
 

  
  
  

  ت اخالقيعقالن
  

  ∗يزهرا خزاعدكتر 
  
  دهيچك

 امـا هنـوز     ،گـذرد  مي سقراط در باره رابطه عقل و اخالق         يها از داور   كه قرن  با آن 
لسوفان را به خـود     يذهن ف است كه    يلي مسا نيتر  مهم از "ت اخالق يالنعق"پرسش از   

باورهـا، و   ه  ينش و توج  يزگا نبودن   ي بودن   يقضاوت در باره عقالن    .مشغول داشته است  
ـ ل ا ي است كه ذ   ي موضوعات جملهاز   ي اخالق يرفتارهاه  ين و توج  ييتب ن عنـوان قـرار     ي
  .دنريگ مي

 متفاوت خود نسبت    يكردهايه رو يبر پا ،  ي و اعتدال  ي، حداقل يان حداكثر يعقل گرا 
ـ ش ب يل گرا يها به دل   يحداقل. اند  گرفته ين رابطه مواضع مختلف   يبه عقل، در ا    شتر بـه   ي

گـر سـخن    ي عقل، متفاوت با دو گروه د      يزشي و انگ  يدر باره نقش معرفت   نقش عواطف،   
 فراوان، در باره نقـش  يها ، با وجود شباهتي و اعتداليان حداكثريو عقل گرا . اند گفته
  .شندياند مي متفاوت ،يزش اخالقيدر انگ ير شناختاري و غي شناختاريها جنبه

ـ  مطـرح، توج   كـرد ين تفاوت سـه رو    يي گذشته از تب   ،ن نوشتار يدر ا  ه رفتارهـا و    ي
 از جمله   يي و برون گرا   ييدرون گرا .  قرار گرفته است   يز مورد بررس  ي ن يزش اخالق يانگ
لت، بـه   يبر نقش فـض   ت،  ينها در. اند ن باره مورد نظر بوده    ي هستند كه در ا    ييها دگاهيد

  . شده استديتأكت يه عقالنيرش و توجي پذي برايعنوان راه
 ،ي حداكثرييعقلگرا -4     عقل  -3   اخالق  -2     ت يعقالن -1 :يدي كليها واژه
  يي و برون گراييدرون گرا -5         ي و اعتداليقلحدا
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  مقدمه. 1
لزم ت مـس  ،در باره رابطه عقل و اخالق، همواره اين پرسش مطرح بـوده كـه آيـا عاقـل بـودن                   

 جديد، به اين    ون سنتي   گرايا  مستلزم عاقل بودن؟ پاسخ عقل     ،اخالقي بودن است و اخالقي بودن     
، اخـالق را بـه معنـاي        1هـاي اخـالق    شـيوه سـيجويك در كتـاب       يحتپرسش مثبت بوده است،     

 از آن بـه عنـوان پژوهـشي در بـاره            ، و در تعبيـري ديگـر      هديي نام نپژوهشي در باره زندگي عقال    
ـ    مـي نهايت به اين معنا برگشت  ه دركزندگي خوب يا زندگي اخالقي ياد كرده        دگي كنـد كـه زن

  .اخالقي يعني زندگي عقالني
 از  ،تـر در آن     نبـوده و در نگـاهي گـسترده        پرسشاز عقالنيت اخالق محدود به اين       بحث  اما  

هـاي اخالقـي سـؤال       ها و توجيه و ارزيـابي باورهـا و ارزش          ميزان دخالت عقل در شناسايي گزاره     
از ديگر مواردي است كه     الت   تبيين عمل يا توجيه عقالني رفتارها و تماي        ،گذشته از اين  . شود مي

در اين رابطه علـل انگيـزش اخالقـي مـورد بحـث و بررسـي قـرار                  . گيرد ميذيل اين عنوان قرار     
توان به عنوان وصفي براي همه موارد فـوق، يعنـي            مياز اين رو اين واژه را در مجموع         . گيرند مي

  .ها، تمايالت، رفتارها و اهداف به كار برد باورها، ارزش
فهوم سنتي، عقل عملي عاملي است كه فاعـل، تـأمالت، عواطـف و اعمـالش را بـه                   مطابق م 

از ايـن رو عقـل در همـه         . كند كه خيـر را بـه دنبـال داشـته باشـد             مين طوري تنظيم    آواسطه  
تنها عمل مطابق با عقـل عملـي، عاقالنـه محـسوب           كند و    ميهاي فوق، نقش اصلي را ايفا        زمينه
بزارگرايانه هيوم، اگر عقل برده عواطف باشد، نقش عقل در شناسايي،        اما مطابق ادعاي ا   . گردد مي

جا الزم نيست عمل مخالف    اين در. گردد ميارزيابي و توجيه باورها متفاوت با مفهوم سنتي تلقي          
اين رويكرد، عمل عقالني عملي است كه تمايالت يا اهداف  عقل عملي، غير عاقالنه باشد بلكه در     

  .ها را دارا بوده است  آن،؛ تمايالت و اهدافي كه فاعل در زمان عملكند ميفرد را ارضا 
بدين ترتيب در يك    . كنيم مي حداكثري و حداقلي تعبير      تيعقالناز اين دو نحوه رويكرد، به       

معناي پذيرش عقـل اسـت بـه عنـوان منبـع شناسـايي               به   ، عقالنيت اخالق    حداكثريداشت  بر
 تنها هادي و برانگيزاننده فـرد بـه سـوي            و ها ر باره ارزش  د و داور هاي اخالقي، تنها قاضي      ارزش
ت و رفتارهاي   ال تماي ،ها، اهداف   به معناي التزام به اصولي است كه همه ارزش         عالوه بر اين  . عمل

و در يـك    . ها استنتاج شده است    آن  و به واسطه يك فرايند معتبر تفكر، از        بودهفرد بر آن مبتني     
اندك و بيشتر ابزاري و فرعي بر عهده عقل نهاده شده است كـه در                يليتؤوبرداشت حداقلي، مس  

  .ديدگاه امثال هيوم با آن مواجهيم
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، رويكرد ديگري است كه در اين نوشتار، به دليل پرهيز از افـراط و تفـريط                 ي اعتدال عقالنيت

جـزو  ارسطو را به داليلي كه اشاره خواهد شد         . شود ميگرايي، بدين عنوان معرفي      جانب عقل  در
  .طون و كانت را جزو گروه اولاللين به اين قول قرار داديم و سقراط و افيقا

جايگاه عقـل در اخـالق، نقـش         ر فوق، يزات سه تقر  يتمانگاهي كلي به    مقاله با   در بخش اول    
سقراط، . گيرد مي مورد بررسي قرار انفولسي و توجيه و ارزيابي عقالني باورها در نزد ف  معرفتي آن 
بـه  ) بـه عنـوان نمونـه     (انـد كـه      انت، هيوم و فيليپا فوت از جمله فيلـسوفاني        كسطو،  افالطون، ار 
  .اشاره خواهد شد باب عقالنيت  آرائشان در

به . يابد ميبخش دوم به بحث در باره توجيه رفتار و نقش انگيزشي عقل و عواطف اختصاص                
ل گردد، پرسـشي كـه در       تواند سبب برانگيختن فاع    مياين باره كه عقل تا چه ميزان         پرسش در 

  . سي سال گذشته ذهن فيلسوفان اخالق را به خود مشغول داشته است
به تدريج در ضمن بحث روشن خواهد شد كه قضاوت در ايـن بـاره، بـي ارتبـاط بـا ديـدگاه             

گزينش ديدگاه شناختاري يا غير شناختاري    . پذيرفته شده در باره توجيه باورهاي اخالقي نيست       
از اين رو   .  اخالقي، تا حد زيادي در توجيه رفتارهاي فردي تأثير گذار خواهد بود            در باره باورهاي  

 و  ي اخالقـ  يباورهـا م كه رابطه بين     يجستجوي پاسخي براي اين پرسش هست      ث در در اين مبح  
اي هستند كـه در      گرايي دو ديدگاه عمده     چيست؟ درون گرايي و برون      انگيزش اخالقي  عواطف با 

 انـد كـه در     نويسندگان متعددي در اين باره به بحث پرداختـه        . اند رح شده پاسخ به اين سؤال مط    
  .مورد بررسي قرار خواهد گرفت...  و يهاي اسميت، برينك، آئود ر ديدگاهاين نوشتا
جا ضروري است اين است كه مبحث عقالنيـت اخـالق، بـه ويـژه                 آن در اين   بيان  كه اي نكته
در ايـن   . شـود  مـي وجيه رفتارها به همين اندك محدود ن      هاي مربوط به تبيين عمل و يا ت        ديدگاه

نوشتار در صدد هستيم تا با طرح مباحث كلي مرتبط بـا عقالنيـت در نگـاهي كلـي، و انگيـزش                      
 راه تبيين اين مباحـث، بـه ويـژه در اخـالق دينـي و در نـزد                   ندهي، در آ  يياخالقي در نگاهي جز   

بتوان رابطه عقل و اخـالق را در حـوزه معرفـت            تا با نگاهي بهتر     . فيلسوفان مسلمان هموار گردد   
  .شناسي و روانشناسي اخالق مورد بررسي قرار داد

  
   كلييري تصودرعقالنيت اخالق . 2

  تقرير حداكثري عقالنيت در. 1. 2
  ، اخالقي بودن را امري طبيعي و منونسقراط، وقتي در رساله : سقراط و افالطون. 1. 1. 2
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 به دنبال خيرند و اگـر       ها طبيعتاً  اين انديشه است كه همه انسان      ، در كند ميها تلقي    ذاتي انسان 
 واال  .)374-5: صـص ،  2(سـت ها فهـم آن   گزيننـد بـه دليـل جهالـت و خطـاي در            ميشري را بر  

،  و خطاكاران نه به عمد، بلكه سهواً       كنند ميهاي آگاه و عاقل، فقط خير حقيقي را جستجو           انسان
: گويـد  مـي عبارت مـشهور سـقراط كـه        . ندا چهره خير ظاهر شده    اند كه در   هايي شده  اسير گمان 

ناشي از باور شديد او به عقالنيت       ) 123: صهمان،  ("كند ميهيچ كس خواسته و دانسته خطا ن      "
 ركن اصلي رفتارهـاي او را تـشكيل         ،اخالق و اخالقي بودن انسان عاقلي است كه معرفت اخالقي         

 كـه بـه خيـر    نيكنـد و نـه كـسا    مـي نه كسي شر را طلب ، فرمول سقراطي، ذاتاًاين   در. دهد مي
  . جهالت اوست،انسان شرور بالي عقالنيت اخالق، دربلكه  ،آيند ميجستجوي شر بر آگاهند در

انديـشد، بـا     مياش فقط به خير حقيقي       كه انسان به اقتضاي طبيعت عقالني      اين افالطون در 
 سقراط، به قدري موجـه بـودن اصـل اخـالق            نظر اما با اين حال از    . سقراط تفاوت چنداني ندارد   

  .كند ميروشن است كه با آن به عنوان امري بديهي برخورد 
، موجه بودن باورهاي اخالقي را چه به دليل ارزش ذاتي اخالقيـات             اين دو فيلسوف  در گفتار   

ها نسبت به غايات غير اخالقي، به هـر حـال توجيـه ايـن عقالنيـت بـه             بدانيم يا ابزاري بودن آن    
  . گردد ميحاكميت عقل و عاقالنه بودن تشخيص فرد بر

هـاي انـساني     تـالش و  همـه رفتارهـا     مثل را به عنـوان غايـت نهـايي          رؤيت  گرچه افالطون،   
هـا   سعادت مطلوب همـه انـسان     يا عقالني انسان را به عنوان       اني  نفسسقراط، كمال    شناسد و  مي

د كه انسان، رفتارهـاي صـحيح خـود را بـه        ورزن ميكند، اما هر دو بر اين حقيقت اصرار          ميتلقي  
از نظر سقراط، فضيلت كه چيزي جـز معرفـت بـه            . كند و بايد چنين كند     ميكمك عقل انتخاب    

از اين رو انسان عاقل تمام . مند شدن است ماهيت فضايل نيست، شرط الزم و كافي براي سعادت       
انـساني او را تـشكيل      حقيقـت   ايـن،   هاي حقيقي نمايـد كـه        همتش را بايد صرف كسب معرفت     

كند كه كسب فضايل و رفتارهاي اخالقـي      مييك نگاه توصيه گرايانه حكم       عقل بشر در  . دهد مي
 ، سـقراط  اًهاي جـاهلي كـه بعـد       جا حتي انسان   و در اين  . انجامد ميها، به غايت خير      مطابق با آن  

 به گمان خود، خيـر را       داند نيز  ميگيري از خيرهاي اخالقي يا فضايل        ها را علت كناره    جهالت آن 
شود كه غايتي غير واقعي و بي        ميها از تشخيص، باعث      كنند اما جهالت و ناتواني آن      ميجستجو  

