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                                      معقول ن یل یک انسا مولفه های خصا              
----------------------------------------                                                   

شناخت  اطالق   عقالنیت  یا  خرد ورزی  در فلسفه یونا نی   بکارگیری : عقالنیت

وبا درنظرداشت همین  تعریف  درمورد  کیفیت  خرد ورزی یک فرد  میتوان .می شود 

  توانا یی  چنین اندیشید که این نیروی عقل است که  به  یک فرد معقول وبامنطق  چنا ن

ویا اورا چنا ن  قدرت  ید ی  خویش احساس مسولت بنماگزنده  می بخشد که او درمورد

اها ووسایل مثبتی را دریا بد که درحل  مشکالت  ر بتواند خود اطرافدرنفوذ میدهد که او

  قدرت  همچو  که میشود  نداشتهپ  الزم رد معقول ومنطقیفا برای هرکمک نماید لذاورا

خود   ماحول یک فرد معقول وخردگرا که بتواند در سترش دهدگ وتوان تعقل را درخود

پدیده ها دسترس و  ید طوالنی داشته باشد الزم  دیده ها چیره شود ویادرشناخت  آن برپ

                                :            پنداشته میشود که دارای ویژه گی های ضروری ذیل باشد 

پیش شرط   اولین   تعقل ز وسا خت  سا برای  یشم  که ند من چنین می ا: صداقت - 1

ازطریق  زنده گی صادقانه  چونکه  میباشد ف وصداقت  ن مشق وتمرین انصا درخودما

ه های ماحول  ما  یا ری میرسا ند ید بکاربرد روشهای صداقت کامل مارا درشناخت پد

هرچه   دروغ ها دروغ میگویند حتی اگر این  آنهایکه اکثرا  ولی تا به واقیعت  پی ببریم  

دروغ های خود  باورمند  باالیشت زمان همچو کسان  با گذ  شد  سرانجام کوچک هم با

ورت ناگذیرا  درآنصنیکه همچو طرزتفکروروش درنزد  آنها پرورش یابد  وزمامیگردند 

زنده گی چوطرز تفکر همبا که می آیدرومیروندومشکل به نظرفووهم دنیای تصورآنها در

آنها باداشتن   که  یعنی  ست اواقیعت  چونکه این طرزتفکروایده خود آنها به ارتباطکرد 

می پندارند   که با واقیعت  واقیعت را  ویاطرزتفکرخودبه واقیعت مینگرند، خودایده خود

تصمیم برآن   گرا  وآن اینکه  نباید فراموش کرد  .اصال  به هیچ وجهه سازگار نمی باشد

در پدیده ها از  به همهبی  ارزیا در  ت حیا  ل کرد ودر طو گینه زنده  دقا شد که صا با

برای  تحفه ای   خود  قت ا وصد انصا ف   درآنصورت کرد ف برخورد صداقت وانصا

برخورد صا قا نه   باشد وشخص صادق با میتواند   چیزها تمام  روشن کردن ووضاحت

هست به درخود  میتواند سراغ نماید که تمام اشیا وپد یده ها را  آ نطوریکه  این توان را 

درارتباط  به دنیای  خود  برخورد  منصفا نه   داشته  همان منوال ببیند هنگا میکه شما 

دهد ی م نشان  تصویری ازصداقت وانصا ف را درآنصورت دنیای شما برای شماید با ش

 . وبهتر داشته باشیدبیشتر  توانمندی  گیری های خودمیمتص در و  که درزنده گی خود

نمیدانم  که من :  ویند گمی  من بعضْا چنین  فکر میکنم  وقتی  که  مردم درارتباط چیزی



که این شخص   میدهد  نشان این خود  ؛یرم گتصمیم وحشتناک می ی خودگزنده  چرا در

آنها با خود وبا مردم اطراف    که  زیرا  نه  است قا د غالبا  قادر به زنده گی  بیشتر صا

که مبادا   دارند آن از هراس  آنان   چونکه ) ف نیستند وبا انصا ق  د خود  کامال  صا

  (بودن تعقل شان درمورد خویش احساس ضرر نمایند رسانا دیگران قبل  ازهمه  از

آنها  تصویر درست  از زند گی گذشته  آنها داده نشده است  لذا برای  آنها  مشکل  برای 

