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 هفتمسی و کارگاه فلسفه اخالق، جلسه 

 «هنجارمندی و گوناگونی دالیل»

 مریم قاسمی: به قلم. 6931 آذرماه 4. حمید وحیددکتر 

 چکیده 

دالیل هنجاری واجد چیزی . هنجاری، انگیزشی و تبیینی: آنچه در این جلسه می خوانید آشنائی با انواع دالیل است که عبارتنداز

گوییم که به واسطه توان هنجاری فعلی را موجه می کنند؛ یعنی فعل تحت این شرایط قدرت یا توان هنجاری می هستند که به آن

کنند، به عمل و با توجه به این دالیل، فعل صحیحی خواهد بود، اما دالیل انگیزشی دالیلی هستند که شما را به عمل ترغیب می

دالیل انگیزشی نیز دالیلی هستند . آن عمل را انجام می دهد. ن که به نفع عمل استکنند؛ یعنی همیکشانند و به عمل وادار میمی

ولی دالیل . در آخر اینکه دالیلی تبیینی همان دالیل انگیزشی تبیینی هستند. کندکه به نحو آبجکتیو یک فعلی را حمایت می

 . تبیینی، انگیزشی نیستند

 

 رابطه دالیل و فلسفه اخالق

یک حوزه در آن هم  ؛کردم دالیل معرفتی کم و بیش در اینجا بحث با موضوع با همین مطلب من سال قبل

 ،که این دالیلنمستقل از ایاست که دالیل به معنای اهم آن  بررسی امروز مربوط به ، اما صحبتخیلی خاص

  .پرکتیکال ریزنسیا دالیل معرفتی باشند 

که وارد من قبل از این. فلسفه اخالق داردها چه ربطی به بحث گونه بحثکه این  ال کردندؤس برخی از دوستان

به بحث وط مرب  دالیل دا توضیح کلی راجع به مسئله بدهم و بگویم که چرا بحث، اجازه بدهید ابتاین بحث شوم

 . است فلسفه اخالق

یک حوزه  :گیردسه حوزه را در برمی گذارید،می Moral pholosopgyیا  Etheicشما چیزی را که اسمش 
 Ethics Meta؛ یک حوزه است Norma Ethics  وزه و دیگری حاستApla Ethics شما در . است

دقیقاً . چیست نظورم ،است Moralگوییم یک چیزیمی وقتیکه  کنیدمیاخالق  بحث از مبنای فرااخالق

Morality  های بگوییم که گزاره توانیمآیا می ؟ی اخالقی است، گزارهگوییم یک گزارهمیچه زمانی چیست؟

                                                           
1
 . Reason. 

 .فرااخالق.   
 .اخالق هنجاری  
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کنیم، آیا این صحبت می های اخالقیوقتی از ویژگی .دارندمیبر هایی هستند که صدق و کذب، گزارهاخالقی

یگری که شان قابل تصور است و خیلی مباحث دنحوه وجودیچگونه  ،اگر هستند ؟ها مابه ازایی دارندویژگی

به طور کلی  . ندسته  ایاساسی و پایه هایبحث اساساً خالقفرااهای بحث کنید ومطرح می فرااخالقشما در 

هایی دنبال این هستید که چارچوب بهشما  اخالق هنجاریاما در  چیست، Morality صحبت از این است که

شود اخالقی قلمداد می ،یک فعلچه زمانی د که های اخالقی به شما بگوینا پیدا کنید که مطابق این چارچوبر

فعل  یک چه زمانی یا انجام ندهید؛یک فعلی را باید انجام بدهید  چه زمانی ؛شودقلمداد نمی زمانیو چه 

 !ب است یا بدخو صحیحی است یا ناصحیح و غلط؛

 ؛کنیداپالی می موضوعات خاصرا در  دشناسایی شدن اخالق هنجاریهایی که در چارچوب  Aply Ethicsدر

 یک چارچوب مثالً در ؛های باشند که مورد قبول ما هستندچارچوب ،هااین چارچوب گویید اگرمی مثالً

آیا باید چیزی تحت عنوان  !صحیح است یا صحیح نیست خاصی مثل سقط جنینآیا راجع به موضوع   پیامدگرا

 .کنیدی که شما در اپالی اتیکس مطرح میو خیلی از مباحث دیگر ؟قائل باشیم یا نباشیم  حقوق حیوانات

 های اخالقیدلیل در نظریه جایگاه

خواهید می  های اخالقیاستدالل درشما  .شودمطرح می اخالق هنجاریبیشتر در  reasonبحث مربوط به  

نمونه مشهورش که  .زنیدمی Moral reasonست به دراینجا د !دهیدنجام بدهید یا نابفهمید آیا یک عملی را 

. کندنقل میویی که در دوره جنگ جهانی دوم از یک دانشجر نیدید چیزی است که سارتحتماً قبال هم ش

او نگهداری کنم  ندارد از د بمانم و مادر پیرم را که کسیآیا بای !کنمکار ام چگوید که من ماندهمیبه او  دانشجو

چیزی مثل که اساساً  افتدتشکیک میسارت در آنجا به . شوم فرانسه آزاد ملحق به نهضت مقاومت کهیا این

Moral reason این نتیجه  تواند توسط استدالل اخالقی این دانشجو بهنمی او: گویدمیوی ؟ یا نه وجود دارد

 . شودمطرح می دلیلاینجاست که بحث  .کار کندبرسد که باید بگوید چ

-می استدالل نظریعقل که به  آن بخشی از :دو جور تقسیم بندی کنیم نماقوه عقلممکن است ما راجع به 

  .کندست که باورهای صحیحی را شناسایی این ا ،دهددر واقع انجام می یاستدالل نظرکاری که  .پردازد

                                                           
1
 .foundationa. 