انتخـاب   هايي را  و با توجه به آن غايت، ارزش      . غايت زندگي خود انتخاب كنند    ن  ارزش را به عنوا   
دگاه سـقراط، بايـد حكـم بـه           اساس دي   ربها بپردازند، هر چند      كنند، انجام دهند و به توجيه آن      

حتـي  . اصل اخالق، بر عقالنيت نهاده شده اسـت       يك نگاه كلي،     درپس   .غيرعاقالنه بودن آن داد   
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: صـص ،  3(دانـد  مـي ، سعادت را با غلبه لذت بر درد برابـر           پروتاگوراسرساله   جا كه سقراط در    آن

د غيـر عاقالنـه تـرجيح       هاي عاقل، لذت عاقالنه را بـر در        ، بدين دليل است كه انسان     )119-123
  .دهند مي

فيلـسوفان پيـشين     كـدام از   هـيچ  اين ديدگاه افراطي را تا بدين حد، جز در نزد سـقراط، در            
كـه   ل با سقراط موافـق اسـت، بـه ويـژه آن           ياين مسا  بسياري از  بينيم گرچه افالطون هم در     مين

سيم نفس به قواي سه گانـه  اما او با تق. كند ميپذيرد كه هيچ انساني دانسته و خواسته خطا ن      مي
سقراط نيـز  . گذارد مياراده، تا حدي راه را براي فعاليت قواي غير عقالني نيز باز        عقل و شهوت و   

 حاكميت و غلبه را تنها با قـواي عاقلـه           پذيرد اما ظاهراً   ميانسان   كه وجود هر سه قوه را در       با آن 
ن حـد عاقـل كـه بـه ضـعف اراده، اجـازه              نگاه سقراط به انسان به عنوان موجودي تا ايـ          .داند مي

بـا ايـن   . دهد، پيش از همه، ارسطو را به اعتراض عليه او واداشت  ميهاي او را ن    فعاليت دخالت در 
كـه در رسـاله     عاقلنـد و اخالقـي، بـه ويـژه آن         الزامـاً  ،حال سقراط، قصد ندارد تا بگويد كه مردم       

) 25-23: صـص  ،2(اكثر مردم احمقند    فهمد كه    ميم  هاي حكي   پس از جستجوي انسان    ،دفاعيه
ارزيابي باورهـا     در از اين رو  . اما حماقتشان بدين دليل است كه نسبت به ماهيت فضيلت جاهلند          

  .كنند مي غيرعاقالنه رفتار ،و عمل
سـقراط، همـان كمـال معرفتـي         نظر   غايت تفكرات و رفتارهاي عاقالنه اخالقي در      در نتيجه   

اما سقراط بـه    . دهد، محصول كمال عقالني اوست     ميري كه رخ    آن، هر رفتا   نفس است و پس از    
تواند به اين حد از كمال دست يابد، نام حكـيم را تنهـا برازنـده                 ميپذيرد انسان ن   ميكه   دليل آن 
يـابي بـه آن    انديشند و درصدد دست ميداند و همه كساني را كه به نحوي به حكمت        ميخداوند  

  .)1274: ص، 4(نامد ميهستند، عاشقان حكمت 
 نسبت به سـقراط، تـا     ل است اما ظاهراً   ياي براي عقل بشري قا     افالطون با آن كه جايگاه ويژه     

عدالت به جاي    ، درصدد دفاع عقالني از    جمهوريرساله  ل در   ين دل يوي بد . است تر حدي متعادل 
 ابزاري  ارزش ذاتي و  براي ترازيماخوس،   خواهد   ميكه   ،) به بعد  827: ص،  3 (آيد ميبي عدالتي بر  

ع عقالنـي بپـذيريم     حتي اگر نظر فوت را در باره ناموفق بودن وي در اين دفـا             . آن را توجيه كند   
كنـد؛   مـي هاي خود را بـازگو        زير بناي انديشه   ، در اين ماجرا   افالطونبي ترديد    ،)100: ص،  10(

، نه تنهـا  دارد كه با توجه به اصالت سعادت مياين جهت معطوف  ، تمام تالش خود را در     ويزيرا  
 عدالت را براي رسيدن به آن انتخاب كند، بلكه عـدالت ورزيـدن، شـرط                ،عاقالنه است كه انسان   

 ،اسـت  همان سـعادت  ،افالطوندر نظر چرا كه رؤيت مثل، كه      . مند شدن است   الزم براي سعادت  
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: ص،  3(ممكن نيست ) عقل، اراده و شهوت   ( سه گانه نفس     يبدون حفظ تعادل دروني ميان اجزا     

  .)به بعد 946
 افالطون تمايل دارد تا ارزش في نفسه عدالت را نيز به اثبات برساند تا توجيه                ،گذشته از اين  

از اين رو الزم است تـا اثبـات كنـد كـه             . هاي اخالقي ارائه كند    مضاعفي بر انتخاب معقول ارزش    
و تني اسـت    عدالت نه به خاطر پاداش، تحسين و يا انگيزه احترام، بلكه به خاطر خـودش پـذيرف                

چـه عـدالت فـردي    (يه افالطون،  نظر عدالت در .  انجام داده است   ياين كار را هم تا حدي به خوب       
مبناي همه تفكرات اخالقي و سياسي او را تشكيل         ) كه دروني است، و چه عدالت اجتماعي      باشد  
ن يـ در ا توان به عدالت دست يافت؛ زيـرا         ميكرد، تنها در سايه عقل است كه        ين رو يدر ا . دهد مي

تواند شـهوت و اراده را تحـت    مي حكمت عملي است كه ،نظريه از سويي عقل، به واسطه فضيلت   
تواند سه قوه عاقله، شهويه و اراده را         مي كه   يفرمان خود بگيرد و از سوي ديگر تنها قدرت و توان          

ت ليوؤمـس پـس   .  محقق گردد، عقل است    يبا هم سازگار نمايد، تا عدالت فردي و سپس اجتماع         
 توانـد در   مـي ز، تنها حكيم است كه      يجامعه ن  ، بر دوش عقل نهاده شده و در       ي نظم درون  يبرقرار

   .)946: صهمان، (د يعدالت اجتماعي را  ايجاد نما چهره حاكم،
ها و توجيه و ارزيابي باورهاي اخالقي، بـر          ليت شناسايي اين ارزش   وؤمس ،از نظر افالطون هم   

گرايان، ماننـد كانـت       بر خالف برخي ديگر از عقل      ويبا اين حال     اما. عهده عقل نهاده شده است    
عقـل  معتقـد اسـت كـه    دانـد، امـا    ميرا عقل بشري منشأ اصول اخالقي كه  با آن و حتي ارسطو،    

عقل افالطـوني، عقلـي     . ل و استدالل بپردازد   قتواند به تع   ميچندان مستقل و به نحو خودمختار ن      
اسـتقالل  به همين دليـل     مثل، از اين توانايي برخوردار است و        اش به    به خاطر وابستگي  است كه   

  . آن تا حدي محدود شده است
توانـد بـه     مـي  ي اخالقـ  يص و اصالح باورها   يعالوه بر تشخ  ان،  يت گرا ي در نظر غا   يعقل عمل 

فـه  ي وظ  بتوانـد، عـالوه بـر       كـه عقـل    يصـورت  درو  اهداف هم بپردازد،    باورهاي مربوط به    اصالح  
 انسان عاقل، به حداقل     يامكان خطا فا كند،   يدر رابطه با اعمال ا    هم   را   يزشيانگنقش   ،ييشناسا

نظر سقراط و افالطـون، انـسان تنهـا     ل است كه درين دليبه هم. دي به صفر خواهد رس  يا حت يو  
 خوب بـشناسد و     ي به عنوان عمل   ، عمل عادالنه  يتواند عمل به ظاهر عادالنه را به جا        مي اشتباهاً

 را كه يزي چد كه عمداًياشتباه بگوبه تواند  مي خود بداند اما او ن    يل انجام فعل خطا   ين را دل  يهم
چ يرا او هـ يـ  ز؛م بدها انجايدهم   مي خوب است انجام      كه واقعاً  يزي چ يبه ظاهر خوب است به جا     

  . ن گفته خود نداردي بر ايل معقول و موجهيدل
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ن يـي  اسـت تع   ي كـه عملـ    يريـ واسطه خ  به   ، انجام فعل  يل فاعل برا  يجا دل  نيجه در ا  ينت در

ده يجـه رسـ   ين نت يـ  بـه ا   ياثر محاسبات عقالن   ا در ي كه به آن باور دارد       يزي آن چ  يعني .شود مي
جـا كـه عاقـل       ن امور را فاعل تـا آن      يا. سته اجرا ير است و كدام فعل شا     يت، خ ياست كه كدام غا   

گاهي از حكـم اخالقـي، فـرد را         عالوه بر اين در نزد اين فيلسوفان، صرف آ        . تواند بفهمد  مياست  
جـا   اين در. ينه منطق  و عقالني،  است   يز نوع عمل  اكه   ياما ضرورت دارد،   مي به انجام آن وا    ضرورتاً

سـوي   بـه  و طبيعتـاً جز همين حكم اخالقي نيـست،    ه  فاعل، براي عمل اخالقي، محتاج چيزي ب      
مـستلزم  شـود    مـي  حداكثري ياد    گرايي كه از آن به درون    ده  ين ا يا. شود ميانجام فعل برانگيخته    

 ي بـرا يلي دلفردن اساس اگر    يبر ا . شود ميخته  ياو تنها به واسطه عقل برانگ     بگوييم  ن است كه    يا
  . دهد ميآن را انجام  ضرورتاً داشته باشد،  xانجام
كننـد   مـي د يين نكته را تأ   ي واسطه ا  ي كانت، ب  ي اخالق يها دگاهيان به د  يآشنا :كانت. 2. 1. 2

عـه  ي مابعدالطب يمبانفصل اول كتاب     دو  در يو.  شده است  بنات  ي بر عقالن  ق كانت اساساً  كه اخال 
چهـارم، اصـل     فـصل سـوم و     ر مشروط بپردازد و در    ين غ ين فرام ييكند تا به تب    مي ي، سع اخالق
انـه  يت گرايـ رغايدگاه غيـ ل ديـ بـه دل . دهـد  ميح ي اخالق است، توض  يي را كه اصل مبنا    يتيعقالن
بلكه از نظـر    . ه كرد ي را با توجه به سعادت و كمال توج        ي اخالق ي باورها و رفتارها   توان مين كانت،

كانـت  . ميچه را كه معقول است انجـام دهـ         م تا هر آن   يفه دار ي وظ ، آزاد يما به عنوان موجودات   او  
د بـر   يـ نظر او، فاعل عاقل با     د مختار و آزاد باشد بلكه ا ز       يخواهد اثبات كند كه فاعل عاقل با       مين

 ياصـل اساسـ  . كنـد  مـي ن هم يفرض كه آزاد و خودمختار است، عمل كند و چن شين پياس ا اس
ـ        مـي ست و او    يـ جز قـانون اراده آزاد ن     ه   ب يزيدگاه كانت، چ  ياخالق در د   ن يخواهـد تـا ارتبـاط ب

 ميقلب فلسفه اخالق او، مفهـو      جه در ينت در). 108: ص ،14 (دينماان  يت و اراده آزاد را ب     يعقالن
 است كه ي و اوضاع و احوال گوناگون، فراتر از برده عواطف   ييحوادث جز  ود دارد كه در   عقل وج  از 

  . كند ميوم مطرح يه
 است و فرد    مي الزا xكه انجام    نيكند به ا   مي با استقالل تمام حكم      ،نظر كانت  عقل انسان در  

 افعـال   يار درسـت  يـ تنها مع به عنوان   زه احترام و اطاعت را      ي اطاعت از قانون به انگ     صرفاًعاقل كه   
 بسازد كـه    يكانت درصدد است تا انسان    . عمل كند  ،ص عقل يد مطابق تشخ  يبارفته است،   يپذخود  
 به عقل، به كمك عقل و فارغ از همه عواطف و            ي به واسطه سرسپردگ   ،ه بر عقل خود   ي با تك  صرفاً
صورت، اراده ن يا در. ح استي بتواند بفهمد كه كدام عمل صح   يا همان لذت و الم درون     يالت  يتما
 يهـا   او را ملـزم بـه انجـام الـزام          ،قـانون  زه اطاعـت از   ي همان انگ  يعني ،يك انسان عاقل اخالق   ين
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ها مترتب بـشود      بر آن  يجه مردم پسند  يچ نت يكه ه   آن ي ارزشمندند، ب  كند كه ذاتاً   مي يا ياخالق

