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 چکیده
شناختی دیالن و اخالتق ی گوناگونی دربارۀ نسبت دین و اختق ارائه شده و یکی از آنها وابستگی روانهادیدگاه

اختقی، کوشیده است زندگی زندگی خوش و  تمایز نهادن میانبا  -فیلسوف تحلیلی معاصر -است. تامس نیگل 
تفکیالک ، قی و انفسی باله زنالدگینگاه آفا با تفکیک. او های زندگی خوش و اختقی دفاع کندتا از عینیت ارزش

دو ارائه  اختقی و  شمنشأ انگیزدربارۀ گرا گرا و درونهای بروندیدگاه ارائه   و همچنین با امیال انگیخته و ناانگیخته
های هدفالاع از مللفال قلی، راه را بالرایگرایی حالدادرون ضمن دفاع ازگرایی، تقریر حداقلی و حداکثری از درون

در زنالدگی ی گزینالدیگالرو  مصلحت اندیشی) زندگی خوش و اختقی هایو عینیت ارزشهمگرایی انگیزشی 
توان همگرایی انگیزشی در زندگی خوش و اختقی به اعتقاد او، به مدد باورهای دینی می. گشوده است (اختقی

قالی را هالای زنالدگی خالوش و اختو عینیالت ارزشهمگرایی انگیزشی را تقویت کرد و کمک  باورهای دینی به 
های اختقی به باورهای دینی انگاشت. الزامی ارزش انحصاری و غیر غیر شناختیروان یوابستگتوان نوعی می

نالوعی دفالاع از همچنالین شناختی از عینیت آنها و و دفاع روانخوش و اختقی مطلوب به زندگی زندگی  تقسیم
؛ هرچند نیگل است نظریه   از نقاط برجسته  های دینی، باوربه ی اختقهای ارزششناختی وابستگی روانخاص از 

باله  عالدم توجالهو  ها با یکالدیگربه ارتباط انسان های اختقیکردن ارزش ، محدودشناختیبر تبیین رواناو  یه  تک
 . خور تأمل است در -در تبیین چگونگی وابستگی آنها به هم  - ادیان تفاو  باورهای دینی در

 واژه هاکلید
 . اندیشی، دیگرگزینی و گرایش دینیمصلحت، اختق و نید نسبتهنجاری، تامس نیگل،  قاخت

  ׀ ایران.دانشگاه تهران،  نیارشد فلسفه دکارشناس    m.mahdi1372722@gmail.com

 ׀     مسئول( سندهی)نو ، ایران. تهران، تهراندانشگاه  نیفلسفه د اریاستاد mz.bayat@ut.ac.ir

 03/0۴/1۴00تاریخ تأیید:  �� 0۶/0۲/1۴00تاریخ پذیرش: 

https://dx.doi.org/10.22034/ethics.2021.49738.1427


می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خال
ا

   |  ی
رم 

چها
ال 

س
  | 

  
اره 

شم
ول

ا
   |

   
هار

ب
 

۱۴
۰۰

 

7۴ 

 مقدمب

و  هسالتندها هالا در زنالدگی انسالانتالرین ارزشترین ارزش یالا یکالی از مهممهماختقی های ارزش
ز تعالالالیم ا بزرگالالیدر ادیالالان و بخالالش اساسالالی هالالای از آموزهیکالالی  ،هالالای اختقالالیتوجالاله بالاله ارزش

دیگالر، دیالن  سالوی ازشده است.  که در دوره  جدید از اهمیت بیشتری برخوردار مقّدس است کتب
نالد. ها از جایگالاه بالاالیی برخوردارهای دینی نیز در زندگی بسیاری از انسانتر، آموزهیا به تعبیر دقی 

توان با تکیاله بالر ، ولی نمیاست نیز از اهمیت زیادی برخوردارارتباط دین و اختق تبیین رو، این از
اواًل ای کامًت فلسفی است؛ زیرا های دینی و اختقی نسبت میان آنها را روشن کرد و این مسئلهآموزه

 یو اختقال ینیهای دآموزه یمحتوا با یارتباط ،شودمی ارائهو اختق  نینسبت د نییتب در کهای ادله
و  ینالید یهاآموزهدر  هانییتباز  کیو قرائن به نفع هر  اهدشو ثانیًا، بر فرض وجود ارتباط هم و ندارد

بالهداد و  حیتالرج یگالریهالا را بالر دنییاز تب یکالی به آنها هیبا تک تواننمی که استای گونه به یاختق
البتاله، پالس از انتخالاب . نالدکنییک از آنهالا دفالاع ماز کدام یاختقو  ینیدهای آموزهگفت  یروشن

 مثابه ملید  استفاده کرد.  توان از شواهد و قرائن دینی بهتکیه بر ادله  فلسفی، می دیدگاه خویش با
آنهالا باله وابسالتگی »و  «استقتل دین و اختق از یکدیگر»، دو رویکرد اساسی یدر یک نگاه کل

 آنها از یک ارائه شده است که از هراستمی  کتم و فلسفۀ یااالهیا  مسیحی  و در فلسفه« یکدیگر
و قالبح  حسالن عدلیاله و نظریاله  / عقلی ی حسن و قبح ذات شده است. نظریه   ارائهگوناگونی تقریرهای 

تالوان از زمالره تقریرهالا دربالارۀ نسالبت دیالن و اخالتق را میامر الهالی  اشاعره و نظریه  نقلی  /ی شرع
ستگی یالا اسالتقتل آنهالا از تری از وابدقی های ، تبییناختق  تحلیلی معاصر در فلسفۀشمرد، اما بر

و شالناختی ، روانی، معرفت شناختی، وجودشناختیمعناشناختوابستگی یا استقتل  دیگر مانندیک
تحلیلی  اختق فیلسوف -( م… ۔1937)1. تامس نیگل(7۴ ، ص139۵، ی)فنای ارائه شده استعقتنی 
ی هاشناختی به ارزشرواننگاهی  بانیز در آثارش به نسبت دین و اختق پرداخته است. او  -معاصر

یالا  هاانسالانهای را در انگیزه آنهاهای ، عینیت ارزشیاختقزندگی مطلوب، یعنی زندگی خوش و 
 دینالی باورهالایو بر این باور است که  کردهجو وجستها انسان تر، همگرایی انگیزشیبه تعبیر دقی 

در زندگی خالوش و اختقی های ها و در نتیجه، عینیت ارزشانسان شیانگیزهمگرایی توانند به می
تواننالد انگیالزه  الزم بالرای . به اعتقاد او، ملمنالان بالا تکیاله بالر باورهالای دینالی میدنکمک کناختقی 

اخالتق هنجالاری  نظریاله   ،در این مقالالهکنند.  های زندگی خوش و اختقی پیداهمگرایی در ارزش

1. Thomas Nagel 
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ی باله اختقالهالای الزامالی ارزش انحصالاری / غیالر شالناختی غیالرگی رواندفاع او از وابسالت ونیگل 
باله ، پیش از ورود باله بحالثخواهیم کرد. توضیح داده و نقد و بررسی  - به تفصیل - باورهای دینی را

 کنیم:سه نکته مهم اشاره می
طالور کاله همان یول ،است امدهین گلیآثار ن در «ن  یشناختی اختق به دروان یوابستگ» ریتعب. 1

الزامالی  / غیالر یانحصالار ریالغ یوابسالتگ ینالوع رااو  دگاهیالد تالوانمیشد،  خواهددر مقاله روشن 
 ی،زشالیانگ یالیهمگرامعنالا کاله تحّقال  حساب آورد؛ به این  باورهای دینی بهبه  یاختق هایارزش
 هستند. آنها از یکی ینید یباورها و هاآموزه که است یگوناگون عوامل به وابسته
شالناختی باله نسالبت دیالن و اخالتق دارد، دیالن و اخالتق را باله آنجا که نیگل  نگالاهی روان . از۲

 معنای باورهای دینی و اختقی گرفته است.
های اختقی نیگل، کتالب و مقالاالتی باله زبالان انگلیسالی و همچنالین باله زبالان . دربارۀ دیدگاه3

ت، اما با ایالن هماله، چالون مسالئله  فارسی نگاشته شده و بسیاری از آثار او به فارسی ترجمه شده اس
ای دربارۀ آن یافت نشد. مقاله خوانشی نو از دیدگاه نیگل است، پیشینه

 نی لاخالق هنجاری  نظریب  . 1

ّ مسالائل و معضالت  اختقالی نیگل بر این باور است که نظریه  
 اختق هنجاری باید بتواند باله حالل 

ها با یکدیگر و نهادهالای گی زندگی و تعامل انساندستورالعملی دربارۀ چگونو  کمک کندها انسان
های اختقی باید پیرامون بایالدها و نبایالدهای رو، معتقد است که پرسشاین اجتماعی ارائه دهد. از

. (19۔۲1 ، ص139۵)نیگل،  ندزندگی در مقام عمل و چگونه زیستن باش
ها و اختقی انسالانهای اختق، انگیزه یشناسروانهای او ترین دغدغهدیگر، یکی از مهماز سوی 

اختقالی را در هالای ارزشدر نتیجه، ریشه و مبنالای و است  افعال اختقی ورای های نهفته درانگیزه
. به اعتقالاد او، داندشناسی میای از رواناختق را شاخهکرده و جو وها جستاختقی انسان انگیزه  