2
. Consequalism. 

3
. Animal rights. 

4
 .Moral reason. 
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 practicalدر . کندرا به نحو صحیحی بازنمایی  Factاقعیت داشته باشد و برای شما باورهایی که مطابق با و

reasoning  که از بین افعال متفاوتی که در برابر شماست پردازدمی ، به اینکه بخش دیگری از عقل است، 

این  .به آن بپردازیدو  کدام عمل را باید انجام بدهیدکه دهد این توانایی را به شما می  دلیلتوسط استدالل و 

 آورد که اساساً بحث دلیله خود این بحث را پدید میخود ب دلیل پس اساساً .است های عقل عملیفعالیتبحث 

یعنی چی  ؛که ما دالیل اخالقی داریممنظور این. ید در اخالق درک کردارا چگونه ب

خود دالیل  کهبرد به یک دامنه باالتر و اینخود به خود بحث را می آن وقت این

مستقل از  ،کنیمت میوقتی ما از دلیل برای یک فعل صحب .چگونه هویاتی هستند

 ما از چه چیزی چیست و ، منظور مایا غیر که آن فعل یک فعل اخالقی باشداین

، چه چه انواعی دارد کنیمدالیلی که ما از آن صحبت می. کنیمصحبت می

، هامام این بحثت ،بنابراین .ها را درک کردکارکردهایی دارند و چگونه باید آن

خاص  ؛ یعنی حوزهشودمیالً مربوط به بحث فلسفه اخالق هایی است که کامبحث

که شما ، یعنی ایندلیل عملی می گیرند را بخشی  Moral philosophyها اساساً از فلسفه اخالق و خیلی

ن فعل صحیح را شناسایی و چگونه باید آ ،بفهمید و شناسایی کنید از بین افعال متفاوتی که در برابر شما هست

 . کنداهمیت پیدا می reasen، بحث بنابراین. کنیدانتخاب 

 یبعد به نحو تفصیل کنمیدلیل مطرح مگونه ، ابتدا دورنمای کلی از سهکنممن برای اینکه موضوع بحث را شروع 

 .پردازم خودش می ها در جایگاهبه هر کدام از آن

 انواع دلیل

  ارادیخواهیم بین افعالی که شود که ما می؟ بحث جدید از اینجا مطرح میای داردبا عمل چه رابطه دلیلاساساً 

 . هستند، فرق بگذاریم  غیرارادیو افعالی که  هستند

 یلیوانگاهی هم دستم به  .آمدم از تهران به قممن امروز  مثال دهم؛انجام می ارادیاری را به نحو من ک گاهی

خواهیم می پشتش خوابیده و ما ارادهفعلی است که یک  فعل اول قطعاً. شکندافتد و میمیزمین  به ،خوردمی

                                                           
 .فعالیت های عقل عملی.  

2
 .فلسفه اخالق.  

3
. Intensional. 

4
 Non Intensional. 
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-یزی که معموالً در اینجا تفکیک میچ .جدا می کنداز فعل غیرارادی  را دیقصدی و ارا فعلچه چیزی  ببینم

 . کندفعل را موجه می یا دلیل پشتش خوابیده که reasenچیزی به اسم  ، این است که در اولیشود

کند که فعل من فعل و طرح این دالیل کمک می   -  -  -  چون به این دالیل. ا من امروز به قم آمدمچر

هایی باشند که ، پرسشگوییمی چرایی میهایی که ما دربارهی پرسشطور نیست که همهالبته این. موجهی شود

زلزله حاصل شد یا چگونه چرا  پرسیدشما می مثالً. را به دنبال داشته باشند کنندهای دالیل موجهدلیل به معن

منتهی تفاوتی که این با مورد قبل  ،کنیدای اتفاق افتاده شما از دلیلش سؤال میحادثه ود؟شمی ک در آب حلنم

دلیلی است که توضیح  بلکه .نیست دلیل موجه کننده ،کنیداینجا مطرح میدر ت که دلیلی که شما این اس ،دارد

دلیل  ،ن دلیلاما ای ،حل شدن نمک در آب بارت است ازکند وقوع آن حادثه را که عدهد و قابل درک میمی

، این دلیل آب محسوب اگر بگوییم ساختمان مولکولی آب سبب شده که نمک در آن حل شود مثالً. آب نیست

چیزی است که فعل من را  انی  است،به قم که ایراد یک سخنر من برای آمدنبرخالف اولی که دلیل . شودنمی

اکسپرنشن دارید که چرا دلیل یک ... یک  شما حل شدن نمک در آباول دوم مثال در مورد  اما. کندمی موجه

 . می دهید که چگونه شد که آب نمک را در خودش حل کرد یک تبیین علی. تحلیل است

. دهندکارهای متفاوتی انجام می که گوییمسخن میدالیل توجیهی راجع به از این به بعد  دلیل توجیهیبحث  پس

شوند ای میای برای فعل ما باشند؛ یعنی دالیل من انگیزهانگیزهد توان؛ دوم اینکه میکنندمی توجیهاول آنکه 

این است که  ،دالیل توجیهی کار دیگری که می کنند. مثل آمدن من به قم. من به سمت عملی برومکه برای این

