


 

 

 

 

 

 انگیزشی ییگرابرونناپروایی و اخالق

 منفرد  ی محمدبهروز  

 ده یچک

ا ی ا   ؟است  ی چه کس  ناپروا اخالق فرد    : است که   ها پرسش ن  ی ن پژوهش درصدد پاسخ به 

او چ  ن ی تر مهم  کدام  ش، وجود   و   ؟ست ی عامل وجود  از  ی   با   ییگرا برون و    یی گرا درون ک 

نمونه   ناپروا اخالق گفت وجود فرد    توان ی م ا  ی آ   ، گر یسازگار است؟ به عبارت د   ی زش ی انگ 

ا یدرست است؟    ی زش ی انگ  یی گرا برون جه  ی بوده و در نت   یزش ی انگ   ی یگرا درون   یبرا   ی نقض 

را سازگار با   ناپروا اخالق ن حال وجود فرد  ی بود و در ع   یزش ی انگ   ی گرادرون   توانی منکه  ی ا 

 یزشی انگ   ی ی گرابرون و    ی ی گرا درون ابتدا مراد از    ها پرسش ن  ی پاسخ به ا   ی آن دانست؟ برا 

محمدتقی و    ی آمل  ی جواد، عبداهلل  یی طباطبا محمدحسین    ی آرا   ی دگاه مطلوب بر مبنا ی و د 

ختن یبرانگ   ی را برا ی صرف حکم اخالق  ی زش ی انگ   ی گرادرون .  شود ی م روشن    ی زد ی مصباح  

ل یبه نام م   ی وجود عنصر   یزش ی انگ   یگرا برون و    داندی م بسنده    یفعل اخالق   دادنبه انجام 

رسیم که وجود افراد در نهایت به این نتیجه می.  داند ی مشدن الزم خته ی برانگ  یز برا ی را ن 

گرایی انگیزشی است و این مثال ای پیش روی پذیرش رویکرد درونناپروا دشواره اخالق 

گرای انگیزشی دهد. برون گرایی انگیزشی سوق مینقض، فرد را به پذیرش رویکرد برون
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 مقدمه 

است.   یل اخالقیل و اجتناب از رذافضای  یاجرا  یشدن براخته یبرانگ  یبه معنا  یزش اخالقیانگ

ا  ی  یخوباز  و صادر شده و  ااز    یاخالق  ینکه حکمیبا وجود ا،  چرا فرد  :ن است کهیا  یپرسش اساس

خته یبد برانگ  یا ترک رفتارهایخوب    یرفتارها  دادنبه انجام  ، آگاه است  یاخالق  ی رفتارها  یبد

خته یبرانگ  ی و گاه  شود یمخته  یخوب برانگ  یرفتار  دادنبه انجام  ی نکه چرا گاهیا ای؟  شودینم

  یرفتارها  دادنانجام  یشدن فرد به سوختهیدر برانگ  یچه نقش  ی ن ید  یباورها  ،نی؟ همچنشودینم

ن  یب  یم که چه نسبتیالزم است بدان  هاپرسشن  یپاسخ به ا  ید؟ برابد دار  یخوب و ترک رفتارها

اخالق احکام  است  یگویراست»مثل    یصدور  سو  «خوب  انگ  یاز  و  ویشخص  عمل    یبرا  یزه 

وجود ،  مصداق آن احکام  دادنبه انجام  ی شدن عامل اخالقخته یبرانگ  یعنی،  معطوف به آن احکام

اخالقیآ  .دارد احکام  ادراک  و  فهم  انجامیانگ  یبرا  ی یتنهابه  ی ا  به  فرد  اخالق  دادنختن    ی رفتار 

ای  استبسنده   چنیا  بر  افزون  ادراکینکه  و  فهم  نین  می،  انجامیازمند  به  رفتارها  دادنل    یآن 

د ضرورتاً آن رفتار را انجام ست که فرین نینجا منظور اید که در ایم؟ توجه کنیز هستین  یاخالق

در    ، شدن داشته باشد. به هر حالختهیبرانگ  یبرا  ی لین است که دلیا ترک کند، بلکه مراد ای داده  

بودن صدور حکم  و به بسنده گرفتهرا  1یزشیانگ ییگرادرونجانب  ی، برخهاپرسشن یپاسخ به ا

ز موضع  یگران نی ند و دمعتقد  یمصداق آن حکم اخالق  یشدن فرد به سوخته یبرانگ  یبرا  یاخالق

ل به  یازمند مین  ی افزون بر صدور حکم اخالق  معتقدندرا انتخاب کرده و    2یزشیانگ  ییگرابرون

 م.  یز هستیآن ن دادنانجام

ا بس  رسد یم  نظر  به  خصوصن  یدر  اسالم  یاریموضع  متفکران  قب  یاز  محمدحسین ل  یاز 

  مهم  لهئمسکرد باشد. اما  ین رویز همینیزدی  مصباح  محمدتقی  و    ی آمل  یجوادعبداهلل    ، ییطباطبا

  یعن )ی  ناپروااخالق به نام وجود فرد    ینقض  نمونه  :که  استن پرسش  یپاسخ به ا  پژوهش حاضر،

ن  یادر    ،گری؟ به عبارت د کندیم د  ییکرد را تأ ین دو رویک از ای   کدام  (اتی به اخالق  عتناا یبفرد  

را  ی یناپروااخالق  دشواره، یزش یانگ ییگرابرونو  ییگرادرون  کردنپس از روشن یمکوشیممقاله 

الزم است مراد از فرد   منظوردین. ب م یاوبک   یزشیانگ  ییگرابرون   دیی تأ و در    ییگرادرون نسبت به  
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ت روشن شود ی در نهاان شود تا  یب   ی عوامل آن از نگاه تفکر اسالم  نیترمهماز    یکیو    1ناپروا اخالق 

به   روی ن شخص ی وجود چن امکان    سبب که  و   تواند ی نم  ی زش ی انگ   یی گرا درون کرد  ی ،  باشد  درست 

 است.  تر موفق  ، یان متفکران اسالم ی ن در م ی همچن  ،یزش ی انگ   ی یگرا برون دگاه ی د 

 ی زشیانگ ی ی گرابرونو  ی ی گرادرون. 1

تحل   یزش ی انگ   ی یگرا درون اساس    بر  طور  شخص   یضرور   ی لی به  اگر  که  که   یاست  کند  حکم 

است  X  رفتار   دادن انجام »  دست « درست  حدود ،  تا  انجام   ی کم  انگ   دادن به  فعل  شودی آن   خته 

 (Stanberg, 2004: 171 )  . انجام یشدن دارد، نه ا خته ی برانگ   ی برا   ی لیدل   ی عن ی آن فعل را  نکه ضرورتاً 

شدن فرد به خته ی و انگ   یاحکام اخالق ن  ی ب   ی و درون   یمفهوم   ی وندی نسبت و پ   ، ن اساسی دهد. بر ا 

عمل معطوف به   دادن به انجام ضرورتًا    ی احکام اخالقعمل منطبق بر آن احکام وجود دارد و    ی سو 

که چه   م ی کن ی نم به عالم خارج نگاه    ، گر یبه عبارت د (.  Krichin, 2012: 151)  ند ا زاننده ی انگ   آن احکام 

 یحکم اخالقصدور  که    م ی ن ی ب ی م و   م یاو ک می را   ی م اخالق یبلکه مفاه  ، افتد ی مدر عالم خارج    ی اتفاقات

را با صدور آن ی ز است.    یاخالق   اشکال در حکم   ،د انز ی نگ ی و اگر ن   اند ز ی نگ ی ب ش دادنفرد را به انجام د یبا 

ارتباط تلق  ی م  ی و مفهوم  یدرون   ی حکم،  ا   یاخالق   ی ان طرز  او  از جانب  انتخاب فعل  و  جاد ی فاعل 

حکم کند   «صادقانه » و    « گاهانه آ»   S  به نام   یاگر فرد   ،حات ی ن توض ی با ا   .( 32:  1383،  تن و نا مک )   شودی م 

