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چکیده
دیدگاههای گوناگونی دربارۀ نسبت دین و اختق ارائه شده و یکی از آنها وابستگی روانشناختی دیالن و اخالتق
است .تامس نیگل  -فیلسوف تحلیلی معاصر -با تمایز نهادن میان زندگی خوش و زندگی اختقی ،کوشیده است
تا از عینیت ارزشهای زندگی خوش و اختقی دفاع کند .او با تفکیک نگاه آفاقی و انفسی باله زنالدگی ،تفکیالک
امیال انگیخته و ناانگیخته و همچنین با ارائه دیدگاههای برونگرا و درونگرا دربارۀ منشأ انگیزش اختقی و ارائه دو
تقریر حداقلی و حداکثری از درونگرایی ،ضمن دفاع از درونگرایی حالداقلی ،راه را بالرای دفالاع از مللفالههای
همگرایی انگیزشی و عینیت ارزشهای زندگی خوش و اختقی (مصلحت اندیشی و دیگالرگزینالی در زنالدگی
اختقی) گشوده است .به اعتقاد او ،به مدد باورهای دینی میتوان همگرایی انگیزشی در زندگی خوش و اختقی
را تقویت کرد و کمک باورهای دینی به همگرایی انگیزشی و عینیالت ارزشهالای زنالدگی خالوش و اختقالی را
میتوان نوعی وابستگی روانشناختی غیر انحصاری و غیر الزامی ارزشهای اختقی به باورهای دینی انگاشت.
تقسیم زندگی مطلوب به زندگی خوش و اختقی و دفاع روانشناختی از عینیت آنها و همچنالین دفالاع از نالوعی
خاص از وابستگی روانشناختی ارزشهای اختقی به باورهای دینی ،از نقاط برجسته نظریه نیگل است؛ هرچند
تکیه او بر تبیین روانشناختی ،محدود کردن ارزشهای اختقی به ارتباط انسانها با یکالدیگر و عالدم توجاله باله
تفاو باورهای دینی در ادیان  -در تبیین چگونگی وابستگی آنها به هم  -در خور تأمل است.
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ارزشهای اختقی مهمترین ارزش یالا یکالی از مهمتالرین ارزشهالا در زنالدگی انسالانها هسالتند و
توجالاله بالاله ارزشهالالای اختقالالی ،یکالالی از آموزههالالای اساسالالی در ادیالالان و بخالالش بزرگالالی از تعالالالیم
ّ
کتب مقدس است که در دوره جدید از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .از سالوی دیگالر ،دیالن
یا به تعبیر دقی تر ،آموزههای دینی نیز در زندگی بسیاری از انسانها از جایگالاه بالاالیی برخوردارنالد.
از اینرو ،تبیین ارتباط دین و اختق نیز از اهمیت زیادی برخوردار است ،ولی نمیتوان با تکیاله بالر
ً
ً
آموزههای دینی و اختقی نسبت میان آنها را روشن کرد و این مسئلهای کامت فلسفی است؛ زیرا اوال
ادلهای که در تبیین نسبت دین و اختق ارائه میشود ،ارتباطی با محتوای آموزههای دینی و اختقالی
ً
ندارد و ثانیا ،بر فرض وجود ارتباط هم شواهد و قرائن به نفع هر یک از تبیینها در آموزههای دینالی و
اختقی به گونهای است که نمیتوان با تکیه به آنها یکالی از تبیینهالا را بالر دیگالری تالرجیح داد و باله
روشنی گفت آموزههای دینی و اختقی از کدامیک از آنهالا دفالاع میکننالد .البتاله ،پالس از انتخالاب
دیدگاه خویش با تکیه بر ادله فلسفی ،میتوان از شواهد و قرائن دینی به مثابه ملید استفاده کرد.
در یک نگاه کلی ،دو رویکرد اساسی «استقتل دین و اختق از یکدیگر» و «وابسالتگی آنهالا باله
یکدیگر» در فلسفه و االهیا مسیحی یا کتم و فلسفۀ استمی ارائه شده است که از هر یک از آنها
تقریرهای گوناگونی ارائه شده است .نظریه حسن و قبح ذاتی  /عقلی عدلیاله و نظریاله حسالن و قالبح
شرعی  /نقلی اشاعره و نظریه امر الهالی را میتالوان از زمالره تقریرهالا دربالارۀ نسالبت دیالن و اخالتق
برشمرد ،اما در فلسفۀ اختق تحلیلی معاصر ،تبیینهای دقی تری از وابستگی یالا اسالتقتل آنهالا از
یکدیگر مانند وابستگی یا استقتل معناشناختی ،وجودشناختی ،معرفت شناختی ،روانشالناختی و
عقتنی ارائه شده است (فنایی ،139۵ ،ص  .)7۴تامس نیگل1937(1۔… م)  -فیلسوف اختق تحلیلی
معاصر -نیز در آثارش به نسبت دین و اختق پرداخته است .او با نگاهی روانشناختی به ارزشهای
زندگی مطلوب ،یعنی زندگی خوش و اختقی ،عینیت ارزشهای آنها را در انگیزههای انسالانها یالا
به تعبیر دقی تر ،همگرایی انگیزشی انسانها جستوجو کرده و بر این باور است که باورهالای دینالی
میتوانند به همگرایی انگیزشی انسانها و در نتیجه ،عینیت ارزشهای اختقی در زندگی خالوش و
اختقی کمک کنند .به اعتقاد او ،ملمنالان بالا تکیاله بالر باورهالای دینالی میتواننالد انگیالزه الزم بالرای
همگرایی در ارزشهای زندگی خوش و اختقی پیدا کنند .در این مقالاله ،نظریاله اخالتق هنجالاری
1. Thomas Nagel

نیگل و دفاع او از وابسالتگی روانشالناختی غیالر انحصالاری  /غیالر الزامالی ارزشهالای اختقالی باله
باورهای دینی را  -به تفصیل  -توضیح داده و نقد و بررسی خواهیم کرد .پیش از ورود باله بحالث ،باله
سه نکته مهم اشاره میکنیم:
 .1تعبیر «وابستگی روانشناختی اختق به دین» در آثار نیگل نیامده است ،ولی همانطالور کاله
در مقاله روشن خواهد شد ،میتالوان دیالدگاه او را نالوعی وابسالتگی غیالر انحصالاری  /غیالر الزامالی
ّ
ارزشهای اختقی به باورهای دینی به حساب آورد؛ به این معنالا کاله تحقال همگرایالی انگیزشالی،
وابسته به عوامل گوناگونی است که آموزهها و باورهای دینی یکی از آنها هستند.
 .۲از آنجا که نیگل نگالاهی روانشالناختی باله نسالبت دیالن و اخالتق دارد ،دیالن و اخالتق را باله
معنای باورهای دینی و اختقی گرفته است.
 .3دربارۀ دیدگاههای اختقی نیگل ،کتالب و مقالاالتی باله زبالان انگلیسالی و همچنالین باله زبالان
فارسی نگاشته شده و بسیاری از آثار او به فارسی ترجمه شده است ،اما با ایالن هماله ،چالون مسالئله
مقاله خوانشی نو از دیدگاه نیگل است ،پیشینهای دربارۀ آن یافت نشد.
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 .1نظریب اخالق هنجاری نی ل

ّ
نیگل بر این باور است که نظریه اختق هنجاری باید بتواند باله حالل مسالائل و معضالت اختقالی
انسانها کمک کند و دستورالعملی دربارۀ چگونگی زندگی و تعامل انسانها با یکدیگر و نهادهالای
اجتماعی ارائه دهد .از اینرو ،معتقد است که پرسشهای اختقی باید پیرامون بایالدها و نبایالدهای
زندگی در مقام عمل و چگونه زیستن باشند (نیگل ،139۵ ،ص ۲1۔.)19
از سوی دیگر ،یکی از مهمترین دغدغههای او روانشناسی اختق ،انگیزههای اختقی انسالانها و
انگیزههای نهفته در ورای افعال اختقی است و در نتیجه ،ریشه و مبنالای ارزشهالای اختقالی را در
انگیزه اختقی انسانها جستوجو کرده و اختق را شاخهای از روانشناسی میداند .به اعتقالاد او،
یک زندگی مطلوب از زندگی خوش و زندگی اختقی تشکیل شده است کاله زنالدگی خالوش دارای
ّ
ارزشهای روانشناختی و زندگی اختقی دارای ارزشهای اختقی است و به میزان تحقال آنهالا در
زندگی میتوان به زندگی مطلوب دست یافت .دغدغه اساسی نیگل  -در نظریه اختق هنجاریش -
دفاع از عینیت ارزشهای زندگی خالوش و اختقالی اسالت .او بالر خالتف بسالیاری از الهیالدانان و
فیلسوفان تتش کرده اسالت تالا بالا تکیاله بالر «انگیالزه مشالتر » انسالانها وباله تعبیالر او «همگرایالی
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انگیزشی» 1از عینیت ارزشهالا در زنالدگی خالوش و اختقالی دفالاع کنالد .او ضالمن ارائاله تعریالف
خاصی از نگاه آفاقی 2و انفسی 3،بر این باور است که میتالوان بالا تکیاله بالر مصاللحتاندیشالی 4،از
عینیت ارزشها در زندگی خوش و با «دیگرگزینی» 5از عینیت در زندگی اختقی دفاع کرد.
در واقع ،نیگل با انتقاد از استداللهای نظری در دفاع از ارزشهای زندگی خالوش و اختقالی و
عینیت آنها کوشیده است تا با تکیه بر استداللهای روانشناختی از عینیت آنها دفاع کند .به بالاور او،
استداللهای نظری نمیتوانند در فردی که در پی زندگی خوش و اختقی است ،انگیزه ایجاد کنند،
ولی استداللهای روانشناختی  -به مثابه نوعی استدالل معطوف به رفتار انسانها  -میتوانند آدمالی
را برانگیزانند و از همینرو ،او با تکیه بر «مصلحت اندیشی» و «دیگالرگزینالی» از اسالتدالل عملالی
برای دفاع از نظریهاش بهره گرفته است .در این بخش ،ابتدا مللفالههای اساسالی در نظریاله اخالتق
هنجاری نیگل را توضیح میدهیم تا بتوان دیدگاه او دربارۀ نسبت میان دین و اختق را توضیح داده و
ارزیابی کنیم.
7۶

