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چکیده
«نظریه هاوی) انگازش» ،به سبب ّروت و در تباان اعمال رص)ی ،جذابات) رابل توجاله دارد .ایالن نظریاله ،اعمالال
رص)ی فاعل را بر اساس یک یال سابق او و یک بالاور دربالارۀ چگالونگ) بالر ورده کالردو و یاالل تباالان ی)کنال) و
ِ
ی)تواو یحتوای و را در رالب این جمله بااو کرد« :فاعل  Aبرانگاخته ی)شود که عمل  Φرا انجام ده) ،تنهالا اگالر
و تنها چوو A ،یک یال پاشان به  Ψو یک باور داشته باش) (دارد کاله بالا انجالام  Φیاالل پاشالان او باله  Ψبالر ورده
ی)شود» .این جمله بااو ی)کن) که نهتنها شرط ضروری برانگاخته ش)و ،بلکاله همچنالان ینشالأ ایجالاد انگاالزش،
داشتن یک جفت یال و باور با اوصاف پاشگفته اسالت« .اسالت)الل بالر اسالاس جهالت یطابقالت» از یهالمتالرین
است)اللهای) است که به سود «نظریه هاوی) انگازش» ارائه ش)ه و بر پایه و ،ویژگ) بناادین یتمالایز کننال)ه بالاور و
یال جهت یطابقت نها با جهاو است؛ اگر ع)م تطابق) یااو جهاو و باور وارع ش) ،باور است که بای) تغااالر کنال)
و یطابق جهاو شود و اگر ع)م تطابق) یااو جهاو و یال وارع ش) ،جهاو است که بای) یطابق یاالل تغااالر کنال) .در
این یقاله ،در ص)د بودهایم تا ضمن طرح و تباان تقریر یایکل اسمات از است)الل بر اسالاس جهالت یطابقالت باله
سود «نظریه هاوی) انگازش» ،نگران)ها و انتقادات نافر به و را  -به شاوه تحلال)  -تباان کنام.
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این شعار یعروف هاوم بارها تکرار ش)ه است که «عقل بهتنهای) هرگز نم)توانال) انگاالزهای بالرای
عمل ارادی باش)» و «عقل تنها برده عواطف است و بای) باش) و هرگز نم)توانال) یال)ع) ینصالب)
جالالز خالال)یت کالالردو بالاله عواطالالف و اطاعالالت از نهالالا باشالال)» (. Hume, 1978, pp. 413-415
در فلسفۀ اخمق یعاصر ،دی)گاه هاوم دربارۀ انگازش 1چناو تأثارگذار بوده اسالت کاله نظریالههای
نافر به انگازش را ی)تواو به دو دسته تقسام کرد 7 :نظریه هاالوی)؛  ۵نظریاله ضال) هاالوی) .از
هر ک)ام از این نظریهها ،تقریرهای یتنوع) ارائه ش)ه است .بالر پایاله «نظریاله هاالوی) انگاالزش»،
باورها بهخودیخود نم)توانن) انگازهای برای عمل فراهم کنن) و بالرای تباالان عمالل رصال)ی الزم
ِ
است که به ایاال یا دیگر یاالت کنشانگاز 2فاعل تمسک کنام .در این نظریه  -باله وارالع  -نچاله
3
سبب ایجاد انگازش ی)شود ،یال یا یالت کنشانگاز دیگری است و باورها یا یاالت شناخت)
ً
به لحاظ انگازش)  -کایم ب) ّروت و خنث) هستن) 4.صرف باور به چازی ناکاف) است کاله فاعاللرا به سمت عمل سوق ده) .برای یثال ،اگر شخص تنها باور داشته باش) که پنجره اتاق باز است،
این باور کاف) ناست که او برانگاخته شود که برای بستن و به سمت اتاق برود ،ایا اگر یا یاالل باله
بسته بودو پنجره اتاق را اضافه کنام ،وگاه این یال در کنار باوری دربارۀ چگونگ) بالر ورده کالردو
و ی)توان) فاعل را برانگازان) که برای بستن پنجره به سمت اتاق برود.
با توجه به تلق)های یتفاوت از یکم اخمر) ،نظریه هاوی) انگازش در اخمق ،یالورد توجاله
خاص ررار گرفته است .اگر صادق باش) که ایکام اخمر) ف)نفسه رابلات برانگاختن فاعلهالا را
دارن) ،ی)تواو به دو شاوه دربارۀ ایکام اخمرال) ان)یشالا) .شالاوه نخسالت و اسالت کاله ایکالام
اخمر) را «بازنمایانه» ن)انام؛ ایکام اخمر) ،باورها را ابراز نکنن) و ویژگ)هالای عانال) را ِاسالناد
ن)هن) .در عوض ،ایکام اخمر) ،هماوگونه که ناشناختگرایاو اخمر) یعتق) بودن) ،ایاالال یالا
یاالت کنشانگاز یا نگرشهای یوافق را ابراز کنن) .در این صالورت ،روشالن اسالت کاله چگوناله
1. motivation
2. conative states
3. cognitive states

 .4طبق تقریر کارکردی از یاالت ذهنال) ،ساله نالوع یالالت ذهنال) باله طالور تقریبال) از هالم رابلتمالایز هسالتن) :یالاالت
ذهن) کنشانگاز .این تقسامبن)ی نافر به نقش) اسالت کاله هالر نالوع
ذهن) شناخت)،
ِ
ذهن) عاطف) ،و یاالت ِ
یاالت ِ
ِ
ذهن) شناخت) ،افکار هستن) کاله شالایل باورهالا ،فهالم ،و اسالت)اللوزی ی)شالون).
یاالت
کن).
ی)
ایفا
ذهن)
یالت
ِ
ِ
ذهن) عاطف) شایل ایساسات ،عواطف ،و ایوال دی) ی)شون) .یاالت ذهن) کنشانگاز ناز یاالت) نظاالر
یاالت ِ
اه)اف و ایاال هستن) که یا را به سمت عمل سوق ی)دهن) (. Tiberius, 2015, pp. 8-10

✺

اهمات این گفتماو ی)تواو به است)الل زیر توجه کرد:
برای فهم بهتر
ِ
 .7الزایات اخمر) ،نایشروط  /یطلق 2هستن).
 .0فاعل  Aی)توان) عمل  Φرا انجام ده) ،تنها اگر برانگاخته شود که  Φرا انجام ده).

 .۰فاعل  Aبرانگاخته ی)شود که  Φرا انجام ده) تنها اگر یک یال پاشان باله  Ψداشالته باشال)؛ باله
نحوی که انجام  ،Φیال پاشان باله  Ψرا بالر ورده کنال) (یاالل پاشالان در شالماری از تقریرهالای
هاوی) ،افزوو بر اینکه شرط ضروری انگازش است ،ینشأ انگازش هم هست .
 .7فرض کنام عمل  Φیطابق یک الزام اخمر) باش).
1. believe
2. categorical
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یوجود فاعل  Aناستن).
ایاال از پاش
ِ
 .۵اگر الزایات اخمر) نایشروط باشن) ،وگاه وابسته به ِ

2۱
تحلیل و نقد استدالل بر اسا

ایکام اخمر) به انگازش پاون) ی)خورن)؛ چوو ص)ور یکم اخمرال) ،عبالارت اسالت از ابالراز
یالت انگازش)ای که فاعل از ربل واجال) و اسالت .شالاوه دوم و اسالت کاله ایکالام اخمرال) را
بازنمایانه ،ابرازگر باورها ،یا اسناد دهن)ه ویژگ)ها رلم)اد کنام .در این صورت ،روشن ناسالت کاله
چگونه ایکام اخمر) که یاالت شناخت) را ابراز ی)کنن) ،با انگازش یرتبط ی)شود.
بنا بر نظریه ض) هاوی) انگازش ،باورهالا ی)تواننال) انگاالزش ایجالاد کننال) .نظریاله ضال) هاالوی)
انگازش ناز انواع گوناگون) دارد .برخ) باور دارنال) کاله باورهالای اخمرال) ایالن رابلاالت را دارنال) کاله
ً
یستقاما و ب)وو کمک یال یا یالت کنشانگاز دیگر ،فاعل را برانگازانن) .برای یثال ،اگر فاعل بالاور
ً
ورد که کمک کردو به خاریه اخمرا درست است ،وگاه دستکم تا ی)ی برانگاختاله ی)شالود کاله
این کار را انجام ده) .برخ) دیگر باور دارن) که باورهای اخمر) ایاال را ایجاد ی)کننال) و ایاالال باله
همراه باورهالای اخمرال) سالبب انگاالزش فاعالل ی)شالون) .بالرای یثالال ،اگالر فاعالل بالاور ورد 1کاله
ً
کمک کردو به خاریه اخمرا درست است ،وگاه این باور در او یال کمک کردو به خاریاله را ایجالاد
ً
ی)کن) و این باور (یالت شناخت) و یال (یالت کنشانگاز یشترکا فاعل را بری)انگازانن) کاله باله
خاریه کمک کن) .تفاوت دی)گاه اخار ض) هاوی) که باورها به همراه یال سبب انگازش ی)شون) بالا
دی)گاه هاوی) ،در و است که بالر اسالاس دیال)گاه ضال) هاالوی)« ،بالاور» یوجالب پاال)ایش «یاالل»
ی)شود ،ایا بر پایه دی)گاه هاوی)« ،یال» از پاش  -پاش از باور وردو فاعل  -یوجود بوده است.