مطابق حکمش   یحد   تاو  دارد    X  دادن انجام   ی برا   یلی و دل   زهی گاه انگ درست است، آن   X  دادن انجام   که 

شد ی انگ بر  خواهد  ا   ، خته  ب یمتضاد    یها زه ی انگ نکه  ی مگر  موانع  شود   یرونی ا  او  خواست  د ی ق   .مانع 

از   را خارج کنیم،   نقض   ی ها نمونه   ی تا برخ   م ی بر ی م کار  ه  ن جهت ب ی را از ا   « صادقانه » و    « آگاهانه » 

ا تئاتر ی نما  ی س   گری نکه در مقام باز ی ا ای   کنندی م حکم    یناآگاه  ی از رو   یکه همانند طوط   یل افراد ی قب 

ا کنندی نم صادقانه حکم    و هستند   واقع ی . چون  افراد حکم  برانگ ئ ، مس کنندی نم   ی ن  شدن خته ی له 

صادره و اساسًا احکام  ندی آ ی نم شمار به نقض   یها نمونه ن افراد  یمعنا ندارد و ا   ی ن افراد ی چن  بارهدر 

احکام   آنها  بود نخواه   ی معتبر   ی اخالقاز   ی ی گرا درون ق  ی تدق   ی برا .  ( Krichin, 2012: 152-154)   د 

ش ی ، پ یزش ی انگ   ی یگرا درون ان شود؛ بر اساس  یز ب ی ن   ل ی دل   ی ی گرا درون با    شالزم است تفاوت   ی زش ی انگ 

 
1. amoralist 
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 ی ن برا ی کرده و صادر کند، هم  ی را شناسای   ی ک کرد که اگر فاعل، حکم اخالقا ر اد   توان ی م از تجربه  

ل، ی دل   ی یگرا درون اساس    که بر   ی بسنده است. در حال  یعمل اخالق   دادن انجام   ی ختن به سو ی برانگ 

دل   یاحکام اخالق   ی یشناسا   ین ی ش ی به طور پ  فاعل   ی برا   ی عمل اخالق  دادن انجام   ی برا   یل ی ضرورتاً 

اساس   ،قت ی در حق   (. Brink, 1984: 113)   د آوری م فراهم   نام  یفرد   اگر   1لی دل   ییگرا درون   بر   S  به 

 X  دادنانجام   یبرا   یل ید دل ی پس با  ،است   X  دادناخالقًا ملزم به انجام ا صراحتًا بداند که  ی آگاهانه  

 ی ل را برا ی ن دل ی شتر ی ، ب X  دادن در مقابل انجام   ی ذات  هاییل دل اب  ی که در غ   ی به طور   ،داشته باشد 

 (. Zimmerman, 2010: 54-60)   خواهد داشت  X  دادنانجام 

ا  یزشیانگ  ییگرادرونتصور شده است که    ،در مجموع آرایاز    ی ن جهت معقول است که 

واقعاً حکم    ی چگونه ممکن است کس  ،ن اساسی. بر ارسندیمافعال به نظر    ی بالذات راهنما  یاخالق

  . (33  :1383،  تنونامک)نداشته باشد؟    شندادنانجام  یبرا  یلیچ دلیه  اما  ،از او صادر شود  یاخالق

از جمله  ،یاخالق ییگراواقعلسوفان فرااخالق معترض به یاز ف ی اریبس ین است که حتیهم یبرا

  که   اند کردهو ادعا    ند اقائل  یزشیانگ  ییگرادرونز به  ین  ،سیت و جوئیمونز، اسمی، تیمک   .لا  .یج

ن احکام  یب  یک یوند نزدیپ   ،صادق محتمل باشد  یوجود داشته و احکام اخالق  ی اگر اوصاف اخالق

انگ  یاخالق داردیو  وجود  ا  (.Finlay, 2007: 832-833)  زش  معتقد  ن یاز  چون    اندبودهرو  که 

وجود  یزشیانگ  ییگرادرون با    تواندینم  یاخالق  ییگراواقع امکان  در  باشد،  اوصاف   یسازگار 

 . هستد یترد یاخالق

فهم   از    یزش ی انگ   ی یگرا درون با  روشن  ی ن   یزش ی انگ   یی گرا برون مراد  اساس   بر.  شود ی مز 

زه خارج از حکم ی زه محتمل بوده و انگ ی و انگ   ین حکم اخالقی وند ب ی ، پ ی اخالقزش  ی انگ   یی گرا برون 

لحاظ   از که   شود   اثبات فرد    ی برااست   محتمل   ر ی ن تصو ی در ا   (.Krichin, 2012: 107) است   ی اخالق 

عمل به حکم  ی برا   یزش ی چ انگ ی ه آن فرد   یباشد، ول وجود داشته   ای صادقانه   یاخالق   حکم  یمفهوم 

باشد،  یاخالق  نبا  یعن ی  نداشته  بداند که  شدن خته ی برانگ   ی برا   یل ی دل   ی ول  د،ید دروغ بگو ی شخص 

ل مرتبط با آن ی از م  یو  ی ز برخوردار ی شدن فرد ن خته ی برانگ  ی نجا عامل مهم برا ی نداشته باشد. در ا 

پ یق   یعن ی   ،یان گرادرون خاص    یادعا   یزش ی انگ   ی یگرا برون   ،قت ی در حق عمل است.   وند ی د ضرورت 

 هچند محتمل است همرا هر   گویدی و م  ندک می   ، را رد زشی و انگ   ین حکم اخالق ی ب   یو درون   یمفهوم 

 
1. Reasons Internalism 
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اخالق وجود    یبا حکم  قو   ای یزه انگ شاهد  و  اخالق یباش   یمناسب  اما صدور حکم  با   یم،  ضرورتًا 

ن است ی ا  ی ز به معنا ی ل ن ی دل   ی ی گرا برون   (.Ibid.: 151-152)  وند ندارد ی پ   ی شدن فاعل اخالقخته ی انگ 

 یلی چ دل ی ن حال ه ی اخالقًا بر او الزم است و در ع   یداشته باشد که فعل  یباور مستحکم   ی که کس

 .(34: 1383، تنونامک) ابد یعمل مطابق با آن الزام در خود ن   ی برا 

آرا اسالم  یبرخ  یبا مالحظه  محمدتقی  و    یآمل  ی، جوادییطباطبا ل  یاز قب  یاز متفکران 

و    «ییگرادرون»  تعابیربه    اًنکه صراحتیبا ا،  شانید که ایجه رسین نتیبه ا  توانیم  یزدیمصباح  

.  اند کردهد  ییرا تأ   یزشیانگ  ییگرابرونکرد  یرو  یبه نحو  ،اندنداشته   یااشاره  یزشیانگ  «ییگرابرون »

قو ه عامله که در عضالت    . 1؛  کند یم ان  یتحق ق فعل در عالم خارج ب  یچهار مبدأ برا  ی مثالً طباطبای 

ل فرد  یشوق و م .2؛ آوردیدرمفعل به حرکت  دادنانجام یانسان را برا یانسان قرار دارد و اعضا

  یمتفاوت   یهاراهکه از    یصورت علم  .3  ؛که البته قبل از قوه عامله وجود دارد  ،فعل  دادنبه انجام

کننده  کیاراده که تحر  .4  ؛دهدیمکه دارد سوق    یت و هدف یغا  یو فاعل را به سو  شودیمحاصل  

ل  یکه شوق و م  شودیمحاصل    طباطباییاز عبارات    . (233-232:  1387،  یی)طباطباقوه عامله است  

نکه فاعل، آن  ید هر دو در کنار هم باشند تا ایاست و با   ینسبت به صورت علم  ی ت متفاوتیوضع

معرفت فرد    ، زین  یزدیک کند. از نظر مصباح  یعامله او را تحرز قوه یفعل را اراده کند و آن اراده ن

بلکه آن    را انجام دهد،آن  کافی نیست تا شخص    یتنهای، بهیعمل اخالق  دادنبه ضرورت انجام