خالوش دارای کاله زنالدگی  تشکیل شده استاختقی خوش و زندگی ی زندگ ازیک زندگی مطلوب 
در  اختقی است و به میزان تحّقال  آنهالاهای ارزشدارای اختقی روانشناختی و زندگی های ارزش
 -ش اختق هنجاری در نظریه   -نیگل اساسی  دست یافت. دغدغه   مطلوب  توان به زندگی می زندگی  

و هیالدانان از الخالتف بسالیاری  بالراسالت. او خالوش و اختقالی زندگی های ع از عینیت ارزشدفا
همگرایالی »او باله تعبیالر وها انسالان « انگیالزه مشالتر»تتش کرده اسالت تالا بالا تکیاله بالر  فیلسوفان
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ف تعریال ارائاله   او ضالمندفالاع کنالد. خالوش و اختقالی زنالدگی در  هالااز عینیت ارزش 1«یانگیزش
از  4،اندیشالیتالوان بالا تکیاله بالر مصاللحتاست که می باوربر این  3،و انفسی 2آفاقی خاصی از نگاه
 دفاع کرد. اختقی در زندگی  از عینیت   5«دیگرگزینی»خوش و با ها در زندگی عینیت ارزش

و خالوش و اختقالی زندگی های در دفاع از ارزشنظری های واقع، نیگل با انتقاد از استدالل در
، او روانشناختی از عینیت آنها دفاع کند. به بالاورهای عینیت آنها کوشیده است تا با تکیه بر استدالل

 ،است، انگیزه ایجاد کنندخوش و اختقی زندگی پی  که درد در فردی نتواننظری نمیهای استدالل
 آدمالی دنتوانمی -ها استدالل معطوف به رفتار انسانبه نوعی مثا به - شناختیروانهای استداللولی 

از اسالتدالل عملالی  «گزینالیدیگالر»و  «مصلحت اندیشی» با تکیه بررو، او و از همین دنرا برانگیزان
اخالتق  در نظریاله  اساسالی های ، ابتدا مللفالهدر این بخشاست. گرفته بهره  اشدفاع از نظریهبرای 

و  هتوضیح دادرا دهیم تا بتوان دیدگاه او دربارۀ نسبت میان دین و اختق نیگل را توضیح میهنجاری 
 کنیم.ارزیابی 

 ن اه آفاقی و انفسی. 1. 1

های گونالاگون در حوزه هادیدگاهمل دربارۀ نگاه آفاقی و انفسی به حقیقت، همواره منشأ بسیاری از أت
توانالد میهر فرد انسانی حل این مسئله است که چگونه نیز  اساسی نیگل بوده است. دغدغه  فلسفی 

و دیالدگاه او را هالم خالود او  تاببیند منظر آفاقی  ازای گونه فراتر رود و جهان را به دمنظر خاص خو از
کاله  ، بر این باور استیو انفساز نگاه آفاقی تعریف خاصی  با ارائه  . او . (9 ، ص139۵)نیگل، گیرد بر در

چاله  های خاص فرد داشته باشد و هالرتر است که وابستگی کمتری به ویژگییا آفاقینظرگاهی آفاقی 
ی هالابالودن نظرگاه و انفسیرو، آفاقی این ترخواهد بود. ازیمیزان وابستگی رو به افزایش باشد؛ انفس

دو منظالر  بالا مقایساله  فردی اسالت. او های یک منظر به ویژگیمتغّیر بوده و تابع میزان وابستگی  افراد  
گیرد که منظر اختقی در مقایسه با منظالر علالم فیزیالک، از مانند فیزیک نتیجه میاختقی و علمی 

دارد. او واقعیالت را فالردی هالای یویژگال بالهبیشالتری زیرا وابسالتگی ؛ است عینیت کمتری برخوردار
وابسالتگی منظرهای فالردی، از  گرفتن از به میزان فاصلهداند که های متحدالمرکزی میهمچون دایره

1. motivational convergency
2. objective perspective
3. subjective perspective
4. prudence
5. altruism
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دارند، از عینیت کمتری های بعدی که وابستگی فاصله گرفته و مانند دایرههای فردی نظرگاه به ویژگی
هالای کاله از قابلیتباله میزانالی کند گمان می. بنابراین، او (Nagel, 1986, pp. 4-5)برخوردارند بیشتری 

 یابیم.  دستتوانیم به نگرش آفاقی میزیادی  حد ّ  ی، روحی و شخصی فاصله بگیریم، تاذهن
ما در برابر آینه، دیالدگاه خالویش را توضالیح از کنش و واکنش رفتارهای ای نیگل با ذکر مثال ساده

ای ناله و شالیءآیگیرد، وابسته باله دو عامالل یعنالی ، تصویری که در آینه شکل میاودهد. به گمان می
در آیناله محصالول فعالل و انفعالاال  میالان آیناله و گیرد. هر تصالویری می آینه قرار است که در مقابل

از دو عامالل فالوق، تصالویر در آیناله نیالز تغییالر خواهالد کالرد. آن است که با تغییر یکالی  ء مقابلشی  
واهد شالد، بالا تغییالر نالوع آیناله آینه تصویر متفاو  خ ء در مقابلطور که با تغییر شی   رو، هماناین از

کنالد. نیگالل بالا بیالان ایالن مثالال، توضالیح مسطح، محّدب یا مقعر بودن، تصویر نیز تغییر مییعنی 
گیالرد و می ای است که در برابالر آیناله قالرارمثابه شیء مثابه آینه و جهان هستی به دهد که انسان بهمی

بالراین، افتالد. بنالاویری اسالت کاله در آیناله میمثاباله تصال هستی نیز به در  و دریافت انسان از جهان  
آن  ای کاله در مقاباللگیری تصویر  در آینه دو عامالل آیناله و شالیءطور که در چند و چون شکلهمان

گیری فهم، در  و برداشت انسان از جهالان نیالز دو عامالل سرشالت گیرد، اثر دارد، در شکلمی قرار
 . (Nagel, 1986, pp. 6-11) جهان هستی و انسان نقش دارند

گوناله کاله هالیچتوان به هسالتی نگالاه کالرد، منظالری آفاقی هم نمی منظری کامتً  ، ازاوبه باور اما 
زیالرا ؛ ها نداشالته و تنهالا متالأثر از سرشالت هسالتی باشالدانسانیوابستگی به منش و سرشت انفسی 

کاله جهالان را نیز چنالین بشالری را خلال  نکالرده اسالت وند مصداق عینی ندارد و خدا ،چنین منظری
باله چنالین یالابی یای دسالتؤها دائمًا آرزو و رچند انسان رو، هراین منظری کامًت آفاقی بفهمد. از از

ولالی  ،اند تا از خود فراتر رفته و هستی را آنچنان کاله هسالت، ببیننالداند و تتش کردهمنظری را داشته
باله . (Nagel, 1986, pp. 4-5) بدان نزدیک شالدحدودی  توان تامی کهممکن است  ناتقریبًا آرزویی این 

از هستی، ابتدا بایالد از نظرگالاه اولیاله نسالبت آفاقی  به در  و دریافتی نسبتاً دستیابی باور نیگل، برای 
 یافالت دسالتدر  و دریالافتی  بالهوابسته به انسان فاصله گرفت تا بتالوان  در  کامتً به واقعیت یعنی 

تعامالل میالان نالوع نالوعی  ،دیدگاه نقش دارند. در اینهستی  انسان و هم جهان   که در آن هم نوع نگاه
شالوند و گالویی انسالان در مسالیر است که مدام حک و اصالتح می برقرارنگاه انسان و جهان هستی 

دیالدگاه او  ،تحت تأثیر جهالان هسالتی و شناخت خویش از هستی دارای یک سیتن اشتدادی است
برخوردارند. از عینیت بیشتری  -ش پیشینهای گاهنسبت به دید -

اسالت، ایالن  رییالتغ وتحّول  درمعرفت خود دائمًا  ندیفرا در اگر دیدگاه نیگل را بپذیریم که نظرگاه انسان
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 در مقایساله بالاتوان از عینیت یک نظرگالاه میهایی پرسش مطرح خواهد شد که با تکیه بر چه مت 
از نگالاه  شهالر دو نگالاه، تعالریفهای ویژگی ت؟ نیگل کوشیده است تا با ارائه  نظرگاه دیگر سخن گف

 - در نگالاه آفالاقی - انسالان  به باور او، اواًل آنها را نشان دهد. های را ارائه کرده و تفاو و انفسی آفاقی 
واقعیت است و ُابژه بر او  تابع شرایط ُابژه یا ،زیرا در نگاه آفاقی؛ فاعل است - در نگاه انفسی -ناظر و 
شود که مقهور شالرایط ُابالژه اسالت، امالا در بدل میشناسا تنها به ناظری  رو، فاعل  این دارد. از استیت

نقالش  فهالم و در  واقعیالت  گیری شناسا در شالکل فاعل  ه  زیست ه  زیرا تجرب؛ فاعل است ،نگاه انفسی
طالرف اسالت؛ بالدین معنالا کاله بی ،نسبت باله ارزیالابی واقعیالتقی ثانیًا، نگاه آفا. (۵ ، ص139۵)نیگل، دارد 
 دربالارۀ واقعیالت   -د خالو ه  زیسالته  شخصی و تجربهای ها و خصلتفارز از ویژگی - تواندشناسا می فاعل  