ً
 .۹اگر فاعل  Aبرانگاخته شود و طبق الزام اخمر) (انجام عمل  Φعمل کن) ،نگالاه او لزویالا باله
یوجود خود ،عمل نکرده است (. 7 ،0 ،۵ ،7
ایاال از پاش
ِ
یوجب الزام وابسته به ِ
ً
 .۵اگر فاعل  Aبرانگاخته شود و طبق الزام اخمر) (انجام عمل  Φعمل کن) ،نگاه او لزویالا باله
یوجود خود ،عمل کرده است (. 7 ،۰ ،0
یوجب الزام وابسته به ایاال از پاش
ِ
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یق)یه ( 7یک ی)عای اخمر) است که شمار زیادی از فمسفه  -بهویژه کسان) کاله تحالت تالأثار
یکتب اخمر) کانت ررار دارن)  -و را ربول دارن) .یق)یه ( ۵باانگر یعنای ضمن) در یق)یه (7
است .یق)یه ( 0به نظر صادق ی)رس)؛ چوو برای انجالام هالر عمالل رصال)ی ،انگاالزش فاعالل
ِ
جهت انجام و ضروری است .یق)یه ( ۰رابطه ضروری یاالاو داشالتن انگاالزش و داشالتن یاالل
پاشان برررار ی)کن)؛ ب)ین دلال که به نظر درست ی)رس) که اگر کس) یال به انجام کاری داشته
باش) ،فاصله زیادی تا رسا)و به انگازش جهت انجام و ن)ارد و از سوی دیگالر ،چاله بسالا بتالواو
پاشنهاد کرد که اگر کس) انگازش انجام کاری را دارا باش) یا کالاری را انجالام داده باشال) ،ی)تالواو
یال به انجام و را به او ِاسناد داد .یق)یه ( 7یالک یصال)اق از الالزام اخمرال) را فالرض ی)گاالرد.
ی)عای ( ۹از یقال)یات ( 0( ، ۵( ، 7و ( 7رابالل اسالتنتا اسالت و یال)عای ( ۵از یقال)یات
( ۰( ، 0و ( . 7در نهایت ،یشاه)ه ی)کنام که ی)عای ( ۹و ی)عای ( ۵نقالاض هالم هسالتن).
بنابراین ،یااو یق)یات این است)الل ناسازگاری وجود دارد .کس) نم)توان) تمام ایالن یقال)یات را
به همان شکل  -به نحو یعقول)  -بپذیرد .اگر چنان باش) ،بای) یک) از این یق)یات را رد کالرد یالا
تقریرهای) از نها به دست داد که با هم سازگار باشن).
بسااری از ی)افعاو نظریه هاوی) در انگازش ،چوو ی)عاهای ( 0و ( ۰را ی)پذیرن) ،با فرض گرفتن
( 7ی)عای ( 7و یعنای ضمن) و ،یعنال) یال)عای ( ۵را رد ی)کننال) (. see Foot, 1972; Brink, 1992
از نجالالا کالاله یالال)افعاو نظریالاله ضالال) هاالالوی) در انگاالالزش ۵( ، 7( ،و ( 0را ی)پذیرنالال) ،بالالا
فرض گرفتن ( 7ی)عای ( ۰را رد ی)کنن) .اگالر یعنالای یال)عای ( ۵را چنالان تلقال) کنالام کاله
یوجود فاعل اسالت،
ایات اخمر) وابسته به ایاال از پاش
ِ
هنجارین)ی و از جمله هنجارین)ی الز ِ
ً
نگاه اگر فاعل اخمر) فار) یال به انجام کاری باش) کاله اخمرالا یالک ایالر الزایال) تلقال) ی)شالود،
ً
او اخمرا الزای) در این خصوص نخواه) داشت .برای یثال ،اگر هاتلر یال ن)اشالته باشال) کاله یالانع
ً
رتل عام انساوهای ب)گناه شود ،نگاه او اخمرا ی َلزم ناست که عمل) در این خصوص انجام ده).
ه)ف این یقاله و است که نشاو ده) «است)الل بر اساس جهت یطابقت» به سود ی)عای ( ۰با
اشکاالت) روبهروست که سبب ی)شود تا پذیرش و دشوار باش) و از نجا که ی)عای ( ۵از ی)عای

✺

( ۰نتاجه ش)ه است ،این است)الل نم)توان) نویسن)گاو را یجاب کن) که ی)عای ( ۵را بپذیرن).
در ّ
سنت فلسفۀ اخمق یعاصر برای دفاع از یال)عای ( ، ۰یعنال) نظریاله هاالوی) در انگاالزش،
است)اللهای) از رباالل «اسالت)الل بالر اسالاس باورهالای یکسالاو»، Shafer-Landau, 2003, p. 129( 1
«است)الل بر اساس درون)گرایال) در دالیالل» Williams, 1979( 2و «اسالت)الل بالر اسالاس جهالت
یطابقت» Smith, 1994, pp. 113-115( 3ارائه ش)ه است .برای دفاع از نظریه ض) هاوی) در انگازش
ناز است)اللهای) ارایه ش)ه است؛ نظار «است)الل بر اساس ایاال انگاخته»Nagel, 1970, pp. 3-( 4
« ، 32است)الل بر اساس تلق) شخص با فضالت از نحوه زن)گ) و شرایط پارایون)»McDowell, ( 5
6
« ، 1978; 1979; 1981است)الل بر اساس یشابهت یااو دالیالل بالرای بالاور و دالیالل بالرای عمالل»
( Scanlon, 1998, pp. 33-34; Korsgaard, 1986; Nagel, 1970, pp. 30-31و «اسالت)الل شالناختگرای)
یحض». Dancy, 2000, pp. 77- 97( 7
در ادایه و در بخش دوم« ،است)الل بر اسالاس جهالت یطابقالت» باله سالود نظریاله هاالوی) در
انگازش ،طرح و تباان ی)شود .در بخش سوم ناز پنج انتقاد علاه این است)الل تشالریح ی)شالود و
در نهایت ،در بخش چهارم و پایالان)  -باله اختصالار  -یایصالل دیال)گاه نویسالن)گاو دربالارۀ ایالن
است)الل و نظریه هاوی) ارائه ی)شود.

1. identical beliefs
2. internalism about reasons
3. direction of fit
4. motivated desires
5. the virtues person’s conception of how to live and of his surrounding circumstances
6. similarity between reasons for belief and reasons for action
7. pure cognitivism
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تفاوت بناادی عبالارت اسالت
طبق این است)الل« ،باور» و «یال» تفاوتهای بناادی با هم دارن) .این ِ
از جهت یطابقت یااو یاالت ذهن) باور و یال از یکسو و جهاو از سالوی دیگالر .یالاالت ذهنال)
نظار باور ،به دلال این تفاوت بناادی در جهت یطابقالت ،نم)تواننال) یسالتلزم یالاالت) ذهنال) نظاالر
هال)ف یاالل و اسالت
ه)ف باور و است که با جهاو یطابقت پا)ا کن)؛ در یال) که ِ
«یال» باشن)ِ .
که جهاو را یطابق با خودش کن) .الزم است باور به نوع) نسبت به شواه) یرتبط با صال)ق و کالذب
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یحتوای گزارهای خود واکنش نشاو ب)ه) و ّ
یساس باش)؛ از اینرو ،فکتهای یعارض بالا یحتالوای
باور فکتهای) علاه باور به یساب ی) ین) ،ول) الزم ناست که یاالل نسالبت باله فکتهالا ّ
یسالاس
باش) و فکتهای یعارض با یحتوای گزارهای و علاه و یال یحسوب شون) .به همان جهالت ،اگالر
فکتهای جهاو در زیان) طوالن) با یال) یخالف باشن) ،و یال ی)توانال) همچنالاو بالار) بمانال).
«یال» در ص)د است که جهاو را چناو کن) که یطابق با خودش شود؛ در یال) که «بالاور» درصال)د
جهت یطابقت یتعارض) داشته باشن) ،وگاه هاوی)ها
است که یطابق با جهاو باش) .اگر باور و یال ِ
ی)توانن) است)الل کنن) که برخ) از تقریرهای ض) هاوی) ناسازگاران)؛ چوو این تقریرها یسالتلزم و
یالت ذهن) باور بای) در ِو وای) هم بازنمایانه باش) و جهت یطابقت با جهالاو را داشالته
هستن) که ِ
باش) و هم انگازش) باش) و جهت یطابق کردو جهاو با خود را داشته باش) (. Rosati, 2016
الازابت انسکم7۵7۵( 1۔« ، ۵007تفاوت در جهت یطابقت » را با یثالال) توضالاح ی)دهال).
فرض کنام که شخص) یک فهرست خری) کاال دارد و یک کار گالاه هالم او را دنبالال ی)کنال) کاله
ارمی) که او خری)ه است را یادداشت کن) .یمکن است یاالاو دو فهرسالت خریال)ار و کار گالاه و
ارمم خری)اری ش)ه اختمف باش) .اگر ارمم خری)اری ش)ه با فهرست خری)ار یطابقت ن)اشالته
فهرست کار گاه با نچه خری)ار
باش) ،خری)ار اشتباه کرده است و فهرست یشکل) ن)ارد ،ایا اگر
ِ
ً
فهرست
وارعا خری) کرده است یطابقت ن)اشته باش) ،اشتباه در فهرست و گزارش رخ داده است.
ِ
خری)ار در این یثال ،نمایانگر چازهای) است که او یال دارد خری)اری کنال) و فهرسالت کار گالاه،
ً
نمایانگر چازهای) است که باور دارد خری)ار وارعالا وهالا را خریال)ه اسالت .فالرض و اسالت کاله
خری)ار بای) جهاو را یطابق با فهرست خود کن) و کار گاه بای) فهرست خود را یطابق بالا جهالاو،
ً
یعن) نچه وارعا خری)اری ش)ه است ،کن) (. Anscombe, 1957, p. 56
َ
یایکل اسمات7۵7۰( 2،۔  ...به تبع یارک پلتس (7۵۰۵۔ …  3،بر این باور اسالت کاله تعباالر
«جهت یطابقت» ،یک تعبار استعاری است؛ 4ایا اسمات یالک تلقال) اسالتع)ادی 1از یاالل ارائاله
1. G. Elizabeth Margaret Anscombe
2. Michael Smith
3. Mark de Bretton Platts

ه)ف یال یحقالق کالردو
ه)ف باور ص)ق است؛ در یال) که ِ
 .4یارک پلتس ،پس از نقلرول) از انسکم ،بااو ی)کن) که ِ
است .باورهای صادق با جهاو یطابق هستن) ،کذب نقص) در باور یحسوب ی)شالود و باورهالای کالاذب بایال) تغااالر
تحقق ایاال ،یطابق ش)و جهاو با ایاال است ،یحقق نش)و یحتوای یک یال در جهالاو
کنن) تا با جهاو یطابق شون)ِ .
نقص) در یال یحسوب نم)شود ،و دلال) برای کنار گذاشتن و ناست ،بلکه جهاو بای) تغاار کن) تا با یاالل یطابقالت
یاب) .در نظر پلتس ،تعبار «جهت یطابقت» استعاری است؛ چالوو تعباالری تصالویرپردازانه اسالت؛ و همچنالان تمالام

