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 چکیده
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 مقدمه

ناظر بر نظریه  که درصورتیبندی کلی و عام از اوصاف اخالقی  یک توصیف، تبیین و تقسیم

توان گفت هرگونه  و می گیرد میتعلق  "فرا اخالق "به حوزه طبیعتاًاخالقی خاصی نباشد 

در . است فرا اخالقبازی در زمین  نوعی بهنیز  رذایلبندی کلی فضائل و  تفکیک و طبقه

در این نوشتار کوششی تئوریک برای تحلیل روابط عام  موردبحثبندی  همین راستا تقسیم

از  فارغ)است که میان کلیه اوصاف مثبت و منفی اخالقی  ای شده دیدهاما پیچیده و کمتر 

چه چیزی "این پرسش که  دانیم می. حاکم است( یک نظریه اخالقی خاص و هنجارهای آن

هستند که ذیل اخالق هجاری قرار  هایی پرسش "چه باید کرد؟"و یا  "فضیلت است؟

درجه دوم  یسؤاالتو چرایی آنها در حقیقت  ها پرسشاما پرسش در باب این  گیرند می

 . گیرند میتعلق  اخالق فرابه گستره  مجموعاًهستند که 

 فايده تقسیم اوصاف اخالقی.1

همچون بسیاری دیگر از علوم، یکی از اولین توابع ضمنی تتبّع در فلسفه اخالق و نیز 

است که  هایی بندی تقسیمو  ها بندی طبقهاخالقی ارائه و تبیین تعاریف،  های پردازی نظریه

 .دهند میذهن را در فهم مفاهیم اخالقی یاری 

 تقسیمات اوصاف اخالقی ترين مهممروری بر .1.1

 انحاءمختلف بهو با معیارهایی گوناگون  ها دیدگاهاز  تاکنوناخالقی  رذایلفضائل و 

 :از اند عبارتترین آنها  که برخی از مهم اند شده تقسیم

اساس اخالق و بنیاد فضیلت از نگاه کانت ادای تکلیف :اوصاف گسترده و محدود/ تکالیف

و تکلیف نیز مفهوم الزام را همواره به همراه خود دارد به این معنا که انسان ملزم به است 

از منظر کانت، دو مقوله الزام و تکلیف عکس یکدیگر هستند به این معنا . ادای تکلیف است

و بالعکس  دارند یپتری را در  تر، الزامات محدودتر و ناقص تر و کامل که تکالیف گسترده

کامل و / تکالیف گسترده: دارای دو نوع تکلیف هستیم عمالًبنابراین ما . 5(9:5999کانت، )

مندانه است اما به این معنا که انجام  تکلیف ناقص یک تکلیف فضیلت. ناقص/ تکالیف محدود

و اتصاف به آن موجب شایستگی و ستایش است اما تخلف از آن چندان مایه نکوهش 

 . (96همان، )به معنای فقدان یک ارزش اخالقی است صرفاًو  گردد نمی

                                                 
ای است که در ادامه به نقل از کانت می آید برگرفته از مقدّمه مفید آقای این توضیح که در واقع لبّ نکته .5

 .بیدی بر ترجمه کتاب فلسفه فضیلت کانت است منوچهر صانعی درّه
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ساده دارد مبنی بر اینکه  نسبتاًبندی معنایی  این تقسیم:اوصاف اخالقی فردی و اجتماعی

شخصی و فردی است و  های حوزهاخالقی فردی بوده و دامنه تکونشان  یها ارزشبرخی از 

دارند که در صورت نبود جامعه برخی دیگر ناظر بر روابط اجتماعی هستند و احکامی خاص 

البته برخی دیگر با تفکیک میان اخالق خصوصی و . و روابط برآمده از آن معنایی ندارند

دیگر به این ماجرا نگریسته و اخالقیات فردی یا خصوصی را ناظر بر  ای زاویهاجتماعی از 

دن نهادن فرد به سلیقه یا انتخاب آزادانه فرد دانسته و اخالق اجتماعی را  مربوط به گر

این انتخاب مطابق با دیدگاه  هرچند دانند میاکثریت در باب مسائل اخالقی / انتخاب جامعه

 (Kane, 1996:101).اخالقی فرد نباشد

برخی از اوصاف اخالقی  کم دستبندی  طبق این تقسیم:اوصاف اخالقی مطلق و نسبی

توان برخی از  همچنان می مولش جهاناخالقیات مطلق، عینی و  باوجودیعنی .نسبی هستند

 قواعد و آداب محلی را مطابق با برخی از شرایط، ضمن نسبی بودن، اخالقی نیز قلمداد نمود

Gensler, 2011:13)) .دانند میگرایان، تمامیت اخالق را نسبی  گفتنی است نسبی 

گرایان هستند که ضمن مطلق  گرایان و عینی این برخی از واقع ازقضاو ( 99:5999ریچلز، )

 (.   Gensler, ibid: 13)انگارند یمای از هنجارها را نسبی  دانستن اصول بنیادین اخالق پاره

که البته مشابه )ی اخالقی ها بندی طبقهبنابر یکی دیگر از :اوصاف اخالقی موقتی و ابدی

ابدی و زمانمند  دودستهاوصاف اخالقی به ( نیز وجود داردآن در باب قوانین و قواعد حقوقی 

بندی بیانی دیگر از  چه در نگاهی گذرا این تقسیم اگر. (Feiser,2000:57) شوند یممنقسم 

مطلق بودن  باوجودمطلق و نسبی بودن اخالقیات است اما در حقیقت برخی از احکام 

برخی از احکام  بسا چهمند باشند و زمان( شدن بال موضوع ازجمله)توانند به دالیلی  می

 .  اخالقی علیرغم نسبیت،تا ابد روا و بجا باقی بمانند

و  نفسه یفاخالقی مخدوم،  یها ارزشطبق این تقسیم، :اوصاف اخالقی خادم و مخدوم

جنبه آلی و طریقیت داشته  صرفاًخادم  یها ارزش متقابالًموضوعیت و مطلوبیت دارند و  ذاتاً

هایی  خادم ارزش های ارزشبهتر به بیان . ای برای ایصال به غایات اخالقی هستند و وسیله

هستند هایی  ارزش ،مخدوم های ارزش آنکه حالانسان هستند و خدمت به برای زندگی بهتر 

تضعیف  برابرنباید در  عنوان هیچ بهست و و خدمت به آنهانها آکه حیات انسانی برای احیای 

ای مور در کتاب .گفتنی است جی(. 5991,سروش)ساکت نشست گذاشتن آنها  پا زیرو 

تفاوت قائل شده و این تفکیک  نفسه فیوسیله و خوب  عنوان به، میان خوب "اصول اخالق"
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چنانکه آشکار است اوصاف خادم و . (Moore, 1993: 73) داند میرا بسیار مهم و ضروری 

 .توسط مور است موردبحثمخدوم در حقیقت بیانی دیگر و شاید رساتر از همین تقسیم 

 مستقل و وابسته رذايلتعريف و تبیین فضائل و .1

بندی  مقدمه اکنون به موضوع اصلی مقاله حاضر یعنی طرح و تحلیل یک طبقه ازاین پس

این نوشتار چنانکه در ادامه . رسیم میهنجارهای اخالقی حوزه  مشخصاًنوین در اخالق و 

 موردبررسی مشخصاًچه برای اثبات مدّعای خود برخی از اوصاف اخالقی را  خواهد آمد اگر

و تبیین  فهم قابلاستقرائی  لزوماًقرار خواهد داد اما بر یک مبنای منطقی و عقالنی و نه 

