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چکیده
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ً
ً
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 .1درآمد

امرواقدعگرایی»
نوشتۀ حاضر دربارۀ
وجودشناسی دالیل و یکی از مواضدع عمدده در آن ،یعندی « ِ
ً
است .این بحث صرفا دربارۀ دالیل توجیهکنندۀ عمدل کده در اخدالق برایمدان مهدم هسدتند و یدا
ِ
ً
مستقیما دربارۀ عمل اخالقی نیست .با این حال ،میتواند لوازم مهمی در نظریدۀ اخالقدی داشدته
ِ
باشد .با این وصف ،بی آن که قصد بررسی لوازم این بحث در نظریدۀ اخالقدی را داشدته باشدیم،
ابتدا توضیح میدهیم که منظور از «دالیدل عمدل» چیسدت و دسدتهبندی دوبخشدی از دالیدل را
سؤال اصلی مقالده را
معرفی میکنیم و پس از اشاره به مواضع عمده در باب وجودشناسی دالیلِ ،
طرح کرده و برنامۀ مقاله را مشخص میکنیم.

1

 .1 .1دلیل و دستهبندی دوبخشی
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ش
ما همواره بر اساس دالیلی عمل میکنیم و با توسل بده دالیدل اعمدال خدود و دیگدران را توضدیح
میدهیم ،توجیه میکنیم ،یا به نقد میکشیم .فراوان پیش مدیآیدد کده بررسدیم «چدرا ایدن کدار را
کرد؟»« ،چرا این کار را کردی؟» یا «چرا این کار را کدردم؟» یعندی دالیدل فقدط در سدیاق سدوق
شخص طرح نمیشوند ،بلکه هنگام تأمل و تصمیم یا هنگام گفتوگو بدا دیگدران دربدارۀ اعمدال
خود یا آنها نیز با دالیل سر و کار داریم .بدین ترتیب ،دالیل پاسخی هستند که در جواب این قبیل
سؤاالت میآیند .به عالوه ،گاهی از این میپرسدیم کده «چدرا ایدن کدار را بکدنم؟» یدا بده کسدی
میگو ییم «نباید این کار را میکردی» و او میپرسد چرا؟ در این موارد هم در پی دالیدل هسدتیم.
این مرالها را در نظر بگیرید:
 .1چرا از کالس بیرون رفتی؟ چون موبایلم زن زد.
 .۲چرا به آشرزخانه رفتی؟ چون تشنه بودم.
ُ
 .3چرا نباید حیوانات را برای ّ
تفنن و سرگرمی کشت؟ چون قتل بد است.
 .۴چرا باید به دوستم هدیه بدهم؟ چون با این کار خوشحال میشود.
در جمله ( )1زن زدن موبایل دلیل بیرون رفتن از کالس معرفدی شدده اسدت و در ( )۲تشدنگی
دلیل رفتن به آشرزخانه .در این موارد ،با ارائۀ دلیل در پی آن هستیم که بگو ییم چه چیدزی عمدل را
1. factualism

تشخ

دالیل انگیزشی بناست آن دالیلی باشند که به واقع در نحوهای که عمل انجدام شدده اسدت
تأثیر گذاشتهاند فرد در پرتو این دالیل انتخاب کرده که آنطور عمل کند .دالیدل هنجداری
آن دالیلی هستند که میکوشیم در تأیید عمل به آنها ارجاع دهیم ،چون آنها دالیلیاندد کده
ش
6
باید نشان دهند عمل معقول 5یا درست یا چیزی از این قبیل بوده است (.)dancy, 2000: 2
1. explanatory
2. motivating

 .4گاهی برای اشاره به همین دستهبند ِی دوگانه از عناو ین دیگری استفاده شده است.

3. normative
5. sensible

 .6برای نمونههای دیگری از بیان همین تفکیک ،نکScanlon, 1998: 56; Parfit & Broome, 1997: 99 :
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تبیین میکند یا چه چیز فاعل را به عمل برانگیختده اسدت .ایدن قبیدل دالیدل را دلیدل تبییندی 1یدا
انگیزشی 2مینامند .به نظر میرسدد ایدن دالیدل متفداوت از ( )3و ( )۴هسدتند .در مدوارد اخیدر
موضوع صحبت این نیست که چرا آدمها برای ّ
تفنن حیوانات را میکشند یا چرا کسی بده دوسدت
خود هدیه میدهد ،بلکه بنا به این دالیل نباید حیوانات را بکشیم (هر چند کسانی بکشند) و بایدد
4
هدیه بدهیم (هر چند کسانی هدیه ندهند) این دالیل را «دلیل هنجاری» 3مینامند.
برای مرال ،پدری را در نظر بگیرید که در خیابان پسدر خدود را کتدک مدیزندد .دربدارۀ کدار پددر
میتوانیم دستکم دو سؤال بررسیم .نخست ،چرا او پسرش را میزند؟ شاید دلیل کار او ایدن باشدد
که پسر در مدرسه نمرات بدی گرفته است .این دلیل به ما کمک میکند عمدل پددر را تبیدین کندیم و
بفهمیم چرا چنین میکند ،اما پذیرش این موارد به عندوان دلیدل باعدث نمیشدود عمدل او را خدوب
ِ
ً
لحاظ کنیم یا فکر کنیم عمل او بنا به دالیل هنجاری بوده است ،بلکه احتماال فکر میکنیم کدار پددر
نادرست است و نباید چنین کند زیرا ایر ِاد آسیب جسمی و تحقی ِر کودک اشتباه اسدت یدا پددر االن
عصبانی است و اگر خوب فکر کند تمایلی به کتک زدن فرزندش ندارد .در اینجا مهم این است کده
این دو سؤال و پاسخ به آنها را تفکیک کنیم ،اما مهم نیست که نظرمان دربارۀ پاسخ ،چه باشد .بددین
ترتیب ،اینکه فارغ از اینکه عمل پدر را تأیید کنیم یا نه ،میتوانیم برذیریم که هنگام سدخن از دالیدل
گاه منظورمان دالیل دسته نخست (تبیینی یا انگیزشی) است و گاه دالیل دسته دوم (هنجاری).
ً
عموما چنین تفکیکی در مباحث دلیل تصدیق شده است .برای مرال ،دنسی به ایدن شدکل دو
دسته دلیل را معرفی میکند:

 .2 .1وجودشناسی دلیل
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تا اینجا دیدیم که وقتی از دالیل عمل حرف میزنیم ،گاه به دالیل هنجاری نظدر داریدم و گداه بده
ِ
دالیل انگیزشی یا تبیینی .به واقع ،وقتدی از دالیدل حدرف مدیزندیم از چگونده چیزهدایی حدرف
میزنیم؟ به عبارت دیگر ،دالیل چگونده موجدوداتی هسدتند؟ در بحدث از وجودشناسدی دلیدل،
میکوشیم به این قبیل سؤاالت پاسخ دهیم.
در نگاه نخست ،به نظر میرسد گاه آنچه به عنوان دلیل ارائه میکنیم به امری روانشناختی اشداره
دارد .برای مرال ،در جملۀ ( )۲تشنگی یا میل به نوشیدن دلیل معرفدی شدده اسدت ،یعندی در چندین
مواردی دلیل امری روانشناختی است .شاید کسی بکوشد این حالت را گسترش دهد و موارد دیگدر
را هم به نحوی مشابه بفهمد .بدین ترتیب ،شاید در جملۀ ( )1هم دلیل امدری روانشدناختی اسدت
زیرا دلیل این است که او فهمیده که موبایلاش زن میخورد و خواسته به آن تماس پاسخ دهد.
ً
ً
در مقابل ،کسانی معتقدند اصوال (یا معموال) دالیل به آنچده در ذهدن فدرد میگدذرد ،ربطدی
ندارد .برای مرال ،وقتی در جملۀ ( )3دربارۀ دالیل کشتن یا نکشتن حیوانات فکر میکنیم ،در پد ِی
آن نیستیم که بدانیم مردم چه نظر یا میلی دارند ،بلکه گو یی میخواهیم دربارۀ واقعیات فکر کنیم.
ً
امر واقعی هستند که لزوما با وضع روانشناختی افراد ارتباطی ندارند .بعضدی
بدین ترتیب ،دالیل ِ
از کسانی که به چنین دیدگاهی قائلاند ،میکوشند این تلقی را بده همدۀ مدوارد گسدترش بدهندد.
شاید هم کسی از این مرالها چنین برداشت کند که دالیدل بده مقدوالت وجودشدناختی متفداوتی
تعلق دارند و وقتی راجع به دالیل تبیینی یا انگیزشی فکر میکنیم ،نظرمان بده امدور روانشدناختی
امور واقع است.
است و در مقابل ،وقتی دربارۀ دالیل هنجاری فکر میکنیم ،منظورمان ِ
بدددین ترتیددب ،مواضددع اصددلی در وجودشناسددی دالیددل ،بدده عبددارتی ،سدده دیدددگاهانددد:
 )1روانشناسیگرایی که دالیل را اموری روانشناختی میداند  )۲ناروانشناسدیگرایی کده همدۀ
دالیل را غیر روانشناختی میداند و  )3دیدگاه جاافتاده و اولیه که دالیدل تبییندی یدا انگیزشدی را
روانشناختی و دالیل هنجاری را غیر روانشناختی مدیداندد ( .)see Mitova, 2016هدر یدک از ایدن
مواضع روایتهای مختلف و ضعف و ّقوتهای خود را دارند .هدف ما در اینجا دفاع یا ّرد هدیچ
امرواقعگرایی ،به عنوان نموندهای مهدم
یک از این نظریهها نیست ،بلکه میکوشیم نکاتی را دربارۀ ِ
امر واقع 1هستند.
از نظریههای ناروانشناسیگرا ،بررسی کنیم .طبق این نظریه ،دالیل ِ
1. fact