 .دهمجام مین در پرتو آنها فعلم را اندالیلی هستند که م می کنند و این  من را هدایت

مثل اینکه های دالیل ما همانطور که االن شمردم شود که با توجه به اینکه کارکرددر اینجا این سؤال مطرح می

که به ازای هر  به این فکر کرد آیا باید ؟باید چگونه به این فکر کرد، هدایت می کند و نقش انگیزشی دارد دلیل

متفاوتی  آنتولوژیدالیل ما حیثیت  البته. افعال خودمان دلیل داریمام از این کارکردهایی که ما نسبت به کد

است که کار انگیزشی انجام این دلیل دهد، یک نوع انجام میتوجیه ست که کار ا این یعنی یک نوع دلیل ؛دارند

باید . باید یک جور دیگر فکر کرددهد یا نه کار هدایت و تقدیم انجام می است که این دهد و یک نوع دلیلیم

 .متفاوت دارند های، اما اینها کارکردیک نوع دلیل بیشتر نداریم گفت

                                                           
1
.reason justify. 

2
 .queid. 
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یک نوع  کنند که دالیل فقطمیای فکر ؛ عدهدر اینجا با هم متفاوت است نظرات افرادحاال بعدا خواهیم دید که  

برایش باید  از دالیلگویند بعضی برخی هم می. های کارکردی متفاوتی دارندبیشتر نیستند، منتهی نقشآنتولوژی 

به دلیل شرایط خاصی که این دالیل ارضا می کنند که حاال بعدا راجع به  .قائل بشویم حیثیت انتلجیک متفاوتی

 .آن خواهیم پرداخت

 انواع دالیل

و دالیل   ، دالیل انگیزشی دالیل هنجاری :دلیل صحبت خواهیم کرد سه نوعما در این جلسه اینجا راجع به  

 .شروع می کنم که اینجا هم داریم من ابتدا با دالیل هنجاری.  تبیینی

که در واقع به   توان هنجاری. گوییممی ت یا توان هنجاریکه به آن قدر دالیل هنجاری واجد چیزی هستند 

 . موجه می کنندشان است که فعلی را توان هنجاری واسطه همین 

هنجاری دالیل چیست؟  ،دارندتوان هنجاری کنند و می موجهگوییم فعلی را از اینکه میمان در اینجا منظور

؛ یعنی فعل تحت این شرایط و با توجه به دارند ficher right-makingبه تعبیر خودشان ،کنندکاری که می

 .فعل صحیحی خواهد بود ،این دالیل

این اعم از افعالی  ،میصحبت می کن یک توضیحی را برایتان گوشزد کنم که وقتی از فعلباز من قبل از این،  

وقتی من  مثال . تواند اصول یک باور هم باشداین فعل می. انجام بدهیمبه لحاظ رفتاری ممکن است است که ما 

راجع به افعال به معنای ، بنابراین .این حصول یک باور است. بسته هستنددر این اتاق ها باور دارم که پنجره

 کنیدشما به واسطه برخی از دالیل باور می یعنی ؛تواند باشداور هم میکنیم یا حصول بصحبت می شانفتاریر

-ن است که یک فعل را صحیح جلوه میای ،کنندهنجاری میپس کاری که دالیل . است مثال چه اتفاقی افتاده

. است که دالیل برای خودشان دارندficher  right-making .دهند، به عنوان فعل صحیح شناسایی می کنند

ها که بین پدیده تواند محصول روابط طبیعی باشدمی .منابع متعددی داشته باشدتواند هنجاری دالیل میاین توان 

در ما بنا به قاعده ترافیکی که  فرض کنید مثالً .باشد  تواند قواعدمی یا وجود دارددر عالم خارج ها و ویژگی

در انگلستان  شما اگر حاال .این دلیل هنجاری است منبع. کنندها باید از سمت راست حرکت ینماشایران داریم، 

                                                           
1
.normative reasons. 

2
. motivational reason. 

3
. explaining (explanatory) reasons .  

4
 . normative force. 

5
 . Rule. 



7 
 

، دلیلی است ها از سمت راست در ایران باید حرکت کنند، اینکه ماشینبنابراین .کندفرق می  هابودید، قرارداد

شما در انگلستان بودید دلیل اگر . خیابان حرکت بدهیدتان را از سمت راست ماشینکه ی شما برای اینابر

 .از طرف چپ حرکت کنیدباید  و متفاوت بود منبعچون  ؛متفاوت بود

ند این کنگوییم که این دالیل کاری که میدهیم، میکنیم و نشان را بازنمایی  دالیل هنجاری ما معموالً وقتی 

رابطه : آن دالیل یک. نظر هستند، به نفع آن فعل موردکنندحمایت می، کننداست که فعل مورد نظر را تأیید می

درجه هوا  یا درجه هوا سرد شده گویموقتی من به شما می مثالً .است objectiveی کامال حمایت یک رابطه

های برای اینکه پنجره. هنجاری استدلیل  ،کاهش پیدا کرده

هوا کاهش پیدا درجه یعنی این واقعیت که  ها بسته باشد؛اتاق

بستن فعل  کند که شمااین است حمایت می به نفعکرده 

-که کامالً رابطه حمایتی رابطهیک  .را انجام بدهیدها پنجره

 . ی آبجکتیو است

اید این کار را انجام خواهید هوای اتاق گرم بماند باگر می 

  they are reasons to fayنمایی کنیمهنجاری را بازخواهیم دالیل وقتی دالیل را می ما معموالً بدهید و

اوری است که برای خودتان دهید یا بکه شما به لحاظ رفتاری انجام می همانطور که گفتم اعم از فعلی است