. است فرا اخالقای از مباحث  موعهاست و از همین روی کلیت بحث پیش روی زیرمج

را هر چه که بدانیم و آنها را تحت هر نظام و نظریه اخالقی که معنا نماییم  رذایلفضائل و 

 . اند قرارگرفتهانواعی از روابط میان آنها وجود دارد که کمتر مورد تحلیل و تدقیق 

ست میان خوب و یک نوع از این سنخ روابط که ممکن ا کم دستبرای پرتو افکندن بر 

 طرح قابلچهار پرسش مهم و اساسی  کم دستبد و فضیلت و رذیلت وجود داشته باشد 

 :  است

آیا فضیلتی وجود دارد که وامدار یک رذیلت باشد و در مقام پیدایش مدیون آن  -5

 باشد؟ 

آیا رذیلتی وجود دارد که بودن و تکوّنش را از یک فضیلت خاص به ودیعت گرفته   -2

 باشد؟

 فضیلتی وجود دارد که پیدایش آن مشروط به وجود فضیلتی دیگر باشد؟آیا  -9

 آیا رذیلتی هست که بودن و امکان تحقق آن موقوف به وجود رذیلتی دیگر باشد؟  -9

و مصادیق خاص وارد بحث برای پاسخ دادن  ها مالکو با اشاره به  الًیتفصپیش از آنکه 

فرض را بر این بگیریم که پاسخ همه  الًفعهای چهارگانۀ فوق شویم بد نیست که  به پرسش

بندی  یک تقسیم جتاًینتتوان به شش تعریف و  بر این مبنا می. ها مثبت است این پرسش

 :جدید در حوزه هنجارهای اخالقی رسید

یا فضائل دیگر استقالل  رذایلفضائلی را که از حیث امکان پیدایش از : فضائل مستقل

 .توان به این معنا فضائل مستقل نامید ن تحقق دارند میتوا ادیخود بن صورت بهدارند و 

یا فضائل دیگر استقالل داشته  رذایلرا که از حیث امکان پیدایش از  رذایلی: مستقل رذایل

 .مستقل نامید رذایلتوان به این معنا  توان تحقق دارند می ادیخود بن صورت بهو 
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یا رذیلتی خاص منوط و مشروط باشد فضائلی را که وجود آنها به فضیلت : فضائل وابسته

 . نامیم میفضائل وابسته 

را که وجود آنها به فضیلت یا رذیلتی خاص منوط و مشروط باشد  رذایلی:وابسته رذایل

 . نامیم میوابسته  رذایل

و به یک معنا مستقل از  جهت یکفضائلی که امکان پیدایش آنها از : فضائل مستقل ـ وابسته

 رذایلاست و بر مبنا و به معنایی دیگر وابسته به دیگر فضائل یا  رذایلدیگر فضائل و 

 . باشد می

و به یک معنا مستقل از  جهت یککه امکان پیدایش آنها از  رذایلی:مستقل ـ وابسته رذایل

 رذایلاست و بر مبنا و به معنایی دیگر وابسته به دیگر فضائل یا  رذایلدیگر فضائل و 

 . باشد می

 :   ین بهتر معیار تقسیم باید گفتبرای تبی

ساز بودن  ما اوصاف اخالقی را مستقل یا وابسته بدانیم زمینه شود میمعیاری که سبب ( الف

 . یا نبودن یک فضیلت یا رذیلت برای بروز و ظهور فضیلت یا رذیلتی خاص است

یک فضیلت  مثالًرو این است که  سازی در بحث پیش سازی یا بستر معنا و دامنه زمینه( ب

نتواند محل و مجرایی برای تحقق پیدا کند مگر آنکه پیش از آن رذیلتی خاص بروز کرده 

ساز جود و انفاق و قتل نفس یا دیگرآزاری،  زمینه( رذیلت)فقر و تکدی  مثالًباشد چنانکه 

در مقابل یک رذیلت نتواند جایی برای تحقق بیابد مگر . گردد یمبسترساز عفو و بخشش 

چنانکه برای نمونه الزمه تحقق کبر، وجود . ز قبل فضیلتی خاص در میان بوده باشدآنکه ا

 .برخی فضائل همچون علم و آگاهی از قدر و منزلت خود است

سازی میان دو  نبود این ترابط و زمینه/ که وجود کند ینمهمچنین از این حیث تفاوتی ( ج

. در یک فاعل اخالقی جمع آید توأمانو  واحد درآنیا چند فاعل اخالقی باشد و یا حتی 

در یک  واحد درآنچنانکه عُجب واکنشی رذیلتمند به فضائل اخالقی گوناگونی است که 

 . اند و نه در دیگری فاعل اخالقی جای گرفته

و ( مثل آزار یا احترام)در توضیح این نکته باید گفت یک فاعل اخالقی گاه به عمل دیگری 

واکنشی اخالقی نشان ( مانند مرگ خویشان یا بلیه ای طبیعی)ه یا وضعیتی خارج از اراد

تواند بکوشد خشم یا نومیدی یا  فرد می مثالًچنانکه . و گاه به رفتار یا وضعیت خود دهد یم

در هر دو حالت مذکور . را افزایش دهد اش یاخالقمهار نموده و مرتبه  یبه نحوغرورش را 
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است که ممکن است میان  یآماده گرساز و  بطه زمینهنظر این نوشتار است نفس را آنچه مد

دو وصف اخالقی دیده شود؛ خواه این ارتباط میان دو یا چند عامل اخالقی بوده و خواه در 

 . یک فاعل اخالقی برقرار گردد یها کنشاز  یا شبکه درون

گر بودن به دی وابسته ریغ"ترین ویژگی این اوصاف اخالقی مستقل یعنی  عالوه بر مهم

توان برای آنها برشمرد و آن  یک ویژگی اصلی دیگر را می "اوصاف اخالقی در مقام پیدایش 

ایجابی و آغازگرانه  یا جنبهمستقل بیشتر از جنس کنش هستند و  رذایلاینکه  فضائل و 

چه همانند  کنشی بودن اوصاف اخالقی مستقل بدین معنی است که این اوصاف اگر. دارند

به وجود نیامده و از سلسله طوالنی و  خألانسانی و اجتماعی در  یها دهیپدبسیاری دیگر از 

اند اما تا آنجا که به اخالق مرتبط  پذیرفته ریتأثهای گوناگون  ها و واکنش از کنش یا دهیچیپ

توانند ابراز  ای می است بیشتر آغازگر بوده و بنا بر خواست کنشگر در هر شرایط اخالقی

 رذایل/ در باب اوصاف اخالقی وابسته باید یادآور شد که این فضائل متقابالًو  مضافاً.گردند

یک  "از حیث ایجاد و پیدایش مدیون و مستلزم مفهوم اخالقی مخالف خود هستند"چه  اگر

 .و آن اینکه بیشتر از جنس واکنش هستند کشند یمخصوصیت کلیدی دیگر را نیز به یدک 

تبیین نمودیم،  آن رامرکزی این نوشتار آشنا شدیم و کلیت تا این موقف ما با ایدۀ اصلی و 