تشخ

 .2مالحظاتی له و علیه امرواقعگرایی دربارۀ دلیل

امرواقعگرایی ،وقتی از دالیل حرف مدیزنیم ،موضدوع صدحبتمان امدور واقدع هسدتند ،نده
بنا بر ِ
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امرواقعگرایی دربارۀ
پیش از ادامۀ بحث ،اشاره به دو نکته الزم است .نخست این که ادعای ِ
دالیل بهطور کلی است ،نه این نوع یا آن نوع دلیل .با این حال ،اینکه دالیل هنجاری از مقولدۀ
امرواقدعگرایی در ایدن بخدش از
امر واقع باشند در نظر بسیاری پذیرفتنی میآید و از همینروِ ،
ِ
ادعای خود با نظریۀ جاافتاده (که دالیل را دارای وجودشناسدی مختلدف میداندد) همداسدتان
امرواقعگرایی دفاع از ادعای خود دربارۀ دالیلی است که بنا به
است .این است که عمدۀ تالش ِ
آنها عمل میکنیم.
دوم ،بیآنکه قصد ورود به بحثهای روششناختی را داشته باشیم ،به نکتهای اشداره مدیکنیم
که در طول مقاله به چشم میآید .بخشی از بحث به واسطۀ مرالهدا و نحدوۀ توصدی ِف آنهدا پدیش
میرود .حال ،گاهی با مرالهایی مواجه هستیم که بده نظدر میرسدد هدم روانشناسدیگرا و هدم
امرواقدعگرایی از مردالی اشداره
امرواقعگرا میتوانند آنها را توضیح دهندد ،یدا گداهی بده توصدیف ِ
ِ
میکنیم و به حالتهای ممکن دیگر توجه نداریم .در این مواقع ،چنین چیزی مد نظر است :اگدر
شواهد خوبی به سود نظریهای داشته باشیم ،آنگاه برای آنکه توصیف یکرارچه و واحددی از همدۀ
موارد به دست دهیم ،میتوانیم بعضی موارد را طوری بدازتعبیر کندیم کده مطلدوب نظریده باشدد.
امرواقعگرایی میتواند برذیرد که در بیان عرفی و معمول گاهی بده
از این رو ،چنانکه خواهیم دیدِ ،
امور روانشناختی به عنوان دلیل اشاره میکنیم ،اما این به سبب آن است که بیان ما همیشده دقیدق
امرواقعگرایی بتواند از آن موارد بازتعبی ِر مناسبی عرضه کند ،بدا
نیست و بر همین اساس ،مادام که ِ
مشکل مواجه نیست.
امرواقعگرایی بیشتر آشنا مدیشدو یم و
با این اوصافّ ،طرح مقاله از این قرار است :در بخش  ۲با ِ
ً
توضیح میدهیم جذابیتهای آن چیست و چه نقدهای مهمی متوجه آن است .در ایدن کدار عمددتا
نظرمان به روایت دنسی ( )۲000و تا حدی آلوارز ( )۲010است .در بخش  3پیشنهاد میکنیم کده
امرواقعگرایی میتواند از تفکیکی میان دالیل انگیزشی و تبیینی بهره بگیدرد.
در مواجهه با این نقدهاِ ،
در بخش  ۴نکات بیشتری دربارۀ تفکیک پیش گفتده طدرح مدیکندیم و توضدیح مدیدهیم کده چده
انگیزههای مستقلی برای تفکیک دالیل انگیزشی و تبیینی در میدان اسدت .در بخدش  ۵بده چالشدی
امرواقعگرایی اشاره میکنیم و در نهایت ،در جمعبندی ،مدعیات اصلی مرور میشوند.
دیگر برای ِ

74
فصلنامۀ علمی ۔ پژوهشی اخالق پژوهی | شماره  | ۳پاییز ۱۳۹۶

حاالت روانشناختی و وقتی بنا به دلیلی عمل مدیکنیم ،دلیدل عمدل حداالت روانشدناختی مدا
ِ
امر واقع است .برای مرال ،کسی به نیازمندی کمک میکند .طبق روانشناسدیگرایی
نیست ،بلکه ِ
و همچنین دیدگاه جاافتاده ،حالتی روانشناختی همان دلیلی است که فدرد بندا بدر آن عمدل کدرده
باور او که کمک کردن خوب است یا میل او به اینکه به دیگران کمک کند .در مقابل،
است ،مرل ِ
ِ
امرواقعگرایی معتقدند که دلیلی که فرد بنا بر آن عمل میکند امری از این دسدت اسدت
قائالن به ِ
که کسی به کمک نیاز دارد یا کمک به نیازمند خوب است .چنانکده معلدوم اسدت ،در ایدن بیدان
حاالت روانشناختی (از قبیل باور) نقشی در دلیل عمل فرد ایفا نمیکنند.
ِ
امرواقعگرایی این نکته نیز مهم است که وجودشناسی دالیل یکسان است به این معندا کده
در ِ
حکم دربارۀ وجودشناسی دالیل فارغ از این است که دلیل مورد بحث هنجاری باشد یدا جدز آن.
امرواقعگرایی دربارۀ دالیل هنجاری  -یعنی آن دالیلی که عمدل را
در عین حال ،از آنجا که ادعای ِ
تأیید میکنند یا به واسطه آنها عمل درسدت یدا نادرسدت میشدود  -کمتدر مناقشدهبرانگیز اسدت
سود این موضع بنای خود را بدر
(و حتی بخشی از نظریۀ جاافتاده است) ،بعضی از استداللها به ِ
ارتباط وثیق میان دالیل میگذارند و از این طریق دربارۀ دالیدل انگیزشدی حکدم میکنندد .بددین
ترتیب ،میتوان گفت مسئلۀ عمده در اینجا وجودشناس ِی دالیل انگیزشی است.
 .1 .2مالحظاتی له امرواقعگرایی

ّ
دادن دیدگاه خود به بعضدی پدیددههای آشدنا در عرصدۀ عمدل و
نشان
اب
جذ
امرواقعگرایان برای
ِ
ِ
اخالق اشاره میکنند.