 . گویندمی این را دالیل هنجاری. کنیدحاصل می

، کنندبه عمل ترغیب میدالیلی که شما را . دالیل انگیزشی هستند ،با آن سرو کار داریم ما نوع دیگر دالیل که

 توان هنجاریکه خاطر این است به. دهندانجام می این کار را دقیقاً کنند و، به عمل وادار میکشانندبه عمل می

 .انجام می دهد به نفع این عمل. به نفع عمل استیعنی همین که آن  ؛آن چیز اولیه را دارند

-و شما در پرتو این دالیل است که فعل خودتان را انجام می هدایت می کنندبه عمل شما را  دالیل هنجاری 

شما را . کنیدعل را حاصل میدر پرتو این دالیل است که شما این ف  in the lit of those reasons.دهید

 . کندهدایت می شرایط خاصبه انجام کار تحت 

یک r گوییمند که وقتی میدلیلی هست ،گفتم دالیل هنجاریهمانطور که  ،کنیمباز بخواهیم اینها را بازنمایی  اگر 

. بستن پنجره یا غیره :خواهد باشدر فعلی که میه fفعل  .است fدلیلی برای انجام  گوییم، میدلیل هنجاری است

چون هوا درجه  ؛دهید؟ شما جواب میپرسم چرا پنجره را بستیداز شما میمن  .گاهی شما پنجره را بستیدحاال 

                                                           
1
.convention. 

عمل که شما را به هستند دالیلی  دالیل انگیزشی،

کشانند، به عمل کنند، به عمل میترغیب می

این است که توان و علت آن کنند وادار می

 د؛ یعنی به نفع عمل استاولیه را دار هنجاری
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که شما پنجره گیزه شده برای اینان چه چیزیدهید، حاال وقتی این طور جواب می. حرارت هوا کاهش پیدا کرده

این دلیلی گوییم پس می. است این دلیل انگیزشی .درجه حرارت هوا کاهش پیدا کرده: گویید؟ شما میببندیدرا 

 یم؟چرا این عمل را انجام داد است برای اینکه چرا این عمل را مرتکب شدیم؟

الم عهای نحوه. گفتیم دالیلی هستند که بخشی از اساس و وسایل عالم خارجندهنجاری همانطور که دالیل 

 . در عالم خارج است factدرواقع یک  ،که درجه هوا کاهش پیدا کردهاین. خارجند، بخشی از عالم خارجند

زشی شما این است حاال که پنجره را بستید، دلیل انگی .است هنجاری این دلیل

 .این دلیل انگیزشی شماست. است اش کاهش پیدا کردهکه باز هوا درجه

 ،تان این است که خود عاملکنید، مسئلهحبت میوقتی از دالیل انگیزشی ص 

کند و به نفع این فعل تصور کرده که حمایت میاعل این دلیل را این طور خود ف

که فاعل ی به نفع فعلی باشد و اینکه دلیلیکی این: مسئله است پس دو. است

یعنی اینجا کامالً فاعل و انجام دهنده  ؛شناسایی کرده باشد ،را به عنوان چیزی که به نفع فعل است شناسایی آن

 .  کار مهم است

البته  .ین کار را انجام دادچرا ا .کنیده در اینجا شما سوال از چرایی میکهستند   دالیل تبیینییل، نوع سوم دال

 ؟تخریب شددر اثر زلزله چرا شهر  ؟چرا زلزله آمد راجع به حوادث سوال کنیم که مثالً بگوییماین را توانیم می

 . که صحبت از چرایی استگویند می why qustionها هایی است که به آناین سوال

رئیس اف بی آی کمی را  کنید که چرا ترامپسوال می مثالً .افراد است رادیهم سوال مربوط به فعل ا گاهی

چرا شهر کرمانشاه در اثر که؛ سوال  طرح این دودر ای عده. گردیداخراج کرد؟ اینجا دنبال دالیل تبیینی می

تبیین کامالً متفاوت  کنند که در اینجا دورا اخراج کرد؟ ادعا میزلزله تخریب شد و چرا ترامپ رئیس اف بی آی 

گویید علت تخریب شما می. است  تان بحث علیت، بحثکنیدآید وقتی از تخریب شهر سوال میبه نظر می. است

ترامپ این کار را کرد؟ شما در اینجا از چرا  کنیدولی سوال می. زلزله بود گویید فرضاًه؟ بعد میچی بود شهر

reason گویند این دو با ت و یک جا صحبت از دلیل است و میعلت اس یک جا صحبت از. کنیدصحبت می

 . کندهم فرق می

                                                           
1
.explaintion. 

2
. Causation.  
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 در صورتی که. فرق است بین دلیل و علت گویندکه بعضاً به دلیل ندانستن مطلب میدر ادبیات روشنفکری ما 

 :خلط کردند سطح از یک مفهوم است که افراد بین دو این ،تفاوتی که در اینجا وجود دارد .این طور نیست اصالً

 .علت تبیینیو دیگری   علییکی بین 

تخریب شهر پس زلزله علت . گویید به خاطر زلزلهگویید چرا شهر تخریب شد؟ در جوابش میوقتی شما می 

کند به نحو علی ، تبیین می«زلزله آمد»یا این واقعیت که  factتوانید بگویید این است، اما در عین حال شما می

این واقعیت که  .شودمیبرقرار  تبیینییک رابطه ی  factدر واقع بین دو . ه شهر تخریب شداین واقعیت را ک

