ORIGINAL RESEARCH Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022/PP. 165-169

The Right and Wrong Kinds of Motivations: An Argument
against the Humean Theory of Motivation
Muhammad Heydarpour 1, Hossein Dabbagh 2

Submitted:
The Humean theory of motivation maintains that cognitive states
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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 metaethics should accommodate these intuitive and common-sensical sorts of
distinctions, while the Humean theory of motivation lacks this feature.
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تاریخ دریافت:

چکیده :نظریۀ هیومی انگیزش ،حاالت شناختی نظیر باور را فاقد قوت انگیزشی میداند و تأکید

1399/9/1

ال بهΦ
میکند برای اینکه فاعل برای انجام فعلی برانگیخته شود ،الزم است نه تنها یک میل پیشین مث ً

تاریخ پذیرش:

داشته باشد بلکه این باور را هم داشته باشد که با انجام عمل ، Ψمیل پیشین به Φبرآورده خواهد شد.

1399/11/29

این نظریه ،تقریرهای مختلفی ممکن است داشته باشد ،اما در این مقاله ما تقریری از برنارد ویلیامز را

واژگان کلیدی:

مد نظر قرار میدهیم که برآورده کردن یا ارضای میل پیشین ،تنها مبنای انگیزشی برای انتخاب عمل
قرار میگیرد .هدف مقالۀ حاضر این است که نشان دهد این تقریر از نظریۀ هیومی ،هرچند نظریۀ

انگیزش لنفسهههه و

استانداردی برای تبیین اعمال قصدی به شمار میرود ،برای تمایز گذاشتن میان انگیزشهای درست

لهغهیهره ،انهگهیهزش

و نادرست ،با دشواریهای قابلتوجهی مواجه است .برای رسیدن به این مقصود ،پس از ارائۀ

خههودگههرایهانههه و

ی ویلیامز ،به ترتیب از تمایز میان انگیزش لنفسه و لغیره ،تمایز میان
مقدماتی ناظر به دیدگاه هیوم ِ

دگرگراهیانهه ،اعمهال

انگیزش خودگرایانه و دگرگرایانه ،داوری افراد بر اساس انگیزشها و آزمایشی فکری سخن به میان

خالصههانه ،دالیل به خواهد آمد .به نظر میرسد یک نظریۀ انگیزشی خوب در مقام نظریهای فرااخالقی ،طبق فهم و
ی
سهههود انههگههیهزش شهود عموم آدمیان باید بتواند این نوع از تمایزها را در خود جای دهد ،در حالی که مد ِل ویلیامز ِ
درسهههت ،بهرنهارد نظریۀ هیومی انگیزش ،فاقد این ویژگی است.
ویلیامز.
DOI: 10.30470/phm.2021.136108.1873
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مقدمه :برنارد ویلیامز و نظریۀ هیومی انگیزش

مدل نهایی تفسیر درونی او چنین است:

برنارد ویلیامز در مقالۀ «دالیل درونی و

 Aدلیل دارد که عمل  Φرا انجام

بیرونی» مدلی شهبههیومی از دالیل عملی

دهد .اگر و تنها اگر  Aمیل  Ψداشههته

به دسهت میدهد 1.او ابتدا میان دو تفسهیر

باشههد که برآورده کردن آن با انجام Φ

از جهمهالتهی نهظهیهر «دلهیهلهی بهرای  Aوجهود

تأمین میشهود و  Aباور داشهته باشهد که

دارد کهه عمهل  Φرا انجهام دههد» و «A

با انجام Ψ ، Φبرآورده میشهههود و A

دلیهل دارد کهه عمهل  Φرا انجهام دههد»

تمام دادههای مرتبط را بداند(میل او بر

تمههایهز برقرار مهیکنههد .بر پههایههۀ تفسهههیهر

باور کاذبی مبتنی نباشهد ،به دادۀ مرتبط با

نخسههت ،فاعل دارای مِیل  Ψاسههت که

یکی از امیال خود جاهل نباشهد ،نسهبت به

انجام  Φآن را برآورده میکند و اگر

میل خود جاهل نباشهد ،و نظایر آن) و به

فاعل مِیل به  Ψنداشهههته باشهههد ،کاذب

نحو عقالنی تهأمهل کنهد(بهاور او دربهارۀ

اسهههت که بگوییم برای او دلیل وجود

رابطۀ ارضها شهدن  Ψبا انجام  Φکاذب

دارد یا او دلیل دارد .طبق تفسهههیر دوم،

نباشد)(.)Smith 1994: 156

چنین نیسهت که اگر فاعل مِیل مذبور را

ما در این مقاله به نقد مدل هیومیِ

نداشهت ،کاذب باشهد که بگوییم برای او

ویلیامز از دالیل عملی میپردازیم .تفسهیر

دلیل وجود دارد یا او دلیل دارد .ویلیامز

ویلیهامز از دالیهل عملی در سهههنهت فلسهههفهۀ

تفسهیر نخسهت را تفسهیر درونی و تفسهیر

تحلیلی معاصهر شهکل گرفته اسهت .از اینرو

دوم را تفس هیر بیرونی میخواند و قصههد

مقصههود از نظریۀ هیومی انگیزش ،نظریهای

دارد اثبهات کنهد دالیهل ،تنهها از سهههن

اسهت که در این سهنت مطر شهده اسهت و

دالیهل درونی هسهههتنهد و دالیهل بیرونی

ما به نظریه و اسهتدالل هیوم تاریخی دربارۀ

وجههود نههدارنههد).(Williams: 1979

انگیزش ،رابطهۀ بههاور و میههل ،واق گرا یهها
ناواق گرا بودن او نمیپردازیم 2.اسههتدالل

 .1هیوم معتقد بود که «عقلْ بهتنهایی هرگز نمیتواند

 . 2همههانطور کههه نظریههه هیومی ویلیههامز دربههاره

انگیزهای برای عمل ارادی باشد» و «عقل تنها بردۀ

انگیزش نظریهه خود هیوم تهاریخی تلقی نمیشهههود،

عواطف است و باید باشد و هرگز نمیتواند مدعی

اسهههتهدالل مها علیهه نظریهه او کهه در ادامهه میآیهد

منصبی جز خدمت کردن به عواطف و اطاعت از

واق گرا یا

آنها باشد»(.)Hume, 1978, pp. 413-415

اسهههتداللی مسهههتقل اسهههت که به مبح

ا
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ما این اسهههت که مدل هیومی انگیزش

شهههامل امور متفاوتی میشهههود از جمله

مورد حمهایهت ویلیهامز ،از جههات خهاصهههی

ی هافهتهن راحههتتهریهن و مهطهبهوعتهریهن راه

قدرت تبیینی باالیی ندارد و بسههیاری از

برآورده کردن یک مِیل ،رتبهبندی زمانی

نمونههای انگیزش را نمیتواند به درسهتی

برای ارضههههای چنهدین میهل ،یهافتن میهل

تبیین کند .پیش از آنکه به نقد ویلیامز و

مهمتر برای فاعل در صهههورت تعارض

مههدل ههیومی او بپردازیم ،اجههازه دهی هد

میهان امیهال ،یهافتن راهههای جهدیهد برای

اسهههتهدالل ویلیهامز بهه سهههود مهدل هیومی

برآورده کردن ی هک می هل و نظههایر آن.

انگیزش را بیشتر توضیح دهیم:

بنهابراین ،فهاعهل میتوانهد از طریق تهأمهل

(الهف) بهها تهوجههه بههه مههدل ههیهومهی

عقالنی ،امیهال جدیهدی را ایجاد کنهد یها

ویلیامز ،فرض کنیم  Aمیل داشههته باشههد

امیهال سهههابق را حهذف کنهد .امها همواره

کههه قههوه بخورد و بههه همین دلی هل بههه

نقطۀ شهروع تأمل عقالنی ناظر به عمل ،بر

کافیشههها

میرود .شهههخصه هی که در

اسهههاس مهدل هیومی ویلیهامز ،یهک میهل

کافیشها

کار میکند به اشهتباه به جای

مهوجهود در مهجهمهوع هۀ ذههنهی انهگهیهزشهههی

فنجان قهوه ،فنجان دیگری را که حاوی

فاعل 1است.

مای خطرناک و همرنگ قهوه اسهههت،

(ج) ذی هل مههدل ههیهومهی ویهلهی هامهز،

روی میز جلوی  Aمیگههذارد .در این-

مجموعهۀ ذهنی انگیزشهههی فهاعهل ،همهان

صهورت ،چون میل  Aبرای نوشهیدن مای

مجموعهههای اسههههت کههه اعضههههای آن

فنجهان پیش روی خود بر بهاور کهاذبی

میتوانند در صهورت وجود شهرایطی برای

اسههتوار اسههت یا باور او مبنی بر اینکه با

فاعل دلیهل فراهم کننهد .در نگهاه ویلیهامز،

نوش هیدن مای فنجان پیشروی خود میل

این مجموعههه عالوه بر امی هال میتوانههد

بههه قهههوه خهوردن او بهرآورده مهیشهههود،

دربرگیرنهدۀ امور متعهدد دیگری بهاشههههد:

کاذب اسهت A ،دلیلی برای نوشهیدن مای

گهرایهشهههای ارزی هابههانههه 2،واکهنهشهههای

فنجان پیش روی خود ندارد.
(ب) تهأمهل عقالنی نهاظر بهه عمهل،
نهاواق گرا بودن هیوم یها سههههایر نظریهات او مبتنی

1. subjective motivational set.

نیست.

2. dispositions of evaluation .
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هیجهانی 1،وفهاداریههای شهههخصهههی 2و

انجهامش ظهاهر گردد و ممکن نیسههههت

اههداف گونهاگون .امیهال و اههداف فهاعهل

دالیل بیرونی به خودی خود عمل کسهی

مهیتهوانههد انهواع گهونههاگهونهی داشههههتههه

را تبیین کننهد ،دالیهل بیرونی نمیتواننهد

باشند).(Williams: 1379

در زمرۀ دالیل برای عمل قرار گیرند .در

ویلیامز برای نشهان دادن اینکه دلیل

نگاه ویلیامز جمالتِ دارای دلیل بیرونی،

بیرونی نمیتواند وجود داشهههتهه باشهههد،

وقتی به طور منفرد تلقی شهوند ،یا کاذب

چنین اسهتدالل میکند :شهخصهی در یک

هستند یا ناسازگار).(Williams: 1379

خانوادۀ ارتشهی به دنیا میآید .تمام اجداد

ویلیهامز معتقهد اسهههت ،یهک مالحظهه

او نیز در ارتش خهدمهت میکردهانهد و

میتواند دلیلی برای عمل فاعل محسههوب

خدمت در ارتش ،افتخار خانوادگی آنان

شهههود ،تنها اگر ممکن باشهههد آن فاعل

از وی

برانگیخته شههود که برای آن دلیل ،عمل

میخواهد او هم به ارتش ملحق شهود .اما

کند .طبق تلقی متداول از ادعای ویلیامز،

او ههیهچ انهگهیهزهای بهرای رفهتهن بههه ارتهش

اگر فهاعهل بهه خهاطر آن دلیهل عمهل کنهد،

نهدارد تمهام امیهال او در جههت دیگری

آن دلیل ،عمل وی را تبیین خواهد کرد.

اسهت و از زیسهت نظامی متنفر اسهت .پدر

اگر فاعل ،دلیلِ عملی برای انجام کاری

معتقد اسههت فرزندش برای

داشهته باشهد ،آنگاه باید ممکن باشهد که

ملحق شههدن به ارتش دلیل دارد .بنابراین

برانگیخته شههود تا آن کار را انجام دهد،

چهه بسههها بتوان گفهت این جملهه کهه او

و اگر ممکن باشههد که فاعل برانگیخته

دارای دلیل بیرونی اسهت ،جملهای صهاد

شههود کاری را انجام دهد ،او باید دارای

محسهوب میشهود .پدر این شهخ

این شههخ

به معنای

میل باشهههد پس اگر فاعل ،دلیل عملی

دربارۀ اوسههت اما این شههخ

درونی دلیل ندارد! چرا که او هیچ میلی

برای انجام کاری داشهته باشهد ،باید دارای

ندارد که پیوسههتن به ارتش بتواند آن را

میل باشد (Finlay and Schroeder:

برآورده کنههد .از آنجهها کههه اگر چیزی

).2017

بتواند دلیلی برای عمل باشهد ،باید ممکن

اسهههتهدالل ویلیهامز بهه سهههود دالیهل

باشهد که در تبیین آن عمل ،در صهورت

عملی درونی ،ی هادآور و حتی مبتنی بر

1. emotional reaction.