منظر فاعل
الف) ِ

امرواقعگرایی ،اگر دالیلی را که فرد بدر اسداس آن عمدل میکندد از مقولدۀ امدور
در نظر قائالن به ِ
منظر فاعل نسبت به عمل و موقعیت را نادیده
روانشناختی (مر ِل باور یا میل فرد) در نظر بگیریمِ ،
گرفتهایم .گاهی برای فهم دلیل عمل راهی جز این نداریم که از فاعدل بررسدیم کده دلیدل عملدش
ً
امون
ر
ی
پ
ی
زها
ی
چ
به
اجع
ر
ی
مالحظات
به
معموال
چیست ( .)Anscombe, 1957: § 3-4فاعل ،در پاسخ،
ِ
حاالت روانشناختی خود .توضیح آنکه بنا به ایدهای دیرپا ،فاعل کداری
خود اشاره میکند نه به
ِ
را میکند که در نظرش (از جهتی) خوب است ( .)see Tenenbaum, 2007: ch. 1بدین ترتیب ،به نظر

تشخ

طبیعی است که فرد در توضیح کار خود به مالحظاتی اشاره کند که خودش نیز آنها را مالحظدات
خوبی میداند و افراد ،به طور معمول ،مالحظات خوب را در میان حاالت روانشناختی خدودش
ً
جستوجو نمیکنند .برای مرال ،اگر کسی به نیازمندی کمک میکند ،احتمداال بندا بده مالحظده
«چون به کمک نیاز دارد» یا «چون کار خوبی است» یا مالحظاتی از این سنخ عمل کرده اسدت.
حال آن که وقتی دلیل عمل فرد را در میان حاالت روانشناختی او جستوجو میکنیم ،گو یی بده
ِ
خود فاعل بنا به چه مالحظاتی عمل میکند ایدن ادعدای اخیدر محددود بده
این توجه نداریم که ِ
امرواقعگرایان نیست ( .)see Scanlon, 1998: 56شداهد آن کده در نظدر خیلدی از فیلسدوفان ،دالیدل
ِ
هنجاری (یا مالحظات خوبی که بنا به آنها عمل میکنیم) بناسدت سدبب درسدت ِی عمدل شدوند
ً
صرف باورها یا امی ِال فرد باعدث نمیشدود عمدل او درسدت شدوند .کسدی را
در حالیکه شهودا،
ِ
ِ
ُ
تصور کنید که کودکی را کشته است ،چون همیشه میخواسته ببیندد کشدتن چده احساسدی دارد.
برای قضاوت دربارۀ درستی یا نادرستی کار او سراغ باورها یا امیال او نمیرو یم ،بلکه فارغ از ایدن
امور واقع (مرل اینکه قتل بیگناهان بد است و غیره) است.
موارد ،نظرمان به ِ
ب) عینیت
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امرواقدعگرایی
مرتبط به نکتۀ آخر از
ِ
قسمت قبل ،بعضی نو یسندگان نظر به نوعی دغدغۀ عینیت به ِ
کشیده شدهاند .این ناشی از تلقی این نویسندگان از نقشهایی است که دالیدل ایفدا میکنندد .در
ش
نظر آنها ،دالیل نه فقط ما را راهنمایی میکنند و اگر بر اساس آنهدا عمدل کندیم عقالندی هسدتیم،
درستی امور درست به واسطۀ آنهاست .به تعبیری ،برای اینکه توضدیح بددهیم ،چدرا عمدل
بلکه
ِ
مو ِرد نظر درست یا نادرست است ،باید به دالیل هنجاری له و علیه آن عمدل اشداره کندیم .بددین
ً
بدودن
دروغ
کده
ن
ید
ا
ح،
ی
توض
ن
ی
ا
در
است.
دروغ
)
(مرال
ترتیب ،فعلی خاص نادرست است چون
ِ
فعل چیزی است که توضیح میدهد چدرا آن فعدل نادرسدت اسدت .بددین ترتیدب ،دالیدل بایدد
نقشهایی را ایفا کنند و امور روانشناختی از عهده این امور بر نمیآیندد .بندابراین ،بایدد در میدان
امر واقع بهترین گزینده اسدت .بده
امور ناروانشناختی گزینۀ مناسب را پیدا کنیم .در این میان هم ِ
ً
این معنا ،دالیل اموری در جهان هستند .دنسی ( )۲000به تفصیل به ایدن میپدردازد کده اصدوال
فقط امور واقع گزینۀ مناسبی برای دلیلبودن هستند و گزینههای دیگر تدوان ایفدای نقدش دلیدل را
ندارند .برای مرال ،گزاره یکی از گزینههای بدیل است .دنسی دو فهم از گزارههدا (یعندی ردهای از
جهانهای ممکن و اشیای انتزاعی با ساختار شبیه به جمالت) را به عندوان گزیندهای بدرای ایفدای

وجودشناسی دالیل انگیزشی
عملی دالیل انگیزشی عمل
وجودشناس

نقد آن مینو یسد:
نقش دلیل بررسی میکند و در ِ

… بعید است آن نوع چیزی که عملی را معقول 1یا درست میسازد[ ،گزاره به مرابده
ردهای از جهانها باشد و به نظر میرسد وضدع [گدزاره بده مرابده شدیئی انتزاعدی بدا
ساختار جمالت را منعکس میکند هم هیچ بهتر نیست .فارغ از اینکده
ساختاری که
ِ
ُُ
2
کدام یک از این دو فهم [از گزاره را اتخاذ کنیم ،میتوان گفت گزاره بیش از حد تنک
یا بیبنیان 3است که قادر باشد عملی را نادرست کند …[ .دالیل عمل اموری هستند
مرل رضایت شخصی خود ،غم و غصدۀ او ،هدوای بدد دیدروز ،و اوضداع فعلدی دالر
(.)Dancy, 2000, 128
ً
طبق این تلقی ،امور روانشناختی به مراتب گزینه بدتری هستند .عموما صدرف ایدنکده فاعدل در
موقعیتی چه فکر یا احساس میکند ،نمیتواند دلیلی له یا علیده عمدل باشدد .چنانکده گذشدت،
کسی که بیگناهی را شکنجه میکند و به قتل میرساند مرتکدب جنایدت شدده اسدت .احسداس
4
کار او درست باشد.
خوب از این کار یا باور به صحت این اقدام باعث نمیشود که ِ
7۶

ج) نقشهای هنجاری و انگیزشی دلیل
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انتظار این است که دیدگاه ما دربارۀ دالیل با شهودهای اولیه یا دادههای پیشانظریهای سازگار باشد.
از جمله ،به بیان دنسی ،نظریۀ دلیل باید بتواند «قید هنجاری» 5و «قید تبیینی» 6را توضدیح دهدد.
الزمۀ قید هنجاری آن است که «دلیل انگیزشی ،که فرد در پرتوی آن عمل میکندد ،بایدد آن ندوع
1. sensible
2. thin
3. unsubstantial

عینیت مورد نظدر
 .4شاید قائالن به دیدگاه استانداردِ ،اشکال کنند که دالیل نقشهای دیگری ّنیز دارند و امور واقع ،اگرچه ِ
برآوردن نقشهای دیگر ناتوان هستند .این ِاشکال جدی اسدت و توجده بده ایدن نکتده بحثهدای
را تأمین میکنند ،از
ِ
نقدش دالیدل
دربداره
بحدث
طدرفین
ادعدای
ی
یداب
ارز
بده
مقالده
ایدن
ر
د
ت،
نخسد
حال،
این
با
دارد.
دیگری را به دنبال
ِ
تفکیدک
نقد آن پرداختهایم .دوم ،اگر امرواقعگرا به
ِ
نررداختهایم .در جای دیگر به دیدگاه دنسی دربارۀ ًنقشهای دالیل و ِ
سایر نقشهای دالیل را به عهدۀ دالیل تبیینی بگذارد ،امدا
دالیل انگیزشی از دالیل تبیینی توجه کند ،احتماال میکوشد ِ
بررسی موردی است .بابت توجه بده ایدن ِاشدکال
بسته به اینکه «نقشهای دیگر» دالیل چه باشند ،این مطلب نیازمند
ِ
از داور ِان فصلنامه اخالقپژوهی ممنونیم.