و ، نوآوری این مقاله نیست رذایلاما بهتر است بدانیم که نفس کشف ارتباط میان فضائل و 

اسالت از فضائل و خیرهای . جذاب از مایکل اسالت است یا دهیااز این حیث مبتنی بر  اقالً

از خیرات شخصی وابسته به دیگر خیرات و بعضی  به اعتقاد او برخی. دیگو یموابسته سخن 

همچنین به نظر او برخی از خیرات به فضائل . از فضائل اخالقی وابسته به دیگر فضائل است

مضاف بر این اسالت معتقد (. Slote,1983:62) و برخی از فضائل به خیرات وابستگی دارند

اخالقی  یها لتیرذی و یا به است که برخی از فضائل و خیرات به امور بد یا شرور فرد

های اخالقی اگر میان یک مقوله اخالقی  او معتقد است این نوع از وابستگی. وابسته هستند

 2یا فرا مقولههستند و اگر میان دو نوع متفاوت برقرار باشند  5یا درون مقولهبرقرار باشند 

ضائل وابسته با نظر با این وصف نظر ما اگرچه در تعریف ف. (Slote,2011:104)باشند  می

اسالت از  اوالً: او دارد یطرز تلقکم سه تفاوت عمده با  هایی دارد اما دست اسالت مشابهت

ما  که درحالی باشد مییا شاید به امکان و وجود آنها قائل ن دیگو ینمسخن  "وابسته رذایل"

                                                 
1. intracategory 

2.transcategory 
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امکان آن بلکه مصادیق  فقط نهفضائل وابسته اهمیت قائل هستم و  اندازه بهبرای این مقوله 

دوگانه یا مستقل ـ  رذایلاسالت امکان فضائل و  ثانیاً. قرار خواهم داد موردبحثآن را نیز 

که امکان تحقق این  رود میاما تحلیل ما تا آنجا پیش  دهد نمیقرار  مورداشارهوابسته را 

ای اسالت، ما یک مالک خالف کاره در این مقاله بر ثالثاً. دیآ یممعقول به نظر  کامالًمقوله 

تر فضائل و  تا به شکلی بهتر و دقیق دهد یممبتنی بر تخیل در دست داریم که به ما اجازه 

 .مستقل را از یکدیگر تفکیک نماییم رذایل

 تخیل اخالقی، روشی برای تفکیک اوصاف مستقل و وابسته .1.1

وابسته اخالقی این باشد که با ترین راه برای تفکیک فضائل مستقل و  شاید بهترین و ساده

استمداد از تخیل اخالقی، فضایی ذهنی را ترسیم کنیم که تحت شرایط و ضوابطی که در 

ادامه خواهد آمد بتوان امکان تحقق اوصاف مستقل و وابسته اخالقی را آزموده و محک زد و 

عیین و تبیین تر ت از این طریق مستقل یا وابسته بودن بسیاری از اوصاف اخالقی را آسان

 .نمود

 آزمون بهشت تخیلی؛ محکی برای تفکیک فضائل مستقل از وابسته .1.1.1

به نظر شما در . عیار و خالی از خلل را ترسیم و تخیل نماییم بیایید یک بهشت آرمانی، تمام

و مجرایی برای  محلاز اوصاف مثبت اخالقی امکان یا  کی کداماین شرایط مطلوب و ایدئال، 

با توجه به تعریف پیشنهادی از اوصاف مستقل و وابسته  رسد یم؟ به نظر ابدی یمپیدایش 

از فضائل که بتواند در چنین وضعیتی تجلی بیابد یک فضیلت مستقل است و اال  هرکدام

بد نیست اگر سه فضیلت صبوری، انفاق و صداقت را با این محک . وابسته قلمداد خواهد شد

 .تخیلی بیازماییم

 باشد میهای الیزال  ها و مزیت عیار که مشحون از نعمت آیا در یک بهشت تمام:صبوری

بهشتی که در آن سایه درختان گسترده و هوا در اوج  هم آن؟ شود مینیازی به صبوری دیده 

اعتدال است و نه از مرگ خبری هست و نه از زلزله و سیل و تندر و تگرگ، و نه از پیری 

توان ردّی  و نه از ظلم و کدورت و دلگیری، و نه از غم و نداری می شود مینشانی دیده 

بال و ابتالیی هست که برای  اساساًآیا در چنین وضعیتی .  گرفت و نه از نزاع و ناسازگاری

توان نتیجه گرفت  کنار آمدن با آن نیازی به صبوری پیشه کردن باشد؟ بر همین مبنا می

در یک جهان آرمانی و آسمانی هرگونه امکان برای  که صبر یک فضیلت مستقل نیست زیرا

 .  گردد یمتحقق آن منتفی 
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تصدیق خواهیم  عاًیسراگر ما مفهوم بهشت را به نیکی تصور و تخیل نماییم  طبیعتاً:انفاق

مشروط به آنکه انفاق به معنای )کرد که در آنجا احتمال تحقق فضیلت انفاق وجود ندارد 

دان و گشودن گره از کار آنان را با هرگونه اعطاء و اهداء خلط اعطا و بخشیدن به نیازمن

توانند به یکدیگر هدیه بدهند و دمادم  ساکنان و مقیمان یک بهشت تخیلی می(. نکنیم

همدیگر را شادمان بسازند اما بهشتی که در آن فقر یا تنگدستی دیده شود و فقیران دست 

اگر دوزخ نباشد  ناًیقییاج خود را پنهان کنند خواهش و تکدی دراز کنند یا از سر عزت، احت

توان گفت انفاق اگر به معنای اعطاء به نیازمندان و  بنابراین می. بهشت نخواهد بود قطعاًاما 

یک فضیلت  جتاًینتمسبوق به نیاز یا ابراز نیاز باشد در بهشت تخیلی ما جایی ندارد و 

 . دیآ ینممستقل به شمار 

گویان باشند و جوالن  ن بهشتی را تصویر نمود که در دل آن دروغتوا نمی فقط نه:صداقت

بهشت  قاعدتاًدر آن نباشند یا در اقلیت قرار بگیرند بلکه  انیگو راستدهند و یا راستی و 

گفتاران باشد و در آن هیچ دروغی وجود نداشته باشد زیرا  جایی است که مملو از راست

که  هر جااگر نگوییم !تواند کفایت کند یک دروغ هم برای جهنم کردن یک بهشت می منطقاً

 حتماًصداقت محض وجود دارد آنجا بهشت است اما باید بگوییم هر جا که بهشتی هست 

صداقت و  ازجملهآرامش و آسایش بهشت به عواملی گوناگون . صداقت محض هم هست

توان گفت که صداقت یا  بر همین مبنا می. است خورده گرهراستین بودن فضا و مقیمان آن 

 .  است وابسته ریغدروغ نگفتن یک فضیلت مستقل و 

 مستقل از وابسته رذايلآزمون جهنم تخیلی؛ محکی برای تفکیک . 1.1.1

از تخیل  گرفتن یاریمستقل از وابسته را با  رذایلتوان  از منظری دیگر و با محکی دیگر می

. را در ذهن تصویر کنیم اریع تمامبگذارید این بار یک جهنم . تفکیک نمود یآسان بهاخالقی 