2. personal loyalties.

ا
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یک مدل هیومی انگیزش اسهههت 1.وفق

او در حقیقت انتخاب میکند که عمل

نظریهۀ هیومی انگیزش ،بهاورهها بههتنههایی

Φرا انجام دهد تا حدی یا صهرفاً بر این

برای برانگیختهشهدن افراد به سهوی انجام

مبنها کهه انجهام  Φطریقی برای برآورده

افعال کافی نیسهتند بلکه اگر کسهی دلیلی

کردن میهل بهه  Ψاسهههت .بهه این ترتیهب،

برای انجام فعلی داشهته باشهد ،او همچنین

برآورده کردن یا ارضهههای امیال فاعل،

باید میلی داشهته باشهد که برانگیخته شهود

جزء مؤلفههههای تعیینکننهدۀ انتخهاب و

تهها آن فعههل را انجههام دهههد( Connie:

انجهام عمهل او قرار میگیرد .این نظریهه

 .)2016شهههکههل منهطهقهی نظری هۀ هیومی

مدعی اسهت ،تمام اعمال قصهدی آدمی با

انگیزش ،که امیال را برای برانگیخته شهدن

چنین انگیزشهی انجام میشهود .برای مثال،

ضهههروری تلقی میکنهد ،میتوان بهه این

زمهانی یهک فهاعهل دلیهل انگیزشهههی برای

شهههکل تقریر کرد« :دلیلِ  Rدر زمانِ t

ورزش کردن دارد که اوالً میل داشهههته

یک دلیل انگیزشه هی فاعل  Aرا جهت

باشههد وزن خود را کم کند و ثانیاً باور

انجام  Φتقویم میکند اگر و تنها اگر

داشههته باشههد که اگر ورزش کند وزن

Ψای وجود داشهته باشهد ،به گونهای که

خود را کم کرده اسهت .ترکیبی از میل و

Rدر  tمشهتمل باشهد بر یک میل به نحو

باور فاعل اسهت که به او دلیل انگیزشهی

مناسههب مرتبطِ  Aبه انجام  Ψو بر یک

برای ورزش کردن میدهد.

باور که اگر او  Φرا انجام دهدΨ ،را

اگهر قهرار بههاشههههد نهظهری هۀ ههیهومهی

انجام داده است»(Smith 1994: 92).

انگیزش کهه ویلیهامز آن را ارائهه میکنهد

یک برداشهت متعارف از این تقریر

صهاد باشهد ،اسهتدالل زیر یکی از لوازم

میتواند این باشههد :فاعل در تأمالت و

این نظریه را نشان میدهد:

مالحظات خود ،برآورده شهدن میل سهابق

( )1هر عملی ،از جمله اعمال اخالقی،

خود (یعنی میهل بهه )Ψرا مبنهای انتخهاب

انجام میشود ،تنها اگر از پیش میلی در

کردن عمل  Φقرار دهد .به تعبیر دیگر،
 .1برای اطالع یهافتن از انواع گونهاگونِ نظریههههای
ضههههد هیومی انگیزش از بهاب مثهال نگهاه کنیهد بهه
( ;Dancy 2000; Korsgaard 19986

McDowell 1978, 1979, 1981; Nagel
1970; Parfit 1997, 2011; Scanlon
;.)1998; Schafer-Landau 2003
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میان باشد که انجام عمل مزبور ،آن
میل را ارضا کند.

نمونه تمایز میان دو نوع انگیزش لنفسهه و
لغیره بهه بحه

( )2اگر تمام اعمال اخالقی انجام
میشوند ،صرفاً چون امیال مرتبط با
آنها برآورده شود ،آنگاه آن اعمال
صرفاً چون اخالقاً درست هستند انجام
نشدهاند.

گهذاشهههتهه میشهههود .این

نمونهها از آن جهت مهم هسهتند که نشان
میدهند هم افراد در زندگی روزمره و
هم فیلسهههوفان اخال  ،تفاوت و اهمیت
تمهایز نههادن میهان آن دو را تشهههخی
میدهند .پس از آن ،تمایز مرتبط دیگری
مبتنی بر خودگرایی و دگرگرایی مطر

( )3هیچ عمل اخالقی وجود ندارد که

میشهههود ،و در مرحلۀ بعد نشهههان داده

صرفاً چون اخالقاً درست است انجام

میشهههود که یک شه هیوۀ شهههکل دادن

شود.

انگیزش در نگاه افراد عادی و همچنین

امهها تقریر ویلیههامز از نظری هۀ هیومی
انگیزش ،با مخاطرات جدی روبروسههت.
به نظر میرسهد میتوان به خوبی اسهتدالل
کرد که اگر مبنای انتخاب و انجام عمل
در تمهام موارد ،ارضهههای میهل

بهاشهههد1،

آنگههاه اوالً نهمهیتهوان انهگهیهزش را در
زیرمجموعۀ قابلتوجهی از اعمال قصهدی
بههه طهرزی مهنههاسههههب تهبهیهیهن کهرد دوم،
نمیتوان داوریهای اشههخا

در زندگی

روزمره را در مالمت یا تحس هین فاعلها
بهه خهاطر انجهام برخی از اعمهال موجهه
دانسهههت .در ادامهه ،ابتهدا بها ذکر چنهدین
 .1شهایان ذکر اسهت در خصهو

عاقالنه بودن دنبال

فیلسهوفان ،آن اسهت که افراد را بر اسهاس
انگیزهای کههه برای انجههام فعلی دارنههد،
مسهتحق سهرزنش یا مسهتحق تحسهین بدانند.
مطابق این تلقی عام ،افراد را میتوان بر
اسههههاس انگیزۀ آنهان برای انجهام کهارهها
سهههرزنهش ی ها تهحسهههیهن کهرد اگهر ایهن
سهرزنش و تحسهین صهحیح باشهد ،آنگاه
برای آن انگیزه دلی هل وجود دارد اگر
برای انجام کاری با انگیزهای خا

دلیل

وجود داشههته باشههد ،آنگاه این نوع از
انگیزۀ خا

در عِداد امور هنجاری قرار

میگیرد 2بهه این معنها کهه تخطی از آن
در این مقاله مد نظر ما نیست نگاه کنید به ( Quinn

کردن برخی از امیهال نیز اشهههکهاالتی جهدی بهه نظریهۀ

.)1993

هیومی دربارۀ دالیل هنجاری وارد شههده اسههت که

 . 2نگاه کنید به (.)Connie 2016

ا
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ممکن اسههههت .در گهام بعهد ،اسهههتهدالل

واقهعهی هتهههای مهربهو

میشههود که مدلِ ویلیامزیِ نظریۀ هیومی

میگیرنهد .این تمهایزهها را افراد جهامعهه

انگیزش (کهه از آن بههعنوان نظریهۀ هیومی

بهههعهنهوان امهوری واقهعهی بههه رسهههمهی هت

انهگهیهزش یههاد مهیکهنهیهم) نهمهیتهوانههد ایهن

میشهناسهند و در گفتوگوهای خود در

تمهایزهها و در نتیجهه دالیهل افراد برای

زمینۀ اخال و زمینههای دیگر از آنها

برانگیختهشههدن به سههود یک ش هیوه و به

اسهتفاده میکنند .از این گذشهته ،برخی از

زیان شههیوۀ دیگر را به خوبی تبیین کند.

نظریههههای اخالقی نیز بر این تمهایزهها

این در حالیسهت که اگر یک نظریه بتواند

صههحه گذاشههتهاند .تشههخی

این تمایزها

دادهها و ویژگیهای واقعی را تبیین کند،

ناظر به انگیزش در میهان مردم عادی و

از جملههه امتی هازهههای ترجیح آن نظری هه

برخی از نظریههههای اخالقی بهه ارزش-

محسهوب میشهود .به بیان دیگر ،در یک

داوری و تبادل ادله نیز منجر شده است.

نهگههاه ،قهوت نهظهری ههههها در تهبهیهیهنگهری

 .1تمایز میان انگیزش لنفسه و انگیزش لغیره

واقعیتها میتواند شهاهد یا قرینهای باشهد

در این قسهههمههت ابتههدا بهها بهرهگیری از

به سههود نزدیک شههدن آنها به صههد .

داستانی در ادبیات عرفانی ،تالش میکنیم

هرچند نظریهها ممکن اسهت نتوانند تمام

تمایز میان انگیزش لنفسهه و لغیره را تببین

واقعی هتهههای مرتبط در ی هک حوزه را

کنیم سهههپس نمونههههایی کهه فیلسهههوفهان

تبیین کننهد ،هرچه گسهههترۀ بیشهههتری از

اخال  ،میان انگیزش لنفسهه و لغیره فر

واقعیتها را در تبیین خود پوشهش دهند،
موفقیت بیشهتری در جلب نظر متخصهصهان

گذاشتهاند به بح

بههه انهگهیهزش قهرار

گذاشته میشود.

داسههتهان مورد نظر ،مهاجرای یهک عهاشههق

آن حوزه پیهدا میکننهد .در نههایهت بهه

اسههت .این شههخ

اعتراضها پاسه گفته میشهود و ماحصهل

نامههایی نگاشههته بود .در نامههای خود از یک

عاشههق برای معشههو خود

به اختصار ارائه میشود.

سهو به مد و ثنای معشهو خود پرداخته اسهت

در ادامههه تههمههایهزهههایههی در انههواع

و از سههوی دیگر به حالت زاری و دوری از

انگیزش بیان میشهود که به نظر میرسهد

معشههو  .پس از مدت مدیدی ،عاشههق امکان

مفهومی ممکن

وصهال معشهو را پیدا میکند و نزد او حاضهر

هسههههتهنههد بهلهکههه ههمهچهنهیهن در عههداد

میشهود .وقتی عاشهق نزد معشهو خود حاضهر

بح

آنهها نههتنهها بهه لحها
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میشههود ،نهامههههای خود را بیرون میآورد و

این داسهتان ،در حالی که معشهو متوق اسهت تا

مشهغول خواندن عشهقنامه میشهود .در این حین،

عاشهق عمل خالصهانهای برای وی انجام دهد ،او

معشو از این کار عاشق دلگیر میشود و آن را

عاشههق را متهم میکند که حالوهوای پرجاذبۀ

ناپسههند میشههمارد .معشههو به عاشههق میگوید:

عشهق اسهت که تو را به عمل واداشهته اسهت ،تو

«نشههان عاشههقی این نیسههت که وقتی در نزد

در پی آن حالوهوا هسهتی و آمدن به کنار من

معشهو حاضهر شهدی به خواندن عشهقنامۀ خود

و خواندن نامه برای دسهتیابی به آن حالت اسهت

مشهغول باشهی .تو در اصهل عاشهق حال و احوال

نه برای من! اگر بخواهیم سهخنان معشهو را به

خود هسهتی و عاشهق من نیسهتی و به امید داشهتن

زبان نظریۀ هیومی ترجمه کنیم ،چنین میشههود

حال خوش بر گِرد من میچرخی»1.