 : گویدیم  یز هست. ویل و اراده نیمثل م یازمند عنصرهای یفرد ن

به منزله    ی عن ی حرکت است؛    ی ل در واقع عامل اصلیم، م ی ه کنی ن تشب ی اگر انسان را به ماش 

است که راه   یچراغ   ی. علم و آگاه کند ی م د  یحرکت تول   ی الزم را برا   یموتور است که انرژ 

 .( 424:  1376، ی زد یمصباح )  سازد ی مر حرکت را مشخص  ی و مس   کند ی م را روشن  

  یش و کششیل، گرایگونه م  ادراک است و از هرصرفاً  کارکرد عقل    گوید می  یزدیمصباح  

ن کند، بلکه دو عامل  یمت انسان را تأ یزه فعالیانگ  تواند ینم  یی تنهاعقل به  ، نی. بنابرااست  یته

ال  ی دستگاه ام  . 2  ؛ یدستگاه شناخت و شعور و آگاه   . 1ر دارند؛  ی ثتأ   یاریجاد فعل اختیمشترکاً در ا

  ی هاانسان  در   یکاربرد عقل نظر  ، زین  ی آمل  یاز نظر جواد  . (129:  1373،  همو)  ها یزهانگو    ها یشگراو  

  از   یهمه آنها محتمل است فهم و شناخت برابر  یرا برایهمسان باشد، ز  تواندیممؤمن و کافر  

  ی که مبتن  یی هااستداللرا در  یدها داشته باشند، زی دها و نباین بایرفتارها و همچن  یو بد  یخوب



 1399پايیز و زمستان ، 44 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

54 

ن  امؤمن  فقطست. اما در حوزه عمل،  ین انسان مؤمن و کافر نیب  ی، فرقاست  یهیبر مقدمات بد

خوب   ین رفتارهایرا عمل به ای، زکنندیم دها عمل  یخوب و با  ی ق رفتارهایهستند که به مصاد 

و چون انسان مؤمن و کافر در عقل    استمرتبط    ی ز به حوزه عقل عملیمان نیو ا  استمان  یالزمه ا

در عبارات فوق روشن   .(16:  4ج،  1383،  یآمل  ی)جوادز تفاوت دارد  ین  شانتفاوت دارند، عمل  یعمل

تحق ق   یاز فرد برا  یو صدور حکم اخالق  یز صرف آگاه ین  یآمل  یدگاه جوادید  یاست که بر مبنا

دها عمل  یخوب و با  یق رفتارهاین به مصاداطور که مؤمنست و اال همانیبسنده ن  یرفتار اخالق

  ی و آگاه  یافزون بر صدور حکم اخالق   ،نیبنابرا  . ز به آنها عمل کنندیکفار ن  بایستیم   کردندیم

  صرفاً ت یعمل حاصل شود و در نها دادنل به انجامیمان، میل ای از قب یعنصر سببالزم است به 

 . انگیزاندیبرمفعل است که فرد را  دادنل به انجامیم

 « ناپروااخالقفرد »مفهوم . 2

آگاه است و به آنها علم دارد و در    ی الزامات و احکام اخالق  ازاست که    ی کس  ناپروا اخالق شخص  

ن الزامات او را به یو ا  دهدینم  یتیبه آن احکام اهم  ی، ولشودیمصادر    اواز    یجه احکام اخالقینت

انجام اخالق  دادنسمت  فرد یچن  یعنی،  کندینمک  یتحر  یفعل  دارد    ین  قبول  آنچه  از  که  به 

ممکن    ین افرادیچن  .(Brink, 1984: 48)  است  اعتنایبو    توجهیب،  است  برخوردار  یت اخالقیاهم

  دادنبه انجام  ،هاآرمانو    یمثل منافع شخص  ،یر از مالحظات اخالقیغ   یمالحظات  سبباست به  

  ی ارزش هنر را باالتر از ارزش زندگ  ی ممکن است کسمثالً  خته شوند.  یبرانگ  یاخالق   یرفتارها

به    یتیچ اهمیه  ،مثل اهرام مصر  ،یهنر  یهاسازه  یساختن برخ  منظورکند و به    یانسان تلق 

  ی کس  ناپروااخالق فرد    ،گریبه عبارت د  .(190  :1383،  تنونامک)  د هدنشدن جان هزاران انسان  فدا

، مصداق آن  یبه حکم اخالق  ندادنتیاهمدلیل  به    ی، ولشودیم از او صادر    یاست که حکم اخالق

ا احتکار  یمثل دروغ    یبودن رفتارهای ح و بدیبه قب  یفرد  بسامثالً چه.  شودینمو صادر  احکم از  

و همچنان دروغ  را ترک نکند  ، آنها  ی اخالق  یهاآموزهبه  ندادن  تیاهم  دلیل به    ی حکم کند، ول

  شان، بودنیعلم به اخالقرغم  علی  ،ی اخالق  یهافرمان  کردنن افراد با ترکی. اکند و احتکار    ویدگب

ضعف کسی که  ، برخالف  کنندینمو احساس گناه    برندینمو عذاب وجدان رنج    یاز تعارضات درون

به  و    دارد  یاخالق است  و    یاخالق  یهافرماناز    نکردنتیتبعدلیل  ممکن  عذاب وجدان  دچار 
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ان  یب  یخود را به نحو  یهامثال  کوشندمی  ییناپرواالق اخ  دشوارهشود. طرفداران    ی تعارضات درون

زش مناسب ینکه بتوان فقدان انگینباشد تا ا  یا شکست ادراکی  یضعف شناخت   یکنند که فاعل دارا

؟ شودی م   ا و ناپر اخالق سبب وجود افراد    ی چه عوامل  : که ن است  ینجا ایدر ا  مهمن کرد. پرسش  ییرا تب

ق ی شناخت دق فقدان    توان ی مرا    ناپروا اخالق عوامل وجود فرد    ن ی ترمهم د توجه داشت که  یدر پاسخ با 

  البته ت.  دانس  یاخالق  یرفتارها  دادنبر انجام  یشخصا تقدم منافع  یستن  ی ز ی ج اخالق ی از نتا   ی و 

 یانگرا ناشناخت را  ی : ز ان ی گرا ناشناخت   .1ست؛  ی صور ن مت ف  یدر قبال دو ط  ناپروااخالق وجود افراد  

صدور    ،. از نظر آنهادنکنیم  ی به رفتار تلق   ه ی ا توص یل و احساس ی را همسان با م  ی اخالق  ی رفتارها 

ات  یندادن به اخالقت یله اهمئجه مسیو در نت  انجامد یممصداق آن    دادنبه انجام  یحکم اخالق

ند. از  اکاذب  ی اخالق  یهاگزارهکه معتقدند همه    یاخالق  یخطا  نظریهروان  یپ   .2  ؛ستیتصور نم

ات  یفرد به اخالق  ندادنت یاهم  یبرا  یوجود ندارد وجه  ی صادق  یاخالق  گزارهچون    ،زینظر آنها ن

که   شودیمتصور    انیگراشناخت   خصوصدر   فقط  ناپروااخالق وجود افراد    ، نی. بنابراماندینم  یباق 

 شان است.یبرابر با باور اخالق  شانیحکم اخالق

 هاآموزه د به  ی نبودن وجود دارد. تق   ناپروا اخالق و    ی ندار ی ن د یب   یم ی نکه نسبت مستق ی ا مهم  نکته  

که چنان نباشد.    ناپروا اخالق و    هد ت دی ات اهم یبه فرد کمک کند تا به اخالق   تواندی م   ی ن ی د  ی و باورها 

دها عمل یخوب و با   ی ق رفتارها ی هستند که به مصادن  ا مؤمن  فقط   د یگو ی م  ی آمل   ی جواد گذشت،  

مرتبط   ی ز به حوزه عقل عملی مان ن ی و ا   است مان  ی خوب الزمه ا   ین رفتارها ی را عمل به ا ی ، ز کنندی م 

ات معتقد است ی آ  ی با استناد به برخ   یی باشد. طباطبا  ناپروا اخالق   تواند ی نمندار  ی . پس فرد داست 