تصمیمګری   – گیرند همه جا نبه وخوب که  در مورد چیزی  تصمیم  درست واست   

ګرفته میشودکه آنها باخود صادق وبا انصا ف با شند  صداقت  خود  دارای  خوب زمانی 

                                                                                                                                             : ها عبارت اند از  مولفه ها میباشد  که این مولفه

ت  سا واحسا یشه بی ازاند زتا صداقت  با: صداقت ترویج کننده ای شجاعت است  :الف

انسان صادق   یک  صفت  را به مردم شما که   بخواهیدر شما گانچه  خود شما است چنا

شید  که از اقدامات  ف با ءت خود صا د ق وبا انصاواجرا باید  که در برخورد بشناسد 

                                                                .                                                                       الگو معرفی شوید   یک  عنوان  به  دیگران  خود  برای

نیست ،   ترس   فقدان  مفهوم  بهشجاعت      :صداقت پرورش دهنده شجاعت است:  ب

نجام دهید که ا  می بینید  ه ضرورت آنراک یا میخواهید  یا  میدانید   شجاعت آنچه را که 

اما کسب شجاعت آنقدر سهل وآسان هم   ری میرسا ند ترس بشما یا بادرنظرداشت وجود

.                                          نیست بلکه زما ن و تجربه و  شکیبای میخواهد

دیگران  نشان  داشتن صداقت با خود وبا :بودن را نشان میدهد بصداقت  بشما مراق:ت

ی خود اوتا چه اندازه بریک انسان صادق وبا انصاف هستید  میدهد که شما تاچه پیمانه 

ت   خود  برای  انسان  فرصت  میدهد  تا ن احترام  قایل هستید  نگرش  مراقبوبه دیگر

.                 ا ند یشد و در اقدامات خود شکیبا یی و مهربانی را در نظر گیرد یبیشتر ب

صداقت به همسان یک الگو  دیگران را : باعث ایجاد مدار عشق میگردد  صداقت :  ث

دعوت مینماید که به تقلید و تمرین صداقت وانصاف بپردازند   وبرای  دیگران  رهنمود 

با مهر والفت و  انصاف  برخورد نما یند  ودربین خود  یک میدهد  که با نزدیکان خود 

.                                                              ایجاد نمایند  را فضای عشق وعالقه

توام با صد ا قت  درد وضررنیز :   صداقت پختگی وپذیرش خودی رانشان میدهد  : ج

صداقت ازخود    ن دادن با تجربه  با  نشاوپخته  ومیباشد، ولی یک شخص رسیده همراه 

ودرعین زمان درد  ونقص  دیگران  را  درد  تا حدی بکاهدراندازه درد وضرواند ازمیت

ونقص خود بنگرد ودرتامین روابط بادیگران  به تتدریج از خود صداقت نشان دهد  یا به 

.            انسانها میگردد عباره دیگر این صداقت است که باعث ایجاد سریع روابط بین

صداقت میتواند مردم را باهم نزدیک  : صداقت پرورش دهنده تامین روابط میباشد :چ

اجرای که انسان ها را درتعامالت و    نی است چنان ارمغا  یا پیام آور وو مرتبط سازد 



ازخود کارهای روزمره به اندازه کافی نیرو میدهد که طرفین احساس آرامی  و امنیت  و

 .                                                                                      گذری نمایند

صداقت بشما اعتبار میدهد پیرامون آنچه : صداقت  احساس نشاط را فراهم میسازد:  ح

که شما فکرمیکنید   که  این  خود در واقیعت  یک احساس بزرگی است که شما را قادر 

                                               . میسازد تا ازخود ترس وجبن را بد ور اندازید 
احساسات    ا ن کردنپنه:  صداقت باعث زدودن  چیزهای بی ارزش میگردد : خ

عا طفی   ( یاچیزهای بی ارزش)ویا خودداری از  اشاعه  اطالعات  باعث تولید  زبا له 

یند یعنی  کسیکه بشکل مخفی وپنهانی   مینما یاد( Gunnysacking )که اینرا بنام میگردد 

به جمع آوری تخریشات و چیزی های بی ارزش می پردازدو زما نی میرسد که برای از 

ن بردن این زبا له ها و  کثا فا ت انرژی  بیشتر  بمصرف  رسا نید  پس  الزم پنداشته بی

