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The Humean theory of motivation maintains that cognitive states 

like beliefs lack motivating force. If an agent were to be motivated to perform an 

action, s/he would necessarily have a preceding desire Φ and a means-end belief 

that by Ψ-ing she would be able to satisfy Φ. Although different accounts of this 

theory have been provided so far, in this paper we will examine the account 

according to which satisfying the preceding desire is the only basis for motivating 

someone to choose actions. This paper attempts to show that although the 

Humean theory of motivation as described above is considered a standard view 

in explaining intentional actions, it may encounter considerable difficulties to 

make plausible distinctions between the right and wrong kinds of motivations. In 

order to demonstrate that, we will first explain Bernard Williams’ Humean view 

and then discuss that ordinary people not only draw distinctions between de re 

and de dicto motivations, and between self-regarding and other-regarding 

motivations, but also think that moral agents normally have reasons to be 

motivated according to the right kind of these motivations in the relevant 

circumstances. Finally, we shall design a thought experiment to illustrate the 

point more strikingly. It seems that a plausible theory of motivation in meta-

ethics should accommodate these intuitive and common-sensical sorts of 

distinctions, while the Humean theory of motivation lacks this feature.
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 تأکید  و  داند می  انگیزشی  قوت  فاقد  را  باور  نظیر  شناختی  حاالت  ، انگیزش  هیومی  ۀ نظری   چکیده: 
 Φ به  مثاًل پیشین  میل  یک  نه تنها   است  شود، الزم  برانگیخته  فعلی  انجام  برای  فاعل  اینکه  برای  کند می 
.  شد  خواهد  برآورده  Φ به  پیشین  ، میل Ψ عمل  انجام  با که   را هم داشته باشد   باور بلکه این    باشد  داشته 

 را  برنارد ویلیامز از    تقریری  ما  مقاله  این  در  باشد، اما  داشته  است  ممکن  مختلفی  تقریرهای  ، نظریه  این 
 عمل  تخاب ان  برای  ی انگیزش  مبنای  ، تنها پیشین  میل  ارضای  یا  کردن  برآورده  که  دهیم می  قرار  نظر   مد 
 ۀ نظری  هرچند  ، هیومی  ۀ نظری  از  تقریر  این  دهد  نشان  که  است  این  حاضر  ۀ مقال  هدف . گیرد می  قرار 

 درست  های انگیزش  میان  گذاشتن  تمایز  رود، برای می  شمار   به  قصدی  اعمال  تبیین  برای  استانداردی 
 ۀ ارائ  از  مقصود، پس  این  به  رسیدن . برای  است  مواجه  توجهی قابل  های دشواری  با  ، نادرست  و 

 میان  لغیره، تمایز  و  لنفسه  انگیزش  میان  تمایز  از  ترتیب  ، به ی ناظر به دیدگاه هیومِی ویلیامز مقدمات 
 میان  به  سخن  فکری  آزمایشی  ها و انگیزش  اساس  بر  افراد  دگرگرایانه، داوری  و  خودگرایانه  انگیزش 
 و  فهم  طبق  ، فرااخالقی  ای نظریه  مقام  در  خوب  انگیزشی  ۀ نظری  یک  رسد می  نظر  به .  آمد  خواهد 
 مدِل ویلیامزِی  که  حالی  در  ، دهد  جای  خود  در  را  زها تمای  از  نوع  این  بتواند  باید  آدمیان  عموم  شهود 
 . است  ویژگی  این  فاقد  ، انگیزش  هیومی  ۀ نظری 
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  انگیزش  هیومی  ویلیامز و نظریۀ  برنارد :  مقدمه 

 و یدرون لیدال»  ۀمقال در امزیلیو برنارد

 یعمل لیدال از یومیهشهبه یمدلی«  رونیب

 ریتفسه  دو انیم ابتدا او 1.دهدیم دسهته  ب

 وجهود A یبهرا یله یه دله »   ریه نهظه  یجهمهالته  از

 A»  و«  دههد انجهام را Φ عمهل کهه دارد

« دههد انجهام را Φ عمهل کهه دارد لیه دل

پههایههۀ  کنههدیمه  برقرار زیه تمهها بر   ریه تفسههه . 

 که اسههت Ψ لیمِ یدارا فاعل ،نخسههت

 اگر و کندیم برآورده  را آن Φ انجام

 کاذب ،باشهههد نداشهههته Ψ به لیمِ فاعل

 وجود لیدل او یبرا مییبگو که اسهههت

دوم،   ریتفسههه  طبق. دارد لیدل او ای دارد

 را مذبور لیمِ فاعل اگر که سهتین نیچن

 او یبرا مییبگو که باشهد نداشهت، کاذب

 امزیلیو. دارد لیدل او ای دارد وجود لیدل

 ریتفسه  و یدرون ریتفسه  را نخسهت ریتفسه 

 قصههد و خواندیم یرونیب ریتفسهه  را دوم

 سهههن  از تنهها ،لیه دال کنهد اثبهات دارد

 یرونیب لیه دال و هسهههتنهد یدرون لیه دال

. (Williams: 1979)نههدارنههد وجههود

 

تواند  تنهایی هرگز نمیبه  عقلْ»هیوم معتقد بود که    .1

  ۀعقل تنها برد »ادی باشد« و  ای برای عمل ارانگیزه 

تواند مدعی  و هرگز نمی  و باید باشد  عواطف است

جز خدمت عواطف منصبی  به  از    کردن  اطاعت  و 

 .(Hume, 1978, pp. 413-415)ها باشد«آن

 :است نیچن او یدرون ریتفس یینها مدل

A عمل که دارد لیدل Φ انجام را 

 داشههته Ψ لیم A گرا تنها و اگر .دهد

 Φ انجام با آن کردن برآورده  که باشههد

 که باشهد داشهته باور A و شهودیم نیتأم

 A و شهههودیم برآورده   Φ ،Ψ انجام با

 بر او لیم)بداند را مرتبط هایداده  تمام

 با مرتبط دادۀ  نباشهد، به یمبتن یکاذب باور

 به نباشهد، نسهبت جاهل خود الیام از یکی

 به و(  آن رینظا نباشهد، و جاهل خود لیم

 ۀ دربهار او بهاور)کنهدأمهل  ته  یعقالن نحو

 کاذب Φ انجام با Ψ شهدن ارضها ۀرابط

 (.Smith 1994: 156()نباشد

 یِومیه مدل نقد به مقاله نیا در ما

. تفسهیر  میپردازیم یعمل لیدال از امزیلیو

ویلیهامز از دالیهل عملی در سهههنهت فلسهههفهۀ  

رو تحلیلی معاصهر شهکل گرفته اسهت. از این

ای  نظریه ،مقصههود از نظریۀ هیومی انگیزش

اسهت و که در این سهنت مطر  شهده  اسهت  

 ۀبه نظریه و اسهتدالل هیوم تاریخی دربار ما

رابطهه  واق   ۀانگیزش،  میههل،  یهها بههاور و  گرا 

 اسههتدالل  2پردازیم.گرا بودن او نمیناواق 

همههان 2 نظریههه.  کههه  دربههاره    هیومی  طور  ویلیههامز 

شهههود،  انگیزش نظریهه خود هیوم تهاریخی تلقی نمی

نظریهه او کهه در ادامهه می مها علیهه  آیهد اسهههتهدالل 

گرا یا اسهههتداللی مسهههتقل اسهههت که به مبح  واق 
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 زشیانگ یومیه مدل که اسهههت نیا ما

 از جههات خهاصهههی مورد حمهایهت ویلیهامز،

 از یاریبسهه  و ندارد ییباال ینییتب قدرت

 یدرسهت به تواندینم را زشیانگ یهانمونه

 و امزیلیو نقد به آنکه از شیپ. کند نییتب

اجههازه میبپرداز او یومیهه  مههدل  دیهه ده ، 

 یومیه مهدل  بهه سهههود  امزیه لیو اسهههتهدالل

 :میده حیتوضبیشتر  را زشیانگ

 یومه یه هه  مههدل بههه تهوجههه بههاالهف(  )

 باشههد داشههته لیم A میکن ، فرضامزیلیو

 بههه لیهه دل نیهم بههه و  بخورد قههوه  کههه

 در که یشهههخصههه  .رودیم شههها یکاف

 یجا به اشهتباه  به کندیم کار شها یکاف

 یحاو که را یگرید قهوه، فنجان فنجان

 ،اسهههت قهوه  رنگهم و خطرناک  یما

-نیا در.  گههذاردیم A یجلو زیم یرو

  یما دنینوشه  یبرا A لیم چون ،ورتصه 

 یکهاذب بهاور بر خود یرو  شیپ فنجهان

 با نکهیا بر یمبن او باور ای اسههت اسههتوار

 لیم خود یروشیپ فنجان  یما دنینوشهه 

شهههود، یمه  بهرآورده  او خهوردن قهههوه  بههه

  یما دنینوشه  یبرا یلیدل  Aاسهت،  کاذب

  د.ندار خود یرو شیپ فنجان

، عمهل بهه نهاظر یعقالن تهأمهل)ب(  

 

مبتنی  نهاواق  او  یها سههههایر نظریهات  بودن هیوم  گرا 

 نیست.

 جمله از شهههودیم یمتفاوت امور شهههامل

 راه  نیه تهرمهطهبهوع و نیه تهرراحههت افهتهنیهه 

 یزمان یبندرتبه،  لیمِ کی کردن برآورده 

 لیه م افتنیه ،  لیه م نیچنهد ارضههههای  یبرا

 تعارض صهههورت در فاعل یبرا ترمهم

 یبرا دیه جهد یههاراه  افتنیه ،  الیه ام انیه م

. آن رینظهها و  لیهه م کیهه  کردن برآورده 

 تهأمهل قیطر از توانهدیم فهاعهل ،نیبنهابرا

 ایه  کنهد جادیا را یدیه جد الیه ام ،یعقالن

 همواره  امها.  کنهد حهذف را سهههابق الیه ام

ر ب ،عمل به ناظر عقالنی  تأمل شهروع ۀنقط

 لیه م کیه  ،امزیه لیو یومیه مهدلاسهههاس  

 یزشههه یه انهگه  یذههنه  ۀمهجهمهوعهه  در مهوجهود

 .است 1فاعل

، امهزیهه له یه و یومه یه هه  مههدل لیهه ذ)ج(  

 همهان ،فهاعهل یزشههه یانگ یذهن ۀمجموعه 

 آن یاعضهههها کههه اسههههت یامجموعههه

 ی برایطیشهرا وجود صهورت در توانندیم

 ،امزیه لیو نگهاه  درفراهم کننهد.   لیه دل فاعل

 توانههدیم الیهه ام بر عالوه  مجموعههه نیا

:  بهاشههههد  یگرید متعهدد  امور ۀ رنهدیدربرگ

 یهههاواکهنهش  2،ابههانهههیهه ارز یهههاشیه گهرا

1. subjective motivational set. 

2. dispositions of evaluation  . 
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 و  2یشهههخصههه  یههایوفهادار  1،یجهانیه

 فهاعهل اههداف و الیه ام  .گونهاگون اههداف

 داشههههتههه یگهونههاگهونه  انهواع تهوانههدیمه 

 .(Williams: 1379)باشند

 لیدل نکهیا دادن نشهان یبرا امزیلیو

 ،باشهههد داشهههتهه وجود تواندینم یرونیب

 کی در یشهخصه : کندیم اسهتدالل نیچن

 اجداد تمام .دیآیم ایدن به یارتشه  ۀ خانواد

 و انهده کردیم خهدمهت ارتش در زین او

 انآن یخانوادگ افتخار ،ارتش در خدمت

 وی از شهخ  نیا پدر .شهودیم محسهوب

 اما  .شهود ملحق ارتش به هم  او خواهدیم

 ارتهش بههه رفهتهن یبهرا یازه یه انهگه  چیه هه  او

 یگرید جههت در او الیه ام تمهام نهدارد 

 پدر  .اسهت متنفر ینظام سهتیز از و اسهت

 یبرا فرزندش اسههت معتقد شههخ  نیا

 نیبنابرا .دارد لیدل ارتش به شههدن ملحق

 او کهه جملهه نیا گفهت بتوان بسههها چهه

 صهاد  یاجمله ،اسهت یرونیب لیدل یدارا

 یمعنا به شههخ  نیا اما اوسههت  ۀ دربار

 یلیم چیه او که چرا !ندارد لیدل یدرون

 را آن بتواند ارتش بهپیوسههتن   که ندارد

 یزیچ اگر کههه آنجهها از  .کنههد برآورده 

 ممکن دیباشهد، با عمل یبرا یلیدل بتواند

 صهورت در ،عمل آن نییتب در که باشهد

 

1. emotional reaction . 

