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  مقدمه

  ،حال اين با است، هغفلت شدها  ارزش بحثاز  تحليلي فلسفه در اينكه رغم علي
  هرچند اخالقيهاي  ارزش ةحوز در .ايم بوده آن احياي شاهد اخيرهاي  سال در 
 پديدگرايي  عينيت از جديديهاي  صورت اخيراً است،گرايي  ذهنيت با غلبه هنوز 

 است نوكانتيگرايي  عقل يا عملي عقل به قائلهاي  نظريهها  آن از يكي كه اند آمده
(Thomas, 1998, p.581). بر اينكه عين در عملي، )استدالل يا( عقل به قائل هاي نظريه 

 طبق .هستند اخالقي عينيت به قائل نحوي به دارند،تأكيد  علم از اخالق انفصال
 در ما علم، و اخالق ميان تمايز و انفصال وجود دليل به عملي، عقل به قائل هاي نظريه
 اعتقادجهت  داليلي نيازمند نه ،هستيم فعل انجام براي معتبر داليل نيازمند تنها اخالق

 ميان تفكيك با سو يك از ،ها نظريه گونه اين به نقائال .دندار ييكارآ نظري علوم در كه
 ميان ،نتيجه در و دانسته عملي عقل به مربوط را اخالق ةحوز  عملي، عقل و نظري عقل

 عقل نام به عقلي به شدن قائل با ،ديگر سوي از و  شوند مي قائل تمايز علم و اخالق
 علوم، عينيت از متمايز عينيتي كه هستند نآ پي در دارد، آن در ريشه اخالق كه عملي

  .)12ص ،1379 ديگران، و داروال( سازند فراهم اخالق يبرا

  عملي عقل و كانت .1

 از مختلفي هاي بندي تقسيم عملي، عقل از مختلف هاي برداشت به توجه با امروزه
 دو به را عملي استدالل كلي، بندي تقسيم يك در :است شده مطرح عملي اللاستد

   .اند كرده تقسيم 2»محور عمل «و 1»محور غايت« استدالل
 اينكه يكي :شود گرفته نظر در گونه دو تواند مي محور ايتغ عملي استدالل 

 و شود، تلقي غايات يا نتايج برخي به دستيابيبراي  3ابزاري صرفاً ما عملي استدالل
 تنها نه كه امعن بدين شود، تلقي ابزار يك از بيش چيزي ما عملي استدالل اينكه ديگر
   مهم اخالقي غايات بلكه سازد، مشخص را غايات و نتايج به دستيابي هاي شيوه

  ندك معين نيز را انسان حيات مهم اخالقي اصول يا هنجارها يا بشري فعاليت
 (O'Neil, 1998, p.1, from the essay).  
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 تواند مي عملي، داللاست  صورت، اين در باشد، محور عمل ما عملي ستداللا اگر اما
 و قواعد هنجارها، به توسل با يكي :نمايد هدايت نحو دو به را انساني فعل يا عمل

 اين در كه نند،ك مي پيرويها  آن از خود زندگي در خاص ةجامع يك در افراد كه اصولي
 يا قواعد  هنجارها، برخي چرا دهد نشان كه بود خواهد آن عقل اصلي ةوظيف صورت
 و الزم اخالقاً يا خوب راهبردها، و ها نگرش غايات، و افعال از برخي ،ابراينبن و اصول

 يا گروه يك اصول و قواعد  هنجارها، ،استپيد كه طور همان اينجا در .هستند ضروري
 اما .بود خواهد ما اعمال و افعال هدايتگر ،تحكمي صورت به كه است خاص ةجامع
 وتر  عام سطحي به خاص اجتماع يك اصول و قواعد هنجارها، سطح از بخواهيم اگر
 نظر در را ها انسان كل خود عملي استدالل در بايد ،صورت اين در برسيم، تر كلي

 برداشت اين .رسيم مي محور عمل عملي استدالل از دوم شق به ،صورت اين در بگيريم،
 بسط تكان ايمانوئل توسط آن از كالسيك تعبير كه است نقدي برداشتي عملي، عقل از
 نظر در 4يكجا را عالم كل بايد ما عملي ةادل كه بود باور اين بر كانت .يافت توسعه و

 اگر .هستند خاص رسوم و آداب و هنجارها داراي كه را خاص گروه يك نه و بگيرد
 كه بود خواهد اصلي اثبات آن شرط اولين كند، رعايت را مالك اين بخواهد عملي لعق
  شان، پذيرش مورد هنجارهاي و مقوالت  شان، اجتماعي شرايط از نظر صرف ،افراد ةهم
 يك قالب در را اوليه شرط اين كانت .باشند داشته اجماع آن بر غيره، و هايشان ستهخوا
  :است آورده چنين اصل

 صورت به مانهمز بتواند تو فعل آن طريق از كه كن عمل مالكي طبق تنها«
   5.»آيد در كلي قانون يك