میشود که دراغا ز کار اصال  به ارتباط  چیز های بی ارزش  توجه نه نمود تا به احساس 

                                                 .                                                                      عاطفی ما صدمه وارد نگردد 

صداقت به یک عادت  ناخود اگاه  درآید  آنوقت است  اگر :صداقت مجذ وب  صداقت: د

که او توسط  اشخاص صا دق جذب وجلب میگردد ویا اوخود مجذ وب اشخاص صا د ق 

میشود  ویا شمارا داخل در یک زندگی  سفت وجامد ازمردم معتبر وبسیار غنی  میسازد  

                                                    . ده شود پس  الزم پنداشته میشود که صدا قت نبا ید  به نا خود اگاهی سپر

  گفتن شما با  میدانیم  که چګونه  همه  : برهاند صداقت  میتواند  شما را از مشکالت  :ذ

طبعا   عواقب که  زنید میجا  ا  عمیق حفر کرده  دروغ و حیله خودرا دریک سوراخ خود 

ناگوار باخود دارد پس الزم پنداشته میشود که درآغاز کار ازدروغ پرهیزنمود ودر گفتار 

.                                                                       وکردار خود صادق بود تا  در سر راه به مشکل برنخوریم 

 ضرورت ساخت باکیفیت که دلیل برازمولفه یکی دیگری  آن:احساس مسولیت-2

احساس مسولیت است وآنهم بدون   توانایی در ادامه کار وفعالیت  درنظر باید گرفته شود

یک فرد غیر منطقی ونا اگاه  اغلبا    -در نظر داشت  آنچه که ما چگونه احساس مینما یم

که ثمره بدون در نظر گرفتن  شرایط وچگونگی وشور وحوصله  واحساس  عمل میکند  

بادرنظرداشت احساس  ومعقولرد اگاه وبامنطق ای در پی نخواهد داشت درحالیکه یک ف

پیوسته   باهم  درادامه کار های وخلق وخو شرایط و انگیزه  وظیفوی عمل میکند چونکه

همیشه درتغیر  است وشخص معقول باید همیشه همچو شرایط وتغیرات را درنظر گرفته  

به   درا به آن شرایط وفق دهد  ونباید  منتظر آن باشیم  که فقط ودرحین اجرای عمل  خو

  حاالنکه     دارد وا را ما عمل  طر انجام آن ما  بخا  س که احسا انجام کارهای دست زنیم

طوریکه به ارتباط آن  احساس وعمل ل خواهد بود که به انجام آن کا رمشکدراینصورت 



میتوان ر  پایان کا دردم اجرای  موفقانه آن عمل ودرصورت ع فایق آیم وما  حکم میکند 

اطمینان   من - بود   با خود خواهیم چنین پنداشت  که ما شاید  یک فرد غیر قابل اعتماد 

برای اجرای یک کا ر  در  زما ن  سپرده شدن  فیصد الهام  (09)وباور کامل دارم  که  

فیصد متبا قی آن الهام  قبل از اغاز به کار وجود ( 09)کار به یک شخص میرسد و تنها 

فیصد  الهام بوده وبه باور مندی همه جا نبه  ( 09)داشته میباشد وما همیش  در پی همین  

وند الهام  آن  عمل  وکا ر را پیش متقاعد هستیم  که هر آنچه را  که   انجام  میدهیم  خدا

   .                                                                        ازپیش برای ما میدهد 

مواردی وجود دارد که ما باید  پیرامون  آن  دست به  اقدامات    بهرصورت دراینجا بسا 

وروان خودرا تغذی  وبه اطرافیان  خاصی بزنیم  وبا اجرای  آن اقدامات روزانه   روح

مصدر خدمت قرار گیریم  وبرای جامعه  اس مسولیت  آنچه که درتوان داریمخود  با احس

در قبل   کههایارمغان  بیاوریم  وبه ساخت وساز آن چیزخود بهبودی قابل مالحظه را به 

که  برای ساخت  لذا  اکنون  م ی یشید نون  احساس داریم  نمی اندمثل که اک پیرامون آن 

