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 (51/3/79، تاریخ پذیرش:51/5/79)تاریخ دریافت: 
 

 

 

 سرآغاز

در بسیاری از موارد، نگرشی منفیی نسی ب بیل فهسیفل  دیود دارد ز یرا 
بسیاری تصور می کنند فهسفل عهمی انتزاعی اسب   فیهسیوفا  ممیوار  

ناشدنی سخن می گو ند کل گفتما  فهسفی دربار  مسائل پیچید    حل 
درخصوص آنها نتیجل مشخص  ا کاربردی در زندگی  اقعیی نیداردب بیر 
ممین م نا سوال بنیاد ن در ا ن پژ مش ا ن اسیب کیل آ یا فهسیفل در 
زندگی  اقعی کاربرد دارد  ا ا نکل عهمی انتزاعی اسب کل نس تی با عمل 

 انشناسی   دامعل شناسی بسیاری ندارد؟ با تودل بل ا نکل عهومی چو  ر
از م انی نظری خود را از فهسفل گرفتل اند ، فرضیل  اصهی ا ن اسب کیل 
با استفاد  از فهسفل نیز می توا  بل ت یین مسائل عمهیی زنیدگی انسیا  
پرداخبب مدف پژ مش حاضر ا ن اسب کیل بیا اسیتفاد  از ر انشناسیی 

ب بیل ت ییین اختهیال اخهاق کل  کی از شاخل میای فهسیفل اخهیاق اسی
ر انشناختی افسردگی کل  کی از مهمتیر ن اختهاایاا اسیب پرداختیل   
سرنخ مای فهسفی ارائل دمد کل می توانند بل درما  ا ن اختهیال کمی  

 کنندب 
 

 

 

 

 

 
 

 افسردگی
 بیماری مای ر انی متعددی شناسا ی   ط قل بندی شد  اند کل مر    

از  1ا چااش موادل می سازندب افسردگیاز آنها بل نوعی زندگی انسا  را ب
دمهل اختهاااا خهقی اسب کل سهامب ر ا  را دچیار آسییم میی نما ید، 
آسیم سهامب ر ا  نیز بل نوبل خود عهیا   بیر آنکیل ر ا  انسیا  میا را 
پر شا  می سازد بر ابعیاد د گیر سیهامب از دمهیل سیهامب دسیمانی   

اری کل دچار افسیردگی میی سهامب ادتماعی آنها نیز اثر می گذاردب بیم
شود عها   برخهق افسرد   ا کامش شد د عهاقل بیل امیور ایذا بخیش، 
تغییراا اشتها    ز ، تغییراا خواب   فعاایب، فقدا  انرژی ، احسیا  
گنا ، مشکل در تفکر   تصیمی  گییری   افکیار عیود کننید  میر   یا 

ارکردمیای خودکشی را نیز از خود نشا  می دمد چنانچل ا ن تغییراا ک
فردی   ادتماعی انسا  را دسب ک  در د  مفتل با مشکل ر بل ر  کند، 

 مث یب افکیار نیدرا بیل افراد افسیرد  ب(1فرد بل افسردگی م تها اسبب )
 آ رندمی عمل بل خو ش زندگی از ایکنند  ناکام خود تفاسیر آنهاب دارند

 

 

 

 چکیده

 کی از مسائل بسیار مهمی کل اازم اسب بل آ  پرداختل شود نقش فهسفل در زندگی فردی   ادتماعی انسیا  اسیبب بیا  دیود ا نکیل عهیومی چیو  زمینه:
فهسفی بل تد  ن نظر اا خود می پردازند   آنها را در عمل بل کار می گیرند، دا گا  فهسفل بل عنوا  عهمی کل ر انشناسی   دامعل شناسی با استفاد  از م انی 

پیژ مش می تواند در حل مشکهاا   مسائل انسا  موثر باشد چندا  مورد تودل نیسبب  کی از حوز  مای اثرگذاری عمهی فهسفل ، ر انشناسی اسبب میدف 
 ی بر م نای ر انشناسی اخهاق اسب تا با استفاد  از ا ن ت یین بل درما  افسردگی کم  شودب حاضر ت یین اختهال افسردگ

اختهال افسردگی از منظر چهار نظر ل شناخب گرا ی، احسا  گرا ی، ابزارگرا ی   شخصیب گرا ی در ر انشناسی اخهاق قابل ت ییین بیود    نتیجه گیری: 

ا  افسردگی موثر باشدب از میا  ت یین مای چهارگانل افسردگی بر م نای ر ا  شناسی اخهاق، ت یین شخصیب گرا انل بکارگیری ا ن ت یین ما می تواند در درم
ازدب اما در سا ر ت یین کارآمدتر از سا ر ت یین ما اسب، ز را م انی انسا  شناختی دامع تر   قوی تری دارد   با ر  کردی کل گرا انل بل ت یین افسردگی می پرد

 دهی از  دود انسا  ناد د  گرفتل شد    نگرشی ت  بعدی نس ب بل انسا   دود داردب ما  

 

 فهسفل، ر انشناسی اخهاق، افسردگی، ر انشناسی، شخصیب گرا یکلیدواژگان: 
 
 

 ahamsharaf@gmail.comنو سندۀ مسئول: نشانی ااکتر نیکی: 
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د   مسیتمری کیل در حقیقب غ    ان ب(2)دارند منفی نگامی آ ند  بل   
فرد افسرد  تجربل می کند ر شل در نوعی نگرش منفیی  ی نسی ب بیل 