 سههههتین ممکن و  گردد ظهاهر انجهامش

 یکسه  عمل خود یخود به یرونیب لیدال

 تواننهدینم یرونیب لیه کننهد، دال نییتب را

 در  .رندیگ قرار عمل یبرا لیدال ۀ زمر در

،  ی رونیب لیدل یدارا جمالتِ امزیلیو نگاه 

 کاذبیا شهوند،   یتلق منفرد طور  به یوقت

 .(Williams: 1379)ناسازگار ای هستند

 مالحظهه کیه  معتقهد اسهههت،ویلیهامز  

محسههوب  فاعل برای عمل یلیدل تواندیم

 فاعل آن باشهههد ممکن اگر تنها ،شهههود

 عمل ،لیدل آن یبرا که شههود ختهیبرانگ

 ،ویلیامزی  ادعا از متداول یتلق طبق .کند

کنهد،  عمهل لیه دل آن خهاطر بهه فهاعهل اگر

 . کرد خواهد نییتب را یو عمل ،لیدل آن

 یکار انجام یبرا یعمل لِیدل ،فاعل اگر

 که باشهد ممکن دیبا گاه باشهد، آن داشهته

دهد،   انجام را کار آن تا  شههود ختهیبرانگ

 ختهیبرانگ فاعل که باشههد ممکن اگر و

 یدارا دیبا دهد، او انجام را یکار شههود

 یعمل لیدل ،فاعل اگر پس   باشهههد لیم

 یدارا دیباشهد، با داشهته یکار انجام یبرا

 :Finlay and Schroeder) باشد لیم

2017). 
 لیه دال بهه سهههود  امزیه لیو اسهههتهدالل 

 بر یمبتن یحت و ادآوریهه  ،یدرون یعمل

2. personal loyalties. 
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 وفق  1.اسهههت زشیانگ یومیه مدل کی

 ییتنههابهه ، بهاورههازشیانگ یومیه ۀیه نظر

 انجام سهوی به افراد شهدنختهیبرانگ یبرا

 یلیدل یکسه  اگر بلکه  سهتندین یکاف افعال

 نیهمچن باشهد، او داشهته یفعل انجام یبرا

  شهود ختهیبرانگ که باشهد داشهته یلیم دیبا

 :Connie)دهههد انجههام را فعههل آن تهها

 یومیه ۀیهه نظر یمنهطهقه  شهههکههل(.  2016

  شهدن ختهیبرانگ یبرا را  الیامکه   ،زشیانگ

 نیه ابه  توانیم ،کنهدضهههروری تلقی می

 t زمانِ در R لِیدل»  :کرد ریتقر شهههکل

 جهت را A فاعل یزشههه یانگ لیدل کی

 اگر تنها و اگر کندیم میتقو Φ انجام

Ψ که یاگونه به ،باشهد داشهته وجود یا 

R در t نحو به لیم کی بر باشهد مشهتمل 

 کی بر  و Ψ انجام به A مرتبطِ مناسههب

 را Ψدهد،   انجام را Φ او اگر که باور

 .(Smith 1994: 92) «است داده  انجام

 ریتقر نیا از متعارف برداشهت کی

 و تأمالت در فاعل :باشههد نیا تواندیم

 سهابق لیم شهدن برآورده  ،خود مالحظات

 انتخهاب یمبنها را(  Ψبهه لیه م یعن)ی خود

، گرید ریتعب به.  دهد قرار Φ عمل کردن

 

ههای  برای اطالع یهافتن از انواع گونهاگونِ نظریهه  .1

انگیزش از بهاب مثهال نگهاه کنیهد بهه   ضههههد هیومی 

(Dancy 2000; Korsgaard 19986; 

 عمل که کندیم انتخاب قتیحق در او

Φ نیا بر صهرفاً ای یحد تا دهد انجام را 

 برآورده  یبرا یقیطر Φ انجهام کهه مبنها

،  ب یه ترت نیه ابه .  اسهههت Ψ بهه لیه م کردن

 ،فاعل الیام یارضههها ای کردن برآورده 

 و انتخهاب ۀ کننهدنییتع یههامؤلفهه جزء

 هیه نظر نیا.  ردیگیم قرار او عمهل انجهام

 با یآدم یقصهد اعمال تمام ،اسهت یمدع

مثال،  یبرا.  شهودیم انجام یزشه یانگ نیچن

 یبرا یزشههه یانگ لیه دل فهاعهل زمهانی یهک

 داشهههته لیم اوالً  که دارد کردن ورزش

 باور ثانیاً  کند و کم را خود وزن باشههد

 وزن کند ورزش اگر که باشههد داشههته

 و لیم از یبیترک .  اسهت کرده  کم را خود

 یزشه یانگ لیدل او به که اسهت فاعل باور

 . دهدیم کردن ورزش یبرا

 یومه یه هه  ۀیهه نهظهر بههاشههههد قهرار اگهر

 کنهدکهه ویلیهامز آن را ارائهه می زشیانگ

 لوازم از یکی ریز باشهد، اسهتدالل صهاد 

 :دهدیم نشان را هینظر نیا

ازیعمل هر (1) ، یاخالق  اعمال  جمله ، 

 درمیلی   شیپ از اگر تنها ،شودیم انجام

McDowell 1978, 1979, 1981; Nagel 

1970; Parfit 1997, 2011; Scanlon 

1998; Schafer-Landau 2003;.) 
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آن عمل انجام که باشد انیم  مزبور، 

 .کند ارضا را لیم

 انجام یاخالق اعمال تمام اگر (2)

 با مرتبط  الیام چون صرفاً ،شوندیم

آنگاه  برآورده  هاآن  اعمال آن شود، 

 انجام هستند  درست اخالقاً  چون صرفاً

 .اندنشده 

 که ندارد وجود یاخالق عمل چیه (3)

 انجام است درست اخالقاً چون صرفاً

 .شود

از  امهها ویلیههامز   یومیهۀ  یهه نظر تقریر 

  .روبروسههت  یجد مخاطرات با ،زشیانگ

 اسهتدالل یخوب به توانیم رسهدیم نظر به

 عمل انجام و انتخاب یمبنا اگر که کرد

  1بهاشهههد، لیه م یارضههها ،موارد تمهام در

 در را  زشیه انهگه  تهوانینهمه  اوالً گههاه آن

 یقصهد اعمال از یتوجهقابل ۀرمجموعیز

 دوم، کهرد  نیهیه تهبه  مهنههاسههههب یطهرز بههه

در زندگی  اشههخا  یهایداور توانینم

 هافاعل نیتحسهه  ای مالمت در را روزمره 

 موجهه اعمهال از یبرخ انجهام خهاطر بهه

 نیچنهد ذکر بها ابتهدا،  ادامهه در. دانسهههت

 

شهایان ذکر اسهت در خصهو  عاقالنه بودن دنبال   .1

کردن برخی از امیهال نیز اشهههکهاالتی جهدی بهه نظریهۀ 

هیومی دربارۀ دالیل هنجاری وارد شههده اسههت که 

 و لنفسهه زشیانگ نوع دو انیم زیتما نمونه

 نیا.  شهههودیم گهذاشهههتهه بحه  بهه ره یلغ

 نشان که هسهتند مهم جهت آن از هانمونه

 و روزمره  یزندگ در افراد هم دندهیم

 تیاهم و تفاوت ،اخال  لسهههوفانیف هم

  یتشهههخ را دو آن انیه م نههادن زیتمها

 یگرید مرتبط زیآن، تما از پس.  دهندیم

 مطر  ییگرگراد و ییخودگرا بر یمبتن

 داده  نشهههان بعد ۀمرحل در شهههود، ویم

 دادن شهههکل ۀ ویشههه  کی که شهههودیم

 نیهمچن و یعاد افراد نگاه  در زشیانگ

 اسهاس بر را افراد که اسهت آن ،لسهوفانیف

 ،دارنههد یفعل انجههام یبرا کههه یازه یانگ

.  بدانند  نیتحسه  مسهتحق ای سهرزنش مسهتحق

 بر توانیم را عام، افراد یتلق نیا مطابق

 کهارهها انجهام یبراان  آنه  ۀ زیانگ اسههههاس

 نیه ا اگهر کهرد  نیه تهحسههه  ایهه  سهههرزنهش

 گاه آن ،باشهد حیصهح نیتحسه  و سهرزنش

 اگر دارد  وجود لیهه دل زه یانگ آن یبرا

 لیدل خا  یازه یانگ با یکار انجام یبرا

 از نوع نیا گاه باشههد، آن داشههته وجود

 قرار یهنجار امور دادعِ در خا  ۀ زیانگ

 آن از یتخط کهه معنها ه اینبه    2ردیگیم

 Quinnدر این مقاله مد نظر ما نیست  نگاه کنید به )
1993 .) 

 (.Connie 2016. نگاه کنید به ) 2
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 اسهههتهدالل ،. در گهام بعهداسههههت ممکن

 یومیه ۀینظر مدلِ ویلیامزیِ که شههودیم

هیومی   ۀعنوان نظریه )کهه از آن بهه زشیانگ

مهی یههاد   نیه ا تهوانههدینهمه کهنهیهم(  انهگهیهزش 

 یبرا افراد لیه دال جههینت در و ههازیتمها

 به و وه یشهه  کی سههود به شههدنختهیبرانگ

 .کند نییتب یخوب به را گرید ۀ ویشهه  انیز

 بتواند هینظر کی این در حالیسهت که اگر

 ،کند نییتب را های واقعیویژگی و هاداده 

 هیهه نظر آن حیترج هههایازیهه امت جملههه از

 کی ، درگرید انیب به.  شهودیم محسهوب

 یگهرنیهیه تهبه  در هههاهیهه نهظهر قهوت ،نهگههاه 

 باشهد یانهیقر ای شهاهد تواندیم هاتیواقع

 .صههد  به هاآن شههدن کینزد سههود به

 تمام نتوانند اسهت ممکن هاهینظر هرچند

 را حوزه  کیهه  در مرتبط یهههاتیهه واقع

 از یشهههتریب ۀ گسهههتر چهکننهد، هر نییتب

 ،دهند پوشهش خود نییتب در راها  تیواقع

 متخصهصهان نظر  جلب در یشهتریب تیموفق

 بهه تیه نهها در د.کننه یم دایه پ حوزه  آن

 ماحصهل و شهودیم گفته پاسه  هااعتراض

 .شودیم ارائه اختصار به بح 

 انههواع در هههایههیزیهه تههمهها ادامههه در

 رسهدیم نظر به که شهودبیان می زشیانگ

 ممکن یمفهوم لحها  بهه تنههانهه ههاآن

 عههداد در نیه ههمهچهنه  بهلهکههه هسههههتهنههد

 قهرار زشیه انهگه  بههه مهربهو  هههایتیهه واقهعه 

 جهامعهه افراد را ههازیتمها نیا  .رنهدیگیم

 تیهه رسهههمه  بههه یواقهعه  یامهور عهنهوانبههه

 در خود یوگوهاگفت در و شهناسهندیم

 هاآن از گرید یهانهیزم و اخال  ۀنیزم

 از یگذشهته، برخ نیا از .کنندیم اسهتفاده 

 ههازیتمها نیا بر زین یاخالق ههایهیه نظر

 هازیتما نیا  یتشههخ  .اندگذاشههته صههحه

 و یعاد مردم انیه م در زشیانگ به ناظر

-ارزش بهه یاخالق ههایهیه نظر از یبرخ

 .است شده  منجر زین ادله تبادل و یاورد

  ره ی لغ  زش ی انگ  و  لنفسه  زش ی انگ  ان ی م  ز تمای .  1

از بهره  بهها ابتههدا قسهههمههت نیا در گیری 

 میکنیم تالشداستانی در ادبیات عرفانی، 

 نیتبب را ره یلغ و لنفسهه زشیانگ انیم زیتما

 لسهههوفهانیف کهه ییههانمونهه سهههپس  میکن

 فر  ره یلغ و لنفسهه زشیانگ انیم ،اخال 

 .شودیم گذاشته بح  به اندگذاشته

 عهاشههق  مورد نظر، مهاجرای یهک   داسههتهان 

 خود  معشههو   ی برا  عاشههق  شههخ   ن ی ا   .اسههت 

 ک ی  از  خود  ی ها نامه  در .  بود  نگاشههته  یی ها نامه 

 اسهت  پرداخته  خود  معشهو   ی ثنا  و  مد   به  سهو 

 از  ی دور  و  ی زار  حالت  به  گر ی د  ی سههو  از  و 

 امکان  عاشههق  ی، د ی مد  مدت  از  پس .  معشههو  

 حاضهر  او  نزد  و  کند ی م  دا ی پ  را  معشهو   وصهال 

 حاضهر  خود  معشهو   نزد  عاشهق  ی وقت   .شهود ی م 
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 و  آورد ی م  رون ی ب  را  خود  ی هها د، نهامهه شههو ی م 

،  ن ی ح  ن ی ا  در   .شهود ی م  نامه عشهق  خواندن  مشهغول 

 را  آن  و  شود ی م  ر ی دلگ  عاشق  کار  ن ی ا  از  معشو  

  : د ی گو ی م  عاشههق  به  معشههو    .شههمارد ی م  ناپسههند 

 نزد  در  ی وقت  که  سههت ی ن  ن ی ا  ی عاشههق  نشههان » 

 خود  ۀ نام عشهق  خواندن  به  ی شهد  حاضهر  معشهو  

 احوال  و  حال  عاشهق  اصهل  در  تو ی.  باشه  مشهغول 

 داشهتن  د ی ام  به  و  ی سهت ی ن  من  عاشهق  و  ی هسهت  خود 

 1«. ی چرخ ی م  من  گِرد  بر  خوش  حال 

 که  شههود ی م  مطر   پرسههش  ن ی ا  نجا ی ا  در 

 را  عاشههق  عمل  چگونه  ، زش ی انگ  ی وم ی ه  یۀ نظر 

 ل یه ، م زش ی انگ  ی وم ی ه  یهۀ نظر  طبق ؟  کنهد ی م  ن یی تب 

 به  ن ی شهه ی پ  ل ی م  ک ی  از  نامه  خواندن  به  عاشههق 

 فرض .  است  شده  حاصل  مرتبط  باور  ک ی  همراه 

 با  گفتن  سههخن  به  ل ی م  ، ن ی شهه ی پ  ل ی م  که  م ی کن 

 با  که  باشهد  ن ی ا  هم  مرتبط  باور  و  باشهد  معشهو  

 معشههو   با  گفتن  سههخن  به  ل ی م  ، نامه  خواندن 

برای   زش ی انگ ،  ب یه ترت  شههود. بهه این ی م  برآورده 

 مرتبط  بهاور  و  ن ی شهه ی پ  ل یه م  اثر  در  نهامهه  خوانهدن 

 ات ی جزئ  یۀ پا  ، بر گر ی د  ی سهو  از .  اسهت  آمده  د ی پد 

 

 است شده اقتباس معنوی مثنوی از داستان این . 1

 ( 1428-1406ت:  ابیا :سوم  دفتر مولوی)

«  ره ی لغ  زش ی انگ  و  لنفسه  زش ی انگ »   ر ی تعب  در  ره ی لغ  و  لنفسه  ز ی تما   . 2
 گرفته  کار  به  ی اسالم  ۀ فلسف  سنت  در  بودن  آشنا  سبب  به  صرفًا
« به جهت شیء  de reوگرنه ترجمۀ اولیۀ اصطال  »   است  شده 

« به جهت حمل است  de dictoاست و ترجمۀ اولیۀ اصطال  » 

