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تبیین علل ضعفهای اخالقی در اندیشۀ عالمه طباطبایی و مکناتن*

چکیذه
هکياتى بـاماك ػیؼگاه عاًگـایی و هنچًیى وظیفهگـایی (ػؿ هؼًای هوؿػيظـ عویو) هؼتمؼ امت تبیییى ايیییقه
اعاللی و هنچًیى تبییى ػلل ّؼفهای اعاللی بایؼ بـاماك هولؼیتی مًزیؼه ىوػ که فؼل ػؿ آو ؿط هییػهیؼ وی
اػتماػ ػاؿػ فهايیکه ىغٌ ػؿ هولؼیت ايزام فؼل لـاؿ هیگیـػ ،هیتوايؼ اف هولؼیت عوػ ،ػو يوع ػؿک یؼًی ػؿک ػیام
و ػؿک هضؼوػ ػاىته باىؼ وی ػؿک ػام اف هولؼیت ؿا به افـاػ بافْیلت ينبت ػاػه و هؼتمؼ امت اگـ ىیغٌ بیه ػؿک
ػام ػمت یابؼ هـگق ػچاؿ ّؼف اعاللی يغواهؼ ىؼ هکياتى ّؼف اعاللی ؿا ػؿ صوفۀ ػؿک هضؼوػ بـؿمیی کیـػه
و ػواهلی همچوو رؾابیت فؼل غیـاعاللی ،غلبۀ اصناك بـ ػمل و لوی بیوػو هالصظیاغ غیـاعاللیی اف هالصظیاغ
اعاللی ؿا مبب ػؿک هضؼوػ اف هولؼییت و ّیؼف اعاللیی بـهییىیماؿػ اف میوی ػیییـ ػالهیه ٕبإبیایی يییق ػؿ
ىکلگیـی هفاهین اعاللی ،ػؿک ىغٌ اف هولؼیت ؿا هؼيظـ لـاؿ ػاػه و همیى اهـ فهیًۀ هماینیۀ ايؼیيیۀ ػو هتفکیـ ؿا
ػؿ صوفۀ تبییى ػلل ّؼفهای اعاللی فـاهن آوؿػه امت ػالهه يیق به ػو يیوع ػؿک ػیام و هضیؼوػ اف هولؼییت اىیاؿه
هیکًؼ ایياو ػؿک ػام ؿا به افـاػ ػاؿای ایماو لیوی اعتَیاً ػاػه و ػلیت ػؿک هضیؼوػ ؿا ّیؼف ایمیاو ،رلا یت
اعتیاؿی ،بـتـ ػاينتى ؾغهیای لیوای ىیلوی و غْیبی و ّیؼف اؿاػه (ياىیی اف ػوإیف ،هلکیاغ اعاللیی ،ریو
ارتماػی) هیػايؼ ػؿيتیزه هـ ػو هتفکـ ػؿ صوفۀ تبییى ػلل ّیؼفهیای اعاللیی بیه ػو يیوع ػؿک ػیام و هضیؼوػ اف
هولؼیت اىاؿه يموػه و ػؿک ػام ؿا به افـاػ بافْیلت اعتَاً ػاػهايؼ و هنچًیى هنیللۀ ّیؼف اعاللیی ؿا ػؿ صیوفۀ
ػؿک هضؼوػ بـؿمی يموػهايؼ
واژگاو کلیذی :ػالهه ٕبإبایی ،ػیویؼ هکياتى ،ايییقه اعاللیّ ،ؼف اعاللیّ ،ؼف اؿاػه
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هقذهه
تضلیل ػلل ّؼفهای اعاللی که اف آو به ىکاف هیاو هؼـفت و فؼل اعاللی يیق تؼبیـ هیىوػ اف رملیه هوّیوػاتی
امت که همواؿه هتفکـاو و فیلنوفاو غـب و ىـق ػؿباؿۀ آو بضج کـػه و هیکًًؼ ىیایاو بییاو امیت کیه تبیییى ػلیل
ّؼفهای اعاللی هنللۀ رؼیؼی يینت ،بلکه پیيیًهای ٕواليی ػاؿػ< اها اهـوفه ایى هوّوع به یکی اف ػغؼغیههیای
اٍلی بيـ تبؼیل ىؼه امت< فیـا با پیيـفت رواهغ و وؿوػ تکًو وژی و فًاوؿی به فيیؼگی افیـاػ راهؼیهّ ،یؼفهیای
اعاللی يموػ بیيتـی پیؼا کـػهايؼ تبییى ػلل ایى ّؼفها هیتوايؼ ؿاهصلهای هؤحـ و ٍضیضی بـای اف بیى بـػو اییى
ّؼفها و هنچًیى تـبیت افـاػ راهؼه و بنتـمافی بـای پیيبـػ فـهًی آو اؿاهیه ػهیؼ میمـآ و افالٕیوو اف رملیه
فیلنوفايی هنتًؼ که به ٍـاصت ػؿ آحاؿ عویو به ایى هنلله ؿا توره کـػهايؼ ایيیاو هؼتمؼيیؼ اگیـ اينیاو بیه عیوبی
ػملی هؼـفت ػاىته باىؼ صتما آو ؿا ايزام هیػهؼ و هنچًیى اگـ به بؼی ػملی هؼـفت یابؼ به هیچ وریه آو ؿا ايزیام
يمیػهؼ ػؿ والغ ممـآ و افالٕوو با یکی ػاينتى هؼـفت و فْیلت ،ػلت ّؼفهیای اعاللیی ؿا يؼاىیتى هؼـفیت
ٍضیش ػاينتهايؼ و هؼتمؼيؼ چوو افـاػ ،ينبت به عوبی و بیؼی افؼیال عیویو ىیًاعت و هؼـفیت کاهیل و ٍیضیش
يؼاؿيؼ< اف ایىؿو ػچاؿ ّؼفهای اعاللی هیىويؼ (کاپلنتوو)129-124 :9911 ،
اؿمٖو بـعالف يظـ امتاػ عویو هؼتمؼ امت ّؼفهای اعاللی ايناو ياىی اف ػؼم هؼـفیت و ىیًاعت او ينیبت
به عوبی و بؼی ؿفتاؿهایو يینت ،بلکه افـاػ هیتوايًؼ با وروػ ىیًاعت و هؼـفیت يییق افؼیال و ؿفتاؿهیای غیـاعاللیی اف
عوػ يياو ػهًؼ ػؿ والغ اؿمٖو آکـمیا یا ّؼف اؿاػه 1ؿا به ػًواو ػلت اٍلی ّؼفهای اعاللی بییاو هیکًیؼ پیل اف
اؿمٖو ایى هنلله همچًاو هوؿػ توره فیلنوفاو و هتفکـايی که ػغؼغۀ اعالق و صتیی ؿواوىًامیی ػاىیتًؼ ،لیـاؿ گـفیت
ػالهه ٕبإبایی اف رمله هتفکـايی امت که ػؿ آؿاء و ايؼیيههای عویو ػؿباؿۀ ایى هنلله بضیج کیـػه امیت ػالهیه ػؿ
چًؼیى احـ عویو همچوو تفسیر المیساو ،بدایةالحکمة ،نهایةالحکمة و اصىل فلسفه و روش رئالیسن بیه بـؿمیی و تبیییى
هفاهین اعاللی و يضوۀ ىکلگیـی آيلا و هنچًیى تبییى ػلل ػؼم ا تقام ػملی افیـاػ اينیايی بیه اعاللییاغ هییپیـػافػ اف
موی ػییـ ػیویؼ هکياتى 2اف رمله هتفکـاو هؼاٍـی امت که به ٍوؿغ رؼیتـ ػؿباؿۀ ایى هنیلله بضیج کیـػه امیت
هکياتى ػؿ آحاؿ هتؼؼػی همچوو نگاه اخالقی :درآهدی به فلسفۀ اخالق ،3اخالق غیراصىل باور ،4وظیفهگراییی ،5عاهی
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وابسته و تمایس انجام /اتفاق افتادو فع  6و ارزش و دالی عاه وابسیته 7هوّیوع ايیییقه اعاللیی 8و بیه تبیغ آو ّیؼف
اعاللی ؿا هوؿػ بضج و توره عویو لـاؿ ػاػه امت بهٕوؿکلی هکياتى هؼتمؼ امت که تبییى هوّوع ّؼف اعاللیی بیا
فلن ايییقه اعاللی همکى هیىوػ يوینًؼه ػؿ يوىتاؿ صاّـ هیکوىؼ به هماینۀ آؿاء و ايؼیيههیای ػالهیه ٕبإبیایی و
هکياتى ػؿ صوفۀ تضلیل ػلل ّؼفهای اعاللی بپـػافػ< فیـا هیـ ػو هتفکیـ بیا وریوػ هبیايی فلنیفی هتفیاوغ ،ػؿبیاؿۀ
هوّوع ّؼف اعاللی و به تبغ آو ّؼف اؿاػه بضج کـػهايؼ و بهٕوؿ کلی تأکیؼی کیه ػالهیه ٕبإبیایی و هیکيیاتى بیـ
هولؼیت ايزام فؼل و تأحیـ آو ػؿ فاػل ػاؿيؼ ،فهیًۀ ایى هماینه ؿا فـاهن آوؿػه امت
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 .1تبییى علل ضعفهای اخالقی در دیذگاه عالهه طباطبایی