5. normative constraint
6. explanatory constraint

تشخ

امر واقعگرایی ملزم بده پدذیرش ایدن دو قیدد نیسدتند.
 .1شاید ِاشکال شود که این گام مصادره به مطلوب است و منتقدان ِ
منتقدان امرواقعگرایی نیدز ایدن دو قیدد را پذیرفتهاندد (.)see Mitova, 2016
در پاسخ ،باید گفت که نخست ،بعضی
ِ
پس این دو قید است مختص امر واقعگرایان نیست ،اما دوم ،مسدئله نحدوۀ
بدین ترتیب ،به نظر میرسد شهودی که در ِ
فهم این دو قید است .در جای دیگر از این بحث شده است که میتوان به نحو کلی این دو قید را فهمید ،به نحدوی کده
ِ
بودن دلیل انگیزشی و هنجداری) از آن
یکی
(یعنی
ایان
ر
گ
امرواقع
نظر
مورد
الزمۀ
آنکه
بی
شود،
تأمین
آن
در
نهفته
شهود
ِ
ِ
ِ ِ
نتیجه بشود ( .)see Eslami, 2018بابت توجه به این ِاشکال و نگرانی از داور ِان فصلنامۀ اخالقپژوهی ممنونیم.
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چیزی باشد که میتواند در زمرۀ دالیل به نفع انجام آن عمل قرار بگیرد به این معنا ،باید عمل بندا
به دلیل خوب ممکن باشد» (.)Dancy, 2000, 103از طرف دیگر ،طبدق قیدد تبییندی« ،همدۀ دالیدل
هنجاری باید از نوع مناسبی برای مشارکت در انگیزش باشند ،چون اگر قرار است بتوانند بده نحدو
درستی در تبیین عمل مشارکت کنند ،باید از پس این کار بر آیند» (.)Dancy, 2000, 103
ِ
وقتی این دو قید را در کنار هم بگذاریم ،به این نتیجه میرسدیم کده دالیدل هنجداری و دالیدل
ً
انگیزشی از یک سنخ هستند و اصوال وقتی بنا به دلیدل هنجداری کداری را انجدام مدیدهیم ،امدر
واحدی هم دلیل هنجاری است و هم دلیل انگیزشی 1.به عبارت دیگدر ،همدانطدور کده در تکدۀ
پایانی قید تبیینی خواندیم ،نظریۀ دلیل باید این شهود را پاس بدارد کده ممکدن اسدت فدرد بندا بده
دلیلی عمل کند که دلیل هنجاری است .در واقع ،این ایدهای است که در میان فیلسوفان محبدوب
بوده است :مسئله فقط این نیست که عمل درست باشد ،بلکه فاعدل نیدز بایدد فعدل را بده دالیدل
خوبی انجام داده باشد ( .)see Aristotle, 2004: 5011b Kant, [1785] 2002: AK4: 398در این صدورت،
هستیشناسی دلیل باید اجازه دهد که بشود طبق دلیل هنجاری عمل کدرد (قیدد تبییندی) و دلیدل
انگیزشی بتواند دلیل خوب باشد (قید هنجاری) (.)see Alvarez, 2010: ch. 1-2
امرواقعگرایی ،دیگر نظریهها از برآوردن این شروط نداتوان هسدتند .بده ویدژه،
در نظر قائالن به ِ
نظریههایی هدف نقد هستند که امور روانشناختی را به عنوان دلیل عمل پیش مینهند .چرا پنجره
ِ
را باز کرد؟ چون فکر میکرد هدوای داخدل اتداق گدرم اسدت .مشدکل اینجاسدت کده ایدن قبیدل
دالیل انگیزشی از برآوردن قید هنجاری ناتوان هستند یعنی ،امور روانشدناختی آن ندوع امدوری
ِ
نیستند که بتوانند در زمرۀ دالیل هنجاری باشند .از همینرو ،ادعای دنسی این است کده اگدر ایدن
نظریهها درست باشند ،هیچگاه دلیل انگیزشی فدرد نمیتواندد دلیدل هنجداری باشدد و بندابراین،
ممکن نیست فرد بنا به دلیل خوبی عمل کند.

 .2 .2مالحظاتی علیه امرواقعگرایی

امرواقعگرایی با چالشهایی مواجه است .در اینجا به دو مورد اشاره میکنیم.
با این همهِ ،
الف) موارد خطا و مسئله تبیین
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ّ
امرواقعگرا برای تعیین دلیل
امرواقعگرایی موارد خطا باشد .در این موارد،
شاید جدیترین چالش
ِ
ِ
ِ
انگیزشی دچار مشکل است .برای مرال ،فردی در حال فدرار اسدت .اگدر از او بررسدیم چدرا فدرار
میکند ،میگوید دزدی دنبال اوست .در این حالت ،دلیل انگیزشی او برای فرار کردن ایدن اسدت
ِ
امر واقع است ،امدا فدرض کنیدد
انگیزشی
امرواقعگرایی ،دلیل
ِ
که دزدی دنبال اوست .حال ،بنا به ِ
که فرد اشتباه میکند و دزدی دنبال او نیست .چگونه ممکن اسدت دلیدل انگیزشدی در ایدن قبیدل
امر واقع باشد؟
موارد ِ
ُ
یکی از جلوههای این ِاشکال در الزمهای است که برای بحث تبیین عمدل داردِ .ولدی میتدوا از
جملدده کسددانی اسددت کدده بدده ای دن ِاشددکال پرداختدده اسددت ( .)Mitova, 2016: 296طبددق ادعددای
امدر واقدع هسدتند .در عدین حدال ،گداهی فاعدل بدر خطاسدت و
امرواقعگرایی ،دالیل انگیزشی ِ
ِ
امر واقعی که فاعل در نظر دارد ،موجود نیست .حال ،نظر به این که با توسل بده دالیدل انگیزشدی
ِ
ِ
1
امرواقعگرایی به این ایده منتهی میشدود کده تبیدین نداظر بده واقدع
میتوانیم عمل را تبیین کنیمِ ،
نیست به این معنا که اگر صادق باشد که او در حال فرار اسدت چدون دزدی او را دنبدال میکندد،
همچنان الزم نیست صادق باشد که دزدی او را دنبال میکند .در مقابل ،اموری مانندد «دانسدتن»
ناظر به واقع هستند .اگر صادق باشد که من میدانم امروز جمعه است ،آنگداه صدادق اسدت کده
امروز جمعه است.

ّ
ب) نقش ِعلی دلیل

ّ
امرواقدعگرایی راجدع بده روابدط ِعلدی دلیدل و عمدل اسدت .بده نظدر میرسدد در
نقد دیگدر بده ِ
ّ
امرواقدعگرایی نداگزیر از
امرواقعگرایی دالیل از حیث ِعلی نقش ّی در عمل ندارند .به تعبیر میتدواِ ،
ِ
این تعهد است که «دالیل انگیزاننده علت [عمل نیسدتند» ( .)Mitova, 2016: 296طبدق ایدن نقدد،
1. factive

تشخ

 .3تفکیك دلیل تبیینی /انگیزشی

امرواقعگرا میتواند برای پاسخ به نقدهای پیشگفته به تفکیک میان دالیدل انگیزشدی
به نظر میرسد ِ
و دالیل تبیینی متوسل شود 2.با این توضدیح کده در نقددهای بداال دو امدر مختلدف  -یعندی «دلیدل
امر واقع ،نک.Casati & Varzi, 2014: § 1-2 :
 .1دربارۀ نسبت رو یداد و ِ
 .2در نوشتۀ دیگری ( ،)Eslami, 2018به نقدهای میتوا ( )Mitova, 2016پرداخته و از تفکیک برای پاسخ بده آنهدا مددد
گرفته شده است.