 ب(3دها  داردب )

 درمان افسردگی
درما  افسردگی، تا حد ز ادی بل درک کامیل مییزا  مشیارکب عوامیل 
ژنتیکی بیا عوامیل مطی یی در بیر ز ا ین اختهیال بسیتگی داردب ط یق 

م خ ر ابتها بیل افسیردگی طور تقر  ی    سوتطقیقاا صورا گرفتل بل
مربوط بل عوامل ارثی   د  سوم د گر بل عوامل مطی ی مربوط اسبب بر 

 ب(4ممین م نا ر ش مای مختهف درما  افسردگی شکل گرفتل اسب )

 2رفتیاری- ا درما  شیناختی CBT کی از ر شهای درما  افسردگی 
رفتاری ب  بر اسیا  اتصیال ضیر ری ادیزای  -اسبب درما  شناختی

کر،احسا    رفتار پا ل ر زی شد  اسبب برخی مطققا  معتقدند اسب تف
کل درمانگرا  می توانند مردم را در بازسازی افکار در را  مقابهل بهتیر بیا 

(  در ر ش درمانی شناختی بر ا ن مساال تاکید 5فشار ر انی  اری نما ند)
می شود کل پیامدمای ر حی   دسمی افسردگی معهول نوع نگرش فرد 

(ب ر  کیرد شیناختی در 6فسرد  نس ب بل دها    پد دارما می باشیدب )ا
درما  اختهیال افسیردگی شیامل د  فیرا اساسیی مثهیت شیناختی   

( مثهت شیناختی شیامل نگیا  منفیی افیراد 7مای شناختی اسب)تطر ف
باشد، افرادی کل نس ب بل خود د یدی افسرد  بل خود، دها    آ ند  می

ارند تا خود را ناشا سب   نادا  ب ینند، بیرای مثیال، منفی دارند، تما ل د
ای مست     ا من بیرای افیرادی کیل کنند افکاری چو  من فرد خستل

ای از افکیاری اسیب کیل ش یل خودم مستند بسیار ناراحت  ز ر مجموعل
( عد  ای 8دمندب )بیمارا  افسرد  در نگا  منفی نس ب بل خود نشا  می

ما   دها  بینیی  طرحوار  بازتاب منفی، افکار تقدندمع از صاحم نظرا 
 ا ینب دمنید می شکل ما افسرد  مای تجربل بل کل مای فهسفی مستند

 بیل   می کنند بزر  را ما افسرد  منفی تجارب شد ، عادا منفی افکار
 تواننید می شناختی اختهاااا ا نگونل شد  ( ان اشتل9)می زنند دامن آنها

 کیی از نشیانل میای آ   دیود تطر یف میای  کنید   ا جاد افسردگی
شناختی فرد افسرد  اسبب ا ن امکا   دود دارد کل بسیاری از افیراد در 
فرا ند تفکر خود بل دایل عدم آشنا ی با اصول تفکر من قیی، ناخواسیتل 

در برخیی میوارد در ر ش   (ب11)دچار تطر ف  ا خ ای شیناختی شیوند
ند شل مای منفی بررسی می شیودب درمانی شناختی ر شل ا ن با رما   ا

بسیاری از ا ن با رما ر شل در تجربیاا ناخوشا ند فرد افسرد  در د را  
کودکی دارندب ممکن اسب فرد افسیرد  در د را  کیودکی تطقییر شید  
باشد  ا از تودل  ااد ن بهر  ای ن یرد  باشید، در نتیجیل از عیزا نفی  

  .(4پا ینی برخوردار اسب )
شییهای متنییوعی چییو  ر انکییا ی، انسییا  گرا ییی ، عهییرغ   دییود ر 

دار درمانی  ببب برای درما  افسردگی، بل نظر می آ د با تودل بیل ا نکیل 

تغییر نگرش   با رمای فرد افسرد  نقش مهمیی در  CBTدر ر  کرد 
درما  ا  دارد می توا  از مطور ب ر  کرد فهسفی در ا ین ر ش سیخن 

ل طور مستقی  برای ت ییین   درمیا  گفبب اما در ا ن ر ش نیز فهسفل ب
افسردگی بل کار گرفتل نمی شودب بنابرا ن در پژ مش حاضر تهاش شید  

تا با استفاد  از م احت مربوط بل ت ییین انگیزشیی عمیل در ر انشناسیی 
اخهاق، افسردگی ت یین شود، بل امید ا نکل چنین ت یینیی در کنیار سیا ر 

 اختهال کم  کندب     ر شهای درما  افسردگی بل درما  ا ن 

 روانشناسی اخلاق

ر ا  شناسی اخهاق  کی از شاخل مای اصهی فهسفل اخهاق اسب )کل ز ر 
مجموعل فرااخهاق می باشد(ب ا ن شاخل از فرااخهیاق بیل بررسیی کیاربرد 
عمهی اصول اخهاقی می پردازدب در ر انشناسی اخهاق ا ن مسیاال م یر  

ی عمل کنیی    چیل انگییز  میا ی می شود کل چرا با د بل اصول اخهاق
برای پیر ی از ا ن اصول  دود داردب بنابرا ن مر نظر ل اخهاقی کل بتواند 

 (ب11داا ل انگیزشی قوی تر فرام  کند، نظر ل ای عمهی تر خوامد بود)
انسانها در موادهل با معضهاا اخهاقی زنیدگی خیود ناگز رنید دسیب بیل 