در یک جهان مشحون از عیب و نقص و رذیلت و خالی از کمال و حسن و فضیلت  قاعدتاً

امکان تحقق یک رذیلت وابسته نخواهد بود، زیرا رذیلت وابسته تا جایی که تحقق آن منوط 

. تواند جایی داشته باشد تمام نمی و د در یک جهنم تامو وابسته به یک فضیلت و خوبی باش

است که فارغ از فضیلت و به شکی  یادیخود بنمستقل و  های رذیلتجهنم النه و خانه 

شاید بهتر باشد . را بیازارند ها انسانتوانند جهانی را بیاالیند و  ایجابی و باالستقالل می

 . کتفا نماییمنمونه تنها به بررسی رذیلت حسادت ا عنوان به
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که دوست دارند جای دیگری را  ییها انسان، حضور اریع تمامدر یک جهنم :حسادت

 فقط نه اند نشستهتصاحب کنند و یا دیگری هم به همان خاک سیاهی بنشیند که آنها 

جهنمی که در آن هر کس از جایی که دارد راضی باشد و . پذیر است بلکه الزامی است امکان

یکی از . نیست فهم قابل اساساًا مزایای دیگری را گرفته و به او بدهند نخواهد جایگاه ی

بار و دوزخی این است که حسادت بر رضایت و قناعت غلبه کند  یک زندگی نکبت یها نشانه

محدود به  طبیعتاًحسادت . های دیگران چشم داشته باشند به داشته شهیهم انیآدمو 

این افراد بد هستند که  معموالً ازقضاحسدورزی یک انسان بد به یک انسان خوب نیست و 

در یک جهنم خیالی اگرچه جهان پر از . کنند یمو مزایای یکدیگر حسادت  مراتب به

کثیف و ضعیف اخالقی است و هیچ رذیلتی نیست که در آن نیست اما حتی در  یها انسان

آنها  اندازه بهاز اینکه دیگری  مثالًبه یکدیگر حسادت ورزیده و  ها نانسااین وضعیت هم 

توان گفت که حسادت یک رذیلت  مبنا می نیبر هم. عذاب و دردسر ندارد شاکی هستند

 . مستقل است

 فهرستی گزيده و پیشنهادی از اوصاف مستقل و وابسته       .1.1

ادعا کرد که در فهرست فضائل مستقل، توان  ، میگفته شیپبا توجه به نکات و اشارات 

توانند مصداق  تر می فضائل ذیل هم اهمیت بیشتری دارند و هم به شکلی آشکار و سرراست

 :فضائل مستقل قلمداد شوند

آرامش؛ امید؛ عشق؛ عدالت؛ صداقت؛ حکمت؛ خیرخواهی؛ نیکوکاری؛ احترام و اکرام؛ 

 شجاعت

توانند رذیلت  ترین اوصافی هستند که می مهممستقل نیز موارد ذیل از  رذایلدر سیاهۀ 

 :مستقل نام بگیرند

 حسادت؛ یأس؛ دروغ؛ جبن و بزدلی

 :توان از اهمّ فضائل به شمار آورد در میان فضائل وابسته، صفات ذیل را می

 عفو و گذشت؛ صبر؛ قدرشناسی

 :نمودوابسته قلمداد  رذایلترین مصادیق  سرراست ازجملهتوان  زیر را هم می رذایل 

 ینیچ سخنعُجب؛ ریاکاری؛ سعایت و 

 دوگانه يا مستقل ـ وابسته   رذايلفضائل و .4
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وابسته در اخالق، وقت آن رسیده که یک گام جلوتر / پس از ترسیم مفهوم اوصاف مستقل

مستقل و یا  صرفاً یبعد تکرفته و نشان دهیم که آیا همه اوصاف به شکلی یک وجهی و 

 رسد یمبه نظر . توان این تقسیم را به شکلی دیگر نیز نگریست وابسته هستند و یا اینکه می

مستقل هستند؛ برخی دیگر همواره وابسته هستند و برخی  مطلقاًبرخی از اوصاف اخالقی 

توانند از یک حیث مستقل و از جهتی دیگر وابسته یا به تعبیری رساتر مستقل  دیگر نیز می

این دسته از اوصاف به دلیل ماهیت و ساختی که دارند قابلیت . ـ وابسته یا دوگانه باشند

فضیلتی  ذاتاً "بخشش و سخاوت" مثالً. که هم مستقل و هم وابسته قلمداد شوند رادارنداین 

و گاه  سر برآورد( گری اظهار فقر یا تکدی)است که گاه باید در واکنش به یک رذیلت 

 مشخصاًیعنی بخشش، . معنادار بوده و محقق گردد مستقالًو  ها آناز تواند فارغ  می

و بدون ابراز نیاز از سوی نیازمند و حتی  ساکن ابتدابهتواند  خصوصیتی است که هم می

تواند ناظر بر فقر و نداری سائل و برای جبران یا  نیازمندی گیرنده تحقق یابد و هم می

در جعل عنوان واحد برای این دو نوع از جود و البته ممکن است کسی .تقلیل آن باشد

انتخاب عناوین مشترک برای اوصاف اخالقی دوگانه خللی دیده و معتقد باشد ما  یطورکل به

ظریف آنها را نادیده گرفته و یکی  یها تفاوتدر اثر عدم تدقیق و تعمیق کافی، تمایزات و 

مشابه اما در اصل  ظاهراًاخالقی نه یک وصف بلکه دو وصف  ها این آنکه حالپنداریم  می

مشخص تحقق بخشش و سخاوت در هیچ متن  طور بهدر پاسخ باید گفت . متمایز هستند

 معموالًمعتبر اخالقی منوط به نیازمندی یا ابراز نیاز گیرنده نشده است و حتی اخالقیون 

اند و تفاوت این دو نوع  ارجح دانسته ازآن پسبخشیدن مال پیش از اظهار نیاز را بر بخشش 

از  نظر صرف. اند از سخاوت را در مرتبه و ارزش اخالقی آن و نه در ماهیت یا نوع آنها دانسته

 :مصداق و مثال مذکور

دیگری نیز یافت که مصداق اتم این سنخ از اوصاف دوگانه  های مثالشاید بتوان  اوالً

منظور  چراکهمتناقض است  هومی سازگار، منسجم و غیرتصور اوصاف دوگانه، مف ثانیاًباشند؛ 

از این دوگانگی یا مستقل ـ وابسته بودن به این معنی نیست که یک وصف اخالقی از همان 

که  جهت ازآنحیث که مستقل است، وابسته نیز هست یا بالعکس بلکه یعنی وصفی خاص 

وصف اخالقی دیگر است، وصفی واکنشی داشته و الزمه تحقق آن،تبلور یک  یا جنبه اخالقاً

پذیر است، مستقل به شمار  از وصفی دیگر تحقق ازین یبوابسته است و از آن حیث که 

 .دیآ یم
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 رابطه اوصاف اخالقی مستقل با ديگر اوصاف.3

تعریف، یک وصف اخالقی مستقل، در مقام پیدایش از دیگر اوصاف اخالقی مستغنی  بنابر

ین اوصاف برای پویش، گسترش و رشد و بالش نیز از دیگر است اما سخن اینجاست که آیا ا

در برخی از نظریات به شکل مضمر  اقالًهستند؟  ازین یب( اعم از مستقل یا وابسته)اوصاف، 

های اخالقی حاکم است که یافتن و  بندی بر ویژگی یا مصرح نوعی ترتّب، تدرّج و اولویت

در اخالقیاتی که موسوم به اخالق  احتماالً. رساند میشکافتن آنها به بحث ما یاری بسیار 