 و است اخالق اصل برترين ةآورند فراهم  عملي، عقل اصل اين كه ودب مدعي كانت
 فرض پيش عمالً كه است استداللي ةشيو تنها زيرا ؛گيرد نام 6»مطلق امر« بايد ،رو اين از

 و غيرمشروط نتايج به دستيابي ةشيو تنها ،بنابراين و ندارد خود دنبال به را تحكمي
  .(O'Neil, 1998, pp.5-7) است مطلق
 و يافته عموميت بتوانند اينكه براي اخالقي ةادل و قواعد تمامي ،كانت نظر زا
 و حذف با توان مي ،صورت اين در يابند؛ تطبيق مطلق امر اصل با ايدب ،شوند پذير تعميم
 اصل .رسيد اخالق در عينيت به تحكمي، هاي فرض پيش و تعصبات گذاشتن كنار
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 معضالت و مسائل به طرفانه بي نظريم از تا دارد وامي را فرد ،اخالق در 7پذيري تعميم
ه ب از معاف واندت نمي اخالقي فاعل هيچ كه گفت توان مي ،واقع در .افكند نظر اخالقي

 غير در زيرا  ؛باشد  هستند، كانت مطلق امر اصل حاصل كه اخالقي عام قوانين كارگيري
 ،نتيجه در و تاس طرفي بي و انصاف حيثيت بدون او اخالقي عمل ،صورت اين

   .بود خواهد غيراخالقي
 كه است امري  مطلق امر .كند مي مطرح 8»مشروط امر« برابر در را »مطلق امر« كانت

 كه دارد غاياتي به بستگي همواره مشروط امر كه حالي در  است، خير و خوب نفسه في
 جهت اي لهوسي عنوان به صرفاً ،بنابراين ؛استه آن به دستيابي خواستار اخالقي فاعل

   :دارد مي بيان چنين خصوص اين در كانت .ندك مي عمل غايات به رسيدن
 در تواند مي فرد رفاه بيشترين به دستيابي ةشيو گزينش در مهارت اما«

 با مرتبط 10امر قرار بدين .شود ناميده 9يشياند مصلحت معنا، ترين ضيق
 -يشيندا مصلحت اصل يعني -شخص خود رفاه به دستيابي ةشيو گزينش
 مطلقاً، نه شود، مي امر بدان عمل يك يعني .ماند مي باقي 11مشروط همچنان

  »ديگر غايتي به دستيابي جهت اي وسيله عنوان به صرفاً بلكه
 (Kant, 1785 [1964], p.83). 

 امري صرفاً مشروط امر و است اخالقي، مطلق امر تنها كانت نظر از
 فاعلبه  وابسته اخالقي مطلق اوامر .نيست ياخالق ،بنابراين و است انديشانه مصلحت

 از بايد نتيجه در بگذرانند؛ سر از را يپذير تعميم آزمون توانند مي ،رو اين از و يستندن
 بخواهد اخالق اگر ،كانت نظر از، ديگر بيان به .كرد پيروي اخالقي مطلق اوامر اين

 خويش أمبد و أمنش عنوان به را عقالنيت بايد شود، تلقي واقعي امري و داشته عينيت
 از ناشي عقالنيت يا باشد يشانهاند مصلحت عقالنيت تواند  ميعقالنيت اما .باشد داشته

 بر مبتني تواند  نمياخالق كه است باور اين بر كانت كه آنجا از .12انسجام
 است انسجام از ناشي عقالنيت بر مبتني اخالق ،نتيجه در ،باشد يشياند مصلحت

)(Powell, 2006, p.538. اين مفاد كه اند داشته بيان آرنت هانا همچون برخي ،رو اين از 
 بتواند تو فعل آن طريق از كه كن عمل مالكي طبق تنها« اينكه بر مبني كانت اصل
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 نقض را خودت« كه است مطلب اين به امر ،»درآيد كلي نوقان يك صورت به همزمان
  ).Powell, 2006, p.537( »نكن

  عملي عقل ةحوز در يتعين و نيگل .2

 خصوص در او ديدگاه با مرتبط عملي عقل حوزه در 13»عينيت« باب در نيگل ديدگاه
 ةشيو به مربوط را عينيت نيگل ،نظري عقل ةحوز در .است نظري عقل ةحوز در عينيت
 توانيم  ميزماني تنها ما نيگل نظر از .(Nagel, 1979, p.98) داند  ميواقعيت از ما فهم

 از .باشيم داشته باورهايمان هدربار باورهايي باشيم قادر كه باشيم داشته عيني باورهاي
 گاهديد از بايد  ،عالم يا حيات وجوه برخي ازتر  عيني فهمي به دستيابي براي او نظر
 ديدگاه كه دهيم ارائه نو برداشتي و رفته عقب به گامي خصوص اين در خود ةاولي
 ,Mandike, 1998) 14داشت خواهد بر در موضوع عنوان به را عالم با ارتباطش و مان اوليه

p.3). فاعل بر بيشتر ،خصوص اين در نيگل رهيافتتمركز  ،پيداست كه طور همان 
 فهم ةنحو بر ،آن ماهيت و واقعيت بر تكيه جاي به يعني ؛طبيعت عالم تا استشناس
 عينيت ،نيگل نظر از ،واقع در .شود  ميتكيه بشر عقالني هنجارهاي و عالم از انسان