ا  نتیجیل قضیا تهای ا سیبب امیا انتخاب بزنندب انتخابهای اخهاقی انسی
ممیشل آدمی برم نای دا ر های اخهاقی اش عمل نمی کند چیرا کیل در 
برخی موارد انگیز  اازم برای عمل کرد  بیل اصیول اخهیاقی خیو ش را 
نداردب زمانی کل دا ری منجاری در مورد خیوبی  ی  عمیل بیل اطیا  

گونیل ای اخهاقی شکل می گیرد،  قتی کل دایهی در دسب اسیب تیا بیل 
مشخص عمل شود  ا منگامی کل تشخیص داد  می شود نوع خاصی از 
عمل، عقهانی اسب، در کنار ممل ا نها بیل نیوعی انگییزش بیرای عمیل 

(ب بل عنوا  نمونل  افتیل میای 12کرد  بر م نای ا ن دا ر ها اازم اسب)
برخی تطقیقاا میدانی حاکی از تاثیر عمیق موش اخهیاقی بیر افیزا ش 

(ب عزا نفیش مقوایل ر انشیناختی مهمیی در 13افراد اسب)عزا نف  
ارتقای خوش ختی   چو  اخهاق مداری بل ارتقای آ  کم  می کند می 

 توا  از ا ن مقوال بل عنوا  انگیز  ای برای اخهاقی بود   اد کردب
ممچنین برخی پژ مش ما نما انگر ارت اط معنادار میا  ارزشهای اخهاقی 

د  فر شا   اسبب بر م نای ا ن پژ مش چنانچل   اعتماد مشتری بل خر
ارزشهای اخهاقی رعا ب شود اعتماد مشیتری بیل فر شیند  باایا رفتیل   

(ب بنیابرا ن نسی ب مث یب مییا  رشید 14نتیجل آ  رشد اقتصادی اسب)
اقتصادی   رعا ب ضوابط اخهاقی نیز می تواند انگیز  ای برای عمل بیل 

 اصول اخهاقی باشدب
اتی  دود دارند کل از تاثیر ث اا میجانی فرد بر قضیا ا از طرفی تطقیق

اخهاقی ا  حکا ب می کنند   نشا  می دمد افراد با ث اا میجانی باایاتر 
 (  15قضا ا اخهاقی بهتری دارند)

بل نظر می آ د با تودل نظر ل مای ت یین عمیل بیل اطیا  انگیزشیی در 
ی ارائل دادب بل ممین ر انشناسی اخهاق بتوا  ااگو ی برای ت یین افسردگ

منظور ابتدا بل معرفی چهار نظر ل ت یین عمل پرداختل شد    پی  از آ  
 تهاش شد  تا بل ت یین افسردگی بر م نای مر    از آنها پرداختل شودب 

 3ابزارگرایی

بر م نای نظر ل ابزارگرا ی، انسانها زمیانی بیرای عمیل برانگیختیل میی 
چگونگی برآ رد  امیال پیشینی خود  شوند کل با رما ی اازم در خصوص

 4بل دسب آ رندب طرفدارا  ا ن نظر ل معتقدند م داء انگیزش امیال ذاتیی
مستندب مقصود از امیال ذاتی، امیاای اسب کیل بخیاطر خودشیا  میورد 
تودل مستند    سیهل برای دستیابی بل میل  ا امیال د گر نیستندب مییل 

هی بیرر ی زمیین  ببب از دمهیل نمونیل بل اذا، رفا ، حاک  بود  اراد  اا
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مای را ج ا ن امیال مسیتندب گرچیل ابزارگرا یا  امییال ذاتیی را م یداء 
انگیزش   شرط اازم برای آ  می دانند اما معتقدند آنها بل تنها ی بیرای 
انگیزش   ت یین عمل کافی نیستندب ا ن امیال در ذمن کسانی کل چنین 

تا زمانی کل شرا ط مناسم برای برآ رد   امیاای را دارند پنها  می مانند
مشخص می شیودب در  اقیع  5آنها فرام  شودب ا ن شرا ط بر م نای با ر

دارد   پ  از آ  با ر می کند می توانید  P قتی فردی میهی ذاتی مثل 

ارضاء نما د، بیرای انجیام آ   Cا ن میل را از طر ق انجام داد  عمل 
در ا نجا    میل غیر ذاتی نیز  دیود  عمل برانگیختل می شودب بنابرا ن

دارد کل برای ت یین عمل   برانگیختل شد  فرد اازم اسبب ا ن میل غیر 

بنابرا ن در ا ین  (ب16اسب) Cذاتی مما  میل فرد بل انجام داد  عمل 
نظر ل امیال ذاتی م داء   بنیا  اصهی در ت یین عمل مستند اما عها   بر 

خصیوص چگیونگی بیرآ رد  ا ین امییال از  آنها اازم اسب با رما ی در
طر ق اعمال خاص   ممچنین امیال غیر ذاتی کیل ضیمن ا ین با رمیا 
ا جاد می شوند، ضمیمل شوند تا امیال ذاتی فرد ا  را برای عمل کیرد  
برانگیزندب از سوی د گر با د تودل داشب در نظر ل ابزارگرا ی، انگییزش 

ذاتی میرت ط اسیب   صیرفا بیا  برای عمل ب ور بی  اس ل با امیال غیر
  اس ل ا ن امیال   با ر اسب کل با امیال ذاتی مرت ط می شودب 