←

✺

1. dispositional
2. felt
3. phenomenological presentation
4. introspection
5. counterfactual

 .6این یک تقریر توصاف) از جهت یطابقت است که ویژگ) نگرشهای باور و یال را ارائه ی)کن) .تنباوم ،بر پایه تقریالری
هنجاری از جهت یطابقت بااو ی)کن) که الزام عقمن) در پژوهش نظری و عمل) یتفاوت است .در پژوهش نظالری،
ه)ف ص)ق است؛ در یال) که در پژوهش عمل) ،هال)ف خاالر اسالت ( . Tenenbaum, 2006هایبرسالتوو ،تقریالر
ِ
هنجاری دیگری بر یسب «الزام یفهوی)» را پاشنهاد ی)کن) .او یعتق) است که یک نگرش جهت یطابقت ذهالن باله
جهاو دارد ،تنها اگر شخص این رص) زیانهای را داشته باش) که و نگرش را داشالته باشال)؛ در صالورت) کاله جهالاو باله

←

جهت مطابقت به سود نظر یه هیومی انگیزش

→

ایاال ،چوو دربردارن)ه عناصری از باور هستن) ،جهت یطابقت یحض از نوع دوم (جهالاو باله ذهالن ن)ارنال) ،ایالا باله
هر تق)یر ،این تمایز ی)توان) برای برخ) از اه)اف کاف) باش) (. Platts, 1979, pp. 256-257
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ی)کن) که ی)توان) یحتوای این تعبار استعاری را با تعباری غاالر اسالتعاری توضالاح دهال) .تلقال)
استع)ادی از یال در نظر اسمات این است که اگر کس) یال داشت که عمل  Φرا انجام دهال) ،او
یجموعهای یعان) از استع)ادها را دارد؛ نظار این که او یستع) است که  Ψرا در شالرایط  Cانجالام
ده) ،او یستع) است کاله  Χرا در شالرایط * Cانجالام دهال) و باله همالان شالکل ،جالای) کاله بالرای
برررار بودو شرایط  Cو * ،Cشخص بای) از جمله ایاال ّ
یعان دیگر و همچنالان باورهالای وسالاله ۔
ه)ف دیگری دربارۀ انجام  Φاز طریق انجام  ،Ψانجام  Φاز طریق انجام  Χو نظایر و داشالته باشال).
این تلق) استع)ادی از یال با تفسار ّ
سنت) از یال یتفاوت است (بر پایه تفسار سنت) ،ایاالال باله نحالو
یکنواخت «یحسوس» 2هستن) ،دارای «نمود ذهن)» 3پ)ی)اری هستن) و ی)تواو ب)وو خطالا وهالا
را با «دروونگری» 4درک کرد (. see Shafer-Landau, 2003, p. 137
با در نظر داشتن ایالن تلقال) اسالتع)ادی از «یاالل» ،ی)تالواو تفالاوت بالاور و یاالل را بالر یسالب
«جهت یطابقت» توضاح داد .تفاوت یال و باور تفاوت) است یربوط به نقشهای کالارکردی وهالا.
5
ابتنای خالمف وارالع
به طور تقریب) ،ی)تواو گفت که تفاوت در «جهت یطابقت »عبارت است از ِ
ِ
ابتنای خمف وارع باور به  pو یال به  pبالر ادراکال)
باور به  pو یال به  pبر ادراک) با این یحتوا که ِ .~p
با این یحتوا که  ~pب)ین یعناست که اگر شخص) باله  pبالاور داشالت ایالا ادراکال) یاصالل کنال) کاله
یحتوای و  ~pباش) ،وگاه باور او به  pگرایش به از بان رفتن پا)ا ی)کن) در صورت) که یاالل او باله p
گرایش به بار) یان)و دارد و شخص) که در و یالت است ،را یسالتع) ی)کنال) تالا  pرا ایجالاد کنال).
از اینرو ،اگر یا باور و یال) را به شخص) ِاسناد دهام ،این ِاسناد یستلزم و است که انواع یتفالاوت)
از شرط)های خمف وارع دربارۀ و شخص صادق باش). Smith, 1994, pp. 113-115( 6

اسمات  -با توجه به دی)گاه دیوی)سوو  -یک تقریر از نظریه هاالوی) انگاالزش در رالالب دلاالل
انگازش) ذیل فریولبن)ی کرده است:
زیاو  tدلال انگازش) فاعل  Aرا جهت انجام  Φتقویم ی)کن) ،اگر و تنها اگر  Ψای
دلال  Rدر ِ
ِ
یالرتبط  Aباله
یناسالب
نحالو
باله
یاالل
یک
بر
باش)
یشتمل
t
در
R
که
ای
گونه
به
،
باش)
داشته
وجود
ِ
انجام  Ψو یک باور که اگر او  Φرا انجام ده) Ψ ،را انجام داده است.
اسمات  -برای اثبات این ی)عا  -است)الل) را ب)ین شکل صورتبن)ی کرده است:
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الف داشتن دلال انگازش) در یااو دیگر ایور ،داشتن یک ه)ف است.
ب داشتن یک ه)ف ،هماو بودو در یالت) است که جهاو بای) با و یطابقت داشته باش).
بودو در یالت) که جهاو بای) با و یطابقت داشته باش) ،یال داشتن است.
1
د بنابراین ،داشتن دلال انگازش) در یااو دیگر ایور ،هماو یال داشتن است.
ِ
ی)تواو یک به یک یق)یات این است)الل را بررس) کرد .با فرض این که تباانهای نافر باله دلاالل
تباانهای غایتشناخت) هستن) 2،یق)یه (الف شباه یک یقاقالت یفهالوی) باله نظالر ی)رسال)؛
چوو فهم چاست) دلال انگازش) تا ی)ی با ان)یشا)و به داشتن نالوع) هال)ف یاصالل ی)شالود.
یق)یه (ب ناز درست به نظر ی)رس)؛ چوو گاه ش)و از این فکت که جهالاو یطالابق یحتالوای
ه)ف شخص ناست ،برای رها کردو و ه)ف کاف) ناست ،بلکه کاف) است کاله جهالاو را تغااالر
ِ
ده) .یق)یه ( نسبت به دو یق)یۀ اول ،ی)توان) در یعرض اعتراضات) ررار بگارد.
چه بسا کس) اعتراض کن) که بودو در یالالت) کاله جهالاو بایال) بالا و یطابقالت داشالته باشال)،
افزوو بر «یال» ی)توان) شایل یاالت ذهن) دیگری از ربال ایاال) ،رزو ،رصال) و نظالایر و هالم
بشود و بنا به فرض ،این یاالت ایاال ناستن) .در این صورت ،ی)تواو گفت که چنان یاالت) ناالز
→

شکل خاص) باش) و یک نگرش جهت یطابقت جهاو به ذهن را دارد ،اگر شخص این رص) زیانالهای را داشالته باشال)
که و نگرش بای) ارضاء شود ( . Humberstone, 1992برای دفاع از دیال)گاه «کالارکردگرای) هنجالاری» دربالاره تمالایز
یااو باور و یال ،نک.Zangwill, 1998 :
ً
 .1این است)الل ی)توان) تنها علاه دی)گاه ض) هاوی) که باور ارزشگذارانه را یستقاما برانگازانن)ه ی)دانسالت ،یالوثر وارالع
ایجاد یال و سالپس هالر دو را
شود؛ ایا به نظر ی)رس) که علاه دی)گاه ض) هاوی) که باور ارزشگذارانه را دارای
رابلات ِ
ِ
برانگازانن)ه ی)دانست ،یوثر وارع نم)شود (. see Shafer-Landau, 2003, p. 138
 .2برای بررس) نقادانهتر و گاه) باشتر از تباانهای غایتشناخت) ،انگازش و عقمنات هاوی) ،نک. van Roojen, 1995( :

✺
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 .1در یخالفت با این ی)عا ،است)الل ش)ه است که «رص)» را نم)تواو به یال) غالب یا بالاور تقلاالل داد؛ چالوو «رصال)»
دارای وجه) از التزام است؛ برای یثال ،داشتن یال غالب به خوردو بستن) برای رص) کردو انجام این کار ،ناله کالاف) و
ً
نه ضروری است یا شخص ی)توان) کایم رص) کن) که بستن) بخورد؛ ب)وو اینکه باور داشته باش) که بسالتن) خواهال)
نگرش عمل) یتمایز از یال و باور یمیظه ش)ه است (. Paul, 2013
خورد .ب)ین ترتاب« ،رص)» به عنواو یک
ِ
 .2جام) لتام ( - Jimmy Althamفالسالوف یعاصالر بریتاناالای)  -در یقالاله «یاالرا عاطفالهگرای)» ( The legacy of
 Emotivisimبرای نخستانبار ،واژه « »besireرا که در اینجا به « باور یال» ترجمه ش)ه است ،جعل کرد.
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داشتن یک ه)ف را تقویم ی)کنن) و همچنان نم)تواو گفت که بودو در یالت) که جهاو بایال) بالا
و یطابقت داشته باش) ،همالاو یاالل داشالتن اسالت .در پاسالخ باله ایالن اعتالراض ،یالک طرفال)ار
نظریالاله هاالالوی) ی)توانالال) بگویالال) کالاله ایالالن یالالاالت وجالاله اشالالتراک) بالالا «یاالالل» دارنالال) کالاله همالالاو
وجه افترار) ناز دارن) و وجه افتراق وهالا ایالن اسالت کاله وهالا
«جهت یطابقت» است ،ایا با و ِ
دربردارن)ه عناصری از باور هستن) .به بااو دیگر ،وها ترکاب) از یال و باور هستن) 1.بالرای یثالال،
روز داشتن که  pعبارت است از یال داشتن به  pو بالاور داشالتن کاله ایتمالال ورالوع  pبسالاار کالم
است؛ رص) انجام  Φداشتن هماو یال باشتر داشتن باله  Φو بالاور داشالتن باله ایالن اسالت کاله تالو
ِ
ِ
از اینرو ،کوشش خواه) کرد که  Φرا انجام ده) .باله عنالواو راهال) دیگالر ،طرفال)ار نظریاله هاالوی)
ی)توان) یالت رواوشناخت)ای که جهاو بای) با و یطابقت داشته باش) را «نگرش یوافق» بخوان) و
سپس ادعا کن) که دالیل انگازش) را نگرشهای یوافق در کنار دیگر ایور تقویم ی)کنن).
ذهن) دارای یک جهالت
چهبسا کس) اعتراض دیگری داشته باش) که ی)تواو افزوو بر یاالت ِ
جهت یطابقت را دارن) ،ایا با یحتواهای یتفالاوت.
یطابقت ،یاالت) از نوع سوم داشت که هر دو ِ
این یاالت هم بای) با جهاو یطابقت داشته باشن) و هم جهاو بای) با وها یطابقت داشالته باشال).
ی)توانام ،نام این یاالت را «باور یال» 2بگذاریم ب)ین سبب که هم از نظالر یطابقالت داشالتن بالا
جهاو ،یانن) «باور» هستن) و هم از این نظر که جهاو بای) با وها یطابقالت داشالته باشال) ،یاننال)
یالت «باور یال» که انجام  Φدرست است ،را ی)تواو یالت) توصاف کالرد کاله
یال هستن) .این ِ
بای) با جهاو یطابقت داشته باش) چوو اگر شخص ادراک کن) که انجام  Φنادرسالت اسالت ،ایالن
یالت «باور یال» بهگونهای است که جهاو ناز بای) بالا و
«باور یال» گرایش دارد که از بان برودِ .
یطابقت داشته باش)؛ چوو داشتن این «باور یال» که انجالام  Φدرسالت اسالت ،شالخص را یسالتع)
ی)کن) که  Φرا انجام ده) .در پاسخ به این اعتراض ،طرف)ار نظریه هاوی) انکار ی)کن) کاله یالالت
ذهن) سوی) یانن) «باور یال» بتوان) وجود داشته باش)؛ چوو یالت ذهن) سوم ،رابطه باور داشالتن و