که ارضهای میل به سهخن گفتن با معشهو  ،مد

در اینجا این پرسههش مطر میشههود که

نظر عاشهق بوده اسهت و ارضهای این میل به خاطر

نظریۀ هیومی انگیزش ،چگونه عمل عاشههق را

حهالوهوای پرجهاذبههاش ،مهد نظر عهاشههق قرار

تبیین میکنهد؟ طبق نظریهۀ هیومی انگیزش ،میهل

گرفته اسهت .اگر معشهو بخواهد بر پایۀ نظریۀ

عاشههق به خواندن نامه از یک میل پیشههین به

هیومی به عاشهق پاسه دهد که :چنین نیسهت و

همراه یک باور مرتبط حاصل شده است .فرض

من واقع ًا عاشهق تو هسهتم و حالوهوای پرجاذبۀ

کنیم که میل پیشههین ،میل به سههخن گفتن با

ال یا در درجۀ اول در انجام این اعمال
عشهق اصه ً

معشهو باشهد و باور مرتبط هم این باشهد که با

مد نظر من نیست ،چگونه باید پاس دهد؟

خواندن نامه ،میل به سههخن گفتن با معشههو

پیش از پاسه به این پرسهش ،خوب اسهت

برآورده میشههود .بهه این ترتیهب ،انگیزش برای

تمهایز میهان انگیزش لنفسههه ( )de reو انگیزش

خوانهدن نهامهه در اثر مهیل پیشههین و بهاور مرتبط

لغیره ( 2 )de dictoرا توضیح دهیم:

پدید آمده اسهت .از سهوی دیگر ،بر پایۀ جزئیات

انگیزش لنفسهه را میتوان انگیزشهی

 .1این داستان از مثنوی معنوی اقتباس شده است

به کار رفتهاند .شاید بتوان از تعابیر دیگری نظیر ذهنی/عینی،

(مولوی دفتر سوم :ابیات)1406-1428 :

ذاتی/غیرذاتی ،و نظایر آن هم استفاده کرد همانطور که ما در

 .2تمایز لنفسه و لغیره در تعبیر «انگیزش لنفسه و انگیزش لغیره»

ادامه از تمایز اعمال خال

صرف ًا به سبب آشنا بودن در سنت فلسفۀ اسالمی به کار گرفته

خواهیم کرد .در این میان ،برخی از فیلسوفان اخال از قبیل

شده است وگرنه ترجمۀ اولیۀ اصطال « »de reبه جهت شیء

مایکل اسمیت و برنارد ویلیامز برای مقاصد دیگر از تمایز مرتبط

است و ترجمۀ اولیۀ اصطال « »de dictoبه جهت حمل است

de re/ de dictoاستفاده کردهاند .مایکل اسمیت قائل به

که نخست در خصو ضرورت یا حاالت شناختی نظیر باور

و ناخال

در این رابطه استفاده

ا
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تعریف کرد که خود شهیء یا شهخ
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یا

اسههت (یا ویژگیهای موجود در حالت

قههانهون اخهالقهی مهعهیهن کههه ویهژگهیهههای

ذهنی میل) مد نظر فاعل اسهههت .بهعنوان

خاصهی دارد ،بالذات مد نظر فاعل اسهت

نمونه ،اگر مجنون انگیزش لنفسههه داشههته

و آنها در او انگیزش (یا میل) را ایجاد

باشهههد ،احتماالً بیان او چنین خواهد بود:

میکنند اما انگیزش لغیره چنین نیسهت و

«لیال به خودی خود ،موجودیتی دارد که

ارضهای میلی که حاوی محتوای گزارهای

من حهاضهههرم برای او هر کهاری انجهام

درونیگرایی انگیزشی است .نظریهای که مدعی است اگر

صورت de dictoخوانده شود .در این صورت ،انگیزشهای

فاعل اخالقی صادقانه ،حکم کند که عمل الف اخالق ًا درست

فاعل اشتقاقی یا ثانوی و فرعی) (derivativeخواهد بود چون

است ،دستکم تا حدی برانگیخته میشود که آن را انجام دهد

از داوری کنونی او به همراه یک دلبستگی غیراشتقاقی به انجام

اگر او عاقل باشد .اسمیت بح میکند اگر انگیزش اخالقی

کار درست أخذ شدهاند .اسمیت ادعا میکند که در اخال

ی تغییر در داوری اخالقی او تغییر کند،
فرد دارای ارادۀ قوی در پ ِ

متعارف برانگیخته شدن بدین شکل (اشتقاقی) برای مراقبت

این تغییر نشاندهندۀ رابطۀ قابلاعتمادی میان انگیزش و داوری

کردن از فرزندان و دوستان ،درست دانستن دستیابی مردم به

در فرد دارای ارادۀ قوی است .فرض کنیم شخصی دارای ارادۀ

عدالتوبرابری نه یک فضیلت بلکهیکرذیلتاخالقی است

قوی در داوری خود فکر میکند که برای انتخاب رئیس

چون آدمیان بهطور غیراشتقاقی ،مستقیم و بیواسطه به این امور

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

اهمیت میدهند) . (Smith 1994: 71-76ویلیامز در مقالۀ

وقتی با دوستش در این خصو صحبت میکند ،دوستش او

« »Persons, Character, and Moralityدر اعتراض به

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

بیطرفی ) (impartialityمد نظر برخی از فیلسوفان اخال

در مورد بهترین

مثالی را ارائه میکند :فرض کنیم شخصی با انتخاب میان حفظ

داد .در این صورت ،وقتی داوری این شخ

و رأی دادن به او تغییر کرد ،انگیزش او نیز بهطور

جان همسر خود یا حفظ جان یک غریبه مواجه میشود و جان

قابلاعتمادی تغییر میکند .لذا اسمیت متذکر میشود ،طرفدار

همسر خود را نجات میدهد .حامیان دیدگاه بیطرفی قائلند که

نظریۀ درونیگرایی انگیزشی میتواند ادعا کند که آنچه فاعل

نحوۀ برانگیخته شدن یک انسان اخالق ًا خوب چنین است» :این

را برمیانگیزاند تا عملی را انجام دهد ،همان چیزی است که او

همسر من است و در شرایطی از این دست ،حفظ جان همسر

انجام آن را در داوری خود درست میداند وقتی این انگیزش

مجاز است« .ویلیامز معتقد است که این نحوۀ برانگیخته شدن

de reخوانده شود اما طرفدار نظریۀ برونیگرایی انگیزشی

اشتباه است چون اگر از منظر همسر او نگاه کنیم ،او انتظار دارد

مجبور خواهد بود که قابلاعتماد بودن رابطه میان داوری و

که تفکر برانگیزانندۀ همسر او این باشد :شخصی که من نجات

انگیزش اخالقی را بر حسب استعداد انگیزشی یا محتوای

میدهم،همسر مناست .همسراوانتظارداردچیزیبهایناضافه

انگیزش اخالقی فاعل توضیح دهد .اسمیت استدالل میکند،

نشود و افزودن فقط یک فکر دیگر هم آنرا نادرست خواهد

محتوای انگیزش اخالقی طبق رأی برونیگرایان انگیزشی برای

کرد .به این ترتیب اگر قرار باشد فکر دیگری افزوده شود،

تبیین رابطۀ قابلاعتماد میان داوری و انگیزش اخالقی چنین

مشخ

میشود که همسر او عشق و دلبستگی بیواسطۀ

خواهد بود :انگیزش برای انجام کار درست وقتی انگیزش به

مطلوب را نداشته است). (Williams: 1976

شخ
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دهم ».اما اگر مجنون انگیزش لغیره داشته

در انگیزش ذکر شههود ،آنگاه مسههأله را

باشهههد ،بیان او احتماالً اینگونه میشهههود:

میتوان چنین تقریر کرد:

«من حاضهرم برای عشهق خودم دسهت به

طهبهق نهظهری هۀ ههیهومهی انهگهیهزش بهرای

هر کاری بزنم ».در صهورت نخسهت ،لیال،

انجام هر عملی ،میل فرد برای انجام آن

مجنون را برانگیخته اسههت تا دسههت به

در نظر گرفتهه میشهههود .طبیعی بهه نظر

کاری بزند اما در صههورت دوم ،مجنون

میرسهد که این نوع انگیزش بهطور لغیره

بر حسههههب حهالهت ذهنی خود برانگیختهه

خوانده شهود .اگر در مثال موالنا ،عاشهق

شهده اسهت تا هر کاری برای کسهی که

خود را هم در

دوستش دارد انجام دهد.

بخواهد معشهههو خا
انگیزش لحهها

کنههد ،الزم اسههههت امر

نظریهۀ هیومی نمیتوانهد انگیزشهها

دیگری اضهافه کند .مثالً میتواند اضهافه

از نوع لنفسههههه را بهه خوبی تبیین کنهد.

کنههد کههه «من مهی هل دارم آن عمههل را

طرفداران نظریۀ هیومی برای تبیین تمایز

بهخاطر این شهههخ

انجام دهم».

میان انواع انگیزشها الزم دارند تا قیدی

در این صهههورت ،فهاعهل میتوانهد نتیجهه

را به محتوای میل اضههافه کنند .بهعنوان

بگیرد کهه «من انگیزه دارم این کهار را

نمونهه در مثهال موالنها ،فهاعهل برای اینکهه

برای این شههخ

انجام دهم» .اما

نشهان دهد انگیزش او برای عمل کردن،

چنین روی ههای برای برانگیختههه شههههدن،

خود معشهو اسهت نه حالوهوای موجود

اشههتقاقی و ثانوی اسههت .این نوع رویۀ

در حهالهت ذهنی ،بهایهد بهه محتوای میهل

اشهتقاقی سهبب میشهود که انگیزش فاعل،

خود برای سهخن گفتن با معشهو  ،قیدی

بیواسهطه نباشهد .اگر چنین باشهد ،آنگاه

با مضهمونِ «صهرفاً بهخاطر معشهو »« ،فقط

اعتراض معشههو در کالم موالنا بهجا و

برای خشههنودی معشههو » ،یا نظایر آن را

بهحق خواهد بود.

خا

خا

اضههافه کند .اما به هر میزان ،قیود به میل

بهههعهنهوان نهمهون ههای دیهگهر مهیتهوان

خاصهی

موقعیتی را تصهور کرد که باور و میل و

در خارج ذکر نشهود ،سهبب نمیشهود که

عمل در دو فاعل یکسهان باشهد اما یکی

انگیزش برآمده از میل به انگیزش لنفسهه

بهخاطر برآورده شههدن میل ،آن عمل را

خاصهی

انجام میدهد اما دیگری بهخاطر چیزی

اضهافه کنند تا زمانی که شهخ

مبدل شهود .اگر قرار باشهد شهخ

ا
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غیر از ارضهههای میهل خود .فرض کنیهد

معالجۀ بیمار هم ارضا شده باشد.

طهبهی هبِ الهف مهی هل دارد بهیهمههار خهود را

اگر شههههود عرفی عموم آدمی هان،

معالجه کند و باور دارد که بهترین راه

ارزشهای اخالقی متفهاوتی را به اعمهال

معهالجهۀ این بیمهار ،جراحیِ  Aاسههههت.

این دو طبیهب نسهههبهت دهنهد ،کهه بها ظن

بنهابراین طبیهب الف ،میهل پیهدا میکنهد

قوی میتوان گفت چنین اسههت ،آنگاه

جراحی  Aرا انجام دهد .طبیب ب نیز

میتوان ادعا کرد این مثال نشهان میدهد

میهل دارد بیمهار خود را معهالجهه کنهد و

نظریۀ هیومی انگیزش به تقریری که در

بهاور دارد بهترین راه معهالجهۀ این بیمهار،

باال ذکر آن رفت ،نمیتواند این تفاوت

جراحی  Aاسههت .بنابراین طبیب ب هم

مهم را ثبت و ضبط کند.

میهل پیهدا میکنهد جراحی  Aرا انجهام

انهگهیهزش لهنهفسههههه را مهیتهوان تهعهبهیهر

دهد .همچنین تصهور کنید هر دو طبیب،

دیگهری برای انگهیهزش در انجههام «اعمههال

جراحی  Aرا با موفقیت کامل پشهت سهر

خالصهههانه» دانسهههت .تمایز میان انگیزش

میگذارند .اما تفاوت میان دو طبیب این

لنفسههههه و لغیره ذیهل بحه

از اعمههال

است که طبیب الف ،جراحی  Aرا انجام

خالصهانه را میتوان میان فیلسهوفان اخال

میدهد تا با درمان فرد بیمار راهی برای

نهیهز پهی هدا کهرد .در فهلسهههف هۀ اخهال نهیهز

انتقام و کشهتن فرد دیگری باز کند(فرض

فیلسهوفانی نظیر افالطون ،ارسهطو و کانت

کنید که یک سهری از انسهانهای شهرور به

در باب قصههد و انگیزۀ فاعل اخالقی در

او این وعهده را داده بهاشهههنهد کهه اگر او این

انجهام اعمهال خهالصهههانهه سهههخن گفتههاند.

بیمهار را درمهان کنهد ،آنهان فردی را کهه

افهالطهون در کهتههاب ههفهتهم جهمهههوری بههه

طبیهب قصههههد انتقهام از او را دارد خواهنهد

بررسهی تعارض میان خیر فیلسهوف-حاکم

کشههههت) .بها اینکهه طبیهب الف میهل بهه

و آنچهه عهدالهت اقتضههها دارد میپردازد.