. شود میبندی اوصاف اخالقی مشاهده  فضیلت هستند بیش از دیگر نظریات اخالقی، رتبه

خاص اخالق اسالمی، تقسیم گناهان به کبیره و صغیره دیده  طور بهدر اخالق دینی و  مثالً

در مرزبندی دقیق میان آنها ابهام عمدی شارع  باوجود(. 529:2،ج5999،هیبابو ابن)شود می

بندی  بندی خود از بهترین مصادیق برای وجود یک درجه این تقسیم( 95:5991غزالی،)

در کنار این، مقایسه شدت قبح یا عقاب برخی . ارزشی میان هنجارهای اخالق دینی است

خانه  تر دانستن رباخواری از هفتاد بار زنا با محارم در مثل بزرگ)گناهان با دیگر معاصی 

و یا سنجش کیفیت ثواب برخی اعمال نیک با دیگر اعمال ( 199:.2مجلسی،؟،ج. ک.ر.کعبه 

همچنین مقدمه . ارزشی است مراتب سلسلهاین  جانبه همهای دیگر از وجود  خیر نشانه

عالمت آشکار دیگری از حاکم  رذایلو فضائل نسبت به دیگر فضائل و  رذایلشمردن برخی 

یکی از  اساساًنباید از یاد برد که  مضافاً.ی بر اخالق اسالمی استبودن نوعی نظام رتب

نظریات چند اصلی و تکثرگرا برای حل معضل  مشخصاًهای اصلی نظریات اخالقی و  حل راه

زیرا با ( 919: 5996مک ناوتن،)بندی اصول اخالقی است  ، روی آوردن به اولویت"تعارض"

های اخالقی در زندگی روزمره، راه گریز از تحیر  گرهو  ها یدوراهاین روش هنگام مواجهه با 

درجه گذاری و  بندی و ارزش بتوان اولویت بسا چهیعنی . گردد میو سرگردانی، بسیار هموارتر 

های اخالقی را یک ضرورت گریزناپذیر به شمار آورد که اقتضای ساخت یک  در نظریه یده

توان گفت در برخی از نظامات  با لحاظ داشتن این نکات می. نظام اخالقی پیچیده است

گرایانه دارند به هر دلیل توسل به یک  اخالقی باالخص نظاماتی که رویکردی فضیلت

کننده  گر و تقویت تر از دیگر اوصاف بوده و هم تسهیل رذیلت ممکن است هم مهم/ فضیلت

ایصال و اتصاف به آنها باشد و مستقل بودن یک وصف اخالقی هرگز به معنای نفی این نوع 

در ساحت ایجاد و  صرفاًکه اوصاف مستقل  ادداشتیاز ارتباطات نیست چراکه باید به 

وصاف برای تقویت یا قوام و قدرت پیدایش استقالل دارند اما از حیث نیازی که به دیگر ا
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باید گفت  درمجموع. بیشتر دارند به یک معنا فاقد استقالل و استغنا بوده و وابسته هستند

اوصاف اخالقی وابسته بلکه حتی اوصاف مستقل نیز برای تحکیم و تقویت، محتاج  فقط نه

در عرصه ایجاد و  طلقاًمو  صرفاًدیگر اوصاف اعم از مستقل یا وابسته هستند و استقالل آنها 

 .      پیدایش است و نه پویش و گسترش

 مور.ای.اين تقسیم با نظريه جی اشتراکاتافتراقات و .9

کوتاه در باب خیر و  نسبتاًانتهایی کتاب اصول اخالق بحثی  یها قسمتجرج ادوارد مور در 

وی معتقد است برخی از خیرات چون شجاعت و حس غمخواری . شر و رابطه آنها دارد

ناپسند و شر هستند و به  یا دهیپدنسبت به  "شناخت"متضمّن و  مستلزم وجود نوعی 

خیر، متضمن معرفت  ذاتاًخیلی آشکاری از فضائل بزرگ و  یها نمونه"تعبیر صریح خود وی 

 ,moore) "دیآ یمهستند که بودنشان شری بزرگ به شمار  ییها دهیدپنسبت به 

1993:267.) 

و برخی از فضائل را به نحوی متضمن ( 5) پردازد یممور به ربط خیر و شر  کهتا آنجا 

بندی اوصاف اخالقی مستقل و  موضوع نوشتار حاضر و تقسیم( 2) داند میوجود شرور 

 .  باشد میوابسته با نظر مور واجد اشتراکاتی 

اول آنکه مالک تقسیم :بندی ما با دیدگاه مور متمایز است اما از دو جهت مبنایی تقسیم

احساس یا شناختی خاص نیست و جایگاه  بودونبوداوصاف اخالقی به مستقل و وابسته، 

 یشناخت جامعهاست اما ناظر بر نسبت و البته واقعیت روابط  فرا اخالقچه در حوزه  بحث اگر

یک  عنوان بهیعنی ما معتقدیم که صبر . باشد مابین فضیلت و رذیلت می شناختی روانو گاه 

 مثالًفضیلت وابسته، محلی برای بروز و ظهور ندارد مگر آنکه مسبوق به رذیلتی چون 

ناظر بر  ثانیاًشر بدگویی نیست و / محدود به شناخت رذیلت اوالًبدگویی باشد و این بحث 

و در  حاًیصرمور  آنکه حالباشد  برای تجلی یک فضیلت می جنبه بسترساز یک رذیلت

 حساب بهکند که یک خیر بدین دلیل آمیخته یا ترکیبی  می دیتأکبحث خویش  یجا یجا

یک شر یا حس تنفر نسبت به آن  "شناخت"یک کلیت،جزئی از آن  عنوان بهآید که  می

دوم آنکه در نوشتار . دیآ یم حساب بهو غیرترکیبی  ختهیآم ناباشد و اگر چنین نبود آن خیر 

شناسیم  رو ما هم فضیلت مستقل داریم و هم رذیلت مستقل و هم فضائل وابسته را می پیش

نوعی تناظر برقرار است؛ این در حالی است که مور در  جهت نیازاوابسته را و  رذایلو هم 

 Moore, ibid) باب آمیختگی خیر و شر قائل به تناظر نیست و خود بدان معترف است
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، به این معنا که اگر برخی از فضائل متضمن شناخت برخی از شرور هستند در مقابل (270:

نیستند که متضمن و مستلزم شناخت برخی از امور خوب و خیر باشند؛یعنی حتی  رذایلی

 .قرار نداده است موردبحثمور آنها را درنیافته و  کم دسترا بتوان یافت  رذایلیاگر چنین 

 بررسی مصداقی  چند فضیلت و رذيلت مستقل و وابسته. 0

 فضیلت مستقل

کنشی ": اوالًیعنی .یکی از فضائل مستقل است...( ،حکمت ویدوست نوعدر کنار عشق، )امید 

ذهنی است در قبال پدیده یا وضعیتی خاص که نوعی عشق و محبت نیز در دل آن مضمر  "

هم نسبت به آن حس  درواقعاست  است و وقتی فردی به کس یا چیزی امیدوار

به معنای عام آن و اعم از )بر برخی محاسبات ذهنی و عقالنی  آمیزی دارد و هم بنا محبت