بسیاری از تجربل گرا انی کل معتقدند عقل، نقشی ابزاری در ت یین عمل 
(ب 17  انگیزش بازی می کند، میوم را پدر نظر ل ابزارگرا ی میی داننید )

با تسامح بل میوم نس ب داد   اما بسیاری از فیهسوفا  معتقدند ا ن نظر ل
می شود، احتمااا بل ا ن دایل کل نظر ل انگیزش اخهاقی برخی از شناختل 

(ب بل نظیر میی آ ید 16ابزارگرا انل نیسب) 6شد  تر ن متفکرا  نو میومی
اسیب کیل  7نس ب داد  ابزارگرا ی بل میوم بر اسا  نظر ل میل ی بیا ر

 داردب  ر شل در اند شل مای تجربل گرا انل ا  
بر اسا  نظر ل میل ی با ر در ت یین مر عمل عقهانی با د بل ا ن مسیاال 
تودل نمود کل با ر   شناخب بل تنها ی فرد را برای عمل برنمی انگییزد 
  ترکیم میل   با ر انگیز  اازم برای انجام عمل را فرام  می کنیدب بیل 

بیمیاری اش عنوا  نمونل فرد زمانی برای رفتن نزد پزش  دهب درما  
برانگیختل می شود کل در ابتدا تما ل بل رما ی از درد ناشیی از بیمیاری 
داشتل باشد   پ  از آ  با ر داشتل باشد پزش  می توانید بیمیاری ا  را 

(ب  بنابرا ن بر اسیا  17درما  نمود    در نتیجل بل درد  ی پا ا  دمد)
گیزشی ، عها   بر نظر ل میل ی با ربرای ت یین کامل مر عمل بل اطا  ان

با ردر مورد امور  اقع با د بل میل نیز تودل نمود، چرا کیل صیرفا امییال 
خاصیب انگیزشی دارند   در نتیجل دایل عمهی کافی در اختیار میا قیرار 

(ب از سوی د گر از نظر میوم عقل بیرد  انفعاایاا   امییال 18می دمند)
با رمیای اسبب غا اا توسط امییال   عواطیف مشیخص میی شیوند   

(ب   بنیابرا ن 19عقهانی صرفا را  رسید  بل ا ن غا اا را نشا  می دمد)
در نظر ل میوم با رمای ما ابزار امیال ما مستندب در  اقع بل نظر می آ ید 
میوم نیز تفسیری ساد  از نظر یل ابزارگرا یی ارائیل داد    بیل اعت یاری 

بنامی ب بل تع یر د گیر  بتوانی  نظر ل ا  را ابزارگرا ی در حوز  ت یین عمل
نظر ل ابزارگرا ی در حوز  ر انشناسی اخهاق، شکل پیچیید  تیر   بسیط 

  افتل نظر ل میل ی با ر میوم اسبب 

 8شناخت گرایی

شناخب گرا ا  بر خهاف ابزارگرا یا  معتقدنید کیل سرچشیمل انگییزش  
اخهاقی در ت یین عمل، میل نیسبب از نظر آنهیا مییل صیرفا میی توانید 

  تکانل ای رفتاری ا جاد کند اما سرچشمل اصهی انگییزش، بیا ر کشش 
در مورد درستی برخی اعمال اسبب در حقیقب از نظیر شیناخب گرا یا  
انگیزش اخهاقی با با ر آغاز می شودب آنها معتقدند دسب ک  در برخیی از 
اعمال اخهاقی، چنین با رما ی کامها مستقل از مر میل ق هی فرد را برای 

ب بنییابرا ن مییی تییوا  گفییب رقیییم اصییهی (16)ی انگیرنیید عمییل برمیی
ابزارگرا ا ، شناخب گرا ا  مستند چرا کل بر اسا  ابزارگرا ی سرچشمل 
اصهی انگیزش، میل اسب در حاای کل از نظر شناخب گرا یا  با رمیای 

 سرچشمل اصهی برای انگیزش اخهاقی   ت یین عمل مستندب 

    9احساس گرایی

  گرا ییی، عواطییف   احساسییاتی ممچییو  بییر اسییا  نظر ییل احسییا
در برانگیختل شد  فیرد بیرای عمیل  12  ممدردی 11، ممدای11داسوزی

اخهاقی، نقش بنیاد نی دارندب بل طور مثیال  قتیی فیردی بیرای کمی  
کرد  بل کودک آسیم د د  برانگیختل می شود، ا ن انگیزش بیل داییل 

خهاقی  کی از (ب احسا  گر ی ا16 دود احسا  داسوزی در فرد اسب)
دن شهای مه  فهسفل اخهاق در قر  مجدم  بل شمار می آ دب متفکرانی 
کل از نقش مه  ممدای   ممدردی در انگیزش اخهاقی سخن می گو ند 
تهاش می کنند نشیا  دمنید ا ین عواطیف نقیش مهمیی در رفتارمیای 

(ب بنابرا ن می توا  گفب ا ن نظر یل 21د گرگرا انل   نوعد ستانل دارند)
ل د گرگرا ی اخهاقی بیشتر از خودگرا ی نزد   اسبب چرا کل عواطیف ب

  احساساتی چیو  داسیوزی   ممیدردی بیشیتر در چهیارچوب نظر یل 
د گرگرا ی اخهاقی م ر  می شیوند   قابیل درک مسیتند در حیاای در 
نظر ل خودگرا ی اخهیاقی، تودیل بیل د گیری سرچشیمل ارزش   عمیل 