 به عمومي ديدگاه حتي يا و شخص ةاولي ديدگاه از رفتن طريق از كه است فرآيندي
 فاصله اوليه ديدگاه از كه نسبتي به جديد ديدگاه .آيد  ميدست به باالتر ديدگاهي

  . (Stavropouls, 2005, p.317)شود  ميبرخوردار بيشتري عينيت از ،گيرد مي
براي  ،نظري عقل ةحوز همانند ،عملي عقل ةحوز در هك است باور اين بر نيگل
 حركت تري جامع وتر  جديد ديدگاه سوي به قبلي ديدگاه از بايد  عينيت به دستيابي

 شكلها  ارزش ازاي  مجموعه را ما ديدگاه اينجا در كه است اين تفاوت تنها .كنيم
 .هستند ما نظر دهندة شكل باورها ازاي  مجموعه آن در كه نظري عقل برخالف ؛دهند مي
   داريم سروكار هنجاري احكام با ما ،ها ارزش و عملي عقل ةحوز در ،واقع در
 در .باشد غيرهنجاري تواند  نميعينيت براي ما مالك ،بنابراين .توصيفي احكام نه و

 جديد برداشتي گيري شكل با عينيت ،عملي عقل خالف بر ،نظري عقل ةحوز در ،واقع
 باورهاي در توسعه حداقل يا اصالح مستلزم جديد ديدگاه .آيد  ميحاصل واقعيت از

   .است مان قبلي
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 نظري عقل ةحوز با قياس طريق از عملي عقل ةحوز در عينيت ةايد نيگل نظر از
 طريق از نظري عقل ةحوز درگرايي  واقع كه طور همان درست .است آمده حاصل

 باب درگرايي  واقع نيز عملي عقل ةحوز در ،آيد  ميحاصل 16آليسم ايده يا 15خودباوري
 يك به دستيابي و عمليهاي  استدالل و ادله حوزه در باوريخود رد مستلزمها  ارزش
 ،ندارد وجود من منظر از تنها ادله، عالم كه است آن سخن اين معناي .است عيني خود
 گيبست من خاص تمايالت وها  خواسته به كه يافت دست عاماي  ادله به توان  مييعني

 دستاي  نتيجه به استدالل طريق از ما كه نگاميه .)(Nagel, 1979, p.99 ندباش نداشته
 يافتيم؛  نميدست بدان ما اگر حتي بود  ميدرست نتيجه كه است اين باورمان ،يابيم مي

 ،شديم  ميخطا مرتكب خويش استدالل در ما بسا چه هاينك به داريم اذعان ،همچنين
 .)(Nagel, 1979, p.100 نيست نتيجه درستي متضمن استدالل فرايند كه چرا

   دوستي نوع اصل .3

 كاري چنين انجام براي .بيابد را عام و مشترك عنصري اخالق در تا كند مي سعي نيگل
 شبيه بسيار مورد ينا در نيگل راهكار .آورد مي روي اخالقي عامل و فاعل بررسي به

 17»دوستي نوع« را اخالق مشترك عنصر گلني .دارد تفاوت آن با كه چندهر است، كانت
 خودگذشتگي از دارد، اشاره خود كه طور همان تي،دوس نوع از نيگل مراد .داند مي

 به نياز بدون ،است ديگران منافع براي فعل انجام به 18تمايل بلكه ،نيست خاضعانه
 گونه ره ،دوستي نوع از او مقصود واقع در .(Nagel, 1970, p.79) پنهانيهاي  انگيزه
 از يا برده سود رفتار اين از بايد  ديگران كه باشد باور اين صرفا علتش كه است رفتاري

 آن دوستي نوع اصل خصوص درنظر كلي نيگل  .(Nagel, 1970, p.16) نبينند زيان آن
 داشته 19واسطه  بيداليل تواند  ميديگران منافع از حمايت و ازدياد جهت انسان كه است
 يا شخصي منفعت همچون ميانجي و واسطه عوامل به بستگي كه يليدال يعني باشد،

 در .(Nagel, 1970, pp.15-16) دنباش نداشته فعل عامل نيكخواهي و همدردي احساس
 ؛است آن بودن عقالني مدعي كه كند اثبات را دوستي نوع اي گونه دارد سعي او واقع
 ،ديگر عبارت به است؟ عقالني يامر دوستي نوع آيا اما .دارد عملي عقل در ريشه يعني
 فراهم خير فعل آن انجام جهت فاعل براي را دليلي نفسه في تواند مي ديگران خير آيا
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 تنها شخص كه است نآ مستلزم عقالنيت كه دارد تأكيد 20اخالقي خودگروي .آورد
 كه دارد وجود امكان اين البته گيرد؛ نظر در كار انجام دليل عنوان به را خويش منافع
 طبق كه است اين مهم نكته اما باشد، ديگران منافع تحقق گرو در شخص يك منافع