تبییى ػلل ّؼفهای اعاللی ػؿ ػیؼگاه ػالهه ٕبإبایی با تضلیل چیويیی ػمل اؿاػی و هباػی و مـچيیمههیای آو
همکى امت ػالهه ،اهیال و يیافها ؿا به ػًواو مـچيمۀ ػمل اؿاػی هؼـفی و بیاو هیکًؼ که مه لوه بـايییقايًیؼه یؼًیی
لوۀ ىلویه ،لوۀ غْب و لوۀ ػمل ػؿ ايناو وروػ ػاؿػ که هیتوايًؼ هبؼأ ػمل باىًؼ و تمام اػمال ايناو يییق اف یکیی اف
ایى مه لوه ييأغ هیگیـػ (ٕبإبایی<9911 ،ب .(47-471 :9 ،به بیاو ػییـ هـ فؼلی که ايناو به همتْای اعتیاؿ و
اؿاػۀ عویو ايزام هیػهؼ بـای اؿّای هیلی امت و صتی فهايی که فؼلی اف ايناو ياىی هیىوػ و به يظـ هیؿمؼ کیه
بـعالف هیل فـػ اتفاق افتاػه امت ،با تضلیل بیيتـ ؿوىى هیىوػ که هیلی ػؿ آو يلفته امت اف ایىؿو به هضِ ایًکه
لوای ػؿويی یؼًی ىلوغ ،غْب و ػمل که توأم با ىؼوؿيؼ ،صل يیافهًؼی کـػيؼ ،با رًب و روه ٕبیؼی عوػ فـػ ؿا
واػاؿ هیکًًؼ که ابقاؿ بؼيی ؿا به کاؿ بیايؼافػ و با ايزام صـکاغ ویژه ،عوػ ؿا به هوؿػ صارت ؿمیايیؼه و يمیٌ وریوػی
عوػ ؿا تکمیل کًؼ (هماو972 :1 ،9911 ،و)912
ػالهه بهٕوؿ کلی هباػی ػمل اؿاػی ؿا ىاهل هیل ،ػلن و هؼـفت ،ىوق ،اؿاػه و لوه ػاهله هییػايیؼ ا بتیه هییل ػؿ
ػمل اؿاػی به هؼًای هیل مًزیؼه امت ،بًابـایى ابتؼا یک يیاف ػماليی ،بـای ايزام ػملی ػاػی هیىیوػ کیه فییيفنیه
صنى امت و ايناو ػومت ػاؿػ و بـ عوػ وارب هیػايؼ که ایى يیاف ؿا بـآوؿػ< اف ایىؿو فؼیل هتًامیب بیا آو ؿا تَیوؿ
يموػه ،آحاؿ و پیاهؼهای آو ؿا ػؿيظـ هیآوؿػ اف ػیؼگاه ػالهه يفل ايناو ػلت فاػلی افؼا ی امت کیه اف اينیاو ٍیاػؿ
هیىوػ ،اها يفل اينايی ،هبؼأ فاػلی ػلمی امت که با ىًاعت و آگاهی کاؿ ايزام هیػهؼ و تًلا اهیوؿی اف او ٍیاػؿ
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هیىوػ که آيلا ؿا کمال بـای عوػ (هفیؼ) تيغیٌ ػاػه امت (هماو<9911 ،ب 999 :9 ،و  )912هباػی ػلمی فؼل
ػؿبـػايؼؿۀ تَوؿ و تَؼیك به فایؼۀ فؼل امت فاػل هغتاؿ بـای ایًکه به ايزام کاؿی هباػؿغ وؿفػ ،بایؼ غاییت فؼیل ؿا
تَوؿ کًؼ .توره ػؿ افؼال اعتیاؿی ايناو يياو هیػهؼ که آػهی تا غایتی ؿا تَیوؿ يکًیؼ< یؼًیی وریوػ ؽهًیی غیایتی
بـایو صاٍل ييوػ ،اؿاػۀ کاؿی پیؼا يمیکًؼ و همیى که غایت و فایؼه کاؿ ػؿ ؽهًو يمو بنت ،آيیاه هییل و اؿاػهاه
بـايییغته هیگـػػ و فؼل اف وی ٍاػؿ هیىوػ (هماو)919-971 :1 ،
افقوو بـ ایى ،لوای فؼا ه ،اصناماغ ػؿويی(صب و بغِ) ػؿ ايناو ایزاػ هیکًًؼ تا ايناو ايزیام ػاػو افؼیال
لوای عوػ ؿا ػومت بؼاؿػ و بغواهؼ که صواػث و واؿػاتی که با لوای او ياروؿيؼ ،ػىمى ػاينته و يغواهؼ و یا افؼال
همابل آيلا ؿا ػومت بؼاؿػ و بغواهؼ ،بًابـایى ياچاؿ ٍوؿغ اػؿاکی اصنامی عوػ ؿا هن به فؼل و هن به هیاػه و هین
به عوػ هیػهؼ (هماو[ ،بیتا] )911 :1 :اف ایىؿو تمام اهوؿ فيؼگی و فؼا یتهای ايناو با ایى ػو ٍیفت غـییقی
صب و بغِ اػاؿه هیىوػ ،چوو اگـ ايناو همه چیق ؿا صتی اّؼاػ و هتًالْاغ ؿا هن ػومت ػاىت فيؼگیاه بیه
کلی بإل هیگيت و همچًیى اگـ همه چیق صتی هتًالْاغ ؿا ػىمى هیػاىت ،بیاف فيیؼگیاه بإیل هییىیؼ
(هماو)921 :1 ،9974 ،
اها بایؼ به ایى يکته توره ىوػ که تَوؿ فؼل ،به عوػی عوػ با ايزام ػمل هالفم يینت و فؼل ايناو به ػًواو یکیی
اف همکًاغ ،ينبتی هناوی با وروػ و ػؼم ػاؿػ< هیـ آوکه یک هـرش باػج ىوػ که وی یک ٕـف ؿا بیه ٕیـف ػیییـ
تـریش ػاػه و اؿاػۀ ايزام فؼل به آو تؼلك بییـػ اف ایىؿو فؼل فاػل ػلمی به صْوؿ تَیؼیك بیه وریوب و یقوم فؼیل
هًوٓ امت ،یؼًی تَؼیك ایًکه فؼل هوؿػ يظـ کمال فاػل امت و آيچه ػؿ بـابـه امیت ،یؼًیی تیـک آو فؼیل ،کمیال
يینت صال اگـ تَؼیك به کمال بوػو آو فؼل ،بؼوو يیاف به فکـ و ايؼیيه ػؿ يفل صاّـ باىؼ ،فاػیل بییػؿيی آو ؿا
ايزام عواهؼ ػاػ و اگـ ػؿ يفل صاّـ يباىؼ ،فاػل يیافهًؼ فکـ و ايؼیيه عواهؼ بوػ تا ٍفت وریوب و ؿرضیاو ؿا بیـ
فؼلی که هیعواهؼ ايزام ػهؼ و يیق ٍفت هضال بوػو و هـروس بوػو ؿا بـ تـک آو فؼل ،هًٖبك میافػ (همیاو-919 :
 )971اػتباؿ وروب یا صنى بـ فؼل ،بؼیى هؼًامت که ایى فؼل هالهن ،هوافك و به التْای لوۀ فؼا ه امت و ايناو ؿا بیه
کما ی (ىلوی ،غْبی یا ػملی) هیؿمايؼ و به هَلضت (عیا ی یا والؼی) اومت و ایى هماو تَؼیك به فایؼه امیت
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بًابـایى يیاف لوۀ فؼا ه مبب تو یؼ اصناك (صب وبؼِ) و و اصناك (صب وبؼِ) ،مبب اػتباؿ وریوب (صنیى و
لبش) و اػتباؿ وروب (صنى و لبش) يیق مبب تلییذ اصناك(صب و بغِ) هیىوػ
افقوو بـ ایى ،ػالهه بیاو هیکًؼ پل اف آو که فاػل عیـ بوػو و کمال بوػو ايزام فؼلی ؿا بـای عوػ تيیغیٌ ػاػ،
ىوق ينبت به (ايزام) آو فؼل ػؿ او ایزاػ هیىوػ و اؿاػه و اعتیاؿ او ؿا ػؿ ايزام یا تـک فؼل بـهیايییقػ و همییى اهیـ
مبب هیىوػ لوای ػاهله (کاؿگقاؿ) فؼال ىويؼ ،یؼًی يیـوهایی که ػؿ ػْالغ بؼو پـاکًؼه بیوػه و آوهیا ؿا بیه صـکیت
ػؿهیآوؿيؼ تضـیک لوۀ ػاهله هنتًؼ و هنبوق به اؿاػه بوػه و با تضمك اؿاػه ،فؼل هضمك هیىوػ و فؼل یؼًیی تضـییک
ػْالغ به ومیلۀ لوۀ ػاهله به همیى ػ یل ،لوۀ ػاهله بـعالف لوای ػییـ (ػلن و ىیوق و اؿاػه) اؿاػی امیت (همیاو،
<9911ب <971 :1 ،هماو<9911 ،ا ف )949 :1 ،اف ایىؿو پل اف تبییى هباػی ػمل اؿاػی ػؿ ػیؼگاه ػالهیه باییؼ بیه
ّؼف اعاللی و ػلل آو همچوو رلا ت اعتیاؿیّ ،ؼف اؿاػه و ّؼف ایماو پـػاعته ىوػ