که نخست در خصو  ضرورت یا حاالت شناختی نظیر باور  

تا    اسهت  متوق   معشهو   که  ی حال  در  ، داسهتان  ن ی ا 

 دهد، او  انجام  ی و  ی برا  ی ا خالصهانه  عمل  عاشهق 

 ۀ پرجاذب  ی وهوا حال  که  کند ی م  متهم  را  عاشههق 

 اسهت، تو  واداشهته  عمل  به  را  تو  که  اسهت  عشهق 

 من  کنار  به  آمدن  و   ی هسهت  هوا و حال  آن  ی پ  در 

 اسهت  حالت  آن  به  ی اب ی دسهت  ی برا  نامه  خواندن  و 

 به  را  معشهو   سهخنان  م ی بخواه  اگر !  من  ی برا  نه 

 شههود ی م  ن ی ، چن م ی کن  ترجمه  ی وم ی ه  یۀ نظر  زبان 

  مد  ، معشهو   با  گفتن  سهخن  به  ل ی م  ی ارضها  که 

 خاطر  ه ب  ل ی م  ن ی ا  ی ارضها  و  اسهت  بوده  عاشهق  نظر 

 قرار  عهاشههق  نظر   مهد  ، اش پرجهاذبهه  ی هوا و حهال 

 یۀ نظر  یۀ پا  بر  بخواهد  معشهو   اگر .  اسهت  گرفته 

و    سهت ی ن  ن ی چن  : که  دهد  پاسه   عاشهق  به  ی وم ی ه 

 ۀ پرجاذب  ی وهوا حال  و  هسهتم  تو  عاشهق  واقعًا من 

 اعمال  ن ی ا  انجام  در  اول  ۀ درج  در  ا ی  اصهاًل عشهق 

 دهد؟  پاس   د ی با  ، چگونه ست ی ن  من  نظر   مد 

 اسهت  خوب  پاسه  به این پرسهش،  از  ش ی پ 

 زش ی انگ  و  ( de re)   لنفسههه  زش ی انگ  تمهایز میهان 

 : م ی ده  ح ی توض  را    2  ( de dicto)   ره ی لغ 

 یزشه یانگ توانیم را لنفسهه زشیانگ

رفته   به  ،  ی ن ی ع /ی ذهن  ر ی نظ  ی گر ی د  ر ی تعاب  از  بتوان  د ی شا اند.  کار 
طور که ما در    همان کرد  استفاده  هم  آن  ر ی نظا  ، و ی رذات ی غ /ی ذات 

ادامه از تمایز اعمال خال  و ناخال  در این رابطه استفاده  

 ل ی قب  از  اخال   لسوفان ی ف  از  ی ، برخ ان ی م  ن ی ا  در خواهیم کرد.  
 مرتبط  ز ی تما  از  گر ی د  مقاصد  ی برا  امز ی ل ی و  برنارد  و  ت ی اسم  کل ی ما 

de re/ de dicto  به  قائل  ت ی اسم  کل ی ما .  اند کرده  استفاده 
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 ای شهخ  ای ءیشه  خود که کرد فیتعر

 یهههایژگه یه و کههه نیه مهعه  یاخهالقه  قههانهون

 اسهت فاعل نظر مد دارد، بالذات یخاصه 

 جادیا را(  لیم ای)  زشیانگ او در هاآن و

 و سهتین نیچن ره یلغ زشیانگ اما  کنندیم

 ایگزاره  یمحتوا یحاو که یلیم یارضها

 

 اگر  است  ی مدع  که  ی ا ه ی نظر   . است  ی زش ی انگ  یی گرا ی درون 
 درست  اخالقًا الف  عمل  که  کند  حکم  ، صادقانه  ی اخالق  فاعل 

 دهد  انجام  را  آن  که  شود ی م  خته ی برانگ  ی حد  تا  کم است، دست 
 ی اخالق  زش ی انگ  اگر  کند ی م  بح   ت ی اسم .  باشد  عاقل  او  اگر 
 تغییر کند،   او  ی اخالق  ی داور  در  ر یی تغ  ِیپ  در  ی قو  ۀ اراد  ی دارا  فرد 
 وری دا  و  زش ی انگ  ان ی م  ی اعتماد قابل  ۀ رابط  دهندۀ نشان  ر یی تغ این  
است. فرض کنیم شخصی دارای ارادۀ   ی قو  ۀ اراد  ی دارا  فرد  در 

می  فکر  داوری خود  در  رئیس  قوی  انتخاب  برای  که  کند 

بیمارستان، فرد الف بهترین گزینه است و باید به او رأی دهد  اما  

کند، دوستش او  دوستش در این خصو  صحبت می وقتی با  

کند که فرد ب بهترین گزینه است و باید به او رأی  را قان  می 

داد. در این صورت، وقتی داوری این شخ  در مورد بهترین  

طور  شخ  و رأی دادن به او تغییر کرد، انگیزش او نیز به 

 فدار طر  ، شود ی م  متذکر کند. لذا اسمیت  اعتمادی تغییر می قابل 
 فاعل  چه آن  که  کند  ادعا  تواند ی م  ی زش ی انگ  یی گرا ی درون  یۀ نظر 
 او  که  است  ی ز ی چ  همان  ، دهد  انجام  را  ی عمل  تا  زاند ی انگ ی برم  را 

 زش ی انگ  ن ی ا  ی وقت    داند ی م  درست  خود  ی داور  در  را  آن  انجام 
de re  ی زش ی انگ  یی گرا ی برون  یۀ نظر  طرفدار  اما  شود  خوانده 
 و  ی داور  ان ی م  رابطه  بودن  اعتماد قابل  که  بود  خواهد  مجبور 
 ی محتوا  ا ی  ی زش ی انگ  استعداد  حسب  بر  را  ی اخالق  زش ی انگ 
 ، کند ی م  استدالل  ت ی اسم .  دهد  ح ی توض  فاعل  ی اخالق  زش ی انگ 

 ی برا  ی زش ی انگ  ان ی گرا ی برون  ی رأ  طبق  ی اخالق  زش ی انگ  ی محتوا 
 ن ی چن  ی اخالق  زش ی انگ  و  ی داور  ان ی م  اعتماد قابل  ۀ رابط  ن یی تب 

 به  زش ی انگ  ی وقت  درست  کار  انجام  ی برا  زش ی انگ :  بود  خواهد 

 حالت در موجود یهایژگیو ا)ی اسههت

 عنوانبه .اسهههت فاعل نظر مد(  لیم یذهن

 داشههته لنفسههه زشیانگ مجنون نمونه، اگر

: بود خواهد نیچن او انیب باشهههد، احتماالً

 که دارد یتیموجود ،خود یخود به الیل» 

 انجهام یکهار هر او یبرا حهاضهههرم من

 ی ها زش ی صورت، انگ  ن ی ا  در .  شود  خوانده    de dicto صورت 
 چون  بود  خواهد    (derivative)ی فرع  و  ی ثانو  ا ی  ی اشتقاق  فاعل 
 انجام  به  ی اشتقاق ر ی غ  ی دلبستگ  ک ی  همراه  به  او  ی کنون  ی داور  از 
 اخال   در  که  کند ی م  ادعا  ت ی اسم .  اند شده  أخذ  درست  کار 

 مراقبت  ی برا ی(  اشتقاق )  شکل  ن ی بد  شدن  خته ی برانگ  متعارف 
 به  مردم  ی اب ی دست  دانستن  دوستان، درست  و  فرزندان  از  کردن 
 است  ی اخالق  لت ی رذ  ک ی  بلکه  لت ی فض  ک ی  نه  ی برابر  و  عدالت 
 امور  ن ی ا  به  واسطه ی ب  و   م ی ، مستق ی اشتقاق ر ی غ  طور به  آدمیان  چون 
 ۀ مقال  در  امز ی ل ی و .  (Smith 1994: 71-76) دهند ی م  ت ی اهم 
 «Persons, Character, and Morality »  به  اعتراض  در 
 اخال   لسوفان ی ف  از  ی برخ  نظر   مد    (impartiality) ی طرف ی ب 
 حفظ  ان ی م  انتخاب  با  ی شخص  م ی کن  فرض :  کند ی م  ارائه  را  ی مثال 
 جان  و  شود ی م  مواجه  به ی غر  ک ی  جان  حفظ  ا ی  خود  همسر  جان 
 که  قائلند  ی طرف ی ب  دگاه ی د  ان ی حام .  دهد ی م  نجات  را  خود  همسر 
 ن ی ا «:  است  ن ی چن  خوب  اخالقًا انسان  ک ی  شدن  خته ی برانگ  ۀ نحو 
 همسر  جان  حفظ  ، دست  ن ی ا  از  ی ط ی شرا  در  و  است  من  همسر 
 شدن  خته ی برانگ  ۀ نحو  ن ی ا  که  است  معتقد  امز ی ل ی و . » است  مجاز 
 دارد  انتظار  او  ، م ی کن  نگاه  او  همسر  منظر  از  اگر  چون  است  اشتباه 
 نجات  من  که  ی شخص :  باشد  ن ی ا  او  همسر  ۀ زانند ی برانگ  تفکر  که 
 اضافه  ن ی ا  به  ی ز ی چ  دارد  انتظار  او  همسر .  است  من  همسر  ، دهم ی م 

 خواهد  نادرست  را آن  هم  گر ی د  فکر  ک ی  فقط  افزودن  و  نشود 
ای ب .  کرد   ، شود  افزوده  ی گر ی د  فکر  باشد  قرار  اگر  ب ی ترت  ن ه 

 ۀ واسط ی ب  ی دلبستگ  و  عشق  او  همسر  که  شود ی م  مشخ  
 . (Williams: 1976) ت اس  نداشته  را  مطلوب 
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 داشته ره یلغ زشیانگ مجنون اگر اما.« دهم

: شهههودیم نگونهیا احتماالً او انیباشهههد، ب

 به دسهت خودم عشهق یبرا حاضهرم من» 

 ،الینخسهت، ل صهورت در.« بزنم یکار هر

 به دسههت تا اسههت ختهیبرانگ را مجنون

  مجنون ،دوم صههورت در اما  بزند یکار

 ختههیبرانگ بر حسههههب حهالهت ذهنی خود

 که یکسه  یبرا یکار هر تا اسهت شهده 

 .دهد انجام دارد دوستش

 ههاشزیانگ توانهدینم یومیه ۀیه نظر

 .کنهد نییتب یخوب بهه را لنفسههههه نوع از

 زیتما نییتب یبرا یومیه ۀینظر طرفداران

 یدیق تا  دارند الزم هازشیانگ انواع انیم

 عنوانبه. کنند اضههافه لیم یمحتوا به را

 نکههیا یبرا موالنها، فهاعهل مثهال در نمونهه

 ،کردن عمل یبرا او زشیانگ دهد نشهان

 موجود یوهواحال نه اسهت معشهو  خود

 لیه م محتوای  بهه دیه بها ی،ذهن حهالهت در

 یدیق ،معشهو  با گفتن سهخن یبرا خود

 فقط» ،  «معشهو  خاطربه صهرفاً»  مضهمونِ با

 را آن رینظا ای، «معشههو  یخشههنود یبرا

 لیم به ودیق به هر میزان، اما .اضههافه کند

 یخاصه  شهخ  که یزمان تا کنند اضهافه

 که شهودینم نشهود، سهبب ذکر خارج در

 لنفسهه زشیانگ به لیم از برآمده  زشیانگ

 یخاصه  شهخ  باشهد قرار اگر.  شهود مبدل

 را مسههأله گاه شههود، آن ذکر زشیانگ در

 :کرد ریتقر نیچن توانیم

 یبهرا زشیه انهگه  یومه یه هه  ۀیهه نهظهر طهبهق

 آن انجام یبرا فرد لیم ی،عملهر  انجام

 نظر بهه یعیطب  .شهههودیم گرفتهه نظر در

 ره یلغ طوربه زشیانگ نوع نیا که رسهدیم

 عاشهق ،موالنا مثال در اگر  .شهود خوانده 

 در هم را خود خا  معشهههو  بخواهد

 امر اسههههت کنههد، الزم لحهها  زشیانگ

 اضهافه تواندیم مثالً  .کند اضهافه یگرید

 را عمههل آن دارم لیهه مه  من»  کههه کنههد

 .«دهم انجام خا  شهههخ  نیا خاطرهب

 جههینت توانهدیم صهههورت، فهاعهل نیا در

 را کهار نیا دارم زه یانگ من»   کهه ردیبگ

 اما .«دهم انجام خا  شههخ  نیا یبرا

شههههدن،  ختهههیبرانگ یبرا یاهیهه رو نیچن

 ۀیرو نوع نیا  .اسههت یثانو و یاشههتقاق

 ،فاعل زشیانگ که شهودیم سهبب یاشهتقاق

 گاه باشهد، آن نیچن اگر .نباشهد واسهطهبی

 و جابه موالنا کالم در معشههو  اعتراض

 .بود خواهد حقبه

 تهوانیمه  گهریه د یاهنهمهونهه  عهنهوانبههه

 و لیم و باور که تصهور کرد را یتیموقع

 یکی اما باشهد کسهانی فاعل دو در عمل

 را عمل ، آنلیم شههدن برآورده  خاطربه

 یزیچ خاطربه یگرید اما دهدیم انجام
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 دیه کن فرض  .خود لیه م یارضههها از ریغ

 را خهود مههاریه به  دارد لیهه مه  الهف بِیهه طهبه 

 راه  نیبهتر که دارد باور و کند معالجه

 .اسههههت A یِجراح ،مهاریب نیا ۀمعهالجه 

 کنهدیم دایه پ لیه م ،الف بیه طب نیبنهابرا

 زین ب بیطب  .دهد انجام را A یجراح

 و کنهد معهالجهه را خود مهاریب دارد لیه م

 ،مهاریب نیا ۀمعهالجه  راه  نیبهتر دارد بهاور

 هم ب بیطب نیبنابرا  .اسههت A یجراح

 انجهام را A یجراح کنهدیم دایه پ لیه م

 ،بیطب دو هر دیکن تصهور نیهمچن .دهد

 سهر پشهت کامل تیموفق با را A یجراح

 این بیطب دو انیم تفاوت اما .ندگذاریم

 انجام را A یجراح ،الف بیطب که است

 یبرا یراه ماریب فرد درمان با تا دهدیم

)فرض  کند باز یگرید فرد کشهتن و انتقام

های شهرور به  کنید که یک سهری از انسهان

او این وعهده را داده بهاشهههنهد کهه اگر او این 

آنه  فردی را کهه   انبیمهار را درمهان کنهد، 

طبیهب قصههههد انتقهام از او را دارد خواهنهد  

 بهه لیه م الف بیه طب نکههیا بهاکشههههت(.  