 را خويش 21شخصي نفع صرفاً فعل انجام موقع در يدبا عاقل انسان ،اخالقي خودگروي
  .است شده غيرعقالني عملي مرتكب ،رتصو اين غير در بگيرد، نظر در

 .است دوستي نوع عقالنيت اثبات صدد در ،اخالقي خودگروي برخالف نيگل
 23اميال و 22نيازها از عبارت كه را شخصي منافع اخالقي، خودگروي برخالف ،بنابراين
 فعل يك بودن خطا يا درست او .داند نمي اخالقي عمل جهت مالكي هستند، ما خاص

 اخالق در گروي نسبيت به منجر امر اين زيرا ،داند نمي شخص يك اميالبه  وابسته را
  باشند گوناگون و تفاوتم اميال داراي توانند مي مختلف افراد كه چرا ؛شود مي

(Blume, 1992, pp.35-38). به  وابسته نبايد ياخالق 24توجيه ،نيگل نظر از ،واقع در
 الزام انگيزه، رفتن دست از با ،صورت اين در كه چرا  ؛باشد افراد خاص 25هاي انگيزه

  26.رفت اهدخو بين از نيز فرد يك بودن اخالقي براي اخالقي
 اين از ناشي ،اميال دل از ادله تمامي استنتاج براي تالش كه است باور اين بر نيگل

 هر اينكه ديگر و باشند، افراد در هانگيز ايجاد به قادر بايد همگي ادله كه است باور
 ديدگاه طبق .است اي خواسته يا ميل بر مشتمل خود سرچشمه و مبدأ در اي انگيزه
 حاصل بايد  27انگيزه داراي عمل هر كه آنجايي از ،است آن لفاخم نيگل كه رايجي
 را فعلي تواند  نميتنهايي به باور كه آنجا از و باشد دهننابرانگيز عواملاي  پاره عملكرد
   باشد كار در فعل فاعل يا عامل لاميا پاي بايد  كه شود  مينتيجه شود، موجب

 (Nagel, 1970, p.27). آتي منافع يا ديگران منافع كه است اين ديدگاهي چنين نتيجه 
  آورند فراهم فعل انجام جهت يداليل شخص براي توانند  نميفعل عامل خود

(Nagel, 1970, p.28).  
 مشتمل خود سرچشمه و مبدأ در اي انگيزه هر اينكه بر مبني را اخير فرض نيگل 

 از تبييني هر كه يردپذ نمي او ،ديگر عبارت به .پذيرد نمي است، اي خواسته يا ميل بر
 صورت خاص فعل آن عاملهاي  هخواست يا لاميا به ارجاع با بايد خاص فعل يك

 را، انسان 28قصدي عمل هر اساس و پايه كه فرض اين است باور اين بر نيگل .بپذيرد
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 ارايد خواستة يا ميل نوع دو ميان خلط از دهد، مي شكل 29انگيزشي اي خواسته يا ميل
 سوي از ،اين از پيش كه دارد  ميبيان نيگل .است شده ناشي 31انگيزه بدون و 30انگيزه
 از بسياري كه است گشته بيان ،»نيكوماخوس اخالق« كتاب در ارسطو مثال براي ،برخي
 حاصل تأمل از پس و تصميم ةواسط به باورها، از بسياري همچونها  خواسته يا اميال
 كه هستند اميال برخي كه هرچند آورند،  نميهجوم ما به سادگي به اميال اين .آيند مي
 در مطلب همين عين .عواطف موارد برخي در و غذا به تهااش همچون ؛اند گونه اين

 ادراك به را چيزي كه هنگامي اغلب زيرا ؛است صادق هم هاباور خصوص
 كار دراي  اراده و تصميم اينكه بدون ،آيد  ميحاصل باورهايي برايمان آوريم، ميدر

 عين در كه هرچند ،اند انگيزه بدون ،آيند  ميسراغمان به آساني به كه اميالي ينا .باشد
 ختهانگيبر طريق اين از ولي شود،  ميباعث غذا نبود را گرسنگي .ندا تبيين قابل حال
 معلوم آنكه از پس خواروبار، خريد به ميل اما .ندارداي  انگيزه گرسنگي عنيي شود، نمي
 شود  ميختهانگيبر گرسنگي ةواسط به ندارد، وجود ورياشتهاآ چيز يخچال در شد

(Nagel, 1970, p.29). انجام جريان در ما كه را اميالي بيشتر كه است باور اين بر نيگل 
 ،را فعلي اگر ،بنابراين ؛اند انگيزش پيامد مان،افعال همانند درست كنيم،  ميتجربه مانلافعا

  فعل آن انجام به ميل نيز و برانگيزند ،اند خارجي عوامل از برخي از ناشي كه داليلي
   شروط شمار در تواند  نميميل آن كه است بديهي ،برانگيزند داليل همان نيز را 

 است صادقاي  برانگيخته ميل هر خصوص در امر اين .شود تلقي داليل آن تحقق
(Nagel, 1970, p.30).  