وقتی  ،بنابراین. از تخریب شهر دیگر عبارت است factن یک دیگر و آ fact، دلیل است از برای یک زلزله آمد

لیل اما این د ل موجهی است که چرا شهر تخریب شد،که زلزله آمد کامالً دلی این واقعیت« زلزله آمد» گوییدمی

را به ترامپ نسبت می  توجیه عقلی دلیل آن طور که .دهیدیعنی این دلیل را به زلزله نسبت نمی. زلزله نیست

شود که شما اسناد ، اما مانع از این نمیاین درست است. دهید که نمک را حل کردهبه آب نسبت مییا مثال  یدده

که زلزله واقع شده در  واقعیتیکه عبارت باشد از زلزله که البته ما دلیل را به عنوان یک نکنید دلیل به یک علت 

 .نظر بگیریم

یا هر کس دیگری یک شخصی مثل ترامپ  گویید فرضاًاست که حتی در مواردی که شما می ی دیگر ایننکته 

توانند دالیل فعل محسوب ، نمیدر آنجا دالیل تا وقتی نقش علی نداشته باشند ،دهدمییک فعلی را انجام 

ان زنده تتان هستید و عمویوارث عموی فرض کنید .نقل استسون مشهوری است که از دیوید مثال. شوند

افتید و می روید که راه میدر خیابان ، بنابراین. دلیلی فکر کردید که ثروتش را به دست بگیرید شما به هر .است

که به سمت خانه  همانطور. ارثش را بگیرید و پولی به دست تان بیاید برای اینکه قاعدتاً .عموی تان را بکشید

وقتی . میردتصادف می کنید و طرف هم می دهید با یک کسیتان حرکت می کنید که این کار را انجام بعموی

خواهیم بگوییم که در اینجا دلیل یعنی مردن ما اینجا نمی .، می بینید این عمویتان بودهایستیدمیسر جسدش 

خواهیم را نمی یحرف چنین .شما می خواستید عمویتان را بکشیدعموی شما در تصادف به دلیل این بود که 

اد اتومبیل بوده، ولی چیزی که نقش علی بازی کرده سرعت زی. برای این که اینجا دلیل علی بازی نکرده .بزنیم

                                                           
1
 . causation. 
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. چون نقش علی هم بازی کردید ؛دلیل واقعی بود ،اینجا دلیلدر  ؛کشتیدتان را میرفتید عمویاگر شما می

 . کنندهیز و از آن پر کننداین خلط را افراد نباید  ،بنابراین

 دالیل هنجاری، انگیزشی و تبیینیرابطه 

رابطه بین . بیینیدالیل انگیزشی و دالیل ت ،دالیل هنجاری :سه نوع دلیل را به نحو اجمال بررسی کردیم فعالً ما

اما همه دالیل  ،همه دالیل انگیزشی دالیل تبیینی هم هستند که دالیل انگیزشی و دالیل تبیینی از این قرار است

 . تبیینی دالیل انگیزشی نیستند

دلیل انگیزشی  .فرض کنید ماشین من خیلی قدیمی شده

 و اگر ماشین  بفروشم ی است که من این ماشین راخوب

را بفروشم تبیین خیلی خوبی هم از فروش ماشین یعنی از 

اما  ند،ستآید دالیل تبیینی هم هپس همه دالیل انگیزشی به نظر می .آورماین فعلی که انجام شده به دست می

قرض کردم و یادم رفته که دلیل این. از کتابخانه قرض کردممن کتابی را فرض کنید  مثالً .عکسش صحیح نیست

این . که یادم رفته که باید برگردانم این است ،که من کتاب را به کتابخانه برنگرداندماینبه کتابخانه بدهم، دلیل 

کتاب را به کتابخانه باید  من کتاب را به کتابخانه برنگرداندم، اما اینکه من یادم رفته بودکند که چرا تبیین می

این طور نیست که عکسش از این بابت  ،بنابراین. نبوده که کتاب را به کتابخانه برنگردانم ی من، انگیزهبرگردانم

 . صحیح باشد

نقش را بازی  یک دلیل می تواند هر سه. تواند هر سه نقش را انجام بدهدی دوم این است که یک چیز مینکته

آید دالیل کارکردهای متفاوتی داشته میلیل جای این سوال باز است که علیرغم اینکه به نظر به همین د .کند

درجه  فرض کنیم مثالً. واحد باشد وجودشنایاین آپشن هنوز است که تمام این دالیل متعلق به یک  .باشند

 .ها را ببندیدن دلیلی بر این است که شما پنجره، ایrاین را اسمش را بگذارید  .کاهش پیدا کرده هوا حرارت

و  ها را بستید، این هم دلیل است که چرا شما پنجرهبندیدها را میشما پنجره. استهنجاری یک دلیل  ،بنابراین

که با توجه به این. دهد که چرا من سرما خوردمتوضیح می! باز این دلیل است برای اینکه چرا من سرما خوردم

تواند در عین یک دلیل می پس. ش کاهش پیدا کردهارجهدلیلش این است که هوا د. من پنجره اتاقم را نبستم

 .نقش را هم بازی کند حال هر سه

تبیینی از این قرار رابطه بین دالیل انگیزشی و 

هستند، تبیینی  که همه دالیل انگیزشی دالیل است

 .دالیل انگیزشی نیستند ،اما همه دالیل تبیینی
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ریم با دالیلی که مربوط به حصول باور دا ،افعال داریم این است دالیل برای ه بعدی که باید به آن بپردازیم،نکت