هالای شخصالی و تواند خویش را از وابستگی باله حالاال  و ظرفیالتنمی در نگاه انفسی  ولی ، کندداوری 
. (۴3 ، ص139۵، یگل)ن د و موضعی کامًت جانبدارانه نسبت به واقعیت داشته باشددرونی رها ساز

 زیسالته   باله تجرباله  گالرفتن از وابسالتگی  بالا فاصالله -ی در نگالاه آفالاق -شناسا  به باور نیگل، فاعل  
 ،کند تا به موضعی فارغدالنه نسبت به واقعیت نزدیک شود، اما در نگالاه انفسالیتتش می ،خویش

را کنالد و منظالر او عتقاله ایجالاد میدرونی و شخصالی، در او  زیسته   شناسا به تجربه   گی فاعل  وابست
. ثالثالًا، (۴3 ، ص139۵گالل، ی)نگالذارد تأثیر می اوداوری  در منظر و در نتیجه  دهد و عتئ  او شکل می

شالخص در میالان دیگالر  خود را یک شناسا در این نگاه   طلب است، یعنی فاعل  برابری« نگاه آفاقی»
خویش فراتر رود و منافع خود را  زیسته   کند تا از خویش و تجربه  کند و تتش میاشخاص تلقی می

دهالد، باله منالافع دیگالران نیالز طور که به منافع خود اهمیت میببیند و هماندر راستای منافع دیگران 
دیگالران بالوده و در کسالب منالافع  برابری نسالبت باله خالود و توجه کند و در نتیجه، خواهان و طالب  

های ، تمام امکانا ، حاال  و ظرفیتیمنافع دیگران را هم در نظر بگیرد، اما در نگاه انفس خویش  
د و در نتیجاله، نالکنمالی شناسالا، نقالش اساسالی ایفالا نگالاه فاعالل  گیالری درونی و شخصی در شکل

نسبت باله  کند و کسب منافعشمیجویانه نسبت به منافع خویش پیدا اولویتشناسا خصلتی  فاعل  
 . (۴3 ، ص139۵، نیگل) خواهد بود های دیگران از اولویت و تقدم بیشتری برخوردارمنافع و خواسته

گرفتاله و معتقالد اسالت زیسالته  رفتن از تجرباله   امکان فرا را به عینیتنیگل با تکیه بر این تفکیک، 
انداز گوناله چشالم فالارز از هالرنزدیک شالد و  1«عینی خود  » توان بهزیسته میه  از تجربروی  که با فرا

منظالری کاله کمتالرین  نگریسالت؛ - آفالاقیمنظالری  از -ها زیسته، به اشیاء و پدیده ه  شخصی و تجرب

1. objective self 



7۹ 

زیاب
ار

 ی
ت م

نسب
 نید انی

س ن
تام

گاه 
دید

 از 
الق

اخ
و 

ی
 گل

عینالی مجالّزا و منعالزل  ها دارد. خالود  و فرهنگی انسان یکوابستگی را به وضعیت تاریخی، ایدئولوژ
 است. در طول زندگی انسان  معرفتیتغییر  فراینداز انسان نیست، بلکه بخشی از 

و مختلف اد فرآن در اعینیت و ست ه شالالالالالالالالالالخص انظرگااز تنها بخشی  ،عینی د  خو
م اساسالالی گا. … کنالالدوسالالعت پیالالدا میگوناگونی   جادرندگی به زحل مختلف امر
 بالالهمثا بهن نگریستن به جهام اساسالالی، گاه نیسالالت. پیچیدار و شوپیالالدایش عینیالالت، د در

باله  و عنوان یکی از محتویا  خویش دربالر گرفتاله اسالت را صرفًا بهکه من ست مکانی ا
از نم امن میتو، یناست. بنابرد اخوون از نگریستن به بیر ، مقصالالالالالالالالالود  یگرر  دعبا

نوبت ، سپسم. فاصله بگیر، هستمدم میکرن که گماصالالالی خاد فر ه  نسنجیداز نداچشم
یگر د و دفررب آن تجاو ها هنظرگام به تماون بیراز یعنی نگریستن ، ستی ابعدم گا

ر کالالنش هگذاز رها ارین پدیددر آن، امکانی که  بالالهمثا بهن جهادن کرظ لحاو  نهمنوعا
 (Nagel, 1986, p. 63نالدحاصل میشو ءشیاا دیگالر دا  وین موجون امیا و واکنش متقابل

 .)

ا بالالا تکیالاله بالالر عینیالالت رزیالرا او ؛ بالالودن آن اسالالت از لالالوازم تبیالالین نیگالالل از عینیالت، ذومراتالالبیکالی 
و  نالدامراتالبهالم تشالکیکی و ذونگالاه آفالاقی های تبیین کرده است و ویژگینگاه آفاقی های ویژگی
از قّو  و ضالعف برخوردارنالد، عینیالت طلبی ، برابریی، فارغدلیطرفطور که ناظر بودن، بی همان

هالای بالا تکیاله بالر ویژگیبه بالاور او، بنابراین، . (Nagel, 1986, pp. 4-5) است برخوردارهم از درجاتی 
تر یالا کتوان بالدان نزدیالک و نزدیالاست و میو تشکیکی ، فهم و در  از جهان نیز طیفی ینگاه آفاق

در فهالم گالذارد و نگالاه انفسالی را کالامًت کنالار نمینگاه انفسالی او  که بر این دور و دورتر شد. افزون
داند. هم مینگاه انفسی از  متأثررو، فهم واقعیت را نای داند. ازواقعیت را هم ملثر می

 ان یختبامیال ان یختب و نا. 2. 1

ماننالد تمایالل باله  -امیال ناانگیخته  با تقسیم امیال به انگیخته و ناانگیخته، بر این باور است که نیگل
، امالا امیالال نالدنالی نداراند که ریشه در نیازهای طبیعی انسان داشته و نیاز به تأمالل عقتامیالی - غذا

اند که بالا تأمالل امیالی - غذایی از مغازه پس از احساس گرسنگی مانند میل به خرید مواد -انگیخته 
را در نظر بگیریم که نیاز به غذای سبک دارد و باید برای رو، اگر فردی این شوند. ازعقتنی ایجاد می

شاپ برود و همالین کند تا تصمیم بگیرد که به کافیتنی باید تأمل عقشاپ برود، او تهیه آن به کافی
یک میالل  تمایل به خوردن غذا کند. بنابراین،شاپ ایجاد میرفتن به کافیبرای را در او نکته، تمایلی 
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زیرا تمایل به خوردن غذا نیاز به تأمالل ؛ انگیخته استشاب میلی تمایل به رفتن به کافی و ،ناانگیخته
)نیگالل، دارد  نیالاز باله تأمالل عقتنالی سبک  خوردن غذای شاپ برای رفتن به کافیولی  ،نداردقتنی ع

گاهانه ،ها اوالً باور انسان، نیگل باور به بنابراین،. (۲0 ، ص139۵  1ختالهیانگ الیگیری امشکل در خودآ
گاهانهو  گاهاتأثیر ثانیًا،  دارندتأثیر  2ختهیناانگ در ناخودآ باله  ازیها نانسان ختهیانگ الیدر ام باورها نه  آ

گاهانه ب یول ،دارد یتأمل عقتن . نالدارد یعقتنال تأمالل باله ازیالن ختهیناانگ الیام در اورهاتأثیر ناخودآ
 دفاع کند.  دخو دگاهیتتش کرده است تا از د ختهیو ناانگ ختهیانگ الیام کیبا تفک گلین

 یخجش و اخالقها در زندگی انسان  یزه  گجناگجن از نقش انتقریرهای . 3. 1

، انگیزشی و کنشی تقسیم کنالیم، انگیالزش یکالی یها را به شناختی/ معرفتاگر ساحا  وجود انسان
ها باله تحّقال  فعالل خاصالی را در پرتالو تحّقال  فرایندی است که تمایالل انسالان از آنهاست. انگیزش  

موجالب  خالوش   رو، انگیالزش در زنالدگی  ایالن از سالازد.ها و هیجانالا  بالرآورده مینیازها، شناخت
شالود و انگیالزش میشالادکامی خالوش یعنالی متناسب بالا زنالدگی شناختی روانهای تحّق  مطلوب

از و دوری باله رفتارهالا و فضالایل اختقالی دستیابی ها برای اختقی سبب برانگیختگی درونی انسان
خوش و اختقالی ایالن اسالت پرسش اساسی در انگیزش در زندگی است و رفتارها و رذائل اختقی 

فراینالالد انگیالالزش را در فالالرد  مل اعامل یا عود و کالالدام میگیر سرچشالالمهكجا ش از نگیزایند آفرکالاله 
دو دیالالدگاه  4و برونگرایالالی 3. درونگرایالالی(1۴۲1، ص  ۲ ج، 138۲)پورافکالالاری، کنالالد ایجالالاد و تقویالالت می

 کنیم. ها اشاره میدر این بخش بدانکه  هستندقی منشأ انگیزه اختدربارۀ اساسی 

 یگرایدیدگاه برون  .1. 3. 1

تالوان گفالت کاله اخالتتف اگر بین باور اختقی، انگیزه  اختقی و رفتار اختقی تفکیالک کنالیم، می
گرایی دربارۀ نسبت میان باور و انگیزه اختقی است، نه انگیزه و رفتالار اختقالی؛ گرایی و بروندرون

گرایی در این نکته هم نظرند که انگیزه  اختقی مستلزم رفتار اختقی نیسالت. گرایی و برونیرا درونز
انگیزشالی  توانالد نقالشخود نمی خودی که هیچ باور اختقی به کندتأکید می گراییبرونرو، این از

1. motivated desire

2. unmotivated desire.