 یو سعادت اخرو   ی ق ی اساس آن، هدف اخالق کمال حق   که بر را دنبال کرده    ین ی ر اخالق د ی قرآن مس 

ان ی در ب   وی. البته  ندهد   ت ی اهم ات  یبه اخالق   تواندی نمخود    ی ر اخرو ی خ   ی ندار برا ی فرد است و فرد د 

که به کمک  داند ی مت خدا  یرضا   فقط هدف از اخالق را   ، ی د ی اخالق توح   ی عن ی،  مسلک سوم اخالق 

روشن است که   ییطباطبا   ی در آرا   .(375:  1ج،  1417،  ی)طباطبای  ابد یی مش  یافزا   مان فرد به خدای آن ا 

ای رضا  توان ی نم  به دنبال  دنبال کرد و  را  واقعی ت خدا  اما    ی مان  به اخالق   بود  ناپروا اخالق بود،  و 

 نداد. ی ت ی اهم 
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 ی زشیانگ  ی ی گرادرون یرو  شیپ ناپروا اخالقوجود  دشواره. 3

ردیدل  نیترمهم در  افراد  یزشیانگ  ییگرادرون   ل  وجود  امکان  برا  ناپروااخالق ،  ح یتوض   یاست. 

، ابتدا الزم است  دیآیم شمار به یزشیانگ ییگرادرون  رد یبرا ی ل یدل ناپروااخالق نکه وجود فرد یا

ایب  ی زشیانگ  یگرادرون  یهااستدالل تا  از نمونه نقضنکه نحوه  یان شود    ناپروا اخالق   یاستفاده 

 ؛ میکنیماشاره  گرادروننجا به دو استدالل یگردد. در ا ترروشن 

  ی با محتوا  ی حکم  Sبه نام    یاگر شخص  استدالل کرده است که   یزشیانگ  یگرادرون  .الف

  یخته نشود، به طور شهودی انگ  Xعمل    دادنبه انجام  ی لو  ، کند  انی برا    «درست است  X  عمل»

به   یودادن  پول»که    کندیم حکم    Sم که  یاگر بشنو  مثالًم بود.  یخواه  نما متناقض  یشاهد نوع 

ط الزم  یبا وجود شرا،  Sم که  ین حال باور کنیو در ع   «بوده و خوب است  یکار درست ازمندیفرد ن

فعل    ،مانع  فقدانو   ن  «دادن»پولبه  فرد  سازمان  یازمند  یبه  و  کنندهتیحما ا  خته یبرانگ  یاز 

م شد.  یخواه  زدهشگفتن صورت  یدر ا،  وجود ندارد  یشدن وختهیبرانگ  یبرا  ی لیو دل  شودینم

و    کند  یحکمن  یچن  Sنکه  ی ما مشکل است فهم ا  ین است که برایا  بودننمامتناقضل مهم  یدل

فاقد کارکرد  آن    ظهوران و  یب د،  انزینگیبرنرا    ی آن فرد، و  ی حکم اخالقاگر  را  یزخته نشود.  یبرانگ

ان یب  یاجمله   S  اگر  ،قتیدر حقاز آن داشت.    یتصور درست  توانینمجه  یمناسبش است و در نت

ا  ،کند است  X»ن مضمون که  یبه  دار«درست  باور  ما  اما  انجامی،  به  او  خته یانگ  X  دادنم که 

ن حکم چه  یو اساساً ا کرده انیبن جمله را یم که چرا او ایآنن ییتب یجووشود، ما در جستینم

  شاید زد  ینگینکه اگر نیا ای   .ان شده استی ب  اییداشته و به منظور تحق ق چه کارکرد عمل  یکارکرد

  ی پس اگر کسنکرده است.    حکم  X  دادنانجام  یبه درستدر واقع  م که او  ین باور برسیدر کل به ا

  تواند یم  ین شهودیزاننده باشد و چنیانگ  شد حکمی که با  میکنیمحکم کند، شهوداً ادراک    واقعاً

 .(Standberg, 2004: 178) باشد  ییگراکننده دروندییتأ 

که    گرادرون  ،نیهمچن  .ب است  کرده  ا  یاجمله  یفرد  ی وقتاستدالل  که یبه  ن مضمون 

خته شود. یانگ  عمل   آن  دادنم که به انجامیکند، انتظار و توقع داریمان  یب  «درست است  Xعمل  »

را به    ایجمله  یشخص  یوقتکه م  یاتجربه کرده  اغلب  شده است.با تجربه اثبات    و توقع  انتظارن  یا

است  Xعمل  »مضمون   می کند،  یم  انیب  «درست  انجام  را  عمل  آن  ایدهد  یا  کم  نکه دستیا 

انگ  یی هانشانه انجامختهیاز  به  م  دادنشدن  را نشان  وقت یآن  برآورده  یا  یدهد. مسلماً  انتظار  ن 
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  ییگرادروننکه  ین استدالل هم داللت ندارد بر ایا  م.یهستبرای آن    ینییتب  یجوود، در جستنشو

ارتباط و   یبرابتواند    ییگرادرونکه    کندیمد  ییأ را ت  ییگرادرون  یدرست است، بلکه در صورت

 نکهیعلت ا  یبرا  ی ین نهاییتبن جهت که  یکند، از ا  مطرح  یخوبن  ییتب  زشین حکم و انگیوند بیپ 

دار عبارت شخصیانتظار  ا  یم  که  ی به  است  Xعمل  »ن مضمون  انگ  «درست  با  به یهمراه  زش 

 انیگرادرونکه    ی زش از آن نوع یو انگ  ی ن احکام اخالقیب  یکه ارتباط  استن  یا  باشد، ن  آ  دادنانجام

 .(Ibid.: 179) وجود داشته باشد  ،کنند یمبه آن اشاره 

  یزشیانگ  ی یگرادرون  یدر نف   ها لیدلن  یاز بهتر  یک یفوق و    یهااستداللپاسخ به    نیترمهم

 ی گرادرونن صورت که برخالف تصور  یبه ا  ؛ است  ی کرد کلین رویا  ینقض برا  یهانمونهمالحظه  

نه   ین شخصیچن) کند یحکم اخالق  «آگاهانه»و    «صادقانه»  ی، محتمل است که شخصیزشیانگ

ا تئاتر است که صادقانه حکم  ینما  یگر سیو نه مثل باز  کندینماست که آگاهانه حکم    یمثل طوط

در   یا زه ی انگ ن حال ی برخوردار باشد، در ع  یع ی طب  ی اراد   یو قوا  یروح  یهاتیوضعو از    (کندینم

اخالق  دادن انجام  حکم  آن  با   ی مصداق  تجربه   ، قت ی حق در    .(Krichin, 2012: 154)شد  نداشته   ،با 

زه ی فاقد انگ   ی ، ولشود ی ماز آنها صادر    ی متعدد   ی که احکام اخالق  م ین ی ب ی ماز مردم را    ییهانمونه 

 :ند از ا نقض عبارت  های نمونه   نی تر معروف مصداق آنها هستند.   دادن انجام   ی مناسب برا 

انجام  یکسان  یعنی  :1انیناپروا اخالق   . 1 به  با  دهند ینمت  یاهم  ی اخالق  یرفتارها  دادنکه   ،

که با وجود    ی: افراد2و دچار رخوت ن  یافراد غمگ  .2  ؛ا بد بودن آنها باور دارندینکه به خوب  یا

آن   دادنبه انجام  یلیبودن تمانیافسرده و غمگ  دلیلرفتارها، به    یبودن برخباورداشتن به خوب 

البته    .(Finlay, 2007: 833)  دارند  یف خوبیو تضع  یل به بدیکه م  3افراد منحرف  .3  ؛رفتارها ندارند 

اصول   اصالًکه    یشخص  .1؛  ندیآینم  شمار  به  ینقض  یانمونه تصورند که  هم مگر  یشخص ددو  

را  ی، زستین ناپروا اخالق  ینه خاصیا در زمی  ،ی ا به طور کلی ین شخصیندارد. چنرا قبول  یاخالق

