیری اراسی است و
خیر بنس آ برای این است که ابزار و وسیلهای برای رسید به ستاست است.
زاگزبسک سو متنا برای خیر سر نظر م گیرس ؛ خیر به متن امر مطلنب و خیر به متن امری ستایش برانویز .فضتیلت بته متنتای
امری ستایش برانویز است .او برخالف فاراب متتقد است فضیلت ف نفسه سارای ارزش است نه به این سهیتل کته ابتزار و وستیله
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برای چیز سیوری باشد یا باعث به وجنس آمد نتایج خنب م شنس .زیرا کس که سارای فضیلت است به سطح بتاالتری از کمتال
نزسیک است نسبت به کس که فااد فضیلت است .اهبته امنری همچن علم و سالمت و یروت نیز خیر هستند ،امتا خیتر بتنس
آ ها ذات نیست.
یک سیور از مسائل که سر نظریههای فضیلت مطرح است عبارت است از اینکه آیا فضایل برتریهای اکتساب هستند یتا اینکته
طبیت و فطری هستند؟ ابن مسکنیه و زاگزبسک هر سو متتقدند فضیلت امری فطتری و طبیتت نیستت بلکته اکتستاب استت
نظریهای که ارسطن آ را مطرح کرسه و سر طنل تاریخ کمتر منرس اختالف بنسه است.
از نظر عاهما تربیت ادیم ،فضایل را باید به صنرت ملکات سر انسا ایجاس کرس؛ یتن انسا تربیت شده کس است که فضتیلت
سر وی به صنرت خنی و ملکه سرآمده باشد و تا زمان که یک فضیلت به صنرت ملکه سر نیامده باشد یا به طبیتت یاننی انستا
تبدیل نشده باشد «حال» است نه فضی لت ،چن امری زایل شدن است؛ بنابراین برای اینکه از بین نتروس بایتد ملکته شتنس و بته
همین خاطر است که گفته م شنس تربیت ،فن تشکیل عاست است(مطهری .)000 ،1801 ،عاست چیزی استت کته یتک شتخص
اغلب به صنرت منظم و سر یک روش تکراری و به صنرت ناآگاهانه انجام م سهد .فضایل را باید بته صتنرت ملکتات سر انستا
ایجاس کرس و به همین خاطر است که گفته م شنس ،فضیلت فن تشکیل عاست است .این نظریه که فضتیلت از طریتق عتاست بته
وجنس م آید یک از بخشهای متقنل میراث ارسطنی است .ابن مسکنیه و زاگزبسک هر سو متتقدنتد کته فضتایل و رذایتل از
طریق عاست سر نفس ارار م گیرند.
یک سیور از مباحث مهم سر نظریه فضیلت ارتباط فضیلت با انویزه است .بحث سرباره انویزه ،به آ روش که زاگزبسک مطترح
م کند ،به صنرت مستقل سر آیار ابن مسکنیه منرس نظر نبنسه است .از نظر او عمل اخالا است که تحتت تتثییر اراسه و اختیتار
انسا ارار سارس و سر ذیل افتال اراسی به بحث سرباره انویزه نیز م پرسازس .انویزهها فت نفسته سارای ارزش نیستتند ،بلکته ارزش
آ ها ابزاری است .حال آنکه از نظر زاگزبسک انویزه از مهمترین مؤهفههای فضیلت است .او همچنین نظریه خنس را انویزه مبنتا
م نامد)Zagzebski, 1996, p -137-139( .