معالجه دارد ،از این طریق خواهان آسیب

افالطون معتقد اسههت خیر و خوشههبختی

رسههاندن به فرد دیگری اسههت .اما طبیب

فاعل ،مبنای کامالً عقالنی و خوبی اسهت

ب جراحی  Aرا انجام میدهد تا اوالً و

که فاعل اعمال خود را بر آن مبتنی کند.

بهالهذات ،خود بیمهار سهههالمتیاش را بهه

امهها در موقعیهتهههای خهها

نههامعمولی

دسهههت آورد و ثهانیهاً و بهالتب میهل او بهه

گاهی میان خوشهههبختی حداکثریِ یک
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فرد و عدالت ،ممکن اسهت تعارض پدید

حهالی کهه میتوانسهههتنهد زنهدگی بهتری

آی هد .خهیهر فهیهلسهههوف-حههاکهم و آنچههه

داشهههتهه بهاشهههنهد» (Plato Republic:

عدالت اقتضهها دارد از این موارد اسههت.

) .519dآنان چیسهتی مثال خیر را درک

خیر و خوشههبختی حداکثری فیلسههوف-

مهیکهنهنههد و آن را الهگهوی خهود تهلهقهی

حاکم این اسهت که فلسهفهورزی کند اما

میکننهد .امها وقتی آنهان حکومهت کردن

عدالت اقتضها دارد که او در پرتو تعلیم و

را بر فلسهفهورزی ترجیح میدهند ،اوالً به

تربیت خا

خود حکومت

کند1.

کلی تمام خیر خود را نادیده نمیگیرند

نیکوالس وایت اسهههتدالل میکند:

و ثهانیهاً همچنهان نسهههبهت بهه دیگرانی کهه

حکومهت کردن برای فیلسهههوف-حهاکم

کهامالً نهاعهادل هسهههتنهد و در قیهاس بها

حداکثر خیر و باالترین خوشزیسههتی را

نحوههای دیگر زیسهههتن خود به غیر از

بهرای او بههه ههمهراه نهمهیآورد .حهکهومههت

زندگی مبتنی بر فلسهفهورزی خوشهبخت-

کردن بههتهریهن کههار برای او نهیسههههت و

تهرنههد .طهبهق رأی افهالطهون ،اگهر کسهههی

همچنین اگر فیلسهههوف-حاکم تنها خیر

چهیسههههتهی خهیهر را درک کهرد ،هههدف

خود را مالحظه کند ،این کار را ترجیح

دسهههتیابی به خیر بهطور مطلق یا خیر

نمیدههد .بها این همهه ،فیلسهههوف-حهاکم

جهام تر (یعنی خیر شههههر) را بهه لحها

برای انتخاب حکومت کردن دارای دلیل

عقالنی حاکم و برتر از هدف دسهتیابی

اسهت .دلیل او این اسهت که عدالت و اراده

به خوشزیسههتی خود میداند .(White

کردن مردم اقتضههها میکند که او حکومت

)2002: 200-211
ارسهطو نیز بر همین سهیا اسهتدالل

کند .در این صههورت ،فیلسههوف-حاکمان
«زنهدگی بهدتری را سهههپری میکننهد در

میکند:

 .1چنین استداللی را فارغ از بح های مربو به انگیزش در

فایدهگرایان بر سر کفایت اصول فایدهگرایان در باب تمام

روانشناسی اخال میتوان ذیل نزاع میان تئوریهای اخالقی

اقتضائات اخال ( به خصو

انصاف و عدالت )یا منشأ

نیز مطر کرد .برای مثال ،استدالل رالز علیه فایدهگرایان بر این

هنجارمندیباشد ،آنگاهبح انگیزشبرایانجاماعمالمطابق

مبتنی بود که آنان به درستی نمیتوانند عدالت به مثابه انصاف را

آن اقتضائات هم به تب آنها یا به تب منشأ هنجارمندی پیش

تببین کنند .) (Rawls, 1971: 53; Hooker, 2014آنچه در

خواهد آمد چون در یک نگاهاصولهنجاری باید بتوانند دالیل

این مقاله برای ما مهم است ،بح های انگیزش در روانشناسی

انگیزشی هم فراهم کنند.

اخال است .با وجود این ،اگر بپذیریم که اختالف نظر رالز و

ا
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تدی ته با غا،ت درسته به شیوۀ درست و در زمام
درست با شمور درست موشجه میشود و شز آمها
میتدسس و تحت شدش،ط متناظده شحداس جدارت
میتنسه شجاع شست .چوم شکدام شجاع مطابق
ش تضائات شدش،ط و به هد شیوفش ته عقل حف
میتنس شحداس و عمل میتنس .ش،نک غا،ت هد
فعالیتی مطابقت دششتن با وضع متناظد شست .لشش
ش،ن شمد دربارۀ شکدام شجاع و همچنین د ،دشم
صاد شست .شما شجاعت شد،ف شست .لشش ش،ن
غا،ت کیز شد،ف شست؛ چوم هد چیز با غا،ت
ت شد،ف شست
تعد،ف میشود .پس به خاط ِد غاِ ،
ته شکدام شجاع طبق دستور شجاعت پا،سشر و
عمل میتنس).(Aristotle 1984: 3785

ارسهطو انگیزۀ عمل کردن به خاطر
امر شههریف را از سههایر انگیزهها متمایز
میکنهد .این انگیزههها عبهارتنهد از :عمهل
کردن بهه خهاطر تهأییهد دیگران ،از ترس
ننههگ ی ها مجههازات ،بههه سهههبههب غلی هان
احسهاسهات یا خشهم ،به دلیل امید و اعتماد
بهه نفس ،یها بهه خهاطر عهدم آگهاهی از
شهرایط واقعی .بر این اسهاس ،شهخصهی که
شهجاع اسهت بهخاطر امر شهریف پایداری

دیگر .ایروین معتقد اسهت هدف مشهترک
فضهههایهل مختلف در نگهاه ارسهههطو امر
شهریف اسهت 1.شهخ

فضهیلتمند عمل

فضهههیلهتمنهدانهه را بههخهاطر امر شهههریف
انتخهاب میکنهد .وقتی شهههخ

فهاعهل،

اعمال و اهداف خود را دارای ارزشههی
مسههتقل از تمایالت خود نسههبت به آنها
در نظر میگیرد ،آنها را شهریف قلمداد
مهیکنههد .دلمشهههغهولی عقالنی برای امر
شهریف ،ورای دلشهمغولیهای مربو به
منفعت شهخصهی اسهتIrwin, 2007: 2
).)206

کهانهت در بنیهاد مهابعهدالطبیعهۀ اخال
میان اعمال مطابق با وظیفه که از روی
میلی مسهههتقیم بهه آن عمهل بها قصههههد
خودپرسهتانه انجام شهدهاند و اعمال مطابق
با وظیفه که از سههر وظیفهشههناسهی انجام
شهدهاند ،تمایز میگذارد .او این تمایز را
از طریق مثال زیر روشن میکند:

یها عمهل میکنهد نهه بههخهاطر انگیزهههای

،قین ًا مطابق با وظیشه شست ته مغازفدشر به خد،سشر
بیتجدبه گدشم کشدوشسه و جا،ی ته دشد و ستس ز،اد

 . 1واژۀ» «kalonدر زبان انگلیسی به» «fineو» «nobleترجمه

هدف شریف به خاطر شرافتش متعلق میل قرار گرفته است یا به

شده است .در زبان فارسی به ترتیب به «ناب» و «شریف» ترجمه

خاطر امور دیگر ،و از سوی دیگر هدف شریف شرافتش را از

میشود.

میل فایل دریافت نمیکند لذا در این برداشت هدف چون

 .2اگر کسی اعتراض کند که حتی عمل بر اساس هدف

شریف بوده است متعلق میل قرار گرفته است و متعاقب ًا دنبال شده

شریف می تواند میل فاعل باشد ،پاس این است که حتی اگر

است نه اینکه هدف چون متعلق میل قرار گرفته است برای فاعل

چنین باشد این پرسش مطر خواهد شد که از یک سو آن

شرافت یافته است.
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بهوش ع
مصلحتشکس،
شسته ،ک تاس
گدشمفدوشی کمیتنسه بلفه بدش هد تدی یمت
عام معینی رش ک ه میدشرده تا ش،نفه ،ک تودکه
درست هماکنس هد شخص د ،د شز شو خد،س تنس .شز
ش،نرو مغازفدشر به شخص به کحو درستتارشکهش
خسمت تددف شست؛ ولی ش،نها تافی کیدت ته باور
تنی تاس ه ش،ن رشف رش شز سد وظیشه و شصول
درستتار در پی گدفته شست؛ سود و کشع شو ش،ن
رش ش،جاب میتددف شست؛ کمیتوشم در ش،نجا تصور
تدد ته مغازفدشره ع وف بد ش،نه ،ک تما،ل بیوشسطه
به مشتد،ام خود دششته شست بهگوکهش ته شز سد
محبته به شصط حه به لحاظ یمت هیچ تس رش بد
د ،د تدجیح کسشدف شست .شز ش،نرو ش،ن عمل که شز
سد وظیشه و که شز سد تما،ل بیوشسطهه بلفه صدف ًا
بهخاطد مقصود منشعتطلباکه شکجام شسف شست
).(Kant, 2011: 23

اسهتدالل کانت این اسهت که اغلب
انسهانها هم میل بیواسهطه به حفظ جان
خود دارند و هم وظیفۀ حفظ آن را کار
آنهان در حفظ جهان خود مطهابق وظیفهه
است اما ارزش اخالقی آن به این بستگی
دارد که آن کار را از سههر وظیفه انجام
دهنهد نهه از روی میهل یها ترس .عمهل
فروشههندهای که از سههر جلب مشههتری
بیشهتر ،کاالی باکیفیت به فروش برسهاند،

از نظر کهانهت ارزش اخالقی نهدارد .امها
اگر فروشهنده از سهر وظیفه و فقط از سهر
وظیفه چنین کند عمل او اخالقی خواهد
بود و ارزش اخالقی

دارد1.

کرسههگارد باور دارد در نگاه کانت،
اعمالی که با ارادۀ نیک انجام میشههوند،
بهسههبب شههیوۀ انتخاب شههدنشههان خوب
هسهتند .شهناختن شهیوۀ انتخاب شهدن اعمال
خوب ،همان شههناختن چیزی اسههت که
اعمال را خوب میکند .چیزی که اعمال
را خوب میکنهد ،قهاعهدهای اسهههت کهه
شهایسهتگی قانون کلیبودن را دارد و اصهل
ارادۀ نیک ،اصههل انتخاب اعمالی اسههت
کهه قواعهد آنهها شههههایسهههتگی قوانین
کلیبودن را دارند 2.برای کشههف اصههل
متمهایز اعمهال خوب ،کهانهت پیشهههنههاد
میکند که اعمال انجامشهده از سهر وظیفه
را با اعمال انجام شههده به سههبب سههایر
انگیزههها مقهایسهههه کنیم .اعمهالِ مخهالفِ
وظیفه و اعمالِ مطابقِ وظیفه که بهخاطر
خودشههان انتخاب نشههدهاند همانند مثال
مغازهدار فو  ،در اصهل نمیتوانند از سهر

 .1اینکه تعبیر ارزش اخالقی نزد کانت دقیقا به چه معناست میان

نزاع را به خوبی روشن کرده است و رای خود را با تفکیک

فیلسوفان محل اختالف است .اختالف در اینجاست که آیا

انگیزش اولیه و ثانویه و با توسل به اخال راس ارائه کرده است

کانت گفته است که تنها افعالی ارزشمند هستند که از سر وظیفه

(Stratton-Lake 2000: Ch. 1).