فردی که    . 2  ؛رسدینم  ندادنتیاهمم نوبت به بحث از  یرا قبول نداشته باش  یاگر اصول اخالق

موانع نکه  یاا  یتوجه ندارد    یبه آن اصول اخالق ا  ی  ینه خاصیدر زم  یول  ،را قبول دارد  یاصول اخالق

 
1. amoralists 
2. the depressed 
3. the perverse 
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ر  یغ   ی ست، بلکه عاملین  ندادنتیز بحث از اهمینجا نیدر ابفهمد.  ،  شودیم که مانع    هست  یگرید

 .شودیم   یاخالقیب ندادن باعث ت یاز اهم

  ناپروااخالق وجود افراد    یعن یبحث،  حل  به نمونه م  گفتهشیپ   ینقض  یهانمونه ان  یاکنون از م

  د ی آیم  شمار   بهنمونه نقض    یزشیانگ  یی گرادرون  یبرا  ناپروااخالق وجود فرد    ی. درصورتپردازیممی

 ی به نوع   پژوهاخالق   یهمه متفکران اسالم   کهچنان م ) یبدان   گرا درون را    یاخالق   یگراشناخت که  

 یگراناشناختا  و ال م(  ی ز بدان ی ن   ی زشی انگ   ی گرا درون آنها را    بسا چه هستند و    یاخالق   ی گرا شناخت 

  ی اخالق  ییگراناشناختاساس    را بری، زداند یمر  یرا تصورناپذ  ناپروااخالق وجود شخص    1یاخالق

ندادن به ت یله اهمجه مسئیو در نت   شود یم  ی مصداق آن منته  دادنبه انجام  ی صدور حکم اخالق

نمات  یاخالق عبارت دیتصور  به  احساس  یم  گراناشناخت  ، گریست.  و  توصیل  انجامیا  به   دادنه 

  ی گرا درون   یبرا  یمشکل  ناپروااخالق جه وجود  یو در نت  داندیمبودن آن یرا برابر با اخالق  یرفتار

 گراشناخت   ی برا  فقط  ییناپروا اخالق حال که    ،حی ن توض ی با ا   . کندینمجاد  یا  گراناشناخت  یزشیانگ

ز اگر از وجود فرد ی آن باشد، در ادامه ن   یرو   ش یپ   ای دشواره و  بیاید    شمار   به   ی نقض  ی ا نمونه   تواند ی م 

 است.  گرا شناخت منظورمان در مقابل   م یی گو ی م سخن   ی نقض ی ا نمونه به عنوان    ناپروااخالق 

  ییگرادرونرش  یبا پذ  ناپروا اخالق وجود فرد  لسوفان اخالق،  یف  یاز منظر برخ  ،به هر حال

شخص    د یگویماستنبرگ    مثالً  .کرد استین رویم به ایمستق  ی و اعتراض  نیستسازگار    یزشیانگ

اساس    که بر  یفرد به نحو  ی عنی ،  کند یم   را رد   ییگرادرونکرد  یاست که رو  یکسناپروا  اخالق 

 شود ینمخته  یبرانگ  ،کردنبه صرف حکم  یعنی،  شودی مخته  یانگ   یفعل  دادنبه انجام  ییگرادرون

(Strandberg, 2004: 183) .  دشواره ن است که  یا  ییگرادروننک معتقد است مشکل  یبر  ،نی همچن  

  ییگرابرونکه    کندیمادعا    یو  .(Brink, 1989: 47)  گیردینم  یجد   یرا به اندازه کاف  ناپروااخالق 

امکان وجود    رای، زبودن اخالق را نشان دهد  عمل  یراهنما  یژگ یو  تواندیم  ییگرادرون بهتر از  

  ،کند یم صادر    ی داده و حکم اخالقص  یرا تشخ  ی که اگرچه مالحظات اخالق  کند یم  تصوررا    یفرد

است اثبات  یکاف را یز. دهد ینم  یتیمالحظات اهمن یو به ا ماندیم یباق  ناپروااخالق اما همچنان 

مفهوم  ازکه  شود   حکم    یلحاظ  دارد  داشته  یاصادقانه  یاخالقامکان  چ  یه  ی ول  ،باشد  وجود 

 
 نیست.  گراناشناخت روشن است که هیچ متفکر اسالمی   . 1
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ندادن به اخالق، به  تیاهم  دلیلبه    ی ول  ، د ید دروغ بگویشخص بداند که نبا   ی عنی  ؛ نباشد   یزشیانگ

  ی داشته باشد و لزوم  ین امر امکان مفهومیاست ا  یکاف  یعنی  ؛خته نشودیانگترک دروغ بر   یسو

نیبپذ  شایداگرچه    ،انیگرابروندر مقابل،  .  داشته باشد   یندارد امکان تجرب ست یرند که ممکن 

ن یوجود چن  گویند می  د هرگز وجود نداشته باشد، اما ی بالفعل وجود داشته باشد و شا ناپروااخالق 

 تصور است. م یفرد

  ی یگرادروننقض    یبرا  یانمونهرا به عنوان    ناپروااخالق وجود افراد    کوشدیمز  ین  النداو   -شفر

 ی ل برایو دل  یستن یزش کافیانگ  یات برایصرف دانستن واقع د یگویم   لذاکند.    ی معرف  یزشیانگ

  یی هازهیانگ  .1است؛    محتمل ی احکام اخالق  به  راجعزش  یانگ  نوعدو   ،ی وبه نظر  ست.  ینهم  عمل  

ه ب  کامالً  گاه چیکه  اعتقادیچن  انیگرادرون.  روندینمن  یاز  و    ین  حکم    ی وقت  ند یگویمدارند 

  ؛ماند یم  یباق  ، اما غالباًکم شود  ی. ممکن است تا حدماندیم  ی زش باقین انگیا  شودیم  یاخالق

- شفرد.  نن برویاز ب  کامالًاوضاع و احوالی  در    شاید  یول ،  ندازهیکه در نگاه نخست انگ  یی هازهیانگ  .2

به    یکس   ناپروااخالق شخص    سخن گفته و معتقد است  ی از دومنداو  ال بایاست که  د  ی ک معنا 

ن رفته ی از ب   اش زه ی انگ در اوضاع و احوالی    ی ول ،  است  یکاف  ییتنهاآن حکم به   یعنی  ،خته شودیانگ

ختن ی انگ   ی برا   ی یتنها به   ناپروا اخالق ممکن است حکم فرد    پس .  کندی معمل    یو خالف رفتار اخالق 

به   ناپروا اخالق که آدم  ددهی منشان    ی یها مثال در قالب  یو  . شود خته ن ی انگ بر  اصالً  ی ول باشد، یکاف 

و به حکم   کندی م   یحکم اخالق   یعنی   ،ممکن است   یلحاظ مفهوم  از   و  استمحتمل    یدوم وه  ی ش 

 ؛کندی نم دا  ی پ  یزش ی گونه انگ چ ی ه و   دده می ن   ی ت ی به آن اهم  ی ول  ،معتقد است   یاخالق 

حکم    مثالً.  نیافتنی باشدممکن است فرد دارای هدفی بزرگ و دست  بسیاری از اوقات،   .الف

به آن   د توانینم  د نیبیم  دکنیم فکرش را    یوقت   ی ول  ،د به آن هدف برس  داردفه  یکه وظ  کند یم

 . کندینم دا یزش پ یانگ ،دیرس  توانینم د یگویم  ی و وقت دهدف برس

هدفیرس  .ب به  دال   ی ول   ،است  ریپذامکان  ی دن  به  یبه  مختلف،    ، یشیاندعاقبت  سببل 

 م. یندار دادنانجام یبرا یزشیفه رفت و انگیوظ دادنبه سمت انجام توانینم

 ندارد که بر اساس حکمش عمل کند.   ی ا زه ی انگ   ی ل ی به هر دل   یا   ی حال ی و ب   ی سست   دلیل به  فرد    . ج 
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ا  ی کندینمعمل طبق آنها  یول ،اعتقاد دارد یان یوح یهاآموزهاحکام معطوف به انسان به  .د