 بیآس خواهان قیطر نیا از ،دارد معالجه

 بیطب اما  .اسههت یگرید فرد به رسههاندن

 و اوالً تا دهدیم انجام را A یجراح ب

 بهه را اشیسهههالمت مهاریب خود ،ذاتاله به 

 بهه او لیه م بهالتب  و اًیه ثهان و آورد دسهههت

 .باشد شده  ارضا هم ماریب ۀمعالج

 ،انیهه آدم عموم یعرف شههههود اگر

 اعمهال به را یمتفهاوت یاخالق یهاشارز

 ظن بها دهنهد، کهه نسهههبهت بیه طب دو نیا

 گاه اسههت، آن نیچن گفت توانیم یقو

 دهدیم نشهان مثال نیا کرد ادعا توانیم

 در که یریتقر به زشیانگ یومیه ۀینظر

 تفاوت نیا تواندینم ،رفت آن ذکر باال

 .کند ثبت و ضبط را مهم

مهی  لهنهفسههههه زشیه انهگه  تهعهبهیهر  را  تهوان 

 « انجههام  در  انگهیهزش  برای   اعمههالدیگهری 

 زشیانگ انیم زیتما« دانسهههت.  خالصهههانه

 اعمههال از بحهه  لیهه ذ ره یلغ و لنفسههههه

 اخال  لسهوفانیف انیم توانیم را خالصهانه

 زیه نه  اخهال  ۀفهلسهههفهه  در  .کهرد دایهه په  زیه نه 

 کانت افالطون، ارسهطو و رینظ یلسهوفانیف

 در یاخالق فاعل ۀ زیانگ و قصههد باب در

  .اند گفتهه سهههخن خهالصهههانهه اعمهال انجهام

 بههه یجهمهههور ههفهتهم کهتههاب در افهالطهون

 حاکم-فلسهویف ریخ انیم تعارض یبررسه 

. پردازدیم دارد  اقتضههها عهدالهت چههآن و

 یخوشههبخت و ریخ اسههت معتقد افالطون

 اسهت یخوب و یعقالن کامالً یمبنا ،فاعل

  .کند یمبتن آن بر را خود اعمال فاعل که

 ینههامعمول خهها  یهههاتیهه موقع در امهها

 کی یِحداکثر یخوشهههبخت انیم یگاه
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 دیپد تعارض اسهت ممکن ،عدالت و فرد

 چهههآن و حههاکهم-لسهههوفیه فه  ریه خه   .دیهه آ

 .اسههت موارد نیا از دارد اقتضهها عدالت

-لسههوفیف یحداکثر یخوشههبخت و ریخ

 اما کند یورزفلسهفه که اسهت نیا اکمح

 و میتعل پرتو در او که دارد اقتضها عدالت

 1.کند حکومت خود خا  تیترب

 :کندیم اسهههتدالل تیوا کوالسین

 حهاکم-لسهههوفیف یبرا کردن حکومهت

 را یسههتیزخوش نیباالتر و ریخ حداکثر

 حهکهومههت.  آوردینهمه  ههمهراه  بههه او یبهرا

 و  سههههتینه  او یبرا کههار نیه بههتهر کردن

 ریخ تنها حاکم-لسهههوفیف اگر نیهمچن

 حیترج را کار نیکند، ا مالحظه را خود

 حهاکم-لسهههوفیهمهه، ف نیا بها.  دههدینم

 لیدل یدارا کردن حکومت انتخاب یبرا

عدالت و اراده  که اسهت نیا او لیدل.  اسهت

کند که او حکومت می  کردن مردم اقتضههها

 حاکمان-لسههوفیصههورت، ف نیا درکند. 

 در کننهدیم یسهههپر را یبهدتر یزنهدگ» 

 

 در  زش ی انگ  به  مربو   ی ها بح   از  فارغ  را  ی استدالل  ن ی چن   . 1
 ی اخالق  ی ها ی تئور  ان ی م  نزاع  ل ی ذ  توان ی م  اخال   ی شناس روان 
 ن ی ا  بر  ان ی گرا ده ی فا  ه ی عل  رالز  مثال، استدالل  ی برا .  کرد  مطر   ز ی ن 

 را  انصاف  مثابه ه  ب  عدالت  توانند ی نم  ی درست  به  آنان  که  بود  ی مبتن 
 در  چه آن (.   Rawls, 1971: 53; Hooker, 2014) کنند  ن ی تبب 
 ی شناس روان  در  زش ی انگ  ی ها بح   ، است  مهم  ما  ی برا  مقاله  ن ی ا 

 و  رالز  نظر  اختالف  که  م ی ر ی بپذ  ، اگر ن ی ا  وجود  با .  است  اخال  

 یبهتر یزنهدگ توانسهههتنهدیم کهه یحهال

 :Plato Republic) «بهاشهههنهد داشهههتهه

519d). درک را ریخ مثال یسهتیچ انآن 

 یتهلهقه  خهود یالهگهو را آن و کهنهنههدیمه 

 کردن حکومهت انآنه  یوقت امها  .کننهدیم

 به دهند، اوالًیم حیترج یورزفلسهفه بر را

 رندیگینم ده یناد را خود ریخ تمام یکل

 کهه یگرانید بهه نسهههبهت همچنهان اًیه ثهان و

بها و هسهههتنهد نهاعهادل کهامالً قیهاس   در 

 از ریغ به خود سهههتنیز گرید یهانحوه 

-خوشهبخت یورزفلسهفه بر یمبتن یزندگ

اگهر یرأ طهبهق  .نههدرته   یکسههه  افهالطهون، 

هههدف درک را ریه خه  یسههههته یچه   کهرد، 

 ریخ ای مطلق طوربه ریخ به یابیدسهههت

 لحها  بهه را(  شههههر ریخ یعن)ی ترجهام 

 یابیدسهت هدف از برتر و حاکم یعقالن

 White).داندیم خود یسههتیزخوش به

2002: 200-211)  

 اسهتدالل ا یسه  نیهم بر زین ارسهطو

 :کندیم

 تمام  باب  در  ان ی گرا ده ی فا  اصول  ت ی کفا  سر  بر  ان ی گرا ده ی فا 
 منشأ  ا ی  (عدالت  و  انصاف  خصو   به ) اخال   اقتضائات 
 مطابق  اعمال  انجام  ی برا  زش ی انگ  بح   گاه آن   باشد،  ی هنجارمند 

 ش ی پ  ی هنجارمند  منشأ  تب   به  ا ی  ها آن  تب   به  هم  اقتضائات  آن 
 ل ی دال  بتوانند  د ی با  ی هنجار  اصول  نگاه  ک ی  در  چون  آمد  خواهد 
 .کنند  فراهم  هم  ی زش ی انگ 
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 زمام  در  و   درست ۀ و ی ش  درسته به  ت ، غا  با  ته  ی تد 

 ها آم  شز  و  شود ی م  موشجه  درست  شمور  با  درست 
 جدارت  شحداس ه  متناظد  ط ، شدش تحت  و   تدسس ی م 

شجاع ی م   مطابق  شجاع  شکدام  چوم   .شست  تنسه 

 حف   عقل  ته   ش وف ی ش  هد به و  ط ، شدش ش تضائات 

 هد  ت ، غا  نک ، ش   .تنس ی م  عمل  و  شحداس  تنس ی م 

 لشش   .شست  متناظد وضع  با  دششتن  مطابقت ی ت ی فعال 

  دشم ، د  نی همچن  و  شجاع  شکدام  ۀ دربار  شمد  ن ، ش 

 ن ، ش  لشش   .شست  ف ، شد  شجاعت  شما   .شست  صاد  
 ت  ، غا  با    زی چ  هد  چوم  شست؛  ف ، شد ز ی ک  ت ، غا 

 شست  ف ،شد  ِت، غا  خاطِد به  پس   .شود ی م  ف ، تعد 

 و    سشر ، پا  شجاعت  دستور  طبق  شجاع  شکدام  ته 
 . (Aristotle 1984: 3785)س تن ی م  عمل 

 خاطر به کردن عمل ۀ زیانگ ارسهطو

 زیمتما هازه یانگ ریسهها از را فیشههر امر

 عمهل :از نهدعبهارت ههازه یانگ نیا.  کنهدیم

 ترس ، ازگرانید دییه تهأ خهاطر بهه کردن

بههه ایهه  ننههگ  انیهه غل سهههبههب مجههازات، 

 اعتماد و دیام لیدل خشهم، به ای احسهاسهات

 از یآگهاه عهدم خهاطر بهه ایه نفس،   بهه

 که یاسهاس، شهخصه  نیا بری. واقع طیشهرا

 یداریپا فیشهر امر خاطربه اسهت شهجاع

 یههازه یانگ خهاطربهه نهه کنهدیم عمهل ایه 

 

 ترجمه  «noble» و  «fine» به  ی س ی انگل  زبان  در  «kalon» ۀ واژ .   1
 ترجمه «  ف ی شر « و » ناب به »  ب ی ترت  به  ی فارس  زبان  در .  است  شده 
 د. شو ی م 

 هدف  اساس  بر  عمل  حتی  که  کند  اعتراض  کسی  اگر .  2
 اگر  حتی  که  است  این  باشد، پاس   فاعل  میل  تواند  می  شریف 
 آن  سو  یک  از  که  شد  خواهد  مطر   پرسش  این  باشد  چنین 

 مشهترک هدف اسهت معتقد نیرویا .گرید

 امر ارسهههطو نگهاه  در مختلف لیه فضههها

 عمل مندلتیفضه  شهخ   1.اسهت فیشهر

 فیشهههر امر خهاطربهه را منهدانههلهتیفضههه 

فهاعهل،  شهههخ  یوقت  .کنهدیم انتخهاب

 یارزشهه  یدارا را خود اهداف و اعمال

 هاآن به نسههبت خود التیتما از مسههتقل

 قلمداد فیشهر را ها، آنردیگیم نظر در

 امر یبرا یعقالن یمشهههغهولدل  .کنههدیمه 

 به مربو  یهایشهمغولدل یورا ،فیشهر

Irwin,  :2007  2اسهت یشهخصه  منفعت

206) .) 

 اخال  ۀعه یمهابعهدالطب ادیه بن در کهانهت

 یرو از که فهیوظ با مطابق اعمال انیم

 قصههههد بها عمهل آن بهه میمسهههتق یلیم

 مطابق اعمال و اندشهده  انجام خودپرسهتانه

 انجام یشههناسهه فهیوظ سههر از که فهیوظ با

 را زیتما نیا او .گذاردیم زیتما ،اندشهده 

  :کندیم روشن مثال زیر قیطر از

 سشر ، خد  به  دشر مغازف  ته  شست  شهی وظ  با  مطابق  نًایق ، 

 اد ، ز  ستس   و  دشد  ته  ،ی جا  کشدوشسه و  گدشم تجدبه ی ب 

 به  یا  است  گرفته  قرار  میل  متعلق  شرافتش  خاطر  به  شریف  هدف 
 از  را  شرافتش  شریف  هدف  دیگر  سوی  از  دیگر، و  امور  خاطر 
 چون  هدف  برداشت  این  در  لذا  کند  نمی  دریافت  فایل  میل 

 شده  دنبال  متعاقبًا و  است  گرفته  قرار  میل  متعلق  است  بوده  شریف 
 فاعل  برای  است  گرفته  قرار  میل  متعلق  چون  هدف  اینکه  نه  است 
 .است  یافته  شرافت 
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 وش ع به    ، شکس مصلحت  تاس   ک ، شسته  

 مت ی   ی تد  هد  بدش  تنسه بلفه ی کم  یفدوش گدشم 

تا ی م  ک ه  رش  ی ن ی مع  عام   ه تودک  ک ،  نفه ، ش  دشرده 
 شز .  تنس  س ،خد شو  شز   د ، د  شخص  هد  هماکنس  درست 

   ش تارشکه درست کحو  به شخص  به  دشر مغازف  رو ن ، ش 
 باور  ته  دت یک  ی تاف  ها ن ، ش  ی ول شست؛  تددف  خسمت 

 شصول  و  شه ی وظ  سد  شز  رش  رشف  ن ، ش  ه تاس     ی تن 

 ن ، ش شو  کشع  و  سود  شست؛ گدفته   ی پ  در    تار درست 
 تصور  نجا ، ش  در  توشم ی کم  شست؛  تددف ی م  جاب ، ش  رش 

 وشسطه ی ب  ل ، تما  ک ، ه  ن ، ش  بد  دشره ع وف مغازف  ته  تدد 

 سد  شز  ته    ش گوکه به  شست دششته  خود  ام، مشتد به 

 بد  رش  تس  چ ی ه  مت ی    لحاظ  شصط حه به  محبته به 

 شز  که  عمل  ن ، ش  رو ن ، ش شز .  شست  کسشدف  ح ی تدج     د ، د 

 صدفًا بلفه  ه وشسطه ی ب  ل ، تما  سد  شز  که  و   شه یوظ  سد 

 شست  شسف  شکجام  طلباکه منشعت   مقصود  خاطد به 

(Kant, 2011: 23) . 