3. internalism.

4. externalism.
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اختقالی دائمالًا  یالزه  اند و تحّقال  انگفاقالد نقالش انگیزشالیفاعل اختقی  ها درداشته باشد؛ زیرا باور
نتیجاله،  در. (77۵ ، ص139۶)هرئالر،  مانند میل به انجام کار خوب اسالتمستلزم وجود عوامل دیگری 

 ;Nagel, 1978, p. 7) انگیالزه دهالداختقالی  فالاعتن هبالتواند هیچ اصل، حکم یا داوری اختقی نمی

Rosati, 2006)شالودنیالز روشالن مییالزه اختقالی . طب  این دیدگاه، تمایز میان بالاور اختقالی بالا انگ
(Korsgaard, 1986, vol. 83, no. 1, p. 9)با تمسک باله مالوارد نقضالی شگرایی در دفاع از دیدگاه. برون ،

میالل بالوده و هالیچ نالوعی بالاور اختقالی، همچنالان بی رغالم باله ، یعنی فردی که 1مانند فرد اکراتیک
باله تنهالایی  اختقی گیرند که اگر باورنتیجه می ،(Miller, 2008, p. 2)در او ایجاد نشده است ای انگیزه

آنالان نیالز هالای یکسالان در افالراد، انگیزهباید با وجالود باورهالای کرد، انگیزه  اختقی را هم ایجاد می
شالوند. بنالابراین، بالاور گونه برانگیخته نمییک به  یکسان  اختقی افراد با باورهای ولی  ،یکسان باشد

بالر ایالن  . افالزون(Shafer-Landau, 2003, p. 129)کالافی نیسالت اختقالی  یجالاد انگیالزه  اختقی برای ا
کالنش فالاعتن از تبیالین نالاتوان گرایالی بالرون کاله م( معتقالد اسالت19۵۴) 2نکا ، مایکل اسمیت

دسالت باله  بیرونالی خویش و بالدون نیالاز باله انگیالزه   اختقی باور ا تکیه بربتنها که  ای استاختقی
طبال  دیالدگاه رو، ایالن از. (Smith, 2008, p. 73-76; Shafer-Landau, 2008, p. 354)زنند یرفتار اختقی م

در او  لزومالاً بالاور فاعالل اختقالی  یسالت ونضالروری اختقی انگیزه  گرایی، نسبت میان باور و برون
شالرط  مثاباله بالهمیالل/ تمایالل فاعالل اختقالی  کند و باید در فاعل اختقیتمایل و انگیزه ایجاد نمی

 ه شود. او برانگیخت ایجاد شود تا دیگری

 یگرایدیدگاه درون .2. 3. 1

فاعالل اختقالی  درو  اسالت یاختقال زه  یالانگ مسالتلزم یاختقالنظر است که باور  نیا بر ییگرادرون
اسالت. اواًل  زیتمالام و یذاتال، ،ضالروریی؛ زیرا نسبت میان باور و انگیزه اختقکنندمی جادیا زهیانگ

اسالت؛ زیالرا مستلزم ایجاد انگیزه در فاعالل اختقالی  یاست که باور فاعل اختقدان معنا ضروری ب
 وجالود رابطاله   انگریالب ر  ییشود و این تغیاو م زه  یدر انگ رییمنجر به تغ همواره یفاعل اختق باور رییتغ

 را ییالتوان با تکیاله بالر تغرا می یاختق یهازهیانگ رییتغ است. بنابراین، زهیباور و انگ انیم یضرور
باورنالد  نیالا بررسگارد کُ  کریستین و تیاسم کلیمانند ما یلسوفانیفد. رک نییتب یاختق یباورها در

1. eccratic person.

2. michael smith.
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 تیالعقتن از یکاله از سالطح کنالدیمال جالادیا یاختقال زشیالانگ یافالراد در تنهالا یاختقالکه باور 
. (Korsgaard, 1986, vol. 83, no. 1, p. 15 & Svavarsdottir, 1999, vol. 108, no. 2, p. 163)باشالند برخوردار

 رفتالاررا مسالتلزم  یاختقال زه  یالانگ یولال ،داندمی یاختق زهیرا مستلزم انگ یباور اختق یی،گرادرون
، وجالود ینبالودن انگیالزه در فاعالل اختقال یمانند قو؛ زیرا معتقد است که عواملی داندینم یاختق

د. ویژگالی شالومالانع رفتالار اختقالی  تواندمی ی  فکر یهاشیتشویا  یروان یهایماریاختتال  و ب
بالاور و  نسالبت اسالتلزامی میالانبه ایالن معنالا کاله ؛ بودن ارتباط میان آنها است ذاتی ،گراییدوم درون

گیالرد. اختقالی دیگالر نشالأ  می از محتوای باور اختقی و نه هیچ واقعیت غیر اختقی تنها انگیزه
آخالالرین ویژگالالی  .نهفتالاله اسالالتبالالاور اختقالالی عالالل اختقالالی تنهالالا در محتالالوای فا واقالالع، انگیالالزه   در

ویژگالی  هالای اختقالی  تمایز میان باورهای اختقی و غیراختقی است، یعنی تنهالا باور ،گراییدرون
البتاله، (. Roskies, 2003, p. 51-66) را ندارنالدای انگیزشی دارنالد و دیگالر باورهالا لزومالًا چنالین ویژگالی

 . کرد دفاع یژگیو نیا انحصارتوان از دارند و نمی یزشیتوان انگ زین ینید یرهاباو
 اخالتتف اساسالی آنهالا درکاله  ارائه شالده اسالتدو تقریر حداقلی و حداکثری « گراییدرون»از 

هالا اشالاره که در این بخالش بالدان استدیگر خر باور یا انگیزه یا تمایل فاعل اختقی با یکأتقدم و ت
شالود، از ایالن نکتاله دفالاع نیالز نامیالده می« میل ۔باور»تقریر حداکثری که باور محور یا ر دکنیم. می

 آوردوجالود مالی واسالطه و مسالتقیم انگیالزه را در فاعالل اختقالی بالهکه باور اختقالی بی شده است
(Rosati, 2006; Nagel, 1978, p. 27)زه واقع، طب  این تقریر، هر باور اختقی مسالتلزم تحّقال  انگیال . در

در انجالام برخالی افعالال را انکالار  است. البته، رویکالرد بالاور محالور نقالش امیالال  در فاعل اختقی 
قائالل نیسالت و بالر ایالن نظالر اسالت کاله بالاور فاعالل نقش ملثر و مستقلی  امیال  برای ولی  ،کندنمی

بالاور  ۔محور یالا میاللمیلتواند در او انگیزه ایجاد کند، اما در تقریر حداقلی که میبه تنهایی اختقی 
اختقالی  انگیالزه   ایجاد شوند تالافاعل اختقی  ی درامیال بایدبر باور اختقی،  شود، افزوننامیده می

معتقدنالد کاله  -هالای نقال  مثالارائه  با  - . مدافعین تقریر حداقلی(Rosati, 2006)را در او پدید آورند 
نیالاز باله تحّقال  امیالال بلکه  ،انگیزه ایجاد شودفاعل اختقی گونه نیست که تنها با تحّق  باور در این

ولالی هنالوز در او  در فالردی ایجالاد شالود،ممکن است باور اختقالی رو، این مثابه واسطه دارد. از به
مسالتقیمًا  اختقالی . طبال  ایالن تقریالر، بالاور(Svavarsdottir, 2006, p. 164) انگیزه ایجالاد نشالده باشالد

انگیالزه  کنالد تالاایجالاد میفاعل اختقالی  ی دربلکه امیال را ایجاد کند،الزم  نگیزه  تواند در افراد انمی
 اختقالی در فاعالل  را امیالال  هالای اختقالی  به بیان دیگر، باور. (Nagel, 1978, p. 8) پدید آیدالزم در او 
. خته شودیبرانگ - شناختی و کنشی به مدد ترکیبی از حاال  - فاعل اختقی تا نندکایجاد می
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باله معنالای در فاعالل اختقالی  اگالر امیالال  کاله اواًل، معتقد است ، تقریر حداقلی ازانتقاد با نیگل 
خواهالد اختقی بالرای منالافع فالردی شدن باورهای  باشد، مستلزم ابزاریمین منافع فردی أتمایل به ت

از رفتالار تواننالد در هالر مالوقعیتی کند که مییتبدیل مگرانی ها را به توجیهاین تقریر انسان ،ثانیاً  ،بود
ثالثًا، این تقریر راه دفاع  .وابسته به عتئ  آنهاست د؛ زیرا تمایل  افراد  ناختقی خویش شانه خالی کن

تنها تالابع اختیالار است کاله نالهای گونه ها بهبندد؛ زیرا امیال انسانرا میاختقی عقتنی از رفتارهای 
خالویش تأثیر  ها را هم تحتبلکه اختیار انسان ،کردعقتنی نیستند که بتوان آنها را ارزیابی ها انسان