7۹
وجودشناسی دالیل انگیزشی
عملی دالیل انگیزشی عمل
وجودشناس

اعمال از مقوله رو یدادها هستند ،یعنی اموری که اتفاق میافتند .بنابراین ،باید راهی یافت تدا آنهدا
را از سایر رو یدادها ،از جمله صرف حرکتهای بدن ،متمایز کرد .طبدق تصدو یری بسدیار رایدج،
نسبت خاصی با فاعل دارد ،یعنی بندا بده دلیلدی انجدام شددهاند ،امدا
عمل آن رو یدادی است که ِ
نسدبت عمدل و فاعدل در کدار اسدت .طبدق یکدی از دیددگاههای
دیدگاههای مختلفی راجدع بده
ِ
ّ
پرطرفدار ،عمل آن رو یدادی است که میل و باور فاعل به نحو درست عل آن واقدع شدده باشدند
حرکت دست فرد در خدواب مصدداق
( .)Davidson, 1963بدین ترتیب ،میتوان توضیح داد که چرا
ِ
خوردن دست) میل و باوری را نمدیبینیم .در مقابدل،
پس این رو یداد (تکان
ِ
عمل نیست زیرا در ِ
برداشتن لیوان آب میتواند مصداق عمل باشد ،به شرطی که در پس این رو یداد (برداشدتن لیدوان
آب) میل (خواستن آب برای رفع تشنگی) و باور (باور به اینکه لیوان آب پدیش روی فدرد اسدت)
مربوطی باشد و اینها به نحو درستی علت عمل شده باشند.
امرواقدعگرایی دالیدل از
امرواقعگرایی با مشکل روبهرو است زیرا طبق
حال ،در این تصو یرِ ،
ِّ
امر واقع هستند .از طرف دیگر ،طبق تصو یر باال ،دالیل باید بتوانندد علدت عمدل باشدند و
مقوله ِ
ّ
امر واقع از دو مقوله متمایز هسدتند
و
داد
ی
رو
حال،
ن
ی
ا
با
.
دادهاست
ی
رو
ن
ی
ب
و
ی
زمان
ی
امر
ت
ی
عل
ِ
امر واقع نمیتواند نقش رو یداد را ایفا کند .در نظدر بگیریدد کده یکدی از تفاوتهدای
و از اینروِ ،
امر واقع این است که رو یدادها زمانمند هستند و امور واقع بیزمان .برای مرال ،رو یدداد
رویداد و ِ
امر واقع که سقراط در آن زمدان
محاکمه سقراط در آتن به زمانی خاص مربوط است ،هر چند این ِ
در آتن محاکمه شده است ،امروز هم برقرار است 1.این دو نقدد قابدل توجده بده نظدر میرسدند و
در ادامه ،به بررسی راهی برای پاسخ به آنها میپردازیم.
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انگیزشی» و «دلیل تبیینی»  -خلط شدهاند .حال آنکه اگر این دو دسته دلیل را تفکیک کندیم ،آنگداه
ً
نقدها کارگر نیستند .در این بخش اجماال توضیح میدهیم که چگونه این تفکیک نقدهای فدوق را از
کار میاندازد و در بخش بعد به نکاتی دربارۀ اصل تفکیک انگیزشی /تبیینی اشاره میکنیم.
امرواقعگرا میتواند برای پاسخ به نقدها از این مطلب شروع کند کده دسدتهبندی دالیدل در دو
ِ
گروه «هنجاری» و «انگیزشی و تبیینی» مناسب نیست و چنین نیست که بشود گروهدی از دالیدل
را در دستۀ هنجاری قرار دارد و بقیه را  -هر چه باشند  -در یک دسته گذاشدت .از قضدا ،نقددهای
فوق مبتنی بر همین تفکیک دوبخشی هستند .بنابراین ،با کندار گذاشدتن دسدتهبندی دوبخشدی و
ِ
اتخاذ دستهبندی سهبخشی (یعنی تقسیم دالیل به هنجاری ،انگیزشی ،و تبیینی) ،نقدهای فوق از
کار میافتند .حال ،چرا باید به این دستهبند ِی سهبخشی تن داد؟ در بخش بعدد توضدیح بیشدتری
دربارۀ این سؤال خواهد آمد .در اینجا همین قدر کافی است که نشدان دهدیم تفکیدک سهبخشدی
بیوجه نیست .همانطور که مالحظاتی نظریدهپردازان را بده سدمت تفکیدک دالیدل هنجداری و
«انگیزشی یا تبیینی» سوق داده است ،میتوانیم تفکیک مشابهی را میان دالیل انگیزشی و تبییندی
طرح کنیم .برای مرال ،به همان نحو که دالیل هنجاری و دالیل «انگیزشی یدا تبییندی» پاسدخ بده
سؤاالت مختلفی هستند ( ،)Dancy, 2000; Alvarez, 2010میتوان استدالل کرد که دالیل انگیزشدی
و دالیل تبیینی نیز به سؤاالت مختلفی پاسدخ میگو یندد و از ایدن جهدت بایدد میدان آنهدا تمدایز
نهاد (.)Alvarez, 2017, § 3
طبق این پیشنهاد ،وقتی سؤال راجع به دلیل فاعل برای عملش است ،منظور مالحظاتی اسدت
ِ
ّ
که او مد نظر داشته است ،اما وقتی میخواهیم بدانیم چه چیزی عمل را تبیین میکنندد ،پاسدخها
محدود به مالحظات مد نظر فاعل نیستند .به سادگی میتوان مواردی را دید کده دلیلدی بده تبیدین
عمل کمک میکند ،اما همچنان از سرهر انگیزش دور است و نمیتوان آن را دلیلدی دانسدت کده
ُ
فاعل بنا به آن عمل کرده است .برای مرال ،عمل رستم در کشتن سهراب را در نظر بگیریدد .شداید
ً
باور اوست که سهراب دشمن است ،اما احتماال آن چده در
آن چه عمل رستم را تبیین میکند این ِ
ذهن رستم میگذرد این نیست که «چون باور دارم سهراب دشمن است ،با او مدیجنگم» ،بلکده
ً
احتماال چیزی شبیه به این است که «چون سهراب دشمن است ،با او مدیجنگم» 1.میتدوانیم بدا
نظر به این تفکیک ،نقدهای پیشگفته را مرور کرده و ّقوت و انسجام آنها را بسنجیم.
 .1در بخش  ،۴توضیح و مرالهای بیشتری برای این تفکیک ذکر میشود.

تشخ

 .1 .3موارد خطا
اعتراض بر این ایده استوار است که تبیین عمل به واسطۀ دالیدل انگیزشدی انجدام میشدود (

Mitova,
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امرواقدعگرایی دالیدل انگیزشدی را از
 .)2016: 297از طرف دیگر ،چنانکه پیشتر اشاره شد ،قائالن بده ِ
امدر واقدع
امرواقعگرایی این اسدت کده در مدوارد خطدا ِ
امر واقع میدانند .با این اوصاف ،الزمۀ ِ
مقولۀ ِ
ناموجود مسئول تبیین عمل خواهد بود.
ّ
در مقابل ،اگر دستهبندی سهبخشی از دالیل را مد نظر داشته باشدیم ،میتدوان انکدار کدرد کده
دالیل انگیزشی مسئول تبیین عمل هستند و با توجه به تفکیک ،به واقع ،تبیین عمل به عهدۀ دالیل
امرواقعگرایان به این متعهد شوند که در موارد خطدا ،دلیدل
تبیینی است .بدین ترتیب ،الزم نیست ِ
امر واقع است) عمل را تبیین میکند .در اینجا راههای
انگیزشی (یعنی آنچه به اشتباه در نظر فاعل ِ
امرواقعگرایی وجود دارد یکی از راهها انکدار ایدن مطلدب اسدت کده دالیدل
مختلفی پی
ش روی ِ
ِ
انگیزشی تبیین میکنند .بنابر این ،عجیب نیست که در موارد خطا نمیتوانیم عمدل را بده واسدطۀ
امر واقع ناموجود) تبیین کنیم زیرا در هیچ موردی دالیدل انگیزشدی در پدی
دلیل انگیزشی (یعنی ِ
امرواقعگرا میتواند چنین موضعی اتخاذ کند :همواره ،اعدم از
تبیین عمل نیستند .در این صورتِ ،
امر واقع هستند ،اما این که دالیل انگیزشی موجدود نباشدند،
موارد خطا و جز آن ،دالیل انگیزشی ِ
خللی در تبیین عمل ایجاد نمیکند زیرا در هر حال ،تبیین عمل به عهدۀ دالیل انگیزشی نیست،
ِ
بلکه برای تبیین عمل سراغ دالیل تبییندی مدیرو یم .ضدمن آنکده تبیدین عمدل بده واسدطه امدور
بدودن دالیدل محددود بده دالیدل
امدر واقع ِ
روانشناختی مرل باور و میل فرد ،ایرادی ندارد .ادعای ِ
هنجاری و انگیزشی است  -یعنی مالحظهای که دو نقش را ایفا میکندد  -فاعدل بندا بده آن عمدل
امرواقعگرا ،با «دو دلیل» مواجه نیستیم ،بلکه دلیل
میکند و موجب
ِ
درستی عمل میشود .از نظر ِ
واحدی «نقش»های مختلف میپذیرد.
راه دیگر توسل به نوعی نظریۀ فصدلی اسدت ( .)see Alvarez, 2010: 37-38در ایدن صدورت ،تبیدین
عمل همواره به یک شکل نیست ،بلکه گاهی با توسل به دالیل انگیزشی و گاهی با توسدل بده دالیدل
تبیینی است .دالیل انگیزشی قادر به تبیین عمل هستند ،مگدر در مدوارد خطدا زیدرا در مدوارد خطدا
ً
اصوال عمل بنا به دلیل (انگیزشی) انجام نشده است .پس برای تبیین عمل در موارد خطدا بده دالیدل
ِ
ّ
بداور فدرد مبندی بدر اینکده
مرل
،
است
تبیینی متوسل میشو یم .در این موارد ،دلیل تبیینی محقق شده
ِ
امرواقدعگرایی
دزدی به دنبال اوست یا اینکه فرد باور دارد که دزدی به دنبال اوسدت .بددین ترتیدبِ ،
از یک سو ،ادعایش دربارۀ وجودشناسی دالیل انگیزشی را حف کرده است و از دیگر سدو ،بده ایدن