دارد از طریق آنچه بدان امید  برد که آنچه را دوست می گمان می( محاسبات غلط یا درست

ک کنش دانست توان امید را ی در اینجا ممکن است گفته شود نمی. آورد بسته به دست می

بسا بتوان واکنشی به یاس و ناامیدی از امری دیگر و یا  زیرا امید بستن به چیزی را چه

اما پاسخ این است که مقصود ما از کنشی یا .روانی قلمداد کرد خألواکنشی درونی به یک 

ای اخالقی  واکنشی بودن در این بحث کنش یا واکنشی است که معطوف و ناظر بر پدیده

بر اساس  المثل یفو  یدرست بهنه سایر عوامل خارج از ساحت اخالق که ممکن است باشد و 

نیازی به توضیح ندارد که امید  ضمناً.باشند قرارگرفته موردبررسی شناسانه روان یها افتهی

است که بدانیم انجام عملی خاص و یا  جهت ازآنبر این ویژگی  دیتأکاست و  "درونی"امری 

هر فعلی که نمودی بیرونی داشته باشد نشانه و عالمت  طورکلی بهتقید به آدابی مخصوص و 

توانیم به  امیدواری نبوده و ما بیشتر از طریق کاوش در ذهنیات و وضعیت درونی فرد می

امید یا  غالباًهایی خاص البته ممکن است رفتار. امیدواری و نیز میزان امید فرد پی ببریم

از امیدواری هستند نه  ییها نشانه ها ایننامیدی یک فرد را به ذهن متبادر سازند اما همه 

چنانکه سخن گفتن یا نوشتن در باب امری و یا حتی انجام صحیح و کامل امور ! خود آن

. هاست "ودنب"همچنین امید از سنخ . نشانی قطعی از امید به آن نیست لزوماًمربوط به آن 

این تعبیر و تفکیک آموزنده داشتن یا بودن را مدیون اریش فروم در اثری مشهور و به 

اموری انتزاعی،نامحسوس،روحی، معنوی  ها بودنیاز منظر فروم،  ازآنجاکه. همین نام هستیم

امید نیز یکی از بهترین مصادیق برای  قاعدتاًهستند پس  دادوستدآن غیرقابل  تبع بهو 

 اساساً گفته پیشامید به دلیل خصوصیات : ثانیاً(.Fromm,2005:37)بودنی است های پدیده
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مربوط به روابط انسان با خود،جهان پیرامون،خدا و جهان ماوراء و البته آن بخش از روابط 

البته ممکن است متعلق . گردد میانسانی است که به ابعاد روحی و روانی آدمی معطوف 

 شدت بهامید و آنچه که بدان امید داریم موضوعی اقتصادی و به تعبیر فروم، داشتنی و حتی 

 الزاماًبوده و  رود میبدان امید  ازآنچهباشد اما از یاد نبریم که امید چیزی غیر  پاافتاده شیپ

 .سازد ینمبودنی خارج  امید به یک امر داشتنی، نفس امید و امیدواری را از دایره امور

 رذيلت مستقل

 :یعنی.مستقل است رذایلحسد یکی از 

اما تا آنجا  دیآ یمچه حسد در برابر موفقیت یا موهبت دیگری نوعی واکنش به شمار  اگر: اوالً

مربوط است حسادت واکنشی به فضیلت یا رذیلتی خاص نیست  رذایلکه به حوزه فضائل و 

در شخصیت یا  ها یکاستبلکه کنشی است ابتدایی از سوی حاسد و به دلیل وجود برخی 

نکته مهم این است که متناسب با عالئق و شخصیت حاسد،شرایط محسود نیز .موقعیت او

رهیده از بند قانون حسادت تغییرپذیر است؛یک سارق ناکام و زندانی به سارقان موفق و 

همین امر سبب ! پرکار و صاحب آثاری پرفروش ای نویسندهبه  کار کمو یک نویسنده  کند می

از محققان غربی متناسب با حاسد،محسود،نوع حسد و چرایی و توابع و اثرات  ای عدهشده 

میان  آن، برای حسد فوایدی نیز قائل شده و در برابر حسد منفی از حسد مثبت سخن به

در اخالق اسالمی  "غبطه"گفتنی است این حسد مثبت نباید با (.Sorge,2003:18)آورند 

نیت و  واسطه بهنه  شود مینتایج و آثارش مثبت خوانده  به خاطرخلط شود زیرا حسد مثبت 

چه شبیه حسد است اما با  اگر نامند میآنچه اخالقیون مسلمان غبطه  آنکه حال .انگیزه حاسد

 کاش یا"غبطه نوعی ذهنیت حسرتمندانه است مبنی بر اینکه .آن از بیخ و بن متفاوت است

 دیآ یبرمو چنانکه از این تعریف  "بودم یممن نیز همانند الف از موهبت ب برخوردار 

 الزم به ذکر است که حسد. خواسته غبطه خورنده از بین رفتن موهبت دیگری نیست

در تعریف حسد، ایذای محسود و انجام فعلی بر  اساساً چراکهاست  "ذهنی و درونی"رذیلتی 

بدخواهانه در ذهن مبنی بر اینکه  ای گیری وجود ایده ضرر او وارد نشده و نفس شکل

. برای پیدایش رذیلت حسادت کافی است "محسود آنچه را که دارد از دست دهد کاش یا"

نیکو با محسودش داشته باشد  ظاهراًعادی و حتی  کامالًفتاری حاسد ممکن است در عمل ر

حسد، درونی و  چراکهکننده رذالت عمل او نیست  کننده یا برطرف اما این امر هم توجیه

ای  جسمانی تاًینهاروانی و  راتیتأث به خاطر جهت یکناظر بر ذهنیت است و بدی آن از 
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عدم  دهنده نشانو از جهتی دیگر  (Salovey,1991:80) نهد یماست که بر فرد حسود 

باشد و اال اگر حسادت به عملی عینی منتهی  یا خود می( و قضای او)رضایت فرد از خدا

چه ریشه و  که اگر ابدی یم...گردد عنوان و وصف اخالقی دیگری چون غیبت،تهمت،آزار و

حسد : ثانیاً.    اوت استحسد است اما دیگر فعل و عنوانی دیگرگون و متف اش سرچشمه

ها ناشی از  چه عموم حسادت بیشتر ناظر بر روابط انسانی و روانی محض است زیرا اگر

اقتصادی،سیاسی و اجتماعی است و حتی در افواه عموم بازاریان و تاجران و  های موفقیت

های خانوادگی، حسادت با مفهوم رقابت پیوند خورده و گاه مالزم  حتی در درگیری

اما آنچه حاسد را به دام حسادت ( Schwartzber,.Navaro 2008:68)است  شده ختهشنا

 .یا شهرت است توجه جلبمیل به ترقی یا  ازجملهیک یا چند تمایل روانی خاص  اندازد یم

 فضیلت وابسته

کارکردها و خدمات اخالقی و روانی آن و نیز  ازجملهصبر یکی از فضائل وابسته است که 

صبر طبق : اوالًیعنی .است ...اخالقی چون خشم و  رذایلیساز آن مقابله با  بستر زمینه

بندی عموم اخالقیون مسلمان واکنشی است در قبال سه پدیده بال، معصیت و   تقسیم

اخالقی مربوط است  یها واکنشاما تا آنجا که به حوزه کنش و  (.929:5992غزالی،)طاعت

همان رذیلت اخالقی اما به  درواقعیا )صبر، واکنشی اخالقی و فضیلتمندانه در برابر معصیت 