 ؛است كننده گمراه ما افعال در اميال هميشگي حضور كه است باور اين بر يگلن
 ،واقع در اما دهند؛  ميشكل را انگيزشي هر اساس و پايه اميال كه است آن بيانگر زيرا

 ،باشند داشته حضور همواره بايد اميال چرا كه را امر اين منطقي دليل كه هنگامي
 را افعال كه اند برانگيخته چيزهايي همان اًلباغ را اميال اين كه بينيم  ميكنيم،  ميبررسي

 .باشيم ديگري اساس و پايه دنبال به انگيزش اين براي بايد ،بنابراين .اند انگيخته بر
 كه نيست آن مستلزم ،است آن مدافع و كرده معرفي او كه را بديلي است معتقد نيگل

 بلكه سازد، رها ،باشند داشته را برانگيختن قابليت بايد داليل كه را فرض اين شخص
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 حيث اين از تنها ،باشند داشته برانگيختن قابليت توانند  ميداليل كه دارد  ميبيان صرفاً
  .(Nagel, 1970, p.31) اند دليل كه

 ميلي وجود مستلزم انگيزشي هر كه هرچند گفت توان  ميخالصه طور به پس
 ،باشد انگيزش شود  مييعني ؛نيست ميل از ناشي انگيزشي هر ،حال عين در اما است،
 ادله نيز را اميال برخي ،واقع در .باشد كار دراي  انندهبرانگيز لمي اينكه بدون

 كه آنجا از ،بنابراين .باشند ادله آن شروط از توانند  نمياميال اين ،يجهنت در انگيزند، ميبر
 بدون شوند، باعث را فعل انجام ةانگيز توانند  ميادله پس است، انگيزه داراي يفعل هر

 و جهات است باور اين بر نيگل .(Nagel, 1970, p.32) باشد كار در ميلي اينكه
، »بخشد  ميتسكين را كسي آالم فعلي انجام« اينكه ماننداي  دوستانه نوع مالحظات

 صرفاً توانند  ميما افعال ،ديگر عبارت به .باشند فعل انجام براي واقعياي  ادله توانند مي
  نيستند انگيزش منشأ نهيگا اميال اينكه يعني باشند، داشته عقاليي انگيزش

(Nagel, 1970, p.81).   
 سراغ به ،دارد عقاليي انگيزش دوستي نوع دهد نشان اينكه براي نيگل
 منافع مالحظه با است ممكن انسان كه دارد  ميبيان وي .رود  مييشياند مصلحت
 كار در بالفعلي منفعت يا ميل اگر حتي ،شود برانگيخته فعلي انجام بر درازمدت

 دليلي ،است پذير امكان دور راه از انگيزش يشياند مصلحت مورد در اگر حال 32.نباشد
   .باشد نداشته وقوع امكان انگيزشي چنين دوستي نوع مورد در ندارد وجود

 مالحظات و جهات اندازه به توانند  ميدوستانه نوع مالحظات و جهات ،بنابراين
  ).14ص ،1379 ،ديگران و والدار( باشند داشته عقاليي انگيزش يشانهاند مصلحت

 را ديگران مالحظه بايد افعالمان در ما اينكه بر دارد وجوداي  عقالني دليل چه اما 
 به پاسخ در نيگل كنيد؟  مياثبات چگونه شما را »دوستي نوع عقالنيت« ،واقع در بكنيم؟

 ديگري يددپسن  ميحد چه تا« اينكه بر مبني دارد اشاره لوفيأم و آشنا اصل به سؤال اين
 كند، مي اشاره نيگل كه طور همان .»كنيد؟  مياو با شما كه بكند را يكار همان شما با

 اين از ؛نيستاي  ساده كار ،آيد  ميكار به استدالل و اصل اين چگونه كه نكته اين بيان
 يك ترك هنگام به باراني، روز يك در شما كنيد فرض :كند  ميمطرح را مثالي او حيث

 شما به ناظري ناگاه ولي ببريد، سرقت به را شخصي چتر كه برآييد صدد در ،رستوران

http://www.nitropdf.com/


    دكتر مجيد ماليوسفي    120

 

 كه است اين انتظار اينجا در .»پسنديديد؟  ميدزديد،  ميرا شما چتر كسي اگر« :گويد مي
 بگوييد پاسخ در شما كه كنيم فرض اما ؛»پسندم  نميابدا« كه كنيد بيان صراحت به شما