یال داشتن را ضروری ی)کن)؛ در یال) که همواره یمکن است که کس) باور داشته باش) که انجالام
کاری درست است ،ایا یال ن)اشته باش) که و را انجام ده) .همواره ی)تواو دسالتکم بالا توجاله باله
یمیظات) در یوجهات این دو را از هم یتمایز کرد .برای یثال ،انواع گونالاگوو ناعقمناالت عملال) از
ربال ضعف اراده ،ضعف روان) ،ایساس ب)فای)گ) و غاره ی)توان) سبب شود که فاعل) باور داشالته
باش) که انجام کاری درست است ،ایا یال به انجام و ن)اشته باش) (. Smith, 1994, pp. 116 - 121
 .۳انتقادات علیه استدالل بر اساس جهت مطابقت
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در این بخش ،پنج اعتراض علاه «است)الل بر اساس جهت یطابقالت» طالرح و تشالریح خواهال)
ش) .هر یک از این اعتراضات ،وجه) از اشکاالت و نگران)های نافر به این اسالت)الل را روشالن
ی)کنن) .اگر چه ی)تواو دستکم برخ) از این اعتراضات را در رالب یک گفتماو یااو یوافقان و
ّ
ی) نظر این یقاله و همچنان یجال یوجود به لحاظ یجالم،
یخالفان بسط داد ،با توجه به اه)اف ِ
ً
از پرداختن یبسوطتر به نها به صورت دیالکتاک) صرفنظر کردیم ،اوال چوو طرح یجموع نهالا
ً
ب)ین شکل خط سار است)الل) یقصود را تقویم ی)کنن) و ثاناا ،پس از طالرح اولااله نهالا در ایالن
یقاله ،ایکاو پرداختن به نها به شکل یبسوطتر در یجالهای دیگر فراهم خواه) بود.
امیال و نگرشهای گزارهای

بنا بر ای)ه «جهت یطابقت» ،یال داشتن به چازی ،هماو داشتن نگرشال) باله یالک گالزاره اسالت؛
هماوطور که باور داشتن به چازی ،داشتن نگرش) به یک گالزاره اسالت .بالاور داشالتن باله ایالن کاله
ِ
«اسمات ،اکنوو در پارک است» عبارت است از این کاله تلقال) کنالام ایالن گالزاره صالادق اسالت.
به همان شکل ،یال داشتن به این که «اسمات ،اکنوو در پارک است» عبالارت اسالت از ایالن کاله
بخواهام این گزاره صادق باش).
یاریا لوارز 1بر این باور است که هرچن) باورها نگرشهای گزارهای هستن)ِ ،اسناد این وصالف
ً
باور یعمالول
به ایاال خال) از ِاشکال ناست :اوال ،یا به یاوانات ناز ایاال را نسبت ی)دهام ،ول) ِ
این است که یاوانات رادر ناستن) به گزارهها فکر کنن) تا نگرش) در ربال نها اتخاذ کنن) .اگر ایالن
1. Maria Alvarez

✺

ً
ایاال یشترک یاالاو انسالاوها و یاوانالات (نظاالر
نگاه
،
کنام
ها
انساو
به
یختص
صرفا
توصاف را
ِ
ً
گرسنگ) یا تشنگ) تباانهای کایم یتفاوت) طلب ی)کنن) و در نتاجه ،یشخص ناست که چالرا
ً
باالاو یحتالوای یاالل بالا
یا به اشتراک انساوها و یاوانات در این ایاال رائل شال)هایم .ثاناالا ،بالرای ِ
«جملهواره بع) از که» 1الزم است که جمله در وجه التزای) باای) و در این صورت ،روشن ناسالت
که «جملهوارههای بع) از که» باانگر گزارههای وارع) باشن) کاله رابلاالت صال)ق و کالذب دارنال).
برای یثال« ،او یال دارد که اسمات ،اکنوو در پارک باش)؛ نه که اسمات اکنوو در پالارک اسالت».
لحالاظ گرایالری ،چنال)او درسالت باله نظالر
اگر نها را از وجه التزای) خود خار کنالام ،نگالاه باله
ِ
نم)رس)؛ «او یال دارد که اسمات ،اکنوو در پارک است» (. Alvarez, 2010, pp. 65 - 69
باورهای ارزشگذارانه و ابهام در معنای برخی از جمالت حاوی میل

تحلیل و نقد استدالل بر اسا

1. that-clause
2. Schueler
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شولر 2،به است)الل بر «اساس جهت یطابقت» اعتراض ی)کن) که این است)الل ،اگر به سود ایالن
دی)گاه استفاده شود که «باور» بهتنهای) نم)توان) انگازش ایجاد کن) ،یصادره به یطلوب ی)کنال).
یطابقالت
جهالت
استعاری
تعبار
ِ
ِ
ِ
طبق است)الل اسمات ،تفاوت عم)ه یااو باور به  pو یال به  pبا ِ
یتفاوت یااو و دو یعان ی)شود .بر پایه فاهر این اسالت)الل ،هالر چاله را بتالواو باله و بالاور ورد
ی)تواو به و یال داشت و بر عکس ،ایا این است)الل سبب ی)شود که یک نوع یهم) از باورهالا
ً
که برای انگازش عقمن) یهم هستن) از یا)او خار شون) .کایم یعنادار به نظر ی) ی) که کسال)
بگوی)« :ین باور دارم که ر)رشناس) ،خوب اسالت» .ایالن یالک بالاور ارزشگذاراناله باله یسالاب
ی) ی) .به نظر ی)رس) که به رغم اینکه باور به اینکه «ر)رشناس) ،خوب است» ،یعنادار است،
این که ین یال دارم که «ر)رشناس) ،خوب است» یعنای روشن) ن)ارد .یعنای این جملاله ابهالام
یطابقت یال ال یعنال) یطابقالت جهالاو بالا
جهت
ِ
باشتری پا)ا ی)کن) ،اگر گفته شود که بر اساس ِ
ذهن ال اگر ین کاری نکنم که «ر)رشناس) ،خوب باش)» ،به خاطر ایجاد یا صادق نکردو این کاله
فرض استعاره «جهالت یطابقالت» و
«ر)رشناس) ،خوب باش)» اشتباه کردهام .ب)ین ترتاب ،پاش ِ
است که گزارههای) که یحتوای باور و یال هستن) ،وضعات ایور را توصاف ی)کنن) و گزارههالای
ارزشگذارانه ناستن) .به عبارت دیگر ،از نجا که یعنا نم)ده) که گالزارهای کاله یاالل باله و تعلالق

ی)گارد ،گزاره ارزشگذارانه باش) ،گزاره ارزشگذارانه نم)توان) چازی باش) که فاعل باله و بالاور
ی) ورد .بنابراین ،این است)الل یصادره به یطلوب است (. Schueler, 2013
تفاوت در محتوای گزارهای باور و میل
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در اعتراض) دیگر ،یارگارت الاویا ِلاتل 1تفسار اسمات از جهت یطابقت و از ناسازگاری یتضمن
جهالت
در «باور یال» را به نحو افراط) «تحت اللفظ)» ی)دان)ِ .لاتل ،این نظر را یطرح ی)کن) کاله
ِ
یطابقت یتفاوت یااو باور و یال به تفاوت ویژگ)های تعریفکنن)ه باور بودو و یاالل بالودو ارجالاع
ِ
دارد .این بهخودیخود نشاو نم)ده) که یک باور نتوان) یک یال هم باش)؛ چوو این ایکاو صالوری
وجود دارد که یک یالت ذهن) یص)ار) از ویژگ)های تعریفکنن)ه هر دو باش) .این ایال)ه صالوری
تنها در صورت) ناسازگار است که این دو یجموعه ویژگ)ها ،شرایط یص)اق پا)ا کردو یتعالارض یالا
ناسازگار داشته باشن) ،یانن) ویژگ)های یربع بودو و ویژگ)های دایره بودو.
یعرف جهات یطابقت در بالاور و
ویژگ)
ویژگ) یساسات نسبت به شواه) ی)توان)
ِ
ِ
ناسازگار ِ
ّ
یال تلق) شود .باورها نسبت به شواه) دربارۀ ص)ق و کذب یحتوایشالاو یسالاس هسالتن) ،ولال)
ایاال نسبت به شواه) دربارۀ ص)ق و کذب یحتوایشالاو ّ
یسالاس ناسالتن) .اگالر رالرار باشال) یالک
یالت ذهن) یصال)ار)
جهت یطابقت را داشته باش) ،وگاه الزم است که و ِ
یالت ذهن) هر دو ِ
ِ
یالت ذهن) بای) هم شواه) یعان) را دنبال کنال) و
از ویژگ)های
یتعارض خمف وارع باش) .این ِ
ِ
جهت یطابقالت بالاور و یاالل هالر دو را در
یالت ذهن) ،نم)توان) ِ
هم نکن) .صادق است که یک ِ
ّ
رابطه با یک گزاره داشته باش) .ویژگ)های باور بودو و یال بالودو ویژگ)هالای یرکبال) هسالتن) کاله
ذهنال) «بالاور یاالل» دارای دو
یالالت
یشتمل بر نگرش گزارهای 2و یحتوای گالزارهای 3ی)شالون).
ِ
ِ
ّ
نگرش یالیحور یعطوف
یحور یعطوف به یک گزاره و یک
رش باور ِ
ِ
ویژگ) یرکب است :یک نگ ِ
به گزاره دیگر .به لحاظ صوری ،گفتن این جمله عجاب ناست که باور به  pبتوان) همچنالان یاالل
یطابقت باور است ،اگر شروط وابستگ) خمف وارالع
به  qباش) .یک یالت ذهن) ،دارای جهت
ِ
یطابقالت یاالل اسالت ،اگالر یبنالای
بر شواه) در یورد ص)ق گزاره را بر ورده کنال) و دارای جهالت
ِ
یستع) ش)و جهت ایجاد این که و گزاره صادق باش) را فراهم کن).
1. Margaret Olivia Little
2. propositional attitude
3. propositional content