 انجـام   ييا كارهـا  ن است كه ما را قادر كنـد تـ         يجا ا  نيا  در يجه كاركرد عقل عمل   ينت  در .ا نشود ي
 ،ميدهـ  ميها را مطابق با قانون و به خاطر آن انجام             و ما آن   "انجام بده " :ديگو ميم كه عقل    يده

  . مستقل است،التيكه از تمااي  يزشيبا قدرت انگ
ا تـا چـه     يا نبود و    يه خود موفق بود     ي نظر ياجرا ا كانت در  يست كه آ  ين ن ي بحث بر سر ا    فعالً

ن اسـت   ي بلكه مهم ا   ، سازگار است  يهات عقالن ي با توج  يا حت ي و   ي عمل يدگدگاه او با زن   يد زانيم
 بـا قواعـد     يكند تا نشان دهد كه چگونه هـر موجـود عـاقل            ميكه كانت با تمام توان خود تالش        

كنند و   ميصورت توجه، به وجود آن اقرار        ها در   كه همه انسان   ي موافق است؛ قواعد   ي كل ياخالق
ن به واسطه آن به     يشي كه فالسفه پ   يا يعت عقالن يآن طب . ص آن هستند  ي قادر به تشخ   تنها عقالً 

 كـه   يا بـه گونـه   . دتر مطرح اسـت   يار شد يكانت بس  پرداختند در  مي خود   ي اخالق يه باورها يتوج
  .  بودني جز اخالقيزي چنيت،ست و انسايت ني جز عقالنيزيسان چان

نـد، و نقـش     يب مـي  فرد الزم ن   ي عمل  اقدامات ي را برا  ي درون يها زهي، انگ يمبانكانت در كتاب    
ختن ي بـرانگ  يستگيـ  شا ،زهيـ ك انگ يـ نظر او تنها     از. دهد ميد قرار   ي عواطف را مورد ترد    يزشيانگ

  .ن به آن اشاره شديش ا ز اي كه پ)398: ص ،14(فاعل را دارد كه همان احترام به قانون است
   ياعتدال ري تقرت دريعقالن. 2. 2

ه يـ توج ونان، سقراط و افالطون، مصرانه بـر نقـش عقـل در           ي لسوف بزرگ يمشاهده شد دو ف   
ك نظـام   يـ  يهـا  هيـ ت پا يـ ن دو هر چه باشد، چه تثب      يهدف ا . دنديورز ميد  ي تأك ي اخالق يباورها
د بر نقش عقـل     يكتأا  ي ي و اجتماع  ي معقول فرد  يب به انجام رفتارها   يا ترغ يت  يبر عقالن  ياخالق

كه به اعتقاد   د  يآ مي بر نيچن شده   مطرح ي از مجموع آرا   ال باورها، به هر ح    يم و بازساز  يدر تنظ 
ن را دارد كه ي اييكه عقل توانا ني عالوه بر ا.تابند ميبر را ي عقالنيهيتوج ي اخالق يها زارهها گ  آن
  .فا كندي اي خود را به خوبيزشيتواند نقش انگ مي  را بشناسد،ي اخالقيها ر و ارزشي ختيغا

ا يمونيا اودا يكه سعادت    با آن  يورا  يم؛ ز يشاهدتر   متعادل صورت   بهارسطو   درت را   ين عقالن يا
ل يص فـضا  يتـشخ  نقش فعاالنه عقـل در      از يا  لحظه  و كند ميف  يمندانه تعر  لتيت فض يرا به فعال  

 ورود عواطـف در اخـالق، تـا         يراه را بـرا   ن حال   يبا ا كند اما    ميها غفلت ن    آن ي و كارآمد  ياخالق
 يي عقـل، خودنمـا    يـي  فرمـان روا   ، تنهـا، تحـت    حيهر چند عواطـف صـح     . گذارد مي، باز   يا اندازه
  .نموده است، ندارندشان مشخص ي كه عقل براير متعادلي حق انحراف از مسيا لحظهكنند و  مي
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 رفتارهـا را بـر عهـده دارد، امـا بـه واسـطه               يابيـ هـا و ارز     ارزش ييت شناسـا  يلؤو مس يعقل عمل 
ست كه ي نيلتي فضيحكمت عمل. كند مير ي تعبيعمل كه از آن به حكمت يلتيفض از يبرخوردار
 يهـا  بلكـه تنهـا انـسان      ، برخوردار باشد، بدان متصف گردد     ي كه از توان استدالل عقل     يهر انسان 
ن كمـال   يتواننـد بـد    مـي اند   ن شده ي مز ي از ملكات درون   يا  به مجموعه  ينظر باطن   كه از  يمتعادل
  افراد، يشود تا رفتارها   ميباعث  است كه    يالنلت عق ين فض ي ا ،عكسردا كنند و ب   ي دست پ  يعقالن

ص آن ي تـشخ ي متعادل است و عقل برا  يجا به معنا   نيعاقالنه در ا  .  عاقالنه باشد  ومندانه   فضيلت
. از دارديز ني نيل، به قدرت حكمت عمل  ي نفس، عالوه بر كمك فضا     يگر قوا يانه و كنترل د   يحد م 

 از ي درسـت  يح، رفتارهـا  ي صـح  يهـا  ا مطابق با ارزش   دارد ت  مي، فرد را وا   نيعالوه بر ا   يملعقل ع 
  .)209: صب، 1139، 1(خود بروز دهد 

ت، ين معناست كه عقل با توجه به غا       يل است بد  ي عقل قا  يز برا ي كه ارسطو ن   يت ابزار يعقالن
هـا بـه    جه از نظر ارسطو، انـسان   ينت در. رساند ميكند كه كدام ابزار او را بهتر به مقصود           ميدرك  

ل يفـضا  اش از  يريل جداناپـذ  يـ ن تعقـل بـه دل     يا اما. كنند مي عمل   يقل بودنشان، اخالق  ل عا يدل
 ي اخالقـ  ي عاقل است و عاقل هم، فـرد       ،م كه متخلق  يريجه بگ يكند تا نت   مي، به ما كمك     ياخالق
 X  خود ارائه كند مثالًي اخالقيباورها از ي عقالنيهيتواند توج مي يبه خوب ين فرديچن. است

 بد است چون او را      yرساند و    ميمندانه   لتي فض يا همان زندگ  ي او را به سعادت      خوب است چون  
  .دهد ميل سوق ي از فضاي نكبت بار و عاريبه زندگ

 و در   2گذشته از اين، ارسطو نيز مانند دو فيلسوف پيشين، ارزش ذاتي فضايل را انكار ننموده              
هـاي اخالقـي، اوصـافي       رزشان ديـدگاه    در ايـ  . ستاين رابطه ديدگاهي واقع گرايانه را برگزيده ا       

  .باشند ميهاي اخالقي بيانگر وقايع عيني  اند و گزاره عيني و واقعي
ان آورده يـ  فاعـل سـخن بـه م   ي و عـاطف ي عقالن يها زهيانگ ان خود، از  ينيشيارسطو بهتر از پ   

 فـرد  ح، در يبخش عواطف ناصح    و رفتار نادرست را در     ين شناخت اخالق  ياست و حلقه گمشده ب    
 كه هر دو بـا  يشتن داري شجاعت و خويل اخالقيفضا.  كرده استيي شناسا يزگار، به خوب  يپرهنا

 عقـل،   يل ناپختگ ي كنند و به دل    يچيارتباط دارند، اگر از فرمان عقل سرپ      ) ترس و لذت  (عواطف  
ت خـود را    ي عاقل، فعال  يشود تا فرد نتواند به عنوان فرد       ميرا شكل دهند، باعث       مي آد يرفتارها

 بـا  يجهت كاركرد عقل و آگاه لت ازي با اهل فض رازگار  يزگار و ناپره  يتفاوت پره  ي و .3انجام دهد 
هـاي اخالقـي از نظـر ارسـطو          بـه تحليـل انگيـزه      ين، وقتـ  يـ  از ا  ي اما جـدا   4كند ميسه  يهم مقا 
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  ، ميل عاقالنه   xتوان عالوه بر باور به فضيلت بودن         ميشود كه از نظر او       ميپردازيم، مشخص    مي

  . را كه ناشي از همان فضايل دروني است به عنوان عوامل يا ادله انگيزشي پذيرفت
ل فـرد را بـه انجـام عمـل          ي شجاعت، تما  ل، مثالً ي، وجود خود فضا   از نظر ارسطو  بدين ترتيب   

كه نه تمايل است نه    لت، با آن  ي، فض وينظر  رسد در    مي نتيجه به نظر     در. كند ميشتر  يشجاعانه ب 
 كه يليكن تمايكند ل  ميجاد  يل را در فرد ا    ياحساس و تما   )62-61: صصب،  1105،  1(احساس،  

 ياحساس ناش  مثالً، دخالت داردير عقالني غيا زهي، انگ ير اخالق ي غ ي در رفتارها  اما. عاقالنه است 
  .از لذت

در بخش بعد مشاهده خواهد شد اگر عالوه بر باور، اميال را نيز بـه عنـوان عامـل انگيزشـي                     
درون گرايـي انگيزشـي يـا بـرون         : توان قرار داد   مييم، نظريه ارسطو را جزو كدام دسته        تلقي كن 
  گرايي؟

  
  ير حداقليت در تقريعقالن. 3

.. پـژوهش و  .. رسالههاي معروف خود،     است كه هيوم در كتاب    اي   تقرير بيان همان نظريه   اين  
نهايت عقل را به عنوان بـرده و        در  ورزد و    مي بر آن اصرار     ،اخالق  عقل و عواطف در    ره رابطه در با 

: ص،  12(نشأ شناسـايي قواعـد اخالقـي باشـد،          تواند م  ميعقل نه   . كند ميخادم عواطف معرفي    
تنها مأموريت عقل اين است كه با درك روابط بين          . و نه قادر به درك غايات اخالقي است        )455
ا آن، بـه غـايتي كـه بـه واسـطه            ها و واقعيت، وسايل و ابزاري را كشف نمايد كه فرد بتواند ب             ايده
 نفـسه  ي كه ف همان لذت و درد يعني ،)3-162: صص،  13( اند، دست يابد   طف شناسايي شده  عوا

  . ا نامطلوبنديو به خاطر خود مطلوب 
ها،  ا خصلتيح افعال يا تقبين يت است كه ما را به تحسي و انسانيوم احساس همدلياز نظر ه

م ييبگـو  كـه    دانـد  مـي ايـن   را  مـورد اخـالق      تر در  تعبير درست مجموع،   رو د  .5 نه عقل  دارد ميوا
  .)139: ص، 17(گيرد  ميكه مورد داوري قرار  ينشود نه ا مياحساس 

 آن اسـت كـه مـا را بـه انجـام             يت تـأمالت اخالقـ    يـ گرچـه غا   وم،يـ ن، از نظر ه   يگذشته از ا  
ق را ي عقـل، حقـا  ؛ب كنـد يـ تواند فرد را به عمل ترغ ميفمان وادار كند اما عقل و استدالل ن       يتكال
تنهـا احـساس    . ستيـ ك كننـده ن   يـ ق، تحر ي اثر بودن حقا   ي بودن و ب   يل خنث يفهمد اما به دل    مي
زه يـ توانـد انگ   مـي  اسـت كـه      يا خصلت اخالقـ   يك فعل   ي حاصل از تأمل در      يتيا نارضا يت  يرضا

را بـه عمـل     فـرد ايجـاد انگيـزه كنـد و او            توانـد در   مي ن ، به تنهايي  ،از اين رو عقل   . محرك باشد 
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 ،برانگيختن فاعـل  ، هر دو درباور ناشي از آنبلكه در ابتدا ميل و سرانجام  ،)413: ص،  12(دوادار

شـود، بـه عنـوان       مـي تعبير    باور –اين نظريه كه از آن به نظريه ميل         . كنند مينقش مؤثري ايفا    
  . برون گرايي شناخته شده است

گرايان، چيـزي جـز پاسـخ گـويي بـه تمـايالت             رون  بعاقالنه بودن رفتارهاي اخالقي، از نظر       
 و آن را انجـام      ، بـدان ميـل دارد      باور دارد تنها بدين دليل كه مـثالً        x به خوبي    A. دروني نيست 

غيرعاقالنـه بـودن    و  . برد مياز انجام آن لذت       باز به همان دليل كه آن را دوست دارد يا          ،دهد مي
  .شود يم نبود انگيزه توجيه خاطرجا به  اين رفتار در

وليت بر  ؤتواند نقشي انگيزشي ايفا كند و اين مس        ميابتدا ن در  عقل  در نتيجه در نظريه هيوم،      
گـري آن، ناديـده گرفتـه     نقش تبييني و هدايت اما به هر حال،. عهده عواطف گذاشته شده است   

 زيـرا  باشـند؛  ميها  نظريه هيوم، بديل عواطف نيستند بلكه هادي آن    تأمالت عقالني در  . شود مين
   .)416: ص، همان(براي رسيدن به غايت معين كند تواند ابزار بهتري را  ميعقل 