 من با را كار اين كسي خوشبختانه اما كند، چنان من با ديگري كس كه پسندم نمي«
  .»دهم  نميآن به اهميتي ابداً و كنم  ميديگري با را كار آن كه هستم من اين كند؛ نمي

 گرفته ناديده را سؤال اصلي نكته دهد پاسخي چنين كسي اگر است معتقد نيگل
 ،كرد  ميرا كار ناي شما با ديگري اگر« كه شود  ميسؤال شما از وقتي ،واقع در .است
 تمامي خصوص در اشم كه است اين انتظار ،»كرديد؟  ميپيدا احساسي و حال چه

 دچار حالت اين در شما كه بينيد  مي،كنيد چنين اگر و نديشيدبي خويش احساسات
 كه داريد اذعان شما اگر حال ).403-402صص ،1379 نيگل،( شويد  مي33خاطر رنجش

 در شد، خواهيد خاطر رنجيده شما شود، مرتكب را عملي چنين شما حق در كسي اگر
 .دارد موجهي دليل ،كار آن ندادن انجام براي شخص آن اينكه به ايد كرده اذعان ،واقع

 عام دليلي بلكه داشت نخواهد شما به اختصاص دليل اين بپذيريد، را چيزي چنين رگا
 مشابه وضعيتي در نيز ديگري كس هر كه است دليلي دليل، اين يعني ؛خواهد مي كلي و

 دليلي مذكور دليل اگر حال .استدار را نآ ديگري كس هر يا شما به نزدن صدمه براي
 ،صورت اين در برساند، زيان و آسيب ديگري كس به نبايد كس هيچ اينكه بر است
 شما ،واقع در .بدزديد را ديگري چتر نبايد يعني؛ برسانيد آسيب ديگران به نبايد نيز شما
 كه كنيد تصديق بايد نشويد، گويي تناقض دچار و اشدب سازگار افكارتان ينكها براي
 را ديگري چتر نبايد هم شما يعني است، صادق نيز شما خصوص در عام دليل همان

 منافع بايد خود اعمال و افعال در افراد ،بنابراين ).404ص ،1379 نيگل،( بدزديد
 معناي همان جز چيزي اين و دهند رقرا مالحظه مورد و گرفته نظر در را ديگران

   . نيستدوستي نوع

   اخالقي ةادل يپذير تعميم يا يپذير عموميت .4

 شده تلقي اخالق اساسي اصل عنوان به اًلباغ 34،»پذيري عموميت« يا »پذيري تعميم« اصل
 فرااصل يك عنوان به بلكه اخالقي اصل يك عنوان به نه را اصل اين فيلسوفان 35.است

   خطا يا صواب واحد يشخص براي آنچه هر« ،آن طبق كه كنند  ميلقيت اخالقي
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 »باشد خطا يا صواب مشابه احوال و اوضاع در ديگري كس هر براي بايد ،باشد
.(Lafollette, 1991, p.146)  

 مطرح را يپذير تعميم شرط اخالقي ةادل براي نيگل ،شد مشاهده كه طور همان
 خاص فردي براي چيزي اگر ،آن طبق كه است چيزي شرط اين او نظر از .سازد مي

   آن از عامي شكل ،صورت اين در ،آورد فراهم كاري انجام جهت را دليلي
 احوال و اوضاع در ديگري كس هر براي تواند  ميكه داشت خواهد وجود استدالل
   .رود كاره ب مشابه
 ،واقع در .نيست خاص گونه يك در منحصر ادله عموميت يا تعميم ،نيگل نظر از
 .رود  ميبين از ادله عموميت يا تعميم آن در كه كرد لحاظ توان  ميرا لفيمخت وجوه
 ادله آن ةواسط به كه اول وجه :كند مي اشاره مهم وجه سه به خصوص اين در نيگل

 با ارتباط در نسبيت دوم وجه است؛ ادله 36گستره يا دامنه ،شوند  ميمختلف و تاوفمت
 )فاعل يا( عامل به نسبت هكاي  ادله ميان تمايز نيگل نظر از .است افعال 37)فاعل( عامل
 مهمي بسيار تمايز ،ستندني نسبي )فاعل يا( عامل به نسبت كهاي  ادله و هستند نسبي
 اشاره براي را پارفيت درك سوي از شده جعل اصطالحات خصوص اين در نيگل .است

 ،ادله از نوع دو اين ميان نهادن زتماي يبرا پارفيت 38.پذيرد  ميادله از گونه دو اين به
 به كه سومي ةطريق برد؛  ميكار به را 40»طرف  بيفاعل« و 39»وابسته فاعل« اصطالحات

 يا ادله 41خارجيت ميزان به مربوط ،شوند مختلف و گوناگون توانند  ميادله ،آن هواسط
 دراي  واستهخ يا نفع وجود به كه رااي  ادله نيگل .است ادله صاحبان منافع از استقالل
 شخص خواسته يا نفع به بستگي كه رااي  ادله و 42دروني ةادل دارند، بستگي شخص
 براي را ديگري مهم وجوه توان  مينيگل نظر از هرچند .دنام  مي43بيروني ةادل ندارند،