الزمه متعهد نشده است که تبیین ناظر به واقع نیست.
ً
طبعا بسط هر یک از این راهها یا موارد مشابه مستلزم بیان جزئیات بیشتر و دفع نگرانیهاست.
امرواقعگرا مدعی شود که دالیل انگیزشی هیچگاه عمل را تبیدین نمیکنندد ،آنگداه
برای مرال ،اگر ِ
برای تکمیل این پاسخ باید توضیح دهد که چرا به نظر میرسد در موارد درست میتوان بدا اشداره
به دلیل انگیزشی عمل را تبیین کرد .به هر ترتیب ،همین مقدار توضیح هم نشان میدهد که نهتنها
تفکیک دالیل انگیزشی از دالیل تبیینی به بحث وجودشناسی دالیل مربوط است ،بلکده راههدایی
امرواقعگرایی باز میکند تا با نقدها مقابله کند.
پی
ش روی ِ
ِ
1

ّ
 .2 .3بیخاصیتی علی دلیل انگیزشی
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ّ
ً
امرواقعگرایی این بود که شهودا دالیل باید در عقبۀ ِعلی عمل نقش ایفا کنندد ،حدال
نقد دوم علیه ِ
امرواقعگرایی از توضدیح
امر واقع باشند از ایفای این نقش ناتوان هستند .بنابراینِ ،
آنکه اگر دالیل ِ
امرواقدعگرایی بده ایدن
این امر ناتوان است ،اما نظر به نکاتی که در قسمت  .1.3گذشت ،پاسدخ ِ
امرواقدعگرایی ناشدی از ایدن شدهود
ِاشکال قابل پیشبینی است .در ّواقع ،جذابیت نقد مذکور به ِ
است که دالیل عمل در تبیین ِعلی آن نیز نقش ایفدا میکنندد و یدا از طدرف دیگدر ،گداهی آنچده
ّ
به عنوان دلیل عمل ارائه میشود ،در واقع ،توضیحی ِعلی دربارۀ آن اسدت ،امدا ایدن همدۀ مداجرا
ً
نیست .در مقابل ،باید به این نیز توجه کندیم کده گداهی هنگدام بحدث از دالیدل عمدل مشخصدا
ّ
ً
نظرمان معطوف به مواردی غیر از ریشههای ِعلی عمل است و پاسخهایی که صرفا ناظر بده عقبده
ّ
ِعلی عمل باشند ،انتظارمان را برآورده نمیکنند (.)see Schroeder, 2007: 12-15
امرواقعگرایان است .با این حال ،برای تکمیل پاسخ بایدد جزئیدات دیگدری
 .1در اینجا هدف ما طرح رویکرد کلی پاسخ ِ
امرواقعگرایی را محدود به دالیل انگیزشی و هنجاری بدانیم ،نده دربداره
نیز طرح شود .برای مرال ،یک راه این است که ِ
دالیل تبیینی .در این صورت ،دیدگاه از جهتی شبیه به دیدگاه جاافتاده و استاندارد است ،اما تفداوت در اینجاسدت کده
دیدگاه استاندارد بر اساس دستهبندی دوبخشی از دالیل طرح شده است و جایی به دالیل انگیزشی (به نحو متمدایز از
دالیل تبیینی) اختصاص نداده است .ضمن آنکه  -چنانکه گذشت  -در وجودشناسی دالیل مسدئله اصدلی راجدع بده
دالیل انگیزشی است بدین ترتیب ،امرواقعگرایی در مدعای اصلی از دیدگاه خود دفاع کرده است ،امدا راه دیگدر ایدن
است که حتی دالیل تبیینی را از مقولۀ امرواقع بدانیم ،اما این قید را بیفزاییم :دالیل تبیینی شامل امدور واقعدی راجدع بده
شناختی فرد هستند .بدین ترتیب ،همچنان این موضع متفاوت اسدت از دیددگاه روانشناسدیگرایانی کده
حاالت روان
ِ
خود حاالت روانشناختی میدانندد .بددین ترتیدب ،بحدث بده
دلیل را نه امورواقعی دربارۀ حاالت روانشناختی ،بلکه ِ
ّ
سرشت تبیین (و نسبت انواع تبیین ،مانند تبیین ِعلی و جز آن) کشیده میشود.
مسائل عامتری دربارۀ
ِ

تشخ

امرواقعگرا میتواند هر دو مطلب را توضیح دهدد .شدهود مدا دربدارۀ
حال ّ،با توجه به تفکیکِ ،
نسبت ِعلی دالیل با عمل راجع به دالیل تبیینی است و دالیل تبیینی میتوانندد شدامل تبیینهدای
ّ
ِعلی عمل (برای مرال ،با ارجاع به حاالت ذهنی فرد) باشند .در عین حال ،گاهی منظدور از دلیدل
ِ
عمل آن اموری است که فاعل بنا به آنها عمل کرده است .این دالیل همان دالیل انگیزشی هستند
ش ّ
امرواقعگرایی ،نسبتشان با عمل ِعلی نیس  .با این اوصاف ،به نظر میرسد اگر تفکیدک
که ،طبق ِ
امرواقدعگرایی تغییدر میکندد ،امدا آیدا
دالی ِل انگیزشی از دالیل تبیینی را برذیریم ،اوضاع بده نفدع ِ
امرواقعگرایدان اسدت تدا
وجهی دارد که این تفکیک را برذیریم یا این تفکیدک سداخته و پرداختدۀ ِ
نقصهای نظریهشان را بروشانند؟
 .4دفاع از تفکیک دلیل انگیزشی از دلیل تبیینی

 .1 .4تأمل
وقتی از دلیل عمل حرف میزنیم ،گاهی به آن اموری نظر داریم که فاعدل هنگدام تأمدل عملدی -

برای مرال ،وقتی فکر میکند در موقعیتی خاص چه باید کند  -به آنها میپردازد .به تعبیری ،دالیدل
ِ
عمل آن اموری هستند که در تأمل عملی فاعل نقدش ایفدا میکنندد .بددین ترتیدب ،ماحصدل تأمدل
عملی فرد متأثر از دالیلی است که او در نظر داشته است .در این صورت ،منظورمدان از دلیدل عمدل
ِ
ّ
هر آن چیزی که تأثیر ِعلی بر عمل داشته نیست .برای رعایت این مالحظه ،باید میان دلیدل تبییندی و

1. ad hoc
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امرواقدعگرایی بده تفکیدک دالیدل انگیزشدی و تبییندی
اشتباه است که گمان کندیم توسدل قدائالن ً ِ
امرواقدعگرایی طدرح شدده
راهکاری موضعی است و این تفکیک صرفا برای حل این مشدکالت ِ
است .تفکیک این دو دسته دلیل بنا به مالحظات کلیتری در عرصۀ عمل و اخالق قابدل طدرح و
ً
دفاع است .طبعا بیان دقیق تفکیک میان دالیل انگیزشی و تبییندی نیازمندد کدار بیشدتری اسدت و
هدف نوشته حاضر چنین کاری نیست ،اما برای رفع این نگراندی کده تفکیدک انگیزشدی /تبییندی
ً
صرفا راهکاری موضعی 1است ،به اجمال به چند مالحظه اشاره میکنیم .این مالحظات ناظر بده
تأمل و تصمیم فاعل ،منظر فاعل حین عمل و مالحظات هنجاری راجع به عمل هستند.
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دلیل انگیزشی تفکیک کنیم :دالیل انگیزشی آن مالحظاتیاند که نقشی در تأمدل عملدی فاعدل ایفدا
ّ
کردهاند و چنین نیست که هر آنچه به تبیین ِعلی کمک کند چنین جایگاهی داشته باشد.
حال ،در نظر بگیرید که کسی در حین گفتوگو یی عصبانی شود و به سدایرین پرخداش کندد.
میتوانیم بررسیم که «چرا پرخاش کرد؟» به نظر میرسد اگر منظورمدان معطدوف بده عمال فدرد
باشد ،در پی یافتن مالحظاتی هستیم که او در نظر داشته است .در ایدن صدورت ،پاسدخ امدوری
است ،مرل «چون به نظرش توهین شد» یا «چون دیگران بدا طعنده و کنایده حدرف میزدندد» یدا
«چون قول داده بود دوستانش را بترساند» .چنین مواردی از مقولدۀ دالیدل انگیزشدی هسدتند ،امدا
همچنان میتوانیم سنخ دیگری از پاسخها را نیز در نظر بگیریم و برای مردال ،شداید در پاسدخ بده
پرسش «چرا پرخاش کرد؟» بگو ییم« :چون خوابآلود بود» یا «چون قرصش را نخورده بدود» یدا
ِ
«چون چیزی درون شربتش ریخته بودند» این موارد ،که در زمرۀ دالیل تبیینی هستند ،پاسدخهای
بیراهی نیستند ،اما مهم است که توجه کنیم این موارد ارتباطی به فرایند تأمل فرد ندارندد و چیدزی
ّ
از مالحظات مد نظر او نمیگو یند .به تبع ،این موارد دربارۀ عمل قصدی فرد چیزی نمیگو یندد و
چه بسا اگر پاسخ به پرسش «چرا پرخاش کرد؟» محدود به چنین مواردی باشدد ،بده ایدن سدمت
ّ
ً
ترغیب شو یم که منکر تحقق عمل قصدی شو یم به ایدن معندا کده چندین نبدوده کده فدرد عامددا
پرخاش کرده است ،بلکه رفتاری که از او سر زده به نحوی که خارج از کنترل او بوده است.
با این اوصاف ،یکی از انگیزهها برای تفکیک دالیل انگیزشی /تبیینی ارتباط آن با تأمدل عملدی
فرد است .وقتی از دلیل عمل میپرسیم ،گاه به فرایند تأملی نظر داریم که عمل در پدی آن میآیدد.
در اینجا به دالیل انگیزشدی اشداره مدیکنیم ،چیدزی نظیدر «چدون قدول داده بدود» ،امدا گداهی
منظورمان توضیحی برای رفتاری است که واقع شده است ،فارغ از اینکه فرایند تدأملی در پدس آن
بوده است یا نه و در این صورت ،آنچه ارائه میشود «دلیل تبیینی» است.
 .2 .4منظر فاعل (یا عقالنیت)