انجام شوند یا افعالی که از سر انگیزش های مختلط(mixed

 .2همچنین نگاه کنید به(Parfit 2011: Ch. 13( :

)motivesانجام شود می تواند خوب باشد؟ استراتن-لیک این

ا
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وظیفهشهناسهی انجام شهوند .در نگاه کانت،

کرسهههگهارد از کانت ،برای اینکهه عملی

روشن است که اعمال اخالقاً خوب ،باید

ارزش اخالقی داشهههته باشههد ،عمل باید

به خاطر خودشهههان انتخاب شهههوند اما

مطابق با وظیفه باشههد ،بهخاطر خودش و

عالوه بر این ،الزم اسهت از سهر وظیفه و

از سهر وظیفه انجام شهود (Korsgaard,

نه از روی تمایل مسههتقیم یا بیواسههطه

).1996

انجهام شهههونهد .لهذا شهههخ

دارای طب

اسهههتدالل ناظر به اعمال خالصهههانۀ

همهدالنهه کهه بهه خهاطر تمهایهل بیواسهههطهه

اخالقی ،در صههدد اسههت که نشههان دهد

خود عمل میکند و شهخصهی که از سهر

دسههههتکهم زیهرمهجهمهوعهههای از اعهمههال

وظیفه عمل میکند هر دو هدفی واحد،

اخالقی وجود دارند که صهههرفاً بهخاطر

یعنی ههدف کمهک بهه دیگران را دارنهد.

درسههتی خودشههان انجام میشههوند ولی

اما آنچه به عمل ،ارزش اخالقی میدهد

نظریۀ هیومی انگیرش ،مسهتلزم آن اسهت

،هدف فاعل نیسههت بلکه قاعده یا اصههل

که هیچ زیرمجموعهای از اعمال اخالقی

اراده یا خواسهت اوسهت که عمل طبق آن

صهرفاً بهخاطر درسهتیشهان انجام نمیشهود.

انجام میشههود .به عبارت دیگر ،مشههکلِ

اسهتدالل ناظر به اعمال خالصهانۀ اخالقی،

ِ دارایِ طب ِ همدالنه این اسهت که

مهمهکهن مهیدانههد کههه بهرخهی از اعهمههال

او انتخهاب میکنهد بهه دیگران کمهک

اخالقی خالصهانه انجام شهوند در صهورتی

میکنههد ،تنههها چون میخواهههد کههه بههه

که نظریۀ هیومی ،امکان این امر را نفی

دیگران کمک کند در مقابل شههخصهی

میکند 1.با این همه ،اسهتدالل فو بدین

که از سههر وظیفهشههناسههی عمل میکند

معنا نیسهت که ارزش اخالقی یک عمل

کهمههک کهردن بههه دیهگهران را انهتهخههاب

همیشهه باید بر انگیزۀ خا

توصهیفشهده

میکند چون این عمل چیزی اسههت که

در باال مبتنی باشهد اگر عملی فاقد چنین

اخال از او مطالبه میکند .بنابر تفسههیر

انگیزشهی باشههد ،عاری از ارزش اخالقی

 .1اگر کسی اشکال کند که این استدالل ناظر به تئوریهای

ساکت است و استدالل آن صرف ًا در حیطۀ روانشناسی اخال

اخالقی فایدهگرایانه و وظیفهگرایانه است و از آن حی که

است .درثانی ،نظریۀاخال هنجاری هیومچندانروشننیست.

صد تئوری وظیفهگرایی را فرض گرفته است ،استدالل

برخی او را پیامدگرا معرفی کردهاند و برخی دیگر فضیلتگرا.

معتبری نیست ،در پاس میتوان گفت مقالۀ حاضر با تفکیک

برای درک این معنا رجوع کنید به(Shaver, 1995):

شهخ

اخال هنجاری و فرااخال نسبت به صد تئوریهای اخال ،
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اسههت .قصههد ما در اینجا آن اسههت که

خالصههانه به معنای دقیق کلمه قابل انجام

نشهان دهیم انتخاب صهحیح ،امکان انجام

نباشهد .چون بر اسهاس این برداشهت نهتنها

اعمهال خهالصهههانهه را بههوجود میآورد و

ریشههۀ انگیزش فقط در میل اسههت بلکه

فاعلها اگر در تأمالت خود به آن دسهت

همچنین میل ،منشههأ انتخاب اعمال فاعل

پیهدا کننههد ،میتواننههد کمههابیش اعمههال

نیز هسههت .بدین ترتیب ،فاعل فقط برای

خالصانهای انجام دهند.

برآورده کردن امیال خود عمل میکند

بها توجهه بهه نمونههههایی کهه در بهاال

امیهالی کهه مورد سهههنجش عقالنی قرار

گفته شهد ،میتوان اسهتدالل ناظر به اعمال

نمیگیرنهد .اگر قصههههد فهاعهل در عمهل

خالصههانۀ اخالقی را اینگونه به شههکل

کردن ،فقط برآورده کردن امیهال خود

منطقی بازنویسی کرد:

بهاشهههد ،آنگهاه منشهههأ انتخهاب اعمهال و

( )1اگر شماری از اعمال اخالقی وجود

انگیزش او برای عمل کردن ،منحصهر در

داشته باشند که بتوانند خالصانه انجام

امیال او خواهد بود .این تقریر از نظریۀ

شوند ،آنگاه انجام این اعمال،

هیومی شههر ضههروری و همچنین منشههأ

مستلزم آن است که آنها صرفاً چون
اعمال اخالقاً درست یا ارزشمند
هستند انجام شوند.
( )2شماری از اعمال اخالقی وجود دارند
که خالصانه انجام میشوند.
( )3پس شماری از اعمال اخالقی هستند
که صرفاً چون آن اعمال اخالقاً
درست یا ارزشمند هستند انجام می-
شوند.

انگیزش برای هر عمل قصهدی را منحصهر
در میهل میدانهد بها این حهال ،بهه نظر
میرسهد ویژگی اعمال خالصهانه این اسهت
که نامشههرو به امیال فاعل باشههند .اگر
چنین باشهههد ،آنگاه این زیرمجموعه از
اعمهال اخالقی و غیراخالقی(نهامرتبط بهه
اخههال نههه ضههههد اخههال ) م هیتههوانههد
مثالنقضهای فراوانی ایجاد کند که این
تقریر از نظریۀ هیومی قادر به پاسه گویی
به آنها و پوشش دادن آنها نیست.
ممکن اسههت در اینجا اعتراض شههود

نظریۀ هیومی انگیزش ،مسههتلزم آن

که حتی رقبا و مخالفان هیوم هم نمیتوانند

اسهههت کهه اعمهال اخالقی یها غیراخالقی

نقش انگیزشههی میل را در مقام عمل نادیده

ا
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بگیرنهد .برای مثهال حتی کهانهت بهه امیهال

نشههان دهد چگونه فاعل عمل را فقط برای

اهمیهت ویژهای میدهد و تأکیهد میکنهد که

ارضهههای میهل خود انتخهاب میکنهد و انجهام

مشههاهدۀ قوانین اخالقی که در مقابل اعمال

مهیدهههد ولهی در عهیهن حههال آن عهمههل را

خودگرایهانهۀ مها قرار میگیرنهد ،نوعی حس

خهالصهههانهه برای امر دیگری(در مثهال موالنها

احترام و تمهایهل بهه ارزشهها را در مها زنهده

معشهو یا در نگاه ارسهطو برای امر شهریف)

میکننهد .لهذا در نگهاه او امیهال خودگرایهانهه

نیز انجهام میدههد .ثهانیهاً در نگهاه کهانهت حتی

مذموم هستند نه میل به ارزشهای اخالقی.

اگر میل به ارزشهای اخالقی دارای حُسهن

ههرچهنههد ایهن اعهتهراض بهیشههههتهر بههه

باشهد ،این حسهن از خود میل نشهأت نگرفته

اختالفنظر هیوم و کهانهت مرتبط اسههههت،

اسههت و خود میل نیسههت که منشههأ انتخاب

خالی از لطف

عمهل اسهههت .ثهالثهاً اعمهال میتواننهد بهه انحهاء

نیسهههت .در پاسه ه به این اعتراض میتوان

گونهاگونی برانگیختهه شهههونهد و میهل بهدون

گفت که نقش انگیزشههی امیال را نمیتوان

سههنجش عقالنی نیز قطعاً میتواند در عداد

نادیده گرفت .حتی کسهانی مثل کانت باور

این انحهاء گونهاگون قرار گیرد .امها همچنهان

دارنهد کهه میهل نقش انگیزشهههی دارد(مثهال

این سههؤال باپرجاسههت که آیا تقریر ویلیامز

مغههازهدار) ولی آنچههه کههانههت را متمههایز

از نظریهۀ هیومی انگیزش میتوانهد برخی از

میکند این اسههت که در نظر وی ،انگیزش

اعمهال آدمیهان بها عنوان اعمهال خهالصهههانهه را

برآمهده از امیهال نمیتواننهد انگیزش اخالقی

تبیین کند یا نه؟

بیان نکاتی در این خصهو

مناسب قلمداد شوند .به این ترتیب بح

بر

سهههر این اسهههت که آیا فقط امیال انگیزش
ایجهاد میکننهد یها اموری غیر از امیهال نظیر

اه و
اان
اای خودگرای
اان انگیزشه
اایز می
 .2تم
دگرگرایانه

بهاورههای هنجهاری ،قصههههد بهه مثهابهه یهک

اخال مبتنی بر عرف عام میان دو نوع

نگرش ذهنی مسهههتقهل ،یها عقهل نیز امکهان و

انگیزش دیگر نیز تمههایز برقرار میکنههد.

ظرفیهت ایجهاد انگیزش را دارنهد .اگر امیهال

معموالً اگر فهاعهل بها مالحظهات نهاظر بهه

تنهها منشهههأ ایجهاد انگیزش و انتخهاب عمهل

لهذت ،منفعهت شهههخصهههی ،مصهههلحهت و

بهاشهههنهد ،رههایی مهدل ویلیهامزی از اشهههکهال

اهداف شهخصهی خود برانگیخته شهود که

اعمال خالصهانه نیازمند تبیین قوی اسهت که

عملی را انتخهاب کنهد ،آنگهاه میتوان
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انگیزش فهاعهل را در عهداد انگیزشههای

اعمال دگرگرایانه نیز اگر قرار باشهد که

خودگرایهانهه طبقههبنهدی کرد .در مقهابهل،

برانگیخته شههوند باید در دامنۀ میل فاعل

اگر فهاعهل بها مالحظهات نهاظر بهه منهاف ،

قرار بگیرند و میل فاعل سههبب انتخاب آن

خوشههبختی ،مصههلحت و اهداف دیگران

اعمال شود.

برانگیخته شههود ،آنگاه میتوان انگیزش

(ممکن اسههت کسههی این اشههکال را

فههاعههل را در عههداد انههگههیههزشهههای

مهطهر کهنههد کههه اگهر قهرار گهرفهتهن اعهمههال

دگرگرایهانهه دسهههتههبنهدی کردBrink, (1

دگرگرایهانهه در دامنهۀ امیهال فهاعهل موجهب

 .)1992طبق نظریهۀ هیومی انگیزش کهه

خودگرایانهشههدن اعمال میشههود ،این امر

ارضهههای میل ،تنها مبنای ایجاد انگیزش

مخت

بهه نظریهۀ هیومی انگیزش نیسههههت

اسهت ،وقتی فاعل با میل به لذت ،منفعت

بلکه شههامل دگرگرایان هم میشههود چون

شهههخصهههی ،مصهههلحههت و هههدف خود

آنهان نیز میتواننهد رغبهت و میهل فهاعهل بهه

برانگیخته شههود ،اعمال متناظر با آن را به

افعال دگرگرایانه را بپذیرند .در پاس ه باید

نحو خودگرایانه انجام میدهد .اگر فاعل

گهفههت ،صههههرف قهرار گهرفهتهن اعهمههال

میهل بهه منهاف  ،خوشهههبختی ،مصهههلحهت و

دگرگرایهانهه در دامنهۀ امیهال فهاعهل ،سهههبهب

اهداف دیگران را در نظر داشههته باشههد،

نمیشهود که آنها خودگرایانه شهوند ولی

آنگهاه برانگیختهه میشهههود کهه اعمهال

اگر فاعل ،آن اعمال را انتخاب کند ،صهرفاً

دگرگرایهانهه انجهام دههد .بنهابراین حتی

چون آن اعمال متعلق میل او هستند ،آنگاه

 . 1هیوم دستکم در دو جا وقتی دربارۀ احکام

هنجاری هیوم را با تئوری فضیلتگرایی ارسطو

اخالقی و زیباییشناسانه صحبت میکند ،اعالم می-

قیاس کرده اند .شاید تصور شود این نگاه با

کند که چنین احکامی نیازمند نوعی "نگاه کلی و

خودگرایی و توجه صرف به انگیزههای خودگرایانه

ثابت" هستند Hume (1978, 581–82); Hume

چندان سازگار نیست .اما آنچه این مقاله در وهلۀ

) .(1874, 276او همچنین مسألۀ همدلی و ناظر

نخست به آن می پردازد ،هیوم تاریخی و تئوری

آرمانی بیطرف را طر میکند که بنابر یک تفسیر

هنجاری او در اخال

نیست بلکه نگاه

میتواند ضامن عینیت احکام اخالقی باشد .گویی

فرااخالقی(روانشناسی اخال ) هیومیها مثل

الزم است یک داور با فضیلت وجود داشته باشد تا

ویلیامز در مورد انگیزش است.

