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یادداشت دبیر مجموعه

نگریستن به جهان از مناظری متفاوت میسر است. از هر یک از این مناظر، می توان 
وجوهی از جهان را مشاهده کرد که خاص آن منظر است. علم ما را با جهان تجربی 
پیونـد می دهـد، فلسـفه دریچه ای به سـوی بنیان هـا و ضرورت های جهان می گشـاید 

و حقـوْق چشـم مـا را متوجـه قواعد قوام بخش زندگی جمعـی می کند. تغییر منظرها 
در مواجهـه بـا پدیده هـای جهان امـری عادی اسـت، به گونه ای که در زندگـی روزمره، 
گاهی بی آنکه متوجه باشیم، خود را در چشم اندازهایی متفاوت به پدیده ای واحد قرار 

می دهیم. در این میان، یک منظر هست که چنان بنیادین جلوه می کند که گویی هرگز 
نمی توانیم آن را نادیده بگیریم و از پس ذهن خود بزداییم: اخالق.

در عالم نظر، منظر اخالقی همیشـه با ماسـت و نه تنها با ماسـت، بلکه می تواند 
ملزممـان کنـد کـه بـه آن اولویت دهیم : ارزیابی مؤثری از فعالیت های علمی داشـته 
باشـیم، دیدگاه های فلسـفی را نقد کنیم و از این بحث کنیم که ِاعمال کدام قوانین 

درسـت یا نادرسـت اسـت. در عالم عمل، وقتی از منظر اخالقی به امور می نگریم، 
احسـاس می کنیـم بی واسـطه به عمـل برانگیخته می شـویم : قدری غریـب می دانیم 
که سـاخت سـالح های کشـتار جمعی را نادرسـت بدانیم، ولی به کارمان در مرکزی 
علمـی کـه هدفـش طراحـی چنیـن سـالح هایی اسـت ادامـه دهیـم؛ مدافـع کرامـت 
انسانی باشیم، ولی دیدگاه هایی فلسفی را اشاعه دهیم که مستلزم تبعیض و تحقیر 
نژادی اند؛ و از مردم سـاالری دفاع کنیم، ولی خواهان حقی ویژه برای صنف خود 
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باشـیم. منظـر اخالقـی، به خودی خـود، برانگیزاننـده و مقتضـی عملـی متناسـب بـا 
اندیشۀ اخالقی ماست.

بـا در نظـر داشـتن این نـکات، مجموعۀ »از منظر اخالقی« با دو هدف همبسـته 

طراحی شـده اسـت: نخسـت، کمک کند اندیشـه هایمان را در زمینۀ اخالق بکاویم و 
بکوشـیم آنها را روشـن تر و سـازگارتر کنیم تا بتوانیم به امور اخالقی ذی ربط نگاهی 
جامع تر و دقیق تر بیندازیم؛ دوم، کمک کند برای نگریسـتن از منظر اخالقی به امور 
و برانگیخته شـدن بر اسـاس آن شـور و شوقی بیشتر و عزمی استوارتر داشته باشیم. 
آثار اخالقی گذشتگان و معاصران، چه در حوزه هایی انتزاعی تر، همچون فرااخالق و 
نظریۀ اخالق، چه در حوزه هایی انضمامی تر، همچون اخالق کاربردی و روان شناسی 
و جامعه شناسی اخالق، می توانند در دستیابی به این اهداف مؤثر و سودمند باشند. 
از ایـن رو، ایـن مجموعـه میزبـان آثار متنوع تألیفی و ترجمه ای اسـت که همگی یک 

وجه مشترک دارند: دعوتی هستند به نگریستن »از منظر اخالقی«.

امیرحسین خداپرست
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به خاطرۀ مادرم، دوریس مک ِتویسا ترینکاوس
نویسنده

به مادرم، پروین خوش صولتان، با تحسینی از صمیم قلب
مترجم





یادداشت نویسنده بر ترجمۀ فارسی

از امیرحسـین خداپرسـت بابت ترجمۀ الگوگرایی در اخالق به زبان فارسـی بسـیار 
سپاسـگزارم. او به ارتباط های فلسـفی بین کشـورهایمان قوت بخشـیده اسـت و 
مـن صمیمانـه امیـدوارم ایـن کتـاب بـه تبادل نظرهایـی دربـارۀ جایـگاه اشـخاِص 
تحسـین برانگیز در زندگی مـان بینجامـد. بـه باور مـن، این افراد نه تنهـا بر رفتار ما 

تأثیر می گذارند، بلکه نشانمان می دهند خوب بودن به چه معنا است.
برای همۀ کسانی که این کتاب را به فارسی می خوانند بهترین آرزوها را دارم.