✺

یطابقت یخالف،
جهت
ِ
یالت ذهن) با ِ
اگر جهات یطابقت یربوط به دو گزاره باش) ،یااو دو ِ
خمف وارع پاش نم) ی) .باور به این که  pخوب است و یال به این که  ،pدارای یحتوای
تعارض
ِ
ِ
گزارهای یتفاوت) هستن) .باور یزبور به شواه) یربوط به خوب بودو  pواکنش نشاو ی)دهال) و بالر
یسب وها تعریف ی)شود؛ در یال) که یال ی) نظر یبنای یستع) بودو جهت ایجاد کردو  pرا
ِ
پ)ریزی ی)کن) .بنا بر این ،ویژگ) خمف وارع یساسات نافر به شواه) در انسجام و سالازگاری
این تصویر از باور و یال ،به خاطر داشتن یحتوای گزارهای یتفاوت خ)شهای وارد نم)کن)؛ زیالرا
خالود
یحتوای گزارهای باور عبارت است از « ، pخوب است» و یحتوای گزارهای یال تنها همالاو ِ
« »pاست و این دو با هم یتفاوت هستن) (. Little, 1997, pp. 63-64
اشکال ناظر به حالت ذهنی جدید در تقریر مایکل اسمیت

2. primitive
3. Seeming that ~p

تحلیل و نقد استدالل بر اسا

 .1برای گاه) باشتر از یاالت ذهن) ،بهویژه یال پسزیانهای و پاشزیانهای ،نک. Pettit & Smith, 1990 :
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ذهن) زیانهای 1وجود دارد که ی)توان) باور یالا
جهت یطابقت» ،یک
در تقریر اسمات از « ِ
یالت ِ
ً
یال باش) و همچنان یک یالت ذهن) که ج)ی)ا یاصل شال)ه اسالت .نچاله سالبب ی)شالود کاله
یالت ذهن) زیانهای باور باش) ،گرایش و به زوال اسالت؛ اگالر یالالت ذهنال) ج)یال) یحتالوای)
نقاض یالت ذهن) زیانهای داشته باش) و نچه سبب ی)شود که یک یالت ذهن) زیانهای یاالل
باش) ،ع)م گرایش و به زوال است؛ اگر یالالت ذهنال) ج)یال) یحتالوای) نقالاض یالالت ذهنال)
زیانهای داشته باش) .الزم است که یالت ذهن) ج)ی) فکتها را بازنمای) کنال) تالا جهالاو را وارد
فضای شناخت) فاعل کن) .در تقریر اسمات ،یفاهام «یال» و «باور» اولاه 2و ب)وو نااز باله تباالان
در نظر گرفته نم)شون) ،بلکه ررار است که نقش کارکردی این دو« ،یال» و «باور» را تباالان کنال).
برای جلوگاری از دور ،بای) پاشفرض گرفته نشود که یالت ذهن) ج)ی) «یال» یا «باور» باشال).
از اینرو ،اسمات به جای «باور که  ،»~pاز تعبار «ادراک) با یحتوای) که  »~pاستفاده ی)کن).
یک دوراهه بر تعاان یاهات یالت ذهن) ج)ی) وجود دارد .اگر و ،یک باور یالا یسالتلزم بالاور
باش) ،نگاه تباان اسمات دوری ی)شود و نم)توان) تمایز وارع) یهمال) یاالاو «بالاور» و «یاالل»
ایجاد کن) .اگر چنان نباش) ،نگاه گونههای یتفاوت) رابلتصور است .یمکن است یالت ذهنال)
ً
ج)ی) صرفا «به نظر ی)رس)که  3»~pباشال) .در ایالن صالورت ،در یالوارد زیالادی فاعالل ی)توانال)
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بهجای باور زیانهای به  pاز این «به نظر رسا)و» دست بکش) .یمکن اسالت و ادراک «شالاه)ی
که  »~pیحسوب شود .در این صورت ،الزم است که فاعل و ادراک را شاه)ی به سود  ~pتلقال)
کن) .یکم به این که چازی شاه)ی به سالود  ~pیحسالوب ی)شالود ،خالودش یالک بالاور اسالت.
یالالت ذهنال) ج)یال) را نایشالخص رهالا کنالام و سالع) کنالام کاله از طریالق
فرض کنام یاهاالت
ِ
یالتهای زیانهای و وضعات نها نسبت به یالت ج)ی) با این یحتوا که  ، ~pنتاجه بگاریم کاله
یالت زیانهای یال است یا باور .این استراتژی ناز شکست ی)خورد؛ چالوو اگالر یالالت ج)یال)
یالت رضایت به  ~pباش) ،نگاه یال به  pناز ی)توان) گرایش به زوال داشته باش)؛ در یالال) کاله
ِ
این یغایر با ی)عای اسمات است (. Sobel & Copp, 2001
دیوی) سوبل 1و دیوی) کپ 2یعتق) هستن) که برخ) از باورهای زیانهای با ادراک) با یحتالوای) کاله
 ~pگرایش به زوال ن)ارن) .در یورد باورهای) از این رسم ،ی)تواو این یثالها را در نظر گرفت .ورتال)
رانن)های با تجربه در یک جاده گرم و خشک رانن)گ) ی)کن) ،یمکن اسالت ادراکال) بالا ایالن یحتالوا
ً
داشته باش) که جلوتر بر روی جاده فاهرا چالههای) از ب وجالود دارد ،ایالا او چالوو بارهالا سالراب را
تجربه کرده است ،به این ادراک گرایش ن)ارد که از این فکر که جاده خشک است ،دست بکشال) .در
خصوص باورهای سرسختانه یانن) باور به وجود خ)اون) ،فواهر یخالف یانن) یسئله شر نم)توانال)
از اطماناو برخ) از انساوها بکاه) .همچنان راجع به باور به یقایق ضروری نظاالر « »۵+۵ =۰ناالز
ذهن) ج)ی)ی وجود نال)ارد کاله نهالا را تضالاعف کنال) ( . Sobel & Copp, 2001یالا بایال)
هاچ یالت ِ
ای این باورها ،چوو فواهر یخالف تأثاری در از بان رفالتن نهالا نال)ارد یالا
بگویام که
اشخاص دار ِ
ِ
ً
چوو یالت ذهن) ج)ی) یعارض با نها وجود ن)ارد ،یقاقتا باور ن)ارن)
مثال نقض برای عدم حساسیت میل به صدق