نظـر خـود او     از xدهد بدين دليل است كه عمل مي را انجام x عملي مانند Aاز اين رو اگر 
تواند او را بـه غـايتي كـه از نظـر هيـوم،               مي بهترين عملي است كه      xداند   ميمعقول است؛ زيرا    

  .  يا لذت برساند و هدف او را تأمين كند"حب ذات" رفتارهاي بشري است، يعني غايت نهايي
بـه همـين    .  گذاشته شده اسـت    ي بهترين وسيله است، بر عهده عقل عمل       xكه   تشخيص اين 

.  نقـشي ابـزاري دارد  گري كه صـرفاً  داند اما عقل محاسبه ميعقل را دستيار عواطف    , دليل  هيوم  
 نظريه كانـت،   مقابل عقالنيت مطرح در     ناميد، در  "عقالنيت ابزاري "ان  تو مياين نوع عقالنيت را     

  . ناميم مي "عقالنيت وظيفه شناسانه"كه آن را 
 بـه  ،ي متفاوتا ري ارسطويي دارد و گاه به شيوهاز جمله فيلسوفان معاصر كه در مجموع تفك       

ـ     . پردازد، فيليپا فوت است    ميتبيين عقالنيت اخالقي     سان عـاقلي نـسبت بـه       از نظر فوت، هيچ ان
 او را به خيـر و       نهايتدر  كه   يا اخالق بي تفاوت نبوده و در واقع هر عاقلي به سوي خير اخالقي            

هايي مبتال به نقص عقلند و هـر فـردي كـه             مخالفين اخالق، انسان  . رساند گرايش دارد   ميكمال  
القـي خـود دارد و بايـد        اي براي توجيـه رفتارهـاي اخ       دهد ضرورتاْ ادله   ميفعلي اخالقي را انجام     

 ييت نهـا  يـ حـب ذات را بـه عنـوان غا        ,  در دوره تفكر متقدم خود     ي و .)161:  ص ،9(داشته باشد 
 و  يواقع, ي ضرور ي و لذت بردن را امر     ي اخالق يها  ارزش يعنين دو   يشناسد و رابطه ا    مياخالق  

وم از حـب    يد ه انه تفكرات خود مانن   يدوره م   در ي گرچه و  .)123:  ص ،11(داند   مي ير تصادف يغ
 ي معرفـ  ير اخالقـ  يـ ت خ يـ را به عنـوان غا      يخواه كيا ن ي يدارد و حس دلسوز    ميذات دست بر  
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 ي ذات يژگي به عنوان و   يتعقل ورز   از دوره سوم تفكر خود،    ت در ينها و در  )128: ص ،11(كند يم

تجو  جـس  يعت گروانه و  يطب هينظر د در ين تفكرات را با   ي منشأ ا  .)52: ص ،10(كند مياد  يانسان  
 ي دارا يا دارد كـه هـر موجـود زنـده         مـي  ابـراز    يعـ ير طب يخژه در كتاب    ي به و  ي كه و  يكرد وقت 

 يبـاره رفتارهـا    دري و داوريابيمجموع ارز  اعمالش و دري و بدي است كه خوب   ي ذات يها يژگيو
بـه   يژگين و يااز  فوت   .)26،36،37:  صص ,همان(كردها لحاظ    يژگين و يبا توجه به هم   د  يرا با او  
د يتأك  مي نفس آد  ين كتاب بر جنبه عقالن    يا در  و .)52:  ص ,همان(كند مي ريتعب "يعير طب يخ"

 گر آثار خود،  يكند اما در د    ميطرح   خوب م  ين جنبه را به عنوان مشخصه زندگ      يورزد و رشد ا    مي
ت يـ  و عدالت را به عنوان غا      يخواه كيل مانند ن  يفضا  از يا  مجموعه ا بعداً ي حب ذات را و      ،معموالً

تفكر   از يا چ مرحله ياما در ه  . ها تالش كند   دن به آن  ي رس يد برا يكند كه فرد با    مي ذكر   يريو خ 
 يحتـ ,  باشد رت معنادا يا بتواند بدون عقالن   ي داشته باشد    يت تناف يست كه اخالق با عقالن    يل ن يقا
  حـب ذات صـورت     ي ارضا يعني يالت شخص ي تما ي با توجه به ارضا     فرد يجا كه همه رفتارها    آن
  . رديگ مي

هـا بـه     آن  بـودن  يداند كه ضـرور    مي ي را ملكات  يل اخالق يفضا, ليل و فضا  يمقاله رذا  در يو
 خـوب  ي از زنـدگ ي برخـوردار يعنيآورند؛  مي فاعل به بار  يجه برا ينت  است كه در   يا دهيخاطر فا 

نوان  به ع  يجه و ينت در. باشد يفاعل نم   مستقل از  ي خوب امر  ين زندگ ياما ا . )5-164: صص ،9(
ـ  يبـه تمـا   ,  و هم عمل بـه آن      ي اخالق يه باورها يمقام توج  هم در , گرا ك درون ي  خـود   يالت درون

 "عدالت خوب اسـت     "پس  . ل ما باشند  يد مورد تما  ي اخالق با  ين رو رفتارها  ياز ا  .كند مياستناد  
-166:  صص ,همان(ن صورت   ي هم به هم   يل اخالق يگر فضا يحكمت و د  . ميدارل  يچون بدان تما  

8(.  
ت كه ي بودن غاي از جمله نسبي را از جهات متفاوتيي هايت مورد نظر فوت دشوار يرچه غا گ

ت يـ جا كه حـب ذات را غا        آن يعني؛  )115: ص, 15 (دينما ميجاد  يا،  كند مي به آن اشاره     لورنس
 ,يليبـا هـر تمـا   , هـا  ن است كه بـه اعتقـاد او همـه انـسان    ي مهم ا  جا در اين اما  . داند مي يشخص
بـه   .)173و163و160و158 و153و 152 :صص ,9( دارند ي اخالق ي بر عملكردها  يالن عق يهيتوج

, ميريـ نظـر نگ   ل انجـام فعـل در     يـ زه و دل  يـ ل و عالقه به خود را بـه عنـوان انگ          ياگر تما اعتقاد او   
مانـد   مي يك راه باقيتنها  .ارائه نمود, ها باشد د همه انسانييمورد تأكه   يهي توج يليتوان دل  مين

، از قـوت اسـتدالل       خودكـار   و بـه طـور     عتـاً ي طب يقـ  اخال يهـا  زارهكه گـ  م  يكه ادعا كن   نيو آن ا  
 خوده  ب ن قدرت خود  ي چن يها دارا  كه گزاره  ني بر ا  يچ برهان معتبر  يه) متأسفانه(برخوردارند اما   
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كنـد كـه مالحظـات       مـي ن رو باز او تكرار      يا  از .)152-4 : صص ,9( باشند وجود ندارد     ي مستقل و

 ي را بـرا   يا زهيـ ل و انگ  يـ ن دل يـ  دارنـد كـه ا     يالت انسان ارتباط  ي با تما  ي معمول هاي  اهاز ر  ياخالق
  ). 154:  ص,همان(كند مي بودن اعمال فراهم ياخالق

بـه   نتوانسته يوداند كه    مين  ي از ا  ي ناش ي و يها ن نوع برداشت  ي مشكل فوت را در ا     ,لورنس
 كه افالطون، ارسـطو     يا يهوم سنت  همان مف  يعني. دا كند يپ دست   ي از عقل عمل   يمفهوم مشخص 

الت او ي بـا تمـا  ، انجام كـار يل فاعل براي، دليدگاه سنتيچون بر اساس د . ندبودمطرح كرده   ... و  
 د انجام دهد تا عملـش خـوب باشـد،         يچه كه با    با آن  يعني ،ير عمل يتنها با خ  ر مرتبط است و     يغ

 وابسته  ي عمل ري، خ يمفهوم سنت   در . فاعل مستقل است   يالت واقع ير از تما  ين خ يو ا . رابطه دارد 
مفهـوم  گـر   ير د يتقر دراما  . ونان مطرح شد  ياخالق فالسفه     است كه در   يا سعادت ي يير نها يبه خ 

 را بـه    x كه عمل    ي فرد يه عقالن يپس تنها توج  . ل است يا حب ذات، وابسته به تما     ي يت نسب يغا
 ،ليعالقه و م  ن  يهمو  مند است   ن است كه فاعل به آن عالق      يدهد ا  مي انجام   يعنوان عمل اخالق  

را   x،يكه عقـل عملـ   مشاهده شد يمفهوم سنت  دريول. كند ميجاد يزه انجام فعل را در او ايانگ
ت مثـل، معرفـت   يـ ا رؤيـ ا كمـال نفـس،   يـ مندانه باشد  لتي فضيدن به كمال كه زندگ    ي رس يبرا

  .كند مي ي تلقي ضروريره، امريخداوند و غ
  

  القيتوجيه عمل و انگيزه اخ. 4
  يي و برون گراييدرون گرا. 1. 4

  Aفيلسوفان در رابطه با تبيين و توجيه عمل با اين پرسش جدي مواجهند كه به چه دليل 
 Xدهد؟ به عبارت ديگر داليل انگيزشي فاعل بـراي انجـام فعـل             مي را انجام    X فعل   Tدر زمان   

 فعل دارد؟ بدين معنا كـه رابطـه         به انجام   مي آيا فاعل الزا   ،چه بوده است؟ و به فرض وجود دليل       
  بين دليل و عمل ضروري است يا امكاني؟ 

با توجه به موضوع مورد بحث، يعني عقالنيت اخالق، اين سؤال در رابطه بـا امـوري كـه بـه                     
جيـه عقالنـي محـسوب      وت،  شوند مطرح اسـت كـه كـدام دليـل          ميعنوان ادله انگيزشي انتخاب     

  غير عقالني؟يك شود و كدام  مي
شود كه نزاع عمـده      مي مشخص   )گرا گرا و غير عقل    عقل(ررسي ديدگاه فيلسوفان مختلف     با ب 

كه باورهـا را     بسته به اين  . باورها و اميال  : ها بر سر ميزان نقش انگيزشي دو عامل مشهور است          آن
 توان به دو ديـدگاه كلـي در       ميبه عنوان تنها عامل انگيزشي فرد تلقي كنيم يا اميال را، در ابتدا              
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 باور را به عنوان ادله بپذيريم، وضعيت جديـدي حاصـل      -جا اشاره كرد و اگر تركيبي از ميل          اين
بـرانگيختن    باور و ميـزان دخالتـشان در       –نحوه تركيب اين دو عامل، يعني رابطه ميل         . شود مي

 بـودن   تقدم ميل بر باور يا باور بر ميـل، درونـي          . كند ميفاعل، ما را با رويكردهاي متنوعي روبرو        
 درونـي بـودن انگيـزه       ميل نسبت به باور يا ميل را نتيجه و پيامد يك باور تلقي كردن، يـا اصـالً                 

نسبت به حكم اخالقي باعث شده تا اقوال متعدد و نظريات مختلفـي پديـد آيـد كـه در بعـضي                      
ها به يكديگر يا عدم همـاهنگي و اتفـاق نويـسندگان در كـاربرد اصـطالحات،                  موارد، نزديكي آن  

نامـشخص   شكالتي را براي نظريه پردازان بعدي فراهم آورده اسـت و برخـي را بـه اعتـراف در                  م
  .)222: ص، 6(داشته است هاي مرتبط و اصطالحات رايج وا گاهبودن ديد

دهـيم كـه يكـي بـر      مـي يك نگاه كلي و ابتدايي دو ديدگاه رايج را در مقابل يكديگر قرار        در
 مـورد پـذيرش فيلـسوفان       ديدگاه اول كـه معمـوالً     . ري بر ميل  دليل بودن باور تأكيد دارد و ديگ      

سنتي مثل سقراط و افالطون و در بين فيلسوفان جديد مورد تأييد كانـت و در بـين معاصـرين                    
باعـث  به تنهايي   باشد، اين است كه حكم اخالقي        ميمورد تأكيد امثال مك دوول و توماس نگل         

 كفايـت  ، بـه عمـل  Aبـراي واداشـتن   ، xبه ود باور جا صرف وج اين در .شود ميبرانگيختن فاعل   
  و كـامالً   كه انگيزه مستقيماً   دروني و ضروري است؛ يعني اين      ،كند و رابطه بين حكم و انگيزه       مي

كـه   خواند، بـي آن  مي فرا  X فاعل را به سوي،هاي اخالقي ناشي شده و آن ويژگي از خود ويژگي
تنها شـرط بـرانگيختن فاعـل ايـن         . ورد نياز باشد  هيچ مبنا و منشأ انگيزشي ديگري مثل ميل م        