 ی ول، خوب است،  داندیمخوب    را  آنکه جامعه    یرفتار  داندیماست و    گرات ینسبنکه شخص  یا

 که انجام دهد.   کندینمدا یپ  یزشیانگ

  ی زشیانگ  ی ول  ، ا بد استیخوب    یزیچ  داند یمن رفته و  یاز ب  اشمحرکه  یکه قوا  یکس  .ه

 . (Shafer-Landau, 2003: 149-150)  کندینمدا یکردن پ عمل یبرا

ا  یهانمونه خالصه   انگ  نیفوق  که  روان  .1  ،زشیاست  امور  است  یبه  مربوط    نظیر   ،افراد 

  یاتیهم خصوص  یلحاظ روان  ازد  ی افراد بابلکه  ست،  ین  یکاف   یو صرف حکم اخالق  ،ه و    جهای  مثال

که ممکن    د و    ب  ،الفهای  ثالم  نظیر  ،وط استبمر  یحکم اخالق  یبه محتوا  .2  ؛داشته باشند

 خته نشود.یانگبر یبر اساس حکم اخالق است فرد 

اسالم م   ی گر ید   هاینمونه   تواندی م   ی متفکر  مؤ   بیفزاید النداو  -شفر   های ثال به   ی برا   ی د یتا 

 یکسان  ،یآمل   ی و جواد   ی بایطباط ابد. از نظر  یب   یزش ی انگ   یی گرا درون   جه ردی و در نت   یی ناپروااخالق 

است به اخالق   ی، ضرور ند ی آی م  شمار  به و از جمله مؤمنان    کنند ی م را دنبال    یهت اال ی که رضا

را   یه ت االی رضا   توانندی نم دادن به اخالق  ت ی را بدون اهم ی ز   . نباشند  ناپروا اخالق ت دهند و  ی اهم 

که   یسان بسا ک چه ن است که  ی ا   یین ادعا ی بر آنها حمل شود. عکس چن   «مؤمن » و    نندکسب ک 

ستند، ی ن ن ا ش قائل نبوده و از جمله مؤمن ی خو   ی و اخرو   یو ی و سعادت دن   یهت اال ی رضا  ی برا   ی ت ی اهم 

 .ست ی ز درست ن ی ن   یزشی انگ   ییگرا درون محتمل است،    ناپروا اخالق باشند. پس اگر وجود    ناپروااخالق 

اخالقمتصور   ی افراد   کم دست را  ی ز  که حکم  انجام   یول  کنند ی مصادر    ی ند  اخالق   دادن به   یرفتار 

 .شوندی نمخته  ی برانگ 

 ناپروا اخالقو وجود   ی زشیانگ ییگرادرون یسازگار یبرا یی هاراه ی بررس. 4

پاسخ   ینمونه نقض عنوان به  ناپروااخالق به وجود فرد  تواند یماز چند جهت  یزشیانگ یگرادرون

نوع  و  چن  یزشیانگ  ییگرادرون ن  یب  یسازگار  یدهد  وجود  فردیو  چنیا  ین  اگر  کند.  ن یجاد 

را   ناپروااخالق ماند و وجود    ی باق  یزشیانگ  یگرادرونهمچنان    توانیمجاد شود،  یا  اییسازگار

 ز تصور کرد.ین
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  ی عن)ی  ناپروااخالق از افراد    ییهانمونهچند پاسخ به    ،یانگرادرونبه نقل از    ،النداو-شفر  .الف

آنها را در پاسخ به    توانیم د  ناشناسب ب است که اگر م  داده  (نیشیدر قسمت پ   هالف تا   هایثالم

  گوید یم   یز تصور کرد. وین  ییگرادرون  رد  یبرا  ناپروااخالق ق وجود افراد  یت استدالل از طریکل

که  یانناپروااخالق از    ی یهانمونهبه    تواندیم  گرادرون دهد  اخالق  اصالً  ینهاا  .1؛  پاسخ    ی حکم 

  یکه حکم اخالق  یکسان  ،از نظر آنها.  شوندینمخته  یانگبرگاه    کمدست چون    .ستندین  یمعتبر

سوو    کنندیم بر  دادنانجام  یبه  حکم  آن  اخالقشوندی نمخته  یانگمصداق  حکم    یمعتبر  ی، 

ما قائل به ضرورت   گویدیم  گرا درون  ،در واقع  .قول استنقل  مقامدر    شانیحکم اخالقو    اندنکرده

کرد    ی حکم اخالق   ی م و اگر کسیشدن هستخته یانگبرو    ین حکم اخالقیب  ی و درون   یمفهوموند  یپ 

  یهستند، ول  ی حکم اخالق  ینها ا  . 2  ؛کرده باشد   ی م که حکم اخالقیخته نشد، قبول نداریانگبرو  

  . 3  ؛ د صادقانه حکم کندی با  یکه هر فرد یدر حال ست،  یقبولش ندارند و حکمشان صادقانه ن واقعاً

  گوید یم در پاسخ  النداو  -شفر  امازه ندارد.  یکه انگ  کندیمتباه  شخودش ا   یول   ،زه هم داردیانگ  واقعاً

باورند    ی چون آنها معتقدند احکام اخالق  .ستین  یجواب خوب  یانگراشناختد  یاز د  3و    2جواب  

د  یباورداشتن با  یرا که برا  یطی، شراشوندینمخته  یانگبرو    کنندیم  یکه حکم اخالق  یینهایو ا

 .(Ibid.: 151-152) ستندین یاکنندهقانعخوب و  یهاجواب ،نیبنابرا . داشته باشند ندارند

  ییگرادرون ن است که  ی ا  ییناپروااخالق و    یزشیانگ  ییگرادرون   یسازگار  یک راه برای  .ب

نحو   یزشیانگ به  کنیتعر  یرا  اخالق ی ف  باور و حکم  برا  یم که  تامه  عل ت  رفتار   دادنانجام  یرا 

نجا  یم. در ایل تصور کنیشدن و مخته یبرانگ  یبرا  یلین دلیم، بلکه آن را همچنینکن  ی تلق   یاخالق

برخوردار    یطول  یارابطه ل از  ی و صدور آن حکم با م  یتصور کرد که باور به حکم اخالق  توانیم

ختن یبرانگ یبرا  یلیدل تواندیم  یم صدور حکم اخالق یم و بگوییاز باور بدان ی ل را ناشید و منباش

ضعف  »ل  یاز قب  یامور  بساچهزاند، اما  ینگیو فرد را ب  اشدب  یرفتار اخالق  دادنانجام  یفرد به سو

م که باور  یبرس  یی به جا  ،گری شود. به عبارت د  یمصداق آن حکم اخالق  دادنمانع از انجام  «اراده

طور ، همانشوندیم   ی کیل  ی علم و م  ی عنیم،  یفرض کن  یرا اعتبار  شانکیل به هم برسند و تفکیو م

  ،ل دارمیخودم منجا من به  ی . در اشودیم  ی ک یل خودم  یکه وجود من با علم من به خودم و م

علم و  دارم  علم  خودم  به  ا  ی چون  میسبب  و    یلیجاد  اشودیمجاد  یا  اییزهانگشده  در  نجا  ی. 

 شمار   بهآن  یبرا  ینمونه نقض ییناپروااخالق ن شده است که ییتب یبه نحو یزشیانگ ییگرادرون
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ور نداشته و حکم نکرده است  با  یاصالً به حکم اخالق   ناپروااخالق گفت    توانیم  مثالًرا  ی، زآیدینم

ا در طول باور  یل در عرض یخواه م ؛ل استیر از می. اما باور غ بودیمل یتحق ق م یبرا یلیدل و اال

  ی ختن فرد به سویر از هم هستند و آنچه در گام آخر باعث برانگیآن دو غ   ،در هر صورت  . باشد

 ل فرد است. یهمان م شودیم فعل  دادنانجام

 ییگرادرون  یبرا  ایدشوارهف کرد که  یتوص  یرا به نحو  ناپروااخالق   توانیم  ،نیهمچن  ج.