یک فضیلت اخالقی است اما همیشه در  گمان یبچه صبر  در حقیقت اگر.است( زبان دین

طبیعی گیرد و گاه برای کنترل و مدیریت روحی و روانی بالیای  اخالقی قرار نمی رذایلبرابر 

صبر )صبر : ثانیاً.  ناشی از انجام اعمال نیکوست یها یسختبوده و یا نوعی استقامت در برابر 

سازی درون و سوق  آرام( تالشی است برای الف معموالً( بر معصیت و نه صبر بر بال یا طاعت

تند و  یها واکنشمهار و بازداشتن خود از ( دادن روح و حتی بدن به سمت ثبات روانی، ب

های غیراخالقی و احتراز از  کنترل خود برای پرهیز از واکنش( ، ج(ولو اخالقی) زده شتاب

 پاسخ دادن بدی با بدی  

هاست که به دلیل تضاد و  با توجه به این نکات، صبر بیشتر ناظر بر آن دسته از روابط انسان

برای  ها حل راهرین گردد که یکی از بهت اخالقی گوناگونی می رذایلساز  تراکم منافع، زمینه

 . مهار و مقابله با آنها صبر است

 

 



83 

 1453بهار و تابستان  1مارهش  34السنشريه فلسفه  
 

 رذيلت وابسته

قرار  موردتوجهوابسته است که بیشتر در اخالقیات دینی و عرفانی  رذایلعُجب یکی از 

در تشریح این رذیلت، یادآوری چند نکته مفید خواهد . تا نظریات اخالقی سکوالر گیرد می

و تکبر در کتب اخالقیون، فرق فارق و آشکاری میان  تفکیک میان عُجب باوجود: اوالً:بود

قرار  موردبحثعُجب در کنار کبر یا ذیل آن  معموالًو  نشده انیبتعریف این دو رذیلت 

عُجب  رسد میابهام در تعریف و یا حتی مسکوت ماندن آن به نظر  باوجود:ثانیاً.گیرد می

چون ایمان و تعبد در وی  "فضائلی"رذیلتی است حاکی از خودپسندی فرد که به دلیل 

کند آفتی وی را تهدید نکرده و  دچار توهم استغنا و خطاناپذیری شده و گمان می مرور به

اگر تکبر از  رسد میبه نظر : ثالثاً.   ندارد "طلب کردن"نیازی به تالش بیشتر یا بقول غزالی 

بینی است عُجب نوعی خود ـ پاک بینی است که اگر نگوییم  بزرگ ، خودشناختی انروحیث 

باید گفت نوع خاصی از آن و ناظر بر افرادی ویژه و با سلوک  اقالًغیر از تکبر است  یکل به

 یشیآال یببه  مرور بهکه  "پاک"عُجب رذیلت افرادی است : رابعاً.  باشد میاخالقی مخصوصی 

آن تالش برای ارتقا و خودسازی اخالقی  تبع بهآن را همیشگی دانسته و  خویش غرّه شده و

پنداری و استکبار را شامل  بزرگ هرگونهتکبر به معنای عام آن  آنکه حال سازند یمرا متوقف 

؛ چنانکه یک قاتل نیز ممکن است به مهارت خود در قتل و یا کثرت قربانیان شود می

توان عُجب را نوع خاصی از تکبر دانست  می درمجموع :خامسا! جنایاتش احساس غرور کند

از  بسا چهکه ناشی از فضائل اخالقی فرد است و تکبر بیشتر ناظر بر مواهب و مزایایی که 

 . باشند یضد اخالقحیث اخالقی خنثی و یا حتی 

 و توابع تقسیم اوصاف اخالقی به مستقل و وابسته ديفوا. 8

 اوصاف مستقل و وابسته و تربیت اخالقی . 8.1

در حوزه هنجارهای اخالقی و فضائل و  یبند تیاولوو یا  یبند درجهبندی،  تقسیم هرگونه

ریزان  مربیان و برنامه. رساند میواسطه به مقوله تربیت اخالقی یاری  به شکلی بی رذایل

بتوانند روابط  که یهنگاماخالقی فرد و جامعه اعم از والدین یا نظام آموزشی و سیاسی 

به سلسله  تاًینهاکنند و  یبند صورتپیچیده میان هنجارها را به شکلی منقّح و منظم 

توانند در امر پرورش و تربیت اخالقی توفیق  بهتر می طبیعتاًمراتبی کلی از آنها دست یابند 

عنای ترجیح به م وجه چیه بهتفکیک اوصاف اخالقی مستقل و وابسته اگرچه . حاصل نمایند

تربیت اخالقی چند داللت  نهیدرزممطلق فضائل مستقل بر وابسته یا بالعکس نیست اما 
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الزم و ضروری برای پروردن اوصاف وابسته  یها مؤلفهیکی از ( الف:مهم و راهگشا دارد

اخالقی مثبت یا زدودن اوصاف منفی این است که ما مرجع و منشأ وابستگی آنها را نیز 

مناسب برای تعلیم قباحت غیبت این است که  یها راهیکی از  مثالً. یم دهیمشناخته و تعل

دیگری وام گرفته  های رذیلتیا  ها لتیفضما نشان دهیم این رذیلت، تحقق خود را از کدام 

پیدایش آن، قباحت  یها سرچشمهبه شناخت بهتر غیبت،  قطعاًتشخیص این ارتباط . است

جامعه یا انسانی که در آن فضائل ( ب.دینما یمی شایان های مقابله با آن کمک آن و راه

تر از اجتماع یا فردی است که در آن  پیراسته مراتب بهمستقل حضور و رسوخ بیشتری دارد 

های مستقل خواهیم  با نظر به سرشت، معنا و مصادیق  فضیلت. فضائل وابسته غلبه دارد

اخالق و صفات اصلی و اصیل اخالقی که رنگ نسبیت به خود  امهات باًیتقردید که 

به شکل مطلق، مطاع و محترم هستند فضائلی مستقل  یا زمانهگیرند و در هر جامعه و  نمی

که در  یا جامعهیعنی فرد یا . باشند یم... ، امید، حکمت، نیکوکاری و احترام وعدالتچون 

و بنیاد اصلی آن قرابت و شباهت بیشتری آن فضائل مستقل غالب هستند به نهاد اخالق 

رسد ما در مقام تعلیم و تربیت اخالقی باید اولویت را به آموختن و پروردن  به نظر می.دارد

اوصافی مطلق و فرازمانی و فرامکانی هستند و هم به  عمدتاًکه هم  فضائل مستقل بدهیم چرا

دیگر از فضائل وابسته و احتراز از اتّصاف به بسیاری  شرط شیپهمین دلیل، التزام به آنها 

 . باشد می رذایلبسیاری دیگر از 

 اوصاف مستقل و وابسته و مقايسه اخالقی.  8.1 

که به ما اجازه  میا افتهی دستب، ما به یک مالک قابل وثوق اخالقی / با توجه به نکته اخیر

تا میان افراد و جوامع گوناگون از حیث پیشرفت یا تکامل اخالقی داوری و مقایسه  دهد یم

تر  جوامعی اخالقی تر عادلجوامع  درمجموعجوامع امیدوار، خیرخواه، نیکوکار و . نماییم