البته  کنند،پیدا می با آن شخص خاصفقط نسبت  ،که دالیلی که مربوط به افعال هستنددارند و آن هم اینفرق 

علی ها دالیلی هستند که آن ،شوند و دالیلی که برای باور داریداطالق بر همه حمل میدالیل اخالقی که به نحو 

 ، اما دلیل شماکنماطالق برای همه، مثال فرض کنید اینکه ماشین من کهنه شده، دلیلی است برای من که عوضش 

اگر من  مثالً .طور نیستندل شما، ولی دالیل معرفتی اینیولی دلیل من است که ماشین را عوض کنم نه دل. نیست

 .اعالم کرده طوری هواشناسی اینترنتی اینخاطر اینکه درجهب. فردا هوا بارانی خواهد بود باور داشته باشم که

  .شد باید برای همه دلیل خوبی باشداگر برای من دلیل خوبی با

 هستی شناسی دالیل

 لحاظ  طور که گفتیم بههمان .کنندیک فعل را ساپورت می .که به نفع فعل هستند نددالیلی هست دالیل هنجاری

بخشی . شوندو اسباب و اثاثیه عالم محسوب می اساس دالیلی هستند که جزء کنندهمه فکر می تقریباً آنتولوژی

 .بازنمایانه هستندغیر .عینیت دارند .در عالم خارج هستند واقعیتی. از عالم هستند

برای د شما را باید بتوان. باید بتوانند دالیل انگیزشی هم باشند ن است که ما گفتیم دالیل هنجاریای جالبی تهنک

 . برانگیزانندانجام یک فعل 

، و شما هیچ اطالعی از آن ندارید عالم خارجند دردالیلی که فقط  شود که چگونهمیاینجا سوال در حاال 

قائل به این مطلب هستند که دالیل  اینجا کسانی ؟انگیزه بشوند و برای شماتوانند انگیزشی باشند چگونه می

باید کار زیادی انجام بدهند که . شوندو اثاثیه عالم محسوب میبخشی از اسباب  به لحاظ آنتولوژیهنجاری 

ند دالیل کنای هستند که فکر می، اما عدهرا مشخص کنند انگیزشیبتوانند رابطه بین دالیل هنجاری و دالیل 

اینها  .شته باشندشخص دا  ها و امیالنجاری هستند که نحو ارتباطی با خواستهههنجاری فقط وقتی دالیل 

وقتی  که معتقدند  گوید دلیل بیرونی، به آن میکندبه طبع ویلیامز که این نظر را از آن دفاع میکسانی هستند که 

 . مشخصی باشدها و امیال خواسته شوند که شخص دارای یک سریدالیل هنجاری محسوب می

  کهی بین دالیل و عمل و اکشن را بهتر توضیح بدهند با کسانی توانند رابطه، میهستند  درونی دلیلکسانی که 

                                                           
1
.Deaser. 

2
. reason extenalist. 

3
. reason enternalist. 
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وان ت. که فقط بخشی از عالم خارج این دالیل محسوب می شوندبه دلیل این صرفاٌ معتقدندبه دلیل بیرونی 

 .انگیزه بشوندشان برای افراد در افعالتوانند می اینها که چگونه بدهدد توضیح بای هنجاری

به سناریوهایی  گویند مسائلی کهبه این می. آید که ما در هر سه مورد خواهیم دیداینجا یک مسئله پیش می

 . غلط است ،کنیدعلیرغم آنچه که شما فکر میکه گزاره مورد نظر شما گردد برمی

ه بخورد و به کسی که قهوه پخش قهورود که در جائی میگوید یک شخصی ویلیامز که میاین مثال معروفی 

در دستگاه  حاال فرض کنید. تقاضای قهوه می کند ،دستگاهش هم در کنارش است ،کند و پشت میزی نشستهمی

چای را  یک چای هم بوده باشد که مانده و شکل قهوه گرفته، این شخص اشتباهاً این آن شخص در عین حال

 دلیلحاال سوال این است که االن اینجا این شخص یک . دهدبه این شخص میریزد و در لیوان قهوه می

 . وید نهباشد باید بگ reason extensional اگر کسی  که این فنجان قهوه را بنوشد؟هنجاری دارد برای این

 .دارد در این فنجان چای وجود دارد که این گزاره غلط است که این فنجان قهوه وجودچرا نه، بخاطر این

دلیل پس آن . باشدلیل هنجاری دتواند یک ، نمیی نادرستی است، گزارهبه دالیلی که این گزاره ،بنابراین

  .شودت دو نوع راجع به آن قضاوت میوق آن .نداردهنجاری 

یم یا داشته باشدلیل هنجاری که ما گویند اینمی ،هستند  perspectivismدر مورد دلیل هنجاریکسانی که 

چون این ؛ سانندرما را می نظرهایی هستند که ما چیز شخص دارد و باورهاینظر بستگی به  ،نداشته باشیم

ورش کاذب است ولی که باعلیرغم این. ، قهوه وجود داردشخص باور موجه دارد که در داخل این فنجان قهوه

چون دلیل . شودن دلیل هنجاری برایش محسوب میای ،راینبناب .چون باور موجه دارد باورش موجه است؛

که ، آن دارای دلیل هنجاری است برای اینبنابراین. شخص هستند نظرهستند و قائل به  نظرگاه گراییهنجاری 

 .این فنجان را بنوشد محتویات

 فرق  باید در اینجا شماکردند که نه، همان کسانی که غالب هستند؛ می گویند  کسانی که تا به حال صحبت می 

 بدهد نوشیدن این چیزی که انجام خواهد ؛ چون فعلی که این شخص میو معقول  justificationبگذارید بین 

                                                           
1
 .دلیل مصداقی.  