 ل بل دای د گری، خود فرد مطور اسبب اخهاقی نیسب ز را در ا ن نظر 
 کی از مسائل مه  پیش ر ی احسا  گرا یا  چگیونگی تمیا ز مییا  
عواطف اخهاقی   غیر اخهاقی از  کد گر اسب کیل ا ین مسیاال حتیی در 

(ب بل عنوا  نمونل بیر 16میا  خود آنها اختهاف نظر بل  دود آ رد  اسب)
نفیر از د گیری اسا  چیل معییاری میی تیوا  گفیب احساسیی مثیل ت

غیراخهاقی اسب اما داسوزی برای د گری اخهاق اسب؟ ا ن مساال زمانی 
پیچید  تر می شود کل بپرسی : در مورد چل افرادی میی تیوا  داسیوزی 
داشب ؟ آ ا داسوزی برای فرد قاتهی کل انسانهای متعددی را نابود کرد  

انگییزد، احساسی اخهاقی اسب   اگر فرد را برای کمی  کیرد  بیل ا  بر
 انگیز    عمل ناشی از آ  اخهاقی اسب؟

اما شناخب گرا ا  پا را فراتر می گذارند   معتقدند عواطف   احساسیاا 
صهاحیب اازم برای تامین انگیزش اخهیاقی را ندارنیدب از نظیر آنهیا ا ین 
عواطف فاقد قدرا شناخب مستند   در نها ب مودیم میی شیوند فیرد 

را انتخاب کندب اا تل در پاسخ بل ا ن  بد   معیار شناختی عمل مشخصی
اشکال برخی از احساساگرا ا  تهاش کردند بیل ت ییین نقشیی شیناختی 

 (ب21برای عواطف بپردازند)

 53شخصیت گرایی
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نظر اتی کل تا ا نجا م ر  شد  ضعیب ذمنی خاصی را بل منزال م نیا ی 
امیا برای عمل ارزشمند بل اطا  اخهاقی میورد تاکیید قیرار میی دادنید، 

شخصیب گرا ی بل نظر ل ای کل نگر اعتقاد داردب بر م نای ا ن نظر یل، 
عمل ارزشمند بل اطا  اخهاقی ر شل در شخصیب خوب داردب شخصییب 
خوب ، شناخب خوب، خواستن چیزی کل خوب اسیب بخیاطر خیودش، 
تما هاا عاطفی پیشین در دهب عمیل خیوب   عیاداا پیشیینی بیرای 

ال   عواطف را دربرمی گیردب بر اسا  ا ن  اکنش داد  بل شناخب، امی
نظر ل، عمل ارزشمند بل اطا  اخهاقی با شناخب خیر آغاز می شیودب امیا 
ا ن شناخب از طر ق استناد بل معیارما ی چو  کهیب   عمومیب معرفب 
امکا  پذ ر نیسب بهکل از طر ق مجموعیل ای از ر شیهای اخهیاقی بیل 

ی کل عمل در آ  رخ میی دمید را دسب می آ د   مموار  بستر   شرا  
در نظر می گیردب اما پ  از شیناخب خیرایازم اسیب عامیل اخهیاقی بیر 
اسا  شخصییب خیود پاسیخ مناسی ی بیل آ  بدمیدب ا ین شخصییب، 
شخصیتی اسب کل گرا شهای شناختی، احساسی   رفتاری ر شیل داری 
داردب در نظر ل شخصیب گرا ی بل ا ین مجموعیل پیچیید  از گرا شیاا 

گفتل شودب  اازم بل ذکر اسب کل نظر ل شخصیب گرا ی ر شل  14هبفضی
  نیو ارسی و یا   15در اند شل مای ارس و در کتاب اخهاق نیکومیاخو 

(ب ارس و معتقد اسب فضیهب امری اکتسیابی اسیب کیل در اثیر 16)دارد
تکرار اعمال من  ق با فضیهب در ط یعب   نف  انسا  پد د می آ ید   

(ب بل تع یر د گر می توا  گفب 22نف  ت د ل می شود)بل   ژگی پا دار 
ا ن   ژگی پا دار نف  مما  شخصیتی اسب کیل در نظر یل شخصییب 
گرا ی م نای تعیین ارزش اخهاقی عمل اسبب از طرف د گر برم نای ا ن 
نظر ل، شخصیب عامل اخهاقی ، انگیز  اازم برای عمل بل اصول اخهاقی 

 را در ا  بل  دود می آ ردب 

 بکارگیری نظریات روانشناسی اخلاق در تبیین افسردگی 

در ا ن قسمب امکا    نطو  بکارگیری نظر یاا ر انشناسیی اخهیاق در 
 ت یین افسردگی را بررسی خوامد شدب

چنانچل گذشب بر م نای ابزارگرا ی، امیال انسا  م نای اصهی انگییزش 
ثانوی   ابزاری ا  برای انجام اعمال اسب   شناخب در ا ن نظر ل نقشی 

داردب انگیز  فرد افسرد  برای افسرد  شید  نییز میی توانید بیر م نیای 
مطور ب میل بل دای شناخب   با ر ت یین شودب بل نظیر میی آ ید فیرد 
افسرد  میهی بل عدم موادهل من قی   فعال با چااشها   مشکهاا زندگی 

میل انتخاب دارد   افسردگی را بل عنوا  ابزاری مناسم برای ارضاء ا ن 
می کندب میل ا  بل انفعال در برابر مشکهاا زندگی باعت می شود تا بیل 
دن ال شرا ط مناسم برای برآ رد  ا ن میل باشد   درک ا ن شرا ط کل 
مستهزم انجام داد  اعمال مشخصی اسب ، مما  با ر ابزاری اسب کیل 
 در خدمب میل اسبب  ا ن اعمال ممیا  اعمیاای مسیتند کیل نما یانگر