 فرد را   آگاهي و حكم به درستي يا خوبي فعل، الزاماً        . است كه فاعل نسبت به آن حكم آگاه باشد        
  .كند مي نه خطا ،ماند ميبه عمل واداشته و او در اين رابطه نه بي حركت باقي 

. 6ي انگيزشــي مطــرح اســتگرايــ ايــن رويكــرد در آثــار فيلــسوفان اخــالق، بــه عنــوان درون
كـه   نيـ ت ا يـ در نها و  به حكم دروني است      نسبت   زهي كه انگ  ستن معنا يجا بد  نيدر ا گرايي   درون
كه احكـام اخالقـي بتواننـد مـا را         براي اين  يك راه . شود ميباعث برانگيختن ما    ،  ييبه تنها  ،حكم

كـه بيـانگر     اشند، به جاي آن   ها ب  هاي آن  برانگيزانند اين است كه بيانگر باورهاي اخالقي و ويژگي        
از اين رو اين ديدگاه با نظريه واقع گرايي كه در باب توجيه باورهـا،               . تمايالت و عواطف ما باشند    

هاي اخالقـي داراي حقيقتـي       جا ارزش  اين در. كنند، سازگار است   ميگرايان بدان استناد     شناخت
  .كنند ميطابق آن عمل  م و الزاماًنموده درك آن را  كه افراد عاقل، هستندعيني 

 بـه   نانگيزه از آ   گرايي كه برينك به دليل افراطي بودنش در باره رابطه حكم و            اين نوع درون  
هـايي را بـه دنبـال داشـته و بـه داليـل         تـنش ،)6: ص ،7(كنـد  ميدرون گرايي حداكثري تعبير     
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بـه  ( را تعديل كرده و به بـاور،     ندر نتيجه برخي آ   . مختلف، مورد اتفاق بسياري قرار نگرفته است      

پذيرش ميل تا حدي بـه      . اند اي مثل ميل را هم افزوده       عامل غيرشناختي  ،)شناختيعنوان عامل   
ديـدگاه هيـوم را دربـست        ،  كـه ايـن گـروه       بـي آن   7.اسـت   ميمعناي روي آوردن به ديدگاه هيو     

حكـم اخالقـي را بيـانگر     كه الزمه شموليت انگيزه نسبت به ميل اين باشـد كـه    و بي آن  بپذيرند
، باعـث ناديـده گـرفتن       پـذيرش آن  كـه    تا ايـن  بدانيم  هاي غيرشناختاري نگرش مثل ميل       جنبه
بـين ايـن     در از ايـن رو .كنند ميهاي عقالني اخالق بشود كه شناخت گرايان بدان تمسك    جنبه

ه از ديـدگاه    وجـود دارنـد كـ     ...  دنـسي و     ،گروه، افرادي مانند مايكل اسميت، مگ ناوتن، برينك       
  . كنند ميرئاليستي و شناخت گرايي حمايت 

فيلسوفان اخالق از اين ديدگاه كه انگيزش را دروني حكم ندانسته و بر نقش انگيزشي اميال                
بدين دليل كه قائلين اين نظريه، انگيزه را در         . كنند مي ياد   8"برون گرايي "تأكيد دارد، به عنوان     

  . كنند ميو عاملي بيرون از حكم اخالقي جستج
 تعبيـر  9"دليـل گرايانـه  گرايـي  درون "بـاور بـه    - از نظريه تركيبي ميل  نبرخي از نويسندگا  

  برنارد ويليـامز بـه كـار رفتـه اسـت،           نخستين بار توسط  كه   اين واژه    .)18 و 221 :ص ،6(كنند مي
  اگر فردي دليلي براي انجام كـاري داشـته باشـد بايـد بتوانـد بـه واسـطه آن                    بدين معناست كه  

به عبـارت   . پذيرد، ميل است   ميدليلي كه ويليامز آن را به عنوان دليل انگيزشي          . برانگيخته شود 
نظر او ادلـه هنجـاري عمـل بايـد در يـك حالـت درونـي يـا حـداقل حالـت انگيزشـي                          ديگر در 

حـال اگـر بـا فـرض وجـود اميـال           .  يا عاطفه جاي داشته باشد     ليمغيرشناختاري مثل خواسته،    
دليـل  در واقـع  اين دليـل،  شود  ميمشخص برانگيخته نشود و فعل را انجام ندهد،    انگيزشي، فرد   

  .)همان(انجام آن فعل نبوده است 
 10كنـد  مـي  تعبيـر  "برون گرايي دليل گرايانه"به نوع درون گرايي از نظريه مقابل اين   ودي  ئا

 بكنـد يـا     ، چه كسي بـدان حكـم      صدق حكم اخالقي  معتقدند  لين اين نظريه،    ي قا .)222: ص،  6(
بي ارتباط بودن صدق اين گزاره با ميل دروني          .كند مياي براي عمل فراهم      نكند، دليل هنجاري  

   .)همان(گرايي حداكثري تعبير كنند گرايي يا برون فاعل، باعث شده تا از آن به برون
 گرايي انگيزشي  درون"گرايي انگيزشي كه گاه به عنوان        شود، درون  ميگونه كه مشاهده     همان

گرايي دليـل    گويد و درون   ميانگيزه نسبت به حكم     شود، از دروني بودن      ميآن تعبير    از 11"حكم
گرايي انگيزشـي   ه درونچو در نهايت گر. اند، مثل ميل  دروني،كه ادله نسبت به فرد گرايانه از اين  
دليل تفاوت در كنند اما به  ميگرا، عامل واحدي را به عنوان انگيزه تلقي       گرايي دليل  همانند برون 
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بـه ويـژه   . ها دقت بيـشتري داشـت   گرايي، بايد در كاربرد اين واژه گرايي و برون   علت اطالق درون  

 به رغم تأييد ديدگاه هيوم در باره نقـش ميـل، الزامـاً             يبرخگرايان انگيزشي،    كه در بين برون    آن
ظريـه شـناختاري را   هـاي اخالقـي ن      در بـاب توجيـه گـزاره       ،از سـويي  ها   آنزيرا  . نيستند  ميهيو
 بـر خـالف     ،  دنـ اند مـي في نفسه انگيزشي    را  كه باورهاي اخالقي     د و از سوي ديگر با آن      نپذير مي

در شـرايطي مثـل خـستگي،    بـاور  ؛ زيرا ممكن است    نيست  ميلزاا اين رابطه    ندمعتقدگراها   درون
گرا هـم    اسميت درون كه   ا آن  ب .)147-8 :صص،  20(نتواند برانگيزاننده فاعل باشد     ... افسردگي و   

گرايي  از جمله افرادي است كه درون     ) مثالً(كند، اما شفر برون گرا       ميابطه را انكار    ربودن    ميالزا
   .را تأييد  ميكند و دو ميولي برينك، اولي را انكار . كند ميو هيوم را با هم انكار 

م و انگيـزه را     شود كه هر سه فيلسوف به دليل ضعف اخالقي فاعـل، رابطـه حكـ               ميمشاهده  
عين حال به دو دسـته تعلـق         دانند، در  مي ميل را عالوه بر باور دخيل        ،دانند و هر سه    ميامكاني  
در  وي ،)7:  ص ،7(برينـك يافـت    "انگيزش اخالقي "توان در مقاله     ميعلت اين اختالف را     . دارند

: دهد ميالقي توضيح تفاوت خود با امثال اسميت را از جهت ارتباط ميل و باورهاي اخ            ن مقاله، يا
هـا   كـه اميـال نـسبت بـه گـزاره          داند يعنـي آن    ميميل  ها را توليد كننده      گرا گزاره  اسميت درون 

به ديـدگاه هيـوم   ن، ياكه اند  هاي اخالقي ، اميال نتيجه و پيامد گزاره نظر برينك  اند ولي از   دروني
طـه ضـروري مطـرح در آن را         گرايي حداكثري را رد كرده و راب        درون ،ولي هر دو  . تر است  نزديك
بـه  ،  وم و كانـت   يه ه ينظر  از وديئاشود كه    مين رابطه مشاهده    يدر هم  .)6 :ص ،7(كنند   ميانكار  
ن ي ب ي فراهم آوردن نقطه مشترك    ي برا يكرد را عامل  ين رو يكند و ا   مير  ي تعب يزشي انگ ييگرا درون

 ،ر كانـت  يـ  ندارنـد و تقر    يشـناختار ها وجهه    وم، گزاره ين تفاوت كه از نظر ه     يبا ا . داند مين دو   يا
بـودن   يزه در نـزد كانـت مـستلزم عملـ         ي بودن انگ  ي درون ،هاست  بودن گزاره  يمستلزم شناختار 

وم يـ شـود و از نظـر ه   مي يبه عمل منته هنتيجدر   ،حكمكه صرف باور به      ني ا يعنياست،  اخالق  
  . ل به عمل استيكه مستلزم تمابدين معنا 

فـوت  . كند ميكه فوت مطرح    است  يي  گرا از ديگر اقسام درون    12"انهي وجودگرا ييدرون گرا "
جا فـرد   ني در ا .بيند ميگرايي، ارتباط را بين يك حالت هنجاري خاص و انگيزه            در اين نوع درون   

ن ي همـ  يمك. شود ميخته  ي انجام فعل برانگ   يبه سو نهايت  در   است كه    يحالت  در يز نظر وجود  ا
 بـا  ، خـاص يث كـه فـرد  يـ ن حيـ از ا) 18بـه نقـل از   (دانـد،   ميه افالطون صادق يرا در باره نظر 

در . باشـد  مـي  ارزشـمند  ژه است كه ذاتـاً يو  مي قادر به فهم حك  ، خاص يروان– ي روح يها يژگيو
 كـه در    يتنهـا شـرط   . زانـد يانگ مي فرد را به انجام فعل بر      ، واسطه يب  مين حك ي، چن ين فرد يچن
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 كه فرد نسبت به يدر صورت. حكم خاص است او از    يهختن فرد دخالت دارد، آگا    يجا در برانگ   نيا

ن يبد.  خوب نبوده است،ن فعليشود ا ميخته نشود، معلوم يآگاه باشد اما مطابق آن برانگ  ميحك
و اال فاعـل بـه    .)همـان (زاند ينبوده كه بتواند فرد را برانگدر حدي  يهنجارحكم از نظر معنا كه   

 در مـورد    ،امزيلي است كه و   ين همان شرط  يا. ناتوان نيست هاي دروني از انجام فعل       دليل ويژگي 
هـا   ن واژه يـ  در كاربرد ا   يد قدر ي با ،حات فوق يس با توجه به توض    پ. كند ميل ذكر   يل بودن دل  يدل

ح ي جعـل و توضـ  يسندگان بـرا  يـ ه نو يـ ل و توج  يـ  داشت و در مقام مطالعـه بـه دل         يشتريدقت ب 
  .كرداصطالحات مورد نظر توجه 

  ييگرا لدو نوع عق. 2. 4
ا يـ ت اخـالق و  يـ  با عقالنهينظر ارائه شده، دو يزش اخالقي كه در رابطه با انگ   ياتين نظر ياز ب 

  است كـه قـبالً     ي حداكثر ييگرا ه درون ي اول همان نظر   هينظر.  سازگارتر است  ي اخالق ييگرا عقل
 يترد كه عقل بـه درسـ      يگ مي صورت   ييله باورها يزش فقط به وس   يه، انگ ين نظر يدر ا . مطرح شد 

ن  يبـد ...  و   13 مانند سقراط، كانت، مـك دوول، نگـل        ييگرا لسوفان عقل يف. ها حكم كرده است    آن
 كننـد  مـي ه نيـ  به باورها تك، صرفاً يزش اخالق يدوم در باره انگ   ه  ين به نظر  يليقا. اند دهييه گرا ينظر

ن يـ ا. نـد ده ميختن فاعل دخالت    يكنند در برانگ   مي را منعكس    ي هنجار ي كه باورها  ياليبلكه ام 
د كننـده   يـ  تول ي هنجـار  يكننـد كـه باورهـا      ميد  يرند اما تأك  يذپ ميل را ن  يزه بدون م  ي انگ ،گروه

ستند يـ ك بـاور مطـرح ن  يـ امد ي به عنوان پال صرفاً ي، ام ييگرا ه از عقل  ين نظر يبر اساس ا  . النديام
جـاد  ي در او ا   ال را يـ ل عاقل بودن، قصد انجام فعل را دارد، همان باورهـا ام           يبلكه چون فاعل به دل    

كنند،  ميد  ي كه تول  يالي دارند اما به واسطه ام     يزشي باورها نقش انگ   يين رو به معنا   ياز ا . كنند مي
ه بـه عنـوان     ين نظر ي باورها، ا  يزشي بودن نقش انگ   يل ذات يبه دل . دارند ميفاعل را به انجام فعل وا     