 اغلب که اسهت نیا کانت اسهتدالل

 جان حفظ به واسهطهیب لیم هم هاانسهان

 کار را  آن حفظ ۀفیوظ هم و دارند خود

 فههیوظ مطهابق خود جهان حفظ در آنهان

 یبستگ نیا به آن یاخالق ارزش اما است

 انجام فهیوظ سههر از را کار آن که دارد

 عمهل  .ترس ایه  لیه م یرو از نهه دهنهد

 یمشههتر جلب سههر از که یافروشههنده 

برسهاند،  فروش به تیفیباک  یکاال ،شهتریب

 

 میان  معناست  چه  به  دقیقا  کانت  نزد  اخالقی  ارزش  تعبیر  اینکه .  1
 آیا  که  اینجاست  در  اختالف  .است  اختالف  محل  فیلسوفان 
 وظیفه  سر  از  که  هستند  ارزشمند   افعالی  تنها   که  است  گفته  کانت 
 mixed) مختلط  های  انگیزش  سر  از  که  افعالی  یا  شوند  انجام 

motives)  این  لیک -استراتن  باشد؟  خوب  تواند  می  شود  انجام 

 امها  .نهدارد یاخالق ارزش کهانهت نظر از

 سهر از فقط و فهیوظ سهر از فروشهنده  اگر

 خواهد یاخالق او عمل کند نیچن فهیوظ

 1.دارد یاخالق ارزش و بود

کانت،   نگاه  درباور دارد   کرسههگارد

شههوند،  یم انجام کین ۀ اراد با که یاعمال

 خوب شههدنشههان  انتخابۀ  ویشهه  سههبببه

 اعمال شهدن  انتخاب ۀ ویشه  شهناختن .هسهتند

 که اسههت یزیچ شههناختن همان ،خوب

 اعمال که یزیچ .کندیم خوب را اعمال

 کهه اسهههت یاقهاعهده  ،کنهدیم خوب را

 اصهل و دارد را بودنیکل قانون یسهتگیشها

 اسههت یاعمال انتخاب اصههل، کین ۀ اراد

 نیقوان یسهههتگیشهههها ههاآن قواعهد کهه

 اصههل کشههف یبرا  2.دارند را بودنیکل

 شهههنههادیپ خوب، کهانهت اعمهال زیمتمها

 فهیوظ سهر از شهده انجام اعمال که کندیم

 ریسهها به سههبب شههده   انجام اعمال با را

 مخهالفِ اعمهالِ  .میکن سههههیمقها ههازه یانگ

 خاطربه که فهیوظ مطابقِ اعمالِ و  فهیوظ

 مثال همانند اندنشههده  انتخاب خودشههان

 سهر از توانندینم اصهل فو ، در دارمغازه 

 تفکیک  با  را  خود  رای  و  است  کرده  روشن  خوبی  به  را  نزاع 
 است  کرده  ارائه  راس  اخال   به  توسل  با  و  ثانویه  و  اولیه  انگیزش 

(Stratton-Lake 2000: Ch. 1). 
 Parfit 2011: Ch. 13)نگاه کنید به: ) همچنین. 2
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کانت،  نگاه  در  .شهوند انجام یشهناسه فهیوظ

 دیبا ،خوب اخالقاً اعمال که است روشن

 اما شهههوند  انتخاب خودشهههان خاطر به

 و فهیوظ سهر از اسهت ، الزمنیا بر عالوه 

 واسههطهیب ای میمسههتق لیتما یرو از نه

 طب  یدارا شهههخ  لهذا .شهههونهد انجهام

 واسهههطههیب لیه تمها خهاطر بهه کهه همهدالنهه

 سهر از که یشهخصه  و کندیم عمل خود

واحد،   یهدف دو هر کندیم عمل فهیوظ

  .دارنهد  را  گرانید بهه کمهک ههدف یعنی

 دهدیم یاخالق ارزش ،عمل به چهآن اما

 اصههل ای قاعده  بلکه سههتین فاعل هدف،

 آن طبق عمل که اوسهت خواسهت ای اراده 

 ، مشههکلِگرید عبارت به  .شههودیم انجام

 که اسهت نیا همدالنه طب ِ یِدارا شهخ ِ

 کمهک گرانید بهه کنهدیم انتخهاب او

 بههه کههه خواهههدیم چون تنههها ،کنههدیم

 یشههخصهه  مقابل در کند  کمک گرانید

 کندیم عمل یشههناسهه فهیوظ سههر از که

 انهتهخههاب را گهرانیه د بههه کهردن کهمههک

 که اسههت یزیچ عمل نیا چون کندیم

 ریتفسهه  بنابر .کندیم مطالبه او از اخال 
 

 ی ها ی تئور  به  ناظر  استدالل  ن ی ا  که  کند  اشکال  ی کس  اگر .  1
 که    ی ح  آن  از  و  است  انه ی گرا فه ی وظ  و  انه ی گرا ده ی فا  ی اخالق 
 استدالل  ، است  گرفته  فرض  را  یی گرا فه ی وظ  ی تئور  صد  
 ک ی تفک  با  حاضر  ۀ مقال  گفت  توان ی م  پاس   ، در ست ی ن  ی معتبر 
 ، اخال   ی ها ی تئور  صد   به  نسبت  فرااخال   و  ی هنجار  اخال  

 یعمل نکههیا یکانت، برا از کرسهههگهارد

 دیبا د، عملباشههه  داشهههته یاخالق ارزش

 خودش و خاطرباشههد، به فهیوظ با مطابق

 ,Korsgaard) دشهو انجام فهیوظ سهر از

1996). 

 ۀخالصهههان اعمال به ناظر اسهههتدالل

 دهد نشههان که اسههت صههدد در ،یاخالق

 اعهمههال از یارمهجهمهوعهههیه ز کهمدسههههت

 خاطربه صهههرفاً که دارند وجود یاخالق

 یول شههوند یم انجام خودشههان یدرسههت

 اسهت آن مسهتلزم ،رشیانگ یومیه ۀینظر

 یاخالق اعمال از یارمجموعهیز چیه که

  .شهود ینم انجام شهانیدرسهت خاطربه صهرفاً

 ،یاخالق ۀخالصهان اعمال به ناظر اسهتدالل

 اعهمههال از یبهرخه  کههه دانههدیمه  مهمهکهن

 یصهورت در شهوند انجام خالصهانه یاخالق

 ینف را امر نیا امکان ،یومیه ۀینظر که

 نیبد فو  همه، اسهتدالل نیا با 1.کندیم

 عمل کی یاخالق ارزش که سهتین معنا

 شهده فیتوصه  خا  ۀ زیانگ بر دیبا شههیهم

 نیچن فاقد یعمل اگر باشهد  یمبتن باال در

 یاخالق ارزش از یباشههد، عار یزشهه یانگ

 اخال   ی شناس روان  ۀ ط ی ح  در  صرفًا آن  استدالل  و  است  ساکت 
  .ست ی ن  روشن  چندان  وم ی ه  ی هنجار  اخال   یۀ ، نظر ی ثان  در   .است 
  .گرا لت ی فض  گر ی د  ی برخ  و  اند کرده  ی معرف  امدگرا ی پ  را  او  ی برخ 
 (Shaver, 1995) :  به  د ی کن  رجوع  معنا  ن ی ا  درک  ی برا 
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 که اسههت جا آنقصههد ما در این  .اسههت

 انجام امکان ،حیصهح انتخاب میده نشهان

 آورد ویم وجودبهه را خهالصهههانهه اعمهال

 دسهت آن به خود تأمالت در اگرها فاعل

 اعمههال شیکمههاب تواننههدیم ،کننههد دایهه پ

 .دهند انجام یاخالصانه

 بهاال در کهه ییههانمونهه بهه توجهه بها

 اعمال به ناظر اسهتدالل توانیشهد، م گفته

 شههکل به گونهنیا را یاخالق ۀخالصههان

 :کرد یسیبازنو یمنطق

 وجود یاخالق اعمال از یشمار اگر (1)

 انجام خالصانه بتوانند که باشند داشته

آن ،  اعمال ن یا انجام گاه شوند، 

 چون صرفاً هاآن  که است  آن مستلزم

 ارزشمند ا ی درست اخالقاً اعمال

 .شوند انجام هستند 

 دارند وجود یاخالق اعمال از یشمار (2)

 .شوندیم انجام  خالصانه که

 هستند یاخالق اعمال از یشمار پس (3)

 اخالقاً اعمال آن چون صرفاً که

-ی م انجام هستند ارزشمند ای درست

 . وندش

 آن مسههتلزم، زشیانگ یومیه یۀنظر

 یها غیراخالقی یاخالق اعمهال کهه اسهههت

 انجام قابل کلمه قیدق یمعنا به خالصههانه

 تنهانه برداشهت نیا اسهاس بر چون  .نباشهد

 بلکه اسههت لیم در فقط زشیانگ ۀشهه یر

 فاعل اعمال انتخاب منشههأ ،لیم نیهمچن

 یبرا فقط ، فاعلبیترت نیبد  .هسههت زین

 کند یم عمل خود الیام کردن برآورده 

 قرار یعقالن سهههنجش مورد کهه یالیه ام

 عمهل در فهاعهل قصههههد اگر  .رنهدیگینم

 خود الیهه ام کردن برآورده  فقط ،کردن

 و اعمهال انتخهاب منشهههأ گهاه بهاشهههد، آن

 در منحصهر، کردن عمل یبرا او زشیانگ

 یۀنظر از ریتقر نیا  .بود خواهد او الیام

 منشههأ نیهمچن و یضههرور شههر  یومیه

 منحصهر را یقصهد عمل هر یبرا زشیانگ

بهه نیا بها دانهد یم لیه م در  نظر حهال، 

 اسهت نیا خالصهانه اعمال یژگیو رسهدیم

 اگر  .باشههند فاعل الیام به نامشههرو  که

 از رمجموعهیز نیا گاه باشهههد، آن نیچن

 بهه نهامرتبطی)اخالقریغ و یاخالق اعمهال

 تههوانههدیمهه (  اخههال  ضههههد نههه اخههال 

 نیا که کند جادیا یفراوان یهانقضمثال

 ییگوپاسه  به قادر یومیه یۀنظر از ریتقر

 .ستین هاآن دادن پوشش و هاآن به

جا اعتراض شههود ممکن اسههت در این

توانند  که حتی رقبا و مخالفان هیوم هم نمی

نقش انگیزشههی میل را در مقام عمل نادیده 
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بهه امیهال   بگیرنهد. برای مثهال حتی کهانهت 

کنهد که دهد و تأکیهد میای میاهمیهت ویژه 

قوانین اخالقی که در مقابل اعمال  ۀ مشههاهد

نوعی حس    ،گیرنهدمها قرار می  ۀخودگرایهانه 

هها را در مها زنهده یهل بهه ارزشاحترام و تمها

کننهد. لهذا در نگهاه او امیهال خودگرایهانهه  می

 های اخالقی.مذموم هستند نه میل به ارزش

بههه ههر بهیشههههتهر  اعهتهراض  ایهن  چهنههد 

نظر هیوم و کهانهت مرتبط اسههههت، اختالف

بیان نکاتی در این خصهو  خالی از لطف 

توان نیسهههت. در پاسههه  به این اعتراض می

توان  ی امیال را نمیگفت که نقش انگیزشهه 

ر نادیده گرفت. حتی کسهانی مثل کانت باو

)مثهال دارنهد کهه میهل نقش انگیزشهههی دارد

ولی آنمغههازه  متمههایز دار(   چههه کههانههت را 

انگیزش   ،کند این اسههت که در نظر ویمی

تواننهد انگیزش اخالقی برآمهده از امیهال نمی

ین ترتیب بح  بر به ا  مناسب قلمداد شوند.

سهههر این اسهههت که آیا فقط امیال انگیزش 

کننهد یها اموری غیر از امیهال نظیر  ایجهاد می

بهاورههای هنجهاری، قصههههد بهه مثهابهه یهک 

نگرش ذهنی مسهههتقهل، یها عقهل نیز امکهان و 

رنهد. اگر امیهال ظرفیهت ایجهاد انگیزش را دا

تنهها منشهههأ ایجهاد انگیزش و انتخهاب عمهل 

بهاشهههنهد، رههایی مهدل ویلیهامزی از اشهههکهال  

اعمال خالصهانه نیازمند تبیین قوی اسهت که 

نشههان دهد چگونه فاعل عمل را فقط برای 

کنهد و انجهام  ارضهههای میهل خود انتخهاب می

رمهی عهمههل  آن  حههال  عهیهن  ولهی در  ا دهههد 

ثهال موالنها )در مخهالصهههانهه برای امر دیگری

معشهو  یا در نگاه ارسهطو برای امر شهریف( 

دههد. ثهانیهاً در نگهاه کهانهت حتی نیز انجهام می

های اخالقی دارای حُسهن اگر میل به ارزش

باشهد، این حسهن از خود میل نشهأت نگرفته 

اسههت و خود میل نیسههت که منشههأ انتخاب  

تواننهد بهه انحهاء  عمهل اسهههت. ثهالثهاً اعمهال می

ختهه شهههونهد و میهل بهدون  گونهاگونی برانگی

تواند در عداد سههنجش عقالنی نیز قطعاً می

این انحهاء گونهاگون قرار گیرد. امها همچنهان  

این سههؤال باپرجاسههت که آیا تقریر ویلیامز 

توانهد برخی از هیومی انگیزش می  ۀاز نظریه 

اعمهال آدمیهان بها عنوان اعمهال خهالصهههانهه را 

  ؟تبیین کند یا نه

 و  خودگرایااناه  ای هاانگیزش  میاان  تماایز .  2

 دگرگرایانه 

 نوع دو انیم عام عرف بر یمبتن اخال 

نیز  زشیانگ  .کنههدیم برقرار زیتمهها دیگر 

 بهه نهاظر مالحظهات بها فهاعهل اگر معموالً

 و ، مصهههلحهتیشهههخصههه  لهذت، منفعهت

 که شهود ختهیبرانگ خود یشهخصه  اهداف

 توانیم گهاه کنهد، آن انتخهاب را یعمل
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 یههازشیانگ عهداد در را فهاعهل زشیانگ

مقهابهل،  در  .کرد یبنهدطبقهه انههیه خودگرا

منهاف ،  بهه نهاظر مالحظهات بها فهاعهل اگر

 گرانید اهداف و  ، مصههلحتیخوشههبخت

 زشیانگ توانیم گاه شههود، آن ختهیبرانگ

 یهههازشیهه انههگهه  عههداد در را فههاعههل

Brink, )1دکر یبنهددسهههتهه انههیه گرگراد

 کهه زشیانگ یومیه ۀیه نظر طبق .(1992

 زشیانگ جادیا یمبنا تنها ،لیم یارضههها

 لذت، منفعت به لیم با فاعل یاسهت، وقت

 خود هههدف و  ، مصهههلحههتیشهههخصههه 

به   را آن با متناظر شههود، اعمال ختهیبرانگ

 فاعل اگر. دهدمی انجام انهیخودگرا نحو

 و  ، مصهههلحهتیمنهاف ، خوشهههبخت بهه لیه م

باشههد،   داشههته نظر در را گرانید اهداف

 اعمهال کهه شهههودیم ختههیبرانگ گهاه آن

 یحت نیبنهابرا  .دههد انجهام انههیه گرگراد

 

دست.   1 دربارهیوم  وقتی  جا  دو  در  احکام    ۀکم 

-اعالم می  ،کندشناسانه صحبت میاخالقی و زیبایی

نگاه کلی و  "کند که چنین احکامی نیازمند نوعی  

 Hume (1978, 581–82); Hume هستند  "ثابت
ناظر   .(276 ,1874) و  همدلی  مسألۀ  همچنین  او 

کند که بنابر یک تفسیر طرف را طر  میآرمانی بی

باشد.می اخالقی  احکام  عینیت  ی  گوی  تواند ضامن 

تا    وجود داشته باشد یک داور با فضیلت    الزم است

مسائل اخالقی حکم صادر کند و از درستی    ۀ دربار

برخی بردارد.  پرده  افعال  نادرستی  اخال   و    حتی 

 که باشهد قرار اگر زین انهیگرگراد اعمال

 فاعل لیم ۀدامن در دیبا شههوند ختهیبرانگ

و میل فاعل سههبب انتخاب آن   رندیبگ قرار

 .شوداعمال 

کسههی این اشههکال را ممکن اسههت  )