 .1-1جهالت اختیاری به عًىاو علت ضعف اخالقی
هماوٕوؿ که اىاؿه ىؼ هـ فؼلی که ايناو ايزام هیػهؼ ،پامظ به یک يیاف ىلوی ،غْبی و یا ػملی امت که اينیاو ؿا
به کمال ىلوی ،غْبی یا ػماليی هیؿمايؼ و اؿّای ایى يیاف ،يوػی ؾغ (ػملی ،ىلوی یا غْبی) ایزاػ هییکًیؼ و
ایى ؾغها يیق ػمل و هتؼلماغ ػمل ؿا ػؿ يظـ ايناو فیًت هیػهًؼ (هماو )911 :94 ،9974 ،ػؿ يلایت ،هلنتیـیى
هنلله ،ايتغابی امت که ايناو ػؿ بـآوؿػو يیافها با آو ػؿگیـ امت< فیـا ايناو ػؿ بنییاؿی اف هوالیغ ،ػؿ هیولؼیتی لیـاؿ
هیگیـػ که ايزام یک فؼل بـای یکی اف هـاتب وروػی او ،کمال و بـای هـتبۀ ػییـ ،يمٌ هضنوب هیىوػ اف اییىؿو
بایؼ هیاو فؼل و تـک فؼل ،ايتغاب کًؼ آيچه بـؿمی آو اهمیت ػاؿػ ايتغاب افؼال لبیش و یا ؿفتاؿهای ّؼیف اعاللیی
اف موی افـاػ امت ػالهه ػؿ ایى عَوً بیاو هیکًؼ که اػمال لبیش ،افیقوو بیـ پیاهیؼهای هًفیی و صمیمیی ،هًیافغ
عیا ی هن ػاؿيؼ همچًیى ،اػمال صنى ،افقوو بـ پیاهؼهای هخبت صمیمی ،همکى امیت هْیـاغ هًفیی عییا ی هین
ػاىته باىًؼ و ايناو ؿا اف بـعی ؾاغ ػيیوی هضـوم کًًؼ به بیاو ػییـ ،ايناو ػؿ ضظۀ ػمل ،به فییاوبیاؿ بیوػو فؼیل
ػلن ػاؿػ ،اها ػؿ ػیى صال هیػايؼ که بـای بؼْی ػیییـ اف لیوای او میوػهًؼ و ؾییؾ امیت ،بًیابـایى اؿاػه هییکًیؼ و
هیعواهؼ که به آو ؾغ ػمت یابؼ و ػؿ چًیى ىـایٖی ،به ٍوؿغ اؿاػی ،هؼـفت ػمالیی عوػ ؿا ػمتکاؿی هیيمایؼ
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ػالهه ٕبإبایی هؼتمؼ امت افـاػی که به فىتی گًاه والف هنتًؼ ،اها با ايییقۀ هیوای يفیل و ػػیوغ ىیلوغ ییا
غْب ،هـتکب اػمال فىت هیىويؼ ،کوؿاو بـعامته ػؿ ػلىاو ،چين ػملىیاو ؿا کیه همییق عیوبیهیا و بیؼیهیا
امت ،هیپوىايؼ و صمیمت اهـ بـایىاو پوىیؼه هیىوػ که ایى اهـ ،عوػ ،يوػی رلا ت امت اف يظیـ ػالهیه چًییى
فـػی ػلن ػاىته ،و ی چوو ایى ػلن ،عاٍیت و احـ ػلن ؿا يؼاىته و او ؿا اف ولوع لبیش باف يؼاىته امت< اف ایىؿو وروػ
ایى ػلن با يبوػيو یکناو امت (هماو )971-912 :4 ،ػالهه رای ػییـی يیق بیه اییى يیوع رلا یت اىیاؿه کیـػه و
هیگویؼ یکی اف هؼايی رلا ت ایى امت که راهل هیػايؼ ايزام کاؿی صـام امت ،کى هواهای يفنیايی بیـ او غلبیه
يموػه به هؼَیت واػاؿه هیکًؼ و يمیگؾاؿػ که به ایى هغا فیت و ػَییاو و ػوالیب وعیین آو بیًؼیيیؼ و ػؿيتیزیه
هـتکب صـام هیىوػ (هماو )211 :91 ،ایى رلا ت ،رلا ت اعتیاؿی و رلل بؼؼ اف هؼـفیت ياهییؼه هییىیوػ کیه
همؼهاغ آو به اعتیاؿ ايناو هیباىؼ ،به ایى ٍوؿغ که ايناو با اؿاػۀ عویو ،گًاه ؿا ػؿ ؽهى عٖوؿ ػاػه و پیومته بیؼاو
توره هیکًؼ و آو ؿا آؿایو هیػهؼ تا ایًکه ایى تَوؿاغ ػؿ ؽهًو ؿامظ هیىوػ و هیل ىیؼیؼی ينیبت بیه گًیاه ػؿ او
ایزاػ هیىوػ و ػؿيتیزه همکى امت اف گًاه بوػو گًاه غفلت کًؼ (بـيزکاؿ )9972 ،بًابـایى ػؿایىهوؿػ ،تضمك رلیل
پل اف هؼـفت ػؿ احـ ّؼف اؿاػه و پیـوی اف اهیال و هواهای يفنايی امت ييايۀ اعتیاؿی بوػو آو هن اییى امیت کیه
ولتی کوؿاوهای يام بـػه ػؿ ػل ايناو فـوکو کًؼ ،اف ػمل عویو پيییماو هییىیوػ (ٕبإبیایی)971 :4 ،9974 ،
ػؿصا ی که اگـ رلل و غفلت او اعتیاؿی يبوػ ،پيیمايی ،هؼًا و هوّوػیت يؼاىت
بًابـایى ،يکتۀ لابلتأهل ایى امت که ايناو ػؿ ىـایٖی که يغواهؼ ٕبك ػلن عوػ ػمیل کًیؼ ،بیه عیوػ فـیبیی ػمیت
هیفيؼ و هؼـفت او یۀ عوػ ؿا اف کاؿ ايؼاعته ،ياػیؼه هیگییـػ ػؿ اییى ىیـایٔ ،ػلین عیوػ پیاهیؼهای هخبیت صمیمیی آو ؿا
هضزوب هیکًؼ ،یؼًی به آو توره و ا تفاتی يمیيمایؼ بـػکل ،ػىیواؿیهیای ػمیلّ ،یـؿهای عییا ی ػمیل و فواییؼ
هوهوم تـک ػمل ؿا ػؿ ؽهى پـؿي هیکًؼ اغواهای ىیٖايی يیق به ایى افکاؿ ػاهى هیفيیؼ و کیاؿ بیه ریایی هییؿمیؼ کیه
ايناو ،اػتباؿ صنى و لبش ؿا رابهرا يموػه ،فؼل والؼا لبیش ؿا با اػتباؿ صنى ايزام هیػهؼ ػالهه ػؿایىفهیًه هیفـهایًؼ:
قىای شعىری هختلفی در ايساو وجىد دارد؛ به گىيهای که بعضی باعث هیشىيذ آدهی اس حکن بعضی دیگرز ففلرت
کًذ و یا تىجهش به آو ضعیف گزدد .به همیى دلیل ،علن ايساو در کىراوها هىرد ففلت قرزار هریگیرزد و يمریتىايرذ
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همیشه بز سایز قىا فالب و قاهز بىده و همه را به خذهت خىد درآورد و به همیى جهت يمیتىايرذ اراحبش را اس کرل
ضاللتها و خطاها حفظ کًذ( .طباطبایی)83-82 :3 ،1731 ،

بؼیى تـتیب ،ايناو کاؿ بؼی ؿا هـتکب هیىوػ ،اها عیال هیکًؼ که کاؿ عوبی ايزام ػاػه امت ػالهه ػؿ میغًاو
عویو به ایى هٖلب اىاؿه کـػهايؼ که ٍؼوؿ هـ ػملی اف ايناو ،چه لبیش و چه صنى ،ياچاؿ با اػتماػ صنىٍ ،یوؿغ
هیگیـػ (ٕبإبایی[ ،بیتا] )911 :1 ،و اهکاو يؼاؿػ که ايناو ىماوغ ؿا با ػلن بیه اییىکیه ىیماوغ و عنیـاو امیت،
ٕلب يمایؼ (هماو)17 :1 ،9974 ،
 .8-1ضعف اراده
ػالهه به ّؼف اؿاػه اىاؿه هیکًًؼ و هؼتمؼ هنتًؼ که ّؼف اؿاػه يیق ياىیی اف ػیواهلی همچیوو ػوإیف ،هلکیاغ
اعاللی و رو و ا یوهای ارتماػی باىؼ
 .1-8-1عىاطف
گاهی ايناو هیػايؼ که ايزام يیکویی بـای او پیاهؼهای عوبی ػاؿػ و الفم امیت ايزیام ىیوػ ،اهیا چیوو ػ یو ریای
ػییـی امت ،اف ايزام آو هًَـف هیىوػ بـ همیى اماك ،ػؿ ؿوایاغ يیق ;صب ا ؼيیا :به ػًواو ;ؿأك کیل عٖیلیه:
هؼـفی ىؼه امت (هماو )921 :1 ،هیتواو اؿاػه و صب ؿا ػاؿای ؿابٖۀ ػیا کتیکی ػؿيظـ گـفت یؼًی صب و بغِهیا