افسردگی فرد افسیرد  مسیتندب مییل ا  بیل انفعیال در برابیر مشیکهاا، 
رفتارمای م تنی بر افسردگی را مودم می شود کل در حقیقب مدف آنها 
برانگیختن ترح  د گرا   ا قرار داد  مسئوایب اعمال خیود بیر گیرد  
د گرا  اسبب بنابرا ن در ا نجا مقوال مسئوایب فردی از اممییب باایا ی 

ر اسب   از ا ن منظر، افسردگی را با ضعف اخهیاقی میرت ط میی برخوردا
 سازدب 

از منظر اخهاقی، مسئوایب اخهاقی م نای اصهی شیکل گییری شخصییب 
اخهاقی اسبب مسئوایب اخهاقی با عواطیف   امییال، مسیئوایب انتخیاب 

بنابرا ن (ب 23اعمال   مسئوایب برای انتخاب س   زندگی مرت ط اسب)
می توا  گفب تقو ب شخصیب اخهاقی فرد افسرد  ، بل تقو ب احسا  
مسئوایب پذ ری ا  کم  می کند   انگیز  ای مناسیم بیرای موادهیل 

 فعال   من قی با مشکهاا در ا  ا جاد می کندب
اما بر م نای شناخب گرا ی، م داء اصهی انگیزش ، شناخب اسبب بید   

ا   مشکهاتی موادل اسب کل ا  را بل سیمب ترد د فرد افسرد  با معضها
افسردگی سوق می دمندب اگر بخوامی  ت یینی شناخب گرا انل از انگییز  
مای فرد افسرد  ارائل دمی  با د بگو ی  فرد افسرد  با رمیای مشیخص 
در راب ل با نوع موادهل با مشکهاا   مسا هی دارد کل پیش ر ی ا  قرار 

اسب ا ن با رما صطیح مستند، انگیز  ایازم  دارندب از آنجا کل  ی معتقد
برای اعمال   رفتار مشخصی در ا  ا جاد میی شیودب در نها یب حاایاا 
خهقی     ژگی مای شخصیتی در ا  پد دار می شوند کل از آنها با عنوا  
افسردگی  یاد میی شیودب بنیابرا ن بیر اسیا  ت ییین شیناخب گرا انیل 

رای خهقییاا   رفتارمیا ی کیل افسردگی، م نای اصهی تامین انگیزش ب
نما انگر افسردگی مستند، با رمای فیرد در راب یل بیا نیوع موادهیل بیا 
مشکهاتی اسب کل پیش ر ی ا  قرار می گیرنیدب میی تیوا  گفیب فیرد 
افسرد  بر ا ن با ر اسب کل بهتیر ن ر ش مقابهیل بیا مسیائل زنیدگی ، 

 دیود نیداردب در انفعال در برابر آنها بود    امکا  تغییر شیرا ط سیخب 
نتیجل عدم تعهد   مسئوایب ناپیذ ری از   ژگیی میای بیارز انسیانهای 
افسرد  اسبب اا تل ا نکل چگونل چنیین با رمیا ی در ذمین فیرد افسیرد 
شکل می گیرد بل نظام کهی با رما   دها  بینیی فهسیفی  ی بیاز میی 
گردد کل در بخش درما  افسردگی با استفاد  از تغیییر نگیرش فهسیفی 

 رد افسرد  بل تشر ح آ  پرداختل خوامد شدب ف
اما برای ت یین افسردگی بر م نای احسا  گرا ی ایازم اسیب بیل نیزاع 

تودل شودب بر م نای خودگرا ی اخهیاقی  17  د گرگرا ی16میا  خودگرا ی
انسا  با د عمهی را انجام دمد کل فقط   فقط خیر   منفعب خود ا  را بل 

ب در حقیقب با تودل بیل خیودگرا ی اخهیاقی، (24بیشتر ن حد می رساند)
(ب با تودل 25 ظیفل اخهاقی مر فرد صرفا تعقیم کرد  خیر خودش اسب)

بل ا نکل در خودگرا ی اخهاقی نتیا ج   پیامیدمای عمیل ،معییار اخهیاقی 
بود  آ  اسب می توا  گفب ا ن نظر ل، نظر ل ای پیامدگراسب، ز را در 

 ا   ژگی شخصیتی معیار اخهیاقی بیود  پیامدگرا ی نیز نتا ج    عمل 
(ب اما بر م نای د گرگرا ی اخهاقی، با د امیال، خواستل میا   26آ  اسب)

فرد اممیب داشتل باشد ممانگونیل کیل بیل    آرمانهای د گرا  نیز برای
خواستل ما   نیازمای خودش اممیب می دمدب بیر اسیا  ا ین نظر یل، 

تودل بل خواستل مای د گیرا  بخشی از مو ب   شخصیب انسا  بر اثر 
(ب چنانچیل 27  در نظر گرفتن ارزش ذاتی برای آنها سیاختل میی شیود)

گذشب احسا  گرا ا  معتقدند احساساتی چیو  ممیدای   ممیدردی ، 
فرد را برای انجام عمل اخهاقی بر می انگیزند   عنصر اصهی   ا اییل در 