اعهمههال  گهرفهتهن  قهرار  اگهر  کههه  کهنههد  مهطهر  

موجهب   امیهال فهاعهل  ۀدگرگرایهانهه در دامنه 

شههود، این امر شههدن اعمال میخودگرایانه

هیومی انگیزش نیسههههت    ۀمخت  بهه نظریه 

شههود چون امل دگرگرایان هم میبلکه شهه 

و میهل فهاعهل بهه    تتواننهد رغبه نیز می  آنهان

افعال دگرگرایانه را بپذیرند. در پاسهه  باید  

اعهمههال   ،گهفههت گهرفهتهن  قهرار  صههههرف 

سهههبهب    ،امیهال فهاعهل  ۀدگرگرایهانهه در دامنه 

ها خودگرایانه شهوند  ولی شهود که آننمی

صهرفاً  ،آن اعمال را انتخاب کند ،اگر فاعل

گاه چون آن اعمال متعلق میل او هستند، آن

فضیلت تئوری  با  را  هیوم  ارسطو  هنجاری  گرایی 

اند. کرده  با    قیاس  نگاه  این  شود  تصور  شاید 

های خودگرایانه  خودگرایی و توجه صرف به انگیزه

  در وهلۀ   مقاله   چه ایناما آن  .چندان سازگار نیست

پردازد، می  آن  به  و  نخست  تاریخی  تئوری    هیوم 

اخال  هنجاری   در  نگاه    او  بلکه  نیست 

هیومی )روانفرااخالقی اخال (  مثل  شناسی  ها 

 است.  ویلیامز در مورد انگیزش 
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در انجهام این اعمهال   رسهههد کهه اوبهه نظر می

مهنهحصههههراً نهمهی انهگهیهزش  دارای  تهوانههد 

دگرگرایهانهه بهاشهههد. از سهههوی دیگر، چون 

تواننهد بپهذیرنهد کهه چیزی دگرگرایهان می

ظیر باورهای هنجاری، قصههد، ن» غیر از میل 

عمهل سهههبهب انگیزش و انتخهاب    یها عقهل«

  .(شودنمی شود، این اشکال متوجه آنانمی

 یومیه ۀینظر از یریتفسه  نیچن اگر

 نکهیا یبرا گاه باشهد، آن درسهت ،زشیانگ

 ،شهود جادیا بتواند انهیگرگراد یزشه یانگ

 یومه یه هه  ۀیهه نهظهر طهرفههداران اسههههت الزم

 فهاعهل الیه ام در کهه کننهد نییتب ،زشیانگ

.  سهت ین موجود یاانهیخودگرا عنصهر چیه

 نیه مهخههالهفه  صهههورت نیه ا ریه غه  در چهون

مهنههافه ،  چهنههد ههر کههه گهفههت خهواههنههد

 گرانید اهداف ، مصههلحت ویخوشههبخت

 اسههت، فاعل گرفته قرار فاعل لیم متعلق

 نکهیا خاطربه یحد  تا کمدسهت همچنان

 عمهل نیا کنهد برآورده  را شیخو لیه م

 نیا اثبات.  اسههت کرده  انتخاب را نیمع

 در یاانهیخودگرا عنصههر چیه که مدعا

 خواهد دشهههوار ندارد وجود فاعل الیام

 کههه  کنههد اثبههات یکسههه  اگر البهتههه.  بود

 در یاانهیخودگرا عنصهر ضهرورت ندارد

 گاه ، آنوجود داشهههته باشهههد فاعل الیام

 هایومیه یاصل فرضشیپ این  بتوان دیشا

 الیام اصهل در چرا که دیکشه  چالش به را

 .کنندیم زشیانگ جادیا ضرورتاً

 یومیه ۀینظر طرفدار بیترت ه اینب

 :ردیگیم قرار یدوراه کیه  در زشیانگ

 یعنصهر ،فاعل الیام در که ردیبپذ دیبا ای

 ،جهههیه نهته  در و  دارد وجهود انهههیهه خهودگهرا

 نیه ا در انهههیهه گهرگهراد کههامهالً زشیه انهگه 

 ردیبپذ دیبا ای ،سههتین میترسهه قابل هینظر

  کنندینم زشیانگ جادیا ضهرورتاً الیام که

 یاصهل یهافرضشیپ از یکی جهینت در و

 اگر  .اسههت کرده  نقض را شیخو ۀینظر

 ینهاسههههازگهار بهه،  نهدنیبرگز را دوم راه 

 ، بانندیبرگز را نخسهت راه  اگر .انجامدیم

 اوالً ،شههههده  گفتههه مطههالههب بههه توجههه

ه کرد انتخهاب یضهههدشههههود یدگهاهیه د

  ،طور شههودی   چرا که شهاید بتوان بهاسهت

شهههمهاری از افعهال را معین کرد کهه در آن 

  ۀالبتهه نکته )  امیهال خودگرایهانهه راه نهدارد

  بیشههترفو  با این مطلب سههازگار اسههت که 

بها   غهالهبشههههایهد    ،آدمیهان افعهال خود را 

درصهههدی از خودگرایی یا نف  شهههخصهههی 

دهنهد. امها این مطلهب نبهایهد مهان  انجهام می

شهههود که انگیزشِ برخی افعالِ شهههماری از 

کههامههل  ،نفههاعهال طهور  )نهظهیهر    بههه  اخهالقهی 

های اخالقی( انگیزش برخی از اعمالِ اسهوه 

را نیز فهاقهد هر عنصهههر خودگرایهانهه بهدانیم.  
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های  چون این امر یک شهود متعارف انسان

آیهد کهه انگیزش در اخالقی بهه حسهههاب می

توانهد کهامالً دگرگرایهانهه برخی از موارد می

 ۀائار قیطر از ای اسههت الزم اًیثان(  باشههد.

 شهمار صهد  منکر ،کننده قان  حاتیتوضه 

 یاخالق متعهارف یگفتگوهها از یادیه ز

 عام ۀینظر را خود زشیانگ ۀینظر ای شهود

 تحت تنها راآن بلکه نکند یتلق جام  و

 یهههازشیه انهگه  بههه مهربهو  هههایهیهه نهظهر

 .کند یبندطبقه انهیخودگرا

مناسهههب اسهههت که دو   بخش  در این

اعتراض در خصههو  نکات فو  و پاسهه  

بسها اعتراض  ها بیان شهود: نخسهت، چهبه آن

توان فرض کرد امیهال کهامالً شهههود کهه می

دگرگرایهانهه مثهل دلسهههوزی، مهربهانی یها 

اخهالقهی   ،ههمههدلهی عهمههل  بهرای  را  فهرد 

برانگیخته اسههت. پاسهه  آن اسههت که اوالً  

ت   این فرض در برخی موارد سههازگار نیسه 

 ،اسهت که در این امیال آناصهلی    ۀثانیاً نکت

کدام مؤلفه منشههأ انگیزش و انتخاب شههده 

اسهههت؟ فرض کنیم کسهههی میهل دارد کهه 

مشههور شهود و باور دارد که اعمال همدالنه  

آورند. لذا میل به ارمغان می  رتبرای او شه

کنهد. در این نهه پیهدا میبهه اعمهال همهدال

ل ا میچند این شههخ  به یک معنمورد، هر

دارد، ولی   دگرگرایانه، یعنی میل به همدلی

این میل او کامالً دگرگرایانه نیسهههت. دوم،  

 الیام که کند اشهههکال یومیه کی اگر

 نهدارنهد، در وجود انههیه دگرگرا محضههههاً

 انیه م زیتمها چون گفهت توانیم پهاسههه 

 کیه  انههیه دگرگرا و انههیه خودگرا افعهال

 و رسهدیم نظر به یشههود متداول زیتما

 در توانیم را آن از یاریبسهه  یهانمونه

 کی ، اگرافتی عامه یهاقضههاوت انیم

 قدرت ،دهد حیتوضه  را آن نتواند یتئور

 کی رسههدیم نظر بهد.  ندار یخوب ینییتب

 وها  داده  بتواند دیا، بخوب یاخالق ۀینظر

 در اگر کند  نییتب را یواقع یهایژگیو

 نهتهوانههد واقهعهها یومه یه هه  ۀیهه نهظهر ،مهورد نیه ا

 ارائه یحیتوضه  دیبا کمدسهت کند نیچن

 را آن مردم که را یزیتما نیچن که کند

)فهکههت( واقه   امهر  عهنهوان   مهحسهههوب بههه 

)فکههت(کننههد،  یم واق   امر   در حقیقههت، 

 .ستین

انگیزش درسا    خصاو   در  افراد  داوری .  3

 و انگیزش نادرس  

 ۀ دربههار  خهود ۀ گههذارانهه ارزش  گهفهتهمههان  در  مهها 

.  م ی کن ی م  ی داور  ی اخالق  فهاعالن  ی هها زش ی انگ 

 زش یه انهگه  نهوع  ۀ دربههار  ی حهته  مهوارد  ی بهرخه  در 

 مقام  در  مثال، ما  ی برا   .م ی کن ی م  ی داور  فاعالن 

 انجام  در  فرد  فالن  که  م یی گو ی م  ی گاه  ی، داور 
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 ن ی ا  در  اسههت و  گرگرا د  ا ی  مخل   عمل  ن ی ا 

 ی گههاهه  و  م یه کهنه ی مه  ن یه تهحسههه  را  او  صهههورت 

 عمهل  ن ی ا  انجهام  در  فرد  فالن  کهه  م یی گو ی م 

 ن ی ا  در  اسههت و  خودگرا  ا ی  اسههت  نامخل  

.  م ی کن  مالمهت  ا یه  ح ی تقب  د یه شههها  را  او  صهههورت 

 ماسهت  ی داور  مقصهود  نجا ی ا  در  چه آن  واق  به 

 انتخاب  در  فرد  ن ی ا  زش ی انگ  ی مبنا  که  است  آن 

 ا یه  خهال   زش ی انگ  خهاطر  بهه  عمهل، اگر  آن 

است   ی درست  ی شود، مبنا ی م  ن ی تحس  انه ی گرگرا د 

 انتخاب  در  فرد  ن ی ا  زش ی انگ  ی مبنا  ن ی همچن  و 

 ا یهه  نههاخههاله   زش یه انهگه  خههاطهر  بههه  عهمههل، اگهر 

 ی نهادرسهههت  ی شهههود، مبنها ی م  ح ی تقب  انهه یه خودگرا 

 نوع  خاطر  به  فاعل  اگر  ، ب ی ترت  ه این ب   .اسههت 

باشههد،   ح ی تقب قابل  و  ن ی تحسهه قابل  ، خود  ۀ ز ی انگ 

 که  دارد  ل ی دل  بلکه  تواند ی م  تنها نه  فاعل  گاه آن 

 در  را (  انه ی گرگرا د  ا ی  خالصههانه )  مناسههب  ۀ ز ی انگ 

 دارد  ل ی دل  فاعل  اگر   1. باشهد  داشهته  موارد  ی برخ 

 شههکل  موارد  ی برخ  در  را  مناسههب  ۀ ز ی انگ  که 

 ی شههکل  به  را   زه ی انگ  موارد  تمام  توان ی دهد، نم 

 . کرد  ن یی است، تب  آن  ی مدع  ی وم ی ه  یۀ نظر  که 

)شهههایهد کسهههی اعتراض کنهد کهه این 

چون   مصههادره به مطلوب اسههت  ،اشههکال

گرایهانی کهه عقهل دقیقهاً اختالف هیوم بها واق 

 

. برای اطالع بیشهتر از رابطۀ میان قابلیت تحسهین و  1

تقبیح از یک سهو و داشهتن یا وجود دالیل از سهوی  

 (.Darwall 2016به )  دیگر، نگاه کنید

را منشهههأ انگیزش و انتخهاب عمهل اخالقی 

دانند در این اسههت که او میل را بر عقل می

دانهد چون بهاور اخالقی را دارای مقهدم می

دانهد. ولی این قهابلیهت صهههد  و کهذب نمی

زیرا در این قسهههمت اعتراض وارد نیسهههت  

اسههت که آن    ،نظر اسههت  چه بیشههتر مدآن

ههای صهههحیح افراد در جهامعهه در داوری

  ۀتواند نشههان ها میتحسههین و تقبیح انگیزش

وجود دالیهل برای نوع درسههههت انگیزش 

 ۀ توان پرسههشههی دربارباشههد و همچنین می

میهل پیشهههین فهاعهل مطر  کرد کهه هنجهاری  

پیشهانظری    ۀنخسهت یک مسهأل  ۀنباشهد. مسهأل

افراد در   ۀ شهههیو  ۀ دربههار انتظههار  و  عملکرد 

ز به وضو  خود دوم نی  ۀعه است و مسألجام

کنهد. بودن دور میرا از پرسهههش هنجهاری

هیومی انگیزش   ۀثهانیهاً مهدل ویلیهامزیِ نظریه 

هها یها گرایی در ارزشبها واق   بهه طور کهامهل

 ه اینب  هنجارهای اخالقی سههازگار اسههت

تواند قائل شود هنجارهای  معنا که کسی می

امیهال اخالقی وجود دارنهد امها انگیزش از  

آید. بنابراین اگر کسههی میل به تبعیت  برمی

انگیزش   ،از هنجهارههای اخالقی داشههههت

هها نیز برای او وجود خواههد  تبعیهت از آن
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داشههههت و اگر کسهههی میهل بهه تبعیهت از 

هنجارهای اخالقی نداشهت، انگیزش تبعیت  

این از آن نیز نخواهههد داشههههت. در  ههها را 

مثههال  بههه طور  اخالقی  الزامههات  دیههدگههاه 

توانند همچون الزامات آداب معاشههرت می

بهه شهههمهار آینهد و همچنین وجود الزامهات 

و    ،اخهالقهی عهمهلهی  دلهیههل  وجهود  مسهههتهلهزم 

 ( 1.انگیزش نیست

 زشیانگ یومیه ۀیه نظر مهداف  یوقت

 فاعل نیشه یپ لیم گوید:می امزیلیو همانند

 یطیشهرا در هدفهههه لهیوسه  باور همراه  به

 کردن عمل یبرا لیدل فاعل به تواندیم

 معموالً یومیه ۀینظر به دهد، معترضهههان

 فاعل چرا که کنندیم مطر  را انتقاد نیا

 نیا .اسهت نیشه یپ لیم آن واجد اصهل در

 نیبد دارد یهنجار خوانش کی پرسهش

 داشهتن یبرا فاعل یهنجار لیدل که معنا

 مدافعان یبرخ؟  سههتیچ نیشهه یپ لیم نیا

 ۀ دربار که دهندیم پاسهه  یومیه ۀینظر

 را یهنجار پرسهههش نیا توانینم الیام

 کهاین از  دارند ابا الیام چون  کرد مطر 

 اما.  رندیبگ قرار یعقالن یهایبررسه  مورد

 خوانش کی توانیم که رسهدیم نظر به

 