را   ی ود اخالقیاست که وجود ق ی کس ناپروا اخالق م ید فکر کنیما نبا  مثالً د. ی این  شمار به یزشیانگ

  است که اساساً اخالق را رد   یکس  ناپروااخالق ، بلکه  بیندینم  ی لیدل  هاآناساس    بر  یول  پذیردیم

کسکند یم او  نوع   ی.  که  تمسخرآم  یاست  تحقی نگاه  و  دارد.  یرآمیز  اخالق  نهاد  به کل    ینها از 

قبل برداشت  که مقوالت    دانستیمیم  یرا کس  ناپروااخالق است که    ییناپروااخالق از    یبرخالف 

اهم  یاخالق آنها  به  اما در عمل  دارد،  را  ن یاگر چن  .( 196-195  :1383،  تنونامک)  دهدیمنت  یما 

ن صدور حکم  یب  ی قیوث  یوند مفهومیهمچنان پ   توانیمم،  یداشته باش  ی یناپروااخالق از    یتصور

کرده است و    اصل نهاد اخالق را رد  ناپروا اخالق شدن قائل بود و گفت فرد  ختهیو برانگ  یاخالق

ن  یاگر ا  ، . به هر حالدهد ینمت  یاز او صادر شده و به آن اهم  یاخالق  یست که حکمین  چنین

  ی یگرادرون  یسازگارناا  ی  یبه بحث از سازگار  یرفته شود، ضرورتیپذ  ناپروااخالق ف از فرد  یتعر

  یکه نهاد اخالق را قبول نداشته باشد، اساساً حکم  یست. کسین   ناپروااخالق و وجود فرد    یزشیانگ

م که به یبحث کن  ین حکم با وجود فردیا  یا ناسازگاری  ینکه از سازگارینکرده است تا ا  یاخالق

 . دهدینم یتیاخالق اهم

و   ی زشی انگ   یی گرا درون ن  ی ب   ی جاد سازگار ی ا   ی برا   ی زش ی انگ   ی گرا درون   یها پاسخ   ،به هر حال 

 یی گرا درون از آنها عبور کرد و    ی راحت به   توان ی نم ست، اما  ی ن   کنندهقانع چندان    او ناپر اخالق وجود فرد  

کرد ی رو   یسازگار   ی برا   ی تجرب   ی یها نمونه د  یبا   یزش ی انگ   ی گرا برون را ناموفق دانست. پس    یزش ی انگ 

 کند. مطرح  ناپروا اخالق ش با وجود  ی خو 

 یزشیانگ ی ی گرابرونبا  ناپروااخالقوجود فرد  یسازگار. 5

 ی ی گرا برون   ییدتأ به    یزش ی انگ   ییگرا درون   رد  ی برا   ناپروا اخالق وجود فرد    ینقض  مثالروشن است که  

  یشپ ای  دشواره  ینقض  نهمون ن  ین الزم است اثبات شود که ایاما همچن  .کند ی مکمک    یزش ی انگ 
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ست. ابتدا توجه  ین  یزشیانگ  ی یگرابرونامده و ناسازگار با  ین  شمار  به  یزشیانگ  ییگرابرون  روی

دادن آن فعل،  شدن به انجامخته یبرانگ  یل برایو م  ی فعل  یباور به درست  گرابروند که از نظر  یکن

ن یمنکر ا  گرابرون نجا  ی. در اآیندیم  شمار  بهکامالً متفاوت و مستقل از هم    یت ذهنیدو وضع

اخالقین مالحظات  که  بسیست  برانگ  یاری،  را  ما  باورهای از  است  معتقد  بلکه    ی اخالق  یزانند، 

را یخواهد بود. ز  یز الزم و ضروریل نیو م  (194  :همان)نبوده    ی ختن ما کافیبرانگ  یبرا  یتنهایبه

با برانگ  «بودن رفتارور به خوب و درستبا»له  ئمس  « آن رفتار  دادنانجام»شدن به  خته یضرورتاً 

  یفعل  یبه درست  یفرد  بساچهن صورت  یست، بلکه آنها جدا و مستقل از هم هستند. در ایسازگار ن

ول باور   باشد،  اهم  اشدب  ناپروااخالق   ی فرد  ی و  یداشته  فعل  آن  به  م  هد ند   یتیو    یبرا  یل یو 

ا  دادنانجام در  باشد.  نداشته  رفتار  تصویآن  از   ییگرابرونکه    کندیمادعا  نک  یبر  ،رین  بهتر 

 گرا برون ن جهت که  ی، از اعمل بودن اخالق را نشان دهد  یراهنما  یژگیو  تواندیم  ییگرادرون

اما همچنان   ، دهدیمص  یرا تشخ  ی که اگرچه مالحظات اخالق  کند یمد  ییأرا ت  یامکان وجود فرد

امکان دارد که حکم    یلحاظ مفهوم  ازکه  شود  است اثبات    یکاف را  یز.  ماندیم  ی باق  ناپروااخالق 

د دروغ  یشخص بداند که نبا   یعنینباشد،    یزشیچ انگیه  ی ول  ،باشد  وجود داشته  یاصادقانه  یاخالق

  یرا عامل مهم برای. زخته نشودیبرانگآن  یو به سوباشد ترک آن نداشته  یبرا ی لیم ی ول د، یبگو

  ی فعل  اوضاع و احوالمرتبط با آن عمل است که در    یلیاز م  یو   یشدن فرد برخوردارخته یبرانگ

ست بالفعل وجود یممکن ن  ناپروااخالق رند که  یبپذ  یانگرابرونبسا  چه در آن فرد وجود ندارد. البته  

 است   پذیرتصور  ین افرادیوجود چن  گویند مید هرگز وجود نداشته باشد، اما  یداشته باشد و شا 

(Brink, 1984: 47-48). 

رو  نیز وجود دارد. از این  یمتفکران اسالم  یل در آرایبودن باور و میت ذهنیبحث از دو وضع

ش  یپ   1. کندکمک    یزشیانگ ییگرابرونرش  یبه پذ  تواندیم  ناپروااخالق وجود افراد    اغلب معتقدند 

معتقدند    یزدیو مصباح    یآمل  یجواد،  ییمثل طباطبا  یمتفکران اسالم  یکه برخگفتیم  ن  یاز ا

علم  ،فعل  دادنانجام   یبرا صورت  و  معرفت  م   یهم  و  شوق  هم  همه  یو  از  قبل  است.  الزم  ل 

 
یی انگیزشی استفاده گرابرون ، ولی از فحوای سخنشان نوعی  اندنداشته البته این متفکران به چنین اصطالحی اشاره . 1

 شود.می 
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آنکه فاعل فعلی را در عالم خارج    یشش مرحله را برا  ی،ریدر تقر  ، لسوفان معاصر، مالصدرایف

ق کند که  یفاعل تصد   .2  ؛قت فعل را درک کندیفاعل بتواند حق  .1؛  است  کردهان  یبدهد    انجام

دا  یپ   یلیآن فعل شوق و م  دادنفاعل به انجام  .3  ؛ا ناسازگار استی، سازگار  یآن فعل با نفس و

ت آن فعل در عالم  یدر نها  .6  ؛ت کند یقوه محر که در نفس او فعال  .5  ؛فعل را اراده کند  .4  ؛کند

 . ( 114: 4ج، 1981مالصدرا، ) شودیمخارج محق ق 

  ی ، عامل اصلبیان کردیمن مالصدرا  یو همچن  یمتفکران اسالمدیدگاه  که از    یگزارش  طبق

و   یل و شوق که البته پس از صورت علمیاز ماست فعل عبارت  دادنانجام یزه برایحرکت و انگ

آگاه باشد    یحکم اخالق  ازرا تصور کرد که    یفرد  توانیمر  ین تصوی. در اشودیممعرفت حاصل  