دربارۀ مسائل اخالقی حکم صادر کند و از درستی
و نادرستی افعال پرده بردارد .برخی حتی اخال

ا
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بهه نظر میرسهههد کهه او در انجهام این اعمهال

را به چالش کشهید که چرا در اصهل امیال

نهمهیتهوانههد دارای انهگهیهزش مهنهحصههههراً

ضرورتاً ایجاد انگیزش میکنند.

دگرگرایهانهه بهاشهههد .از سهههوی دیگر ،چون

به این ترتیب طرفدار نظریۀ هیومی

دگرگرایهان میتواننهد بپهذیرنهد کهه چیزی

انگیزش در یهک دوراهی قرار میگیرد:

غیر از میل «نظیر باورهای هنجاری ،قصههد،

یا باید بپذیرد که در امیال فاعل ،عنصهری

یها عقهل» سهههبهب انگیزش و انتخهاب عمهل

خهودگهرای هانههه وجهود دارد و در نهتهیهجههه،

میشود ،این اشکال متوجه آنان نمیشود).

انهگهیهزش کههامهالً دگهرگهرای هانههه در ایهن

اگر چنین تفسهیری از نظریۀ هیومی

نظریه قابلترسههیم نیسههت ،یا باید بپذیرد

انگیزش ،درسهت باشهد ،آنگاه برای اینکه

که امیال ضهرورتاً ایجاد انگیزش نمیکنند

انگیزشهی دگرگرایانه بتواند ایجاد شهود،

و در نتیجه یکی از پیشفرضهای اصهلی

الزم اسههههت طهرفههداران نهظهری هۀ ههیهومهی

نظریۀ خویش را نقض کرده اسههت .اگر

انگیزش ،تبیین کننهد کهه در امیهال فهاعهل

راه دوم را برگزیننهد ،بهه نهاسههههازگهاری

هیچ عنصهر خودگرایانهای موجود نیسهت.

میانجامد .اگر راه نخسهت را برگزینند ،با

چهون در غهیهر ایهن صهههورت مهخههالهفهیهن

توجههه بههه مطههالههب گفتههه شههههده ،اوالً

خهواههنههد گهفههت کههه ههر چهنههد مهنههافه ،

دیهدگهاهی ضهههدشههههودی انتخهاب کرده

خوشههبختی ،مصههلحت و اهداف دیگران

اسهت چرا که شهاید بتوان بهطور شههودی،

متعلق میل فاعل قرار گرفته اسههت ،فاعل

شهههمهاری از افعهال را معین کرد کهه در آن

همچنان دسهتکم تا حدی بهخاطر اینکه

امیهال خودگرایهانهه راه نهدارد (البتهه نکتهۀ

میهل خویش را برآورده کنهد این عمهل

فو با این مطلب سههازگار اسههت که بیشههتر

معین را انتخاب کرده اسههت .اثبات این

آدمیهان ،شههههایهد غهالهب افعهال خود را بها

مدعا که هیچ عنصههر خودگرایانهای در

درصهههدی از خودگرایی یا نف شهههخصهههی

امیال فاعل وجود ندارد دشهههوار خواهد

انجهام میدهنهد .امها این مطلهب نبهایهد مهان

بود .البهتههه اگر کسهههی اثبههات کنههد کههه

شهههود که انگیزشِ برخی افعالِ شهههماری از

ضهرورت ندارد عنصهر خودگرایانهای در

فههاعهالن ،بههه طهور کههامههل اخهالقهی (نهظهیهر

امیال فاعل وجود داشهههته باشهههد ،آنگاه

انگیزش برخی از اعمالِ اسهوههای اخالقی)

شاید بتوان این پیشفرض اصلی هیومیها

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

این میل او کامالً دگرگرایانه نیسهههت .دوم،

اخالقی بهه حسهههاب میآیهد کهه انگیزش در

اگر یک هیومی اشهههکال کند که امیال

برخی از موارد میتوانهد کهامالً دگرگرایهانهه

محضهههاً دگرگرایهانهه وجود نهدارنهد ،در

باشههد ).ثانیاً الزم اسههت یا از طریق ارائۀ

پهاسههه میتوان گفهت چون تمهایز میهان

توضهیحات قان کننده ،منکر صهد شهمار

افعهال خودگرایهانهه و دگرگرایهانهه یهک

زیهادی از گفتگوههای متعهارف اخالقی

تمایز متداول شههودی به نظر میرسهد و

شهود یا نظریۀ انگیزش خود را نظریۀ عام

نمونههای بسههیاری از آن را میتوان در

و جام تلقی نکند بلکه آنرا تنها تحت

میان قضههاوتهای عامه یافت ،اگر یک

بههه انهگهیهزشهههای

تئوری نتواند آن را توضهیح دهد ،قدرت

نهظهری هههههای مهربهو

خودگرایانه طبقهبندی کند.
در این بخش مناسهههب اسهههت که دو
اعتراض در خصههو

نکات فو و پاس ه

تبیینی خوبی ندارد .به نظر میرسههد یک
نظریۀ اخالقی خوب ،باید بتواند دادهها و
ویژگیهای واقعی را تبیین کند اگر در

به آنها بیان شهود :نخسهت ،چه بسها اعتراض

ایهن مهورد ،نهظهری هۀ ههیهومهی واقهعهها نهتهوانههد

شهههود کهه میتوان فرض کرد امیهال کهامالً

چنین کند دسهتکم باید توضهیحی ارائه

دگرگرایهانهه مثهل دلسهههوزی ،مهربهانی یها

کند که چنین تمایزی را که مردم آن را

ههمههدلهی ،فهرد را بهرای عهمههل اخهالقهی

بههه عهنهوان امهر واقه (فهکههت) مهحسهههوب

برانگیخته اسههت .پاسهه آن اسههت که اوالً

میکننههد ،در حقیقههت ،امر واق (فکههت)

این فرض در برخی موارد سههازگار نیسهت

نیست.

ثانیاً نکتۀ اصهلی آن اسهت که در این امیال،
کدام مؤلفه منشههأ انگیزش و انتخاب شههده
اسهههت؟ فرض کنیم کسهههی میهل دارد کهه

او
 .3داوری افراد در خص

ا
انگیزش درس

و انگیزش نادرس

مشههور شهود و باور دارد که اعمال همدالنه

مهها در گهفهتهمههان ارزشگههذارانهۀ خهود دربههارۀ

برای او شهرت به ارمغان میآورند .لذا میل

انگیزشههای فهاعالن اخالقی داوری میکنیم.

بهه اعمهال همهدالنهه پیهدا میکنهد .در این

در بهرخهی مهوارد حهتهی دربههارۀ نهوع انهگهیهزش

به یک معنا میل

فاعالن داوری میکنیم .برای مثال ،ما در مقام

دگرگرایانه ،یعنی میل به همدلی دارد ،ولی

داوری ،گاهی میگوییم که فالن فرد در انجام

مورد ،هرچند این شههخ
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یا دگرگرا اسههت و در این

را منشهههأ انگیزش و انتخهاب عمهل اخالقی

صهههورت او را تهحسه هیهن مهیکهنهیهم و گههاههی

میدانند در این اسههت که او میل را بر عقل

میگوییم کهه فالن فرد در انجهام این عمهل

مقهدم میدانهد چون بهاور اخالقی را دارای

اسههت یا خودگرا اسههت و در این

قهابلیهت صهههد و کهذب نمیدانهد .ولی این

صهههورت او را شهههایهد تقبیح یها مالمهت کنیم.

اعتراض وارد نیسهههت زیرا در این قسهههمت

بهواق آنچه در اینجا مقصهود داوری ماسهت

آنچه بیشههتر مد نظر اسههت ،آن اسههت که

آن است که مبنای انگیزش این فرد در انتخاب

داوریههای صهههحیح افراد در جهامعهه در

یها

تحسههین و تقبیح انگیزشها میتواند نشههانۀ

دگرگرایانه تحسین میشود ،مبنای درستی است

وجود دالیهل برای نوع درسههههت انگیزش

و همچنین مبنای انگیزش این فرد در انتخاب

باشههد و همچنین میتوان پرسههشههی دربارۀ

یها

میهل پیشهههین فهاعهل مطر کرد کهه هنجهاری

خودگرایهانهه تقبیح میشهههود ،مبنهای نهادرسهههتی

نباشهد .مسهألۀ نخسهت یک مسهألۀ پیشهانظری

اسههت .به این ترتیب ،اگر فاعل به خاطر نوع

دربههارۀ شهههیوۀ عملکرد و انتظههار افراد در

انگیزۀ خود ،قابلتحسههین و قابلتقبیح باشههد،

جامعه است و مسألۀ دوم نیز به وضو خود

آنگاه فاعل نهتنها میتواند بلکه دلیل دارد که

را از پرسهههش هنجهاریبودن دور میکنهد.

انگیزۀ مناسههب (خالصههانه یا دگرگرایانه) را در

ثهانیهاً مهدل ویلیهامزیِ نظریهۀ هیومی انگیزش

برخی موارد داشهته باشهد 1.اگر فاعل دلیل دارد

بهه طور کهامهل بها واق گرایی در ارزشهها یها

که انگیزۀ مناسههب را در برخی موارد شههکل

هنجارهای اخالقی سههازگار اسههت به این

دهد ،نمیتوان تمام موارد انگیزه را به شههکلی

معنا که کسی میتواند قائل شود هنجارهای

که نظریۀ هیومی مدعی آن است ،تبیین کرد.

اخالقی وجود دارنهد امها انگیزش از امیهال

نامخل

آن عمهل ،اگر بهه خهاطر انگیزش خهال

عهمههل ،اگهر بههه خههاطهر اهنگهیهزش نههاخههاهل

(شهههایهد کسهههی اعتراض کنهد کهه این

برمیآید .بنابراین اگر کسههی میل به تبعیت

اشههکال ،مصههادره به مطلوب اسههت چون

از هنجهارههای اخالقی داشههههت ،انگیزش

دقیقهاً اختالف هیوم بها واق گرایهانی کهه عقهل

تبعیهت از آنهها نیز برای او وجود خواههد

 . 1برای اطالع بیشهتر از رابطۀ میان قابلیت تحسهین و
تقبیح از یک سهو و داشهتن یا وجود دالیل از سهوی
دیگر ،نگاه کنید به (.)Darwall 2016
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داشههههت و اگر کسهههی میهل بهه تبعیهت از

انگیزشهی از پرسهش فو هم مطر کرد

هنجارهای اخالقی نداشهت ،انگیزش تبعیت

به این معنا که دلیل انگیزشههی فاعل در

از آنههها را نیز نخواهههد داشههههت .در این

داشهتن میل پیشهین چیسهت؟ به طور مثال،

دیههدگههاه الزامههات اخالقی بههه طور مثههال

فرض کنیم اسههمیت میل دارد به مایکل

میتوانند همچون الزامات آداب معاشههرت

که مسهتمند یا فقیر اسهت کمک کند او

بهه شهههمهار آینهد و همچنین وجود الزامهات

باور دارد که از طریق خریدن برخی از

اخهالقهی ،مسهههتهلهزم وجهود دلهیههل عهمهلهی و

لوازم معیشهههتی از مغازۀ روبرو میتواند

انگیزش نیست) 1.