 (. Foot 1972. برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به ) 1

 کرد  مطر  هم فو  پرسهش از یزشه یانگ

 در فاعل یزشهه یانگ لیدل که معنا به این

مثال،  طور به؟  سهتیچ نیشه یپ لیم داشهتن

 کلیما به دارد لیم تیاسههم میکن فرض

 وا کند  کمک اسهت ریفق ای مسهتمند که

 از یبرخ دنیخر قیطر از که دارد باور

 تواندیم روبرو ۀ مغاز از یشهههتیمع لوازم

 پرسهههش .کند برآورده  را خود لیم نیا

 بههه کردن کمههک بههه لیهه م از یهنجههار

 لیدل چه تیاسههم که اسههت نیا کلیما

 کهلیمها بهه کردن کمهک یبرا یهنجهار

 توانمی پرسههش نیا به پاسهه  درد؟  دار

 کلیما به کردن کمک تیاسهم که گفت

 کی رو نیا از و داندیم یالزام اخالقاً را

 تیه اسهههم کهه دارد وجود یاخالق الزام

 یزشه یانگ پرسهش.  دهد انجام یکار نیچن

 را کهلیمها بهه کردن کمهک بهه لیه م از

 تیاسهم لیم که کرد ریتقر نیچن توانیم

 چه یمبان بر ،کلیما به کردن کمک به

 تیاسههم؟  اسههت گرفته شههکل یزشهه یانگ

 کمک کلیما به که باشهد لیما تواندیم

 یکوکهارین بهه دارد دوسهههت چون کنهد

 در دارد دوسههت چون ای شههود مشهههور

بابت   مجله  داوران  از  که  است  الزم  اینجا  در 

پیشبرد بح  تشکر  برای  مفید  یادآوری مالحظاتی 

 کنیم.



 ا
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 یبزرگ ای افتخار احسههاس کار نیا انجام

 فیوظهها دارد دوسههههت چون ایهه  کنههد

 به کردن کمک جمله از ،خود یاخالق

 اگر  .آن رینظها ایه  دههد انجهام را کهلیمها

 درسهت فو  پرسهش از یزشه یانگ خوانش

 ،کرد اعتراض بتوان بسها چه گاه باشهد، آن

 نیشه یپ لیم اسهاس بر یزشه یانگ لیدل نییتب

 دقت به تواندینم هدفههههه لهیوسه  باور و

 چه تیاسههم زشیانگ که کند مشههخ 

 نوع نییتع یبرا بلکه اسهت  یزشه یانگ نوع

 چند ای کی اسهت الزم تیاسهم زشیانگ

 زشیانگ ۀ دربههار و رفههت ترعقههب گههام

. کرد پرسهش نیشه یپ لیم خود در موجود

 از موجود ریتقر گاه باشههد، آن نیچن اگر

 باشد داشته یاصالحات دیبا یزشیانگ لیدل

  .دهههد  یجهها خود در را یژگیو نیا تهها

 پاسههه  توانندینم یومیه ۀینظر مدافعان

ۀ دربار یزشههه یانگ پرسهههش نیا که دهند

 ،الیام چون!  شههود مطر  تواندینم الیام

  ردیگینم قرار یعقالن یهایبررسه  مورد

 یبررسه  صهدد  در یزشه یانگ پرسهش زیرا

 سهتین لیم به ناظر یهنجار امور یعقالن

 موجود زشیانگ نوع یبررسه  به تنها بلکه

 

 پرسش نوع دو ۀ دربار  شتریب اطالعات یبرا.  1
-Falk 1947) به دی کن نگاه  یزشیانگ و یهنجار 

48) . 

 لیدل رسهدیم نظر به و پردازدیم لیم در

 نیا دهد نشهان که ندارد وجود یقبولقابل

 1.کرد یریگیپ توانینم را یبررس نوع

انگیزش:   هیومی  نظریاۀ  بنیاادی  مشالا  .  4

 فلری  آزمایش  یک 

 ،هینظر نیا یادیه بن مشهههکهل درک یبرا

 یفکر شیآزمهها کیهه  بههه دیهه ده اجههازه 

 طرفههدار کیهه  از دیهه کن فرض  .میبپرداز

 که شههود خواسههته زشیانگ یومیه ۀینظر

 به .کند انتخاب را ریز ۀنیگز دو از یکی

 یمهارسهههتهانیب در را تو مها نهدیگویم او

 عمر آخر تها تو و کرد میخواه هوشیب

بودخود یعیطب اغمهها خواهی    ، در حههال 

 خواهد خارج تو دسهترس از یواقع جهان

 جهان با مشههابه یلیتخ یجهان با و شههد

 در نههیگز دو  .بود یخواه مواجهه یواقع

 :دارد وجود تو یرو شیپ

می (1 قرار  اغما  حالت  در   گیری،وقتی 
 معرفتی دسترسی تخیلی جهانی به  فقط
 تخیلی جهان آن در امیالت  و   داری

 که فهمیمی  تو  .شوندمی برآورده 
وشده  برآورده  امیالت  حالت اند 
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 خواهی تجربه  را میل شدن  برآورده 
 در اکنون که گونه همان  تقریباً) کرد
اما(شوندمی برآورده  جهان این  این ، 
  .اندنشده  برآورده  واقعی جهان در امیال
 جهان در  که  دانینمی تو  وجود این، با

 .اندنشده  برآورده  امیال این واقعی
 به  ،گیریوقتی در حالت اغما قرار می (2

  و   داری معرفتی دسترسی تخیلی جهان

 برآورده  تخیلی جهان  آن  در امیالت 
 نشدن برآورده  حالت تو  . شوندنمی
 در امیالت  اما داشت  خواهی را  امیال
 واقعی جهان در خودکار طوربه تواقع

 که دانینمی تو  و شوندمی برآورده 
 برآورده  واقعی جهان در امیالت
 .اندشده 

 زشیانگ یومیه ۀینظر طرفدار کی

 نیا کرد؟ خواهد انتخاب را نهیگز کدام

 تها کنهدیم کمهک مها بهه یفکر شیآزمها

 ۀینظر طرفدار کی یبراآیا   میشهو متوجه

 و یاصهههل یمشهههغولدل ،زشیانگ یومیه

 و اسهت یواقع جهانِ در افعال انجام ۀیاول

 حههاالت عهنهوانبههه الیهه امه  بههه پهرداخهتهن

 کهه اسههههت یامور جزء یشهههنهاختروان

 و یاصهل یمشهغولدل ای دارد یثانو تیاهم

 انجام و اسهت هاآن یارضها و الیام ۀیاول

 است یامور جزء ،یواقع جهان در اعمال

 مهم کیتفک نیا دارد؟ یثانو تیاهم که

 انیم بتوان که اسههت معقول زیرا اسههت

 کی عنوان به لیم یارضهها یریگهدف

 چهآن جادیا یریگهدف و یذهن حالت

 زیتمها ،اسههههت گرفتهه تعلق بهدان لیه م

 .گذاشت

 نیچن بها یومیه ۀیه نظر طرفهدار اگر

کند،  انتخاب را نخسهت ۀنیگز ،یاطالعات

 کرد اسهههتهدالل بتوان بسهههها  چهه گهاه آن

 لیم با مالزم یشهههناختروان یهایژگیو

 و  داشهتن احسهاسهات، شهور، دوسهت رینظ

 یشههتریب تیاهم حائز او یبرا آن رینظا

 خود او زشیانگ یاصههل یمبنا و اسههت

 را دوم ۀنیگز اگر  .اسهههت لیم یارضههها

 برآورده  احسههاس او چون کند،   انتخاب

 جهان در رییندارد، تغ را خود الیام شهدن

 یشهههتریب تیهه اهم حههائز او یبرا یواقع

 یزیچ زشیانگ یاصل یمبنا و بود خواهد

 جهان در آن جادیا یِپ در لیم که اسهت

 دوم ۀنیگز انتخاب رسهدیم نظر به .اسهت

 اندچهنهه  یومه یه هه  ۀیهه نهظهر طهرفههدار یبهرا

 مشخ  اوالً چون  باشد نداشهته یحیترج

 که کند نییتب یخوببه بتواند او که سهتین

 در متعلقش کهه یلیم یعن)ی یلیم نیچن

 احسهاس اما شهودیم برآورده  یواقع جهان

 دسهههت فهاعهل بهه لیه م شهههدن برآورده 



 ا
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 ضهههرورتههاً شهههههیههمه  بهتهوانههد(  دهههدینهمه 

 طرفدار کی اگر اًیثان باشههد  زاننده یبرانگ

 لیهه دله  دگههاه یهه د زشیه انهگه  یومه یه هه  ۀیهه نهظهر

 رینظ)ردیبپذ هم را الیام بر یمبتن یهنجار

آن(امهزیهه له یه و  یذاته  ارزش اعهمههال گههاه ، 

 تیعار به الیام از را ارزش بلکه ندارند

 کهه یکسههه  چرا بیه ترت نیبهد  .رنهدیگیم

 و یهنجهار لیه دل بهاب در یومیه ۀیه نظر

 یعمل به دیبا ردیپذیم را یزشه یانگ لیدل

 یبرتر اسههت گرفته قرار لیم متعلق که

   ؟لیم خود به نه دهد

 یهۀ نظر  ی اد یه بن  مشههکهل  رسهههد ی م  نظر  بهه 

نشهههان   قهًای دق  کهه  اسهههت  ن ی ا  زش ی انگ  ی وم یه هه 

 دارد  وجود  ال یه ام  تمهام  در  ی ز ی چ  چهه  دههد نمی 

ای  ی ژگ ی و  چه  ا ی  شهود  زش ی انگ  سهبب  تواند ی م  که 

  .اسهت  مشهترک  زش ی انگ  جاد ی ا  ی برا  ال ی ام  تمام  در 

 بسها  چه  کند  دا ی پ  مناسهب  پاسه   ها پرسهش  ن ی ا  اگر 

 یۀ نظر  در  فاعل  که  کند  اعتراض  بتواند  ی کسهه 

 ی ز ی چ  مشههغول دل  حد  از  ش ی ب  زش ی انگ  ی وم ی ه 

 آن  ا ی دارد   ل ی م  خواهد، بدان ی م  را  آن  که  اسهت 

 ی رو  بر  تمرکز  از  را  فاعل  توجه   .دارد  دوسهت  را 

 و  کنهد ی م  منحرف  دارد  ت یه اهم  ق  دروا  چهه آن 
 

 در مقاله ن یا در ما که است  تیاهم  حائز  نکته نیا .1
 نشان ما آنچه  .م یستین یومی ه بی رق  هینظر تیتثب یپ

 از ناتوان یومی ه زش یانگ هینظر که  است نیا میا داده 
 اگر .است زش یانگ از  یاریبس ی ها نمونه ن ییتب

 یومی ه بی رق هینظر لزوما باشد درست ما استدالل 

رای  ب   .کنهد ی م  معطوف  فهاعهل  ال یه ام  بهه  ًامنحصههر 

 در  فاعل  ی اصههل  توجه  ی ق ی حق  عشههق  در   : مثال 

 معشههو   بر  د یه بها  کهارهها  انجهام  ی برا  زش ی انگ 

  .ش ی خو  یا حالت عشههق میل   بر  نه  باشههد  متمرکز 

 در  فهاعهل  ی اصههل  توجهه  ز ی ن  ی واقع  ی همهدل  در 

 با  که  ی شهخصه  به  د ی با  کارها  انجام  ی برا  زش ی انگ 

 ال یه ام  نهه  بهاشهههد  معطوف  شههود ی م  ی همهدل  او 

،  گر ی د  ی انسههان  با  کردن  ی همدل  در  اگر   .ش ی خو 

باشهم،   ش ی خو  ال ی ام  ا ی  خود  احسهاسهات  نگران  من 

 نظر   مد  شهخ   با  ی واقع  ی معنا  به  شهاید   گاه آن 

 1.  ام نکرده  ی همدل 

 لیه قب از ییهنجهارهها کهه هنگهامی

 معاشهرت و آداب ، قواعدیاجتماع نیقوان

 مشکل نیا  ،میریبگ نظر در را آن رینظا ای

 .ردیگیم خود به یترواضهح شهکل  یادیبن

 ،یومیه ۀیهه نظر طرفههداران از یشهههمههار

 یهیههنهجههارههها نیه چهنه  کههه رنههدیه پههذیمه 

 وجههود فههاعههل الیهه امهه  از نههظههرصههههرف

 نیا بههه انتهقههاد  Foot.2), (1972دارنههد

 آن اسهت یومیه ۀینظر طرفداران از دسهته

 الیام از نظرصههرف هنجارها نیا اگر که

 منشههأ گاه باشههند، آن داشههته وجود فاعل

 یومیه بی رق  هینظر صد  یبرا .شود ینم صاد 
 نیا فهیوظ البته که کرد ارائه مجزا یاستدالل دیبا

 .ستین مقاله
. البتهه فوت در زمهانی متهأخرتر این دیهدگهاه قبلی   2

 (.Foot 2001کند )خود را رد می
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 زشیه انهگه  مهنشههههأ و عهمههل یههنهجههارمهنههد