ؿوی تَمینگیـی و اؿاػۀ ايناو تأحیـ هیگؾاؿيؼ :هضبت عیا ی ،اؿاػۀ عیا ی ؿا بـهیايییقػ و هضبیت ػمالییی ،هضیـک
اؿاػۀ ػمالیی عواهؼ بوػ اها يبایؼ اف يظـ ػوؿ ػاىت که اؿاػه ،هضکوم لٖؼی ػوإف و اصناماغ آػهیی يینیت ،اؿاػه،
آفاػ امت و ايناو هیتوايؼ بـعالف صکن ػل و ػوإف تَمین بییـػ که ا بته کاؿ آمايی يینت
 .8-8-1هلکات اخالقی
با تکـاؿ ػمل يیک ،به تؼؿیذ صاالغ و هلکاغ فاّله ػؿ ايناو تيکیل هیگـػػ هلکاغ و اعالق اؿتبإی هنیتمین بیا
اؿاػه ػاؿيؼ< فیـا علك ،ينبتی رق به فؼل يؼاؿػ ،یؼًی هـ علمی ،التْای ايزام کاؿ عاٍی ػاؿػ و ػییـ ينبت بیه تیـک
آو کاؿ التْایی يؼاؿػ (هماو<9911 ،ب )477 :9 ،بلکه هايغ هیىوػ اف ایىکه آحاؿ و افؼا ی بـ عالف آو ،اف فـػ بـوف
کًؼ (هماو )912 :2 ،9974 ،اف ایىؿو بـای کنی که هلکهای ػاؿػ ،ايزام افؼال هتًامیب بیا آو هلکیه ،آمیاو عواهیؼ
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بوػ ایى تنلیلکًًؼگی ياىی اف بیيیافی اف هضامباغ تفَیلی ،کامتى اف ػىواؿی ػمل و صؾف ٍوؿغهیای ػلمییۀ
هتؼؼػ بـای ػمل امت ولتی فؼلی که ايزاهو همکى باىؼ ،به ايناو پیيًلاػ ىوػ ،ايناو بیه صنیب ٕیبؼو بیـ میـ
یک ػو ؿاهی هیاینتؼ و هیايؼیيؼ که آیا ایى فؼل ؿا ايزام ػهن یا تـک کًن و ایى ،هماو هؼًای اعتییاؿ امیت (همیاو،
 <)224 :92فیـا بهٕوؿ ػموهی فؼل ػاؿای چًؼ ٍوؿغ ػلمیه امت که یکی والؼیا و بیه عییال فاػیل ،هَیؼاق کمیال
اومت و بمیه کمال او يینت ايناو ػؿ آو افؼا ی که ٍوؿغهای ػلمیۀ هتؼؼػی يؼاؿػ ،بؼوو هییچ فکیـ و هؼٖلیی ،بیه
مـػت آو ؿا ايزام هیػهؼ و افؼال ياىی اف هلکه اف ایى لبیل هنتًؼ (هماو)914 :9 ،
 .7-8-1جى اجتماعی و الگىهای اجتماعی
ىـایٔ هضیٖی هٖلوب و وروػ ا یوهای ىاینته ،يميی بیهمیقا ػؿ اؿاػه و ػمیل اينیاو ػاؿػ باییؼ توریه ػاىیت کیه
احـگؾاؿی راهؼه بـ فـػ به هؼًای ملب اؿاػۀ فـػی اف او يینت< فیـا ػالهه به افیـاػ ػاؿای اؿاػۀ لیوی و لیؼؿغ هماوهیت
بـابـ راهؼه اىاؿه هیکًؼ و اف افـاػ ٍا ضی یاػ هیکًؼ که اگـچه هیاو ارتماػاغ فامیؼ فيیؼگی کیـػهايیؼ و کیى ػل-
هایىاو با آياو يبوػه و افکاؿىاو به ؿي افکاؿ فامؼ آياو ػؿ يیاهؼه امت ا بته ایياو اییىگويیه افیـاػ ؿا ايیيیتىیماؿ
هیػايؼ (هماو)917 :4 ،
 .7-1ضعف ایماو
ػالهه به يمو ایماو ػؿ کاهو ىکاف هیاو هؼـفت و ػمل اعاللی اىاؿه کیـػه و يبیوػ آو ؿا ػیاهلی ػؿ ایزیاػ ىیکاف
هؼـفی هیکًًؼ ػؿ هیاو هتفکـاو امالهی ،هاهیت ایماو و وافم آو پیومته هوؿػ توره بوػه امت فالمیفۀ ىییؼی يظییـ
هالٍؼؿا هناولت ایماو و هؼـفت ؿا پؾیـفتهايؼ اف يظـ هالٍؼؿا ایماو اف مًظ ػلن و هؼـفت و هناوق صکمت امیت
(ٍؼؿا ؼیى ىیـافی <121 :9 ،9911 ،هماو )912 :4 ،اها ػالهه هناولت ایماو و هؼـفت ؿا يمیپؾیـػ ،بلکه ایماو ؿا
فؼلی اؿاػی هیػايؼ که وافم ػملی به همـاه ػاؿػ ،یؼًی ایياو ایماو ؿا ػاؿای ػو رقء هؼـفتی و اؿاػی هیػايؼ .اف ػییؼگاه
ػالهه ،ایماو ٍـف اػؿاک يینت ،بلکه پؾیـه هغَوٍی اف ياصیۀ يفل هیباىؼ ،ينبت بیه آو چیه کیه اينیاو ػؿک
کـػه امت< پؾیـىی که هورب ىوػ يفل ػؿ بـابـ آو اػؿاک و آحاؿ همتْیی آو ،تنیلین ىیوػ و ػالهیت ػاىیتى چًییى
پؾیـىی ایى امت که ػییـ لوا و رواؿس آػهی يیق آو ؿا لبول يموػه ،هايًؼ عوػ يفل بـابـه تنیلین ىیوػ (ٕبإبیایی،
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 )414 :99 ،9974بًابـایى تَؼیمی که ػؿ هاهیت وروػ ػاؿػ ،تَؼیك به هؼًای هؼـفت ػملیی و ییا صتیی تَیؼیك بیه
هؼًای هؼـفت للبی و ىلوػی يینت ،بلکه تَؼیك به هؼًای تنلین يفنايی(للبی) امت به بیاو ػییـ ،ایمیاو ياىیی اف
ايمالبی بإًی ػؿ يفل ايناو امت ،بًابـایى ،ػؿ ىبکۀ هفلوهی ایمیاو ،افیقوو بیـ هؼـفیت ،ػًاٍیـ ػیییـی همچیوو
تنلین ،عْوع و هضبت يیق وروػ ػاؿػ.
اف ایى ؿو با توره به آيچه گفته ىؼ يمو ایماو به عؼا ػؿ اف هیاو بـػو ىکاف هییاو هؼـفیت و ػمیل کیاهال يماییاو
هیىوػ< فیـا ایماو به عیؼا تمیام هؤ فیههیای هیؤحـ بیـ اعیالقوؿفی همچیوو هؼـفیت ،ػوإیف ،هلکیاغ و اؿاػه ؿا
تضتا يؼاع لـاؿ هیػهؼ ايناو هاػی که هنتی ؿا ػؿ فاٍلۀ هیاو تو ؼ و هـگ عالٍه هیکًؼ ،بـای عیوػ میؼاػتی بیه
رق مؼاػغ هاػی لاهل يینت و ػؿ اػما و هؼفی رق ؿمیؼو به ؾایؾ و هقایای هاػی اف لبیل هال و ریاه و غییـه يیؼاؿػ
(هماو )422 :91 ،و الفهۀ آو همیى امت که رق هوا و عیواهو يفیل ؿا پییـوی يکًیؼ (همیاو )11 :92 ،هًٖیك او،
هًٖك اصناك امت که ايناو ؿا تًلا به هًافغ ػيیوی ػػوغ هیکًؼ ،ػؿ يتیزه ،هـ فهاو که پای يفؼی هاػی ػؿ کیاؿ بیوػ
و او هن آو ؿا اصناك کـػ ،آتو ىوق ػؿ ػ و ىؼلهوؿ گيته و به موی ايزام ػمل تضـیک هیىوػ ،اها اگیـ يفؼیی ػؿ
ػمل يبیًؼ ،عموػ و مـػ امت اف ایىؿو ػاهل و ايییقهای که او ؿا به ػمل اعاللی فـا هییعوايیؼ ،فواییؼ هضنومیی اف
لبیل هؼس و متایو هـػم و هناهلی يظیـ آو عواهؼ بوػ (هماو )971 :4 ،ایى ػؿصا ی امت که هًٖك هؤهًیاو ،هًٖیك
ػمل امت ،یؼًی ايناو به موی ػملی تضـیک هیىوػ که صك ؿا ػؿ آو ببیًؼ ،چه موػ هاػی ػاىته باىؼ و چیه يؼاىیته
باىؼ ،چوو هؼتمؼ امت آو چه که يقػ عؼا هیباىؼ ،بلتـ و بالیتـ امت (هماو )977 :ا بته ىؼغ ایماو و يوع ايیییقۀ
هؤهًاو بـای ايزام اػمال اعاللی هتفاوغ امت و ايییقۀ آيلا به مه ػاهل عوف ،ؿرا و صب بـهیگـػػ که هییتیواو آو
ؿا ػؿ ػو ٕـیك رقا و پاػاه(فوایؼ آعـتی) و صب ػبوػی عالٍه کـػ.