توان باورهالا را نقالد عقتنالی تنها می؛ زیرا بنددگونه نقد را هم می راه هر این تقریر   رابعاً  .دهندمی قرار
. (17 ، ص139۵)نیگالل،  نالی ندارنالدقابلیت نقالد عقت -شان اختیاریبه دلیل سرشت غیر -کرد و امیال 

گرایالی حالداقلی تقریالر تالوان از درونبالر ایالن بالاور اسالت کاله می -رغالم انتقالادا  فالوق  به - نیگل
گرایالی حالداقلی وارد اسالت گفته بر تقریالری از دورندفاعی ارائه کرد. به باور او، انتقادا  پیش قابل
 کنالیم؛ زیالرااسالتوار فاعالل اختقالی ناانگیختاله   هایانفسی و انگیزه اختقی را بر تمایت  انگیزه  که 

اناله و یجوانفسالی، شخصالی، جانبداراناله، وابسالته باله فاعالل، اولویت کامتً سرشتی اختقی  انگیزه  
هالای هالای اختقالی را بالر تمالایت  آفالاقی و انگیزه، امالا اگالر انگیزهپردازانه پیدا خواهالد کالردعلقه

اینالک، بالا . (۶0 ، ص139۵)نیگالل، از این دست برطرف خواهند شالد انگیخته استوار کنیم، اشکاالتی 
دهیم. گفته، نظریه  اختق هنجاری نیگل را توضیح میتوجه به مقدما  پیش

 هم رایی ان یزشی در زندگی خجش. 2

روانهالای ، کوشالیده اسالت تالا از عینیالت ارزشیو انفسالآفالاقی از معنای  شتعریف هنیگل با تکیه ب
روانهالای زیسالتن تالوأم بالا ارزش 1، زنالدگی خالوشاوخوش دفاع کند. به بالاور در زندگی شناختی 

تالوان از دو منظالر باله می ،باله گمالان او امالا ،داردپی  شناختی است که شادکامی مدام و مستمر را در
نالدگی طلبانه باله زلذ خوش بنگریم نگاهی به زندگی منظر انفسی  اگر از ؛خوش نگریستزندگی 

شناختی در زمان حالال اهمیالت داده و در لحظاله روانهای خواهیم داشت و در نتیجه، تنها به ارزش
منظالر  واقالع، زنالدگی خالوش از ایم. درایم و اصًت به اسالتمرار شالادکامی توجاله نکالردهزندگی کرده

 وار اسالت کاله فالرد  اسالتشناختی های روانانفسی، اواًل بر شادکامی، لذ ، خوشی، منافع و مطلوب

1. good life 
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به امید شادکامی، لذ ، خوشالی، منالافع ل خوش در زمان حازندگی های حاضر نیست از مطلوب
مثالل  -اسالت کاله متکالی  بر امیال ناانگیخته ثانیاً  و شناسی در آینده دست برداردهای روانو مطلوب

 آید. ود میبه وجاختیاری  طبیعی و غیرهای تحت تأثیر انگیزه - میل به غذا
کند که در دفاع از نگاه انفسی به همگرایی انگیزشی باله زنالدگی هایی ارائه میابتدا استدالل گلین

پالردازد. اسالتدالل نخسالت او ایالن اسالت کاله تمایالل سپس به نقد آنهالا می و خوش ارائه شده است
ها در آینالده احتمالالی بداناست و تمایل در حال  حاضر قطعی شناختی روانهای ها به ارزشانسان

توان به خالاطر وجالود تمایالل دفاع نیست و نمی قابلبر تمایل قطعی است و ترجیح تمایل احتمالی 
 .Nagel, 1978, p) کشید در زمان حال حاضر دسترفاه و شادکامی در آینده از تمایل قطعی احتمالی 

نالدارد یالا قالدر  ت به آینالده قالدر  انگیزشالی . استدالل دیگر او این است که تمایل انسان نسب(39
رو، تمایل فرد در زمان حال بر تمایل این آن نسبت به تمایل در زمان حاضر کمتر است. ازانگیزشی 

نقد منظر انفسی به زنالدگی خالوش مقام در  - نیگل .(Nagel, 1978, p. 40) در زمان آینده ترجیح دارداو 
انگیزشالی توان باله همگرایالی خوش نمیزندگی های به ارزشانفسی  با منظراواًل،  معتقد است که -

اسالت کاله صالرفًا محور متکالی ثانیًا، منظر انفسی بر تقریر میالل 1.زیرا وابسته به افرادند؛ دست یافت

 ( مشهور شده است، توضیح داده است: Persimmon sample) شکال را با مثالی که به خرمالوی نیگلنیگل این ا  . 1
 ن دارای چهار حالت زیر هستم:در روز دوشنبه م ۔

M1.تمایلی به خوردن خرمالو در روز چهارشنبه ندارم . 
M2.برای خوردن  خرمالو در روز چهارشنبه دلیلی ندارم . 
M3ام را برآورده کنم.معطوف به آینده ه  . تمایل دارم ادل
M4شنبه، دلیلی برای خوردن خرمالو در . باور دارم که در روز سهT2  داشت.خواهم

 شنبه من دارای دو حالت زیر هستم:در روز سه ۔
T1)تمایل دارم در روز چهارشنبه خرمالو بخورم. )میل ناانگیخته . 
T2کند تا خویش را برای خوردن خرمالالو در . میل ناانگیخته در زمان حاضر به تحق  چیزی در آینده مرا مجاب مد

 روز چهارشنبه آماده کنم.
 شنبه:روز چهار  ۔

W1 ،(. ۲۵ص ،139۵. تمایلی به خوردن خرمالو ندارم )نیگل 
شوند تا برای خوردن خرمالالو در روز دوشالنبه دلیلالی با هم تلفی  می M4و  M3های محور، گزینهطب  الگوی میل

پدید آمده است، ناسازگار بالا عالدم تمالایلی  M4و  M3ولی میل ناانگیخته ای که از تلفی  دو حالت  ،داشته باشم
محور اختیالاری نیسالتند و که در چهارشنبه با آن مواجه خواهم شد. بنابراین، امیال ناانگیخته در الگوی میلاست 

عقتنی را پدید آورند. بنابراین، با تکیاله بالر منظالر  توانند با هم ناسازگار باشند و در نتیجه، فرایند انگیزشی غیریم
دست یافت.توان به همگرایی انگیزشی یانفسی به زندگی خوش نم
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به دلیالل اتکالا بالر  -ثالثًا، منظر انفسی  .کندبر اهمیت منافع و تمایت  افراد در زمان حال تأکید می
باله یابی گونه میلی را تنها ابزاری بالرای دسالت برد که هراز امیال ناانگیخته بهره می - محورقریر میلت

تالوان میالان منظر انفسی بالر امیالال ناانگیختاله نمیی با اتکا ،رابعاً  .شمردامیال زمان حال  حاضر می
زیالرا امیالال ؛ رف کالردگونالاگون تعالارض را برطالهالای متعالارض یالک فالرد در زمان امیال ناانگیخته  

 . (۲۵ ، ص139۵نیگل، ؛  (Nagel, 1978, pp. 44-45اند طبیعی و غیراختیاریهای ناانگیخته تأثیر انگیزه
توانالد خالوش میشالناختی زنالدگی روانهالای معتقد است منظر آفاقی به ارزشبر این اساس، او 

؛ زیالرا اواًل ایالن منظالر (19 ، ص139۵نیگل، ) ؛ها ایجاد کندوفاق جمعی و همگرایی انگیزشی در انسان
ها و در نتیجاله، برخاسالته از اختیالار انسالانبر امیال انگیخته استوار است که تالوأم بالا تأمالل عقتنالی 

محالدود باله زمالان  طرفانه به زمان دارد و در نتیجه، قالدر  انگیزشالی بالاور  نگاهی بی ،ثانیاً هستند و 
خاصالی نالدارد و بالا دیگالر هاست که ویژگی ن دیگر زمانخاصی نیست و زمان حاضر یک زمان میا

منظالر  از -بالاور باله یالک رفتالار اختقالی ، . به باور نیگالل(Nagel, 1978, pp. 53-54)است  ها برابرزمان
دلیلالی  زمالان  زیالرا دلیالل  بی؛ ها قدر  انگیزشالی داردزمان ه  است که در هم 1زمانبیدلیلی  -ی آفاق

 زمالان ایالن اسالت کاله انسالان  دلیالل بیه  ظا  به یک اندازه واقعی است و الزماللح ه  است که در هم
شالالده و بتوانالالد بالاله  همالالانی در طالالول زمالالان برخالالوردارهالالویتی مسالالتمر داشالالته باشالالد تالالا از یالالک این

 زمان نسبت به اتفاقا  زندگی دست یابد:طرف و بیاندازی بیچشم
حاضالر  چیزی جز این نیسالت کاله حالال خود صرفاً ه  همانی با گذشته و آینداحساس این

هالای دیگالر نیالز کاله زمان تلقالی کنالیم ای در زندگی یک فرد در حالال اسالتمرار  را مرحله
توانیم پرداخالت  جداگاناله باله احسالاس ایالناند. بنابراین، میتر( آنتر با بعدمراحل )قبل