مصرف مینمایم بادر نظرداشت  کمی و که انرژی  وساز  آن موارد  بویژه دراین روزها

 باید   دوباره  آنرا  ده ایم وکوتاه بودن  روزهای زندگی وحیات  انرژی را که صرف نم

                                                                                        .  یم  بدست آورد وبه این سا ن  خودرا کمک وحما یت نما

من کامال معتقد ام که  مردم  : (Lack of Judgement) فقدان داوری -3

د وهمه داستان ویا نهفرصت  به حرف  مردم  گوش  فرامیدمعقول واگا ه با  استفاده  از 

میکنم  که ما با  ید  این من فکر . ا با دقت  همه جا نبه می شنوند موضوع  مورد نظر ر

درک وفهم را داشته باشیم  که به هیچکس  نیت سوء  را در خود پرورش ندهیم ونباید به 

باید  –ید  به ایجاد هرج ومرج  دست بکارشویم  کسی  صد مه وضرر رسا نیم  ویا نه با

ک دری با ید  مردم  اکثریا باخود این داوری را داشت  که  اعمال وکردار  درنظرداشت 

کسا نی را میتوان  تنا سب باهم هماهنگ  وباهم درمطابقت باید  قرار  داشته باشد  کمتر 

و بد  متما یل   و خوب سراغ کرد که نیت های آنها  به ندرت  به  صنفبدی  سیاه وسفید 

چیزی  د یگری .  زند  سا  با شد یا ندرتا  مردم را به رنگ های گوناگون از هم متمایز 

  داشت اینکه  اکثرا  دیده شده است    وقتی  بعضی از اشخاص  که  به  یک عمل قابل یا

واقدامی دست میزند که شما  نیت آنها را نمیدانید ویا ازطرح آنها  بخا طر بسر رسا ندن 

یک کار درک درست ندارید نبا ید  بدون  شناخت ودرک از کا ر آنها قضاوت بیجا نماید  

پیرامون   کا ر  اومعلوما ت  ثقه   وهمه جا نبه  را بد ست آورید برای آنکه شما بتواند  

درآنصورت بهتر ا ست به طرح سواالتی دوامدارخود که شمارا به اصل واقیعت نزدیک 

جریان طرح سواالت پیهم تان شاید  ته نباید گذاشت وآن اینکه شما در ناگف سازد بپردازید 

یز ممکن شناسایی نماید  پس دراین وقت  یک سلسله فکتورهای زیدخل در موضوع را ن

است که شما بادرنظرداشت آرزو ی خود ومردم  به قضاوتی خواهید پرداخت  که مورد 



درعین زمان  یک مستمع  خوب واگاه خواهید   وشما واقع شود  ممکن قبول همگا ن 

                                                                                                  .بود 

ی خاص ومهم ازمردم گوت  یک ویژه  من طوری  می اندیشم که کمی وکاستی قضا  

                                                                                                                                                    .شد  معقول میبا

من فکرمیکنم که ما بخاطر  دنبال :  ( inner Discipline) ط  درونی انضبا – 4

کردن  قوانین  داخلی و ارزش های که برای  حیا ت و  زندگی  خود برگزیده  و ضرور 

می پنداریم پس دراینصورت  به انضباط   ودسپلین داخلی ودرونی  ضرورت اشد داریم  

آنحاجلوگیری که باید آنرارعا یت  نمایم هنگامیکه ما  از قانون شکنی  داخلی به نحوه از 

بعمل می آوریم  وخودرا مکلف ومتعهد میدانیم  که باید ازقا نون  حمایت نما یم  این خود 

.                                                                                                                     باعث  ایجاد اعتماد برخود  وبه دیگران میگردد

داشتن نظم وانضباط  درونی  خودی  بما می آموزد  که ما باید همیش  باالی چیزهای     

نبه  کمک خواهد  درست وواقعی  نظر خودرا متمرکز سازیم  که این خود  ما را همه جا

انی  و سردرگمی  در مواقع بحر  نی  یا طوفا آب وهوای   یت کرد بخصوص در موجود

نگا میکه احساسات ما ، مایان را  به جهات مختلف بکشا ند   وروزهای تیره وتار بویژه ه