اما از منظر و  رسد میاین نکته اگرچه از جهاتی از جنس توضیح واضحات به نظر . هستند

. ابدی یمالقی به مستقل و وابسته معنا و ژرفای بهتر و بیشتری مجرای تقسیم اوصاف اخ

به معنای غلبه اخالق و حرکت آن در مسیر تکامل  الزاماًغلبه فضائل وابسته در یک جامعه 

 رذایلیمدیون  درواقعبسیاری از فضائل وابسته، تکوّن خویش را  چراکهاخالقی نیست 

 قطعاًامیدوار یا اهل حکمت و آگاهی نباشد  یا جامعهصبور اگر  یا جامعه. خطرناک هستند

از  تر شیپمگر آنکه  دهد نمیوضعیت اخالقی مناسب و مقبولی دارد زیرا صبر خود را نشان 

 .  رخ دهد و فاعالن اخالقی را مجبور به صبوری نماید  رذایلیآن مشکالت و بالیا و آزارها و 
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 اوصاف مستقل و وابسته و مسائل کالمی .8.4

تواند  مستقل و وابسته به یک معنا می رذایلفضائل و  زیبرانگ تأملرابطه جالب و  .8.4.1

چنان به زبان و بیانی کالمی و الهیاتی ترجمه شود که حاکی از ترابطات تودرتوی خیر و شر 

پذیرش وجود یک فضیلت وابسته در کنار توابع گوناگونی که در حیطه اخالق دارد . باشد

می را هم دارد که وجود برخی از شرور، امور قبیح و مسائل و این پیامد کال کم دست

یک فضیلت . سازد یممشکالت ذاتی و الینفک از این جهان را تا حدی از حالت گزافی خارج 

اگر نباشند امکان آزمایش و ارتقا و تزکیه اخالقی از  رذایلکه برخی از  دهد یموابسته نشان 

بنابراین ادعای بیراهی . ابسته نیز وجود نخواهد داشتطریق تکاپو برای اتّصاف به فضائل و

در این مقاله به نحوی به تبیین حکمت،  موردبحثبندی  نیست اگر گفته شود که تقسیم

 . کنند یمچرایی و فلسفه شرور کمک 

 تر شیپ که چنان. توان فضائل آرمانی، آسمانی یا بهشتی نامید فضائل مستقل را می .8.4.1

تفکیک یک فضیلت مستقل از غیر آن، امکان تصویر  یها محکو  ها مالکاشاره شد یکی از 

توجه به این نکته این . یا تخیل وجود و بقای آن در یک شرایط آرمانی یا بهشت گونه است

یک فرد که به دوران یا جهانی آرمانی یا آخرالزمانی باور دارد  شود میفایده را دارد که سبب 

قادر گردد که شرایط مطلوب و غایی خویش را بهتر ترسیم و تعیین  کشد یمو انتظار آن را 

تواند دریابد  او از طریق تقسیم  اوصاف اخالقی به مستقل و وابسته و توجه به آن می. کند

است که شاهد غلبه فضائل مستقل است یا فضائل  یرشه آرمانکه آیا در انتظار جهان و 

   5؟ها یخوب "همه"است یا  ها یخوب "غلبه"وابسته؟ به تعبیر بهتر آیا او در پی 

 

  جهینت. 7

بندی  توصیف،تبیین و تقسیم هرگونه: بندی اوصاف اخالقی مستقل و وابسته حوزه تقسیم

به  طبیعتاًناظر بر نظریه اخالقی خاصی نباشد  که درصورتیکلی و عام از اوصاف اخالقی 

 . گیرد میتعلق  "فرا اخالق "حوزه

/ رذایلسازی و بسترساز بودن از  که از حیث زمینه رذایلی/ ـ فضائل: بندی معیار تقسیم

 رذایل/ امکان تحقق دارند فضائل ادیخود بن صورت بهفضائل دیگر استقالل داشته و 

                                                 
اخالق، دولت و نسبت آنها در "تفصیل و تحلیل ابعاد گوناگون این مقوله را در مقاله ای مجزا تحت عنوان .5

 (  5991دیرباز، صادقی،. ک.ر)مورد تدقیق قرار داده ایم "آرمانشهر مهدوی
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 "وابسته"ضیلت یا رذیلتی خاص منوط و مشروط هستند که به ف ییها آنو  "مستقل"

سازی میان دو یا  نبود این ترابط و زمینه/ گفتنی است ممکن است وجود. شوند یمنامیده 

ـ  برخی از .  در یک فاعل اخالقی جمع آید توأمانو  واحد درآنچند فاعل اخالقی باشد و یا 

توانند  مستقل بوده و از حیثی دیگر میکه  رادارنداوصاف اخالقی از یک حیث قابلیت این 

 .توان مستقل ـ وابسته یا دوگانه نامید وابسته قلمداد شوند؛ این دسته از اوصاف را می

و  ها ارزشعالوه بر کمک به فاعالن اخالقی در شناخت بهتر : بندی و توابع تقسیم دیفوا

مستقل و وابسته،  رذایل/ بندی اوصاف اخالقی در قالب فضائل ، تفکیک و طبقهها ضد ارزش

 یا شهیاندایصال به ( الف: دینما یمدر چهار زمینه به اخالق شناسی کمکی شایان  کم دست

کمک غیرمستقیم به حل یا فهم بهتر برخی (ب.اخالقی یها ارزشتر و منقح در باب  منظم

 ها در و بدی رذایلمشکالت کالمی در باب فلسفه شرور در عالم و چرایی و حکمت وجود 

تواند موضوع نوشتاری دیگر باشد اما  چه بسط این موضوع خود می الزم به ذکر است اگر.آن

ترابط میان خیر و شر و  نوعی بهتوان گفت از منظری کالمی، اوصاف وابسته  می اجماالً

مثبت و منفی انسان را تبیین کرده و ضرورت وجود این تضاد و دوگانگی را برای  یها هیسو

ری اخالقی شدن انسان که موجودی است مختار و گزینشگر، بهتر تبیین امکان و معنادا

سنجش میزان قلت یا کثرت اوصاف اخالقی مستقل یا وابسته در افراد،جوامع و ( ج.کنند یم

فهم جایگاه ( د. شرایط گوناگون  و بررسی ربط و نسبت معنادار آن با دیگر عوامل و متغیرها

 .   بر هر یک از آنها دیتأکتربیت اخالقی و میزان  اوصاف اخالقی مستقل و وابسته در

گذراندید  ازنظردر پایان گفتنی است که هدف اساسی و رسالت اصلی نوشتاری که آن را 

و بر همین مبنا  باشد می "طرح، تعریف و تبیین مفهوم اوصاف اخالقی مستقل و وابسته"

باب تعیین مصادیق دقیق اوصاف اخالقی مستقل و وابسته همچنان  اوالً:توان گفت می

توان بر فهرست پیشنهادی مندرج در این مقاله مواردی را  مفتوح و گشوده است و می

این نوشتار اگرچه خود مبدع این  ثانیاً. جابجا نمود اناًیاحکاست یا افزود یا برخی از آنها را 

محتمل است که در تعیین دقیق برخی از این مصادیق  کامالًاما  باشد میتعریف و تفکیک 

 .آن به خطا رفته باشد ولی این خطا را نباید ناظر بر اصل این ایده و نظریه دانست
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