بـعی اف هـػم اف تـك ػؾاب و بـعی ػییـ بـای ؿمیؼو به يؼمتها و کـاهتهای اعـوی به اػمال ٍیا ش گیـایو
هییابًؼ ،و ی هؼف گـوه موم اف تلؾیب اعالق ،تًلا کنب ؿّایت عؼاويؼ امت هضبت بیه عیؼا ػؿ ػل اییى ػمیته
رایگیـ ىؼه امت ،به گويهای که هـ چیق ػییـی و صتی عوػ آياو ؿا اف یاػىاو هییبیـػ و ؿمین و آحیاؿ هیوا و هیوك و
اهیال يفنايی ؿا به کلی اف ٍفضۀ ػلهایىاو هیفاػیؼ و ػلهایىاو ؿا به ػلهایی ملین هبؼل هیمافػ که رق عؼاويیؼ
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چیق ػییـی ػؿ آو يینت (هماو )194 :99 ،ایى يظام ايییقىی بنیاؿ احـبغوتیـ اف يظیام ايییقىیی هبتًیی بیـ ریقا و
پاػاه ػيیوی امت< اف ایىؿو ػالهه ؿیيۀ تمام بؼاعاللیها و تغٖی اف آيچیه ؿا ػمیل ػؿ فهیًیۀ اعاللییاغ تيیغیٌ
هیػهؼ ،يؼاىتى ایماو به آعـغ و امتغفاف اهـ صناب و رقا و یا فـاهوىی هولت ؿوف صناب هییػايیؼ (همیاو:91 ،
 )421و با ؼکل ،ایماو به عؼا ؿا تًلا ػاهل پایبًؼی به اعالق و ّاهى اعالق هؼـفی هیکًؼ (هماو)971 :4 ،
ػالهه هؼتمؼ امت ایماو ،هلکاغ ايناو ؿا هن ىکل هیػهؼ ػؿ احـ ایماو ،تـک گًاه و هؼاوهت بـ ٕاػاغ ،صیا تی
ؿوصی به يام هلکۀ تموا ػؿ يفل به وروػ هیآیؼ که راهغ تمام هلکاغ اعاللی هیباىیؼ ،ػؿاییى ٍیوؿغ ،هین و غمیی
بـای ايناو بالی يمیهايؼ رق آو که هـالب باىؼ تمام کاؿهیایو هیوؿػ ؿّیای عیؼا لیـاؿ گییـػ (همیاو )191 :99 ،اف
مغًاو ػالهه ػؿ هوؿػ هلکۀ تموا بـهیآیؼ که ایياو هیاو اػتؼال لوا و فْیلت تموا به ػیًیت لایل هنتًؼ و هلکیۀ تمیوا ؿا
هماو اػتؼال يفل ػؿ لوا هیػايًؼ که همۀ فْایل يفل ؿا ػؿبـهیگیـػ (هماو )491 :2 ،و ػؿ يتیزه ،فـػ هتمیی ػاؿای
تمام فْایل يفنايی(هلکۀ ػؼا ت) عواهؼ بوػ اف يظـ ػالهه به تبغ تيکیکی بوػو ایماو ،تمیوا يییق صمیمتیی تيیکیکی
ػاؿػ (هماو )912 :1 ،ايییقۀ تموای ػیًی هیتوايؼ عوف ،ؿرا یا صب ا لی باىؼ (هماو ،)194 :99 ،هیـ چًیؼ بیيیتـ
هـػم اف عوف عؼا اواهـ او ؿا إاػت هیکًًؼ (هماو ،)21 :7 ،اهیا يلاییت ػؿریۀ تمیوا ،یؼًیی صیك تمیوی (ػبوػییت
عا ٌ و بؼوو هـ گويه ايايیت و غفلت) ػؿ افـاػی هؼؼوػ صاٍل هیىوػ
بًابـایى چًايچه اىاؿه ىؼ هـ چه ایماو ايناو لویتـ باىؼ ،ا تقام ػملی فـػ بیيیتـ عواهیؼ بیوػ ،بیه ٕیوؿی کیه ػؿ
هـتبۀ ایماو کاهل ،ايناو ػؿ صیٖۀ ػمل ،هـگق اف هؼـفت ػماليی عویو تغٖی يمیکًؼ ،یؼًی ىکافی هیاو هؼـفیت و
ػمل وروػ يغواهؼ ػاىت ،اها ػؿ هـاتب پاییى ایماو ،اصتمال تغلف اف ػلن و (ػؿ يتیزه) بـوف ىکاف وریوػ ػاؿػ .بیه
اػتماػ ػالهه ،ایماو اگـ بهيضو صمیمی ػؿ يفل ايناو حابت باىؼ ،احـ آو ظاهـ هیىیوػ ،ػؿ غییـ اییى ٍیوؿغ ،هؼلیوم
هیىوػ ایماو آوٕوؿکه بایؼ ػؿ يفل رایگیـ و حابت ييؼه امت (هماو)112 :91 ،
 .8تبییى علل ضعفهای اخالقی در دیذگاه هکياتى
تبییى هکياتى اف ػلل ّؼفهای اعاللی با تبییى ايییقه اعاللی همکى امت هکياتى ػؿ تبییى ايیییقه اعاللیی،
ػؿک ىییغٌ اف هولؼیییت ؿا هییالک لیـاؿ ػاػه و بییا ػیییؼگاه عییاًگـایییی 10ػؿ هؼًییای هییوؿػيظـ عییویو و همچًیییى
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وظیفهگـایی 11به آو اىاؿه هیکًؼ هکياتى بـ اماك ػیؼگاه عاًگـایی هؼتمؼ امت هـ تَمین اعاللی عاً بایؼ بیـ
اماك والؼیاغ ػیًی عوػه اتغاؽ ىوػ وی اػتماػ ػاؿػ ;ػؿک ٍضیش هوؿػ عاً با فؼل با هزموػه هًضَـ بیه فیـػ
عَوٍیاتو الفم امت ،:ایى ػؿ صا ی امت که يمو اٍول اعاللی ؿا يیق ياچیق هیپًیؼاؿػ هیکيیاتى هؼتمیؼ امیت
اٍول اعاللی ػؿ بلتـیى صا ت بیفایؼه و ػؿ بؼتـیى صا ت هايغ يیاه اعاللی هنیتًؼ (هکيیاتى )142 :9919 ،وی
صتی ػؿ هما ۀ ;اعالق غیـاٍول باوؿ ،:تمنینبًؼی ؿاك 12اف اٍول او یه و حايویۀ اعالق ؿا يییق بییامیاك هییػايیؼ و
اصکام اعاللی ؿا بهػًواو اٍو ی هضکمی يمیپؾؿػ بلکه هؼتمؼ امت ػواهل ،بیيتـ بایؼ ػؿ هولؼیت اؿفیابی ىیويؼ تیا
ػؿ ٍوؿغ قوم يمو عوػ ؿا به ػًواو ػالییل ییا اٍیول تؼیییى کًًیؼ (McNaughton and Rawling, 2000:
) 15,24بهٕوؿ کلی والغگـایی و یا به تؼبیـ ػلیكتـ عاًگـایی هکياتى به هولؼیت ايزام فؼیل و ػؿک ىیغٌ اف آو
هولؼیت عاً اىاؿه هیکًؼ و افقوو بـ ایى ،يمو اٍول اعاللی ؿا ياچیق هیىماؿػ الفم به ؽکـ امت که عاًگـاییی
ػؿ همابل ػامگـایی اعاللی 13لـاؿ هیگیـػ که پیيیًۀ آو به کايت و اٍٖالس هؼـوف او اف اهـ هٖلك بـهیگیـػػ کايیت
بـاماك اهـ هٖلك ،هؼتمؼ امت با ػییـاو چًاو ؿفتاؿ کى که ػومت ػاؿی با تو آو گويه ؿفتاؿ کًًؼ کايیت بیا اییى گفتیۀ
عوػ ،ایى هنلله ؿا هٖـس هیکًؼ که اٍول اعاللی ػؿ همۀ ىـایٔ یکناو هنیتًؼ و تغیییـی ػؿ اییى اٍیول ؿاه يیؼاؿػ
هکياتى با ػیؼگاه عاًگـایی ایى اٍل ؿا به چا و هیکيؼ و بـ ىـایٔ عاٍی که هغتٌ هیـ فؼیل و فیاػلی امیت
تأ کیؼ هیکًؼ و صتی ػؿ تأ کیؼ عویو بـ هولؼیت و ىـایٔ ايزام فؼل ،اٍول اعاللی ؿا يیق بیفایؼه و ياچیق هیىماؿػ
افقوو بـ ایى ،هکياتى اف ٕـیك ػیؼگاه وظیفهگـایی ،اف اٍل تؼمینپؾیـی ايتماػ کیـػه و ؿوی هولؼییت ايزیام فؼیل
تأ کیؼ هیکًؼ وی هؼتمؼ امت که يتیزهگـایی 14يمیتوايؼ به يضو هًامب و ىاینتهای پامغیوی ایى هنیلله باىیؼ کیه
چه يوع ؿفتاؿهای اعاللی بایؼ ايزام ىوػ و افـاػ هزاف به ايزام کؼام ػمیته اف ؿفتاؿهیا هنیتًؼ و همچًییى ايزیام کیؼام
ػمته اف ؿفتاؿها همًوع هنتًؼ هکياتى هؼتمؼ امت يتیزهگـایی ػؿ تضلیل ایى هناهل و پامیظ بیه آيلیا همچیوو ػاهیۀ
هـػم بیيتـ به يتایذ اػمال توره ػاؿػ ،به ایى ٍوؿغ که ػمل عوب ،ػملیی امیت کیه بلتیـیى يتیزیه ؿا ػؿ پیی ػاىیته
باىؼ بًابـ اػتماػ هکياتى يتیزهگـایی با هؼًای ػام اعالق ػؿ تْاػ امت و يمیتوايؼ تمام ؿفتاؿهای ها ؿا تورییه کًیؼ<
فیـا همکى امت ىغَی به ىغٌ ػییـ که ػاىك اومت ،بؼوو تفکـ ػؿباؿۀ بلتـیى يتیزه ،کمک کًؼ افقوو بـ اییى،
يتیزهگـایی يمیتوايؼ ایى هٖلب ؿا توریه کًؼ که هضؼوػیتی بـای يتیزیۀ عیوب وریوػ ػاؿػ ییا يیه و بیه همییى ػ ییل،
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هکياتى به وظیفهگـایی به هؼًای هوؿػ يظـ عیویو اىیاؿه هییکًیؼ ( McNaughton and Rawling, 2000,

 )2006: 66هکياتى ػؿ هما ۀ ;تمایق ػاهیل وابنیته و ايزیام /اتفیاق افتیاػو فؼیل ،:هییاو ػاهیل غیـهؼاعلیهگیـ ییا