لیندا زگزبسکی





3 یادداشت مترجم

یادداشت مترجم

نظریۀ فضیلت، چه در اخالق چه در معرفت شناسی، به این شناخته می شود که در آن، 
اواًل، کانون ارزیابِی اخالقی و معرفتْی منش فاعل، نه عمل یا باور او، است و، ثانیًا، 
مفهوم فضیلت در این ارزیابی اولویت تبیینی دارد، بدین مفهوم که دیگر مفاهیم ارزیابانۀ 
اخالقـی، ماننـد خوبـی، درسـتی و بایـد، از آن به دسـت می آیند. به رغـم تفاوت هایی که 
در توضیـح مفهـوم فضیلـت بین نظریه پردازان فضیلت وجود دارد، به نظر می رسـد این 
دو مشـخصه همـۀ روایت هـای نظریـۀ فضیلـت را زیر چتـری واحد گـرد می آورند. لیندا 
َزگِزبسـکی، در مقـام یکـی از نظریه پـردازان برجسـتۀ فضیلت، در آثار خـود در اخالق و 
معرفت شناسـی بـر ایـن تأکیـد می کند که مفاهیم اخالقی، درنهایـت، از مفهوم فضیلت 
مشـتق می شـوند. برای نمونه، او در فضایل ذهن اسـتداللی کوتاه می آورد بر اینکه چرا 
باید خوبی یا درستی اعمال را برحسب ابتنایشان بر منش فضیلتمندانۀ فاعل دریافت:

از لحاظ وجودشناختی، اشخاص بنیادی تر از افعال اند و افعال برحسب اشخاص 
تعریـف می شـوند. بنابرایـن، معقول اسـت کـه ویژگی های اخالقِی اشـخاص را از 
لحاظ وجودشناختی بنیادی تر از ویژگی های اخالقِی افعال بدانیم؛ ویژگی های دوم 
را باید برحسب ویژگی های اول تعریف کرد. از این رو، فضایل و رذایل، از لحاظ 
وجودشناختی، بنیادی تر از درستی یا نادرستی افعال اند و مفهوم فعل درست را 

باید برحسب مفهوم فضیلت تعریف کرد.۱

ترجمۀ  معرفت.  اخالقی  مبانی  و  فضیلت  ماهیت  در  تحقیقی  ذهن:  فضایل   .)۱3۹۶( لیندا.  زگزبسکی،   .۱
امیرحسین خداپرست. تهران: کرگدن، ص ۱23. 
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ازآنجاکـه مفهـوم فضیلت به روشـنی بـر عواطف و انگیـزش فضیلتمندانۀ فاعل ا

داللـت دارد، نظریـۀ فضیلـت، به طورخـاص، در پـی کاوش در این عناصر زیربنایِی 
عمـل اخالقـی اسـت. ایـن کاری اسـت کـه زگزبسـکی در نظریـۀ انگیـزش االهـی۱ 
عمدتـًا دل مشـغول آن اسـت و می کوشـد نظریـۀ اخالقـی پیش بنهد کـه در آن بیش 
از مفهوم پـردازی دربـارۀ فضیلت، نحوۀ شـکل گیری عواطـف و انگیزش های فاعل 
اخالقـی و، درنهایـت، تبدیـل شـدن آنهـا بـه خصلت هـای راسـخ و پایـدار در منش 
شخص محل توجه است. به نظر او، عواطف از سه وجه در نظریۀ اخالق اولویت 
دارنـد: ۱. »از نظـر ژنتیـک مقدم انـد«، چون نخسـتین مرحلۀ آشـنایی بـا مفاهیم و 
باورهـای اخالقـْی آشـنایِی عاطفـی اسـت و عواطف در سراسـر زندگی نیز پیوسـته 
در مقـام انگیـزۀ عمـل بر اسـاس داوری هـای اخالقی باقی می مانند. ما نخسـت با 
تشـّبه به دیگران عواطفمان را شـکل می دهیم و سـپس، در آنها بازنگری می کنیم و 
برای تعیین نحوۀ درسـِت عمل بر اسـاس آنها از عقل عملی مان اسـتفاده می کنیم. 
2. »عواطف می توانند در نظریۀ اخالِق جامع نقش مفهوم اولیه را داشـته باشـند«: 
همۀ ویژگی های اخالقِی اشخاص، اعمال و پیامدهای عمل از عواطف خوب ناشی 
می شـوند و عاطفـۀ خـوب عاطفه ای اسـت که اشـخاص خـوب در اوضاع واحوالی 
خـاص در خـود می پروراننـد. بـه گمـان زگزبسـکی، این شـیوۀ مفهوم پـردازی دربارۀ 
نسبت بین مفاهیم اخالقی فهمی بهتر از این مفاهیم به دست می دهد. 3. »ارزش 
عاطفـه از نظـر مابعدالطبیعی مقـدم بر ارزش خصلت ها، اعمال و پیامدهای عمل 
است«: همۀ متعلَّق های معیار در ارزیابی اشخاص، اعمال و پیامدهای عمل آنها 