 .1 .1ن اه آفاقی و انفسی
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تأمل دربارۀ نگاه آفاقی و انفسی به حقیقت ،همواره منشأ بسیاری از دیدگاهها در حوزههای گونالاگون
فلسفی بوده است .دغدغه اساسی نیگل نیز حل این مسئله است که چگونه هر فرد انسانی میتوانالد
از منظر خاص خود فراتر رود و جهان را به گونهای از منظر آفاقی ببیند تا خالود او و دیالدگاه او را هالم
در برگیرد (نیگل ،139۵ ،ص  . .)9او با ارائه تعریف خاصی از نگاه آفاقی و انفسی ،بر این باور است کاله
نظرگاهی آفاقی یا آفاقیتر است که وابستگی کمتری به ویژگیهای خاص فرد داشته باشد و هالر چاله
میزان وابستگی رو به افزایش باشد؛ انفسیترخواهد بود .از اینرو ،آفاقی و انفسی بالودن نظرگاههالای
افراد ّ
متغیر بوده و تابع میزان وابستگی یک منظر به ویژگیهای فردی اسالت .او بالا مقایساله دو منظالر
اختقی و علمی مانند فیزیک نتیجه میگیرد که منظر اختقی در مقایسه با منظالر علالم فیزیالک ،از
عینیت کمتری برخوردار است؛ زیرا وابسالتگی بیشالتری باله ویژگالیهالای فالردی دارد .او واقعیالت را
همچون دایرههای متحدالمرکزی میداند که به میزان فاصله گرفتن از منظرهای فالردی ،از وابسالتگی
1. motivational convergency
2. objective perspective
3. subjective perspective
4. prudence
5. altruism
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نظرگاه به ویژگیهای فردی فاصله گرفته و مانند دایرههای بعدی که وابستگی کمتری دارند ،از عینیت
بیشتری برخوردارند ( .)Nagel, 1986, pp. 4-5بنابراین ،او گمان میکند باله میزانالی کاله از قابلیتهالای
ّ
ذهنی ،روحی و شخصی فاصله بگیریم ،تا حد زیادی میتوانیم به نگرش آفاقی دست یابیم.
نیگل با ذکر مثال سادهای از کنش و واکنش رفتارهای ما در برابر آینه ،دیالدگاه خالویش را توضالیح
میدهد .به گمان او ،تصویری که در آینه شکل میگیرد ،وابسته باله دو عامالل یعنالی آیناله و شالیءای
است که در مقابل آینه قرار میگیرد .هر تصالویری در آیناله محصالول فعالل و انفعالاال میالان آیناله و
شیء مقابل آن است که با تغییر یکالی از دو عامالل فالوق ،تصالویر در آیناله نیالز تغییالر خواهالد کالرد.
از اینرو ،همان طور که با تغییر شیء در مقابل آینه تصویر متفاو خواهد شالد ،بالا تغییالر نالوع آیناله
ّ
یعنی مسطح ،محدب یا مقعر بودن ،تصویر نیز تغییر میکنالد .نیگالل بالا بیالان ایالن مثالال ،توضالیح
میدهد که انسان به مثابه آینه و جهان هستی به مثابه شیءای است که در برابالر آیناله قالرار میگیالرد و
در و دریافت انسان از جهان هستی نیز به مثاباله تصالویری اسالت کاله در آیناله میافتالد .بنالابالراین،
همانطور که در چند و چون شکلگیری تصویر در آینه دو عامالل آیناله و شالیءای کاله در مقابالل آن
قرار میگیرد ،اثر دارد ،در شکلگیری فهم ،در و برداشت انسان از جهالان نیالز دو عامالل سرشالت
جهان هستی و انسان نقش دارند (.)Nagel, 1986, pp. 6-11
ً
اما به باور او ،از منظری کامت آفاقی هم نمیتوان به هسالتی نگالاه کالرد ،منظالری کاله هالیچگوناله
وابستگی به منش و سرشت انفسی انسانیها نداشالته و تنهالا متالأثر از سرشالت هسالتی باشالد؛ زیالرا
چنین منظری ،مصداق عینی ندارد و خداوند نیز چنالین بشالری را خلال نکالرده اسالت کاله جهالان را
ً
ً
از منظری کامت آفاقی بفهمد .از اینرو ،هر چند انسانها دائما آرزو و رؤیای دسالتیالابی باله چنالین
منظری را داشتهاند و تتش کردهاند تا از خود فراتر رفته و هستی را آنچنان کاله هسالت ،ببیننالد ،ولالی
ً
این آرزویی تقریبا نا ممکن است که میتوان تا حدودی بدان نزدیک شالد ( .)Nagel, 1986, pp. 4-5باله
ً
باور نیگل ،برای دستیابی به در و دریافتی نسبتا آفاقی از هستی ،ابتدا بایالد از نظرگالاه اولیاله نسالبت
ً
به واقعیت یعنی در کامت وابسته به انسان فاصله گرفت تا بتالوان باله در و دریالافتی دسالت یافالت
که در آن هم نوع نگاه انسان و هم جهان هستی نقش دارند .در این دیدگاه ،نالوعی تعامالل میالان نالوع
نگاه انسان و جهان هستی برقرار است که مدام حک و اصالتح میشالوند و گالویی انسالان در مسالیر
شناخت خویش از هستی دارای یک سیتن اشتدادی است و تحت تأثیر جهالان هسالتی ،دیالدگاه او
 نسبت به دیدگاههای پیشینش  -از عینیت بیشتری برخوردارند.ً
ّ
اگر دیدگاه نیگل را بپذیریم که نظرگاه انسان در فرایند معرفت خود دائما در تحول و تغییالر اسالت ،ایالن
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پرسش مطرح خواهد شد که با تکیه بر چه مت هایی میتوان از عینیت یک نظرگالاه در مقایساله بالا
نظرگاه دیگر سخن گفت؟ نیگل کوشیده است تا با ارائه ویژگیهای هالر دو نگالاه ،تعالریفش از نگالاه
ً
آفاقی و انفسی را ارائه کرده و تفاو های آنها را نشان دهد .به باور او ،اوال انسالان  -در نگالاه آفالاقی -
ُ
ُ
ناظر و  -در نگاه انفسی  -فاعل است؛ زیرا در نگاه آفاقی ،تابع شرایط ابژه یا واقعیت است و ابژه بر او
ُ
استیت دارد .از اینرو ،فاعل شناسا تنها به ناظری بدل میشود که مقهور شالرایط ابالژه اسالت ،امالا در
نگاه انفسی ،فاعل است؛ زیرا تجربه زیسته فاعل شناسا در شالکلگیری فهالم و در واقعیالت نقالش
ً
دارد (نیگل ،139۵ ،ص  .)۵ثانیا ،نگاه آفاقی نسبت باله ارزیالابی واقعیالت ،بیطالرف اسالت؛ بالدین معنالا کاله
فاعل شناسا میتواند  -فارز از ویژگیها و خصلتهای شخصی و تجربه زیسالته خالود  -دربالارۀ واقعیالت
داوری کند ،ولی در نگاه انفسی نمیتواند خویش را از وابستگی باله حالاال و ظرفیالتهالای شخصالی و
ً
درونی رها سازد و موضعی کامت جانبدارانه نسبت به واقعیت داشته باشد (نیگل ،139۵ ،ص .)۴3
به باور نیگل ،فاعل شناسا  -در نگالاه آفالاقی  -بالا فاصالله گالرفتن از وابسالتگی باله تجرباله زیسالته
خویش ،تتش میکند تا به موضعی فارغدالنه نسبت به واقعیت نزدیک شود ،اما در نگالاه انفسالی،
وابستگی فاعل شناسا به تجربه زیسته درونی و شخصالی ،در او عتقاله ایجالاد میکنالد و منظالر او را
ً
شکل میدهد و عتئ او در منظر و در نتیجه داوری او تأثیر میگالذارد (نیگالل ،139۵ ،ص  .)۴3ثالثالا،
«نگاه آفاقی» برابریطلب است ،یعنی فاعل شناسا در این نگاه خود را یک شالخص در میالان دیگالر
اشخاص تلقی میکند و تتش میکند تا از خویش و تجربه زیسته خویش فراتر رود و منافع خود را
در راستای منافع دیگران ببیند و همانطور که به منافع خود اهمیت میدهالد ،باله منالافع دیگالران نیالز
توجه کند و در نتیجه ،خواهان و طالب برابری نسالبت باله خالود و دیگالران بالوده و در کسالب منالافع
خویش منافع دیگران را هم در نظر بگیرد ،اما در نگاه انفسی ،تمام امکانا  ،حاال و ظرفیتهای
درونی و شخصی در شکلگیالری نگالاه فاعالل شناسالا ،نقالش اساسالی ایفالا مالیکننالد و در نتیجاله،
فاعل شناسا خصلتی اولویتجویانه نسبت به منافع خویش پیدا میکند و کسب منافعش نسبت باله
منافع و خواستههای دیگران از اولویت و تقدم بیشتری برخوردار خواهد بود (نیگل ،139۵ ،ص .)۴3
نیگل با تکیه بر این تفکیک ،عینیت را به امکان فرا رفتن از تجرباله زیسالته گرفتاله و معتقالد اسالت
که با فرا روی از تجربه زیسته میتوان به «خود عینی» 1نزدیک شالد و فالارز از هالر گوناله چشالمانداز
شخصی و تجربه زیسته ،به اشیاء و پدیدهها  -از منظالری آفالاقی  -نگریسالت؛ منظالری کاله کمتالرین
1. objective self