دهالیم  ایالن قالرار کانون توجه خود را همانی با گذشته و آینده را کنار بگذاریم و در عوض  
ای در زندگی خود که دارای امتالداد زمالانی اسالت، که فرد چگونه حال  حاضر را با لحظه

  .(Nagel, 1978, p. 60) انگاردیکی می
تالوانیم باله می،خالوش بنگریمزنالدگی هالای باله ارزشمنظالر آفالاقی  نیگل بر این باور است که اگر از

هالا نقالش یالابیم کاله در تمالام زمان همگرایی انگیزشالی دسالتو در نتیجه، اندیشی مصلحتنوعی 
و هالر فالرد بالا محاسالبه منالافع، لالذا ، شالادکامی و  (Nagel, 1978, pp. 48-49, 58-59)انگیزشالی دارد 

سالازی منفعالت خوشی در زمان حال  حاضر و آینده زندگی خوش در آینده را ترجیح داده و بالا بیشینه

1. derivative reason
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بخشد. بنابراین، از یک سو، بالا تکیاله بالر دلیالل خود را تحّق  می منافع ،و شادکامی خویش در آینده
عنوان یالک زمالان میالان دیگالر  زمان حاضر صرفًا به همانی انسان در طول زمان و تلقیزمان، اینبی

محور دیگالر، طبال  تقریالر میاللفردی ندارد و از سالوی  به منحصرها، زمان حاضر هیچ ویژگی زمان
دلیالل دهنالد کاله نالوعی نشالان میاندیشالی جمعالی ها خود را باله شالکل مصلحتانسانهای انگیزه

 سازند. فته و بیشینه میزمانند که منافع افراد را درنظرگربی

 اخالقیهم رایی ان یزشی در زندگی  .3

اسالت کاله تنهالا ای گوناله نیگل در زندگی اختقی این است که آیا سرشت انسالان بالهاساسی  مسئله  
تواند در فکر  منافع  موجالودا  یالا است یا می او یا خودگر1پی  منافع  شخصی  خویش، خودگزین در

دنبال تأمین منالافع خالویش باشالد یالا بایالد باله منالافع  باشد. آیا انسان تنها باید به های دیگر همانسان
 . (Nagel, 1978, p. 79) دیگران نیز توجه داشته باشد؟

به زندگی اختقالی معنالا  - در کنار توجه به منافع شخصی - به گمان نیگل، توجه به منافع دیگران
توانالالد دیگرگالالزین نیالالز باشالالد و چالالون دن میبالالو رو، انسالالان در عالالین خالالودگزینایالالن دهالالد. ازمی

توجاله باله منالافع دیگالران، توافال  در زنالدگی ه  اختقی دارای معیارهای جمعی است، در سای زندگی
تالوان زندگی است که با توجه به ارتبالاط بالا دیگالران، می 2جمعی ممکن خواهد بود. زندگی اختقی

توجاله  اساسی در زندگی اختقی، ه  نیگل، مللفرو، از نگاه این های اختقی را تأمین کرد. ازمطلوب
رو، رسالیدن باله همگرایالی انگیزشالی در زنالدگی از ایالن. (Nagel, 1978, p. 80) به منافع دیگران اسالت
محالور از طور که نیگل با تکیه بر تقریر بالاورسازی منافع دیگران است. هماناختقی در گرو بیشینه

هالا در و در نتیجاله، عینیالت ارزشانگیزشالی از همگرایی  «یندیشامصلحت»گرایی تتش کرد تا با درون
اسالت  صالدد گرایالی درمحالور از دروننیز با تکیه بر تقریر باوراختقی خوش دفاع کند، در زندگی زندگی 

  دفاع کند.اختقی ها در زندگی و در نتیجه، عینیت ارزشانگیزشی از همگرایی  «یدیگرگزین»تا با 
انجالام که فاعل اختقالی منظر انفسی به زندگی اختقی بنگریم، هر رفتاری  اگر ازبه باور نیگل، 

کامًت به سود خالود   - نهایت در -ممکن است منفعت آن به دیگران هم برسد، اما  هر چنددهد، می
از امیال ناانگیخته  محور استوار است و برخاستهمنظر انفسی بر تقریر میل؛ زیرا استفاعل اختقی 

1. self-selective

2. moral life
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کنالد. می منالدرا نسالبت باله تالأمین منالافع شخصالی ترغیالب و انگیزهفاعل اختقی  هموارهاست که 
نامالد می« خالودگزینی»یالا « خالودگروی»منظر انفسالی را  همین جهت، نیگل زندگی اختقی از به

 گوید:و در توضیح آن می (10 ، ص139۵)نیگل، 
وی هالای احتمالالی و انگیزهکالردن  هر فرد بالرای عمالل ه  لخودگزینی این باور است که اد

چگوناله بتالوان کاله  اینفارز از  ؛باید از منافع و امیال خود فرد ناشی شودکردن  برای عمل
ی منالافع یالک شالخص صالورت ایالن نگالرش، تنهالا در اساس براین منافع را تعریف کرد. 

کاله منالافع  دهالد قرارشخص دیگر تواند شخص دیگر را برانگیزاند یا دلیلی در اختیار می
از احساسالالا  او ماننالالد همالالدردی، ای آن شالالخص بالالا منالالافع او مالالرتبط یالالا متعلالال  پالالاره

 . (Nagel, 1978, p. 84) خواهی باشددلسوزی یا نیک
ندارد و تنها توجه ای توجهاز خود  فاعل اختقی  بنابراین، خودگزینی، به وجود اشخاص دیگر به غیر

خالودگزینی دو  ،سازد. به باور نیگلاست که او را از دیگر اشخاص متمایز میاختقی  به منافع فاعل
شکال اساسی دارد های دیگالران را تالوان دغدغالهنمی ،با تکیه بر منظر انفسی به زندگی اختقی( 1 :ا 

خ دهد تواند به این پرسش پاسرو، یک فرد خودگزین که نیاز به کمک دارد، نمیینهم از و تبیین کرد
هتاس کتتاب  کتابدر  ،به تعبیر ویتگنشتاین. (Nagel, 1978, p. 84) کمک کنندکه چرا دیگران باید به او 

پرسد کاله اگالر آنچاله مالن ، فرد خودگزین کسی است که این سلال را از خویش مینبی و خاکستآس
حسالاس درد کنم، همیشه تنها درد  خود من است، این فرض که شالخص  دیگالری نیالز ااحساس می

خودگزینی، خودشکن اسالت  (۲ .(Wittgenstein, 1969, p. 56) ؟داشته باشد تواندمیدارد، چه معنایی
را کاله انجالام رفتالاری  شود؛ زیرا اگر هالر فاعالل اختقالی  و منجر به شکاکیت در زندگی اختقی می

این ادعالا را داشالته باشالد کاله  تواندکس دیگر نیز می بداند، هردهد، مطلقًا برای خویش اختقی می
کشالاند نسالبیت می ه  ورطال بالهآن نیز برای او خیر مطل  است و ایالن زنالدگی اختقالی را  رفتار مقابل

(Nagel, 1978, p. 86)نیز با اشاره به این نکته که ممکن است در دفاع از خودگزینی گفته  1بلوم . الرنس
شود فاعل اختقی اهمیالت نه ساخته و سبب میشود که دیگرگزینی، تنفر و گریز از خویشتن را بیشی

بلکاله  ،اهمیت پنداشالتن خالویش نیسالتمعتقد است که دیگرگزینی به معنای سرکوب، انکار و بی، ندهد
 . (Blum, 1980, Vo. 1, p. 36) کندمشغولی نسبت به دیگران را توجیه میدیگرگزینی صرفًا اهتمام و دل

اختقالی بنگالریم، فاعالل اختقالی  منظر آفالاقی باله زنالدگی   ازبنابراین، نیگل معتقد است که اگر 

1. Lawrence E. Blume
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طرفاناله باله منالافع دیگالران بنگالرد و خالویش را فالردی میالان دیگالر اشالخاص باله تواند کالامًت بیمی
بر باور و امیال انگیخته استوار است و در نتیجه، نگرش ما باله منالافع  زیرا این منظر  ؛ آوردمی حساب

 «دیگرگزینالی»راه را برای  زندگی اختقی خواهد بود. نیگل با نگاه آفاقی   اساسی دره  دیگران نیز مللف
 .(11۔10 ، ص139۵)نیگل،  بودن دانسته است گشوده و ورود به زندگی اختقی را در گرو دیگرگزین

صالرفًا بالدین  ؛تأثیر مستقیم  نفع  یک شخص بر اعمال  شخصی دیگر اسالت ،دیگرگزینی
گالذارد. نفسه دلیل  عمل را در اختیالار شالخص دیگالر می جهت که نفع شخص  اولی فی

گونه عامل درونی  دیگری در چنالین مالوردی بالر اوضالاع و احالوال  اگر بتوان گفت که هر
گذارد، این عامل  درونی نوعی میل یا گرایش نخواهد بالود، بلکاله می بیرونی تأثیر  متقابل

 . (Nagel, 1978, p. 80) اندبیانگر آنه ساختاری خواهد بود که چنین نظامی از ادل
فراطالی نیسالت، بلکاله بالدان کند که دیگرگزینی به معنالای نیگل تأکید می ایثالار و از خودگذشالتگی ا 