این میل خود را برآورده کند .پرسهههش

وقتی مهداف نظریهۀ هیومی انگیزش

هنجههاری از میهل بههه کمههک کردن بههه

همانند ویلیامز میگوید :میل پیشهین فاعل

مایکل این اسههت که اسههمیت چه دلیل

به همراه باور وسهیلههههههدف در شهرایطی

هنجهاری برای کمهک کردن بهه مهایکهل

میتواند به فاعل دلیل برای عمل کردن

دارد؟ در پاسهه به این پرسههش میتوان

دهد ،معترضهههان به نظریۀ هیومی معموالً

گفت که اسهمیت کمک کردن به مایکل

این انتقاد را مطر میکنند که چرا فاعل

را اخالقاً الزامی میداند و از این رو یک

در اصهل واجد آن میل پیشهین اسهت .این

الزام اخالقی وجود دارد کهه اسهههمیهت

پرسهش یک خوانش هنجاری دارد بدین

چنین کاری انجام دهد .پرسهش انگیزشهی

معنا که دلیل هنجاری فاعل برای داشهتن

از میهل بهه کمهک کردن بهه مهایکهل را

این میل پیش هین چیسههت؟ برخی مدافعان

میتوان چنین تقریر کرد که میل اسهمیت

نظریۀ هیومی پاسهه میدهند که دربارۀ

به کمک کردن به مایکل ،بر مبانی چه

امیال نمیتوان این پرسهههش هنجاری را

انگیزش هی شههکل گرفته اسههت؟ اسههمیت

مطر کرد چون امیال ابا دارند از اینکه

میتواند مایل باشهد که به مایکل کمک

مورد بررسهیهای عقالنی قرار بگیرند .اما

کنهد چون دوسهههت دارد بهه نیکوکهاری

به نظر میرسهد که میتوان یک خوانش

مشهههور شههود یا چون دوسههت دارد در

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

در اینجا الزم است که از داوران مجله بابت
یادآوری مالحظاتی مفید برای پیشبرد بح
کنیم.

تشکر
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انجام این کار احسههاس افتخار یا بزرگی

در میل میپردازد و به نظر میرسهد دلیل

کنههد ی ها چون دوسههههت دارد وظههایف

قابلقبولی وجود ندارد که نشهان دهد این

اخالقی خود ،از جمله کمک کردن به
مهایکهل را انجهام دههد یها نظهایر آن .اگر
خوانش انگیزشهی از پرسهش فو درسهت
باشهد ،آنگاه چه بسها بتوان اعتراض کرد،

نوع بررسی را نمیتوان پیگیری

کرد1.

اۀ هیومی انگیزش:
اادی نظری
ا بنی
 .4مشال
یک آزمایش فلری

تبیین دلیل انگیزشهی بر اسهاس میل پیشهین

برای درک مشهههکهل بنیهادی این نظریه،

و باور وسهیلهههه ههدف نمیتواند به دقت

اجههازه دهیهد بههه یهک آزمههایش فکری

کند که انگیزش اسههمیت چه

بپردازیم .فرض کنی هد از ی هک طرفههدار

نوع انگیزشهی اسهت بلکه برای تعیین نوع

نظریۀ هیومی انگیزش خواسههته شههود که

انگیزش اسهمیت الزم اسهت یک یا چند

یکی از دو گزینۀ زیر را انتخاب کند .به

گههام عقههبتر رفههت و دربههارۀ انگیزش

او میگوینهد مها تو را در بیمهارسهههتهانی

موجود در خود میل پیشهین پرسهش کرد.

بیهوش خواهیم کرد و تو تها آخر عمر

اگر چنین باشههد ،آنگاه تقریر موجود از

طبیعی خود ،در حههال اغمهها خواهی بود

دلیل انگیزشی باید اصالحاتی داشته باشد

جهان واقعی از دسهترس تو خارج خواهد

تهها این ویژگی را در خود جههای دهههد.

شههد و با جهانی تخیلی مشههابه با جهان

مدافعان نظریۀ هیومی نمیتوانند پاسه ه

واقعی مواجهه خواهی بود .دو گزینهه در

دهند که این پرسهههش انگیزشه هی دربارۀ

پیش روی تو وجود دارد:

امیال نمیتواند مطر شههود! چون امیال،

 )1وقتی در حالت اغما قرار میگیری،

مورد بررسهیهای عقالنی قرار نمیگیرد

فقط به جهانی تخیلی دسترسی معرفتی

زیرا پرسهش انگیزشهی در صهدد بررسهی

داری و امیالت در آن جهان تخیلی

عقالنی امور هنجاری ناظر به میل نیسهت

برآورده میشوند .تو میفهمی که

بلکه تنها به بررسهی نوع انگیزش موجود

امیالت برآورده شدهاند و حالت

مشههخ

 .1برای اطالعات بیشتر دربارۀ دو نوع پرسش
هنجاری و انگیزشی نگاه کنید به(Falk 1947-
).48
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برآورده شدن میل را تجربه خواهی

که اهمیت ثانوی دارد؟ این تفکیک مهم

کرد (تقریباً همانگونه که اکنون در

اسههت زیرا معقول اسههت که بتوان میان

این جهان برآورده میشوند) ،اما این

هدفگیری ارضههای میل به عنوان یک

امیال در جهان واقعی برآورده نشدهاند.

حالت ذهنی و هدفگیری ایجاد آنچه

با وجود این ،تو نمیدانی که در جهان

میهل بهدان تعلق گرفتهه اسههههت ،تمهایز

واقعی این امیال برآورده نشدهاند.

گذاشت.

 )2وقتی در حالت اغما قرار میگیری ،به

اگر طرفهدار نظریهۀ هیومی بها چنین

جهان تخیلی دسترسی معرفتی داری و

اطالعاتی ،گزینۀ نخسهت را انتخاب کند،

امیالت در آن جهان تخیلی برآورده

آنگهاه چهه بسهههها بتوان اسهههتهدالل کرد

نمیشوند .تو حالت برآورده نشدن

ویژگیهای روانشهههناختی مالزم با میل

امیال را خواهی داشت اما امیالت در

نظیر احسهاسهات ،شهور ،دوسهت داشهتن و

واقعت بهطور خودکار در جهان واقعی

نظایر آن برای او حائز اهمیت بیشههتری

برآورده میشوند و تو نمیدانی که

اسههت و مبنای اصههلی انگیزش او خود

امیالت در جهان واقعی برآورده

ارضهههای میل اسهههت .اگر گزینۀ دوم را

شدهاند.

انتخاب کند ،چون او احسههاس برآورده

یک طرفدار نظریۀ هیومی انگیزش
کدام گزینه را انتخاب خواهد کرد؟ این
آزمهایش فکری بهه مها کمهک میکنهد تها
متوجه شهویم آیا برای یک طرفدار نظریۀ
هیومی انگیزش ،دلمشهههغولی اصهههلی و
اولیۀ انجام افعال در جهانِ واقعی اسهت و
پهرداخهتهن بههه امهی هال بهههعهنهوان حههاالت
روانشهههنهاختی جزء اموری اسههههت کهه
اهمیت ثانوی دارد یا دلمشهغولی اصهلی و
اولیۀ امیال و ارضهای آنها اسهت و انجام
اعمال در جهان واقعی ،جزء اموری است

شهدن امیال خود را ندارد ،تغییر در جهان
واقعی برای او حههائز اهمی هت بیشهههتری
خواهد بود و مبنای اصلی انگیزش چیزی
اسهت که میل در پیِ ایجاد آن در جهان
اسهت .به نظر میرسهد انتخاب گزینۀ دوم
بهرای طهرفههدار نهظهری هۀ ههیهومهی چهن هدان
ترجیحی نداشهته باشد چون اوالً مشخ
نیسهت که او بتواند بهخوبی تبیین کند که
چنین میلی (یعنی میلی کهه متعلقش در
جهان واقعی برآورده میشهود اما احسهاس
برآورده شهههدن میهل بهه فهاعهل دسهههت
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نهمهیدهههد) بهتهوانههد ههمهیشههههه ضهههرورت هاً

منحصههر ًا بهه امیهال فهاعهل معطوف میکنهد .برای

برانگیزاننده باشههد ثانیاً اگر یک طرفدار

مثال :در عشههق حقیقی توجه اصههلی فاعل در

نهظهری هۀ ههیهومهی انهگهیهزش دی هدگههاه دلهی هل

انگیزش برای انجهام کهارهها بهایهد بر معشههو

هنجاری مبتنی بر امیال را هم بپذیرد(نظیر

متمرکز باشههد نه بر میل یا حالت عشههق خویش.

ویهلهی هامهز) ،آنگههاه اعهمههال ارزش ذاتهی

در همهدلی واقعی نیز توجهه اصههلی فهاعهل در

ندارند بلکه ارزش را از امیال به عاریت

انگیزش برای انجام کارها باید به شهخصهی که با

میگیرنهد .بهدین ترتیهب چرا کسهههی کهه

او همهدلی میشههود معطوف بهاشهههد نهه امیهال

نظریهۀ هیومی در بهاب دلیهل هنجهاری و

خویش .اگر در همدلی کردن با انس هانی دیگر،

دلیل انگیزشهی را میپذیرد باید به عملی

من نگران احسهاسهات خود یا امیال خویش باشهم،

که متعلق میل قرار گرفته اسههت برتری

آنگاه شهاید به معنای واقعی با شهخ

مد نظر

دهد نه به خود میل؟

همدلی نکردهام 1.

بهه نظر میرسهههد مشههکهل بنیهادی نظریهۀ

هنگهامی کهه هنجهارههایی از قبیهل

هههیومی انگیزش این اسهههت کهه دقیقه ًا نشهههان

قوانین اجتماعی ،قواعد آداب و معاشهرت

نمیدههد چهه چیزی در تمهام امیهال وجود دارد

یا نظایر آن را در نظر بگیریم ،این مشکل

که میتواند سهبب انگیزش شهود یا چه ویژگیای

بنیادی شهکل واضهحتری به خود میگیرد.

در تمام امیال برای ایجاد انگیزش مشهترک اسهت.

شهههمههاری از طرفههداران نظری هۀ هیومی،

اگر این پرسهشها پا هس مناسهب پیدا کند چه بسها

مهیپههذیهرنههد کههه چهنهیهن ههنهجههارهههایهی

کسههی بتواند اعتراض کند که فاعل در نظریۀ

صههههرفنههظههر از امهی هال فههاعههل وجههود

هیومی انگیزش بیش از حد دلمشههغول چیزی

دارنههد) 2.(Foot, 1972انتهقههاد بههه این

اسهت که آن را میخواهد ،بدان میل دارد یا آن

دسهته از طرفداران نظریۀ هیومی آن اسهت

را دوسهت دارد .توجه فاعل را از تمرکز بر روی

که اگر این هنجارها صههرفنظر از امیال

آنچهه درواق اهمیهت دارد منحرف میکنهد و

فاعل وجود داشههته باشههند ،آنگاه منشههأ

 .1این نکته حائز اهمیت است که ما در این مقاله در

صاد نمی شود .برای صد نظریه رقیب هیومی

پی تثبیت نظریه رقیب هیومی نیستیم .آنچه ما نشان

باید استداللی مجزا ارائه کرد که البته وظیفه این

داده ایم این است که نظریه انگیزش هیومی ناتوان از

مقاله نیست.

تبیین نمونه های بسیاری از انگیزش است .اگر

 . 2البتهه فوت در زمهانی متهأخرتر این دیهدگهاه قبلی

استدالل ما درست باشد لزوما نظریه رقیب هیومی

خود را رد میکند (.)Foot 2001
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ههنهجههارمهنههدی عهمههل و مهنشههههأ انهگهیهزش

آنچههه انهگهیهزش ایهجههاد مهیکهنههد .چهنهیهن

مهتهفههاوت خهواههنههد بهود .بهنههابهرایهن دقهیهق هاً

دیدگاهی خود محل اختالفنظر فراوانی

مشهخ

نیسهت که اگر کسهی عملی را

مطهابق بها هنجهاری نظیر قهانونی اجتمهاعی
انجهام داد ،تحلیهل نههایی از انگیزش او

میتواند باشد.
 .5اعتراضها و پاسخها

باید هنجار بیرونی را مد نظر قرار دهد یا

ممکن اسههههت یهک نظریههپرداز هیومی

می هل فههاعههل را .برای مثههال فرض کنیم

انگیزش مدعی شهود که همچنان میتوان

کس هی در پشههت چراغ قرمز توقف کرد.