اطیف نیوع ت یین انگیزش اخهاقی مستندب پر  اضیح اسیب کیل ا ین عو
د ستانل   د گرگرا انل مستندب اا تل کامها مطتمل اسب فرد خودگرا باشد 
  در عین حال برای د گیرا  داسیوزی کنید امیا در نظر یل خیودگرا ی 
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اخهاقی ا ن گونل عواطف مطور تی در اخهیاق ندارنید حیال آنکیل بنییا  
نظر اا د گرگرا انل مستندب اگر انگیز  عمیل فیرد افسیرد  بیر اسیا  

سا  گرا ی تطهیل شود اازم اسب بل  کی از انتقاداا مه  فیهسوفا  اح
خودگرای معاصر بر د گرگرا ی   م نا قرار داد  عواطفی چو  ممدای   

فیهسیوف   ممدردی در اخهیاق تودیل شیودب ب یور مشیخص آ ین رنید
 آمر کا ی ر سی اااصل ا ن نقد را م ر  می کندب

م ا ین اسیب کیل فیرد میر د گرگرا یی مسیتهزبرخی مطققا  معتقدند، 

بر اسا  ا ن نظر یل، انسیا   .شخصی غیر از خودش را ارزشمند بداند 
حق ندارد بل دن ال شاد ز ستن باشد    گانل  ظیفل ا  خدمب کرد  بیل 
انسانهای د گر اسبب د گرگرا ی انسا  را بیل عنیوا  مودیودی قربیانی 

  مط یب مورد مهاحظل قرار می دمد   در چنین سیسیتمی، نیکخیوامی 
امکا  پذ ر نیسب چرا کل تنها در صورتی می تیوا  از مط یب در مییا  
انسانها سخن گفب، کل حق اخهاقی آنهیا بیرای  دیود داشیتن   دن یال 

از آنجا کل د گرا ی ا ین  .کرد  امداف فرد شا  مورد مهاحظل قرار گیرد
مه  را ناد د  می گیرد، در ا ن نظام اخهاقی، مط ب   نیکخیوامی بیین 

(ب بنابرا ن اگر از ا ن منظر بل د گرگرا یی 28دمیا  غیرممکن می شود)آ
  احساساتی چو  ممدای   ممدردی نگا  شود، پیر ی از ا ین عواطیف 
انسا  را بل طعمل ای برای برآ رد  امداف   آرمانهیای د گیرا  ت ید ل 
می کندب قربانی کرد  خود برای د گرا  نل تنها مط ب میا  انسیانها را 

ا  خوامد برد ، بهکل آنها را بل تهد دی برای  دود انسا    امیداف از می
  آرمانها ش ت د ل خوامد کردب مشخص اسب کیل در چنیین شیرا  ی 
فرد از د گرا  منزدر شد    غ    ناامیدی شد دی را تجربل می کند کل 

 در نها ب می تواند بل افسردگی ا  منجر شودب
نل داسوزی   ممدردی چنین پیامدی اا تل ا ن بدا  معنا نیسب کل مرگو

را داشتل باشدب ا ن نقد بیشتر متودل افرادی اسب کل د گیرا  را مطیور 
قرار می دمند   بل خودشا  میچ اممیتی نمی دمند، اما می توا  فرا 
کرد برخی از انسانهای افسرد  بل دایل تودل بیش از حید بیل د گیرا    

در نها ب احسا  می کنند غافل شد  از نیازما   امداف شخصی شا  
 بازند  مستند   افسرد  می شوندب 

شخصیب گرا ی نیز می تواند در ت ییین افسیردگی میورد اسیتفاد  قیرار 
گیردب شخصیب گرا ی د دگامی کل نگیر اسیب   تنهیا  کیی از  دیو  
انسا  را بل عنوا  م نای انگیزش عمل در نظر نمیی گییردب بنییا  ا ین 

اسا  تعر فی کل از شخصیب ارائیل میی  نظر ل در شخصیب اسب   بر
دمد بل ت یین انگیزش میی پیردازدب شخصییب مناسیم مجموعیل ای از 
شناختها، عواطف، امور ارزشمند   پاسخهای رفتاری متناسیم بیا آنهیا را 
شامل می شودب بر ا ن اسا  برای ت یین افسردگی بر م نای شخصییب 

  کهیتی کل رفتارمای گرا ی، اازم اسب بل شخصیب فرد افسرد  بل عنوا
 ی ر شل در آ  دارند تودل شودب بنابرا ن با تودل بیل نظر یل شخصییب 
گرا ی، بل منگام مشامد    ژگیها ی چو  غ    ناامییدی شید د، عیدم 
اعتماد بل نف ، انفعال در برابر مشکهاا   اتکای بیش از حد بل مط یب 

بنیاد ن در    تا ید د گرا  در فرد افسرد  مشخص خوامد شد کل نقصی
شخصیب ا   دود داردب شخصیب خوب، شخصییتی اسیب کیل فضیا ل 
اخهاقی مناس ی چو  شیجاعب، حکمیب، صی ر، بزرگمنشیی را در خیود 

پر راند    رفتارما    اکنشهای ا  در برابیر مسیائل مختهیف زنیدگی بیر 
م نای ا ن فضا ل اسبب فردی کل از فضیهب حکمب برخوردار اسیب بیا 

تفکرانل بل مشکهاا نگا  می کند   بیل نتیجیل عمیل نگامی عقهانی   م
خود می اند شدب چنین شخصی می داند انفعال در برابر مشکهاا نل تنها 
را  مناس ی برای حل آنها نیسب بهکل  ضیعیب را  خیی  تیر میی کنیدب 
انسانی کل از فضییهب بزرگمنشیی برخیوردار اسیب عیزا نفی  دارد   