ابن مسکنیه و زاگزبسک هر سو فضیلت را متمایز از احساس م سانند و بر نقش اراسه سر فضیلت نامید یک منش بستیار تثکیتد
سارند و اهمیت خاص برای انویزه سر نظریه خنسشا سرباره فضیلت اائل هستند .زاگزبسک اغلب تثکید م کند که فضیلت سارای
مؤهفهای به نام منفقیت است ( .)Zagzebski, 1996,136-137 2000:211, 1999:107سرباره این نظریه او نهتنها پیرو ارسطن
است که تثکید م کرس انسا فضیلت مند انسا منفق است بلکه پیرو رواایا نیز است ،که عمل را فضیلت آمیز م نامیدند کته
به وسیله انسا فضیلت مندی به صنرت منفق انجام شنس (.)Annas, 2003,23
سر اینجا اشکاه متنجه نظریه زاگزبسک م شنس .اگر فضایل به این علت ارزشمند هستند که باعث به وجنس آمد اعمال نیک و
یا باورهای صاسق هستند ،به نظر م رسد او سارس یک نظریه مبتن بر عمل و مبتن بر بتاور مطترح مت کنتد و نته یتک نظریته
فضیلت .بهعالوه سر نظریه فضیلت ست م شنس با استفاسه از مفهنم فضیلت تنضیح ساسه شنس که چرا اعمال انسا فضتیلت منتد
نیک هستند ،حال اگر کس ارزش فضیلت را مبتن بر ارزش اعماه کند که فضایل به وجنس م آورند ،نم تنا ارزش اعماه که
فضایل به وجنس م آورند را مبتن بر خنس فضایل سانست بدو آنکه سر یک سو باطل فرو افتیم (.)wright, 2009, 108
بنابراین وارس کرس عنصر منفقیت سر تتری فضیلت باعث م شنس که فضیلت ف نفسته امتری ارزشتمند نباشتد بلکته ارزش آ
ابزاری باشد .حال آنکه زاگزبسک نظریه فضیلت خنس را انویزش محنر نامید و متتقد است که فضایل ف نفسه ارزشمند هستتند و
ارزش ابزاری ندارند .از سنی سیور او به سنبال ارائه تتریف جامت از فضیلت بنس که شامل فضایل عقالن و اخالا بشنس و هر سو
را سر یک نظریه واحد جمت کند و تبیی ن واحدی از فضایل اخالا و عقالن ارائه سهد .هم بر اساس نظریه ستاست مبنا و هتم بتر
اساس نظریه انویزش مبنا م تنا تبیین واحدی از فضایل اخالا و فضایل عقالن ارائه کرس یتن م تتنا گفتت کته فضتایل
عقالن و اخالا ف نفسه خیر هستند ،یا اینکه هر سو خیر هستند چن اجزاء سازنده زندگ نیک هستند .ایتن وحتدت سر مقابتل
این نظر زاگزبسک ارار سارس که بر اساس آ هدف فضیلت عقالن سستیاب به حقیقت و هتدف فضتایل اخالات زنتدگ نیتک
است.
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نتيجهگيری
هدف این مقاهه بررس چیست فضیلت از نظر ابن مسکنیه و زاگزبسک بنس .سر این راستا نخست به بیا مؤهفههتای فضتیلت سر
اخالق فضیلت ابن مسکنیه پرساختهایم و پس مؤهفههای نظریه فضیلت زاگزبسک را مطرح کرسه و سرنهایت به بررس تطبیقت
فضیلت از نظر آین سو فیلسنف پرساختهایم .از تحلیل و بررس ها این نکته بهسستآمده که مهمترین عامل مشترک بتین ایتن سو
نظریه عبارت است از اینکه هر سو بهجای تکیه بر اعمال و باورها بر روی اشخاص و ویژگ های منش آ هتا تنجته مت کننتد و
سرست و ناسرست بنس اعمال را بر اساس فضایل و رذایل اخالا تتری م کنند .ابن مسکنیه بیشتر بر جنبه ابزاری و کتاربرسی
فضیلت تثکید م کند .وی با طرح رویکرسی ستاست مبنا ،و بحث سرباره تقرب اهه  ،ستتاست را بتر مبنتای فضتایل و مبتنت بتر
آمنزههای سین اسالم بیا م کند سرحاه که تتری زاگزبسک از فضیلت بیشتر جنبه تحلیل سارس .استاس آ ارزش فضتایل بته
وسیله ارتباط آ ها با چیز سیوری تنضیح ساسه نم شنس بلکه آ ها خنسشا ذاتاا سارای ارزش هستند.
ابن مسکنیه و زاگزبسک فضیلت را متمایز از استتداس طبیت م سانند و متتقدند که از طریق عاست به وجنس مت آیتد .مهتمتترین
عامل که باعث جدای بین آ سو م شنس مؤهفه منفقیت است .سرواات زاگزبسک با تثکید بر این مؤهفته بته ستنی یتک نظریته
مبتن بر عمل م روس و از نظریه فضیلت محض فاصله م گیرس .ابن مسکنیه با طرح رویکرس سین سربتاره فضتیلت و مبنتا اترار
ساس اصل تنحید که بر اساس آ ستاست نهای را رسید به ارب اهه مترف م کند سر تنجیته نظریته فضتیلت منطقت تتر از
زاگزبسک و سازگار با نظریه فضیلت است.
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