منظر فاعدل اسدت .از جملده میتدوانیم بده ایدن ایددۀ
به نظر میرسد فهمیدن اعمال در ِ
گرو فهم ِ
جاافتاده توجه کنیم که برای فهم دالیل عمل باید از فاعل بررسیم که «چرا؟» چندین و چندان کدرده
است .در صورتی عمل قصدی است که پرسش «چرا؟» محلی از ِاعراب داشته باشد ( Anscombe,
 ،)1957ولی اگر فاعل سدؤال را نردذیرد ،عمدل قصددی نیسدت .بدرای مردال ،از کسدی میپرسدیم
«چرا چشمک میزنی؟» اگر او از سؤال تعجب کند و بگو ید «ولی من که چشمک نمدیزنم» یدا

تشخ

ً
 .1بعضی بر این تأ کید کردهاند که اصوال انسکام در کتاب قصد ( ،)19۵7( )Intentionهمواره در سدیاق دوم شدخص از
دالیل سخن میگوید ،یعنی کسی از دیگری میپرسد :دلیل عملدش چیسدت و بدر ایدن امدر نتدایجی را بدار کردهاندد
( .)see Roessler, 2014برخی نیز بحث خود در باب تحلیل دالیل را با همین مقدمه آغاز کردهاندد کده سدیاق دالیدل
سیاقی بیناشخصی  -همچون گفتوگویی میان دو نفر  -است (.)see Manne, 2014
 .2برای اشاره به این دالیل از عناو ین مختلفی ،از جمله دالیل ظاهری ( )Apparent reasonsاستفاده شده است.
ً
 .3برای آنکه ارتباطی میان عقالنیت و دالیل انگیزشی ببینیم ،الزم نیست متعهد شویم که لزوما همه دالیل انگیزشدی موجدب
ّ
عقالنیت میشوند .این حکم اخیر وابسته به این است که چه فهمی از «دلیل انگیزشی» و «عقالنیت» مد نظرمان باشد.
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زدن او قصدی نیست 1.به این معندا ،جدز
«مگر چشمک میزنم؟» ،آنگاه به نظر میرسد چشمک ِ
با لحاظ منظر فاعل نمیتوان عمل فاعل را فهمید.
همین نکته را میتوان با نظر به عقالنیت توضیح داد .در تصو یری اولیه ،به نظر میرسد الزمدۀ
عقالنیت پاسخ به دالیل است ) .(see Parfit & Broome, 1997; Sylvan, 2011کسدی معقدول رفتدار
کرده است که متناسب با دالیل خود عمل کرده باشد .از طرف دیگر ،روشن است که افراد گداهی
دچار خطا میشوند و به دالیل هنجداری خدود پاسدخ نمیدهندد .در عدین حدال ،ممکدن اسدت
قضاوت اولیه ما این باشد که افرادی که دچار خطدا میشدوند ممکدن اسدت معقدول رفتدار کدرده
آب
باشند .کسی را تصور کنید که همواره موقع تشنگی سراغ یخچال خانه خود میرود و از پدار ِ
درون یخچال ،آب مینوشد .از قضا ،دزدی برای سرقت به خانده آمدده اسدت .او بدرای برداشدتن
موانع ،در پار سم ریخته است تا صاحبخانه با نوشدیدن آب بیهدوش شدود .صداحبخانه هدم بده
محض ورود به خانده ،سدراغ یخچدال مدیرود و لیدوانی آب مینوشدد .بده نظدر میرسدد عمدل
صاحبخانه عقالنی است .بدا ایدن حدال ،شدهود بسدیاری از نو یسدندگان ایدن اسدت کده در ایدن
وضعیت ،صاحبخانه دلیلی هنجاری دارد که از نوشیدن آب درون پار پرهیدز کندد ،هدر چندد از
این دلیل بیخبر است .بدین ترتیب ،در ایدن مدورد عمدل صداحبخانه عقالندی اسدت و بده نظدر
میرسد «عقالنیت» یعنی پاسخ مناسب به دالیل ،اما او به بعضی دالیل هنجداری پاسدخ نگفتده
است .در نتیجه ،باید گفت عقالنی ِت عمل فرد از آن روست که به دالیل دیگ ی پاسخ گفته باشد.
این دالیل از طرفی غیر از دالیل هنجاری و از طرف دیگر متفاوت از دالیل تبیینی هسدتند .آنچده
باعث میشود عمل او معقول باشد ،این است که او متناسب با مالحظاتی رفتار کرده است که در
ِ
نظر او دلیل بودهاند یعنی دالیل انگیزشی 2.بدین ترتیب ،حضدور دالیدل انگیزشدی میتواندد بده
تصدیق عقالنیت کمک کند .بنابراین ،برای حف این ایدۀ آشنا که دالیدل عمدل بده عقالنیدت یدا
ِ
3
منظر فاعل مربوط هستند ،ناگزیریم به دالیلی غیر از دلیل هنجاری و دلیل تبیینی متوسل شویم.

 .4.3لوازم هنجاری
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ّ
ً
مادام که در سیاقی هنجاری دربارۀ دالیل عمل فکر میکنیم ،منظورمان (صرفا) عقبۀ ِعلدی عمدل
نیست .باالخره ،این ایده آشناست که ارزشیابی عمل در گرو ارزشیابی دالیلی است که عمدل بده
خاطر آنها انجام شده است (.)see Müller, 2004
از موارد مهم در تاریخ فلسفۀ اخالق که همسو با همین نکته است ،تفکیک کانت میدان عمدل
سدر وظیفده اسدت ( .)Kant, [1785] 2002, AK4: 398از جملده مردالهدای او
ِ
مطابق وظیفه و عمل از ِ
فروشندهای است که قیمت مناسبی برای کاالها در نظر میگیرد ،اما ارزشیابی عمل او بده ایدن بسدته
است که نیت او عمل به وظیفه است یدا تدالش بدرای جلدب اعتمداد و کسدب سدود .بددین ترتیدب
ارزشیابی عمل (دستکم تا حدی) در گرو دالیل عمل است.
ّ
منظور از دلیل ،در اینجا ،تبیینهای ِعلی یا دیگر تبیینهایی نیست که خارج از عاملیدت 1فدرد
هستند 2.در مقابل ،بهسادگی میتوان دید که چگونه دالیل انگیزشی موجب تغییر شدأن هنجداری
عمل میشوند .کمک کردن به نیازمند میتواند در موقعیتی مصداق ریا و بنابراین ،مدذموم باشدد،
حال آنکه در موقعیتی دیگر ناشی از شفقت و خیرخواهی و بنابراین ،ممدوح باشد .بنابراین ،برای
حف این ایدۀ آشنا که ارزشیابی عمل (دستکم تا حدی) در گرو دالیل عمل است ،ناگزیریم که
میان دالیل تفکیک کنیم و توجه خود را به گروهی خاص (یعنی دالیل انگیزشی) معطوف کنیم.
توجه به پدیدۀ «پشیمانی» نیز میتواند به تفکیک دالیل انگیزشی و تبیینی کمک کند .واکدنش
فاعل در قبال دالیل عمل خود یکسان نیست .کسی را در نظر بگیرید که بده اعمدال گذشدتۀ خدود
ِ
فکر میکند .در مواردی ،فاعل از دالیل عمل خود احسداس پشدیمانی میکندد ،امدا در مدواردی،
اگرچه فاعل از َ
ماوقع خوشنود نیست ،از دلیل عمل احساس پشیمانی نمیکند .برای مرال ،کسدی
به این فکر میکند که دیشب به دوستان خود پرخاش کرده است .اگر دلیل پرخاش او از مقولدهای
باشد که پشیمانی راجع به آن معقول باشد («چون با طعنه با مدن حدرف زد») ،آن دلیدل از مقولدۀ
انگیزشی است ،اما در مواردی دیگر که چنین واکنشی به آن معقول نیست («چون قرصم را ندداده
1. agency