 .نظرگاه گرایی .  
 .توجیه عقلی.  
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چیزی که یعنی معقول است این را می توانیم بپذیریم منتهی فقط   Rationalفکر می کند در آن قهوه است فعل 

ن در اینجا هم نوشیدن محتویات این فنجا. با باورهای شخص این است که سازگار باشد، رشنالیتی طلب می کند

چون باور موجه دارد که داخل  و چون این شخص به نحو غلطی باور دارد سازگار است با باورهای این شخص؛

دلیل هنجاری نیست و ما چون نیست؛ موجه یگر اما باورش د. است معقول ،بنابراین. این فنجان قهوه وجود دارد

-عینی طرف یک فعل را میعبارت است از چیزی که به نحو  ل هنجاریگفتیم دلی

این چیز نیست این را  ،بنابراین .کندمی یک فعل را به نفع یک فعل حمایت .گیرد

ه در قبال دالیل واقعی و هایی هستند کچیز افعال معقولکنند که در واقع مطرح می 

، علیرغم بنابراین .تدواقعی نیس دالیل ظاهریمطرح می شوند و  دالیل ظاهری

؛ چون شخص فعل معقولی است فعل موجهی به معنای آبجکتیو نیستفعل  اینکه

 .است واقعاً فاقد دلیل هنجاری

کنند، کافی است که کنند و همچنین تفکیکی تصور میو آبجکتیو راجع به دلیل هنجاری فکر میکه به نحکسانی  

 . شان را در حول این مورد نقص نجات بدهدتواند موضعمی

 انگیزشیدالیل . کنند به نفع یک فعلنحو آبجکتیو یک فعلی را حمایت می دالیل انگیزشی دالیلی هستند که به

در  دقیقاً و به نفع آن فعل هستند و این دالیلرد که فعل او را حمایت می کنند پندادالیلی هستند که شخص می

 . گیردشما قرار می  فعالیت های عقل عملیمقدمات 

چه را بلکه آن .دلیل هنجاری در واقع و نفس االمرنه  « دلیل هنجاری عامل»دالیلی هستند که  انگیزشیدالیل 

دالیلی که  .گویند دالیل مهمتر که شایع استگاهی می « ذهنی هنجاری دالیل». کندبه نفع فعل قلمداد میکه 

اگر قرار باشد که دلیلی در عالم خاکی برای انجام یک فعل من تا از آن دلیل اطالع . شخص واجد آن است

وقتی که مفهوم  ؛باید واجد آن دلیل بشومپس  .کنم که در فعل من تاثیر داشته باشدتوانم کاری ، نمینداشته باشم

 هومی است که احتیاج به تحقیق فراوان شویم خودش یک مفا واجد یک دلیل میآن دلیل را پوزسشن که کی م

                                                           
1
 .معقول.  

2
 . practical reasoning. 

3
. agent normative reasons. 

4
. subject normative reasons.   
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 .دارد که باید راجع به آن صحبت کنیم

کنیم هایمان برای انجام فعل صحبت میما از انگیزهاین است که گاهی  ،در نظر بگیریم ای در اینجا که بایدنکته 

جه کنید که در ادبیات اینها را به عنوان دالیل انگیزشی بودن، باید تو .کنیمهایمان صحبت میو خواسته از اهداف

به  دلیل انگیزشینه . اهداف و آمال و از این قبیل. گیرنددر نظر می واقعیت انگیزشینها را کنند ایکه نگاه می

این کار را ی آن ی دارم چیزی نیست که من به واسطهمن هدف هاینک. کردیممعنایی که راجع به آن صحبت می

 . فقط این وسط .فقط یک نقش یک فاکتور و یک عنصر فقط انگیزشی بوده .انجام داده باشم

  فکرکرد؟دالیل انگیزشی توان راجع به می چگونه

  گویندها می روانشناس. بریندنام می  روانشناختیتحت عنوان اینجا معموال  .در اینجا دو گرایش وجود دارد

که من نایمثل  .مثل باور هستندوضعیت های ذهنی شخص هستند که این   های ذهنیوضعیت دالیل انگیزشی 

دلیل انگیزشی من است از برای وضعیت های ذهنی است که باور دارم درجه هوا کاهش پیدا کرده این باور من 

 علی در بستن پنجرهتوانند کامالً نقش ؛ چون اینها میآید کامال صحیح باشدبه نظرم می. ه پنجره ها را ببندمکاین

درست است که شما به  :ندگوی، این است که میگویند که دلیل نقضی که وارد می کنندها میعین گرا. بازی کنند

ی خاص که درجه حرارت کاهش پیدا کرده رفتید و پنجره را بستید، اما ی باور خودتان به این گزارهواسطه

محتوای  یعنی .یعنی دقیقا همان گزاره ؛بلکه محتوای باور بوده ؛بودهاین باور شما نبوده که دلیل انگیزشی واقعاً 

 .های ذهنیوضعیتباور بعنوان یک  .تاس دلیل انگیزشیباور بوده که در واقع باید شما بگویید 

به زبان  در اینجا معموالً. کنیماین دو را باید از همدیگر تفکیک . فرق بگذارید contetو  statesشما بین  

شما . است های زبان عرفیگیرد؛ چون منطبق بر دادهمیبرای استدالل خودش و نقد حمایتی کنم اشاره میعرفی 

ون هوا چپرسید که چرا پنجره را بستید؛ می. گویندگویید که اینها میتان دقیقا همین چیزی را میدر زبان عرفی

 . آیدید که چون باور دارم که باران میگونمی شما. آیدون باران میچ ؟تان گرفتیدچرا چتر دست. سرد شده بود

 .گردیدمیدر عالم خارج دنبال دلیل  شما . ارم که هوا سرد شدهچون باور د

  وضعیتآیید تحمل عمل حضوری در هواشناسی این طوری گفته، اما نمی یا هوا سرد شده ؟چرا پنجره را بستید

                                                           
1
. Psychological. 