ـ  يل انكـار رابطـه ضـرور      يـ  شناخته شده است اما به دل      ييگرا درون ـ  ي ب اور و عمـل، از آن بـه        ن ب
ادش جزو  ي ز يها ل شباهت يه ارسطو را به دل    يد بتوان نظر  يشا. شود مير  يتعب ي حداقل ييگرا درون

م، ي عقل برشمرد  ي برا ي اعتدال ييگرا  كه در عقل   ييها ن گروه مجموعه نقش   يا. ن دسته قرار داد   يا
، نقـش    عقـل  ي نقـش معرفتـ    ،ي اخالق يها  گزاره يه شناختار ير با نظر  ين تقر يارتباط ا . رنديپذ مي
  . ت اخالق استي در جهت عقالنيدييهمه تأ...  و يزشيانگ

 وجـود داشـته     يطيد شـرا  يـ  با يزش اخالق ي تحقق انگ  ي برا ،رين دو تقر  يالبته در هر كدام از ا     
ـ .  حكم كند  x ي عقل به درست   يعنيد نسبت به حكم آگاه باشد،       ي فرد با  ،ه اول يباشد؛ در نظر    يول

 عقـالً ،   xكه فرد باور داشـته باشـد كـه عمـل             نياول ا : د موجود باشد  يرط با ه دوم دو ش   يدر نظر 
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ن يـ در صـورت وجـود ا  اي كـه   به گونه.  انجام آن داشته باشد    ي برا يلي فرد دل  يعنيح است،   يصح

بـا   امـا    ،رعاقالنه شده اسـت   يمرتكب عمل غ  توان گفت    ميفعل را انجام ندهد     اگر فرد اين    شرط،  
ـ    نيـ دوم ا . جـاد كنـد   ي انجام فعل در فرد ا     ي را به سو   يلي م دين باور با  يااين حال،    ن عمـل   يكـه ب

ح اسـت، مـستلزم     ي صـح   اخالقاً xن باور كه عمل     ي ا يعني باشد؛   ي سازگار  كامالً ي و عقالن  ياخالق
  .14ح استي ، عقالً هم صحxن باور باشد كه عمل يا

 ) استيوط به عقل عمل در باره احكام مربيزشي انگييگرا درونهمان كه ( يه اول ينك نظر يبر
 يانه در باره مفهـوم حكـم اخالقـ        يگرا  عقل ييكه ادعا  مينامد اما از دو    مي ي هنجار ييگرا را درون 

 يت اگـر انـسان عـاقل      يبنا به نظـر اسـم     . كند مي تبط با ارزيابي فاعل ياد    رم ييگرا است، به درون  
ـ   يـ بـر ا . مي را انجام دهxم تا فعل    يل دار يم، م يباش زه يـ  و انگين حكـم عملـ  ين اسـاس ارتبـاط ب

بـا  ؛ چون ممكن است فـرد       زه و عمل را قبول ندارد     ين انگ ي ب ي ارتباط ضرور  ي است اما و   يضرور
  . ها را انجام ندهد  آنيداشته باشد اما به خاطر موانعهم  xل به انجام يتماكه  آن

مثـل  ( شـود    يانه تلقـ  يگرا  برون يريكه تقر  ني بنابرا ،ليم -ه باور يه، نظر ين دو نظر  يدر مقابل ا  
بـه عنـوان    نگـرش دارد،  يرشناختاري كه بر جنبه غ ياريد بس يل تأك يبه دل ) ومينك و ه  ير بر يتقر
  .15شود مي ي معرفيرعقالني غيا هينظر

  ي حداكثرييگرا نقد درون. 3. 4
 واقـع   نقـدها مـورد   ان،  يـ گرا  و هم برون   يان حداقل يگرا درون ياز سو هم  ها   يدگاه حداكثر يد

ـ  ي بر ارتباط ضرور   ،د همه است  يي كه مورد تأ   يقدن ن ي نخست .شده است  ن حكـم و عمـل وارد       ي ب
  .شده است

  دارند بلكه ضرورتاً   ي التزام عمل  يها معتقدند كه نه تنها افراد، نسبت به حكم اخالق          يحداكثر
چ يرند اما ه  يپذ مي را   يالتزام عمل  ت،ي مثل اسم  ،يان حداقل يگرا درون. د فعل را انجام دهند    يز با ين

ن صورت، ضعف   ي در ا  چرا كه ن حكم و عمل وجود داشته باشد؛        ي ب يبول ندارند كه ضرورت   كدام ق 
كسان ي ي باورها ي كه دارا  ي كه همه افراد   استن  ياآن   و الزمه    كرد خواهددا ن ي مصداق پ  ياخالق

  Bو Aكـه   شود با آن ميعمل مشاهده در  كه يدر حال. خته شوندي برانگيهستند به طرق واحد
 يگـر يكنـد و د  مـي  مطـابق آن عمـل   يكـ يفه است، امـا  يا وظيخوب  ،  نوع به هم دانند كمك    مي

   .رندي بپذيرابطه حكم و عمل را به نحو امكانفالسفه  باعث شده كه يوجود ضعف اخالق. كند مين
كنند  ميمطرح   امزيلي و انهيگرا دروندگاه  ي با استناد به د    ،انيگرا  برون  را معموالً  ي بعد ينقدها

  .دارد  ميوي هي بوشتر رنگ ويكه ب
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 داشـته باشـد     x بـر انجـام      يلي دل ،ن بود كه اگر فرد    يامز ا يليوانه  يل گرا يدل ييگرا الزمه درون 

 نبـوده  يل واقعـ يل، دليشود آن دل مي معلوم ،و در صورت عدم انجام. د بتواند آن را انجام دهد    يبا
ن يـ عبارت فـوق معـادل ا     د،  ندا ميل انجام فعل    يل را دل  يامز وجود م  يليوكه   با توجه به اين   . است
آئـودي  .  داشته باشـد   xل به انجام    ي را انجام دهد، تنها اگر م      xل دارد تا    يك فرد دل  ي كه   شود مي

جـه  ي آورند و در نت   يه رو ين نظر يگرا به ا   ليان دل يگرا شود درون  ميكه باعث   را   يزه فلسف يسه انگ 
وم برگـشت  يـ ه هيـ  بـه نظر يعكند كـه همـه بـه نـو     مي بيان را رد كنند،    ي حداكثر ييدرون گرا 

  . كند مي
 عمـل   ي را بـرا   يا ، ادلـه  يگر مالحظـات هنجـار    ي د و يكه مالحظات اخالق   ميوين اعتقاد ه  ياول ا 

 است، و فقط    ين اعتقاد كه چون اخالق عمل     ي ا ،دوم.  نشده باشد  يآورند كه از عقل ناش     ميفراهم  
 فـرد را داشـته      يختن حاالت درون  ي توان برانگ  ين باشد كه ادله عمل    يتواند چن  مي يتنها در صورت  

 يانـه ادلـه عملـ     يدگاه ابزارگرا يـ رش د يپذناشي از   و سوم   . آورد مي يل رو يجه به م  ينت باشند، در 
 خـدمت بـه     ي مطـرح شـد، عقـل بـرا        ي حـداقل  ييگرا عقل طور كه در   دگاه همان ين د يدر ا . است

 ين معنا يك عمل در ا   يت  يالنعق. زانديانگ ميال را برن  ي ام شود و مستقالً   ميعواطف به كار گرفته     
 ي تا حـد   يعنيشود،   مين  يي فاعل تع  ير ابزار ي و غ  يال اساس ي ام يزان ارضا ي، به واسطه م    ميويه

گـر بـه خـاطر      ي د ،الين ام يا.  است يد و ضرور  ي مف )مثالً( و شفقت    يسوز  حس دل  يكه در ارضا  
 ي فـ  ،اليـ  ام يوم، برخـ  ير ه شوند بلكه ار نظ    ميرفته ن ي پذ ير عقالن ي و غ  ي به عنوان عقالن   ،يابيارز

ن يـ ا در. رديپـذ  مـي هـا را      آن ي اخالقـ  يت همه رفتارهـا   ي به عنوان غا   ينفسه ارزشمند بوده و و    
 ي بـه معنـا    ين اسـت كـه عقـل عملـ        يـ شه دارند و مستلزم ا    يال ر ي در ام  ي تمام ادله عمل   ،هينظر

  16.)234: ص، 6( وجود نداشته باشد ييارسطو
ا يـ ( گـرا،  ليـ ان دل يگرا  درون ي فلسف يها زهيه انگ ي كه بر پا   يانيگرا ست كه برون  ين ن يالبته چن 

 يانيگرا  برون مثالً. باشند  ميهيوپردازند،   مي ي حداكثر ييگرا  به نقد درون   )وميدگاه ه يالتزام به د  
. ستنديـ ن  ميويه اما با اين حال،   رند،  يپذ ميل را   يم -ه باور يكه نظر  نك و مگ ناوتن با آن     يمثل بر 
م يريل اگـر بپـذ    يم -ه باور ين به نظر  يليو قا وم  يها  ب ن دو گروه  يان  يب تفاوت   يرارسد ب  ميبه نظر   
ه مورد نظر، يل است و نظريم - باور-ليا مي باور -ليل بر باور، ميل تقدم ميوم به دليه ه يكه نظر 

  .، دور از واقعيت نباشدليم -باور
بـاور  از اين جهت كه     كنند؛   يمزه مطرح   ي به تفاوت باور و انگ     توجهان با   يگرا نقد سوم را برون   

 .)18  و47 :ص ،5(ر دهدييخواهد جهان را تغ ميل يخواهد بر جهان منطبق باشد و م مي
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   اخالقييگرا ت و مشكل عقلياسم. 5
 يه اساسـ  ين سه نظر  ي اخالق را حل تنش ب     ي مشكل اساس  17يمسأله اخالق  كتاب ت در ياسم

. كنـد  ميجاد  ي را ا  ييها يها با هم ناسازگار     آن رشي موجهند اما پذ   ييداند كه هر كدام به تنها      مي
  :ن قرارنديه از اين سه قضيا

ك يـ  موجـه در بـاره       يانگر باور ي را انجام دهم ب    xكه درست است من      ني مثل ا  يحكم اخالق 
  .ح استي فرد صحيچه كه انجامش برا  در باره آنينيقت عيحق.  استينيقت عيحق

 .شود ميخته ي برانگن آيح بوده و به سوي صح اوي، انجامش براx حكم كند به ياگر كس
 انجام آن داشته    ي برا يا ستهيل شا يشود كه باور و دل     ميخته  ي فعل برانگ  ي به سو  يفاعل زمان 

 .باشد
 :كند ميان ير بيتر به صورت ز حيصر) 5  :ص، 7(نك يا را برين قضايا

  .انگر باورندي بياحكام اخالق
 .اند زهياحكام مستلزم انگ

 .ل استيك ميتلزم زه مسيانگ
  :كه نيزش است ايها در باب انگ ده آنيت مقدمه آخر را كه نشانگر عقيو در نها

 .ستيل نين باور و مي بيچ ضرورتيه
 يزشـ ي انگيـي ه درون گرايـ فـرض دوم همـان نظر     .  است يدگاه شناختار يانگر د ي ب ،فرض اول 

 است كه مورد    يرض مشهور فرض سوم، ف  . كنند مياد  ي ي به التزام عمل   ،آن است كه از     يحداكثر
اسـت    ميويـ ل ه يم -ه روان شناسانه باور   يو فرض چهارم همان نظر    . لسوفان است ير ف بيشتد  ييتأ

ن يـ در ا . ل همراه باشـد   يزاننده است كه با م    ي برانگ ي تنها در صورت   يك حكم اخالق  يد  يگو ميكه  
  . ستندي نيگريند دازميكدام ن چيكه هشوند  مي ي مستقل تلقي دو حالت ذهن،لي باور و م،فرض

 يكي حداقل   ،ي از ناسازگار  يي رها ي موجه است و هر گروه برا      ي گروه يها برا  نيهر كدام از ا   
ك را ي دو و چهار را قبول دارند اما ،ريونسن و هير، استيثل آم يانيرشناخت گرايغ. كند ميرا رها 

گـر را قبـول     يه د يه قض نك، دو را رد كرده و س      يان مثل فوت و بر    يگرا  شناخت يبعض. كنند ميرد  
ختـه  ي مطـابق آن برانگ ي را صادر كرده ولي معتقدند كه ممكن است فرد گزاره اخالق       يعني. دارند
 بـه باورهـا را رد   يزه نسبت بـه باورهـا، التـزام عملـ    يانگ  بودني درون يها در واقع با نف     نيا. نشود
  .ا چهار راي را رد كنند ا سهيد ي را قبول دارند بايي كه درون گرايانيشناخت گرا. كنند مي
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 را ارائه كند كـه  ييگرا  از عقليه جمع كند و صور ين هر سه نظر   يكند ب  مي يت سع ياما اسم 