کنالد، امالا ساللال می تواند با توجه به منافع دیگران تحّقال  پیالدااختقی میهای معنا است که ارزش
جمالع کالرد؟ باله بیالان دیگالر، منالافع گرگزینی ّب ذا  را با دیتوان ُح اساسی این است که چگونه می

تالوان در عالین تواند ما را برانگیزاند؟ نیگل تتش کرده تا نشان دهد که چگوناله میدیگران چگونه می
ّ ُح 

تالتش کالرده تالا از  ،اختقیبه زندگی منظر آفاقی های ذا ، دیگرگزین بود. او با تکیه بر مللفه ب 
 دفاع کند. دیگرگزینی 

 و انداز غیرشخصالیچشالم بالا تفکیالک همچنالین انفسالی ودلیالل  و دلیل آفالاقی یگل با تفکیکن
شخصالی، کوشالیده تالا تصالویری عقتنالی از  انداز غیالربا تکیه بر دلیالل آفالاقی و چشالم و شخصی

تفاو  میان دلیالل آفالاقی و انفسالی را بالا مثالالی  ،. نیگل(Nagel, 1978, p. 91-97) دیگرگزینی ارائه دهد
گرفتاله و  فرض کنید جی. ای. مالور در مسالیر کالامیونی قالرار :گویدمیاو  ؛دهدوضیح میخوبی ت به

برای خالروج از مسالیر کالامیون دلیلالی در اختیالار او  ،نزدیک شده است. در این شرایطکامیون به او 
خواهد داشت. اگر از مور پرسیده شود که به چه دلیل از مسیر کامیون خالارج شالده اسالت، ممکالن 

 زیر را بدهد:های از پاسخی است یک
 کند. تر میزندگی  مرا را طوالنی ،الف( خروج از مسیر کامیون

 تر خواهد کرد. او را طوالنی زندگی ،ب( خروج از مسیر کامیون
. (Nagel, 1978, p. 91) تر خواهد کردزندگی کسی را طوالنی ،ج( خروج از مسیر کامیون

هر شخصی نوعی عمومیت داشته و برای  ،رسد که هر سه پاسخنظر می ها بمعتقد است که ابتدوی 
انفسالی  - ختف دو پاسالخ دیگالر بر - «ب»ولی چنین نیست؛ زیرا پاسخ  ،است از اعتبار برخوردار
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تواند نسبت به هر فردی بیان شده است و کامًت می« او»یک متغّیر آزاد است که با زیرا دارای ؛ است
باله تمالایت  ها اصالًت متکالی ؛ زیالرا پاسالخانالدآفالاقی «ج»و  «الالف»یدا کند، امالا پاسالخ تفاو  پ

مثاباله دلیلالی بالرای خالروج از مسالیر  تواند از آن بالهمیرو، هر فرد دیگری این شناسا نیستند. از فاعل  
ای صرفًا ادلاله بلکه، نیستناظر به تمایت  فاعل خاصی  ، دلیل آفاقی  بنابراینکامیون استفاده کنند. 

تواند فالارز آفاقی میه  تنها ادل، نیگلبه اعتقاد تواند بدان تکیه کند. است که هر فرد در این شرایط می
از تمایت  فاعل اختقی منافع دیگران را نیز محّق  سازد و به همین جهت هم، توانالایی انگیزشالی 

 ه  ادلال ه  های دیگالر را باله انالدازانسالان ه  لالهای خودگزین این است کاله اددارند. بنابراین، مشکل انسان
 دانند. خودشان واقعی نمی

ها نسالبت باله هسالتی انسانهای گیری و تکّون بیشتر تجارب، امیال و گرایش، شکلنیگلبه باور 
ها این قابلیت را دارند تالا فالارز دهد، اما انسانهایی فردی رخ میدیدگاهه  و موجودا  دیگر از دریچ

و از موضالع خالاص خالود در جهالان  کننالدبارۀ جهان و حقای  آن تفکالر ، درهای شخصیاز گرایش
)نیگالل، نامالد می« شخصالی انداز غیالرچشم»هستی جدا شده، موضعی را اتخاذ کند که نیگل آن را 

هالا و باورهالای شخصالی خالویش باله داوریانداز شخصی، فاعل اختقالی . در چشم(۲3 ، ص139۴
وابسالته  امالور کالامتً ارزشالمندی  و همچنین کندهی محدود به جهان نظر میتوجه دارد که از نظرگا

بالدون توجاله باله شخصالی، فاعالل اختقالی  انداز غیالرشناساست، امالا در چشالم بودن فاعل   ویژه به
صالرفًا یالک فالرد در میالان دیگالر افالراد فاعل اختقالی و نگرد موقعیت و جایگاه خویش به جهان می

زمالان در زنالدگی شخصی بسیار شبیه دلیالل دائالم و بی انداز غیرن جهت، چشمشود. از ایتلقی می
-Nagel, 1978, p. 100)دانالد هالا میحاضر را یک زمان در میان دیگالر زمانخوش است که زمان حال  

انداز انداز شخصالی و دیگرگزینالی بالر چشالمخودگزینی بر چشالم بنابراین،. (۲8 ، ص139۴؛ نیگل، 101
شخصالی را نالاتوان از بیالان  انداز غیالرتوصالیف از چشالم ،ستوار اسالت. خالودگزینیشخصی ا غیر

طرفانه باله خالود داند، اما دیگرگزینی نوعی نگرش بیناقص می - در نتیجه - وکیستی فاعل اختقی 
 تا بتواند به منافع دیگران اهمیت بدهد.  کندو اوضاع و احوال جهان را در آدمی نهادینه می

آن داوری یکسالانی داشالته  ه  شخصی داشته و در سای اندازی غیربرای اینکه بتوانیم چشمبنابراین، 
یکسانی تا داوری  کنیمباید بتوانیم خویش را صرفًا یک شخص در میان دیگر اشخاص تلقی  ،باشیم

رد و بالاور گرایالی داریشه در تقریر باورمحور از درون ،داشته باشیم. البته، الزام عقتنی در دیگرگزینی
امیالال ، شخصالی انداز غیالردلیالل آفالاقی و چشالم ه  به واقعیت دیگر اشخاص نیز با تکیه بر دو مللفال

باله بالاور  و کنند. بنابراینکنند و دیگرگزینی را توجیه عقتنی میمی تولیدانگیخته را در فاعل اختقی 
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رو، ینهمال از و استوار است نت آناکامل واقعیپذیرش منافع دیگران بر  ه  نیگل، در دیگرگزینی دغدغ
انداز از چشالمتوانالد دیگرگالزین باشالد و اگالر انسالانی نمی ،انداز شخصی بنگرداز چشماگر انسانی 

؛ در زندگی اختقالی بیشالینه سالازد را خویش تواند دیگرگزین باشد و انگیزه  می ،شخصی بنگرد غیر
آفالاقی  ه  انالد و صالرفًا ادلالآفاقی ،های اختقیاوریدر دشخصی  انداز غیربرخاسته از چشم ه  زیرا ادل

توانایی توجه به منافع دیگران را  دلیل انفسی  ولی  ،جلوگیری کنند 1توانایی دارند که از خودتنهاانگاری
. شودبه خودگزینی منجر میندارد و در نتیجه، دلیل انفسی به فاعل اختقی 
به سود چیزی ارائه شود، بدان معناست شخصی، دلیل آفاقی  ز غیراندااگر از چشم افزون بر این،

در فاعالل اختقالی رفتالار اختقالی بالرای ای تواند انگیزهدفاع برای همگان است و می که دلیلی قابل
ه، انگیزه ایجاد کرده است و در نتیجطرفانه در فاعل اختقی منظری بی اززیرا دلیل آفاقی ؛ ایجاد کند

کنالد. بنالابراین، نیگالل بالا نگالاه تقویالت میتواند از رهگذر دیگرگزینی زنالدگی اختقالی را در او می
راه را  ،از درون گرایالیتقریالر حالداکثری  (۲و نگالاه آفالاقی  (1و تکیه بر اختقی های به ارزش سانهشناروان
پالیش ه  سپس کوشید با تکیاله بالر دو مللفال و گشودخوش و اختقی زندگی های دفاع از عینیت ارزشبرای 
 «یاندیشالمصاللحت»، باله مالدد اورا تبیین کند. به بالاور خوش و اختقی زندگی های ، عینیت ارزشگفته

زیالرا مصاللحت؛ توان عینیت آنهالا را تبیالین کالردمی ،اختقیدر زندگی  «یگزیندیگر» خوش ودر زندگی 
بالر دلیالل اختقالی در زندگی  «یگزیندیگر» زمان و اهتمام به آینده وش بر دلیل بیخودر زندگی اندیشی 

از درونو حالداکثری آفالاقی ها بیانگر نگاهی استوارند و این ویژگیشخصی  انداز غیرو چشمآفاقی 
را تبیین کند. خوش و اختقی زندگی های تواند عینیت ارزشاند و میگرایی
تواننالد ذیالل الزامالا  اختقی خویش معتقد است، دیگر مخلوقا  نیز می ه  گل در پایان نظرینی

الزامالاتی متفالاو  از  ،شالاید رفتالار مالا بالا دیگالر موجالودا  کاله اختقی درآیند، اما او معتقد است
  های متولد نشده را نیالز متفالاوجایگاه اختقی انسانشأن و  ه  الزاما  معمول داشته باشد. او مسئل