اسمات  -در است)الل به سود نظریه هاوی) بالر اسالاس «جهالت یطابقالت»  -رائالل بالود کاله اگالر
شخص) باور داشته باش) که  pو گاه شود که  ،~pوگاه باور او به  pتمایل به از بان رفتن ی)کنال)،
ایا اگر یال داشته باش) که  pو گاه شود که  ،~pوگاه یال باله  pتمایالل باله از بالان رفالتن نال)ارد و
همچناو ی)خواه) جهاو را تغاار ده) .بنابراین ،باورها به نحو خمف وارالع باله شالواه) ّ
یسالاس
ِ
1. David Sobel
2. David Copp
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 .1برای دالیل یربوط به سادگ) ،از پاچا)گ)های نافر به یاهات یالت ذهن) ج)ی) در این اشکال چشمپوشال) کالردیم،
و فرض گرفتام که و ِاشکال وارد نباش).
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هستن)؛ در یال) که ایاال به نحو خمف وارع به شواه) ّ
یساس ناستن).
ِ
به نظر ی)رس) که این دی)گاه اسمات در کتاب مسئله اخالقی از وجه) دیگر ناز رابل نق) اسالت.
اگر شخص) باور داشته باش) که  ~pو یال داشته باش) که  pو سپس گاه شود که  ،pوگاه بالاور او باله
 ،~pگرایش به زوال پا)ا ی)کن) و افزوو بر و ،یال او به  ،pهم گرایش باله زوال پاال)ا ی)کنال)؛ چالوو
بهلحاظ عمل) ناعارمنه است که یال داشته باش) چازی را که از پاش یوجود است ،ایجاد کن).
شولر ،این نکته را از ینظری دیگر چنان توضاح ی)ده) که ایاالال دو ویژگال) یتفالاوت دارنال):
یک ویژگ) و است که ایاال به سبب توصاف کردو ه)ف یا غایت با اعمال ارتباط پا)ا ی)کنن).
بر اساس این ویژگ)  ،اگر کس) از پاش چازی را دارد ،هاچ عمل) وجود ن)ارد که برای کسالب و
چاز رابل انجام باش) .ویژگ) دوم و است که ایاالال ویژگال)ای شالباه دوسالت داشالتن چاالزی یالا
ترجاح دادو چازی دارن) .دو ویژگ) را ی)تواو از هم تفکاک کرد؛ یمکن است ایاال تنها ویژگال)
دوم را داشته باشن) و نه ویژگ) نخست را ( . Schueler, 2013برای یثال ،اگر شخصال) هال)فش ایالن
باش) که رن) خوو خود را پایان بااورد ،ایا یک) از دوستانش به او بستن) تعارف کنال) و او عمراله و
یال ش)ی)ی به خوردو بستن) داشته باش) ،این شخص به یعنای دوست داشتن ،یال باله خالوردو
بستن) دارد ،ایا به یعنای داشتن ه)ف ،یال به خوردو و ن)ارد .بال)ین ترتاالب شالخص ی)توانال)
ِ
چازی را که دارای و است به یعنای دوست داشتن بخواه) ،ایا یا ی)توان) چاالزی را کاله دارد باله
یعنای در نظر گرفتن ه)ف یا غایت بخواه)
ِ
ی)تواو با یثال دیگری این بح را روشنتر کرد .فرض کنام که دوست یایکل یک تماس تلفنال)
با یایکل برررار ی)کن) و به یایکل ی)گوی) که ین برای صعود از کوه باله دشالت کنالار شالهر یال)هام.
شارژ باطری گوش) تلفن ین رو به اتمام است ،ب یصرف) یا به سبب یادثهای از دست رفته و اگالر
ساعت دیگر ب به یا نرس) ،برای یا خطر جان) خواه) داشت .یایکالل! تنهالا کسال) کاله باله
تا چن)
ِ
ذهنم رسا) ی)توان) به یا کمک کن) ،تو بودی و برای همان ،با تو تماس گرفتم تا  ۵0لاتالر ب بالرای
یا بااوری .یایکل ناز پس از شنا)و این یطالب ،باور پا)ا ی)کن) 1که دوست او ب در اختاار نال)ارد
(باور به ~  pو به خاطر دوستش ،یال پا)ا ی)کن) که کاری کنال) کاله او ب در اختاالار داشالته باشال)
(یال به  . pیایکل ،باور دارد که برای انجام این کار ،خوب است کاله فالرف  ۵0لاتالری را پالر از ب
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یصرف) کن) و و را پشت یاشانش بگذارد و در اسرع ورت و را به دست دوستش برسان).
هنگای) که یایکل یشغول پا)ا کردو فرف  ۵0لاتری است ،دوستش بار دیگر تماس ی)گارد
و با خوشحال) و البته ،افهار تأسف به او ی)گوی) :ین فرایوش کرده بودم کاله  -پالاش تالر و بالرای
ایتااط  -یق)اری ب در یکاو استقراریاو ،ذخاره کردهام .هرچن) در ی)ت ب) ب) سخت) زیالادی
کشا)یم ،ایا اکنوو و ِب ذخاره ش)ه را پا)ا کردم و دیگر ناازی ناست که برای یا ب بااوری .یالا
ی)توانام با همان یق)ار ب ،زن)ه بمانام و سفر را به اتمام برسالانام .بال)ین ترتاالب ،یایکالل بالاور
ی) ورد که دوستش ب در اختاار دارد (باور به . p
با توجه به این یطالب ،ی)تواو گفت که اگر یایکل باور بااورد که دوستش ب در اختاار دارد،
وگاه نهتنها این باور او که دوستش ب در اختاار ن)ارد ،تمایل به زوال پا)ا ی)کن) ،بلکه همچنان
این یال او که کاری کن) که او ب در اختاار داشته باش) ،تمایل به زوال پا)ا خواه) کالرد .در ایالن
یثال ،ناعارمنه به نظر ی)رس) که یایکل همچناو یال خود را یفظ کن) و درص)د پر کردو فرف
 ۵0لاتری و رسان)و و به دست دوستش باش) .اگر این یطلب صالادق باشال) ،وگالاه نشالاو داده
ش)ه است که جهت یطابقت یال ناز نم)توان) هاچ یساسات) نسبت به شواه) یربوط به صال)ق
و کذب گزارهها و در نتاجه ،به یاالت شناخت) یانن) باور ن)اشته باش).
چه بسا اعتراض شود که اگر شخص باور داشته باش) که  ~pو یال داشالته باشال) کاله  pو گالاه
شود که  ،pوگاه همچناو یعقول است که یال داشته باش) که  .pدر وارع ،در اینجا شخص ربالل و
بع) از گاه) ج)ی) یال یکساو خود را یفظ کرده است و تنها چازی که در اینجا یعقالول اسالت
تغاار پا)ا کن) ،باور است و نه یال؛ چوو یال ربط) به عقمنات نال)ارد .در یثالال پالاشگفتاله هالم
ً
کایم عارمنه است که یایکل همچناو یال داشته باش) که دوستش ب در اختاالار داشالته باشال)،
یت) اگر باور دارد که او ب در اختاار دارد.
در پاسخ به این اعتراض بای) گفت که تباان) که یعترض ارائه ی)کن) ،یحتالوای یاالل را تغااالر
داده است .یحتوای یال یایکل پاش از گاه) ج)ی) این بود که کاری کنال) کاله دوسالتش ب در
ِ
اختاار داشته باش) و به تعبار دیگر ،شرایط) ایااد و ف اه کن) کاله دوسالتش در و شالرایط ب در
اختاار داشته باش) .اگر او اکنوو یال دارد که دوستش در شالرایط یوجالود بالار) بمانال) ،ایالن یاالل
ایجاد شرایط تعلق گرفته است .تفاوت
یحتوای یتفاوت) دارد .یال او اکنوو به ابقای شرایط و نه به ِ
این دو هم این گونه یشخص ی)شود که او دیگر در ص)د ایجاد همان شرایط ناسالت .همالاوطور
که شولر یتذکر ش) ،شای) بتواو گفت که کاربرد یال در این یورد به ویژگ) دوست داشتن و نه باله
کردو ه)ف یا غایت ارجاع دارد.
ویژگ) دنبال ِ
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به بااو دیگر ،بر پایه تلق) اسامت از دلال انگازش) (دلال  Rدر زیاو  tدلال انگازش) فاعالل A

ِ

ِ

را جهت انجام  Φتقویم ی)کن) ،اگر و تنها اگر  Ψای وجالود داشالته باشال) باله گونالهای کاله  Rدر t
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اض نافر به نق)ناپذیری عقمن) ایاال به طور خاص باله و نظریالههالای هاالوی) در انگاالزش وارد
 .1البته ،ناگفته نمان) که اعتر ِ
است که ایاال را نسبت به ص)ق و کذب فکتهای جهاو یکسره نایساس (یا نایتأثر ی)دانن) و نقش) برای عقمناالت در
خود به نحو ایال)هال عقمنال) فاعالل در یقالام نصالاحت و
جهتده) نها رائل ناستن) .یایکل اسمات ،بر این باور است که ِ
خود بالفعل فاعل توصاه کن) که چه ایاال) برای انجام چه کارهای) داشالته باشال) یالا چاله ایاالال) بالرای
یشورت ی)توان) به ِ
انجام کاری ،هماو یال داشتن فاعل به انجالام و اسالت؛ اگالر او
انجام چه کارهای) ن)اشته باش) .داشتن دلال هنجاری برای ِ
ً
کایم عارل ی)بود .بنابراین ،یایکل در یثال پاشگفته  -طبق نظر اسمات  -با توجه به شرایط یوجود دلاالل هنجالاری نال)ارد
که برای دوستش ب ببرد؛ ایا اگر همچناو یال به انجام این کار داشته باش) و باور به چگالونگ) بالر ورده کالردو و را داشالته
باش) ،دارای دلال برانگازانن)ه است ،و همچنان به خاطر داشتن این یال ناعارالل اسالت ( . Smith, 1994, ch. 5 & 6ایالن
یسئله که یا دالیل هنجاری ی)توانن) یتفاوت از دالیل برانگازاننال)ه باشالن) یالا ناله (تالز اینهمالان) دلاالل هنجالاری و دلاالل
انگازانن)ه  ،خود یبایثهای یفصل را شکل داده است .برای است)الل) علاه تالز اینهمالان) ،نالک Mantel, 2014, 2018 :و
برای بح های) به سود تز اینهمان) ،نک.Williams, 1979; Korsgaard, 1986; Parfit, 1997; Dancy, 2000 :
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یرتبط  Aبه انجام  Ψو یالک بالاور کاله اگالر او  Φرا انجالام
یشتمل باش) بر یک یال به نحو یناسب ِ
ده) Ψ ،را انجام داده است  ،چوو سمت چپ دو شرط) برررار است ،بای) سمت راست و هالم
برررار باش) ،ایا به نظر ی)رس) که سمت راست دوشرط) به وضوح برررار ناست.
یایکل در شرایط یذبور هاچ دلال انگازش) برای پر کردو فرف  ۵0لاتری ،گذاشتن و پشالت
1
یاشان و رسان)و و به دوستش ن)ارد.
یثال نقض ،ی)توان) دو نکته را روشن کن) 7 :چنان ناست که تعبار غاراسالتعاری اسالمات از
این ِ
جهت یطابقت ،یعن) «ابتنای خمف وارع باور و یال» در یورد تمالام ایاالال صالادق باشال)؛ ایاالال)
وجود دارن) که ی)عای اسمات دربارۀ نها صادق ناست .این دسالته از ایاالال ی)تواننال) بالا توجاله باله
ادراک ج)ی) استع)اد زوال پا)ا کنن) ۵ .و نوع از تقریرهای هاوی) که ایاالال را باله لحالاظ عقمنال)
نق)ناپذیر ی)دانن) ،در این یوارد دچار یشکل ی)شون) و نم)توانن) توجااله کننال) کاله چگوناله فاعالل
همچناو ی)توان) یال خود را یفظ کن) .در ادایه ،به بررس) چن) اعتراض و پاسخ در رابطاله بالا نکتاله
دوم ی)پردازیم.
یمکن است باز اعتراض شود که یایکل ی)توان) به طور عارمنه یال داشته باش) که یت) بعال) از
گاه) ج)ی) ،با یاشانش ۵0 ،لاتر ب شرب برای دوستش ببرد .از اینرو ،او همچناو ی)توان) یال
به ایجاد شرایط داشته باش) ب)ین شکل که او یال دارد که خودش کاری کرده باش) کاله دوسالتش ب

11
بهار ۹۳۱۱
پژوهشی اخالق پژوهی | شماره
علمیی۔ پژوهشی
فصلنامه علم
۹۳۱7
شماره || ۳7پاییز
فصلنامۀ