 كيدأت گانه سه وجوه اين بر او ،حال ينا با ساخت، مطرح ادله اختالف و گونياگون
 اين به مربوط اخالق ماهيت باب در مهم اختالفات بيشتر است تقدمع كه چرا ؛ورزد مي
 .(Nagel, 1979, pp.102-103) است وجه سه

 ادله و  44فاعل به وابسته اخالقي ةادل ميان ،صوري لحاظ به كند مي سعي نيگل
 به وابسته اخالقي استدالل يك ،او نظر از 46.دشو قائل تمايز 45،فاعل از فارغ اخالقي
 عامل به اساسي ارجاع مستلزم آن كلي صورت اگر تنها و اگر است ياخالق عامل
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 خواهد طرفانه بي اخالقي عامل به نسبت ما استدالل ،صورت اين غير در باشد، اخالقي
 پيامكي خويش دوست براي امروز اينكه بر بنيم دارم دليلي من كه كنيد فرض .بود

 ،نيگل نظر از استدالل اين .دساز مي خوشحال مرا دوست كار اين كه چرا  ،بفرستم
 فاعل از آن در كه چرا ؛است 48ذهني استداللي قولي به يا و 47اخالقي فاعلبه  وابسته
 ةنحو اين توان مي ،واقع در .است شده استفاده باشد، »من« مورد اين در كه 49متغير آزاد

   :كرد بيان چنين اصل يك صورت به را استدالل
   آن انجام بر دليلي من ،صورت اين در د،ساز خوشحال مرا دوست فعلي اگر

  .دارم فعل
 آمده متغير آزاد فاعل ،آن اول بخش در كه چرا ؛است 50فاعلبه  وابسته اصل اين

 او براي فرستادن پيامك كه باشد صورت بدين ما استدالل كه كنيد فرض حال .است
 ،گشته وشحالخ كه فردي كه امر اين اينجا در .سازد مي خوشحال را انساني ،)دوستم(

 توان مي را استدالل نحوه اين .شود مي قلمداد فرعي و ضمني امري است، من دوست
  :داشت بيان چنين اصل يك صورت به قبل همانند

 انجام بر مبني دليلي شخص ،صورت اين در سازد، خوشحال را فردي عملي، اگر
  . در اختيار داردعمل آن

 برخالف كه چرا ؛است طرفانه بي ،اخالقي فاعل به نسبت اصل يا استدالل اين
   نيگل كه طور همان ،بنابراين .است نشده استفاده متغير آزاد فاعل از آن در ،قبلي مورد
  :دارد مي بيان

 به اساسي ارجاعي بر مشتمل و شود ارائه كلي قالبي در بتواند دليلي اگر«
 رديگ طرف از ....است لفاع از فارغ دليلي نباشد، استدالل صاحب شخص

 استدالل صاحب شخص به اساسي ارجاعي شامل استداللي كلي قالب اگر
  .(Ridge, 2005, pp.1-2) »است فاعل به وابسته استداللي صورت اين در باشد،
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  گيري جهينت

 با ما ،علمي استدالل به قائل اخالقي هاي نظريه در كه گفت توان مي خالصه طور به
 متمايز عينيت اين .هستيم مواجه ،نظري عقل هن و ،دارد عملي عقل در ريشه كه عينيتي

 بود باور اين بر كانت .شود مي مطرح اخالق ةحوز درو  است، علم در مطرح عينيت از
 شوند، پذير تعميم و يافته يتعموم بتوانند اينكه براي ،اخالقي نينقوا و قواعد تمامي كه
 گذاشتن كنار و حذف اب توان مي ،صورت اين در .شوند منطبق مطلق امر اصل با بايد

 نيگل ،حاضر عصر در .رسيد اخالق در عينيت به تحكمي هاي فرض پيش و تعصبات
 ،كانت رهيافت با متفاوت حال عين در ولي مشابه رهيافتي اتخاذ با تا است كرده سعي
 جهت تالش در نيگل .است عملي عقل بر مبتني كه ندك اثبات را عينيتي اخالق براي

 اي  گونه كند مي سعي او .رسد مي »دوستي نوع« به اخالق، در مشترك عنصري به دستيابي
 دوستي نوع عقالنيت بتوان اگر .است آن بودن عقالني مدعي كه ندك اثبات را دوستي نوع
 چيزي كه چرا ؛كرد اثبات را آن كليت و عموميت توان مي ،صورت اين در كرد، اثبات ار
 تفاوت ديگر شخص به شخص يك از زيرا يابد؛ مي عموميت و كليت ،شد عقالني كه
 و عموميت از كه داشت اخالقي اي ادله توان مي ،اساس اين بر .كند نمي پيدا