آنوقت خواهد بود  که حتی اگر همه چیزهابطورعجیب وغریب در زندگی  رخ دهد  وما 

قادر خواهم بود  که این چیزهای رخ داده شده را شناسایی نموده   راه را برای  پیشرفت 

ضباط ودسپلین  برهمه مشکالت  فایق و انکشاف هموار سازیم  تا باشد که  با رعایت ان

                                                                                                                                                    . آیم 

 اگاه افراد   :(present moment  awareness) اگاهی از لحظه موجود -5

ونگه  دارند   ومعقول این توانمندی را دارند  که  اگاهی  لحظه ای کنونی خود را  حفظ 

در د ست   چونکه آنها همه جانبه میدانند  که این یگانه  موقعی است که باید آنها  قدرت

 ر اندا زند  بکا  یش خو  داشته ای خودرا با اگاهی تام بمنظور برآورده شد ن آرزو هدف

حسرت وعقده    داشتن آنها نباید  انرژی بیشتر خودرا با داشتن احساسات عجوالنه  ویا با

رومانتیزیزم  ویا ها ی  اسطوره ویا نه باید  انرژی شان را بخاطر  نند  به مصرف رسا

ا ت  کنونی  بلکه  آنها باید توجه خو د را  به موضوع .ترس از آینده  بیجا صرف نمایند 

را بفهمند  که درهمین لحظه ای کنو نی  به  موضوع مورد ت  آنوضرور متمرکز سازند

ویا آنها در همین وقت وزمان  چه میتوانند که باید انجام . نظر  چگونه باید برخورد کنند 

دهند  که این خود  تفاوت ها را درمیان انبوه از کارها مشخص می سازد چونکه احساس 

                               .                                                                                                                            یتواند  همین اکنون  مارا کمک نماید ما  نسبت به گذشته  ویا آینده  نم

روز  ویا به بلکه ضرورت آن دیده میشود  که ما همه توجه خودرا  به موضوعات ام    

جلو روی ما قرار دارند   بروی آن خودرا متمرکز سازیم  بویژه باالی    موضوعاتی که

کار وتولید که مردم دربین خود به معامالت  وتعامالت می پردازند  ویا زمانیکه آنها در 



گی  ز زند ساعات فراغت از کار درحال استراحت وخوش گذرانی وشادابی وطراوت  ا

بکار های  ویا    می نمایند  تودیعی  مالقات های   دوستان خود برند  با خویش لذت می 

روزمره ایکه مصروف اند آیا آن کارها بوجه احسن  اجرا میشود  چونکه آنها تمام توجه 

خودرا به ارتباط کارروزمره خود متمرکز میسازند بدون آنکه در نظرات خود  اختالفات  

                                                       . را  جا دهند  وتفاوت های امروز ودیروز وفردا

     به  برای خود  که هرگز توان این را نیز دارند   مان باخرد وبا تعقل ومعقول این مرد    

توهمات وتخیالت وایجاد پرابلم های میان تهی وبی اهمیت دست بکارنمی شوند  یعنی که 

موضوع  که درواقیعت یک تشویش  نه مینمایند من  به ارتباط  این م خلق لبرای خود پراب

دماغی وروانی است مقاله مفصل نوشته وآنرادر مید یا به نشر سپرده ام که  خواننده گان 

             .                                                 میتوانند  برای کسب بیشتر اگاهی خود  نوشته های من را مرور نما یند 

 Humility and  the ability of) توان دید ن تواضع ومعایب خودی  - 6

see  your own  flaw   : )ر  وارد نمودن فشاین می اندیشم  وآن اینکه درنهایت من چن 

باالی یک فرد  دلیل واقعی نمیتواند باشد که اورا وادرار به فروتنی نمود   در صورتیکه 

یی   سا شنا  پس اولین  مرحله از ترویج وکشت  فروتنی وتواضع اوخود متواضع نبا شد 

معایب خود  شخص است  با این توجه که شخص دارای معایب خود باید ملتفت به معایب 

 ویا همچنین  ریکه معایب اورا به رخ اش می کشند  آنرا بپذیرد خود شود ویاکسانی دیگ

یاداشت    دون کمی وکاستیشد که معایب خودرا  ب باید درخود این توانمندی را داشته با

توان را باید داشته   مشکل  اینبه  نماید  وبویژه هنگام مبارزه ومجادله دررو برو شدن 