وابستگی را به وضعیت تاریخی ،ایدئولوژیک و فرهنگی انسانها دارد .خالود عینالی ّ
مجالزا و منعالزل
از انسان نیست ،بلکه بخشی از فرایند تغییر معرفتی انسان در طول زندگی است.
خود عینی ،تنها بخشی از نظرگاه شالالالالالالالالالالخص است و عینیت آن در افراد مختلف و
مراحل مختلف زندگی به درجا گوناگونی وسالالعت پیالالدا میکنالالد…  .گام اساسالالی
در پیالالدایش عینیالالت ،دشوار و پیچیده نیسالالت .گام اساسالالی ،نگریستن به جهان به مثابالاله
ً
مکانی است که من را صرفا به عنوان یکی از محتویا خویش دربالر گرفتاله اسالت و باله
عبار دیگر ،مقصالالالالالالالالالود نگریستن به بیرون از خود است .بنابراین ،من میتوانم از
چشمانداز نسنجیده فرد خاصالالالی که گمان میکردم هستم ،فاصله بگیرم .سپس ،نوبت
گام بعدی است ،یعنی نگریستن از بیرون به تمام نظرگاهها و تجارب آن فرد و دیگر
همنوعان و لحاظ کردن جهان به مثابالاله مکانی که در آن ،این پدیدارها از رهگذر کالالنش
و واکنش متقابل میان این موجودا و دیگالر اشیاء حاصل میشونالد )Nagel, 1986, p. 63

).

 .2 .1امیال ان یختب و ناان یختب

نیگل با تقسیم امیال به انگیخته و ناانگیخته ،بر این باور است که امیال ناانگیخته  -ماننالد تمایالل باله
غذا  -امیالیاند که ریشه در نیازهای طبیعی انسان داشته و نیاز به تأمالل عقتنالی ندارنالد ،امالا امیالال
انگیخته  -مانند میل به خرید مواد غذایی از مغازه پس از احساس گرسنگی  -امیالیاند که بالا تأمالل
عقتنی ایجاد میشوند .از اینرو ،اگر فردی را در نظر بگیریم که نیاز به غذای سبک دارد و باید برای
تهیه آن به کافیشاپ برود ،او باید تأمل عقتنی کند تا تصمیم بگیرد که به کافیشاپ برود و همالین
نکته ،تمایلی را در او برای رفتن به کافیشاپ ایجاد میکند .بنابراین ،تمایل به خوردن غذا یک میالل
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یکالی از لالالوازم تبیالالین نیگالالل از عینیالت ،ذومراتالالب بالالودن آن اسالالت؛ زیالرا او عینیالالت را بالالا تکیالاله بالالر
ویژگیهای نگاه آفاقی تبیین کرده است و ویژگیهای نگالاه آفالاقی هالم تشالکیکی و ذومراتالبانالد و
همان طور که ناظر بودن ،بیطرفی ،فارغدلی ،برابریطلبی از ّقو و ضالعف برخوردارنالد ،عینیالت
هم از درجاتی برخوردار است ( .)Nagel, 1986, pp. 4-5بنابراین ،به بالاور او ،بالا تکیاله بالر ویژگیهالای
نگاه آفاقی ،فهم و در از جهان نیز طیفی و تشکیکی است و میتوان بالدان نزدیالک و نزدیالکتر یالا
ً
دور و دورتر شد .افزون بر این که او نگاه انفسالی را کالامت کنالار نمیگالذارد و نگالاه انفسالی در فهالم
واقعیت را هم ملثر میداند .از اینرو ،فهم واقعیت را متأثر از نگاه انفسی هم میداند.

7۹

ناانگیخته ،و تمایل به رفتن به کافیشاب میلی انگیخته است؛ زیرا تمایل به خوردن غذا نیاز به تأمالل
عقتنی ندارد ،ولی رفتن به کافیشاپ برای خوردن غذای سبک نیالاز باله تأمالل عقتنالی دارد (نیگالل،
ً
اوال ،خودآگاهانه در شکلگیری امیال انگیختاله1
 ،139۵ص  .)۲0بنابراین ،به باور نیگل ،باور انسانها
ً
و ناخودآگاهانه در ناانگیخته 2تأثیر دارند ثانیا ،تأثیر آگاهانه باورها در امیال انگیخته انسانها نیاز باله
تأمل عقتنی دارد ،ولی تأثیر ناخودآگاهانه باورها در امیال ناانگیخته نیالاز باله تأمالل عقتنالی نالدارد.
نیگل با تفکیک امیال انگیخته و ناانگیخته تتش کرده است تا از دیدگاه خود دفاع کند.
 .3 .1تقریرهای گجناگجن از نقش ان یزه انسانها در زندگی خجش و اخالقی
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اگر ساحا وجود انسانها را به شناختی /معرفتی ،انگیزشی و کنشی تقسیم کنالیم ،انگیالزش یکالی
ّ
ّ
از آنهاست .انگیزش فرایندی است که تمایالل انسالانها باله تحقال فعالل خاصالی را در پرتالو تحقال
نیازها ،شناختها و هیجانالا بالرآورده میسالازد .از ایالنرو ،انگیالزش در زنالدگی خالوش موجالب
ّ
تحق مطلوبهای روانشناختی متناسب بالا زنالدگی خالوش یعنالی شالادکامی میشالود و انگیالزش
اختقی سبب برانگیختگی درونی انسانها برای دستیابی باله رفتارهالا و فضالایل اختقالی و دوری از
رفتارها و رذائل اختقی است و پرسش اساسی در انگیزش در زندگی خوش و اختقالی ایالن اسالت
کالاله فرآیند انگیزش از ﻛجا سرچشالالمه میگیرد و کالالدام عامل یا عوامل فراینالالد انگیالالزش را در فالالرد
ایجالالاد و تقویالالت میکنالالد (پورافکالالاری ،138۲ ،ج  ، ۲ص  .)1۴۲1درونگرایالالی 3و برونگرایالالی 4دو دیالالدگاه
اساسی دربارۀ منشأ انگیزه اختقی هستند که در این بخش بدانها اشاره میکنیم.
 .1 .3 .1دیدگاه برونگرایی

اگر بین باور اختقی ،انگیزه اختقی و رفتار اختقی تفکیالک کنالیم ،میتالوان گفالت کاله اخالتتف
درونگرایی و برونگرایی دربارۀ نسبت میان باور و انگیزه اختقی است ،نه انگیزه و رفتالار اختقالی؛
زیرا درونگرایی و برونگرایی در این نکته هم نظرند که انگیزه اختقی مستلزم رفتار اختقی نیسالت.
از اینرو ،برونگرایی تأکید میکند که هیچ باور اختقی به خودی خود نمیتوانالد نقالش انگیزشالی
1. motivated desire
2. unmotivated desire.
3. internalism.
4. externalism.