تحلیل و
نقد
استدال
ل بر
اسا
جهت
مطابقت
به سود
نظر یه
هیومی
انگیزش

در اختاار داشته باش) .ی)تواو به این اعتراض هم پاسخ داد که یال سابق او این بود که کاری کن) کاله
ب در اختاار دوستش ررار گارد .کار یایکل بهخودیخود تنها وساله یا طریق) بالود بالرای تحقالق و
نتاجه ،ایا با توجه به توصافات یعترض ،یشخص است کاله در ایالن شالرایط بالرای یایکالل عمالل او
یحوریت یافته است و تنها وساله یا طریق یاصل شال)و نتاجاله ناسالت .پالس ،ی)تالواو گفالت کاله
یحتوای یال او بع) از گاه) ج)ی) نسبت به یحتوای یال پاش از گاه) ج)ی) تغاار کرده است.
با این اوصاف ،به نظر ی)رس) برای داشتن یال ،الزم است فاعل گاه) یالا یالاالت شالناخت)
پاشزیانهای یانن) «باور» داشته باش) .به تعبار دیگالر ،تلقال) یناسالب از شالرایط یکال) از ایالوری
است که یال برای ایجاد تغاار در جهاو ب)او ناازین) است 1.اگر فاعل بالا توجاله جهالت یطابقالت
یال بخواه) جهاو را یطابق با یال خود کن) ،وگاه الزم است کاله گالاه باشال) کاله جهالاو اکنالوو
ًِ
چگونه است ،یحتوای یال او دراقا چاست و همچنان گاه باش) یا باور داشته باش) که وضالعات
کنون) جهاو یطابق یحتوای یال او ناست .از اینرو ،پاش از شکلگاری یال الزم است باورهای
یعان) وجود داشته باشن) و پس از شکلگاری یال هم الزم اسالت باورهالای) کاله نحالوه دسالتااب)
فاعل به ه)ف را نشاو ی)دهنال) ،وجالود داشالته باشالن) .ایاالال ،باله باورهالای) کاله فاعالل پالاش از
شالالکلگاری و ایاالالال داردّ ،
یسالالاس هسالالتن) و اگالالر چنالالان باشالال) ،نم)تالالواو گفالالت کالاله اسالالتعاره
کردو جهاو با ذهن را دارن).
جهت یطابقت نشاو ی)ده) که ایاال همواره
ارتضای یطابقت پا)ا ِ
ِ
یایکل پاش از گاه) ج)ی) ،یک باور پاشزیانهای داشت که طبق وضالعات کنالون) جهالاو،
دوستش ب در اختاار ن)ارد .باور داشت که یحتوای یال او این است که کاری کن) دوسالتش ب
در اختاار داشته باش) و همچنان باور داشت که وضعات کنون) جهاو یطابق بالا یحتالوای یاالل او
ناست .یال یایکل پاش از گاه) ج)ی) نسبت به یال او بع) از گالاه) ج)یال) ،تغااالر ی)کنال)؛
ب)ین شکل که دیگر یال ن)ارد کاری کن) که دوستش ب در اختاار داشته باش) .چالوو او از پالاش
کاذب یایکل با این یحتوا کاله دوسالتش
ب در اختاار دارد .بنابراین ،ی)تواو است)الل کرد که باور ِ
ب در اختاار ن)ارد ،در ایجاد یال بالفعل یایکل با این یحتوا که کاری کنال) کاله دوسالتش ب در
 .1جاناتاو دنس) ،در این زیانه ی)نویس)« :البته یال ب)وو باور نم)توان) کاری انجام ده)؛ چوو اگر یا نتالوانام باله فاعالل
تلق) یناسب) از شرایط نسبت دهام ،رادر نخواهام بود عمل نهای) را تباان کنام؛ زیرا دلال) بالرای فاعالل جهالت انجالام
یک کار و نه کار دیگر وجود ن)ارد ،و از همانرو ،رادر نخواهام بود کاری را کاله  -در وارالع  -انجالام داده اسالت ،تباالان
کنام .ب)ین ترتاب ،یال به باور نااز دارد؛ هماوگونه که باور به یال نااز دارد .ایا [در دیال)گاه هاالوی)م یاالل تفالوق دارد»
(. Dancy, 2000, pp. 11-12

✺

تحلیل و نقد استدالل بر اسا

 .1ناگل ناز بر این باور است که برخ) ایاال ،رابل ارزیاب) عقمن) هستن) (. see Nagel, 1970, pp. 3-32
تایس اسکنلوو اخذ ش)ه است (. see Scanlon, 1998, p. 41
ش)و یال از ِ
 .2اصطمح «یعنای ینطق)» بر ورده ِ
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اختاار داشته باش) و همچنان گاه) ج)ی) او دربارۀ این که دوسالتش ب در اختاالار دارد ،نقشال)
اساس) در دست کشا)و از این یال بالفعل ایفا ی)کن).
ِ
چه بسا کس) خرده بگارد که شای) بهتر باش) این یثال ب)ین شکل بفهمام که یایکل از پاش یالک
یال کل) به کمک کردو به دوستش داشته است و ورت) باور ورد که دوسالتش ب در اختاالار نال)ارد،
درص)د کمک به او بر ی) و ورت) گاه ش) که دوستش ناازی به کمک ن)ارد ،از کمک کالردو دسالت
کشا) .ب)ین ترتاب ،و یال پاشان و بر ورده کردو و در اینجا بای) یطمح نظر باش) ،نه باور یایکالل.
ِ
ی)تواو به این گفته چنان پاسخ داد که در اینجا ناز ی)تالواو ِّرد پالای باورهالای پاشزیانالهای را دنبالال
ً
کرد .ایتماال ،یایکل  -پاش از یال کل) به کمک کردو به دوستش  -باورها یا گاه)هالای یرتبطال)
ِ
ً
نسبت به وضالعات جهالاو داشالته اسالت .فالاهرا ،یاالل باله بالهوجالود وردو ایالر یوجالود و یاالل باله
ایاالال یعقالول) ناسالتن) .اگالر ایالن نکتاله صالادق باشال) ،وگالاه دسالتکم
یع)وم کردو ایالر یعال)وم ِ
1
یجموعهای از ایاال وجود دارن) که بر یسب عقمنات ی)تواو وها را ارزیاب) کرد .یمکالن اسالت
ّ
گفته شود که ورت) شخص به چازی یال دارد که و چاز از پاش در جهاو تحقق یافتاله باشال) ،نگالاه
یال او از پاش به یعنای ینطق) و بر ورده ش)ه است .یال به  Pبه یعنای ینطقال) بالر ورده ی)شالود،
ایساس خشنودی یا رضالایت دخاالل
اگر چنان باش) که  .Pالزم ناست که یالت رواوشناخت) یثل
ِ
ّ
2
یال) نظالر
و درکار باش) .به این یطلب هم ی)تواو پاسخ داد که اگر در یاالل تنهالا یعنالای ینطقال) و ِ
ً
ً
باش) ،نگاه ی)تواو نپذیرفت که ایاال ذاتا و ضرورتا انگازش ایجاد ی)کنن)؛ چوو روشن اسالت کاله
بر ورده ش)و یال ،به هنگام نااز یا ایسالاس ویژگ)هالای پ)ی)هشالناخت)ای نظاالر رایالش ،درد ،یالا
لذت ،ربط یستقامتری با ایجاد انگازش در رواوشناس) فاعالل دارد ،ایالا چنالان ربطال) در یاالل باله
شال)و «یاالل»
یعنای ینطق) و یشهود ناست و الزم است تباان شود که چه رابطهای یااو بالر ورده
ِ
به یعنای ینطق) و «انگازش» وجود دارد .از این گذشته ،یمکن است گفته شود کاله ورتال) شالخص
ّ
ّ
ً
به چازی یال دارد که از پاش در جهاو تحقق یافته است و یتعاربالا از تحقالق یالافتن ربلال) و یطلالع
ی)گردد ،ینشأ پا)ایش یال در او و در نتاجه یال او ،رفع ی)شود؛ نه اینکه یال او بر ورده ی)شود.
اگر طرف)ار نظریه هاوی) از ع)م تأثر یال از جهاو ع)ول کن) و بپذیرد که دسالتکم یاالل پاشالان
ِ
ِ
فاعل بای) بر باور کاذب) یبتن) نباش) ،هماوطور که به نظر ی)رس) و ویلاایز در یقاله «دالیل درونال)
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و بارون)» باله و اذعالاو ی)کنال) ( ، see Williams, 1979نگالاه ی)تالواو پرسالا) کاله یالا «یاالل» هالم
تحت تأثار جهاو ررار ی)گارد .اگر پاسخ به این پرسش یثبت باش) ،نگاه چنالان ناسالت کاله جهالت
ً
یطابقت یال صرفا اینگونه است که جهاو بای) با یال یطابقت داشته باش) ،بلکه یال در فاعل عارل
ِ
ناز با توجه اطمعات) که از جهاو یاصل ی)شود ،جرح و تع)یل ی)شود .یال ،ی)توان) به باورهای
ّ
کاذب یساس باش) .ادعای ویلاایز دربارۀ دالیل برای عمل چنان است که فاعل  Aدلال دارد کاله Φ
را انجام ده) ،تنها اگر  Aبرانگاخته شود که  Φرا انجام ده)؛ اگر تمام فکتهای یرتبط را ی)دانسالت
و به نحو عقمن) ّ
تروی ی)کالرد ( . Williams, 1979ایالن ادعالا بهروشالن) نشالاو ی)دهال) کاله در نگالاه
شرط الزم دلال داشتن است .اگر شخص باور کاذب
ویلاایز ،فق)او باور صادق به فکتهای یرتبط ِ
داشته باش) ،نگاه دلال عمل) نخواه) داشت و اگر شخص گاه شود که باورش کاذب است یا دلال
عمل) ن)ارد ،نگاه او از این جهت فار) انگازه برای انجام عمل  Φخواه) ش) .از نجا که «یال» تنها
فار) یال یرتبط هالم خواهال) شال) .بالر اسالاس دیال)گاه ضال) هاالوی)،
ینشأ انگازه است ،و شخص ِ
یساسات یال به باور کاذب به طور خاص برجسته است؛ چوو یال به  Φدر فاعل به سبب تشخاص
خوب) یا ارزش) در و پ)ی) ی)ه است و به یحض درک اشالتباه در تشالخاص از یاالاو یال)رود ،ایالا
ً
بر اساس دی)گاه هاوی) ،دراقا یشخص ناست که چرا یالال) کاله باله لحالاظ عقمنال) رابالل ارزیالاب)
ناست و جهت یطابقت با جهاو ن)ارد ،بای) بر باور کاذب یبتن) نباش) (. see Quinn, 1993
 .1نتیجهگیری