2
. mental states. 
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هوا سرد شده  مستقیماً. نه. شده پس پنجره را االن ببندمکنید که من باور دارم هوا سرد ان خودت ذهنی های

توانیم در نظر نگیریم، نمی انگیزشی را واقعیدارند که ما دالیل  ها یک استداللیآبجکتیوست .بندمپنجره را می

 و همان دالیل خوب بود ؛ چون این دالیل هنجاریتوانیم به دالیل خوبی فعلی را انجام بدهیمبگوییم که می

 های اگر قرار باشد که دالیل انگیزشی همان واقعیت گویندمی. کنندمی حمایت یلی هستند که به نفع یک فعلدال

 . انجام بدهیم ه دلیل خوبی یا به دلیل هنجاریتوانیم فعلی را ب، ما هیچ وقت نمیخارجی نباشند

زم نیست که اینها به انجام بدهیم، الکه ما بتوانیم فعلی را به دلیل خوبی برای این: توان گفتدر جوابشان می

قدر کفایت می کند  همین. باور من گزاره صادقی باشدفقط کافی است که محتوای . یکی باشند لحاظ آنتولوژی

 . قابل قبول نیست ها پس این استدالل از طرف آبجکتیوست. دادمکه من بگویم فعلم را به دلیل انجام برای این

ها و هم اگر قرار باشد که آبجکتیویست. است  Erorr casesکنند در که پیدا میمشکل مهمی ها ویستآبجکتی

کنیم در آن مواردی که ما فکر می ،براینبناباشند، عالم خارج  هایدالیل هنجاری و هم دالیل انگیزشی واقعیت

یزی بگوییم در آنجا که دیگر نباید چ .دهیم ولی باورمان غلط استباوری داریم یک فعلی را انجام مییک 

ها هستند که کار حتی در موارد خطا باز هم این واقعیت افراد سعی کردندبعضی اینجا  در. وجود نداردواقعیتی 

گویند مثالً می. شونده یک نقش برای باور قائل میاین است ک ،کنندآن وقت اینجا کاری که می. دهندانجام می

که یک چیزی  کندمی قادرکارش این است که . ای استیک نقش اقلیتی و حاشیه ، منتهی نقششنقش داردباور  

گویید درجه حرارت کاهش پیدا ، وقتی شما میبنابراین. شودبرای شما  دلیل انگیزشی. شود برای شما دلیل

ر باید باو اما اگر قرار باشد این دلیل انگیزشی برای من باشد. است که من پنجره را ببندم هنجاریکرده، دلیل 

واقعیت کند که آن باور قادر می. دهدهمه کار انجام میآید باور است که کنم که هوا سرد شده و به نظر می

 اصال. است باور خودش قادر. ودش دلیل نیستخ. بتواند نقش انگیزشی داشته باشد دلیل هنجاریآن  هنجاری

زنند و روکشی می معموالً. اندهستند که خیلی تلخ یئهاقرص مثالً. دهدمی دلیل هنجاریآن محتوای باور همان 

شود که این ن است که محتوای قرص را سبب میایکار روکش فقط . برودرید که پایین خوشما با روکش می

 توانید شما نمی. دهدخود روکش هیچ کاری انجام نمی. مریضی شما را خوب کند. تاثیر بگذاردبدن شما درمحتوا 
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 .موارد خطا.  
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دالیل  یلی تبیینی همانطور که گفتیم هماندال .آوریدچون اگر بخورید باال می ؛بخوریدتقیماً مسآن محتوا را 

 . ولی دالیل تبیینی انگیزشی نیستند. انگیزشی تبیینی هستند

 برای انجام که شما مثال فرض کنید کند با اینو این فرق میدالیل تبیینی دالیلی هستند که فعل را معقول می کنند 

که این کار را انجام دادم برای این گویید منمی. کنددیگر آن را معقول نمی. خودتان اشاره کنیدبه میل کاری 

کند اما معقول نمیاین  .من رفتم نانوایی نان گرفتم چون دوست داشتمکند یا اگر این معقول نمی. دوست داشتم

باز . این تبیین کافی است ،ی ما تمام شده بودهنوایی نان بگریم چون نان در خاناگر شما بگویید که من رفتم نا

هستند خیلی  انی که آبجکتیوکس. هستندوضعیت های ذهنی به دالیل  غالب این است که دالیل تبیینیاینجا نظر 

باز در مسئله . گویند که نه همچنان فتوای خارجی هستند که اینجا دارند نقش تبیینی بازی می کنندمتسلط می

گزاره  خطادیگر خیلی ناجور می شود چون می خواهند بگویند که این دالیل در موارد  مانندکه ب موارد خطا

ا هستند که نقش هاهند بگویند که در آنجا هم باز واقعیتمی خو .وجود نداردواقعیتی  های کاذبی هستند اصال

 .کنندطبیعی را بازی می
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