ا  صرف نظر از تا ید  ا عدم تا یید  مط ب را از د گرا  گدا ی نمی کندب
د گرا  خود را ارزشمند می داند   اتکای افراطی بل د گرا  نداردب  قتی 
فضیهب شجاعب در شخصیب انسا  رشد کند درأا مندانل با مشیکهاا 
زندگی موادل می شود   تهاش می کند ب ور فعال   خهاقانل بل حل آنهیا 

شخصییب فیرد افسیرد   دیود  بپردازدب کامها مشخص چنین فضا هی در
ندارند   بل ممین دایل بل گونل ای انفعاای با مسائل زندگی موادیل میی 
شودب بنابرا ن اگر قرار باشد بر اسا  شخصییب گرا یی، افسیردگی را از 
بین برد  شود اازم اسیب فضیا هی بنییادی چیو  حکمیب، شیجاعب   

ل بیل ا نکیل بزرگمنشی را در شخصیب فرد افسرد  پر رش  ابد   با تود
تمر ن   ممارسب نقش مهمیی در ا جیاد   پیر رش ا ین فضیا ل دارد، 

 درما  افسردگی بر م نای ا ن نظر ل کامها مطتمل اسبب      
 

 گیرینتیجه
در میا  ت ییین میای چهارگانیل افسیردگی بیر م نیای نظر یاا ت ییین 
انگیزشی عمل در ر انشناسی اخهاق، بل نظر میی آ ید ت ییین شخصییب 

نل افسردگی بهتر ن ت یین باشد   بیش از سا ر ت یین میا بتوانید در گرا ا
درما  ا ن اختهال موثر  اقع شودب ا ن مساال بر اسا  دیامعیتی کیل در 
ا ن نوع ت یین  دود دارد قابل درک اسب، ز را ممان ور کل بیا  گرد ید 
در ا ن نوع ت یین، شخصیب فرد افسرد  مطور ب دارد کل مجموعیل ای 

اطف، احساساا   با رمای ا سبب اما در سا ر ت یین میا  دهیی از از عو
انسا  مغفول می ماند   بیل ممیین داییل دامعییب ایازم بیرای ت ییین 
افسردگی در آنها  دود نداردب  ت یین ابزارگرا انل صیرفا بیر امییال ذاتیی 
انسا  تاکید می کند   نفش عقهانیب   انتخاب عقهانی را مورد تودل قرار 

دب ت یین شناخب گرا انل نیز  دل مهمیی از  دیود انسیا   عنیی نمی دم
عواطف ، احساساا   امیال را نا د  میی گییرد   تنهیا بیر دن یل میای 
شناختی انگیزش برای عمل تاکید می کندب ت یین احسیا  گرا انیل نییز 
قادر نیسب افسردگی را ب ور دقیق ت یین کند چرا کل صرفا بیر عواطیف 

  ممدای تاکید می کند   نگرشی دامع اازم برای اخهاقی چو  ممدردی 
ت یین افسردگی را نداردب از طرفی بل نظر می آ د ا ن ت ییین در میواردی 
کل افسردگی ارت اط با ممدردی بااای فرد افسرد  نداشیتل باشید چنیدا  
کارآمد نیسبب اما در ت یین شخصیب گرا انیل  دیو  مختهیف انسیا  در 

قرار می گیرد   در مقا سیل بیا ت ییین میای  ت یین افسردگی مورد تودل
د گر م نای انسا  شناسی قیوی تیری دارد ب بیا تودیل بیل ا ین مسیاال 
پیشنهاد می شود در ت یین افسردگی بر م نای ر انشناسی اخهاق، ر  کرد 
شخصیب گرا انل مورد تودل قرار گیرد تیا بیا اسیتفاد  از آ  بیل درمیا  

 افسردگی کم  شودبب 
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ا ن پژ مش بل عنوا  پژ مشی کیل بیرای ا ایین بیار در پر اضح اسب 
کشور بل بررسی کاربرد فهسفل در ت یین افسردگی می پردازد کم ودما ی 
دارد اما امید اسب نق ل ع فی برای پژ مش مای آ نید  باشید    افتیل 
مای آ  در راستای کم  بل به ود اختهال افسردگی مورد اسیتفاد  قیرار 

 گیردب
 

                 یخالقا یمالحظهها
در ا ن پژ مش تهاش شد  تا ضوابط اخهیاقی پیژ مش از ق ییل رعا یب 

 امانب در نقل قواها   حقوق معنوی موافین مورد تودل قرار گیردب
 

 هنام واژه
 Depression.1 افسردگی

                  Cognitive Behavior Therapy.2 رفتاردرمانی شناختی
 Instrumentalism.3 ابزارگرا ی

 Intrinsic Desires.4 امیال ذاتی
 Belief.5 با ر

 Neo-Humean.6 نومیومی
    Belief-Desire.7 با ر –میل 

   Cognitivism.8 گرا یشناخب 
 Sentimentalism.9 احسا  گرا ی

 Compassion.10 داسوزی
 Empathy.11 ممدای

 Sympathy.12 ممدردی
   Personalism.13 شخصیب گرا ی

 Virtue.14 فضیهب
 Nicomachean Ethics.15 اخهاق نیکوماخو 

 Egoism.16 خودگرا ی
 Altruism.17 د گر گرا ی
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