یایکل اسمات ،در ص)د بود تا تعبار استعاری «جهت یطابقت» را با تعباری غار اسالتعاری توضالاح
ده) که تفاوت عماق و ریشهای در یاهاالت بالاور و یاالل را یشالخص کنال) (. Smith, 1994, p. 112
تعبار غار استعاری ،عبارت بود از تفاوت باور و یال در ابتنای خمف وارع ،ب)ین شکل که باور باله
 Pدر صورت ادراک) با یحتوای  ~Pگرایش به زوال دارد ،ولال) یاالل باله  Pدر صالورت ادراکال) بالا
یحتوای  ~Pهمچناو بار) ی)یان) ( ، Smith, 1994, p. 115ایا این تعباالر غاالر اسالتعاری نم)توانال)
تفاوت یاهوی باور و یال را یشخص کن)؛ چوو نچه ررار است به یثابه یک یعاار باانگر تفالاوت
بناادی یااو دو ایر باش) ،الزم است که بتوان) تمام یصادیق هر یک از دو ایالر را بالهخوب) از هالم
یتمایز کن) ،بهگونهای که یا بتوانام یک یص)اق نایعلوم را  -که یشخص ناست بای) تحالت کال)ام
یک از دو ایر طبقهبن)ی شود  -از طریق و یعاار سنجا)ه و یعان کنام که تحت کال)ام یالک از و
دو ایر ررار خواه) گرفت.

✺

 .۰باورهای) نظار باور به ع)م وجود ب در جالاده بالا ادراک ب در جالاده در روز فتالاب) گالرم،
زائل نم)شون).
 .7هماوطور که ایاال) نظار ایاال یطرح ش)ه در اعتالراض پالنجم بالا ادراکال) یخالالف در فاعالل
عارل زائل خواهن) ش) .از اینرو ،هرچن) شای) اعتراض پنجم  -از جهت نق)پذیری عقمن) ایاال -
به دی)گاه اسمات وارد نباش) ،ایا از این جهت که ررار بود تعبار غاالر اسالتعاری او تفالاوت بناالادین دو
نگرش ذهن) باور و یال را شکار کن) ،وارد است .بنا براین ،تعباالر اسالمات هرچنال) غاالر اسالتعاری

جهت مطابقت به سود نظر یه هیومی انگیزش

 .۵یعنا ن)ارد که گزارههالای) کاله در وجاله اخبالاری (در یقابالل وجاله التزایال) هسالتن)  -طبالق
اعتراض نخست  -جایگزین  Pشون) ورت)  Pیتعلق یال ررار ی)گارد.
ِ
 .0گزارههای ارزشگذارانه ناز  -طبق اعتراض دوم  -نم)توانن) جایگزین  Pشون) ،ورت)  Pیتعلالق
ّ ِ
ی) نظر فالسوفاو اخمق اسالت،
یال ررار ی)گارد؛ این در یال) است که نچه باشتر در این یبح ِ
گزارههای ارزشگذارانه هستن) .از این گذشته ،رابطه ابتنای خمف وارع یورد بح ناز در همالهجا
برررار ناست؛ این رابطه هم در خصوص باورها و هم در خصوص ایاال فرو ی)ریزد.

13
تحلیل و نقد استدالل بر اسا

اگر بخواهام این نکته کل) را در یورد کنون) تطباق دهام ،چنان ی)شود :اگر شخصال) واجال)
یک نگرش ذهن) به  Pباش) و بخواه) ب)ان) که این نگرش ذهن) او تحالت نگرشهالای شالناخت)
یانن) «باور» ررار ی)گارد یا تحت نگرشهای کنشانگاز نظاالر «یاالل» ،کالاف) اسالت از راهکالار
اسمات  -ابتنای خمف وارع  -استفاده کن) ،ول) نچه اسمات به یالا ارائاله ی)کنال)  -بالا توجاله باله
نکات ذیل  -واج) ویژگ)های الزم جهت تمایز یاهوی نهادو یااو «باور» و «یال» ناست:
ّ
ی) نظر او از یالک جنباله تعباالری
 .7خود یایکل اسمات یعتق) است که «ابتنای خمف وارع» ِ
«تقریب) و ساده ش)ه» است .او به سبب اعتراض شالولر ،اذعالاو ی)کنال) کاله در یالورد گزارههالای
یربوط به گذشته و گزارههای) که ایری به خاطر کاری که فاعل انجالام ی)دهال) ،اتفالاق نم)افتال)،
ایجاد  Pنخواه) بود ،ایا در ادایه ،ی)گوی) که از نجالا کاله غالرض یالا در
یال به  Pهماو
استع)اد ِ
ِ
دالیل انگازش) و یال ،یال به وضعات ایوری است که یربوط به گذشته ناسالت و از طریالق کالار
فاعل ایجاد ی)شود همان تعبار تقریب) و ساده شال)ه کفایالت ی)کنال) (. Smith, 1994, pp. 208-209
با این یال ،به نظر ی)رس) که یشکل به همان جا ختم نم)شالود .همالاوطور کاله در اعتراضالات
سابق یشاه)ه کردیم ،گزارههای یتع)د دیگری هم هسالتن) کاله نم)تواننال) جالایگزین  Pدر تعباالر
ِ
غاراستعاری اسمات شون).
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باش) ،بهر)ری یسایح) و غاردراق است که نم)توان) به ینزله یک یعاار برای بررراری تمایز یالاهوی
بناادین یااو باور و یال بهکار رود .اگر چنان باش) ،نگاه است)الل بر اسالاس «جهالت یطابقالت» باله
1
سود نظریه هاوی)  -با این تقریر  -نم)توان) است)الل یوفق) شمرده شود.
با صرف نظر از تقریر اسمات از جهت یطابقت ،استفاده از ای)ه جهت یطابقت برای تباان کردو
تفاوت باور و یال در و نوع از تقریرهای هاوی) که ایاال را به لحاظ عقمن) نق) ناپذیر ی)داننال) ،باله
طور ضمن) این یعنا را درپ) دارد که اگر بان باور و جهاو یا یال و جهاو ع)م تطابق) پ)یال) یال) ،در
یورد رابطه باور و جهاو نقص در باور است و فرض این است که باور بای) اصالمح شالود تالا یطالابق
جهاو شود و در یورد رابطه یال و جهاو فرض این است که جهاو بای) 2تغاار کن) تالا یطالابق بالا یاالل
ایاالال
شود ( ، see Alvarez, 2010, p. 66; Schueler, 2013ایا به نظر ی)رس) کاله در خصالوص برخال) از ِ
ب)خواهانه ،شرورانه یا ض) اخمر) نهتنها جهاو نبای) تغاار کن) تا یطابق با نها شود ،بلکاله همچنالان
و ایاال بای) تغاار کنن) تا ویژگ) شرارت یا ض) اخمر) بودو را از دست ب)هن)؛ همالاوگوناله کاله در
خصوص برخ) از باورها ،یعن) باورهای ارزشگزارانه ،جهاو بایال) تغااالر کنال) تالا یطالابق و باورهالا
شود؛ نه باورها .برای یثال ،ورت) با یزبهای یختلف در یک دولالت ،عادالناله برخالورد نم)شالود،
باور به این که بای) با ایزاب یختلف عادالنه برخورد شود ،نبای) تغاار کن).
در این یقاله در ص)د ،اثبالات عال)م کالار ی) «اسالت)الل بالر اسالاس جهالت یطابقالت» باله سالود
نظریه هاوی) بر ی)یم .اگر این است)الل  -به سبب نقصهایش  -و همچنان دیگر است)اللها ،نتوانن)
ص)ق نظریه هاوی) در انگازش را نشاو داده و اثبات کنن) ،نگاه نظریههای ض) هاوی) در انگاالزش
ً
به طور ایجاب) ی)توانن) ی)ع) شون) که شرط ضروری و تنها ینشأ ،انگازش لزویا یال ناست ،بلکه
نگرشهای کنشانگاز دیگر نظار «رص)» به یثابه یالک نالوع یتمالایز یالالت ذهنال) ،یالا نگرشهالای
انجالام
شناخت) یانن) «باور» ،یا یت) خود عقل عمل) به یثابه یک ّروه ی)تواننال) در فاعالل
انگاالزش ِ
ِ
کارها را ایجاد کنن) .اگر چنان باش) ،نگاه انجام کارها یطابق با الزایات اخمر) ،یشروط باله داشالتن
یال پاشان نخواهن) بود و الزایات اخمر) ی)توانن) نقش راهنمای عمل بودو خود را ایفا کنن).
ِ
البته ،اثبات این ی)عاات ناازین) است)اللهای) یستقل است؛ در یق)یه شماری از یهالمتالرین
 .1از ارزیاباو فصلنایه اخالقپژوهی ،بابت کمک در روشنتر کردو یوضوع در این زیانه بساار سپاسگزاریم.
 .2در خصوص چگونگ) فهم یعنای «بای)» در این جممت رجوع کنا) به پانوشت یرتبط به تقریرهالای هنجالاری و توصالاف)
از جهت یطابقت در بخش دوم همان یقاله.

✺

ّ است)اللها به سود نظریههای ض) هاوی) را که در
 ذکالر،)سنت فلسفۀ اخمق یعاصر ارائه ش)هان
ّ ) تشریح هر ک)ام از و است)اللها یجال.کردیم
) این پالژوهش باله طالور تحلالال.)یوسع ی)طلب
 بحال از یاهاالت انگاالزش،تنها یک یسئله در یک گفتماو وساع را تصویر و ترسام کرد که در و
ّ
 رابطاله و بالا تلق)هالای یشالروط و، رابطه و با یاالت شناخت) و یاالت کنشانگاز دیگر،)اخمر
 انگازشال) و تباانال) در ِعال)اد،نایشروط از الزایات اخمر) و همچنان رابطه و بالا دالیالل هنجالاری
.)پرجاذبهترین و رایجترین یبای ایروزی در فلسفۀ اخمق بوده و هستن
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