به    یلیم  یبه حکم اخالق  ندادناهمیتو    ییاعتنایب  سبببه    یاز او صادر شود، ول  ین حکمیو چن

رفتار    یفردبسا  مثالً چهاز او صادر نشود.    یمصداق آن حکم نداشته باشد و رفتار اخالق  دادنانجام

  یل یو م  هدبه آن ند  یتیاهم  شناسانهروانعوامل    دلیلبه    یرا خوب بداند، ول  ییگوراست   یاخالق

را تصور کرد که حکم   ناپروااخالق   یفرد  توانیمز  یل نآن رفتار نداشته باشد. در مقاب  دادنانجامه  ب

  دادنبه انجام یلیجه میو در نت دهد ینم یتیاهم ی، اما به اصول اخالقشودیماز او صادر  یاخالق

نکه دو عنصر  یا  باشد بر  یلیدل  تواندی م  ین فردی. وجود چنشودینمجاد  یاو ا  یبرا  یرفتار اخالق

از هم  یباور و م ند و  ایضرور  یفعل اخالق  یختن به سو یبرانگ  یهستند و هر دو برال مستقل 

 . کندیمد ییأ را ت یزشیانگ ییگرابرون ین امر ادعایهم

ن یی تب   یزش ی انگ   یی گرا درون نسبت به    یزش ی انگ   یی گرا برون ن است که  ی حاصل عبارات فوق ا

با وجود   یزش ی انگ   ی ی گرا برون ت  ی را ماه ی خواهد بود. ز   ناپروا اخالق مشاهده وجود افراد    ی برا   ی بهتر 

 نخواهد بود.  یزش ی انگ   ی ی گرا برون   روی  یش پ   ای دشواره  ناپروا اخالق سازگار است و    ناپروااخالق افراد  

 ی زشیانگ  ی ی گرابرون دیی تأو  ناپروااخالقزش فرد یعوامل انگ. 6

برخ است  محتمل  اخالق  یاگرچه  به  اهمیافراد  بیات  عوامل  وجود  اما  ندهند،   ی برا  یرونیت 

انجامیگبران به  افراد  آنها    ناپروااخالق که  ای  یاخالق   یرفتارها  دادنختن آن  دهد  نمی  اهمیتبه 

سبب شود که    توانستیم  یتنهایبه  یاگر صدور حکم اخالق  ،قتیرگذار باشد. در حقیثتأ   تواندیم

به وجود عوامل   یازینگر  یخته شود، د یبرانگ  آنت دهد و به یاهم ی رفتار اخالق دادنفرد به انجام
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به    نبود.  یزشیانگ نااما  ب  گی،بسنددلیل  براین  ی رونیعوامل  اخالق  یز  حکم  مصداق    ی تحق ق 

و اعتنا    هدت دیاهم  یرفتار اخالق  دادننکه فرد به انجام یا  ین عوامل براید. پس وجود انرگذاریتأث

زش یانگ  یسه عامل مهم برا  ییطباطباز باشد.  ین  یزشیانگ  ییگرابروندکننده  ییتأ   تواندیمکند،  

 : و قرآن استفاده کرد یآنها را از متون فلسف توانیمکه   شمردیبرم یاخالق

  ی از سو  هالت یفضن آن  ی ن تحسیو همچن  یاخالق  یهالتیفض  یویدن  یهادهیفاتوجه به    .الف

بر اساس فلسفه   ،یطباطبایاز نظر    .(355:  1ج،  1417،  یی: طباطبا.کن)   یگر افراد جامعه و افکار عمومید

 . زدیانگیبرم  یفعل اخالق دادناست که فرد را به انجام ییهازهیانگن یچن فقطان،  یونانی

 یشدن انسان به سوختهیانگ  یبرا  ی عامل  تواندیم ز  ین  یاخرو  ی هادهیفا در نظر گرفتن    .ب

مترتب بر    یرا به ثواب اخرو  هاانسان   یاریات بسیآ  کهچنان باشد،    یاخالق  یرفتارها  دادنانجام

  ی ختن انسان به سویانگ  یبرا  ها بشارتن  یو وجود ا  د دهیمبشارت    یاخالق   یرفتارها  دادنانجام

 . )همان(آن رفتارها است  دادنانجام

شدن انسان به ختهیعامل انگ  نیترمهمد خالص و ناب  یتوح  ی، بر مبناییا از نظر طباطب  .ج

ن قرب  ااز مؤمن  یاریاست. بس  ی هقرب اال  یزه انسان برای، انگی اخالق  ی رفتارها  دادنانجام  یسو

 . )همان( دانند یمشدن خته ی انگ یعامل برا نیترمهمرا  یهاال

و    یرحمدلمثل    یصرا عنو  ،  یو اخرو  یوید دنیمثل توجه به فوا  یرون یب  یعوامل  ،در مجموع

رگذار  یتأث  یمصداق حکم اخالق  دادنبه انجامل  یات و میدادن به اخالقتیبر اهم  توانندیمقرب  

هم ایباشند.  بر  افزون  امور  برانگین  باعث  افراد  ختهینکه    توانندیم ،  شوندیم   ناپروااخالق شدن 

حق  یزشیانگ  ییگرابرونکننده  ییدتأ  در  برانگ  ،قتیباشند.  امکان  سوخته یاز  به  فرد   یشدن 

  ید که حکم اخالقیجه رس ین نت یبه ا  توانیم،  یامورن  یچن  سبببه    یاخالق  یرفتارها  دادنانجام

لحاظ را    یدرون  از  انسان  ضرورتاً    انگیزاندیبرنمضرورتاً  اگر  اال   براانگیختیبرمو  اساساً   ی، 

  که  یحالبسنده بود. در    ینبود و همان حکم اخالق  ین اموری به چن  یازیچ نیستن هیزیاخالق

 م.ین امور هستیازمند ایست و نینده نستن بسیزیاخالق یبرا ی حکم اخالق اغلب
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 جه ینت

پ یاخالق  یزشیانگ  ییگرادروناساس    بر وثی،  بیوند  اخالق یق  حکم  صدور  م  ین  به  یو  ل 

مصداق بارز    یاخالق  ییگراناشناختبسنده است.    ،مصداق آن حکم  یشدن فرد به سوخته یبرانگ

ه به حکم ی ا توصیل و احساس  یرا برابر با م  یرا صدور حکم اخالقیاست، ز  یزشیانگ  ییگرادرون

ا  ی  یانگراواقعمثل    یانیگراشناختنکه  ید وجود دارد در پاسخ به ای. اما تردکند یم   یتلق   یاخالق

اگرچه  یبدان  یزشیانگ  ییگرادرونز مصداق  یرا ن  یاخالق  یانگرابرساخت  یزشیانگ  یگرادرون م. 

م  قامه ا  ییهااستداللش  یادعا  یبرا با  البته  که  است  افراد   ،نقض  های ثالکرده  وجود  جمله  از 

واقع  ،ناپروااخالق  در  است.  شده  افراد    ،مواجه  رش  یپذ  روی  یشپ   ایدشواره   ناپروااخالق وجود 

 یزشیانگ  ییگرابرونکرد  یرش روینقض، فرد را به پذ   مثالن  یاست. ا  یزشیانگ  ییگرادرون کرد  یرو

ز برخوردار  ین  ی داتیو از مؤ  یستمواجه ن  گرادرونبا اشکاالت    یشزیانگ  یگرابرون.  دهدیمسوق  

 ی، جوادییل مالصدرا، طباطبایاز قب  یاز متفکران اسالم  یاریدگاه بسید  رسدیماست. به نظر  

با همین  یزدیو مصباح    یآمل اساسین روی ز  کاربرد  باشد.  به  یا  یکرد سازگار  پژوهش، کمک  ن 

  ی رفتارها  دادنانجام  یشدن فرد به سوختهیستن جز با انگیزیاخالق ستن است.  یزیتحق ق اخالق

م روش یریرا بپذ  یکردینکه چه رویو بسته به ا  شودینمبد حاصل    یرفتارها  کردنخوب و ترک

 . کندیمدا یر پ ییستن تغیزیاخالق
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