ای از اصالول اختقالی شالاید نتالوان نبالودن پالاره داند و معتقد است به دلیل قطعیو البته، مشکل می
 . (۵9و۵8ص. 1393)نیگل، راحتی شأن اختقی جنین را ذیل الزاماتی همچون دیگرگزینی معنا کرد  به

 تقجی  ن اه آفاقی بب زندگی مطلجب ی درنید باورهایتأثیر . 4

مصاللحت»سازی، تعمی  و تقویت به بیشینه توانیه بر باورهای دینی در ادیان میبه باور نیگل، با تک

1. solipsism
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کمالک های همگرایی انگیزشی در زندگی خوش و اختقالی مثابه مللفه به« دیگرگزینی»و « اندیشی
هالا دهند تا از آن منظر باله ارزشآفاقی منظری  ها یا ملمنانند به انساننتوامیباورهای دینی زیرا ؛ دنک

در  رو،از همالین. ند و همگرایی انگیزشی را در خویش تقویت کنندبنگرخوش و اختقی در زندگی 
وابسالالتگی  تالالوان نالالوعیی را میاختقالالهالالای ارزشو  باورهالالای دینالالینسالالبت میالالان نگالالاه نیگالالل، 

های اختقی به باورهای دینی شمرد؛ زیالرا باورهالای ارزش شناختیالزامی روان انحصاری/ غیر غیر
و همگرایالی ی اختقالهالای زنالدگی خالوش و ارزشباله نگاه آفاقی برای بستر مناسبی توانند دینی می

با تکیه  تواناندیشی( می)مصلحت در زندگی خوشرو، اگر بپذیریم که این . ازدنکنانگیزشی ایجاد 
نسالبت انسالان بالا  باله ربالط و همانی انسان در طول زمالانزمان و اینهایی همچون دلیل بیبر مللفه

و خویش را تنها یک موجود زنالده در  یابیم دست همگرایی انگیزشیو به  کنیمآفاقی نگاهی  ،هستی
منتشالر بلکه خود را موجودی  یم،و رفتارهای خویش را طب  ادله زمان حاضر توجیه نکن یملحظه نبین

 کننالد تالاها کمالک مالییز به انسان، باورهای دینی نکه فارز از زمان حاضر است یمدر طول زمان ببین
بلکاله خالویش را مسالتمر در  ،دنالصرفًا خویش را در لحظاله نبین و ببینندخود را مستمر در طول زمان 

 د. نادوار زمان تلقی کن
را تقویت زندگی اختقی )دیگرگزینی( در همگرایی انگیزشی توانند می همچنین، باورهای دینی

و خالود را  بنگرنالدشخصالی باله خالویش  انداز غیالراز چشالم ندتوانمیها به مدد آن کنند؛ زیرا انسان
 کننالد تالاها کمالک مالیواقع، باورهای دینی به انسالان . دردننشخصی میان دیگر اشخاص قلمداد ک

، بلکه خویش را جزئالی نبینندخود را بنگرند و تنها با هستی  خویش آفاقی به ربط و نسبتمنظری  از
ای از واقعیالت طور یکسان بهره که هر شخصی در این هستی بهای گونه بهند به حساب آور از هستی  

های سازی مللفالهو بیشینه «دیگرگزینی»ه  انگیزباورهای دینی، اواًل  که توان گفترو، میاین . ازدارد
ی خالوش و اختقالزنالدگی های توان از عینیت ارزشبهتر میشود و ثانیًا، ها تقویت مینسانآن در ا

. نگرندمیفراتر از نگاه فردی به هستی اندازی از چشمها انسان؛ زیرا دفاع کرد

 یارزیاب .5

زنالدگی هالای عینیالت ارزش ه  ، دغدغالیخالوش و اختقالمطلوب به زندگی زندگی  و تقسیم تفکیک
ی از عینیالت آنهالا و شالناختگرایاناله / روانتبیین عینیت آنها، دفاع عمل، تتش برای یخوش و اختق

از نقالاط باورهالای دینالی اخالتق باله هالای ارزششالناختی روان انحصالاری غیالر دفاع از وابسالتگی
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انحصالاری  تالوان از وابسالتگی غیالربالا تکیاله بالر نظریاله او مینیگل اسالت. هنجاری  نظریه   برجسته  
خالود  -زه  دیالن در حالو -نیگل چون  های اختقی به باورهای دینی دفاع کرد، اماشناختی ارزشروان

توانند به همگرایالی انگیزشالی ملمنالان ، بر این باور است که باورهای دینی تنها میداندرا شکا  می
توانالد کمالک کنالد. البتاله، کمک کنند، ولی به غیرملمنان یا افرادی مانند او که شکا  هسالتند، نمی

 نیم:کها اشاره میکه بدان دربارۀ نظریه او گفتنیز  توان نکا  دیگریمی

. نیگل با تفکیک نگاه آفاقی و انفسی تتش کرد تا از دستاوردهای نگاه آفاقی دفالاع کنالد، ولالی 1
طور که او هم اشاره کرد، رهایی از نگاه انفسی و دستیابی به نگاه آفالاقی بسالیار دشالوار اسالت؛ همان

ز آن دور شالوند. البتاله، تواننالد ااند و براحتی نمیها همواره در چنبره سّنت تاریخی خویشزیرا انسان
توانند بدان نزدیک شوند، ولی توجه به این نکته الزم است که دستیابی باله نگالاه آفالاقی تاحدودی می

خیلی راحت نیست. 

خالویش را سالامان  نظریه   ،داند و با تکیه بدانمیشناسی از روانای را شاخه« اختق» ،نیگل .۲
 ،توان انکالار کالردها را نمیانسانهای با انگیزهخوش و اختقی زندگی های داده است. ارتباط ارزش

با تکیه بر عالدم  حتی های فلسفی را نادیده گرفت وتوان دیگر تبیینآسانی نمی رسد بهبه نظر میولی 
از فلسالفی های زیرا عدم توفی  تبیین؛ کید کردأشناختی تتنها بر تبیین روان ،فلسفیهای توفی  تبیین

. توان تبیین دیگری از آنها ارائه دادو عدم توفی  آنها بدین معنا نیست که نمی آنها محل تأمل است

اخالتق را باله رفتالار اختقالی  -اخالتق  در فلسالفۀ مالدرن دوره   اندیشاله  متأثر از  - نیگل نظریه   .3
تنهالا اخالتق را افالزون بالر ایالن،  .ل اختقی توجه نکرده استیفضاتقلیل داده و به اختق به معنای 

نالداده و  اهمیالت چنالدان و ارتباط با دیگران تقلیل داده است و باله ارتبالاط بالا طبیعالتبه دیگرگزینی 
شالخص باله منظالر سالوم از رود کالهانتظار مالیاو  نظریه  از ارتباط با خداوند را نادیده گرفته است، اما 

هالای زیباشناسالانه انسالان بالا طبیعالت را از جالنس ارزش ارتباط ،ارتباط با خداوند نیز بپردازد. نیگل
هالای زیباشناسالانه منظالر ارزش تالوان ازمی، هرچند رسد، اما به نظر می(۵7 ، ص1393)نیگل، داند می

طالور کاله در  به طبیعت و گیاهان نیز داشالت و همالاناختقی توان نگاهی به طبیعت نگریست، می
اختقالی داشالته باشالیم، در ارتبالاط بالا طبیعالت نیالز توانیم نگالاهی یم مواجهه با دیگران و حیوانا   

 های فلسفی شرق کاله بالرای گیاهالان  اساس سّنت ویژه بربه ؛داشته باشیمتوانیم موضعی اختقی می
از کنار ارتباط با طبیعالت گذشالته اسالت به سادگی او  این، نظریه  بربنانوعی از نفس نباتی را معتقدند. 

انسان با طبیعت را تبیین کند. اند ارتباط اختقی توو نمی
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دفالاع اختقالی  خوش و زندگیدر همگرایی انگیزشی نیگل از نقش باورهای دینی در تقویت  .۴
هالای گونالاگونی از همگرایالی توان با توجه به تفاو  باورهای دینی در ادیان  تبیینکرده است، اما می

کرد. مقایسه  ارائه داد و آنها را با هم

 نتیجب. ۶

های کاله باله جنباله اخالتقدر مقایساله بالا دیگالر فیلسالوفان تحلیلالی  - نگاه نیگل به اختق هنجاری
هالالای گزارهشناسالالی اخالالتق و معرفتهالالای ارزش، وجودشناسالالی یمفالالاهیم اختقالالمعناشناسالالی 

یالن منظالر هالم باله اخالتق از ا تالواندهالد کاله مالیتوجه است و نشان می قابل - پردازندمیاختقی 
 تالواننظریاله  او، می . یکی از دستاوردهای نظریه  اختق هنجاری نیگل این است که بنا برنگریست

باورهالای دینالی دفالاع باله  یاختقالهای الزامی ارزش / غیر انحصاری شناختی غیررواناز وابستگی 
های هالر یالک از ادیالان تکیه بر آموزه با -گذارد تا دان و فیلسوفان میکرد و چارچوبی در اختیار الهی

دیگر مقایسه کنند. ارائه کرده و آنها را با یک تبیینی از چگونگی ارتباط آنها با هم -
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