 قههاًیه دقه  نیه بهنههابهرا  .بهود خهواههنههد مهتهفههاوت

 را یعمل یکسه  اگر که سهتین مشهخ 

 یاجتمهاع یقهانون رینظ یهنجهار بها مطهابق

 او زشیانگ از یینهها لیه داد، تحل انجهام

 ای دهد قرار نظر مد را یرونیب هنجار دیبا

 میکن فرض مثههال برای  .را فههاعههل لیهه م

 .کرد توقف قرمز چراغ پشههت در یکسهه 

 قرمز چراغ پشههههت من دیهه بگهو او اگر

 قانون از تیتبع من ۀ زیانگ و کردم توقف

 گفهت توانیم گهاه اسهههت، آن یاجتمهاع

 لیه م یارضههها ،عمهل نیا انتخهاب یمبنها

 پشهههت من که دیبگو اگر  .اسهههت نبوده 

 ،مهن ۀ زیه انهگه  و کهردم تهوقهف قهرمهز چهراغ

 توانیم گاه اسهت، آن خودم لیم یارضها

 آن او،  عمهل انتخهاب یمبنها کهه گفهت

 دیبگو اگر  .اسههت نبوده  یاجتماع هنجار

 و کردم توقف قرمز چراغ پشهت من که

 اسهت یدرون لیم نیا یارضها من ۀ زیانگ

 تیرعا را یاجتماع نیقوان از نوع نیا که

 کی  کدام دیپرسههه  توانیم گاه کنم، آن

 بوده  تو در زشیانگ جادیا یاصههل منشههأ

 ایه  یذهن حهالهت عنوان بهه لیه م  ؟اسهههت

 یهنجارمند منشأ در تفاوت  .لیم یمحتوا

 چهآن که معناسهت نیبد زشیانگ منشهأ و

 بها اسهههت متفهاوت ،کنهدیم جهادیا الزام

 نیه چهنه   .کهنههدیمه  جههادیه ا زشیه انهگه  چهههآن

 یفراوان نظراختالف محل خود یدگاهید

 .باشد تواندیم

 هاپاسخ و هااعتراض. 5

 یومیه پردازهیه نظر کیه  اسههههت ممکن

 توانیم همچنان که شهود یمدع زشیانگ

 یومیه ۀینظر حسهب بر را خالصهانه اعمال

 موارد تمام در  .داد حیتوضهه  زشیانگ در

هها  مواردی کهه در آن)یها  خهالصهههانهه عمهل

 یدارا ، فاعلانگیزش لنفسهه برقرار اسهت(

 مورد در  .اسهههت عمل آن انجام به لیم

 که اسهت صهاد  جمله نیعاشهق، ا شهخ 

 و دارید به فراوان ا یاشهههت و شهههور او

 دارمغازه . دارد خود معشههو  با ینیهمنشهه 

 ۀفه یوظ انجهام به یقو لیه تمها تواندیم زین

 نیا  .باشههد داشههته انیمشههتر قبال در خود

 که هسهههتند زیانگکنش یحاالت ،حاالت

 ،لیهه مه  ۀمهقهولهه  تهحههت را هههاآن تهوانیمه 

 اعمهال کهه یفهاعالن درد.  کر یبنهدطبقهه

 نیا انجام به لیدهند، میم انجام خالصهانه

 بر که اسههت دیشههد و یقو چنان اعمال

 فهاعهل.  شهههودیم غهالهب گرید الیه ام تمهام

 مربو  الیام انیم تعارض موارد در تنهانه

 همواره  گرید الیام و خالصههانه اعمال به

 خالصههانه اعمال به مربو  الیام با مطابق
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 هر از شیپ نیهمچن کنهد، بلکههیم عمهل

 یکار چگونه که اسهتآن  مترصهد ،زیچ

  .دهد  انجام الیام نیا یارضها خصهو  در

 حسهب بر خالصهانه ، اعمالیتلق نیا طبق

 زیه مهتهمهها یریه تهفسههه  یدارا یومه یه هه  ۀیهه نهظهر

 خالصههانه اعمال به مربو  الیام  .هسههتند

 ای رندیگیم قرار فاعل توجه مورد شهتریب

 منحصهههراً فاعل تیاولو  تعارض مقام در

 .هاستآن کردن برآورده 

 گفت دیبا اعتراض نیا به پاسه  در

 ،آگاهانه ۀنخالصها اعمال باب در اوالً که

 هاآن عدم ای مرتبط الیام وجود ۀمسههأل

 یوقت میریبپهذ اگر یحت .سهههتین مطر 

 ،شههوندیم انجام آگاهانه خالصههانه اعمال

ههمهچهنههان وجهود یمهرتهبهطه  الیهه امه   دارنههد، 

 نیا انتخاب خاسهتگاه  که دیپرسه  توانیم

 الیام نیا کردن برآورده   ؟سهتیچ اعمال

 ،فاعل اگر؟  آن از ریغ یزیچ ای اسهههت

 خود الیام کردن برآورده  یبرا آگاهانه

بزند،   اعمال لیقب نیا انتخاب به دسهههت

 یمعنهابهه را اعمهال نیا توانینم گهاه آن

یها دارای انگیزش   خهالصهههانهه ،کلمهه قیدق

 .کرد فیتوص لنفسه

 متفاوت انواع از یعیوسهه  فیط اًیثان

-اشهتراک هاآن انیم که دارد وجود الیام

 کی  .خوردیم چشهم به هاییافترا  و اه

 لیقب از الیام از بعضههی انیم مهم  تفاوت

 لیم رینظ یالیام و یتشههنگ و یگرسههنگ

 رنج وجود با زدگانلیس به کردن کمک

 که اسههت نیا ،آن داشههتن یماد انیز و

 لیم من یلیدل چه به نکهیا از پرسهههش

 در کنم کمک زدگانلیسهه  به که دارم

 انیه ز و رنج عمهل نیا انجهام کهه یحهال

 یپرسههشهه  ،داشههت خواهد یپ در یماد

 گرسههنه چرا»  پرسههش اما اسههت  معنادار

 یعقالن تهأمهل کیه  متضهههمن«  ؟یهسهههت

 بودن گرسههنه یبرا شههدن متقاعد ۀ دربار

 خصههو  در اسههت ینییتب بلکه سههتین

 در یکیولوژیزیف لحها  بهه چگونهه نکههیا

 در نی. ایگرفت قرار یگرسهههنگ حهالهت

 به یدار لیم چرا»  پرسههش که سههتیحال

 ۀ نحو ۀ دربار نه« ؟یکن کمک زدگانلیسه 

 بهلهکههه حههالههت نیه ا در مهن گهرفهتهن قهرار

 لیه م نیا داشهههتن یبرا من لیه دل ۀ دربهار

-Alvarez 2010: 75) کندیم الؤسهه 

87; Schueler 1995: chapter 1). 

 آگاهانه ۀخالصههان اعمال به مربو  الیام

 فاعل از توانیم که هسهتند یالیام سهن  از

 هاآن داشهههتن یبرا او لیدل که دیپرسههه 

 تواندیم فاعل حیصههح پاسهه ؟  سههتیچ

 انیه ب بهه  .کنهد نییتع را او انتخهاب یمبنها

عهمههلگهریه د  بههه کهمههک ۀخههالصههههانهه  ، 
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 چون نه اسهت فاعل دلخواه  ،زدگانلیسه 

 آن از ای دارد کردن کمک به لیم فاعل

 عمل آن انتخاب چون بلکه بردیم لذت

 گرفتهانگیزشهههی درسهههت صهههورت    ۀبر پای

 .1تاس

 گیرینتیجه

 ۀیه نظر مهدلِ ویلیهامزیِ  ،رسهههدیم نظر بهه

 نیا در کههه یریتقر بهها زشیانگ یومیه

 که ندارد ظرافت قدرآن ،شههد انیب مقاله

 را ههازشیانگ از یگونهاگون انواع بتوانهد

 کنهد نییتب و دههد زییتم هم از یخوببهه

 در شههدن ختهیبرانگ ۀ ویشهه  کی چرا که

 ۀ ویشهه  و درسههت ۀ ویشهه  ،عام عرف نگاه 

 نیا در ما  .اسههت ینادرسههت ۀ ویشهه  گرید

های  آوردن استدالل و نمونهبا به میان   مقاله

نظریه  نهاکهارآمهدی    ۀمتعهدد تالش کردیم 

وجود  بها.  هیومی انگیزش را نشههههان دهیم

 ما اسههتدالل که داشههت نظر در دیبا  این،

 ۀیه نظر نقهد در نکههیا بها مقهالهه نیا در

 بههه عهنهوان چیه هه بههه بهود زشیه انهگه  یومه یه هه 

 ۀیه نظر مثهل ،بیه رق ۀیه نظر از دفهاع یمعنها

 

 توانند ینم آگاهانه خالصانه اعمال  به مربو  ال یام .1
 کنند فراهم اعمال  نیا یبرا یخوب  گرهیتوج لیدال
 که است آن متضمن اعمال  نیا خلو  یژگیو چون
 یگرید مؤثر ای یاواسطه امر از  یعار فاعل قصد

 بها کهه اسههههت یعیطبد.  نبو...    ایه  یکهانت

، زشیانگ یومیه ۀیه نظر شهههدن فیضهههع

 امها دیه آ نظر بهه ترموجهه بیه رق ۀیه نظر

 یومیه ۀینظر همانند کرد تصهور توانیم

 بیه رق ۀیه نظر بهه نیز  یینقهدهها ،زشیانگ

بررسهی  به مقاله نیا در ما که اسهت وارد

 را مقهاله نی، ابیه ترت نیبد .آن نپرداختیم

 یتلق بیرق یزشه یانگ ۀینظر دییأت در دینبا

 .کرد

 ،مقاله نیا در موجود یهااسههتدالل

به    توانیم را زشیانگ یومیه ۀیه نظر هیه عل

 :کرد یبنددسته و خالصه این شکل

 زشیانگ یومیه ۀینظر آنکه نخسهت

 و ، لنفسهههزشیانگ نوع دو انیم تواندینم

 زی، تما)اعمال خالصهانه و ناخالصهانه( ره یلغ

 است مهم جهت آن از زیتما نیا.  بگذارد

 عموم یاخالق شهههود و هاقضههاوت که

 .ردیه گه یمه  یجههد را زیه تهمهها نیه ا ،انیهه آدمه 

 بتوانهد دیه بها معتبر یزشههه یانگ ۀیه نظر کیه 

حاصههل  عامه یشهههودها از یخوب نییتب

 یومیه ۀیهه نظر ،اسههههاس نیهم بر .کنههد

 نیهیه تهبه  یچهگهونهگه  یپه  در چهون زشیه انهگه 

 ال یام نیا  هدف لیدل نی هم به فاعل  لی م یحت باشد
 یحت ا ی ألم  از  اجتناب ای لذت کسب تواندینم

 Schuelerبه دیکن نگاه ) .باشد  ال یام نیا خود یارضا
1995: chapter 3) 
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 چرا که دهدینم حیاسهت، توضه  زشیانگ

 عرف نگاه  در گیختیبرانگ ۀ ویشههه  کی

 نادرسهت گرید ۀ ویشه  و درسهت ۀ ویشه  عام

 .است

نههظههردوم  زشیهه انههگهه  یومهه یهه ههه  ۀیهه ، 

 زشیهه انههگهه  نههوع دو انیهه مهه  تههوانههدنههمههی

 یشههودها که انهیدگرگرا و انهیخودگرا

 یروشهن به ،کندیم دییأت را آنام افراد ع

 کهه ردیپهذ دیه بها هیه نظراین    بگهذارد.  زیتمها

 کههامههالً زشیهه انههگهه  ،فههاعههل الیهه امهه  در

چهه  یلیم هر و نهدارد وجود انههیه دگرگرا

 انهیخودگرا یعنصهر ،بسها در تحلیل نهایی

 عوام شههههود خالف یتلق نیا اما  .دارد

 رنههدیپههذیم انیهه آدم عموم زیرا اسههههت

 کامالً الیام موارد یبرخ در کمدسهههت

 ۀیهه نهظهر اگهر  .دارد وجهود انهههیهه دگهرگهرا

 انهتهقههاد نیه ا از بهخهواهههد رشیه انهگه  یومه یه هه 

 الیه ام کهه ردیپهذب دیه بها ،کنهد دایه پ ییرهها

 البته که کنندینم رشیانگ جادیا ضهرورتاً

از  نقض موجههب یقیتصههههد نیچن یکی 

 .است هینظر های اصلی اینفرضپیش

 نگهاه  زشیانگ یومیه ۀیه ، نظرسهههوم

 شههههود امهارد   نهدا زشیانگ بهه یهنجهار

 را یامر نیچن ،یاخالق فاعالن از یاریبسه 

 از یاریه بسههه  قهتیحق در  .کنهدینم قبول

 قضهاوت و یداور یپ در یاخالق فاعالن

 بهه را آنهان و هسهههتنهد گرانید زشیانگ

. کنندیم نیتحس و حیتقب شانشیزانگ سبب

 عمهل یمبنها کهه یزشههه یمعنها، انگ نیا بهه

 یاخالق فاعالن از یاریبسه  نزد در شهودیم

 فعل ینادرسههت و یدرسههت یمبنا تواندیم

 چون زشیانگ یومیه ۀینظر اما  .شهود یتلق

)بهه غیر از نهدارد زشیانگ بهه یهنجهار نگهاه 

اسهههههتهههدالل یههها مهههوارد  ابهههزاری  ورزی 

 و یدرسهههت یپ در کردن امیهال(برآورده 

 جهت نیهم به و سهتین زشیانگ ینادرسهت

 عموم چههآن از یجهامع نییتب توانهدینم

 دسههت به معتقدند آن به یاخالق فاعالن

 .دهد

یاد   یفکر شیآزما طبق،  نکهیا آخر

 یادیبن مشهکل که  میکرد اسهتدالل شهده،

 کهه اسههههت آن ،زشیانگ یومیه ۀیه نظر

 در یمشههترک  زیچ چه دهدینم حیتوضهه 

 تهوانههدیمه  کههه دارد وجهود الیهه امه  تهمههام

نظر   .شهههود زشیانگ سهههبههب همواره  بههه 

ایهن  مهی  آنهکههه از شیه به  هیهه نهظهررسههههد 

 رخ خهارج عهالم در چههآن مشهههغولدل

 کندیم نظر فاعل الیام به ،باشهد دهدیم

 .نمایدیم برجسته را آن و

 ی وم ی ه  یهۀ نظر  نقهد  در  مها  اسههتهدالل  اگر 

 یۀ نظر  مداف   ک ی  گاه باشهد، آن  اب ی کام  زش ی انگ 

 ان ی م  چون  ه ی نظر  ن ی ا  رد ی بپذ  د ی با  ، زش ی انگ  ی وم ی ه 
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 ، دهد ی نم  ز ی تما  نادرسهت  و  درسهت  ی ها زش ی انگ 

 ی اخالق  فهم  و  شهههود  چهه آن  از  ی جهامع  ن یی تب 

 دسههت ه  ب  گذارد ی م  صههحه  آن  بر  ان ی آدم  عموم 

 زش ی انگ  ی وم ی ه  یهۀ ، نظر ب یه ترت  ه این به   .دههد ی نم 

 ن ی ا  از  تا  د ی برآ  خود  اصهال   و  ر یی تغ  ی پ  در  د ی با 

 یابد.  یی رها  نتقاد ا 
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