 .2 .3 .1دیدگاه درونگرایی

درونگرایی بر این نظر است که باور اختقالی مسالتلزم انگیالزه اختقالی اسالت و در فاعالل اختقالی
ً
انگیزه ایجاد میکنند؛ زیرا نسبت میان باور و انگیزه اختقی،ضالروری ،ذاتالی و متمالایز اسالت .اوال
بدان معنا ضروری است که باور فاعل اختقی مستلزم ایجاد انگیزه در فاعالل اختقالی اسالت؛ زیالرا
تغییر باور فاعل اختقی همواره منجر به تغییر در انگیزه او میشود و این تغییر بیالانگر وجالود رابطاله
ضروری میان باور و انگیزه است .بنابراین ،تغییر انگیزههای اختقی را میتوان با تکیاله بالر تغییالرا
ُ
در باورهای اختقی تبیین کرد .فیلسوفانی مانند مایکل اسمیت و کریستین کرسگارد بر ایالن باورنالد
1. eccratic person.
2. michael smith.
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ّ
ً
داشته باشد؛ زیرا باورها در فاعل اختقی فاقالد نقالش انگیزشالیاند و تحقال انگیالزه اختقالی دائمالا
مستلزم وجود عوامل دیگری مانند میل به انجام کار خوب اسالت (هرئالر ،139۶ ،ص  .)77۵در نتیجاله،
هیچ اصل ،حکم یا داوری اختقی نمیتواند باله فالاعتن اختقالی انگیالزه دهالد ( ;Nagel, 1978, p. 7
 .)Rosati, 2006طب این دیدگاه ،تمایز میان بالاور اختقالی بالا انگیالزه اختقالی نیالز روشالن میشالود
( .)Korsgaard, 1986, vol. 83, no. 1, p. 9برونگرایی در دفاع از دیدگاهش ،با تمسک باله مالوارد نقضالی
مانند فرد اکراتیک ، 1یعنی فردی که باله رغالم بالاور اختقالی ،همچنالان بیمیالل بالوده و هالیچ نالوعی
انگیزهای در او ایجاد نشده است ( ،)Miller, 2008, p. 2نتیجه میگیرند که اگر باور اختقی باله تنهالایی
انگیزه اختقی را هم ایجاد میکرد ،باید با وجالود باورهالای یکسالان در افالراد ،انگیزههالای آنالان نیالز
یکسان باشد ،ولی افراد با باورهای اختقی یکسان به یک گونه برانگیخته نمیشالوند .بنالابراین ،بالاور
اختقی برای ایجالاد انگیالزه اختقالی کالافی نیسالت ( .)Shafer-Landau, 2003, p. 129افالزون بالر ایالن
نکا  ،مایکل اسمیت19۵۴( 2م) معتقالد اسالت کاله بالرونگرایالی نالاتوان از تبیالین کالنش فالاعتن
اختقیای است که تنها با تکیه بر باور اختقی خویش و بالدون نیالاز باله انگیالزه بیرونالی دسالت باله
رفتار اختقی میزنند ) .(Smith, 2008, p. 73-76; Shafer-Landau, 2008, p. 354از ایالنرو ،طبال دیالدگاه
ً
برونگرایی ،نسبت میان باور و انگیزه اختقی ضالروری نیسالت و بالاور فاعالل اختقالی لزومالا در او
تمایل و انگیزه ایجاد نمیکند و باید در فاعل اختقی میالل /تمایالل فاعالل اختقالی باله مثاباله شالرط
دیگری ایجاد شود تا او برانگیخته شود.
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که باور اختقالی تنهالا در افالرادی انگیالزش اختقالی ایجالاد مالیکنالد کاله از سالطحی از عقتنیالت
برخوردار باشالند().Korsgaard, 1986, vol. 83, no. 1, p. 15 & Svavarsdottir, 1999, vol. 108, no. 2, p. 163
درونگرایی ،باور اختقی را مستلزم انگیزه اختقی میداند ،ولالی انگیالزه اختقالی را مسالتلزم رفتالار
اختقی نمیداند؛ زیرا معتقد است که عواملی مانند قوی نبالودن انگیالزه در فاعالل اختقالی ،وجالود
اختتال و بیماریهای روانی یا تشو یشهای فکری میتواند مالانع رفتالار اختقالی شالود .ویژگالی
دوم درونگرایی ،ذاتی بودن ارتباط میان آنها است؛ به ایالن معنالا کاله نسالبت اسالتلزامی میالان بالاور و
انگیزه اختقی تنها از محتوای باور اختقی و نه هیچ واقعیت غیر اختقالی دیگالر نشالأ میگیالرد.
در واقالالع ،انگیالالزه فاعالالل اختقالالی تنهالالا در محتالالوای بالالاور اختقالالی نهفتالاله اسالالت .آخالالرین ویژگالالی
درونگرایی ،تمایز میان باورهای اختقی و غیراختقی است ،یعنی تنهالا باورهالای اختقالی ویژگالی
ً
انگیزشی دارنالد و دیگالر باورهالا لزومالا چنالین ویژگالیای را ندارنالد ( .)Roskies, 2003, p. 51-66البتاله،
باورهای دینی نیز توان انگیزشی دارند و نمیتوان از انحصار این ویژگی دفاع کرد.
از «درونگرایی» دو تقریر حداقلی و حداکثری ارائه شالده اسالت کاله اخالتتف اساسالی آنهالا در
تقدم و تأخر باور یا انگیزه یا تمایل فاعل اختقی با یکدیگر است که در این بخالش بالدانهالا اشالاره
میکنیم .در تقریر حداکثری که باور محور یا «باور۔ میل» نیالز نامیالده میشالود ،از ایالن نکتاله دفالاع
شده است که باور اختقالی بیواسالطه و مسالتقیم انگیالزه را در فاعالل اختقالی باله وجالود مالیآورد
ّ
( .)Rosati, 2006; Nagel, 1978, p. 27در واقع ،طب این تقریر ،هر باور اختقی مسالتلزم تحقال انگیالزه
در فاعل اختقی است .البته ،رویکالرد بالاور محالور نقالش امیالال در انجالام برخالی افعالال را انکالار
نمیکند ،ولی برای امیال نقش ملثر و مستقلی قائالل نیسالت و بالر ایالن نظالر اسالت کاله بالاور فاعالل
اختقی به تنهایی میتواند در او انگیزه ایجاد کند ،اما در تقریر حداقلی که میلمحور یالا میالل۔ بالاور
نامیده میشود ،افزون بر باور اختقی ،باید امیالی در فاعل اختقی ایجاد شوند تالا انگیالزه اختقالی
را در او پدید آورند ( .)Rosati, 2006مدافعین تقریر حداقلی  -با ارائه مثالهالای نقال  -معتقدنالد کاله
ّ
ّ
اینگونه نیست که تنها با تحق باور در فاعل اختقی انگیزه ایجاد شود ،بلکه نیالاز باله تحقال امیالال
به مثابه واسطه دارد .از اینرو ،ممکن است باور اختقالی در فالردی ایجالاد شالود ،ولالی هنالوز در او
ً
انگیزه ایجالاد نشالده باشالد ( .)Svavarsdottir, 2006, p. 164طبال ایالن تقریالر ،بالاور اختقالی مسالتقیما
نمیتواند در افراد انگیزه الزم را ایجاد کند ،بلکه امیالی در فاعل اختقالی ایجالاد میکنالد تالا انگیالزه
الزم در او پدید آید ( .)Nagel, 1978, p. 8به بیان دیگر ،باورهالای اختقالی امیالال را در فاعالل اختقالی
ایجاد میکنند تا فاعل اختقی  -به مدد ترکیبی از حاال شناختی و کنشی  -برانگیخته شود.