آن معایب ودر راه زدودن  ودرا رمزگشای نماید ریکترین وپر عیبترین نقص خباشد که تا

ی پندارد  را مطلق نم  زیهرچی  ابدا    هوشمند  یک شخص به مبارزه بپردازد  که  البته 

 -ش   خود یب  معا  هم  از آنجمله  یبازهم چیزی را مطلق  بپندارد  ویکواگر احیا ننا   

به مبارزه   بیدریغ  یب خودپس در آنصورت طبعا  این شخص هوشمند   در زدودن معا 

اوگردد واعتبار اورا کم  یب او بیشتر زبان زد اطرافیان اقدام مینماید  ونمیگذارد که معا

یب خود نمی تواند در بین مردم به یک شخص راستکار  چونکه او با داشتن معا. سازد 

.                                                                                                                 وصادق   شناخته شود 

ترام مراحل دیگر تواضع وفروتنی  احترام به دگران واطرافیان میباشد  نه تنها اح      

  گذاشتن  یا نه تنها به حرف های  آنها گوش فرا دادن  بلکه همچنان  شنیدن  واندوختن  

زندگی می نصایح تمام  اشخاص معقول وهوشمند  وتالش بخرچ دادن تا درجامعه ایکه 

           .                                        وخوش خلق وخوش برخورد باید بود  نمایم مردم مهربان مالیم

این بود مولفه های یک شخص معقول وهوشمند  که جدا  همچو  مولفه را درنظر داشت 

وبه تحقق وانطباق آن  تالش بخرچ داد تا درجامعه به حیث یک انسان صاحب اعتبار 



                  .                                                                                       زیست نمود

                                                        2316-6-33با تقدیم احترام    -------------------------------------------

Bibliography 

 Heidi Li Feldman, Prudence, Benevolence, and Negligence: Virtue 

Ethics and Tort Law, 74 Chi.-Kent L. Rev. 1431 (2000). 

 Stephen Gilles, On Determining Negligence: Hand Formula 

Balancing, the Reasonable Person Standard, and the Jury, 54 

Vand. L. Rev. 813 (2001). 

 John Gardner, The Mysterious Case of the Reasonable Person, 51 

U. Toronto L. J. 273 (2001). 

 Kyron Huigens, Virtue and Criminal Negligence, 1 Buff. Crim. L. 

Rev. 431, 447-58 (1998). 

 Heidi M. Hurd, The Deontology of Negligence, 76 B.U. L. Rev. 249 
(1996). 

 Gregory C. Keating, Pressing Precaution Beyond the Point of Cost-

Justification, 56 Vand. L. Rev. 653 (2003). 

 Gregory C. Keating, Reasonableness and Rationality in Negligence 

Theory, 48 Stan. L. Rev. 311 (1996). 

 Mayo Moran's Rethinking the Reasonable Person: An Egalitaraian 

Reconstruction of the Objective Standard(Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 2003). 

 Stephen Perry, Cost Benefit Analysis and the Negligence Standard, 

54 Vanderbilt L. Rev. 893 (2001). 

 Richard Posner, Economic Analysis of Law (6th ed. 2002). 

 John Rawls, Political Liberalism (Paperback ed. 1995). 

 Steven Shavell, Economic Analysis of Accident Law, (December 

2002). Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 396. 

http://ssrn.com/abstract=367800. 

 W.M. Sibley, The Rational and the Reasonable, 62 Phil. Rev. 554 

(1953). 

 Kenneth W. Simons, Dimensions of Negligence in Criminal and Tort 

Law, 3 Theoretical Inquiries in Law 283 (2002). 

 Kenneth W. Simons, The Hand Formula in the Draft Restatement 

(Third) of Torts: Encompassing Fairness as Well as Efficiency 

Values, 54 Vanderbilt L. Rev. 901 (2001). 

 Kenneth W. Simons, Negligence, 16 Social Philosophy and Policy 

52 (1999). 

 Kenneth W. Simons, Deontology, Negligence, Tort, and Crime, 76 
Boston U. L. Rev. 273 (1996). 

 Richard W. Wright, The Standards of Care in Negligence Law, in 

Philosophical Foundations of Tort Law 249 (David G. Owen ed., 

1995). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1397115


(This entry was last revised on December 13, 2015. 

 

                                                                                                     

                  