ّ
 .2عجیب نیست که تبیینهای ِعلی گاه موجدب میشدوند کده فدرد بابدت رفتدار خدود معدذور باشدد« .چدرا بدا مدن بدد
حرف زدی؟  /چون قرصهایم را نخورده بودم» ،اما چنین نیست که در این موارد به واسطه ارزشدیابی دالیدل قدادر بده
ارزشیابی عمل باشیم .بلکه ،به نظر میرسد ،در این موارد اشاره به دلیل تبیینی ّ
توجه ما را به این مطلدب جلدب میکندد
ِ
که به معنایی عمل در دایرۀ ارزشیابی نیست چون دلیل انگیزشی در کار نبوده است.

تشخ

بودند») آنچه به عنوان دلیل عمل طرح شده است ،دلیل تبیینی است .باز هدم بده نظدر مدیرسدد
برخورد ما با دالیلی غیرهنجاری یکسان نیست و این شاهدی است بر اینکه بایدد از دسدتهبنددی
دوبخشی به سمت دستهبندی سهبخشی از دالیل ،حرکت کنیم.
 .5سایر مالحظات دربارۀ امرواقعگرایی

1. propositionalism
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امرواقعگرایی و راهکارهای موجود برای پاسدخ بده
با در نظر گرفتن انگیزهها ب ّرای حرکت به سمت ِ
امرواقعگرایی  -یعندی
نقدها به آن ،این نظریه جذاب به نظر میرسد .افزون بر آنکه دیدیم ر ِ
اهکار ِ
تفکیک دالیل انگیزشی از دالیل تبیینی  -نیز بنا به مالحظات مستقلی قابل طرح و دفاع است .بدا
این حال ،تصمیم دربارۀ نظریۀ مختار در وجودشناسی دالیل ممکن نیست ،مگر پدس از بررسدی
ً
سایر نظریهها و مقایسۀ آنها .در اینجا قصد چنین کاری نداریم .در این قسدمت صدرفا بده بعضدی
امرواقعگرایی اشاره میکنیم.
مالحظات دیگر دربارۀ ِ
وجودشناسدی
امرواقعگرایی یکدی از مواضدع ناروانشناسدیگرایانه در ندزاع
ً ِ
چنانکه گذشتِ ،
دالیل است ،اما خوب است به تنوع روایتهای این موضع هدم توجده کندیم .اگرچده معمدوال از
امدر واقدع»
امرواقعگرایی به عنوان دیدگاهی واحد صحبت میکنند ،با توجه به تفاوت تلقیها از « ِ
ِ
امرواقدعگرایی نیدز تفکیدک کندیم .بدرای مردال ،در سدیاق بحدث از
انواع
از
ی
بعض
ن
ی
ب
م
ی
توان
ی
م
ِ
امر واقع را امری در جهان و نوعی صدادقسداز مدیدانندد
وجودشناسی دالیل ،بعضی نو یسندگان ِ
( ،)see Dancy, 2000; Mantel, 2017اما منظور و مرداد برخی از امر واقدع« ،گدزاره صدادق» اسدت ( see
ِ
ّ
 )Alvarez, 2010 & 2017یا دستکم این گزینه را هم مهیا و حتی کمدردسدرتر میدانندد ( see Schroeder,
ً
 .)2007, 20-21در مقابل ،کسانی هم مشخصا کوشیدهاند از گزارهگرایدی 1بده عندوان نظریدۀ مختدار در
وجودشناسی دالیل (انگیزشی) دفاع کنند.
ً
پدس چالشهدای خداص خدود برآِیندد .از طرفدی،
از
د
ید
با
ز
ید
ن
ها
دگاه
ید
د
ن
ی
ا
از
ک
ی
هر
طبعا
ِ
امر واقع را «گزاره صادق» میفهمند ،از جمله باید به این پرسدش
امرواقعگرایی که ِ
روایتهایی از ِ
پاسخ دهند :اگر بناست دلیل «گزاره صادق» باشدد ،چدرا گدزارههدای کداذب دلیدل نمدیدهندد و
ً
بنابراین ،چرا اصوال به گزارهگرایی قائل نیستیم؟ از سوی دیگر ،اگرچه نظریههای گزارهگدرا مددعی
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ً
امرواقعگرایی هسدتند ،عمدال در توضدیح بعضدی مدوارد بدا دشدواری
برآوردن همه انگیزههای له ِ
روبهرو هستند .یکی از این موارد توضیح عینیت است اینکه چگونه گزارههدا میتوانندد افعدال را
امر واقدع ،گدزاره و
خوب یا بد کنند .ضمن آنکه هر یک از این روایتها باید از فهم مختار خود از ِ
نسبتهای میان این مقوالت دفاع کنند .بنابراین ،بیآنکه قصد ورود به این بحث را داشته باشدیم،
خوب است در نظر داشته باشیم که گامهای بعدی برای دفاع از یک موضع خاص چیسدت و چده
مشکالتی در پیش هستند.
امرواقعگرایی نیز اگرچه به بعضی نگرانیهدا پاسدخ میدهدد ،همچندان بدا مشدکالتی
باریِ ،
اض مربوط به موارد خطا ( )1.3وجه دیگدری هدم دارد کده فدارغ از
روبهروست .برای مرال ،اعتر ِ
امرواقدعگرایی از توضدیح
مسئلۀ تبیین قابل طرح است .برای مرال ،سین به این شاره میکند کده ِ
امرواقعگرا متعهدد میشدود کده در خطاهدای
خطاهای ناظر به واقع
ناتوان است (ِ .)Singh, 2018: 8
ً
ناظر به واقع «عامل اصوال بنا بده هدیچ دلیدل (انگیزشدی) عمدل نکدرده اسدت» (.)Singh, 2018: 7
ً
امرواقعگرایی این است که عمل بر اساس دلیل (انگیزشی) صدرفا وقتدی ممکدن
چه اینکه انتظار ِ
ش
است که دلیل مورد نظر دلیل هنجاری هم باشد.
ِ
امرواقعگرایان چنین الزمهای را پذیرفتهاند و برای مرال ،آلوارز قبول میکند
در واقع هم بعضی ِ
ً
که در چنین مواردی باید گفت که فاعل بیدلیل عمل کدرده اسدت و عمدل او صدرفا بندا بده دلیدل
ظاهری 1بوده است (.)Alvarez, 2010 : 37-38
امرواقعگرایی یکی دیگر از شهودهای پیشانظریهای
سین به چالش دیگری نیز اشاره میکندِ .
را هم نقض میکند .شهود این است که دالیل انگیزشی بر حداالت ذهندی دروندی عامدل مبتندی
امرواقعگرا ،ممکن است فردی از حالت داشتن دلیدل
باشند ( .)Singh, 2018: 6-9حال آنکه در نظر ِ
انگیزشی به حالت فقدان دلیل انگیزشی منتقدل شدود ،بیآنکده هدیچ تغییدری درون وی رخ داده
باشد .این امر ،به نظر سین  ،عجیب است.
صرف طدرح تفکیدک
اشاره به این دو ِاشکال برای آن است که تصریح کنیم ادعا این نیست که ِ
ً
امرواقعگرایی در مقابل همۀ ِاشکاالت دفاع کند.
از
تواند
می
لزوما
دالیل انگیزشی از دالیل تبیینی
ِ
امرواقعگرایی در
با این حال ،ممکن است با پیگیری لوازم این تفکیک بتوان راههایی برای دفاع از ِ
مقابل این ِاشکاالت نیز فراهم آورد.
1. apparent reason
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