 .2هم رایی ان یزشی در زندگی خجش

نیگل با تکیه به تعریفش از معنای آفالاقی و انفسالی ،کوشالیده اسالت تالا از عینیالت ارزشهالای روان
شناختی در زندگی خوش دفاع کند .به بالاور او ،زنالدگی خالوش 1زیسالتن تالوأم بالا ارزشهالای روان
شناختی است که شادکامی مدام و مستمر را در پی دارد ،امالا باله گمالان او ،میتالوان از دو منظالر باله
زندگی خوش نگریست؛ اگر از منظر انفسی به زندگی خوش بنگریم نگاهی لذ طلبانه باله زنالدگی
خواهیم داشت و در نتیجه ،تنها به ارزشهای روانشناختی در زمان حالال اهمیالت داده و در لحظاله
ً
زندگی کردهایم و اصت به اسالتمرار شالادکامی توجاله نکالردهایم .در واقالع ،زنالدگی خالوش از منظالر
ً
انفسی ،اوال بر شادکامی ،لذ  ،خوشی ،منافع و مطلوبهای روانشناختی اسالتوار اسالت کاله فالرد
1. good life
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ً
نیگل با انتقاد از تقریر حداقلی ،معتقد است کاله اوال ،اگالر امیالال در فاعالل اختقالی باله معنالای
تمایل به تأمین منافع فردی باشد ،مستلزم ابزاری شدن باورهای اختقی بالرای منالافع فالردی خواهالد
ً
بود ،ثانیا ،این تقریر انسانها را به توجیهگرانی تبدیل میکند که میتواننالد در هالر مالوقعیتی از رفتالار
ً
اختقی خویش شانه خالی کنند؛ زیرا تمایل افراد وابسته به عتئ آنهاست .ثالثا ،این تقریر راه دفاع
عقتنی از رفتارهای اختقی را میبندد؛ زیرا امیال انسانها به گونهای است کاله نالهتنها تالابع اختیالار
انسانها نیستند که بتوان آنها را ارزیابی عقتنی کرد ،بلکه اختیار انسانها را هم تحت تأثیر خالویش
ً
قرار میدهند .رابعا این تقریر راه هر گونه نقد را هم میبندد؛ زیرا تنها میتوان باورهالا را نقالد عقتنالی
کرد و امیال  -به دلیل سرشت غیراختیاریشان  -قابلیت نقالد عقتنالی ندارنالد (نیگالل ،139۵ ،ص .)17
نیگل  -به رغالم انتقالادا فالوق  -بالر ایالن بالاور اسالت کاله میتالوان از درونگرایالی حالداقلی تقریالر
قابل دفاعی ارائه کرد .به باور او ،انتقادا پیشگفته بر تقریالری از دورنگرایالی حالداقلی وارد اسالت
که انگیزه اختقی را بر تمایت انفسی و انگیزههای ناانگیختاله فاعالل اختقالی اسالتوار کنالیم؛ زیالرا
ً
انگیزه اختقی سرشتی کامت انفسالی ،شخصالی ،جانبداراناله ،وابسالته باله فاعالل ،اولویتجو یاناله و
علقهپردازانه پیدا خواهالد کالرد ،امالا اگالر انگیزههالای اختقالی را بالر تمالایت آفالاقی و انگیزههالای
انگیخته استوار کنیم ،اشکاالتی از این دست برطرف خواهند شالد (نیگالل ،139۵ ،ص  .)۶0اینالک ،بالا
توجه به مقدما پیشگفته ،نظریه اختق هنجاری نیگل را توضیح میدهیم.
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حاضر نیست از مطلوبهای زندگی خوش در زمان حال به امید شادکامی ،لذ  ،خوشالی ،منالافع
ً
و مطلوبهای روانشناسی در آینده دست بردارد و ثانیا بر امیال ناانگیخته متکالی اسالت کاله  -مثالل
میل به غذا  -تحت تأثیر انگیزههای طبیعی و غیر اختیاری به وجود میآید.
نیگل ابتدا استداللهایی ارائه میکند که در دفاع از نگاه انفسی به همگرایی انگیزشی باله زنالدگی
خوش ارائه شده است و سپس به نقد آنهالا میپالردازد .اسالتدالل نخسالت او ایالن اسالت کاله تمایالل
انسانها به ارزشهای روانشناختی در حال حاضر قطعی است و تمایل بدانها در آینالده احتمالالی
است و ترجیح تمایل احتمالی بر تمایل قطعی قابل دفاع نیست و نمیتوان به خالاطر وجالود تمایالل
احتمالی رفاه و شادکامی در آینده از تمایل قطعی در زمان حال حاضر دست کشید ( Nagel, 1978, p.
 .)39استدالل دیگر او این است که تمایل انسان نسبت به آینالده قالدر انگیزشالی نالدارد یالا قالدر
انگیزشی آن نسبت به تمایل در زمان حاضر کمتر است .از اینرو ،تمایل فرد در زمان حال بر تمایل
او در زمان آینده ترجیح دارد ( .)Nagel, 1978, p. 40نیگل  -در مقام نقد منظر انفسی به زنالدگی خالوش
ً
 معتقد است که اوال ،با منظر انفسی به ارزشهای زندگی خوش نمیتوان باله همگرایالی انگیزشالیً
ً
دست یافت؛ زیرا وابسته به افرادند 1.ثانیا ،منظر انفسی بر تقریر میاللمحور متکالی اسالت کاله صالرفا
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 .1نیگل این اشکال را با مثالی که به خرمالوی نیگل ( )Persimmon sampleمشهور شده است ،توضیح داده است:
۔ در روز دوشنبه من دارای چهار حالت زیر هستم:
 .M1تمایلی به خوردن خرمالو در روز چهارشنبه ندارم.
 .M2برای خوردن خرمالو در روز چهارشنبه دلیلی ندارم.
 .M3تمایل دارم ادله معطوف به آیندهام را برآورده کنم.
 .M4باور دارم که در روز سهشنبه ،دلیلی برای خوردن خرمالو در  T2خواهم داشت.
۔ در روز سهشنبه من دارای دو حالت زیر هستم:
 .T1تمایل دارم در روز چهارشنبه خرمالو بخورم( .میل ناانگیخته)
 .T2میل ناانگیخته در زمان حاضر به تحق چیزی در آینده مرا مجاب مدکند تا خویش را برای خوردن خرمالالو در
روز چهارشنبه آماده کنم.
۔ روز چهارشنبه:
 .W1تمایلی به خوردن خرمالو ندارم (نیگل ،139۵ ،ص.)۲۵
طب الگوی میلمحور ،گزینههای  M3و  M4با هم تلفی میشوند تا برای خوردن خرمالالو در روز دوشالنبه دلیلالی
داشته باشم ،ولی میل ناانگیخته ای که از تلفی دو حالت  M3و  M4پدید آمده است ،ناسازگار بالا عالدم تمالایلی
است که در چهارشنبه با آن مواجه خواهم شد .بنابراین ،امیال ناانگیخته در الگوی میلمحور اختیالاری نیسالتند و
میتوانند با هم ناسازگار باشند و در نتیجه ،فرایند انگیزشی غیر عقتنی را پدید آورند .بنابراین ،با تکیاله بالر منظالر
انفسی به زندگی خوش نمیتوان به همگرایی انگیزشی دست یافت.

نیگل بر این باور است که اگر از منظالر آفالاقی باله ارزشهالای زنالدگی خالوش بنگریم،میتالوانیم باله
نوعی مصلحتاندیشی و در نتیجه ،همگرایی انگیزشالی دسالت یالابیم کاله در تمالام زمانهالا نقالش
انگیزشالی دارد ( )Nagel, 1978, pp. 48-49, 58-59و هالر فالرد بالا محاسالبه منالافع ،لالذا  ،شالادکامی و
خوشی در زمان حال حاضر و آینده زندگی خوش در آینده را ترجیح داده و بالا بیشینهسالازی منفعالت
1. derivative reason
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ً
بر اهمیت منافع و تمایت افراد در زمان حال تأکید میکند .ثالثا ،منظر انفسی  -به دلیالل اتکالا بالر
تقریر میلمحور  -از امیال ناانگیخته بهره میبرد که هر گونه میلی را تنها ابزاری بالرای دسالتیابی باله
ً
امیال زمان حال حاضر میشمرد .رابعا ،با اتکای منظر انفسی بالر امیالال ناانگیختاله نمیتالوان میالان
امیال ناانگیخته متعالارض یالک فالرد در زمانهالای گونالاگون تعالارض را برطالرف کالرد؛ زیالرا امیالال
ناانگیخته تأثیر انگیزههای طبیعی و غیراختیاریاند )Nagel, 1978, pp. 44-45؛ نیگل ،139۵ ،ص .)۲۵
بر این اساس ،او معتقد است منظر آفاقی به ارزشهالای روانشالناختی زنالدگی خالوش میتوانالد
ً
وفاق جمعی و همگرایی انگیزشی در انسانها ایجاد کند؛ (نیگل ،139۵ ،ص )19؛ زیالرا اوال ایالن منظالر
بر امیال انگیخته استوار است که تالوأم بالا تأمالل عقتنالی و در نتیجاله ،برخاسالته از اختیالار انسالانها
ً
هستند و ثانیا ،نگاهی بیطرفانه به زمان دارد و در نتیجه ،قالدر انگیزشالی بالاور محالدود باله زمالان
خاصی نیست و زمان حاضر یک زمان میان دیگر زمانهاست که ویژگی خاصالی نالدارد و بالا دیگالر
زمانها برابر است ( .)Nagel, 1978, pp. 53-54به باور نیگالل ،بالاور باله یالک رفتالار اختقالی  -از منظالر
آفاقی  -دلیلی بیزمان 1است که در همه زمانها قدر انگیزشالی دارد؛ زیالرا دلیالل بیزمالان دلیلالی
است که در همه لحظا به یک اندازه واقعی است و الزماله دلیالل بیزمالان ایالن اسالت کاله انسالان
هالالویتی مسالالتمر داشالالته باشالالد تالالا از یالالک اینهمالالانی در طالالول زمالالان برخالالوردار شالالده و بتوانالالد بالاله
چشماندازی بیطرف و بیزمان نسبت به اتفاقا زندگی دست یابد:
ً
احساس اینهمانی با گذشته و آینده خود صرفا چیزی جز این نیسالت کاله حالال حاضالر
را مرحلهای در زندگی یک فرد در حالال اسالتمرار تلقالی کنالیم کاله زمانهالای دیگالر نیالز
مراحل (قبلتر با بعدتر) آناند .بنابراین ،میتوانیم پرداخالت جداگاناله باله احسالاس ایالن
همانی با گذشته و آینده را کنار بگذاریم و در عوض کانون توجه خود را ایالن قالرار دهالیم
که فرد چگونه حال حاضر را با لحظهای در زندگی خود که دارای امتالداد زمالانی اسالت،
یکی میانگارد (.)Nagel, 1978, p. 60