بیٕـف 15با ػاهل وابنته یا ينبی 16تمایق لاهل ىؼه و هؼتمؼ امت که ایى تمایق ،هضوؿ اٍلی اعالق ،بهوییژه ػؿ تبیییى
اعتالف هیاو وظیفهگـایی و يتیزیهگـاییی امیت ( )Ibid, 1991: 167هیکيیاتى اییى تمیایق ؿا بیـای بییاو ػییؼگاه
وظیفهگـایی ػؿ هؼًای هوؿػ يظـ عویو یؼًی ػؿک ىغٌ اف هولؼیت بـای ايزام افؼال اعاللیی بیه کیاؿ بیـػه امیت
تمایق ػاهل غیـهؼاعلهگـ و ػاهل وابنته به ػًواو یکی اف هلنتـیى تمایقها ػؿ فلنفۀ ػملی ىًاعته هیىیوػ و بیهوییژه
ػؿ تمایق هیاو يظـیههایی که هیتوايًؼ یا يمیتوايًؼ ىـصی بـای هؼًای ػام اعالق همچوو وظایف ،ػواهل ػاهلهضیوؿ
و هضؼوػیتهای ػاهلهضوؿ ،اؿاهه ػهًؼ ))Ridge, 2008: 2-3
بهٕوؿ کلی ػالیل ػاهل غیـهؼاعلهگـ هواؿػی هنتًؼ که بـای هـ ىغٌ ػؿ یک هولؼیت ،فیاؿؽ اف هـگويیه ؿوابیٔ
عاً با افـاػ و ػًاٍـ ػییـ به کاؿ هیؿويؼ ػؿ همابل ،ػالیل ػاهل وابنته بیـای هیـ ىیغٌ تًلیا بیه ػ ییل ؿابٖیهای
عاً به کاؿ هیؿوػ بـای هخال هـ ىغَی بایؼ ػ یلی بـای عیـعواهی ػموهی به ػییـاو ػؿ پـیياوصا ی آيلا ػاىیته
باىؼ ،اها اگـ فـفيؼاو هى ػؿ پـیياوصا ی باىًؼ ،هى ػ یل عاٍی بـای کمک ػاؿم همايٖوؿ که اىاؿه ىؼ ػؿ مالهای
اعیـ ،تمایق ػالیل ػاهل غیـهؼاعلهگـ اف ػاهل وابنته ،يميی کلیؼی ػؿ تمایق وظیفهگـاییی اف يتیزیهگـاییی ایفیا کیـػه
امت ایى تمایق بـای همۀ يظـیههای يتیزهگـا که اؿفه ؿا بهٍوؿغ غیـىغَی تؼییى هیکًًؼ ،لابیلتوریه امیت ػؿ
يظـیههای يتیزهگـا هیچ اؿراػی به ػاهل یا هولؼیت او ػؿ رلاو يمیىوػ و اؿفه والؼی هـ هولؼیتی به ػییؼگاه ػاهیل
آو بنتیی يؼاؿػ ،بًابـایى يتیزهگـایی ىـصی اف یک ػاهل غیـهؼاعلهگـ ؿا فـاهن هیآوؿػ که تؼیییىکًًیؼۀ صیك و عییـ
امت هغا فتهای اعیـ با يتیزهگـایی يیق بـ ػو رًبۀ هؼًای ػام اعالق یؼًی هضؼوػیتها 17و ػواهل 18هتمـکق امیت
که به يضو هًامب و کافی اف ٕـیك ػاهل غیـهؼاعلهگـ بـای ػؿک صك و عیـ يياو ػاػه يمییىیوػ ،اهیا ػؿ يظـییههیای
وظیفهىًامايه ایى ػو ،یؼًی هضؼوػیتها و ػواهل ،يمو هضوؿی ػاؿيؼ و به کیفییت ػمیل اعاللیی هًزیـ هییىیويؼ
بًابـایى هضؼوػیتها و ػواهل ،ػاهل وابنته هنتًؼ ،ا بته ػؿ هوؿػ ػواهل ،هنللهٍ ،ـفا عیـ بوػو و به صؼاکخـ ؿمیايؼو
عیـ يینت ،بلکه هنللۀ امامی تؼلك ػاىتى ػمل به عوػ ىغٌ امت ،به ایى هؼًا که بـای فـػ ؿوىیى باىیؼ کیه اییى
ػمل ،هال هى امت ()McNaughton and Rawling, 1995: 31
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اف يظـ هکياتى يتیزهگـایی ػاؿای ػو ػًَـ یؼًی تؼـیف ػمل ػؿمت (ػملی کیه ػؿ آو ،ػاهیل ،بلتیـیى يتیزیه ؿا
عواهؼ ػاػ) و تبییى هاهیت عیـ امت بًابـایى يتیزه بایؼ ػؿبـػاؿيؼۀ اٍو ی باىؼ که به هیا اهکیاو هییػهیؼ وّیؼیت
اهوؿ ؿا اف بلتـیى تا بؼتـیى ؿتبهبًؼی کًین هکياتى هؼتمؼ امت که ایى تؼییى اؿفه و ؿتبه اییى بیـای همیه يظـییههای
يتیزهگـای رلايی اهـی امامی امت و ایى ػؿ صا ی امت که ػؿ يتیزهگـایی ،اؿفه والؼی هـ هولؼیتی بیه يمٖیه يظیـ
ػاهل بنتیی يؼاؿػ ،بًابـایى يتیزهگـایی یک ػاهل غیـهؼاعلهگـ ؿا ػؿ تؼییى عیوب و بیؼ ،هٖیـس هییکًیؼ ػؿ يتیزیه
هکياتى هؼتمؼ امت بؼوو اىاؿه به ػاهل و هولؼیت او ػؿ رلاو ،فلن اف آيچه ػمل عوب یا بیؼ تلمیی هییکًیؼ ،هـگیق
فلمی بهػمت يمیآوؿػ و اف ایىؿو وظیفهگـایی ػؿ هؼًای ػؿک ىغٌ اف هولؼیت هیتوايؼ هفییؼ والیغ ىیوػ ( ibid,

)1991: 167-168
 .1-8هىقعیت ايجام فعل و ضعف اخالقی
ا بته تأ کیؼ هکياتى بـ هولؼیت ايزام فؼل ػؿ تبییى ػلل ّؼفهای اعاللی يیق هفیؼ والغ ىؼه امت اف يظـ هیکيیاتى
تبییى ػلل ّؼفهای اعاللی با تبییى ايییقه اعاللی و همچًیى تبییى ػلل ػؼم بـايییغته ىؼو فاػیل بیـای ايزیام
افؼال اعاللی همکى هیىوػ ا بته بایؼ به ایى يکته اىاؿه ىوػ که اف يظـ هکياتى ػ یل فـػ بـای ايزام فؼیل ،ايیییقۀ وی
هضنوب هیىوػ و ایى ػ یل و باوؿ ػؿ هولؼییت ايزیام فؼیل ىیکل هییگییـػ ( McNaughton and Garrard,

 )1998: 57-58ػؿ والغ هکياتى هؼتمؼ امت ولتی فاػل ،فؼلی عاً ايزام هیػهؼ ،اف ايزام فؼیل ػیییـ ارتًیاب
هیکًؼ که ػؿ ایى ٍوؿغ ،هن بایؼ ػلت ايزام ػاػو فؼل اول و هن ػلت ايزام يؼاػو فؼل ػوم بـؿمیی ىیوػ بیهػًواو
هخال ػؿيظـ بییـیؼ ىغَی بیيتـیى ػالیل ؿا بـای گفتى مغى ؿامت ػاؿػ و عوػ او يیق بـ ایى لْییه والیف امیت کیه
ؿامتگویی بلتـ اف ػؿوؽ امت و صتی اف يظـ او و ػییـو ؿامتگویی اف تمام رلاغ بلتـ اف ػؿوؽگویی امیت ،اهیا بیا
تمام ایى ىـایٔ ،او مغى ػؿوؽ ؿا بـ ؿامت تـریش ػاػه و به ؿاصتی ػؿوؽ هیگوییؼ هیکيیاتى هؼتمیؼ امیت ػؿ چًییى
ىـایٖی هن بایؼ ػلت ػؿوؽ گفتى ىغٌ و هن ػلت ؿامت يیفتى او بـؿمی ىیوػ هکيیاتى هؼتمیؼ امیت یکیی اف
ػالیل گفتى مغى ػؿوؽ (فؼل بؼ) هیتوايؼ ومومهای باىؼ که بـ فاػل ،غا ب ىؼه و به تؼبیـ ػییـ ،هیى عیوب تضیت
تأحیـ هى بؼ لـاؿ گـفته و یا ایًکه اصناك بـ ػمل غا ب ىؼه باىؼ به تؼبیـ ػییـ هیتواو ػلت گفتى مغى ػؿوؽ (فؼیل
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بؼ) ؿا چًیى بیاو يموػ که فـػ ،ػچاؿ ّؼف اؿاػه گيته و اؿاػۀ او اف کًتـ و عاؿد ىیؼه امیت هکيیاتى هؼتمیؼ امیت
ّؼف اؿاػه همکى امت ،و ی بایؼ ايییقه فاػل يیق بـؿمی گـػػ< فیـا ایى اهکاو وروػ ػاؿػ که يیـوهیای ياعوػآگیاه،
هضـک فاػل بـای ايزام فؼل بوػه باىًؼ ،اهـی که اف يظـ هکياتى همکى امت هکياتى هؼتمؼ امیت ػؿ اییى ٍیوؿغ
ؿفتاؿ فاػل چیقی عواهؼ بوػ که بـ او تضمیل ىؼه و يه ایًکه عوػ او ايزام ػاػه و ايتغاب کـػه باىؼ< اف ایىؿو اییى يیوع
بـػاىت يياو هیػهؼ که فاػل با اؿاػه و اعتیاؿ عویو يمیتوايؼ چًیى ؿفتاؿ کًؼ (هکياتى)921-921 :9919 ،
ػؿ والغ اف يظـ هکياتى ّؼف اؿاػه و لوغ اؿاػه ػو هوّوع کیاهال بیه هین وابنیته هنیتًؼ و ىیغٌ ػؿ ٍیوؿتی
هیتوايؼ (ػلت) ايتغاب فؼل بؼتـ فاػل ؿا ػؿک کًؼ که بتوايؼ به ػؿک چیويیی رؾابیت فؼل بؼ ينبت بیه فؼیل عیوب
ػمت پیؼا کًؼ به تؼبیـ ػییـ ،هکياتى هؼتمؼ امت فؼل ياىی اف ّؼف اؿاػه ،ياهؼمول بوػه ،اها بیػ یل يینت ،به اییى
ٍوؿغ که فاػل بـای ايزام ػاػو فؼلی که آو ؿا بؼتـ هیػايؼ ،ػ یل ػاؿػ و اگـ بتوايین رؾابیت فؼیل ايتغیاب ىیؼه ؿا اف