 به حتي توان مي را يپذير تعميم و يتعموم اين ،نيگل نظر از .برخوردارند يپذير تعميم
 و يتعموم .كرد مشاهده نيز فاعل از فارغ هاي استدالل در نيز صوري لحاظ
 اخالق براي را عينيتي دنتوان مي د،ندار عملي عقل در ريشه كه اخالقي ادله يپذير تعميم
 پذير تعميم ةادل ،واقع در .است متفاوت نظري عقل در مطرح عينيت با كه دنآور فراهم

  .دارند اخالق در عينيهاي  ارزش از حكايت اخالق در كلي و
 كامل توفيق قرين كانت از مايزمت رهيافتي اتخاذ در نيگل تالش كه آيد  مينظر به 
 آشنايي اصل سراغ نيگل ،شود مي دوستي نوع عقالنيت از سخن كه هنگامي زيرا نيست،

 نشان اينكه براي نيگل .است آورده »مطلق امر« اصل قالب در را آن كانت كه رود مي
 يكس اگر كه دهد نشان كند  ميسعي مثالي قالب در ،آيد  ميكار به چگونه اصل اين دهد
 ،ديگر عبارت به و گشته تناقض دچار خويش كردار و گفتار در ،كند عدول اصل اين از

 گفت توان  مي،اساس اين بر .داد خواهد دست از را يشها گفته و افكار در انسجام
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 انسجام از ناشي عقالنيت همان ،است آن اثبات صدد در نيگل اينجا در كه را عقالنيتي
  .است آمده كانت »مطلق امر «اصل از مختلف تعابير در كه است

  ها يادداشت

                                                 
1. end-oriented reasoning 
2. act-oriented reasoning 
3. instrument 
4. the world at large 

هاي ديگري بيان  اين اصل به صورت. ناميده شده است» خودآييني«اين اصل، اصل  .5
  .اند شهرت يافته» قاعدة زرين«و » كرامت انساني«گشته است كه به اصل 

6. categorical imperative 
7. universalizabillity 
8. hypothetical imperative 
9. pruence 
10. imperative 
11. hypothetical 
12. consistency 

پيشينة : تعيني مسئلة«مجيد،  ماليوسفي، .رك »عينيت «مختلف معاني از اطالع براي .13
، پاييز و 4هشي نامه حكمت، شمارة پژو-، دوفصلنامه علمي»تاريخي و وجوه فلسفي

  .1383زمستان 
شناختي، نظرية فرابازنمايانه  اي در باب عينيت معرفت ديدگاه نيگل به عنوان نظريه .14

(metarepresentational)توانيم باورهاي   ناميده شده است؛ زيرا طبق آن ما تنها زماني مي
 .اورهايمان داشته باشيمة بدربارعيني داشته باشيم كه قادر باشيم باورهايي 

15. solipsism 
16. idealism 

  :را اولين بار اگوست كنت وارد اخالق كرد) altruism(دوستي  اصطالح نوع .17
     Bunnin & Jiyuan, 2004, p.22. 
18. willingness 
19. direct 
20. ethical egoism 
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21. self-interest 
22. needs 
23. desires 
24. justification 
25. motivations 

در . هابز بر اين باور بود كه ما بايد اخالقي باشيم؛ زيرا به نفع ماست كه اخالقي باشيم .26
در اين صورت .  خواهد شد(anarchy)غير اين صورت، اجتماع ما دچار هرج و مرج 

اگر شخص از داشتن زندگي همراه با هرج و مرج خرسند باشد، هابز نخواهد توانست 
  .ندن فرد بياورددليلي بر اخالقي ما

27. motivated action 
28. intentional 
29. motivating desire 
30. motivated desire 
31. unmotivated desire 

   منافع شخصي دليل انجام اعمال ، همانند خودگروي اخالقي،انديشي در مصلحت .32
 نه ،شود  منافع آتي در نظر گرفته مي، با اين تفاوت كه برخالف خودگروي،شود تلقي مي

  .منافع بالفعل
33. resentment 
34. generalizability 

با اين حال برخي ميان اين دو تمايز  اند، در اينجا اين دو اصطالح مترادف هم تلقي شده .35
  .Hare, R. M. 1992 .ركبراي اطالع بيشتر مراجعه  قائل شده اند؛

36. breath 
37. relativity of the agent 

 و »subjective«هاي  ، واژه»دوستي امكان نوع«كه نيگل در كتاب الزم به ذكر است  .38
»objective«را جهت تمايز نهادن ميان اين دو گونه از استدالل به كار برده است .  

39. agent-relative 
40. agent-neutral 
41. externality 
42. internal 
43. external 
44. agent-relative 
45. agent-neutral 
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يلسوفان اخالق اين طرح نيگل را بلندپروازانه و محكوم به شكست تلقي برخي از ف .46
  .1379 ، داروال، استيون و ديگران.ك براي مثال ر؛اند كرده

47  . agent-relative 
48. subjective 
49. the free-agent variable 
50. agent-relative 
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