ل يـ ازمنـد م  ي را ن  هزي بودن باورها، انگ   يزشيرش انگ ين پذ يدر ع وي  . ه سازگار باشد  يبا هر سه نظر   
ن يبد .باشند ميجام فعل ل به اني خودشان شامل مي هنجاريكند كه باورها ميد يداند اما تأك مي
 يل بـرا يـ  كـه دل يفعلـ   هـر ،ان بنا شده اسـت كـه  يل گرايفرض دلاين ت بر يه اسم ي نظر ،بيترت

 .)150: ص، 21( كه فاعـل، عاقـل باشـد    يم، البته در صورتيل به انجام آن داريم، ميانجامش دار 
 : ص همان،( داند مي را ممكن    ين حال كه شكست فاعل در عمل به تعهدات اخالق         يت در ع  ياسم

 بـاور دارد كـه      ين معنـا كـه اگـر كـس        يرد؛ بد يپذ مي عاقل   يها  را در فاعل   ياما التزام عمل  ) 120
ر عاقـل   يـ ا غ يـ  شـود  مـي ختـه   يمطـابق آن برانگ    الزامـاً ا  يـ  ، را انجام دهـد    ي الزم است فعل   اخالقاً
ت، اگـر   ح اسـ  ي  صح  x كه باور دارد     يح دارد كه فاعل   يگر تصر ي د ي و در جا   .)61:  ص همان،(است
ا يـ رعاقـل  ي بـه انجـام آن نداشـته باشـد، غ     يليكند و اگر م    مين عمل   آ عاقل باشد، مطابق     كامالً

ل ين دل يداند و از نظر او ا      مي فاعل   يل اخالق ين باور را دل   ي هم ي و .)184:  ص همان،(احمق است 
جـه  يور دارد، نت  كـه او بـا     نين رو از باور به ا     ياز ا .  فاعل ارتباط دارد   يجاد سعادت فرد  ي با ا  ياخالق
 امـا كـوپ      .)177- 78: صصهمان،  (ل به انجام فعل داشته باشند       يد م يشود كه افراد عاقل با     مي

ن وجـود   يث كه امكان ا   ين ح يبرند، از ا   مير سؤال   يت را ز  ي اسم يدگاه التزام عمل  يد) مثالً(و شفر   
ـ  را انجام  xدي باكه باور دارد كه اخالقاً دارد كه فرد عاقل به رغم آن ن وجـود  يـ  امكـان ا يدهد ول

ل يـ امـا بـه دل    ن حال كه عاقـل اسـت        يجا فرد در ع    نيدر ا . خته نشود يدارد كه به انجام آن برانگ     
: ص ،19؛  38: ص،  8(جاد نـشده اسـت    يل به انجام فعل در او ا      يگر م يل د يا هر دل  ي يضعف اخالق 

ت يـ ره بـاور و عقالن     بـا   در ير موجه ي غ يها ت بر فرض  يه اسم ي، نظر  كوپ ن رو به نظر   ياز ا  .)355
  .)34:  ص،8( استيمبتن

ش يهـا  باور مخـالف  كـه ي كه فرددرد كييمطلب را تأتوان اين    مي ،ميري را بپذ  ييگرا عقلاگر  
 يسـر   به واسطه سـبك    وي چرا كه  ،دبودنش وجود دار  نعاقل    بر يوب خ ليدل ،شود ميخته  يبرانگ

ن است كـه  ين رابطه وجود دارد اي ا كه در   ميپرسش مه اما  . كند مي رها   رااست كه عمل عاقالنه     
ن را مـشكل دوم اخـالق       يـ ت ا يست؟ اسـم  يزه چ ي و انگ  يل هنجار يدلداشتن  ن  ي رابطه ب   واقعاً ايآ

  18.)136:  ص،21(داند  مي
 كـه   يم تا مطابق ادله خـوب     يل دار يشه م ي كه هم  داند ميح  يدر مجموع صح  مطلب را   ن  يا يو
كـه   ني محسوب كرد جز ا    ي را به عنوان فكر تأمل     يكرچ ف يتوان ه  ميكه ن  نيو ا . ميم، عمل كن  يدار

 يح و خـوب   يل صـح  يـ دالهـا     آن ي كه برا  يل به انجام اعمال   ي م يعني سازگار باشد؛    يلين م يبا چن 
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ل يـ  فاعـل، دل يتواند برا ميند چگونه تأمل يخواهد بب ميت يجاست كه اسم ني اما مشكل ا  ،ميدار
ل انجـام فعـل   يـ  متوانـد  مـي تأمـل  به اعتقـاد او     .  باشد يبتواند عمل كه    آن تاحسوب شود   م يخوب
كـه   ل آن يـ بـه دل  شوند   ميال ن ي بدون ام  ي اخالق يجه باورها ينت در. جاد كند يح را در فاعل ا    يصح

 يهـا  كند تا نشان دهد كه گـزاره       مي سعي   يوب  ين ترت يبد.  با آن همراهند   و الزاماً معلول باورند   
در صدد است تـا     ق  ين طر يو از ا  كنند   مي فراهم    عاقل يها  فاعل ي را برا  يزشيل انگ ي دل ،يهنجار

  .ه كنديتوجز ين را يالتزام عمل
 كـه   يرد امـا معتقـد اسـت گـروه خاصـ          يپذ ميها    را در انسان   يكه ضعف اخالق   ت با آن  ياسم

از نظـر او  . كنند مي خود عمل ي اخالقي مطابق باورها  ي عاقلند، به راحت   يها  انسان يمصداق واقع 
ل يگـر فـضا   ي و د  ي، بـه واسـطه شـرافت، عـدالت، مهربـان          ي اراده قـو   يدارا خوب و    يها در انسان 

 مقايـسه ايـن      از .)72: ص،  21(شود ميه  يزه توج ي و انگ  ين حكم اخالق  ي ب ي، رابطه ضرور  ياخالق
. توان نتيجه گرفت كه از نظر اسميت، فاعل عاقل، همان اهل فـضيلت اسـت               ميدو مطلب با هم     

ل ي فضا يكه چندان به فضا   هايي جستجو كرد     بايد در انسان  بدين ترتيب مسأله ضعف اخالقي را       
  .19ير اخالقي افراد غيعنياند  وارد نشده
 از  ي ناشـ  ،ن افـراد  يـ ا  را در  يت از حكـم اخالقـ     يـ  عـدم تبع   ،يلسوفان سنت يت همانند ف  ياسم
 ،ردها وجود دا   اي كه بين ميل و باور آن        روان شناسانه  يسازگار نا ؛داند ميها    آن ي درون يناسازگار

 و ي، رفتاري فكري درونيسازگاراز نوعي د يخته شود، باي برانگx به واسطه كه قرار است  ي فرد و
 داند و بـر    ميگراها   ه خود بر برون   ي نظر ين مطلب را نشانه برتر    يت ا ي اسم .برخوردار باشد  يعاطف
 ،لتي فـض   اهـل  يهـا  در فاعل ،  ن حكم و عمل   يها در باره رابطه ب     رد كه آن  يگ ميگراها خرده    برون

ها را  آنلشان ي كه مي افراديعني؛ پردازند ميها  يراخالقيغبه موضوع ند بلكه فقط    يگو مي ن يزيچ
هم افراد خـوب را شـامل  شـود هـم بـد               بايد   نيي كه تب  يحال ، در كند ميهدايت  گر  ي د ييبه سو 

  .)همان(را
  

  نتيجه گيرينگاه دوم و . 6
.  شد اشارهها   دگاهين د يتر  از مهم  يبرخق، به   در باره رابطه عقل و اخال     ن،  يشي پ يها شبخ در

 يتـ ح نبود؛    اخالق، به طور كلي،    تي عقالن ي از نف  يحاك ،ها  كدام از آن   چيد كه ه  يو مشاهده گرد  
 يريـ دانـست و بـه تعب      مـي ناپسند افـراد     پسند و     و  اخالق را وابسته به احساس     يابيوم كه ارز  يه

بـودن احـساسات    ر عاقالنـه    يـ غ  از )139:  ص ،17( شود نه ادراك،   ميمعتقد بود اخالق، احساس     
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از . دانـست  مـي  را ابزار و برده عواطـف        عقلگرايان،   گفت، گرچه بر خالف عقل     مي سخن ن  ياخالق

 معقـول ارائـه     يهي، تـوج  ي عملـ  ي و رفتارهـا   ي اخالقـ  يهـا   ارزش ي بـرا  ،يا همه به گونـه   اين رو   
ان بـه   يـ گرا رعقـل يگـر و غ   ي د يقـ ي طر ها بـه   ، متعادل يقي به طر  يان افراط يگرا  اما عقل  ،كردند مي

  . متفاوتيا گونه
، به رغم تفاوت در مباني، توجيهاتي را كـه در           انيگرا احساسنه  و  ان  يگرا  عقل نهبدين ترتيب   

گرچـه احـساس    . داننـد  مـي كنند غيرعاقالنه يا غير معقول ن      ميخود ارائه   باره رفتارها يا باورهاي     
يا گزينش نظريـه بـرون      ) ه باورها يدر باب توج  (اختاري  گرايان به دليل گرايش به ديدگاه غيرشن      

عواطـف و احـساسات را ركـن اصـلي تلقـي       ، در هر دو مـورد، )ه رفتارهايدر رابطه با توج (گرايي  
دانند و فعل يا باور عاقالنه را همان كه  ميهايي عاقل   اما با اين حال همه خود را انسان ،كردند مي

ل يـ  بـه دل ي اگر قـرار باشـد هـر فـرد    ن است كه  يد ا يآ ميش  يپ كه   ياما مشكل  .اند خود برگزيده 
 خـود داشـته   ي اخالقـ  ي باورهـا و رفتارهـا     ي برا يه خاص ي، توج يه اخالق ينظرهر  اش به    يوابستگ
  ؟  است در رفتار و باور خود موجهاورفت كه يتوان پذ ميا يآباشد، 

ت مورد  يدن آن نسبت به غا    ه باورها، معقول بو   ي توج يها  از راه  يكيهمان گونه كه اشاره شد      
اگـر  هاست؟    عاقالنه بودن آن   يت، به معنا  ين باورها، و غا   ي ب يسازگارصرف  ا  ياما آ . نظر فاعل بود  

A   و B  از جمله  توان احتمال داد     مي باشند،   ي متعارض ي رفتارها ي، دارا يكساني ط كامالً ي در شرا
مـورد  كـه    اسـت    ياتيـ فـاوت در غا   ، تنـوع و ت    هرا فـراهم آورد   ها    آن ي كه اسباب ناسازگار   يعوامل
توان  مي يار عقالن يات با كدام مع   ي غا يا ناسازگار يدر صورت تعارض    . باشد ميدو فرد   ن  يارش  يپذ

ك يـ ت عاقالنـه اسـت و كـدام         يـ و قضاوت كرد كـه كـدام غا        پرداخت؟   يات اخالق ي غا يابيبه ارز 
 مرتبط با   ي كرد كه باورها   توان حكم  ميها   تي از غا  يكير عاقالنه بودن    ي؟ در صورت غ   يرعقالنيغ

ده باشـد امـا كـدام       يت به باور رس   ي از غا  يحيبا استدالل صح  فرد   اگر   ياند، حت  رعاقالنهيز غ يآن ن 
 تـا   ،اند رعاقالنهي غ ،ات او ي و كدام فرد باور دارد كه اهداف و غا         ،دگاه او يرد كه د  يپذ ميه پرداز   ينظر

ن مهـم   يـ  ا يالزم اسـت بـرا    رسـد    مـي  به نظـر      او؟ ي نه رفتارها  ،ر باشند يپذ هي او توج  ينه باورها 
زه معقـول   يـ د كه كـدام انگ    ي قرار داد تا فهم    ي را مورد تأمل و بررس     ي اخالق يها زهي از انگ  ياريبس

  ك نامعقول؟ياست و كدام 
رش ي مـورد پـذ    يهـا  ن ارزش يكه اگر ب   نيكند و آن ا    مي را مطرح    يگريپا فوت احتمال د   يليف

. رسـاند بت  ي را به غا   Aتواند   مين،  x ن صورت،   يد در ا  ي به وجود آ   يات مورد نظر او تناف    يفرد و غا  
د كـرد؟   يـ ن مـورد چـه با     يا در. شود ميبا مشكل مواجه     ،x يه معقول رفتار ارزش   يجه توج ينت در
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كنـد كـه     ميد  يل ترد ين دل يهم، به   "ليل و رذا  يفضا" مقاله ر د يوت را؟   يا غا يارزش را رها كرد     

حبت را بـه عنـوان دو    م عدالت و    يو.  عاقالنه باشد  ي، عمل يش اخالق ت از ارز  ي تبع ،ردا مو مهه در
رفته است،  يت پذ يا حب ذات كه فوت آن را به عنوان غا         يل  ي با تما  كند كه ظاهراً   ميارزش مطرح   