ػیؼگاه فاػل بفلمینّ ،ؼف اعاللی غیـلابل ػؿک يغواهؼ بیوػ هیکيیاتى هؼتمیؼ امیت ایًکیه بـعیی هوالیغ اينیاو
بـعالف هالصظاغ اعاللی ؿفتاؿ هیکًؼ به عإـ آو امت که هالصظاغ غیـاعاللی اف هالصظیاغ اعاللیی لیویتیـ
هنتًؼ هکياتى ایى هخال ؿا هیآوؿػ که فـُ کًیؼ هؼلمی به ػاييزو لول ػهؼ تا فـػا يمـۀ هما ۀ او ؿا حبیت يماییؼ ،اهیا
ىـایٔ بهگويهای پیو هیؿوػ که به ػ یل عنتیی و عواب ایى فؼل ؿا ايزام يمیػهؼ وی هؼتمؼ امت ػ یل ایى اهیـ آو
امت که هالصظۀ آموػگی عإـ اف هالصظۀ اعاللی وفای به ػلؼ بـای او هلنتـ بیوػه امیت و بیه تؼبییـ ػلییكتیـ اییى
ىغٌ ،هالصظاغ غیـاعاللی ؿا اف هالصظاغ اعاللی بـتـ ػاينته امت اف ػیؼگاه هکياتى ػؿ چًیى هواؿػی ىیغٌ
اصناك هیکًؼ که به ػؿمتی ػمل کـػهٕ ،وؿی که صتی اصناك پيیمايی هن يمیکًؼ و ییا بیه تؼبییـ هکيیاتى يباییؼ
اصناك پيیمايی کًؼ (هماو922 :و 924و )979-971
بهٕوؿ کلی هکياتى هؼتمؼ امت اگـ فاػلی ػؿک ىغٌ بافْیلت ؿا اف هولؼییت ػاىیته باىیؼ (کیه ػؿ آو اف يظیـ
اعاللی هلقم امت فؼلی ؿا ايزام ػهؼ) آيیاه آو فؼل ؿا ايزام هیػهؼ و اگـ آو فؼل ؿا ايزام يؼاػه ،به ایى ػ یل امت کیه
يتواينته ػؿیابؼ که آو فؼل ،ا قام اعاللی ػاؿػ هکياتى ػو ؿاه صل بـای ایى هنلله اؿاهه هیػهؼ 9 :بـای ایًکیه ىیغٌ،
ا قام اعاللی ؿا ػؿیابؼ ،الفم يینت صتما هايًؼ ىغٌ بافْیلت هولؼیت ؿا ػؿک کًؼ ،بلکه هیتوايیؼ ا یقام اعاللیی ؿا
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تيغیٌ ػهؼ بؼووآيکه همچوو ىغٌ بافْیلت بهٕوؿ کاهل و با رقهیاغ هولؼیت ؿا ػؿیابؼ  1فاػل تًلیا فهیايی
که ػؿک ىغٌ بافْیلت ؿا ػاىته باىؼ هیتوايؼ ا قام اعاللی ؿا ػؿیابؼ ،اها ایى هن به ایى هؼًا يینت که ولتی فاػل بیـ
اماك هؼـفت يمیتوايؼ ػمل کًؼ ،هًوف آو ػؿک ؿوىى ؿا ػاؿػ همکى امت بَیـغ او بؼؼا تضتتأحیـ هیل لـاؿ گـفتیه
باىؼ (هماو )917-911 :همکى امت ایى ایـاػ هٖـس ىوػ که فاػل هًیام فؼیل ،ػؿک ؿوىیًی اف ا یقام يؼاىیته و ییا
ایًکه آو ػؿک ؿا اف ػمت ػاػه بوػه امت ،ایى ػؿصا ی امت که فاػل ػؿ فهاو ايزام فؼل هیتوايؼ پیو اف آو کیه ػؿک او
هکؼؿ ىؼه باىؼ ،به صمیمت صکن اعاللی هؼتمؼ باىؼ
هکياتى ّؼف اعاللی ؿا يیق به ػؿک اف هولؼیت بافهیگـػايؼ و هؼتمؼ امت ولتی ىغٌ ػؿ هولؼیت ايزام فؼیل
لـاؿ هیگیـػ ،بـای ػمل ػؿ آو هولؼیت هیتوايؼ هن ػؿک هضؼوػ و هن ػؿک کلی یا ػام ػاىته باىؼ بهػًواو هخال هى به
ػًواو یک ىغٌ تـمو ػؿ هوّغ و هولؼیتی لـاؿ گـفتهام که هیتواين به إـافیاو عویو کمک کًن اگیـ هیى ٍیـفا اف
ایى رلت که اف عٖـ ػوؿی کًن و راو عوػ ؿا صفظ يماین به ایى هوّیغ يییاه کیًن ،ػؿ اییى ٍیوؿغ باییؼ کمیک بیه
إـافیاو ؿا کًاؿ بیؾاؿم و ایى هماو ػؿک هضؼوػ اف هولؼیت امت ،اها اگـ ػؿک عویو اف هولؼییت ؿا بیه ٍیوؿغ ػیام
ػؿيظـ بییـم ،ػؿ ایى ٍوؿغ بایؼ ػ یـايه به کمک إـافیاو بـوم و آوها ؿا يزاغ ػهین هکيیاتى توّییش هییػهیؼ کیه
توايایی ػیؼو هولؼیت بهٍوؿغ ػام بهگويهای که ىغٌ بافْیلت هیبیًؼ و هیتوايؼ ببیًؼ ،چیقی يینت که به آمیايی
به ػمت آیؼ ،بلکه به تمـیى و هماؿمت يیاف ػاؿػ و افـاػ هؼؼوػی چًیى هنتًؼ و چًیى هیتوايًؼ باىًؼ (همیاو-972 :
 )911هکياتى هؼتمؼ امت ىغَی که بافْیلت به هؼًای والؼی آو باىؼ رؾب بؼی يمیىیوػ چًییى ىغَیی بیه
هضِ ایًکه ا قام فؼلی ؿا بـای عوػ ػؿیابؼ اف ؿوی ؿغبت و بیؼوو اکیـاه آو ؿا ايزیام عواهیؼ ػاػ اف يظیـ وی ىیغٌ
عوب ػالیل فؼل ػؿمت و ياػؿمت اعاللی ؿا مًزو هیکًؼ و بـ اماك مًزو به ايزام فؼل ػؿمت ؿای هییػهیؼ<
اها ىغٌ بافْیلت چًايچه ػؿمت بوػو فؼل اعاللی بـایو ؿوىى ىوػ آو ؿا ايزام هییػهیؼ و ػالییل افؼیال ػیییـ
بـایو بیهؼًا عواهؼ بوػ به تؼبیـ ػلیكتـ فهايیکیه ىیغٌ بافْییلت ،ا یقام فؼیل اعاللیی ؿا بیـ عیویو ػؿک کًیؼ
هالصظاغ ػییـ بـایو به هیچ وره اهمیت يغواهؼ ػاىت< هالصظاتی که ػؿ اوّاع و اصوا ی ػییـ ػ یل بیـای ايزیام
ػاػو فؼل ػییـی هضنوب هیىويؼ ا بته هکياتى چًیى فْیلتی ؿا فوق بيـی ػاينیته امیت اف يظیـ هکيیاتى وریه
همیق ىغٌ بافْیلت ،ػیؼو هولؼیت به گويهای عاً امت که مبب هیىوػ ىغٌ اػؿاک ؿوىىتیـی اف ا قاهیاغ
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اعاللی ػاىته باىؼ ػؿ والغ اػؿاک ا قام اعاللی ػؿ یک هولؼیت هـچه لؼؿ ؿوىىتـ باىؼ مبب هیىیوػ ىیغٌ بیه
يیـههای ػییـ ػؿباؿهی ایى هولؼیت فکـ يکًؼ و یا صتی کمتـ فکـ کًؼ(هماو)929-922 :
 .7هقایسه دیذگاه دو هتفکز در خصىص تبییى علل ضعفهای اخالقی
ػؿ هماینۀ ايؼیيههای ػالهه ٕبإبایی و هکياتى چًؼ يکته لابل توره امت:
 .1-7تىجه به شزایط و هىقعیت ايجام فعل

با توره به تبییًی که ػالهه اف هفاهین اعاللی و ىکلگیـی آيلا و همچًیى ّؼف اعاللیی اؿاهیه هییػهیؼ ،بیه وّیوس
هیتواو گفت که توره به هولؼیت ايزام فؼل ػؿ ػییؼگاه وی اتفیاق افتیاػه امیت ػالهیه هفیاهین اعاللیی ؿا اف رملیه
اػتباؿاغ ػملی هیػايؼ و ػؿ عَوً ىکلگیـی ایى گويه اػتباؿیاغ هؼتمؼ امیت اينیاو ػؿ احیـ اصنامیاغ ػؿويیی
عویو که هو وػ یک ملنه اصتیاراغ وروػی هـبوٓ به ماعتماو ویژۀ اومت ،یک ؿىته اػؿاکاغ و افکاؿی هیمیافػ
که به اصناماغ هقبوؿ بنتیی عاً ػاؿيؼ و بهػًواو يتیزه و غایت ،اصتیاراغ ياهبـػه ؿا ؿفغ هیيمایًؼ و با بمیا و فوال
و تبؼل ػواهل اصنامی و یا يتایذ هٖلوب ،فاهل و هتبؼل هیىويؼ (ٕبإبایی[ ،بییتیا] )941-921 :1 ،وی اػتبیاؿغ
اعاللی ؿا به ػو لنن حابت و هتغیـ تمنین هیکًؼ و هؼتمؼ امت که اػتباؿیاغ هتغیـ بیا توریه بیه هولؼییت ايزیام فؼیل
ىکل هیگیـيؼ افقوو بـ ایى ،ػؿ تبییى ّؼف اعاللی يیق هیتواو ػؿک ػؿ هولؼیت ؿا ػؿ ػیؼگاه ػالهه هياهؼه يمیوػ<
فیـا ایياو هؼتمؼيؼ ىغٌ با لـاؿ گـفتى ػؿ هولؼیت ،هؼـفت یا رلل عویو ؿا ينبت به اعالق يياو هیػهؼ اف يظیـ
ػالهه ػؿ بیيتـ اولاغ ،ىغَی که ػچاؿ ّؼف اعاللی هیىوػ ،ػاؿای هؼـفت بوػه و هنیت ،اهیا ػؿ ىیـایٔ ايزیام
فؼل ػچاؿ رلا ت اعتیاؿی (رلل بؼؼ اف هؼـفت) هیگـػػ ،به ایى هؼًا که با وریوػ هؼـفیت بیه ياپنیًؼ بیوػو فؼلیی،
چين ػمل عویو ؿا اف بؼیهای آو هیپوىايؼٕ( .بإبایی )971-912 :4 ،9974 ،اف موی ػییـ هکياتى يییق ػؿک