اعمال خالصهانه را بر حسهب نظریۀ هیومی

اگر او بگهوی هد من پشههههت چراغ قرمز

در انگیزش توضههیح داد .در تمام موارد

توقف کردم و انگیزۀ من تبعیت از قانون

عمهل خهالصهههانهه(یها مواردی کهه در آنهها

اجتمهاعی اسهههت ،آنگهاه میتوان گفهت

انگیزش لنفسهه برقرار اسهت) ،فاعل دارای

مبنهای انتخهاب این عمهل ،ارضهههای میهل

میل به انجام آن عمل اسهههت .در مورد

نبوده اسهههت .اگر بگوید که من پشهههت

شهخ

عاشهق ،این جمله صهاد اسهت که

چهراغ قهرمهز تهوقهف کهردم و انهگهیهزۀ مهن،

او شهههور و اشهههتیا فراوان به دیدار و

ارضهای میل خودم اسهت ،آنگاه میتوان

همنشهینی با معشههو خود دارد .مغازهدار

گفهت کهه مبنهای انتخهاب عمهل او ،آن

نیز میتواند تمهایهل قوی به انجهام وظیفهۀ

هنجار اجتماعی نبوده اسههت .اگر بگوید

خود در قبال مشههتریان داشههته باشههد .این

که من پشهت چراغ قرمز توقف کردم و

حاالت ،حاالتی کنشانگیز هسهههتند که

انگیزۀ من ارضهای این میل درونی اسهت

مهیتهوان آنههها را تهحههت مهقهول هۀ مهی هل،

که این نوع از قوانین اجتماعی را رعایت

طبقههبنهدی کرد .در فهاعالنی کهه اعمهال

کنم ،آنگاه میتوان پرسهههید کدام یک

خالصهانه انجام میدهند ،میل به انجام این

منشههأ اصههلی ایجاد انگیزش در تو بوده

اعمال چنان قوی و شههدید اسههت که بر

اسهههت؟ میهل بهه عنوان حهالهت ذهنی یها

تمهام امیهال دیگر غهالهب میشهههود .فهاعهل

محتوای میل .تفاوت در منشأ هنجارمندی

نهتنها در موارد تعارض میان امیال مربو

و منشهأ انگیزش بدین معناسهت که آنچه

به اعمال خالصههانه و امیال دیگر همواره

الزام ایجهاد میکنهد ،متفهاوت اسهههت بها

مطابق با امیال مربو به اعمال خالصههانه

ا
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عمهل میکنهد ،بلکهه همچنین پیش از هر

تفاوت مهم میان بعضههی از امیال از قبیل

چیز ،مترصهد آن اسهت که چگونه کاری

گرسههنگی و تشههنگی و امیالی نظیر میل

ارضهای این امیال انجام دهد.

کمک کردن به سیلزدگان با وجود رنج

طبق این تلقی ،اعمال خالصهانه بر حسهب

و زیان مادی داشههتن آن ،این اسههت که

نهظهری هۀ ههیهومهی دارای تهفسهههیهری مهتهمههایهز

پرسهههش از اینکه به چه دلیلی من میل

هسههتند .امیال مربو به اعمال خالصههانه

دارم که به سههیلزدگان کمک کنم در

بیشهتر مورد توجه فاعل قرار میگیرند یا

حهالی کهه انجهام این عمهل رنج و زیهان

در مقام تعارض اولویت فاعل منحصهههراً

مادی در پی خواهد داشههت ،پرسههشههی

برآورده کردن آنهاست.

معنادار اسههت اما پرسههش «چرا گرسههنه

در خصهو

در پاسه به این اعتراض باید گفت

هسهههتی؟» متضهههمن یهک تهأمهل عقالنی

که اوالً در باب اعمال خالصهانۀ آگاهانه،

دربارۀ متقاعد شههدن برای گرسههنه بودن

مسههألۀ وجود امیال مرتبط یا عدم آنها

نیسههت بلکه تبیینی اسههت در خصههو

مطر نیسهههت .حتی اگر بپهذیریم وقتی

اینکهه چگونهه بهه لحها

اعمال خالصههانه آگاهانه انجام میشههوند،

حهالهت گرسهههنگی قرار گرفتی .این در

امهی هال مهرتهبهطهی وجهود دارنههد ،ههمهچهنههان

حالیسههت که پرسههش «چرا میل داری به

میتوان پرسهید که خاسهتگاه انتخاب این

سهیلزدگان کمک کنی؟» نه دربارۀ نحوۀ

اعمال چیسهت؟ برآورده کردن این امیال

قهرار گهرفهتهن مهن در ایهن حههالههت بهلهکههه

اسهههت یا چیزی غیر از آن؟ اگر فاعل،

دربهارۀ دلیهل من برای داشهههتن این میهل

آگاهانه برای برآورده کردن امیال خود

س هؤال میکند(Alvarez 2010: 75-

دسهههت به انتخاب این قبیل اعمال بزند،

).87; Schueler 1995: chapter 1

آنگهاه نمیتوان این اعمهال را بههمعنهای

امیال مربو به اعمال خالصههانۀ آگاهانه

دقیق کلمهه ،خهالصهههانهه یها دارای انگیزش

از سهن امیالی هسهتند که میتوان از فاعل

لنفسه توصیف کرد.

پرسههید که دلیل او برای داشهههتن آنها

فیزیولوژیکی در

ثانیاً طیف وسهیعی از انواع متفاوت

چیسههت؟ پاسهه صههحیح فاعل میتواند

امیال وجود دارد که میان آنها اشهتراک-

مبنهای انتخهاب او را تعیین کنهد .بهه بیهان

ها و افترا هایی به چشهم میخورد .یک

دیهگهر ،عهمههل خههالصههههان هۀ کهمههک بههه
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سهیلزدگان ،دلخواه فاعل اسهت نه چون

کهانتی یها  ...نبود .طبیعی اسههههت کهه بها

فاعل میل به کمک کردن دارد یا از آن

ضهههعیف شهههدن نظریهۀ هیومی انگیزش،

لذت میبرد بلکه چون انتخاب آن عمل

نظریهۀ رقیهب موجههتر بهه نظر آیهد امها

بر پایۀ انگیزشهههی درسهههت صهههورت گرفته

میتوان تصهور کرد همانند نظریۀ هیومی

است.1

انگیزش ،نقهدههایی نیز بهه نظریهۀ رقیهب
وارد اسهت که ما در این مقاله به بررسهی

نتیجهگیری

آن نپرداختیم .بدین ترتیهب ،این مقهاله را

بهه نظر میرسهههد ،مهدلِ ویلیهامزیِ نظریهۀ

نباید در تأیید نظریۀ انگیزشهی رقیب تلقی

هیومی انگیزش بهها تقریری کههه در این

کرد.

مقاله بیان شههد ،آنقدر ظرافت ندارد که

اسههتداللهای موجود در این مقاله،

بتوانهد انواع گونهاگونی از انگیزشهها را

علیهه نظریهۀ هیومی انگیزش را میتوان به

بههخوبی از هم تمییز دههد و تبیین کنهد

این شکل خالصه و دستهبندی کرد:

که چرا یک شههیوۀ برانگیخته شههدن در

نخسهت آنکه نظریۀ هیومی انگیزش

نگاه عرف عام ،ش هیوۀ درسههت و ش هیوۀ

نمیتواند میان دو نوع انگیزش ،لنفسههه و

دیگر شههیوۀ نادرسههتی اسههت .ما در این

لغیره (اعمال خالصهانه و ناخالصهانه) ،تمایز

مقاله با به میان آوردن استدالل و نمونههای

بگذارد .این تمایز از آن جهت مهم است

متعهدد تالش کردیم نهاکهارآمهدی نظریهۀ

که قضههاوتها و شهههود اخالقی عموم

هیومی انگیزش را نشههههان دهیم .بها وجود

آدمهی هان ،ایهن تهمههایهز را جههدی مهیگهیهرد.

این ،باید در نظر داشههت که اسههتدالل ما

یهک نظریهۀ انگیزشهههی معتبر بهایهد بتوانهد

در این مقهالهه بها اینکهه در نقهد نظریهۀ

تبیین خوبی از شهههودهای عامه حاصههل

ههیهومهی انهگهیهزش بهود بهههههیهچ عهنهوان بههه

کنههد .بر همین اسههههاس ،نظریهۀ هیومی

معنهای دفهاع از نظریهۀ رقیهب ،مثهل نظریهۀ

انهگهیهزش چهون در پهی چهگهونهگهی تهبهیهیهن

 .1امیال مربو به اعمال خالصانه آگاهانه نمیتوانند

باشد حتی میل فاعل به همین دلیل هدف این امیال

دالیل توجیهگر خوبی برای این اعمال فراهم کنند

نمیتواند کسب لذت یا اجتناب از ألم یا حتی

این اعمال متضمن آن است که

ارضای خود این امیال باشد( .نگاه کنید به Schueler

چون ویژگی خلو

قصد فاعل عاری از امر واسطهای یا مؤثر دیگری

)1995: chapter 3
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انگیزش اسهت ،توضهیح نمیدهد که چرا

انگیزش دیگران هسهههتنهد و آنهان را بهه

یک شه هیوۀ برانگیختگی در نگاه عرف

سبب انگیزششان تقبیح و تحسین میکنند.

عام شهیوۀ درسهت و شهیوۀ دیگر نادرسهت

بهه این معنها ،انگیزشهههی کهه مبنهای عمهل

است.

میشهود در نزد بسهیاری از فاعالن اخالقی

دوم ،نههظههری هۀ ه هی هوم هی انههگ هی هزش

میتواند مبنای درسههتی و نادرسههتی فعل

نههمههیتههوانههد م هی هان دو نههوع انههگ هی هزش

تلقی شهود .اما نظریۀ هیومی انگیزش چون

خودگرایانه و دگرگرایانه که شههودهای

نگهاه هنجهاری بهه انگیزش نهدارد(بهه غیر از

عام افراد آن را تأیید میکند ،به روشهنی

مهههوارد اسهههههتهههداللورزی ابهههزاری یههها

تمهایز بگهذارد .این نظریهه بهایهد پهذیرد کهه

برآوردهکردن امیهال) در پی درسهههتی و

در ام هی هال فههاعههل ،انههگ هی هزش کههام هالً

نادرسهتی انگیزش نیسهت و به همین جهت

دگرگرایهانهه وجود نهدارد و هر میلی چهه

نمیتوانهد تبیین جهامعی از آنچهه عموم

بسها در تحلیل نهایی ،عنصهری خودگرایانه

فاعالن اخالقی به آن معتقدند به دسههت

دارد .اما این تلقی خالف شههههود عوام

دهد.

اسههههت زیرا عموم آدمی هان میپههذیرنههد

آخر اینکه ،طبق آزمایش فکری یاد

دسهههتکم در برخی موارد امیال کامالً

شهده ،اسهتدالل کردیم که مشهکل بنیادی

دگهرگهرای هانههه وجهود دارد .اگهر نهظهری هۀ

نظریهۀ هیومی انگیزش ،آن اسههههت کهه

ههیهومهی انهگهیهرش بهخهواهههد از ایهن انهتهقههاد

توضههیح نمیدهد چه چیز مشههترکی در

رههایی پیهدا کنهد ،بهایهد بپهذیرد کهه امیهال

تهمههام امهی هال وجهود دارد کههه مهیتهوانههد

ضهرورتاً ایجاد انگیرش نمیکنند که البته

همواره سهههبههب انگیزش شهههود .بههه نظر

چنین تصههههدیقی موجههب نقض یکی از

مهیرسههههد ایهن نهظهری هه بهیهش از آنهکههه

پیشفرضهای اصلی این نظریه است.

دلمشهههغول آنچهه در عهالم خهارج رخ

سهههوم ،نظریهۀ هیومی انگیزش نگهاه
هنجهاری بهه انگیزش نهدارد امها شههههود

میدهد باشهد ،به امیال فاعل نظر میکند
و آن را برجسته مینماید.

بسهیاری از فاعالن اخالقی ،چنین امری را

اگر اسههتهدالل مها در نقهد نظریهۀ هیومی

قبول نمیکنهد .در حقیقهت بسهههیهاری از

انگیزش کامیاب باشهد ،آنگاه یک مداف نظریۀ

فاعالن اخالقی در پی داوری و قضهاوت

هیومی انگیزش ،باید بپذیرد این نظریه چون میان
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انگیزشهای درسهت و نادرسهت تمایز نمیدهد،
تبیین جهامعی از آنچهه شهههود و فهم اخالقی
عموم آدمیان بر آن صههحه میگذارد به دسههت
نمیدههد .بهه این ترتیهب ،نظریهۀ هیومی انگیزش
باید در پی تغییر و اصهال خود برآید تا از این
انتقاد رهایی یابد.
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