ّ
و شادکامی خویش در آینده ،منافع خود را تحق میبخشد .بنابراین ،از یک سو ،بالا تکیاله بالر دلیالل
ً
بیزمان ،اینهمانی انسان در طول زمان و تلقی زمان حاضر صرفا به عنوان یالک زمالان میالان دیگالر
زمانها ،زمان حاضر هیچ ویژگی منحصر به فردی ندارد و از سالوی دیگالر ،طبال تقریالر میاللمحور
انگیزههای انسانها خود را باله شالکل مصلحتاندیشالی جمعالی نشالان میدهنالد کاله نالوعی دلیالل
بیزمانند که منافع افراد را درنظرگرفته و بیشینه میسازند.
 .3هم رایی ان یزشی در زندگی اخالقی
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مسئله اساسی نیگل در زندگی اختقی این است که آیا سرشت انسالان باله گونالهای اسالت کاله تنهالا
در پی منافع شخصی خویش ،خودگزین1و یا خودگرا است یا میتواند در فکر منافع موجالودا یالا
انسانهای دیگر هم باشد .آیا انسان تنها باید به دنبال تأمین منالافع خالویش باشالد یالا بایالد باله منالافع
دیگران نیز توجه داشته باشد؟ (.)Nagel, 1978, p. 79
به گمان نیگل ،توجه به منافع دیگران  -در کنار توجه به منافع شخصی  -به زندگی اختقالی معنالا
میدهالالد .از ایالالنرو ،انسالالان در عالالین خالالودگزین بالالودن میتوانالالد دیگرگالالزین نیالالز باشالالد و چالالون
زندگی اختقی دارای معیارهای جمعی است ،در سایه توجاله باله منالافع دیگالران ،توافال در زنالدگی
جمعی ممکن خواهد بود .زندگی اختقی 2زندگی است که با توجه به ارتبالاط بالا دیگالران ،میتالوان
مطلوبهای اختقی را تأمین کرد .از اینرو ،از نگاه نیگل ،مللفه اساسی در زندگی اختقی ،توجاله
به منافع دیگران اسالت ( .)Nagel, 1978, p. 80از ایالنرو ،رسالیدن باله همگرایالی انگیزشالی در زنالدگی
اختقی در گرو بیشینهسازی منافع دیگران است .همانطور که نیگل با تکیه بر تقریر بالاورمحالور از
درونگرایی تتش کرد تا با «مصلحتاندیشی» از همگرایی انگیزشالی و در نتیجاله ،عینیالت ارزشهالا در
زندگی خوش دفاع کند ،در زندگی اختقی نیز با تکیه بر تقریر باورمحالور از درونگرایالی در صالدد اسالت
تا با «دیگرگزینی» از همگرایی انگیزشی و در نتیجه ،عینیت ارزشها در زندگی اختقی دفاع کند.
به باور نیگل ،اگر از منظر انفسی به زندگی اختقی بنگریم ،هر رفتاری که فاعل اختقالی انجالام
ً
میدهد ،هر چند ممکن است منفعت آن به دیگران هم برسد ،اما  -در نهایت  -کامت به سود خالود
فاعل اختقی است؛ زیرا منظر انفسی بر تقریر میلمحور استوار است و برخاسته از امیال ناانگیخته
1. self-selective
2. moral life

است که همواره فاعل اختقی را نسالبت باله تالأمین منالافع شخصالی ترغیالب و انگیزهمنالد میکنالد.
به همین جهت ،نیگل زندگی اختقی از منظر انفسالی را «خالودگروی» یالا «خالودگزینی» مینامالد
(نیگل ،139۵ ،ص  )10و در توضیح آن میگوید:
خودگزینی این باور است که ادله هر فرد بالرای عمالل کالردن و انگیزههالای احتمالالی وی
برای عمل کردن باید از منافع و امیال خود فرد ناشی شود؛ فارز از این کاله چگوناله بتالوان
این منافع را تعریف کرد .بر اساس ایالن نگالرش ،تنهالا در صالورتی منالافع یالک شالخص
میتواند شخص دیگر را برانگیزاند یا دلیلی در اختیار شخص دیگر قرار دهالد کاله منالافع
آن شالالخص بالالا منالالافع او مالالرتبط یالالا متعل ال پالالارهای از احساسالالا او ماننالالد همالالدردی،
دلسوزی یا نیکخواهی باشد (.)Nagel, 1978, p. 84

1. Lawrence E. Blume
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بنابراین ،خودگزینی ،به وجود اشخاص دیگر به غیر از خود فاعل اختقی توجهای ندارد و تنها توجه
به منافع فاعل اختقی است که او را از دیگر اشخاص متمایز میسازد .به باور نیگل ،خالودگزینی دو
اشکال اساسی دارد )1 :با تکیه بر منظر انفسی به زندگی اختقی ،نمیتالوان دغدغالههای دیگالران را
تبیین کرد و از همینرو ،یک فرد خودگزین که نیاز به کمک دارد ،نمیتواند به این پرسش پاسخ دهد
که چرا دیگران باید به او کمک کنند ( .)Nagel, 1978, p. 84به تعبیر ویتگنشتاین ،در کتتاب کتابهتاس
نبی و خاکستآس ،فرد خودگزین کسی است که این سلال را از خویش میپرسد کاله اگالر آنچاله مالن
احساس میکنم ،همیشه تنها درد خود من است ،این فرض که شالخص دیگالری نیالز احسالاس درد
دارد ،چه معناییمیتواند داشته باشد؟ ( )۲ .)Wittgenstein, 1969, p. 56خودگزینی ،خودشکن اسالت
و منجر به شکاکیت در زندگی اختقی میشود؛ زیرا اگر هالر فاعالل اختقالی رفتالاری را کاله انجالام
ً
میدهد ،مطلقا برای خویش اختقی بداند ،هر کس دیگر نیز میتواند این ادعالا را داشالته باشالد کاله
رفتار مقابل آن نیز برای او خیر مطل است و ایالن زنالدگی اختقالی را باله ورطاله نسالبیت میکشالاند
( .)Nagel, 1978, p. 86الرنس بلوم 1نیز با اشاره به این نکته که ممکن است در دفاع از خودگزینی گفته
شود که دیگرگزینی ،تنفر و گریز از خویشتن را بیشینه ساخته و سبب میشود فاعل اختقی اهمیالت
ندهد ،معتقد است که دیگرگزینی به معنای سرکوب ،انکار و بیاهمیت پنداشالتن خالویش نیسالت ،بلکاله
ً
دیگرگزینی صرفا اهتمام و دلمشغولی نسبت به دیگران را توجیه میکند (.)Blum, 1980, Vo. 1, p. 36
بنابراین ،نیگل معتقد است که اگر از منظر آفالاقی باله زنالدگی اختقالی بنگالریم ،فاعالل اختقالی