از رهگذر عواطف خوب به ظهور می رسند.2
از مجموعۀ این مالحظات تا طرح این نکته که اساسًا پایۀ همۀ مفاهیم اخالقْی 
شـخِص فضیلتمنـد اسـت راهی نیسـت. زگزبسـکی خـود در فضایل ذهـن و نظریۀ 
انگیـزش االهـی به تلویـح و به تصریح به این نکته اشـاره می کند، اما طرح مفّصل و 
جزئـی ایـن دیـدگاه کاری اسـت کـه آن را در الگوگرایـی در اخالق بـر عهده می گیرد. 
در این کتاب اسـت که اسـتدالل می کند پیش از تشـخیص الگوهای خوبی، و حتی 

1. Divine Motivation Theory
2. Zagzebski, linda, Divine Motivation Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 178-179.
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بـدی، نمی توانیـم معیـاری بـرای خوبـی، یـا بدی، داشـته باشـیم. به نظـر او، نظریۀ 
اخـالق نظامـی از مفاهیـم اسـت کـه در آن برخـی مفاهیـم برحسـب مفاهیمی دیگر 
تعریف می شـوند. ما، برای پیشـگیری از ابتال به دور مفهومی، برخی مفاهیم را یا 
تعریف ناشـده بر جای می گذاریم یا آنها را به امری خارج از قلمرو ارزیابی اخالقی 
بازمی گردانیـم. زگزبسـکی پیشـنهاد می کنـد که ایـن امر خارجی نه ماهیت انسـان، 
عقالنیت یا ارادۀ االهی، بلکه شخص الگو باشد. الگو کسی است که اشارۀ ما را به 
واژه هایی مانند »شخص خوب« و »شخص واجد حکمت عملی« بدون استفاده از 

مفاهیم توصیفی یا غیرتوصیفی تثبیت و تحکیم می کند.
چنین دیدگاهی البته بی سـابقه نیسـت. به طور سـنتی، در اخالق مسیحی، تشّبه 
به مسـیح به منزلۀ الگو پایۀ تعلیم وتربیت اخالقی شـمرده می شـود. برخی متفکران 
معاصـر نیـز پیـش از زگزبسـکی الگوگرایـی اخالقـی را بسـط داده اند. بـرای نمونه، 
استنلی هاورواز۱ نظریه ای پرورانده است که اخالق فضیلت روایت گرایانه2 خوانده 
می شود. در این نظریه، او می کوشد اخالقی االهیاتی -مسیحی معرفی کند که مبتنی 
بر روایت هایی است که منش و عمل الگوی اخالقی را در اوضاع واحوال متفاوت 
به تصویر می کشند. بااین حال، آنچه زگزبسکی در الگوگرایی در اخالق پیش می نهد 
از این حیث تازگی دارد که نه تنها تحولی ساختاری در اخالق فضیلت است و نظریۀ 
اخالق را از طریق اهمیت دادن به روایت ها با تعلیم وتربیت اخالقی پیوند می دهد، 
بلکـه ایـن تحـول را بـا تحوالتـی در معناشناسـی و معرفت شناسـی مفاهیم اخالقی 
همراه می کند که زمینه شـان را نظریۀ ارجاع مسـتقیم و مطالعات آزمایشـگاهی در 

روان شناسی اخالق به دست می دهند.
وقتـی فضایـل ذهـن را ترجمـه می کـردم از اینکـه درحال ترجمۀ کتابی هسـتم که 
نه تنهـا در نظـر بصیـرت زا اسـت، بلکه در عمل نیز به نوعـی راهنمای حیات فکرِی 
فضیلتمندانـه اسـت بسـی لـذت می بـردم. ترجمۀ الگوگرایـی در اخالق نیـز دقیقًا به 
همیـن شـکل برایـم بسـیار لذت بخـش بوده اسـت. کم نیسـتند کتاب هایی فلسـفی 
که خواندنشـان افق های فکرِی گسـترده تری پیش روی آدمی می گشـاید، اما کم اند 

1. Stanley Hauerwas
2. narrativist virtue ethics
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کتاب هایی که، عالوه بر این، می توانند زندگی خواننده را در عمل تحت تأثیر قرار ا

دهنـد و آن را بهتـر کننـد. گمـان می کنـم الگوگرایـی در اخالق چنین کتابی اسـت و 
امیدوارم این ترجمه بتواند این ویژگِی ناِب کتاب را به خوبی به خوانندۀ فارسی زبان 

منتقل کند.
در ترجمـۀ ایـن کتـاب، مرهون مشـورت ها و کمک های دوسـتان بسـیار عزیز و 
نکته سنجم، دکتر مالک حسینی، دکتر بابک عباسی، و به طور خاص، دکتر حسین 

شیخ رضایی بوده ام. بر خود فرض می دانم که سپاسگزارشان باشم.
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