فاػل اف ایى هولؼیت عاً ؿا هالک ػمل بـای ىغٌ لـاؿ ػاػه امت ،اها ػؿ ػیى صال يمو اٍول اعاللیی ؿا ياػییؼه
هیگیـػ< ایى ػؿ صا ی امت که ػالهه افقوو بـ ػؿک ىغٌ اف هولؼیت به اٍول حابت اعاللیی و اػتباؿییاغ اعاللیی
حابت ػؿ کًاؿ اػتباؿیاغ هتغیـ باوؿ ػاؿػ< اف ایىؿو اتفاقيظـ امامی ػو هتفکـ ػؿ فهیًۀ توره به هولؼیتی امیت کیه فؼیل
اعاللی ػؿ آو والغ هیىوػ
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 .8-7تبییى ضعف اخالقی بز اساس درک در هىقعیت

با توره به هٖا بی که ػؿ صوفۀ ػیؼگاه ػالهه هٖـس ىؼ به وّوس هیتواو گفیت کیه هیـ ػو هتفکیـ ػلیل ّیؼفهیای
اعاللی ؿا يیق به ػؿک ىغٌ اف هولؼیت بافهیگـػايًؼ و هؼتمؼيؼ فهايی که فـػ ػؿ هولؼیت ايزام فؼل لـاؿ هیگیـػ هن
هیتوايؼ ػؿک هضؼوػ و هن ػؿک ػام بـای ػمل ػؿ آو هولؼیت ػاىته باىؼ يکتۀ لابلتأهل ایى امت که هیـ ػو هتفکیـ،
ػؿک ػام اف هولؼیت ؿا به افـاػ بافْیلت اعتَاً ػاػه و ّؼف اعاللی ؿا ػؿ صیوفۀ ػؿک هضیؼوػ بییاو هییکًًیؼ اف
ػیؼگاه هکياتى تًلا افـاػ بافْیلت هیتوايًؼ به ػؿک ػام ػمت یابًؼ وی ػؿ عَوً ػؿک هضیؼوػ يییق هؼتمیؼ امیت
ػواهلی وروػ ػاؿيؼ که مبب هیىوػ ىغٌ به ػؿک ػام يـمؼ اف رملۀ ای ػواهل هییتیواو بیه تنیلین فیـػ ػؿ بـابیـ
ومومه ،رؾابیت فؼل غیـاعاللی ،افنـػگی و ياتوايی ياىی اف پیچیؼگیهای فيؼگی ،ػ بنتیی بیه هؼیاؿهیای اعاللیی
فـاتـ اف تواو ىغٌ و ػؼم توايایی ػؿ ؿمیؼو به آو هؼیاؿها ،ػوؿویی ،عوػفـیبی ،غلبۀ اصناك بـ ػملّ ،یؼف اؿاػه و
اف همه هلنتـ لوی بوػو هالصظاغ غیـاعاللی اف هالصظاغ اعاللی اىاؿه کیـػ ػالهیه يییق ّیؼف اعاللیی ییا ػؿک
هضؼوػ اف هولؼیت ؿا ياىی اف رلا ت اعتیاؿی یا رلا ت بؼیؼ اف هؼـفیت ،بـتیـ ػاينیتى یؾغهیای لیوای ىیلوی و
غْبیّ ،ؼف اؿاػه (ياىی اف ػوإف ،هلکاغ اعاللی ،رو ارتماػی و ا یوهای ارتماػی) و به وییژه ّیؼف ایمیاو
ػاينته و به تبغ آو ػؿک ػام ؿا به افـاػ ػاؿای ایماو لوی ينبت هیػهؼ
 .7-7رابطه ی دیى و اخالق

با توره به تبییًی که هکياتى اف اعاللی و ىکلگیـی هفاهین اعاللی و صتی هؼف افؼال اعاللی اؿاهیه ػاػه امیت ،بیه
وّوس هیتواو گفت که بـای ػیى راییاهی لاهل ييؼه امت ،ایى ػؿ صا ی امت که هیؼف اعیالق ػؿ ػییؼگاه ػالهیه
ٕبإبایی ؿمیؼو به عؼاويؼ امت که فاؿؽ اف ػیى يمیتوايؼ هوؿػ توره لـاؿ گییـػ ػؿ ػییؼگاه ػالهیه ،ػییى و اعیالق اف
صیج تضمك يظن و ايتظام ػؿ راهؼه و تضکین ؿوابٔ اينايی و پایؼاؿ ماعتى بًیاػهای راهؼه و ػعا یت ػؿ بمیاء چًییى
يظن و امتضکاهی ،آحاؿ واصؼ ػاؿيؼ و اف ایى رلت هیتواو پؾیـفت که ػیى و اعالق ػاؿای وصؼغ هنیتًؼ اییى اهیـ ؿا
هیتواو ػؿ اؿراع صل اعاللی به صل پـمتو هياهؼه و تبییى يموػ ،بؼیى هؼًا که هـ هکتب اعاللیی ػؿ يلاییت بیه
تضمك و فؼلیت بغيیؼو به صل پـمتو هًزـ هیىوػ که عوػ ،ػیى;صك :امت (اهیؼ)9972 ،
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يتیجهگیزی
ػؿ والغ هماینۀ ايؼیيههای ػالهه ٕبإبایی و هکياتى ػؿ صوفۀ ػلل ّؼفهای اعاللی ػؿ چًؼ وره لابل توره امت:
 9هـ ػو هتفکـ به هولؼیت ايزام فؼل و ػؿک ىغٌ ػؿ آو هولؼیت تأ کیؼ ػاؿيؼ< اهیا يکتیۀ لابیلتأهیل اییى امیت کیه
ػالهه افقوو بـ ػؿک ىغٌ ػؿ هولؼیت به اٍول حابت و هتغیـ اعاللی باوؿ ػاؿػ و ایى ػؿ صیا ی امیت کیه هیکيیاتى
يمو اٍول اعاللی ؿا ياػیؼه هیگیـػ
 1آؿاء و ايؼیيههای ػو هتفکـ بیايیـ ایى هوّوع امت که هـ ػو هتفکـ ػؿ تبیییى ػلیل ّیؼفهیای اعاللیی بیه ػؿک
ىغٌ اف هولؼیت اىاؿه ػاؿيؼ و هؼتمؼيؼ ػو يوع ػؿک ػام و هضؼوػ اف هولؼیت هیتوايیؼ وریوػ ػاىیته باىیؼ هیـ ػو
هتفکـ ػؿک ػام ؿا به افـاػ بافْیلت اعتَاً ػاػهايؼ و هؼتمؼيؼ که افـاػ هؼؼوػی هیتوايًیؼ چًییى ػؿکیی اف هولؼییت
ػاىته باىًؼ
 9هـ ػو هتفکـ ّؼفهای اعاللی ؿا ياىی اف ػؿک هضؼوػ اف هولؼیت ػاينتهايؼ ،اها ػؿ تببییى ػواهیل ػؿک هضیؼوػ،
اعتالفيظـ و اتفاقيظـهایی هیاو آؿاء ػو هتفکـ وروػ ػاؿػ هـ ػو هتفکـ ّؼف اؿاػه ،غلبۀ اصناك بیـ ػمیل ،تنیلین
ومومه ىؼو و رؾابیت فؼل غیـاعاللی ؿا هٖـس يموػهايؼ ،اها ػالهه افقوو بـ ایى هواؿػ به رلا ت اعتیاؿی و ّیؼف
ایماو اىاؿه کـػه و آو ؿا بهيضو رؼی بـؿمی يموػه امت ،ایى ػؿ صا ی امت که هکياتى به ایماو تورلی يؼاىیته و ػؿ
تبییى ّؼف اعاللی و صتی عوػ اعالق هیچ اىاؿهای به ػیى و هؤ فههای آو يکـػه امت ػؿ والغ ،هکياتى بیيیتـ بیه
لوی بوػو هالصظاغ غیـاعاللی اف هالصظاغ اعاللی ،افنـػگی و ياتوايی ياىی اف پیچیؼگیهای فيؼگی ،ػ بنتیی به
هؼیاؿهای اعاللی فـاتـ اف تواو ىغٌ و ػؼم توايایی ػؿ ؿمیؼو به آو هؼیاؿها اىاؿه کـػه امت
 4اعتالف يظـ ػو هتفکـ ػؿ صوفۀ ؿابٖۀ ػیى با اعالق يیق يمایاو هیىوػ ػؿ ػییؼگاه هیکيیاتى ؿابٖیهای هییاو ػییى و
اعالق هياهؼه يمیىوػ و ىایؼ بتواو یکی اف يمآ ّؼف ػیؼگاه وی ؿا غفلت اف توره به يمو ػیى ػؿ ؿابٖه با اعیالق
ػاينت ،ػؿ صا ی که اماك ػیؼگاه ػالهه ،ػؿ ؿابٖۀ آو با ػیى ػؿ اعالق يمایاو هییىیوػ ػؿ والیغ ،ػالهیه هلینتیـیى
ايییقۀ اعالق ؿا ؿمیؼو به عؼاويؼ وػؿک صْوؿ ا لی بیاو يموػه و همچًیى هلنتـیى ػلت ّؼف اعاللیی ؿا ّیؼف
ایماو هٖـس ػاينته امت
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پیيىشتها
1. Akrasia/Weakness of Will
2. David McNaughton
3. Moral vision: An introduction to ethics
4. Unprincipled Ethics
5. Deontology
6. Agent-Relativity and the Doing-Happening Distinction
7. Value and agent-relative reasons
8. Moral motivation

 هوّوع و ؿویکـػ پژوهو صاّـ تٖبیمی و هماینهای امت و با توره به ایًکه هؼايی هتفاوتی افهمو ۀ تٖبیك و فلنیفۀ تٖبیمیی9
وروػ ػاؿػ< اف ایى ؿو بایؼ به ایى يکته اىاؿه ىوػ که تٖبیك هوؿػيظـ ػؿ پژوهو صاّـ اف يوع تٖبیك آؿاء ػو هتفکـ ػؿ ییک هنیللۀ
عاً امت
10. Moral particularism
11. Deontology
12 .W. D. Ross (1877-1971)
13. Moral Generation
14. Consequentialism
15. agent‐ neutral
16. agent-relativity
17. constraints
18. options
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