ً
میتواند کالامت بیطرفاناله باله منالافع دیگالران بنگالرد و خالویش را فالردی میالان دیگالر اشالخاص باله
حساب میآورد؛ زیرا این منظر بر باور و امیال انگیخته استوار است و در نتیجه ،نگرش ما باله منالافع
دیگران نیز مللفه اساسی در زندگی اختقی خواهد بود .نیگل با نگاه آفاقی راه را برای «دیگرگزینالی»
گشوده و ورود به زندگی اختقی را در گرو دیگرگزین بودن دانسته است (نیگل ،139۵ ،ص 10۔.)11
ً
دیگرگزینی ،تأثیر مستقیم نفع یک شخص بر اعمال شخصی دیگر اسالت؛ صالرفا بالدین
جهت که نفع شخص اولی فی نفسه دلیل عمل را در اختیالار شالخص دیگالر میگالذارد.
اگر بتوان گفت که هر گونه عامل درونی دیگری در چنالین مالوردی بالر اوضالاع و احالوال
بیرونی تأثیر متقابل میگذارد ،این عامل درونی نوعی میل یا گرایش نخواهد بالود ،بلکاله
ساختاری خواهد بود که چنین نظامی از ادله بیانگر آناند (.)Nagel, 1978, p. 80
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نیگل تأکید میکند که دیگرگزینی به معنالای ایثالار و از خودگذشالتگی افراطالی نیسالت ،بلکاله بالدان
ّ
معنا است که ارزشهای اختقی میتواند با توجه به منافع دیگران تحقال پیالدا میکنالد ،امالا ساللال
اساسی این است که چگونه میتوان ُح ّب ذا را با دیگرگزینی جمالع کالرد؟ باله بیالان دیگالر ،منالافع
دیگران چگونه میتواند ما را برانگیزاند؟ نیگل تتش کرده تا نشان دهد که چگوناله میتالوان در عالین
ُح ّب ذا  ،دیگرگزین بود .او با تکیه بر مللفههای منظر آفاقی به زندگی اختقی ،تالتش کالرده تالا از
دیگرگزینی دفاع کند.
نیگل با تفکیک دلیل آفالاقی و دلیالل انفسالی و همچنالین بالا تفکیالک چشالمانداز غیرشخصالی و
شخصی و با تکیه بر دلیالل آفالاقی و چشالمانداز غیالر شخصالی ،کوشالیده تالا تصالویری عقتنالی از
دیگرگزینی ارائه دهد ( .)Nagel, 1978, p. 91-97نیگل ،تفاو میان دلیالل آفالاقی و انفسالی را بالا مثالالی
به خوبی توضیح میدهد؛ او میگوید :فرض کنید جی .ای .مالور در مسالیر کالامیونی قالرار گرفتاله و
کامیون به او نزدیک شده است .در این شرایط ،او برای خالروج از مسالیر کالامیون دلیلالی در اختیالار
خواهد داشت .اگر از مور پرسیده شود که به چه دلیل از مسیر کامیون خالارج شالده اسالت ،ممکالن
است یکی از پاسخهای زیر را بدهد:
الف) خروج از مسیر کامیون ،زندگی مرا را طوالنیتر میکند.
ب) خروج از مسیر کامیون ،زندگی او را طوالنیتر خواهد کرد.
ج) خروج از مسیر کامیون ،زندگی کسی را طوالنیتر خواهد کرد (.)Nagel, 1978, p. 91
وی معتقد است که ابتدا به نظر میرسد که هر سه پاسخ ،نوعی عمومیت داشته و برای هر شخصی
از اعتبار برخوردار است ،ولی چنین نیست؛ زیرا پاسخ «ب»  -بر ختف دو پاسالخ دیگالر  -انفسالی
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ً
است؛ زیرا دارای یک ّ
متغیر آزاد است که با «او» بیان شده است و کامت میتواند نسبت به هر فردی
ً
تفاو پیدا کند ،امالا پاسالخ «الالف» و «ج» آفالاقیانالد؛ زیالرا پاسالخها اصالت متکالی باله تمالایت
فاعل شناسا نیستند .از اینرو ،هر فرد دیگری میتواند از آن باله مثاباله دلیلالی بالرای خالروج از مسالیر
ً
کامیون استفاده کنند .بنابراین ،دلیل آفاقی ناظر به تمایت فاعل خاصی نیست ،بلکه صرفا ادلالهای
است که هر فرد در این شرایط میتواند بدان تکیه کند .به اعتقاد نیگل ،تنها ادله آفاقی میتواند فالارز
ّ
از تمایت فاعل اختقی منافع دیگران را نیز محق سازد و به همین جهت هم ،توانالایی انگیزشالی
دارند .بنابراین ،مشکل انسانهای خودگزین این است کاله ادلاله انسالانهای دیگالر را باله انالدازه ادلاله
خودشان واقعی نمیدانند.
ّ
به باور نیگل ،شکلگیری و تکون بیشتر تجارب ،امیال و گرایشهای انسانها نسالبت باله هسالتی
و موجودا دیگر از دریچه دیدگاههایی فردی رخ میدهد ،اما انسانها این قابلیت را دارند تالا فالارز
از گرایشهای شخصی ،دربارۀ جهان و حقای آن تفکالر کننالد و از موضالع خالاص خالود در جهالان
هستی جدا شده ،موضعی را اتخاذ کند که نیگل آن را «چشمانداز غیالر شخصالی» مینامالد (نیگالل،
 ،139۴ص  .)۲3در چشمانداز شخصی ،فاعل اختقالی باله داوریهالا و باورهالای شخصالی خالویش
ً
توجه دارد که از نظرگاهی محدود به جهان نظر میکند و همچنین ارزشالمندی امالور کالامت وابسالته
به ویژه بودن فاعل شناساست ،امالا در چشالمانداز غیالر شخصالی ،فاعالل اختقالی بالدون توجاله باله
ً
موقعیت و جایگاه خویش به جهان مینگرد و فاعل اختقالی صالرفا یالک فالرد در میالان دیگالر افالراد
تلقی میشود .از این جهت ،چشمانداز غیر شخصی بسیار شبیه دلیالل دائالم و بیزمالان در زنالدگی
خوش است که زمان حالحاضر را یک زمان در میان دیگالر زمانهالا میدانالد (Nagel, 1978, p. 100-
101؛ نیگل ،139۴ ،ص  .)۲8بنابراین ،خودگزینی بر چشالمانداز شخصالی و دیگرگزینالی بالر چشالمانداز
غیر شخصی استوار اسالت .خالودگزینی ،توصالیف از چشالمانداز غیالر شخصالی را نالاتوان از بیالان
کیستی فاعل اختقی و  -در نتیجه  -ناقص میداند ،اما دیگرگزینی نوعی نگرش بیطرفانه باله خالود
و اوضاع و احوال جهان را در آدمی نهادینه میکند تا بتواند به منافع دیگران اهمیت بدهد.
بنابراین ،برای اینکه بتوانیم چشماندازی غیر شخصی داشته و در سایه آن داوری یکسالانی داشالته
ً
باشیم ،باید بتوانیم خویش را صرفا یک شخص در میان دیگر اشخاص تلقی کنیم تا داوری یکسانی
داشته باشیم .البته ،الزام عقتنی در دیگرگزینی ،ریشه در تقریر باورمحور از درونگرایالی دارد و بالاور
به واقعیت دیگر اشخاص نیز با تکیه بر دو مللفاله دلیالل آفالاقی و چشالمانداز غیالر شخصالی ،امیالال
انگیخته را در فاعل اختقی تولید میکنند و دیگرگزینی را توجیه عقتنی میکنند .بنابراین و باله بالاور
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نیگل ،در دیگرگزینی دغدغه منافع دیگران بر پذیرش کامل واقعیت آنان استوار است و از همالینرو،
اگر انسانی از چشمانداز شخصی بنگرد ،نمیتوانالد دیگرگالزین باشالد و اگالر انسالانی از چشالمانداز
غیر شخصی بنگرد ،میتواند دیگرگزین باشد و انگیزه خویش را در زندگی اختقالی بیشالینه سالازد؛
ً
زیرا ادله برخاسته از چشمانداز غیر شخصی در داوریهای اختقی ،آفاقیانالد و صالرفا ادلاله آفالاقی
توانایی دارند که از خودتنهاانگاری 1جلوگیری کنند ،ولی دلیل انفسی توانایی توجه به منافع دیگران را
به فاعل اختقی ندارد و در نتیجه ،دلیل انفسی به خودگزینی منجر میشود.
افزون بر این ،اگر از چشمانداز غیر شخصی ،دلیل آفاقی به سود چیزی ارائه شود ،بدان معناست
که دلیلی قابل دفاع برای همگان است و میتواند انگیزهای بالرای رفتالار اختقالی در فاعالل اختقالی
ایجاد کند؛ زیرا دلیل آفاقی از منظری بیطرفانه در فاعل اختقی انگیزه ایجاد کرده است و در نتیجه،
میتواند از رهگذر دیگرگزینی زنالدگی اختقالی را در او تقویالت میکنالد .بنالابراین ،نیگالل بالا نگالاه
روانشناسانه به ارزشهای اختقی و تکیه بر  )1نگالاه آفالاقی و  )۲تقریالر حالداکثری از درون گرایالی ،راه را
برای دفاع از عینیت ارزشهای زندگی خوش و اختقی گشود و سپس کوشید با تکیاله بالر دو مللفاله پالیش
گفته ،عینیت ارزشهای زندگی خوش و اختقی را تبیین کند .به بالاور او ،باله مالدد «مصاللحتاندیشالی»
در زندگی خوش و «دیگرگزینی» در زندگی اختقی ،میتوان عینیت آنهالا را تبیالین کالرد؛ زیالرا مصاللحت
اندیشی در زندگی خوش بر دلیل بیزمان و اهتمام به آینده و «دیگرگزینی» در زندگی اختقالی بالر دلیالل
آفاقی و چشمانداز غیر شخصی استوارند و این ویژگیها بیانگر نگاهی آفالاقی و حالداکثری از درون
گراییاند و میتواند عینیت ارزشهای زندگی خوش و اختقی را تبیین کند.
نیگل در پایان نظریه اختقی خویش معتقد است ،دیگر مخلوقا نیز میتواننالد ذیالل الزامالا
اختقی درآیند ،اما او معتقد است کاله شالاید رفتالار مالا بالا دیگالر موجالودا  ،الزامالاتی متفالاو از
الزاما معمول داشته باشد .او مسئله شأن و جایگاه اختقی انسانهای متولد نشده را نیالز متفالاو
و البته ،مشکل میداند و معتقد است به دلیل قطعی نبالودن پالارهای از اصالول اختقالی شالاید نتالوان
به راحتی شأن اختقی جنین را ذیل الزاماتی همچون دیگرگزینی معنا کرد (نیگل .1393 ،ص۵8و.)۵9
 .4تأثیر باورهای دینی در تقجی ن اه آفاقی بب زندگی مطلجب

به باور نیگل ،با تکیه بر باورهای دینی در ادیان میتوان به بیشینهسازی ،تعمی و تقویت «مصاللحت
1. solipsism