نسبت بـه   زيتوان ادعا كرد كه عمل عادالنه و محبت آم ميا يسد آرپ مي يون رو   ياز ا .  دارد يتناف
ـ  يدر صـورت نفـ   حـال  .)174-5 :صـص ، 10(اقالنه است؟  عيهر مورد گران، در يد ن ي ارتبـاط ب

عاقالنـه  در  د  يـ كـه با   ا آن يـ ن است كه عدالت ارزشمند نباشد       ياش ا  ا الزمه يعدالت و حب ذات، آ    
با توجه به دو برداشت متفاوت از حب ذات بـه           د بتوان   يشان مشكل را    يا؟  ردد ك يت ترد يغابودن  
الت لذت  ي تما ين صورت كه اگر حب ذات را به معنا        يبد.  كرد لي آن را تعد   يل برد و تا حد    يتحل

امـا   . مثل عدالت و حب ذات وجـود دارد       ييها ن ارزش يرض ب ام امكان تع  ير كن ي تفس يگروانه فرد 
، بـه ذات     عاقـل  ي، به عنوان موجـود    م انسان ييكه بگو  ني ا يعنيباشد،   ياگر مراد، حب ذات عقالن    

 بـا حـب ذات در تعـارض    ،ي ارزشـ يگـر رفتارهـا  يت و د  ن صورت، عدال  يا عالقمند است، در  خود  
معقول ط  ي از جمله شرا   ،ين سازگار يم كه ا  يكن مير  يت تفس يغا - باور ين به سازگار  ياز ا . ستندين

  .باورهاستبودن 
 يژگـ يبودن، و  كه عاقل  نيابا توجه به    ن است كه    ي ا ديآ ميش  يپجا   نيا  كه در  يگريمشكل د 

 و  د؟يـ تـوان عاقـل نام     مي ، را يتيغا هر   با ير فرد ها  يآهاست،   ن همه انسا  يا نوع ي ي و ذات  يعيطب
ـ  مبتاليه نقصان عقلبرا  يد و يكه با  ا آن ي ه كرد ي توج ي سهو يجهالت خطا را به  نش  يگز ست؟  دان

 درح اسـت؟    يت و ابزار صح   يغا  نسبت به  فرد ي معلول ناآگاه  ، واقعاً ي عمل يا خطا يآن،  يعالوه بر ا  
 خـود،   يت گمـان  يـ  با توجه بـه غا     ، خود را  ير اخالق ي غ يرفتارها ،ين فرد ينخست، اگر چن  حالت  

كـه  د نمـود    ييتأن خاطر   يبدتنها  ه او را عاقالنه دانست و رفتار او را          يتوان توج  ميا  يآه كند،   يتوج
ت را  ياگر عقالن : ميجا باز با دو احتمال روبرو هست       نيا در خود داشته است؟     ي رفتارها ي برا يليدل

البتـه در   ( را معقول دانست     فردن  يچن يتوان رفتارها  ميم،  ي بدان يدالل عقالن  است ي به معنا  صرفاً
عاقالنه اگر   اما،  ) برخوردار باشد  ياستدالل عقل ه  ياولط  ي او حداقل از شرا    يها  كه استدالل  يصورت

در ، انجام شـده اسـت  مطابق با عقل به كمك عقل ادراك شده و  م كه ي بدانيعملوصف را بودن  
گمـان و    از   ي را ناشـ   ين رفتـار  يد چنـ  يـ جا با  نيا درچرا كه    . خواهد بود  يخ منف پاسن صورت،   يا
   . تابد مي را برني عقالنيهيجه رفتار او توجينت در. يدانست نه عقل و ادراك عقالنفرد ال يخ
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دهد كه او بـه      مينشان   ،x انجام   يبرا،  ين فرد يل توسط چن  ي، ارائه دل  يه سنت يبر اساس نظر  

ال و عواطـف،    يـ ام گر، غلبه يبه عبارت د   .استار انحراف شده    چ، د ي عاطف يها ميگ در خاطر سر 
   .ده استي فرد گرديح و عقالنيمانع ادراك صح

ت يـ  كـه غا   يافـراد : م كـرد  ير عاقل را به دو دسته تقس      يتوان افراد غ   ميه ارسطو   يطابق نظر م
توانند درك كنند و     مي ت را يدن به غا  ي ابزار رس  يا به سهو، ول   يكنند، به عمد     مير را انتخاب ن   يخ

 فاقـد عقـل     ،فرد نخست .  است ير اخالق ير عاقالنه و غ   يشان غ يهنگام عمل رفتارها    كه در  يافراد
ل ارسـطو از    ين دل يبه هم .  است يل اخالق ين فضا يچن  و هم  ي فاقد حكمت عمل   يست، ول ي ن يعمل
 ح را يت ناصـح  يـ ل غا يـ رك بـه چـه دل     يـ ست ز يـ مـشخص ن  . كنـد  مـي اد  يرك  ي به ز  ين فرد يچن
 ؛ خود مـد نظـر دارد      يشتر را در همه رفتارها    ي ب ي و سودآور  يابي كه سود  ي فرد ند، مثالً يگز ميبر
 كنـد، بـه سـود       يياسباب وصول به سود را شناسا      تواند ميگر اطالعات   ي او به كمك هوش و د      اما

ه ارسـطو را در نظـر       يـ اگر نظر . شود ميح گفته ن  ي صح ي به او عاقل به معنا     يابد ول ي ميهم دست   
قـل را عامـل     ع و   دانـد  مـي وابسته  گر  يكديبه   داًيشدرا   ي و اخالق  يل عقالن يم كه فضا  يشته باش دا

د كـه   يجـه رسـ   ين نت يتـوان بـد    ميم،  يل بدان ي و نبود عقل را معلول نبود فضا       ،ت در اخالق  يعقالن
ـ   ياخالقـ ل  يفضالند؛  ي فضا ،اخالق ارسطو خود  در  ت  يار عقالن يمع  يعنـ ي ه  ي الـسو  ي علـ  ي و عقالن

  .كرد مي بدان استناد يه التزام عمليت در توجي كه اسميطلبهمان م
وم هم يهمانند  ييگرالسوف احساس يفكانت و    مانند ييگرا عقللسوف  يفلت را در    ينقش فض 

ل را بـه  ي، پـرورش فـضا  فلـسفه اخـالق  كتـاب   در كه كانت   ي وقت .توان مشاهده كرد   مي يبه خوب 
لت را به عنوان عامـل كنتـرل كننـده نفـس،            يضكند و ف   مي ي تلق يف انسان يوظا  از يعنوان بخش 

  كـه در يالت خـود را در آن زمـان  يتوانـد تمـا   ميداند كه فاعل به واسطه آن  مي يعبارت از قدرت  
:  ص ،14(ها را تحت فرمـان عقـل قـرار دهـد             كنند، كنترل نموده و آن     مي يمقابل قانون نافرمان  

كنـد،   مـي ات مطـرح    يـ  اخالق يابيـ ار ارز يع را به عنوان م    يه حس اخالق  ك با آن وم هم   ي و ه  ،)394
معلـوم   ،)472و  418: صـص ،  12(كنـد  مـي دا ن يـ ار بدون عواطف آرام معنا پ     ين مع يرد كه ا  يپذ مي
  . ديشيشتر انديلت بيار بودن فضي در باره مع"ديبا" و "توان مي"شود كه  مي

 مختلـف بـاور،     يها حوزه ت اخالق در  ين عقالن ييل و تب  ي كه تحل  يتيبا توجه به اهم   ان،  يپادر  
 ،مطـرح شـده   ن رابطـه    يـ  كه در ا   ي متنوع و اختالفات و مشكالت     يها دگاهيرفتار و هدف دارد و د     

ن رابطـه بـه نظـر       يـ و در ا  . رديـ  صورت گ  يتر ي جد يها  پژوهش ،نهين زم يكه در ا   است   يضرور
 يهـا  شتر تأمل كنند و از جنبـه      يبل  يت فضا يمحوردر باره   ه پردازان اخالق،    يرسد كه اگر نظر    مي
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تـر و     بهتـر، معقـول    يها راهبتوان  ل آن بپردازند،    ي به تحل   مجدداً يكيزي و متاف  يمختلف روانشناس 

  .افتي اخالق عرصه مشكالت مطرح در ي بر طرف نمودن برخي برارا يتر موجه
   

  ها يادداشت
1- Methods of Ethics 

 يان و يـ ن ب يتر واضح. كند مي اني ب ي مختلف يها  به صورت  كوماخوسياخالق ن  ن مطلب را ارسطو در    يا -2
م و هـم    يخـواه  مي خودشان   يهم برا   را يلتيما افتخار، خرد و هر فض     ": ديگو مين دو عبارت اوست كه      يا

ب، 1139 "اعمال شرافتمندانه خودشان، هدف هستند    "كه   نيگر ا ي و د  28: صب،  1097 "يكبختي ن يبرا
   .209: ص
  .ل آمده استي به تفصسومنجام آن، در كتاب ن اعمال و عدم ايط ايبحث درباره علل و شرا -3
 .ل مطرح كرده استي به تفصهفتمكتاب  ن مطلب را ارسطو دريا -4
ا شـفقت بـه كـار       يـ ، تـرحم    يسوز  محدود دل  يمعنا جا در  نيا  را در  يوم واژه همدل  يگفته نرمن، ه  به   -5
بـه عنـوان مثـال،      . گران است ي د  و غم  يخوشحال  از يريرپذيت تأث ين واژه، قابل  يبرد بلكه منظور او از ا      مين
شـود و چـون مـا بـه خـاطر       ميمردم  در  ميش شادكاي است كه اعمال آن باعث افزا   يا يژگي و يرخواهيخ

م و آن را انجـام      ين كنـ  ي را تحس  يژگين و يم كه ا  يل دار يم، تما يبر مي عامه لذت    ين خوشحال ي، از ا  يدل هم
  .)55-53 :صص، 13(م يده

6- motivational internalism 
 مثل ميل را كه پـيش از بـاور         ،داند و يك حالت دروني     مي باورها را براي برانگيخته شدن ناكافي        ومي ه -7

  .داند ميدر فرد وجود داشته، براي برانگيختن او ضروري 
8- externalism 
9- reasons internalism 
10- reasons externalism 
11- moral judgement internalism 
12- existence internalism 

  . مطرح كرده است16نگل اين مطلب را در كتاب  -13
ن رابطـه را بـه      يـ  سقراط كه ا   ن به دسته اول، مثالً    يليژه قا يرند، به و  يپذ مي شرط دوم را هر دو دسته        -14

ز معتقدنـد   ي ن يگرچه گروه . كنند مي برخورد   يهي بد يا هيطور گسترده مطرح نموده و با آن به عنوان قض         
ر يـ  باشـد امـا غ  ي اخالقـ ي ممكن است فعلـ يعني.  ندارندي با هم سازگار   ي و عقالن  ي اخالق يرفتارها الزاماً

ن را  يـ ا. ل و عاطفـه اسـت     يـ  عمل سازگار و برخاسته از م      يها به معنا   نيرعاقالنه در نظر ا   يغ. عاقالنه باشد 
  .كنند مي مطرح گرا ليان دليگرا ا درونيان يگرا برون
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 بـا    كـامالً  يي بـه معنـا    يوم هم حتـ   يه ه يرا نظر يد تأمل كرد ز   ير با ين تقر يودن ا  ب ير عقالن ي در باره غ   -15

 يت و محدوده و حوزه آن بـستگ       ين باره به برداشت ما از عقالن      ي در ا  يريم گ يتصم. ت منافات ندارد  يعقالن
ف شده آن، پـس     يار ضع ي بس يت است، هر چند در معنا     ي عقالن ي نوع ياي هم گو  يت ابزار ياگر عقالن . دارد

  .)اط انجام شوديد با احتي سخت بوده و باين باره قدريضاوت در اق
 يزشي، نه انگ  يث هنجار يند كه از نظر او عقل، نه از ح        يب مين حهت موجه    ير را از ا   ين تقر يسنده ا ينو -16
. زانديانگ مي بر   يزي چ يم نه ما را به سو     يد انجام ده  ياست كه با    مي نه دربردارنده احكا   يعني. ستي ن يعمل
  . استي عمليث ابزاريد و فقط از حت كننده داريها نقش هداتن

17- The moral problem 
ختن فاعل داشته باشند،    يبرانگ  در يكه باورها نقش   نيرش ا ين است كه به فرض پذ     ينكته قابل توجه ا    -18

ل يـ ه، دل ديهـا رسـ    تأمـل بـدان     كـه در اثـر     ييها  ارزش بلكه صرفاً .  را ندارد  يژگين و ي ا يليهر نوع باور و م    
  .شوند مي محسوب يهنجار

19- amoralist 
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