 .5ارزیابی

تفکیک و تقسیم زندگی مطلوب به زندگی خالوش و اختقالی ،دغدغاله عینیالت ارزشهالای زنالدگی
خوش و اختقی ،تتش برای تبیین عینیت آنها ،دفاع عملگرایاناله  /روانشالناختی از عینیالت آنهالا و
دفاع از وابسالتگی غیالر انحصالاری روانشالناختی ارزشهالای اخالتق باله باورهالای دینالی از نقالاط
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اندیشی» و «دیگرگزینی» به مثابه مللفههای همگرایی انگیزشی در زندگی خوش و اختقالی کمالک
کند؛ زیرا باورهای دینی میتوانند به انسانها یا ملمنان منظری آفاقی دهند تا از آن منظر باله ارزشهالا
در زندگی خوش و اختقی بنگرند و همگرایی انگیزشی را در خویش تقویت کنند .از همالینرو ،در
نگالالاه نیگالالل ،نسالالبت میالالان باورهالالای دینالالی و ارزشهالالای اختق الی را میتالالوان نالالوعی وابسالالتگی
غیر انحصاری /غیر الزامی روانشناختی ارزشهای اختقی به باورهای دینی شمرد؛ زیالرا باورهالای
دینی میتوانند بستر مناسبی برای نگاه آفاقی باله ارزشهالای زنالدگی خالوش و اختقالی و همگرایالی
انگیزشی ایجاد کنند .از اینرو ،اگر بپذیریم که در زندگی خوش (مصلحتاندیشی) میتوان با تکیه
بر مللفههایی همچون دلیل بیزمان و اینهمانی انسان در طول زمالان باله ربالط و نسالبت انسالان بالا
هستی ،نگاهی آفاقی کنیم و به همگرایی انگیزشی دست یابیم و خویش را تنها یک موجود زنالده در
لحظه نبینیم و رفتارهای خویش را طب ادله زمان حاضر توجیه نکنیم ،بلکه خود را موجودی منتشالر
در طول زمان ببینیم که فارز از زمان حاضر است ،باورهای دینی نیز به انسانها کمالک مالیکننالد تالا
ً
خود را مستمر در طول زمان ببینند و صرفا خویش را در لحظاله نبیننالد ،بلکاله خالویش را مسالتمر در
ادوار زمان تلقی کنند.
همچنین ،باورهای دینی میتوانند همگرایی انگیزشی در زندگی اختقی (دیگرگزینی) را تقویت
کنند؛ زیرا انسانها به مدد آن میتوانند از چشالمانداز غیالر شخصالی باله خالویش بنگرنالد و خالود را
شخصی میان دیگر اشخاص قلمداد کنند .در واقع ،باورهای دینی به انسالانها کمالک مالیکننالد تالا
از منظری آفاقی به ربط و نسبت خویش با هستی بنگرند و تنها خود را نبینند ،بلکه خویش را جزئالی
از هستی به حساب آورند به گونهای که هر شخصی در این هستی به طور یکسان بهرهای از واقعیالت
ً
دارد .از اینرو ،میتوان گفت که اوال باورهای دینی ،انگیزه «دیگرگزینی» و بیشینهسازی مللفالههای
ً
آن در انسانها تقویت میشود و ثانیا ،بهتر میتوان از عینیت ارزشهای زنالدگی خالوش و اختقالی
دفاع کرد؛ زیرا انسانها از چشماندازی فراتر از نگاه فردی به هستی مینگرند.

برجسته نظریه هنجاری نیگل اسالت .بالا تکیاله بالر نظریاله او میتالوان از وابسالتگی غیالر انحصالاری
روانشناختی ارزشهای اختقی به باورهای دینی دفاع کرد ،اما چون نیگل  -در حالوزه دیالن  -خالود
را شکا میداند ،بر این باور است که باورهای دینی تنها میتوانند به همگرایالی انگیزشالی ملمنالان
کمک کنند ،ولی به غیرملمنان یا افرادی مانند او که شکا هسالتند ،نمیتوانالد کمالک کنالد .البتاله،
میتوان نکا دیگری نیز دربارۀ نظریه او گفت که بدانها اشاره میکنیم:
 .1نیگل با تفکیک نگاه آفاقی و انفسی تتش کرد تا از دستاوردهای نگاه آفاقی دفالاع کنالد ،ولالی
همانطور که او هم اشاره کرد ،رهایی از نگاه انفسی و دستیابی به نگاه آفالاقی بسالیار دشالوار اسالت؛
ّ
زیرا انسانها همواره در چنبره سنت تاریخی خویشاند و براحتی نمیتواننالد از آن دور شالوند .البتاله،
تاحدودی میتوانند بدان نزدیک شوند ،ولی توجه به این نکته الزم است که دستیابی باله نگالاه آفالاقی
خیلی راحت نیست.
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 .۲نیگل« ،اختق» را شاخهای از روانشناسی میداند و با تکیه بدان ،نظریه خالویش را سالامان
داده است .ارتباط ارزشهای زندگی خوش و اختقی با انگیزههای انسانها را نمیتوان انکالار کالرد،
ولی به نظر میرسد به آسانی نمیتوان دیگر تبیینهای فلسفی را نادیده گرفت و حتی با تکیه بر عالدم
توفی تبیینهای فلسفی ،تنها بر تبیین روانشناختی تأ کید کرد؛ زیرا عدم توفی تبیینهای فلسالفی از
آنها محل تأمل است و عدم توفی آنها بدین معنا نیست که نمیتوان تبیین دیگری از آنها ارائه داد.
 .3نظریه نیگل  -متأثر از اندیشاله دوره مالدرن در فلسالفۀ اخالتق  -اخالتق را باله رفتالار اختقالی
تقلیل داده و به اختق به معنای فضایل اختقی توجه نکرده است .افالزون بالر ایالن ،تنهالا اخالتق را
به دیگرگزینی و ارتباط با دیگران تقلیل داده است و باله ارتبالاط بالا طبیعالت چنالدان اهمیالت نالداده و
ارتباط با خداوند را نادیده گرفته است ،اما از نظریه او انتظار مالیرود کاله از منظالر سالومشالخص باله
ارتباط با خداوند نیز بپردازد .نیگل ،ارتباط انسالان بالا طبیعالت را از جالنس ارزشهالای زیباشناسالانه
میداند (نیگل ،1393 ،ص  ،)۵7اما به نظر میرسد ،هرچند میتالوان از منظالر ارزشهالای زیباشناسالانه
به طبیعت نگریست ،میتوان نگاهی اختقی به طبیعت و گیاهان نیز داشالت و همالان طالور کاله در
مواجهه با دیگران و حیوانا میتوانیم نگالاهی اختقالی داشالته باشالیم ،در ارتبالاط بالا طبیعالت نیالز
میتوانیم موضعی اختقی داشته باشیم؛ بهویژه بر اساس ّ
سنتهای فلسفی شرق کاله بالرای گیاهالان
نوعی از نفس نباتی را معتقدند .بنابراین ،نظریه او به سادگی از کنار ارتباط با طبیعالت گذشالته اسالت
و نمیتواند ارتباط اختقی انسان با طبیعت را تبیین کند.

 .۴نیگل از نقش باورهای دینی در تقویت همگرایی انگیزشی در زندگی خوش و اختقالی دفالاع
کرده است ،اما میتوان با توجه به تفاو باورهای دینی در ادیان تبیینهالای گونالاگونی از همگرایالی
ارائه داد و آنها را با هم مقایسه کرد.
 .۶نتیجب

نگاه نیگل به اختق هنجاری  -در مقایساله بالا دیگالر فیلسالوفان تحلیلالی اخالتق کاله باله جنبالههای
معناشناسالالی مفالالاهیم اختق الی ،وجودشناسالالی ارزشهالالای اخالالتق و معرفتشناسالالی گزارههالالای
اختقی میپردازند  -قابل توجه است و نشان میدهالد کاله مالیتالوان از ایالن منظالر هالم باله اخالتق
نگریست .یکی از دستاوردهای نظریه اختق هنجاری نیگل این است که بنا بر نظریاله او ،میتالوان
از وابستگی روانشناختی غیر انحصاری  /غیر الزامی ارزشهای اختقالی باله باورهالای دینالی دفالاع
کرد و چارچوبی در اختیار الهیدان و فیلسوفان میگذارد تا  -با تکیه بر آموزههای هالر یالک از ادیالان
 -تبیینی از چگونگی ارتباط آنها با هم ارائه کرده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.

ّ
پورافکاری ،نصر الله .)138۲( .فآهنگ جامع روا شناسی۔ روانپیشیی( .چالاپ چهالارم) .تهالران:
نشر فرهن معاصر.
فنایی ،ابوالقاسم .)139۵( .دمن در عآازوس اخالق( .چاپ سوم) .تهران :نشر صراط.
کاپلستون ،فردریک چارلز .)1387( .عتارمخ فلستفه( .ج  ،۶ترجماله :اسالماعیل سالعاد و منالوچهر
بزرگمهر) ،تهران :انتشارا علمی و فرهنگی.
نیگل ،تامس .)1393( .اخالقشناسی( .چاپ اول ،ترجمه :جواد حیدری) .تهران :نشر نگاه معاصر.
نیگل ،تامس .)139۴( .بآابآس و جانبیارس( .چاپ اول ،ترجمه :جواد حیدری) .تهران :نشر نگاه معاصر.
نیگل ،تامس .)139۵( .امیا دمگآگیمنی( .چاپ اول ،ترجمه :جواد حیدری) .تهران :نشر نگاه معاصر.
هرئر ،اولریک .)139۶( .درونگرایی و برونگرایی .در ادواردز ،پالل و بالورچر  ،دونالالد ام .دانشتنامه
ّ
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ارز یابی نسبت میان دین و اخالق از دیدگاه تامس نیگل
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